
  
 

 נוטריוניםדין ומ.פירון ושות' עורכי 

 

 דירה: ___
בניין: ___  

הרוכש: ________________  
 
  מכרהסכם 

 קרקע מנהל -להסכם מבוא  .1

 

 הסכם  .2

 

 נספחים: .3

 ים.הכללינספח התנאים  - נספח א

 מפרט טכני ותוכניות. -נספח ב 

 .התמורהנספח   - גנספח 

 .בלתי חוזר של הרוכש ח נוטריוניופוי כיי  - דנספח 

 .מבוטל    - הנספח 

 ור בדבר ביטול בטוחה.ישא - 1נספח ה

 מבוטל      - נספח ו

 .הבנק כלפי התחייבות כתב - 1ח ונספ

 מבוטל.  - זנספח 

 לדירה בשלבי בניה.נספח  -  חנספח 

 תנאי מתלה )היתר בנייה(.  נספח  - 1נספח ח

 .והשיכון כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי - טנספח 

  .תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים - 1טנספח 

 ם.יוחדיהעדר יחסים מהצהרה בדבר  - ינספח 

 הראל נדל"ן למגורים בע"מ גמלאמחברת מכתב החרגה   -יא נספח 
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 רמ"יקרקע  –להסכם אמבו

   

    שנת           לחודש              ביום _____  -שנערך ונחתם ב
 

  ב י ן:

 ערד אפיקי נדל"ן בע"מ 

  515452480מספר חברה  

 ווה, פתח תק9ח ומרחוב השיל

 (כרת""המואו  "החברה" -)להלן

 
 מצד אחד 

       ..זת     .  1     לבין:    
      ת.ז.     .  2                 
                                                מרח'                 

 _______________________, ל: _____________ט

 ____,______________דוא"ל: 
 ביחד וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה כולם                 
 ("הרוכש" -)להלן                 

 מצד שני          
 

( יהיו למונחים המפורטים "ההסכם" - הלןנספחיו )ל ו עלאלי מצורףא זה בהסכם שמבו

 להלן הפירושים שבצדם:

 

יוקם/מוקם הבית ביחד עם  הםושעלי ת שמשיבב יםהנמצא יםהמגרש  -האתר" "הקרקע"/

כהגדרת מונח זה  ,מ"ר 4,150 -של כ מסחר יושטח פיםנוס יםתב

)בשלמות(, 9ות(, )בשלמ 8(, למות)בש 5)בשלמות(,  4 ותכחלקהידוע  בהסכם

מס'  יםגם כמגרש יםהידוע ,34583 גושב )בשלמות(15)בשלמות(, 14

 11)בשלמות(,  10חלקות וכן  (42040מתחם ) 3,4,7,8,13,14

 (42043מתחם ) 34583)בשלמות( בגוש  13)בשלמות(,  12)בשלמות(, 

כעת,  ןעל כל תיקוניה 102-0074732מתאר ת ולתוכני בהתאםוהכל 

  ."(התב"ע" -)להלן או בעתיד

 

 נבנוש ושטחי מסחר חניון תת קרקעי, הפרויקט הכולל בתיםהוא     - "הפרויקט"

ים והכל /ות הקבלןחברה באמצעהע על ידי רקקהעל  וו/או יבנ

   .כמפורט בהסכם זה על נספחיו
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על ידי החברה  הקרקע ע"גרה החב ע"י או יבנהנה שנב יןיהבנהוא     -"הבית"   

ובמפרט בתוכניות ובהתאם למפורט  _____ומסומן במספר זמני 

 להסכם זה ובו נמצאת/תמצא הדירה. "ב" נספחאת  יםהמהוו

 מבע" לישראל לאומיובנק  42040ם למתח בע"מ ותחפט רחיזמבנק   - "הבנק המלווה"

מכר מלווה אחר כהגדרתו בחוק הבנקאי תאגיד ו/או  42043למתחם 

 נייה על הקרקעבל יסנניפ יוויל םזיל קינעיש שקעות(, )הבטחת ה

 .פים פיננסיים פרטייםרנות וגו, למעט קות חברת ביטוחרבל

 

        במספר זמניומנת , המסרי שרותדחם ודריח         היא דירה בת     -"הדירה"  
להסכם  "ב"נספח ת א  יםתוכניות המהוובובמפרט בהתאם למפרט 

רבות החלקים ברכוש המשותף ל        צא בקומה מתזה, הנמצאת/
 אשר יוצמדו אליה.

 
  בבית.        הבקומ        ני זמ ומן במספרהמחסן המס     -"המחסן"  

 
במספר זמני  ות/חניה המסומנתתף תת קרקעית במר / עיליתחניה    -" יות/יהחנה"

  .___ -ו       
 

 .ות/וחניה (לדירה ןסכל והוצמד מח)כהדירה, המחסן   ""הממכר
 

 .בפרויקט שטחי המסחר הממוקמים בקומת הקרקע  "שטחי מסחר"

 
 מקרקעי ישראל. רשות   -"המינהל" 

 
 .לישראל הקרן הקיימת   -"בעל הקרקע"

 
 .1969 -ט עין, תשכ"חוק המקרק   - המקרקעין" וק"ח

 
 מינהל.המאת נת לדורות חכירה מהוו             -"החכירה"  

 

בפנקסי המקרקעין כבית משותף נפרד או ביחד  םלכשיירשהוא הבית    -תף"וש"בית מ

 להלן. 12עיף כאמור בס וק המקרקעיןעם בתים אחרים, לפי ח

 

שיקבל הרוכש בטחת ההלוואה הל הממכרה על משכנתא ראשונ   - "המשכנתא"

 להלן. 22אמור בסעיף כ

 

 .יתבהי החברה לצורך בנית יבחר על ידהקבלן ש    -"הקבלן"

רשות נספחיו, אשר פורסם על ידי  על 206/2016ים/מס' מכרז    -"המכרז" 

 השיכון.מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי ו
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החזקה,  כי במועד מסירתיובהר  .31.12.2021 ביום  - "מסירת החזקה בממכר "מועד
ס( איכלו )אישור 4תקבל טופס התוח הצמוד, עבודות הפי והסתיימ

הבית חובר לתשתיות באופן בו ניתן  למסור את הדירה ת ולבי
 .לרוכש

 

  
 "סכום הפיצוי 

נספח ל.ו 7יין סעיף חור בהשלמת הבניה, לענהפיצוי המוסכם בגין אי  - המוסכם"

-"ג)דירות( התשל עפ"י חוק המכר יהא הסכםה שלם ם הכללייהתנאי

1973. 

 
 
 
 
 

                          
 הרוכש               ה ברהח     
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  מכרהסכם 
 

    שנת           לחודש          ביום  _____ -שנערך ונחתם ב

 

 נדל"ן בע"מערד אפיקי  ב י ן:

  515452480ברה מספר ח 

 ("החברה" -לן)לה  תקווה , פתח9מרחוב השילוח  

 מצד אחד         

     ת.ז.      .1      לבין:    

         ת.ז.        . 2        

                                                מרח'  

 _______________________, ל: _____________ט
 _,_________________דוא"ל: 

 ובערבות הדדית זה לזה לחוד ד מהםוכל אחביחד  כולם                 

 ("הרוכש" -)להלן                 

 מצד שני 

    

  ;במבוא להסכםח זה גדרת מונקרקע, כהב הינה בעלת הזכויות והחברה הואיל

 

 המלווה כהגדרתו במבואלבנק  / שועבדו ישועבדוהחברה בקרקע  וזכויות ליואוה

 ;םלהסכ

 

ים לק ממנה את הבית ו/או בית/ל חו עע ארקעל הק דת לבנותתה מתעוהחבר והואיל

כהגדרתו במבוא  , באמצעות הקבלןבמבוא להסכםנוסף/ים, כהגדרת מונח זה 

 בהסכם זה; אם למפורט, הכל בהתלהסכם

 

הממכר כהגדרתו במבוא להסכם לקנות מאת החברה את תו גמר בדע שכרווה והואיל

בהסכם  תניםמוה איםפי התנבתמורה ול בממכר ותויזכאת הברה ת החאמלקבל ו

 להלן;זה 

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כדלקמן

 מבוא ונספחים

 מנונפרד הים אליו מהווים חלק בלתי המבוא להסכם זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפי

 כיתר תנאיו. ייביםחומ

 

 



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

 נספחים

 נספח התנאים הכלליים. -נספח א  .1

 .ותוכניות מפרט טכני -ב ח נספ .2

 .התמורהנספח   - גנספח  .3

 .בלתי חוזר של הרוכש ח נוטריוניופוי כיי  - ד נספח .4

  .מבוטל    -ה נספח  .5

  אישור בדבר ביטול בטוחה. - 1נספח ה .6

 מבוטל      -נספח ו  .7

 הבנק. כלפי ותיביחהת כתב - 1נספח ו .8

 מבוטל.  -נספח ז  .9

  נספח לדירה בשלבי בניה. -נספח ח   .10

 ייה(.תנאי מתלה )היתר בנ פחנס  - 1נספח ח .11

 .והשיכון כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי - טח נספ .12

  תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים. - 1טנספח  .13

 מיוחדים.ים הצהרה בדבר העדר יחס  - ינספח  .14

 הראל נדל"ן למגורים בע"מ גמלאמחברת מכתב החרגה   -יא נספח  .15

 

 העסקה .1

 והרוכש מכרמהאת לרוכש  ולמכורים( צעות קבלן/נאמ)בבנות לת ביהחברה מתחי
לרבות  לן בהסכם זהמאת החברה בתנאים המפורטים לההממכר את ב בזה לרכוש מתחיי

 .להסכם זה יםהמצורפנספחיו 

ל החברה מצהירה כי היא רשאית על פי כל דין ו/או הסכם להתקשר בחוזה זה ואין כ
על יות החברה לוי התחייבולקונה ולמי כרממהרת כילמ םמניעה על פי כל דין ו/או הסכ

ן וכי זכויותיה יוקם על פי היתר בניה כדי והממכר יןרה כי הבנימצהירה החב דו. עופי
 ו/או משכנתא למעט לטובת בנק לצורך ליווי הפרויקט. יין נקיות מכל שעבודבדירה ובבנ

מתחייבת היא  כיז ומכרי ה"ותיה עפא מילאה את כל התחייבויעוד מצהירה החברה כי הי
יסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו כל המ שלם אתיה ולכל התחייבויותלמלא את 

 המכרז.עליה המסגרת 
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  היתר הבניה .2

טרם התקבל היתר ההסכם, רוכש לפני החתימה על ההסכם, כי במועד חתימת הובהר ל
 ,כדין לתקבשי יהנבבהתאם להיתר כר ממהבית ואת הת החברה מתחייבת לבנו .בניה

כם זה ומהווה חלק " הרצוף להסבנספח "ב ורטיםמפה כניות ולמפרט הטכני,אם לתובהת
 1ולרבות בהתאם לנספח ח בכפוף להוראות הסכם זה להלן בלתי נפרד הימנו, הכל

  .להסכם זה

 

 ליווי פיננסי לפרויקט .3

חי רמזק נב םעהתקשרה  החברהדים על הסכם זה, שנכון למועד חתימת הצד רוכשהודע ל
 (42043מתחם גבי ל)בע"מ  שראלי לימאול ובנק (42040מתחם גבי ל)מ חות בע"טפ

ליווי פיננסי למימון בניית הפרויקט, כהגדרת בהסכם  משועבדת הקרקע אליהם/אליו
  "(.כם ליוויסה" -)לעיל ולהלן הבטחת השקעותמונח זה בחוק המכר 

 

 לנהיקרקע מ .4

וון, לפיו החברה המ חכירהחוזה בל נהיכי החברה התקשרה עם המש וכלר הודע .4.1

)להלן: ית הבית והבית/ים הנוסף/ים לצורך בני רקע,הק את נהליהמחוכרת מ

 (.בהתאמה "חוזה החכירה" -" ונהליהמ"

 :מאלהו אחד מי שאינ -לענין זה "נתין זר" הרוכש מצהיר כי אינו "נתין זר" וכי  .4.2
 אזרח ישראלי; (1)

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

 ;1952 - שי"בת, התחוזרלחוק הא 2יף סע

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

בכוח  , שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה1950

 ; 1952- , התשי"במכוח חוק הכניסה לישראל

ויים המנ להאמי יחיד שהינו אחד ליו בידה עליטתאגיד שהש (4)

 אחד כאמור.מיחיד  יותר דיבי( לעיל, או 3) - (1קאות )בפס

 בפסקה זו, "שליטה" פירושה אחת מאלה:

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

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

 ות המוצא של התאגיד;ניהמ הוןל מן הערך הנקוב ש

אחד  תאגידו א יפין, על ידי אדםן או בעקבמישרי -זקה הח ()ב

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

 בעה שבתאגיד;מכוח ההצ
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ו יותר זכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית א )ג(

היא בידי אדם ין שהזכות הנ"ל מהמנהלים של התאגיד, ב

מתאגיד  ם אומאד שהיא בידי יותר אחד ובין גידתא או

 אחר.

ב, רך כך אישור, מראש ובכתלצו יבלשק מיל ע א יחולסעיף קטן זה ל

 מיו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

הבינוי  רדמש עםבין החברה לבין המינהל וכן החוזה  שחוזה החכירה הודע לרוכש .4.3

זכויות מקנים לו כל  ינםוא וים חוזה/ים לטובת צד שלישימהו אינם )או מי מטעמו(

  הסכם זה.ש בלאמור במפור עברשהן מ

הרוכש  המינהל באותו מועד, ו, ובהתאם לנהלירה ידרשאו החב/ו ככל והמינהל .4.4

החברה תתאם עם במועד ש הממכרשל  נהל על חוזה חכירהימתחייב לחתום עם המ

זה וח .המעיד על חתימת החוזה הנ"ל נהליולהמציא לחברה אישור מאת המ שהרוכ

 בכדי זהף אין באמור בסעי .ד חתימתובמינהל במוע הוגהחכירה ותנאיו יהיה זה הנ

כנספח כוח נוטריוני בלתי חוזר המצ"ב  מזכות החברה לעשות שימוש בייפויע לגרו

ובלבד שניתנה לקונה  נהלי, ולחתום בשם הרוכש על חוזה חכירה עם המ"ד"

הרוכש על הסכם חכירה ם חת מים מראש ובכתב ושבמהלכם לאי 14התראה בת 

 .כאמור

 98פה חכירה בת נן לתקורקע הבקה לו כי זכויות החכירהודע  ש מצהיר כיוכהר .4.5

"( עם אופציה להארכה תקופת החכירה: ")להלן 27.12.2016 מיוםהחל שנים 

  .החכירהפת תקושנים שתחילתה החל מתום  98לתקופת חכירה נוספת בת 

 הרוכש מצהיר כי: .5

ביום י כ ,זקה בדירההח בכל שלב עד לקבלתמתחייב כי ככל שיתברר  שוכהר .5.1

בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ד עומנו יאהוא הסכם זה חתימת 

כר מההסכם שלו והוא מסכים  שהודעהרי  ,ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות

כמו כן   .מורהא טולות לקבלת פיצוי בגין הבילו זכא ולא תהא שנחתם עימו יבוטל

( זה כםהסל 'טנספח ות )בי כתב ההתחייעד לרבות עפ"ס לאין באמור כדי לגרוע מכ

 . , ובלבד שלא יהיה בכך כפל פיצוי בגין אותו ראש נזקעפ"י כל דיןמגיע ה

העומד בכללים  הסכםהבינוי כזה אושר על ידי משרד  לרוכש כי הסכםהודע  .5.2

כדי להוות אישור ביחס ן באישור זה יאם אול. "מחיר למשתכן" בועים במכרזהק

לקיים מו"מ על  וכשהר שלו ותהגביל את זכו/או כדי ל ,םההסכמסעיפי  אחדלכל 

חסינות כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד להסכם ו/או כדי להקנות  ההסכם

ד את ההסכם או אפשרות הרוכש להעמי לשלול את להגביל אוכדי יו ו/או סעיפ

ל את אפשרות שלוו/או להגביל או ל יפוטית עפ"י כל דיןת שקורמסעיפיו בבי איזה

 .ל פי כל דיןה עחוזפי הענות כנגד סעיעון טהרוכש לט
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, לצד שלישי הממכר או חלק ממנולא יהיה רשאי למכור את הוא כי לרוכש  הודע .5.3

שנים  7או עד חלוף  רהלדי 4שנים מיום קבלת טופס  5 ועד חלוף ותהחל מיום רכיש

 ,םם מבניההמוקד פיל ,ידת הדיור(רלה )בעקבותיה נרכשה יחההגוע ממועד ביצ

אשר נכרת לפני תום  ,השנים שבע/חמש תוםחר לאת יולהעברת זכו לרבות הסכם

 ,רוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירהה ,יחד עם זאת ,השנים האמורות שבע/חמש

  .רים בלבדת מגולמטר

על תצהיר וכתב  הרוכש תוםבמעמד חתימת הסכם זה, יח ,לעיל להבטחת האמור

 .'ט פחסנורף להסכם כצמאשר  ,מטעמו הבינוי או מירד התחייבות לטובת מש

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

 .למשרד הבינוי₪,  000045,הוא יחויב בתשלום סך של  ,המועד האמור

הערת  תירשום החברה ,ט'נספח  ינאבת והבטחת עמידתלצורך לרוכש כי הודע  .5.5

 .הבספריכן ן והמקרקעיישום ת רלשכאזהרה ב

החברה רשאית למכור או להשאיר . מסחרי בפרויקט שטחקם ויי ע לרוכש כדהו .5.6

בבעלותה את שטחי המסחר וכן להשכיר את שטחי המסחר לכל עסק ולכל מטרה, 

לשימושים  תאםל בהוהכ דות, חנויות שונות וכד'בין היתר לעסקי מזון, מסע

 דין. ראות כלף להווכפובהמותרים על פי הוראות תב"ע 

 

  חניה .6

 ת במרתף חניה.ותת קרקעי וחניותת ועילי תת חניוקיימו בפרויקט

 

 כללי .7

נספח א' )נספח התנאים זה לבין הוראות  הסכםן הוראות כל מקרה של סתירה ביב
 .הסכם זהתגברנה הוראות  (הכלליים

 
 

 על החתום,   
 

 
__________         ___________ 

 הרוכש                      החברה                   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

 'אנספח 
   

 כללייםתנאים 
 

 _____ __ לחודש __ שנתביום  תל אביבב ונחתם להסכם שנערך
 

 ערד אפיקי נדל"ן בע"מ בין:

  515452480מספר חברה  

 תח תקווה, פ9מרחוב השילוח 

 (ת"וכראו "המ "החברה" -)להלן

 מצד אחד             

 
 סכםמבוא להרט בכמפו  לבין:

 ("הרוכש" :)להלן
 שנימצד            

 מוסכם ומותנה בין הצדדים כי:                             

 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.זה  תם במעמד חתימת הסכםזה נחנספח  .א

 ם.הסכו במעות הנתונה לבנספח זה תהיה מש לכל מונח או ביטוי .ב

 
 הבניה .1

תף ואת כוש המשו, את הבית, את הריםנ/עות הקבלןבאמצה מתחייבת לבנות ברהח .א

 המפורטים פרט המחייב,מאשר לא יפחת מה בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני, רמכהמ

כי  מתחייבתהחברה  הרצוף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. "בבנספח "

וג ם בסיול רשם הקבלניה הרשומים אצמשנני שה באמצעות קבלן ו/או קבלניה תעהב

והה, תוך במקצועיות גבמנות ומיוע בתבוצ הבניהמתחייבת כי ה החבר מתאים.ה

 ש לגביו תקן ישראלי מחייב או. כל חומר, מתקן או אביזר שיטוביםשימוש בחומרים 

היתר הבניה שניתן/שינתן מומלץ, יהיה על פי תקן זה. הבניה תבוצע בהתאם ל

 .ראות כל דיןהווכן בהתאם ל, זההסכם "ב כנספח ב' לית והמפרט המצכנתולובהתאם 

התקנת אנטנה סלולארית על גג הבית ו/או בשטח הבית  יזוםתלא קין ולא תתרה החב

 המשותף.
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נויים בבית עצמו בתנאי שלא יחול ית הבית רשאית החברה להכניס שמת בנייעד להשל .ב

אלא בכפוף לאמור  ,בהתאם למפרט ובניש , החניה והמפרטעצמהבניית הדירה שינוי ב

מיוחדות של הסכם וראות כם ולהלהסלתוספות וכן בכפוף  'ב -ו 'פים קטנים אבסעי

שנויים בגינון,  כש, להכניסעל שם הרו הממכר. כן רשאית החברה, עד לרישום זה

הנובעות של הרוכש זכויותיו  ובלבד שכל ובעבודות הפיתוח בבית ו/או בסמוך לבית,

  . תפגענה דין לא עפ"י כלו/או זה כם מהס

הטכני לעומת  ית במפרטו/או הב רהממכאור יתאמה בין תאו אי הסתירה  ה שלבמקר .ג

 . כניע במפרט הטאור המופיי, יחייב את החברה התהתכניות

 .בוטל .ד

בים בהתאם לשיקול דעתה יקט בשלאת הפרוו/או בונה רה תבנה שהחבהודע לרוכש כי  .ה

 רתלעניין מועד מסי"י הסכם זה לרבות הסביר ובלבד שלא תפגענה זכויות הרוכש עפ

 .קההחז

כניסה  אוו/ ביתע שינויים במספר הדירות בכל ת  לבצה את הזכוהחברה שומרת לעצמ

י ד שלא יחול שינולבוב יית הפרויקט וכיו"ב.אופן בנו/או ב הבתיםבניית סדר או בו/

יבנו  וכן הבית והדירה , בקומה או במיקומה לעומת התכניותעצמהבבניית הדירה 

 דין. זה או כל הרוכש עפ"י הסכםגע בזכויות הדבר לא יפ וכי טבהתאם למפר

 "י סעיףהקלה עפל הבקש תהגשלפעול לסביר עת כי לחברה יש שיקול ד לרוכש הודע .ו

י הסכם זה /או עפ"י ת הרוכש עפ"פגענה זכויושלא ת ובלבד לחוק התכנון והבניה 147

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

 . ל החברהבלת ההקלה תחולנה במלואן עקב

 .מבוטל .ז

ות לרוכש ניתנת אפשריטים, נו מהספק הפרוזמם הככל ובמועד חתימת הסכם זה, טר .ח

מסוימים אשר  פות של פריטיםמתוך מספר חלו, ב'נספח ב, על פי המפרט לבחירה

ך ותור את הפריטים . על הרוכש לבחבלןאליו יופנה ע"י החברה/הק יוצגו לו ע"י הספק

 מתוהפריטים ויהיה עליו לאשר בחתיק תו לספן יפנו אויום מיום שהחברה/הקבל 14

ם כאמור, יו 14צורך בחירת הפריטים, תוך יפנה לספק ל והרוכש לא בחירתו. ככל את

כל והרוכש יוזמן ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו ר בעצמה. כא רשאית לבחוהחברה תה

ש חייב הרוכהם אלו שנבחרו על ידו, מתו י הפריטים שסופקהגיע לאתר ולאשר כל

זאת ם מספר פעמים( ו)וככל ויידרש, ג כש, לאחר תיאום מראש עם הרולאתרע להגי

 ימים מהודעת הקבלן.  10 תוך

    

יכול ובנוסף לבניית הבית נשוא כי  , טרם חתימת הסכם זה,החברהעל ידי  דע לרוכשוה .2

יקראו  הסכם )הבתים הנוספיםוא של הורט במבוהכל כמפנוספים  יבנו בתיםהסכם זה, 

 "(.הבית/ים הנוסף/יםולהלן: "ל חד לעיבי
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חידות ת ו/או מספר ייכללו מספר קומו הבית/ים הנוסף/יםיכול וכי  הודע לרוכש עוד

 העיבת וא/ו הנעט לכ לע תאזב רתוומ שכורהו ,מהבית נשוא הסכם זה שונהנון ו/או תכ

  .ךכל סחיב

בהתאם  נוילשיון וגודלם נתהדירות וכן מיקומם  ת, מספרר הקומונים, מספמספר המב

הרשויות השונות  הרישוי מולליך התכנון ווכן המשך תה ברההח ה הסביר שללשיקול דעת

לרוכש כי יבוצעו בקרקע  הודע. כדי לסתור את הדיןובלבד שאין באמור  וקבלת אישורן

ת גם לאחר חידה נוספי ם הנוסף/ים ובכלפיתוח ביחס לבית/יעבודות בנייה ועבודות 

כם זה ובלבד הס פי שלא תפגענה זכויות הרוכש על לבדוב וכשהדירה לר מסירת

מכר ושימוש סביר ה מהרוכש גישה סבירה ובטוחה למא תמנענל לשהעבודות הנ"

  .רמגורים בממכל

ואת  תיבלשרת את ה אשר נועדיבנה חניון ייתכן מצב בו על ידי החברה כי הודע לרוכש  .3

 .יקטת הפרורה במסגרספים אשר יבנו על ידי החבנוה בתיםה

נית לחניון הכשיר כניסה זמזכותה ל שומרת עלזו  כי רה,על ידי החב הודע לרוכשעוד 

לק מנספח "א"( וזאת עד למועד אכלוס ת )חת והמסומנת בתכניוחלף הכניסה המתוכננ

 וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע רתוומ אוהו ךכל םיכסמ שכורהו כל הבתים בפרויקט

  ן.ניולח וחה וסבירהתאפשר גישה בטהזמנית ניסה כה. ךכל רשקב הרבחהמ העיבת

 המסירה .4

הרוכש  זמין אתתובה  לרוכש הודעה בכתב, החברהישלח תמת הנכס לשמועד הסמוך ל .א

 21 -מאוחר מ , שלא יהיההחברהתו, במועד שיתואם בינו לבין שולר הממכרלקבל את 

 .ח ההודעהימים ממשלו

 גיע לקבל אתת הנכס לרשותו כלעיל ו/או לא יירלא יתאם מועד למס הרוכשככל ש .ב

מועד  בשנית לתאם הרוכשהודעה נוספת, ובה יתבקש  החברה לו שלחתו, הנכס לרשות

 . ימים ממשלוח הודעה זו 10שלא יהיה מאוחר מ , תולמסירת הנכס לרשו

, דה עד לאותו מועובלבד שהושלמה הבניא לעיל 4ההודעה כמפורט בסעיף ועד חל ממה .ג

חיר רה ע"ח מתרת התמווא ימל את הרוכש לשלםועל, על ירת החזקה בפי למסוכתנא

יע לחברה על שהודאחר ול הסכם זהא את יתרת התחייבויותיו על פי ולמלממכר ה

 לה מצידו,וף פעוובשית עימוהחברה )או מי מטעמה( תתאם תשלום מלוא התמורה, 

 וםי 21מתום  אוחרלא יקרה בכל מזה יהיה  כאשר מועדבממכר זקה את מסירת הח

דירה בהתאם לאמור לעיל מועד בו תימסר ה)ה א לעיל4ההודעה כאמור בסעיף מועד מ

, מובהר כי בכל מקרה "(תאריך המסירה" או "ירההמס מועד" הסכם זה:תיקרא ב

בכפוף וזאת  31.12.2021-הביום יהיה  לידי הרוכשמסירת החזקה בממכר מועד 

 קהאת החז ל בפועליקב והרוכש. ככל פי הסכם זה על ות הרוכשחייבוילמילוי הת

מועד העמדת הדירה שב ייח שלובשל מעשה או מחדל במועד מאוחר יותר בממכר 

 .כתאריך המסירה לצרכי כל האמור בהסכם ת הרוכשלרשו
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, ככל שהם מתחייבים לפי הסכם זה, הצמוד פיתוחועבודות ה סידור הגינהמוסכם, כי  .ד

עד למועד  ,המיטנת שובש ת השנההשלמתם, בהתחשב בעונ לאפשרות בכפוף יושלמו

נה מונעת מהרוכש גישה ד שאי השלמת העבודות אילבוב ת הבניה המשוערהשלמ

 לא יהווה עילה , והדברבממכר ובטוח ושימוש סביר העל הצמדותי לדירה רהביס

 יל באופןלות לעהחברה תבצע את הפעו י הדירה אינה מוכנה למסירה.לרוכש לטעון כ

ייבת להשלים רה מתחכל מקרה החביובהר כי ב רוכש.לפרעה שימנע, ככל האפשר, ה

 ם ממועד מסירת החזקה.חודשי 6סעיף זה בתוך פ"י את העבודות ע

פנויה  כשהממכרהמסירה  ריךבתא בממכרחזקה החברה מתחייבת למסור לרוכש את ה .ה

( )אישור איכלוס 4טופס בל ושנתק למגוריםראוי לשימוש  ואמכל אדם וחפץ, כשה

 ביוב וגז )ככל שמל, המים,למערכות הח קבע(ר בו)חי הממכר מחוברו יתהבכש, לבית

וכשזכות הרוכש בדירה חופשית מכל חוב, שעבוד,  (להתחבר לגזשייבחר הרוכש 

שניתן לרשום למעט הערת האזהרה והמינהל ת זכות צד שלישי )למעט זכויועיקול, 

כונות כנתאות ומשמשל א )פרטשכנת( ומלוט' המכר ונספח כם להס 5.5סעיף כאמור ב

כל  מלא קודם לכן אתבתנאי שהרוכש י הסכם זה(,הנזכרים ברוכש ח השלק

בכפוף למועדים לפי  יותיו שהוא חייב במילוין לפני מסירת החזקה בדירהבוהתחיי

ים , בהתאם להסכם זה, וכן בתנאי שלא חלו העיכובל פי כל דיןהסכם זה וע

תאריך לדחות את מועד זכות ה אתנים לחברה טים בהסכם זה ואשר מקפורהמ

  רוכש.מסירת החזקה בדירה לואת  ניההשלמת הב

 .בדירה ועד מסירת החזקה יושלם הניקוי מפסולת הבניהבמהחברה מתחייבת כי 

 ממכר, אם יהיו בבממכרסרב לקבל לידיו את החזקה יובהר כי הקונה יהיה רשאי ל

הפרת לי שהדבר ייחשב לו כמבת רים וזאמגור להמונעים שימוש סביים יסודיליקויים 

  חוזה זה.

ש לקבל את החזקה הרוכ סירובמור בסעיף זה, יהיה ר כי ככל ולא יתקיים האבהיו

חריות ויחל מניין ובמקרה זה ידחו מועדי המסירה, תקופת הבדק והא  מוצדק ממכרב

 רה.הימים בכל הקשור באיחור במסי

מסירה החזקה בדירה במועד הת א לקבלוניין יהא מעהרוכש מיחידי  אחדורק  במידה .ו

כלפי יחיד  האחר הרוכשיד וזר והרשאה של יחזה כמתן ייפוי כוח בלתי חיראו בהסכם 

חד מיחידי הרוכש שיהא מעוניין לקבל את החזקה באופן בו קבלת החזקה גם ע"י א

תמך על הוראות אלה. להסשאית הרוכש תיחשב כמסירה לכל יחידי הרוכש והחברה ר

 "י צד ג' מטעמו של הרוכש,ה עניין לקבל החזקחידי הרוכש מעומי מיו דהו כן, במימכ

בדירה בשמו של יחיד אותו לקבל את החזקה  סמיךוח המפוי כלהציג יייהיה עליו 

  הרוכש הנוסף ו/או הרוכש.
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לק ח כללכנס יאסור יהיה לרוכש לה ,כל חלק מהממכרברה תמסור לרוכש שהח לפני

 כן אסור לרוכשה, והחברזאת בתיאום עם  גםו ,ם התרשמות, למעט לשמהממכר

סור לרוכש לעשות וכן ארים, ולא על ידי אח בעצמו, לא ממכרלהכניס חפצים ל

וזאת עד  כם זהסהבכפוף להוראות  ממכרוספות או שיפורים כלשהם בשינויים או ת

של  תוכויל אינו יגביל את זלע האמורמובהר כי  .למועד המסירה ובכפוף לכל דין

 יות בפני ועדות התכנון.והזכות להגשת התנגדנות לערכאות, לרבות לפש הרוכ

של הבית  כי הרכוש המשותף הודע לרוכשלעיל,  'ה –ם א' מבלי לגרוע מהוראות סעיפי .ז

 3)ולעניין זה אף  ות דיירי הביתו לנציגד/י הבית/ים אימסר לחזקת ועעל מטלטליו, י

עקב  הייהאו חברת הניהול )אם ת ת(ורל את הדיות הראשונים שבאו לקבדירכשי הרו

קרה של פרויקט עם ה הראשונה בבית ובמס הדיר( בד בבד עם אכלוירי הביתבחירת די

-המשותף הרבי מסירת הרכוש אגפ-ס' בתים/אגפים אזי לעניין הרכוש המשותף הרבמ

ת מועד קבל": פי הענייןול )להלןי תהיה עם איכלוס הדירה הראשונה בפרויקט אגפ

 וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע תאזב רתוומ שכורה ."(הרכוש המשותף לשהחזקה 

 .ךכל רשקב המעטמ ימ וא הרבחה יפלכ העיבת

פי ימים לפני מועד השלמת הבניה המשוער, כהגדרתו בהסכם )או כ 30 -כככל ו

הודעה בכתב  יתרי הבשיתעדכן באמצעות הודעת החברה בכתב( לא תתקבל מאת דיי

 הראשונים שבאורוכשי הדירות  3ז , כי אשנבחרהדיירי הבית  ת  נציגותהמציינת א

קה ברכוש המשותף על לקבל את החז יהיו מחויבים - בדירה זקההח לקבל את

 . ויראו בהם כאלה שקיבלו החזקה כאמור מיטלטליו

רת הניהול )ככל חב ו/או סכם בזאת, כי גם אם נציגות דיירי הבית או רוכשי הדירותומ .ח

לת החזקה של ש המשותף במועד קבגיעו לקבל את החזקה ברכויכזו( לא  שתהיה

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

יראו אותם, בכל מקרה,  ף,אשר אינם מאפשרים שימוש בטוח וסביר ברכוש המשות

קה זד קבלת החף לכל דבר וענין במועשותוש המכמי שקיבלו בפועל את החזקה ברכ

שלום כל בת בותת האמור לעיל לעניין חמבלי לגרוע מכלליוברכוש המשותף לרבות ו

  שיחולו על הרכוש המשותף, ככל שיחולו. ו/או היטל ו/או ארנונהמס ו/או אגרה 

 שחלק מהשטחים המשותפים ומהציודלרוכש הודע לעיל ובנוסף, מבלי לגרוע מהאמור  .ט

המשותפים  וסף/ים וכי החזקה בשטחיםנלבית/ים הבהם יהיה שייך לבית וקן המות

או הבית/ים הנוסף/ים לוועד הבית של הבית ו/סר יימהמותקן בהם נמסר ו/או ובציוד 

תקופת הבדק  רם מסירת החזקה של הרכוש המשותף של הבית או מאוחר יותר וכיט

ים והציוד לבית ותפם המשלשטחים הנ"ל תחל ביום מסירת החזקה של השטחי

 לכ לע רתוומ אוה יכו סף/יםבית/ים הנובית ו/או לתסתיים, קרי ל ן שבנייתוהראשו

 אלש דבלבו ךכל רושקה לכב הרבחה דגנכ יהשלכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט

 .יות הרוכש עפ"י הסכם זהוכז הנעגפת



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

לת קב. אי שתואם עימו מתחייב לקבל את החזקה בדירה בתאריך המסירהכש הרו .5

תזכה זה וודית של הסכם תחשב כהפרה יס ואם חליפיובמועד מת ה בדירה כאמורהחזק

 כמפורט להלן:רוכש וי מהאת ההסכם, לקבל פיצ את החברה בזכות לבטל

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

ההצמדה של  איתנתאם ל)שני אחוזים( מהתמורה, בה 2%-למוכרת סכום השווה ל

לום הסכום, ד תשהסכם ועד למועממועד חתימת העו בחוזה, הרוכש שנקבתשלומי 

לגרוע מכל סעד נוסף  ל ההסכם, וזאת מבליש בגין הוצאות ביטוים מראכפיצויים קבוע

את סכום  הלחלט לטובת תהיה רשאית תרהמוקנה למוכר על פי הדין ובכפוף לו. המוכ

 .הרוכשע"י  הכומים ששולמו להסמתוך הפיצוי המוסכם כלעיל 

ש לא ין הצדדים כי במקרה שהרוככם בכי הוצהר והוסם אחד למשנהו ים מאשרידדהצ .6

או לא יאשר הגעתו  תואם עימורה, כפי שבדירה בתאריך המסי ופיע לקבל את החזקהי

כאמור ולאחר קביעת מועד חליפי  .א לעיל4 כאמור בסעיףממועד ההודעה יום  21בתוך 

אות ש בכל ההוצית לחייב את הרוכרשא תהיה ההחבר ,שגם אליו לא יגיעלעיל  ב4בסעיף 

ן באמור לעיל יא  .י קבלת החזקה במועדא שללה עקב העיכוב בו/או הנזקים שנגרמו 

 –מר חינם" בהתאם לחוק השומרים, התשכ"ז מאחריותה של המוכרת כ"שוכדי לגרוע 

1967 . 

  ומועד השלמת הבניההבניה תקופת  .7

 ימים לא יהוו הפרה של 60לא יעלה על מת הנכס ובמסירתו לקונה שבהשל איחור .א

 התחייבויות המוכרת בהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסעד כלשהו.

עליהם או אם  שליטה תושאין למוכר תתלויים במוכר כתוצאה מגורמים שאינם אם .ב

תות , מהומות, שביבהאי ת מלחמה, גיוס כללי, פעולותרבוליון, לה מכח עכתוצא

מחסור כלל ארצי בחומרי בניה,  במשק, בניה אובענף ה ותליות כלו/או השבת

, (סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים לרבות עקב)מחסור כלל ארצי בכח אדם 

ח ת הפיתוע עבודואו אתר קבורה, איחור בביצו גות, גילוי עתיקותטבע חרי תופעות

, צווים ממשלתיים או תוכרהמת שאינו באשמ המקומית ע"י הרשותהמבוצעות 

, יחול עיכוב בהשלמת הנכס, יידחה תשלא הוצאו באשמת המוכר ובלבד עירוניים,

הנ"ל,  או העיכוביבת באופן סביר מההפרעה המסירה בתקופת זמן המתחי מועד

רה, התמו חשבון ון אשר על רוכש לשלם עלהאחרהתשלום דחה אף ובמקרה זה יי

או  סבירים על מנת למנוע אמצעיםט בנקות תכרבהתאם ללוח התשלומים. המו

 .הממכר פשר את העיכוב בהשלמתלהקטין במידת הא

תחול לגבי  אמור בסעיף זה לאלמען הסר ספק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כ

, בין במפורש ובין תהמוכר מוטל עלאותיהם ם ולתוצאירועים שהסיכון להתרחשות

 .ופן סבירם באגביהל וןלקחת את הסיכ היבמשתמע, או שהיה על
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אחת  שלאת מועד המסירה בעל הצורך לדחות  תבסמוך לאחר שנודע למוכר .ג

לפי )המסירה  ת בסעיף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועדיונומהסיבות המ

פרט תהמסירה ו לרוכש על דחיית מועד תודיע המוכרת, (המוקדם מבניהם

ת עד הוצאל שבמו. ככהחדש את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה הבהודעת

ודיע תואת מועד המסירה החדש,  ה לא ניתן לקבוע את תקופת הדחייהההודע

 אודות הנתונים הנ"ל. ההיוודע ל כך בהודעה נפרדת עם על תהמוכר

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

עד המסירה, תוכל ני מוים לפות בסעיף זה התעורר במהלך החודשיים האחרונהמנוי

על דחיית מועד המסירה כאמור גם במהלך חודשיים אלה,  לרוכשהמוכרת להודיע 

בסמוך לאחר שנודע לה על הצורך לדחות את מועד המסירה, ובלבד שבנוסף 

ופן סביר, בעת להתקיימותם של תנאי סעיף זה, המוכרת לא היתה יכולה לצפות בא

 עכב את השלמת הנכס.רם המל הגוכריתת החוזה, את התרחשותו ש

במקרה שדחיית מועד המסירה מכל סיבה שהיא, תעלה על ששה חודשים ממועד  .ה

המסירה )להסרת ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת 

ם ולקבל השבה לעיל(, יהיה הרוכש זכאי לבטל את ההסכ א7 החודשיים המנויה בס'

ירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. ה, בצהתמורשל כל הסכומים ששילם על חשבון 

 ביטול כאמור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול. על

ימים ממועד  60ככל שהמוכרת לא מסרה את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו  .ו

נזק, בסכום המפורט להלן, בעבור כל  המסירה, זכאי הרוכש לפיצויים, בלא הוכחת

 ן:ועד המסירה ועד למסירה בפועל, כלהלנו ממלק ממחודש או ח

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

בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודשים  - 1.5

 מאותו מועד.

 -ב  ת של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפליםסכום השווה לדמי שכירו

 לאחר מועד המסירה ואילך. בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים - 1.25

ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש.  ו' לעיל7הפיצויים הקבועים בסעיף  .ז

הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד המסירה, ישולמו בתום שישים 

 הימים האמורים.

או  .א7סעיף יבות הנקובות בהדירה לרוכש עקב כל אחת מהס רתמסיתאריך  דחיית .ח

 במועדן. רההחבו כלפי שתחרר מהתחייבויותיהללרוכש לה לא תהווה עילעיל  .ב7

תחול לגבי  זה לאמועד המסירה כאמור בסעיף חיית , יובהר כי דלמען הסר ספק

, בין במפורש ובין החברהמוטל על  וצאותיהםהסיכון להתרחשותם ולתאירועים ש

 ת את הסיכון לגביהם באופן סביר.קחל עליההיה במשתמע, או ש
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אם בהתההסכם  תטל או לבנדואר רשום על רצוב תבכוהרוכש הודיע לחברה בככל  .ט

, תו כאמורבלה הודעייום שקיום מה 45כש תוך תחזיר החברה לרו -א לעיל7לסעיף 

 בתוספת הפרשי הצמדהותמורה י הרוכש על חשבון האת הכספים ששולמו לה על יד

וזאת מיום תשלומם ית של חשבון הפרויקט ההצמדה והריבתאם לתנאי וריבית בה

ת הרוכש על חתימ כנגד וזאת ם בפועלמיכוהסת רלחברה ע"י הרוכש ועד החז

ים ת ע"י רשות המיסהמתפרסם מעת לע ח הגנריהתאם לנוסר ביטול בתצהי

 זרת פנקסי השוברים והערבויותחה, וכן לאחר כם מבוטלו ההסושיאומת כדין, לפי

  (. העסקה" לויטב ימסמכ)כל אלה לעיל ולהלן: "לחברה 

 

קב אי מסירה עמוכנה ל מועד בו הדירהה בלרוכש את הדירה לא תמסור קרה שהחברמב .8

לא יהיה לעיל,  6יף הסכם זה וכן במקרה האמור בסע ילוי חובה כלשהי של הרוכש לפימ

ת יבות הנלוול חלכ סאת הרוכש, ביח ואולם יראובממכר רשאי הרוכש לתפוס חזקה 

החברה רשאית מסירה והבמועד ירה את החזקה בד עלפוב בלילקבלת חזקה כמי שק

 ויבויח, המסירהממועד רם לדירה החל ק שיגכל נזיה ובוצאותבכל הב את הרוכש לחיי

ות לרבות עמליהיו כאלה,  אםלדירה, לרבות הוצאות עריכת ביטוח בהוצאות שמירתה, 

משותף ה ושרכה תוישלם את חלקו בהוצאות החזקם זה( ה )כהגדרתה בהסכבטוחבגין ה

מבלי לפגוע  אתוזהארנונה,  לומיובתשלהלן,  26ר בסעיף נזכ, כפרויקטבו בבית

לן. השתמשה החברה בזכויותיה לפי סעיף הל 33החברה כמותנה בסעיף  זכויותיה שלב

 הוצאות,בנוסף לום הנזכר באותו סעיף, ית החברה לנכות מן הסכ, תהיה זכאלהלן 33

 זה.ף ימים לפי סעיתאהמם מיונזקים והפסדים, גם את הסכ

 

 ם ותוספותויישינ .9

החל ממועד החתימה על בממכר שדרוגים  ם ו/אושינויירוכש לבצע לא יתאפשר ל

וכן לא יתאפשר קבלת זיכוי כנגד ויתור על למועד קבלת החזקה בממכר  ועדההסכם 

כיב ריתאפשר כל עוד ה, שהרכיבים הבאים למעט זיכוי כנגד ויתור על ב' נספחרכיבים ב

 הקבלן: /רהע"י החב הותקן לא

 בח;ארון מט .א

 ארון אמבטיה; .ב

 חת(;ור, אמבטיה ומקלסוללות למים )כי .ג

 לפון;נקודות מאור, בית תקע ונקודות ט .ד
  

 גד קיזוזיתבצע כנמפורט במפרט המצורף להסכם זה, וכספי בגין ויתור הזיכוי גובה ה

 ח ג'.האחרון כמפורט בנספ סכום הזיכוי מהתשלום
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 המסירה פרטיכל .10

עיל ביחס ל 7 -ו 6, 5 ,4 עיפיםפות לאמור בסלרוכש, ובכפיה בדירה זקהחמועד מסירת  .א

בין  יוכן מסמך בכתב אשר ייערך וייחתם המסירה וקבלת החזקה בפועל בדירה, עדומל

הפגמים יים והליקו כוחו, ובו יצוינואו בא הרוכש מי מיחידי נציג החברה/הקבלן לבין 

  .כאלה יהיו אם - "בח "נספלבין  הממכרבניית  ואי התאמות בין בממכר

הרוכש יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני ובסמוך 

למועד המסירה, בתאום מראש עם המוכרת. במועד המסירה תיערך ע"י המוכרת 

ו אי התאמה אשר ל פגם, ליקוי אם, ובה יצוין כוהרוכש תרשומת, אשר תיחתם על יד

 "(.פרוטוקול המסירה" –התגלו על ידי הצדדים במועד המסירה )להלן 

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

 לרשות הקונה הממכרת העמדת ירה כדי להעיד על כך שבעאין בעריכת פרוטוקול המס .ב

לרשות הקונה  הממכרדת גלותן בעת העמן היה לין שניתספות, בלא היו אי התאמות נו

טענות כדי למנוע מהרוכש להעלות וחו אין בכניתן לגלותן כאמור, ו ובין שלא היה

 אמה. בדבר אי הת

כרת על פי כל ול את אחריות המוכדי לסייג או לשלהמסירה קול כת פרוטואין בערי .ג

 דין.

 בממכרכך שאין ום ראיה לה עצמה משהמסיראין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע  .ד

 צון הרוכש. רויים או שהיא נמסרה לשביעות ליק

, בפרוטוקול עילדל ד -וב, ג ם ים קטניול את הוראות סעיפלכלתחייבת החברה מ .ה

 סירה.המ

יהיה , אסור פרוטוקול המסירהה על ידי חתימת דירלפני שהחברה תמסור לרוכש את ה .ו

ם עם החברה, וכן אסור וגם זאת בתיאו ט לשם התרשמות,רה, למעכנס לדייוכש להלר

כש לעשות לרו אסורא על ידי אחרים, וכן ולא בעצמו הכניס חפצים לדירה, לללרוכש 

 .בדירהאו שיפורים כלשהם ינויים או תוספות ש

 
 תקופת הבדק .11

, לעומת תיאורה בממכר אי התאמה שתתגלהליקוי ו/או המוכרת תתקן על חשבונה כל  .א

נאיו ואגרות( כפי בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, ת במפרט או בתקן רשמי או

תקנה חלה על המוכרת על פי הוראות חוק שהינם במועד חתימת הסכם זה, ושהחובה ל

"חוק  -"אי התאמה", "אי התאמות" ו -)להלן בהתאמה  1973-המכר )דירות(, תשל"ג 

תירה בין ך התקופות הקבועות בחוק המכר. בכל מקרה של סהמכר"(, וזאת למש

 ין הוראות חוק המכר, תגברנה הוראות החוק.האמור בהסכם זה לב
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ע ליקויים שעליהם הודימי מטעמה( ת ע"י )לרבו ים דחופים תתקן החברהקרבמ .ב

מוקדם  ון, אם הלקוי הוא מהסוג המחייב תיקבהקדם האפשריהרוכש בכתב לחברה 

 .ובאם ביצועו אפשרי מבחינת עונת השנה.

ב כשימוש יחששבגינם קיים תקן ישראלי יורה כלשהי סחר או בצ, במובחומר ושהשימ .ג

 בחומרי בנייה טובים.

ן ליקויים ברכוש המשותף של ת הבדק לענייכי מנין תקופבין הצדדים מוסכם בזאת  .ד

קה של כל חלק מהרכוש המשותף )ככל והרכוש חזממועד מסירת ההבית, יחול 

 .  א"" המשותף נמסר בחלקים( ובכפוף לס"ק

יודיע שהרוכש ת בכך תנומו ,כאמור לעיל אי התאמותקון ילת רהחבה ויותבהתחיי .ה

 הגלותירה, ואם לא ניתן לתוך שנה ממועד המס כל אי התאמה קיוםעל  חברהל

 תה, תוך זמן סביר מהיום בו נתגלכשבעת העמדת הדירה לרשות הרו בבדיקה סבירה

 . ה"(אמ"הודעה בדבר אי הת –אי ההתאמה )בהסכם זה 

לתקנה על פי  תביחומ חברהואשר ה לתיקון תיתנכאמור הנ האי התאמ תההתגל .ו

תקן תתאמה, דבר אי ההודעה ב חברהוניתנה ל, כר או הסכם זההוראות חוק המ

 רוכשהזה והדין, ובתנאי שה כלעיל על פי הוראות הסכם ההתאמאת אי  חברהה

 הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.    חברהאיפשר ל

תר ת או יופעם אח םאות נהתיק רהחבלאחר שהו אי התאמות /ו םקוייו ליוהתגל וחזר

 , אואי ההתאמההליקוי ו/או דבר ב הרוכשודעת ד התן במועבמשך שנתיים שתחיל

בתוך זמן  נה אותםקתי לא והחברהדחוף  ו/או אי ההתאמות הליקוייםשל  נםקושתי

. ןיקוצאות התישא בהות תוהמוכר םקנלתרוכש , רשאי הרוכשסביר ממועד הודעת ה

 יצוע התיקון.ימסור הרוכש למוכר הודעה מוקדמת כל כך בכתב טרם ב, במקרה זה

כס לשם בדיקתו לנ או לקבלני משנה, להיכנסו/, לקבלן רהלחבמתחייב לאפשר  שוכהר .ז

תיקונים  ממכרמתוך הלבצע וכן  ני אי ההתאמות, ככל שתהיינה,קוית תוכדי לבצע א

עשו בשעות יד שאלה יהמשותף, ובלבו/או ברכוש  יתביחידות אחרות בב ידרשויש

  .הרוכשאום מראש עם יבתוסבירות 

 לפיבהסכם זה וכאמור  ןצועיבב תחייביא הש אי ההתאמותון ת תיקא בצעהחברה ת .ח

 ףופכב הרוכש בדבר אי ההתאמה מסירת הודעת ממועד סביר זמן בתוך דיןכל 

 .התיקונים במהלך ביצועאי הנוחות ככל שניתן ותפעל לצמצום  ןידבש םידעומל

 רכושל או לממכרגרם נזק יכלעיל יע"י החברה צוע תיקונים יככל שכתוצאה מב

כוש המשותף הר או ממכרחזיר את מצב התכנ"ל וכל נזק רה החבתקן תהמשותף 

 תיקון.ה, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות יתןככל הנ לקדמותם
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או  יתבבניית הבים שהועסקו כתבי התחייבות מקבלנ לרוכשוכל להמציא ת חברהה .ט

הנרכשים  יםמספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזר

 הרוכשחריות ישירה כלפי , אבל על עצמו הקבלן או הספקים, בהם יקמוכנים מספק

רים והסחורות שבוצעו או ם, החומהמוצרי ,ודות או המתקנים, המערכותהעבלגבי 

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

תאמה אי ה בדבר הודעהאו לספקים בכל  יםלפנות ישירות לקבלנהרוכש יהיה על 

לא נענה בתוך זמן  ספקאו ה הקבלןשמקרה ב .חברהליתו פניולהעביר העתק  כלעיל

ת הקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמוכש או שסביר לדרישת הר

רוק או מחמת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת יאו פ פשיטת רגל

 החברוה בדרישה לביצוע תיקונים חברהלנות רשאי לשוב ולפהרוכש  יה, יההרוכש

ן הסר מעל .כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דיןות תקן את הליקויים ואי ההתאמת

מות על פי כל אי התא לתיקון תריואח חברהספק, יובהר כי אין באמור כדי להסיר מה

 דין.

וש ראות תחזוקה ושימת הוברחולמועד המסירה  עדהחברה מתחייבת למסור לקונה  .י

ול ב לפעמתחייהחברה עותק מהם והרוכש  סורואביזרים כאמור לעיל, תמ למתקנים

 על פי ההוראות הנ"ל.

 

 קרקע, בניה נוספת ושימושים בבממכרת על שם הרוכש הזכויורישום  .12

בכפוף להוראות , הסבירכי לחברה תהא הזכות המלאה, לפי שיקול דעתה  שדע לרוכוה .א

ירשם/מו , םכל וישנכ ,תים הסמוכים לוביחד עם הבהבית לבדו ו/או  ע אםבולקהדין, 

דה עצמאית הניתנת רשם על שם הרוכש כיחיישהדירה ת ובלבדלאו, כבית משותף, אם 

 הוי נפרד. לזי

ק לחו 142ים המשותפים כאמור בסעיף בתפנקס הישום בהיה והבית ניתן לר .ב

 ות:באאזי יעשה הדבר בהתאם להוראות ה המקרקעין,

יהיה צורך ם שוהסידורי , החיוביםפעולותלעשות את ההחברה מתחייבת    (1

רשום את לפי חוק המקרקעין ולהבית כבית משותף שות למטרת רישום לע

קעין, או המקר חוקין יענ, כשהבית לבדו הוא בית משותף להבית המשותף

ל ע הבית ביחד עם בית/ים אחר/ים שהוקם/מו יוקם/מו על ידי החברה ו/אוכש

-מקרקעין וק הח ןייאחד לענית משותף ביחד ביהיו  קטויפר וידי אחרים באות

נהל יידי המשתבוצע על  חברה ובכפוף לחלוקת הקרקעהכל לפי ברירת ה

וכל זאת  מכותמוסיות הוהרשו נהל או קק"ל(י)במקרה של קרקע בבעלות המ

  .בועים בחוק המכר ובכפוף להוראות חוק המכרקהמועדים בהתאם  ל
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את כל החיובים המוטלים עליו כל הפעולות ולקיים  ייב לבצע אתמתח היזם

מצאת קרקע שבה נשל חלוקה ואיחוד של הן בקשר לרישום בפנקסי המקרקעי

ק המכר. כמו כן, חובהתאם להוראות ותר האפשרי ובי עד המוקדםהדירה, במו

ים משותפים לא יאוחר מתום רישום הבית בפנקס בתהיזם מתחייב לגרום ל

נקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור ממועד רישום בפ שנה

חר והכל , לפי המאוירה לרשות רוכש הדירההד( או ממועד העמדת 1בפסקה )

 מכר.ק ההוראות חובהתאם ל

בפנקס  בממכרהרוכש לרשום את זכויותיו של ת כמו כן, מתחייבת המוכר

לא יאוחר  ,חובתואות למשכנתולרשום באותו מעמד את ה, הבתים המשותפים

, או הבית בפנקס הבתים המשותפיםמתום שישה חודשים ממועד רישום 

וכל זאת בהתאם   ,, לפי המאוחרירה לרשות רוכש הדירהממועד העמדת הד

 .פוף להוראות חוק המכר.למועדים הקבועים בחוק המכר ובכ

במקרה בו , ב]ג[ לחוק המכר6יין הוראות סעיף לענ , כילמען הסר ספק מובהר

ד/בית מורכב, אגפים הנרשמים כבית משותף אח/בתיםבפרויקט מוקמים מס' 

מת שללעניין המועד לרישום הבית המשותף ימנה לאחר ה אזי מניין הימים

 חשבנהו תנסיבות אל( ולציההפרצשום )בנוסף לריהאגף האחרון /הבית

ומן, קית ייתה למנוע אחברה ושהחברה לא יכולה הכנסיבות שאינן בשליטת ה

ו במניין הקמת הפרויקט כולו לא יבואהשלמת יכך כל התקופות שעד ולפ

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

רק ו במניין, אך וואיבל, לא אמורות לעיתקופות הרישום הישוב בחכי יובהר 

 ותיבוב בביצוע הרישום נגרם עקב נסכי העיכלגביהן תקופות שהחברה הוכיחה 

 ה למנוע את קיומן.שלא בשליטתה והיא לא יכל

חופשי מכל חוב,  הממכרהיה יעל שם הרוכש  בממכרת זכוהבעת רישום    (2

 רהבמק קעות בעל הקרת לצד שלישי )למעט זככושיעבוד, עיקול, משכנתא או ז

 5.5אמור בסעיף , ולמעט הערת האזהרה כנהליהמ ע"יל קרקע ששווקה ש

הסכם זה ופרט לכל חוב, שהרוכש קיבל, כמפורט ב ת(, פרט למשכנתאולהסכם

ל ידי הרוכש ות צד שלישי אחרת אשר נוצרו ו/או נגרמו עשעבוד, עיקול, וזכ

  .כרממברוכש ל זכויות הלו על ידי צד שלישי עוטו/או באחריותו ו/או שה
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 ושיםטחים וחלקים לשימן הרכוש המשותף שאית להוציא מזכ החברה תהא   (3

נים שונים הקשורים בשימושם של בעלי חניה, מיתק ר,עבמסוימים כגון מ

כמפורט במפרט המצ"ב כנספח  "בחברות אספקת שירותים וכיו היחידות בבית,

 ע לשימושהקרק ים מןד שטחלייע חברה זכאיתה . כן תהאלהסכם זה ב'

ולמעט ) גון אנטנותור מיתקנים כ"ב, או לשימוש עבכיושבילים, חניה ול

כלים לאספקת גז מרכזי, בין אם השימוש קשור בבית ימ, (אנטנות סלולאריות

המוקמים  מבנים אחריםהמתקנים ישמשו את הבית ביחד עם  םובין א

שלא ובלבד  זה להסכם המצ"ב כנספח ב'ט כמפורט במפר סגרת הפרויקטבמ

 .פי הסכם זהעל ה זכויות הרוכש נעתפג

ד שטחים מתוך יחליע"י החברה כי החברה תהא רשאית  לרוכשהודע בכלל זה,    (4

של הפרויקט לצורך הקמת חדר לשימושה של חברת הרכוש המשותף 

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

 וזכויות מעבר(, האזיקת הנת בדבר ראות הסכם זה )לרבות מהואומהור

פשית לטובת חברת החשמל לחדר ישה חוחייב הרוכש שלא להתנגד למתן גמת

, במפרט המצ"ב כנספח ב' להסכם זהוכמפורט  מיועד לחברת החשמלה הישי

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

 ו/או במפרט המכר ות מיקומה  לעומשתנככל שמיקום החדר י ל.שמחברת הח

ף האמור הינו בכפו . בכתב לרוכשעל כך  , החברה מתחייבת להודיעוכניותבת

אין בהודעה כאמור כדי ה זכויות הרוכש על פי הסכם זה. ך שלא תפגענלכ

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

, לפי קביעת שכאת הרו יחייבו זה בסעיףוראות המפורטות ההכל ו/או חלק מ   (5

משותף ו/או רישום שטר ישום הבית ה, גם לפני רהסבירושיקול דעתה רה החב

בלשכת רישום המקרקעין, ויכללו, לפי  ממכרהלגבי  – לפי העניין –ה ירהחכ

ו בשטר החכירה ו/או בחוזה בחירת החברה, בתקנון הבית המשותף ו/א

 החכירה.

ל ושהבית  משותף שלהרכוש ה ית לחלק אתם כי החברה תהא רשאסכמו   (6

ובין ובכפוף להוראות הדין  הסביר תהבהתאם לשיקול דעהנוספים בתים ה

, והכל ובבתים הנוספים רות בביתתחשב באופי השונה של הדיבהר שאה

די החברה חלקים א יוותרו בייובהר כי ל .כמתואר במפרט המצורף להסכם זה

 תף.שומהרכוש המ

בית ישנו וע לו שבידי מספר בתים אזמ מורכב יההפרויקט יהכי  לרוכשהודע    (7

הנוספים(  יםבתהבתים )הבית והבית ורכוש משותף לכלל רכוש משותף ל

    .ומתחת לקרקע הקרקעשייבנו על 
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 זכות חכירה ללא רישום בית משותף .13

 בוטל. .א

כי בהתחשב בכך  יםלמשנהו כי הוצהר והוסכם בין הצדדשרים אחד הצדדים מא .ב

ף עילביצוע הרישומים הנזכרים בס יתוקשרות חן כעת אפרוכש שאיה הודיעה לשהחבר

הרישומים הנ"ל, הרוכש ך מראש לביצוע ריתאלעיל ואין באפשרות החברה לקבוע  12

לאחר רישום  ,לכך ומשפטית מסכים שהרישומים יתבצעו לכשתהיה אפשרות חוקית

 ה/ם מוקםהקרקע עלי טחי הקרקע שבהם כלולהש תכנית החלוקה של הקרקע או של

, הקבועים בחוק המכרף למועדים והכל בכפו יןילפי הענ ,ובו הבית קטפרויה םאו הוק

, ובלבד שהעיכוב החברה מכל אחריות באשר להשהיית הרישומיםחרר את שמ הרוכשו

מבלי שהדבר יגרע  תלוי בחברה, וזאת ר באשמת החברה ו/או שאינוצלא נו

במידת ן טילמנוע או להקת ים על מנירמצעים סבלנקוט באתה של החברה בומהתחיי

וצר שתיו ראחל ביצוע הרישומים הנ"ל תוך זמן סבירל בלטפוכן פשר את העיכוב הא

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

 ם לכל דין.כם זה ובהתאבהתאם להס

קי קרקע ו/או חל ת על הקרקעה זכאית להמשיך ולבנוברמוסכם במפורש כי הח .ג

 נוספים ו/או קומות ו/או חלקי מבנה וחדו עם הקרקע בתים ו/או מבניםיאש נוספים

, כל זאת בכפוף לקבלת האישורים המתאימים ו/או בבתים הנוספים ם בביתפיוסנ

 ושאית לשם האמור לעיל, גם להשתמש ברכתהיה רשוהחברה  מהרשויות המוסמכות,

תף ואת חלקי שוהמהבית  צו רישוםהתקנון ולשנות את  המשותף של הבית ו/או

ו את חוזה ו/א ן(ייענ)לפי הוש המשותף ו/או את שטר החכירה היחידות בבית וברכ

ובלבד  ולכלול כל בית נוסף שייבנה במסגרת הבית המשותף)לפי העניין( החכירה 

 .לא תיפגענה בממכר ויות הרוכששזכ

בעל ל ש ה ו/אושל החבר ה הבלעדיקע הם רכושלקי הבית ו/או הקרל חשכ הודע לרוכש .ד

, עיניהםת אוצו ובתנאים כרת בהם ולהעבירם למי שירהקרקע אשר יהיו רשאים לעשו

 םהילא יהשלכ הנעטב אובל יאשר היהי שכורהש ילבמ, והדין בכפוף להוראות המכרז

הודע סכם. כן ההעל פי  בממכרשלא יפגעו זכויותיו של הרוכש , ובלבד ךכל רשקב

ייחשבו  אשר מפורטים במפרט יתקע ו/או הבם של הקרקיחלרק אותם י כ לרוכש

 .יםו/או הבתים הנוספ תמשותף של הבי כרכוש

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

גמר חתימת  ני)שאינן מנוצלות וקיימות לפ ם, זכויות בניהמרתפים, גגות ו/או חלק מה

מס' ו/או לרישומית בבית יחידה ל דירה אועל הגגות ל ט(יקרוהמכר בפ כלל הסכמי

בכפוף  כפי שתמצא לנכון פיםתים הנוסו בבו/א בביתרישומיות יחידות  רות אודי

רוכש על פי לא תפגענה זכויות השו , ובלבד שיעשה בהתאם למפרטלהוראות כל דין

 .ההסכם
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 כל הדירות בבניין, אתר וכר מכשהמ עד היווצרן הינו לאחרמומובהר כי זכויות בניה ש

 .ת בבנייןינה שייכות אך ורק לבעלי הדירוהית

 בוטל .14

וף לקיום מלוא התחייבויותיו של הרוכש על פי הסכם זה, בכפ יכ ,יבתהחברה מתחי .15

לאחר רישום הבית כבית משותף  םודשיח 6 תוךעל שם הרוכש  בממכרזכות העביר את ת

או  משכנתא, שעבוד, עיקול חובל ר מכמשוחר רממככשה וזאת, אות הדיןרוובהתאם לה

וככל להסכם  5.5יף סעפרט להערת האזהרה כאמור בם בחברה, זכות צד שלישי, התלויי

נהל )כפוף לנהלי ילחוזה חכירה שייחתם בין הרוכש למפרט נהל, יוהקרקע הינה קרקע מ

יף בסע לאמור ובכפוף לן(לה 22יף עס)כמפורט ב נספח זהלמשכנתא הנזכרת בנהל(, יהמ

 זיקות הנאה.בדבר  16עיף סן ונותקלהלן בדבר רישום  16

 

 הרוכש מתחייב:   .16

שות ומוסד אחר או במשרד עוה"ד המקרקעין ובפני כל רם להופיע בלשכת רישו .א

תואם זה, בתאריך שינספח ב והמשכנתא, כאמור הממכר המפורטים להלן, לשם רישום

אם , ם החברהעהנ"ל  ומיםהריש לו בביצועעו"ד שיטפ ל ידיאו ע החברהידי על  עימו

וכש הרדרש הופעתו האישית של יזה תבהסכם  ח הנזכרוהכ-יפוייאף מסירת על 

 בפניהם. 

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

לים, השתתפויות טיילם את כל המסים, הארנונות, ההות כי הרוכש שתעודות המעיד

ת דה המקומית לתכנון ובניה ולרשוועלו, גיעים לממשלהם המאחרי לומי חובהותש

להלן, וכל תעודה אחרת  25 - ו 23בסעיפים  מר, בכפיפות לנאהממכרבגין  המקומית

 הממכרר לרישום המקרקעין בקש שיהיה צורך בה או שתידרש על ידי לשכת רישום

 על שם הרוכש. ןיוהמשכנתא בלשכת רישום המקרקע

ם בין הצדדים כי יחד עם רישום סכהוהוצהר ו נהו כילמש האחדאשרים ים מהצדד

לגבי החלק היחסי  זכות הרוכשרשם יתן בפנקסי המקרקעי זכויות הרוכש בממכר

 ים/תחס לבינתן ביישום שיבחלק הרכוש המשותף הצמוד לדירה כפי שייקבע בצו הרי

 .סכם זההמצ"ב להובתכניות  טרולמפורט במפ בהתאם לחוק המקרקעין

 

 ותקנון אההנ קותיז .17

ם בין הצדדים כי החברה תהא סכרים האחד למשנהו כי הוצהר והושמאם הצדדי .א

שום בפנקסי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין זיקות הנאה במובן חוק רל זכאית

ין השימוש להולכי רגל ו/או לכלי רכב ילענ לזכות ו/או לחובת הקרקעהמקרקעין 

כאלה, וזכויות  יויההחניה, אם מות למקוקשר א הדין בהוו הוב לקרקע או אליחרמה

 י חשמל, קווי תקשורת וכיו"ב. למעבר לצנרת, כב
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ו/או  דרך הביתיתכן ו מכלליות האמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי לגרועי מבל

 תבלטובת בתים שכנים ולטוכי רגל ו/או לכלי רכב תוקנה זכות מעבר להול טהפרויק

חום קומות חניה בתמ כיוכי קיימת אפשרות  אחר למקוםאו  הגישה למקומות חניי

 .קטהאחרים המוקמים בפרוי בתיםהלדיירי יוקנו  הקרקע

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

ת המשותף יהיה מורכב כוש המשותף בין שהביהוצאות ההחזקה של הר קתוחלו

ול בו לפי שיקול כלל מספר בתים, וכןכב ממור תף יהיהמשולבדו ובין שהבית ה תימהב

ת הרוכש וספות המחייבות אהנאת כל ההוראות וף להוראות הדין, כפוב הסביר דעתה

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

 .להסכם זהלאמור במפרט המצורף 

ות ראהוקעין, יחולו קרם המרישוזה בלשכת  נספחם בומים הנזכרישילאחר ביצוע הר .ג

 .ם, ככל ונרששטר החכירה שנרשם

 הרוכש עפ"י הסכם זה ובלבד גענה זכויותתפלכך שלא  ףהאמור לעיל הינו בכפו .ד

ת בנכסים מסוגו לעומת דיירים בבניין שהינם בעלי זכויו שהרוכש לא יופלה לרעה

 הממכר.של 

 

 התמורה .18

ר חימ לשלם לחברה את רוכשיב הם זה, מתחיהחברה בהסכ ייבויותחתבתמורה לה

 -)להלן וסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנף לההרצו" ג"כמפורט בנספח  הממכר

 (."הממכר"מחיר 

 ."ג" יהיה צמוד כמפורט בנספח הממכרמחיר  .א

ל מוטל על העסקה נשוא הסכם זה יחול עמוסכם בין הצדדים כי מס ערך מוסף ה .ב

 ."ג"פח ורט בנספמהרוכש כ

 

 וכשי הרכספ ה להבטחתוחבט .19

)הבטחת השקעות של רוכשי  כרהמק לו שעל פי הוראות חו הודע כיר מצהיהרוכש 

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

כר הבטחת השקעות, שיפורטו להלן, לאחר את אחת מהבטוחות הקבועות בחוק המ

 רה: מוהתמונח זה בנספח דרת כהג ,הממכרחיר ממ 7% -לה מברה למעחלששילם 

 ערבות בנקאית; .1 

הפיקוח על שירותים פיננסים  קביטוח אצל מבטח כמשמעותו בחווליסת פ . 2 

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

שעליה נבנה הבית,  ענשוא ההסכם או חלק יחסי מהקרק הממכרל עבוד ששי .3 

טובת חברת נאמנות שאישר לכך ל אוה לטובת הרוכש אשונגה רדרמשכנתא בב

 שיכון;ה שר
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בית, לגביי חלק יחסי מהקרקע שעליה נבנה ה וא הממכרהערת אזהרה על  .4 

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

י שיש להם או זכות של צד שליש/והחלק היחסי בבית שעבוד ו/או עיקול 

חלק והקרקע עליה מוקם הפרויקט או  כלכ ל הערת האזהרה;ות עעדיפ

הערת אזהרה על הדירה  יתן לרשוםננהל ולא ימהפרויקט הינה קרקע מ

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

  נאי חוק המכר.לת

ה נבנ עליהי מהקרקע שאו בחלק יחס בממכר תררישום הבעלות או זכות אח .5 

ו עיקול ו/או זכות של או הקרקע נקיים מכל שעבוד ו/א רכממההבית, כאשר 

 י;  צד שליש

 

20.  

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

ה יהיעה לו החברה בכתב כי הבטוחה שתומצא לרוכש תהמכר הבטחת השקעות, הוד

"(, בהתאם הבטוחה" -לן)לה בלבד ביטוחיסת פול ית אובנקא ערבותבטוחה מסוג 

סכומים יה בגין כש תהלרופק הבטוחה שתונהמכר הבטחת השקעות. להוראות חוק 

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

 ות.השקע

לטובתו הבטוחה אשר תונפק  תקהודע לרוכש כי התמורה כוללת את עמלת הנפ .ב

רוכש שביל התשלם בוכי החברה  הבטחת השקעותר מכא.)ב( לחוק ה3 סעיףאם לבהת

 .י חיובו של הרוכש על ידי הבנק המלווהלצורך כיסו מלווהק הלבנועבורו עמלה זאת 

לשנות  סבירלפי שיקול דעתה ההרוכש מסכים בזה כי החברה תהא רשאית בכל עת ו .ג

, פךלהו בלבד ת ביטוחוליסוג פבבטוחה מס מסוג ערבות בנקאית החו/או להחליף בטו

ובלבד  (ת""הבטוחה החלופי -)להלן ת השקעותבכפוף להוראות חוק המכר הבטח

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

 שכצורך בהסכמה או חתימה כלשהי מצד הרוכש. הרו המוחלפת בטלה ומבוטלת ללא

  ה.חלפת הבטוחשא בהוצאות הילא י

או בהתקיים זה, ת הסכם עפ"י הוראועל שם הרוכש,  כרהממעם השלמת רישום  .ד

לרוכש, בממכר החזקה  הסרק המלווה, ככל שישנו, ולאחר שנמבבנהתנאים הנהוגים 

יום או כפי שיתוקן מפעם חו הבנוס התנאים הקבועים בחוק המכר והתמלאש ובלבד

 אורבות בנקאית ות עלרב טוחה אחרת,תיחשב כל בביניהם,  םלפי המוקד לפעם,

ך צורמבוטלת ללא ל פי הסכם זה בטלה ושנתנה החברה לרוכש עוליסת ביטוח פ

כל זאת מבלי לגרוע מהתחייבות הרוכש  הסכמה או בחתימה כלשהי מצד הרוכשב

 את הבטוחה בהתקיים אחד מהנ"ל.להשיב לחברה את המסמך היוצר 
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, זהם ול הסכה של ביטבמקראו /ית והחלופ הבטוחההבטוחה ו/או  שבמקרה של מימו .ה

 הסכם זהין בג ה שנרשמה, אם נרשמה לזכותוהאזהרמתחייב הרוכש למחוק את הערת 

נהל ו/או בכל מרשם אחר יו/או למחוק כל הערה שנרשמה לטובת הרוכש בספרי המ

תהיה החברה  והרוכש מסכים בזאת כי בנסיבות אלההעניין, י לפ בגין הסכם זה,

ו/או  אמורכ מחיקת הערת האזהרה שםל "ד"ח נספח והכ יובייפשות שימוש רשאית לע

 .זה החכירהיטול חוב

יחתום הרוכש במועד מסירת החזקה על מסמך הבנק שת החברה, דריפי -עלמוסכם כי  .ו

טוחה והחלפתה בהתאם ת ביטול הב, המסדיר א"1נספח "הכדוגמת המסמך המצורף כ

 לחוק המכר.

לחוק המכר ם תא, בההבנק המלווהאת נה מהחרגה מות תמסור לרוכש מכתבה רבהח .ז

והנקובים באותו  והמלובבנק ה בהתקיים התנאים הנהוגים הבטחת השקעות, לפיו 

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

 .הנלא יישא בעלות הפקת מכתב החרגה מות י, הרוכשיובהר כ

לנספח  18מור בסעיף כאה בטוחלרוכש את הציא להמ יבות החברהמבלי לגרוע מהתחי .ח

בהסכם ליווי פיננסי מלווה ק בנ עם תתקשר/החברה התקשרה כי, רוכשהודע לזה, 

, כהגדרת מונחים אלו בחוק המכר הבטחת נשוא הסכם זה למימון בניית הבית

 על ווההמל הבנקלטובת  ירשמו או/ו ווכי נרשמ"( הסכם ליווי" -עות )לעיל ולהלןהשק

 שעבודים.  קעקרה

פח בנסלחברה בגין מחיר הממכר, כמפורט ש, כי כל התשלומים שעליו לשלם וכלרידוע 

תמסור לרוכש ולא ניתן  התמורה, ישולמו אך ורק באמצעות שוברי תשלום שהחברה

 הרבשהיא, והרוכש מתחייב שלא לשלם סכום כלשהו לחיהיה לשלם בכל דרך אחרת 

לות הנפקת תישא בעה בריובהר כי החלום. תשי ברשובאמצעות בגין התמורה אלא 

 תשלום.פנקס שוברי ה

ניתנים  ששוברי התשלום הנ"לם לכך מסכי ואוה וע לכי ידו ,בזאתהרוכש מאשר 

וכי במקרה שהשוברים ישולמו בבנקים  )פרט לבנק הדואר( לתשלום בכל הבנקים

ם ע התשלום, עקים מיום ביצוסעי בוצע לאחר שני ימירים, זיכוי חשבון הפרויקט אח

 .תשלוםיום הך של ער

בשלמותו, ולהשיב ל הנ"שוברי התשלום את פנקס  מור אצלוהרוכש לשחייב מת עוד

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

נה, והסכם זה, תמסור החברה לממ כי בסמוך לחתימת הצדדים על הודע לרוכש .ט

ו אשר רה בהסכם עמהחב התקשרותהודעה בדבר  ,שככל שתידר כר,המ כהגדרתו בחוק

ה אחרת הקרקע וכל דריש רטי, פג הבטוחה שניתנה לרוכשיתר את סותפרט בין ה

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

נהל מיפרי השהי בסכל בותהערה ו/או התחיי לרקעין בגין הסכם זה ו/או כהמק

ה ו/או ר( ויבוצע ע"י החבוף לביטול הבטוחההחזקה )בכפ סירתלאחר מ יתאפשרו

ה בלבד. ואולם מובהר, כי בכל מקרה הרוכש יהא מובטח עם החבראש מר בתיאום

 בהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות.

 

על והסכומים החלים  םיתר התשלומים, המסי לום כלוכן תשהממכר תשלום מחיר  .21

תנאים  ר בהסכם זה, הינםועדיהם כאמום ומי התשלוזה וכן תנא כםכש על פי הסהרו

וקנית לחברה עפ"י ההסכם ו/או על פי הדין עקב המ חרתה אלכל תרופ נוסףביסודיים ו

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

 ."ג" בנספח

 

 המקרקעיןד עבוושי סי לפרויקטפיננ יליוו .22

 "(הסכם הליוויזה: ")בהסכם  קטלפרוי פיננסיהליווי ה סגרתבמ ידוע לרוכש כי .א

ו ירשם שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה וללא הגבלה שם ו/אנר -ם כמפורט בהסכ

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

 שנדרש/ ובכל מסמך אחריה בקרקע תוכוית זשעבוד אהדרך  על המחהמחתה/ת

תן תינאו נהל, ניתנה ע מוהקרקע הינה קרק הבנק. בנוסף, ככלש על ידי שיידר

 חייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק המלווה במנהל. הת

קיפין ובין הרוכש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בין בע

 ה רשמה/החברמשכנתא ש ות לרישוםיבתחילה ו/או למשכון ו/או במישרין לשעבוד

על פי כש הרושלא תפגענה זכויות  דבלבו שרדיתש לככנק המלווה, לטובת הבתרשום 

 .לעיל 20בסעיף ור ובכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמ הסכם זה

ו נקעוי ידוע לרוכש כי במסגרת התקשרותה של החברה עם הבנק המלווה בהסכם ליווי .ב

תיה יה וחובוהקשור לזכויותל חברה בכא בנעלי הלבו זכויות יתר,ן הבי ,לבנק המלווה

ו החברה תפר את בנק, במקרה בם המטעבתוספת זמן מתאימה זה,  ע בהסכםכקבו

  המלווה. התחייבויותיה בהפרה יסודית כלפי הבנק

מאשר  ,הרוכש מסכים ,לעיל 20בכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמור בסעיף 

יפה על עדמטעמו כל מי  לווה אוהמתו של הבנק דוע לו שזכוי ית כבזא ומצהיר

בות בקשר עם הפרויקט ו/או החוות כויא יהיה רשאי להעביר את הזוכי הויותיו זכו

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

הפרויקט וע ביצלווה בגין הקמת ומשהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק ה

לויה בשיקול לבד ותלווה בשל הבנק המזו הינה י זכות מובהר כק לם להסרת ספואו

ות לדרוש את השלמת הפרויקט או כל חלק הימנו על ידי כש כל זכלרוין דעתו בלבד וא

 הבנק.



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

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

, ובלבד שלא ם זהפי הסכ עלחייבויותיו יך לקיים התימשכי כים לאמור לעיל וסמ

ש את הסכמתו נותן הרוכה, ם זבחתימתו על הסכ על פי הסכם זה. תפגענה זכויותיו

הבלתי חוזרת לרישום השעבודים המפורטים לעיל והוא מתחייב שלא להתנגד לרישום 

 .עילל 02ף כאמור בסעי הרוכש לידיוחה בכפוף להמצאת הבטת זאו בכל דרך שהיא

שחרר את זכויות לווה ינפיק לרוכש אישור המבנק המלכך שה ת לגרוםמתחייבהחברה  .ג

 -)להלן המלווה מכל שעבוד ו/או התחייבות כלפי הבנקם זה סכא הר נשוהרוכש בממכ

ובהתאם  במצטבר ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים "מכתב החרגה נקי"(

 הכש )ו/או החבררוכש; )ב( הרולרה נמס ה בממכרהחזק (: )אהמכרלהוראות חוק 

מכר למשר הל בקחתם על חוזה חכירה עם המנ הכוח הבלתי חוזר נוטריוני(ייפוי מכוח 

או הבטוחה החלופית נמסרו /)ככל ונדרש לכך( / נרשמה הערת אזהרה; )ג( הבטוחה ו

ו כל שהתקיימ ריל. לאחעל .ו19כמפורט בסעיף  1לנאמן או לחילופין נחתם נספח ה'

ל וחה החלופית לבנק המלווה עאו הבטוחה ו/טזרת הבכנגד החיל במצטבר ולע איםהתנ

יובהר כי, הרוכש לא יישא .  החרגה נקי תבמכ לרוכשידי הנאמן, תמציא החברה 

 בעלות הפקת מכתב החרגה נקי.

ח זה החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להתקשר עם הבנק המלווה, כהגדרת מונ .ד

 עיף זה להלן. ראות סולו הוחזה, יובמקרה כל הפרויקט, י שנקאליווי בבהסכם ל  ללעי

שעל הרוכש לשלם לחברה ם ומיהתשל הבטחת השקעות, ות חוק המכרבהתאם להורא .ה

מחיר הממכר, כמפורט בנספח התמורה, ישולמו אך ורק באמצעות שוברי תשלום בגין 

 -ה כז קרהיא, ובמך אחרת שהרלם בכל דשהחברה תמסור לרוכש ולא ניתן יהיה לש

צעות שוברי לחברה בגין התמורה אלא באמכלשהו סכום  םא לשלתחייב שלהרוכש מ

 תשלום. 

א בכתב יד קריא וברור על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו מלל במתחייהרוכש 

ומספר תעודת הזהות שלו בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם המכר, וכן את לו את שמו 

 ירהכישת הדהתמורה עבור רפקיד את מלוא הלב ש מתחיילום. הרוכשהסכום לת

שאת  ויקטרלפ עודיייוהוא חשבון  ן הפרויקטשבובח באמצעות שקלים חדשים בלבד

ירת פנקס פרטיו תמסור החברה לרוכש עם תחילת הליווי הבנקאי לפרויקט ומס

שהוא  לוםשת שלם כלרשאי להוא לא יהא ( וכי "חשבון הפרויקט" :)להלן השוברים

רויקט באמצעות שבון הפקדתו בחך של הפעל דראלא רק  על ידיו הממכר ישתבגין רכ

המתייחס המלווה  בנקהשיוצא על ידי ם ומיהתשל פנקסהכלול בום על פי שובר תשל

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

ג מהסוויקטים לפרוי קים ליוקים המענינמקובל בבלטובת הבנק המלווה בנוסח ה

י כויות הקונה בדירה עפ"רד מחוזה זה, ובלבד שזנפ לק בלתייהווה חדון ואשר הנ

 .הגענתפ לא חוזה זה
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ם הכולל שובריהמלווה  בנקההמונח "פנקס התשלומים" משמעו פנקס שיוצא על ידי 

יקט, את וירה שרכש הרוכש, את פרטי הפרושאים עליהם את פרטי הדלתשלום הנ

מים נדרשת על פי הוראות התשלופנקס ב תומידע שהכלל ויקט וכן כלהפרון פרטי חשב

 .קח על הבנקים כפי שיהיו מעת לעתהמפ

מסים ו/או כל תשלום אחר שאינו משולם לחברה  בגיןען הסר ספק, תשלומים מל

 לא באמצעות שוברי התשלום. מו ישירות אל הגורם המתאים וה ישולמהתמורכחלק 

ות תשלומם על באמצעויקט פרון הידו לחשב ישולמו עלש מיםשלוכי רק ת רוכשל ועדי .ו

 18בטוחה כמפורט בסעיף לת בקבולים בפנקס התשלומים יזכו אותו פי שוברים הכל

ל דרך ואופן שהם, אפילו וכי כל תשלום שישולם על ידיו בכלתנאים כלליים אלו לעיל 

אם שולם  גם או/שלום וות שובר התעשלא באמצ פרויקטועל לחשבון הבפ אם שולם

שלא שולמו על דרך  בגין אותם תשלומים בטוחהבקבלת ו ותזכו אלא י החברהדי לי

  פרויקט באמצעות שובר התשלום.הן שבושל הפקדתם לח

מותנית בקיום  הוכי הוצאתוה הבנק המלו ל ידיתעשה ע בטוחהשהוצאת ה רוכשידוע ל .ז

טובת הבנק לות ייבכתב התחעל תימתו חזה לרבות ל פי הסכם ע ויותיוהתחייב

מהסוג הנדון ואשר  ם המעניקים ליווי לפרויקטיםבבנקיהמקובל סח המלווה בנו

 שנקבע בנוסח הבנק יכלפ התחייבות וכן על כתב פרד מחוזה זה, נתי ק בליהווה חל

ובלבד שזכויות הקונה בדירה עפ"י  ,להסכם 1ו כנספח הוראות המכרז ומצ"ב עפ"י

 .תפגענה אחוזה זה ל

לא יעשו כל שינוי או  ם זה הםעל הסכ ימהמתאריך החתם, כי החל יייבמתחהצדדים  .ח

 .ת להסכם זה על נספחיופסתו

יבחר להמשיך לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק המלווה והוא  רהחבהשבמקרה  .ט

רשאי, המלווה  בנקהצוע או בהקמת הפרויקט יהיה יבעצמו או באמצעות אחרים בב

ך ד להמשיבנק בלבל ידי הוחלט עאו שי בטוחהה םסכואת  רוכשו לשלם לתלפי בחיר

הבנק ף לכך שפובכ וזאת הממכרלבניית  רוכשכלפי ה החברהתחייבויות ה בהשלמת

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

 לא אם ביהמ"ש קבעאחודשים מיום שמונה כונס נכסים לחברה, המאוחר מביניהם, 

כל לכל מי מטעמו את או  וההמלו לבנק ב לשלםמתחיי רוכששה ובכפוף לכך רת,אח

ולבצע את התחייבויותיו זה על פי הסכם  חברהל וכשמהרים ושיגיעו הסכומים המגיע

 .או כל מי מטעמו כאמורהמלווה על פי ההסכם כלפי הבנק 

מין כל ת מבטל והזכויוזה כ םהסכ חשב, יבטוחה על ידי הרוכשבמקרה של מימוש ה .י

אדם ה מכל ה פנוירידכשה הקתולחז החברל ורנהתחז רמכבמ רוכשל וקנווסוג שה

, הקשורים ו/או תלויים ברוכש צד ג'זכות כלשהי לטובת  או בודוחפץ, וכן מעיקול, שע

למעט כאלה הקשורים ו/או תלויים בחברה ו/או ו, הבנק המלווה למעט זכויות

ב 33ף על פי סעיברה חייבויות החהת לויו בכפוף למיר הינוהאמ שמקורם בחברה.

 ן.הלל
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בטוחה, הול ביטתגרום מאליה ל יו ביחידה לצד ג'כי העברת זכויות רוכשל ידוע .יא

 .האמור לעיל בכפוף לכל דין

לפני  בממכרמתחייב בזאת, לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי זכויותיו  רוכשה .יב

. מלווהק ההבנהמקרקעין לטובת  לרשם משכנתא ו/או כל שעבוד שהוא עישת

לא בהתאם ה, אבטוחת סעיף זה, תתבטל ההפר רה שלכי במק מצהיר בזאת, שרוכה

 .להוראות הסכם זה

מסיבה כלשהי, מיד עם  זה מתחייב בזאת, להודיע לבנק על ביטול הסכם כשרוה .יג

 ביטולו.

 ל, הואיזה , כי לא יוכל לחזור בו מההתחייבויות כאמור בהסכםרוכשידוע ל .יד

 תלויות בהן.ה לווהבנק המת וזכויו

יקט ואת הפרואת  עתידה לשעבד חברהשהידוע לו  יבזאת, כמצהיר  רוכשה .טו

כי אם לא ימלא אחר האמור  רוכשוכי ידוע להמלווה  קבנל או חלקם המקרקעין

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

על  דאת השעבוהמלווה  קנבה, לא יסיר חותוולרבות בקשר עם הבט האשראי

ית ודע לו כי החברה רשאעוד מאשר הרוכש כי ה .שרוכידי ה כשה עלנרש דירהה

בשעבוד מדרגה שניה לטובת גורם ואת זכויותיו בפרויקט עין קרקהמ לשעבד את

ין זה יחולו לפי העני 22והוראות סעיף  הסכמת הבנק המלווהכפוף למממן נוסף ב

עם  יום לכך כהחברה תגר .ףורם המממן הנוסלגס חמחוייבים אף ביהובשינויים 

גורם מה אף בלתי מותנה וה יומצא מכתב החרגהקבלת מכתב החרגה מהבנק המלו

 המממן הנוסף.

 :האמור לעיל הינו בכפוף להוראות שלהלן

התמורה ששילם הקונה יובטחו על ידי יובהר כי מנגנוני ההגנה בגין כספי  .א

כמפורט  וה,צעות הבנק המלואמב ת השקעות,ק הבטחופי ח המוכרת על

 חוזה זה.ב

ין גין הדירה ו/או תירשם משכנתא בגכן מובהר כי ככל שיירשם שעבוד ב .ב

הגורם המממן הנוסף, הרי שהגורם המממן רה ו/או המקרקעין לטובת הדי

הנוסף יחריג מהמשכנתא או מהשעבוד האמורים את הדירה, וזאת עם 

וסף ימציא והגורם המממן הנ ,אהמשכנתת הדירה מאהמלווה  החרגת הבנק

תקיימו מלוא ול לאחר שיובתו לא יחפיו השעבוד לטהחרגה ל וכש מכתבלר

חס לדירה והמצ"ב להסכם המותנה ביבמכתב ההחרגה  עיםקבוהתנאים ה

  יא' זה כנספח
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חוזרת לתת מידע לרוכש ו/או  החברה תיתן לבנק המלווה הרשאה והסכמה בלתי .טז

 בות בדבריקט, ולריקט, שם הפרויווי פיננסי לפרול תןדבר מכש, בהרו לבנק מטעם

אמצעות מענה ב אתזש להפקיד את התמורה וכל על הרוכיקט בו פרטי חשבון הפרו

טלפוני לגורם אותו יקבע הבנק המלווה לעניין זה, ואשר מס' הטלפון המאפשר 

 המלווה ניף הבנקסבר התשלום ו/או באמצעות פנייה ישירה לגישה אליו יופיע בשו

ק המלווה על ידי אינטרנט של הבנות אתר הערויקט ובאמצהל חשבון הפמתנו ב

  ם מתוך השובר.קלדת פרטים מסוימיה

 שכנתאמה .23

רשאי לפנות לכל בנק מסחרי מוכר בישראל ו/או חברת ביטוח מוכרת בישראל  הרוכש  .א

 םשלואה לתהלוו מטעם הרוכש ( על מנת לקבל בבנק"כשמטעם הרו "הבנק -)להלן

על חוזה ההלוואה, רוכש ם המטעבנק העם ב לחתום והרוכש מתחיי רהמוהתחלק מ

 . ם הרוכשטעמ נקהמקובלים בבכל המסמכים האחרים  וכן על

ייחשב כיום פרעון חלק  הרוכשעל ידי  ביצוע התשלוםמוסכם במפורש כי אך ורק יום 

 עיל.כאמור ל התמורהמ

 לו שתנאי לחתימת עדוהאת כי ומאשר בזלמען הסר ספק מובהר והרוכש מצהיר 

הבנק מטעם הרוכש משכנתא בנוסח המקובל אצל לרישום חייבות תההחברה על 

מהון עצמי  התמורהמ 10%הוא תשלום בפועל של לפחות  וכשם הרמטע בת הבנקלטו

 של הרוכש. 

ת החברה לגרירת לכך שתנאי להסכמלו והוא ומסכים  הודעעוד מצהיר הרוכש כי 

של  רהלחבשלום ת רה בתוספתסכום הגריברה של חל שלוםא תהו קיימתמשכנתא 

 הרוכש. צמי של מהון ע התמורהמ 10%לפחות  

ככל שהרוכש יממן את התמורה ו/או חלק לו ש הודיעה חברהכי ההרוכש מאשר בזה 

, מטעם הרוכש הבנק ההלוואה תינתן לו על ידימהתמורה על ידי הלוואה הרי ש

ל ידי די ותוחזר עשיקול דעתו הבלע ילפ, ורוכשמטעם ה קבתנאים המקובלים בבנ

עם מט קזה בטחונות הנהוגים בבנ , ובכללהתנאים בתשלומים, וביתר וכש לבנקהר

את כל הביטחונות מטעם הרוכש , ועל הרוכש לברר את התנאים ולהמציא לבנק הרוכש

 .מטעם הרוכש לפרוע לבנק ואת כל התשלומים שיהיה עליו

ן תרשום שום המקרקעיהרוכש, בלשכת רים ש ה עלדירת ביוזכוהבמעמד רישום 

 לכך , בכפוףמטעם הרוכש לזכות הבנק רכש בממכזכות הרוכנתא על החברה מש

, בהתאם להסכמות שיגיע או הגיע הרוכש ומצאו לה המסמכים הדרושים לצורך כךשה

 .עם הבנק מטעם הרוכש

את כל  םלחייב לשהרוכש מתככל שהחברה תרשום את המשכנתא ור לעיל, על אף האמ

יהיו ההוצאות והתשלומים שיתר ואת כל  המשכנתא וכות ברישוםהאגרות הכר

מטעם  ום המשכנתא לפי תנאי הבנקריש, ובבלתהההלוואה ובקכרוכים באישור 

 .הרוכש
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ידי הבנק מטעם כי לחברה אין כל אחריות בקשר עם מתן ההלוואה על  הודעלרוכש 

אם . סעיף זהי יבויות החברה על פחיקיום התבכפוף ל ,הרוכש על כל המשתמע מכך

 ר לעיל, מתחייב הרוכש לשלםכאמו א יקבל הרוכש הלוואהיא לסיבה שה מאיזו

 " במועד הנקוב ליד כל סכום וסכום.גהנקוב בנספח " הממכראת מחיר  רהלחב

האמורים לעיל ניתנים על  ו/או המשכנתאלו שההלוואה  הודעהרוכש מצהיר בזאת כי  .ב

על ידי מדינת עו בם אשר נקושיקולי יוניםקריטר על פי ויינתנו( כל)כ ויינתנדי הבנק י

בלבד וכי על כן אין באמור בכל  וכשם הרמטע ( ו/או על ידי הבנקבינויה)משרד ישראל 

בות .א. לעיל משום התחיי22 עיףהוראות הסכם זה בכלל ובמיוחד לא באמור בס

וואה ו/או כי ההל שהיכלא ו משכנתוואה ו/אכי לרוכש תינתן הל כלשהי מצד החברה

 .כלשהו מסויםדה שתינתן, תהיה בסכום במימשכנתא, ו/או ה

לו שמועד העברת סכום ההלוואה לחשבון החברה הינו  דעוהכמו כן מצהיר הרוכש כי 

בנספח  יםהקבוע יםעדזה יועבר על פי המו באחריותו הבלעדית ועליו לוודא כי סכום

 ."ג"

עם הבנק מט את כל מסמכיהמציא לחברה  כשרושהולאחר  וכש בכתבפי בקשת הר-על .ג

ה רהחב תמסור"(, מסמכי הבנק מטעם הרוכש" -לרישום משכנתא )להלן הרוכש

המצאתם לחברה כשהם ימים ממועד  10תוך את מסמכי הבנק מטעם הרוכש בלרוכש 

 .  ה, ככל שתהיינהסבירות והמקובלות תיהעל ידה וזאת בכפוף להערו חתומים

תו לתשלום סכום לטובראה בלתי חוזרת כש יבקש לקבל הורוה נק מטעםככל שהב .ד

נק מטעם הרוכש ן לבכמפורט בהסכם זה, תינתנה לרוכש שהחברה נתהבטוחה 

המקובל אצל ראה הבלתי חוזרת כאמור בהתאם להוראות הבנק המלווה בנוסח ההו

 הבנק המלווה.

 ומים אחריםמיסים ותשל .24

, כמשמעותו בחוק ינה את מס הרכישהמדה אוצרלשלם לח וווהגיש דיהרוכש מתחייב ל .א

הסכם נשוא  העסקה, החל על 1963 -, התשכ"ג סוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(מי

על ידי שלטונות המס.  ושנקבע יםזה, בסכום כפי שיקבע בחוק ובתקנות על פיו ובמועד

ועד והמי המציא לחברה אישור על תשלום מס הרכישה האמורהרוכש מתחייב ל

 .ועדים על פי כל דיןוף למובכפ מקור()ריהאפש בהקדם ם המקרקעיןשוריללשכת 

הרוכש בתשלומם לאוצר המדינה  ויביחשר ריבית ו/או הפרשי הצמדה או/או  כל קנס

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

הדרוש לתשלום ם כוישתם את הסי דרפלמטעם הרוכש הרוכש ישלם לחברה או לבנק  .ב

כש המקרקעין, אם הרו לעיל, בלשכת רישום 22זכרת בסעיף הנת רישום המשכנתא אגר

 .לעיל 22שכנתא הנזכרת בסעיף ובטחת במאה המיקבל ההלוו

בעמלת הנפקת  ביל הרוכש ובעבורובש ישאב לעיל, החברה ת.19כאמור בסעיף  .ג

מכר הבטחת ה וקא.)ב( לח3 עיףסלהבטוחה אשר תונפק לטובת הרוכש בהתאם 

 .השקעות
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25.  

ל, עם ור הדירה לרשת החשמחברת החשמל לשם חיבתום חוזים עם הרוכש מתחייב לח .א

לדירה וחיבור הדירה לרשת המים, לאספקת מים או תאגיד המים ית המקומהרשות 

שא בכל י. הרוכש יככל שיבחר לחבר דירתו לגז לאספקת גז לדירהועם חברת הגז 

עמד חתימת הרשות המקומית במות הנ"ל ועל ידי ברהחשים על ידי דרנשלומים ההת

 לרבות זמונה מים, מונה ג והתקנת מונה חשמל, ם כאמור עבור הספקתהחוזי

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

ה למסירת החזקם דתנאי מוקן, וזאת כיהחברות הנ"ל והרשות המקומית, לפי העני

של ר חיבור ו/או מונים מה החברה תשלום כלשהו עבואם שיל לידיו. בממכרועל בפ

להחזיר תשלום זה לחברה מיד עם קבלת דרישתה "ל, מתחייב הרוכש כנחיבור הדירה 

ימים מראש ובכתב בטרם ביצוע  14ראה בת ובלבד שהחברה נתנה לרוכש הת לכך

 .ם הנ"ללומיביצע את התשהתשלומים כאמור ושבמהלכם הרוכש לא 

 עלותהחשמל והגז והביוב, ן לרשת המים, עלות חיבור הבניי ,כי הרספק יוב למען הסר

חיבור החשמל,  החברה, אך הינה עלמערכות החשמל, המים והגז, הכנה לחיבורים לה

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

הנ"ל ביצוע החיבורים  ת על החברה בגיןכדי להטיל אחריו ף זההאמור בסעי ואין בכל

  ו/או בגין תשלומים בעדם.

לפני שהומצאו לה  בממכרעיל, תמסור לרוכש את החזקה רה, למרות האמור לאם החב .ב

כאמור,  רשת המים החשמל והגז )ככל ייבחר להתחבר לגז(לחיבור הדירה ל האישורים

 לא ת החברה לכך.יום מקבלת דריש 10וך יאם לחברה תיהיה הרוכש חייב להמצ

ם ימים נוספי 7ה של תינתן לו אורכ –האישורים כאמור לחברה המציא הרוכש את 

  להמציאם.

 נמחק .26

27.  

התשלומים  חסי בכלמתאריך המסירה, מתחייב הרוכש לשאת ולשלם את חלקו הי החל .א

יון תת חנ ,, לרבות מעליתובבתים וצאות אחזקת ושמירת הרכוש המשותף שבביתובה

רכת צינורות המים ורשת החשמל , מסד, חדר מדרגות, גג, מעיםמיתקנ קרקעי, 

חי אשפה או עגלות מיכלים, ביוב, חיצוניים, פקירות  מערכת סולרית, המשותפת,

בחדר המדרגות וכיוצא באלה כל  חצר(, מאורקיון )בחדר המדרגות וביגינה, נ

והבתים  , לפי דרישת נציגות הביתםוספיוהבתים הנ הניתנים לדיירי הביתהשירותים 

או ו/ םכל תשלו ולא ישלם שאיייובהר כי הרוכש לא  החברה.ית( או )ועד הב הנוספים

 על אף האמור, ככל שישנם מתקנים או מערכות מסחר.ן שטחי כאמור בגי הוצאות

משותפות לשטחי המגורים ולשטחי המסחר, יחול תשלום יחסי על כל המשתמשים 

 כל בהתאם להוראות הדין.הלו ובמערכות א
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, ברכוש כרבממש השתמ בתשלומים הנ"ל אף אם הוא לאהרוכש יהיה חייב להשתתף 

  שירותים הנ"ל או בחלקם.המשותף או ב

ו/או תלויות בחברה, ורות מובהר כי ככל ומועד מסירת החזקה יידחה מסיבות הקש

 אזי נטל התשלומים כאמור יהיה ממועד מסירת החזקה בפועל.

החברה  תישאוכשיה, כל דירה שבבעלות החברה וטרם נמכרה ו/או נמסרה לר לגבי .ב

 לעיל..א 26 עיףת הנזכרות בסוצאומהה יבחלק היחס

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

ל ות עו/או ששולם על ידה בפועל בגין ההוצאות והאגרות הנזכרות בהסכם זה לעיל והחל

ת עבור התקופה החל מתאריך הרוכש וכן את סכום מיסי הרכוש והארנונה העירוני

ת האישורים הדרושים לביצוע הרישום על פי ך, על מנת לאפשר את קבלואילסירה המ

 ההסכם.

בלבד שמדובר בחוב שאי תשלומו ע"י ר הרכוש ועבום לבצע תשלומיהחברה רשאית  .29

הרוכש מתחייב בזה  ויותיה, ובמקרה כזהייבהתח את החברה בביצוע הרוכש עלול לעכב

פי  ל תשלום החל על הרוכש עלנה כהראשויום מקבלת דרישתה  14רה תוך לשלם לחב

דרת כהג ,, ככל שפיגר בתשלוםפיגורים ריביתבתוספת  הסכם זה ושולם על ידי החברה

 .מונח זה בנספח התמורה

מדו לו כלפי הנושה שע הגנהיובהר כי, לרוכש תעמודנה כלפי החברה אותן טענות 

 המקורי.

ימים מראש ובכתב  14בת תראה פוף לכך שהחברה תשלח לקונה ההאמור לעיל הינו בכ

 ביצוע תשלום כאמור ואשר במהלכם לא ביצע הרוכש את התשלום הנ"ל.בטרם 

 

 ש המשותףכוהראחזקת  .30

ש רכושל  ית משותף אליו ישויכו מס' סוגיםהודע לרוכש כי הפרויקט צפוי להירשם כב .א

לכל אחד מהבניינים ו/או רכוש משותף כמפורט בתכניות ובין היתר רכוש משותף 

רכוש משותף למסחר ו/או רכוש משותף לחניונים ו ו/או ילל הבניינים יחדמשותף לכ

 ים. ונו/או רכוש משותף למסחר ולחני

ישנן מערכות  תת קרקעייםחניונים  אשר חלקה בקומת המרתףי הודע לרוכש כ .ב

 .ויקטהפרמו/או חלק  לכלמשותפות 

קט עוברות של הבתים בפרוי ףבקומת המרתבשטחים המשותפים וכן הודע לרוכש כי  .ג

לרבות ואת המרכז המסחרי,  את החניונים, את הבתיםאשר משרתים תשתיות וצנרת 

מידת הצורך ת בור גישה לתשתיות ולצנרכש יאפשהרו –ת וכדומה ונרצ מפרידי שומן,

 11סעיף ב חברהוהתחייבויות ה וראותלה, בכפוף שוטפיםון לטובת טיפול ו/או תיק

 .אי התאמות ם ו/או לעיל לעניין תיקון ליקויי
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מקומית ו/או כי נכון למועד חתימת הצדדים על הסכם זה, הרשות הלרוכש  הודע .ד

מצעות דרשו לנהל את השטחים המשותפים באלתכנון ובניה לא  יתהועדה המקומ

לנהל את השטחים המשותפים  שו ע"י הרשויותידרחברת אחזקה. ככל שהדיירים 

היה ל, נציגות הבית המשותף תבאמצעות חברת אחזקה, כי אז על אף האמור לעי

 חייבת להתקשר עם חברת אחזקה.

אשונה של הבית כנציגות הרישמשו  יתהראשונים שיאכלסו את הב דייריםה תשלוש  .ה

ק תאם להוראות חובה "( עד לכינוס אסיפה דייריםראשונההנציגות ה)להלן: "

 המקרקעין.

בית/ים הסמוך/ים, על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי עד למועד אכלוס הבית וה .ו

שבנייתו הסתיימה(  ו השטחים והמתקנים המשותפים הנ"ל )או כל חלק מהםיתוחזק

ים שיאכלסו את הבית, הדיירים הראשונגות הראשונה ו/או הנציהנציגות ו/או י על יד

 .תבית אחרנציגות תו/תם הסתיימה, וזאת עד למינוי הבית/ים שבניי של לפי העניין,

 

  בלתי חוזר ח נוטריוניופוי כיי .31

בנוסח המצורף להסכם  חוזרח נוטריוני בלתי ופוי כיי המציא לחברהב להרוכש מתחיי .א

יפוי הכח כנגד ם זה והחברה תשיב לרוכש את עלות עם חתימת הסכ "ד" פחזה כנס

ח ופוי הכיגופים ששמותיהם מפורטים ביכים שהאנשים והמס והרוכש המצאת קבלה

ח ופוי הכיהנ"ל. יח וכה יבייפוות הניתנות להם באי כוחו לצורך הסמכוי הנ"ל יהיו

ימת חת -ל הנובע ממנו וכלשם ביצוע הוראות הסכם זה ורק  אךישמש בידי החברה 

 , המשכנתאכשהרועל שם  בממכרהזכות , רישום נדרש()ככל ו נהליחוזה חכירה עם המ

 .זה , זיקות ההנאה ושאר הרישומים על פי הסכםובת הבנק מטעם הרוכשלט

על פי  ולקבלח לבקש וח יסמיך את מיופי הכופוי הכיילמנוע ספק מוצהר בזה כי כדי  .ב

ייה הבית המשותף, הצמדות, זכויות בנ ו תיקון בצו רישוםא הוראות החברה כל שינוי

וכן למחוק  הסכמתו לכל אלה ם בשם הרוכש עלחתווההיתרים הדרושים לבנייה, ול

 .נהליאו רישומים במהערות אזהרה בנסיבות המפורטות בהסכם זה ו/

לשינויים לרשויות המוסמכות בקשות סמיך ייפוי הכוח את מיופי הכוח להגיש כן י

בנייה ושינויים אחרים בהיתרי ה הבתים,/הקרקע ו/או הביתהחלה על  מתארנית תכב

 , בתנאי שלא יהיה שינוי בתכניות הדירהלבתים/יתלקרקע ו/או לב עיםכלשהם הנוג

 .ובהתאם להוראות המכרז

יצגו בכל בית יול ח להופיע בשמו של הרוכשוח את מיופי הכופוי הכיכן יסמיך יכמו 

הסכים או פקיד ממשלתי או מוניציפלי ול טית ובפני כל משרדפוימשפט או ערכאה ש

ובלבד  לבתים/קרקע ו/או לביתרה המתייחסים לפש בשמו לכל פסק דין, הסכם או

ותיעשה  זה םבזכויות הרוכש על פי הסכח לא תפגע ופוי הכישכל פעולה כזו על פי י

 .בכפוף לאמור בהסכם זה ובכפוף לכל דין
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על בה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו ר את הרוכש מן החוחרח לא ישופוי הכימתן י .ג

לחתום עליהם על ידי החברה מסמכים שיידרש ל הולחתום בעצמו על כ זה פי הסכם

 ו/או עוה"ד בהתאם להוראות הסכם זה.

או בתוקף התעודה עימה הזדהה  פרטי הרוכשב םיישינו וחולדרש, בין אם ייככל וי .ד

לרבות אם מתחייב להמציא לחברה , הרוכש מכל סיבה גםפול פיח יויפוי הכיובין אם ב

 עדכני. תקין ווני יפוי כוח נוטריי -ד עם בקשתה ברה פנתה בבקשה אז מיהח

 הוראות כלליות .32

המקום עליו ת אק ובדלו ותראל היה לויכ ככל ורצה בכךהרוכש מאשר ומצהיר כי  .א

ראות לרוכש לה מתחייבתהחברה לבקשת הרוכש,  .ממכרוה הבתים/מוקם/הוקם הבית

  .ו יוקם הפרויקטקום עליו מוקם ו/או הוקם ו/אמה  הדירה

מתקנים נוספים, פרט לדירה הנמכרת על פי ישנם שטחים ו בביתכי  לרוכשהודע  .ב

 ירה לדוגמא ואחריםד ,ות, מחסנים, מקומות חניההסכם זה, והמיועדים לשמש כדיר

ים "הנכס -)להלן זה סכם, הכל כמפורט במפרט המצ"ב לההנבנים במסגרת הפרויקט

 .ויות הרוכש על פי הסכם זהובלבד שלא תפגענה זכ (האחרים"

 לכל מי שתחפוץ בבתים/מכור את הנכסים האחרים בביתהחברה זכאית לכי  מובהר .ג

פריע לניצול סביר של הנכסים ה, והרוכש לא יהיה רשאי לבכפוף להוראות המכרז

, אחרים או מאת אחר ו/או/ה והאחרים מאת החברהאחרים על ידי רוכש הנכסים 

  .להוראות כל דיןף והכל בכפו

 – רותיו החיצוניים ו/או באחד מקי הבתים/ביתבחזית ה החברה רשאית להתקין שלט .ד

 הסבירעתה ל דבאופן, צורה, גודל, חומר, גופן וכו' כל אחד מאלה עפ"י מיטב שיקו

ובלבד  אשר ימתג את שמה כיזם של הבית ו/או הפרויקט - ת כל דיןובכפוף להוראו

 .תיוית למטרובל שאינו מפריע לתפקוד ושימוש בבמקוובגודל במקום יה שהשילוט יה

נציגות הבית רשאית  .והפירוק אם יש  צריכת חשמל ,תליה ישא בעלויותהחברה ת

  לט.השבהחלטה שהתקבלה כדין להסיר 

טי ההתקשרות עם הרוכש לנציגות ו/או נציג הנציגות לבית החברה רשאית להעביר פר .ה

ה יהם לצורך כל פעולה הקשורה באחזקשים על ידם, לדברתבקהמשותף כאשר אלו מ

ף בו. כמו כן ובכפוף לדין ו/או הרכוש המשות בתיםעולה אחרת של הבית/הו/או פ

רות מחויבת בכך את פרטי התקשיה היומבלי שת הסביר להעביר לפי שיקול דעתה

מבצע, ן הכאמור לגוף המבקש לספק שירות נדרש לבית/בתים ו/או לדייריו כגון הקבל

 וכיו"ב. קט, הרשות המקומיתספקי הפרוי

 כויותר העברת זאיסו .33

( את זכויותיו לפי "מקבל ההעברה" -)להלן אי להעביר לאחר/יםהרוכש לא יהיה זכ .א

לא תסרב . החברה החברה מראש ובכתב על כך שלהסכם זה בלא שיקבל הסכמתה 

ת כל התנאים לא אתן את הסכמתה להעברה כנ"ל כשהרוכש ימיתמסיבה לא סבירה ו

  כמפורט להלן: קדמים המצטברים,המו
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 לווהובת הבנק המלאחר שהשעבוד לט תולרבו]בממכר את החזקה  יקבלרוכש ה (1

א את כל מלוי להלן[ 12]בכפוף להוראות ס"ק  [ביחס לממכר הוחרג

הפרויקט לחשבון לרבות תשלום מלוא התמורה  פי הסכם זה התחייבויותיו על

מכל השוברים  העתק מלווה בנק הכן ימציא לוום באמצעות שוברי התשל

שהתקבל מכתב  , וכן בתנאיהתמורהמעידים על ביצוע תשלום ה  על ידוששולמו 

הבנק המלווה  ידי עלהבנקאיות, שהוצאו  החרגה סופי ובוטלו כדין כל הבטוחות

 מבלי שהבנק, וזאת , בהתאם לתנאיהןהממכרבגין רכישת  הרוכש לטובת

 .לשהםל פיהן סכומים כלם ענדרש לשהמלווה 

לדירה או  4ופס שנים מיום קבלת ט 5לפו חוי ככל, יובהר כי על אף האמור לעיל

 שנים ממועד ביצוע ההגרלה )בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור(, לפי המוקדם 7

אישור מאת משרד הבינוי, מופנה  והרוכש ימציאככל בניהם, או לחילופין מ

 4נים מיום קבלת טופס ש 5ר בטרם חלפו בממכלחברה, המתיר העברת הזכויות 

שה יחידת עקבותיה נרכרלה )בשנים ממועד ביצוע ההג 7טרם חלפו לדירה או ב

ים /יר לאחרעברשאי להיהיה  , וטרם נמסרה החזקה בדירה לידי הרוכש,הדיור(

וזאת  גם בטרם יקבל את החזקה בממכרכאמור, לפי הסכם זה את זכויותיו 

 על פי הסכם זה עד לאותו מועדת התחייבויותיו לא אבתנאי מוקדם כי מי

לווה בקשר עם חות ועמלת הבנק המי ישא בעלויות הסבת בטופוף לכך כובכ

 .העברת הזכויות

מאת  מסמךמקבל ההעברה וכן ימציא  יןימציא הסכם חתום כדין בין הרוכש לב (2

ו שולמאוצר המדינה המעיד כי מס שבח וכל מס או מלווה הקשורים במס שבח 

ל על מקבל הרכישה החר מלשלמם וכן אישור המעיד כי מס או כי הוא פטו

 ההעברה שולם.

ותאגיד  הרשות המקומית הועדה המקומית לתכנון ובניה, ת וכן תעודות מא (3

מרשויות אלה בקשר לדירה אחת ים לסוגיהם המגיעים לכל ומכי התשל המים

 ממכרבזכויות הרוכש  עברתאו לה הממכרשולמו ואין מצדם התנגדות להעברת 

 למקבל ההעברה.

 -ת תה כזאיאם הי -תא המעיד כי המשכנם הרוכש מטעהבנק  מאת אישור (4

י וכהסכים להעברתה על שם מקבל ההעברה מטעם הרוכש סולקה או כי הבנק 

מטעם באם ישנם תנאים כאלה, וכי הבנק  -או נתמלמטעם הרוכש תנאי הבנק 

א על הדירה בגין ה לרישום המשכנתיבותשחרר את החברה מהתחיהרוכש 

או  כש מסר לידי החברהוכן כי הרו לרוכש.רוכש מטעם הנק ההלוואה שנתן הב

 לו, כפי שתורה החברה, את כל הבטוחות אשר הומצאו המלווה לידי הבנק

 לעיל. 18, כמפורט בסעיף מטעם הרוכשלרבות אלה שהוסבו לבנק 

רת זכות החכירה נהל על העבית המר מאאישו -נהל יבמקרה של מקרקעי מוכן  (5

מדינת ישראל/רשות )ככל ובעל הקרקע הינו  בל ההעברהמהרוכש למק ממכרב

 .(הפיתוח/ הקרן הקיימת לישראל
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הנזכר בסעיף  הכוח ילייפוריוני בדומה וטח נוכ יייפומקבל ההעברה יחתום על  (6

 לעיל. 30

ה סח שיניח את דעתבנו הרוכש ומקבל ההעברה יחתמו על כתב העברת זכויות (7

 .וק המכר, הכל בכפוף להוראות חשל החברה

)נוסח חדש( המעיד שהזכויות של פי פקודת הראיות  יתן תצהיר עליהרוכש  (8

ון, חופשיים מכל שעבוד, משכ כרבממהרוכש על פי ההסכם ו/או זכויותיו 

 הקשורים ו/או התלויים ברוכש ולמעט כאלה משכנתא וזכות צד שלישי כלשהו

 .בחברה ו/או בבנק המלווה ורם ו/או תלוייםשמק

בכפוף  , דמי טיפול  ו/או לעוה"ד עבור קבל ההעברה ישלמו לחברהכש ו/או מהרו (9

ות העברת הזכויות ויבעללעניין זה, הרוכש ישא, בין היתר,  .לכל דין

יבויות שיוטלו על ידי הבנק המלווה ולרבות עמלת הסבת הערבויות וההתחי

 ותו מועד(.וקיימות כאלה באככל הבנקאיות )

אחזקה או ניהול קשורים בהסכם עם חברת  יגות הביתככל שהרוכש או נצ (10

על קיום כל  ניהולימציא לחברה אישור מאת חברת הרויקט, הרוכש בפ

ול ועל חתימת מקבל העברה על הסכם ניהות הרוכש עפ"י הסכם הויייבהתח

 .רוכששנחתם עם האחזקה עם חברת הניהול בנוסח 

קרקעין ואת הערת בתו על המק את הערת האזהרה ככל ונרשמה לטוהרוכש ימח (11

ק מטעם הרוכש ממנו נטל הרוכש הלוואה לטובת הבנשנרשמה  האזהרה

 ה.המובטחת במשכנתא, ככל ונרשמ

שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7או לדירה  4טופס  שנים מיום קבלת 5חלפו  (12

ת או לחילופין המצאהם, לפי המוקדם מבניר(, )בעקבותיה נרכשה יחידת הדיו

ממכר בטרם העברת הזכויות בר , מופנה לחברה, המתינויבימשרד ה אישור מאת

מועד ביצוע מ שנים 7או בטרם חלפו  לדירה 4שנים מיום קבלת טופס  5חלפו 

  .ותיה נרכשה יחידת הדיור(ההגרלה )בעקב

 רת הזכויות. כם עד למועד העבההס רוכש מילא את כל יתר התחייבויותיו על פיה (13

 

ומים פשר את ביצוע הרישהאישורים הנ"ל, הינה לאית המצאת למען הסר ספק, תכל

אחריות בגין ל כנת. לחברה לא תהיה כבספריה הפנימים של החברה, בהיותה חברה מש

חבות של הרוכש ו/או מי מדיירי הבית/בתים כלפי כל רשות ו/או גוף ו/או  כל חוב ו/או

והרוכש י הרוכש ג אחר כלפך העברת הזכויות כדי ליצור כל מצכלשהו ואין בהליג'  צד

 .ךכביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לישה ו/או תל כל טענה ו/או דרמוותר ע
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 הפרה .34

החברה  , רשאיתולפי כל דין ה לפי הסכם זהזכויותיה האחרות של החברפגוע במבלי ל .א

ת, כולן יחד וכל אחת ל אחת מהפעולות הבאובכל אחד מהמקרים הבאים, לעשות כ

; לממכרהרוכש  נוע בעד כניסתו שללבטל הסכם זה; למהסכם זה,  לאכוף –מהן לחוד 

הכל לפי ברירת החברה  - הממכרלידיו; לדרוש את פינויו מן  הממכרלעכב את מסירת 

 לפי הסדר שהחברה תקבע לעצמה, ואלה המקרים:ו

 הממכרעל חשבון מחיר  בשלמותו תשלום כלשהואם הרוכש לא ישלם במועדו ו (1

הנקובים  ש לפי הסכם זה, אוים החלים על הרוכלומים האחרמהתש ו/או תשלום

 בנספחים.

, 8, 7, 6, 5, 4 ,3 ת בסעיפיםהכלולואם הרוכש יפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  (2

 .32 -ו 30,  28 ,27, 26 ,25, 23 ,22 ,21, 20 ,19 ,17, 14, 11

מראש ום י 10 של מוקדמת אחר שנתנה לרוכש התראהתנקוט פעולות אלו ל החברה

ימים נוספים  7חריהם תינתן אורכה של שלא ה ו/או ההפרותבהם לא תקן את ההפר

 .לתיקון ההפרה ו/או ההפרות

אמור לעיל, לפני שהרוכש קיבל את החזקה שהחברה תבטל את ההסכם ה במקרה .ב

כומים שהתקבלו ע"י מי הדדית כחוק של כל הסהצדדים יקיימו השבה בדירה לידיו, 

לרוכש על  הייתה מחויבת לשלםלמעט הסכומים שהחברה ם זה, ם הסכמהם בקשר ע

כל סכום  ד הביטולם ממועימי 45תוך  חזיר לרוכשתהחברה  פי דין, כאשר בין היתר

תפות הרוכש ת)לרבות הש על חשבון מחיר הדירה בלבד במישרין על ידוששולם 

לקזז שאית למעט סכומים שהחברה ר להלן( 34ף המשפטיות כאמור בסעיבהוצאות 

וכן לאחר שתחזיר  ח תנאים כלליים זהלנספ 5 -המכר ו זהחול 5לפי הוראות סעיף 

. המשכנתאסילוק ל מטעם הרוכש ל ידי הבנקידרש עיכל סכום שמטעם הרוכש  לבנק

י ההצמדה והריבית וריבית בהתאם לתנאה הפרשי הצמדבצירוף היתרה תוחזר לרוכש 

 בפועלי הרוכש ועד החזרת הסכומים רה ע"מיום תשלומם לחבחשבון הפרויקט.  של

"מסמכי כנגד מסירת  וכל זאתימים ממועד הביטול(  45לעיל )תוך  במועד הנקוב

( חתומים ע"י הרוכש ומאומתים נספח זה לעילז ל.7סעיף )כהגדרתם בעסקה" יטול הב

  יות שבדין.אין באמור לגרוע מזכוכדין. 

ים לתבוע מאת הרוכש שיפוי מנזקחברה לא בא לגרוע מזכותה של ה סעיף זההאמור ב .ג

 הוא גרם לחברה עקב הפרת ההסכם על ידו.נוספים כלשהם ש

 עורכי דין  .35

(, מייצג את "עוה"ד" -)בהסכם זה  ות'פירון ושמ.עורכי הדין  י משרדכ הודע לרוכש

הוא רשאי להיות מיוצג ייצג את הרוכש וכי מהחברה בעסקה נשוא הסכם זה וכי אינו 

  עורך דין אחר."י כל בעסקה זו ע
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כך שלצורך מילוי התחייבויותיה הרישומיות על פי לוהוא מסכים  רוכשהודע לעוד 

כשי דירות נוספים רו מכר אשר נחתמו/יחתמו עםסכמי ההסכם זה ועל פי ה

קעין( ם בלשכת רישום המקרי)לרבות רישום זכויות רוכשי הדירות האמור בבתים/בבית

ים כאמור וכי רה ובשמה לשם ביצוע הרישומול עבואת עוה"ד לפע החברההסמיכה 

ה"ד את כוחם של עו ותייפהחברה רשאית לך הבטחת ביצוע הרישומים כאמור לצור

להסכם זה( לפעול בהתאם לסמכויות המוקנות להם  "ד"נספח ח והכ יייפומסגרת )ב

  לעיל. 31 אות סעיףרובהתאם להוח והכ יבייפו

 לעיל רשל החברה כאמו משפטיותות ההוצאב השתתפותהרוכש מתחייב לשלם בגין 

ע"מ מ בתוספת₪  4,960של סך , חתימת הסכם זה במועד ,ם זכויותיו בממכרבעבור רישו

הכל בתוספת  - ה עפ"י הסכם זה, לפי הנמוך מבניהםמסכום התמור 0.5%וק או כח

ראות תקנות המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות כפוף להווהכל ב מע"מ כחוק

החברה, משרד  ב"כסעיף זה ישולם לאמור ב. תשלום כ2014-תשע"ההמשפטיות(, 

פשרי לאחר בהקדם האת מס בוניחשב"כ החברה ימציא לרוכש . י דיןמ.פירון ושות' עורכ

     קבלת התשלום.

 

 ערבות הדדית .36

"(, יחידי הרוכש" -או להלןרוכש )שיקרהמוגדרים ביחד בהסכם זה כ מהאנשיםכל אחד 

ללא יוצא קיום הוראות ההסכם שנהו למלאה והדדית אחד למ ערב כלפי החברה ערבות

ה על ידי החבר כלשהיה תפקע גם במקרה של מתן ארכה/הנחוערבות זו לא  ,מן הכלל

לבטל את ההסכם לגבי אחד  לאחד מיחידי הרוכש. בכל מקרה שהחברה תהיה רשאית

די הרוכש, תהיה רשאית לבטל את ההסכם הזה גם ביחס ליתר יחירוכש, היא מיחידי ה

הסכם זה את החברה אחד מיחידי הרוכש לבטל . ביקש מהסביר עתה יקול דהכל לפי ש

ה והחברה הסכימה לך, הרי הביטול ו/או תר על הסכם זש לוווכאו ביקש אחד מיחידי הר

 ר של כל יתר יחידי הרוכש.ל או וויתואחד מיחידי הרוכש, דינו כדין ביטוהוויתור של 

הסכם זה  לבטלי לבקש מהחברה הא רשאלא יד מיחידי הרוכש אח על אף האמור לעיל,

 תהלפי שיקול דעאית, רשלבדו, והחברה  הסכם זה לפי תיועל זכויו לוותרלבקש או 

ה של פניית כל יחידי הרוכש , לתת את הסכמתה לבקשות הנ"ל אך ורק במקרהסביר

ול וכו', לפי לם על כל המסמכים הנדרשים לכך לרבות תצהירי ביטלחתימת כו ובכפוף

 .האפשרוככל  העניין

 ויתור .37

נים יואשר קשורים לעני זה על נספחיו י הסכםיויתור, ארכה או הנחה בתנאשום  .א

לא  -המסירה תמורה, המפרט והתכניות, מועד השלמת הבניה ותאריך אים: נספח ההב

  כתב.ם ייעשו באלא א - תוקף יהיו ברי

אי אחר וע מתנם זה אינה באה לגרהוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכ שום .ב

 .אחרת של ההסכם כי אם להוסיף עליוו/או הוראה 
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 הבתים/שינויים בחזית הבית .38

שלא לבצע, שלא להרשות ביצוע ושלא להסכים מסירת החזקה, כי עד ב ש מתחייכהרו .א

בלא הסכמת החברה  במסתורי הכביסהו פסותלביצוע כל שינויים בגג הבית, במר

ירות חיצוניים( לא ת הממכר )לרבות בקוי בחזישינכל תחייב כי וכמו כן הוא מ בכתב

ובכפוף לכך  קה לרוכשירת החזסיובהר כי, לאחר מ .רת החזקה לידיועד מסייתאפשר 

  .שהתקבל היתר בניה כדין, הרוכש יהיה רשאי לעשות שינויים כאמור בסעיף זה

 קה, פגיעה בחזיתשינויים" בהסכם זה, פירושו: סגירת מרפסת, שינוי במעמושג "ה .ב

פריקסטים, שינוי צבע החלפת או שינוי התריסים, פגיעה בבציפוי החיצוני,  או קיר

ה, התקנת צינורות, חוטי חשמל או כל חומר אחר על יית כביסרים לתלו, סידיםהתריס

נת דודי חשמל וכל פגיעה אחרת ג, התקוהקירות החיצוניים, התקנת אנטנות מכל ס

באחידות  ים, העשויים לפגועה שינוילטים וכיוצא באלבגג, התקנת או תליית ש

 .בתים/המראה החיצוני של הבית

 ייבת לנקוט אמצעים כלשהם כנגדלא תהא חהחברה  ילמען הסר ספק, מוסכם בזאת כ .ג

 זה. 37רוכש דירה בבית אשר יפר הוראה מהוראות סעיף 

 מעברת זכו .39

ככל  :ר מועד המסירה)ולאח ללא הסכמת הרוכשו עד למועד המסירה החברה רשאית

 –ככל וביחס לדירה  ;בתיאום עם נציגות הבית המשותף -יחס לרכוש המשותף וב

, בעצמה או בתים/העביר דרך הקרקע והבית, ל(ימותיאום עובבהסכמת הרוכש 

ים חמים או קרים, או ות למבאמצעות איזו רשות, מוסד אחר או חברה אחרת, צינור

וכן להציב טלוויזיה לוכבלים טלפון  גז, חשמל, כבליצינורות הסקה, תיעול, צינורות ל

אם  ית וביןם את הבתימל, וזאת בין אם המתקנים הנ"ל משרעמודים ולמתוח כבלי חש

רים בתים אחרים לידו. במקרים כאלה, על הרוכש לאפשר הם משמשים, מחברים ומקש

הם, להיכנס סדות ו/או לרשויות או לחברות הנ"ל, לפקידיהם ולפועלילמוו ו/א לחברה

אשר ידרשו לצרכים לפועל את העבודות ו/או הפעולות  כדי להוציא בתים/תקע ולבילקר

ת החברה להשיב את להתחייבוובכפוף  ינה סבירותמור תהיולות כאפעיובהר כי  הנ"ל.

 המצב לקדמותו לאחר השלמת העבודות.

 לעיל.  11אמור בסעיף מה ו/או לגרוע יף זה כדי לפגוער בסעאין באמו

 

 החברהעל ידי העברת זכויות  .40

את זכויותיה ואת "( הנעבר)להלן: "להעביר לאחר או לאחרים  תהחברה רשאי

זקק להסכמתו י, מבלי להםמקצתלפי הסכם זה, כולם או ע ו/או בקרקיה ותהתחייבוי

זכויות הרוכש על  שתשמרנהבכפוף לכך  והכל תוך הודעה בכתב על כך לרוכש של הרוכש,

 .העבירההתחייבויות שמילוי הוכש לכלפי הררה תישאר ערבה והחב פי הסכם זה
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 הסכם מחייב ושינויים .41

והמותנה בין הצדדים  ואם את המוסכםבמלסכם זה משקפים סכם בזאת כי תנאי המו

ג, ה, מצרוכל הנובע מכך וכי כל פרוספקט, פרסום, הצה הממכרכל הקשור ברכישת ב

זה  מת הסכםעשו, אם בכלל, לפני חתיזכרון דברים או התחייבות בע"פ או בכתב שנ

אין בכך כדי  א יהיו חלק מההסכם.פורש בהסכם או צורפו כנספח לו, לושלא נכללו במ

 םאו נספחיו אינו/ בהם החוזה מקריםפרסומים באו /תוקף חוזי של מצגים ול שלול

י אין בהוראות , מובהר בזאת כהסר ספקלמען  . הממכרמידע מספק בדבר פרטי  יםכולל

 שנעשומצגים או /ו עילות תביעה הנובעות מפרסומיםרוכש הלשלול מ עיף זה כדי ס

טעייה, מצג שווא, ה עילות בגין לרבות, זה מכרערב כריתת חוזה  תמטעם המוכר

 הדין.תרמית, חוסר תום לב, וכיו"ב, העומדות לרוכש מכוח 

 ושונות הודעות .42

 הצדדים לצרכי הסכם זה הן כדלקמן:כתובות  .א

 החברה:

 מבוא להסכם זה.במפורט כ

 הרוכש:

 הסכם הדירה נשואכתובת  הרשומה במבוא להסכם זה )עד מועד המסירה( אוהכתובת 

 ה )לאחר תאריך המסירה(.ז

שב כאילו הגיעה בות לעיל, תחהכתומצד אחד למשנהו שתשלח בדואר לפי  כל הודעה

 מסירתה לדואר למשלוח.שעות לאחר  72לתעודתה 

משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז  ידי-וזה זה אושר עלח .ב

ה, ד מסעיפי החוזח"מחיר למשתכן". אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל א

ת זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על החוזה, להגביל או לשלול את אפשרות להגביל א

נות לחוזה חסינות כל דין או כדי להק פי-ת כנגד סעיפי החוזה עלהרוכש לטעון טענו

 כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו.

מתייחס בלשון רבים ר מתייחס גם לנקבה; וכל האמור ככל האמור בהסכם זה בלשון ז .ג

 גם ליחיד ולהיפך.

           על החתום ביום ה באנו ולראי

                                                        
  ר ו כ ש ה                                                                                   ה ח ב ר ה   
                  

    
                                                                                                                                 ימת הרוכש:_________תאריך חת 

לאתי בכתב יאחר שמלזה  נספחמאשר בזה שהרוכש חתם בפני על                     ני הח"מ, א

 ת על ידם.שי תיבויד והרוכש חתום ברא-ם מילוי בכתבטים הטעוניידי את כל הפר
                             
 ת המחתיםחתימ   
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 החברה( ייופק ע"יות )כנומפרט טכני ות - ב' נספח
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  נספח תמורה - 'גנספח            

 דירה:___

 בניין: ___

 
 נספח תמורה

 
  ן:יב

  

 ערד אפיקי נדל"ן בע"מ 

  515452480מספר חברה  

 קווה, פתח ת9מרחוב השילוח 

 ("החברה")להלן:     
 דמצד אח             

 
       ..זת     .  1         לבין:

     ת.ז.     .  2                 
 מצד שני           

 
 דים כי:דמוסכם ומותנה בין הצ                             

 

 וה חלק בלתי נפרד הימנו.ומהו  זה הסכםנספח זה נחתם במעמד חתימת  א. .1

 לו בהסכם. נח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונהלכל מו ב. 

 

 לוםהתשותנאי  הממכרמחיר  .2

כולל  ₪    בסך  הממכרמתחייב לשלם לחברה את מחיר  הרוכש א.
 שקלים   ________________________   ים: )במיל מע"מ

"מחיר  :ס"ק ב. להלן )להלןומים כמפורט בהכל במועדים ובתשל, (חדשים
 (."הממכר

 תשלומים ב.

ילים ובמ ₪               לחברה סך של  וכשישלם הר ת ההסכםחתימ ביום . 1
בתוספת הפרשי מסכום התמורה[  7%ווה ]המה ₪_________ ______
 ימה על טופס בחירת הדירההחת מדששולמו במע₪  2,000)בקיזוז  הצמדה

 .(למווככל שש
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ישלם הרוכש לחברה סך של כם[ ימים מחתימת ההס 45]   יום לעד    . 2
ה[ מורמסכום הת %13]המהווה   ₪ובמילים __________  ₪,         

יתר בניה )קרי התקיימות התנאי בכפוף לקבלת ה ,הצמדהפרשי בתוספת ה
שוברים בכפוף למסירת פנקס הו ' להסכם זה(1המתלה לפי לנספח ח

  .לקונה

לא  ימת הסכם זה,ימים ממועד חת 45ומוסכם כי ככל ובחלוף מובהר 

יימסר לקונה פנקס השוברים, אזי המדד יוקפא והסכום נשוא סעיף זה 
ימים לאחר מועד  10 -ועד ל 45 -יוצמד מהיום התמורה( לא מה 13%)

תאם למדד שהיה בהמסירת פנקס השוברים, קרי הסכום שישולם יהא 
 ת הסכם זה.ממועד חתימ 45 -ביום הידוע 

 

מהתמורה  70%סך בשיעור  ,( לעיל2ב)2ר בסעיף להתקיימות האמו בכפוף  . 3
קבעו עפ"י י התשלום יועד, מבתשלומים רבעוניים בפריסה שווהם ישול

 . מת ההסכםמועד חתיובהתאם ל

סך , _____________ביוםלצורך ההדגמה בלבד ובהנחה שההסכם נחתם  
  בא: ן ההתמורה ישולם באופמ 70%בשיעור 

₪  ל         ש לחברה סך שישלם הרוכ _____________ביום  .א
שי בתוספת הפרמסכום התמורה[  10%]המהווה ₪ ובמילים: _______ 

 הצמדה.

₪  ברה סך של         ישלם הרוכש לח _____________ ם ביו .ב

בתוספת הפרשי ם התמורה[ כומס 10%]המהווה ₪ ובמילים: _______ 

 הצמדה.

₪      ך של     רה סישלם הרוכש לחב _____ ________ ביום .ג

בתוספת הפרשי מסכום התמורה[  10%]המהווה ₪ מילים: _______ וב

 הצמדה.

₪   שלם הרוכש לחברה סך של        י _______ ______ביום  .ד

פרשי ה בתוספתמסכום התמורה[  10%]המהווה ₪ ובמילים: _______ 

 הצמדה.

₪  לחברה סך של         כש ישלם הרו _______ ______ביום  .ה

בתוספת הפרשי מסכום התמורה[  10%המהווה ]₪ _____ מילים: __וב

 הצמדה.

₪  של          ש לחברה סךרוכישלם ה _____________ ביום  .ו

בתוספת הפרשי מסכום התמורה[  10%]המהווה ₪ __ ובמילים: _____

 הצמדה.

₪      לחברה סך של      ישלם הרוכש____________ _ ביום .ז

בתוספת הפרשי ורה[ מסכום התמ 10%מהווה ]ה₪ ובמילים: _______ 

 הצמדה.
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יום  10ם יאוחר מתולא  ,( לעיל2ב)2בכפוף להתקיימות האמור בסעיף  .  4 
ב לרוכש על מועד השלמת הבניה באופן בו ניתן ממועד הודעת החברה בכת

יתרת  לם הרוכש לחברה אתיש  למסירה לרשות הרוכש רהלהעמיד את הדי
הממכר( בתוספת הפרשי  ירממח 10%ל ________ )התמורה המהווה סך ש

 מדה.הצ

יכלול בתוכו  הממכרבון מחיר חש כל תשלום עליובהר כי למען הסר ספק  .1ג.      

פי שיהיה בתוקף ביום ביצועו בפועל של כל תשלום כהחוקי מע"מ בשיעור 
מע"מ הבגין  ף את הסכום המתאיםזכאית לזקווהחברה תהיה  ורכאמ

י דין בשיעור המע"מ יחול על ל פינוי עם כאמור. כל שמתוך כל תשלו
ינוי כזה עליו חל ש כרהממהרוכש ויחושב לגבי כל תשלום על חשבון מחיר 

 על פי הדין.

 מתחייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפיהרוכש  .2
הצמדה, ריבית  הפרשי ,לרבות תשלומי חובההסכם אם חל לגביו מע"מ, ה

ב לשלם ביחד עם כל תשלום המשולם על ידו חייוכש מתורים וכו'. הרפיג
שיהיה קבוע בעת  עור החוקיבשיגם את המע"מ החל בגין אותו תשלום, 

 ל כל תשלום כאמור.הביצוע בפועל ש

 הלהמתנ לחשבון החברה, ח זהספהרוכש יבצע את התשלומים המפורטים בנ ד.
ר ___בעירחוב ____________________  סניףבע"מ  _________ בנקב
ורק  "( וזאת אךחשבון הפרויקט___________  )להלן: " שמספרו__________

במועד חתימת הצדדים ום שיונפקו על ידי הבנק המלווה וברי התשלת שבאמצעו
 ספחיו ובמועדים המפורטיםנ על הסכם זה, בהתאם להוראות הסכם זה על

ם שלוובר התחברה, העתק משצוע התשלום הרוכש יעביר לעם בי זה. בנספח 
הפרויקט בציון ברור של שם הרוכש, ושם הפרויקט: המשולם לחשבון 

."_______"  
תשלום בפועל יהיה המועד בו  פק מובהר בזאת כי מועד ביצוע כלמען הסר סל

 .ביצע הרוכש את התשלום

ע"ג שוברי התשלום, ם שיוטבעו מהפרטי נו רשאי לשנות פרט כלשהואיהרוכש  .ה
יכללו את פרטי הרוכש, פרטי הממכר וסכום לא תשלום מידה ושוברי באולם ב

 ו בעצמו. אל התמורה, יהא על הרוכש להשלים פרטים

ויקט ו/או שישולם לחשבון הפרויקט שלא כל תשלום שלא ישולם לחשבון הפר .ו
מחיר  ם על חשבוןתשלומי תשלום על חשבון התמורה. והבאמצעות שובר לא יהו
ואשר הופקדו שלא באמצעות ים ת שוברה לשלם באמצעוהממכר אותם צריך הי

 ______.___שוברים יוחזרו לרוכש, לחשבון הרוכש, שפרטיו _____

שלא באמצעות שובר,  חתימת ההסכם,במועד  שלםלהרוכש מתחייב נוסף, ב .ז
בתוספת ₪  4,960ל סך ש של החברה, טיותשפהמוצאות השתתפות בה עבורב

הכל  -י הנמוך מבניהם , לפזהם התמורה עפ"י הסכם מסכו 0.5%כחוק או  מע"מ

ה הגבלת גובבכפוף להוראות תקנות המכר )דירות( )והכל  בתוספת מע"מ כחוק
ב"כ . תשלום כאמור בסעיף זה ישולם ל2014-ההוצאות המשפטיות(, תשע"ה

ונית מס ה ימציא לרוכש חשבב"כ החבר. ות' עורכי דיןושרה, משרד מ.פירון החב
 ם.    קבלת התשלו בהקדם האפשרי לאחר 
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 הפרשי הצמדה

 בנספח זה: .א .3

ים למגור ניהבללי של מחירי התשומה במשמעו המדד הכ -" המדד" .1
ולמחקר  המתפרסם כל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חר וכן כל סם על ידי מוסד ממשלתי אוראותו מדד אף אם יפכלכלי וכן 
תם נתונים שעליהם בנוי י שיבוא במקומו בין אם יהיה בנוי על אומדד רשמ

ן יייקבע היחס בינו וב – הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר דדהמ
  ולמחקר כלכלי. הוחלף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקמדד המה

של כל  ןלפירעוהקבוע  משמעו המועד -" )לגבי כל תשלום( ןרעופייום " .2
.ב. לעיל וכל תשלום אחר 2כנקוב בסעיף  הממכרם שעל חשבון מחיר שלות

במועד פח זה ואם ייפרע התשלום נסעל פי ההסכם ו/או שעל הרוכש לשלם 
 בפועל.מועד פירעונו  -להלן  5להוראות סעיף  ףובכפו - אחר

ו המדד של משמע, הסכם זהחתימת  המדד הידוע ביום –" הבסיסיהמדד " .3
 ודות.נק    -   חודש 

משמעו לגבי כל תשלום שהרוכש חייב לשלם לחברה על  -" המדד החדש" .4
ל פי ההסכם ום אחר שעל הרוכש לשלם עשלוכל ת הממכרמחיר  חשבון
 פח זה.סו/או נ

ותו לא 15 -ב  המדד שיתפרסם -ש לחוד 1-15תשלום כאמור שבין  א.
 חודש.

של  ןהפירעוום יהמדד הידוע ב -לחודש  16-31תשלום כאמור שבין  ב.
 אותו תשלום.

 לפנה"צ. 14:00כל התשלומים ע"ח מחיר הממכר ישולמו עד השעה  .5

ביום  םצ יחושב כאילו שוללפנה" 14:00ם לאחר השעה ולתשלום שיש

 העסקים הבא אחריו.

וא שעל הרוכש לשלם לחברה על פי כול סוג שהוכן כל תשלום מ רהממכמחיר  ב.
 הממכרשאיננו תשלום על חשבון מחיר זה כו/או נספח זה, לרבות  ההסכם

פועל של ב שאם בזמן פירעונו ריבית פיגורים, יהיה צמוד למדד באופן למעטו
וה מהמדד הבסיסי, ישלם הרוכש ברר כי המדד החדש גתשלום כלשהו יתב

ותו היחס של עליית המדד החדש א מוגדל באאותו תשלום כשהו לחברה את
ום המוגדל כאמור לעיל לבין התשלום תשלהמדד הבסיסי )הפרש בין לעומת ה

 (."הפרשי הצמדה" :הנקוב בהסכם ו/או בנספח זה יקרא לעיל ולהלן
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ע תשלום כלשהו מהתשלומים ושהרוכש יפגר בביצ מובהר בזאת, כי בכל מקרה 
עים מהם ייחשב "המדד החדש" בנספח זה ו/או הנובכם ו/או המפורטים בהס

פי הוראות הסכם זה לביצוע תשלום ע לבהיה ידוע במועד אשר נקכמדד אשר 
גור פיור וככל שהתשלום בכאמור או למדד החל במועד פירעון התשלום שבפיג

לאותו חודש לפי הגבוה  15 -רסם בוודש יהיה המדד שיפבח 15 -ל 1יהיה בין 
דרוש חלף החבות בהצמדה ל החברה לבלי לגרוע מזכותה שם וזאת ממבניה

 ור בתשלום כאמור.פיג ום ריבית פיגורים בגיןתשלב

 רה לא ירדלמען הסר ספק מובהר בזאת כי לצורכי ההסכם ונספח זה, בכל מק 
 מהמדד הבסיסי. דשהמדד הח

שיגיעו והריבית  ברה את הפרשי ההצמדהחוכש מתחייב לשלם להר .1 ג.
בפועל של כל תשלום שעל  ןפירעוהור לעיל, ביחד עם מנו, כאממ

בפועל  ןהפירעופח זה ובמועד נס ולשלמו על פי ההסכם ו/אהרוכש 
 של כל תשלום כאמור.

המגיעים  דהופי של הפרשי ההצמהחברה תערוך את החישוב הס .2 
ר הביצוע בפועל של כל חהסכם ונספח זה, לאעל פי ה מהרוכש

יתרת חובו על פי יתם, והרוכש ישלם לחברה את התשלומים או מרב

 החברה. ישתריום מקבלת ד 14 -חר מ החישוב האמור לא יאו

למען הסר ספק, תנאי למסירת החזקה בדירה לרוכש ולעריכת   
את  שר יכלולפי חשבון סופי אל הינו גמר תשלום ע פרטיכל מסירה
 המפורטים בהסכם ובנספח זה. םביצוע התשלומי

 בוטל .ד
כל עוד החברה לא וסכם בין הצדדים כי מ.ב. לעיל, 2ף האמור בסעיף על א .ה

התמורה  -לתשלום שהוצאו ע"י הבנק המלווה  ריםבהנפיקה ומסרה לרוכש שו
  :פורט להלןתשולם לחברה כמ הממכרעל חשבון מחיר 

, 1.ב.2לבד, כאמור בסעיף התמורה במ 7%הראשון, עד ם התשלו .1

שלום הנ"ל בנאמנות עד הת לעו"ד החברה שיחזיק אתישולם 

 . ת פנקס שוברים, בהתאם להוראות הדיןלהנפק

רה תמסור לעו"ד של החברה ולעו"ד של בלכשיונפקו שוברים, הח .2

ס שוברים פנק הרוכש ו/או לרוכש הודעה בכתב, כי הונפק לרוכש

 פנקסקעות )להלן: "וראות חוק המכר הבטחת השה עפ"י

 (. " לפי הענייןהודעת החברה" אוהשוברים" 

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

נוספים מתוך סכום  3%ש כו/או לרוכש, ישלים הרוהרוכש 

התמורה לחשבון הפרויקט כהגדרתו לעיל, באמצעות שוברי 

 עיל. ל ד2פורט בסעיף ם כמהתשלו
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לרוכש פנקס שוברים  כל והחברה לא מסרהמובהר ומוסכם כי כ

כום נשוא סעיף ה, אזי המדד יוקפא והסבמעמד חתימת הסכם ז

 10 -ל דמועד חתימת הסכם זה ועמהתמורה( לא יוצמד מ 3%זה )

, קרי הסכום שישולם ימים לאחר מועד מסירת פנקס השוברים

 .הסכם זהת ה ידוע במועד חתימיהא בהתאם למדד שהי

ו"ד החברה להעביר בד בבד עבלתי חוזר לבאופן הצדדים מאשרים  .4

החברה את הסכום  לחשבון ת החברה כאמור,עם קבלת הודע

מתחייבת  הכוי עמלות הבנק( והחברהמוחזק אצלו בנאמנות )בני

לשלם תשלום זה באמצעות שובר. החברה רשאית לשלם השובר 

לעיל. יצוין, כי  2.ורט בס"ק הלום המפרק לאחר ביצוע התש

בון הנאמנות(, ככל שיהיו, שייכים שהתשלום הראשון )בחפירות 

 ום התמורה.לק מתשלה ולא יימנו כחלחבר

  נספחיו.ראות ההסכם על יתר התשלומים ישולמו בהתאם להו .5

לא יהיה בתשלום עפ"י השובר כדי להקנות לרוכש זכות מעבר לזכות לקבל את  .ו
ו/או לא יהיה ים להסכם זה( ערבות מכר ליבתנאים הכלהגדרתה הבטוחה )כ

ותיו ר לזכויוכש זכויות מעבת ערבות מכר בעקבות זאת כדי להקנות לרקבהנפ
ם שירשמו יר הממכר מתחולת השעבודעפ"י ערבות המכר, לרבות זכויות לשחרו

 לטובת הבנק המלווה על הפרויקט ומקרקעי הפרויקט.
 ריבית פיגורים

כם סלומים המפורטים בהבביצוע תשלום כלשהו מהתשר שהרוכש יפגל מקרה בכ א. .4
ה בנוסף לם לחברתחייב הרוכש לשו/או בנספח זה ו/או הנובעים מהם, מ

 :)להלן והצמדה וראות חוק פסיקת ריביתבהתאם להלתשלום גם ריבית פיגורים 
ל ו היה עימים מהמועד ב 7ובלבד שחלפו ללא הפרשי הצמדה, , ("ריבית הפיגורים"

 .את התשלום צעהרוכש לב

ל של בפוע ןפירעות ריבית הפיגורים ביחד עם אתחייב לשלם לחברה הרוכש מ ב. 
ם ריבית את כי אם הרוכש לא יעמוד בהתחייבותו לתשלוהתשלום. מוסכם בז

או כל סכום אחר אותו הוא חייב לשלם על פי ההסכם ו/או  רהפיגורים כאמו
ם התשלום שבוצע בפועל כולראות את סלזקוף ונספח זה, תהא החברה זכאית 

ימשיכו לחול שלום ור ריבית פיגורים  ולגבי יתרת התבאת חלקו כתשלום ע או
 ק א' לעיל כאילו הייתה תשלום נפרד.הוראות ס"

רוכש זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל עליו על למור בסעיף זה לא יקנה הא ג. 
עדים והזכויות הסהתרופות,  בכל יתרפי ההסכם ו/או נספח זה ולא יפגע 

הזכות רבות כם ו/או נספח זה על ידי הרוכש, לסחברה בגין הפרת הההמוקנות ל
 קב ההפרה.לבטל את ההסכם ע
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  הקדמת תשלומים

מהתשלומים )כתשלום אחד ולא לשיעורין(    הא רשאי להקדים כל אחדהרוכש י )א(  .5
ראש ובכתב, מ מי עסקיםי 14ות שהודיע על כך לחברה לפח ע"ח התמורה ובלבד

הפרשי בתשלום של תשלום, הרוכש יחויב  בגין כל הקדמהכאשר מוסכם כי 
תשלום בגין את הרוכש ישלם . ההתשלוםבהתאם למועד בו בוצע  הצמדה
על  פי פניה של  .וע אותו תשלום שהקדיםצביההצמדה כאמור במועד הפרשי 

שעליו  דהרשי ההצמחשיב הפהרוכש לחברה בכתב, החברה תמסור לרוכש את ת
 .לשלם

 הנ"ל.  )א(5קדים תשלומים שלא בהתאם להוראות סעיף הש אינו רשאי להרוכ   )ב(  

 שונות

בדבר  להאמורות בנספח זה לעי הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות למען .6
ל הפרשי הצמדה וריבית פיגורים, לרבות אופן חישוב ומועדי תשלומים, יחולו גם ע

בהסכם שאיננו  ררה על פי האמולחב ג שהוא שעל הרוכש לשלםסולום מכל כל תש
לשלם לרוכש ככל שיהיו  על תשלומים שעל החברה ו/או התמורהתשלום על חשבון 

 .כאלה

 

הסכם לבין הוראות נספח זה יחולו ויחייבו השל סתירה בין הוראות  בכל מקרה .7
 הוראות נספח זה.

 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 
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    י חוזר של הרוכש ח נוטריוני בלתייפוי כו -ד' נספח 
 נוטריוני כח מיוחד ובלתי חוזר יייפו

 החתום/ים מטה: אני/אנו
     ת.ז.    שם:
    ת.ז.    שם:

חברה  מס' נדל"ן בע"מ ערד אפיקי ל:חד מאתנו לחוד, ממנה בזה את כוחו/ם שאד וכל כולנו יח

"מ ו/או בנק מזרחי קונט לישראל בעו/או בנק לאומי לישראל בע"מ ו/או בנק דיס 515452480

קרקעי רשות מ או/ו מבע"נלאומי לישראל בנק הפועלים בע"מ ו/או הבנק הביטפחות בע"מ ו/או 

ו/או  מל"ן למגורים בע"הראל נד גמלאו/או  וןוהשיכ רד הבינוישמ-ל ו/או מדינת ישראלישרא

המעשים  בשמי/נו את כל ות מורשי/נו ולפעול ולעשות, להיעורכי הדין ממשרד מ.פירון ושות'

 והפעולות המפורטים להלן או כל חלק מהן:

רות אזהרה ולבטל ו/או למחוק ע, לשנות הה, לייחד הערות אזהרהלרשום הערות אזהר   .1

מעשיית עסקה  הערת אזהרה בגין הימנעותלרשום , ו/או שיירשמות אזהרה שנרשמו והער

קשה ואו מסמך לצורך כח זה על כל ב וכן לחתום מכוח ייפוי שרד הבינוי והשיכוןלטובת מ

ת יעדה המקומבת הציבור ו/או או הולרשום זיקת הנאה ו/או זכויות אחרות לטו, רישומה

בהתאם להיתרי  ולו ו/אולות ו/או שיחיות בנין עיר החנו/או הועדה המחוזית בהתאם לתכ

ים מן לדרישת כל רשות, להעביר ו/או להחכיר חלק ו בהתאם לכל דין ו/אוהבניה ו/א

קנון הנ"ל לצרכי ציבור, לרשום בית משותף ו/או בתים משותפים, לחתום על ת המקרקעין

סכם לחתום ולרשום ה ,ים או תיקונים לתקנון בית משותףים על שינובית משותף, לחתו

בעלות ו/או חכירה הפרדה, לרשום העברות ע פעולות איחוד, חלוקה ובקש ולבצשיתוף, ל

בכלל לעשות כל פעולה שניתן לבצע לפי חוק כויות אחרות, וו/או חכירת משנה ו/או ז

 ותיו ו/או לפי כל דין אחר.נ, ו/או תק"(חוק המקרקעיןהלן: ")ל 1969 –המקרקעין, תשכ"ט 

ת משנה ו/או בכל ו/או בחכירה ו/או בחכיר , בבעלותו ובשבילי/נוו/או לרשום בשמנ לקבל .2

להלן או כל חלק  19ורטים בסעיף אחרת בתמורה או ללא תמורה את הנכסים המפ צורה

ו ישיש או יהבנכסים ו/או בזכויות "(, ו/או לעשות כל פעולה אחרת הנכסים" -מהם )להלן 

לרבות  הסבירם שקול דעתמי מהם, לפי רשי/נו הנ"ל או ולנו בנכסים, הכל כפי שיראה למ

 .ביטול חכירה

ה ו/או חדים לשטר חכיררה לדורות ו/או שטר חכירה ו/או תנאים מיולערוך הסכם חכי   .3

וספת למסמכים הנ"ל הסכם חכירה זמני בגין החלקה ו/או הדירה וכן כל תיקון ו/או ת

 .הסבירשקול דעתם  למורשי/נו הנ"ל או מי מהם, לפי השירא וסח בנ

יות, התשלומים, והמסמכים ולסלק את כל ההתחייבוורים, התעודות כל האיש להשיג את   .4

ות למיניהן, הקשורים עם הפעולות והמעשים וכל יתר ההוצא המיסים, האגרות, הארנונות

הדרושים עבור כל המטרות  ים וגם/אווגם/או החלים על הנכסהרשאה זה  חכושייעשו לפי  

לת ישראל ו/או מכל שמי/נו מאת ממשכספים ב בנכסים, לקבלמיניהן הקשורות להאחרות 

  ף שהוא ולהשתמש בכספים אלה לאותן המטרות.אדם ו/או גו

 צורה ואופן שהוא בשמי/נו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פי חוק המקרקעיןלמשכן בכל    .5

 "( על כלהמשכון קחו" -)להלן  1967-המשכון, תשכ"ז על פי חוקו/או על ידי המשכון 

לו עתה תוקף ובין  "ל ו/או על פי חוק אחר בין שישיהיו בחוקים הניו ו/או התיקונים שה

את זכות הבעלות וגם/או את החכירה הראשית  "(המשכנתא" -ן שיקבל תוקף בעתיד )להל

ו כל זכות אחרת שיש ו/או אהיושר ו/ כויות חוזיות ו/או מןוגם/או חכירת משנה ו/או ז
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ריות ו/או בערבות שכנתא תרשם באחבין שהמ בגין הנכסים נו בנכסים ו/או/יתהיה ל

שהיא  פטית אחרת וביןם הממשלה, החברה, אגודה וגם/או אישיות משהדדית ביחד ע

ראשונה בדרגה ו/או  תרשם בלי אחריות ו/או ערבות הדדית כאמור, בין שתירשם כמשכנתא

יה על שהמשכנתא תה ויות אחרות, ביןכרת ובין שתרשם עם משכנתאות או זחכל דרגה אב

וק המקרקעין ובין שתהיה על ידי בלשכת רישום המקרקעין על פי ח י רישום משכנתאיד

כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או כל חוק אחר  חוק המשכון על רישום לפי

הנ"ל,  וו בכל דרך אחרת שתיראה למורשי/נאם הנ"ל ו/קום ו/או בנוסף לחוקישיבוא במ

לרבות  ,הסבירכון לפי שיקול דעתו/תם י/נו ימצא/ו לנאשר מורשים ובהוראות הכל בתנא

ו/או לפי  1972 -נוסח משולב( תשל"ב ק הגנת הדייר )לחו 33ויתור על כל הגנה לפי סעיף 

פעם לפעם ו/או לפי כל משיתוקנו  כפי 1967 -ועל תשכ"ז לחוק ההוצאה לפ 39 -ו 38סעיפים 

 הנ"ל. ו במקום החוקיםנוסף ו/איהיה בעתיד בנו היום ו/או שאחר שישדין 

ל רישום ין ו/או מפקח עמקרקעהשום יו ובמקומי/נו בפני ממונה על רלהופיע ולפעול בשמי/נ   .6

בפני כל אדם, גוף, ו ו/או/או בפני הממונה על המרשם מקרקעין, ו/או רשם המקרקעין 

ר הי, פקיד הסדום מקרקעין כלששכת רישיד ו/או נושא תפקיד אחר בלקפ רשות או

, הממונה על המחוז, ועדות בנין ת, הממונה על רשום שכון ציבורי, מחלקת המדידוקרקעות

כל נוטריון אחר, במשרד ההוצאה לפועל, במשרד המפקח על  או יציבורריון ערים, נוט

וריים ממשלתיים, העירוניים, הציבההמשרדים  המשכונות, ובכלל בכל מטבע זר, רשם

דת ת לרבות בית משפט, בית דין, ועאו מעין שיפוטיפוטית ו/י כל רשות שיו/או בפנ אחריםו

י/נו ובמקומי/נו על כל חוזה לחתום בשמ ,הסבירערר ככל שיידרש לפי שיקול דעתו/תם 

מסמך אחר  ה ו/או כלו/או הצהרה ו/או הודעלרבות חוזה חכירה ו/או שטר ו/או תצהיר 

יצוע ו דרושים לשם בה זה ו/אהרשא חבכוים המעשים המפורטצוע הפעולות והדרושים לבי

 אה זה.הרש חבכוהפעולות הנקובות 

המשכון, ו/או כל חוק אחר שבתוקף קעין ו/או חוק לעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקר   .7

רבות כל לק המשכון חוק המקרקעין ו/או חואו שיהיה בתוקף במקום ו/או בנוסף ל

 רישומים בנוגע כל מיני לק מהם, לתקןל, ו/או בכל חשו בחוקים הנ"התיקונים שיע

לן ו/או כנתאות ו/או רישום הערות אזהרה ו/או ביטולנכסים, לרשום משכנתא ו/או מש

ום ו/או הפרדה ו/או אחוד. לבקש צו רש םרישומ, לדרוש רשום הנכסים ו/או מחיקתן

ת וי חזקה, החזרוע חלוקה, פינו/או ביטולו. לתב וונקתים ו/או בפנקס בתים משותפי

או שינויים ו/או דמי חכירה וכל מיני זכויות ו/ דירה,-שלום שכרעקול, ת חזקה, הסרת

הנוגעים בנכסים הנ"ל עם כל אדם ו/או גוף  םיניבענידי הסכמים להתנגד להם ו/או לבוא לי

ותף ו/או ו בפני נציגות בית משנלייצגני/ או לפרק שותפות ו/או/שהוא לרבות שותפים, ו

 מקומנו.ביע בשמנו ובפה כללית ולהצבאסי

 ע"י נציגותם גוף מכל מין וסוג אשר ימונה על הסכם/מי ניהול ו/או אחזקה עלחתום בשמנו    .8

יהול ו/או אחזקת מבנים ומתקנים אשר יהיו רכוש משותף, וזאת לתקופה לביצוע נהבית 

אות חוק בכפוף להורו המכר רה כהגדרתו בהסכםיתאריך המסחודשים לאחר  24 ל עדש

 .המכר

ו/או לבטל ו/או להסכים לביטול ו/או לרישום  ו/או להסכים לרשום ו/או לבקש רישום   .9

ת לחובת הדירה הנאה לחבות הביאו לצמצום ו/או לייחוד של כל זיקה/זיקות לתיקון ו/

 ו/או לזכות הדירה ו/או לזכות הבית.
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 כב, חניה, לשימוש כלי רהולכי רגל לשימושאה לרבות זיקת הנ –ף זה "זיקת הנאה" בסעי

דעתה  מערכת, צנרת, מבנה המיועדים, לפי שיקולל מתקן, ורך שימוש בכלצרכי גישה, לצ

להתגורר על החלקה ו/או  ורר ו/או האמורשל מיופת הכוח, לתועלת הציבור המתג סבירה

 בסמוך לה ו/או על כל חלק מהן.

ין בעלי ו/או על הסכם בית משותף בוסכם לן מם ו/או לחתום על תקנולערוך, להסכי .10

ל ידי מיופי הכוח ואף לקבוע בו, בין השאר, שייקבע עשותף, בנוסח היחידות בבית המ

ובדיקתו של הרכוש חזקתו, ניהולו מדות שונות ו/או שיעור השתתפות בהוצאות אהצ

הסכם  או/על כל תקנון מחליף ו המשותף ו/או לערוך, להסכים ו/או לחתום במקום הנ"ל

עתו/תם שיקול ד לקם, הכל לפימסמכים הנ"ל כולם ו/או חבקש לרשום את החר ו/או לא

 של מיופי הכוח. סבירה

י הבית ו/או יינתן לגבאו לשנות ו/או להחליף כל צו רישום שניתן מדי פעם לתקן ו/ .11

מדי פעם לגרוע, או  המשותף ו/או מכסת החלקים ברכוש המשותף ו/או ההצמדות השונות.

הרכוש  או להגדיל אתית המשותף ו/או לצמצם ו/ם של יחידות בבנות, רישוש, או לבטלל

של  סבירכול לפי שיקול דעתו/תם המשותף ו/או להעביר צמידויות מיחידה ליחידה, הה

 וח.מיופי הכ

רה ן ו/או לבטל רישום זכות חכירה ו/או זכות בעלות ו/או העברת זכות חכילשנות, לתק .12

 ה.דירו/או זכות בעלות ב

קון ו/או תי צהרה, הסכמה,ריט, מפה, בקשה, הערה, הסמך, תכנית, תשם על כל מולחת .13

ולמלא אחר כל הוראה שתינתן על ידי  ו/או תוספת לאלה בקשר לרישום הבית המשותף

עין בעניין רישום בית משותף או בתים משותפים, או כל חלק על רישום מקרק המפקח

 מהם.

איחוד החלקה ו/או פרצלציה ו/או  צוע רישוםיבעת מבנו כל פעולה הקשורה ו/אולבצע  .14

לצרכי ש של החלקה ו/או הפרשת כל חלק מהקרקע והחלקה לוקה מחדהחלקה ו/או חפיצול 

ור לרבות לרשות המקומית, חלקה לצרכי ציבציבור ו/או החכרת כל חלק מהחלקה וה

חברת , לחברת הגז, לחברת הדלקלחברת החשמל, למשרד התקשורת, לחברת בזק, ל

, כמטרה ירהסבתם /י שיקול דעתופי הכוח לפוה שתיראה למיבלים, ולכל מטרוויזיה בכלט

 בבית, או חלק מבעלי זכויות אלה. המשרתת את בעלי הזכויות בחלקה ו/או

באה לתת תוקף ו/או משנה תוקף לכל התחייבות שהתחייבתי שמי כל פעולה שלעשות ב .15

ש לכל מסכים/ים מרא כר, ואני/ומשל הסכם הו או בכל נספח מנספחיבהסכם המכר ו/

 ר בכוח הרשאה זה.כוח כאמוידי מיופי ה הפעולות שייעשו על

לשנותו באיזה  לתי חוזר ואין אני/נו רשאי/ים לבטלו ו/אוהרשאה זה הינו החלטי וב חכו .16

 אפיקי נדל"ן ערדהרשאה זה קשורות בין השאר זכויותיהן של  חובכואופן שהוא, הואיל 

בע"מ ו/או בנק  שראלו/או בנק דיסקונט ליישראל בע"מ נק לאומי לו בו/אאו /ו בע"מ 

 והשיכון משרד הבינוי-נת ישראלפחות בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדימזרחי ט

וגם/או אישיות משפטית אחרת )כולם ביחד וכל  ת'ווש רוןפישרד מ.דין ממו/או עורכי ה

 -רים לעיל יקראו להלן בנקים הנזכבהתייחס ל או"צד ג' ו/ -ו להלן אחד לחוד יקרא

.הבנק" ו ויחייב את יורשי/נו ויורשי גם לאחר מותי/נבתוקף  ריישאהרשאה זה  חכו "(

  יורשי/נו.
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כות הבנק משכנתא על הנכסים לפי תי/נו לרשום לזחייבואני/נו מאשר/ים בזה כי הת .17

לשכת לא ירשמו בכי הנכסים ו בנק. כן התחייבתי/נהתנאים שנקבעו ו/או שיקבעו על ידי ה

כן תירשם  וף שהוא אלא אםלא על שם כל אדם ו/או גנו ועל שמי/רישום המקרקעין לא 

 ו על ידי הבנק.יקבע באותו מעמד משכנתא לזכות הבנק בהתאם לתנאים שנקבעו ו/או

ג'  םייחתבכל מקרה בו אנו נפר תנאי כלשהו מתנאי הסכם כלשהו שנחתם או  .18 ביננו ובין צד 

ג' או מי מהם יהי ו בכל מקרהמי מהם ו/או א בה כלשהי להעמיד מסי ו רשאיםבו צד 

ם שקבלנו או נקבל ממנו, יהיו מורשי/נו רשאים לבטל בשמי/נו ו/או מיידי כל סכו ןלפירעו

"( ו/או ההסכם" -פיו רכשנו ו/או נרכוש זכויות כלשהן )להלן: נו כל הסכם על קומי/במ

בות ההסכם ו/או לקבל ו/או לגעל ביטול  גוף שהוא  אובשמי/נו לכל אדם ו/להודיע 

בגין הנכסים לרבות עקב ביטולו של ההסכם ע או יגיע לנו כל זכות וכל סכום שמגי י/נובשמ

ג' או למי מהם ו/או  ו לפקודתו ו/אום ו/אולהעבירם לצד ג' או למי מה להעביר לזכות צד 

 ם.ים ו/או על פי ההסכלפקודתם את כל זכויותינו בנכס

 4 ותכחלק יםועהיד בבית שמשאך ורק לנכסים הנמצאים  זה מתייחס הרשאה חכו .19

 ,34583 גושב )בשלמות(15)בשלמות(, 14)בשלמות(, 9ות(, )בשלמ 8(, למות)בש 5(, )בשלמות

)בשלמות(,  10חלקות וכן ( 42040)מתחם  3,4,7,8,13,14מס'  יםם כמגרשג יםהידוע

בית מס' זמני  ,(42043 )מתחם 34583ות( בגוש למ)בש 13)בשלמות(,  12)בשלמות(,  11

ת משנה אחרת שתיווצר בגין רישום הבית בו חלק או כל מגרש או ___ דירה מס' זמני __

הנכסים רשומים כבר מקרקעין, בין שנמצאים הנכסים, כבית משותף, בהתאם לחוק ה

ום שרירשמו בעתיד בלשכת ייווצרו וי בלשכת רישום המקרקעין ובין שנכסים אלה

 מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף )איחוד( וגם/או הפרדה צאהין, כתוהמקרקע

 צלציה( של הנכסים או כתוצאה מכל פעולה אחרת.)פר

לאחר או לאחרים, לבטל כל  כולו או מקצתו,הרשאה זה,  חכומדי פעם בפעם להעביר   .20

רם בכל חרים, לפטאם עורכי דין או מורשידש, למנות העברה שנעשתה כנ"ל ולהעבירו מח

 .הנ"לולמנות אחר או אחרים במקומם. לפי ראות עיניו/הם של מורשי  עת,

 אה זה יחייבהרש חלכוכל מה שיעשה/ו מורשי/נו הנ"ל או כל מה שיגרום/מו בכל הנוגע  .21

ם כל מעשיו/הורשי/נו ואת כל הבאים מכחי/נו והריני/נו מסכים/ים מראש לאותי/נו ואת י

  .ההרשאה ז חכותוקף בו של מורשי/נו שיעש

הרשאה זה  חכועל פי  אחר כל אחד ממורשי/נו יהיו רשאים לעשות כל פעולה ו/או כל דבר  .22

על  ןיינתחר שניתן ו/או הרשאה א חכוהרשאה זה או כל   חכועם  מורשי/נו האחרים. על פי 

 ם.יחרעולות הנ"ל גם עם אכל הפ תשיילעידי/נו בקשר לנכסים וזאת מבלי לגרוע מסמכותם 

 ים לעשות כל פעולה לפי ייפוי כוח זה אף אם היא ללא תמורה./סמךהכוח מומיופי  .23

 רחבה ולא על דרך הצמצום.ספק בדבר היקף סמכויות מיופי הכוח יש לפרשו על דרך הכל  .24

 תום:איה באנו על החולר
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 מבוטל   -' הנספח 
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 ול בטוחהאישור בדבר ביט - 1ה פחנס

 

 
 לכבוד

 ______________בנק 

 סניף/מ"ע __________

 

 

 ערבות/יות חוק מכר מס'ביטול הנדון: 

 ("הערבויות")להלן: 

 

קומה את כי נמסרה לנו הדירה מס' ______ בת ______ חדרים ברינו לאשר בזה .1

בגוש _______ _ לקה _______כח רקעין הידועיםים ______ , במק_____ כיוונ

סן מס'____ )להלן ביחד: מח, החניה מס'_____ וה("המקרקעין")להלן: 

 "(.הממכר"

נו בלשכת ובתערת אזהרה לטי בכפוף לרישום ה, הרינו לאשר כי ידוע לנו, ככמו כן .2

ממכר )במקרקעין מותנה מכם ביחס לולהמצאת מכתב החרגה בלתי רישום מקרקעין 

כפוף להוראות חוק וב ("התנאים")להלן:  ן(שום המקרקעירי הרשומים בלשכת

ין התשלומים ע"ח חוק מכר שקיבלנו בג תנאים לביטול ערבויותה , יתקיימוהמכר

עיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל ים כהגדרתם ל, וכי עם התקיימות התנאהממכר

 לה.א ן בגין ערבויותתביעות או זכויות שה

 

 

 

 

 

 רב,בכבוד 

 

 "(הרוכש)" ___________

 

 

 

 "(החברה)" העתק: _____________
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 הבנק כלפי התחייבות בכת - 1נספח ו

 כתב התחייבות

בנק מ_______ ובכלל זה ידוע לרוכש הדירה שהיזם מקבל אשראי ו/או שירותי  .1

ה, האשראי, מי מהם )כל אלאו רוכש הדירה לזכות  גם ערבות לפי בקשת היזם

 "האשראי"(. –לן הבנק וערבויות להשירותי 

ין היתר, בהתחייבות רוכש בהאשראי בידי הבנק מותנה, וע לרוכש הדירה שמתן יד .2

 כתב נספח זה.  הדירה על פי

ק ________ יקט שמספרו _______ בבנהיזם מצהיר כי פתח את חשבון הפרו .3

 עבד לבנק. והחשבון על תכולתו עתה ובעתיד משו

יור במקרקעין ד בניית יחידותשל  היא חלק מהפרויקטזם מצהיר כי הדירה הי .4

מתאר ת ותוכנילפי ______ מגרשים  ,______חלקות  כגוש ______ הידועים

 .כעת, או בעתיד ןעל כל תיקוניה ____ __

לנספח התנאים .ה. 21לאמור בסעיף  בהתאםון הפרויקט יבוצע תשלום לחשב .5

 הכלליים.

ום שלר, במועדי התבמחיהבנק, כל שינוי  פי ההסכם בינו לביןזם מצהיר שעל הי .6

מראש ובכתב, וללא הסכמה כזו  הותיים טעונים הסכמת הבנקוכן שינויי בניה מ

להתחשב בשינויים יהיה לשינויים האמורים תוקף לפי הבנק; הבנק עלול שלא לא 

 יחליט להמשיך ולסיים את הבניה. אלו אם

שהבנק מי  מי מטעמו, או כל ו של הבנק או של כלומאשר כי זכותהרוכש מסכים  .7

בנק יבחר בכך, הות הנוגעים לפרויקט, באם את זכויותיו או החוב לויעביר 

 באמצעות אחרים, בהקמת הפרויקט למקרה שהיזם לא יעמודלהמשיך בעצמו או 

ת להקמת וביצוע הפרויקט. במקרה כזה עפ"י דרישו התחייבויותיו כלפי הבנקב

 יםאת כל הסכומ עמו,בנק או לכל מי מטתחייב הרוכש לשלם להבנק בכתב מ

כל שאר התחייבויותיו עפ"י  תליזם עפ"י ההסכם ולבצע א שמגיעים ויגיעו ממנו

 ם, כלפי הבנק או כל מי מטעמו. ההסכ

בביצוע או בהקמת  בעצמו או באמצעות אחריםבאם יבחר הבנק להמשיך 

בהסכם, או  של הדירה כפי שנקבעבמועד המסירה הפרויקט, יסיים את הפרויקט 

 סים, המאוחר מבין השניים,ם מיום שמונה כונס נכשישל תשעה חוד קופהתוך ת

 אלא אם קבע בית המשפט אחרת. 

מה לפי הוראות נק זכאי להחליף את הערבות שנתן לרוכש הדירה בערבות דוהב .8

ן לו , וית1974-ל"ה)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התש חוק המכר

   הודעה על כך. 

                            _______________   _______________ 

 רוכשה            
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 מבוטל - ז' ספחנ
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 ח לדירה בשלבי בניהנספ -  'נספח ח

 מיום___________ תוספת להסכם

 

 נה _________ לחודש _____ שביום _ ל אביבשנערכה ונחתמה בת

 

  ________________   בין:

 ____________ה ברמס' ח 

 _____________ מרחוב
 (החברה"")להלן:            

 מצד אחד   

 

 הרוכש כהגדרתו במבוא להסכם  לבין:

 (רוכש""ה)להלן: 

 מצד שני                

 

ש מאת הסכם לפיו רכש הרוכם בין הצדדים וביום __________ נערך ונחת הואיל:

' ___, בבית המסומן במס' ם המסומנת במסבת ____ חדרי החברה דירה

ידי החברה והידוע כחלקה __ בגוש ____ )להלן:  ל____ המוקם ע

 בהתאמה(;"הדירה",  -ו "ההסכם"

 

חלק ממנו, וכן חלק  ירה הינהאשר הדהבית והחברה החלה בבניית  והואיל:

על ידי החברה הדירה נבחרו כבר ם המיועדים לבניית ם ו/או החומרימהפריטי

 ;ידה, הכל המפורט להלןל ו/או הורכבו ע

 

 הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הותנה

 כללי .1

 המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. .1.1

ם תהא משמעות כזו המוקנית לה ת זותוספכל המונחים והביטויים המופיעים בל .1.2

 א להסכם.בהסכם ובמבו

 פרד מן ההסכם.מהווה חלק בלתי נתוספת זו  .1.3

ספת זו, יקבעו ויגברו ולבין הוראות ת ירה בין הוראות ההסכםסתבכל מקרה של  .1.4

 הוראות תוספת זו.

 אין ליתן להם שום פרשנות.הכותרות בתוספת זו נועדו הינן לצורכי נוחות ו .1.5
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 והדירההבית ניית תקדמות בשלבי ה .2

חתימת תוספת  ירה, ונכון למועדוהדהבית לה בבניית כי החברה הח שהודע לרוכ

 לקמן:דבהתאם לפירוט שכמרים ובוצעו העבודות חוזו, הוזמנו ה

 

סוג העבודה / סוג  

 החומר

טרם 

בוצע/ 

טרם 

 הוזמן

 בביצוע/

 הוזמן

 הושלם

    ציקת רצפהי –שלד  1

    ריצוף הדירה 9

    ריצוף מרפסות 10

וי חדרי ריצוף וחיפ 11

 ושירותיםרחצה 

   

    ונות מטבחאר 19

הרכבת שיש +  20

 חיפוי למטבח

   

 הטכנישינוי לעומת המפרט  .3

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
__________________ 

או הוזמן, בין היתר מפריטי הדירה נבנה ו/או הורכב ו/הרוכש מאשר, כי ככל ואיזה  .4

 המצורף להסכם ר על האמור במפרטבפועל גוב  AS ISב לעיל, אזי המצ 2כמפורט בסעיף 

ולרוכש אין ולא תהייה כל טענה  יטררה לגבי אותו פתהייה כל אפשרות בחי לאולרוכש אין ו

 . כלפי החברה בקשר עם כך

 ם:ולראיה באו הצדדים על החתו

 

________________   ________    ___________________________ 

 הרוכש                      החברה          
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 יה(.ניתנאי מתלה )היתר בנספח  – 1נספח ח
   בין:

 ן בע"מקי נדל"ערד אפי 

  515452480מספר חברה  

 , פתח תקווה9מרחוב השילוח 

 ("החברה" -)להלן     
 מצד אחד             

 
:  הרוכש כהגדרתו במבוא להסכם  לבין

 ("הרוכש")להלן: 
 מצד שני

 
ה דירה ברוכש מאת החנחתם בין הצדדים הסכם לפיו רכש הר               וביום  ל הואי

 5)בשלמות(,  4 ותכחלק ההידועקרקע על החברה וקם על ידי תש         זמנימס' 
גם  יםדועהי ,34583 גושב )בשלמות(15)בשלמות(, 14ת(, )בשלמו9ות(, )בשלמ 8(, למות)בש

 11)בשלמות(,  10חלקות וכן ( 42040תחם )מ 3,4,7,8,13,14מס'  יםכמגרש

 -)להלן (42043)מתחם  34583ת( בגוש מו)בשל 13)בשלמות(,  12)בשלמות(, 
 (;", בהתאמההדירה" -ו "ההסכם"

 
 ק מתכניתהמכר המהוות חלכניות וטרם ניתן היתר בניה לבניית הפרויקט ותו והואיל

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

 
 :הוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 
 מנה.יווה חלק בלתי נפרד הת זו מהלתוספ המבוא.     א    .  1
 

להם ת כזו המוקנית משמעו בתוספת זו תהא המופיעיםהמונחים והביטויים  לכל .ב         
 ם ובמבוא להסכם.בהסכ

 
 נפרד מן ההסכם. תיבל זו מהווה חלק תוספת .ג         

 
גברו קבעו וין הוראות תוספת זו, יביההסכם להוראות  ביןמקרה של סתירה  בכל .ד         

 הוראות תוספת זו.
 
 מבוטל. .2

 

, בניהיתר הל ם התקבההסכם וחתימת תוספת זו, טר חתימתכי במועד הודע לרוכש  .3

פרטים ומ ת המכר ומפרט המכר המצורפים להסכם זה הינם תכניותכי תכניוו
 . חלקיים וזמניים
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 כות וכידין של הרשויות המוסמכ באישור כהכרו הבניההוצאת היתר כי  הודע לרוכש .4
שישנה אפשרות שלא יתקבל היתר בניה, ולפיכך לא תוכל מסכים לכך  והואידוע לו 

כן . באופן המתוכנן על ידה ו/או בכלל הפרויקט היחידה ו/או אתים את החברה להק
בכל שלב  -כולה או חלקה  - להיתר ההחברה רשאית למשוך הבקשכי הודע לרוכש 

ר כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או ומאש כךלהרוכש מסכים שהיא.  בהומכל סישהוא 
 ך.כ בגיןדרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה 

 
ם יו 60די הרוכש תכניות מכר ומפרט מכר סופיים בתוך העביר ליחברה מתחייבת לה .5

 .הבניהמועד קבלת היתר מ
 
ר לחברה במקרים מסכתב שתיבהודעה בהרוכש יהא רשאי לבטל את ההסכם  .6

 להלן: תוספת זול בכפוף להוראות המפורטות בויף זה להלן, והכטים בסעהמפור
 

ביחס שינויים מהותיים ם יחולו רט המכר הסופייאו במפובתוכניות המכר ו/היה  א.
לעיל  3אם לסעיף שהומצאו לרוכש בהת נייםהזמו ולמפרטים החלקייםלתכניות 

 "(ניותבתוכ תייםהמהו ייםהשינו" - )להלן

 או

 
המועד " –)להלן  הסכם המכרם ממועד חתימת הצדדים על חודשי 6עד אם  ב.

נות את יהיה לב אשר לפיו ניתן הבניה היתר"( לא יוצא על ידי החברה הקובע
להסכם כחלק מנספח  םירפהמצוולמפרט הבית ואת הדירה בהתאם לתכניות 

 . תייםם מהולהסכם זה ללא שינויים או בשינויים שאינ "ב"
 

" כהגדרתו במבוא מועד השלמת הבניה המשוערא "ם זה יהככל שלא בוטל הסכ
 להסכם. 

 
עומת תכניות הותיים לפיים שינויים מכר הסוכללו תכניות המכר ו/או מפרטי המ .7

י שהוצא לו הגיע המועד הקובע מבה בבמקר אוהמכר ו/או מפרטי המכר המלאים 

יות תכנבלת ימים מיום ק 14, תוך חברהדיע ל, יהא הרוכש רשאי להוהבניההיתר 
ין, כי הוא מבטל ימהמועד הקובע, לפי הענימים  14תוך או ומפרטי המכר הסופיים 

הודעת הביטול " –)להלן  ת ביטולוסח הודעמתו על נאת באמצעות חתיסכם וזאת הה
 ."(שמטעם הרוכ

 
 14של  תקופהה הודעת הביטול מטעם הרוכש על אף שחלפה לא התקבלה בחברהיה ו .8

או מהמועד הקובע, לפי מכר ומפרטי המכר הסופיים כניות התקבלת מועד ימים מ
הרוכש מקרה זה בוכן  ול ההסכםו לביטויתר על זכותוכמי ש רוכשין, יחשב היהענ

מכר כניות ומפרטי התבין הם כלשמוותר על כל טענה כלפי החברה בדבר שינויים 
  .יםופיר הסי המכהחלקיים והזמניים לבין תכניות ומפרט
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קבלת הודעת  ימים ממועד 45אזי תוך  לעיל 7סעיף  להוראתבהתאם  ההסכם בוטל  .9
על חשבון  ו לחברהם ששולמו על ידהכספי לרוכש יוחזרוהרוכש מטעם הביטול 
חזרת , והכל בכפוף להלהסכם" ב" בנספח כמפורטבתוספת הפרשי הצמדה  התמורה

ה ל ידי החברה, אם נמסרכש ערה לרואשר נמס אחרתכל ערבות ו/או בטוחה 
ביטול התחייבות החברה לרישום  כנגד -ה שהרוכש לקח משכנתא בגין הדירה ובמקר

ולאחר  כנגד מחיקתה - אזהרה ובת הרוכש הערתשמה לטוככל שנר המשכנתא

דרש על ידי החברה כם וכל מסמך נוסף שייהסל השהרוכש חתם על תצהירי ביטול ש
 .יןקרקעיסוי מו/או על ידי רשויות מ

מתחייבים לשתף פעולה ולחתום על כל המסמכים לרבות הצדדים ההסכם,  ביטול עם .10
דיווחים ו/או ה ו/או התצהירים הצהרותהאמור לעיל כל ה בכלליותומבלי לפגוע 

ביטול  השונות לשם דיווח על ותשויאו על פי דרישת הר/והדרושים על פי כל דין 
משכנתא ממנו לקח הרוכש את ה רוכשמטעם ה לבנקההסכם לאותן רשויות, ו/או 

 בגין הדירה.

ל דירות )טופס ש שינוי העולה על הסטיה הקבילה כקבוע בצו המכרמוסכם בזאת כי  .11
 אין באמור לגרוע מזכויות הרוכש עפ"י כל .נוי מהותיהינו שי 1974-(, תשל"דמפרט

 ן.די

 ל החתום:באו הצדדים ע ולראיה
 
 
 
 

                
 ר ו כ ש  ה              החברה      
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 כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי –' טנספח 
 

 כתב התחייבות             

 

 ___________________________, ת.ז.  ה: חתומים מטנו האני/א

 _____________, ת.ז. ______________      

חיר דירת מ" :להלן) שדרה"יב ב"נתבפרויקט דירת מחיר למשתכן"  - סכםתמתי/נו על "הח

ידוע  ."(המוכר")להלן בכתב התחייבות זה:  רד אפיקי נדל"ן בע"מע ,"( עם המוכרלמשתכן

חיר למשתכן, כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מ הנרכשת לי/לנו שהדירה

ן ענייבו ל"(, על הכללים הקבועים המכרזן: "לבו זכה המוכר )להכהגדרת מונח זה במכרז 

 .כללים המתייחסים לרוכש הדירהכאמור, לרבות דירה 

 

מילוי התנאים די/נו תהא כפופה לת הדירה על ילפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכיש

 להלן: יםחייבויות המפורטוההת

1.  

והמצ"ב  זה במסמכי המכרז אני/אנו "חסר/י דירה" כהגדרת מונח אני/אנו מצהיר/ים כי .א

הזכאות הנדרש על פי המכרז יק/ים באישור אנו מחזאני/, וכי כנספח לכתב התחייבות זה

 לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.

 נוסח המצ"ב. בע ביעוד מגורים","חסר קרקעל תצהיר ו כן, חתמנו כמ

כישתה ועד ר את דירת מחיר למשתכן, החל מיום ראני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכו .ב

הגרלה ממועד ביצוע השנים  7לוף עד חאו  לדירה 4שנים מיום קבלת טופס  5חלוף 

  . , לפי המוקדם מבניהם)בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור(

השנים האמורות, על כל  חמש/שבעתום ת שלא לחתום לפני אנו מתחייב/ים בזאכמו כן, אני/

 שנים הנ"ל.ה חמש/שבעאחר תום זכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו להסכם לפיו ה

 

י ישראל, כאמור לא יחולו במקרה של או רשות מקרקעינוי ו/ד הבהתחייבות זו וזכויות משר .2

ירת מובטחת במשכנתא בדעניק לנו הלוואה הל ידי בנק שימימוש דירת מחיר למשתכן ע

 על ידנו לבנק.  מחיר למשתכן, בנסיבות של אי פרעון ההלוואה

 

3.  

הרה ת אז, תרשם הערבת המשרד ו/או מדינת ישראלוומסכים/ים כי לט הנני/נו מבקש/ים .א

ל ע בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן קעיןהמקר כת רישוםלשב

  ייבותי/נו זו.פי כתב התח
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בויותינו זו, מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחיי דוע לי/נו ואני/נוי .ב

 .ד הבינוירלמש₪  450,000סך אחויב/נחויב בתשלום ב

 

_______________         _______________ 

 שם:         שם:     

 

 

 אישור

___ מר/גב' , בכתובת ________י, עו"ד ____הופיע/ו בפנ _הריני לאשר כי ביום ____

המוכר/ים ת.ז. __________ מר/גב' __________,  -ו _, ת.ז. ___________________

ים /ו צפוי/יהיהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי הולאחר שהוזאישי  ןלי באופ

עיל וחתם/מו קבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דללעונשים ה

 עליה בפני. 

             _________________ 

 עו"ד                          
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 "סר דירההגדרת "ח –ייבות נספח לכתב התח

 קריטריונים לקבלת זכאות לחסר דירה

 ירהד חסר

 – יחידיו"")יו חתי בהתאם למפורט להלן שאין ולא היו לו ו/או למי מיחידיחיד או תא משפ

ים עימם רולמעט ילד נשוי ומתגור 21טרם מלאו להם , לפי העניין, וילדיהם שיחיד או בן זוג

הגשת שנים קודם ל 6חלק מדירה רה או בזכויות כלשהן בדי, דרך קבע ונמצאים בחזקתם(

 ט להלן: כמפור תעודת זכאות קתלהנפהבקשה 

ב, תשל"ב דייר, נוסח משולה ליה חוק הגנתבעלות / חכירה / חכירה לדורות / שכירות שחל ע •
- 1972. 

ת או בכל דרך אחרת )כגון: ל פי חוזה לבעלות / חכירה / חכירה לדורוזכות ע •
המבקש ו צב בין זה, זכות על פי ירושה כוללת גם מ(. לענינה/נאמנות וכיו"בירושה/מת

 ן. הסתלק מעיזבו

   .ילחרת כאמור לעזכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך א •

 ה בשלבי בניה. זכויות בדיר •
ם לדיור בהלוואה/מענק/פיצויי פינויי או תא משפחתי שלא קיבלו כל סיוע ממשלתי וכן יחיד

ר דירה ולמעט שכות במהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפ ציבורי או דירה בשיכון
 לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם. סיוע 
 :זכאי

 ן:הלאל, כמפורט לאזרח ישר

 יחידים

 ומעלה. 35ל ה, גרוש/ה, אלמן/נה, מגירווק/ .1

שור משרד גפיים תחתונות לצמיתות, המחזיק אי ומעלה שהוכר כנכה 21נכה בן  .2

ת לצמיתות בשיעור כוגת נמרותק לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דרשהינו  הבריאות

 או יותר. 75%

 תא משפחתי

ילדים )ללא  משותף, עם או בלי ביתקיים משק זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המ .1

 הגבלת גיל(.

חודשים מיום הגשת הבקשה  3תוך זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא  .2

 קת תעודת זכאות.להנפ

שנה,  21וק וטרם מלאו לו רוהוא מאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהורה עצ .3

בעל זכויות  היהה עצמאי שהמתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הור

ושין( ת גירושים או במהלך הנישואין )קודם לגירבדירה שנמכרה בעקבו 50% של עד

ים שקדמו למועד הגשת שנ 6-ב תאם להגדרות לעילולא היו לא זכויות נוספות בה

 הבקשה.

וכתנאי לקבלת תעודת הזכאות, על המבקש בקריטריונים לעיל, ה עמידבנוסף ל

זכויות בקרקע המיועדת  שלהלן בדבר היעדר ום על התצהירלחת ,תעודת זכאות

 מגורים.      ל
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 םריתצהיר חסר קרקע ביעוד מגו – 1טח נספ

 

 יםמגור יעודב רקעק חסר - תצהיר

, העניין לפי, זוג בן או יחיד - ״יחידיו״) מיחידיו למי או/ו משפחתי אלת או/ו לי יןא כי, מצהיר הריני
 זכויות(, בחזקתם ונמצאים קבע דרך עימם ומתגוררים נשוי דיל ולמעט 21 להם ומלא שטרם יהםוילד

 :להלן כמפורט, יםורלמג המיועדת בקרקע( שליש על עולהש בחלק)

 .1972-תשל״ב, משולב נוסח, הדייר הגנת חוק עליה שחל בשכירות/לדורות כירהח/רהחכי/בעלות -

 כגון) אחרת רךד בכל או לדורות הלחכיר/לחכירה/לבעלות חוזה/פיתוח חוזה פי על זכות -
 (.וכיו״ב נאמנות/מתנה/ירושה 

 .לעיל כאמור תאחר דרך בכל או חוזה פי על עזר קבמש או בנחלה זכויות -

 : ותהגדר
 :פחתימש תא

 (.גיל הגבלת ללא) ילדים בלי או עם, משותף בית משק ייםהמק בציבור ועיד זוג או נשוי זוג -

 זכאות תעודת להנפקת הבקשה הגשת מיום יםדשחו 3 תוך להינשא ועומדים איןלנישו שנרשמו זוגות -
 .הבינוי משרד של

 דרך עמו המתגורר ,שנה 21 לו לאומ וטרם רווק שהוא תלפחו אחד ילד עם( ת/הורי חד) מאיעצ הורה -
 בעקבות שנמכרה בדירה 50% -עד של זכויות בעל שהיה עצמאי הורה זה ובכלל, בחזקתו ונמצא קבע

 6 -ב לעיל להגדרות בהתאם נוספות זכויות לו היו ולא( לגירושין םודק) הנישואין הלךבמ או ירושיןג
 .הבקשה הגשת למועד שקדמו שנים

 
 :ורישא

 .ז.ת_________ גב׳/מר בפני הופיע_______ ____ ביום כי בזה אשרמ, דעו״______ ___,הח״מ אני
 וכי האמת את מרלו ה/עליו כי ה/תואו ה/שהזהרתי ולאחר ,אישי באופן לי ת/המוכר_____________ 

 עליה וחתם ילדלע ה/הצהרתו נכונות את ה/אישר, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה כן יעשה לא אם
 .בפני

 
____________            ______________           _________________           __________ 

 תאריך                        חתימה וחותמת        שיון           מס' רי      שם מלא של עורך הדין        
 

 
 

 :אישור
 .ז.ת_________  גב׳/מר יבפנ הופיע _________ ביום יכ בזה מאשר, עו״ד__________ ,הח״מ אני

 אם יוכ האמת את לומר ה/עליו כי ה/אותו ה/שהזהרתי ולאחר ,אישי באופן לי ת/מוכרה___________ 
 .בפני העלי וחתם דלעיל ה/הצהרתו נכונות את ה/אישר, בחוק הקבועים עונשיםל ה/צפוי אהיה כן יעשה לא

 
      ________________      __________           _________           __________________ 

 חותמתו חתימה                      שם מלא של עורך הדין              מס' רישיון                   תאריך  

   

 

 

 



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

 םהצהרה בדבר העדר יחסים מיוחדי –' ינספח       

 _תאריך:_________          לכבוד

_______________ 

 (החברה")להלן: "

 ג.נ.,א.
 _______ום ____מי הסכםהנדון: 

 ______בגוש  שיוקם על ידי החברה        בבית מס'           דירה מס'  לרכישת

  ___________ויקט בפר _______חלקות

 כדלקמן:אשר/ת בזאת אני, ___________________ ת.ז. __________, מ

ן החברה ובי לביי אין ביני או בין קרשר כריני להתחייב ולאאות המכרז הי הורידוע לי כי עפ"
)נא  1976-התשל"ו)א( לחוק מס ערך מוסף, 106או קרובה יחסים מיוחדים כהגדרתם בסעיף 

 לסמן(:

  ת משרה בחברה.נושא/אינני 

 .אינני עובד/ת של החברה 

 של החברה. אינני שותף/ה לעסקיה 

 הצבעה או המניות ות הים או יותר מזכויבחמישה אחוזחזיק אינני בעלים, שולט או מ

 רין או בעקיפין.ה, במישבחבר

 אח, אחות, בן זוג –חה" אינני קרוב/ה משפחה של עובד החברה; לעניין זה, "קרוב משפ ,

של כל אחד זוגו -הזוג, ובן-הזוג, צאצא, צאצא של בן-הורה, הורה של בן הורי הורה,

 אלה.מ

  ע"מ ו/או אצל מי __ ב__ת רות קשורות לקבוצע"מ ו/או חבב _______אינני עובד/ת

 .______שליטה בקבוצת מבעלי ה

  ור אליה או של או גוף קש ____ אינני קרוב/ה משפחה מדרגה ראשונה של עובד קבוצת

 ._____השליטה בקבוצת  מבעלימי 

  ל או אצבע"מ ו/ _____חברות קשורות לקבוצת בע"מ ו/או  _____הנני עובד/ת קבוצת

 ._____השליטה בקבוצת מי מבעלי 

 או גוף קשור אליה או של _____שונה של עובד קבוצת דרגה ראהנני קרוב/ה משפחה מ 

 .______ מי מבעלי השליטה בקבוצת

_______________________________________________________________ 

ות לקבוצת חברות קשור ו/או __________הנני עובד/ת נני עובד/ת י כי ככל והידוע ל
הנני קרוב/ה משפחה ו/או  _____ ת ה בקבוצו אצל מי מבעלי השליטו/א ______

צת בקבו השליטה ל מי מבעליור אליה או שאו גוף קש ______ מדרגה ראשונה של עובד 
 דין., המכירה תהיה כפופה לאישור האורגנים כ_____

 בכבוד רב,          

          _________________ 

 )חתימת הרוכש(          



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

 הראל נדל"ן למגורים בע"מ מלאגחברת ממכתב החרגה   -יא ח נספ

 

 לכבוד

_________________ 

 

 

 א.נ, ג.

 

, 8, 7, 4, 3מגרשים מספר  -במקרקעין הידועים כ יהיפרוייקט בנ  הנדון:

, 88, 74ות המהווים את חלק 102-0074732, לפי תכנית 14 -, ו13

מ"ר,  8,662ל בשטח כולל ש - 34295בגוש  108 -ו 98, 95

בית שמש  , והמצויים בשכונת רמת42040 כמתחם והידועים גם

 להלן:  "המקרקעין"() בבית שמש 1ד'

 

 
בנק לטובת בדרגה ראשונה שיעבוד הבדרגה שניה לאחר שעבוד לטובתנו  םהמקרקעין רשו ועל  הואיל 

 ₪ )המוגבל בסכום של _______________  ,"(הבנקהלן: ")לרחי טפחות בע"מ מז
 "(.השיעבוד)להלן:  " ים(ים חדש___________ שקל________

 

יחידת "(, לרכישת זםיה" :)להלן "מבע רד אפיקי נדל"ןע עםוחתמתם על הסכם   והואיל 

הלן: שנבנית/תבנה על המקרקעין )למס' _______ בת _____ חדרים  דיור

 "(.היחידה"

 

יומם ה, וזאת כפוף ולאחר קיחידלפיכך הרינו לאשר לכם בזה, כי השיעבוד לא יחול על ה

 מצטבר של כל התנאים שלהלן:ה

 
 ______בון מספר בחשתמורת היחידה שולמה במלואה על ידכם לזכות  .1

 .) סניף ___( של בנק מזרחי טפחות בע"מ_____ המתנהל ו/או יתנהל בסניף 

 
 לא יחול על היחידה. ווד לטובתכי השיעב ,ישר לכםבנק אה .2

 

שיעבוד לא תיפגע, כך שאנו נוכל ימוש הי זכותינו המשפטית למכך כהסכמתנו זו מותנית ב

וחרר כאמור לעיל, ללא שעט היחידה שתלממש את השיעבוד על יתר חלקי המקרקעין, למ

 צורך בקבלת הסכמתם.

 

 בכבוד רב,        

 

 מ ע"ב ל נדל"ן למגוריםגמלא הרא       

 



 
 

 מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

 ים בע"ממגורהראל נדל"ן ל גמלאמחברת מכתב החרגה   -יא נספח 

 

 לכבוד

_________________ 

 

 א.נ, ג.

 

, 10, 9ים מספר מגרש -במקרקעין הידועים כ פרוייקט בנייה  הנדון:

)בחלק(  108המהווים את חלקה  102-0074732, לפי תכנית 12 -ו 11

ועים גם כמתחם מ"ר, והיד 7,211ח כולל של בשט - 34295בגוש 

להלן:  ) שמשבבית  1ד' , והמצויים בשכונת רמת בית שמש42043

 מקרקעין"(ה"

 
בנק ובת לטראשונה  בדרגהשיעבוד הבדרגה שניה לאחר שעבוד לטובתנו  םועל המקרקעין רשו  הואיל 

₪ ) _____ המוגבל בסכום של __________ ,"(הבנק)להלן: " לאומי לישראל בע"מ
 "(.השיעבוד)להלן:  " חדשים( ___ שקלים________________

 

יחידת "(, לרכישת היזם" :)להלן בע"מ קי נדל"ןפירד אע עםם על הסכם חתמתו  והואיל 

המקרקעין )להלן: ת/תבנה על שנבניחדרים  מס' _______ בת _____ דיור

 "(.היחידה"

 

ולאחר קיומם יחול על היחידה, וזאת כפוף לפיכך הרינו לאשר לכם בזה, כי השיעבוד לא 

 המצטבר של כל התנאים שלהלן:

 
 ______בחשבון מספר ם לזכות דכשולמה במלואה על י חידהתמורת הי .1

י לישראל בנק לאומשל  ) סניף ___(_____ המתנהל ו/או יתנהל בסניף 
 .ע"מב

 
 לא יחול על היחידה. ובוד לטובתכי השיע ,בנק אישר לכםה .2

 

שפטית למימוש השיעבוד לא תיפגע, כך שאנו נוכל ו מותנית בכך כי זכותינו המהסכמתנו ז

המקרקעין, למעט היחידה שתשוחרר כאמור לעיל, ללא י השיעבוד על יתר חלקאת  לממש

 צורך בקבלת הסכמתם.

 

 

 ד רב,בכבו        

 

 בע"מ  גמלא הראל נדל"ן למגורים       


