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 מבוא  .1
רד הימנו ומחייבים כיתר  אליו מהווים חלק בלתי נפהמבוא להסכם זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפים  

 ו. יאתנ

 הסעיפים להסכם זה הם לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם.כותרות  

  :ההסכם נספחי .2
 .ושינויים  מסחריםתנאים  - נספח א  
 טכני ותוכניות. מפרט  - נספח ב  
 נספח התמורה.  - נספח ג 
 . קונהני בלתי חוזר של הייפוי כוח נוטריו  - נספח ד  
 . היתר הבנייה  - נספח ה  

 .המלווה הבנק כתב התחייבות כלפי -  ופח סנ

 . תצהיר איסור על מכירת זכויות לנתין זר  - נספח ז  
   נספח הצמדת חניית נכה  - נספח ח  
 טובת משרד הבינוי והשיכון. כתב התחייבות ל - נספח ט 
 תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים. -   1נספח ט
 השקעות(  ת חבט)ה בהתאם לחוק המכר קונההודעה ל  - נספח י  
 . התחייבות לרישום משכנתאכתב נוסח  - א נספח י
 נספח הוצאת שטחים מהרכוש המשותף.  -   בינספח 
 כישה. הבהרה לעניין מס ר –טופס נלווה למיסוי    - ג ינספח 
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 .נספח עמלת ערבות חוק מכר   - יד נספח 

 הגדרות   .3

 : לצדם המפורטת  ותהמשמע  ה תהיי הלןל המפורטים למונחים

גוש:    61)לשעבר: חלקה    80072בגוש    45המקרקעין הידועים כחלקה    -" המקרקעין" וא ""הקרקע 3.1
של  (5616 בשטח  את    6,090,  המהווים  לפי    120  מס'מגרש  מ"ר, 

-מודיעיןשטחה המוניציפאלי של  הנמצא ב לן(התב"ע )כהגדרתה לה
בתים  רעות-מכבים עם  ביחד  הבית  יוקם/מוקם  נוספים    ושעליהם 

 . מ"ר, כהגדרת מונח זה בהסכם ______ _ -ושטחי מסחר של כ 

ה  - "הפרויקט" 3.2 קרקעיה  ניםחניוה בתים,  כל  שקיימים,  תת  ככל  והעיליים  ים 
המתקניםהמחסנים המשותף,  הרכוש  ההצמדות,  מסחר  ושטח  ,  י 

באמצעות הקבלן/ים והכל    שנבנו ו/או יבנו על הקרקע על ידי החברה

   נספחיו.  כמפורט בהסכם זה על

הבניין שנבנה או יבנה ע"י החברה ע"ג הקרקע ומסומן במספר זמני     - "ןיבנ"האו  "הבית" 3.3
את    _____ המהווים  ובמפרט  בתוכניות  למפורט  נספח  ובהתאם 

   הדירה.להסכם זה ובו נמצאת/תמצא  "ב"

מס'   -" התב"ע" 3.4 מפורטת  שכונת    –מודיעין    11"מד/   420-0241646תכנית 
קוי  -ונת מורשת  כש"–  2/11מד/מק/  420-0552679  , תוכנית  מורשת"

למרתפים" מ,  בניין    5/11מד/מק/  420-0821397ספר  תוכנית 
חניה"-"מורשת מרתף  שירות  וכל   שטחי  המתאר  תכניות  כל  וכן 

המחוזי המקומיות,  החלותהתכניות  והארציות  על    ות  שיחולו  ו/או 
לרבות    הקרקע, על כל הוראותיהן, תקנוניהן, תשריטיהן ונספחיהן, 

   יחולו בהן.ש לה כל תיקון ו/או הק

ב  הדירה"" 3.5 אכהגדרתה  זה  נספח  וו  להסכם  למפרט  תוכניות  הבהתאם 
את   זה  "ב"נספח  המהווים  ברכוש  להסכם  החלקים  לרבות   ,

 המשותף אשר יוצמדו אליה. 

ו/או     - המלווה" הבנק" 3.6 בע"מ  טפחות  מזרחי  ו/או    אחרפיננסי    מוסדכל    אוכל  בנק 
מ לרבות  הון  נוסף,  מ ל  שיעניקשלים  ביצוע  ל   ןימו חברה  צורך 

  הפרויקט ואשר עמו ייחתם ו/או נחתם הסכם ליווי בנקאי לפרויקט
 .  לרבות חברת ביטוח

 לחוזה המכר.  19 כהגדרתו בסעיף -הליווי"  הסכם" 3.7

  

ו - "הממכר" 3.8 לדירה(  מחסן  והוצמד  )ככל  המחסן  כתיאחניה/ותההדירה,  ורם  , 
 .א"בנספח "

מידי    רוכשי –" כןתלמשיר זכאי מח" 3.9 דירה"  לחוסר  "זכאות  תעודת  בעלי  חברות  דירות 
למינהן וכאמור    הזכאות  ובהתאם  "ט"  להסכם    "1"ט  -בנספחים 

 זה.

   חר הממוקמים בפרויקט.שטחי המס  - "שטחי מסחר " 3.10

 רשות מקרקעי ישראל.   -"המינהל" "רמ"י" או  3.11

 ; יקטפרו וי והשיכון בל משרד הבינחברת בקרה ש "חברת הבקרה"   3.12
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 . 1969 -חוק המקרקעין, תשכ"ט     -המקרקעין" חוק " 3.13

התשל"ג -" )דירות( חוק המכר" 3.14 )דירות(,  המכר  תיקון    1973-חוק  צו,  תקנה,  כל  לרבות 
 ו. ועדכון לו ומכוח

דירות(, תשל"ה    רוכשיחוק המכר )דירות()הבטחת השקעות של    –"  המכר )הבטחת השקעות(  חוק" 3.15
-1974 . 

 
   אוירה" חכה הסכם" 3.16

שנחתם   -החכירהזה "חו  המקרקעין,  עם  בקשר  רמ"י  לבין  החברה  בין  חכירה  חוזה 
 , וכל תוספת או שינוי אם וככל שיהיו בו.26.10.2017ביום 

 

הב    -"בית משותף" 3.17 או  הוא  נפרד  משותף  כבית  המקרקעין  בפנקסי  לכשיירשם  ית 
כאמו המקרקעין  חוק  לפי  אחרים,  בתים  עם  בסעיף  ביחד    15ר 

 להלן. לתנאים הכללים 

ושעבודיםמשכנתא -"שעבודים לטובת הבנק המלווה"  3.18 בסכום, ראשונהמדרגה    ות  הגבלה  ללא   ,
במקר המוכרת  זכויות  מלוא  הבנק  על  לטובת  ובפרויקט  קעין 

המלווה, להבטחת הליווי הפיננסי של הפרויקט ולהבטחת קיום יתר  
 .ווהכלפי הבנק המל  תות המוכרייבוי התח

שיקבל  מדרגה  משכנתא     -"קונהל "משכנתא 3.19 ההלוואה  להבטחת  הממכר  על  ראשונה 
 לן. להלתנאים הכלליים    20כאמור בסעיף  קונהה

ידי החברהכל   -"הקבלן" 3.20 לצורך בנית    , לרבות החברה עצמה,קבלן שיבחר על 
 . ופרויקט כולו או חלק ה

מר/ -" מכרז"ה 3.21 מס'  נספחיו  348/2016מכרז  רשות  על  ידי  על  פורסם  אשר   ,
 מקרקעי ישראל. 

 מסירת החזקה"  מועד" 3.22
א'.    5.7.2024 "מועד המסירה"   או    בנספח  מסירת  כמפורט  במועד  כי  החזקה,  יובהר 

טופס   לב   4התקבל  איכלוס(  לתשתיות    ניןוהב  ניין)אישור  חובר 
   .נהקורה לבאופן בו ניתן למסור את הדי

 
-תל   2ויצמן    כל עו"ד ממשרד ליפא מאיר ושות', עורכי דין, מרחוב -"ה"דוע" או "ב"כ החברה" 3.23

 אביב.

 העסקה .4

זה ואין כל מניעה על פי    החברה מצהירה כי היא רשאית על פי כל דין ו/או הסכם להתקשר בחוזה 4.1
 פיו.  ולמילוי התחייבויות החברה על   קונהכל דין ו/או הסכם למכירת הממכר ל

הבנ 4.2 כי  החברה  מצהירה  העוד  פי  על  יוקם  והממכר  זכויותיה  יין  וכי  כדין  בניה  במקרקעין  יתר 
ה  הערת אזהר   זכות מדינת ישראל ו/או רמ"י כבעלים,  משכנתא למעט   ,נקיות מכל שעבוד  ובממכר

שנרשמו ו/או    המלווה  בנקה  לטובתשעבודים  להלן,    7.5אם וככל שתירשם בהתאם להוראות סעיף  
הפרויקט  שמו שייר ליווי  החברה  ואשר  ,  לצורך  של  זכויותיה  כל  ישועבדו  ו/או  שועבדו  פיהם  על 

   .במקרקעין ובפרויקט, בשעבודים מדרגה ראשונה שאינם מוגבלים

מתחייב בזה לרכוש    קונהוה  , את הממכר  קונהקבלן( ולמכור לההחברה מתחייבת לבנות )באמצעות   4.3
לרבות נספחיו המצורפים להסכם  ,  הלן בהסכם זהבתנאים המפורטים ל  , חברהמאת ה   את הממכר 

 זה.
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עוד מצהירה החברה כי היא מילאה את כל התחייבויותיה עפ"י המכרז וכי היא מתחייבת למלא את   4.4

הת עליה  כל  שיוטלו  ו/או  המוטלים  האגרות  ו/או  המיסים  כל  את  ולשלם  מסגרת  בחייבויותיה 
 המכרז.

 היתר הבניה   .5

הבית  מתחי  החברה 5.1 את  לבנות  להיתריבת  בהתאם  ההמצ"ב  בניה    והממכר  תקבל  הש'  כנספח 
הטכנילפרויקט   ולמפרט  לתכניות  ובהתאם  המכרז  כדין  בחוברת  המחייב  מהמפרט  יפחת  ,  שלא 

"ב"בהמפורטים   זה    נספח  להסכם  להוראות  הרצוף  בכפוף  הכל  הימנו,  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה 
   הסכם זה להלן.

   . בוטל 5.2

 ינהל קרקע מ .6

לפיו החברה חוכרת מהמינהל    ה התקשרהכי החבר  קונההודע ל 6.1 עם המינהל בחוזה חכירה מהוון, 

 הבית והבית/ים הנוסף/ים.הפרויקט, שבכללו  את הקרקע, לצורך בניית  

קבל בהעברה מהמוכרת זכויות  לא ידוע לו על איזו שהיא מניעה בגללה לא יוכל לכי    מצהיר  קונהה 6.2
   ."נתין זר" נויא ה, וכן מצהיר הקונה כי החכיר בממכר, עפ"י חוזה

 ",זכנספח "יחתום במועד חתימת הסכם זה על כתב התחייבות, בנוסח המצורף להסכם זה    קונהה
מקרקעי   מועצת  יו"ר  אישור  קבלת  ללא  זר  לנתין  זכויות  מהעברת  להימנע  התחייבות  עם  בקשר 

   ישראל.

תשתיות  חוזה ה  כןו  חוזה הבנייה עם המינהל,  ינהלשחוזה החכירה בין החברה לבין המ  קונהל  הודע 6.3
ועם משרד   גורם מפתח  הבינויהשיכון  כל  צד    אינם(  ם)או מי מטעמ  ו/או  מהווים חוזה/ים לטובת 

 שלישי ואינם מקנים לו כל זכויות שהן מעבר לאמור במפורש בהסכם זה.  

ייב לחתום עם  תחמ  קונהה ידרשו, ובהתאם לנהלי המינהל באותו מועד, הככל והמינהל ו/או החבר  6.4
חכירה  ל  ע   המינהל הפרטני  חוזה  עם  תתאם  שהחברה  במועד  הממכר  לחברה    קונהשל  ולהמציא 

ותנאיו יהיה זה הנהוג    הפרטני  חוזה החכירהאישור מאת המינהל המעיד על חתימת החוזה הנ"ל.  
י כוח  בייפו  סעיף זה בכדי לגרוע מזכות החברה לעשות שימוש. אין באמור בבמינהל במועד חתימתו

זההל   "ד"כנספח  המצ"ב   ה  ,סכם  בשם  חכירה    קונהולחתום  חוזה  המינהלפרטני  על  ובלבד    ,עם 
ל בת    קונהשניתנה  ה  14התראה  חתם  לא  ושבמהלכם  ובכתב  מראש  חכירה    קונהימים  הסכם  על 

 כאמור. 

ל  6.5 הנן  קונההודע  בקרקע  החכירה  זכויות  בת    תלתקופ  כי  מיום    ,שנים  98חכירה    29.03.2017החל 
שנים שתחילתה החל    98יה להארכה לתקופת חכירה נוספת בת  אופצ  "( עםתקופת החכירה: "הלן)ל

  ., בכפוף לתנאים כפי שנהוגים ו/או יהיו נהוגים ברמ"י מעת לעת מתום תקופת החכירה

   :מתחייבהודה לקונה והוא  .7

עד   7.1 שלב  בכל  שיתברר  ככל  מסירתכי  הו  מועד  זה  הסכם  חתימת  ביום  כי   , אינוהחזקה  עומד    א 
זכבקריטריונים   זכאי  אי מח של  אינו  כי  ו/או  ו/או  יר למשתכן  דירה  לחסרי  זכאות  תעודת  לקבלת 

הסכם המכר שנחתם עימו יבוטל  ש  שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, הרי שהודע לו והוא מסכים
 ביטול האמור.  ולא תהא לו זכאות לקבלת פיצוי בגין ה

לרבות עפ"י כתב ההתחייבות  ,  המגיע לחברה על פי ההסכםל סעד  כמו כן אין באמור כדי לגרוע מכ
   .עפ"י כל דין, ובלבד שלא יהיה בכך כפל פיצוי בגין אותו ראש נזקולרבות  ,להסכם זה( נספח ט')
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"מחיר למשתכן".  כהסכם העומד בכללים הקבועים במכרז    כי הסכם זה אושר על ידי משרד הבינוי  7.2

להוות כדי  זה  באישור  אין  הה  אישור  אולם  מסעיפי  אחד  לכל  של  ,  סכםביחס  זכותו  את  להגביל 
להקנות להסכם חסינות כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו  ,  לקיים מו"מ על ההסכם  קונהה

ה אפשרות  את  לשלול  או  להגביל  כדי  בב  קונהו/או  מסעיפיו  איזה  או  ההסכם  את  יקורת  להעמיד 
החוזה על  יפי  ות כנגד סעלטעון טענ  קונה אפשרות ה  לול אתשיפוטית עפ"י כל דין ו/או להגביל או לש

 דין. פי כל 

כי הוא לא יהיה רשאי למכור את  ומשתכן,  דירת מחיר ל זה, היא  רת לו לפי הסכם  הנמכדירה  כי ה 7.3
שנים מיום  )חמש(    5  ועד חלוף  החתימה על הסכם זההממכר או חלק ממנו לצד שלישי, החל מיום  

לפי    בזכות לרכישת הדירהזכה    סגרתהההגרלה במ  שנים ממועד  בע()ש  7  או  ,לדירה  4קבלת טופס  
, לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר  "(התקופת המגבלה למכיר"להלן:  )  המוקדםלפי    –ה  ה זחוז

יהיה    קונה, התום חמש/שבע השנים, אשר נכרת לפני תום חמש/שבע השנים האמורות, יחד עם זאת
לצד שלישי לאחרשאי להשכיר את ה כל האמור  בלבד.    , למטרת מגוריםר קבלת החזקה בוממכר 

 פוף לנהלי רמ"י המחייבים בעניין זה אותה עת. הינו גם בכ

על תצהיר וכתב התחייבות לטובת    קונהור לעיל, במעמד חתימת הסכם זה, יחתום הת האמ להבטח
 . נספח ט'כלהסכם ורף  מצאשר בנוסח  , מטעמו  מי או  וןוהשיכ   משרד הבינוי

ויפר 7.4 ככל  של  לעיל  7.3בסעיף    התחייבותו  כי  סך  בתשלום  יחויב  הוא  הבינוי ₪  450,000,  למשרד   ,  
   .והשיכון

בתנאי   7.5 עמידתו  הבטחת  לצורך  ט'כי  אזהרה  נספח  הערת  החברה  תירשום  השיכון  ,  משרד  לטובת 
הממ על  למשתכן,  כוהבינוי  מחיר  הגבלת  תקופת  למשך  בספר ר,  וכן  המקרקעין  רישום    י בלשכת 

 . חברהה

שטחי המסחר  החברה רשאית למכור או להשאיר בבעלותה את  .  סחרי בפרויקטכי יוקם שטח מ 7.6
כולם או מקצתם,וכן להשכיר את שטחי המסחר בין היתר לעסקי מזון,   ,  ולכל מטרה,  לכל עסק 

פי   על  המותרים  לשימושים  בהתאם  והכל  וכד'  שונות  חנויות  ובכפוף מסעדות,  תב"ע  הוראות 
י בנעליה ו/או מי שיחזיק בשטחי מסחר כאמור יהיה רשאי  , כך שהחברה ו/או מדין  להוראות כל

  .המשותף שות כאמור לעיל, ויתכן שהאמור יעוגן וייכלל בתקנון הביתלע

   חניה .8

ם ובאישור  תכן שיוקמו חניות עילויות לפי החלטת היזיו   בפרויקט קיימות חניות תת קרקעיות במרתף חניה
   .הרשויות

ה ואינו  אינו מחזיק בתעודת נכ  קונהניה המוגדרת כ"חניית נכה", והמדת לדירה הינה חה המוצשהחני  ככל
 חניית נכה  הצמדתנספח -לחוזה   ח נספחעל  קונהה  יחתוםניה שהינה "חניית נכה", זכאי להצמדה ח

 בניית הבניין והפרויקט .9

  י יה )לרבות היתר לתב"ע, להיתר הבני התאם  הקבלןב  באמצעותאת הממכר  החברה מתחייבת לבנות   9.1
מהמפרט המחייב, המפורטים  לתכניות ולמפרט הטכני, אשר לא יפחת  ם שיוצאו מעת לעת(,  שינויי

 הרצוף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   בנספח "ב"

קבלנים  החברה מתחייבת כי הבניה תעשה באמצעות קבלן ו/או קבלני משנה הרשומים אצל רשם ה 9.2
מ  החברה  המתאים.  תבוצע  בסיווג  הבניה  כי  ובמקצועיות  תחייבת  שימוש  נאותהבמיומנות  תוך   ,

חומר, מתקן או אביזר שיש לגביו תקן ישראלי מחייב או מומלץ, יהיה  פריט,  ל  בחומרים טובים. כ 
ב  על פי תקן זה. הבניה תבוצע בהתאם להיתר הבניה שניתן/שינתן ובהתאם לתוכנית והמפרט המצ"

 ם להוראות כל דין. להסכם זה, וכן בהתא כנספח ב'

 ו/או בשטח הבית המשותף. ה לא תתקין ולא תיזום התקנת אנטנה סלולארית על גג הבית  החבר 9.3
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להכניס שינויים בבית עצמו בתנאי שלא יחול שינוי בבניית  להשלמת בניית הבית רשאית החברה    עד 9.4

הסכם  ב אמור  לשינויים מותרים כ  בכפוף  ,  כרזעל פי המ  המחייב   בהתאם למפרט  ה יבנאשר    ממכר  ה
   . זה 

במפרט  במקרה 9.5 ו/או הבית  תיאור הממכר  בין  אי התאמה  או  לעומת    של סתירה  ,  התכניות הטכני 
 יחייב את החברה התיאור המופיע במפרט הטכני.  

בנספחיו,    פרטים 9.6 או  זה  בהסכם  נקבעו  לא  אשר  הדירה,  ו/או  הפרויקט  ו/או  הבניין  בניית  אודות 
 . ת הרשויות המוסמכות והדין, בכפוף לדרישוהסביר תהבעו על ידי החברה לפי שיקול דעייק

ויקט בשלבים בהתאם לשיקול דעתה הסביר ובלבד  או בונה את הפרהחברה תבנה ו/  כי  קונההודע ל 9.7
 עפ"י הסכם זה לרבות לעניין מועד מסירת החזקה.   קונהשלא תפגענה זכויות ה

לקבל 9.8 הבקרה  תבכפוף  חברת  הזכות  ,  אישור  את  לעצמה  שומרת  במספר  החברה  שינויים  לבצע 
באו הדי ו/או  הבתים  בניית  בסדר  ו/או  כניסה  ו/או  בית  בכל  ובלבד  רות  וכיו"ב  הפרויקט  בניית  פן 

ה בבניית  שינוי  יחול  בקומהשלא  עצמה,  נמצאת,  דירה  היא  במיקומה  בה  לעומת    בכיווניה  או  או 

עפ"י הסכם זה או    נהוק ט וכי הדבר לא יפגע בזכויות ההתכניות וכן הבית והדירה יבנו בהתאם למפר
   דין. כל

לה   קונהל  הודע 9.9 לפעול  סביר  דעת  שיקול  יש  לחברה  סעיף  כי  עפ"י  להקלה  בקשה  לחוק    147גשת 
ההת זכויות  תפגענה  שלא  ובלבד  והבניה  שכל    קונהכנון  ובלבד  דין  כל  עפ"י  /או  זה  הסכם  עפ"י 

בהגשת   הכרוכות  העלויות  ו/או  בקבלת ההקלה תההוצאות  ו/או  על  בקשה להקלה  במלואן  חולנה 
   החברה.

ל 9.10 מהותייםכי    קונההודע  בלתי  ו/או  קלים  מכהגדרת  שינויים  בצו  דירותם  מפרט(,    כר  של  )טופס 
ובכלל זה שינויים ו/או סטיות המותרים עפ"י    1974-תשל"ד בבניית הממכר לעומת המפרט הטכני 

לא  ו לא יהוו אי התאמה    ות שונות במהלך בניית הפרויקטבהתאם לדרישות רשויות רלוונטי   ו/או  דין
גינון ובעבודות הפיתוח בבית ו/או  ים בשנוי לרבות   ,זכו ולא יחשבו כהפרת הסכם זה על ידי המוכרתי

לבית ש  ,בסמוך  אלה  ובלבד  יהיה  בכל  בתפקודה כלא  ו/או  בכיוונה  ו/או  הדירה  בשטח  לפגוע     די 
  ות של חוק המכר )דירות( לגרוע מהוראותיו הקוגנטי  מבלי  והכל  עפ"י דין  ותסטיות המותרל  מעבר

 .בנוסחו במעמד חתימת הסכם זה

ין או הפרויקט,  ימכור ו/או להשכיר את יתר חלקי הבנ זכאית המוכרת לכי פרט לממכר    קונהל  הודע 9.11
 . למי שתמצא לנכון

 :  הגמר  בחירת פריטי 9.12

ניתנת אפשרות    קונהל  ,הגמר  מהספק פריטיותקנו  ה ככל ובמועד חתימת הסכם זה, טרם   9.12.1

מסוימים אשר יוצגו    גמר  תוך מספר חלופות של פריטי , מבנספח ב'ל פי המפרט  לבחירה, ע

 ה/הקבלן.  הספק אליו יופנה ע"י החבר לו ע"י

פריטי   קונההעל   9.12.2 את  לספק    30תוך    הגמר  לבחור  אותו  יפנו  שהחברה/הקבלן  מיום  יום 

 .  ויהיה עליו לאשר בחתימתו את בחירתו  הגמר  פריטי

יום כאמור, החברה תהא    30תוך  ,  הגמר  ורך בחירת פריטילא יפנה לספק לצ  קונהוהככל   9.12.3

  ולהתקינם   הסביר  דעתהעל פי שיקול    קונה עבור ה  הגמר  יטיאת פר  רשאית לבחור בעצמה

יוזמן ע"י הקבלן    קונהככל וה  .ימים  10בת    לרוכש  ובלבד שניתנה התראה נוספת  בממכר

  שנבחרו על ידו,   הם אלו  שסופקו  הגמר   ולאשר כי פריטיר  תאו/או ע"י מי מטעמו להגיע ל 

ה ה  קונה מתחייב  עם  מראש  תיאום  לאחר  לאתר,  מספר    ככל)ו  קונהלהגיע  גם  ויידרש, 

   ימים מהודעת הקבלן.  10פעמים( וזאת תוך  
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יבנו    קונההודע ל 9.13 זה,  נשוא הסכם  בנוסף לבניית הבית  כי  זה,  ידי החברה, טרם חתימת הסכם  על 

נוספ  יק  ,בפרויקט  יםבתים  הנוספים  ולהל )הבתים  לעיל  ביחד  "ראו  הנוסף/יםן:  וכן    "(הבית/ים 
 . שטחי מסחר

ל 9.14 הודע  י  קונהעוד  ו כי  תכנון  כול  ו/או  יחידות  מספר  ו/או  קומות  מספר  יכללו  הנוסף/ים  הבית/ים 
 .  לקונהממכר וכי העבודות להקמתם ימשכו גם לאחר מסירת החזקה ב שונה מהבית נשוא הסכם זה 

  ובלבד   קונהלממכר  ה לאחר מסירת  שים  חוד  6בתוך    יושלמון  נייבב  פיתוחהעבודות    כי    קונהל  דעהו 9.15
ה זכויות  תפגענה  מה  נה וק שלא  תמנענה  לא  הנ"ל  שהעבודות  ובלבד  זה  הסכם  פי  גישה    קונה על 

 סבירה ובטוחה לממכר ושימוש סביר למגורים בממכר.  

ל 9.16 כי    קונה הודע  החברה  ידי  נוע על  אשר  חניון  לשרת  יבנה  הביתגם  ד  את  גם  ו  הבניין/את 
   במסגרת הפרויקט. פים אשר יבנו על ידי החברההנוס  הבניינים/הבתים

על ידי החברה, כי זו שומרת על זכותה להכשיר כניסה זמנית לחניון חלף הכניסה    קונה עוד הודע ל 9.17
בפרויקט הבתים  כל  אכלוס  למועד  עד  וזאת  בתכניות  והמסומנת  הזמנ   .המתוכננת  ית  הכניסה 

 ניון.  שה בטוחה וסבירה לחתאפשר גי

בי  תמבצע  ברה חשה  קונהל  הובהר 9.18 חיבורים  את הפיתוח הכללי בתוך תחום המקרקעין לרבות  צוע 
למקר מחוץ  שיותקנו  התשתית  המקרקעין  למערכות  לגבולות  מחוץ  הפיתוח  עבודות  אולם,  קעין 

  .םו/או מי מטעמ המשרדו/או  המקומית הרשותנעשה על ידי 

לרבות אך לא רק בזכויות על פי    או כפי שתהיינה בעתיד,  ויקט, כפי שקיימות עתהבניה בפרזכויות ה 9.19
תהיה רשאית לנצלן או שלא לנצלן, לרבות ניודן של זכויות  חברה  וה  ,דבלבחברה  התב"ע, שייכות ל

  , להוראות כל דיןלהוראות המכרז ו , לפי שיקול דעתה הסביר ובכפוף  בתב"ע  הבניה למגרשים אחרים
בזכויות שמועד  בד  ובל כל הדירות בחברה  היווצרותן הינו לאחר שהשאין המדובר    .בניןמכרה את 

מגב אינן  זה  הסכם  ה הוראות  את  ואינן  חברה  ילות  המקרקעין,  ובתכנון  ביעוד  בניצול,  בשימוש, 
ל זכות  כל  ה   קונה מקנות  החלות    חברהכלפי  ההגבלות  המקרקעין,  אופי  לגבי  אחרים  כלפי  ו/או 

 עודם ותכנונם.  לם, יי , ניצו םעליה

כהכנה בלבד  זאת  חיזוק של רצפת המרפסת  החברה  ויקט מבצעת  לק מהדירות בפרנה כי בחידוע לקו  9.20
ג'קו "  במרפסת  זי או בריכה או כל מתקן רחצה אחרלהתקנת  ו החיזוק)להלן:  "(.  מתקן רחצה"   -" 

כאמור חיזוק  יבוצע  בהן  וב  ,בדירות  הדירה  בתוכנית  מפורש  באופן  מצוין  הדירה.  הדבר  מפרט 
אחריותם הבלעדית,  בדירות רשאים להתקין, על חשבונם ויזוק, יהיו רוכשי אותן בדירות בהן בוצע ח

האישורים    וכפוף כל  פי  לקבלת  על  בסעיף  הנדרשים  לאמור  ובכפוף  ר להלן  9.21דין  מתקן  חצה  , 
 ור.  קשר עם האמתן דירות בכלפי החברה ו/או כלפי רוכשי או  נה לא תהא כל טענה ו/או תביעהולקו 

את  מאפשרות  או התחייבות כלשהי של החברה שעבודות החיזוק  ו/מובהר כי אין באמור להוות מצג   9.21
ו/ הרחצה  מתקן  כאמור  הקמת  רחצה  מתקן  להתקין  מותר  כי  מתאימותו/או  הינן  כי    למתקן   או 

האפשרותכאמ  הרחצה לרבות  בכך,  הקשור  וכל  שאם    ,ור  הית  ,קיימתוככל  למתקן    רלהוצאת 
יבוצעו(,    חצההר )אם  הקונה  ידי  על  שיבוצעו  העבודות  כל  כי  מובהר  בלבד.  הקונה  על  חלה  אשר 

  , לרבות האחריותפסת הדירה יהיה באחריותו הבלעדית של הקונהרלצורך התקנת מתקן רחצה במ
שכן החברה    ,לפי דין, אם וככל שיתקבלו ואם וככל שהדבר יאושר  הנדרשים  האישוריםקבלת כל  ל

, והכל מבלי לחייב את החברה ו/או מי מטעמה.  לקבלםלכך שניתן יהיה    תו מתחייבא   ינה מצהירהא
כל   וקבלת  אחר  יועץ  וכל  קונסטרוקטור  אישור  כלשהם,  בתקנים  עמידה  ו/או  בניה  היתר  קבלת 

רך התקנת מתקן הרחצה הינם באחריותו הבלעדית של הקונה  דין וכל רשות לצואישור אחר לפי כל  
ה ו/או עיכוב ברישום  וכן מתחייב הקונה שלא ייגרמו בשל כך מניעהעבודות,    קדם לביצועותנאי מו

מתקן   התקנת  כי  מובהר  שכנות.  לדירות  נזק  ייגרם  ושלא  גמר,  תעודת  קבלת  ו/או  המשותף  הבית 
 .ירה בלבדשר לאחר מסירת הד הרחצה ע"י הקונה תתאפ
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 , מסירת הרכוש המשותף החזקה בממכרת מסיר .10

למילוי 10.1 והכפוף  המלא  המד ן  התחייבויות  כל  של  זה,  למסירה  הרלוונטיות     קונהויק  הסכם  פי  על 
ובכפוף לאפשרות דחיית מועד המסירה בנסיבות המנויות בהסכם זה, מתחייבת המוכרת להשלים  

להוראות בהתאם  הממכר  בניית  ולמסור  את  זה  במועד    קונהל  הסכם  בו  הבלעדית  החזקה  את 
 .   המסירה

לקבל את    קונה הודעה בכתב, ובה תזמין את ה   קונהחברה ללח ה תיש  ממכרהסמוך למועד השלמת   10.2
 . ימים ממשלוח ההודעה 21 -הממכר לרשותו, במועד שיתואם בינו לבין החברה, שלא יהיה מאוחר מ

את  מתחייב    קונהה 10.3 המוכרת  עם  בממכר    ת לקבלתאם  המוכרת  החזקה  בהודעת  שייקבע  במועד 
לרשותו כלעיל ו/או    ממכרמועד למסירת ה  יתאםלא    קונההככל ש.  החזקה במועד כאמורולקבל את  

בשנית לתאם    קונה, תשלח לו החברה הודעה נוספת, בה יתבקש הבממכרהחזקה  את  יגיע לקבל  לא  
 ח הודעה זו. ימים ממשלו 10, שלא יהיה מאוחר מ החזקהמועד למסירת 

פי שתואם  המסירה, כלא יופיע לקבל את החזקה בדירה בתאריך    קונה במקרה שה   ע לקונה כי הוד 10.4

לעיל ולאחר קביעת מועד    10.2יום ממועד ההודעה כאמור בסעיף    21תו בתוך  עימו או לא יאשר הגע 
לו נמסרה  ירה כאיהתייחס לדיהא המוכר רשאי ללעיל שגם אליו לא יגיע,    10.3חליפי כאמור בסעיף  

אין באמור לעיל כדי לגרוע  .    להלן  10.8ובלבד שהדירה ראויה למגורים ובכפוף לסעיף    לידי הקונה
 .  1967 –חוק השומרים, התשכ"ז מאחריותה של המוכרת כ"שומר חינם" בהתאם ל

בסעיף   10.5 כמפורט  ההודעה  ממועד  לאותו   10.2החל  עד  הבניה  שהושלמה  ובלבד  וכתנאי    לעיל  מועד, 
ה  למסירת על  בפועל,  מחיר הממכר    קונההחזקה  ע"ח  יתרת התמורה  מלוא  ולמלא את  לשלם את 

 שעליו לבצע לפי חוזה זה עד מועד המסירה.   למסירה נטיותהרלוו שאר התחייבויותיו

לא  ו/או  להלן    10.8ובכפוף לסעיף    ניגוד להוראות הסכם זה ב את החזקה  סירב לקבל    קונה ככל וה  10.6
ותר  בל בפועל את החזקה בממכר במועד מאוחר יהופיע לקבל את החזקה בדירה במועד המסירה וקי

 זה.  כתאריך המסירה לצרכי כל האמור בהסכם קונה הדירה לרשות ה מועד העמדתייחשב 

ותהמסי  במועד כי    מוסכם, 10.7 יכול  עבודות  ירה  הבנ פיתוח  משכנה  של  אחרים  ו/או  יבחלקים  ין 

זולת     סידור הגינה ועבודות הפיתוח הצמוד   ,עבודות בשטחים הציבוריים  , לרבותדירהההפרויקט, 
הפיתוח הפרו   ועבודות  מונעת מהיקטבכלל  אינה  העבודות  ובלבד שאי השלמת  גישה סבירה    קונה, 

הצמדותיה על  ס  לדירה  ובטוח ושימוש  ה  ביר  לעיל    .בממכר  קונה של  הפעולות  את  תבצע  החברה 
ל הפרעה  האפשר,  ככל  שימנע,  את  קונהבאופן  להשלים  מתחייבת  החברה  מקרה  בכל  כי  יובהר   .

   .המוקדם מבניהם  4קבלת תעודת גמר ו/או טופס  דשים ממועדחו 6העבודות עפ"י סעיף זה בתוך 

המסירה כשהממכר פנוי מכל אדם וחפץ,    מועדב  מכר זקה במאת הח  קונההחברה מתחייבת למסור ל 10.8
ושנתקבל טופס    ראוי כשהוא   למגורים  לבית, כשהבית והממכר מחובר    4לשימוש  )אישור איכלוס( 

חופשית    בממכרת  יוזכוהחבר לגז( וכשהתל  קונהחר הלמערכות החשמל, המים, ביוב וגז )ככל שייב 
שלישי צד  זכות  עיקול,  שעבוד,  חוב,  לרשום    , המינהל  זכויות  עטלמ   ,מכל  שניתן  האזהרה  הערת 

  ט ולמע   ,או שעבוד אחר לזכות הבנק המלווה  משכנתא  ,נספח ט'להסכם המכר ו  7.5בסעיף  כאמור  
ימלא קודם    קונהבתנאי שהו  או לפי בקשתו  קונה היירשמו בגין התחייבויות  כונות שמשכנתאות ומש

הלכ כל  את  למסירה  בויותיו  תחיין  בדירה  הרלוונטיות  החזקה  מסירת  לפני  במילוין  חייב  שהוא 

העיכובים   חלו  בתנאי שלא  וכן  זה,  להסכם  דין, בהתאם  כל  פי  ועל  זה  לפי הסכם  למועדים  בכפוף 
זההמפ בהסכם  לח  ורטים  מקנים  החזקה  ואשר  מסירת  תאריך  מועד  את  לדחות  הזכות  את  ברה 

 .  קונהבדירה ל

   כי במועד מסירת החזקה יושלם הניקוי מפסולת הבניה בדירה. בתמתחייה ברהח
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ה כי  בממכר,    קונהיובהר  החזקה  את  לידיו  לקבל  לסרב  רשאי  ראויה  אם  רק  יהיה  אינה  הדירה 

לסעיף  ובכפוף  ו/או    למגורים  מבלי    המונעיםליקויים    בממכר יהיו  זה  וזאת  למגורים  סביר  שימוש 
  קונה ככל ויתקיים האמור בסעיף זה, יהיה סירוב ה רק  הר כי  ה זה. יוב שהדבר ייחשב לו כהפרת חוז

מוצדק   בממכר  החזקה  את  והאחריות   ובמקרהלקבל  הבדק  תקופת  המסירה,  מועדי  ידחו  עד    זה 
 . עלסירת הדירה בפו הנ"ל ומ לאחר הסרת הליקויים

  נהקויחידי האו שרק אחד מיהא מעוניין לקבל את החזקה בדירה    קונהורק אחד מיחידי ה  במידה 10.9
במועד המסירה יראו בהסכם זה כמתן ייפוי כוח בלתי חוזר והרשאה  יגיעו בפועל לקבל את החזקה  

  קבלת החזקה גם  שיהא מעוניין לקבל את החזקה באופן בו  קונה האחר כלפי יחיד ה  קונה של יחיד ה
מיחיד אחד  הע"י  ה   קונהי  יחידי  לכל  כמסירה  ה   קונהתיחשב  על  להסתמך  רשאית  וראות  והחברה 

  קונה . כמו כן, במידה ומי מיחידי השהגיע כנציגו/ם של האחר/ים  קונהורשאית לראות ביחיד ה  אלה
מיך אותו לקבל  , יהיה עליו להציג ייפוי כוח המס קונהמעוניין לקבל החזקה ע"י צד ג' מטעמו של ה

   .קונההנוסף ו/או ה קונהבדירה בשמו של יחיד האת החזקה 

ל תמסור  שהחברה  חלק    הקונ לפני  למהממכר,  כל  יהיה  מהממכר,    קונה אסור  חלק  לכל  להיכנס 

להכניס חפצים לממכר, לא    קונהלמעט לשם התרשמות, וגם זאת בתיאום עם החברה, וכן אסור ל 
ים או תוספות או שיפורים כלשהם בממכר  שינוי   לעשות  קונהור לבעצמו ולא על ידי אחרים, וכן אס

להוראות   למובכפוף  עד  וזאת  זה  המסירההסכם  ל  עד  אינו  כ ובכפוף  לעיל  האמור  כי  מובהר  דין.  ל 
 לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדויות בפני ועדות התכנון.  קונהיגביל את זכותו של ה

סעיפים   10.10 מהוראות  לגרוע  ל  10.8  –  10.1מבלי  הודע  הרכ  קונהלעיל,  המשוכי  על  ש  תף וש  הבית  ל 
  3יימסר לחזקת ועד/י הבית/ים או לנציגות דיירי הבית )ולעניין זה אף  או כל חלק ממנו,  מטלטליו,  

 "(אשונהות הרהנציג"  :להלן)כמפורט    רותהדירות הראשונים שבאו לקבל את הדי   רוכשי)שלושה(  
  , ונה בביתראשה ה ס הדירבד בבד עם אכלו ,  או חברת הניהול )אם תהייה עקב בחירת דיירי הבית(

הרב המשותף  הרכוש  לעניין  אזי  בתים/אגפים  מס'  עם  פרויקט  של  הרכוש  -ובמקרה  מסירת  אגפי 
)ל-המשותף הרב העניין: "אגפי תהיה עם איכלוס הדירה הראשונה בפרויקט  ולפי  בלת  מועד קהלן 

  "(.זקה של הרכוש המשותף הח

ו כפי שיתעדכן באמצעות הודעת  )א  סכםרתו בה, כהגדיועדהמ  המסירה מועד  ימים לפני    30  -ככל וכ 10.11
,  שנבחרהנציגות דיירי הבית    החברה בכתב( לא תתקבל מאת דיירי הבית הודעה בכתב המציינת את

אחרים בפרויקט,    רוכשים  3  אוו לקבל את החזקה בדירה  הדירות הראשונים שבא  רוכשי  3כי אז  
ויראו    יטלטליושותף על מ ברכוש המ  יהיו מחויבים לקבל את החזקההמוכרת,  ה הסביר שללשיקול 

 בהם כאלה שקיבלו החזקה כאמור.  

יבחר על  הדירות ו/או חברת הניהול )ככל שתרוכשי  בזאת, כי גם אם נציגות דיירי הבית או    מוסכם
הנצי א  גותידי  לקבל  יגיעו  לא  המשותףכזו(  ברכוש  החזקה  הרכוש    ת  של  החזקה  קבלת  במועד 

מכל סיבה שהיא, למעט בשל ליקויים אשר  משותף  ברכוש הה  המשותף או יסרבו לקבל את החזק 
אינם מאפשרים שימוש בטוח וסביר ברכוש המשותף, יראו אותם, בכל מקרה, כמי שקיבלו בפועל  

לכ המשותף  ברכוש  החזקה  האת  קבלת  במועד  וענין  דבר  לרבות  ל  המשותף  ברכוש  ומבלי  חזקה 
ו היטל ו/או ארנונה שיחולו  אגרה ו/א   ל מס ו/אולגרוע מכלליות האמור לעיל לעניין חבות בתשלום כ 

  על הרכוש המשותף, ככל שיחולו. 

שחלק מהשטחים המשותפים ומהציוד המותקן בהם    קונהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, הודע ל 10.12
ולבית/ים   וכי החזקה בשטחייהיה שייך לבית  ובציוד המותקן בהם נמסר  הנוסף/ים  ם המשותפים 

יימסר   הזמנלנציגוו/או  המשותףו/אית  ת  הרכוש  למקבלי  הנוסף/ים    ו  הבית/ים  ו/או  הבית  של 
דירות   בו  הנ"ל  והאחריות  ת הבדק  ותקופ מניין  וכי  הראשון שנמסרו  בו חילשטחים  מסירת    מועדל 

, קרי לבית ו/או לבית/ים  ית הראשון שבנייתו תסתייםשטחים המשותפים והציוד לבהחזקה של ה
  .עפ"י הסכם זה נהקוכויות ההנוסף/ים ובלבד שלא תפגענה ז
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עימו. אי קבלת החזקה בדירה    קונהה 10.13 מתחייב לקבל את החזקה בדירה בתאריך המסירה שתואם 

לבטל  זה ותזכה את החברה בזכות  כאמור ובמועד מתואם חליפי תחשב כהפרה יסודית של הסכם  
 . להלן  26.3כמפורט בסעיף  קונהי מה את ההסכם, לקבל פיצו

עד    תהיההמוכרת   10.14 של  בתקופה  המסירה  מועד  את  להקדים  הסכמת    60רשאית  קבלת  ללא  ימים 
לקונהה תימסר  אשר  בכתב,  מוקדמת  בהודעה  לפני   60לפחות    קונה,  מראש  המסירה    יום  מועד 

בז מובהר  בתקופהמוקדם.  המסירה  מועד  הקדמת  כי  על  את  העולה  מותנית    60ה  כאמור,  ימים 
   .קונהבהסכמת ה

 . מועד המסירה בפועל לפני יום 14 לפחותאת יתרת התמורה   קונהד המסירה ישלם הועמ הוקדם 10.15

  אי מילוי חובה מסירה עקב  מועד בו הדירה מוכנה לאת הדירה ב  קונהשהחברה לא תמסור ל  במקרה 10.16
לעיל, לא יהיה    10.4  לפי הסכם זה וכן במקרה האמור בסעיף  הרלוונטית למסירה  קונהשל ה  כלשהי

ת לקבלת חזקה  י לכל חבות הנלוו   ס, ביחקונהואולם יראו את הבממכר  לתפוס חזקה    קונהרשאי ה
בדירה   החזקה  את  בפועל  שקיבל  המסיכמי  ובמועד  אםיחויב    קונההרה  שמירתה,  יהיו    בהוצאות 

וישלם   בביתכאלה,  המשותף  הרכוש  החזקת  בהוצאות  חלקו  הארנו ובתשלומ,  ובפרויקט  את  ,  נהי 
 . לפי הסכם זה ו/או הדיןהחברה   וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה של

 איחור במסירה ופיצוי בגין איחור במסירה  .11

ה 11.1 ל  ממכראיחור בהשלמת  יע   קונהובמסירתו  על  שלא  של התחי  60לה  יהוו הפרה  לא  יבויות  ימים 
 בסעד כלשהו.  קונהה המוכרת בהסכם זה ולא יזכו את

ן למוכרת שליטה עליהם או אם כתוצאה מכח  אי במוכרת ושם תלויים  כתוצאה מגורמים שאינ   אם 11.2
  הבניהעליון, לרבות מלחמה, גיוס כללי, פעולות איבה, מהומות, שביתות ו/או השבתות כלליות בענף  

קב סגר כללי או  ה, מחסור כלל ארצי בכח אדם )לרבות עאו במשק, מחסור כלל ארצי בחומרי בני
פועלים, תופעות גילוי טבע חריג   הגבלת כניסת  עתיקות או אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות    ות, 

כרת, צווים ממשלתיים או עירוניים,  הפיתוח המבוצעות ע"י הרשות המקומית שאינו באשמת המו
, יידחה מועד המסירה בתקופת  ממכרב בהשלמת השלא הוצאו באשמת המוכרת, יחול עיכו  ובלבד

או ה  זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה  יידחה אף התשלום האחרון  נ"ל, ובמקהעיכוב  זה  רה 
על   באמצעים    קונהאשר  תנקוט  המוכרת  התשלומים.  ללוח  בהתאם  התמורה,  חשבון  על  לשלם 

   הממכר.  הקטין במידת האפשר את העיכוב בהשלמתסבירים על מנת למנוע או ל

  ם שהסיכון בי אירועילמען הסר ספק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא תחול לג
בין במפור ולתוצאותיהם מוטל על המוכרת,  ובין במשתמע, או שהיה עליה לקחת  להתרחשותם  ש 

 .את הסיכון לגביהם באופן סביר

למ  11.3 שנודע  לאחר  המסירהבסמוך  מועד  את  לדחות  הצורך  על  המנויות    וכרת  מהסיבות  אחת  בשל 
  קונה ניהם, תודיע המוכרת ליבקדם מהמו   לפי  ,יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה  ולא  בסעיף זה,

על דחיית מועד המסירה ותפרט בהודעתה את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה החדש. ככל  
לק ניתן  לא  ההודעה  הוצאת  המסירשבמועד  מועד  ואת  הדחייה  תקופת  את  תודיע  בוע  החדש,  ה 

 נפרדת עם היוודע לה אודות הנתונים הנ"ל. המוכרת על כך בהודעה 

זה  לעיל,    ף האמורא  על 11.4 במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף 

על דחיית    קונה ל התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני מועד המסירה, תוכל המוכרת להודיע  
שנודע לה על הצורך לדחות את מועד    במהלך חודשיים אלה, בסמוך לאחר  מועד המסירה כאמור גם

ם של תנאי סעיף זה, המוכרת לא היתה יכולה לצפות באופן  להתקיימותד שבנוסף  המסירה, ובלב
 . ממכר, את התרחשותו של הגורם המעכב את השלמת ה סכם זה סביר, בעת כריתת ה
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ת  ה על ששה חודשים ממועד המסירה )להסר יית מועד המסירה מכל סיבה שהיא, תעל במקרה שדח  11.5

לעיל(, יהיה    11.1המנויה בס'  החודשיים  תקופה בת  ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את ה
שילם על חשבון התמורה, בצירוף  זכאי לבטל את ההסכם ולקבל השבה של כל הסכומים ש  קונהה

ל  אות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה שה וריבית כדין. על ביטול כאמור יחולו הור הפרשי הצמד
ווזאת    .סיכול הלאחר  חתימת  מעת    קונהכנגד  המתפרסם  הגנרי  לנוסח  בהתאם  ביטול  תצהיר  על 

לאחר  וכן  מבוטל,  ההסכם  לפיו  כדין,  ושיאומת  המיסים  רשות  ע"י  השוברים    לעת  פנקסי  החזרת 
מסמכי ביטול  )כל אלה לעיל ולהלן: " סרו לו עותקים פיזיים של הבטוחה( ונמ )ככל לחברה   בטוחהוה

  .(העסקה"

למעט    ימים ממועד המסירה,  60הדירה לאחר שחלפו    קונהת לא מסרה את הדירה להמוכרככל ש 11.6
לפיצויים, בלא הוכחת נזק,   קונה אי הכז לעיל, 11.2אמור בסעיף במקרה שבו האיחור נובע מנסיבה כ

 ועד למסירה בפועל, כלהלן: ד המסירה ממנו ממועבסכום המפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק 

בעבור    1.5  -סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב 11.6.1

 ועד. מועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מהתקופה שתחילתה ב

ב  11.6.2 מוכפלים  כשהם  ובמיקומה  בגודלה  דומה  דירה  של  שכירות  לדמי  השווה    1.25  -סכום 

 ילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה ואילך. תקופה שתחבעבור 

בעד שישים  לעיל ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש. הפיצויים    11.6הפיצויים הקבועים בסעיף   11.7
 שישים הימים האמורים.  הימים שתחילתם במועד המסירה, ישולמו בתום

מן    איזועקב    ה ו/או ההשלמהמסירה   מועדידחיית  במפורש כי    קונהבזאת לובהר  קות הת ספלהסר 11.8
  קונה תהווה עילה לשב כהפרת הסכם זה, לא  חתלא    ,לעיל  11.2,  11.1  פים מהסיבות הנקובות בסעי

בסעד כלשהו, לרבות הנחות    קונהאת הזכה  לא ת,  עדןלהשתחרר מהתחייבויותיו כלפי החברה במו
זיכויים כלשהם במחיר הממכר ו/או     ונה ק ה  את  המזכה  הממכר  במסירת  כאיחור  תיחשב  לא ו/או 

 . פיצויים כלשהםב

, הרי  , אשר גרמו לדחיית המסירה בפועלפי הסכם זה  במילוי איזו מהתחייבויותיו על  קונהחר ה יא 11.9
סכם זה ו/או על פי כל דין  ת על פי הוראות הנים למוכר ופות המוקשמבלי לפגוע ביתר הסעדים והתר

מקבילה  דחייה  למוכרת  הדבר  החזקהב  יתיר  מסירת  שהו  בממכר  מועד  ידי  ובלבד  על  העיכוב  כח 
 המוכרת 

 ויתורים ואיסור ביצוע שינויים  .12

  זה, לא יהא הקונה   הסכםלקונה, בהתאם להוראות    ממכרלקונה כי לפני מסירת החזקה ב  מובהר 12.1
,  זה  להסכם   ב  כנספח   המצורף  המפרטלעומת    ממכרו/או שינויים ו/או תוספות ב  ע עבודותזכאי לבצ

בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו    והכל ו חפצים,  מתקנים ו/א  ו יהיה זכאי להכניס אלי   ולא
 להלן: אביזרים הבאים, העל וויתור בקשר עם הפריטים ו/או  להודיעשל הקונה  זכותווזאת למעט 

 ;מטבח ארון 12.1.1

 דלת כניסה למרפסת שירות;  12.1.2

 (;  ומקלחת אמבטיה)כיור,   למים סוללות 12.1.3

 ; טלפון ונקודות  תקע בית 12.1.4

חודשים לפני    6  -לשתינתן עד    ת הקונה בכתב למוכר  אמצעות הודעתויתור הקונה על הפריט ייעשה ב 12.2
בסמוך  תב  בכ  ודיע לקונהת   תהמוכר.  המכר  חוק  להוראות   ובכפוף דות הבניין,  יום שלב ביצוע יסוס

לא    על פריטים בהתאם להוראות סעיף זה.  ויתורול על המועד האחרון  יום מראש    30פחות  לכך ול
ל פריט כאמור, ייחשב הדבר כאילו החליט שלא לוותר על הפריטים  הודיע הקונה על רצונו בוויתור ע

 .ימים 10ובלבד שניתנה התראה נוספת בת   נ"ל ולא תעמוד עוד לרשותו זכות הוויתורה
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לעיל,  למרות האמ  12.3 ייחתם לאחר התקופה הקבועה בסעיף  ור  זה    קונה ה  לעיל,  12.2במקרה והסכם 

 . הם טרם הותקנוש  במידה רק, לעיל כאמורי לוותר על פריטים  יהא רשא

  או /ו, יגיש בקשה מסודרת בכתב למוכרת ו/או לקבלן  כאמור  הפריטים  על   לוותר  קונהה  שירצה  ככל 12.4
  לעיל. 12.2האמור בסעיף מהמועד  לא יאוחר  והכול הבקשהמם, בצרוף  נה מטעי שימולמ

המצורף להסכם זה, ויתבצע כנגד קיזוז סכום הזיכוי    הזיכוי הכספי בגין ויתור מפורט במפרט  גובה 12.5
 בנספח ג'מפורט  מהתשלום האחרון כ

 פרטיכל המסירה  .13

לעיל ביחס למועד המסירה   11 -ו 10בסעיפים , ובכפיפות לאמור קונהמועד מסירת החזקה בדירה לב 13.1
מי  פועל בדירה, יוכן מסמך בכתב אשר ייערך וייחתם בין נציג החברה/הקבלן לבין  וקבלת החזקה ב

ואי התאמות בי  קונהמיחידי ה יצוינו הליקויים והפגמים בממכר  ובו  בניית האו בא כוחו,  ממכר  ן 
 אם יהיו כאלה.   - נספח "ב" לבין

ה  קונהה את  לבדוק  רשאי  וב  ממכריהיה  לפני  מטעמו  מי  באמצעות  ו/או  למועד  בעצמו  סמוך 
 עם המוכרת.    מראשהמסירה, בתאום 

תרשומת, אשר תיחתם    ,קונהוה  י מטעמה שהוסמך לכך( )או מ  תבמועד המסירה תיערך ע"י המוכר
  –דדים במועד המסירה )להלן  אמה אשר התגלו על ידי הצאו אי הת  גם, ליקויעל ידם, ובה יצוין כל פ 

 "(.פרוטוקול המסירה"

 הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים.  המסירה יכלול כל   פרוטוקול

לא היו אי    קונהה עיד על כך שבעת העמדת הממכר לרשות  אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לה  13.2
ה שניתן  בין  נוספות,  לגלותןהתאמות  העמד  יה  ה בעת  לרשות  הממכר  ניתן    קונהת  היה  שלא  ובין 

 בדבר אי התאמה.  להעלות טענות  קונהלגלותן כאמור, ואין בכוחו כדי למנוע מה

פר 13.3 על  המוכרת  נציג  בחתימת  ווטוקול  אין  אישור  משום  שאיזה/המסירה  בכך  הודאה  מבין    או 
ואין בליקויים שיפורטו  בממכר  יימים  ן ק אכ  קונה הליקויים ו/או אי ההתאמות אשר פורטו על ידי ה

  סביר  ימושש מונעה בליקוי בפרטיכל כדי לעכב או לדחות את מועד מסירת החזקה למעט אם מדובר 
 .  בדירהלמגורים  

 ל את אחריות המוכרת על פי כל דין.אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלו 13.4

עצ 13.5 המסירה  בביצוע  ו/או  המסירה  בפרוטוקול  ראין  משום  שמה  לכך  או  איה  ליקויים  בממכר  אין 
 .  קונהנמסר לשביעות רצון ההממכר ש

ק  מוכרתה 13.6 סעיפים  הוראות  את  לכלול  בפרוטוקול    13.5  -ו  13.4,  13.2טנים  מתחייבת  דלעיל, 
 המסירה. 

ל 13.7 תמסור  שהחברה  המ  קונהלפני  פרוטוקול  חתימת  ידי  על  הדירה  לאת  יהיה  אסור    קונה סירה, 
אס וכן  החברה,  עם  בתיאום  זאת  וגם  התרשמות,  לשם  למעט  לדירה,  ללהיכנס  להכניס    קונהור 

ל אסור  וכן  אחרים,  ידי  על  ולא  בעצמו  לא  לדירה,  שינלעשו  קונהחפצים  או  או    וייםת  תוספות 
 שיפורים כלשהם בדירה. 

לגרוע במאומה ממשקלו או ממעמדו  המסירה, לא יהא בכך כדי  וטוקול  לחתום על פר   קונה סירב ה 13.8
 .וטוקול בדה זו על גבי הפרלכל דבר ועניין, ואולם נציג המוכרת יציין עווטוקול של הפר
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 הבדק תקופת .14

ו/או   14.1 כל ליקוי  , לעומת תיאורה במפרט או  דירהשתתגלה באי התאמה  המוכרת תתקן על חשבונה 
תנאי להיתר,  )בקשה  והבניה  או בתקנות התכנון  רשמי  במועד חתימת  בתקן  כפי שהינם  ואגרות(  ו 

חוק הוראות  פי  על  המוכרת  על  חלה  לתקנה  ושהחובה  זה,  )להלן  המ  הסכם  )דירות(  אי  "  -כר 
""  אי התאמות", "התאמה וזאת למשך התקופוליקויאו  בכל  )דירות(  רבחוק המכ   ת הקבועות"(,   .

 תגברנה הוראות החוק. , )דירות( מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין הוראות חוק המכר

הודי 14.2 שעליהם  ליקויים  מטעמה(  מי  ע"י  )לרבות  החברה  תתקן  דחופים  הבמקרים  בכתב    קונהע 
 לחברה בהקדם האפשרי, אם הלקוי הוא מהסוג המחייב תיקון מוקדם. 

במוצבחומר  מושהשי 14.3 בחומרי  ,  כשימוש  ייחשב  ישראלי  תקן  קיים  שבגינם  כלשהי  בסחורה  או  ר 
 בנייה טובים. 

ב 14.4 יחול  מוסכם  הבית,  של  המשותף  ברכוש  ליקויים  לעניין  הבדק  תקופת  מנין  כי  הצדדים  בין  זאת 
   החזקה של כל חלק מהרכוש המשותף )ככל והרכוש המשותף נמסר בחלקים(.רת ממועד מסי

 -אי התאמות כאמור לעיל, מותנות בכך שלתיקון  החברה   ותהתחייבוי  14.5

שנ   קונהה 14.5.1 תוך  התאמה  אי  כל  קיום  על  לחברה  ניתן  יודיע  לא  ואם  המסירה,  ממועד  ה 

הדירה   העמדת  בעת  סבירה  בבדיקה  זמן  קונהה  לרשותלגלותה  תוך  בו  סבי,  מהיום  ר 

 "(.  הודעה בדבר אי התאמה" –גלתה אי ההתאמה )בהסכם זה נת

מור הניתנת לתיקון ואשר החברה מחויבת לתקנה על פי הוראות  כאה  אי התאמ התגלתה   14.5.2

ניתנה לחברה הודעה בדבר אי התאמה, תתקן החברה את  או הסכם זה, ו)דירות( חוק המכר 

ו זה  הסכם  הוראות  פי  על  כלעיל  ההתאמה  שה הדיאי  ובתנאי  לחברה    קונהן,  איפשר 

   הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.

והתג 14.5.3 ליקוייחזרו  ו/לו  יותר  א ם  או  פעם אחת  אותם  תיקנה  אי התאמות לאחר שהחברה  ו 

הודעת במועד  שתחילתן  שנתיים  או    קונהה   במשך  ההתאמה,  אי  ו/או  הליקוי  בדבר 

תיקנה אותם בתוך זמן סביר    לא  שתיקונם של הליקויים ו/או אי ההתאמות דחוף והחברה

. במקרה זה,  ת התיקוןשא בהוצאולתקנם והמוכרת תי   קונה, רשאי הקונהממועד הודעת ה

 ל כך בכתב טרם ביצוע התיקון. עהודעה מוקדמת   תלמוכר קונהימסור ה

ל  קונהה 14.5.4 להיכנס  משנה,  לקבלני  ו/או  לקבלן  לחברה,  לאפשר  בדיקת  דירהמתחייב    ה לשם 

תיקו  את  לבצע  שתהיי ני  וכדי  ככל  ההתאמות,  האי  מתוך  לבצע  וכן  תיקונים    דירהנה, 

ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשו בשעות סבירות    או /ות בבית ו ביחידות אחר   שיידרשו 

 .  קונהובתיאום מראש עם ה 

א  סיבת 14.5.5 ההליקויים  ידי  על  בדירה  בשינויים שבוצעו  או  נוספות  בעבודות    קונהינה קשורה 

ה ו/או תפעול לא נכון של המתקנים,  כנונו ו/או עקב תחזוקה לקויי תו/או ביוזמתו ו/או על פ 

  קונה ת הוראות התחזוקה והשימוש אשר נמסרו לתאם לחוברמערכות בה האביזרים או ה

   .ע"י המוכרת במועד המסירהכשהן חתומות 

בתוך    דיןהחברה תבצע את תיקון אי ההתאמות שהיא חייבת בביצוען כאמור בהסכם זה ולפי כל   14.6

ום  בדבר אי ההתאמה בכפוף למועדים שבדין ותפעל לצמצ  קונהרת הודעת היר ממועד מסיסב  זמן
ככל שכתוצאה מביצוע תיקונים ע"י החברה כלעיל    ניתן במהלך ביצוע התיקונים.חות ככל שאי הנו

או הרכוש    דירהאו לרכוש המשותף תתקן החברה כל נזק כנ"ל ותחזיר את מצב ה  דירהק לייגרם נז
 פשרי לאחר סיום עבודות התיקון. תם ככל הניתן, בהקדם הא דמוהמשותף לק
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אשר ביצועם נדרש מתוך דירה שכנה, וזאת מן    רהקונים בדיצע את התיבמקרה שאין אפשרות לב 14.7

ש לאפשר    קונה הסיבה  מסרב  השכנה  הפעולות  הדירה  בכל  נקטה  והמוכרת  התיקונים,  ביצוע 
ה ביצוע התיקונים כאמור עד  כנה, יידח הש  הדירה   קונההאפשריות הסבירות לצורך קבלת הסכמת  

 ק המכר.  קבועה בחוהאחריות ה להסרת המניעה וזאת בכפוף לתקופת הבדק ו

והנושאים    מוסכם 14.8 ישראלי  תקן  קיים  שבגינם  סחורה  או  מוצר  בחומר,  השימוש  או  כי  תקן  תו 
 התואמים תקן זה, יחשב כשימוש בחומרי בניה טובים. 

י תקופת הבדק בכל הדירות בפרויקט  ו הקבלן לבצע את תיקונ ו/א כי בכוונת המוכרת    קונהלידוע   14.9
יבוצעו במספר מועדים שיתואמו  הליקויים  לפי סוגי  ו/או בבניין במרוכז   יתכן שהתיקונים  ולפיכך 

 . קונהמראש עם ה

העניין, מתחייבים לחתום על אישור עצם ביצוע כל תיקון ותיקון.    , לפיראשונה יגות הנצו/או    קונהה 14.10
  כנס כהוראה מחייבת לתקנון הבית המשותף.תו הוראה זו

ל 14.11 להמציא  תוכל  התחי  קונההחברה  מקבלכתבי  של  ניבות  מספקים  או  הבית  בבניית  שהועסקו  ים 

הנרכשים מוכנים מספקים, בהם יקבל על  ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים    סחורות
ה  כלפי  ישירה  אחריות  הספק,  או  הקבלן  ה  קונה עצמו  המתעבולגבי  או  המערכות,  דות  קנים, 

כתבי התחייבות    קונהה החברה ל דו. המציאהמוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על י
או לספקים בכל הודעה בדבר אי  לפנות ישירות לקבלנים    קונהאו תעודות אחריות כלעיל, יהיה על ה

לא נענה בתוך זמן סביר  פק  התאמה כלעיל ולהעביר העתק פנייתו לחברה. במקרה שהקבלן או הס
רגל או פירוק או  מת פשיטת  יקונים מחאו שהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את הת  קונהלדרישת ה 

רשאי לשוב ולפנות    קונהה, יהיה  קונהשמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת ה  מחמת
ואי ההתאמו הליקויים  את  והחברה תתקן  תיקונים  לביצוע  בדרישה  כ לחברה  ככל שהיא  אמורת   ,

בהתאם בתיקונם  ספק,  ל   חבה  הסר  למען  דין.  לכל  ובהתאם  זה  כי  הסכם  באמור יובהר  כדי    אין 
 .ריות לתיקון אי התאמות על פי כל דיןלהסיר מהחברה אח

כשהיא חתומה  עד למועד המסירה חוברת הוראות תחזוקה ושימוש    ונהק החברה מתחייבת למסור ל 14.12
מתחייב לפעול על    קונהור לעיל, תמסור החברה עותק מהם והאמכ  םואביזרילמתקנים  ע"י החברה,  

 פי ההוראות הנ"ל. 

יהווה מילוי סופי ומלא של התחייבויות  שתיקונם נדרש כאמור  וני הבדק ביצוע תיק  14.13 ו/או    החברה, 
  ו/או הקבלן   על ידי החברה  ם כפוף לביצועבהספק, לפי העניין, בקשר עם תיקוני הבדק, ו ו/או  הקבלן  
לא יגיע    לתיקונםופרט    , לא יהיה הקונה זכאי לכל סעד נוסף בגין הליקוייםין, לפי העני ספקו/או ה 

 . והכל בכפוף לחוק המכר  מהחברה לקונה דבר

  הזכויות רישום .15

שלים את רישום הבית משותף  מוכרת תהעל פי חוזה זה ,    קונהבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של ה 15.1
הקבועים ולמועדים  דין,  לכל  בסעיף  לע  בהתאם  זה  המכר.6ניין  לחוק  כל    ב  למילוי  בכפוף 

ה של  פי    קונה התחייבויותיו  זהעל  ההחברה    ת מתחייב,  חוזה  שזכויות  לכך  בדירה    קונהלגרום 
ש על  כיחידת  מו  תירשמנה  המקרקעין  רישום  בפנקס  בלשכת  שירשם  משותף  בבית  נפרדת  רישום 

ה זה ובכפוף לנהלי הרישום במנהל  חוז הבתים המשותפים על פי הוראות חוק המקרקעין, כמפורט ב

ב. לחוק  6בוע לעניין זה בסעיף  במועד כק  המקרקעין,ולשינויים ככל שיידרשו ע"י המפקח על רישום  
 .המכר
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ל תיקון של הבית המשותף בהתאם להוראות  לבצע כמוכרת  לקונה  בחתימתו על חוזה זה מאשר ה 15.2

את   ומייפה  זה,  החברה  סעיף  ב"כ  ו/או  החברה  של  מסמך  ום  לחת כוחה  כל  על  ובמקומו  בשמו 
כי    קונהכן ידוע ל  ם כל הערה.ת רישו, לרבוזה   ' לחוזהדשיידרש בקשר לכך מכוח ייפוי הכוח נספח  

ה  לפיהן  הוראות  יכללו  המשותף  הבית  תקנון  ת הוראות  הבית    תרשאי  האחברה  רישום  את  לתקן 
בעלי הזכויות בבית    כמתהמשותף לצורך הוספת חלקים נוספים לבית המשותף מבלי לקבל את הס

 . המשותף

  קונה כל התחייבויותיו של הף למילוי  "י, ובכפובכפוף להשלמת רישום פעולות איחוד וחלוקה ע"י רמ 15.3
זה,   הסכם  פי  בהתאםעל  משותף  הבית  רישום  את  המוכרת  הקבועים    תשלים  ולמועדים  דין  לכל 
זה בסעיף   ה)דירות(  ב. לחוק המכר6לעניין  שזכויות  ותגרום לכך  נהלי חכי,  פי  על  )או הבעלות,    רה 

ישום נפרדת בבית משותף  חידת רקרקעין כיבלשכת רישום המ  קונהרמ"י( בדירה תירשמנה על שם ה
המשותפים   הבתים  בפנקס  המקרקעיןשירשם  חוק  הוראות  פי  "1969-תשכ"ט  על  )להלן:    חוק , 

דרשו ע"י המפקח  שייכמפורט בהסכם זה ובכפוף לנהלי הרישום ברמ"י ולשינויים ככל    "(המקרקעין
   "(.הרישום)להלן: " ת()דירו מכרב. לחוק ה6יף על רישום המקרקעין, במועד כקבוע לעניין זה בסע 

הפרויקט  15.4 כי  אפשרות  קיימת  אזי  אחד,  מבניין  יותר  כולל  הפרויקט  בו  משותף    מקום  כבית  ירשם 
תף שאינו מורכב,  משומורכב במסגרתו כל בניין יהווה אגף נפרד, או לחלופין כי הבית ירשם כבית  

 של המוכרת.   הסביר הכל לפי שיקול דעתה 

לגביהן כי    ההוכיח  תתקופות שהמוכריף זה, לא יבוא במניין בסע ם האמורותתקופות הרישו  בבחישו 15.5
יכול יוה   הנסיבות שלא בשליטת  העיכוב בביצוע הרישום נגרם עקב   ה למנוע את קיומן תהי  הא לא 

 . עיכובים הנ"להמ  עהנוביידחה לאותו פרק זמן מועד וה

ה 15.6 לזימון  ומצטברים  מוקדמים  תנאים  יהיו  להלן  המפורטים  המלמשר  קונההתנאים  וכן  די  וכרת 
ה שם  על  בדירה  הזכויות  את  לרשום  המוכרת  התחייבות  של  רישום    קונהלתוקפה  בלשכת 

 המקרקעין: 

ה 15.6.1 זכויות  רישום  ה  קונהלצורך  כל    קונהבדירה,  מטעמו  למי  ו/או  המוכרת  לב"כ  ימציא 

  ניות ומכל גורם אחר, לפי דרישתו, ר ו/או תעודה מרשויות המס הממשלתיות, העירו ישוא

לח לפ תקפים  לרבות  ודשיים  תשלום אישורים  חות,  המסים  על    ,האגרות  ,הארנונות  , כל 

שאפשר ויהיה בה צורך לשם לפי העניין  ירה, וכל תעודה אחרת  ההיטלים וכיו"ב בקשר לד

משכנ שטרי  לרבות  הזכויות,  ידי    אתרישום  על  כדין  ומאושרים  הבנק  ו  קונההחתומים 

ה ה)  קונהמטעם  הלוואה    קונהאם  מימוןנטל  המוכרת(דירההת  ישרכ  לשם  ב"כ  ו/או    . 

המקום    וימסרו לו את   יום מהודעתם,  15מועד אשר יהיה בתוך    קונה יתאמו עם ה  המוכרת

ו בהודעה  ורטבו עליו להופיע כדי להמציא את כל המסמכים והאישורים הדרושים כפי שיפ 

ת על  שמו, וזא  ולחתום על כל המסמכים הדרושים על פי החוק לרישום הזכויות בדירה על

)כפי שיפורט  ומבלי לגרוע מזכות המוכרת לעשות שימוש בו  סירת ייפוי הכוח על ידו  אף מ

 מתחייב לנהוג כפי שיצוין בהודעה הנ"ל.  קונהוהלהלן(  15.9-ו  15.6.2יף בסע

ידרש ממנו על ידי המוכרת ו/או ב"כ המוכרת, לרבות הופעה במשרד ת כל שי יעשה א  נהקוה 15.6.2

המוכר רישום  ב"כ  בלשכת  הרלבנטיות,  המס  רשויות  במשרדי  המוכרת,  במשרדי  ת, 

ורשו גוף  מוסד,  כל  ואצל  ברמ"י  אהמקרקעין,  לרבות  ת  עימו,  תואם  אשר  במועד  חרים, 

המוכרת, כל זאת על    ו/או ב"כ  לו המוכרתחתימה על כל המסמכים והשטרות, כפי שיורו  

 ו הרישומים האמורים בסעיף זה.מנת לאפשר את ביצוע ו/או השלמת איזה מהפעולות ו/א 

הא  קונהה 15.6.3 המיסים,  הסכומים,  כל  את  במלואם  שלישי  צד  לכל  ו/או  למוכרת  ת,  גרוישלם 

 ה. ההיטלים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא, המגיעים ממנו בהתאם לחוזה ז



-  17                             

 קונהה             גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש

, על תתי סעיפיו, במועד ו/או במקום  לעיל  15.6אחד או יותר מהתנאים בסעיף    אחר   ה קונא המיללא   15.7

ימים לאחר שיקבל על כך הודעה    7ר  כפי שנדרש לעשותם, ולא מילא את התנאים האמורים גם כעבו
, וכל  קונההוזה מצד  חרת  הדבר הפיהווה  –ם  בכתב מהמוכרת ו/או מב"כ המוכרת ו/או ממי מטעמ

יידחה ריש ו   קונההההוצאות הנובעות מכך תחולנה על   הקונה  שם  על  בדירה  הזכויות  עד    ום 
   למילוי כל התחייבויותיו. 

א  רת ו/או מי מטעמם, רשאים )אך לא חייבים(, ללמוכעל אף האמור לעיל, תהא המוכרת ו/או ב"כ ה 15.8
ל מוקדמת  בהודעה  ש  שמדובר   כלוכ,  קונהצורך  בביצוע  בחוב  המוכרת  את  לעכב  עלול  תשלומו  אי 

הכוח שהופקד בידיהם כאמור בחוזה זה, לשלם כל תשלום במקום    ייפו לפעול על פי י   התחייבויותיה
ולן או חלקן והכל לפי  לות הטעונות השלמה, כפעו , ולהשלים את כל ה  קונה על חשבונו של ה  קונהה

דעתם   ו/או  הסבירשיקול  המוכרת  לפב"כ המוכ  של  העניין.רת,  כאמור  י  לקונה   במקרה    תעמודנה 
 שעמדו לו כלפי הנושה המקורי. כלפי המוכרת אותן טענות הגנה 

(, תהיה  נהקוה)לרבות    יםקונ בכל שלב, אף לאחר רישום כל הזכויות בבניין ו/או בפרויקט על שם ה 15.9
לשינוי  קון ו/או  ף וכן לתי המוכרת רשאית להגיש בקשות לתיקון ו/או שינוי צו רישום הבית המשות

לתיקונים כאמור הנובעים מטעויות  יים ו/או  התקנון, כן תהא המוכרת רשאית להגיש בקשות לשינו 
ו המשותף  נוספים במסגרת הבית  מבנים  ו/או  יחידות  ו/או מהכללת  שינויים    או/ברישום המקורי 

של    סביר ה  יקול דעתהבמבנים קיימים, לרבות הוספת שטחים ו/או מתקנים לרכוש המשותף לפי ש
 המוכרת. 

 . קונהשות מבלי צורך בהסכמת האת כל האמור או חלק מהאמור לעיל, תהיה המוכרת זכאית לע 15.10

וזיקות  רה  מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה לעיל ולהלן, המוכרת תהיה רשאית לרשום הערות אזה 15.11
תידרשנה,  ים, ככל שהנאה על המקרקעין ו/או הבית המשותף ו/או הרכוש המשותף, לרבות החניונ 

ו/או זכויות שימוש ו/או מעבר  , בין היתר להבטחת זכויות דרך ו/או חניה  סבירעל פי שיקול דעתה ה 
ש בבניין  ימוו/או חדר טרנספורמציה ו/או בזק ו/או זכויות אחרות במתקנים ובמערכות שנועדו לש

בניין  ת אחרות בות ביחידוו/או בבניינים אחרים בפרויקט ו/או במגרשים סמוכים או של בעלי זכוי
ו/או   סמוכים  במגרשים  ו/או  בפרויקט  אחרים  בבניינים  או  /ו רעות  -מכבים-מודיעיןובת  טלו/או 

המקר  חלוקת  שמטרתה  פעולה  כל  לבצע  הרישום,  לאחר  אף  זכאית,  תהיה  המוכרת  ן  קעי הציבור. 
ו/או   להם  הסמוכים  המקרקעין  ו/או  המגרש  והפרו/או  מחדש  חלוקתם  ו/או  חלקים  איחודם  שת 

  מוכרת האו  /ות  ב"כ המוכר   םזכאי  והייאת כל האמור או חלק מהאמור לעיל,  .  י ציבורמהם לצורכ
ובמידת הצורך יהיו זכאים ב"כ המוכרת לעשות שימוש ביפוי  ,  קונהי צורך בהסכמת הלעשות מבל

   ., לצורך ביצוע הרישומים הנזכרים לעילד'  פחנס הכוח,

בבניין  אחרות  ההזכויות בדירות    רוכשי, ובינו לבין  רתהמוכלבין  מתחייב כי ביחסים שבינו    קונהה 15.12
להיכלל בבית המשותף,    המוכרתו/או בכל חלק ממנו שיועד על ידי  בפרויקט    ו/או בבניינים האחרים

רכוש משותף על פי הוראות התקנון ו/או על פי הוראות  ות  הוא ינהג בכל הנוגע לרכוש המיועד להי
הק לענייני ההסדרים  אלו  בועים  הניהול  זהכם  בהסם  בחוזה  ו/או    ו/או  נוספים  בהסדרים  ו/או 

 . ית משותףניין כב , וזאת כל עוד לא נרשם הב המוכרתעניין זה על ידי מפורטים יותר שיקבעו ל

כי 15.13 לקונה  מעבר  הודע  זכויות  זלרבו  ,תובטחנה  להצבת מתקנים  כויות מעת  זכויות  ו/או  לציבור  בר 
כבלים   ו/או  צינורות  הנחת  זכו/או  ברכווכיו"ב  הבויות  של  המשותף  מן    נייןש  חלק  באיזשהו  ו/או 

הפרויקט    יןקרקעמה הבניין ו/או  הערות    ו/או  של  בדרך  ו/או  הנאה  זיקות  רישום  של  בדרך  וזאת 
  , לנכון  המוכרתבכל דרך משפטית שתמצא  או  ו/  המוכרת  ה הסביר שלהכל לפי שיקול דעת  ,אזהרה

   . המשותף כלל בתקנון הבית יין זה ת יוהוראה בענ 

יני האגף, וכן תיכון  תהא לכל אגף נציגות נפרדת לשם ניהול עני  ככל והפרויקט ירשם כבניין מורכב 15.14
הבית המשו  ענייני  לניהול  אגף,  לפחות מכל  נציג אחד  כולו, אשר תכלול  לבית המשותף  תף  נציגות 

 כולו.  
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לרבות   15.15 בפרויקט,  ו/או  בבניין  הזכויות  ברישום  הטיפול  כי  ומוסכם  הבימובהר  המשותף, רישום    ת 

שיקול   ולפי  המוכרת  ב"כ  ידי  על  בלעדי  באופן  הסבירדעתיעשה  בכה  זה,  ,  הסכם  להוראות  פוף 
כך  לא תהיה כל זכות להתערב בהליכי הרישום ו/או בניסוח ו/או עריכת כל מסמך בקשר ל  קונהול

ם  ודם לרישוו/או זכות לקבלת טיוטות ו/או גרסאות של מסמכי הבית המשותף מאת ב"כ המוכרת ק
 שותף, והוא מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או דרישה כאמור.  הבית המ

ל 15.16 עוד  יחולו  כל  המשותפים,  הבתים  בפנקס  משותף  כבית  או  משותף  בבית  כאגף  הבניין  יירשם  א 
 זה לעיל בשינויים המחויבים.  15הוראות סעיף 

 חזקהים ואשירות ,משותף רכוש .16

הבנ 16.1 של  המשותף  מן  י ברכוש  להוציאם  שאין  ושטחים  חלקים  אותם  כל  יכללו  המשותף  ין  הרכוש 
 . בהתאם להוראות כל דין קוגנטי

 ן.  יכלשהיא בבני  ידהן אשר הוצאו מתחום הרכוש המשותף כהלכה יכול ויוצמדו ליח יחלקי הבני 

ל הודע  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  המו  קונהמבלי  כי  הוציאבמפורש  רשאית    תהיהו/או    הכרת 
מגדר הרכ הבית המשותף  רישום  למועד  עד  עת  בכל  לפי  להוציא  זכויות  ו/או  וש המשותף שטחים 

דעתיש בבנ   ה קול  כלשהיא  ליחידה  ולהצמידם  הדין  להוראות  ובכפוף  ביהסביר  ו/או  ינים  בניין 
 . 'ב יפח בנסהמפורט אשר ירשמו יחד עם הבניין כבית משותף, באופן ובהיקף   הסמוכים

או אלה שיוצאו  /מוצמדים והלא  למוכרת שמורה הזכות לנהוג בכל עת מנהג בעלים בכל השטחים  
ניצול   לנכון, לרבות  ו/או התקשרות אשר תמצא  כל עיסקה  ולערוך לגביהם  מגדר הרכוש המשותף 

  כויות הבניה שתהיינה צמודות לשטחים הנ"ל מעת לעת על המקרקעין והכל ללא צורך ל זומיצוי כ
   ה.או מי מהקונים האחרים והכל בכפוף להתחייבויותיה בהסכם ז  קונהכמתו של הבקבלת הס

לכלול ברכוש המשותף, כל חלק בבניין ו/או    סביררשאית, לפי שיקול דעתה ה המוכרתכמו כן, תהיה 
זה לאחריות  כלול מפעם לפעם חלקים נוספים כאמור, ובמקרה כזה, יועבר חלק  ול  בפרויקט ולחזור 

  זה. הסכםבפרויקט בהתאם להוראות בבניין ו/או הדירות  ירוכש

המ 16.2 ברכוש  החלק  של  הדרושות  שיעורו  בהוצאות  ההשתתפות  ושיעור  דירה  לכל  הצמוד  שותף 
יחס   לפי  יהא  המשותף  הרכוש  של  וניהולו  התקינה  שטח  הדירה    שלצפתה  רח  שטלהחזקתו  אל 

חוק   להוראות  ובהתאם  המשותף  שבבית  הדירות  כל  של  כן    -  והכול   המקרקעין.הרצפה  אם  אלא 
בדי זכויות  בעל  אחרת.  הוראה  בדין  ו/או  בתקנון  הוצמדתקבע  אליו  מהרכוש  או  /ו   שטח  רה  חלק 

 המשותף יהא רשאי לנהוג בו מנהג בעלים.  

ו/או בקומת המרתפים    הקרקע  בקומת  מסחריות  יחידות  ותקיימ  בפרויקט  בו  מקום,  האמור  אף  על 16.3
החל לפי  אחרים  במפלסים  וו/או  היזם  להיטת  הבניהבהתאם  שטחים    םלה  אשר  תרי  הוצמדו 

האמוריםבמפלס עו  ים  אשר  המשותף,    ים שו/או  מהרכוש  חלק  המהווים  בשטחים  בלעדי  שימוש 
פריקה   ו/או  אחסנה  לצורך  האמור,  מכלליות  לגרוע  ובלי  מתקני  וטעלרבות  ו/או  גישה  ו/או  ינה 

וכיו"ב ו/או שטחי חניה  יהיה רשאי  דחסנית  ש  אזי היזם  לפי  טחים אלו  להצמיד  ליחידות המסחר 
יהיה רשאי וכן    הוראות   ולכלול  מיוחדות  הוצאות  אלו  יחידות  עליב  על  להשית  שקול דעתו הסביר 

   .הכל לפי שקול דעתו הסביר של המוכר המשותף  הבית  תקנון במסגרת אלו

  מהמגורים,   ונפרדהזכויות בשטחי המסחר ינהלו את שטחי המסחר באופן עצמאי    בעלי כי    מוסכם 16.4
  נציגות שתורכב מבעלי הזכויות של שטחי המסחר.באמצעות 

ה היחידות  ו/או מתקנים שישרתו את  בעלי  הוצאות האחזקה של שטחים  במלוא  יישאו  מסחריות 
 בעלי היחידות המסחריות בלבד. 

מלוא הוצאות האחזקה של שטחים ו/או מתקנים שישרתו את בעלי  מגורים יישאו בת לבעלי היחידו
 ים בלבד.  דות המגוריחי
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ות האחזקה של שטחים ומתקנים  בעלי היחידות למגורים יישאו בהוצא  -בעלי היחידות המסחריות ו

כפי   חם,שישמשו הן את בעלי היחידות המסחריות והן את בעלי היחידות למגורים, באופן יחסי לשט 
 .שיקבע בתקנון הבית המשותף ובכפוף להוראות חוק המכר

לשמו  קונהה 16.5 במתחייב  ולבצע  הדירות    יחדר  בעלי  יתר  עבודות    בפרויקט  או  בבנייןעם  כל  את 
התפעו בפרויקטהאחזקה,  המשותף  לרכוש  או  בבניין  המשותף  לרכוש  הנדרשים  והשרות  ובבית    ל 

ברכוש    היחסי  חלקם  לפי,  בכך  הכרוכות  העלויות  ל כבת  עם יתר בעלי הדירו  יחד, וכן לשאת  המשותף
 .  המשותף

ו/או    בפרויקט  בניינים  מספר   ישמשו  אשר  ומערכות  מתקנים   ,שטחים  בבניין  יםקיימ   כי  קונהל  הודע
,  גינות,  גישה  דרכי,  חניונים(  האמור  בכלליות  לפגוע )ומבלי    כגון ,  הבניין  את  לרבות ,  ותףבבית המש 

חדר  ייעודיים  חדרים טכגון  שומן',  וכיוברפו  י  מפרידי    את   לקיים  מתחייב  הקונהו   וכיו"ב  צנרת, 
אפשר גישה לתשתיות ולצנרות במידת  ול  שיהיה  ככל,  כאמור  משותף  רכוש  ילגב   גם  זה  סעיף  הוראות

 .  רך לטובת טיפול ו/או תיקון שוטפיםהצו

ה 16.6 כי  בזה  מוסכם  לעיל,  האמור  מכל  לגרוע  תמבלי  רשאימוכרת  דעתהא  שיקול  לפי  הסביר    הת, 
המשות ברכוש  חדרים  ו/או  שטחים  טרנספורמצה  ף להקצות  חדר  להתקנת  חמיועדים  ו/או  דר  יה 

)להלן    לבזק ו/או  תקשורת גז מרכזי  וספקי השירותים"  -חדר לספק  "( וחדרי  דרי הספקיםח"  -" 
זכויות   להם  יוקנו  וכן  השירותים  ספקי  של  והבלעדי  הייחודי  לשימושם  יועמדו  כאמור  הספקים 

ם  עניק לספקי השירותי ת  מוכרתשה  קונהודע לחזקה ולתיקונים בקשר לחדרי הספקים. הלה  מעבר
ו הוראות  ות וכל זכות אחרת שתידרש על ידם וכי בתקנון הבית המשותף יקבעיות האמור את הזכו

כמו כן, במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל  שיבואו להבטיח את הזכויות דלעיל.  
המצו המוכרת במפרט,    יין לעומת  כך  על  כדי    תודיע  כאמור  בהודעה  אין  כי  מובהר  בכתב.  לקונה 

 . פה הנתונות לקונה על פי דיןות או תרווע מכל זכלגר

לב 16.7 סמוכים  בבניינים  ויותקנו  מים  ככל  מאגרי  לרבות  הבניין,  את  אף  משרתות  אשר  מערכות  ניין 
ביוב,   יחולו הוצאוכיוצסניקה    משאבותמשותפים, קווי  הנ"ל,    במתקנים הטיפול והאחזקה  ות  "ב, 

במערכות     המערכות   הותקנו  בהם  הבניינים  עם  במשותף,  בבניין  הדיירים  על,  להםהנלוות  לרבות 

  ידוע ומוסכם על הקונה כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .תהמערכו משרתות אותם הבניינים ועם "ל הנ
הפרויקט   בשטחי  משות  יקו   הותקנו/יותקנוכי  מים  ו/או  והתחזוקה   פיםביוב  הטיפול  עלות   .

קו  של  אלההשוטפת  טיפוים  לרבות  מכך,  המשתמע  כל  על  בגלישו,  סתימותול  טיפו  ת/  ל  ביוב, 
 . בעלי הזכויות בפרויקט לל בתקלות בקו ובאביזרים המחוברים חלה במשותף על כ

ל 16.8 משותף   קונה הודע  רכוש  של  סוגים  מס'  ישויכו  אליו  משותף  כבית  להירשם  צפוי  הפרויקט    כי 
ו  רטפוכמ לכללבתכניות  ו/או רכוש משותף  לכל אחד מהבניינים  היתר רכוש משותף    הבניינים   בין 

ו/  לחני יחדיו  משותף  רכוש  ו/או  למסחר  משותף  רכוש  משואו  רכוש  ו/או  לונים  מסחר  שטח  תף 
 ולחניונים.  

למטרת   16.9 אלא  מחסן(  מהחברה  ידו  על  שיירכש  )ככל  במחסן  שימוש  לעשות  שלא  מתחייב  הקונה 
 . ובחניה אלא למטרת חניה  נה,אחס
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בהתאם להוראות    ון מיוחד,רקעין תקנן כבית משותף יירשם בלשכת רישום המקיהבני   םרישועם   16.10

"ח )להלן  המקרקעין  ויהתקנוןוק  יתייחס  אשר  אותם  "(,  השונים  השימושים  את  היתר,  בין  סדיר, 
בבני לערוך  יהיה  וביחידותיו,  יניתן  את  ון  רק,  לא  אך  היתר,  בין  הוראות  העניכלול  הבאים:  יינים 

את   ההמסדירות  בין  אחרות  רוכשילבין    קונההיחסים  ו  יחידות  המש בבניין  הוראות  ותףבבית   ;
ל הנוגעות  ייעו   ולפרויקט  דירהוהגבלות  שמירת  הבנייןלצורך  הבית  די  החזקת  וחובת  הסדרים   ;

גגות והרכוש המשותף; הצמדות,  גגות לדירות ספצפיות(   המשותף  בדבר    אותהור  ,)לרבות הצמדת 
בפרוי או  בבניין  היחידות  בעלי  את  לשרת  שנועדו  אחרים  ומתקנים  זיקותשטחים  וכל   קט,    הנאה 

שימוש הסדרת  בפרויקט;  הקשורים  האחרים  שהעניינים  ייחודיים  בשטחים  ים  שונות  יחידות  ל 
וכיו"ב   שמשיות  כסאות,  שולחנות,  בהם  ולהציב  קולונדות  ו/או  פרגולות  הקמת  לצורך  בפרויקט 

של הרוכש  ובלבד שלא תפגענה זכויותיו    י היחידות הנ"ל לרבות לצרכי מסחר, מסעדנות וכו'צרכל
המשות  מוכרתל  במפורש  מקנה  קונההבממכר.   הבית  תקנון  במסגרת  להקנות  של  זכות  לבעלים  ף 

הבית   בנציגות  מטעמם  נציג  למינוי  זכות  מסחר(  יחידות  של  בעלים  )למשל  מסוים  מסוג  יחידות 
 ן. יגות הבניי נצ  המשותף ו/או

קומית  הועדה המ  ומית ו/או כי נכון למועד חתימת הצדדים על הסכם זה, הרשות המק  קונה הודע ל 16.11
לנהל דרשו  לא  ובניה  באמצעות  לתכנון  )להלן: ושירותים    חברת אחזקה  את השטחים המשותפים 

  עות ככל שהדיירים ידרשו ע"י הרשויות לנהל את השטחים המשותפים באמצ  ."(חברת השירותים"
אז  שירותיםחברת   כי  לנציגות  ,  להורות  רשאי  יהא  המשותףהיזם  מ  הבית  תהא  חוייבת  והיא 

חברת  תקלה עם  לעיל,  שר  מהאמור  לגרוע  מבלי  תמנה  שירותים.  לא  שהנציגות  ניהול  ככל  חברת 
במקרה כאמור    פרויקטלניהול    חברת  מנותל   הסבירלשיקול דעתה    בהתאם  ת רשאי  תהיה  תהמוכר

 :  ותהבא תחולנה ההוראות 

מיד   16.11.1 יחתום  המוכרעם  הקונה  באחז  תדרישת  הקשורים  שירותים  להספקת  חוזה  קת  על 

ומהרכוש   מספר  המשותף  שישמשו  הב   בניינים תקנים  את  לרבות  )להלן:    יןינבפרויקט, 

תאורה  ו שירותי ניהול, הפעלה, אחזקה, חידוש, ניקיו,  הספקת  לרבות    "(חוזה השירותים"

ישתתף   וכן  המשותף,  הרכוש  בקיבהושל  בגינה,  בחצר,  בטיפול  הכרוכות  רות  צאות 

(,  תותקן)ככל ש   לטלוויזיהכזית  אנטנה המרבמעלית, בהחיצוניים, בגגות, בחדר המדרגות,  

בביו דיירי הבית  בחשמל, באינסטלציה, במים,  ובמתקנים המיועדים לשרת את  ב, בתיעול 

דיירי   את  לשרת  המיועדים  כאלו  לרבות  די  הבנייןהמשותף,  עם  סמוכים    בניינים  ירייחד 

 .נוספים

חוזה    16.11.2 פי  שעל  התחייבויותיו  אחר  למלא  מתחייב  לכהשירותים  הקונה  מי  ולגרום  שכל  ך 

ז לו את  יעביר  על  ממכרכויותיו בשהקונה  הוא  עותק    יחתום אף  וימסור  חוזה השירותים 

 .השירותים לחברת ממנו חתום

ה השכרה 16.11.3 או  או חכירת משנה  שכירות משנה  זה  ובכלל  ו/או  קני , החכרה  חזקה  זכויות  ית 

לא   לאחר,  בדירה  שימוש  רשות  האת    יפטרו מתן  מקיום  עתחייבויות הקונה  חוזה  יו  פי  ל 

  השירותים  חברתגיעים ל הקונה לדאוג להבטחת גבייתם של הסכומים המ  ועל  השירותים,

  חוזה השירותים חתימת המחזיק על  מובהר, כי לא יהא באו מהחוכר או ממקבל.    מהשוכר

 השירותים.  חברת כלפי  הקונהות רוע מהתחייבוילג  כאמור כדי

בלשכת רישום המקרקעין  יירשמו    ת סעיף זהאו הוראו/לקונה, כי חוזה השירותים ו  הודע 16.11.4

המשותף, בין על ידי צירוף חוזה השירותים לתקנון, בין    בין על ידי הכללתם בתקנון הבית

דרך   בכל  ובין  המקרקעין  רישום  בפנקסי  הערה  רישום  ידי  דעתאחרעל  שיקול  לפי    הת 

 . ובכפוף להוראות הדין והמכרז  המוכרתשל   הסביר
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יהיו    –באם תהיה חברת שירותים לבית    –וזה השירותים  ראות חכי הו  יבתמתחי  המוכרת 16.11.5

לרבו לעלות השירותים.  סבירות,  הנוגע  בכל  מתחייבתת  חברת    התקשרות  כי   המוכרת  עם 

ים תועבר לידי הקונה  חברת השירות ת /וכי זהו  שנים  2לא תעלה על תקופה של    השירותים

המסירה למועד  ובסמוך  רק    . לפני  יתחדש  שתההסכם  עבהחלטה  הדיירים  תקבל  רב  "י 

 .  ב' לחוק המקרקעין71כמשמעו בסעיף 

  תיעשה   שירותים  חברת  עם  התקשרות  בדבר  החלטה  כי  בזאת  מובהר,  ספק  הסר  למען 16.11.6

הראשונהו   המוכרתידי  -על   במשותף אלא  הנציגות  עםה  רשתיד  אם,    חברת   תקשרות 

הנציגות    תיבחר   ר מוכא   חברה   שאז ,  דיןפי  -על  או /ו   שלטונית   רשות  ידי  על   שירותים  ע"י 

לבחורה רשאית  המוכרת  ידה  על  תיבחר  שלא  וככל  הנציגות    הסכמת  ללא  גם  הזמנית 

 .הראשונה

  התמורה .17

ל 17.1 וליתר  בתמורה  שלהתחייבויותממכר  ה  יה  מתחייב  זה,  בהסכם  לחב  קונההחברה  את  רה  לשלם 

הממכ כמפורט  מחיר  "ג"ר  והמהו  בנספח  להסכם  ) הרצוף  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  ו עלוה    -להלןיל 
 ."ג"בנספח וזאת בשיעורים, במועדים, באופן ובתנאים כנקוב  ,("התמורה" או  "הממכר"מחיר 

 בנספח "ג". כמפורט כהגדרת מונח זה ו  שא הפרשי הצמדהמחיר הממכר י 17.2

רט  כמפו  קונהיחול על הף המוטל על העסקה נשוא הסכם זה  מוסמוסכם בין הצדדים כי מס ערך   17.3
  בנספח "ג".

  עם   בקשר  המוכרת  מצד  הודאה  יהווה   לא  המוכרת   ידי   על   כלשהו   תשלום  ת קבל  כי   נה לקו   הובהר  17.4
  הקונה   כלפי  המוכרת  של  כלשהי  טענה  ימנע  ולא  המוכרת   כלפי  הקונה  של  התחייבויותיו  מילוי

 . הקונה מצד  החוזה הפרת של במקרה

במוע  רתפה 17.5 ו/או  במלואו  כלשהו  תשלום  לביצוע  של   דו, התחייבות  יסודית  הפרה    הסכם ה  תהווה 
  10שהמוכרת נתנה לרוכש ארכה בדרך של הודעה בכתב והרוכש לא תיקן את ההפרה בתוך    לבדוב

 . ימים ממועד מתן הארכה

 קונהלהבטחת כספי ה בטוחה .18

לקונה 18.1 השקעות  הודע  )הבטחת  המכר  חוק  הוראות  פי  אחת    לע  (שעל  את  לו  להמציא  החברה 
ממחיר    7%  -למעלה מ  ברהלח  ששילם   , לאחר(הבטחת השקעות)מכר  מהבטוחות הקבועות בחוק ה

 . (התמורה)נספח  ג'בנספח , כהגדרת מונח זה הממכר

ל  18.2 שתומצא  ביטוח    קונההבטוחה  פוליסת  או  בנקאית  ערבות  מסוג  בטוחה  לנוסח    בהתאםתהיה 
ה אצל  או  המלווה  בבנק  העניןמבטהמקובל  לפי  ו)  ח  תהיה  הבטוחה"  -להלןלעיל  הבטוחה  בגין  "(. 

ה שישלם  על   קונהסכומים  מח  לחברה,  המכר  חשבון  חוק  להוראות  בהתאם  הממכר,  הבטחת  )יר 
 . (השקעות

הינה כמפורט    הבטוחה  למשלוח)הן כתובת המגורים והן כתובת הדוא"ל(  כי כתובתו  אשר  מ  הקונה
  כל עלמסירה, מתחייב הקונה להודיע בכתב למוכרת ולבנק, ד הבכותרת של הסכם זה לעיל. עד למוע

  המסירה   ממועד.  זה  בהסכם  ידו  על  והן כתובת הדוא"ל( שצוינהם  ריבת המגו)הן כתו  בכתובת   שינוי
 . הקונה  ובין  המוכרת בין בכתב אחרת סוכם אם אלא בממכר תהיה ועניין  דבר לכל הקונה  כתובת

  את רכיב המע"מ, לא תונפק על ידי הבנק המלווה   יםהווהמ  התמורה  תשלומי כי בגין    לקונה  ידוע 18.3
להוראבטוחה בהתאם  וזאת  חוק  ,  ל  כרהמות  השקעות(.  ו/או    קונה )הבטחת  טענה  כל  תהא  לא 

 .התמורהבגין רכיב המע"מ של  בטוחה דרישה ביחס לאי הנפקת 
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לס   קונה ל  הודע  18.4 בהתאם  לטובתו  תונפק  אשר  הבטוחה  הנפקת  עמלת  את  כוללת  התמורה    עיף כי 

המכר  3 לחוק  השקעות)א.)ב(  תשלם    (הבטחת  החברה  הוכי  ועב  קונהבשביל  זאת  לבנק  עמלה  ורו 
  .נספח טו, וזאת בהתאם להוראות על ידי הבנק המלווה קונהוה לצורך כיסוי חיובו של ההמלו 

אף    (בטוחה)ככל ונמסרו לו עותקים פיזיים של הבטוחה  האת    חברהלא יחזיר ל  הקונה, אם  אולם
בעמו ה  חרלא השק  הקבועים  םהתנאי  יימוהתק   וד  )הבטחת  המכר  תיחשב    לביטולהעות(  בחוק 

 .  ללא צורך בהסכמה או חתימה כלשהי מצד הקונה טלת מבוה לבטלה והבטוח 

זה  הקונה  ש  קרהבמ חוזה  להוראות  בניגוד  בדירה  החזקה  את  לקבל  ל  יסרב  השלמתה  ובכפוף 
להוראות   המוכרתו/או    למוכרתימציא    אלו/או    10.8סעיף  בהתאם    נו ממ  שיידרש  מסמך  לב"כ 

ו/או    והערת אזהרה לטובת לצורך רישום  או  רטני מול רמ"י על שמו  ה פכירחוזה חחתימת    לצורך
ה  בנקהלטובת   יישא    קונה מטעם  אז  ה  והעלויותהוצאות  ה בכל    הקונהכי  בתקופת    בטוחהבגין 
מזכויות    לימב  וזאת  , כאמור  האיחור  וא  העיכוב   מלוא   ןבגימהקונה    יפיצו   תבועל  המוכרתלגרוע 

 . חוזה על ידי הקונהה  רתוהפ והתנהגות מ  הנובעים  הנזקי

כי החברה תהא רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הסביר לשנות ו/או להחליף בטוחה    הודע לקונה 18.5
ח להוראות  בכפוף  ולהפך,  בלבד  ביטוח  פוליסת  מסוג  בבטוחה  בנקאית  ערבות  המכר  וק  מסוג 

ווצרות  . עם הינה קו ( ובלבד שמסרה על כך הודעה ל"הבטוחה החלופית"  -)להלן  ( השקעות  הבטחת)
חתימה   או  בהסכמה  צורך  ללא  ומבוטלת  בטלה  המוחלפת  הבטוחה  תיחשב  החלופית  הבטוחה 

   לא יישא בהוצאות החלפת הבטוחה. קונה . הקונהכלשהי מצד ה 

את    הקונה 18.6 לממש  רשאי  יהיה    הבטוחה   בנוסח  מפורטות  יהיו  אשרסיבות  בנ  אלאהבטוחה  לא 
  הקונה   של  זכויותיו  כל  תפקענה  -החלופית   ההבטוח   או  הבטוחה  מומשה  .המלווה  הבנק"י  ע   שתונפק
 בממכר.

בוככל    ,דיגיטלית  ה שאינבטוחה    קונהל  הונמסרככל   18.7 הקבועים  התנאים  המכר  חוק  שהתקיימו 
השקעות) מתחייב    ,(הבטחת  להקונה  המסירה  בסמוך  הנאמנות  ציא להממועד  דין    לידיו  עורך  של 

)שב המלווה  הבנק  לבין  המוכרת  בין  יוסכם  לעליו  מקרה  ב"כל  יהיה  המוכרת(א  "  כ  נאמן )להלן: 
וכן להמציא לידי המוכרת את שוברי התשלום שנמסרו לו במועד חתימת    ,בטוחה"( את הבטוחותה

 הסכם זה ולא נעשה בהם שימוש לצורך השבתם לבנק המלווה.  

ר  בנאמנות עבור הקונה עד שיתקיימו התנאים הקבועים בחוק המכ  בטוחהיחזיק ב  ותוח בטהנאמן   18.8
. מיד עם התקיימות התנאים כאמור יעביר נאמן  בטוחהנדרשים לשם ביטול ההשקעות( ה)הבטחת  

 . לבנק המלווה לשם ביטולבטוחה את הבטוחות ה

כי    לגרוע מבלי   18.9 מוסכם  לעיל,  האמור  התנאים  עם  מכל  המכר  ים הקבועהתמלא  )הבטחת    בחוק 
הבטוחה לביטול  תיחשב  השקעות(  או  ,  בהבטוחה  אחרת,  בטוחה  ומבוט כל  כל  לת  טלה  וכחסרות 

מצדו מתחייב לשתף    קונהה  .קונהבחתימה כלשהי מצד הבאישור או  ללא צורך בהסכמה או  תוקף,  
עם ה ביטול מוכרתפעולה  מנת לאפשר את  על  שיידרש,  ככל  לחברהו   במועד   הבטוחה   ,    את   להשיב 

   בטוחה.ת ההמסמך היוצר א

ו/או   18.10 החלופית  הבטוחה  ו/או  הבטוחה  מימוש  של  של  במקרה  הסכ במקרה  מתחייב  ביטול  זה,  ם 
כל    קונהה למחוק  ו/או  זה  הסכם  בגין  לזכותו  נרשמה  אם  שנרשמה,  האזהרה  הערת  את  למחוק 

ה לטובת  שנרשמה  לפי  קונההערה  זה,  הסכם  בגין  אחר  מרשם  בכל  ו/או  המינהל  ניין,  הע  בספרי 
  פח "ד" סנוי הכוח  ם בזאת כי בנסיבות אלה תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בייפ מסכי  קונהוה

 לשם מחיקת הערת האזהרה כאמור ו/או ביטול חוזה החכירה. 

במועד מסירת החזקה על מסמך הבנק, המסדיר את    קונהפי דרישת החברה, יחתום ה-כי על  מוסכם 18.11
 . (הבטחת השקעות)  מכרק הביטול הבטוחה והחלפתה בהתאם לחו
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ועדים הקבועים  ם למ בהתאלווה  בנק המ לפנות בכתב למתחייבת  החברה  חתימת הסכם זה,    לאחר 18.12

מכתב החרגה מותנה בהתאם לחוק המכר    קונהל  שינפיקבבקשה    ,המכר )הבטחת השקעות(  בחוק
מכתב,(השקעותהבטחת  ) באותו  והנקובים  המלווה  בבנק  הנהוגים  התנאים  בהתקיים  לפיו    לא   , 

המלווהים  השעבוד   ו ימומש הבנק  ימומשלטובת  אם  )להלןו,  הממכר  על  החר"   -,  גה  מכתב 
 לא יישא בעלות הפקת מכתב החרגה מותנה.   קונה"(. יובהר כי, הההמותנ

ל 18.13 להמציא  החברה  מהתחייבות  לגרוע  החברה    קונהמבלי  הבטוחה  כי  את  בזאת  מצהירה 
פיננסי נלמ  התקשרה/תתקשר עם בנק מלווה בהסכם ליווי  ובתים    שוא הסכם זהימון בניית הבית 

 לווה על הקרקע שעבודים.  ק המ הבנ  לטובתוכי נרשמו ו/או ירשמו    נוספים בפרויקט.

בגין מחיר הממכר, כמפורט  קונהל  הודע כי כל התשלומים שעליו לשלם לחברה  )נספח   ג'בנספח  , 
ורק באמצעות שוברי תשלום שהחברה תמסור ל(התמורה נ ול  קונה , ישולמו אך  יתן יהיה לשלם  א 

וה  שהיא,  אחרת  דרך  לח  קונהבכל  כלשהו  סכום  לשלם  שלא  בגין  מתחייב  אל ברה  א  התמורה 
 ברי תשלום. יובהר כי החברה תישא בעלות הנפקת פנקס שוברי התשלום.באמצעות שו

לבנק    קונהה )פרט  הבנקים  בכל  לתשלום  ניתנים  הנ"ל  התשלום  ששוברי  לו  ידוע  כי  בזאת,  מאשר 
ימי  שולמו בבנקים אחרים, זיכוי חשבון הפרויקט יבוצע לאחר שני  במקרה שהשוברים י  וכיהדואר(  
 וע התשלום, עם ערך של יום התשלום. מיום ביצ  עסקים

לשמור אצלו את פנקס שוברי התשלום הנ"ל בשלמותו, ולהשיב לחברה את כל    קונהעוד מתחייב ה
 שוברי התשלום שלא שולמו על ידו, מכל סיבה שהיא.  

ל  קונהל  דעוה 18.14 בסמוך  בחכי  כהגדרתו  לממונה,  החברה  תמסור  זה,  הסכם  על  הצדדים  וק  חתימת 
, ככל שתידרש, הודעה בדבר התקשרות החברה בהסכם עמו אשר תפרט  (הבטחת השקעות)  המכר

 , פרטי הקרקע וכל דרישה אחרת שתהיה לממונה. קונהבין היתר את סוג הבטוחה שניתנה ל

מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר  זה.    סכםגין הובתו הערת אזהרה בלט  הקונה לא יהיה רשאי לרשום 18.15
לקונהכי   לטובת    תכי המוכר  ידוע  גם  כמו  לטובתו,  בבניין,    רוכשיםתרשום הערת אזהרה  נוספים 

, ומבלי שתוטל עליה החובה לרישום הערת אזהרה  סבירבמועד שיוחלט על ידה, לפי שיקול דעתה ה
כאמור לזכותו, ומוסכם כי רישום הערת    לרשום הערת אזהרה  שלאכאמור. הקונה מצידו מתחייב  

הסכ ללא  כאמור  המוכרתאזהרה  ובכ  מת  מצידומראש  זה  חוזה  של  יסודית  הפרה  יהווה  אם  תב   .
שימוש   לעשות  רשאית  המוכרת  תהיה  אזהרה,  הערת  לטובתו  הקונה  ירשום  לעיל,  האמור  למרות 

( הקונה  ידי  על  לה  שנמסר  הכוח  ביט   וזהלח  'דנספח  בייפוי  לצורך  הערת  זה(  של  ומחיקתה  ולה 
 . על הקונההאזהרה, וכל ההוצאות בקשר לכך יחולו 

חתימת   18.16 במעמד  המוכרת  ידי  על  לו  נמסר  כי  בזאת  מאשר  בהתאם    הסכםהקונה  המידע  כל  זה 
כמפורט  1א 2  סעיףלהוראת   השקעות,  הבטחת  לחוק  על    י' בנספח  )א(  בחתימתו  וכי  זה  להסכם 

 .י'בנספח האמור י הבין את משמעות  ה כהסכם זה מאשר הקונ 

 קונה גה לומכתב החר, שיעבוד המקרקעין, פיננסי לפרויקט ליווי .19

נרשם ו/או ירשם שעבוד    -הליווי  כמפורט בהסכם  וכי במסגרת הליווי הפיננסי לפרויקט    קונהידוע ל 19.1
הבנק  בת  ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של החברה בפרויקט לטו  ףטושו קבוע  

בוד את  דרך השע  לע לבנק המלווה  תמחה  או  / ו  החברה המחתה  כי  קונהל   הודעך כך,  המלווה. לצור

,  קונה כלפי הלרבות זכויותיה    זכויותיה בקרקע ובכל מסמך אחר שנדרש/ שיידרש על ידי הבנק כל  
  . זה   הסכם, בכפוף להוראות  עדיפות וקודמות בדרגה ראשונה  המלווה במקרקעיןוכי זכויות הבנק  

נק  לטובת הב  ע הינה קרקע מנהל, ניתנה או תינתן התחייבות לרישום משכנתא בנוסף, ככל והקרק
 במנהל.   המלווה
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ל 19.2 בהסכם    קונהידוע  המלווה  הבנק  עם  החברה  של  התקשרותה  במסגרת  לבנק  הכי  יוענקו  ליווי 

הסכם זה,  ע בהמלווה, בין היתר, זכויות לבוא בנעלי החברה בכל הקשור לזכויותיה וחובותיה כקבו
  ודית כלפי בהפרה יס   מן מתאימה מטעם הבנק, במקרה בו החברה תפר את התחייבויותיה בתוספת ז

 .  ויאכפו השעבודים לטובת הבנק המלווה הבנק המלווה

זכותו של הבנק המלווה  הודע לקונה כי  לעיל   18כאמור בסעיף    קונהבכפוף להמצאת הבטוחה לידי ה
ר  חובות בקשיפה על זכויותיו וכי הוא יהיה רשאי להעביר את הזכויות ו/או הכל מי מטעמו עדאו  

הפרו באמצעם  ו/או  בעצמו  בחירתו,  לפי  ולהמשיך,  במקרה  יקט  הפרויקט  בהקמת  אחרים  עות 
שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק המלווה בגין הקמת וביצוע הפרויקט ואולם להסרת  

מובהר הינה    כי  ספק  זו  לזכות  ואין  בלבד  דעתו  בשיקול  ותלויה  בלבד  המלווה  הבנק  כל    קונהשל 
 השלמת הפרויקט או כל חלק הימנו על ידי הבנק. ש את לדרו זכות

ה לידי  הבטוחה  להמצאת  בסעיף    קונהבכפוף  לקונה  לעיל,    18כאמור  לקיים  הודע  ימשיך  כי 
בד שלא תפגענה זכויותיו על פי הסכם זה. בחתימתו על הסכם  סכם זה, ובלי ההתחייבויותיו על פ

והוא מתחייב    לטובת הבנק המלווההסכמתו הבלתי חוזרת לרישום השעבודים  ת  א  קונהן הזה, נות

  18כאמור בסעיף    קונהשלא להתנגד לרישום בכל דרך שהיא וזאת בכפוף להמצאת הבטוחה לידי ה
 לעיל. 

ל 19.3 ינפיק  המלווה  שהבנק  מתחייבת  ה  קונההחברה  זכויות  את  המשחרר  נשובממכ  קונה אישור  א  ר 
)להלן המלווה  הבנק  כלפי  התחייבות  ו/או  שעבוד  מכל  זה  נקי"(  -הסכם  החרגה  ובלבד    "מכתב 

המכר חוק  להוראות  ובהתאם  במצטבר  הבאים  התנאים  כל  השקעות(  שהתקיימו  )א(  )הבטחת   :
בממ לכר  החזקה  הונהק נמסרה  )ב(  על    קונה ;  חתם  חוזר(  הבלתי  הכוח  ייפוי  מכוח  החברה  )ו/או 

; קונהלטובת ה  הערת אזהרהנרשמה    ו/אובקשר לממכר )ככל ונדרש לכך(  עם המנהל  זה חכירה  חו
נחתם   לחילופין  או  לנאמן  נמסרו  החלופית  הבטוחה  ו/או  הבטוחה  ביטול    מסמך)ג(  את  המסדיר 

וכנגד    יל במצטברלעיל. לאחר שהתקיימו כל התנאים לע  18.11סעיף  ט בכמפורה  הבטוחה והחלפת
ו/אהח הבטוחה  נאמןזרת  ידי  על  המלווה  לבנק  החלופית  הבטוחה  החברה  הבטוחות  ו  תמציא   ,

   .לא יישא בעלות הפקת מכתב החרגה נקי קונהיובהר כי, ה.  מכתב החרגה נקי קונהל

כ  הובהר 19.4 הבנק  והמכרז  הדין   להוראות  בכפוףכרת תהיה רשאית,  מוי הלקונה  המלווה  , לשנות את 
ותחולף  זה    הסכםאחר ובלבד, שלא תפגענה זכויות הקונה לפי  או מבטח  בנק    כל  עם  להסכם  ולהגיע

,  שיידרש  מסמך  כל  על  לחתוםהקונה    על  יהיה  זה  במקרה  חליפיות.  בטוחהלקונה ב  השניתנהבטוחה  
  ידי   על   שייקבעו  במועדים  וזאת  זה"ק  בס  כאמורהמלווה    הבנק  של  ופת החל  לצורך ,  ויידרש  ככל

ב לצו  .המוכרת ידי    האמוריצוע  רך  על  לה  שניתן  בייפוי הכוח  המוכרת רשאית להשתמש  תהא  אף 
( ד'הקונה    כנגד ,  למוכרת  להחזיר,  המוכרת  דרישת   לפי,  לקבל  מתחייב  הקונה.  זה(  הסכםל   נספח 
  החלופית   הבטוחה  קבלת  עם.  לכך  שיידרש  מסמך  כל  לע   םלחתו  ,אחרת  בטוחה  כלשל    קבלתה
או  כל  ללא  ונפקות    קףתו   כל  רתסח  ותהא  המוחלפת  הבטוחה  תתבטל באישור  או  בהסכמה  צורך 

 . הקונהבחתימה כלשהי מצד 

לשלם לחברה בגין מחיר    קונה, התשלומים שעל ה(הבטחת השקעות)בהתאם להוראות חוק המכר   19.5
כמפורט   שהחברה  (ורהמתהח  )נספ  ג' בנספח  הממכר,  תשלום  שוברי  באמצעות  ורק  אך  ישולמו   ,

ל יה   קונהתמסור  ניתן  בולא  לשלם  כזה  כל  יה  ובמקרה  שהיא,  אחרת  שלא    קונה ה  -דרך  מתחייב 
 לשלם סכום כלשהו לחברה בגין התמורה אלא באמצעות שוברי תשלום.  
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רו לו את שמו  מסשנ   מתחייב למלא בכתב יד קריא וברור על גבי כל אחד משוברי התשלום  קונהה

  קונהה  ם לתשלום.ן את הסכוומספר תעודת הזהות שלו בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם המכר, וכ
בחשבון   בלבד  חדשים  רכישת הדירה באמצעות שקלים  עבור  התמורה  מלוא  מתחייב להפקיד את 

י  קא הבנעם תחילת הליווי    קונההפרויקט והוא חשבון ייעודי לפרויקט שאת פרטיו תמסור החברה ל
)להלן:   השוברים  פנקס  ומסירת  הפרויקט"לפרויקט  ר "חשבון  יהא  לא  הוא  וכי  לשלם  (  כל  שאי 

שהוא בגין רכישת הממכר על ידיו אלא רק על דרך של הפקדתו בחשבון הפרויקט באמצעות  תשלום  
תשלום על פי שובר הכלול בפנקס התשלומים שיוצא על ידי הבנק המלווה המתייחס לממכר ואשר  

וסח כתב התחייבות לטובת הבנק המלווה בנחתם קודם לכן על    קונהובכפוף ובתנאי שהו  ר ל יימס
  הסכם לפרויקטים מהסוג הנדון ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהמעניקים ליווי  ל בבנקים  המקוב

 .לא תפגענהזה  הסכםזה, ובלבד שזכויות הקונה בדירה עפ"י 

על שיוצא  פנקס  משמעו  התשלומים"  "פנקס  לתשלום  י  יד  המונח  שוברים  הכולל  המלווה  הבנק 
את פרטי חשבון הפרויקט וכן    הפרויקט,  , את פרטיקונההנושאים עליהם את פרטי הדירה שרכש ה

שיהיו מעת   כפי  הבנקים  על  המפקח  הוראות  פי  על  נדרשת  התשלומים  בפנקס  מידע שהכללתו  כל 

 לעת. 

משולם לחברה כחלק מהתמורה  ו  אינ למען הסר ספק, תשלומים בגין מסים ו/או כל תשלום אחר ש
 .  רי התשלוםישולמו ישירות אל הגורם המתאים ולא באמצעות שוב

כי רק תשלומים שישולמו על ידו לחשבון הפרויקט באמצעות תשלומם על פי שוברים    קונהידוע ל 19.6
לתנאים כלליים אלו לעיל    18הכלולים בפנקס התשלומים יזכו אותו בקבלת בטוחה כמפורט בסעיף  

לחשבון הפרויקט שלא    ולם בפועלפילו אם שוכי כל תשלום שישולם על ידיו בכל דרך ואופן שהם, א
ם לידי החברה לא יזכו אותו בקבלת בטוחה בגין אותם  באמצעות שובר התשלום ו/או גם אם שול

 . שלוםתהר  תשלומים שלא שולמו על דרך של הפקדתם לחשבון הפרויקט באמצעות שוב

ל 19.7 מותנ  קונהידוע  הוצאתה  וכי  המלווה  הבנק  ידי  על  תעשה  הבטוחה  בקיום  שהוצאת  ית 
על  התחייבויו חתימתו  לרבות  זה  הסכם  פי  על  בנוסח תיו  המלווה  הבנק  לטובת  התחייבות  כתב 

  הסכם המקובל בבנקים המעניקים ליווי לפרויקטים מהסוג הנדון ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מ

  .זה לא תפגענה  הסכםובלבד שזכויות הקונה בדירה עפ"י להסכם,   ו ח פסנכ ומצ"ב זה

יהיה הבנק המלווה  רה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק המלווה  שהחב  במקרהכי    הודע לקונה  19.8
במקרה    .להמשיך בעצמו או באמצעות אחרים בביצוע או בהקמת הפרויקט  בכך,  יבחר   רשאי, באם

את סכום הבטוחה או שיוחלט על ידי    קונה לפי בחירתו לשלם ל   י,יהיה הבנק המלווה רשאשכזה,  
וזאת בכפוף לכך    ,לבניית הממכר  קונהחברה כלפי הייבויות ההשלמת התחהבנק בלבד להמשיך ב

תשעה   של  תקופה  תוך  או  לעיל,  כהגדרתו  המסירה  במועד  הפרויקט  את  ישלים  המלווה  שהבנק 
מביניהם, אלא אם ביהמ"ש קבע אחרת, ובכפוף    חרחודשים מיום שמונה כונס נכסים לחברה, המאו

שה המלו  קונהלכך  לבנק  לשלם  לכלמתחייב  או  מטעמו  וה  ושיגיעו  את    מי  המגיעים  הסכומים  כל 
לחברה על פי הסכם זה ולבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם כלפי הבנק המלווה או כל    קונהמה

 מי מטעמו כאמור.

הזכויות  כך ש  ,, יחשב הסכם זה כבטלקונהחה על ידי הוט הבבמקרה של מימוש  הקונה מתחייב, כי   19.9
לחברה ולחזקתה כשהדירה פנויה מכל אדם וחפץ, וכן   תחזורנה בממכר   נה קו מכל מין וסוג שהוקנו ל

ב תלויים  ו/או  הקשורים  ג'  צד  לטובת  כלשהי  זכות  או  שעבוד  הבנק  קונהמעיקול,  זכויות  למעט   ,
 בחברה ו/או שמקורם בחברה.  םיויהמלווה, ולמעט כאלה הקשורים ו/או תל 

ו/או הבנק המלווה מהווה הפרה    תוכרכמת המהס  ללאלצד ג'    דירהכי העברת זכויותיו ב  קונהידוע ל 19.10
 תגרום מאליה לביטול הבטוחה, בכפוף לכל דין. יסודית של הסכם זה אשר 

ותיו  י וזכ מתחייב בזאת, לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי    קונהה מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,   19.11
הבנק לטובת  המקרקעין  על  שהוא  שעבוד  כל  ו/או  משכנתא  שתירשם  לפני  ודע  ההמלווה.    בממכר 

 כי במקרה של הפרת סעיף זה, תתבטל הבטוחה, אלא בהתאם להוראות הסכם זה.לקונה 
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 מתחייב בזאת, להודיע לבנק על ביטול הסכם זה מסיבה כלשהי, מיד עם ביטולו.  קונהה 19.12

לחזור בו מההתחייבויות כאמור בהסכם זה, הואיל וזכויות הבנק המלווה    לכיו, כי לא  קונהידוע ל 19.13
 בהן.  תלויות

שהחברה עתידה לשעבד את הפרויקט ואת המקרקעין או חלקם לבנק המלווה וכי ידוע    קונהע להוד 19.14
כי אם לא ימלא אחר האמור בהסכם זה, כל עוד תהיה החברה חייבת לבנק המלווה כספים    קונהל

בקשר על    םע  כלשהם  השעבוד  את  המלווה  הבנק  יסיר  לא  הבטוחות,  עם  בקשר  ולרבות  האשראי 
ש על  הדירה  הנרכשה  עוד  קונהידי  לקונה.  ואת    הודע  המקרקעין  את  לשעבד  רשאית  החברה  כי 

המלווה   הבנק  להסכמת  בכפוף  נוסף  מממן  גורם  לטובת  שניה  מדרגה  בשעבוד  בפרויקט  זכויותיו 
סעיף   המממ  19והוראות  לגורם  ביחס  אף  המחוייבים  ובשינויים  העניין  לפי  יחולו  הנוסף.  זה  ן 

יומצא מכתב החרגה בלתי מותנה אף   ום לכך כי עם קבלת מכתב החרגה מהבנק המלווההחברה תגר
 מהגורם המממן הנוסף. 

 האמור לעיל הינו בכפוף להוראות שלהלן: 

בגין כספי 19.14.1 מנגנוני ההגנה  כי  פי  ורה  התמ  יובהר  על  ידי המוכרת  על  יובטחו  ששילם הקונה 

 . זה הסכםכמפורט ב ק המלווה,חוק הבטחת השקעות, באמצעות הבנ

ו/או   19.14.2 הדירה  בגין  משכנתא  תירשם  ו/או  הדירה  בגין  שעבוד  שיירשם  ככל  כי  מובהר  כן 

המקרקעין לטובת הגורם המממן הנוסף, הרי שהגורם המממן הנוסף יחריג מהמשכנתא או  

מהמשכנתא,  האמוד  ובמהשע הדירה  את  המלווה  הבנק  החרגת  עם  וזאת  הדירה,  את  רים 

המ הנוסףוהגורם  ל  ממן  לאחר    קונהימציא  יחול  לא  לטובתו  השעבוד  לפיו  החרגה  מכתב 

 . שיתקיימו מלוא התנאים הקבועים במכתב ההחרגה המותנה ביחס לדירה

מיד  19.15 לתת  חוזרת  בלתי  והסכמה  הרשאה  המלווה  לבנק  תיתן  מטעם    נהוק ל  עהחברה  לבנק  ו/או 
ן הפרויקט בו על  פרטי חשבובות בדבר  , בדבר מתן ליווי פיננסי לפרויקט, שם הפרויקט, ולרקונהה
המלווה    קונהה הבנק  יקבע  אותו  לגורם  טלפוני  מענה  באמצעות  זאת  וכל  התמורה  את  להפקיד 

ו/או התשלום  בשובר  יופיע  אליו  גישה  המאפשר  הטלפון  מס'  ואשר  זה,  פנייה    צעותבאמ  לעניין 

ה אתר  ובאמצעות  הפרויקט  חשבון  מתנהל  בו  המלווה  הבנק  לסניף  שישירה  הבנק  אינטרנט  ל 
 . לווה על ידי הקלדת פרטים מסוימים מתוך השוברהמ

מובהר לקונה, כי לבנק המלווה לא תהא כל מחויבות מכל מין וסוג שהיא, ישירה או עקיפה, כלפי   19.16
ידי הבנק,  -שתוצא לטובתו עלהבטוחה  ממכר, למעט  או הו/  ןהקונה בקשר עם הפרויקט ו/או הבניי 

כי לא תה בזה  כוהקונה מאשר  לו  זכויות,יינה  מ  ל  ו/או תביעות מכל  וסוג שהם  טענות, דרישות  ין 
 , אם וככל שיקבל מאת הבנק. הבטוחהכלפי הבנק למעט זכויותיו על פי  

פרויקט ושם הפרויקט  ון החשב  הקונה יהיה זכאי לפנות לבנק המלווה לשם קבלת אישור כי מספר 19.17
 ורטות להלן: דרכים המפ את באחת השנמסרו לידו תואמים את הפרטים הרשומים אצל הבנק, וז

 באמצעות פנייה לסניף שבו מתנהל חשבון הפרויקט.  19.17.1

 באמצעות פנייה טלפונית למספר הטלפון המצוין על גבי שוברי התשלום.   19.17.2

הקלדת  19.17.3 ידי  על  הבנק  של  האינטרנט  אתר  מפרט  באמצעות  שבידי  ים  התשלום  שוברי  תוך 

 הקונה. 

בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' לחוק החוזים )חלק    תיו הינו על תניו  הז  19סעיף   19.18
תשל"ג והבנק  1973  -כללי(,  כהמלווה  ,  זה  בסעיף  האמור  לצורך  והוראות    -יחשב  שלישי",  "אדם 

 . ויסודיות בהסכם  עיקריותות הוראסעיף זה ייחשבו כ

19.19  ( הוראות    ות ההסכם ו/או הורא  לבין  כם(,להס  'ונספח  במקרה של סתירה בין הוראות נספח הבנק 
 . תגברנה הוראות נספח הבנק  -נספח אחר כלשהו להסכם 
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 קונה ל משכנתא .20

  -לןלהלעיל ורשאי לפנות לכל בנק מסחרי מוכר בישראל ו/או חברת ביטוח מוכרת בישראל )  קונהה 20.1
  קונה ההלוואה לתשלום חלק מהתמורה ו  קונהעל מנת לקבל בבנק מטעם ה  ,("קונהמטעם הנק  "הב
הייב  מתח מטעם  הבנק  עם  האחרים    קונהלחתום  המסמכים  כל  על  וכן  ההלוואה,  חוזה  על 

 .  קונההמקובלים בבנק מטעם ה

ידי ה על  ביצוע התשלום  יום  ורק  אך  כי  במפורש  פרעון    קונהמוסכם  כיום  מורה  מהתחלק  ייחשב 
 . קונהה  יזוכה אצל המוכרת רק בסכום שיתקבל בפועל מהבנק מטעם  קונהוה  לעיל כאמור

הכתב  על  תחתום  החברה    20.2 מטעם  הבנק  לטובת  משכנתא  לרישום  המצורף  בנוסח    קונההתחייבות 
 זאת בכפוף להתקיימות התנאים הבאים במצטבר: להסכם זה, 'אינספח 

למוכרת 20.2.1 שילם  מהוהתממ  10%לפחות  בפועל    הקונה  הורה  של  עצמי  של .  קונהן  במקרה 

קיימת   משכנתא  בתוספת    המעודכן  ירההגר  סכוםא  מלואת  לחברה  הקונה    שלםיגרירת 

 עצמי.   מהתמורה מהון  10%תשלום לחברה של לפחות 

ולא  ת לא    חברה ה  20.2.2 עצמ ת ידרש  על  החזר    ה יטול  לעניין  )לרבות  אחריות  כל 

   . קונה מטעם ה   בנק ה ההלוואה( כלפי  

תתא 20.2.3 הערתרישפשר  לא  לטובת    ום  המקרקעין  רישום  בלשכת  האזהרה  מטעם    קונה הבנק 

  במועד שבו תירשם הערת אזהרה לטובת הקונה. נתה אלא רישום משכ בגין התחייבות ל

ש  קונה הבנק מטעם הבנוסף, רישום הערת אזהרה לטובת   20.2.4 היותנה בכך    קונה הבנק מטעם 

המקרקעין ולכל    לוקה שלו חו/א  יאשר מראש ובכתב כי הוא מסכים לכל הליך של איחוד 

אח רישום  לכל  ו/או  הנאה  זיקת  ו/או  ציבור  לצרכי  והפקעה  הנדרש  יידרש /ר  פי    או  על 

ו/או   על    הבניה   היתרהתב"ע  שלישי  לצד  כלשהו  ורישום  אחרת  עסקה  ו/או  פעולה  ולכל 

  קונה הבנק מטעם ה, ולרישום הפרויקט כבית משותף. כמו כן יסכים  חלקים שאינם הממכר

הבנק  ם הפרויקט כבית משותף תיוחד הערת האזהרה שנרשמה לטובת  עת רישוי באש כמר

   לדירה.  נהקו מטעם ה

התחייבות   20.2.5 למוכרת  ההומצאה  מטעם  לגובה    קונההבנק  עד  ההלוואה  שסכום  לכך  בכתב 

 יתרת התמורה הבלתי משולמת באותה עת ישולם ישירות לחשבון הפרויקט.  

פי    נהוקה   מטעםבנק  ל  הבטוחהכי הסבת    מאשרהקונה   20.2.6 ועל  תעשה רק בהסכמת המוכרת 

המלו  הבנק  לנהלי  ובהתאם  הסביר  דעתה  והסכמתשיקול  לכוה  בקשר  יישא  ו  והקונה  ך, 

 . כאמור כפי שידרש על ידי הבנק המלווה הבטוחהבעלויות הסבת 

מנת   20.3 על  שיידרש  מסמך  כל  על  ולחתום  המוכרת  ב"כ  ו/או  המוכרת  אצל  להתייצב  מתחייב  הקונה 
התחייבותה בהתאם לכתב ההתחייבות לרישום משכנתא, לרבות לחתום  יים את  לק   תוכלשהמוכרת  

ו   על שטרי למוכמשכנתא  שיידרשו,  לשלם  והתשלומים  את סכומי האגרות  לב"כ המוכרת  ו/או  רת 
שאם    הודע לקונהרשו, לצורך רישום המשכנתא בהתאם להתחייבות המוכרת כאמור לעיל.  אם ייד

 .זכויותיו בדירה ה רישוםידחיל ילא יעמוד בהתחייבותו דלע 

הרי שההלוואה    הלוואה על ידי  מהתמורה    יממן את התמורה ו/או חלק  קונה כי ככל שה  הודע לקונה 20.4
ה מטעם  הבנק  ידי  על  לו  הקונהתינתן  מטעם  בבנק  המקובלים  בתנאים  דעתו  קונה,  שיקול  ולפי   ,

נהוגים בבנק  חונות הבט  ל זהלבנק בתשלומים, וביתר התנאים, ובכל  קונהותוחזר על ידי ה  סבירה
כל הביטחונות ואת  ת  א  קונהם הלברר את התנאים ולהמציא לבנק מטע  קונה, ועל הקונהמטעם ה

 . קונהכל התשלומים שיהיה עליו לפרוע לבנק מטעם ה

, בלשכת רישום המקרקעין תרשום החברה משכנתא  קונהבמעמד רישום הזכויות בדירה על שם ה
לזכו  קונהעל זכות ה , בכפוף לכך שהומצאו לה המסמכים הדרושים  קונהמטעם ה נק  ת הבבממכר 

 . קונהעם הבנק מטעם ה  קונההגיע ה  שיגיע או לצורך כך, בהתאם להסכמות
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ה המשכנתא  את  תרשום  שהחברה  ככל  לעיל,  האמור  אף  האגרות    קונהעל  כל  את  לשלם  מתחייב 

יתר ההוצאות והתשלומים שיהיו כ כל  הלוואה  אישור הם ברוכיהכרוכות ברישום המשכנתא ואת 
 . קונהובקבלתה, וברישום המשכנתא לפי תנאי הבנק מטעם ה 

על כל    קונהכל אחריות בקשר עם מתן ההלוואה על ידי הבנק מטעם ה  ברה איןע כי לחודה  קונהל
המשתמע מכך, בכפוף לקיום התחייבויות החברה על פי סעיף זה. אם מאיזו סיבה שהיא לא יקבל  

כאמור  קונהה את    קונההמתחייב  ל,  לעי  הלוואה  לחברה  הממכרלשלם  "ג"הנקוב    מחיר   בנספח 
 ום.סכום וסכ במועד הנקוב ליד כל

לקונה 20.5 ניתנים  הודע  לעיל  האמורים  המשכנתא  ו/או  קריטריונים    שההלוואה  פי  על  ויינתנו(  )ככל 
י  וכ   בלבד   קונה ושיקולים אשר נקבעו על ידי מדינת ישראל )משרד הבינוי( ו/או על ידי הבנק מטעם ה 

כן ל  על  כי  החברה  מצד  כלשהי  התחייבות  משום  זה  הסכם  הוראות  בכל  באמור    תינתן  נהו קאין 
בסכום  הלווא תהיה  שתינתן,  במידה  המשכנתא,  ו/או  ההלוואה  כי  ו/או  כלשהי  משכנתא  ו/או  ה 

   מסוים כלשהו.

הו כלש מון  להסרת ספק, מובהר כי המוכרת לא מתחייבת בשום פנים ואופן להשיג עבור הקונה מי
, פיןעקירין וב, במישקונהכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלת ההלוואה מהבנק מטעם הוכי 

   יחולו על הקונה בלבד.

שמועד העברת סכום ההלוואה לחשבון החברה הינו באחריותו הבלעדית ועליו    הודע לקונהכמו כן   20.6
   .ורה(התמספח  )נ בנספח "ג"לוודא כי סכום זה יועבר על פי המועדים הקבועים 

נתא  רישום משכ כתב ההתחייבות להמציא לחברה את    קונהבכתב ולאחר שה  קונה פי בקשת ה-על 20.7
וכן   קונה להסכם זה או בנוסח אחר שיוסכם בין המוכרת והבנק מטעם ה  ספחי יב'כנבנוסח המצורף 

)להלן  קונה מסמכי הבנק מטעם היתר  כל  את   "(,  קונהמסמכי הבנק מטעם ה"  -לרישום משכנתא 
ה תמסו לר  ה  קונה חברה  מטעם  הבנק  מסמכי  לחברה    10בתוך    קונה את  המצאתם  ממועד  ימים 
ע  כשהם וזא חתומים  ידה  בכפוף  ל  בסעיף  ת  והמקובלות   להערותיהוזה    20לאמור  של    הסבירות 

   , ככל שתהיינה.המוכרת

ה 20.8 מטעם  שהבנק  חוזרת    קונה ככל  בלתי  הוראה  לקבל  הלתשלטובתו  יבקש  סכום  בטוחה  לום 

ת כאמור  בלתי חוזרההוראה ה  קונה כמפורט בהסכם זה, תינתן לבנק מטעם ה  קונהשהחברה נתנה ל
 בהתאם להוראות הבנק המלווה בנוסח המקובל אצל הבנק המלווה. 

  רשאי  יהא  והקונה  הפרויקט  של  המלווה  הבנק  יהיה  קונהמטעם ה   שבנק  חובה   קיימת  לא  כי   מובהר 20.9
 .  זה הסכם" על פי   קונהמטעם ה, ובלבד שיענה על הגדרת "בנק שיקול דעתופי לבנק ל  לכל לפנות

סעיהוראו 20.10 חשבון   20  ףת  על  הקונה  ידי  על  כלשהו  תשלום  ביצוע  כהתניית  תתפרשנה  לא  זה 
התחייבויות בביצוע  חייב  יהיה  והקונה  במשכנתה  המובטחת  הלוואה  בקבלת  פי  התמורה  על  יו 

וב  סכםה לרבות  ובין  זה,  במשכנתה  המובטחת  הלוואה  קיבל  אם  בין  התמורה,  אם עיקר תשלום 
 לאו.

 ותשלומים אחרים  סיםימ .21

 המוכרת תשא בתשלום מס שבח מקרקעין או מס הכנסה בגין מכירת הממכר לקונה.  21.1

  בגין העסקה המוכרת מצהירה ומאשרת כי ניתן לה פטור ו/או הנה זכאית לפטור מתשלום מס שבח   21.2
  ה( התשכ"ג )א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכיש  50זה, וזאת בהתאם להוראות סעיף    הסכםוא  נש

)ב( לחוק מיסוי  15על פי סעיף    ל כן הקונה פטור מהעברת מקדמת מס שבח לרשויות המס , וע 1963
תשכ"ג   ורכישה(,  )שבח  כן1963  –מקרקעין  לעשות  שלא  מתחייב  והקונה  מתחייו   ,,  בת  המוכרת 

 כנסה בגין מכירת הממכר לקונה.  מס ה םלותשלשאת 
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ובמועדו את מס הרכיש  21.3 במלואו  ישלם  בחוק  ה כמשמעותהקונה  ורכישה(,    מיסויו  )שבח  מקרקעין 

על העסקה נשוא    מקרקעין   למיסוי   המוכרת תדווח, החל על העסקה נשוא הסכם זה.  1963  -תשכ"ג
רה אותה ימסור  ווח ו/או להצההדי אית לתוכן  הסכם זה עבור הצדדים. יובהר כי המוכרת אינה אחר

לבצע שיבחר הקונה  ככל  הנ"ל.  הדיווח  לצורך  הדיוו  הקונה  נ את  באופן  לעשות  ח  רשאי  יהיה  פרד, 
  זאת.

לחוק צמצום השימוש    30מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לקונה כי בהתאם להוראות סעיף   21.4
התשע"ח   הקונ2018במזומן,  בהצהרת  לכלול  יש  לרשויות  ,  לעניין   המס ה  תשלום    פרטים  אמצעי 

שלום אינם  טי אמצעי התההצהרה פרמועד מתן  , או לחילופין לציין כי נכון להממכרהתמורה בגין  
בתוך   פרטי אמצעי התשלום  לרשויות המס את  לדווח  ובהתאם  לו,  בו    6ידועים  חודשים מהמועד 

התשלום  פרטי אמצעי  את  ידווחו    רתב"כ המוכנמסרה החזקה ביחידה לו או לפקודתו. מובהר כי  
אח  יהא  הקונה  הקונה.  של  הכתובה  הנחייתו  פי  על  לעיל  באופןכאמור  בכ  ראי  הקשור  בלעדי  ל 

ל כאמור  התשלום  אמצעי  לפרטי  באשר  המס  לרשויות  ההצהרה  הדיווח  במסירת  ביצוע  עיל, 
במ לו  ידועים  היו  לא  כי אלה  הצהיר הקונה  בנסיבות שבהן  המס  לרשויות  ההצהרה המשלים    ועד 

סוי  תקנות מי  "(, והכל באופן הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין כהגדרתו להלן,הדיווח המשליםהלן: ")ל
בנושא החוק    17/2018, חוזר רשות המיסים  2017  -חין )שבח ורכישה( )דיווח מקוון( התשע"מקרקע

  בוא דין אחר שילצמצום השימוש במזומן ו/או כל חוק ו/או תקנה ו/או חוזר רשות המיסים ו/או כל  
 להוסיף עליהם ו/או דין אחר רלבנטי.  במקומם ו/או 

המוכרת  המוכרת 21.5 אחריות    םעצמעל    יםלקבמ  םאינ   ב"כ  הקונה  כל  בשם  ולדיווח  הדיווח  לתוכן 
ה התשלום,  לרבות  אמצעי  פרטי  בגין  הקונה  ו/או  דיווח  חובת  ו/או  ביצועם  אופן  לתקינות  ביחס 

ע"י רשויות    השומה הסופית  ובה ת הדין, לגלביצוע הדיווח המשלים בהתאם להוראו כפי שתיקבע 
בהגשת השגות ו/או עררים  יטפלו    מוכרת לאאו ב"כ ה/ו   המוכרת המס, ולכל הקשור והכרוך בכך,  

ל תהיה  ולא  הקונה  של  העצמית  השומה  עם  כלפיה  קונהבקשר  טענה  מטעמ  םכל  מי  כלפי    םו/או 
 צד ג'. ות לטובת זכ מהווה וכרתב"כ המבקשר עם כך. מוסכם במפורש כי האמור לגבי 

להסכם    גי  כנספח"ב  המצסח  "ח בנולמשהרה  צחתימת הסכם זה יחתום הקונה על טופס ה  במועד
 זה.

לפי דרישתם את הסכום הדרוש לתשלום אגרת רישום    קונהישלם לחברה או לבנק מטעם ה  קונהה 21.6
ההמשכנתא   מטעם  הבנק  בסעיף    קונהלטובת  אם    20הנזכרת  המקרקעין,  רישום  בלשכת  לעיל, 

 לעיל.  20 עיףהנזכרת בסבמשכנתא   יקבל ההלוואה המובטחת קונהה

ק  קת הבטוחה אשר תונפ הנפובעבורו בעמלת    קונהה  לעיל, החברה תישא בשביל  18.4כאמור בסעיף   21.7
    .אות נספח טו'ף להורובכפו  (ותהבטחת השקע) א.)ב( לחוק המכר 3בהתאם לסעיף  קונהלטובת ה 

או   21.8 ממשלתיים  או  עירוניים  למיניהם,  חובה  ותשלומי  ההיטלים  האגרות,  הארנונות,  המיסים,  כל 
רקע  ק היחסי בקהחל לרבות    ,ר או בקשר אליואחרים מכל סוג שהוא, החלים ו/או שיחולו על הממכ

" )להלן:  המשותף  ברכוש  במוהמיסיםו/או  שתחילתה  התקופה  בגין  מסירת  "(  ואיעד  לך,  החזקה 
ידו,  יחול  על  וישולמו  הקונה  על  על    והכולו  מושתים  הם  אם  ובין  בעלים  על  חלים  הם  אם  בין 

ישת  דר   דרישת המוכרת ו/או לפי  מחזיקים. הקונה ישלם את המיסים לתקופה הנ"ל ללא דיחוי לפי
ו/או  על הממכר  בתשלומי המיסים כמובנם לעיל, אשר יחולו    שאהמוכרת ת.  הרשות הנוגעת לדבר

 . חזקה בממכר לקונהקעין עד למועד מסירת ההמקר

המוכר  כי  במפורש  מוסכם  לעיל,  האמור  אף  השבחה  ת   ת על  היטל  בתשלומי  ישא 
למועד  בתקופה שעד  נצמחה  בכלל   שהעילה לתשלומם  )ועד  בכל  (,  חתימת החוזה  ואילו 

השב  היטל  מועד  תשלומי  מאותו  שהחל  בתקופה  נצמחה  לתשלומם  שהעילה  ואילך,  חה 
הקונה יי  המוכרת ,  שא  ואשר  המוכרת  יזמה  אותה  מתוכנית  הנובע  השבחה  היטל  תשלום    למעט 

 תהיה זו אשר תעשה בפועל שימוש בזכויות המוקנות מכוח התכנית המשביחה הנ"ל. 
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הה להסר  היטל  כי  מובהר  ספק  ידי  דרש  נ ש ה  שבח ת  ש על  ככל  כתנאי  דר נ העירייה,  ש, 

 ת.  ר להנפקת היתר הבניה, יחול על המוכ 

לתשלום  ככל   21.9 החבות  תחול  בלבד,  בקונה  הנעוצים  טעמים  עקב  יידחה  המסירה  שמועד  ובמידה 
 . המיסים, ממועד המסירה ולא ממועד המסירה הדחוי

בכל התשלומים ובהוצאות    חסילשאת ולשלם את חלקו הי  קונהייב ההחל מתאריך המסירה, מתח 21.10
מיתקנים, מסד,    ,תת קרקעי  ית, חניוןזקת ושמירת הרכוש המשותף שבבית ובבתים, לרבות מעל אח

חדר מדרגות, גג, מערכת צינורות המים ורשת החשמל המשותפת, מערכת סולרית, קירות חיצוניים, 
ביוב, מיכלים,  עגלות  או  אשפה  ובח  פחי  המדרגות  )בחדר  ניקיון  המדרגות  צר(גינה,  בחדר  מאור   ,

כל באלה  ה   וכיוצא  והבתים  הבית  לדיירי  הניתנים  ל השירותים  דרישת  נוספים,  הבית  פי  נציגות 
ה  כי  יובהר  החברה.  או  הבית(  )ועד  הנוספים  ו/או    קונה והבתים  תשלום  כל  ישלם  ולא  יישא  לא 

תפות לשטחי  משוור, ככל שישנם מתקנים או מערכות על אף האמ הוצאות כאמור בגין שטחי מסחר.
י המסחר,  ולשטחי  במערכות  המגורים  המשתמשים  כל  על  יחסי  תשלום  והכל  חול  בהתאם  אלו 

 ראות הדין. להו

יהיה חייב להשתתף בתשלומים הנ"ל אף אם הוא לא השתמש בממכר, ברכוש המשותף או    קונהה
 "ל או בחלקם.  הנבשירותים  

כי   הקשוומוע  ככל מובהר  מסיבות  יידחה  החזקה  מסירת  נטל    רותד  אזי  בחברה,  תלויות  ו/או 
 ים כאמור יהיה ממועד מסירת החזקה בפועל. התשלומ 

  ה את חלק   ם החברהשלתלא  ,  רוכשיםדירה שבבעלות החברה וטרם נמכרה ו/או נמסרה לכל  לגבי  
אותן   בפועל  צריכה  עבור  השוטפות  ה ת בהוצאות  צרחברה  וכיח  כיכהשלא  ויובהר  הוצאות    .  בגין 

ה הרכוש  של  המוכרמשו הקבועות  אין  עצמ  תרשאי  תתף  את  ככל  תו  הלפטור  בהן  אחר    קונהישא 
 . הסכםבהתאם להוראות ה

בהתחשב בהיטלים, אגרות, מסים,    תידי המוכר-שהתמורה כהגדרתה לעיל נקבעה על  קונהע להוד 21.11
ת הפיתוח, וכן על מכירת  ארנונות ותשלומי חובה אחרים, המוטלים על בניית הדירה, לרבות עבודו

ור שהיכישהדירה  כפי  הקונה,  ידי  על  בו  הזכויות  אם ת  לפיכך,  זה,  חוזה  חתימת  ביום  בתוקף    נם 

היטל, אגרה, מס, ארנונה או תשלומי חובה אחרים,    דירות  מוכרי  עלה, יוטלו  מת חוזה זלאחר חתי
או רשות מוסמכת אחרת    חדשים ו/או נוספים ו/או מוגדלים, על ידי כל רשות ממשלתית, עירונית 

יגדלו ותשלומ שי   ו/או  המסים  האגרות,  ההיטלים,  מס  עורי  חיובי  למעט  )הכל,  הקיימים  החובה  י 
ו/או  הכ ו/נסה  שיחולו בכל מקרה על המוכרמס שבח  ו/או מס רכוש    ישאת (, אזי  תאו מס מכירה 

  הדירה יושתו על  במיסים ו/או בהיטלים אשר    יישאבמיסים ו/או בהיטלים כאמור, והקונה    תהמוכר
 ככל שיושתו.  ה ,או בקשר עם רכישת

לחברה,    ישולמומם,  ועד לתשלושצוינו בסעיף זה לעיל ואשר לא ננקב מ  תשלומים כי  מתחייב    קונהה 21.12
מיד עם    -  לרשות המוסמכתו,  מקרה עד למסירת החזקה בדירה  ובכל  מיד עם קבלת דרישתה לכך 

על ידו  רש  במועד הנד-לפי דין ולכל גורם אחרדרישתה הראשונה מאותה רשות ו/או במועד הקובע  
   .עמהפי המוסכם ו/או על ידי המוכרת ו/או על  

  האמורים בסעיף זה, כולם או חלק מהם, במקום שלומים  ע תלבצייבת(  )אך אינה ח החברה רשאית   21.13

עלול לעכב את החברה בביצוע התחייבויותיה,    קונהובלבד שמדובר בחוב שאי תשלומו ע"י ה  ,קונהה
הובמק כזה  לח  קונהרה  לשלם  בזה  דריש  14תוך    ברהמתחייב  מקבלת  הראשונה  יום  את  תה 

בנספח  פיגר בתשלום, כהגדרת מונח זה  ככל שפיגורים,  בתוספת ריבית    הסכומים ששילמה במקומו,
על    למוכרת  הסכומים  החזרת  ליום  ועד   לתשלום  המועד  חלף  שבו  מהיוםוזאת    ,(התמורה)נספח    ג'

 . ידי הקונה

 . ה המקורינות הגנה שעמדו לו כלפי הנוש טע  תעמודנה כלפי החברה אותן קונה , ליובהר כי
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ימים מראש ובכתב בטרם ביצוע    7התראה בת  לח לקונה  האמור לעיל הינו בכפוף לכך שהחברה תש

 את התשלום הנ"ל.  קונהתשלום כאמור ואשר במהלכם לא ביצע ה

סעיף   21.14 בח   21הוראות  יסודיות  הינן  מה  וזהלעיל  מי  ו/או הפרת  של  והפרתן  יסודית  ן, תהווה הפרה 
 . החוזה

 ז וג   מים ,  חשמל   אספקת .22

מ 22.1 להקונה  הרשות  תחייב  עם  החשמל,  לרשת  הדירה  חיבור  לשם  החשמל  חברת  עם  חוזים  חתום 
חב ועם  המים,  לרשת  הדירה  וחיבור  לדירה  מים  לאספקת  המים  תאגיד  או  הגז  המקומית  רת 

עלבהתאם  ) שתיקבע  הספק  דעתה  יד  לזהות  שקול  לפי  המוכרת  ככל  לאספק הסביר(י  לדירה  גז  ת 
לגז דירתו  לחבר  ושיבחר  הלפני    זאת,  את    .מסירהמועד  להחליף  הרוכש  מזכות  לגרוע  באמור  אין 

 ספק הגז לפי בחירתו לאחר מועד המסירה. 

המים לרשת  הבניין  חיבור  עלות  כי,  יובהר  ספק  הסר  ההכנה  למען  ועלות  והגז  החשמל  הביוב,   ,

 מוכרת. ה  רים למערכות החשמל, המים והגז, הינה עליבו לח

  ת המוכר ובלבד ש  ת המוכר  יככל שהתשלום שולם על יד  ,תלמוכריב  כי הקונה ישלם או יש  מובהר  22.2
התשלום  ההציג ביצוע  בגין  אסמכתאות  להלן    ,לקונה  המפורטים  התשלומים  באחד  ומדובר  ככל 

  בלבד:

פר  תאגיד המים, בהתאם לתעריפים הקבועים בסו לתשלום בגין מונה המים לרשות המים א  -  מים
   התעריפים של רשות המים.

ידי הקונה באופן עצמאי מול חברת הגז. במידה    הש ז יעור הגחיב   -  גז מדובר במקרה חריג בו  ועל 
פיקדון    הביצע   תהמוכר בגין  החלקים  תשלום  אחד  הקונה,  של  לגבות    תמוכרה  תזכאי  היהתעבור 
 . לביצוע התשלום כאמור  את הסכמת הקונה הקיבל תוכרשהמ ובלבד ,מהקונה זה סכום

דירה לחשמל, וכל העלות הכרוכה בכך מוטלת על  הין חיבור  תשלום בג  לא יגבה מהקונה כל  -  חשמל
 .תהמוכר על יחול  –"טסטים"  -בלבד. למען הסר ספק, גם התשלום בגין הבדיקות  תהמוכר

 . לעיל  22.1 בסעיף כאמור תעל המוכר יחול ת ולתשתי חיבור בגין אחר  תשלום כל, ספק הסר  למען

את החזקה בממכר לפני שהומצאו לה האישורים    קונה אם החברה, למרות האמור לעיל, תמסור ל 22.3
)ככל   והגז  החשמל  המים  לרשת  הדירה  הייבחוהקונה  לחיבור  יהיה  כאמור,  לגז(  להתחבר    קונה ר 

את האישורים    קונה יום מקבלת דרישת החברה לכך. לא המציא ה  10אם לחברה תוך  ב להמצי חיי
 ימים נוספים להמציאם.   7תן לו אורכה של תינ –ברה כאמור לח

ספק יובהר, כי הזמנת קו טלפון והתקנתו, וכן התחברות לאמצעי תקשורת אחרים ו/או    הסרלמען   22.4
הבלעדיתלטלו  באחריותו  ייעשו  בכבלים  הקו  ויזיה  כל  של  על  יחתום  הקונה  חשבונו.  ועל  נה 

לנ בהתאם  הנדרשים  הטלוהמסמכים  חברת  "בזק",  והוא  והלי  אחר,  גוף  וכל  הכבלים  ו/או  ויזיה 
 . ישלם במועדו כל תשלום והוצאה שיידרשו ממנו בקשר לכך באחריותו ועל חשבונו הבלעדי

  י חוזרכוח נוטריוני בלת ייפוי .23

י  קונהה 23.1 לחברה  כומתחייב להמציא  זה  יפוי  להסכם  בנוסח המצורף  חוזר  בלתי  נוטריוני    כנספח ח 

ח  "ד" תעם  והחברה  זה  הסכם  לתימת  ו  קונהשיב  קבלה  המצאת  כנגד  הכח  יפוי  עלות  הודע  את 
שהאנשים והגופים ששמותיהם מפורטים בייפוי הכוח הנ"ל יהיו באי כוחו לצורך הסמכויות  ,  לקונה

מש בידי החברה אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם  הכוח ישהכוח הנ"ל. ייפוי    ניתנות להם בייפויה
מ הנובע  וכל  חכיר   -מנו  זה  חוזה  הקונה  ה  חתימת  שם  על  רישום  פרטני  ונדרש(,  )ככל  המינהל  עם 

ה שם  על  בממכר  הקונההזכות  מטעם  הבנק  לטובת  המשכנתא  ושאר  קונה,  ההנאה  זיקות   ,
   הסכם זה. הרישומים על פי
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בזה   23.2 מוצהר  ספק  למנוע  ייפוכדי  הוראות  כי  פי  על  ולקבל  לבקש  הכוח  מיופי  את  יסמיך  הכוח  י 

רישום הבית המשותף, הצמדות, זכויות בנייה וההיתרים הדרושים    כל שינוי או תיקון בצוהחברה  
טות  על הסכמתו לכל אלה וכן למחוק הערות אזהרה בנסיבות המפור  קונהלבנייה, ולחתום בשם ה

 בהסכם זה ו/או רישומים במינהל.

ינויים בתכנית מתאר  ייפוי הכוח את מיופי הכוח להגיש לרשויות המוסמכות בקשות לש   ן יסמיךכ
לה על הקרקע ו/או הבית/הבתים, בהיתרי הבנייה ושינויים אחרים כלשהם הנוגעים לקרקע ו/או  הח

 להוראות המכרז.  לבית/לבתים, בתנאי שלא יהיה שינוי בתכניות הדירה ובהתאם

ערכאה  ולייצגו בכל בית משפט או   קונהמיופי הכוח להופיע בשמו של ה הכוח את כמו כן יסמיך ייפוי 
ל משרד או פקיד ממשלתי או מוניציפלי ולהסכים בשמו לכל פסק דין, הסכם או  שיפוטית ובפני כ

ייפו פי  על  כזו  פעולה  שכל  ובלבד  לבית/לבתים  ו/או  לקרקע  המתייחסים  תפגע  פשרה  לא  הכוח  י 
 ותיעשה בכפוף לאמור בהסכם זה ובכפוף לכל דין. הסכם זהעל פי   קונהבזכויות ה

מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו על פי    קונה את ה  ולא יפטורוח לא ישחרר  מתן ייפוי הכ 23.3

שיידרש לחתום עליהם    ו/או שטר ו/או בקשה ו/או הצהרה  ךהסכם זה ולחתום בעצמו על כל מסמ
  סכם זה.וראות הבהתאם לה  כ המוכרת"בידי החברה ו/או  על

הה ובין אם בייפוי  בתוקף התעודה עימה הזדאו    קונהככל ויידרש, בין אם יחולו שינויים בפרטי ה 23.4
ייפול פגם מכל סיבה, ה לחברה לרבות אם החברה פנתה בבקשה אז    קונההכוח  מתחייב להמציא 

 ועדכני.   ייפוי כוח נוטריוני תקין  -מיד עם בקשתה 

זכויות צדדים שלישיים אחרים תלויות ו/או קשורות בהוראות    כרת וכןכי זכויות המו   קונההובהר ל 23.5
 .ות אלו הינן במפורש בלתי חוזרותפוי הכוח, ולפיכך הוראיי

 כלליות  הוראות .24

כי ככל ורצה בכך יכול היה לראות ולבדוק את המקום עליו מוקם/הוקם הבית/הבתים    הודע לקונה  24.1
המקום עליו מוקם ו/או הוקם    הדירה  קונה ל   , החברה מתחייבת להראות קונהלבקשת ה  ר.והממכ

 ו/או יוקם הפרויקט.  

שט  קונה להודע   24.2 ישנם  בבית  זה,  כי  הסכם  פי  על  הנמכרת  לדירה  פרט  נוספים,  ומתקנים  חים 
במסגרת   הנבנים  ואחרים  לדוגמא  דירה  חניה,  מקומות  מחסנים,  כדירות,  לשמש  והמיועדים 

( ובלבד שלא תפגענה  הנכסים האחרים""  -להלן ט, הכל כמפורט במפרט המצ"ב להסכם זה )הפרויק
 . א תפעל בשעות סבירותובלבד שהדירה לדוגמ זהעל פי הסכם   קונהזכויות ה

בכפוף   24.3 שתחפוץ  מי  לכל  בבית/בבתים  האחרים  הנכסים  את  למכור  זכאית  החברה  כי  מובהר 
וה להפר  קונהלהוראות המכרז,  רשאי  יהיה  ילא  על  הנכסים האחרים  של  סביר  לניצול    קונה די  יע 

 פוף להוראות כל דין.  הנכסים האחרים מאת החברה ו/או מאת אחר ו/או אחרים, והכל בכ

באופן, צורה,    –  החברה רשאית להתקין שלט בחזית הבית/הבתים ו/או באחד מקירותיו החיצוניים
תג  אשר ימ  -ות כל דין  הסביר ובכפוף להוראכל אחד מאלה עפ"י שיקול דעתה    ,גודל, חומר, גופן וכו'

  ובאופן סביר   ודל מקובלמה כיזם של הבית ו/או הפרויקט ובלבד שהשילוט יהיה במקום ובג את ש
 (אם יש)שאינו מפריע לתפקוד ושימוש בבית למטרותיו. החברה תישא בעלויות תליה, צריכת חשמל  

בדירה ו/או ברכוש המשותף    קונהר של הכדי להפריע לשימוש הסבי  שילוטב  שאין  ובלבדוהפירוק.  
ע לבניין בו מצויה  ממסירת החזקה שנקב   לוש שנים. לאחר שרשותאו  / ו  דין  כל  הוראותלבהתאם  ו

     . להורות למוכר להסיר את השלט והמוכר יפעל כאמור  ניתן ,הדירייםרוב בחתימת  ,רהבדי

שלט/ים לצורך  להציב  רשאית    מבלי לגרוע מהאמור, עד למועד מכירת כל הדירות בפרויקט, החברה 
 ביר. על פי שיקול דעתה הס  הפרויקט. מיקום השלט יקבע על ידי החברהשיווק  ו/אופרסום 
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להע 24.4 רשאית  ההחברה  עם  ההתקשרות  פרטי  המשותף    קונהביר  לבית  הנציגות  נציג  ו/או  לנציגות 

לה אחרת של  כאשר אלו מתבקשים על ידם, לדבריהם לצורך כל פעולה הקשורה באחזקה ו/או פעו
כמו כן ובכפוף לדין להעביר לפי שיקול דעתה הסביר ומבלי    ותף בו.הבית/הבתים ו/או הרכוש המש

י התקשרות כאמור לגוף המבקש לספק שירות נדרש לבית/בתים ו/או  ייה מחויבת בכך את פרטשתה
 לדייריו כגון הקבלן המבצע, ספקי הפרויקט, הרשות המקומית וכיו"ב. 

לא   24.5 ו/או  מ  נהליהקונה  ומתן  קבלנישא  עם  כלשהו  מגע  בעלי  י משנה  קיים  ו/או  בעלי מלאכה  ו/או 
כ  פועלים  ו/או  יועצים  ו/או  במקרקעין מקצוע  הפועלים  המוכר ובפרויקט    לשהם  ו/או    תבהרשאת 

שכור את שירותיהם בכל  יעסיקם ו/או  י  זמין אצלם עבודות ו/או תיקונים כלשהם, ולאי, לא  המטעמ
 ממכר.בהחזקה  בקשר לדירה וזאת עד למועד מסירת  קיפיןדרך, במישרין ו/או בע

 והתחייבויות  זכויות העברת .25

א 25.1 לאחר  להעביר  רשאית  "החברה  )להלן:  לאחרים  התחייבויותיה  רהנעבו  ואת  זכויותיה  את   )"
בקרקע ו/או לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, מבלי להיזקק להסכמתו של הקונה, תוך הודעה בכתב  

  יקבל הנעבר  ש  לכך   ובכפוף   הסכם זה כפוף לכך שתשמרנה זכויות הקונה על פי  על כך לקונה והכל ב
  כלפי   המוכרת  אחריות   שאז  זה  םהסכ  לפי  המוכרת  יבויותהתחי   את,  בכתב ,  קונהה  כלפי  עצמו  על
למילוי    הנעבר   על  תחול  קונהה הרוכש  כלפי  ערבה  תיוותר  המוכרת  כי  מובהר 

   . ההתחייבויות שהעבירה 

לתום תקופת    עדוזאת    י כלשהולמכור את הדירה נשוא חוזה זה לצד שלישלא יהיה רשאי    הקונה 25.2
 עיל. ל 7.3 המגבלה למכירה, כהגדרתה בסעיף

בסעיף    ככל 25.3 הקבוע  המועד  ה  25.1וחלף  זכות  נרשמה  וטרם  רישום  לעיל  בלשכת  בדירה  קונה 
הקונ יהיה  לא  רשאי  המקרקעין,  )להלן:  ה  לאחרים  ו/או  לאחר  להמחות  ו/או  להסב  ו/או  להעביר 

יו ו/או התחייבויותיו שעל פי החוזה, כולן או מקצתן, למעט אם יקבל  "(, את זכויותל ההעברהמקב"
שבו  ת לכך את הסכמת המוכר גם במקרה  כי  מובהר  ומראש. להסרת ספק    והבנק   ת המוכר  בכתב 

זכ  והמלווה יאשר  כל ההוצאות  ויותיו  לקונה להעביר את  לעיל, אזי  למקבל העברה כלשהו כאמור 
ים ו/או התשלומים האחרים בגין העברת הזכויות של הקונה  או האגרות ו/או ההיטל/ו/או המסים ו

   למקבל ההעברה ו/או שינבעו ממנה, תחולנה אך ורק על הקונה ועל מקבל ההעברה.

רשאית   תוכרהמ 25.4 מט  תהא  הקונה  של  האמורה  לבקשתו  סבלסרב  לרישום    ורלוונטיםירים  עמים 
  יתרת את מלוא  ת ישלם למוכר פה אך ורק לאחר שהקונה מותרת ותק  תהיההזכויות בלבד. ההעברה 

הדירה   רכישת  בגין  ממנו  המגיעה  כל  והתמורה  אחר  ימלאו  ההעברה  ושמקבל  שהקונה  בתנאי 
 ר:את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן, במצטב  התנאים המוקדמים וימציאו

ימציאו  הקונ  25.4.1 ההעברה  ומקבל  חלקיו  תמוכרלה  כל  על  שביניהם  החוזה  או    את  ונספחיו, 

של  "  במקרה  )להלן:  תמורה  ללא  העברה  תצהירי  תמורה,  ללא  ההעברההעברה  "(, חוזה 

 כשהוא חתום כדין. 

הזכויות 25.4.2 העברת  כתב  על  יחתמו  ההעברה  ומקבל  לטובת    הקונה  זה  חוזה  פי  על  והחובות 

,  תאו עורך הדין של המוכר  תשייקבע ו/או יאושר על ידי המוכרסח כפי  מקבל ההעברה, בנו

יקב ו היתר,  בין  בו,  זה  אשר  בחוזה  הקונה  כל התחייבויות  ההעברה את  עצמו מקבל  על  ל 

 ו/או מכוחו.  

ההעברה   25.4.3 כוח    ימציא מקבל  ב  נוטריוניייפוי  דומה  בנוסח  חוזר  ייפוי  בלתי  לנוסח  מהותו 

 הכוח. 

  עבור הטיפול המשפטי בהעברה, בשיעור   תצאות המוכרבהו  שאוייההעברה    ומקבלהקונה   25.4.4

הב  הקבוע מצרכצו  מחירים,  על  נותן  פיקוח  לשירותי  מירבי  מחיר  )קביעת  ושירותים  ים 

התש"ס המקרקעין(,  בפנקסי  זכויות  רישום  בהיעדר  האמור  1999-שירות  הסך  כי  מובהר   ,

ישו בטרם  לעיל  במלואו  המוכרתלם  כאמור  תחל  בהעברה  ו   בטיפול  וכתנאי  לעיל  להלן, 
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 לתחילת הטיפול האמור. 

ימצי 25.4.5 ההעברה  ומקבל  למוכרהקונה  האישו  ת או  כל  רשות  את  כל  מאת  הדרושים  רים 

מס שבח, מס רכישה,    בגיןהמופנים ללשכת רישום המקרקעין בדבר תשלום מלוא החובות  

ויות,  בגין העדר חובות על הדירה, וכן אישורים מאת הרשמס רכוש בגין ההעברה כאמור ו

המקרקעין,  מ לרשם  המופנים  המקומית,  התכנון  ומוועדת    המיסים כל    יהםלפ העירייה 

או  /ו  מס  כלאו  /ו  במלואם  שולמו  לדירה   בקשר  השבחה  והיטל  ארנונה  זה  ובכלל,  לסוגיהם

הדרושים    זכויות ה  העברת   עם  בקשר  עת  באותה  מקובלת   תהא  אשר   אחרת  תשלום  דרישת

 למקבל ההעברה, במצטבר.נה והן לשם העברת הזכויות בדירה הן לקו

ועד הבית,    להניהואישור חברת    תימציא למוכר  הקונה 25.4.6 כלפי    לפיוו/או  כל חובותיו  סולקו 

 . ההעברה למועד עדאו ועד הבית /ו חברת הניהול 

, המעיד בין  נהקו מטעם הבנק  האישור בכתב של    תהקונה ומקבל ההעברה ימציאו למוכר  25.4.7

כי   ב(  כזו  הייתה)אם    ההלוואההיתר  הכי  ו מלואה,  סולקה  משחרר את   קונההבנק מטעם 

ואה וכי הוא מסכים להעברת הזכויות  ההלו  בגיןשום המשכנתה  לרי  המהתחייבות   תהמוכר

ההעברה   למקבל  המוכר  -בדירה  בחירת  לפי  המוכר  ת הכל  של  הדין  עורך  כן  תו/או  כמו   .

הערת   לטובת  שנרשמה  וככל  אם,  שנרשמה  האזהרהתימחק  ה,  מטעם  מבלי  קונההבנק   .

של הערבויות הבנקאיות  לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקונה כי במידה וטרם פג תוקפן  

שקיבל מהבנק בהתאם להוראות חוזה זה, תהא כל העברת זכויות בדירה כפופה להסכמת  

ע מקרה,  בכל  כי  יובהר,  ובכתב.  מראש  כאמור,  להעברה  להסדיר  הבנק  יהיה  הקונה  ל 

ההעברה   למקבל  בטוחה  חוקהעמדת  )  לפי  וכתנאי    השקעות(  הבטחתהמכר  ממקורותיו 

מוב הזכויות,  בלהעברת  ינפיק  לא  הבנק  כי  הסבת  הר  יאשר  ולא  ההעברה  למקבל  טוחה 

 הערבות ו/או פוליסת הביטוח שהונפקה לקונה לטובת מקבל ההעברה. 

25.4.8 ( הראיות  פקודת  לפי  תצהיר  ייתן  פי  הקונה  על  הקונה  של  שהזכויות  המעיד  חדש(,  נוסח 

ו/או  החוז זה  ו/או  משכנתה  משכון,  שעבוד,  מכל  חופשיות  בדירה  שלו  צד הזכויות  כות 

ו כלשהו,  ההסכמות  שלישי  כל  את  והממצה  היחיד  החוזה  הינו  ההעברה  חוזה  כי  כן 

 וההתחייבויות ההדדיות שלהם בקשר עם הדירה. 

ו/או    שמהשנרעל מחיקת הערת אזהרה    אישור 25.4.9 ה  לטובת לטובת הקונה    קונה הבנק מטעם 

 . םלטובת ונרשמ ש וככלום המקרקעין, אם שכת רישבל

לעורך הדין, מיד עם דרישה ראשונה, כל  ו/או    תה ימציאו למוכרהקונה ו/או מקבל ההעבר 25.4.10

 מסמך אחר ו/או נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע יעיל ונכון של העברת הזכויות. 

המ 25.4.11 כי  מובהר  ספק  ו/או   תאחראי   האינ  ת וכרלהסרת  הקונה  להצהרות  אופן    בשום 

ו/אולהתחיי בדק  אם  בין  ההעברה  חוזה  פי  על  העברה  מקבל  כלפי  איזה    בויותיו  קיבל 

זה לעיל ובין אם לאו, והקונה יהא האחראי הבלעדי בכל    25.1המנויים בסעיף  מהעניינים  

 .  דין יפ על  ברהנע כלפי  הקונה  של חובה קיימת אם למעטבחוזה ההעברה,  הקשור 

הוראות    לאחר 25.5 לקיום  ובכפוף  הנ"ל,  ההעברה  מסמכי  זכו  תהמוכר קבלת  העברת    יתן ת יות,  בדבר 
 לרישום הערת אזהרה לטובת הנעבר. ה את הסכמת תהמוכר

שלישי, כולן או מקצתן, ללא  שהעברת זכויותיו בדירה ו/או זכויותיו על פי החוזה לצד    הודע לקונה 25.6

לעיל בכתב ומראש, פרט להיותה בטלה ומבוטלת וחסרת    כמפורט  להעברה  תקבלת הסכמת המוכר
של החוזה ותגרום, בין היתר, לביטולה של כל בטוחה שהקונה  מהווה גם הפרה יסודית  כל תוקף,  

  ת פים המוקנים למוכר קיבל מהמוכר, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוס
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

כי  ב  מוסכם 25.7 המוכר  עדזאת  אישור  ה  תלקבלת  בדירה  הזכויות  מלוא  כי  של  בכתב  שמו  על  ועברו 
כי    תהמוכר  כלפי  בהתחייבויותיו   תפגע  לא  ההסכם  פי  על  הקונה  של   זכויותיו  העברת   הנעבר וכן 

 תשחררנה את הקונה מהתחייבויותיו הוא. לא  תהתחייבויותיו של מקבל ההעברה כלפי המוכר
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 ות וסעדיםהפר .26

  7-ור של למעלה משל המוכרת לכל סעד אחר, מוסכם בזאת במפורש כי איח  ה וע מזכותבלי לגרמ 26.1
מחיר  ימים   חשבון  על  כלשהו  אחר    הממכרבתשלום  בתשלום  או  בהסכם  הנקוב  למועד  מעבר 

יסודית של ההסכם ובלבד שהפרה זו    שהקונה חייב לשלמו למוכרת על פי הסכם זה, ייחשב כהפרה 
נה  עד הודעת המוכרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, איחור כאמור יקמים ממוי  10לא תוקנה בתוך  

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר, את הזכות לבטל את ההסכם ובכפוף להוראות הדין. למוכרת, בין היתר ו 

כל שלב שהוא, בין אם לפני מסירת  ל שיתברר, בכמבלי לגרוע מזכותה של המוכרת כאמור לעיל, כ
  , כי נכון למועד חתימת הסכם זה הקונה לא עמד בקריטריונים של לאחריה  הדירה לקונה ובין אם

ו/א  למשתכן  מחיר  בזכאי  זכאות  תעודת  לו  הונפקה  כי  שחוזה  ו  מסכים  והוא  לרוכש  הודע  טעות, 
 המכר עימו יבוטל ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור.  

לב שלא  הדין  משורת  לפנים  הזכות  שמורה  לחברה  כי  הסכםמובהר  איחור    טל  של  במקרה  זה 
הסכם הפרת  ו/או  לעיל  כאמור  כלשהו  ב  בתשלום  יהא  ולא  הקונה  בכל  מטעם  הודאה  משום  כך 

ויחולו בין היתר   מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת העומדת    להלן, כל זאת  26.4סעיף  הוראות  עובדה 
 ן.  למוכרת לפי הסכם וכל די

  שעות   72סכם כבטל בתוך  המוכרת לקונה על ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידו, יחשב הה  היע הוד 26.2
  הממכר המוכרת זכאית למכור את    יהתה   ולאחר מכן(,  רשום)בדואר    ממועד משלוח ההודעה לקונה

לפי שיקול דעתה הסביר    הכולל דרך אחרת כפי שתמצא לנכון,  לכל מי שתמצא לנכון או לנהוג בו בכ
   הוראות הדין.בכפוף לו

 המוכרת כאמור יחולו ההוראות כדלקמן:   הפעל

לקונה ובמקרה של הערת אזהרה שנרשמה,   הממכר ממסירת    להימנעזכאית    יהכרת תההמו 26.2.1

 הכח שנמסר לה.   ייפוילגרום למחיקתה בלשכת רישום המקרקעין באמצעות  

לעיל  מבלי 26.2.2 האמור  מכלליות  כ הקו   חתוםי  הדין  להוראות  ובהתאם  לגרוע  על  מסמך נה  ל 

טול  ת הערת האזהרה ו/או בידרש על ידו מאת המוכרת לצורך מחיקיכל פעולה שת  ויעשה

אחרת,   בטוחה   ההסכם   ביטול  לצורך  חתימתו  תידרש  עליו  מסמך  כל  על  חתוםי   וכןכל 

 . מקרקעין מיסויל ביטול תצהירי לרבות

היתר  תבטלבו    במקרה 26.2.3 את  לקונה  להחזיר  עליה  יהא  ההסכם,  את    רשתישאה  המוכרת 

מחיר   חשבון  על  לה  ששולמו  הריאלי,הממכרמהכספים  בערכם  סכום  לא  ,  ניכוי  חר 

  פיננסי  וסד מאו  בנקשיידרש על ידי   להלן, וכן בניכוי כל סכום  26.3ם הנקוב בפסקה הפיצויי

ה משכנתא או התחייבות  נה נרשמ תנה לקונה, אם ניתנה, ובגי ילוואה שנ הלסילוק ה   כלשהו

רמ"י.ל או  ידי המוכרת  על  כל הסכו  רישום משכנתא  בניכוי  תוחזר  היתרה  מים האמורים 

הבניה   תשומות  למדד  הצמדה  הפרשי  בצירוף  )להלן:  למגוריםלקונה  ריבית   ערכה "   וללא 

בתוך  הריאלי נמסרה    מיוםיום    45"(,  טרם  שבהם  ובמקרים  הקונה  ידי  על  הדירה  פינוי 

הביטול    ם מיו–קה  החז לצווהודעת  הנדרשים  המסמכים  כל  על  חתם  שהקונה  רך  לאחר 

בספרי   ההסכם  השוברים  ביטול  פנקס  את  למוכרת  החזיר  המס,  הערבויות    ואתרשויות 

פיזיים של הערבויות( לו עותקים  ונמסרו    לו   שניתנה  אחרת  בטוחה  כל  או   לו  שניתנו  )ככל 

 .  ול שידרשוחתם על המסמכים שידרשו על ידי הבנק, ככ

  סכום , ישלם הקונה למוכרת,  שהמוכרת תבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הקונה  במקרה 26.3
ל   ההצמדה    2%  –השווה  לתנאי  בהתאם  מהתמורה,  אחוזים(  שנקבעו    תשלומי  של)שני  הקונה 

למועד תשלום הסכום, וזאת כפיצוי קבוע מראש בגין הוצאות  בחוזה, ממועד חתימת ההסכם ועד  
ה וביטול  נוסף  הסכם,  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  ובכפוף  למוכרת   המוקנהזאת  הדין  המוכרת    לפי  לו. 

המוסכם הנ"ל מתוך הסכומים ששולמו לה על ידי    הפיצוי   סכום  את  לטובתה  לחלט   יתרשא   תהייה
   הקונה.
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יתר התרופות המוקנות למוכרת על פי הסכם זה ועל פי כל דין,    מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ומכל 26.4

לעיכוב    גרוםתאשר    שהקונה איחר במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זהבמקרה    הרי
זכאית    המוכרת   ה, תהי איחור בביצוע תשלומים על חשבון מחיר הדירה  כגון,  בפועל  רת הדירה במסי

ע"י המוכרת כי  שהוכח    העיכוב שנגרמו בפועל בשל כך ובלבדכמספר ימי    במועד המסירהבדחייה  
   חיובי הקונה גרם בפועל לעיכוב במסירה.  בביצוע העיכוב 

, הרי  ר על פי הוראות הסכם זה ולפי הוראות כל דיןשל המוכרת לכל סעד אח  ה מזכותמבלי לגרוע   26.5
ס'   לפי  יותקנו תקנות  שבו  למועד  לחוק המכר5שעד  ה   ב'  ריבית  חוק  )דירות(,  לפי    פסיקת פיגורים 

המקסימא   ריבית בשיעור  הריבית  תהא  שהמווהצמדה  בהסכםלי  לכלול  רשאית  ריבית  )"  כרת 
  המועד   חלף   שבו  מהיום  החלחול על הקונה  שלום ריבית הפיגורים ת בהר כי חובת תמו  ."(הפיגורים

שחלפו  ההסכם  בהוראות  שנקבע  כפי  לתשלום ובלבד  בי  7,  מועד  ועד  הנ"ל  מהמועד  צוע  ימים 
הקונההת ע"י  בפועל  למען  שלום    על   הן   ולחול   הדדי  ופן בא   לחול  הפיגורים  ריבית   על  -ספק  הסר. 

 .  לם למוכרתתשלומים שעל הקונה לש לקונה והן על לשלם המוכרת שעל תשלומים

כל תשלום אשר ישולם על ידי איזה מהצדדים ואשר חובת תשלומו חלה על הצד השני, יהיה הצד   26.6

 ימים מיום דרישת הצד המשלם.   7לצד המשלם תוך   השני חייב להחזירו

  26.5הסכום ריבית פיגורים כמפורט בסעיף    יישא המועד הנזכר לעיל,    מור תוךלא שולם הסכום הא 
  ובלבד ,  הקונה  ידי   על  למוכרת  הסכומים   החזרת  ליום  ועד   לתשלום  המועד  חלף   שבו   מהיום לעיל,  
 .  "ל הנ מהמועד ימים 7  שחלפו

נזקים נוספים כלשהם שהוא  בגין    קונהה  אתלתבוע    ל החברהאמור בסעיף זה גרוע מזכותה שאין ב 26.7
 ב הפרת ההסכם על ידו. גרם לחברה עק

 דין  עורכי .27

, מייצג את החברה בעסקה נשוא  ושות'  מאיר  ליפאמשרד עורכי הדין  ב"כ המוכרת,  כי    קונה הודע ל 27.1
. מטעמורך דין  וכי הוא רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ע"י כל עו  קונהי אינו מייצג את ההסכם זה וכ

 .זה בהסכם פטי בטרם התקשר , כי ניתנה לו אפשרות לקבל כל ייעוץ משהקונה אשרכן מ

לעוד   27.2 לעיל,קונההודע  זה  ו   , שלמרות האמור  פי הסכם  על  לצורך מילוי התחייבויותיה הרישומיות 
המכר  הסכמי  פי  עם    ועל  נחתמו/יחתמו  רישום    רוכשי אשר  )לרבות  בבית/בבתים  נוספים  דירות 

  ור לעורך דין אחר המוכרת רשאית למסהדירות האמורים בלשכת רישום המקרקעין(    כשירוויות  זכ
כאמורלפעו  הרישומים  ביצוע  לשם  ובשמה  עבורה  הדעת    ל  ושיקול  הזכות  תישמר  למוכרת  וכי 

  . ל ברישום כאמורלבחור את זהות הגורם שיטפ   סביריםה

שפטיות של החברה כאמור לעיל  צאות הממתחייב לשלם בגין השתתפות בהו  קונהה  ,תמורהבנוסף ל 27.3
₪ בתוספת מע"מ כחוק או    5,039של    חתימת הסכם זה, סך  ועדבמבעבור רישום זכויותיו בממכר,  

כל בכפוף  הכל בתוספת מע"מ כחוק וה  -מסכום התמורה עפ"י הסכם זה, לפי הנמוך מבניהם    0.5%
. תשלום כאמור  2014-, תשע"הלהוראות תקנות המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות(

ישולם   זה  בהמ  חתימת  במעמדבסעיף  זה  לפקודת  הסכם  ערוכה  משרד  מוכרתהב"כ  חאה  ליפא  , 
ה  מאיר ב"כ  דין.  עורכי  ל  מוכרתושות'  קבלת    קונהימציא  לאחר  האפשרי  בהקדם  מס  חשבונית 

הדי  הדירה  במחיר  כלולאינו  "ל  הנ  ךהס  כי  ודע לקונהה התשלום.   בנוסף למחיר  כן  והינו  ידוע  רה. 

 . קאיתלקונה כי כנגד תשלום הסך הנ"ל לא תונפק לקונה ערבות בנ

והליך הקשור בהודע לקונה כי ב 27.4 ייצגו את המוכרת כנגדו בכל עניין  זה, בדירה    הסכם"כ המוכרת 
 . ו/או בכל הקשור בהם ו/או הנובע מהם
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 הדדית ערבות .28

  חייב"(,  קונהיחידי ה"  -הלןללעיל ו)שיקראו    קונהמהאנשים המוגדרים ביחד בהסכם זה כ  אחדכל   28.1
זו    חבותסכם ללא יוצא מן הכלל, ו משנהו לקיום הוראות ההעם    בחבות ביחד ולחודכלפי החברה  

מקרה  . בכל  קונהלא תפקע גם במקרה של מתן ארכה/הנחה כלשהי על ידי החברה לאחד מיחידי ה
אית לבטל את  תהיה רש, היא  קונהשהחברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לגבי אחד מיחידי ה

מאת החברה אחד    . ביקשסביריקול דעתה ה, הכל לפי שקונהההסכם הזה גם ביחס ליתר יחידי ה
לוותר על הסכם זה והחברה הסכימה    קונה לבטל הסכם זה או ביקש אחד מיחידי ה   קונהמיחידי ה

יתר יחידי  של כל    , דינו כדין ביטול או וויתור קונהיטול ו/או הוויתור של אחד מיחידי הלך, הרי הב 
 קונה ה

ל הסכם זה או לבקש  רשאי לבקש מהחברה לבט  לא יהא  קונהעל אף האמור לעיל, אחד מיחידי ה 28.2
את   לתת  הסביר,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  והחברה  לבדו,  זה  הסכם  לפי  זכויותיו  על  לוותר 

לבק יחידי ההסכמתה  כל  פניית  של  ורק במקרה  אך  הנ"ל  כולם  קונהשות  לחתימת  כל    ובכפוף  על 
 ככל האפשר. המסמכים הנדרשים לכך לרבות תצהירי ביטול וכו', לפי העניין ו

 בחזית הבית/הבתים  שינוייםע ביצו איסור .29

של    המוכרת 29.1 האחידה  החיצונית  חזותם  חשיבות  על  לקונה  ל  וש  ובפרויקטבבניין    הדירותהודיעה 
יהווה חלק  ו/או  ט בעל תכנון ואופי  מפרויק  חלקי הרכוש משותף בו, וכן לעובדה כי הבניין מהווה 

ואף לאחר רישומו על שמו  אחר קבלת החזקה בממכר  האמור מתחייב הקונה כי אף ל  לאורכוללים,  
שנויים    המקרקעין  רישום  תבלשכ יעשה  אשר    חיצונייםלא  הבניה  מהיתר  החורגים  שינויים  או 
פגוע או לסכן  שויים לנויים או תיקונים בממכר הפוגעים או העיים היתר עפ"י כל דין או כל שטעונ 

מחלקי  איזה  או  הבניין  את  ו/או  המשותף  הרכוש  לש את  או  יחידותיו  ו/או  ומבלי  ו  ערכם  את  נות 
כל  ,  האמור  אף  עללפגוע בכלליות האמור לעיל לא לבצע סגירת מרפסת הוספת סככות או פרגולות.  

שינוי    פרגולות  להתקין  רשאיות  תהיינה  ותהדיר כל  לבצע    הנדרשים   היתריםה  לקבלת  בכפוףו/או 
 . דין כל פי על לכך

 זה, בין היתר: הסכם", משמעם בשינויים חיצוניים"

או שינויי הדלתות החיצוניות,    החלפתבציפוי או בטיח החיצוני, החלפת או שינוי החלונות,  פגיעה  
כל שינוי אחר ברכוש המשותף, לרבות התקנת צינורות, חוטי חשמל או    שינויי צבע חיצוניים, ו/או

באופן קבוע וכיוצא    חר על הקירות החיצוניים, התקנת אנטנות מכל סוג, תליית שלטיםחומר א  כל
ו/או העלולים לסכן את יציבותו    הבנייןלה שינויים העלולים לפגוע באחידות המראה החיצוני של  בא

ם  פגוע בערכו /או שינויים בפנים הדירה בקשר עם מתקנים משותפים המהוויאו ל  בבנייןשל כל חלק 
 . משותףרכוש 

נזק באשר  וניים"  ביצועם של "שינויים חיצמ  ככל שכתוצאהכי    לקונה  מובהר 29.2 הוא, לא תהא  נגרם 
גרם הנזק כתוצאה מאותו  מוכרת כל אחריות לתקינותו של אותו חלק מן הדירה ו/או הבניין שבו נל

ידי  על    סכםהבשל הפרתו של ה  מוכרתמבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה ל  הכול  -צוני  שינוי החי
   הקונה.

  מערכות   בהתקנת  וכן,  הקונה  ידי  על  שיבוצע  ישינואו  /ו   תוספת  בכל  כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  למען 29.3

  באורח   כלשהי  מפגיעה   הקונה  יימנע"ב,  וכיו  אוויר  מיזוג  מערכות  כגון,  בדירה  שונים  מתקניםאו  /ו
  כי   מתחייב   הקונה.  לשכניו  או/ו  הבניין   לדיירי  מטרדים  יגרום  ולא   ובפרויקט  בבניין   התקין  החיים 
  ויתקין   היה   וכי,  זיהום  או,  יחר ,  רעש  מפגעי   לרבות ,  םמפגעי  ומניעת  הסביבה  איכות   דיני  על  ישמור

 . לשכניו אחר  מפגע כל או רעש למניעת הנדרש ככל יפעל, בממכר כלשהן מערכות

  דירה   נהקוספק, מוסכם בזאת כי החברה לא תהא חייבת לנקוט אמצעים כלשהם כנגד  למען הסר   29.4
 זה.  29בבית אשר יפר הוראה מהוראות סעיף 
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 שונות ו הודעות .30

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כדלקמן:  30.1

 כמפורט במבוא להסכם זה. :החברה

סכם זה )עד מועד המסירה( או כתובת הדירה נשוא הסכם זה  הכתובת הרשומה במבוא לה  :קונהה
 ירה(. )לאחר תאריך המס 

  72כאילו הגיעה לתעודתה    ל הודעה מצד אחד למשנהו שתשלח בדואר לפי הכתובות לעיל, תחשבכ
  אישור  שהונפק   לאחר כמתקבלת  תחשב, בפקס הודעה נשלחה שעות לאחר מסירתה לדואר למשלוח.

 . תחשב זו כמתקבלת בעת מסירתה -ה ביד נמסרה ההודע .קבלתה על

אותיו הקוגנטיות של חוק המכר )דירות( וחוק המכר  וע מהוראין בהוראות הסכם מכר זה כדי לגר  30.2
   ות(.השקע הבטחת)

והבלעדי בין הצדדיםנאי הסכם זה משקפים את  בזאת כי ת   מוסכם 30.3 בקשר    ההסכם המלא, היחיד 

תוקף מחייב רק  -ור העשוי להינתן על פיו יהיו בריזה ו/או איש  הסכםכל שינוי ב לרכישת הממכר.  
 . דיןאם יעשו בכתב ויחתמו כ

 בכתב.   אלא אם ייעשו -י תוקף ם ויתור, ארכה או הנחה בתנאיי הסכם זה על נספחיו לא יהיו בר שו 30.4

שום הוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה אינה באה לגרוע מתנאי אחר ו/או הוראה   30.5
 .י אם להוסיף עליואחרת של ההסכם כ

לקונה 30.6 או  הודע  אחת  דירה  בבניין  להחזיק  זכאית  ד  שהחברה  לדוגמה"  מספר  כ"דירות  ירות 
. הקונה מתחייב לא להתנגד  ליים ו/או משרד מכירותפוטנציא   רוכשיםשתשמשנה למטרות תצוגה ל

שעות  ובלבד שהדירה תפעל ב  ולא להפריע, בכל דרך שהיא, להפעלתן התקינה של "הדירות לדוגמה" 
 סבירות ולא תיפגענה זכויות של הרוכש בדירה על הצמדותיה. 

או גופים אחרים  ע אשר נמסר על ידו לחברה יוחזק, כולו או חלקו, אצל החברה ו/ שמיד  נההודע לקו 30.7
במאגר מידע הרשום בפנקס מאגרי המידע. מוסכם כי המידע ישמש את החברה ו/או גופים    מטעמה,

החו וביצוע  קיום  לצרכי  לקונה  מטעמה  החברה  של  פניות  לצורך  וכן  לכך,  והנלווה  הקשור  וכל  זה 
שונ  )כגובהצעות  לרשוות  יימסר  המידע  כי  מוסכם  כן,  כמו  ועוד(.  לקוחות  מועדון  לגופים  ן:  יות, 

טלת חובת מסירת המידע על פי דין וכן לגופים נוספים אשר מסירת המידע להם תידרש  לגביהם מו
, חברת  ראשונה, הנציגות ה קונההבנק מטעם הייה, הבנק המלווה,  לצורך ביצוע החוזה )כגון: העיר

 ו"ב(. וכי   ניהולה

אם  ל 30.8 שינתנו,  פה  בעל  התחייבות  או  הצהרה  כי  מובהר  ספק  הסר  מעויינתנומען  מי  ידי  על  בדי  , 
   .המוכרת או נציגיה לא תחייב את המוכרת

 מהסכם זה ובכלל.לא תהיה זכות קיזוז כלפי המוכרת בגין כל דבר ועניין הנובע   לקונה 30.9

תשל"ד  הוראות  30.10 קבלנות,  חוזה  לה1974  -חוק  וניתן  במידה  על,  בין  תנות  היחסים  על  יחולו  לא  יו, 
  זה. הסכם המוכרת והקונה עפ"י 

כי ספרי החשה 30.11 יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע  ודע לקונה  זה  בונות של המוכרת בקשר עם פרויקט 

 זה. הסכםלכל סכום שיגיע ממנו למוכרת על פי 

תקשרות על  וסמך להוהקונה או מי מיחידיו פסול דין, עליו לקבל את אישור בית המשפט המ  מידהב 30.12
   במעמד חתימת הסכם זה.  פי הסכם זה ומילוי כל התחייבויותיו, ולהמציא אותו
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 יכנס לתוקף רק לאחר חתימתו על ידי שני הצדדים, במלואם.  זהסכם ה 30.13

ליחיד  בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לנק  האמורכל   30.14 בה; וכל האמור בלשון רבים מתייחס גם 
 ולהיפך. 

 _________  ום ביוםולראיה באנו על החת
 

            __________________     ___________ __ ___ 
 כ שה ר ו                                                                                      ה ח ב ר ה                         

            
  

   :_________קונהתאריך חתימת ה
 
 

ים מילוי  חתם בפני על נספח זה לאחר שמילאתי בכתב ידי את כל הפרטים הטעונ  קונהבזה שהמאשר    אני הח"מ,

 חתום בראשי תיבות על ידם.  קונהיד וה-תבבכ
     
 __________ מחתיםחתימת ה   
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 '  א נספח  

 שינויים נאים מסחרים ו ת 

 

 גר נתיב פרויקטים בע"מ .ש ב י ן: 
  515572808מספר חברה  
  ח תקווה, פת9מרחוב השילוח   

          ("החברה" או "המוכרת" -)להלן
 ; מצד אחד            

    ן:לבי
  

  
 

 
 
 
 

 וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה כולם ביחד   
 ("הרוכש" או "קונה"ה -)להלן  

 ; צד שני מ 
 

 מוסכם ומותנה בין הצדדים כי: 
 כללי  .1

 בלתי נפרד הימנו. נספח זה נחתם במעמד חתימת החוזה הנ"ל ומהווה חלק  .1.1

 תהיה משמעות הנתונה לו בחוזה.  לכל מונח או ביטוי בנספח זה .1.2

נס .1.3 זה    זה משלימות את הוראות החוזה, אולם בכל מקרה של סתירהפח  הוראות  נספח  הוראות  בין 
 זה, יגברו ויכריעו ההוראות המפורטות בנספח זה. להוראות החו

 תיאור הדירה  .2

 : "(ממכרה" להלן :לה )הדירה והשטחים שיוצמדו 

 

 

 

 

 

 

   (חוזה ל 223.הצפוי )סעיף  מועד המסירה  .3

 "( מועד המסירה)להלן: " 5.7.2024ו נ יהה לידי הקונה  מועד מסירת הדיר

 .מועד זה יך אתגרוע מכל הוראה בחוזה המאפשרת לדחות ו/או לעכב ו/או לעדכן ולהאראין באמור בכדי ל
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 ף בנפרד( צורמ) טכני ותוכניותמפרט  -' בנספח 
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 נספח תמורה   -נספח ג' 

 דירה:___ 
 __ : _בניין

 
 נספח תמורה

 
 יב פרויקטים בע"מ גר נת .ש בין: 

  515572808מספר חברה  
 , פתח תקווה9מרחוב השילוח   
 ("החברה")להלן:  

 מצד אחד              
 

    ין:לב

 
 
 
 
 
 
 

 מצד שני            
 

 מוסכם ומותנה בין הצדדים כי:

 י כלל .1

 מנו.הי פרדבלתי נ ומהווה חלק   זה נספח זה נחתם במעמד חתימת הסכם 1.1

 לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונה לו בהסכם. 1.2

 ותנאי התשלום הממכרמחיר  .2

)במילים:    כולל מע"מ  ₪_________  _______בסך    הממכרלחברה את מחיר    מתחייב לשלם  קונהה 2.1

חדשים  ______________________________ כמפורט  ,  (שקלים  ובתשלומים  במועדים  הכל 

 (."הממכר"מחיר  :לן)לה לן לה  2.2בס"ק 

 תשלומים  2.2

ההסכם  ביום 2.2.1 ה  חתימת  סך    קונהישלם  התמורה  7%המהווה  לחברה  בתוספת    מסכום 

)בקיזוז   הצמדה  ככל    2,000הפרשי  הדירה  בחירת  טופס  על  החתימה  במעמד  ששולמו   ₪

 ששולמו ואם שולמו(. 

ם  סכומ  13%המהווה    לחברה סך  קונהישלם ה  ההסכםחתימת  מועד  ם מימי  45מ  לא יאוחר 2.2.2

ככל שבמועד זה  .  פנקס השוברים לקונהבכפוף למסירת    בתוספת הפרשי הצמדה,  התמורה

ימי עסקים מיום קבלת פנקס    10לא נמסר לקונים פנקס שוברים ישולם תשלום זה בתוך  

זה   תחול הצמדה מהיום הקבוע לתשלום כאמור בסעיף לום זה לאהשוברים, כאשר בגין תש

ההס  45)קרי   מחתימת  חלוף  וע  כם(ימים  השוברים  10ד  פנקס  קבלת  מיום  עסקים  .  ימי 

   . האמור יחול בשינויים המחויבים גם לגבי יתרת התשלומים המפורטים בסעיפים
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בסעיף   2.2.3 האמור  להתקיימות  בשיעור  ללעי  2.2.2בכפוף  סך  ישולם    70%,  מהתמורה 

 :באופן הבא בפריסה שווהמים בתשלו

ה  20.3.2022  ביום .א סך    קונהישלם  התמורה  10%המהווה  לחברה  בתוספת    מסכום 
   הפרשי הצמדה.

ה  20.7.2022יום  ב .ב התמורה  10%המהווה  סך  לחברה    קונהישלם  בתוספת    מסכום 
 הפרשי הצמדה. 

ה  20.11.2022ביום   .ג סך    קונהישלם  התמורה  10%המהווה  לחברה  בתוספת   מסכום 
 הפרשי הצמדה. 

ה  20.3.2023ביום   .ד התמורה  10%המהווה  סך  רה  בלח  נהקו ישלם  בתוספת    מסכום 
 הפרשי הצמדה. 

ה  20.7.2023ביום   .ה התמורה  10%המהווה    סך לחברה    קונהישלם  בתוספת    מסכום 

 הפרשי הצמדה. 

ה  20.11.2023ביום   .ו התמורה  10%המהווה    ךסלחברה    נהקו ישלם  בתוספת   מסכום 
 הפרשי הצמדה. 

ה  20.3.2024ביום   .ז סך    קונהישלם  התמורהמ  10%  המהווהלחברה  בתוספת    [סכום 
 הפרשי הצמדה. 

בסעיף   2.2.4 האמור  להתקיימות  יאלעיל  2.2.2בכפוף  לא  מתום  ,  הודעת    10וחר  ממועד  יום 

ל בכתב  מועד    קונההחברה  ה   המסירהעל  ה  קונהלרשות  יתרת    קונהישלם  את  לחברה 

 דה. הצמשי בתוספת הפר ממחיר הממכר 10% התמורה המהווה סך של

 מס ערך מוסף  2.3

כי  למען הסר ספק   2.3.1 עיובהר  בשיעור    הממכריר  ל חשבון מח כל תשלום  בתוכו מע"מ  יכלול 

ה בתוקף ביום ביצועו בפועל של כל תשלום כאמור והחברה תהיה זכאית  פי שיהיכ  החוקי

בגין   המתאים  הסכום  את  כהלזקוף  כאמור.  תשלום  כל  מתוך  דין  מע"מ  פי  על  שינוי  ל 

ה יחו "מ  בשיעור המע על  על חשבון מחיר    קונהל  כל תשלום  לגבי  ח  מכרהמויחושב  ל  עליו 

הדין פי  על  כזה  השינוי  שהתשלומים  כך  לע,  שינוי  נזכרים  שיעור  לפי  בהתאם,  יעודכנו  יל 

 . המע"מ, חרף האמור לעיל

י ההסכם אם חל  מתחייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפ  קונהה 2.3.2

לר מע"מ,  חובה,תש  בותלגביו  ה  לומי  וכו'.  פיגורים  ריבית  הצמדה,  מתחייב    הקונהפרשי 

החל בגין אותו תשלום, בשיעור  את המע"מ  שלם ביחד עם כל תשלום המשולם על ידו גם  ל

 בעת הביצוע בפועל של כל תשלום כאמור. החוקי שיהיה קבוע

 חשבון הפרויקט ופנקס שוברים 2.4

תשלומי  ציב  קונהה 2.4.1 את  של    זה   פח בנסהמפורטים  התמורה  ע  הליווי  לחשבון  ורק  אך 

שמספרו    בעיר בני ברק  1רחוב טרפון    430סניף  ניף  חות בע"מ סבבנק מזרחי טפהפרויקט  

ונפקו על  ה "(, וזאת אך ורק באמצעות שוברי התשלום שחשבון הפרויקט)להלן: "   376396

ויימסר המלווה  הבנק  חתימת  ו ידי  במועד  זה   לקונה  הסכם  על  "  הצדדים  קס פנ)להלן: 

( ובהתאם לנספח  שקעותר )הבטחת הוהכל בהתאם לקבוע בהוראות חוק המכ"(,  ובריםהש

  .'וכנספח ה הבנק המלווה המצורף להסכם ז

ה מיד   2.4.2 התשלום  ביצוע  לחשבון    קונה עם  המשולם  התשלום  משובר  העתק  לחברה  יעביר 

 ". MUSE" : ט, ושם הפרויקקונההפרויקט בציון ברור של שם ה
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ת הבנק  מה בכתב מאת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי אלא בהסכזרחו בלתיהינה הוראה זו 

 . יב לפעול על פיהןהוא מתחי  זה אישר הקונה כיהסכם המלווה, ובחתימתו על 

לקונה  2.4.3 ישולמו    הודע  שהשוברים  במקרה  וכי  הבנקים  בכל  לתשלום  ניתנים  שהשוברים 

המלו  לבנק  )פרט  אחרים  הפרויובבנקים  חשבון  שזיכוי  ייתכן  ימי  יב קט  ה(,  שני  לאחר  וצע 

 של יום התשלום. ם, עם ערך עסקים מיום ביצוע התשלו

וטבעו ע"ג שוברי התשלום, אולם במידה  הפרטים שי אינו רשאי לשנות פרט כלשהו מ  קונהה 2.4.4

  קונה, פרטי הממכר וסכום התמורה, יהא על הקונהושוברי בתשלום לא יכללו את פרטי ה

 פרטים אלו בעצמו.    םלהשלי

לקונ 2.4.5 ו/או  י  כ   ההודע  לחשבון הפרויקט  ישולם  שלא  לחשכל תשלום  בון הפרויקט  שישולם 

לא יחייב את הבנק לשום דבר ו  רהשבון התמו שלא באמצעות שובר לא יהווה תשלום על ח

לקונה   להוציא  הבנק  של  התחייבותו  לרבות  בסעיף    בטוחהועניין,  לנספחים    10.1כאמור 

ים אלה באם יחליט להמשיך ולסיים  ומתשלכמו כן הבנק לא יתחשב ב  .לייםלהתנאים הכ

שוברים  על חשבון מחיר הממכר אותם צריך היה לשלם באמצעות    תשלומים  ה. את הבניי

לוא יוחזרו  שוברים  באמצעות  שלא  הופקדו  הקונהשר  לחשבון  שפרטיו  קונה,   ,

.______________ 

השוברים   2.4.6 פנקס  את  אצלו  לשמור  הקונה  שובעל  כל  את  לחברה  ולהשיב    ברי שלמותו 

קה בדירה. הקונה מתחייב כי  מסירת החז  תשלום שלא שולמו על ידו מכל סיבה שהיא עםה

ישיב למוכרת את כל שוברי התשלום שהונפקו בקשר  זה, הוא    בכל מקרה של ביטול הסכם 

 ימים מדרישתה של המוכרת.  7עם הדירה וטרם שולמו תוך  

ההסכם,  שלםלחייב  תמ   קונהה,  לתמורה  בנוסף 2.5 חתימת  שובר,  א  של  במועד    עבור בבאמצעות 

ום  מסכ  0.5%כחוק או    ₪ בתוספת מע"מ  5,039סך של    חברה,של ה   פטיותהמשוצאות  השתתפות בה

בכפוף להוראות תקנות  פת מע"מ כחוק והכל הכל בתוס  -עפ"י הסכם זה, לפי הנמוך מבניהם  התמורה 

המש גובה ההוצאות  )הגבלת  )דירות(  ישולם  בסור  . תשלום כאמ2014-טיות(, תשע"הפהמכר  זה  עיף 

לפקודת   ערוכה  הבהמחאה  משרדוכרתמ ב"כ  מאיר  ,  דין  ליפא  עורכי  ימציא    המוכרת ב"כ  .  ושות' 

לאחרחשבוני  נהקול האפשרי  בהקדם  מס  התשלום.    ת  לקונה הקבלת    כלול אינו  "ל  הנ  ךהס   כי  ודע 

ק לקונה  נפתו  נה כי כנגד תשלום הסך הנ"ל לאו והינו בנוסף למחיר הדירה. כן ידוע לק  הדירה  במחיר

 . ערבות בנקאית

 פרשי הצמדה ה .3

 : זה בנספח 3.1

ם כל חודש על  ים המתפרסמשמעו המדד הכללי של מחירי התשומה בבניה למגור  -"  המדד" 3.1.1

ולמחקר כלכלי וכן אותו מדד אף אם יפורסם על ידי    ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

על אותם נתונים  י  בנו מי שיבוא במקומו בין אם יהיה  ד רשמוסד ממשלתי אחר וכן כל מד

ייקבע היחס בינו ובין המדד    –. אם יבוא מדד אחר  בין אם לאושעליהם בנוי המדד הקיים ו 

   ולמחקר כלכלי. הדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק וחלף על יהמ

שבון  על חשל כל תשלום ש  ןלפירעומשמעו המועד הקבוע    -" )לגבי כל תשלום(  ןפירעויום  " 3.1.2

בסעיף   הממכרמחיר   וכ   2.2  כנקוב  אחלעיל  תשלום  הל  שעל  ההסכם   קונה ר  פי  על  לשלם 

ייפרע   ואם  זה  נספח  במו/או  אחרהתשלום  סעיף    -  ועד  להוראות  מועד    -להלן    5ובכפוף 

 פירעונו בפועל. 
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   ודש  ח  של משמעו המדד , ום חתימת הסכם זהע ביהמדד הידו –" המדד הבסיסי" 3.1.3

 . נקודות    -

החדש" 3.1.4 לג  . -"  המדד  שהמשמעו  תשלום  כל  מחיר    קונהבי  חשבון  על  לחברה  לשלם  חייב 

 : לשלם על פי ההסכם ו/או נספח זה קונהם אחר שעל הוכל תשלו הממכר

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

 . של אותו תשלום ןהפירעו הידוע ביום   דדהמ -לחודש  16-31לום כאמור שבין  תש .ב

חר  שישולם לאלפנה"צ. תשלום    14:00מים ע"ח מחיר הממכר ישולמו עד השעה  כל התשלו 3.1.5

 לפנה"צ יחושב כאילו שולם ביום העסקים הבא אחריו.  14:00השעה 

  רה על פי ההסכם ו/או נספח זה, לחב  לשלם  קונה וכן כל תשלום מכול סוג שהוא שעל ה  הממכרמחיר   3.2

מחיר  בולר חשבון  על  תשלום  שאיננו  כזה  צמוד    טלמעו   הממכר ת  יהיה  פיגורים,  לשינויים  ריבית 

ב בזמן  באופן  ,מדדשיחולו  גבוה    שאם  החדש  המדד  כי  יתברר  כלשהו  תשלום  של  בפועל  פירעונו 

היחס של עליית המדד  ותו  לחברה את אותו תשלום כשהוא מוגדל בא  קונהמהמדד הבסיסי, ישלם ה

לבין התשלום הנקוב בהסכם    כאמור לעילד הבסיסי )הפרש בין התשלום המוגדל  מדת ההחדש לעומ 

 (. "הצמדההפרשי " :ו/או בנספח זה יקרא לעיל ולהלן

בכל מקרה שהמ כי  בזאת,  בהסכם    קונהובהר  כלשהו מהתשלומים המפורטים  בביצוע תשלום  יפגר 

ד פירעון התשלום שבפיגור  ועבמ  הם ייחשב "המדד החדש"למדד החלים מו/או בנספח זה ו/או הנובע 

מבלי  חודשוזאת  לאותו    15  -בחודש יהיה המדד שיפורסם ב  15  -ל  1יהיה בין    לום בפיגורוככל שהתש

ב החבות  חלף  לדרוש  החברה  של  מזכותה  פיגור  הפרשי  לגרוע  בגין  פיגורים  ריבית  בתשלום  הצמדה 

 .  בתשלום כאמור

ד  ה, בכל מקרה לא ירד המדד החדש מהמד ז  ספחובהר בזאת כי לצורכי ההסכם ונפק מלמען הסר ס

 הבסיסי. 

ההצמדה   קונהה 3.3 הפרשי  את  לחברה  לשלם  כא  שיגיעו והריבית    מתחייב  עם  ממנו,  ביחד  לעיל,  מור 

בפועל    ןהפירעו לשלמו על פי ההסכם ו/או נספח זה ובמועד    קונהבפועל של כל תשלום שעל ה  ן הפירעו

 כאמור.  שלוםשל כל ת

פי ההס  קונהפי של הפרשי ההצמדה המגיעים מהסוב ההחברה תערוך את החישו זה,  על  ונספח  כם 

מרבית או  התשלומים  כל  של  בפועל  הביצוע  והלאחר  פי    קונהם,  על  חובו  יתרת  את  לחברה  ישלם 

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

החזק ל למסירת  תנאי  ספק,  הסר  בדמען  ל ה  פר   קונהירה  מוקוטוולעריכת  תשלום  ה  סירל  גמר  הינו 

 . לעיל 2.2בסעיף התשלומים המפורטים מלוא אשר יכלול את ביצוע  שבון סופי על פי חמחיר הממכר 

בסעיף 3.4 האמור  כי  לעיל,    2.2  על אף  הצדדים  בין  למוסכם  לא מסרה  עוד החברה  פנקס    קונהכל  את 

 :  לחברה כמפורט להלןם  שולת הממכרהתמורה על חשבון מחיר   -ם שובריה

הר  3.4.1 עד  התשלום  בסעיף    7%אשון,  כאמור  בלבד,  ישו2.2.1מהתמורה  החברה  לם  ,  לעו"ד 

 .  שוברים, בהתאם להוראות הדיןה שיחזיק את התשלום הנ"ל בנאמנות עד להנפקת פנקס 

הלכשיונפק   3.4.2 להחברשוברים,  פנקס  תמסור  המוכרתה  ש  ב"כ  הולעו"ד  ל  נהקול    קונה ו/או 

 "(.  הודעת החברהשוברים )להלן: "הפנקס  קונהק לב, כי הונפהודעה בכת
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באופן  3.4.3 מאשרים  חוז  הצדדים  הודעת  בלתי  קבלת  עם  בבד  בד  להעביר  החברה  לעו"ד  ר 

נק(  החברה כאמור, לחשבון החברה את הסכום המוחזק אצלו בנאמנות )בניכוי עמלות הב

זה תשלום  לשלם  מתחייבת  פיר מצבא  והחברה  כי  יצוין,  שובר.  התשלום  עות  הראשון  ות 

 ורה. תשלום התמ כחלק מ  יהוו)בחשבון הנאמנות(, ככל שיהיו, שייכים לחברה ולא  

 יתר התשלומים ישולמו בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.   3.4.4

כדי להקנות ל 3.5 עפ"י השובר  יהיה בתשלום  לקבל את הבטוחה  ה  מעטל  כל שהיאזכות    קונהלא  זכות 

בעקבות זאת כדי להקנות    הבטוחהיה בהנפקת  ו/או לא יהנאים הכלליים להסכם זה(  בת תה  )כהגדר

לזכויות  קונהל מעבר  עפ"י  זכויות  השעבודים  בטוחההיו  מתחולת  הממכר  לשחרור  זכויות  לרבות   ,

 שירשמו לטובת הבנק המלווה על הפרויקט ומקרקעי הפרויקט. 

 ים ריבית פיגור  .4

או בנספח זה ו/או  /ים בהסכם וכלשהו מהתשלומים המפורט ם  שלויפגר בביצוע ת  קונה כל מקרה שהב 4.1

  18.5כהגדרתה בסעיף  ית פיגורים  ום גם ריב לשלם לחברה בנוסף לתשל  קונההנובעים מהם, מתחייב ה

 . לבצע את התשלום  קונהימים מהמועד בו היה על ה  7ובלבד שחלפו    להסכם המכר

ת  מוסכם בזא   בפועל של התשלום.  ןירעו פ  עם  לחברה את ריבית הפיגורים ביחד שלם  מתחייב ל  קונהה 4.2

יעמוד בהתחייבותו לתשלום ריבית הפיגורים כאמור או    קונהכי אם ה חר אותו הוא  כל סכום אלא 

התשלום   סכום  את  ולראות  לזקוף  זכאית  החברה  תהא  זה,  נספח  ו/או  ההסכם  פי  על  לשלם  חייב 

וראות  ת התשלום ימשיכו לחול ה תרי ישלום עבור ריבית פיגורים ולגבו כתשבוצע בפועל או את חלק 

 לעיל כאילו הייתה תשלום נפרד.  4.1ס"ק 

בסעיף  האמ 4.3 לור  יקנה  לא  ו/או    קונהזה  ההסכם  פי  על  עליו  החל  כלשהו  תשלום  בביצוע  לפגר  זכות 

יתר התרופות, הסעדים   יפגע בכל  ולא  זה  בגין הפרתוהזכ נספח  ו/או  סכהה  ויות המוקנות לחברה  ם 

 לרבות הזכות לבטל את ההסכם עקב ההפרה.  ,קונהידי הנספח זה על  

   הקדמת תשלומים .5

רש  הקונה 5.1 יהיה  ב   תשלומים  להקדיםאי  לא  המפורטים  המועדים  לשלם  ו/או    זהנספח  לעומת 

יפחתו   אשר  תשלומים  השוברים  ש  הנקוב  מהסך באמצעות  התשלומים    אלא   זה ח  בנספבפריסת 

הקונה  תבובכ  מראש  המוכרת  בהסכמת ויפעל  ככל  לאמ.  החברה  בניגוד  רשאית  תהא  זה,  בסעיף  ור 

 .  ד הבנק המלווה בגין שימוש בכל שוברוכרת על יהמ מחוייבתהעמלה בה  בגובה הקונה את לחייב 

לום  שעות למוכרת, לא תתנגד המוכרת להקדמת תש  72מוסכם כי בכפוף למסירת הודעה מראש בת   5.2

מובהר   ₪, כאשר  50,000של  חת מסך  תשלום שהוקדם לא יפשהבד  כלשהו מתשלום מחיר הדירה, ובל

   .פי הקונהויותיה כלכי אין באמור כדי לחייב את החברה להקדים את התחייב 
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 ונות ש .6

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות האמורות בנספח זה לעיל בדבר הפרשי הצמדה   6.1

פיגור ומ ים,  וריבית  על כל תשל,  ועדי תשלומיםלרבות אופן חישוב  גם  שהוא שעל    ום מכל סוגיחולו 

על תשלומים שעל    מורה ו/אוהתלשלם לחברה על פי האמור בהסכם שאיננו תשלום על חשבון    קונהה

 . ככל שיהיו כאלה קונההחברה לשלם ל

 הוראות נספח זה.  ייבובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה יחולו ויח  6.2
 

 ו הצדדים על החתום: באולראיה       

 

   _          __________________________        ________________ 

 קונהה       קונהה      ה החבר                                
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 קונה ה זר שלבלתי חוי כוח פויי -נספח ד' 

 
   כח מיוחד ובלתי חוזר ייפוי

 ני/אנו החתום/ים מטה:א
    ת.ז.    שם:    ת.ז.    שם:

   515572808  מספר חברה  גר נתיב פרויקטים בע"מ,  .ש  כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנה בזה את כוחו/ם של:
טל  שחך רוט קליין ו/או  חמיאס ו/או  נ או אסף  /ו למן  ו/או אלעד שולטאו בילו  פ   ארז תיק ו/או יעלו/או עורכי הדין  

, להיות מורשי/נו ולפעול ממשרד ליפא מאיר ושות'כל עו"ד  נועה גנץ  ו  א /ונועה שטטנר  י ו/או אולגה ספיבק ו/או  פר
   המפורטים להלן או כל חלק מהן:והפעולות  ולעשות בשמי/נו את כל המעשים

 

א .1 הערות  אזהרה,זהלרשום  הערות  לייחד  הערות  לשנו  רה,  אזהרה  את  הערות  למחוק  ו/או  ולבטל  זהרה 
נרשמו ו/או שיירשמו, לרשום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה לטובת משרד הבינוי והשיכון וכן  ש

ואו כל בקשה  על  זה  כח  ייפוי  מכוח  לצור  לחתום  זכויות אחרות  מסמך  ו/או  הנאה  זיקת  לרשום  רישומה,  ך 

עיר החלות ו/או שיחולו  ו הועדה המחוזית בהתאם לתכניות בנין  א קומית ו/דה המובת הציבור ו/או או הועלט
ו/או להחכיר חלקים מן   ו/או בהתאם להיתרי הבניה ו/או בהתאם לכל דין ו/או לדרישת כל רשות, להעביר 

ל הנ"ל  ציבורהמקרקעין  עצרכי  לחתום  משותפים,  בתים  ו/או  משותף  בית  לרשום  משותף,  ל  ,  בית  תקנון 
ש  לחתום אעל  ול  וינויים  לחתום  משותף,  בית  לתקנון  פעולות  תיקונים  ולבצע  לבקש  שיתוף,  הסכם  רשום 

ובכלל   אחרות,  זכויות  ו/או  משנה  חכירת  ו/או  חכירה  ו/או  בעלות  העברות  לרשום  והפרדה,  חלוקה  איחוד, 
  תקנותיו   ו/או  "(,חוק המקרקעיןלהלן: ")  1969  –לה שניתן לבצע לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט  שות כל פעולע

 ו/או לפי כל דין אחר. 

לרשו .2 ו/או  אחרת  לקבל  צורה  בכל  ו/או  משנה  בחכירת  ו/או  בחכירה  ו/או  בבעלות  ובשבילי/נו,  בשמנו  ם 
"(, ו/או  יםכסהנ"  -להלן או כל חלק מהם )להלן    18בתמורה או ללא תמורה את הנכסים המפורטים בסעיף  

ים, הכל כפי שיראה למורשי/נו הנ"ל או  ם ו/או בזכויות שיש או יהיו לנו בנכסיחרת בנכסולה אלעשות כל פע
 . הסביר לרבות ביטול חכירהמי מהם, לפי שקול דעתם  

ו/או .3 ו/או שטר חכירה  לדורות  מיו   לערוך הסכם חכירה  זמני  תנאים  ו/או הסכם חכירה  חדים לשטר חכירה 
החלקה תיקון/ו  בגין  כל  וכן  הדירה  ל   ו/או  או  בנוסחמ תוספת  הנ"ל  הנ  סמכים  למורשי/נו  מי  שיראה  או  "ל 

 .הסבירמהם, לפי שקול דעתם 

להשיג את כל האישורים, התעודות והמסמכים ולסלק את כל ההתחייבויות, התשלומים, המיסים, האגרות,   .4
ם/או  זה וגהרשאה    חכו  שייעשו לפי  יםל יתר ההוצאות למיניהן, הקשורים עם הפעולות והמעש ארנונות וכה

 .המטרות האחרות למיניהן הקשורות בנכסיםם על הנכסים וגם/או הדרושים עבור כל יהחל

משכון  ו/או על ידי ה  למשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמי/נו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פי חוק המקרקעין  .5
נ"ל ו/או  הבחוקים    יהיו  שהיו ו/אוכל התיקונים    על"(  חוק המשכון "  -)להלן    1967-י חוק המשכון, תשכ"זעל פ

ע לו  שיש  בין  אחר  חוק  פי  )להלן  על  בעתיד  תוקף  שיקבל  ובין  תוקף  הבעלות  המשכנתא"  -תה  זכות  את   )"
ו וגם/או את   זכויות חוזיות  ו/או  וגם/או חכירת משנה  זכות אחרת  או מן היו /החכירה הראשית  כל  ו/או  שר 

חריות ו/או בערבות הדדית ביחד  אא תרשם במשכנתאו בגין הנכסים בין שה /ו  שיש ו/או תהיה לי/נו בנכסים
הממ ערבות  עם  ו/או  אחריות  בלי  תרשם  שהיא  ובין  אחרת  משפטית  אישיות  וגם/או  אגודה  החברה,  שלה, 

רגה אחרת ובין שתרשם עם משכנתאות או  ו/או בכל דהדדית כאמור, בין שתירשם כמשכנתא ראשונה בדרגה  
קרקעין  א בלשכת רישום המקרקעין על פי חוק המתשום משכנדי ריבין שהמשכנתא תהיה על י,  זכויות אחרות

נים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או כל חוק אחר  ובין שתהיה על ידי רישום לפי חוק המשכון על כל התיקו
בנוסף  ו/או  במקום  הנ  שיבוא  הכללחוקים  הנ"ל,  למורשי/נו  שתיראה  אחרת  דרך  בכל  ו/או  תנאים  ב  "ל 

  33ויתור על כל הגנה לפי סעיף    , לרבותהסבירנכון לפי שיקול דעתו/תם  לו  ימצא/  שי/נוובהוראות אשר מור
  1967  -לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז    39  -ו  38ו/או לפי סעיפים    1972  -לחוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  

  ם ום החוקיו במקשיהיה בעתיד בנוסף ו/א   אוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היום ו/כפי שיתו
 הנ"ל. 



-  49                             

 קונהה             גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש

מקרקעין ו/או מפקח על רישום מקרקעין, ו/או  השום  יי/נו בפני ממונה על רלהופיע ולפעול בשמי/נו ובמקומ .6

פקיד ו/או נושא תפקיד אחר    ף, רשות אובפני כל אדם, גוו/או  ו/או בפני הממונה על המרשם  רשם המקרקעין  
כ מקרקעין  רישום  קרקעות,  לשבלשכת  הסדר  פקיד  ציבורי,    ,המדידות  מחלקתהי,  שכון  רשום  על  הממונה 

נוטריון    הממונה ערים,  בנין  ועדות  המחוז,  במשרד    יציבורעל  לפועל,  ההוצאה  במשרד  אחר,  נוטריון  כל  או 
ובכלל   רשם המשכונות,  זר,  מטבע  על  המשרדיהמפקח  ואחרים בכל  הציבוריים  העירוניים,  הממשלתיים,    ם 

כל שיידרש לפי שיקול  לרבות בית משפט, בית דין, ועדת ערר כ שיפוטית  מעין י כל רשות שיפוטית ו/אופנו/או ב 
ו/או    דעתו/תם הסביר, ו/או תצהיר  ו/או שטר  חוזה חכירה  חוזה לרבות  כל  על  לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו 

ו/או הו כ הצהרה  ו/או  זה    חבכו ם  טיל מסמך אחר הדרושים לביצוע הפעולות והמעשים המפורדעה  הרשאה 
 הרשאה זה.  ח בכוע הפעולות הנקובות ולשם ביצ רושיםו/או ד

שות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין ו/או חוק המשכון, ו/או כל חוק אחר שבתוקף או שיהיה בתוקף  לע .7
רבות כל התיקונים שיעשו בחוקים הנ"ל, ו/או בכל  ק המשכון לבמקום ו/או בנוסף לחוק המקרקעין ו/או חו

רישוק  חל מיני  כל  לתקן  במהם,  לנכמים  ו/אוסנוגע  משכנתאות  ו/או  משכנתא  לרשום  הערות    ים,  רישום 
ו/או הפרדה ו/או אחוד. לבקש צו רשום    םרישומאזהרה ו/או ביטולן ו/או מחיקתן, לדרוש רשום הנכסים ו/או  

משותפי בתים  ו/או  בפנקס  החזרת  וונ תיק ם  חזקה,  פינוי  חלוקה,  לתבוע  ביטולו.  עקול,  ח  ו/או  הסרת  זקה, 
דמיד -שכרתשלום   שינויים    ירה,  ו/או  זכויות  מיני  וכל  הסכמים  חכירה  לידי  לבוא  ו/או  להם  להתנגד  ו/או 

ו  לייצגני/נ   הנוגעים בנכסים הנ"ל עם כל אדם ו/או גוף שהוא לרבות שותפים, ו/או לפרק שותפות ו/או ם בענייני
 בשמנו ובמקומנו.   יעבפני נציגות בית משותף ו/או באסיפה כללית ולהצב

הסכבשמנ   לחתום .8 על  מין/םו  מכל  גוף  עם  אחזקה  ו/או  ניהול  ימונה    מי  אשר  הבית  וסוג  נציגות  לביצוע  ע"י 
בלת  ממועד קחודשים    24  ניהול ו/או אחזקת מבנים ומתקנים אשר יהיו רכוש משותף, וזאת לתקופה של עד 

 . כרוק המהמכר ובכפוף להוראות ח  כםכהגדרתו בהס ו/או תעודת גמר, לפני המוקדם מבניהם  4טופס 

ו/או לבטל ו/או להסכים לביטול ו/או לתיקון ו/או לצמצום    ו/או לבקש רישום ו/או להסכים לרישום  םלרשו .9
 ות הבית. ה ו/או לזכו/או לייחוד של כל זיקה/זיקות הנאה לחבות הבית לחובת הדירה ו/או לזכות הדיר

ה לצרכי גישה, לצורך  ירכב, חנ  ש כלישימוש הולכי רגל, לשימול  לרבות זיקת הנאה  –"זיקת הנאה" בסעיף זה  
מערכת, צנרת, מבנה המיועדים, לפי שיקול דעתה הסביר של מיופת הכוח, לתועלת הציבור    שימוש בכל מתקן, 

 כל חלק מהן. לה ו/או עלהמתגורר ו/או האמור להתגורר על החלקה ו/או בסמוך  

היחידות בבית המשותף,    י בין בעל  הסכם  סכם לבית משותף ו/או על מולערוך, להסכים ו/או לחתום על תקנון   .10
על ידי מיופי הכוח ואף לקבוע בו, בין השאר, הצמדות שונות ו/או שיעור השתתפות בהוצאות  בנוסח שייקבע  

ו/או   ובדיקתו של הרכוש המשותף  ניהולו  כל תקנון  לערוך, להסאחזקתו,  על  ו/או לחתום במקום הנ"ל  כים 
דעתו/תם  הנ"ל כולם ו/או חלקם, הכל לפי שיקול    המסמכים  ום אתהסכם אחר ו/או לבקש לרש ו  מחליף ו/א 

 הסביר של מיופי הכוח. 

מכסת   .11 ו/או  המשותף  הבית  לגבי  יינתן  ו/או  שניתן  רישום  צו  כל  להחליף  ו/או  לשנות  ו/או  לתקן  פעם  מדי 
ברכוש המהחלקי לבטם  או  לגרוע,  פעם  מדי  השונות.  ו/או ההצמדות  יח  ל,שותף  של  רישום  לשנות,  ידות  או 

המשותף ו/או להעביר צמידויות מיחידה ליחידה, הכול  תף ו/או לצמצם ו/או להגדיל את הרכוש  ו בבית המש
 לפי שיקול דעתו/תם הסביר של מיופי הכוח. 

חכירה   .12 זכות  רישום  לבטל  ו/או  לתקן  זכות  לשנות,  בעלות  ו/או  זכות  ו/או  חכירה  זכות  העברת  ו/או  בעלות 
 . רהבדי

על כל מסמך, תכ .13 ו/או תפתשריט, מנית,  לחתום  ו/או תוספת לאלה  ה, בקשה, הערה, הצהרה, הסכמה,  יקון 
בעניין   מקרקעין  רישום  על  המפקח  ידי  על  שתינתן  הוראה  כל  אחר  ולמלא  המשותף  הבית  לרישום  בקשר 

 פים, או כל חלק מהם.בתים משות רישום בית משותף או

נ .14 ו/או  הקשורה  פעולה  כל  פרצלציוב לבצע  רישום  ו/א עת מביצוע  איחוד  ה  ו/או  הו  החלקה  פיצול  ו/או  חלקה 
מח חלק  חלוקה  כל  החכרת  ו/או  ציבור  לצרכי  והחלקה  מהקרקע  חלק  כל  הפרשת  ו/או  החלקה  של  דש 

שרד התקשורת, לחברת בזק,  החשמל, למ  מהחלקה והחלקה לצרכי ציבור לרבות לרשות המקומית, לחברת 
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ה למיופי הכוח לפי שיקול דעתו/תם  אטרה שתירלכל מברת טלוויזיה בכבלים, ו לחלחברת הגז, לחברת הדלק,  

 יר, כמטרה המשרתת את בעלי הזכויות בחלקה ו/או בבית, או חלק מבעלי זכויות אלה. הסב

ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא, הואיל  ים לבטלו  /הרשאה זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/נו רשאי  חכו .15
זכויו  זההרשאה    חובכו השאר  בין  זה    חוכ.  שלישי  צד    תקשורות  מות   ריישאהרשאה  לאחר  גם  י/נו  בתוקף 

   ויחייב את יורשי/נו ויורשי יורשי/נו.

לפי התנאים שנקב .16 על הנכסים  לזכות הבנק משכנתא  לרשום  כי התחייבותי/נו  בזה  ו/או  אני/נו מאשר/ים  עו 
ולא על    ו על שמי/נן לא  מו בלשכת רישום המקרקעירשקבעו על ידי הבנק. כן התחייבתי/נו כי הנכסים לא ישי

אם כן תירשם באותו מעמד משכנתא לזכות הבנק בהתאם לתנאים שנקבעו    שם כל אדם ו/או גוף שהוא אלא
 ו/או יקבעו על ידי הבנק. 

ביננו ובין צד ג' או מי מהם ו/או    םייחתחתם או  ם כלשהו שנבכל מקרה בו אנו נפר תנאי כלשהו מתנאי הסכ .17
סכום שקבלנו או נקבל  מיידי כל    ןלפירעוסיבה כלשהי להעמיד  מים  ו רשאם יהימקרה בו צד ג' או מי מהל  בכ

ממנו, יהיו מורשי/נו רשאים לבטל בשמי/נו ו/או במקומי/נו כל הסכם על פיו רכשנו ו/או נרכוש זכויות כלשהן  

 .ההסכם וליטו/או להודיע בשמי/נו לכל אדם ו/או גוף שהוא על ב  "(ההסכם"  -)להלן: 

זה  חכו .18 ורמתיי  הרשאה  אך  הנמצאים    קחס  כחלנכסים  הידועים  של  80072בגוש    45לקה  במודיעין  בשטח   ,
או כל מגרש או    420-0241646לפי תכנית מפורטת מס'    120  מס'מגרש  ת  [, המהווים א31]מתחם    מ"ר  6,090

,  ף, בהתאם לחוק המקרקעיןותיווצר בגין רישום הבית בו נמצאים הנכסים, כבית משנה אחרת שת חלקת מש 
ן שנכסים אלה יווצרו ויירשמו בעתיד בלשכת רישום  רשומים כבר בלשכת רישום המקרקעין ובי   שהנכסים  בין

ים או  ה( של הנכס, כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף )איחוד( וגם/או הפרדה )פרצלציהמקרקעין
 כתוצאה מכל פעולה אחרת. 

לאחרים, לבטל כל העברה שנעשתה כנ"ל    ו, לאחר אמקצתוהרשאה זה, כולו או    חכו  רמדי פעם בפעם להעבי .19
ולהעבירו מחדש, למנות עורכי דין או מורשים אחרים, לפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים במקומם. לפי  

 ראות עיניו/הם של מורשי הנ"ל.

  יורשי/נו ואת    הרשאה זה יחייב אותי/נו  חלכומורשי/נו הנ"ל או כל מה שיגרום/מו בכל הנוגע    מה שיעשה/ו כל   .20
הרשאה    חכום/ים מראש לכל מעשיו/הם של מורשי/נו שיעשו בתוקף  ואת כל הבאים מכחי/נו והריני/נו מסכי

  .זה

פי .21 על  אחר  דבר  כל  ו/או  פעולה  כל  לעשות  רשאים  יהיו  ממורשי/נו  אחד  עם  הרשאה  ח כו   כל  מורשי/נו    זה 
י/נו בקשר לנכסים וזאת מבלי  דעל י  ןנת ייאו  הרשאה אחר שניתן ו/  חכו   להרשאה זה או כ   חכו האחרים. על פי  

 כל הפעולות הנ"ל גם עם אחרים. תלעשיימכותם  לגרוע מס

 מיופי הכוח מוסמך/ים לעשות כל פעולה לפי ייפוי כוח זה אף אם היא ללא תמורה.  .22

 צמצום.ה  יות מיופי הכוח יש לפרשו על דרך הרחבה ולא על דרךהיקף סמכו  כל ספק בדבר .23

 :החתוםולראיה באנו על 
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 המלוה  בנקה כלפי התחייבות כתב- נספח ו

 
 כתב התחייבות כלפי הבנק המלווה

 
 "( ההסכם)להלן: " __________להסכם מיום   _________נספח מיום  

     שבין: 

 

 

 

 

 

 

 

 ( הקונה")להלן: "          
 

 "( המוכרהלן: " )ל גר נתיב פרויקטים בע"מש.לבין: 

)בשלמות(    45  ה חלקהידועים    "( על המקרקעיןהפרויקטת פרוייקט בניה )להלן: "מלצורך הקונה שידוע לק  .1
"(, מקבל ו/או עשוי לקבל המוכר  המקרקעין)להלן: "תב"ע  הע"פ    120גם כמגרש מס'    ים , הידוע80072בגוש  

טפחות מזרחי  "בע"מ    מבנק  ושנק הב)להלן:  ערבויות  אשראים,  )להר י"(  שונים  בנקאיים  לן:  ותים 
היתר, שעבוד ו/או משכנתא ו/או משכון על  וכי להבטחת האשראי יצר ו/או יצור המוכר, בין    ,"(האשראי "

המקרקעין לטובת הבנק, שיבטיחו את האשראי שניתן ו/או שינתן למוכר בקשר לפרויקט ו/או כל אשראי  
לפ בקשר  כמושאיננו  זכוי  רויקט.  כי  לקונה,  ידוע  ו/או  ותכן  השעבוד  עפ"י  ו/אוהמשכ  הבנק  המשכון    נתא 

ביחי זכויות הקונה  פני  על  עדיפות  מועד  דלעיל  בין אם  וזאת  הבנק,  ע"י  שוחררה  לא  זו  עוד  כל  שרכש,  דה 
בין  יצירת השעבוד ו/או המשכנתא ו/או המשכון על המקרקעין לטובת הבנק קדם למועד חתימת ההסכם, ו

ק היה לאחר מועד חתימת  נלטובת הבקעין  תא ו/או המשכון על המקרכנד יצירת השעבוד ו/או המשאם מוע
 ההסכם. 

לקונה, א.  .2 "  ידוע  )להלן:  ההסכם  פי  על  מהמוכר  שרכש  במקרקעין  היחידה  חלק  היחידהכי  הינה   )"
הפרויקט,   לביצוע  הבנק  כלפי  להתחייב  עשוי  ו/או  התחייב  המוכר  וכי  לתנא מהפרויקט,  י  בהתאם 

 חתמו בינו לבין הבנק. יי ההסכמים שנחתמו ו/או ש

תיו כלפי הקונה, ונותן בזאת לקונה  ה בזאת בהמחאה גמורה ומוחלטת לבנק את כל זכויוחהמוכר ממ       .ב
הוראות בלתי חוזרות להעביר לבנק ולא לגורם אחר כלשהו, כל סכום המגיע או שיגיע מאת הקונה  

פי ההסכם או בק על  ולמוכר  ם  הכל בהתאם למועדי התשלו,  זאת במועד הקבוע לתשלומושר אליו, 
 סכם. ח התשלומים והמועדים המהווה חלק בלתי נפרד מההפועים בנסהקב

הואיל והפרויקט כולל/יכלול הסדר תשלום בשוברי תשלום, העברת הכספים כאמור תבוצע באמצעות  
)מס'     מרכז עסקיםסניף/בפתח  שנפתח/שיי  ________ הפקדת כספים לחשבון הפרויקט שמספרו  

זאת אך ורק באמצעות שוברי תשלום שיונפקו ע"י וויקט"(,  ן הפר( של הבנק )להלן: "חשבו430  סניף
 בנק ויימסרו לקונה ע"י המוכר.ה

הוראות אלה של המוכר הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי, אלא בהסכמה בכתב מאת  
יל, הבלתי חוזרות כאמור לע  ותה כי רשם לפניו את ההוראמאשר הקונ  הבנק. בחתימתו על נספח זה

 חייב לפעול על פיהן.תכי הוא מו

הוא  י  א.  .3 כי  לקונה,  "דוע  )להלן:  ערבויות  מהמוכר  לקבל  )דירות(  הערבויותזכאי  המכר  חוק  פי  על   ,)"
"  1974  -)הבטחת השקעות רוכשי דירות( תשל"ה   ם  מים בקשר ע "( בגין כל התשלוחוק המכר)להלן: 

מתחייב בזאת להמציא לקונה    , והמוכרהמכר  כיב המע"מ כהגדרתו בחוקר   רכישת היחידה למעט בגין
חר ביצוע כל תשלום על ידו למוכר אך ורק בדרך של הפקדת התשלום לחשבון  ערבות כאמור סמוך לא
 הפרויקט כאמור לעיל. 

כם,  הסהמגיע ממנו למוכר על פי הם כל סכום מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקונה מתחייב לבצע תשלוב.       
הפק של  בדרך  ורק  כסאך  לחשבדת  על  ופים  ישולם  שלא  תשלום  כל  לעיל.  כאמור  הפרויקט  ידי  ן 

והקונה לא  פי ההסכם,  על  ייחשב כתמורה  הקונה בדרך של הפקדת כספים לחשבון הפרויקט, לא 
אלא בכפוף לתשלום כל    זקה ביחידהיהיה זכאי לקבל ערבויות בגין תשלום כאמור ו/או לקבל את הח
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כאמור לעיל. למען הסר ספק: עסקות ברטר או   טן הפרויקלחשבוה בדרך של הפקדת כספים  ורהתמ
ולא תזכינה את הקונה בקבלת החזקה  טרי יד אין אינן נחשבות להפקדת כספים בחשבון הפרויקט 

 ביחידה. 

  וםר, וכי הוצאתן מותנית בקיות חוק המכידוע לקונה, שהוצאת הערבויות תעשה ע"י הבנק בהתאם להורא  .4
 י ההסכם.על פ התחייבויותיו של הקונה

מתאריך החתימה של נספח זה לא יעשו המוכר והקונה  המוכר והקונה מסכימים ומתחייבים בזאת, כי החל  .5
כל שינוי או תוספת מהותיים להסכם, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש, וללא הסכמה כזו לא יהיה  

 הקונה לבין המוכר(. ן בי  -הצדדים להסכם )דהיינו קף גם בין להם תו

 אשר ומצהיר בזאת כדלקמן: ממסכים,  הקונהא.  .6

כל מחויבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי הקונה בקשר לפרויקט, ולקונה    אין לבנק ולא תהיה לו
מין   מכל  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  ו/או  זכויות  כל  תהיינה  ולא  שהוא,אין  תביעות    וסוג  לרבות 

 הבנקאיות שקבל או יקבל מהבנק, על פי תנאיהן.  הערבויותל פי הבנק, למעט זכויותיו ע פיבנזיקין כל 
 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק )א( דלעיל:ב. 

אין בעובדה שהמוכר פרסם ו/או יפרסם בכל אופן ונוסח שהוא כי הבנק מלווה ו/או עשוי ללוות את       .1
על הבנק    די להטילקט, כנה מפקח מטעמו על הפרויימבעובדה שהבנק מינה ו/או    קט וכן איןהפרוי 

הבנייה, קצב הבנייה, עמידה במפרטים, מסירת החזקה    כל חובה בקשר עם בניית הפרויקט, איכות
 ביחידה, או חובה לכל עניין אחר שבין הקונה למוכר בקשר עם הפרויקט. 

 שראי של הבנק בלבד. האייעשה, נעשה לצרכי הבטחת יקט, ככל שהפיקוח מטעם הבנק על הפרו     .2
הקונה  הבמנגנון  אין       .3 כספי  כי  לוודא  הבנק  את  לחייב  כדי  התקדמות  פיקוח  קצב  לפי  משוחררים 

 שלבי הבניה בפרט, או שהם מוקצים לבניית הפרויקט בכלל.
המוכר, והבנק מסיר    רות אל מולעל הקונה להסדיר, במידה ויחפוץ, את מנגנוני ההגנה על כספו ישי     .4

 ל הקונה כתוצאה מקיום מנגנון הפיקוח.צלנבוע א  יכולהו כל אחריות להסתמכות שצממעל ע
הפרויקט  הקונ     .5 ושם  הפרויקט  חשבון  מספר  כי  אישור  קבלת  לשם  הבנק  אל  לפנות  זכאי  יהיה  ה 

 לן: מפורטות לה שיימסרו על ידו תואמים את הפרטים הרשומים בבנק , וזאת באחת הדרכים ה
 בון הפרויקט; חשבסניף הבנק בו מתנהל  .5.1

 מספר הטלפון שמצוין על גבי שוברי התשלום. ל טלפונית נייה באמצעות פ  .5.2

 עות אתר האינטרנט של הבנק ע"י הקלדת פרטים מסוימים מתוך שוברי התשלום.באמצ .5.3

ובות בקשר  ות ו/או החידועה לקונה זכותו של הבנק, או כל מי מטעמו, לקבל ו/או להעביר את הזכוי ג. 
ו/או באמצעות אחרים, בהקמת הפרויקט,    ותו, בעצמבחיר  יהיו, ו/או להמשיך, לפיש  עם הפרויקט ככל

שה שתהיינה,  במקרה  ככל  הפרויקט  וביצוע  הקמת  בגין  הבנק  כלפי  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  מוכר 
 . ובלבד שזכויות הקונה לא תיפגענה, למעט על פי האמור במפורש בנספח זה

בידוע ד.  הבנק,  של  זכותו  לקונה  בהתמקה  יעמוד  לא  שהמוכר  כלחייבורה  האשראי  פ יותיו  בגין  הבנק  י 
 ויקט ככל שתהיינה: ו/או בגין הקמת וביצוע הפר 

בהשלמת   .1 ולהמשיך  הפרויקט,  בהקמת  או  בביצוע  אחרים  באמצעות  או  בעצמו  להמשיך 
בכפוף וזאת  היחידה  לבניית  הקונה  כלפי  המוכר  שלבנק  התחייבויות  זמן    לכך  תוספת  תינתן 

לגביו  מ  מתאימה, הזמנים  ללוח  המוכר  התחייעבר  שהקונה  כב  לכך  ובכפוף  בהסכם,  הקונה  לפי 
לש פי  מתחייב  על  למוכר  ממנו  ושיגיעו  המגיעים  הסכומים  כל  את  מטעמו  מי  לכל  או  לבנק  לם 

 מור. ההסכם, ולבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם כלפי הבנק או כל מי מטעמו, כא
ע"י הקרן כהגדרתה    רום שיועבת הסכאת יתרת הערבויות וכן או  ע לקונה כי ברצונו לשלם ללהודי  .2

כהגדרתו בחוק המכר )להלן: "סכום המע"מ"(. במקרה כזה הקונה  בחוק המכר בגין רכיב המע"מ  
יהיה חייב לקבל את סכום הערבויות וסכום המע"מ, וזכותו של הקונה ביחידה תפקע עם קבלת 

 בויות וסכום המע"מ כאמור. א סכום הערמלו

כל חובה  שתמש בזכותו לקבלת הערבויות, לא תחול על הבנק  הלשהי לא  יבה כ ידוע לקונה כי אם מס . ה
 לשלם לקונה סכום כלשהו ע"ח תשלומים שהקונה שילם למוכר. 

 ידוע לקונה כי המוכר אינו מייצג את הבנק ואינו רשאי להתחייב בשם הבנק. ו. 

ות מכל מין  י ל, והזכום כבטום המע"מ, יראו את ההסכסכ רבויות ע"י הקונה והעברת  ל מימוש העבמקרה ש .7
למוכר ולחזקתו כשהיחידה פנויה מכל אדם וחפץ וכן מעקול, שעבוד,  וסוג שהוקנו לקונה ביחידה תחזורנה  

 או זכות כלשהי לטובת צד ג', שאינו הבנק. 
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ג .8 לצד  ביחידה  זכויותיו  העברת  כי  לקונה  הסכמידוע  ללא  תש'  לא  ובכתב,  מראש  הבנק  הקונה  חרת  את  ר 
עלמהתחייבויות  ההסכ  יו  בפםפי  הערבויות  מכח  זכויות  ממנו  לנעבר  תקנה  ולא  ו/או  ,  ליחידה  ובקשר  רט, 

 לפרוייקט בכלל. 

 הקונה מתחייב בזאת להודיע לבנק על ביטול ההסכם מסיבה כלשהי, מייד עם ביטולו.  .9

לחזו א. .10 יוכל  כי לא  לקונה  בו מההתחידוע  ובנסר  נוגעות  פחייבויות כאמור בהסכם  נק,  לב   זה, ככל שהן 
 ויות הבנק תלויות בהן. כ ואיל  וזה

כ ב. בזאת,  מצהיר  לטובת  הקונה  המקרקעין  ואת  הפרוייקט  את  ישעבד  ו/או  שעבד  שהמוכר  לו  ידוע  י 
לבנק  מוכר חייב  הבנק,   וכן ידוע לקונה כי אם הקונה לא ימלא אחר האמור בנספח זה, כל עוד יהיה ה

ידה שנרכשה על ידי הקונה. אין  חוד על הי השעב  אשראי, לא יסיר הבנק אתה   כספים כלשהם בקשר עם
 כדי לפגוע בתוקף הערבויות שתינתנה לקונה. באמור בסעיף זה 

בחתימתו על מסמך זה מאשר הקונה כי המידע המופיע במסמך זה הועבר אליו זמן סביר בטרם חתימתו   .11
 על ההסכם.

בפרק ד' לחוק    וי" כמשמעשליש  ויחשב כ"חוזה לטובת אדם,  חלק מההסכם ותנאי מתנאיו  ח זה מהווהנספ .12
 לטובת הבנק. -ו/או בכל דין אחר, דהיינו  1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

ההסכם,   .13 תנאי  לבין  זה  נספח  תנאי  בין  סתירה  של  במקרה  כי  בזאת,  ומצהירים  מסכימים  והמוכר  הקונה 
 פח זה. גוברים תנאי נס

 
 : ראיה באו הצדדים על החתוםול

 
 
 

 ___________________ ____                                                             _______________________ 
 הקונה      המוכר 
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 תצהיר איסור על מכירת זכויות לנתין זר -נספח ז' 

 ם ב_______ מיום _____ שנחת   כתב התחייבות 

)אנו(   אות  מצהיריםאני  יידעה  המוכרת  כ כי  הקננו  זכויי  להלן, יית  כהגדרתו  לזר  להלן,  כהגדרתן  במקרקעין,  ות 

 היה מותנית באישור יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, על פי המלצת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל. ת

 ור כאמור.  אני )אנו( נמנע מהעברת זכויות לנתין זר מבלי שנקבל איש

התחייבות להקניה כאמור, מידי או מידי אדם אחר עתיד או  עין במקרקות ובהקניית זכויות בם הזכויבמעמד רישו

היה בעל זכויות במקרקעין תירשם, הערה לפיה העברת הזכויות במקרקעין, כולן או מקצתן, לנתין זר, טעונה  שי

 יל.  , כאמור לעאישור, מראש ובכתב, של יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל

)א מתח אני  העבנו(  כל  להתנות  זייב/ים  וכן בהתחייב  כויותרת  כאמור  אישור  ללא  לזר  להעביר  שלא  הנעברים  ות 

 בהסכמת הנעברים להתנות כל העברה מצדם בקבלת הסכמה זהה ממי שאליו יעבירו את זכויותיהם.  

נו  שאינם  מי  או  תאגיד  יהיו  הזכויות  מקבלי  בהם  במקרים  כי  לי  תעודות ידוע  ישראל   שאי  ית  זהות 

 ת הזכויות. דם להעבר אל קו ישר   ש בדיקת מינהל מקרקעי תידר 

 לעניין זה:
במקרקעין"   שנים בעלו   -"זכויות  חמש  על  העולה  לתקופה  שכירות  או  ברירה    ת,  עמה  שיש  או 

תקופתה  את  שנים   להאריך  חמש  על  העולה  כוללת  ובין  לתקופה  שבדין  בין   ,
להשתמש  הרשאה  לרבות  לראו במקרקעין    שביושר,  מב שניתן  בה  תוכנה  ת  חינת 

   -ור; לרבות  קופה כאמ ות לת שכיר בעלות או  
 ת או שכירות לתקופה כאמור ברישא. זכות על פי התחייבות להקנות בעלו   ( 1
זה    ( 2 לעניין  במקרקעין.  זכויות  בעל  שהוא  מקרקעין  באיגוד   "איגוד -זכות 
   שבח, מכירה מקרקעין )   כמשמעותם בחוק מיסוי   -באיגוד"    מקרקעין", "זכות   
 . 1963-שה(, התשכ"ג ורכי   

 
 ד מאלה:  שאינו אח מי    -  זר" " 

 אזרח ישראלי ו/או תושב ישראלי;    )א( 
התש"י   )ב(  השבות,  חוק  לפי  סעיף  1950-עולה  לפי  הצהרה  מסר  שלא  לחוק    2, 

 ;  1952-האזרחות , התשי"ב 
התש"י   )ג(  השבות,  חוק  לפי  עולה  לתעודת  או  עולה  לאשרת  שקיבל  1950-זכאי   ,

ורשיו במקומה אשר  כעולה  ה  יסה לישראל,  חוק הכנ   מכוח   בכוח ן לישיבת ארעי 
 .  1952-התשי"ב 

עלי   )ד(  שהשליטה  )א(  תאגיד  בפסקאות  המנויים  מאלה  אחד  שהינו  יחיד  בידי    -ו 
   )ג( 

 לעיל או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.    
 

 )ד(.   –מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בס"ק )א(  
זו "של בפ  אחד    או תאגיד אדם    ידי -ישרין או בעקיפין, על במ   -קה  החז   -יטה"  סקה 

או מתאגיד אחד   יותר מאדם  ידי  על  הון    50%-ב   -או  של  הנקוב  מן הערך  יותר  או 
או   שבתאגיד  ההצבעה  מכוח  יותר  או  במחצית  או  התאגיד  של  המוצא  המניות 

   גיד. לים של התא בזכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנה 

  
  _ _______ _  _________  ________ ____ __  

 חתימה  ת.ז.  שם  
 

  _________  _________  ______________  
 חתימה  ת.ז.  שם  

  
------------------------------------------------------------------------------- 

   המאשר :  
 

הקו את  זיהיתי  כי  מאשר  מטה  החתום  לפאני  הנ"ל  הזנה  מסמכי  שהוצגוי  הקונה    יהוי  וכי  ב ת כ על    חתםבפני 
 ה בנוכחותי.  ז  התחייבות

 ___________   חתימת המאשר ____________  תואר המשרה ______________ שם  
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 נספח ח' -נספח הצמדת חניית נכה 

 

 _______ נספח לטופס בחירת דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" שכונת

 

 :בין 

  515572808רה מספר חב, ע"מפרויקטים בגר נתיב .ש
 קווהת , פתח9  מרחוב השילוח

 - מצד אחד -         ("החברה" או "המוכרת" -)להלן

 

 לבין 

 _________________ .ת.ז  ______________

 _________________ .ת.ז  ______________

 כולם ביחד וכל אחד לחוד בערבות הדדית 

 - שני   מצד -          )"להלן: "הקונה (

 

ה בפרויקט אותו משווק המוכר והידוע  ת לרכוש דירכושתכן בזרת פרויקט מחיר למזכה במסג  והקונה איל:  הו 

 (; ה בהתאמ   "הפרויקט "   -" ו הדירה )להלן: "   __בשם __________

דירה   והואיל:   לרכוש  בחר הקונה  בפרויקט  הדירות  של  לסדר הבחירה  מוצמדות  ובהתאם  לה    חניות   2אשר 

 ; "( מודות החניות הצ :)להלן"   חניית נכהיה המסומנת כ ן הינה חניאשר אחת מה 

ניין, ככל שיהיו רוכשים שכאלה, קיימת זכות  שירכשו דירות בב נכיםרם נמכרו כל הדירות בבניין ולוט :  והואיל 

 ;לרכוש חניית נכה

שי :  והואיל  נכה  לרשות  להעמידן  יהיה  שניתן  מנת  על  החניה  את  להחליף  להידרש  עשוי  דירה  והקונה  רכוש 

 ;תחניה/ חליפי זאת לקבל בפרויקט ותחת 

 

 :תנה בין הצדדים כלהלן ם הוצהר והו סכ פיכך הו ל 

 

 ;בלתי נפרד מהסכם רכישת הדירההמבוא לנספח זה מהווה חלק  .1

 .הקונה בחר את הדירה הנרכשת על ידו בידיעה כי אחת משתי החניות הצמודות מסומנת כחניית נכה .2

ת  ת נכה )לרבויירכוש חנכנכה לכדין  זכאי    ויקט יהיהת האחרות בפר וכשי הדירוהודע לקונה כי ככל ואחד מר .3

לקונה )שתיהן או    חניית הנכה המוצמדתאת מיקום  לשנות    תהמוכר  תהיה רשאית תא משפחתי הכולל נכה(,  

"   בפרויקט  לחניה אחרתאחת מהן(   החלפית )להלן:    ת הסביר של המוכר  הבהתאם לשיקול דעת"(,  החניה 

 .אותה עתשיהיה קיים באי החניות ובהתאם למצ

מי מטעמם  ו/או כנגד משב"ש ו/או כנגד    תאו תביעה כנגד המוכר/ענה דרישה וט  ה לו כל אין לקונה ולא תהי  .4

חניה   שתתקבל  ובלבד  מהן  אחת  כל  ו/או  שתיהן  החליפיות,  לחניות  הצמודות  החניות  להחלפת  הנוגע  בכל 

 .חליפית כאמור

ם דרישתו  ע יל, מידם החניות כאמור לע ינוי מיקושו בקשר עם שמכים שיידרהקונה מתחייב לחתום על כל המס .5

 .ת אשונה בכתב של המוכרהר

 

 :ולראיה באנו על החתום 

__________________   __________________ 

 הקונה        ת המוכר 

 
 



-  56                             

 קונהה             גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש

   כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי –נספח ט' 

 
 כתב התחייבות 

 
 ________ , ת.ז. ______ _____________  אני/אנו החתומים מטה: 

 __ ____________  _, ת.ז.____________     

 -  "דירת מחיר למשתכן "-ו  "ההסכם"  )להלן:  "MUSE"  דירת מחיר למשתכן" בפרויקט   -חתמתי/נו על "הסכם  
"(. המוכר)להלן בכתב התחייבות זה: "  515572808ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ, מספר חברה  ( עם המוכר,  בהתאמה

גדרת מונח זה למשתכן, כה  ירדירת מחרת על ידי המוכר כדירה הנמכת כאמור הינה  דירה הנרכש ידוע לי/לנו שה
על הכללים הקבועים בו לעניין דירה כאמור, לרבות כללים המתייחסים   "(,המכרזוכר )להלן: "במכרז בו זכה המ

 הדירה.  קונהל

 : רטים להלןחייבויות המפותנאים וההתלפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי ה

מצהיר/י .א אנאני/אנו  כי  "חסר/י  י/ ם  במסמכי  אנו  זה  מונח  כהגדרת  לדירה"  כנספח  והמצ"ב  כתב  המכרז 
מחיר   דירת  רכישת  לצורך  המכרז  פי  על  הנדרש  הזכאות  באישור  מחזיק/ים  אני/אנו  וכי  זה,  התחייבות 

 למשתכן. 

 נוסח המצ"ב.  מגורים", בכמו כן, חתמנו על תצהיר "חסר קרקע ביעוד 

מ .ב שלאאני/אנו  בזאת  מחיר    אתלמכור    תחייב/ים  שלישי  למשתכןדירת  לצד  ממנה  חלק  מיום  או  החל   ,
)שבע( שנים ממועד ההגרלה    7, או  לדירה  4ת טופס  שנים מיום קבל   )חמש(  5ועד חלוף  החתימה על ההסכם

   .לפי המוקדם  - ן לפי ההסכםבמסגרתה זכיתי/נו בזכות לרכישת דירת מחיר למשתכ

הסכם לפיו הזכויות  , על כל  השנים הנ"ל  שבע/כמו כן, אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא לחתום לפני תום חמש
 ם הנ"ל. השני  שבע/ם חמשלאחר תו  בחלקן,, במלואן או בדירת מחיר למשתכן יועברו 

ראל, כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת  ת מקרקעי יששוו/או ר  כויות משרד הבינויבות זו וזהתחיי .ג
בנסיבות של אי    תכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן,מחיר למש

 פרעון ההלוואה על ידנו לבנק. 

כי .ד ומסכים/ים  מדינתלטובת המש  הנני/נו מבקש/ים  ו/או  ת  רד  בלישראל,  אזהרה  רישרשם הערת    ום שכת 
 ן על פי כתב התחייבותי/נו זו.  גין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכהמקרקעין ב

פר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו, אחויב/נחויב בתשלום בסך  ידוע לי/נו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שא .ה
 י. משרד הבינו₪ ל 450,000

 
_________ ______        _____________ __ 

 שם:          שם: 
 
 

 אישור
בפני,   הופיע/ו   _____ ביום  כי  לאשר  ת.ז. הריני   ,__________ מר/גב'   _________ בכתובת   ,______ עו"ד 

הם ו כי עליו/מר/גב' __________, ת.ז. __________ המוכר/ים לי באופן אישי ולאחר שהוזהר/ -__________ ו
אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם בועים בחוק  הקעונשים  יהיה/ו צפוי/ים ל  האמת, וכילהצהיר את  

 וחתם/מו עליה בפני.    דלעיל
             _________________ 

 עו"ד             
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 הגדרת "חסר דירה"  –כתב התחייבות ל נספח

 

 

 

 דירה קריטריונים לקבלת זכאות לחסר 

 ירה חסר ד

  יחיד או בן זוג, לפי   –יחידיו"  ו ו/או למי מיחידיו )"א היו לאין ולן שפחתי בהתאם למפורט להלתא משיחיד או  
להם   מלאו  שטרם  וילדיהם  דרך  21העניין,  עימם  ומתגוררים  נשוי  ילד  זכויות   ולמעט  בחזקתם(,  ונמצאים  קבע 

 רט להלן:  כמפו  תעודת זכאות קשה להנפקתשנים קודם להגשת הב  6כלשהן בדירה או בחלק מדירה 

 . 1972 -ל"ב ת / שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשה לדורוחכיר /רה בעלות / חכי •

ך אחרת )כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב(.  זכות על פי חוזה לבעלות / חכירה / חכירה לדורות או בכל דר •
 ון.  מעיזבהמבקש הסתלק גם מצב בו לעניין זה, זכות על פי ירושה כוללת 

   וזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.על פי חק עזר  במשזכויות בנחלה או  •

 י בניה.  זכויות בדירה בשלב •

בהלוו לדיור  ממשלתי  סיוע  כל  קיבלו  שלא  משפחתי  תא  או  יחיד  בשיכון  וכן  דירה  או  פינויים  אה/מענק/פיצויי 
הש מענק  למעט  מטעמה,  או  מהמדינה  בשכרציבורי  ולמעט    תתפות  למוסיוע  דירה  הדיור  תנאי  ים גבללשיפור 

 ידותם.  בני

 :זכאי

 אזרח ישראל, כמפורט להלן:

 יחידים 

 ומעלה.  35ש/ה, אלמן/נה, מגיל רווק/ה, גרו -

בן   - תחתונ   21נכה  גפיים  כנכה  שהוכר  מרותק  ומעלה  שהינו  הבריאות  משרד  אישור  המחזיק  לצמיתות,  ות 
 או יותר.  75%עור לצמיתות בשי דרגת נכות לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל

 תא משפחתי 

 )ללא הגבלת גיל(.  ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים  או זוג ג נשויזו -

 . זכאותמיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת   חודשים 3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  -

  ע קב  שנה, המתגורר עמו דרך  21לו  ק וטרם מלאו  ת שהוא רווהורה עצמאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחו -
דירה שנמכרה בעקבות גירושים או  ב  50%ו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד  א בחזקתונמצ

הי  ולא  לגירושין(  )קודם  הנישואין  בבמהלך  לעיל  להגדרות  בהתאם  נוספות  זכויות  לא  שקדמו    6-ו  שנים 
 למועד הגשת הבקשה. 

עודת זכאות, לחתום על התצהיר המבקש תת, על  כאווכתנאי לקבלת תעודת הזעיל,  קריטריונים לף לעמידה בבנוס
   ת בקרקע המיועדת למגורים.שלהלן בדבר היעדר זכויו
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 עוד מגוריםתצהיר חסר קרקע בי – 1נספח ט

 

 

 

 

 

 

 מגורים  יעודב קרקע חסר - תצהיר

 וילדיהם ,  ייןענה  לפי,  וגז  בן  או   יחיד  -  ״יחידיו״)  ומיחידי  למי  וא /ו  משפחתי  לתא  או/ ו  לי  אין  כי,  מצהיר  הריני
  על   שעולה  בחלק)  זכויות(,  בחזקתם  ונמצאים  קבע  דרך  עימם  רריםומתגו  נשוי  ילד  ולמעט  21  להם  מלאו  שטרם

 : להלן כמפורט, למגורים המיועדת  עבקרק( שליש

 . 1972-תשל״ב, משולב נוסח,  הדייר  נתהג  חוק  עליה שחל בשכירות/לדורות חכירה/חכירה / בעלות -

  ןכגו)  אחרת  דרך  בכל  או   לדורות   לחכירה / לחכירה/לבעלות  הוזח /פיתוח  ה וזח  פי  על  זכות -
 (.וכיו״ב   נאמנות/ מתנה/ירושה 

 . לעיל כאמור אחרת דרך בכל וא חוזה פי  על  עזר במשק או בנחלה זכויות  -
 

 : הגדרות
 : משפחתי תא

 . (ילג הגבלת   ללא) ילדים בלי  וא עם, משותף בית משק  םהמקיי  בציבור  ידוע  זוג או נשוי זוג -

  של   זכאות   תעודת   להנפקת  הבקשה  ת הגש  מיום   חודשים  3  תוך  להינשא   ועומדים  לנישואין   רשמו נש  זוגות  -

 . הבינוי משרד

  קבע   דרך  עמו   המתגורר ,  שנה  21  לו  מלאו  וטרם  רווק  שהוא  לפחות  אחד  ילד  םע (  ת/הורי  חד)  עצמאי   הורה  -
  או   גירושין  בעקבות  הרשנמכ   דירה ב  50%  -עד   של  זכויות  בעל   יה הש   עצמאי  ורהה   זה   ובכלל,  בחזקתו  ונמצא

  למועד   שקדמו  שנים  6  -ב  לעיל  להגדרות  בהתאם  נוספות  זכויות  לו  היו  ולא  (לגירושין  קודם)  הנישואין  במהלך
 . הבקשה הגשת

 

 __________________________    __________________________ 
 ה הקונ                                                                              קונה ה                                

 
 

 :אישור
 .ז.ת _________    גב׳/מר  בפני  יעהופ _________    ביום  כי  בזה  מאשר,  עו״ד__________   ,הח״מ  אני

 ה / אותו  ה/תי שהזהר  לאחרו  ,אישי   באופן  לי  ת/המוכר  _____________    .ז.ת_________  גב׳ /מר  ___________
 נכונות   את  ה/אישר ,  בחוק  עיםהקבו  לעונשים  ה/צפוי   אהיה  כן   היעש  לא  אם  וכי  האמת   את  לומר  ה/ עליו  כי

 . בפני עליה וחתם  דלעיל ה/ הצהרתו
 

 ________________           __________       __________          _________________ 
 חתימה וחותמת                          תאריך               מס' רישיון             שם מלא של עורך הדין
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 המכר )הבטחת השקעות( בהתאם לחוק  לקונה ודעהה –נספח י 

 
 יידוע בכתב" בהתאם בעניין "חובת  לחוזה מכרנספח 

 )להלן: "החוק"(  1974-לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה
 

ו  מוכר, הודעה בכתב, בהתאם לדרישת החוק, בדבר זכות ידי ה-זאת, עלהיר ומאשר, כי ניתנת לו בהקונה מצ .1
 זה כדלקמן: י החוק לעניין שנקבעו לפו על ידו לחברה ועל הדרכים  כספים שישולמבטחת הלה

ום  לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה )קרי: "כל סכ  .2
ל אף  כל ער בקשר לרכישת הדירה"(, אלא אם עשה אחת מאלה, והוכר בחוזה המכשהקונה התחייב לשלם למ

 לן(:ין החלופות שלהעה אחת מבמכר )אלא אם בחוזה המכר נקב אמור בחוזה הה

סר לקונה בטוחה לקונה להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר,  מ (1
יוכל לה כ  עביר לקונה בעלות או זכותבמקרה שלא  מוסכם בחוזה המכר, מחמת  אחרת בדירה 

מחמת צו    נבנית צו הקפאת הליכים, או   ין שעליה היאהמקרקעעל    עיקול שהוטל על הדירה או
צ נכסים,  המקרקעין  לקבלת  בעל  נגד  או  נגד המוכר  שניתנו  נכסים  כונס  למינוי  צו  או  פירוק  ו 

נוצרה   שבהן  נסיבות  מחמת  או  הה האמור,  את  למסור  מוחלטת  ומניעה  בדירה,  אולם  חזקה 
מו מניעה  יהווה  לא  כשלעצמו  המכר  חוזה  ב לעניי  חלטת ביטול  השר,  זה;  המפקח,  ן  הסכמת 

 הבנקאית; ת נוסח הערבות ניין זה ארשאי לקבוע לע 

-יטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"אב (2
של כל הכספים כאמור בפסקה  הבטחת החזרתם  ין זה המפקח על הביטוח, ל, שאישר לענ 1981

רשאי  ר האוצר,  ודמי הביטוח שולמו מראש; ש  וליסת הביטוחל פי פטב ע (, והקונה צויין כמו1)
 יין זה את נוסח פוליסת הביטוח;לקבוע לענ 

לטוש (3 ראשונה  במשכנתה  נבנית,  היא  שעליה  מהמקרקעין  יחסי  חלק  או  הדירה,  את  בת  עבד 
נ חברת  לטובת  או  להקונה  שאישר  "אמנות  )להלן:  והשיכון  הבינוי  שר  להבטחת  השרכך   ,)"

 (; 1קה )ים כאמור בפסל הכספ רת כהחז

עין שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת  יחסי של המקרק  לגבי חלק  שם לגבי הדירה, אור (4
סעיף   להוראות  בהתאם  תשכ"ט  126הדירה  הממקרקעיןין,  וב1969-לחוק  נרשמו  ,  שלא  לבד 

 זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה; וד, עיקול או לגביהם שעב 

בונה את הבעלושם הק   ר על העבי (5 זכות אחרת בדירה, או  יחסי  ת או  ה  מהמקרקעין שעליחלק 
היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או המקרקעין נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות  

 של צד שלישי. 
 

סעיף   א.2 לפי  הקונה  כספי  את  שהבטיח  או  1)2מוכר  מדרכי  2)2(  באחת  הערובה  את  להחליף  רשאי  יהיה   )
ם לא  כל אשהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, וה(, ובלבד  5ו )( א 4(, )3)2ובה לפי סעיף  הער

סעיף זה כדי לגרוע מהוראות    ה; אין בהוראותאת הערוב  כר שהמוכר אינו רשאי להחליףקבע בחוזה המנ
 שלהלן.  3סעיף 

 

כספים .3 תשלומי  מקונה  מוכר  יקבל  לא  המכר,  בחוזה  האמור  אף  בש  על  הדירה,  מחיר  חשבון  יעורים  על 
 (. 2( או )1)2 כאמור בסעיף הובטחואלה אם כן כספים על השיעורים שקבע השר בתקנות, אלא  העולים

 

ו  "(, יחולההוצאות"   –ק )להלן  ונה, לפי החו ספי הקחת ככל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבט  )א( א.3
 ר. על המוכ

סעיף קטן )א( לא יחולו, אם על פי חוזה המכר על המוכר לשלם את ההוצאות בשביל הקונה,    הוראות  )ב( 
 הקונה.   יא קבלה על שםהבנקאית, לפי הענין, הוצ והמבטח או נותן הערבות

 

)1)2אמור בסעיף  פים שהובטחו ככס . 1א3 לעיל, יוצמדו בהתאם2( או  חוזה  עליה הוסכם ב צמדה שת ההלשיט  ( 
טת הצמדה כאמור, יוצמדו הכספים שהובטחו למדד  בחוזה המכר שי  לא נקבעה  המכר לגבי מחיר הדירה;

שפור המדד  מן  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  הבניה  תשלומם  תשומות  לפני  לאחרונה  סם 
עד  ב לקונה במקרה מהידי הקונה  לפני החזרתם  המפומקריהמדד שפורסם לאחרונה  בסעיף  ם  (  1)2רטים 

 לעיל. 
 

ן המוכר יכלול את חובתם לפעול לפי  קאי המלווה לביתאגיד הבניווי של פרויקט בנייה בין החוזה הל  )א( ב.3
ה שיקבע  כפי  נוספים  פרטים  וכן  זה,  סעיף  להוראות  בהתאם  בלבד  השוברים  בהוראות  הסדר  מפקח 

 תקין.  ניהול בנקאי
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נייה, ימסור אותו  ה בפרויקט הבכל דירבור  תאגיד הבנקאי המלווה יפיק פנקס שוברים לתשלום בעה )ב( 
, לרבות תשלומים שהעביר תאגיד שנתן לקונה הלוואה לרכישת  ים בעבור הדירהקיד תשלומלמוכר ויפ

ה בלבד;  השוברים  פנקס  באמצעות  הליווי  לחשבון  שדירה,  כפי  פרטים  יכללו  המפקח  שוברים  יקבע 
 וראות ניהול בנקאי תקין. בה

ונה בעבור  שישלם הק  באמצעותו בלבד את התשלומים  לקונה ויקבל   שובריםקס ההמוכר ימסור את פנ )ג( 
המלווה  הדיר הבנקאי  לתאגיד  המוכר  של  חוזרת  בלתי  הוראה  מהווה  שובר  באמצעות  תשלום  ה; 

 ונה. להמציא בטוחה לקונה לטובת הק

ימי   14וך ם בתחה לקונה בשל הסכום ששילם הקונה לפי הסדר השובריווה ימציא בטותאגיד בנקאי מל )ד( 
;  2הקונה בהתאם להוראות סעיף    וחה אחרת לטובתניתנה בט  ום ששולם כאמור או יוודא כיעסקים מי

 אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו של תאגיד בנקאי לפי כל דין. 

יד )ה(  הבינו המוכר  שר  מטעם  לממונה  ככווח  והשיכון,  הצדדים  י  פרטי  אודות  כאמור,  ממונה  שמונה  ל 
 מוכר לקונה. טוחה שהקנה הרטי הבה ופלהסכם ז

 
 
 
 
 ____________ ______  __ הקונה/ים : ______________  מו/ם המלא שלש
 
 

 _________________   __________________ 
 חתימה                            חתימה              
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 משכנתא  חייבות לרישוםנוסח כתב הת – אנספח י               
 לכבוד 

 בנק ____________ בע"מ 
 ______ רחוב _________ 

 ___________________ 

 ג.א.נ.,

 א משכנת   ום לריש   ת ייבו כתב התח 

 

 _____________ ____ ת.ז. ו______________  ל:  הואי 

 ( "הלווים" )להלן:    __________________ ת.ז. _____________ 

 

ת במס' _____ בקומה _____ בבנין ____ אשר  חדרים, המסומנו מאיתנו דירה בת ______  רכש

הידועי  מודיעיןבנבנה/יבנה   על מקרקעין  "הדירה"(  בש80072בגוש    45כחלקה  ם  )להלן:  של  ,  טח 

הנמצא   420-0241646תכנית מפורטת מס' לפי   120 מס'מגרש מהווים את , ה[31חם  ]מת מ"ר 6,090

המוניצב של  שטחה  לתנאים  (,  מקרקעין" "ה :  )להלן  עותר-מכבים-מודיעיןיפאלי  בהתאם  הכל 

הרכישה   בהסכם  )להלןהמפורטים   ________ הרכישה" :  מיום  שרכשו  )לזכוי(  "הסכם  ות 

 (. ת בדירה" "הזכויו :  ם הרכישה ייקרא להלןפי הסכ לווים על ה

 

  )להלן:   _____ שקלים חדשיםהסכמתם לתת ללווים הלוואה/הלוואות בסך כולל של _______ו והואיל:  

כמפורא(  "ההלוואה"  ראשונה  בדרגה  במשכנתא/משכון  היתר  בין  תובטח  )להלן: שר  להלן    ט 

 "(; "המשכנתא 

 

ם תהיה בסכום ההלוואה,  ולפקודתכ  שכנתא שתהיה לזכותכםם כי המין הלוויביניכם וב   והוסכם והואיל:  

 ;בדירה ירשם על כל זכויות הלוויםכי היא תכלול את כל התנאים שייקבעו על ידיכם וכי היא ת

 

ה עוד לפני רישום המשכנתא, בתנאי כי  והסכמתם להעמיד לטובת הלווים ולרשותם את ההלווא יל:  והוא 

 ה;יבות הז תב ההתחיאיתנו את כתקבלו מ

 

מ והואיל:   כי ואתם  בנק    צהירים  לטובת  בדרגה  ראשון  שעבוד  רובץ   / ירבץ  המקרקעין  שעל  לכם,  ידוע 

ז__________ על  יגבר  אשר  בע"מ,  למע____  הקבועים  כויותיכם,  התנאים  כל  בהתקיים  ט 

 דרתו בהסכם הרכישה. כאמור במכתב ההחרגה כהג 

 

 מן:כם, כדלקייבים כלפילפיכך הננו מאשרים ומתח

 

 בלתי נפרד ממנה. מהווה חלקבוא להתחייבותנו זו המ .7

, כל זאת  קעין וכן לחזקה בלעדית בההלווים זכאים לרישום הזכויות בדירה על שמם בלשכת רישום המקר .8

 .ף לקיום כל התחייבויותיהם כלפינו על פי הסכם הרכישהבכפו

)בכפו .9 בדירה  הלווים  זכויות  שכל  מסכימים  כאנו  פי  ועל  א ף  הסכם  וכ ל  כלפ יתנו  שלנו  התחייבות  יהם(  ל 

 .בדו לטובתכם להבטחת מילוי התחייבויותיהם כלפיכם בגין ההלוואהישוע

ה בדבר הרישום האמור, תירשם הדירה על  ות הסכם הרכישהאפשרות לכך ובכפוף להורא מיד לכשתיווצר   .10

כשה  הלווים,  שליששם  צד  זכות  או  עיקול  שעבוד,  מכל  חופשית  זכיא  למעט  ע ויותיכם  י,  יקולים  ולמעט 

 .באשמת הלווים ו/או שלא באשמתנו ו/או בשליטתנו ייווצרו( שייווצרו )אם
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הקשו .11 פעולות  ו/או  עסקאות  בית  למעט  רישום  בפרצלציה,  כבישיםרות  שירותים  משותף,  מדרכות,   ,

,  קה בדירהיעשה כל עסעלות על פי כל דין וכיוצא באלה, לא נסכים שת ציבוריים, הערות לטובת רשויות הפו 

לווים, למעט אם באותו מעמד תירשם המשכנתא לזכותכם כאמור  ה על שם ההעברת הזכויות בדיר   לרבות

 .לעיל

במ .12 לאמור  לבכפוף  אם  זו,  להתחייבותנו  הזכובוא  יועברו  לאמור  א  בהתאם  הלווים  שם  על  בדירה  יות 

לטובת  5  -ו    4בסעיפים   המשכנתא  את  הדירה  על  נרשום  אנו  כמפורט  לעיל,  אם כם  תהיה  וכאשר    לעיל, 

את מיד עם קרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: יינתן כנגדנו צו פירוק או צו  האמור, וז אפשרות לרישום  

שרות  טל עיקול כנגדנו על הדירה, הכל לפי המוקדם, והכל באפס נכסים או יות נכסים או צו למינוי כונלקבל

 .לייחד את רישום המשכנתא לדירה

ירה על שם הלווים כאמור לעיל, ונדאג  זכויות בדהמועד שבו יועברו ה  מראש על דש ימים  כם בכתב חונודיע ל .13

 .לרישום המשכנתא באותו מועד

רי .14 עם  בבד  הלו בד  לטובת  וכאשרשום הערת אזהרה  על    וים, אם  לטובתכם הערת אזהרה  תירשם  תירשם, 

רישום הערת  בקשה ל  דנו טופסתעבירו לי  התחייבותנו זו ובלבד שעד למועד הרישום כאמורהמקרקעין בגין  

ך  ות לרישום משכנתא מתאים כשהוא חתום על ידי נציגי הבנק ומאומת כדין על ידי עורין התחייב אזהרה בג

וי ו/או  שום המקרקעין. אנו לא ניתן הסכמתנו לביטול ו/או לשינ רישות לשכת ריהדין של הבנק, בהתאם לד

של  זכות שהיא  כל  להעברת  ו/או  בג   לשעבוד  הדירההלווים  למעט  ין  לכך את הסכמ,  נקבל  בכתב  אם  תכם 

ז  ידוע לכם שנכון למועד חתימת כתב התחייבות  ה, אין אפשרות  ומראש. להסרת ספק אתם מצהירים, כי 

 .קרקעיןת אזהרה על המ לרשום הערו

ם, אזי  סכמתם ו/או עקב הפרת תנאי הסכם הרכישה על ידאם יתבטל הסכם הרכישה על ידי הלווים ו/או בה .15

ל  ם ההלוואה את הכספיםתוך סכויר לכם מנחז והפרשי הצמדה  ששולמו  ריבית  נו בפועל על ידכם בצירוף 

בהתאם להוראות הסכם    ו זכאים לנכותו, בניכוי כל הסכומים שאנ בלבד ממועד קבלת הסכום ועד להשבת 

נ"ל  רת הסך ה ה, ועם החזלמו לכם על ידי הלווים על חשבון החזר ההלוואהרכישה, וכן בניכוי הסכומים ששו

ו שעל פי כתב התחייבות זה, ואתם תגרמו לביטולה לאלתר של הערת  ייבויותינואו, תבוטלנה כל התח במל

 .ל, אם נרשמהלעי   8טובתכם כאמור בסעיף האזהרה שנרשמה ל

קודתנו לחשבון הליווי מספר ____________ ,  התחייבות זו מותנית בתשלום בפועל של כספי ההלוואה לפ .16

בבנקה ב_______   מתנהל  בסניף_____  )___ ________   ע"מ,  שם  ____  על   ,)_________

 (. "חשבון הליווי ____________ בע"מ )להלן: " 

 לב __________.  שהבנייה נמצאת ב .17

 .סעיפיה, הינה בלתי חוזרתתנו זו על כל התחייבו .18

 .גם בלשון יחיד במשתמע  -בים, משמע כל האמור במסמך זה בלשון ר .19

זו מותנהתחייבות  .20 על  כל סכוםית בכך שנו  ידיכם  על  לנו, לחשבון  חשבון הה  שיינתן  ישירות  ישולם  לוואה, 

 .ללוויםהבנק שלנו שפרטיו יהיו כפי שנמסור לכם ו/או 

 

 החתום:ולראיה באנו על 

 ______ _____________________ 

 המוכר 

 

 : אישור חתימות 

הח" דין,אני  עורך   ____________ מאש_____  רישיוןמס'  ,  ביום_________  מ,  כי_____,  בזה  כתב   ר  על 
מספר חברה   גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש______________________ בשם  "ה ______התחייבות זה חתמו ה

 הנ"ל ולחייבה בחתימתם.  ברההחבשם  לחתום י החותמים האמורים מורשים, וכ 515572808

 ___ _______________ 

 ______________, עו"ד 
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   לכבוד
 רשם המקרקעין 

 רחובות 
 .,נא.

 תא ו/או משכנ בקשה לרישום הערת אזהרה ן: הנדו 

 והסכמה לייחוד הערת אזהרה ו/או משכנתא 

 

עם רישום הערת אזהרה על ך ורק בד בבד  על המקרקעין הנ"ל, וזאת אהננו מבקשים בזה לרשום הערת אזהרה  

לטו בינו/בינהמקרקעין  הרכישה  חוזה  עם  בקשר   ,_________________________ לבין  בת  נתיב ג.שם  ר 

 מיום ____________ ובהסכמתה. , 515572808מספר חברה  פרויקטים בע"מ

 

 , כדלקמן: אנו נותנים בזה את הסכמתנו מראש לביצוע הפעולות

 
ין לטובת הרשות המקומית  קת המקרקעין והפרשת כל שטח מן המקרקעה בקשר עם חלולעשות כל פעול .א

שטחים, הפרשת  פרצלציה,  פעולת  כל  ו/   ו/או  חלוקהאאיחוד  הסדר  ו  או  רישום  פעולת  וכל  לגבי  , 
נייה ו/או שינוי  קעין, הן בלשכת רישום המקרקעין, והן בכל מוסד או גוף מוסמכים, וכן כל פעולת בהמקר

 כון. של כל חלק מהמקרקעין, כפי שתמצאו לנ וח ו/או תכנוןו/או פית 

כל בקשה ו/או מסמך    חתום על למקרקעין,  לרשום כבית משותף את הבניין/ים שייבנה/ו מפעם לפעם על ה .ב
ה  הדרושים הבניין/ים  לביצוע  רישום  צו  לשינוי  הדרושים  מסמכים  או  מסמך  כל  על  וכן  האמור,  רישום 

 ספות אלה. , או שינוי תוית משותף, הוספת תוספת לוכב

עין,  תקנון, בקשה או מסמך הדרושים לרישום תקנון בהתאם לחוק המקרק  לחתום מדי פעם על כל הסכם, .ג
וכן לחתום על כל הסכם, בקשה או    יקטים בע"מנתיב פרו  גר.ש, בנוסח שיתבקש על ידי  1969  -  טתשכ"

 תוספת לו, או שינויו.  מסמך הדרושים לשינוי התקנון, הוספת

 ל חלק מהם, זיקות הנאה ו/או הערות כלשהם.ין ו/או הבניין ו/או הרכוש המשותף וכשום על המקרקע לר .ד

 ם בכל חלקי המקרקעין. שעבודי וכירות ו/אלבצע העברות ו/או ח .ה

  יקה ורישום מחדש של הערות אזהרה ו/או משכנתאות לטובתנו לשם ייחודן לדירה ו/אורישום, מח לבצע   .ו
חלקו  ו/או  רישום  שייווצליחידות  משנה  איחת  ו/או  פרצלציה  של  פועלה  כל  עקב  ו/או  רו  חלוקה  ו/או  וד 

ה  ב כל פעולו בד בבד עם רישומו ו/או עקמשותף א   רישום ביתרישום חכירות ו/או חכירות משנה ו/או עקב  
המשכנ  ו/או  האזהרה  הערת  לייחוד  במפורש  מסכימים  אנו  כי  מובהר  במקרקעין.  שתירשם  אחרת  תא 

 ם אך ורק על זכויות הלווים בדירה. , וכי זו תירשלטובתנו, לדירה

 

לפגועה כדי  לעיל  כאמור  פעולה  בכל  יהא  שלא  בכך  מותנה  לעיל  וכן  נ בזכויותי  אמור  האזהרה ו,  הערת  כי  בכך 

 יוחד אך ורק לדירה כהגדרתה לעיל. לטובתנו ת שתירשם 

 

 _________________________________ 

 הבנק חתימה וחותמת הבנק  שם נציג

 

 יןאישור עורך ד

 

דלעיל המסמך  על  כי  בזה  מאשר  ________  הנני  ומר/גב'   ____________ מר/גב'  הבנק  נציגי  בפני  ___  חתמו 

 ק ולחייבו בחתימתם. ם בשם הבנשית, וכי הינם מוסמכים לחתום לי אייהמוכר

 

______________     ____________ 

 תאריך                       עורך דין
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 המשותף  הוצאת שטחים מהרכוש – בינספח 

 

   שותףמהרכוש המצאו שהו שטחיםפירוט ה

 

 ת הגז וכיו"ב; חדרי תקשורת וספקי שירותים כגון בזק, חברת החשמל, חבר •

 חניות; •

לרבות   • בקומת  מרפסות  ולראלו  ספהגג  לדירות  שיוצמדו  גגות  אבות  המיועדים  ציפיות,  החלקים  למעט  ך 
 ;להתקנת מתקנים משותפים

 ;ותמחסנים הצמודים לדירות ספציפי  •

 ;מיםחללים פתוחים ו/או אטו •

א  • על כל חלק  בבניין שייקבע  נדרש-חר  כי  דעתו הסביר  לפי שיקול  ת הוצאתו מהרכוש המשותף  ידי המוכר 
 .ני כלשהואו לשימוש ספק שירותים חיו בבניין רה ספציפיתוהצמדתו לדי

המ • תאגיד  ידי  על  יידרשו  שלא  ככל  גנרטורים  ו/או  משאבות  ו/או  מים  למאגרי  רשות  שטחים  כל  ו/או  ים 
 .אחרת

דית להצמיד חלקים  מסגרת חתימתו על החוזה ועל מסמך זה, למוכרת תישמר הזכות הבלעב כי ונה קע לודה
ו/או לימהרכוש המשותף לדי ורה  בבניין, לפ/חידות  עתה הסביר של המוכרת,  י שיקול דאו לכל חלק אחר 

וב  הסביר,  דעתה  שיקול  פי  על  לפעם  מפעם  כן  ולעשות  שי ולחזור  המשותף  הרכוש  שסה"כ  לא  יוותלבד  ר, 
 ת מהקבוע בחוק לעניין זה. יפח

כן,   לקונהכמו  לכלו כי המוכרת תהי  הודע  דעתה הסביר  שיקול  לפי  ברכוש המה רשאית,  כל  חלק  שותף,  ל 
בפרויקט   ו/או  ולבבניין  זה  ולחזור  חלק  יועבר  כזה,  ובמקרה  כאמור,  נוספים  חלקים  לפעם  מפעם  כלול 

 אות חוזה זה. התאם להורקט בהיחידות בבניין ו/או בפרוילאחריות רוכשי 

מחויבים    חי הדירות ו/או שטחים אשר על פי חוקמובהר במפורש, כי כל השטחים שאינם מהווים את שט •
, כגון מקלט, 1969-)ג( לחוק המקרקעין, תשכ"ט  55ראת סעיף  הגדרת רכוש משותף בהתאם להוהיכלל בל

ל בעלי היחידות בבנין, שרת את כלים לאשר מעצם טיבם וטבעם מיועדמעליות, חדרי מדרגות והמתקנים  
המוכרת  כן החליטה  בבעלותה הבלעדית של המוכרת, אלא אם  לא ייכללו בגדר הרכוש המשותף ויישארו  

 ר.אחרת על פי שיקול דעתה הסבי

המוכרת,    סר ספק, שטחים אלה לא ייכללו בגדר הרכוש המשותף, אלא אם כן הוחלט אחרת על ידילמען ה •
דעתה שיקול  פי  מחסניהסב  על  יד יר:  על  התפוס  הגג  חלק  למעט  עליון  גג  חניות,  מוגנים,  מרחבים  י  ם, 

רמציה או  דר טרנספו: חדר שנאים, חדר גנרטור, חש( כגוןות )ככל שימתקנים משותפים, מרפסות, חדרי שיר
הח  מבואות,  וכו',  תקשורת  חדר  בצובר,  חשמל  אספקת  לצורך  שישמש  מתקן  כתוצאה  כל  שייוצרו  ללים 

)סמהבני  או  ה  בשטגורים  מיסעות  היחידות,  כל  לשימוש  דרושים  שאינם  מעברים  החניון,  פתוחים(,  חי 
יזו מיחידות הבית  להצמדה לאאו זכות הניתנים על פי דין  שטח ו/  וריים, וכלמשטחים/רחבות, שטחים ציב

 מוכים.  המשותף ו/או לנותני שירות עבור הבית המשותף ו/או לבניינים ס

 

 

 

 

 

 



-  66                             

 קונהה             גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש

 הבהרה לעניין מס רכישה -וי נלווה למיס פס טו – גינספח 
 

אריך : __________ ת  
 

 ,לכבוד

 ; 155728085מספר חברה   גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש

 
 א.ג.נ.

 
 להמצאת אישור על ביצוע התשלום ס רכישה והתחייבות לתשלום מ הנדון:

 
טונות מס  ת אישור שלמצא ם בזה כי ידוע לנו כי בלא הדירה )כהגדרתה בחוזה( מצהיריהאנו הח"מ, רוכשי   

על תשלום מס הרכישה שחל   רישום המקרקעין  ללשכת  יהיה  עלינושבח  ניתן  על שמנו  לא  או  /ו  להעביר 
 -, ולפיכך הננו מתחייבים ומסכימים כדלקמן המקרקעין הזכויות בדירה בלשכת רישום דתנו את לפקו

 
המס ו/או כל    ידי רשויות-על שנחויב    כפי ין רכישת הדירה  לשלם לאוצר המדינה את מס הרכישה בג  .1

יות  אישור רשו  בהקדם האפשרי להמציא לכם  הפרש על חשבון מס הרכישה שעדיין נותר לתשלום ו
 הרכישה שחל עלינו. מלוא מס  כת רישום המקרקעין על תשלוםללש  פנהמוהמס 

 
המגורי .2 דירת  את  למכור  בידינו  עלה  וטרם  "הוקפאה"  שומתנו  אנו  באם  שברשותנו,  הנוספת  ם 

להסדיר  ייב מתח ולחילופים  ין להאריך  את הדיווח לרשויות המס מייד עם מכירת הדירה הנוספת, 
  ישה הרכום מס  , וכן להסדיר את תשל דין  כל  להוראותומה בהתאם  במידת הצורך את הקפאת הש

מועד הקבוע  ללשכת רישום המקרקעין וזאת עד ל  מופנהרכישה  -כאמור ולהמציא לידכם אישור מס
 בדין. 

 
 המכר.  לחוזההתחייבויותינו בהתאם די לפגוע בר כאין באמו .3

 
 כן הרינו לאשר בזאת כי: .4

ים המפורטים  ם על התנא לפקודת מס הכנסה ואנו עוני  1בסעיף  ל כהגדרתם  הננו תושבי ישרא  

 במש"ח לעניין זה. 

 ______ נהל במשרד ___יש לנו תיק במס הכנסה אשר מת 

 לי ו/או לבן/בת זוגי אין תיק במס הכנסה.  

   דיםת זוגו / ידוע/ה בציבור וילש ובן/ברוכ  -ח קריהננו נחשבים כ"רוכש אחד" כהגדרתו במש" 

 /א. 7000על כל רוכש לחתום בנפרד על טופס   -. במידה ולא18גיל עד  

 לותנו. היחידה בבע רה  הדירה הנרכשת הנה הדי 

 ________. עבור מר/גב' _____ –ק עבור אחד מאיתנו הדירה הנרכשת מהווה דירה יחידה ר 

 

 עבור אחד מהרוכשים נא לציין:  יחידה רק  בו הדירה הנרכשת מהווה דירהבמקרה 

 

 לא    כן            אנו נשואים  

 

 לא    כן        נרכשה לפני הנישואין רה הנוספת הדי

 

  לא    כן    כת רק לאחד מאיתנו ירה שייקובע כי הד ה קיים בינינו הסכם ממון

 

קה____ ב_______  וש ____ חלבג  דירה נוספת אחת בלבד הנמצאתהננו/אחד מאיתנו בעלי    

 אותה: מלבד הדירה הנרכשת ואני/ו מתכוון/נים למכור

 

 דירה הנרכשת. רכישת ה ודשים מיוםח 18בתוך  
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 בתוך שנה מיום מסירת החזקה של הדירה הנרכשת.  

 

ה את  נמכור  לא  באם  כי  לנו  הנידוע  בתוך התקופה  הנוספת  בהפ  "ל,דירה  רכישה  נחויב  רשי מס 

 ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

נוספת מלבד הדירה   קובים  נו למכור אותה במועדים הנין בכוונתהנרכשת וא   הננו בעלי דירה 

 ל. לעי

 

לנפ   או  לנכה  )הניתן  רכישה  ממס  חלקי  לפטור  זכאים  שנספו הננו  חיילים  למשפחות  או    גע 

לעבמ או  )מס  ערכה  ורכישה(  מכירה  )שבח  מקרקעין  מיסוי  בתקנות  כהגדרתם  רכישה(,  ולה, 

 ___________ וונטית: _פת פטור רליש לציין חלו  (.1974 –תשל"ה 

 

צהיר אודות  לחוק "צמצום השימוש במזומן" )להלן: "החוק"(, ידוע לנו כי עלינו לה 30אור ס' ל 

 בעניין, על כן אני/ו מתכוון/נים לפעול כדלקמן:  ף אסמכתאותירואמצעי התשלום בצ

 

באופן   מקרקעין  למיסוי  ו/א  לדווח  באמצעות עצמאי  הדירה  ו  רכישת  על  כוחנו  לרבות  בא   ,

והכל  ל המנהל  שיורה  כפי  אסמכתאות  בצירוף  התמורה  ניתנת  שבו  התשלום  אמצעי  פי  עניין  על 

 . המועדים הקבועים בחוק

 

לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת    לדווח למיסוי מקרקעין כי במועד הגשת ההצהרה הפרטים  

מקרקעין את פרטי אמצעי התשלום  ח למיסוי  ו, וכי אנו מצהירים שנדווועים לי/נרה אינם ידהתמו

   מסרה לנו.ן נם מהמועד שבו החזקה במקרקעי( לחוק, בתוך שישה חודשי1כאמור בסעיף קטן )א()

 

תם בהסכם, ידווחו את תחשיב מס  הרינו להצהיר ולאשר בזאת כי הובהר לנו שעורכי הדין, כהגדר

רכיש  הרכישה ובגין  הדירה  בק/ת  הצהרתנו  את  ידווחו  אמצ או  עם  ניתנת  שר  שבו  התשלום  עי 

ח  יווכי מלבד הגשתו הפיסית של הדהתמורה, בהתאם לנתונים, כפי שנמסרו על ידנו בטופס זה, ו

כל התנהלות נוספת, ככל  קרקעין, ככל שיוגש על ידם, עורכי הדין אינם מייצגים אותנו בלמיסוי מ

מטעמנו לצורך בחינת    עו"ד/רו"חמקרה, הומלץ לנו להיעזר בוכי בכל    ל רשות המסותהיה כזו, מו 

רכישת הדיר בגין  רכישה  פטור מלא/חלקי ממס  ובכלל.  זכאותנו לקבלת  המש"ח    הגשתלאחר  ה 

מקלשכל מיסוי  ישת  אלינו  יישלח  הרכישה  מס  לתשלום  שובר  החברה,  ב"כ  ע"י  ע"י  רקעין  ירות 

 לשכת מיסוי מקרקעין.

               

     
 

   

 

 

 

 

 _______________________                                _______________________    

 תימה ח         חתימה          
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 קונהה             גר נתיב פרויקטים בע"מ.ש

 מכרות חוק הת ערב נספח עמל – טונספח 

 __ _____   נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה המכר שנחתם ביום

בין הצדדים בקשר לסעיף ביום ______    להסכם  18.4  ברצון המוכר להבהיר את ההסכמות  )להלן:   שנחתם 

 "(.ההסכם"

שנחתם הרכישה  הסכם  פי  וב  על  המוכר  לבין  הקונה  להורבין  השקעותא התאם  )הבטחת  המכר  חוק  של    ות 

התשל"ה דיר  וכשיר "   1974-ות(,  המכר)להלן:  אתחוק  להבטיח  המוכר  על  ששהכספ  "(  לים  על    וילם  הקונה 

על דרך של מסירת ערבות בנקאית או העמדת   )להלן:    פוליסת חשבון מחיר הדירה,  ביטוח מחברה מבטחת 

ור  למים בעבהמשת   ת בין הצדדים כוללת סכומיםימורה החוזבין הצדדים לעסקה, כי הת  "(. מוסכםהערבות"

 העמדת ערבות בשביל הקונה, כמפורט להלן: 

ישולמו בפועל  מוסכם, כי סכומים המשתלמים בעבור העמדת ערבות בשביל הקונה    דדים,ין הצב  הסכםעל פי ה 

 על ידי המוכר בשביל הקונה. 

לטובת  רבות  ון הליווי הבנקאי שהנפיק עבו מתוך חשהוצאות בשביל הקונה ישולמתשלומים כאמור שישולמו כ 

 ונה.  הק

הם בגובה המקובל בעסקאות מסוג זה בין    כל התשלומים העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה

 ים שאינם קשורים והינם כדלהלן: צדד

 .יוויהכספים המופקדים בחשבון הל % מסך__ של עלויות הקמה בשיעור 

 .ליוויהכספים המופקדים בחשבון ה ך% מסשל__  ריבית שנתית בשיעור

סך  בהר,יו בשביל    כי  לבנק  שישולמו  הכרוכות  וההוצאות  העמלות  הערבות  התשלומים  העמדת  בגין  הקונה, 

 לקונה לא יעלו בפועל על הסכום ששולם בפועל על ידי המוכר בשביל הקונה.  

עמלות וההוצאות הכרוכות  ה התשלומים  ה יופיעו שם הקונה וגובה  במסמך החיוב שמוצא מטעם הבנק לחבר

 בות. הערמצאת בה

ביל הקונה. בקשה כאמור תועבר מאת  המוכר בש  פירוט של סך עלויות העמדת הערבות בהן נשאציג  י  רהמוכ

 המוכר לקונה בכתב.  

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ________________      __________________ 

 קונה ה                       החברה                                               

  

 

 


