דירה___ :
בניין___ :
הרוכש________________ :
הסכם מכר
.1

מבוא להסכם  -קרקע מנהל

.2

הסכם

.3

נספחים:
נספח א -

נספח התנאים הכללי ים.

נספח ב -

מפרט טכני ותוכניות.

נספח ג -

נספח התמורה .

נספח ד -

י י פוי כ ו ח נוטריוני בלתי חוזר של הרוכש .

נספח ה -

מבוטל .

נספח ה - 1

א יש ור בדבר ביטול בטוחה.

נספח ו -

מבוטל

נספ ח ו - 1

כתב התחייבות כלפי הבנק .

נספח ז -

מבוטל.

נספח ח -

נספח לדירה בשלבי בניה.

נספח ח - 1

נספח תנאי מתלה (היתר בנייה).

נספח ט -

כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון .

נספח ט - 1

תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים .

נספח י -

הצהרה בדבר העדר יחסים מ יוחדי ם.

נספח יא -

מכתב החרגה מחברת גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ

מ.פירון ושות' עורכי דין ו נוטריונים

מבו א להסכם – קרקע רמ"י
שנערך ונחתם ב  _____ -ביום

לחודש

שנת

ב י ן:
ערד אפיקי נדל"ן בע"מ
מספר חברה 515452480
מרחוב השיל ו ח  , 9פתח תק ווה
(להלן " -החברה" או "המו כרת" )
מצד אחד
ת .ז .
ת.ז.

.1
לבין:
.2
מרח'
ט ל_____ _____________ ,_____ _____________ :
דוא"ל,____ _ ____________ _ :
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה
(להלן " -הרוכש" )
מצד שני
בהסכם שמבו א זה מצורף אלי ו על נספחיו (ל הלן " -ההסכם" ) יהיו למונחים המפורטים
להלן הפירושים שבצדם:
"הקרקע" /האתר" -

המגרש ים הנמצא ים ב ב י ת שמש ושעלי הם יוקם/מוקם הבית ביחד עם
ב ת ים נוס פים ושטח י מסחר של כ  4,150 -מ"ר  ,כהגדרת מונח זה
בהסכם הידוע כחלק ות ( 4בשלמות)( 5 ,בשלמות)( 8 ,בשלמות)(9 ,בשלמות),
(14בשלמות)(15 ,בשלמות) בגוש  ,34583הידוע ים גם כמגרש ים מס'
 ( 3,4,7,8,13,14מתחם  ) 42040וכן חלקות ( 10בשלמות)11 ,
(בשלמות)( 12 ,בשלמות)( 13 ,בשלמות) בגוש  ( 34583מתחם ) 42043
והכל בהתאם לתוכני ו ת מתאר  102-0074732על כל תיקוניה ן כעת,
או בעתיד (להלן  " -התב"ע ") .

" הפרויקט " -

הוא הפרויקט הכולל בתים  ,חניון תת קרקעי ושטחי מסחר ש נבנו
ו/או יבנ ו על ה ק רק ע על ידי ה חברה באמצע ות הקבלן  /ים והכל
כמפורט בהסכם זה על נספחיו .

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

"הבית" -

"הבנק המלווה" -

"הדירה" -

הוא הבנ י ין שנב נה או יבנה ע"י החב רה ע"ג הקרקע על ידי החברה
ומסומן במספר זמני _____ ובהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט
המהוו ים את נספח " ב " להסכם זה ובו נמצאת/תמצא הדירה.
בנק מ ז רחי ט פ ח ות בע"מ למתח ם  42040ובנק לאומי לישראל בע" מ
למתחם  42043ו/או תאגיד בנקאי מלווה אחר כהגדרתו בחוק ה מכר
(הבטחת ה שקעות) ,ש י ע נ י ק ל י ז ם ל י ו ו י פ י נ נ ס י ל ב נייה על הקרקע
ל רב ות חברת ביטוח  ,למעט ק רנות וגו פים פיננסיים פרטיים .
ח דרי ם ו ח ד רי שרות  ,המס ומנת במספר זמני
היא דירה בת
בהתאם למפרט במפרט ו ב תוכניות המהוו ים א ת נספח " ב " להסכם
ל רבות החלקים ברכוש המשותף
זה ,הנמצאת /ת מ צא בקומה
אשר יוצמדו אליה.

"המחסן" -

המחסן המס ומן במספר זמ ני

" ה חנ יה  /יות " -

חניה עילית  /תת קרקעית במר תף חניה המסומנת  /ות במספר זמני
ו . ___ -

"הממכר "

הדירה ,המחסן (כ כל והוצמד מח ס ן לדירה ) וחניה  /ות .

" שטחי מסחר "

שטחי המסחר הממוקמים בקומת הקרקע בפרויקט .

"המינהל" -

רשות מקרקעי ישראל.

"בעל הקרקע" -

הקרן הקיימת לישראל .

"ח וק המקרקעין" -

חוק המקרק עין ,תשכ" ט . 1969 -

"החכירה" -

חכירה מהוו נת לדורות מאת ה מינהל.

"בית מ ש ו תף" -

הוא הבית לכשיירש ם בפנקסי המקרקעין כבית משותף נפרד או ביחד
עם בתים אחרים ,לפי ח וק המקרקעין כאמור בס עיף  12להלן.

"המשכנתא"

"הקבלן" -
"המכרז" -

-

בקומ ה

בבית.

משכנתא ראשונ ה על הממכר ל ה בטחת ההלוואה שיקבל הרוכש
כ אמור בסעיף  22להלן.
הקבלן ש יבחר על יד י החברה לצורך בנית ה ב ית .
מכרז מס' ים 206/2016 /על נספחיו ,אשר פורסם על ידי רשות
מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי ו השיכון.
מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

"מועד מסירת החזקה בממכר "  -ביום  . 31.12.2021יובהר כי במועד מסירת החזקה,
הסתיימ ו עבודות הפי תוח הצמוד ,ה תקבל טופס ( 4אישור איכלו ס)
לבי ת ו הבית חובר לתשתיות באופן בו ניתן למסור את הדירה
לרוכש .
"סכום הפיצוי
המוסכם" -

הפיצוי המוסכם בגין אי חור בהשלמת הבניה ,לענ יין סעיף . 7ו ל נספח
התנאי ם הכלליי ם של ה הסכם יהא עפ"י חוק המכר (דירות) התשל "ג -
. 1973

הרוכש

הח בר ה

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

הסכם מכר
שנערך ונחתם ב  _____ -ביום
ב י ן:

לחודש

שנת

ערד אפיקי נדל"ן בע"מ
מספר ח ברה 515452480
מרחוב השילוח  , 9פתח תקווה (לה לן " -החברה" )
מצד אחד

לבין:

.1

ת.ז.

.2

ת.ז.

מרח'
ט ל_____ _____________ ,_____ _____________ :
דוא"ל,_ ____ _ ____________ :
כולם ביחד וכל אח ד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה
(להלן " -הרוכש" )
מצד שני
הואיל

והחברה הינה בעלת הזכויות ב קרקע ,כה גדרת מונ ח זה במבוא להסכם ;

וה וא י ל

וזכויות החברה בקרקע ישועבדו  /שועבדו לבנק המלווה כהגדרתו במבוא
להסכ ם ;

והואיל

והחבר ה מתע ת דת לבנות על הק רק ע א ו ע ל ח לק ממנה את הבית ו/או בית /ים
נוסף/ים ,כהגדרת מונח זה במבוא להסכם  ,באמצעות הקבלן כהגדרתו במבוא
להסכם  ,הכל בהת אם למפורט בהסכם זה;

והואיל

וה רו כ ש גמר בדע תו לקנות מאת החברה את הממכר כהגדרתו במבוא להסכם
ו לקבל מ א ת הח ברה את ה זכ וי ות בממכר בתמורה ול פי התנ אים ה מו תנים בהסכם
זה להלן;
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר כדלקמן :

מבוא ונספחים
המבוא להסכם זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפי ם אליו מהווים חלק בלתי נפרד הי מנו
ומ ח ייבים כיתר תנאיו.

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

נספחים
.1

נספח א -

נספח התנאים הכלליים.

.2

נספ ח ב -

מפרט טכני ותוכניות .

.3

נספח ג -

נספח התמורה .

.4

נספח ד -

י י פוי כ ו ח נוטריוני בלתי חוזר של הרוכש .

.5

נספח ה -

מבוטל .

.6

נספח ה - 1

אישור בדבר ביטול בטוחה.

.7

נספח ו -

מבוטל

.8

נספח ו - 1

כתב הת ח י יב ות כלפי הבנק.

.9

נספח ז -

מבוטל.

. 10

נספח ח -

נספח לדירה בשלבי בניה.

. 11

נספח ח - 1

נס פח תנאי מתלה (היתר בנ ייה).

. 12

נספ ח ט -

כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון .

. 13

נספח ט - 1

תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים.

. 14

נספח י -

הצהרה בדבר העדר יחס ים מיוחדים.

. 15

נספח יא -

מכתב החרגה מחברת גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ

.1

העסקה
החברה מתחי י ב ת ל בנות (ב אמ צעות קבלן/נ ים) ולמכור לרוכש את ה מ מכר והרוכש
מתחיי ב בזה לרכוש את הממכר מאת החברה בתנאים המפורטים לה לן בהסכם זה לרבות
נספחיו המצורפ ים להסכם זה .
החברה מצהירה כי היא רשאית על פי כל דין ו/או הסכם להתקשר בחוזה זה ואין כ ל
מניעה על פי כל דין ו/או הסכ ם למ כי רת ה מ מ כר לקונה ולמי לוי התחייבו יות החברה על
פי ו .עו ד מצהירה החב רה כי הבני ין והממכר יוקם על פי היתר בניה כדי ן וכי זכויותיה
בדירה ובבנ יין נקיות מכל שעבוד ו/או משכנתא למעט לטובת בנק לצורך ליווי הפרויקט.
עוד מצהירה החברה כי הי א מילאה את כל התחייבוי ותיה עפ " י ה מכר ז ו כי היא מתחייבת
למלא את כל התחייבויות יה ול שלם את כל המ יסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו
עליה המסגרת המכרז.
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.2

היתר הבניה
הובהר ל רוכש לפני החתימה על ההסכם ,כי במועד חתימת ההסכם ,טרם התקבל היתר
בניה  .החברה מתחייבת לבנו ת את ה בית ו ה ממ כר בהתאם להיתר ב נ יה שי תקב ל כדין ,
ובהת אם לת כניות ולמפרט הטכני ,ה מפ ורטים בנספח "ב " הרצוף להס כם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנו ,הכל בכפוף להוראות הסכם זה להלן ולרבות בהתאם לנספח ח 1
להסכם זה .

.3

ליווי פיננסי לפרויקט
הודע ל רוכש שנכון למועד חתימת הצד דים על הסכם זה ,החברה התקשרה ע ם ב נ ק מז ר חי
טפ חות בע" מ ( ל גבי מתחם  ) 42040ובנק ל או מ י לי שראל בע"מ ( ל גבי מתחם ) 42043
אליו  /אליהם משועבדת הקרקע בהסכם ליווי פיננסי למימון בניית הפרויקט ,כהגדרת
מונח זה בחוק המכר הבטחת השקעות (לעיל ולהלן  " -ה ס כם ליווי ").

.4

קרקע מ י נה ל
 . 4.1הודע לר וכ ש כי החברה התקשרה עם המ י נה ל ב חוזה חכירה מ ה וון ,לפיו החברה
חוכרת מ המ י נהל את הק רקע ,לצורך בני ית הבית והבית/ים הנוסף/ים (להלן:
" המ י נהל " ו  " -חוזה החכירה " בהתאמה ).
 . 4.2הרוכש מצהיר כי אינו "נתין זר" וכי לענין זה "נתין זר"  -מי שאינ ו אחד מאלה :
(  ) 1אזרח ישראלי;
(  ) 2עולה לפי חוק השבות ,התש"י  1950 -אשר לא מסר הצהרה לפי
סע יף  2לחוק הא זר חו ת ,הת שי"ב ; 1952 -
(  ) 3זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות ,התש"י -
 , 1950שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח
מכוח חוק הכניסה לישראל  ,התשי"ב ; 1952 -
(  ) 4תאגיד שהש ליט ה ע ליו ביד י יחיד שהינו אחד מ א לה המנ ויים
בפס קאות (  ) 3 ( - ) 1לעיל ,או בי די יותר מיחיד אחד כאמור.
בפסקה זו" ,שליטה" פירושה אחת מאלה:
(א) החזקה  -במישרין או בעקיפין ,על ידי אדם או תאגיד אחד
או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד  -ב  50% -או יותר
מן הערך הנקוב ש ל הון המ ני ות המוצא של התאגיד;
(ב ) הח זקה  -במישרי ן או בעק יפין ,על ידי אדם א ו תאגיד אחד
או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד ,במחצית או יותר
מכוח ההצ בעה שבתאגיד;

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

(ג) זכות למנות ,במישרין או בעקיפין ,מחצית א ו יותר
מהמנהלים של התאגיד ,ב ין שהזכות הנ"ל היא בידי אדם
או תא גיד אחד ובין שהיא בידי יותר מאד ם או מתאגיד
אחר.
סעיף קטן זה ל א יחול ע ל מי שק יבל לצו רך כך אישור ,מראש ובכת ב,
מיו"ר מועצת מקרקעי ישראל.
 . 4.3הודע לרוכש שחוזה החכירה בין החברה לבין המינהל וכן החוזה עם מש רד הבינוי
(או מי מטעמו) אינם מהו וים חוזה/ים לטובת צד שלישי וא ינם מקנים לו כל זכויות
שהן מ עבר לאמור במפור ש ב הסכם זה.
 . 4.4ככל והמינהל ו  /או החב רה ידרש ו ,ובהתאם לנהלי המינהל באותו מועד ,הרוכש
מתחייב לחתום עם המ י נהל על חוזה חכירה של הממכר במועד ש החברה תתאם עם
הרוכ ש ולהמציא לחברה אישור מאת המ י נהל המעיד על חתימת החוזה הנ"ל  .ח ו זה
החכירה ותנאיו יהיה זה הנ הוג במינהל במוע ד חתימתו  .אין באמור בסעי ף זה בכדי
לגרו ע מזכות החברה לעשות שימוש בייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר המצ"ב כנספח
"ד"  ,ולחתום בשם הרוכש על חוזה חכירה עם המ י נהל ובלבד שניתנה לקונה
התראה בת  14י מים מראש ובכתב ושבמהלכם לא חת ם הרוכש על הסכם חכירה
כאמור .
 . 4.5הר וכ ש מצהיר כי הודע לו כי זכויות החכיר ה בק רקע ה נן לתקו פה חכירה בת 98
שנים החל מיום ( 27.12.2016להלן  " :תקופת החכירה ") עם אופציה להארכה
לתקופת חכירה נוספת בת  98שנים שתחילתה החל מתום תקו פת החכירה .
.5

הרוכש מצהיר כי:
 . 5.1הר וכ ש מתחייב כי ככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת הח זקה בדירה  ,כ י ביום
חתימת הסכם זה הוא א י נו עומ ד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה
ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות  ,הרי שהודע לו והוא מסכים ש הסכם ה מ כר
שנחתם עימו יבוטל ולא תהא לו זכא ות לקבלת פיצוי בגין הבי טול הא מור  .כמו כן
אין באמור כדי לגרוע מכ ל ס עד לרבות עפ" י כתב ההתחיי ב ות ( נספח ט ' ל הס כם זה )
ה מגיע עפ"י כל דין  ,ובלבד שלא יהיה בכך כפל פיצוי בגין אותו ראש נזק .
 . 5.2הודע לרוכש כי הסכם זה אושר על ידי משרד הבינוי כ הסכם העומד בכללים
הק בועים במכרז "מחיר למשתכן"  .אול ם א י ן באישור זה כדי להוות אישור ביחס
לכל אחד מסעיפי ההסכ ם  ,ו/או כדי ל הגביל את זכ ות ו של הר וכש לקיים מו"מ על
ההסכם ו/או כדי להקנות להסכם חסינות כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד
סעיפ יו ו/או כדי להגביל או לשלול את אפשרות הרוכש להעמי ד את ההסכם או
איזה מסעיפיו בבי קור ת ש יפוטית עפ"י כל דין ו/או להגביל או ל שלו ל את אפשרות
הרוכש לט עון ט ענות כנגד סעי פי ה חוז ה ע ל פי כל דין .
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 . 5.3הודע לרוכש כי הוא לא יהיה רשאי למכור את הממכר או חלק ממנו לצד שלישי ,
החל מיום רכיש ת ו ועד חלוף  5שנים מיום קבלת טופס  4לדי רה או עד חלוף  7שנים
ממועד ביצ וע ההג רלה (בעקבותיה נרכשה יח ידת הדיור)  ,ל פי המוקד ם מבניה ם ,
לרבות הסכם להעברת זכו יו ת לא חר תום חמש  /שבע השנים  ,אשר נכרת לפני תום
חמש  /שבע השנים האמורות  ,יחד עם זאת  ,ה רוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה ,
למטר ת מגו רים בלבד .
להבטחת האמור לעיל  ,במעמד חתימת הסכם זה ,יח תום הרוכש על תצהיר וכתב
התחייבות לטובת מש רד הבינוי או מי מטעמו  ,אשר מ צ ורף להסכם כ נ ס פח ט ' .
 . 5.4הודע לרוכש כי ככל ו יפר התחייבותו וימכור את הממכר או חלק ממנו טרם חלוף
המועד האמור  ,הוא יחויב בתשלום סך של  ,₪ 45 0 ,000למשרד הבינוי .
 . 5.5הודע לרוכש כי לצורך הבטחת עמידת ו בת נא י נספח ט'  ,תירשום החברה הערת
אזהרה ב לשכ ת ר ישום המקרקעי ן ו כן בספרי ה .
 . 5.6הו ד ע לרוכש כ י י ו קם שטח מסחרי בפרויקט  .החברה רשאית למכור או להשאיר
בבעלותה את שטחי המסחר וכן להשכיר את שטחי המסחר לכל עסק ולכל מטרה,
בין היתר לעסקי מזון ,מסע דות ,חנויות שונות וכד' והכ ל בה תאם לשימושים
המותרים על פי הוראות תב"ע וב כפ ו ף להו ראות כל דין.

.6

חניה
בפרויקט קיימו ת חניו ת עילי ו ת וחניות תת קרקעי ו ת במרתף חניה.
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כללי
ב כל מקרה של סתירה בי ן הוראות הסכם זה לבין הוראות נספח א' (נספח התנאים
הכלליים ) תגברנה הוראות הסכם זה .

על החתום,

____ ___ ___
החברה

___________
הרוכש
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נספח א '

תנאים כלליים
להסכם שנערך ונחתם ב תל אביב ביום __ לחודש __ שנת _____
בין:

ערד אפיקי נדל"ן בע"מ
מספר חברה 515452480
מרחוב השילוח  , 9פ תח תקווה
(להלן " -החברה" או "המ וכר ת" )
מצד אחד

לבין:

כמפו רט ב מבוא לה סכם
(להלן " :הרוכש" )
מצד שני
מוסכם ומותנה בין הצדדים כי:

א  .נספח זה נח תם במעמד חתימת הסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
ב  .לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה מש מעות הנתונה ל ו ב הסכ ם.
 . 1הבניה
א  .הח בר ה מתחייבת לבנות באמצ עות הקבלן  /נ ים  ,את הבית ,את הר כוש המשו תף ואת
המ מכ ר בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני ,אשר לא יפחת מה מ פרט המחייב ,המפורטים
בנספח " ב " הרצוף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו .החברה מתחייבת כי
הב ניה תע שה באמצעות קבלן ו/או קבל ני משנ ה הרשומים אצ ל רשם הקבלני ם בסיו וג
ה מתאים .החבר ה מתחייבת כי הבניה תבוצ ע ב מיו מנות ו במקצועיות גב והה ,תוך
שימוש בחומרים טובים  .כל חומר ,מתקן או אביזר שי ש לגביו תקן ישראלי מחייב או
מומלץ ,יהיה על פי תקן זה .הבניה תבוצע בהתאם ל היתר הבניה שניתן/שינתן
ובהתאם ל תו כנ ית והמפרט המצ "ב כנספח ב' ל הסכם זה  ,וכן בהתאם ל הו ראות כל דין .
החב רה לא תת קין ו לא ת יזום התקנת אנטנה סלולארית על גג הבית ו/או בשטח הבית
המשותף.
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ב  .עד להשל מת בניי ת הבית רשאית החברה להכניס ש י נויים בבית עצמו בתנאי שלא יחול
שינוי ב בניית הדירה עצמה  ,החניה והמפרט ש י בנ ו בהתאם למפרט  ,אלא בכפוף לאמור
בסעי פים קטנים א ' ו  -ב ' וכן בכפוף לתוספות להס כם ולה וראות מיוחדות של הסכם
זה  .כן רשאית החברה ,עד לרישום הממכר על שם הרו כש ,להכניס שנויים בגינון,
ובעבודות הפיתוח בבית ו/או בסמוך לבית ,ובלבד שכל זכויותיו של הרוכש הנובעות
מהס כם זה ו/או עפ"י כל דין לא תפגענה .
ג  .במקר ה של סתירה או אי ה תאמה בין ת י אור הממכ ר ו/או הב ית במפרט הטכני לעומת
התכניות  ,יחייב את החברה הת י אור המופי ע במפרט הט כני .
ד  .בוטל .
ה  .הודע לרוכש כי שהחב רה תבנה ו/או בונה את הפרו יקט בשל בים בהתאם לשיקול דעתה
הסביר ובלבד שלא תפגענה זכויות הרוכש עפ "י הסכם זה לרבות לעניין מועד מסי רת
החז קה .
החברה שומרת לעצמ ה את הזכו ת לבצ ע שינויים במספר הדירות בכל בית ו /או כניסה
ו /או ב סדר בניית הבתים ו/או ב אופן בנ יית הפרויקט וכיו"ב .וב לב ד שלא יחול שינו י
בבניית הדירה עצמה  ,בקומה או במיקומה לעומת התכניות וכן הבית והדירה יבנו
בהתאם למפר ט וכי הדבר לא יפ גע בזכויות הרוכש עפ"י הסכם זה או כל דין.
ו  .הודע לרוכש כי לחברה יש שיקול ד עת סביר לפעול ל הגש ת בקש ה ל הקלה עפ "י סעיף
 147לחוק התכנון והבניה ובלבד שלא ת פגענה זכויו ת הרוכש עפ" י הסכם זה /או עפ"י
כל דין ובלבד שכל ההוצאות ו/או העלויות הכרוכות בהגשת בק שה להקלה ו/או
ב ק בלת ההקלה תחולנה במלואן ע ל החברה .
ז  .מבוטל .
ח  .ככל ובמועד חתימת הסכם זה ,טר ם ה וזמ נו מהספק הפר יטים ,לרוכש ניתנת אפשר ות
לבחירה  ,על פי המפרט ב נספח ב'  ,מתוך מספר חלו פות של פריטים מסוימים אשר
יוצגו לו ע"י הספק אליו יופנה ע"י החברה/הק בלן  .על הרוכש לבח ור את הפריטים ת ו ך
 14יום מיום שהחברה/הקבל ן יפנו או תו לספ ק הפריטים ויהיה עליו לאשר בחתי מתו
את בחירתו .ככל והרוכש לא יפנה לספק ל צורך בחירת הפריטים ,תוך  14יו ם כאמור,
החברה תה א רשאית לבחו ר בעצמה .כ כל והרוכש יוזמן ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו
ל הגיע לאתר ולאשר כ י הפריטים שסופק ו הם אלו שנבחרו על ידו ,מת חייב הרוכ ש
להגי ע לאתר  ,לאחר תיאום מראש עם הרו כש (וככל ויידרש ,ג ם מספר פעמים) ו זאת
תוך  10ימים מהודעת הקבלן.
 . 2ה ו דע לרוכש על ידי החברה  ,טרם חתימת הסכם זה ,כי יכול ובנוסף לבניית הבית נשוא
הסכם זה ,יבנו בתים נוספים והכל כמפ ורט במב וא של ה הסכם (הבתים הנוספים יקראו
בי חד לעי ל ולהלן " :הבית/ים הנוסף/ים ").
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עוד הודע לרוכש כי יכול ו הבית/ים הנוסף/ים יכללו מספר קומו ת ו/או מספר י חידות
ו/או תכ נון שונה מהבית נשוא הסכם זה  ,ו ה ר ו כ ש מ ו ו ת ר ב ז א ת ע ל כ ל ט ע נ ה ו  /א ו ת ב י ע ה
ביחס לכך.
מספר המב נים ,מספ ר הקומו ת ,מספר הדירות וכן מיקומם וגודלם נת ון לשי נוי בהתאם
לשיקול דעת ה הסביר של הח ברה וכן המשך תה ליך התכנון ו הרישוי מול הרשויות השונות
וקבלת אישורן ובלבד שאין באמור כדי לסתור את הדין  .הודע לרוכש כי יבוצעו בקרקע
עבודות בנייה ועבודות פיתוח ביחס לבית/י ם הנוסף/ים ובכל י חידה נוספ ת גם לאחר
מסירת הדירה לר וכש וב לבד שלא תפגענה זכויות הרוכש על פי הס כם זה ובלבד
שהעבודות הנ" ל ל א תמנענ ה מהרוכש גישה סבירה ובטוחה למ מכר ושימוש סביר
ל מגורים בממכ ר .
 . 3הודע לרוכש על ידי החברה כי ייתכן מצב בו יבנה חניון אשר נועד לשרת את ה ב י ת ואת
ה בתים ה נו ספים אשר יבנו על ידי החב רה במסגר ת הפרו יקט .
עוד הודע לרוכש על ידי החב רה ,כי זו שומרת על זכותה ל הכשיר כניסה זמ נית לחניון
חלף הכניסה המתוכננ ת והמסומנת בתכניו ת (ח לק מנספח "א") וזאת עד למועד אכלוס
כל הבתים בפרויקט ו ה ר ו כ ש מ ס כ י ם ל כ ך ו ה ו א מ ו ו ת ר ע ל כ ל ט ע נ ה ו  /א ו ד ר י ש ה ו  /א ו
ת ב י ע ה מ ה ח ב ר ה ב ק ש ר ל כ ך  .ה כ ניסה הזמנית תאפשר גישה בט וחה וסבירה לח ניו ן.
 . 4המסירה
א  .סמוך ל מועד ה ש ל מת הנכס ת ישלח החברה לרוכש הודעה בכתב ,ובה ת זמין את הרוכש
לקבל את הממכר לר שו תו ,במועד שיתואם בינו לבין החברה  ,שלא יהיה מאוחר מ 21 -
ימים ממשלו ח ההודעה .
ב  .ככל ש הרוכש לא יתאם מועד למס יר ת הנכס לרשותו כלעיל ו/או לא י גיע לקבל את
הנכס לרשות ו ,ת שלח לו החברה הודעה נוספת ,ובה יתבקש הרוכש בשנית לתאם מועד
למסירת הנכס לרשו תו  ,שלא יהיה מאוחר מ  10ימים ממשלוח הודעה זו .
ג  .ה חל ממ ועד ההודעה כמפורט בסעיף  4א לעיל ובלבד שהושלמה הבני ה עד לאותו מוע ד ,
וכתנא י למס ירת החזקה בפ ועל ,על הרוכש לשלם את מל וא י תרת התמו רה ע"ח מ חיר
ה ממכר ולמל א את יתרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ול אחר שהוד יע לחברה על
תשלום מלוא התמורה ,תתאם החברה (או מי מטעמה) עימו ובשית וף פעו לה מצידו,
את מסירת הח זקה בממכר כאשר מועד זה יהיה בכל מ קרה לא י אוחר מתום  21י ום
מ מועד ההודעה כאמור בסעיף  4א לעיל (ה מועד בו תימסר ה דירה בהתאם לאמור לעיל
תיקרא ב הסכם זה " :מועד המס ירה " או " תאריך המסירה ")  ,מובהר כי בכל מקרה
מועד מסירת החזקה בממכר לידי הרוכש יהיה ביום ה  31.12.2021 -וזאת בכפוף
למילוי הת חייבוי ות הרוכש על פי הסכם זה  .ככל והרוכש יקב ל בפועל את החז קה
בממכר במועד מאוחר יותר בשל מעשה או מחדל שלו ייח שב מועד העמדת הדירה
לרשו ת הרוכש כתאריך המסירה לצרכי כל האמור בהסכם .
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ד  .מוסכם ,כי סידור הגינה ועבודות ה פיתוח הצמוד  ,ככל שהם מתחייבים לפי הסכם זה,
יושלמו בכפוף לאפשרות השלמתם ,בהתחשב בעונ ת השנה ובש נת ש מיט ה  ,עד למועד
השלמ ת הבניה המשוער וב לב ד שאי השלמת העבודות אי נה מונעת מהרוכש גישה
ס בי רה לדירה על הצמדותי ה ושימוש סביר ובטוח בממכר  ,והדבר לא יהווה עילה
לרוכש לטעון כ י הדירה אינה מוכנה למסירה .החברה תבצע את הפעו לות לע יל באופן
שימנע ,ככל האפשר ,ה פרעה ל רוכש .יובהר כי ב כל מקרה החב רה מתח ייבת להשלים
את העבודות ע פ"י סעיף זה בתוך  6חודשי ם ממועד מסירת החזקה.
ה  .החברה מתחייבת למסור לרוכש את ה חזקה בממכר בתא ריך המסירה כשהממכר פנויה
מכל אדם וחפץ ,כשה וא ראוי לשימוש למגורים ושנתק בל טופס ( 4אישור איכלוס )
לבית  ,כש הב ית ו הממכר מחובר (חי בו ר קבע) למערכות הח שמל ,המים ,ביוב וגז (ככל
שייבחר הרוכש להתחבר לגז ) וכשזכות הרוכש בדירה חופשית מכל חוב ,שעבוד,
עיקול ,זכות צד שלישי (למעט זכויו ת המינהל ו למעט הערת האזהרה שניתן לרשום
כאמור ב סעיף  5.5להס כם המכר ונספח ט' לו ) ומ שכנת א (פרט ל מש כנתאות ומש כונות
שלק ח ה רוכש הנזכרים ב הסכם זה) ,בתנאי שהרוכש י מלא קודם לכן את כל
התחיי בו יותיו שהוא חייב במילוין לפני מסירת החזקה בדירה בכפוף למועדים לפי
הסכם זה וע ל פי כל דין  ,בהתאם להסכם זה ,וכן בתנאי שלא חלו העיכוב ים
המ פור טים בהסכם זה ואשר מק נים לחברה את ה זכות לדחות את מועד תאריך
השלמת הב ניה ואת מסירת החזקה בדירה ל רוכש.
החברה מתחייבת כי במ ועד מסירת החזקה יושלם הניקוי מפסולת הבניה בדירה .
יובהר כי הקונה יהיה רשאי ל סרב לקבל לידיו את החזקה בממכר  ,אם יהיו ב ממכר
ליקויים יסודי ים המונעים שימוש סבי ר ל מגו רים וזא ת מב לי שהדבר ייחשב לו כ הפרת
חוזה זה.
יו בה ר כי ככל ולא יתקיים הא מור בסעיף זה ,יהיה סירוב הרוכ ש לקבל את החזקה
ב ממכר מוצדק ובמקרה זה ידחו מועדי המסירה ,תקופת הבדק והא חריות ויחל מניין
הימים בכל הקשור באיחור במסי רה.
ו  .במידה ורק אחד מיחידי הרוכש יהא מע וניין לקבל א ת החזקה בדירה במועד ה מסירה
יראו בהסכם זה כמתן ייפוי כוח בלתי ח וזר והרשאה של יח יד הרוכש האחר כלפי יחיד
הרוכש שיהא מעוניין לקבל את החזקה באופן בו קבלת החזקה גם ע"י א חד מיחידי
הרוכש תיחשב כמסירה לכל יחידי הרוכש והחברה ר שאית להס תמך על הוראות אלה.
כ מ ו כן ,במי דה ו מי מי חידי הרוכש מעו ניין לקבל החזק ה ע "י צד ג' מטעמו של הרוכש,
יהיה עליו להציג יי פוי כ וח המ סמיך אותו לקבל את החזקה בדירה בשמו של יחיד
הרוכש הנוסף ו/או הרוכש.
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לפני שהח ברה תמסור לרוכש כל חלק מהממכר  ,אסור יהיה לרוכש לה י כנס ל כל ח לק
מהממכר  ,למעט לש ם התרשמות  ,ו גם זאת בתיאום עם החבר ה ,ו כן אסור לרוכש
להכניס חפצים ל ממכר  ,לא בעצמו ולא על ידי אח רים ,וכן א סור לרוכש לעשות
שינויים או ת וספות או שיפורים כלשהם ב ממכר בכפוף להוראות ה ס כם זה וזאת עד
למועד המסירה ובכפוף לכל דין  .מובהר כי האמור לע יל אינו יגביל את ז כו תו של
הרוכ ש לפ נות לערכאות ,לרבות הזכות להגשת התנגד ו יות בפני ועדות התכנון.
ז  .מבלי לגרוע מהוראות סעיפי ם א' – ה ' לעיל ,הודע לרוכש כי הרכוש המשותף של הבית
על מטלטליו ,י ימסר לחזקת וע ד/י הבית/ים א ו לנציג ות דיירי הבית (ולעניין זה אף 3
רו כשי ה דיר ות הראשונים שבאו לקב ל את הדי ר ו ת) או חברת הניהול (אם ת הייה עקב
בחירת די ירי הבית ) בד בבד עם אכלו ס הדיר ה הראשונה בבית ובמ קרה של פרויקט עם
מ ס' בתים/אגפים אזי לעניין הרכוש המשותף הרב  -אגפ י מסירת הרכוש המשותף הרב -
אגפ י תהיה עם איכלוס הדירה הראשונה בפרויקט (להלן ול פי העניין  " :מועד קבל ת
החזקה ש ל הרכוש המשותף ")  .ה ר ו כ ש מ ו ו ת ר ב ז א ת ע ל כ ל ט ע נ ה ו  /א ו ד ר י ש ה ו  /א ו
תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לכך.
ככל ו כ  30 -ימים לפני מועד השלמת הבניה המשוער ,כהגדרתו בהסכם (או כ פי
שיתעדכן באמצעות הודעת החברה בכתב) לא תתקבל מאת דיי רי הב ית הודעה בכתב
המציינת א ת נציגות דיירי הבית שנבחרה  ,כי א ז  3רוכשי הדירות הראשונים שבאו
לקבל את הח זקה בדירה  -יהיו מחויבים לקבל את החז קה ברכוש המשותף על
מיטלטליו ויראו בהם כאלה שקיבלו החזקה כאמור .
ח  .מ ו סכם בזאת ,כי גם אם נציגות דיירי הבית או רוכשי הדירות ו/או חב רת הניהול (ככל
שתהיה כזו) לא י גיעו לקבל את החזקה ברכו ש המשותף במועד קב לת החזקה של
הרכוש ה מש ותף או יסרבו לקבל את החזקה מכל סיבה שהיא ,למעט בשל ליקויים
אשר אינם מאפשרים שימוש בטוח וסביר ברכוש המשות ף ,יראו אותם ,בכל מקרה,
כמי שקיבלו בפועל את החזקה ברכ וש המ שות ף לכל דבר וענין במוע ד קבלת הח ז קה
ברכוש המשותף לרבות ו מבלי לגרוע מכלליו ת האמור לעיל לעניין ח בות בת שלום כל
מס ו/או אגרה ו/או היטל ו/או ארנונה שיחולו על הרכוש המשותף ,ככל שיחולו.
ט  .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,הודע לרוכש שחלק מהשטחים המשותפים ומהציוד
המות קן בהם יהיה שייך לבית ו לבית/ים ה נ וסף/ים וכי החזקה בשטחים המשותפים
ובציוד המותקן בהם נמסר ו/או יימ סר לוועד הבית של הבית ו /או הבית/ים הנוסף/ים
ט רם מסירת החזקה של הרכוש המשותף של הבית או מאוחר יותר וכי תקופת הבדק
לשטחים הנ"ל תחל ביום מסירת החזקה של השטחי ם המש ותפ ים והציוד לבית
הראשו ן שבנייתו תסתיים ,קרי ל בית ו/או ל בית/ים הנו סף/ים ו כ י ה ו א מ ו ו ת ר ע ל כ ל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כנגד החברה בכל הקשור לכך ובלבד שלא
ת פ ג ע נ ה ז כ ו יות הרוכש עפ"י הסכם זה .
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 . 5הרו כש מתחייב לקבל את החזקה בדירה בתאריך המסירה שתואם עימו  .אי קב לת
החזק ה בדירה כאמור ובמועד מת ואם חליפי תחשב כהפרה יס ודית של הסכם זה ו תזכה
את החברה בזכות לבטל את ההסכם ,לקבל פיצ וי מה רוכש כמפורט להלן:
במקרה שהמוכרת תבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הרוכש ,ישלם הרוכש
למוכרת סכום השווה ל ( 2% -שני אחוזים) מהתמורה ,בה תאם ל תנ אי ההצמדה של
תשלומי הרוכש שנקב עו בחוזה ,ממועד חתימת ה הסכם ועד למוע ד תש לום הסכום,
כפיצויים קבוע ים מרא ש בגין הוצאות ביטו ל ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף
המוקנה למוכר על פי הדין ובכפוף לו .המוכ ר ת ת היה רשאי ת לחלט לטובת ה את סכום
הפיצוי המוסכם כלעיל מתוך הס כומים ששולמו ל ה ע"י הרוכש .
 . 6הצ ד ד ים מאשרי ם אחד למשנהו כי הוצהר והוס כם ב ין הצדדים כי במקרה שהרוכ ש לא
י ופיע לקבל את החזקה בדירה בתאריך המסי רה ,כפי ש תואם עימו או לא יאשר הגעתו
בתוך  21יום ממועד ההודעה כאמור בסעיף . 4א לעיל ולאחר קביעת מועד חליפי כאמור
בסעיף  4ב לעיל שגם אליו לא יגיע  ,החבר ה תהיה רשא ית לחייב את הרוכ ש בכל ההוצ אות
ו/או הנזקים שנגרמו לה עקב העיכוב ב של א י קבלת החזקה במועד  .א י ן באמור לעיל
כדי לגרוע מאחריותה של המוכרת כ"שו מר חינם" בהתאם לחוק השומרים ,התשכ"ז –
. 1967
 . 7תקופת הבניה ומועד השלמת הבניה
א  .איחור בהשל מת הנכס ובמסירתו לקונה ש לא יעלה על  60ימים לא יהוו הפרה של
התחייבויות המוכרת בהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסעד כלשהו.
ב  .אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכר ת ושאין למוכר ת שליטה עליהם או אם
כתוצא ה מכח ע ליון ,ל רבו ת מלחמה ,גיוס כללי ,פעולות אי בה  ,מהומות ,שבי תות
ו/או השבת ות כל לי ות בענף ה בניה או במשק ,מחסור כלל ארצי בחומרי בניה,
מחסור כלל ארצי בכח אדם ( לרבות עקב סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים ) ,
תופעות טבע חרי גות ,גילוי עתיקות או אתר קבורה ,איחור בביצו ע עבודו ת הפיתו ח
המבוצעות ע"י הרשות המקומית שאינו באשמ ת המ וכר ת  ,צווים ממשלתיים או
עירוניים ,ובלבד שלא הוצאו באשמת המוכר ת  ,יחול עיכוב בהשלמת הנכס ,יידחה
מועד המסירה בתקופת זמן המתחי יבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב הנ"ל,
ובמקרה זה יי דחה אף התשלום האחר ון אשר על רוכש לשלם על חשבון התמו רה,
בהתאם ללוח התשלומים .המו כר ת ת נקו ט ב אמצעים סבירים על מנת למנוע או
להקטין במידת הא פשר את העיכוב בהשלמת הממכר .
למען הסר ספק ,יובהר כי דחיית מועד המסירה כ אמור בסעיף זה לא תחול לגבי
אירועים שהסיכון להתרחשות ם ולתוצ אותיהם מוטל על המוכר ת  ,בין במפורש ובין
במשתמע ,או שהיה על י ה לקחת את הסיכ ון ל גביה ם בא ופן סביר .
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ג.

בסמוך לאחר שנודע למוכר ת על הצורך לדחות את מועד המסירה ב של אחת
מהסיבות המ נו יו ת בסעיף זה ,ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה ( לפי
המוקדם מבניהם )  ,ת ודיע המוכר ת לרוכש על דחיית מועד המסירה ו ת פרט
בהודעת ה את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה החדש  .ככ ל שבמו עד הוצא ת
ההודע ה לא ניתן לקבוע את תקופת הדחייה ואת מועד המסירה החדש ,ת ודיע
המוכר ת על כך בהודעה נפרדת עם היוודע ל ה אודות הנתונים הנ"ל.

ד  .על אף האמור לעיל ,במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות
המנוי ות בסעיף זה התעורר במהלך החודשיים האחרונ ים לפ ני מו עד המסירה ,תוכל
המוכרת להודיע לרוכש על דחיית מועד המסירה כאמור גם במהלך חודשיים אלה,
בסמוך לאחר שנודע לה על הצורך לדחות את מועד המסירה ,ובלבד שבנוסף
להתקיימותם של תנאי סעיף זה ,המוכרת לא היתה יכולה לצפות בא ופן סביר ,בעת
כריתת החוזה ,את התרחשותו ש ל הגו רם המ עכב את השלמת הנכס.
ה  .במקרה שדחיית מועד המסירה מכל סיבה שהיא ,תעלה על ששה חודשים ממועד
המסירה (להסרת ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת
החודשיים המנויה בס'  7א לעיל) ,יהיה הרוכש זכאי לבטל את ההסכ ם ולקבל השבה
של כל הסכומים ששילם על חשבון התמור ה ,בצ ירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
על ביטול כאמור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול.
ו.

ככל שהמוכרת לא מסרה את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו  60ימים ממועד
המסירה ,זכאי הרוכש לפיצויים ,בלא הוכחת נזק ,בסכום המפורט להלן ,בעבור כל
חודש או ח לק ממ נו ממ ועד המסירה ועד למסירה בפועל ,כלהל ן:
סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב -
 - 1.5בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודשים
מאותו מועד.
סכום השווה לדמי שכירו ת של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב -
 - 1.25בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה ואילך.

ז.

הפיצויים הקבועים בסעיף  7ו' לעיל ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש.
הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד המסירה ,ישולמו בתום שישים
הימים האמורים.

ח  .דחיית תאריך מסי רת הדירה לרוכש עקב כל אחת מהס יבות הנקובות ב סעיף . 7א או
. 7ב לעיל לא תהווה עי לה לרוכש ל ה שתחרר מהתחייבויותי ו כלפי החב רה במועדן.
למען הסר ספק  ,יובהר כי ד חיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא תחול לגבי
אירועים ש הסיכון להתרחשותם ולת וצאותיהם מוטל על החברה  ,בין במפורש ובין
במשתמע ,או ש היה עליה ל קח ת את הסיכון לגביהם באופן סביר.
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ט  .ככל והרוכש הודיע לחברה ב כ תב ב דואר רשום על רצו נ ו לב טל א ת ההסכם בהת אם
לסעיף  7א לעיל  -תחזיר החברה לרו כש תוך  45יום מה יום שק י בלה הודע תו כאמור ,
את הכספים ששולמו לה על יד י הרוכש על חשבון ה תמורה ו בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית בה תאם לתנאי ההצמדה והריב ית של חשבון הפרויקט וזאת מיום תשלומם
לחברה ע"י הרוכש ועד החז ר ת הס כו מי ם בפועל וזאת כנגד חתימ ת הרוכש על
תצהי ר ביטול ב התאם לנוס ח הגנרי המתפרסם מעת לע ת ע"י רשות המיס ים
ושיאומת כדין ,לפי ו ההס כם מבוטל  ,וכן לאחר ה ח זרת פנקסי השוברים והערבויות
לחברה (כל אלה לעיל ולהלן " :מסמכ י ב יט ו ל העסקה" ).
 . 8ב מ קרה שהחבר ה לא תמסור לרוכש את הדיר ה ב מועד בו הדירה מוכנה ל מסירה ע קב אי
מ ילוי חובה כלשהי של הרוכש לפי הסכם זה וכן במקרה האמור בסע יף  6לעיל ,לא יהיה
רשאי הרוכש לתפוס חזקה בממכר ואולם יראו את הרוכש ,ביח ס לכ ל ח בות הנלוו י ת
לקבלת חזקה כמי שק י בל ב פו על את החזקה בד ירה במועד ה מסירה ו החברה רשאית
לחיי ב את הרוכש בכל ה וצאות יה וב כל נז ק שיג רם לדירה החל ממועד המסירה  ,ויח ויב
בהוצאות שמירתה ,לרבות הוצאות עריכת ביטוח לדירה ,אם יהיו כאלה ,לרבות עמל ות
בגין ה בטוח ה (כהגדרתה בהסכ ם זה) וישלם את חלקו בהוצאות החזק ת ה רכ וש ה משותף
בבית ו ב פרויקט  ,כ נזכ ר בסעיף  26להלן ,ובתש לומי הארנונה ,וז את מבלי לפגוע
ב זכויותיה של החברה כמותנה בסעיף  33ל ה לן .השתמשה החברה בזכויותיה לפי סעיף
 33להלן  ,תהיה זכא ית החברה לנכות מן הסכ ום הנזכר באותו סעיף ,בנוסף ל הוצאות,
נזקים והפסדים ,גם את הסכ ו מי ם המ תא ימים לפי סעי ף זה.
 . 9שינ ויי ם ותוספות
לא יתאפשר ל רוכש לבצע שינויי ם ו/או שדרוגים בממכר החל ממועד החתימה על
ההסכם ועד למועד קבלת החזקה בממכר וכן לא יתאפשר קבלת זיכוי כנגד ויתור על
רכיבים ב נספח ב' למעט זיכוי כנגד ויתור על הרכיבים הבאים  ,ש יתאפשר כל עוד ה ר כיב
לא הותקן ע"י החב רה  /הקבלן:
א  .ארון מט בח;
ב  .ארון אמבטיה;
ג  .סוללות למים (כי ור ,אמבטיה ומקל חת);
ד  .נקודות מאור ,בית תקע ונקודות ט לפון;
גובה ה זיכוי ה כספי בגין ויתור מפורט במפרט המצורף להסכם זה ,ו יתבצע כנ גד קיזוז
סכום הזיכוי מהתשלום האחרון כמפורט בנספ ח ג'.
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 . 10פרטיכל המסירה
א  .מועד מסירת הח זק ה בדירה לרוכש ,ובכפי פות לאמור בס עיפים  6 , 5 , 4ו  7 -ל עיל ביחס
ל מ ו עד המסירה וקבלת החזקה בפועל בדירה ,יוכן מסמך בכתב אשר ייערך וייחתם בין
נציג החברה/הקבלן לבין מי מיחידי הרוכש או בא כוחו ,ובו יצוינו הליקו יים ו הפגמים
בממכר ואי התאמות בין בניית הממכר לבין נספ ח " ב "  -אם יהיו כאלה .
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
והרוכש תרשומת ,אשר תיחתם על יד ם ,ובה יצוין כ ל פגם ,ליקוי א ו אי התאמה אשר
התגלו על ידי הצדדים במועד המסירה (להלן – " פרוטוקול המסירה ").
פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים.
ב  .אין בעריכת פרוטוקול המס ירה כדי להעיד על כך שבע ת העמדת הממכר לרשות הקונה
לא היו אי התאמות נו ספות ,ב ין שנית ן היה ל גלותן בעת העמ דת הממכר לרשות הקונה
ובין שלא היה ניתן לגלותן כאמור ,ו אין בכ וחו כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות
בדבר אי הת אמה.
ג  .אין בערי כת פרוטו קול המסירה כדי לסייג או לשל ול את אחריות המו כרת על פי כל
דין.
ד  .אין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסיר ה עצמה מש ום ראיה ל כך שאין בממכר
ליק ויים או שהיא נמסרה לשביעות ר צון הרוכש.
ה  .החברה מ תחייבת לכל ול את הוראות סעיפ ים קטני ם ב ,ג ו  -ד דל עיל  ,בפרוטוקול
המ סירה.
ו  .לפני שהחברה תמסור לרוכש את ה דיר ה על ידי חתימת פרוטוקול המסירה  ,אסור יהיה
לר וכש לה י כנס לדי רה ,למע ט לשם התרשמות ,וגם זאת בתיאו ם עם החברה ,וכן אסור
לרוכש ל הכניס חפצים לדירה ,ל א בעצמו ול א על ידי אחרים ,וכן אסור לרו כש לעשות
ש ינויים או תוספות או שיפורים כלשהם בדירה .
 . 11תקופת הבדק
א  .המוכרת תתקן על חשבונה כל ליקוי ו/או אי התאמה שתתגלה בממכר  ,לעומת תיאורה
במפרט או בתקן רשמי או בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,ת נאיו ואגרות) כפי
שהינם במועד חתימת הסכם זה ,ושהחובה ל תקנה חלה על המוכרת על פי הוראות חוק
המכר (דירות) ,תשל"ג ( 1973 -להלן בהתאמה " -אי התאמה"" ,אי התאמות" ו " -חוק
המכר") ,וזאת למש ך התקופות הקבועות בחוק המכר .בכל מקרה של ס תירה בין
האמור בהסכם זה לב ין הוראות חוק המכר ,תגברנה הוראות החוק.
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ב  .במ קר ים דחופים תתקן החברה (לרבו ת ע"י מי מטעמה) ליקויים שעליהם הודי ע
הרוכש בכתב לחברה בהקדם האפשרי  ,אם הלקוי הוא מהסוג המחייב תיק ון מוקדם
ובאם ביצועו אפשרי מבחינת עונת השנה. .
ג  .השימ וש בחומר  ,במו צ ר או ב סח ורה כלשהי שבגינם קיים תקן ישראלי י יחש ב כשימוש
בחומרי בנייה טובים.
ד  .מוסכם בזאת בין הצדדים כי מנין תקופ ת הבדק לעניי ן ליקויים ברכוש המשותף של
הבית ,יחול ממועד מסירת ה חז קה של כל חלק מהרכוש המשותף (ככל והרכוש
המשותף נמסר בחלקים) ובכפוף לס"ק " א" .
ה  .התחיי ב ויות ה חב רה לת י קון אי התאמות כאמור לעיל  ,מו תנו ת בכך שהרוכש יודיע
ל חברה על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המס ירה ,ואם לא ניתן ל גלות ה
בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הרו כש  ,תוך זמן סביר מהיום בו נתגל תה
אי ההתאמה (בהסכם זה – "הודעה בדבר אי הת אמ ה") .
ו  .התגל תה אי התאמ ה כאמור הנ יתנ ת לתיקון ואשר ה חברה מ חו י ב ת לתקנה על פי
הוראות חוק המ כר או הסכם זה  ,וניתנה ל חברה הודעה ב דבר אי ה תאמה ,ת תקן
ה חברה את אי ההתאמ ה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין ,ובתנאי ש ה רוכש
איפשר ל חברה הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.
חזר ו והתגל ו לי קויי ם ו  /ו אי התאמות לאחר שה חב רה תיק נה אות ם פעם אח ת או יו תר
במשך שנתיים שתחיל תן במוע ד ה ודעת הרוכש ב דבר הליקוי ו/או אי ההתאמה  ,או
שתי קו נם של הליקויים ו/או אי ההתאמות דחוף והחברה לא תי ק נה אותם בתוך זמן
סביר ממועד הודעת ה רוכש  ,רשאי ה רוכש לת קנ ם והמוכר ת ת ישא בהו צאות הת יקו ן .
במקרה זה  ,ימסור הרוכש למוכר הודעה מוקדמת כל כך בכתב טרם ב יצוע התיקון.
ז  .הר וכ ש מתחייב לאפשר לחב רה  ,לקבלן ו /או לקבלני משנה ,להיכנס לנ כס לשם בדיקתו
וכדי לבצע א ת ת י קו ני אי ההתאמות ,ככל שתהיינה ,וכן לבצע מתוך ה ממכר תיקונים
ש י ידרשו ביחידות אחרות בב ית ו/או ברכוש המשותף ,ובלב ד שאלה י י עשו בשעות
סבירות ו בת י אום מראש עם הרוכש .
ח  .החברה ת בצע א ת תיק ון אי ההתאמות ש ה יא חייב ת בב י צוע ן כאמור בהסכם זה ו לפי
כל דין בתוך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש בדבר אי ההתאמה ב כ פ ו ף
ל מ ו ע ד י ם ש ב ד י ן ותפעל לצמצום אי הנוחות ככל שניתן במהלך ביצוע התיקונים .
ככל שכתוצאה מב י צוע תיקונים ע"י החברה כלעיל י י גרם נזק לממכר או ל רכוש
המשותף ת תקן החב רה כל נזק כנ"ל ו ת חזיר את מצב ה ממכר או הר כוש המשותף
לקדמותם ככל הנ יתן  ,בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות ה תיקון.
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ט  .ה חברה ת וכל להמציא לרוכש כתבי התחייבות מקבלנ ים שהועסקו בבניית הב ית או
מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזר ים הנרכשים
מוכנים מספק ים ,בהם יק בל על עצמו הקבלן או הספק  ,א חריות ישירה כלפי הרוכש
לגבי העב ודות או המתקנים ,המערכות  ,המוצרי ם ,החומ רים והסחורות שבוצעו או
שסופקו על ידו .המציא ה ה חברה לרוכ ש כתב י התחייבות או תעודות אחריות כלעיל,
יהיה על הרוכש לפנות ישירות לקבלנ ים או לספקים בכל הודעה בדבר אי ה תאמה
כלעיל ולהעביר העתק פני יתו ל חברה  .ב מקרה ש הקבלן או ה ספק לא נענה בתוך זמן
סביר לדרישת הר וכש או ש הקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמ ת
פשיטת רגל או פ י רוק או מחמת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע ,שלא לבקשת
הרוכש  ,יה יה הרוכש רשאי לשוב ולפ נות ל חברה בדרישה לביצוע תיקונים וה חבר ה
ת תקן את הליקויים ואי ההתאמ ות כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין  .ל מע ן הסר
ספק ,יובהר כי אין באמור כדי להסיר מה חברה אח ריו ת לתיקון אי התא מות על פי כל
דין.
י  .החברה מתחייבת למסור לקונה עד למועד המסירה חו בר ת הו ראות תחזוקה ושימ וש
למתקנים ואביזרים כאמור לעיל ,תמ סור החברה עותק מהם והרוכש מתחיי ב לפע ול
על פי ההוראות הנ"ל.
 . 12רישום הזכויו ת על שם הרוכש בממכר  ,בניה נוספת ושימושים ב קרקע
א  .ה ו דע לרוכ ש כי לחברה תהא הזכות המלאה ,לפי שיקול דעתה הסביר  ,בכפוף להוראות
הדין ,לק בו ע אם הבית לבדו ו/או ביחד עם הב תים הסמוכים לו  ,כ כל וישנ ם  ,ירשם/מו
כבית משותף ,אם לאו ,ובלבד שהדירה ת י רשם על שם הרוכש כיחי דה עצמאית הניתנת
לזי הוי נפרד.
ב  .היה והבית ניתן לר ישום ב פנקס ה בת ים המשותפים כאמור בסעיף  142לחו ק
המקרקעין ,אזי יעשה הדבר בהתאם להוראות ה בא ות:
 ) 1החברה מתחייבת לעשות את ה פעולות  ,החיובים והסידורי ם ש יהיה צורך
לע שות למטרת רישום הבית כבית משותף לפי חוק המקרקעין ול רשום את
הבית המשותף  ,כשהבית לבדו הוא בית משותף ל ענ י ין חוק המקר קעין ,או
כש הבית ביחד עם בית/ים אחר/ים שהוקם/מו יוקם/מו על ידי החברה ו/או ע ל
ידי אחרים באות ו פר וי קט יהיו ביחד ב ית משותף אחד לענ י י ן ח וק ה מקרקעין -
הכל לפי ברירת ה חברה ובכפוף לחלוקת הקרקע שתבוצע על ידי המ י נהל
(במקרה של קרקע בבעלות המ י נהל או קק"ל) והרשו יות ה מוס מכות וכל זאת
בהתאם ל מועדים ה ק בועים בחוק המכר ובכפוף להוראות חוק המכר .
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היזם מתח ייב לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו
בקשר לרישום בפנקסי המקרקעי ן של חלוקה ואיחוד של ה קרקע שבה נ מצאת
הדירה ,במו עד המוקדם בי ותר האפשרי ו בהתאם להוראות חו ק המכר .כמו כן,
היזם מתחייב לגרום ל רישום הבית בפנקס בת ים משותפים לא יאוחר מתום
שנה ממועד רישום בפ נקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור
בפסקה (  ) 1או ממועד העמדת הד ירה לרשות רוכש הדירה  ,לפי המאו חר והכל
בהתאם ל הוראות חו ק ה מכר.
כמו כן ,מתחייבת המוכר ת לרשום את זכויותיו של הרוכש בממכר בפנקס
הבתים המשותפים  ,ולרשום באותו מעמד את ה משכנת אות ל חובתו  ,לא יאוחר
מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים  ,או
ממועד העמדת הד ירה לרשות רוכש הדירה  ,לפי המאוחר  ,וכל זאת בהתאם
למועדים הקבועים בחוק המכר ובכ פוף להוראות חוק המכר. .
למען הסר ספק מובהר  ,כי לענ יין הוראות סעיף  6ב[ג] לחוק המכר  ,במקרה בו
בפרויקט מוקמים מס' בתים  /אגפים הנרשמים כבית משותף אח ד/בית מורכב,
אזי מניין הימים לעניין המועד לרישום הבית המשותף ימנה לאחר ה של מת
הבית  /האגף האחרון (בנוסף לרי שום הפרצ לציה ) ו נסיבות אל ו ת חשבנה
כנסיבות שאינן בשליטת ה חברה ושהחברה לא יכולה ה ייתה למנוע א ת קי ומן,
ולפ יכך כל התקופות שעד השלמת הקמת הפרויקט כולו לא יבוא ו במניין
התקופות לרישום הבית המשותף ,כאמור בסעיף  6ב לחוק המכר.
יובהר כי בח ישוב תקופות הרישום ה אמורות לעי ל ,לא יב וא ו במניין ,אך ו רק
תקופות שהחברה הוכיחה לגביהן כי העיכ וב בביצוע הרישום נגרם עקב נס יב ות
שלא בשליטתה והיא לא יכל ה למנוע את קיומן.
 ) 2בעת רישום ה זכו ת בממכר על שם הרוכש י היה הממכר חופשי מכל חוב,
שיעבוד ,עיקול ,משכנתא או ז כו ת לצד שלישי (למעט זכ ות בעל הקר קע במק רה
ש ל קרקע ששווקה ע"י המ י נהל  ,ולמעט הערת האזהרה כ אמור בסעיף 5.5
להסכם ) ,פרט למשכנתאו ת שהרוכש קיבל ,כמפורט ב הסכם זה ופרט לכל חוב,
שעבוד ,עיקול ,וזכ ות צד שלישי אחרת אשר נוצרו ו/או נגרמו ע ל ידי הרוכש
ו/או באחריותו ו/או שה וט לו על ידי צד שלישי ע ל זכויות ה רוכש ב ממ כר .
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 ) 3החברה תהא זכ אית להוציא מ ן הרכוש המשותף ש טחים וחלקים לשימ ושים
מסוימים כגון מ עב ר ,חניה ,מיתק נים שונים הקשורים בשימושם של בעלי
היחידות בבית ,חברות אספקת שירותים וכיו "ב כמפורט במפרט המצ"ב כנספח
ב' להסכם זה  .כן תהא ה חברה זכאית לייע ד שטח ים מן הקרק ע לשימוש
ל שבילים ,חניה ו כיו "ב ,או לשימוש עב ור מיתקנים כ גון אנטנות ( ולמעט
אנטנות סלולאריות )  ,מ י כלים לאספקת גז מרכזי ,בין אם השימוש קשור בבית
ובין א ם המתקנים ישמשו את הבית ביחד עם מבנים אחרים המוקמים
במ סגרת הפרויקט כמפורט במפר ט המצ"ב כנספח ב' להסכם זה ובלבד שלא
תפג ע נ ה זכויות הרוכש על פי הסכם זה .
 ) 4בכלל זה ,הודע לרוכש ע"י החברה כי החברה תהא רשאית לי יח ד שטחים מתוך
הרכוש המשותף של הפרויקט לצורך הקמת חדר לשימושה של חברת
החשמל/חדר טרפו ו/או לשימוש בזק/ספק תקשורת אחר .מבלי לגרוע
מהור או ת הסכם זה (לרבות מהו ראו ת בדבר זיקת הנ א ה וזכויות מעבר),
מת חייב הרוכש שלא להתנגד למתן ג ישה חו פשית לטובת חברת החשמל לחדר
שי הי ה מיועד לחברת החשמל וכמפורט במפרט המצ"ב כנספח ב' להסכם זה ,
ולאפשר לה מעבר חופשי ככל שיהיה בכך צור ך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
חברת הח שמ ל .ככל שמיקום החדר י שתנ ה לעומ ת מיקומ ו במפרט המכר ו/או
בת וכניות  ,החברה מתחייבת להודיע על כך לרוכש בכתב  .האמור הינו בכפו ף
לכ ך שלא תפגענ ה זכויות הרוכש על פי הסכם זה .אין בהודעה כאמור כדי
לגרוע מכל זכות ו/או תרופה העומדת ל רוכש על פי כל דין .
 ) 5כל ו/או חלק מ הה וראות המפורטות בסעיף זה יחייבו את הרו כ ש  ,לפי קביעת
החב רה ושיקול דעתה הסביר  ,גם לפני ר ישום הבית ה משותף ו/או רישום שטר
החכ יר ה – לפי העניין – לגבי ה ממכר בלשכת רישום המקרקעין ,ויכללו ,לפי
בחירת החברה ,בתקנון הבית המשותף ו/א ו בשטר החכירה ו/או בחוזה
החכירה.
 ) 6מו סכ ם כי החברה תהא רשא ית לחלק את הרכוש ה משותף של הבית וש ל
ה בתים הנוספים בהתאם לשיקול דע תה הסביר ובכפוף להוראות הדין ובין
ה שא ר בה תחשב באופי השונה של הדי רות בבית ובבתים הנוספים  ,והכל
כמתואר במפרט המצורף להסכם זה  .יובהר כי ל א יוותרו בי די החברה חלקים
מהרכוש המ שו תף.
 ) 7הודע לרוכש כי הפרויקט יה יה מורכב מ מספר בתים אז י יד וע לו שב בית ישנו
רכוש משותף ל בית ורכוש משותף לכלל הבתים (הבית וה בת ים הנוספים)
שייבנו על הקרקע ומתחת לקרקע .
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 . 13זכות חכירה ללא רישום בית משותף
א  .בוטל.
ב  .הצדדים מא שרים אחד למשנהו כי הוצהר והוסכם בין הצדד ים כי בהתחשב בכך
שהחבר ה הודיעה ל רוכש שאי ן כעת אפ שרות ח וק ית לביצוע הרישומים הנזכרים בס עי ף
 12לעיל ואין באפשרות החברה לקבוע תא רי ך מראש לביצוע הרישומים הנ"ל ,הרוכש
מסכים שהרישומים יתבצעו לכשתהיה אפשרות חוקית ומשפטית לכך  ,לאחר רישום
תכנית החלוקה של הקרקע או של ש טחי הקרקע שבהם כלולה הקרקע עלי ה/ם מוקם
או הוק ם ה פרוי קט ובו הבית  ,לפי הענ י ין והכל בכפו ף למועדים הקבועים בחוק המכר ,
ו הרוכש מ ש חרר את החברה מכל אחריות באשר להשהיית הרישומים  ,ובלבד שהעיכוב
לא נו צ ר באשמת החברה ו/או שאינו תלוי בחברה ,וזאת מבלי שהדבר יגרע
מהתחיי בו תה של החברה לנקוט בא מצעים סב יר ים על מנ ת למנוע או להק טי ן במידת
הא פשר את העיכוב וכן לטפ ל ב ביצוע הרישומים הנ"ל תוך זמן סביר ל אח ר שתיו וצר
האפשרות החוקית ל פעול לצורך רישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ,
בהתאם להס כם זה ובהתא ם לכל דין.
ג  .מוסכם במפורש כי הח בר ה זכאית להמשיך ולבנו ת על הקרקע ו/או חל קי קרקע
נוספים ש יא וחדו עם הקרקע בתים ו/או מבנים נוספים ו/או קומות ו/או חלקי מבנה
נ וס פי ם בבית ו/או בבתים הנוספים  ,כל זאת בכפוף לקבלת האישורים המתאימים
מהרשויות המוסמכות ,והחברה תהיה רש אית לשם האמור לעיל ,גם להשתמש ברכ וש
המשותף של הבית ו/או לשנות את התקנון ו צו רישום הבית המ שו תף ואת חלקי
היחידות בבית וברכ וש המשותף ו/או את שטר החכירה (לפי ה ענ יי ן) ו/א ו את חוזה
החכירה (לפי העניין) ולכלול כל בית נוסף שייבנה במסגרת הבית המשותף ובלבד
שזכ ויות הרוכש בממכר לא תיפגענה .
ד  .הודע לרוכש שכ ל ח לקי הבית ו/או הקר קע הם רכוש ה הבלעדי של החבר ה ו/או ש ל בעל
הקרקע אשר יהיו רשאים לעשו ת בהם ולהעבירם למי שיר צו ובתנאים כר או ת עיניהם ,
בכפוף להוראות המכרז והדין  ,מ ב ל י ש ה ר ו כ ש י ה י ה ר ש א י ל ב ו א ב ט ע נ ה כ ל ש ה י א ל י ה ם
ב ק ש ר ל כ ך  ,ובלבד שלא יפגעו זכויותיו של הרוכש בממכר על פי הה סכם .כן הודע
לרוכש כ י רק אותם חל קי ם של הקר קע ו/או הב ית אשר מפורטים במפרט ייחשבו
כרכוש משותף של הבי ת ו/או הבתים הנוספ ים .
ה  .הרשות בידי החברה להצמיד חלקים מהקרקע ו/או מהבית לרבות קירות חיצוניים,
מרתפים ,גגות ו/או חלק מה ם ,זכויות בניה (שאינן מנוצלות וקיימות לפ ני גמר חתימת
כלל הסכמי המכר בפ רו יק ט) על הגגות ל דירה או ל יחידה רישומית בבית ו/או ל מס'
די רות או יחידות רישומיות בבית ו/א ו בב תים הנוס פים כפי שתמצא לנכון בכפוף
להוראות כל דין  ,ובלבד שיעשה בהתאם למפרט ו ש לא תפגענה זכויות ה רוכש על פי
ההסכם .
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מובהר כי זכויות בניה ש מו עד היווצרן הינו לאחר שהמ וכר מכ ר את כל הדירות בבניין,
ת הי ינה שייכות אך ורק לבעלי הדירו ת בבניין .
 . 14בוטל
 . 15החברה מתחי יבת  ,כ י בכפ וף לקיום מלוא התחייבויותיו של הרוכש על פי הסכם זה,
ת עביר את ה זכות בממכר על שם הרוכש תוך  6ח ודשי ם לאחר רישום הבית כבית משותף
ובהתאם לה ו ר אות הדין  ,וזאת כשה ממכ ר משוחר ר מכ ל שעבוד ,עיקול חוב  ,משכנתא או
זכות צד שלישי ,התלויי ם בחברה ,פרט להערת האזהרה כאמור ב סע יף  5.5להסכם וככל
והקרקע הינה קרקע מ י נהל ,פרט לחוזה חכירה שייחתם בין הרוכש למ י נהל (כפוף לנהלי
המ י נהל) ,למשכנתא הנזכרת ב נספח זה (כמפורט ב ס ע יף  22לה לן) ובכפוף לאמור בסע יף
 16להלן בדבר רישום תק נו ן ו ס עיף  16בדבר זיקות הנאה.
 . 16הרוכש מתחייב:
א  .להופיע בלשכת רישו ם המקרקעין ובפני כל ר שות ומוסד אחר או במשרד עוה"ד
המפורטים להלן ,לשם רישום הממכר והמשכנתא ,כאמור ב נספח זה ,בתאריך שי תואם
עימו על ידי החברה או ע ל ידי עו"ד שיטפ לו בביצוע הריש ומים הנ"ל ע ם החברה  ,אם
על אף מסירת י יפוי  -הכ ו ח הנזכר בהסכם זה ת י דרש הופעתו האישית של הר וכש
בפניהם.
ב  .להמציא לחברה ו/או לעוה"ד לפי דרישתם הראשונה ובכפוף למועדים על פי דין
תעודות המעיד ות כי הרוכש ש ילם את כל המסים ,הארנונות ,הה י ט לים ,השתתפויות
ותש לומי חובה אחרי ם המ גיעים לממשלה  ,לו וע דה המקומית לתכנון ובניה ולרשו ת
המקומית בגין הממכר  ,בכפיפות לנא מר בסעיפים  23ו  25 -להלן ,וכל תעודה אחרת
שיהיה צורך בה או שתידרש על ידי לשכת רישום המקרקעין בקש ר לרישום הממכר
והמשכנתא בלשכת רישום המקרקע י ן על שם הרוכש.
הצדד ים מ אשרים האחד למש נהו כי הוצהר ו הו סכ ם בין הצדדים כי יחד עם רישום
זכויות הרוכש בממכר בפנקסי המקרקעי ן ת י רשם זכות הרוכש לגבי החלק היחסי
בחלק הרכוש המשותף הצמוד לדירה כפי שייקבע בצו הרי שום שי י נתן בי חס לבי ת  /ים
בהתאם לחוק המקרקעין ולמפורט במפ ר ט ובתכניות המצ"ב לה סכם זה .
 . 17ז י קות הנ אה ותקנון
א  .הצדדי ם מא ש רים האחד למשנהו כי הוצהר והו סכ ם בין הצדדים כי החברה תהא
זכאית ל ר שום בפנקסי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין זיקות הנאה במובן חוק
המקרקעין לזכות ו/או לחובת הקרקע לענ י ין השימוש להולכי רגל ו/או לכלי רכב
מה ר ח וב לקרקע או אלי ה ו הו א הדין ב קשר למקו מות החניה ,אם יה יו כאלה ,וזכויות
מעבר לצנרת ,כב ל י חשמל ,קווי תקשורת וכיו"ב.
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מבל י לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי יתכן ו דרך הבית ו/או
הפרויק ט תוקנה זכות מעבר להול כי רגל ו/או לכלי רכב לטובת בתים שכנים ולטו ב ת
גישה למקומות חניי ה או למקום אחר וכי קיימת אפשרות כי מ קומות חניה בת חום
הקרקע יוקנו לדיירי ה בתים האחרים המוקמים בפרוי קט .
ב  .החברה תהיה זכאית לרשום תקנון במובן חוק המ קרקעין ,בדבר הסדר השימוש
וחלו קת הוצאות ההחזקה של הר כוש המשותף בין שהבי ת המשותף יהיה מורכב
מהב י ת לבדו ובין שהבית ה משו תף יהיה מור כב מ מספר בתים ,וכן ל כל ול בו לפי שיקול
דעתה הסביר וב כפ וף להוראות הדין ,את כל ההוראות הנ וספות המחייבות א ת הרוכש
לעני י ן הממכר ו/או הבית ו/או הקרקע על פי האמור בהסכם והכל בהתאם ובכפוף
לאמור במפרט המצורף להסכם זה .
ג  .לאחר ביצוע הר י ש ומים הנזכרי ם ב נספח זה בלשכת רישו ם המ קר קעין ,יחולו הו רא ות
שטר החכירה שנרשם  ,ככל ונרש ם .
ד  .האמור לעיל הינו בכפו ף לכך שלא תפ גענה זכויות הרוכש עפ"י הסכם זה ובלבד
שהרוכש לא יופלה לרעה לעומת דיירים בבניין שהינם בעלי זכויו ת בנכסים מסוגו
של הממכר.
 . 18התמורה
בתמורה לה ת ח ייבויות החברה בהסכ ם זה ,מתחי יב ה רוכש לשלם לחברה את מ חי ר
הממכר כמפורט בנספח " ג " הרצו ף לה סכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנ ו (להלן -
"מחיר הממכר " ).
א  .מחיר הממכר יהיה צמוד כמפורט בנספח " ג " .
ב  .מוסכם בין הצדדים כי מס ערך מוסף ה מוטל על העסקה נשוא הסכם זה יחול ע ל
הרוכש כ מ פ ורט בנס פח " ג " .
 . 19בט וח ה להבטחת כספ י הר וכש
הרוכש מצהי ר כי הודע לו שעל פי הוראות חו ק המ כר (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) ,תשל"ה ( 1974 -להלן  " -חוק המכר הבטחת השקעות ") על החברה להמציא לו
את אחת מהבטוחות הקבועות בחוק המ כר הבטחת השקעות ,שיפורטו להלן ,לאחר
ששילם ל ח ברה למע לה מ  7% -ממ חיר הממכר  ,כהג דרת מונח זה בנספח הת מו רה:
ערבות בנקאית;
.1
פ וליסת ביטוח אצל מבטח כמשמעותו בחו ק הפיקוח על שירותים פיננסים
.2
( ביטוח) ,התשמ"א  , 1981 -והרוכש יצוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח;
שי עבוד ש ל הממכר נשוא ההסכם או חלק יחסי מהקרק ע שעליה נבנה הבית,
.3
ב משכנתא ב דר גה ר אשונ ה לטובת הרוכש או ל טובת חברת נאמנות שאישר לכך
שר ה שיכון;
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.4

.5

הערת אזהרה על הממכר א ו לגביי חלק יחסי מהקרקע שעליה נבנה ה בית,
בהתאם לסעיף  126לחוק המקרקעין ובלבד שלא נרשמה על הממכר ו/או על
החלק היחסי בבית שעבוד ו/או עיקול ו  /או זכות של צד שליש י שיש להם
עדיפ ות ע ל הערת האזהרה; כ כל והקרקע עליה מוקם הפרויקט או חלק
מהפרויקט הינה קרקע מ י נהל ולא נ יתן לרשום הערת אזהרה על הדירה
כאמור ,ייחתם חוזה חכירה בין הקונה לבין רשות מקרקעי ישראל בהתאם
לת נאי חוק המכר.
רישום הבעלות או זכות אח ר ת בממכר או בחלק יחס י מהקרקע ש עליה נבנ ה
הבית ,כאשר ה מ מ כ ר או הקרקע נקיים מכל שעבוד ו/א ו עיקול ו/או זכות של
צד שליש י;

. 20
א  .הרוכש מצהיר כי במועד חתימת הסכם זה ,ובכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות חוק
המכר הבטחת השקעות ,הוד יעה לו החברה בכתב כי הבטוחה שתומצא לרוכש ת ה י ה
בטוחה מסוג ערבות בנקא ית או פול יסת ביטוח בלבד (לה לן  " -הבטוחה ") ,בהתאם
להוראות חוק המכר הבטחת השקעות .הבטוחה שתונ פק לרו כש תה יה בגין סכומים
שישלם הרוכש לחברה ,על חשבון מחיר הממכר  ,בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת
השקע ות.
ב  .הודע לרוכש כי התמורה כוללת את עמלת הנפ ק ת הבטוחה אשר תונפק לטובתו
בהת אם ל סעיף  3א(.ב) לחוק ה מכ ר הבטחת השקעות וכי החברה תשלם ב שביל ה רוכש
עמלה זאת ועבורו לבנ ק ה מלווה לצורך כיסו י חיובו של הרוכש על ידי הבנק המלווה .
ג  .הרוכש מסכים בזה כי החברה תהא רשאית בכל עת ו לפי שיקול דעתה ה סביר לשנות
ו/או להחליף בטו ח ה מסוג ערבות בנקאית בבטוחה מס וג פ וליס ת ביטוח בלבד ו לה פך ,
בכפוף להוראות חוק המכר הבטח ת השקעות (להלן " -הבטוחה החלופי ת" ) ובלבד
שמסרה על כך הודעה לרוכש  .עם היווצרות הבטוחה החלופית תיחשב הבטוחה
המוחלפת בטלה ומבוטלת ללא צורך בהסכמה או חתימה כלשהי מצד הרוכש .הרו כ ש
לא י י שא בהוצאות ה חלפת הבטוח ה.
ד  .עם השלמת רישום הממ כר על שם הרוכש ,עפ"י הוראו ת הסכם זה ,או בהתקיים
התנאים הנהוגים בבנ ק המלווה ,ככל שישנו ,ולאחר שנמ סר ה החזקה בממכר לרוכש,
ובלבד ש התמלא ו התנאים הקבועים בחוק המכר בנוס חו ה יום או כפי שיתוקן מפעם
לפעם ,לפי המוקד ם ביניהם ,תיחשב כל ב טוחה אחרת ,לרב ות ע רבות בנקאית או
פ וליסת ביטוח שנתנה החברה לרוכש ע ל פי הסכם זה בטלה ו מבוטלת ללא צור ך
ב הסכמה או בחתימה כלשהי מצד הרוכש כל זאת מבלי לגרוע מהתחייבות הרוכש
להשיב לחברה את המסמך היוצר את הבטוחה בהתקיים אחד מהנ"ל.
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ה  .במקרה של מימו ש הבטוחה ו/או הבטוחה החלופ ית ו  /או במקר ה של ביט ול הסכ ם זה ,
מתחייב הרוכש למחוק את הערת האזהר ה שנרשמה ,אם נרשמה לזכותו בג ין הסכם זה
ו/או למחוק כל הערה שנרשמה לטובת הרוכש בספרי המ י נהל ו/או בכל מרשם אחר
בגין הסכם זה ,לפ י העניין ,והרוכש מסכים בזאת כי בנסיבות אלה תהיה החברה
רשאית לע שות שימוש בייפ ו י הכ ו ח נספח " ד " ל שם מחיקת הערת האזהרה כ אמור ו/או
ב יטול חו זה החכירה .
ו  .מוסכם כי על  -פי דרי שת החברה ,יחתום הרוכש במועד מסירת החזקה על מסמך הבנק
כדוגמת המסמך המצורף כ נספח "ה  , " 1המסדיר א ת ביטול הב טוחה והחלפתה בהתאם
לחוק המכר.
ז  .הח ב ר ה תמסור לרוכש מכתב החרגה מות נה מ את הבנק המלווה  ,בה תא ם לחוק המכר
הבטחת השקעות ,לפיו בהתקיים התנאים הנהוגים בבנק ה מלו וה והנקובים באותו
מכתב ,לא ימומש השעבוד ,אם ימומש ,על הממכר (להלן  " -מכתב החרגה המותנה ") .
יובהר כ י ,הרוכש לא יישא בעלות הפקת מכתב החרגה מות נ ה .
ח  .מבלי לגרוע מהתחי יבות החברה להמ ציא לרוכש את ה בטוח ה כא מור בסעיף  18לנספח
זה ,הודע ל רוכש  ,כי החברה התקשרה  /תתקשר עם בנ ק מלווה בהסכם ליווי פיננסי
למימון בניית הבית נשוא הסכם זה  ,כהגדרת מונחים אלו בחוק המכר הבטחת
השק עות (לעיל ולהלן  " -הסכם ליווי ") וכי נרשמ ו ו  /או ירשמו לטובת הבנק המל ווה על
ה קר קע שעבודים.
ידוע לר וכ ש ,כי כל התשלומים שעליו לשלם לחברה בגין מחיר הממכר ,כמפורט בנס פח
התמורה ,ישולמו אך ורק באמצעות שוברי תשלום שהחברה תמסור לרוכש ולא ניתן
יהיה לשלם בכל דרך אחרת שהיא ,והרוכש מתחייב שלא לשלם סכום כלשהו לח ב ר ה
בגין התמורה אלא באמצעות שו בר י תש לום .יובהר כי הח בר ה תישא בע לות הנפקת
פנקס שוברי ה תשלום.
הרוכש מאשר בזאת  ,כי ידו ע ל ו וה וא מסכי ם לכך ששוברי התשלום הנ"ל ניתנים
לתשלום בכל הבנקים (פרט לבנק הדואר) וכי במקרה שהשוברים ישולמו בבנקים
אח רים ,זיכוי חשבון הפרויקט י בוצע לאחר שני ימ י ע ס קים מיום ביצו ע התשלום ,ע ם
ער ך של יום ה תשלום .
עוד מת חייב הרוכש לש מור אצלו את פנקס שוברי התשלום הנ" ל בשלמותו ,ולהשיב
לחברה את כל שוברי התשלום שלא שולמו על יד ו  ,מכל סיבה שהיא .
ט  .הודע לרוכש כי בסמוך לחתימת הצדדים על הסכם זה ,תמסור החברה לממ ו נה,
כהגדרתו בחוק המ כר ,ככל שתידר ש  ,הודעה בדבר התקשרות החב רה בהסכם עמ ו אשר
תפרט בין ה יתר את סו ג הבטוחה שניתנה לרוכש  ,פ רטי הקרקע וכל דריש ה אחרת
שתהיה לממונה.
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י  .הרוכש מצהיר כי הודע לו וכי הוא מסכים לכך שרישום הערת אזהרה בלשכת רישום
המק רקעין בגין הסכם זה ו/או כ ל הערה ו/או התחיי בות כל שהי בס פרי ה מי נהל
יתאפשרו לאחר מ סירת החזקה (בכפ וף לביטול הבטוחה ) ויבוצע ע"י החב ר ה ו/או
בתיאום מר אש עם החבר ה בלבד .ואולם מובהר ,כי בכל מקרה הרוכש יהא מובטח
בהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות.
 . 21תשלום מחיר הממכר וכן תש לום כל יתר התשלומים ,המסי ם והסכומים החלים על
הרו כש על פי הס כם זה וכן תנא י התשלו ם ומ ועדיהם כאמו ר בהסכם זה ,הינם תנאים
יסודיים ו ב נוסף לכל תרופ ה א חרת המ וקנית לחברה עפ"י ההסכם ו/או על פי הדין עקב
הפרתו ,לרבות הזכות לביטול ההסכם ,ישלם הרוכש לחברה ריבית פיגורים  ,כמפורט
בנספח " ג " .
 .22ליווי פיננסי לפרויקט ושיעבוד המקרקעין
א  .ידוע לרוכש כי במ סגרת ה ליווי ה פיננסי לפרוי קט (בהסכם זה " :הסכם הליווי ")
כמפורט בהסכ ם  -נר שם ו/א ו ירשם שעבוד קבוע ושוטף ראשון בדרגה וללא הגבלה
בסכום על כל זכויותיה של החברה בפרויקט לטובת הבנק המלווה .לצורך כך ,החברה
המחתה/ת מח ה על דרך ה שעבוד א ת ז כוי ו ת יה בקרקע ובכל מסמך אחר שנדרש/
שיידר ש על ידי הבנק .בנוסף ,ככל והקרקע הינה קרק ע מ נהל ,ניתנה או תינ תן
הת חייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק המלווה במנהל.
הרוכש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בין בע קיפין ובין
במישרין לשעבוד ו/או למשכון ו/או לה תחי יב ות לרישום משכנתא ש החבר ה רשמה/
תרשום לטובת הב נק המלווה ,כ כ ל ש ת י ד ר ש ו ב ל ב ד שלא תפגענה זכויות הרו כש על פי
הסכם זה ובכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמ ור בסעיף  20לעיל .
ב .ידוע לרוכש כי במסגרת התקשרותה של החברה עם הבנק המלווה בהסכם ליווי י ו ע נק ו
לבנק המלווה  ,בי ן ה יתר ,זכויות לבו א בנעלי ה חברה בכ ל הקשור לזכויות יה וחובו תיה
כקבו ע בהסכם זה ,בתוספת זמן מתאימה מטע ם ה בנק ,במקרה ב ו החברה תפר את
התחייבויותיה בהפרה יסודית כלפי הבנק המלווה.
בכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמור בסעיף  20לעיל  ,הרוכש מסכים  ,מאשר
ומצהיר בזא ת כ י י דוע לו שזכו תו של הבנק המ לווה או כל מי מטעמו עד יפה על
זכו יותיו וכי הו א יהיה רשאי להעביר את הז כוי ות ו/או החו בות בקשר עם הפרויקט
ולהמשיך ,לפי בחירתו ,בעצמו ו/או באמצעות אחרים בהקמת הפרויקט במקרה
שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק ה מ לווה בגין הקמת ו ביצ וע הפרויקט
ואו לם להסרת ספ ק מובהר כ י זכות זו הינה של הבנק המ לווה ב לבד ות לויה בשיקול
דעתו בלבד וא ין לרו כש כל זכ ות לדרוש את השלמת הפרויקט או כל חלק הימנו על ידי
הבנק.
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בכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמור בסעיף  20לעיל  ,הרוכש מצהיר כי הוא
מ ס כים לאמור לעיל ו כי ימש יך לקיים הת חייבויותיו על פי הסכ ם זה  ,ובלבד שלא
תפגענה זכויותיו על פי הסכם זה .בחתימתו על הסכ ם ז ה ,נותן הרוכ ש את הסכמתו
הבלתי חוזרת לרישום השעבודים המפורטים לעיל והוא מתחייב שלא להתנגד לרישום
בכל דרך שהיא ו זא ת בכפוף להמצאת הבט וחה לידי הרוכש כאמור בסעי ף  2 0ל עיל .
ג .החברה מתחייב ת לגרום לכך שה בנק המ לווה ינפיק לרוכש אישור המ שחרר את זכויות
הרוכש בממכ ר נשו א ה סכ ם זה מכל שעבוד ו/או התחייבות כלפי הבנק המלווה (להלן -
"מכתב החרגה נקי") ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר ובהתאם
להוראות חוק המכר ( :א ) החזק ה בממכר נמס רה ל רוכש; (ב) הרו כש (ו/או החבר ה
מכוח ייפוי הכוח הבלתי חוזר נוטריוני) חתם על חוזה חכירה עם המנ הל בק שר למ מכר
(ככל ונדרש לכך)  /נרשמה הערת אזהרה; (ג) הבטוחה ו  /או הבטוחה החלופית נמסרו
לנאמן או לחילופין נחתם נספח ה'  1כמפורט בסעיף . 19ו ל ע יל .לאח ר שהתקיימ ו כל
התנ אים לע יל במצטבר ו כנגד הח זרת הב ט וחה ו /או הבט וחה החלופית לבנק המלווה ע ל
ידי הנאמן ,תמציא החברה לרוכש מכ תב החרגה נקי  .יובהר כי ,הרוכש לא יישא
בעלות הפקת מכתב החרגה נקי.
ד  .החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להתקשר עם הבנק המלווה ,כהגדרת מונ ח זה
לעי ל בהסכם ל ליווי ב נקא י ש ל הפרויקט ,ובמקרה כ זה ,י ח ולו הו ראות ס עיף זה להלן.
ה  .בהתאם להורא ות חוק המכר הבטחת השקעות ,התשל ומי ם שעל הרוכש לשלם לחברה
בגין מחיר הממכר ,כמפורט בנספח התמורה ,ישולמו אך ורק באמצעות שוברי תשלום
שהחברה תמסור לרוכש ולא ניתן יהיה לש לם בכל ד ר ך אחרת שה יא ,ובמ קרה כז ה -
הרוכש מ תחייב של א לשל ם סכום כלשהו לחברה בגין התמורה אלא באמ צעות שוברי
תשלום.
הרוכש מתחיי ב ל מל א בכתב יד קריא וברור על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו
לו את שמו ומספר תעודת הזהות שלו בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם המכר ,וכן את
הסכום לת ש לום .הרוכ ש מתחיי ב ל ה פקיד את מלוא התמורה עבור ר כישת הד ירה
באמצעות שקלים חדשים בלבד בח שבו ן הפרויקט והוא חשבון י י עודי לפ ר ויקט שאת
פרטיו תמסור החברה לרוכש עם תחילת הליווי הבנקאי לפרויקט ומס ירת פנקס
השוברים (להלן " :חשבון הפרויקט" ) וכי הוא לא יהא רשאי ל שלם כל ת ש לום שהוא
בגין רכ ישת הממכר על ידיו אלא רק על דר ך של הפ קדתו בח שבון הפ רויקט באמצעות
תשל ום על פי שובר הכלול ב פנקס התשל ומי ם שיוצא על ידי ה בנק המלווה המתייחס
לממכר ואשר יימסר לו ובכפוף ובתנאי שהרוכש חתם קודם לכן על כתב התחייבות
לטובת הבנק המלווה בנוסח ה מקובל בב נ קים המעני קים ליו וי לפר ויקטים מהסו ג
הנ דון ואשר יהווה ח לק בלתי נפ רד מחוזה זה ,ובלבד שז כויות הקונה בדירה עפ" י
חוזה זה לא תפ גענ ה .
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המונח "פנקס התשלומים" משמעו פנקס שיוצא על ידי ה בנק המלווה הכולל שוברי ם
לתשלום הנ ושאים עליהם את פרטי הד ירה שרכש הרוכש ,את פרטי הפר ו יקט ,את
פרטי חשב ון הפר ויקט וכן כל מידע שהכלל תו ב פנקס התשלו מים נדרשת על פי הוראות
המפ קח על הבנקים כפי שיהיו מעת לעת .
ל מ ען הסר ספק ,תשלומים בגין מסים ו/או כל תשלום אחר שאינו משולם לחברה
כחלק מהתמור ה ישול מו ישירות אל הגורם המתאים ו לא באמצעות שוברי התשלום.
ו  .י ד וע ל רוכש כי רק ת שלו מים ש ישולמו על ידו לחשב ון ה פר ויקט באמצע ות תשלומם על
פי שוברים הכל ולים בפנקס התשלומים יזכו אותו בקב לת בטוחה כמפורט בסעיף 18
לתנאים כלליים אלו לעיל וכי כל תשלום שישולם על ידיו בכ ל דרך ואופן שהם ,אפילו
אם שולם בפ ועל לחשבון ה פרויקט שלא באמצ ע ות שובר הת שלום ו  /או גם אם שולם
לי די החברה לא י זכו א ות ו בקבלת בטוחה בגין אותם תשלומים שלא שולמו על דרך
של הפקדתם לח שבו ן ה פרויקט באמצעות שובר התשלום.
ז  .ידוע ל רוכש שהוצאת ה בטוחה תעשה ע ל ידי הבנק המלו וה וכי הוצאת ה מותנית בקיום
התחייב ויותיו ע ל פי הסכם זה לרבות ח תימתו על כתב התח ייב ות ל טובת הבנק
המלווה בנו סח המקובל בבנקי ם המעניקים ליווי לפרויקטים מהסוג הנדון ואשר
יהווה חל ק בל תי נ פרד מחוזה זה ,וכן על כתב התחייבות כלפ י הבנק בנוסח שנקבע
עפ"י הוראות המכרז ומצ"ב כנספח ו  1להסכם  ,ובלבד שזכויות הקונה בדירה עפ"י
חוזה זה ל א תפגענה .
ח  .הצדדים מתח ייב י ם ,כי החל מתאריך החת ימה על הסכ ם זה הם לא יעשו כל שינוי או
תו ס פ ת להסכם זה על נספחיו .
ט  .במקרה ש ה חב רה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק המלווה והוא יבחר להמשיך
בעצמו או באמצעות אחרים בב י צוע או בהקמת הפרויקט יהיה ה בנק המלווה רשאי,
לפי בחיר ת ו לשלם ל רוכש את סכו ם ה בטוחה או שי וחלט ע ל ידי ה בנק בלב ד להמשי ך
בהשלמת התחייבויות ה חבר ה כלפי ה רוכש לבניית הממכר וזאת בכ פו ף לכך ש הבנק
המלווה ישלים את הפרויקט במועד המסירה כהגדרתו לעיל ,או תוך תקופה של תשעה
חודשים מיום שמונה כונס נכסים לחברה ,המאוחר מביניהם ,א לא אם ביהמ"ש קבע
אח רת ,ובכפוף לכך שה רוכש מתחיי ב לשלם לבנק המלו וה או לכל מי מטעמו את כל
הסכומים המגיע ים ושיגיעו מהר וכש ל חברה על פי הסכם זה ולבצע את התחייבויותיו
על פי ההסכם כלפי הבנק המלווה או כל מי מטעמו כאמור .
י  .במקרה של מימוש ה בטוחה על ידי הרוכש  ,י חשב הסכ ם זה כ בטל והזכויו ת מ כל מין
וסוג שה וקנו ל רוכש במ מכ ר תחז ורנה ל חבר ה ולחז קת ה כשה ד י ר ה פנוי ה מכל אדם
וחפץ ,וכן מעיקול ,שע בוד או זכות כלשהי לטובת צד ג' הקשורים ו/או תלויים ברוכש ,
למעט זכויות הבנק המלווה  ,ו למעט כאלה הקשורים ו/או תלויים בחברה ו/או
שמקורם בחברה .האמ ו ר הינ ו בכפוף למי לוי הת חייבויות הח ברה על פי סעי ף  33ב
ל הל ן.
מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

יא .

ידוע ל רוכש כי העברת זכויות יו ביחידה לצד ג' תגרום מאליה ל ביט ול ה בטוחה,
האמור לעיל בכפוף לכל דין .

יב .

ה רוכש מתחייב בזאת ,לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי זכויותיו בממכר לפני
שת י רשם משכנתא ו/או כל שעבוד שהוא ע ל המקרקעין לטובת הבנ ק ה מלווה .
ה רוכ ש מצהיר בזאת ,כי במק רה של הפר ת סעיף זה ,תתבטל ה בטוח ה ,א לא בהתאם
להוראות הסכם זה .

יג .

ה רו כש מתחייב בזאת ,להודיע לבנק על ביטול הסכם זה מסיבה כלשהי ,מיד עם
ביטולו.

יד .

ידוע ל רוכש  ,כי לא יוכל לחזור בו מההתחייבויות כאמור בהסכם זה  ,הואי ל
וזכויו ת הבנק המ לוו ה תלויות בהן.

טו .

ה רוכש מצהיר בזאת ,כ י ידוע לו שה חברה עתידה לשעבד את הפרו יקט ואת
המקרקעין או חלקם ל בנ ק המלווה וכי ידוע ל רוכש כי אם לא ימלא אחר האמור
ב הסכם זה ,כל עוד ת היה ה חב ר ה חייב ת לבנק המלווה כספים כלשהם בקשר עם
האשראי ולרבות בקשר עם הבט ו חות  ,לא יסיר ה ב נ ק המלווה את השעבו ד על
ה דירה ש נר כשה על ידי ה רוכ ש  .עוד מאשר הרוכש כי ה ודע לו כי החברה רשא ית
לשעבד את המ קרק עין ואת זכויותיו בפרויקט בשעבוד מדרגה שניה לטובת גורם
מממן נוסף ב כפוף ל הסכמת הבנק המלווה והוראות סעיף  22זה יחולו לפי העני ין
ובשינויים ה מחוייבים אף בי ח ס לג ורם המממן הנוס ף  .החברה תגר ום לכך כ י עם
קבלת מכתב החרגה מהבנק המלו וה יומצא מכתב החרגה בלתי מותנה אף מה גורם
המממן הנוסף.
האמור לעיל הינו בכפוף להוראות שלהלן :
א.

יובהר כי מנגנוני ההגנה בגין כספי התמורה ששילם הקונה יובטחו על ידי
המוכרת על פי ח ו ק הבטח ת השקעות ,ב אמ צעות הבנק המלו וה ,כמפורט
ב חוזה זה.

ב.

כן מובהר כי ככל שיירשם שעבוד ב גין הדירה ו/או תירשם משכנתא בג ין
הדי רה ו/או המקרקעין לטובת הגורם המממן הנוסף ,הרי שהגורם המממן
הנוסף יחריג מהמשכנתא או מהשעבוד האמורים את הדירה ,וזאת עם
החרגת הבנק המלווה א ת הדירה מ המשכנת א  ,והגורם המממן הנ וסף ימציא
לר וכש מכתב החרגה ל פיו השעבוד לט ובתו לא יח ול לאחר שי תקיימו מלוא
התנאים ה קבו עים במכתב ההחרגה המותנה בי חס לדירה והמצ"ב להסכם
זה כנספח יא'

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

טז .

החברה תיתן לבנק המלווה הרשאה והסכמה בלתי חוזרת לתת מידע לרוכש ו/או
לבנק מטעם הרו כש ,ב דבר מ תן ל יווי פיננסי לפרו יקט ,שם הפרו יקט ,ולר בות בדבר
פרטי חשבון הפרו יקט בו על הרוכ ש להפקיד את התמורה וכל ז את ב אמצעות מענה
טלפוני לגורם אותו יקבע הבנק המלווה לעניין זה ,ואשר מס' הטלפון המאפשר
גישה אליו יופיע בשו בר התשלום ו/או באמצעות פנייה ישירה ל ס ניף הבנק המלווה
ב ו מתנ הל חשבון הפ רויקט ובאמצ ע ות אתר ה אינטרנט של הבנ ק המלווה על ידי
ה קלדת פרטים מסוימי ם מתוך השובר.

 . 23ה מ שכנתא
א  .הרוכש רשאי לפנות לכל בנק מסחרי מוכר בישראל ו/או חברת ביטוח מוכרת בישראל
(להלן " -הבנק מטעם הרו כש " ) על מנת לקבל בבנק מטעם הרוכש הלוו אה לת שלו ם
חלק מ הת מו רה והרוכש מתחיי ב לחתום עם ה בנק מטע ם ה רוכש על חוזה ההלוואה,
וכן על כל המסמכים האחרים המקובלים בב נק מ טע ם הרוכש .
מוסכם במפורש כי אך ורק יום ביצוע התשלום על ידי הרוכש ייחשב כיום פרעון חלק
מ התמורה כאמור ל עיל.
למען הסר ספק מובהר והרוכש מצהיר ומאשר בז את כי ה ו ד ע לו שתנאי לחתימת
החברה על ה ת חייבות לרישום משכנתא בנוסח המקובל אצל הבנק מטעם הרוכש
לטו בת הבנק מטע ם הר וכש הוא תשלום בפועל של לפחות  10%מ התמורה מהון עצמי
של הרוכש.
עוד מצהיר הרוכש כי הודע לו והוא ומסכים לכך שתנאי להסכמ ת החברה לגרירת
משכנתא קיימת הו א ת שלום ל ח ברה של סכום הגרי רה בתוספת ת שלום לחב רה של
לפחות  10%מ התמורה מהון ע צמי של הרוכש.
הרוכש מאשר בזה כי ה חברה הודיעה לו ש ככל שהרוכש יממן את התמורה ו/או חלק
מהתמורה על ידי הלוואה הרי ש ההלוואה תינתן לו על ידי הבנק מטעם הרוכש ,
בתנאים המקובלים בבנ ק מטעם ה רוכש  ,ו לפ י שיקול דעתו הבלע די ותוחזר ע ל ידי
הר וכש לבנק בתשלומים ,וביתר התנאים  ,ובכלל זה בטחונות הנהוגים בבנ ק מט עם
הרוכש  ,ועל הרוכש לברר את התנאים ולהמציא לבנק מטעם הרוכש את כל הביטחונות
ואת כל התשלומים שיהיה עליו לפרוע לבנק מטעם הרוכש .
במעמד רישום ה זכו יו ת ב דיר ה על ש ם הרוכש ,בלשכת רי שום המקרקעי ן תרשום
החברה מש כנתא על זכות הרו כש בממכ ר לזכות הבנק מטעם הרוכש  ,בכפוף לכך
שה ומצאו לה המסמכים הדרושים לצורך כך  ,בהתאם להסכמות שיגיע או הגיע הרוכש
עם הבנק מטעם הרוכש .
על אף האמ ור לעיל ,ככל שהחברה תרשום את המשכנתא הרוכש מת חייב לש ל ם את כל
האגרות הכר וכות ברישום המשכנתא ואת כל יתר ההוצאות והתשלומים ש יהיו
כרוכים באישור ההלוואה ובק בלתה  ,וב ריש ום המשכנתא לפי תנאי הבנק מטעם
הרוכש .
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לרוכש הודע כי לחברה אין כל אחריות בקשר עם מתן ההלוואה על ידי הבנק מטעם
הרוכש על כל המשתמע מכך  ,בכפוף ל קיום הת חי יבויות החברה על פ י סעיף זה  .אם
מאיזו סיבה שה יא ל א יקבל הרוכש הלוואה כאמו ר לעיל ,מתחייב הרוכש לשלם
לחב רה את מחיר הממכר הנקוב בנספח " ג " במועד הנקוב ליד כל סכום וסכום.
ב  .הרוכש מצהיר בזאת כי הודע לו שההלוואה ו/או המשכנתא האמורים לעיל ניתנים על
י די הבנק יינתנ ו (כ כל ויינתנו) על פי קריטר יונים ושיקולי ם אשר נק ב עו על ידי מדינת
ישראל (משרד ה בינוי ) ו/או על ידי הבנק מטע ם הר וכש בלבד וכי על כן אין באמור בכל
הוראות הסכם זה בכלל ובמיוחד לא באמור בס עיף . 22א .לעיל משום התחיי בות
כלשהי מצד החברה כי לרוכש תינתן הל וואה ו/א ו משכנת א כל שהי ו/או כי ההל וואה
ו/או ה משכנתא ,במי דה שתינתן ,תהיה בסכום מסוים כלשהו .
כמו כן מצהיר הרוכש כי ה ו דע לו שמועד העברת סכום ההלוואה לחשבון החברה הינו
באחריותו הבלעדית ועליו לוודא כי סכום זה יועבר על פי המו עד ים הקבוע ים בנספח
"ג" .
ג  .על  -פי בקשת הר וכש בכתב ולאחר שה רו כש המציא לחברה את כל מסמכי הבנק מט עם
הרוכש לרישום משכנתא (להלן  " -מסמכי הבנק מטעם הרוכש ") ,תמסור החב ר ה
לרוכש את מסמכי הבנק מטעם הרוכש ב תוך  10ימים ממועד המצאתם לחברה כשהם
חתומים על ידה וזאת בכפוף להערו תיה הסבירות והמקובלות  ,ככל שתהיינ ה .
ד  .ככל שהב נק מטעם ה רו כש יבקש לקבל הו ראה בלתי חוזרת לטוב תו לתשלום סכום
הבטוחה שהחברה נת נה לרוכש כמפורט בהסכם זה ,תינת ן לב נק מטעם הרוכש
ההו ראה הבלתי חוזרת כאמור בהתאם להוראות הבנק המלווה בנוסח המקובל אצל
הבנק המלווה.
 . 24מיסים ותשל ומים אחרים
א  .הרוכש מתחייב ל הגיש די ו ו ח ו לשלם ל אוצר ה מד ינה את מס הרכישה  ,כמשמעותו בחוק
מי סוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה)  ,התשכ"ג  , 1963 -החל על העסקה נשוא הסכם
זה ,בסכום כפי שיקבע בחוק ובתקנות על פיו ובמועד ים שנקבע ו על ידי שלטונות המס.
הרוכש מתחייב ל המציא לחברה אישור על תשלום מס הרכישה האמור והמי ועד
ללשכת רי שו ם המקרקעין בהקדם האפש רי ( מקור) ובכפ וף למ ועדים על פי כל דין .
כל קנס ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה א שר יח ויב הרוכש בתשלומם לאוצר המדינה
בגין איחור בתשלום מס הרכישה מכל סיבה שהיא  ,יחול וישולם על ידי הרוכש.
ב  .הרוכש ישלם לחברה או לבנק מטעם הרוכש ל פ י דר ישתם את הס כו ם הדרוש לתשלום
אגר ת רישום המשכנתא הנ זכרת בסעיף  22לעיל ,בלשכת רישום המקרקעין ,אם הרו כש
יקבל ההלוו אה המ ובטחת במ שכנתא הנזכרת בסעיף  22לעיל .
ג  .כאמור בסעיף  . 19ב לעיל ,החברה ת ישא בש ביל הרוכש ובעבורו בעמלת הנפקת
הבטוחה אשר תונפק לטובת הרוכש בהתאם ל ס עיף  3א(.ב) לח וק ה מכר הבטחת
השקעות .
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. 25
א  .הרוכש מתחייב לח תום חוזים עם חברת החשמל לשם חיב ור הדירה לרשת החשמ ל ,עם
הרשות המקומ ית או תאגיד המים לאספקת מים לדירה וחיבור הדירה לרשת המים,
ועם חברת הגז לאספקת גז לדירה ככל שיבחר לחבר דירתו לגז  .הרוכש י י שא בכל
הת שלומים ה נ דר שים על ידי הח בר ות הנ"ל ועל ידי הרשות המקומית במ עמד חתימת
החוזי ם כאמור עבור הספקת והתקנת מונה חשמל ,מונה מים ,מונה ג ז לרבות
אביזרים ,פ י קדון ,תוספת פ י קדון ,מקדמת גז ,מרכזייה וריכוז מונים ,בהתאם לקביעת
החברות הנ"ל והרשות המקומית ,לפי העני י ן ,וזאת כ תנאי מוק ד ם למסירת החזק ה
בפ ועל בממכר לידיו .אם שיל מה החברה תשלום כלשהו עבו ר חיבור ו/או מונים של
חיבור הדירה כנ "ל ,מתחייב הרוכש להחזיר תשלום זה לחברה מיד עם קבלת דרישתה
לכך ובלבד שהחברה נתנה לרוכש הת ראה בת  14ימים מראש ובכתב בטרם ביצוע
התשלומים כאמור ושבמהלכם הרוכש לא ביצע את התש לומי ם הנ"ל .
למען הסר ספק יוב הר כי  ,עלות חיבור הבניי ן לרשת המים ,הביוב ,החשמל והגז ו עלות
ה הכנה לחיבורים ל מערכות החשמל ,המים והגז ,הינה על החברה ,אך חיבור החשמל,
המים והגז לדירה יבוצע על ידי הרשויות ו/או החברות הרלוונטיות ,על חשבון הרוכש,
ואין בכל האמור בסעי ף זה כדי להטיל אחריו ת על החברה בגין ביצוע החיבורים הנ"ל
ו/או בגין תשלומים בעדם.
ב  .אם החב רה ,למרות האמור ל עיל ,תמסור לרוכש את החזקה בממכר לפני שהומצאו לה
האישורים לחיבור הדירה ל רשת המים החשמל והגז (ככל ייבחר להתחבר לגז) כאמור,
יהיה הרוכש חייב להמצ יאם לחברה ת וך  10יום מקבלת דריש ת החברה לכך .לא
המציא הרוכש את האישורים כאמור לחברה – תינתן לו אורכ ה של  7ימים נוספי ם
להמציאם.
 . 26נמחק
. 27
א  .החל מתאריך המסירה ,מתחייב הרוכש לשאת ולשלם את חלקו הי חסי בכל התשלומים
ובה וצאות אחזקת ושמירת הרכוש המשותף שבבית ובבתים  ,לרבות מעלית  ,חנ יון תת
קרקעי ,מיתקנ ים  ,מסד ,חדר מדרגות ,גג ,מע רכת צינורות המים ורשת החשמל
המשותפת ,מערכת סולרית ,קירות חיצוניים ,פ חי אשפה או עגלות מיכלים ,ביוב,
גינה ,נ י קיון (בחדר המדרגות וב חצר) ,מאור בחדר המדרגות וכיוצא באלה כל
השירותים הניתנים לדיירי הבית והבתים הנ וספי ם  ,לפי דרישת נציגות הבית והבתים
הנוספים (ועד הב ית) או החברה .יובהר כי הרוכש לא י י שא ולא ישלם כל תשלו ם ו /או
הוצאות כאמור בגי ן שטחי מסחר .על אף האמור ,ככל שישנם מתקנים או מערכות
משותפות לשטחי המגורים ולשטחי המסחר ,יחול תשלום יחסי על כל המשתמשים
במערכות א לו ו ה כל בהתאם להוראות הדין.
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הרוכש יהיה חייב להשתתף בתשלומים הנ"ל אף אם הוא לא השתמ ש בממ כר  ,ברכוש
המשותף או ב שירותים הנ"ל או בחלקם.
מובהר כי ככל ומועד מסירת החזקה יידחה מסיבות הקש ורות ו/או תלויות בחברה,
אזי נטל התשלומים כאמור יהיה ממועד מסירת החזקה בפועל.
ב  .לגבי כל דירה שבבעלות החברה וטרם נמכרה ו/או נמסרה לר וכשיה ,תישא החברה
בחלק היחס י מהה וצאו ת הנזכרות בס עיף . 26א לעיל.
 . 28הרוכש מתחייב לשלם לחברה  ,מיד עם קבלת דרישתה לכך  ,כל סכום שתידרש ל שלמו
ו/או ששולם על ידה בפועל בגין ההוצאות והאגרות הנזכרות בהסכם זה לעיל והחל ות ע ל
הרוכש וכן את סכום מיסי הרכוש והארנונה העירוני ת עבור התקופה החל מתאריך
המ סירה ואיל ך ,על מנת לאפשר את קבל ת האישורים הדרושים לביצוע הרישום על פי
ההסכם.
 . 29החברה רשאית לבצע תשלומי ם עבו ר הרכוש ו בלבד שמדובר בחוב שאי תשלומו ע"י
הרוכש עלול לעכב את החברה בביצוע התח ייב ויותיה ,ובמקרה כזה הרוכש מתחייב בזה
לשלם לחב רה תוך  14יום מקבלת דרישתה הראשו נה כ ל תשלום החל על הרוכש על פי
הסכם זה ושולם על ידי החברה בתוספת ריבית פיגורים  ,ככל שפיגר בתשלום  ,כהג דרת
מונח זה בנספח התמורה .
יובהר כי ,לרוכש תעמודנה כלפי החברה אותן טענות הגנה שע מדו לו כלפי הנושה
המקורי.
האמור לעיל הינו בכ פוף לכך שהחברה תשלח לקונה ה תראה בת  14ימים מראש ובכתב
בטרם ביצוע תשלום כאמור ואשר במהלכם לא ביצע הרוכש את התשלום הנ"ל.
 . 30אחזקת הר כו ש המשותף
א  .הודע לרוכש כי הפרויקט צפוי להירשם כב ית משותף אליו ישויכו מס' סוגים של רכו ש
משותף כמפורט בתכניות ובין היתר רכוש משותף לכל אחד מהבניינים ו/או רכוש
משותף לכ לל הבניינים יחד י ו ו/או רכוש משותף למסחר ו/או רכוש משותף לחניונים
ו/או רכוש משותף למסחר ולחני ונ ים.
ב  .הודע לרוכש כ י בקומת המרתף אשר חלקה חניונים תת קרקעיים ישנן מערכות
משותפות לכל ו/או חלק מ הפר ויקט .
ג  .הודע לרוכש כי בשטחים המשותפים וכן בקומת המרת ף של הבתים בפרוי קט עוברות
תשתיות וצנרת אשר משרתים את החניונים ,את הבתים ואת המרכז המסחרי ,לרבות
מפרידי שומן ,צ נר ו ת וכדומה – הרו כש יאפש ר גישה לתשתיות ולצנר ו ת ב מידת הצורך
לטובת טיפול ו/או תיק ון שוטפים  ,בכפוף לה וראות והתחייבויות ה חברה ב סעיף 11
לעיל לעניין תיקון ליקויי ם ו/או אי התאמות .
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ד  .הודע לרוכש כי נכון למועד חתימת הצדדים על הסכם זה ,הרשות ה מקומית ו/או
הועדה המקומ ית לתכנון ובניה לא דרשו לנהל את השטחים המשותפים בא מצעות
חברת אחזקה .ככל שהדיירים ידר שו ע"י הרשויות לנהל את השטחים המשותפים
באמצעות חברת אחזקה ,כי אז על אף האמור לעי ל ,נציגות הבית המשותף ת היה
חייבת להתקשר עם חברת אחזקה.
ה  .שלוש ת ה דיירים הראשונים שיאכלסו את הב ית ישמשו כנציגות הר אשונה של הבית
(להלן " :הנציגות ה ראשונה ") עד לכינוס אסיפה דיירים בה תאם להוראות חו ק
המקרקעין.
ו  .על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי עד למועד אכלוס הבית וה בית/ים הסמוך/ים,
יתוחזק ו השטחים והמתקנים המשותפים הנ"ל (או כל חלק מהם שבנייתו הסתיימה)
על יד י הנציגות ו/או הנצי גות הראשונה ו/או הדיירים הראשונ ים שיאכלסו את הבית,
לפי העניין ,של הבית/ים שבניי תו/תם הסתיימה ,וזאת עד למינוי נציגות בית אחר ת .
 . 31י י פוי כ ו ח נוטריוני בלתי חוזר
א  .הרוכש מתחיי ב ל המציא לחברה י י פוי כ ו ח נוטריוני בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם
זה כנס פח " ד " עם חתימת הסכ ם זה והחברה תשיב לרוכש את עלות יפוי הכח כנגד
המצאת קבלה והרוכש מס כים שהאנשים וה גופים ששמותיהם מפורטים בי י פוי הכ ו ח
הנ"ל יהיו באי כוחו לצורך הסמכוי ות הניתנות להם בייפו י ה כ ו ח הנ"ל .י י פוי הכ ו ח
ישמש בידי החברה אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם זה וכ ל הנובע ממנו  -חת ימת
חוזה חכירה עם המ י נהל (ככל ו נדרש)  ,רישום הזכות בממכר על שם הרו כש  ,המשכנתא
לט ובת הבנק מטעם הרוכש  ,זיקות ההנאה ושאר הרישומים על פי הסכם זה .
ב  .כדי למנוע ספק מוצהר בזה כי י י פוי הכ ו ח יסמיך את מיופי הכ ו ח לבקש ולקבל על פי
הוראות החברה כל שינוי א ו תיקון בצו רישום הבית המשותף ,הצמדות ,זכויות בנ ייה
וההיתרים הדרושים לבנייה ,ול חתו ם בשם הרוכש על הסכמתו לכל אלה וכן למחוק
הערות אזהרה בנסיבות המפורטות בהסכם זה ו /או רישומים במ י נהל .
כן י סמיך ייפוי הכוח את מיופי הכוח להגיש לרשויות המוסמכות בקשות לשינויים
ב תכ נית מתאר החלה על הקרקע ו/או הבית  /הבתים ,בהיתרי ה בנייה ושינויים אחרים
כלשהם הנוג עים לקרקע ו/או לב ית  /לבתים  ,בתנאי שלא יהיה שינוי בתכניות הדירה
ובהתאם להוראות המכרז .
כמו כן יסמיך י י פוי הכ ו ח את מיופי הכ ו ח להופיע בשמו של הרוכש ול י יצגו בכל בית
משפט או ערכאה ש י פו טית ובפני כל משרד או פקיד ממשלתי או מוניציפלי ול הסכים
בשמו לכל פסק דין ,הסכם או פש רה המתייחסים ל קרקע ו/או לבית  /לבתים ובלבד
שכל פעולה כזו על פי י י פוי הכ ו ח לא תפגע בזכויות הרוכש על פי הסכ ם זה ותיעשה
בכפוף לאמור בהסכם זה ובכפוף לכל דין .
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ג  .מתן י י פוי הכ ו ח לא יש חר ר את הרוכש מן החו בה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו על
פי הסכם זה ולחתום בעצמו על כ ל ה מסמכים שיידרש לחתום עליהם על ידי החברה
ו/או עוה"ד בהתאם להוראות הסכם זה.
ד  .ככל וי י דרש ,בין אם י חול ו שינו י י ם ב פרטי הרוכש או בתוקף התעודה עימה הזדהה
ובין אם ב י יפוי הכ ו ח י י פול פ גם מכל סיבה  ,הרוכש מתחייב להמציא לחברה לרבות אם
הח ברה פנתה בבקשה אז מי ד עם בקשתה  -י יפוי כוח נוטרי וני תקין ו עדכני.
 . 32הוראות כלליות
א  .הרוכש מאשר ומצהיר כי ככל ורצה בכך יכ ו ל היה ל רא ות ו ל בד ו ק א ת המקום עליו
מוקם/הוקם הבית  /הבתים וה ממכר  .לבקשת הרוכש ,החברה מתחייבת לה ראות לרוכש
הדירה ה מ קום עליו מוקם ו/או הוקם ו/א ו יוקם הפרויקט .
ב  .הודע לרוכש כי בבית ישנם שטחים ו מתקנים נוספים ,פרט לדירה הנמכרת על פי
הסכם זה ,והמיועדים לשמש כדיר ות ,מחסנים ,מקומות חניה  ,ד ירה לדוגמא ואחרים
הנבנים במסגרת הפרויקט  ,הכל כמפורט במפרט המצ"ב לה סכם זה (להלן " -הנכס ים
האחרים" ) ובלבד שלא תפגענה זכ ויות הרוכש על פי הסכם זה .
ג  .מובהר כי החברה זכאית ל מכור את הנכסים האחרים בבית  /בבתים לכל מי שתחפוץ
בכפוף להוראות המכרז  ,והרוכש לא יהיה רשאי ל ה פריע לניצול סביר של הנכסים
האחרים על ידי רוכש הנכסים האחרים מאת החבר ה ו  /או מאת אחר ו/או אחרים ,
והכל בכפו ף להוראות כל דין .
ד  .החברה רשאית להתקין שלט בחזית ה בית  /הבתים ו/או באחד מקי רותיו החיצוניים –
באופן ,צורה ,גודל ,חומר ,גופן וכו' כל אחד מאלה עפ"י מיטב שיקו ל ד עתה הסביר
ובכפוף להוראו ת כל דין  -אשר ימתג את שמה כיזם של הבית ו/או הפרויקט ובלבד
שהשילוט יה יה במקום ובגודל מקו בל שאינו מפריע לתפקוד ושימוש בב ית למטרו תיו .
החברה ת ישא בעלויות תליה  ,צריכת חשמל אם יש והפירוק  .נציגות הבית רשאית
בהחלטה שהתקבלה כדין להסיר הש לט.
ה  .החברה רשאית להעביר פר טי ההתקשרות עם הרוכש לנציגות ו/או נציג הנציגות לבית
המשותף כאשר אלו מ תבק שים על ידם ,לדבר יהם לצורך כל פעולה הקשורה באחזק ה
ו/או פ עולה אחרת של הבית/ה בתים ו/או הרכוש המשות ף בו .כמו כן ובכפוף לדין
להעביר לפי שיקול דעתה הסביר ומבלי שת הי יה מחויבת בכך את פרטי התקש רות
כאמור לגוף המבקש לספק שירות נדרש לבית/בתים ו/או לדייריו כגון הקבל ן ה מבצע,
ספקי הפרוי קט ,הרשות המקומית וכיו"ב.
 . 33איסו ר העברת ז כויות
א  .הרוכש לא יהיה זכ אי להעביר לאחר/ים (להלן " -מקבל ההעברה" ) את זכויותיו לפי
הסכם זה בלא שיקבל הסכמתה של החברה מראש ובכתב על כך  .החברה לא תסרב
מסיבה לא סבירה ו ת י תן את הסכמתה להעברה כנ"ל כשהרוכש ימ לא א ת כל התנאים
המו קדמים המצטברים ,כמפורט להלן:
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ה רוכש יקבל את החזקה בממכר [ ולרבו ת לאחר שהשעבוד לט ובת הבנק המ לווה
הוחרג ביחס לממכר ] [בכפוף להוראות ס"ק  12להלן] וי מל א את כל
התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות תשלום מלוא התמורה לחשבון הפרויקט
באמצעות שוברי התשל ום ו כן ימציא ל בנק ה מלווה העתק מכל השוברים
ששולמו על ידו ה מעידים על ביצוע תשלום התמורה  ,וכן בתנאי שהתקבל מכתב
החרגה סופי ובוטלו כדין כל הבטוחות הבנקאיות ,שהוצאו על ידי הבנק המלווה
לטובת הרוכש בגין רכישת הממכר  ,בהתאם לתנאיהן  ,וזאת מבלי שהבנק
המלווה נדרש לש לם ע ל פיהן סכומים כ לשהם .
יובהר כי על אף האמור לעיל  ,ככל וי ח לפו  5שנים מיום קבלת ט ופס  4לדירה או
 7שנים ממועד ביצוע ההגרלה (בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור) ,לפי המוקדם
מ בניהם ,או לחילופין ככל והרוכש ימציא אישור מאת משרד הבינוי ,מופנה
לחברה ,המתיר העברת הזכויות בממכ ר בטרם חלפו  5ש נים מיום קבלת טופס 4
לדירה או ב טרם חלפו  7שנים ממועד ביצוע ההג רלה (ב עקבותיה נרכ שה יחידת
הדיור)  ,וטרם נמסרה החזקה בדירה לידי הרוכש ,יהיה רשאי לה עב יר לאחר  /ים
את זכויותיו לפי הסכם זה כאמור ,גם בטרם יקבל את החזקה בממכר וזאת
בתנאי מוקדם כי מי לא א ת התחייבויותיו על פי הסכם זה עד לאותו מועד
ובכ פוף לכך כ י ישא בעלויות הסבת בטו חות ועמלת הבנק המ לווה בקשר עם
העברת הזכויות .
ימציא הסכם חתום כדין בין הרוכש לב ין מקבל ההעברה וכן ימציא מסמך מאת
אוצר המדינה המעיד כי מס שבח וכל מס או מלווה הקשורים במס שבח שולמ ו
או כי הוא פטו ר מלשלמם וכן אישור המעיד כי מס הרכישה הח ל על מקבל
ההעברה שולם.
וכן תעודות מא ת הועדה המקומית לתכנון ובניה ,הרשות המקומית ותאגיד
המים כי התשל ומ ים לסוגיהם המגיעים לכל אחת מרשויות אלה בקשר לדירה
שולמו ואין מצדם התנגדות להעברת הממכר או לה עברת זכויות הרוכש ב ממכר
למקבל ההעברה.
אישור מאת הבנק מטע ם הרוכש המעיד כי המשכנ תא  -אם הי י תה כזא ת -
סולקה או כי הבנק מטעם הרוכש הסכים להעברתה על שם מקבל ההעברה וכ י
תנאי הבנק מטעם הרוכש נתמל או  -באם ישנם תנאים כאלה ,וכי הבנק מטעם
הרוכש שחרר את החברה מהתחי יבות ה לרישום המשכנת א על הדירה בגין
ההלוואה שנתן הב נק מטעם ה רוכש לרוכש .וכן כי הרו כש מסר לידי החברה או
לידי הבנק המלווה  ,כפי שתורה החברה ,את כל הבטוחות אשר הומצאו לו
לרבות אלה שהוסבו לבנק מטעם הרוכש  ,כמפורט בסעיף  18לעיל.
וכן במקרה של מקרקעי מ י נהל  -אישו ר מא ת המ י נהל על העב רת זכות החכירה
ב ממכר מהרוכש למק בל ההעברה (ככל ובעל הקרקע הינו מדינת ישראל/רשות
הפיתוח /הקרן הקיימת לישראל ) .
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מקבל ההעברה יחתום על ייפו י כ ו ח נ וט ריוני בדומה לייפו י הכוח הנזכר בסעיף
 30לעיל.
הרוכש ומקבל ההעברה יחתמו על כתב העברת זכויות בנו סח שיניח את דעת ה
של החברה  ,הכל בכפוף להוראות ח וק המכר .
הרוכש י יתן תצהיר על פי פקודת הראיות (נוסח חדש) המעיד שהזכויות של
הרוכש על פי ההסכם ו/או זכויותיו בממ כר חופשיים מכל שעבוד ,משכ ון,
משכנתא וזכות צד שלישי כלשהו הקשורים ו/או התלויים ברוכש ולמעט כאלה
שמק ורם ו/או תלויים בחברה ו/או בבנק המלווה .
הרו כש ו/או מ קבל ההעברה ישלמו לחברה ו/או לעוה"ד עבור דמי טיפול  ,בכפוף
לכל דין  .לעניין זה ,הרוכש ישא ,בין היתר ,בעל וי ות העברת הזכויות
וההתחי יבויות שיוטלו על ידי הבנק המלווה ולרבות עמלת הסבת הערבויות
הבנקאיות ( ככל וקיימות כאלה בא ותו מועד).
ככל שהרוכש או נצ יגות הבית קשורים בהסכם עם חברת אחזקה או ניהול
בפ רויקט ,הרוכש ימציא לחברה אישור מאת חברת ה ניהול על קיום כל
התח ייב וי ות הרוכש עפ"י הסכם ה ניה ול ועל חתימת מקבל העברה על הסכם
אחזקה עם חברת הניהול בנוסח שנחתם עם ה רוכש .
הרוכש ימח ק את הערת האזהרה ככל ונרשמה לטו בתו על המ קרקעין ואת הערת
האזהרה שנרשמה לטובת הבנ ק מטעם הרוכש ממנו נטל הרוכש הלוואה
המובטחת במשכנתא ,ככל ונרשמ ה.
חלפו  5שנים מיום קבלת טופס  4לדירה או  7שנים ממועד ביצוע ההגרלה
(בעקבותיה נרכשה יחידת הדיו ר) ,לפי המוקדם מבני הם ,או לחילופין המצא ת
אישור מאת משרד ה בי נוי  ,מופנה לחברה ,המתי ר העברת הזכויות ב ממכר בטרם
חלפו  5שנים מיום קבלת טופס  4לדירה או בטרם חלפו  7שנים מ מועד ביצוע
ההגרלה (בעקב ותיה נרכשה יחידת הדיור) .
ה רוכש מילא את כל יתר התחייבויותיו על פי ההס כם עד למועד העב רת הזכויות.

למען הסר ספק ,תכל ית המצאת האישורים הנ"ל ,הינה לא פשר את ביצוע הריש ומים
בספריה הפנימים של החברה ,בהיותה חברה מש כנת .לחברה לא תהיה כ ל אחריות בגין
כל חוב ו/או חבות של הרוכש ו/או מי מדיירי הבית/בתים כלפי כל רשות ו/או גוף ו/או
צד ג' כלשהו ואין בהלי ך העברת הזכויות כדי ליצור כל מצ ג אחר כלפ י הרוכש והרוכש
מוותר ע ל כל טענה ו/או דר ישה ו/או ת ביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר ל כ ך .
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 . 34הפרה
א  .מבלי ל פגוע ב זכויותיה האחרות של החבר ה לפי הסכם זה ולפי כל דין  ,רשאית החברה
בכל אחד מהמקרים הבאים ,לעשות כ ל אחת מהפעולות הבאו ת ,כולן יחד וכל אחת
מהן לחוד – לאכוף הסכם זה ,לבטל הסכם זה; למ נוע בעד כניסתו של הרוכש לממכר ;
לעכב את מסירת הממכר לידיו; לדרוש את פינויו מן הממכר  -הכל לפי ברירת החברה
ו לפי הסדר שהחברה תקבע לעצמה ,ואלה המקרים:
אם הרוכש לא ישלם במועדו ו בשלמותו תשלום כלשהו על חשבון מחיר הממכר
)1
ו/או תשלום מהתש לומים האחר ים החלים על הרוכ ש לפי הסכם זה ,או הנקובים
בנספחים.
אם הרוכש יפר אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולו ת בסעיפים , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3
)2
 30 , 28 , 27 , 26 , 25 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 17 , 14 , 11ו . 32 -
החברה תנקוט פעולות אלו ל אחר שנתנה לרוכש התראה מוקדמת של  10י ום מראש
בהם לא תקן את ההפר ה ו/או ההפרות שלא חריהם תינתן אורכה של  7ימים נוספים
לתיקון ההפרה ו/או ההפרות .
ב  .במקרה שהחברה תבטל את ההסכם ה אמור לעיל ,לפני שהרוכש קיבל את החזקה
בדירה לידיו ,הצדדים יקיימו השבה הדדית כחוק של כל הס כומים שהתקבלו ע"י מי
מהם בקשר ע ם הסכ ם זה ,למעט הסכומים שהחברה הייתה מחויבת לשלם לרוכש על
פי דין ,כאשר בין היתר החברה ת חזיר לרוכש תוך  45ימי ם ממוע ד הביטול כל סכום
ששולם במישרין על ידו על חשבון מחיר הדירה בלבד (לרבות הש ת תפות הרוכש
בהוצאות המשפטיות כאמור בסעי ף  34להלן) למעט סכומים שהחברה ר שאית לקזז
לפי הוראות סעיף  5ל חו זה המכר ו  5 -לנספ ח תנאים כלליים זה וכן לאחר שתחזיר
לבנק מטעם הרוכש כל סכום ש י ידרש ע ל ידי הבנק מטעם הרוכש ל סילוק המשכנתא .
היתרה תוחזר לרוכש בצירוף הפרשי הצמד ה וריבית בהתאם לתנא י ההצמדה והריבית
של חשבון הפרויקט .מיום תשלומם לחב רה ע" י הרוכש ועד החזרת הסכומים בפועל
במועד הנקוב לעיל (תוך  45ימים ממועד הביטול) וכל זאת כנגד מסירת "מסמכי
ב יטול ה עסקה" (כהגדרתם ב סעיף  . 7ז ל נספח זה לעיל ) חתומים ע"י הרוכש ומאומתים
כדין .אין באמור לגרוע מזכו יות שבדין.
ג  .האמור ב סעיף זה לא בא לגרוע מזכותה של ה חברה לתבוע מאת הרוכש שיפוי מנזק ים
נוספים כלשהם ש הוא גרם לחברה עקב הפרת ההסכם על ידו.
 . 35עורכי דין
הודע לרוכש כ י משרד עורכי הדין מ .פירון וש ות' (בהסכם זה " -עוה"ד" ) ,מייצג את
החברה בעסקה נשוא הסכם זה וכי אינו מ ייצג את הרוכש וכי הוא רשאי להיות מיוצג
בעסקה זו ע "י כל עורך דין אחר.
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עוד הודע ל רוכש והוא מסכים ל כך שלצורך מילוי התחייבויותיה הרישומיות על פי
הסכם זה ועל פי ה סכמי ה מכר אשר נחתמו/יחתמו עם רו כשי דירות נוספים
בבית  /בבתים (לרבות רישום זכויות רוכשי הדירות האמור י ם בלשכת רישום המקר קעין)
הסמיכה החברה את עוה"ד לפע ול עבו רה ובשמה לשם ביצוע הרישומ ים כאמור וכי
לצור ך הבטחת ביצוע הרישומים כאמור החברה רשאית ל ייפ ות את כוחם של עו ה"ד
(ב מסגרת ייפו י הכ ו ח נספח "ד" להסכם זה) לפעול בהתאם לסמכויות המוקנות להם
בייפו י הכ ו ח ובהתאם להו ר אות סעיף  31לעיל.
הרוכש מתחייב לשלם בגין השתתפות ב הוצא ות ה משפטיות של החברה כאמו ר לעיל
בעבור רישו ם זכויותיו בממכר  ,במועד חתימת הסכם זה  ,סך של  ₪ 4,960בתוספת מ ע"מ
כח וק או  0.5%מסכום התמור ה עפ"י הסכם זה ,לפי הנמוך מבניהם  -הכל בתוספת
מע"מ כחוק והכל ב כפוף להו ראות תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות
המשפטיות) ,תשע"ה  . 2014 -תשלום כ אמור ב סעיף זה ישולם ל ב"כ החברה ,משרד
מ.פירון ושות' עורכ י דין  .ב"כ החברה ימציא לרוכש חש בוני ת מס בהקדם הא פשרי לאחר
קבלת התשלום.
 . 36ערבות הדדית
כל אחד מהאנשים המוגדרים ביחד בהסכם זה כ רוכש (שיקר או להלן  " -יחידי הרוכש "),
ערב כלפי החברה ערבות מלאה והדדית אחד למ שנהו ל קיום הוראות ההסכם ללא יוצא
מן הכלל  ,וערבות זו לא תפקע גם במקרה של מתן ארכה/הנח ה כלשהי על ידי החבר ה
לאחד מיחידי הרוכש .בכל מקרה שהחברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לגבי אחד
מיחידי ה רוכש ,היא תהיה רשאית לבטל את ההסכם הזה גם ביחס ליתר יחי די הרוכש,
הכל לפי ש יקול ד עתה הסביר  .ביקש מ את החברה אחד מיחידי הרוכש לבטל הסכם זה
או ביקש אחד מיחידי הר וכ ש לוו תר על הסכם ז ה והחברה הסכימה לך ,הרי הביטול ו/או
הוויתור של אחד מיחידי הרוכש ,דינו כדין ביטו ל או וויתו ר של כל יתר יחידי הרוכש.
על אף האמור לעיל ,אח ד מיחידי הרוכש לא י הא רשא י לבקש מהחברה לבטל הסכם זה
או לבקש לוותר על זכויו תיו לפי הסכם זה לבדו ,והחברה רש אית ,לפי שיקול דע תה
הסביר  ,לתת את הסכמתה לבקשות הנ"ל אך ורק במקר ה של פניית כל יחידי הרוכש
ובכפוף לחתימת כו לם על כל המסמכים הנדרשים לכך לרבות תצהירי ביט ול וכו' ,לפי
העניין וככל האפשר .
 . 37ויתור
א  .שום ויתור ,ארכה או הנחה בתנא י י הסכם זה על נספחיו ואשר קשורים לעני י נים
הב אים :נספח ה תמורה ,המפרט והתכניות ,מועד השלמת הבניה ותאריך המסירה  -לא
יהיו ברי תוקף  -אלא א ם ייעשו ב כתב.
ב  .שום הוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכ ם זה אינה באה לגר וע מתנ אי אחר
ו/או הוראה אחרת של ההסכם כי אם להוסיף עליו .
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 . 38שינויים בחזית הבית  /הבתים
א  .הרו כ ש מתחיי ב כי עד מסירת החזקה ,שלא לבצע ,שלא להרשות ביצוע ושלא להסכים
לביצוע כל שינויים בגג הבית ,במר פסות ו במסתורי הכביסה בלא הסכמת החברה
בכתב וכמו כן הוא מ תחייב כי כל שינ וי בחזי ת הממכר (לרבות בק ירות חיצוניים) לא
יתאפשר עד מסי רת החזקה לידיו  .יובהר כי ,לאחר מ ס ירת החז קה לרוכש ובכפוף לכך
שהתקבל היתר בניה כדין ,הרוכש יהיה רשאי לעשות שינויים כאמור בסעיף זה .
ב  .ה מושג " שינויים" בהסכם זה ,פירושו :סגירת מרפסת ,שינוי במע קה ,פגיעה בחזית
קיר או בציפוי החיצוני ,החלפת או שינוי התריסים ,פגיעה ב פריקסטים ,שינוי צבע
התריס ים  ,סיד ו רים לתל יית כביס ה ,התקנת צינורות ,חוטי חשמל או כל חומר אחר על
הקירות החיצוניים ,התקנת אנטנות מכל ס ו ג ,התק נת דודי חשמל וכל פגיעה אחרת
בגג ,התקנת או תליית ש לטים וכיוצא באל ה שינוי ים ,העשויים לפגוע באחידות
המראה החיצוני של הבית  /בתים .
ג  .למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כ י החברה לא תהא ח ייבת לנקוט אמצעים כלשהם כנגד
רוכש דירה בבית אשר יפר הוראה מהוראות סעיף  37זה.
 . 39זכו ת מעבר
החברה רשאית עד למועד המסירה ו ללא הסכמת הרוכש (ולאח ר מועד המסירה  :ככל
וב יחס לרכוש המשותף  -בתיאום עם נציגות הבית המשותף ; ככל וביחס לדירה –
בהסכמת הרוכש וב תיאום ע ימו )  ,ל העביר דרך הקרקע והבית  /בתים  ,בעצמה או
באמצעות איזו רשות ,מוסד אחר או חברה אחרת ,צינור ות למ ים חמים או קרים ,או
צינורות הסקה ,תיעול ,צינורות ל גז ,חשמל ,כבלי טלפון וכבלים ל טלוויזיה וכן להציב
עמודים ולמתוח כבלי חש מל ,וזאת בין אם המתקנים הנ"ל משר תי ם את הב ית ובין אם
הם משמשים ,מחברים ומקש רים בתים אחרים לידו .במקרים כאלה ,על הרוכש לאפשר
לחברה ו/א ו למו סדות ו/או לרשויות או לחברות הנ"ל ,לפקידיהם ולפועלי הם ,להיכנס
לקר קע ולבי ת  /בתים כדי להוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולות אשר ידרשו לצרכים
הנ"ל .יובהר כי פע ולות כא מור תהי ינה סבירות ובכפוף להתחייבו ת החברה להשיב את
המצב לקדמותו לאחר השלמת העבודות.
אין באמו ר בסע יף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מה אמור בסעיף  11לעיל.
 . 40העברת זכויות על ידי החברה
החברה רשאי ת להעביר לאחר או לאחרים (להלן " :הנעבר ") את זכויותיה ואת
התחייבוי ות יה בקרק ע ו/או לפי הסכם זה ,כולם או מקצת ם  ,מבלי לה י זקק להסכמתו
של הרוכש ,תוך הודעה בכתב על כך לרוכש והכל בכפוף לכך שתשמרנה זכויות הרוכש על
פי הסכם זה והחב רה תישאר ערבה כלפי הר וכש ל מילוי ה התחייבויות ש העבירה .
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 . 41הסכם מחייב ושינויים
מו סכם בזאת כי תנאי ה סכם זה משקפים במל ואם את המוסכם והמותנה בין הצדדים
ב כל הקשור ברכישת הממכר וכל הנובע מכך וכי כל פרוספקט ,פרסום ,הצה ר ה ,מצ ג,
זכרון דברים או התחייבות בע"פ או בכתב שנ עשו ,אם בכלל ,לפני חתי מת הסכם זה
ושלא נכללו במ פורש בהסכם או צורפו כנספח לו ,ל א יהיו חלק מההסכם .אין בכך כדי
ל שלו ל תוקף חוזי של מצגים ו  /או פרסומים ב מקרים בהם החוזה ו /או נספחיו אינ ם
כולל ים מידע מספק בדבר פרטי הממכר  .למען הסר ספק  ,מובהר בזאת כ י אין בהוראות
ס עיף זה כדי לשלול מ ה רוכש עילות תביעה הנובעות מפרסומים ו  /או מצגים שנעשו
מטעם המוכר ת ערב כריתת חוזה מכר זה  ,לרבות עילות בגין ה טעייה ,מצג שווא,
תרמית ,חוסר תום לב ,וכיו"ב ,העומדות לרוכש מכוח הדין.
 . 42הודעות ושונות
א  .כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כדלקמן:
החברה:
כ מפורט ב מבוא להסכם זה.
הרוכש:
הכתובת הרשומה במבוא להסכם זה (עד מועד המסירה) או כתובת הדירה נשוא הסכם
ז ה (לאחר תאריך המסירה).
כל הודעה מצד אחד למשנהו שתשלח בדואר לפי הכתו בות לעיל ,תח שב כאילו הגיעה
לתעודתה  72שעות לאחר מסירתה לדואר למשלוח.
ב  .ח וזה זה אושר על  -ידי משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז
"מחיר למשתכן" .אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל א ח ד מסעיפי החוז ה,
להגביל א ת זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על החוזה ,להגביל או לשלול את אפשרות
הרוכש לטעון טענו ת כנגד סעיפי החוזה על  -פי כל דין או כדי להק נות לחוזה חסינות
כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו.
ג  .כל האמור בהסכם זה בלשון ז כ ר מתייחס גם לנקבה; וכל האמור בלשון רבים מתייחס
גם ליחיד ולהיפך.
ולראי ה באנו על החתום ביום
הרוכש

החברה

תאריך חת ימת הרוכש_________:
מאשר בזה שהרוכש חתם בפני על נספח זה ל אחר שמ י לאתי בכתב
א ני הח"מ,
ידי את כל הפר טים הטעוני ם מילוי בכתב  -יד והרוכש חתום ברא שי תיבו ת על ידם.
חתימ ת המחתים
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נספח ב'  -מפרט טכני ות ו כנ יות ( יופק ע" י החברה)
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נספח ג '  -נספח תמורה
דירה___:
בניין___ :

נספח תמורה
ב י ן:
ערד אפיקי נדל"ן בע"מ
מספר חברה 515452480
מרחוב השילוח  , 9פתח ת קווה
(להלן" :החברה" )
מצד אח ד
לבין:

ת .ז .

.1
.2

ת.ז.
מצד שני
מוסכם ומותנה בין הצ ד דים כי:

.1

.2

א.

נספח זה נחתם במעמד חתימת הסכם זה ומהו וה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

לכל מו נח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונה לו בהסכם.

מחיר הממכר ותנאי התש לום
א.

כולל
₪
הרוכש מתחייב לשלם לחברה את מחיר הממכר בסך
שקלים
_________________ _ ______
מע"מ (במיל ים:
חדשים )  ,הכל במועדים ובתשל ומים כמפורט ב ס"ק ב .להלן (להלן " :מחיר
הממכר " ).

ב.

תשלומים
.1

 ₪ובמ ילים
ביום חתימ ת ההסכם ישלם הר וכש לחברה סך של
______ _________ [ ₪המה ווה  7%מסכום התמורה] בתוספת הפרשי
הצמדה (בקיזוז  ₪ 2,000ששולמו במע מד החת ימה על טופס בחירת הדירה
ככל שש ו למו ) .

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

.2

[  45ימים מחתימת ההס כם] ישלם הרוכש לחברה סך של
עד ל יום
 ,₪ובמילים __________ [ ₪המהווה  13 %מסכום הת מור ה]
בתוספת ה פרשי הצמדה  ,בכפוף לקבלת ה יתר בניה (קרי התקיימות התנאי
המתלה לפי לנספח ח  ' 1להסכם זה) ו בכפוף למסירת פנקס ה שוברים
לקונה .
מובהר ומוסכם כי ככל ובחלוף  45ימים ממועד חת ימת הסכם זה ,לא
יימסר לקונה פנקס השוברים ,אזי המדד יוקפא והסכום נשוא סעיף זה
(  13%מה תמורה) לא יוצמד מהיום ה  45 -ועד ל  10 -ימים לאחר מועד
מסירת פנקס השוברים ,קרי הסכום שישולם יהא בה תאם למדד שהיה
ידוע ביום ה  45 -ממועד חתימ ת הסכם זה.

.3

בכפוף להתקיימות האמו ר בסעיף  2ב(  ) 2לעיל  ,סך בשיעור  70%מהתמורה
ישול ם בתשלומים רבעוניים בפריסה שווה  ,מ ועד י התשלום י קבעו עפ"י
ובהתאם ל מועד חתי מת ההסכם .
לצורך ההדגמה בלבד ובהנחה שההסכם נחתם ביום _____ __ ______  ,סך
בשיעור  70%מ התמורה ישולם באופ ן ה בא:
₪
א  .ביום ____________ _ ישלם הרוכ ש לחברה סך ש ל
ובמילים[ ₪ _______ :המהווה  10%מסכום התמורה] בתוספת הפר שי
הצמדה.
ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

₪
ביו ם _____________ ישלם הרוכש לח ברה סך של
ובמילים[ ₪ _______ :המהווה  10%מס כו ם התמורה] בתוספת הפרשי
הצמדה.
₪
ביום _____ ___ _____ ישלם הרוכש לחב רה ס ך של
וב מילים[ ₪ _______ :המהווה  10%מסכום התמורה] בתוספת הפרשי
הצמדה.
₪
ביום ___ ___ _______ י שלם הרוכש לחברה סך של
ובמילים[ ₪ _______ :המהווה  10%מסכום התמורה] בתוספת ה פרשי
הצמדה.
₪
ביום ______ _______ ישלם הרו כש לחברה סך של
וב מילים [ ₪ _____ __ :המהווה  10%מסכום התמורה] בתוספת הפרשי
הצמדה.
₪
ביום _____________ ישלם ה רוכ ש לחברה סך של
ובמילים[ ₪ __ _____ :המהווה  10%מסכום התמורה] בתוספת הפרשי
הצמדה.
₪
ביום _ ____________ ישלם הרוכש לחברה סך של
ובמילים[ ₪ _______ :ה מהווה  10%מסכום התמ ורה] בתוספת הפרשי
הצמדה.
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.4

ג.

ד.

בכפוף להתקיימות האמור בסעיף  2ב(  ) 2לעיל  ,לא יאוחר מתו ם  10יום
ממועד הודעת החברה בכת ב לרוכש על מועד השלמת הבניה באופן בו ניתן
להעמיד את הדי רה למסירה לרשות הרוכש יש לם הרוכש לחברה את יתרת
התמורה המהווה סך ש ל ________ (  10%ממח יר הממכר) בתוספת הפרשי
הצ מדה.

.1

למען הסר ספק יובהר כי כל תשלום על חש בון מחיר הממכר יכלול בתוכו
מע"מ בשיעור החוקי כ פי שיהיה בתוקף ביום ביצועו בפועל של כל תשלום
כאמ ור והחברה תהיה זכאית לזקו ף את הסכום המתאים בגין ה מע"מ
מתוך כל תשלו ם כאמור .כל ש ינוי ע ל פ י דין בשיעור המע"מ יחול על
הרוכש ויחושב לגבי כל תשלום על חשבון מחיר הממ כר עליו חל ש ינוי כזה
על פי הדין.

.2

הרוכש מתחייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפי
ה הסכם אם חל לגביו מע"מ ,לרבות תשלומי חובה  ,הפרשי הצמדה ,ריבית
פיג ורים וכו' .הר וכש מת חיי ב לשלם ביחד עם כל תשלום המשולם על ידו
גם את המע"מ החל בגין אותו תשלום ,בשי עור החוקי שיהיה קבוע בעת
הביצוע בפועל ש ל כל תשלום כאמור.

הרוכש יבצע את התשלומים המפורטים בנ ספ ח זה  ,לחשבון החברה המתנ הל
ב בנק _________ בע"מ סניף ____________ רחוב ________ ___בעי ר
_ _________ שמספרו ___________ (להלן " :חשבון הפרויקט ") וזאת אך ורק
באמצעו ת ש וברי התשל ום שיונפקו על ידי הבנק המלווה במועד חתימת הצדדים
על הסכם זה ,בהתאם להוראות הסכם זה על נ ספחיו ובמועדים המפורטים
בנספח זה .עם בי צוע התשלום הרוכש יעביר ל חברה ,העתק מש ובר הת שלו ם
המשולם לחשבון הפרויקט בציון ברור של שם הרוכש ,ושם הפרויקט:
"_______".
ל מען הסר ס פק מובהר בזאת כי מועד ביצוע כל תשלום בפועל יהיה המועד בו
ביצע הרוכש את התשלום .
ה  .הרוכש אי נו רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטי ם שיוטבעו ע"ג שוברי התשלום,
אולם ב מידה ושוברי ב תשלום לא יכללו את פרטי הרוכש ,פרטי הממכר וסכום
התמורה ,יהא על הרוכש להשלים פרטים אל ו בעצמו.
ו  .כל תשלום שלא ישולם לחשבון הפר ויקט ו/או שישולם לחשבון הפרויקט שלא
באמצעות שובר לא יהו וה תשלום על חשבון התמורה .תשלומי ם על חשבון מחיר
הממכר אותם צריך הי ה לשלם באמצעו ת שובר ים ואשר הופקדו שלא באמצעות
שוברים יוחזרו לרוכש ,לחשבון הרוכש ,שפרטיו _____ ___ ______.
ז  .ב נוסף ,הרוכש מתחייב ל שלם במועד חתימת ההסכם ,שלא באמצעות שובר,
ב עבור השתתפות בה וצאות המ שפ טיות של החברה ,סך ש ל  ₪ 4,960בתוספת
מע"מ כחוק או  0.5%מסכו ם התמורה עפ"י הסכם זה  ,לפ י הנמוך מבניהם  -הכל
בתוספת מע"מ כחוק והכל בכפוף להוראות תקנות המכר (דירות) ( הגבלת גוב ה
ההוצאות המשפטיות) ,תשע"ה  . 2014 -תשלום כאמור בסעיף זה ישולם ל ב"כ
החב רה ,משרד מ.פירון וש ות' עורכי דין  .ב"כ החבר ה ימציא לרוכש חשב ונית מס
בהקדם האפשרי לאחר קבלת התשלו ם.
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הפרשי הצמדה
.3

א.

בנספח זה:
.1

" המדד "  -משמעו המדד הכ ללי של מחירי התשומה ב ב ניה למגור ים
המתפרסם כל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי וכן אותו מדד אף אם יפ ור סם על ידי מוסד ממשלתי א חר וכן כל
מדד רשמ י שיבוא במקומו בין אם יהיה בנוי על או תם נתונים שעליהם בנוי
המ דד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא מדד אחר – ייקבע היחס בינו וב י ן
ה מדד המ וחלף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק ה ולמחקר כלכלי.

.2

" יום פי רעו ן " (לגבי כל תשלום)  -משמעו המועד הקבוע לפירעו ן של כל
ת שלו ם שעל חשבון מחיר הממכר כנקוב בסעיף . 2ב .לעיל וכל תשלום אחר
שעל הרוכש לשלם על פי ההסכם ו/או נס פח זה ואם ייפרע התשלום במועד
אחר  -ובכפו ף להוראות סעיף  5להלן  -מועד פירעונו בפועל.

.3

" המדד הבסיסי " – המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה  ,משמע ו המדד של
נק ודות.
חודש

.4

" המדד החדש "  -משמעו לגבי כל תשלום שהרוכש חייב לשלם לחברה על
חשבון מחיר הממכר וכל ת של ום אחר שעל הרוכש לשלם ע ל פי ההסכם
ו/או נ ס פח זה.

.5

א.

תשלום כאמור שבין  1-15לחוד ש  -המדד שיתפרסם ב  15 -לא ותו
חודש.

ב.

תשלום כאמור שבין  16-31לחודש  -המדד הידוע ב י ום הפירעו ן של
אותו תשלום.

כל התשלומים ע"ח מחיר הממכר ישולמו עד השעה  14:00לפנה"צ.
תשלום שיש ול ם לאחר השעה  14:00לפנה" צ יחושב כאילו שול ם ביום
העסקים הבא אחריו.

ב.

מחיר הממכ ר וכן כל תשלום מ כול סוג שה וא שעל הרוכש לשלם לחברה על פי
ההסכם ו/או נספח זה ,לרבות כ זה שאיננו תשלום על חשבון מחיר הממכר
ו למעט ריבית פיגורים ,יהיה צמוד למדד באופן שאם בזמן פירעונו ב פועל של
תשלום כלשהו יתב רר כי המדד החדש ג ב וה מהמדד הבסיסי ,ישלם הרוכש
לחברה את אותו תשלום כשהו א מוגדל בא ותו היחס של עליית המדד החדש
לעומת ה מדד הבסיסי (הפרש בין ה תשל ום המוגדל כאמור לעיל לבין התשלום
הנקוב בהסכם ו/או בנספח זה יקרא לעיל ולהלן " :הפרשי הצמדה" ).
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מובהר בזאת ,כי בכל מקרה שהרוכש יפגר בביצ ו ע תשלום כלשהו מהתשלומים
המפורטים בהס כם ו/או בנספח זה ו/או הנוב עים מהם ייחשב "המדד החדש"
כמדד אשר היה ידוע במועד אשר נק ב ע ל פי הוראות הסכם זה לביצוע תשלום
כאמור או למדד החל במועד פירעון התשלום שבפיג ור וככל שהתשלום ב פי גור
יהיה בין  1ל  15 -בח ודש יהיה המדד שיפ ו רסם ב  15 -לאותו חודש לפי הגבוה
מבניה ם וזאת מ בלי לגרוע מזכותה ש ל החברה ל דרוש חלף החבות בהצמדה
ב תשל ום ריבית פיגורים בגין פיג ור בתשלום כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי לצורכי ההסכם ונספח זה ,בכל מק רה לא ירד
המדד הח דש מהמדד הבסיסי.
ג.

.1

הר וכש מתחייב לשלם ל ח ברה את הפרשי ההצמדה והריבית שיגיעו
מ מנו ,כאמ ור לעיל ,ביחד עם ה פירעו ן בפועל של כל תשלום שעל
הרוכש לשלמו על פי ההסכם ו/א ו נס פח זה ובמועד הפירעו ן בפועל
של כל תשלום כאמור.

.2

החברה תערוך את החישוב הס ופי של הפרשי ההצמ דה המגיעים
מהרוכש על פי ה הסכם ונספח זה ,לא ח ר הביצוע בפועל של כל
התשלומים או מרב יתם ,והרוכש ישלם לחברה את יתרת חובו על פי
החישוב האמור לא יאו חר מ  14 -יום מקבלת ד ר ישת החברה.
למען הסר ספק ,תנאי למסירת החזקה בדירה לרוכש ולעריכת
פרטיכל מסירה הינו גמר תשלום ע ל פי חשבון סופי א שר יכלול את
ביצוע התשלומי ם המפורטים בהסכם ובנספח זה.

ד.
ה.

בוטל
על א ף האמור בסעיף . 2ב .לעיל ,מ וסכם בין הצדדים כי כל עוד החברה לא
הנפיקה ומסרה לרוכש שו ב רים לתשלום שהוצאו ע"י הבנק המלווה  -התמורה
על חשבון מחיר הממכר תשולם לחברה כמ פורט להלן :
 . 1התשלו ם הראשון ,עד  7%מ התמורה ב לבד ,כאמור בסעיף . 2ב, 1 .
ישולם לעו"ד החברה שיחזיק את הת שלום הנ"ל בנאמנות עד
להנפק ת פנקס שוברים ,בהתאם להוראות הדין .
 . 2לכשיונפקו שוברים ,הח ב רה תמסור לעו"ד של החברה ולעו"ד של
הרוכש ו/או לרוכש הודעה בכתב ,כי הונפק לרוכש פנק ס שוברים
עפ"י ה וראות חוק המכר הבטחת הש קעות (להלן " :פנקס
השוברים" או " הודעת החברה " לפי העניין ).
 . 3בתוך  7ימי עסקים ממועד מסירת הודעת החברה לעוה"ד של
הרוכש ו/או לרוכש ,ישלים הרו כ ש  3%נוספים מתוך סכום
התמורה לחשבון הפרויקט כהגדרתו לעיל ,באמצעות שוברי
התשלו ם כמ פורט בסעיף  2ד ל עיל.
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מובהר ומוסכם כי כ כל והחברה לא מסרה לרוכש פנקס שוברים
במעמד חתימת הסכם ז ה ,אזי המדד יוקפא והס כום נשוא סעיף
זה (  3%מהתמורה) לא יוצמד מ מועד חתימת הסכם זה וע ד ל 10 -
ימים לאחר מועד מסירת פנקס השוברים  ,קרי הסכום שישולם
יהא בהתאם למדד שהי ה ידוע במועד חתימ ת הסכם זה .
 . 4הצדדים מאשרים באופן בלתי חוזר ל ע ו"ד החברה להעביר בד בבד
עם קבלת הודע ת החברה כאמור ,לחשבון החברה את הסכום
המוחזק אצלו בנאמנות (בני כוי עמלות הבנק) והחבר ה מתחייבת
לשלם תשלום זה באמצעות שובר .החברה רשאית לשלם השובר
רק לאחר ביצוע התש לום המפ ורט בס"ק ה  2 .לעיל .יצוין ,כי
פירות התשלום הראשון (בח ש בון הנאמנות) ,ככל שיהיו ,שייכים
לחבר ה ולא יימנו כח לק מתשל ום התמורה.
 . 5יתר התשלומים ישולמו בהתאם להו ראות ההסכם על נספחיו.
לא יהיה בתשלום עפ"י השובר כדי להקנות לרוכש זכות מעבר לזכות לקבל את
ו.
הבטוחה (כ הגדרתה בתנאים הכל לי ים להסכם זה) ערבות מכר ו/או לא יהיה
בהנפ ק ת ערבות מכר בעקבות זאת כדי להקנות לר וכש זכויות מעב ר לזכוי ותיו
עפ"י ערבות המכר ,לרבות זכויות לשחרו ר הממכר מתחולת השעבוד י ם שירשמו
לטובת הבנק המלווה על הפרויקט ומקרקעי הפרויקט.
ריבית פיגורים
.4

א .בכ ל מקרה שהרוכש יפג ר בביצוע תשלום כלשהו מהתש לומים המפורטים בה ס כם
ו/או בנספח זה ו/או הנובעים מהם ,מ תחייב הרוכש לש לם לחבר ה בנוסף
לתשלום גם ריבית פיגורים בהתאם לה וראות חוק פסיקת ריבית והצמדה (להלן :
"ריבית הפיגורים" )  ,ללא הפרשי הצמדה ,ובלבד שחלפו  7ימים מהמועד ב ו היה ע ל
הרוכש לב צע את התשלום .
ב .הרוכש מ תחייב לשלם לחברה א ת ריבית הפיגורים ביחד עם פירעו ן בפוע ל של
התשלום .מוסכם בז את כי אם הרוכש לא יעמוד בהתחייבותו לתשלו ם ריבית
הפיגורים כאמו ר או כל סכום אחר אותו הוא חייב לשלם על פי ההסכם ו/או
נספח זה ,תהא החברה זכאית לזקוף ו לראות את ס כו ם התשלום שבוצע בפועל
או את חלקו כתשלום ע ב ור ריבית פיגורים ולגבי יתרת הת שלום ימשיכו לחול
הוראות ס" ק א' לעיל כאילו הייתה תשלום נפרד.
ג.

הא מור בסעיף זה לא יקנה ל רוכש זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל עליו על
פי ההסכם ו/או נספח זה ולא יפגע בכל יתר התרופות ,הס עדים והזכויות
המוקנות ל חברה בגין הפרת הה ס כם ו/או נספח זה על ידי הרוכש ,ל רבות הזכות
לבטל את ההסכם ע קב ההפרה.
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הקדמת תשלומים
.5

(א)

הרוכש י הא רשאי להקדים כל אחד מהתשלומים (כתשלום אחד ולא לשיעורין)
ע"ח התמורה ובלבד שהודיע על כך לחברה לפח ות  14י מי עסקים מ ראש ובכתב,
כאשר מוסכם כי בגין כל הקדמה של תשלום ,הרוכש יחויב בתשלום הפרשי
הצמדה בהתאם למועד בו בוצע התשלום  .ה רוכש ישלם את ה תשלום בגין
הפרשי ההצמדה כאמור במועד בי צ וע אותו תשלום שהקדים  .על פי פניה של
הרוכש לחברה בכתב ,החברה תמסור לרוכש את ת חשיב הפ רשי ההצמ דה שעליו
לשלם .

(ב)

הרוכ ש אינו רשאי ל ה קדים תשלומים שלא בהתאם להוראות סעיף ( 5א) הנ"ל.

שונות
.6

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות האמורות בנספח זה לעי ל בדבר
הפרשי הצמדה וריבית פיגורים ,לרבות אופן חישוב ומועדי תשלומים ,יחולו גם ע ל
כל תש לום מכל סו ג שהוא שעל הרוכש לשלם לחב רה על פי האמו ר בהסכם שאיננו
תשלום על חשבון התמורה ו/או על תשלומים שעל החברה לשלם לרוכש ככל שיהיו
כאלה .

.7

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ה הסכם לבין הוראות נספח זה יחולו ויחייבו
הוראות נספח זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה:

הרוכש:
הרוכש:
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נספח ד'  -ייפוי כו ח נוטריוני בלת י חוזר של הרוכש
ייפו י כח מיוחד ובלתי חוזר נוטריוני

אני/אנו החתום/ים מטה:
ת.ז.
שם:
ת.ז.
שם:
כולנו יח ד וכל א חד מאתנו לחוד ,ממנה בזה את כוחו/ם ש ל :ערד אפיקי נדל"ן בע"מ מס' חברה
 515452480ו/או בנק לאומי לישראל בע"מ ו/או בנק דיס קונט לישראל בע "מ ו/או בנק מזרחי
טפחות בע"מ ו/או בנק הפועלים בע"מ ו/או הבנק הבי נלאומי לישראל בע" מ ו  /או רשות מ קרקעי
ישרא ל ו/או מדינת ישראל  -מ ש רד הבינוי והשיכ ון ו/או גמלא הראל נד ל"ן למגורים בע" מ ו/או
עורכי הדין ממשרד מ.פירון ושות'  ,להי ות מורשי/נו ולפעול ולעשות בשמי/נו את כל המעשים
והפעולות המפורטים להלן או כל חלק מהן:
 . 1לרשום הערות אזהר ה ,לייחד הערות אזהרה  ,לשנות ה ע רות אזהרה ולבטל ו/או למחוק
הער ו ת אזהרה שנרשמו ו/או שיירשמו  ,לרשום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה
לטובת מ שרד הבינוי והשיכון וכן לחתום מכוח ייפוי כח זה על כל ב קשה ואו מסמך לצורך
רישומה  ,לרשום זיקת הנאה ו/או זכויות אחרות לטו בת הציבור ו/או או הו עדה המקומ י ת
ו/או הועדה המחוזית בהתאם לתכ נ יות בנין עיר הח לות ו/או שיח ולו ו/או בהתאם להיתרי
הבניה ו/א ו בהתאם לכל דין ו/או לדרישת כל רשות ,להעביר ו/או להחכיר חלק ים מן
המקרקעין הנ"ל לצרכי ציבור ,לרשום בית משותף ו/או בתים משותפים ,לחתום על ת קנון
בית משותף ,לחתו ם על שינו י ים או תיקונים לתקנון בית משותף  ,לחתום ולרשום ה סכם
שיתוף ,ל בקש ולבצ ע פעולות איחוד ,חלוקה ו הפרדה ,לרשום העברות בעלות ו/או חכירה
ו/או חכירת משנה ו/או ז כויות אחרות ,ו בכלל לעשות כל פעולה שניתן לבצע לפי חוק
המקרקעין ,תשכ"ט – ( 1969ל הלן " :חוק המקרקעין ")  ,ו/או תק נ ותיו ו/או לפי כל דין אחר.
 . 2לקבל ו/או לרשום בשמנ ו ובשבילי/נו  ,בבעלות ו/או בחכירה ו/או בחכיר ת משנה ו/או בכל
צורה אחרת בתמורה או ללא תמורה את הנכסים המפ ורטים בסעיף  19להלן או כל חלק
מהם (להלן  " -הנכסים ") ,ו/או לעשות כל פעולה אחרת בנכסים ו/או בזכויות שיש או יה י ו
לנו בנכסים ,הכל כפי שיראה למ ו רשי/נו הנ"ל או מי מהם ,לפי שקול דעת ם הסביר לרבות
ביטול חכירה .
 . 3לערוך הסכם חכי רה לדורות ו/או שטר חכירה ו/או תנאים מיו חדים לשטר חכיר ה ו/או
הסכם חכירה זמני בגין החלקה ו/או הדירה וכן כל תיקון ו/או ת וספת למסמכים הנ"ל
בנ וסח שירא ה למורשי/נו הנ"ל או מי מהם ,לפי שקול דעתם הסביר .
 . 4להשיג את כל האיש ורים ,התעודות והמסמכים ולסלק את כל ההתחייבו יות ,התשלומים,
המיסים ,האגרות ,הארנונות וכל יתר ההוצא ות למיניהן ,הקשורים עם הפעולות והמעשים
שייעשו לפי כו ח הרשאה זה וגם/או החלים על הנכס ים וגם/או הדרושים עבור כל המטרות
האחרות ל מיניהן הקשורות בנכסים ,לקבל כספים ב שמי/נו מאת ממש לת ישראל ו/או מכל
אדם ו/או גו ף שהוא ולהשתמש בכספים אלה לאותן המטרות.
 . 5למשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמי/נו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פי חוק המקרקעין
ו/או על ידי המשכון על פי חוק המשכון ,תשכ"ז ( 1967 -להלן  " -חו ק המשכון ") על כל
התיקונים שה יו ו/או יהיו בחוקים הנ "ל ו/או על פי חוק אחר בין שיש לו עתה תוקף ובין
שיקבל תוקף בעתיד (להל ן  " -המשכנתא ") את זכות הבעלות וגם/או את החכירה הראשית
וגם/או חכירת משנה ו/או ז כויות חוזיות ו/או מן היושר ו /א ו כל זכות אחרת שיש ו/או
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תהיה ל י  /נו בנכסים ו/או בגין הנכסים בין שהמ שכנתא תרשם באח ריות ו/או בערבות
הדדית ביחד ע ם הממשלה ,החברה ,אגודה וגם/או אישיות מש פטית אחרת ובין שהיא
תרשם בלי אחריות ו/או ערבות הדדית כאמור ,בין שתירשם כמשכנתא ראשונה בדרגה ו/או
ב כל דרגה א ח רת ובין שתרשם עם משכנתאות או ז כ ויות אחרות ,בין שהמשכנתא תה יה על
יד י רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין על פי ח וק המקרקעין ובין שתהיה על ידי
רישום לפי חוק המשכון על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או כל חוק אחר
שיבוא במ קום ו/או בנוסף לחוקי ם הנ"ל ו /א ו בכל דרך אחרת שתיראה למורשי/נ ו הנ"ל,
הכל בתנא ים ובהוראות אשר מורש י/נו ימצא/ו לנ כון לפי שיקול דעתו/תם הסביר  ,לרבות
ויתור על כל הגנה לפי סעיף  33לחו ק הגנת הדייר ( נוסח משולב) תשל"ב  1972 -ו/או לפי
סעיפים  38ו  39 -לחוק ההוצאה לפ ועל תשכ"ז  1967 -כפי שיתוקנו מ פעם לפעם ו/או לפי כל
דין אחר שיש נו היום ו/או ש יהיה בעתיד ב נוסף ו/א ו במקום החוקים הנ"ל.
 . 6להופיע ולפעול בשמי/נ ו ובמקומי/נו בפני ממונה על ר י שום ה מקרקע ין ו/או מפקח ע ל רישום
מקרקעין ,ו/או רשם המקרקעין ו/או בפני הממונה על המרשם ו/א ו בפני כל אדם ,גוף,
רשות או פ ק יד ו/או נושא תפקיד אחר בל שכת ריש ום מקרקעין כלש הי ,פקיד הסד ר
קרקעות  ,מחלקת המדידו ת ,הממונה על רשום שכון ציבורי  ,הממונה על המחוז ,ועדות בנין
ערים ,נוט ריון ציבור י או כל נוטריון אחר ,במשרד ההוצאה לפועל ,במשרד המפקח על
מטבע זר ,רשם המשכונות ,ובכלל בכל המשרדים ה ממשלתיים ,העירוניים ,הציב וריים
ו אחרים ו/או בפנ י כל רשות שי פוטית ו /או מעין שיפוטי ת לרבות בית משפט ,בית דין ,וע דת
ערר ככל שיידרש לפי שיקול דעתו/תם הסביר  ,לחתום בשמ י/נו ובמקומי/נו על כל חוזה
לרבות חוזה חכירה ו/או שטר ו/או תצהיר ו/או הצהרה ו/או הודע ה ו/או כל מסמך אחר
הדרושים לבי צוע הפעולות ו המעשים המפורט ים בכו ח הרשא ה זה ו/א ו דרושים לשם ב יצוע
הפעולות הנקובות בכו ח הרש אה זה.
 . 7לעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקר קעין ו/או חוק המשכון ,ו/או כל חוק אחר שבתוקף
או שיהיה בתוקף במקום ו/או בנוסף ל חוק המקרקעין ו/או חו ק המשכון ל רבות כל
התיקונים שיע שו בחוקים הנ" ל ,ו/או בכל ח לק מהם ,לתקן כל מיני רישומים בנוגע
לנכסים ,לרשום משכנתא ו/או מש כנתאות ו/או רישום הערות אזהרה ו/או ביטו לן ו/או
מחיקתן  ,לדרוש רשום הנכסים ו/או רישומ ם ו/או הפרדה ו/או אחוד .לבקש צו רש ום
בפנקס בתים משותפי ם ו/או תי ק ונ ו ו/או ביטולו .לתב וע חלוקה ,פינ וי חזקה ,החזר ת
חזקה ,הסרת עקול ,ת שלום שכר  -דירה ,דמי חכירה וכל מיני זכויות ו /או שינויים ו/או
להתנגד להם ו/או לבוא לי די הסכמים בעני יני ם הנוגעים בנכסים הנ"ל עם כל אדם ו/או גוף
שהוא לרבות שותפים ,ו  /או לפרק שותפות ו/או לייצגני /נ ו בפני נציגות בית מש ותף ו/או
באסי פה כללית ולהצ ביע בשמנו וב מקומנו.
 . 8לחתום בשמנו על הסכם/מי ניהול ו/או אחזקה ע ם גוף מכל מין וסוג אשר ימונה ע"י נציגות
הבית לביצוע נ יהול ו/או אחזקת מבנים ומתקנים אשר יהיו רכוש משותף ,וזאת לתקופה
ש ל עד  24חודשים לאחר תאריך המס י רה כהגדרתו בהסכם המכר ו בכפוף להור אות חוק
המכר .
 . 9לרשום ו/או לבקש רישום ו/או להסכים לרישום ו/או לבטל ו/או להסכים לביטול ו/או
לתיקון ו /או לצמצום ו/או לייחוד של כל זיקה/זיקות הנאה לחבות הבי ת לחובת הדירה
ו/או לזכות הדירה ו/או לזכות הבית.
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"זיקת הנאה" בסעי ף זה – לרבות זיקת הנ אה לשימוש הולכי רגל  ,לשימוש כלי ר כב ,חניה
לצרכי גישה ,לצ ורך שימוש בכ ל מתקן ,מערכת ,צנרת ,מבנה המיועדים ,לפי שיקול דעתה
ה סביר של מיופת הכוח ,לתועלת הציבור המתג ורר ו/או האמור להתגורר על החלקה ו/או
בסמוך לה ו/או על כל חלק מהן.
 . 10לערוך ,להסכי ם ו/או לחתום על תקנו ן מ וסכם ל ב ית משותף ו/או על הסכם ב ין בעלי
היחידות בבית המ שותף ,בנוסח שייקבע ע ל ידי מיופי הכוח ואף לקבוע בו ,בין השאר,
הצ מדות שונות ו/או שיעור השתתפות בהוצאות א חזקתו ,ניהולו ובדיקתו של הרכוש
המשותף ו/או לערוך ,להסכים ו/או לחתום במקום הנ"ל על כל תקנון מחליף ו  /או הסכם
א חר ו/או ל בקש לרשום את ה מסמכים הנ"ל כולם ו/או ח לקם ,הכל לפי שיקול ד עתו/תם
ה סביר של מיופי הכוח.
 . 11מדי פעם לתקן ו /או לשנות ו/או להחליף כל צו רישום שניתן ו/או יינתן לגב י הבית
המשותף ו/או מכסת החלקים ברכוש המשותף ו/או ההצמדות השונות .מדי פעם לגרוע ,או
ל בטל  ,או ל ש נות ,רישו ם של יחידות בב ית המשותף ו/או לצמצם ו /או להגדיל את הרכוש
ה משותף ו/או להעביר צמידויות מיחידה ליחידה ,ה כול לפי שיקול דעתו/תם ה סביר של
מיופי הכ וח.
 . 12לשנות ,לתק ן ו/או לבטל רישום זכות חכירה ו/או זכות בעלות ו/או העברת זכות חכי רה
ו/או זכות בעלות ב דיר ה.
 . 13לחת ו ם על כל מ סמך ,תכנית ,תש ריט ,מפה ,בקשה ,הערה ,ה צהרה ,הסכמה ,ו/או תי קון
ו/או תוספת לאלה בקשר לרישום הבית המשותף ולמלא אחר כל הוראה שתינתן על ידי
המפקח על רישום מקרק עין בעניין רישום בית משותף או בתים משותפים ,או כל חלק
מהם.
 . 14לבצע כל פעולה הקשורה ו/או נו בעת מב י צוע רישום פרצלציה ו/או איחוד החלקה ו/או
פיצול החלקה ו/או ח לוקה מחד ש של החלקה ו/או הפרשת כל חלק מהקרקע והחלקה לצרכי
ציבור ו/או החכרת כל חלק מהחלקה וה חלקה לצרכי ציב ור לרבות לרשות המקומית,
לחברת החשמל ,למשרד התקשורת ,לחברת בזק ,ל חברת הגז ,לחברת הדלק  ,ל חברת
ט ל וויזיה בכ בלים ,ולכל מטר ה שתיראה למי ו פי הכוח לפ י שיקול דעתו  /תם הסב יר  ,כמטרה
המשרתת את בעלי הזכויות בחלקה ו/או בבית ,או חלק מבעלי זכויות אלה.
 . 15לעשות ב שמי כל פעולה ש באה לתת תוקף ו/או משנה תוקף לכל התחייבות שהתחייבתי
בהסכם המכר ו /או בכל נספח מנספחי ו של הסכם ה מ כר ,ואני/ו מסכים/ים מרא ש לכל
הפעולות שייעשו על ידי מיופי ה כוח כאמו ר בכוח הרשאה זה.
 . 16כו ח הרשאה זה הינו החלטי וב לתי חוזר ואין אני/נו רשאי/ים לבטלו ו/או לשנותו באיזה
אופן שהוא ,הואיל ובכו ח הרשאה זה קשורות בין השאר זכויותיהן של ערד אפיקי נדל"ן
בע"מ ו  /או ו/א ו ב נק לאומי ל ישראל בע"מ ו/או בנק דיסקונט לי שראל בע"מ ו/או בנק
מזרחי ט פחות בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדי נת ישראל  -משרד הבינוי והשיכון
ו/או עורכי ה דין ממ שרד מ .פי רון וש ו ת' וגם/או אישיות משפטית אחרת (כולם ביחד וכל
אחד לחוד יקרא ו להלן " -צד ג' ו /או בהתייחס ל בנקים הנזכ רים לעיל יקראו להלן -
" הבנק ") .כו ח הרשאה זה יישא ר בתוקף גם לאחר מותי/נ ו ויחייב את יורשי/נו ויורשי
יורשי/נו.
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 . 17אני/נו מאשר/ים בזה כי הת חייבו תי/נו לרשום לז כות הבנק משכנתא על הנכסים לפי
התנאים שנקבעו ו/או שיקבעו על ידי ה בנק .כן התחייבתי/נ ו כי הנכסים לא ירשמו ב לשכת
רישום המקרקעין לא על שמי /נו ו לא על שם כל אדם ו/או ג וף שהוא אלא אם כן תירשם
באותו מעמד משכנתא לזכות הבנק בהתאם לתנאים שנקבעו ו/או יקבע ו על ידי הבנק.
 . 18בכל מקרה בו אנו נפר תנאי כלשהו מתנאי הסכם כלשהו שנחתם או ייחת ם ביננו ובין צד ג'
א ו מי מהם ו/א ו בכל מקרה בו צד ג' או מי מהם יהי ו רשאים מסי בה כלשהי להעמיד
לפירעו ן מיידי כל סכו ם שקבלנו או נקבל ממנו ,יהיו מורשי/נו רשאים לבטל בשמי/נו ו/או
במ קומי /נו כל הסכם על פיו רכשנו ו/או נרכוש זכויות כלשהן (להלן " - :ההסכם ") ו/או
להודיע בשמי/נו לכל אדם ו /או גוף שהוא על ביטול ההסכם ו/או לקבל ו/או לג בות
בשמ י/נו כל זכות וכל סכום שמגי ע או יגיע לנו בגין הנכסים לרבות עקב ביטולו של ההסכם
ולהעבירם לצד ג' או למי מה ם ו/א ו לפקודתו ו/או להעביר לזכות צד ג' או למי מהם ו/או
לפקודתם את כל זכויותינו בנכס ים ו/או על פי ההסכ ם.

 . 19כו ח הרשאה זה מתייחס אך ורק לנכסים הנמצאים בבית שמש היד וע ים כחלק ות 4
(בשלמות)( 5 ,בשלמות)( 8 ,בשלמות)(9 ,בשלמות)(14 ,בשלמות)(15 ,בשלמות) בגוש ,34583
הידוע ים ג ם כמגרש ים מס' ( 3,4,7,8,13,14מתחם  ) 42040וכן חלקות ( 10בשלמות),
( 11בשלמות)( 12 ,בשלמות)( 13 ,בש למ ות) בגוש ( 34583מתחם  , ) 42043בית מס' זמני
__ דירה מס' זמני ___ או כל מגרש או חלק ת משנה אחרת שתיווצר בגין רישום הבית בו
נמצאים הנכסים ,כבית משותף ,בהתאם לחוק ה מקרקעין ,בין ש הנכסים רשומים כבר
בלשכת רישום המקרקעין ובין שנכסים אלה יווצרו וי י רשמו בעתיד בלשכת רי ש ום
המקרקע ין ,כתו צאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף (איחוד) וגם/או הפרדה
(פר צלציה) של הנכסים או כתוצאה מכל פעולה אחרת.
 . 20מדי פעם בפעם להעביר כו ח הרשאה זה ,כולו או מקצתו ,לאחר או לאחרים ,לבטל כל
העברה שנעשתה כנ"ל ולהעבירו מח דש ,למנות עורכי דין או מורשי ם א חרים ,לפט רם בכל
עת ,ולמנות אחר או אחרים במקומם .לפי ראות עיניו/הם של מורשי הנ"ל .
 . 21כל מה שיעשה/ו מורשי/נו הנ"ל או כל מה שיגרום/מו בכל הנוגע לכו ח הרש אה זה יחייב
אותי/נו ואת י ורשי/נו ואת כל הבאים מכחי/נו והריני/נו מסכים/ים מראש ל כל מעשיו/ה ם
של מורשי/נו שיעש ו ב תוקף כו ח הרשאה ז ה .
 . 22כל אחד ממורשי/נו יהיו רשאים לעשות כל פעולה ו/או כל דבר אחר על פי כו ח הרשאה זה
עם מורשי/נו האחרים .על פי כו ח הרשאה זה או כל כו ח הרשאה א חר שניתן ו/או יינת ן על
ידי/נו בקשר לנכסים וזאת מבלי לגרוע מסמכותם לע שיי ת כל הפ עולות הנ"ל גם עם א חר י ם.
 . 23מיופי הכוח מו סמך  /ים לעשות כל פעולה לפי ייפוי כוח זה אף אם היא ללא תמורה.
 . 24כל ספק בדבר היקף סמכויות מיופי הכוח יש לפרשו על דרך ה רחבה ולא על דרך הצמצום.

ולר איה באנו על הח תום:
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נספח ה '  -מבוטל
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נס פח ה  - 1אישור בדבר ביט ול בטוחה

לכבוד
בנק _________ __ ___
סניף/מ"ע __________

הנדון :ביטול ערבות/יות חוק מכר מס'
(להלן" :הערבויות" )
.1

ה רינו לאשר בז את כי נמסרה לנו הדירה מס' ______ בת ______ חדרים ב קומה
_____ כיוונ ים ______  ,במק רקעין הידועים כח לקה _______ _ בגוש _______
(להלן" :המקרקעין" )  ,החניה מס'_____ וה מח סן מס'____ (להלן ביחד:
" הממכר ").

.2

כמו כן  ,הרינו לאשר כי ידוע לנו ,כ י בכפוף לרישום ה ערת אזהרה לט ובת נו בלשכת
רישום מקרקעין ולהמצאת מכתב החרגה בלתי מותנה מכם ביחס ל ממכר (במקרקעין
הרשומים בלשכת רי שום המקרקעי ן) (להלן" :התנאים" ) וב כפוף להוראות חוק
המכר  ,יתקיימו ה תנאים לביטול ערבויות חוק מכר שקיבלנו בג ין התשלומים ע"ח
הממכר  ,וכי עם התקיימות התנא ים כהגדרתם ל עיל ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל
תביעות או זכויות שה ן בגין ערבויות א לה.

בכבוד רב,
________ ___ (" הרוכש ")

העתק "( _____________ :החברה ")
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נספח ו  - 1כת ב התחייבות כלפי הבנק
כתב התחייבות
 . 1ידוע לרוכש הדירה שהיזם מקבל אשראי ו/או שירותי בנק מ_______ ובכלל זה
גם ערבות לפי בקשת היזם או רוכש הדירה לזכות מי מהם (כל אל ה ,האשראי,
שירותי הבנק וערבויות לה לן – "האשראי").
 . 2יד וע לרוכש הדירה שמתן האשראי בידי הבנק מותנה ,ב ין היתר ,בהתחייבות רוכש
הדירה על פי כתב נספח זה.
 . 3היזם מצהיר כי פתח את חשבון הפרו יקט שמספרו _______ בבנ ק ________
והחשבון על תכולתו עתה ובעתיד משו עבד לבנק.
 . 4הי זם מצהיר כי הדירה היא חלק מהפרויקט של בניית יחידות ד יור במקרקעין
הידועים כגוש ______ חלקות _____ _  ,מגרשים ______ לפי תוכני ו ת מתאר
__ ____ על כל תיקוניה ן כעת ,או בעתיד .
 . 5תשלום לחשב ון הפרויקט יבוצע בהתאם לאמור בסעיף . 21ה .לנספח התנאים
הכלליים.
 . 6הי זם מצהיר שעל פי ההסכם בינו לבין הבנק ,כל שינוי במחי ר ,במועדי הת של ום
וכן שינויי בניה מ הותיים טעונים הסכמת הבנק מראש ובכתב ,וללא הסכמה כזו
לא יהיה לשינויים האמורים תוקף לפי הבנק; הבנק עלול שלא להתחשב בשינויים
אלו אם יחליט להמשיך ולסיים את הבניה.
 . 7הרוכש מסכים ומאשר כי זכות ו של הבנק או של כל מי מטעמו ,או כל מי שהבנק
יעביר לו את זכויותיו או החוב ות הנוגעים לפרויקט ,באם ה בנק יבחר בכך,
להמשיך בעצמו או באמצעות אחרים ,בהקמת הפרויקט למקרה שהיזם לא יעמוד
ב התחייבויותיו כלפי הבנק להקמת וביצוע הפרויקט .במקרה כזה עפ"י דרישו ת
הבנק בכתב מ תחייב הרוכש לשלם ל בנק או לכל מי מט עמו ,את כל הסכומ ים
שמגיעים ויגיעו ממנו ליזם עפ"י ההסכם ולבצע א ת כל שאר התחייבויותיו עפ"י
ההסכ ם ,כלפי הבנק או כל מי מטעמו.
באם יבחר הבנק להמשיך בעצמו או באמצעות אחרים בביצוע או בהקמת
הפרויקט ,יסיים את הפרויקט במועד המסירה של הדירה כפי שנקבע בהסכם ,או
תוך ת קופה של תשעה חוד שי ם מיום שמונה כונס נכ סים ,המאוחר מבין השניים,
אלא אם קבע בית המשפט אחרת.
 . 8הב נק זכאי להחליף את הערבות שנתן לרוכש הדירה בערבות דו מה לפי הוראות
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,התש ל"ה  , 1974 -וית ן לו
הודעה על כך.
_ __ ____________

_____ __________

ה רוכש
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נספח ז'  -מבוטל

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

נספח ח '  -נספ ח לדירה בשלבי בניה
תוספת להסכם מיום___________
שנערכה ונחתמה בת ל אביב ביום _ ____ לחודש _____ ש נה _____
בין:

____________ ____
מס' ח בר ה ____________
מרחוב _____________
(להלן " :החברה" )

לבין:

הרוכש כהגדרתו במבוא להסכם
(להלן" :ה רוכש" )

מצד אחד

מצד שני
הואיל:

וביום __________ נערך ונחת ם בין הצדדים הסכם לפיו רכש הרוכ ש מאת
החברה דירה בת ____ חדרי ם המסומנת במס ' ___ ,בבית המסומן במס '
____ המוקם ע ל ידי החברה והידוע כחלקה __ בגוש ____ (להלן:
"ההסכם" ו " -הדירה" ,בהתאמה);

והואיל:

והחברה החלה בבניית הבית אשר הד ירה הינה חלק ממנו ,וכן חלק
מהפריטי ם ו/או החומרי ם המיועדים לבניית הדירה נבחרו כבר על ידי החברה
ו/או הורכבו ע ל ידה ,הכל המפורט להלן ;
לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
 . 1.1המבוא לתוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 . 1.2ל כל המונחים והביטויים המופיעים ב תוספ ת זו תהא משמעות כזו המוקנית לה ם
בהסכם ובמבו א להסכם.
 . 1.3תוספת זו מהווה חלק בלתי נ פרד מן ההסכם.
 . 1.4בכל מקרה של סת ירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות ת ו ספת זו ,יקבעו ויגברו
הוראות תוספת זו.
 . 1.5הכותרות בתוספת זו נועדו הינן לצורכי נוחות ו אין ליתן להם שום פרשנות.
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.2

שלבי ה תקדמות ב ניית הבית והדירה
הודע לרוכ ש כי החברה הח לה בבניית הבית והד ירה ,ונכון למועד חתימת תוספת
זו ,הוזמנו ה חו מרים ובוצעו העבודות בהתאם לפירוט שכ ד לקמן:

סוג העבודה  /סוג
החומר

1

שלד – י ציקת רצפה

9

ריצוף הדירה

10

ריצוף מרפסות

11

ריצוף וחיפ וי חדרי
רחצה ושירותים

19

אר ונות מטבח

20

שיש
הרכבת
חיפוי למטבח

טרם
בוצע/
טרם
הוזמן

בביצוע/

הושלם

הוזמן

+

.3

שינוי לעומת המפרט הטכני
_________ _ ____________________________________________________
_____________________________ _______________________________ __
________________________________ _____________ _________________
_ ________________ _____________ ____________ __ __________________
__ ______ _________ _ ____________________________________________
_____________________________________ _________________________
______ __________________________________ _____________ _________
_________ ________________ _____________ ____________ __ __________
__________ ______ _________ _ ____________________________________
__________________

.4

הרוכש מאשר ,כי ככל ואיזה מפריטי הדירה נבנה ו/או הורכב ו /או הוזמן ,בין היתר
כמפורט בסעיף  2לעיל ,אזי המצ ב  AS ISבפועל גוב ר על האמור במפרט המצורף להסכם
ולרוכש אין ו לא תהייה כל אפשרות בחי רה לגבי אותו פ ר יט ולרוכש אין ולא תהייה כל טענה
כלפי החברה בקשר עם כך .
ולראיה באו הצדדים על החתו ם:

________________
החברה

________ __________

_________________

הרוכש
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נספח ח  – 1נספח תנאי מתלה (היתר ב ני יה).

בין:
ערד אפי קי נדל" ן בע"מ
מספר חברה 515452480
מרחוב השילוח  , 9פתח תקווה
(להלן " -החברה" )

מצד אחד
הרוכש כהגדרתו במבוא להסכם
(להלן" :הרוכש" )

לבין:

מצד שני
הואי ל

נחתם בין הצדדים הסכם לפיו רכש הר וכש מאת הח בר ה דירה
וביום
ש ת וקם על ידי החברה על קרקע הידוע ה כחלק ות ( 4בשלמות)5 ,
מס' זמני
(בשלמות)( 8 ,בשלמות)(9 ,בשלמות)(14 ,בשלמות)(15 ,בשלמות) בגוש  ,34583הי דוע ים גם
כמגרש ים מס' ( 3,4,7,8,13,14מ תחם  ) 42040וכן חלקות ( 10בשלמות)11 ,
(בשלמות)( 12 ,בשלמות)( 13 ,בשל מו ת) בגוש ( 34583מתחם ( ) 42043להלן -
" ההסכם " ו  " -הדירה " ,בהתאמה );

והואיל

וטרם ניתן היתר בניה לבניית הפרויקט ותו כניות המכר המהוות חל ק מתכנית
ההיתר עדיין לא אושרו סופית ע"י הועדה המקומית ו  /או משהב"ש (להלן:
" היתר ה בניה ");
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

א.

המבוא לתוספ ת זו מה ווה חלק בלתי נפרד ה י מנה.

ב.

לכל המונחים והביטויים המופיעים בתוספת זו תהא משמעו ת כזו המוקנית להם
בהסכ ם ובמבוא להסכם.

ג.

תוספת זו מהווה חלק בל תי נפרד מן ההסכם.

ד.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם ל בי ן הוראות תוספת זו ,י קבעו וי גברו
הוראות תוספת זו.

.2

מבוטל.

.3

הודע לרוכש כי במועד חתימת ההסכם וחתימת תוספת זו ,טר ם התקב ל ה יתר בניה ,
ו כי תכניו ת המכר ומפרט המכר המצורפים להסכם זה הינם תכניות ומ פרטים
חלקיים וזמניים .
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.4

הודע לרוכש כי הוצאת היתר הבניה כרו כה באישור כ דין של הרשויות המוסמ כות וכי
ידוע לו והוא מסכים לכך שישנה אפשרות שלא יתקבל היתר בניה ,ולפיכך לא תוכל
החברה להק ים את היחידה ו/או את הפרויקט באופן המתוכנן על ידה ו/או בכלל  .כן
הודע לרוכש כי החברה רשאית למשוך הבקש ה להיתר  -כולה או חלקה  -בכל שלב
שהוא ומכל סי בה שהיא .הרוכש מסכים ל כך ומאש ר כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או
דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כ ך.

.5

ה חברה מתחייבת ל העביר לי די הרוכש תכניות מכר ומפרט מכר סופיים בתוך  60יו ם
מ מועד קבלת היתר הבניה .

.6

הרוכש יהא רשאי לבטל את ההסכם בהודעה ב כתב שתי מס ר לחברה במקרים
המפור טים בסע יף זה להלן ,והכ ו ל בכפוף להוראות המפורטות ב תוספת זו להלן:
א.

היה ובתוכניות המכר ו /או במפ רט המכר הסופיי ם יחולו שינויים מהותיים ביחס
לתכניות ולמפרטים החלקיים ו הזמ ניים שהומצאו לרוכש בהת אם לסעיף  3לעיל
(להלן  " -השינו יים המהו תיים בתוכ ניות ")

או
ב.

אם עד  6חודשי ם ממועד חתימת הצדדים על הסכם המכר (להלן – " המועד
הקובע ") לא יוצא על ידי החברה היתר הבניה אשר לפיו ניתן יהיה לב נות את
הבית ואת הדירה בהתאם לתכניות ולמפרט המצו רפ י ם להסכם כחלק מנספח
" ב " להסכם זה ללא שינויים או בשינויים שאינ ם מהו תיים .
ככל שלא בוטל הסכ ם זה יה א " מועד השלמת הבניה המשוער " כהגדרתו במבוא
להסכם.

.7

כללו תכניות המכר ו/או מפרטי המ כר הסו פיים שינויים מ הותיים ל עומת תכניות
המכר ו/או מפרטי המכר המלאים או במקר ה ב ו הגיע המועד הקובע מב ל י שהוצא
היתר הבניה  ,יהא הרוכש רשאי להו דיע ל חברה  ,תוך  14ימים מיום ק בלת תכנ יות
ומפרטי המכר הסופיים או תוך  14ימים מהמועד הקובע ,לפי הענ י ין ,כי הוא מבטל
את הה סכם וז את באמצעות חתי מתו על נ וסח הודע ת ביטול (להלן – " הודעת הביטול
מטעם הרוכ ש ") .

.8

היה ו לא התקבלה בחבר ה הודעת הביטול מטעם הרוכש על אף שחלפה תקופה של 14
ימים מ מועד קבלת ת כניות ה מכר ומפרטי המכר הסופיים או מהמועד הקובע ,לפי
הענ י ין ,יחשב ה רוכש כמי ש ו ויתר על זכות ו לביט ול ההסכם וכן ב מקרה זה הרוכש
מוותר על כל טענה כלפי החברה בדבר שינויים כלש הם בין ת כניות ומפרטי ה מכר
החלקיים והזמניים לבין תכניות ומפרט י המכ ר הס ופי ים .
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.9

בוטל ההסכם בהתאם להוראת סעיף  7לעיל אזי תוך  45ימים ממועד קבלת הודעת
הביטול מטעם הרוכש יוחזרו לרוכש הכספי ם ששולמו על יד ו לחברה על חשבון
התמורה בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט בנספח " ב " להסכם  ,והכל בכפוף לה חזרת
כל ערבות ו/או בטוחה אחרת אשר נמס רה לרו כש ע ל ידי החברה ,אם נמסר ה
ובמקר ה שהרוכש לקח משכנתא בגין הדירה  -כנגד ביטול התחייבות החברה לרישום
המשכנתא וככל שנר שמה לט ובת הרוכש הערת אזהרה  -כנגד מחיקתה ולאחר
שהרוכש חתם על תצהירי ביטול ש ל ה הס כם וכל מסמך נוסף שיי דרש על ידי החברה
ו/או על ידי רשויות מ יסוי מ קרקע ין .

. 10

עם ביטול ההסכם ,הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ולחתום על כל המסמכים לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל כל ה הצהרות ו/או התצהירים ו/או ה דיווחים
הדרושים על פי כל דין ו  /או על פי דרישת הר שוי ות השונות לשם דיווח על ביטול
ההסכם לאותן רשויות ,ו/או לבנק מטעם ה רוכש ממנו לקח הרוכש את ה משכנתא
בגין הדירה.

. 11

מוסכם בזאת כי שינוי העולה על הסטיה הקבילה כקבוע בצו המכר דירות (טופס ש ל
מפרט ) ,תשל"ד  1974 -הינו שי נוי מהותי  .אין באמור לגרוע מזכויות הרוכש עפ"י כל
די ן.
ולראיה באו הצדדים ע ל החתום:

החברה

הרוכש
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נספח ט ' – כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי
כתב התחייבות
_____________ ,ת.ז______________ .
אני/א נו ה חתומים מט ה:
_____________ ,ת.ז______________ .
ח תמתי/נו על "ה סכם  -דירת מחיר למשתכן" בפרויקט "נת יב ב שדרה" ( להלן  " :דירת מ חיר
למשתכן ") עם המוכר  ,ע רד אפיקי נדל"ן בע"מ (להלן בכתב התחייבות זה " :המוכר ")  .ידוע
לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מ חיר למשתכן,
כהגדרת מונח זה במכרז בו זכה המוכר (לה ל ן " :המכרז ") ,על הכללים הקבועים בו ל עניי ן
דירה כאמור ,לרבות כללים המתייחסים לרוכש הדירה .
לפיכך ,מוסכם עלי/נו כי רכיש ת הדירה על י די/נו תהא כפופה ל מילוי התנאים
וההת חייבויות המפורט ים להלן:
.1
א  .אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י דירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז והמצ"ב
כנספח לכתב התחייבות זה  ,וכי אני /אנו מחז יק/ים באישור הזכאות הנדרש על פי המכרז
לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.
כמ ו כן ,חתמנו על תצהיר "חסר קרק ע ביעוד מגורים" ,ב נוסח המצ"ב.
ב  .אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכו ר את דירת מחיר למשתכן ,החל מיום ר כישתה ועד
חלוף  5שנים מיום קבלת טופס  4לדירה או עד ח לוף  7שנים ממועד ביצוע ה הגרלה
(בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור)  ,לפי המוקדם מבניהם .
כמו כן ,אני /אנו מתחייב/ים בזא ת שלא לחתום לפני תום חמש/שבע השנים האמורות ,על כל
הסכם לפיו ה זכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו ל אחר תום חמש/שבע ה שנים הנ"ל.

.2

התחייבות זו וזכויות משר ד הב ינוי ו /או רשות מקרקע י ישראל ,כאמור לא יחולו במקרה של
מימוש דירת מחיר למשתכן ע ל ידי בנק שי עניק לנו הלוואה ה מובטחת במשכנתא בד ירת
מחיר למשתכן ,בנסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידנו לבנק.

.3
א  .הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לט ו בת המשרד ו/או מדינת ישראל  ,תרשם הער ת אז הרה
ב לש כת רישום המקר קעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן ע ל
פי כתב התח ייבותי/נו זו.

מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

ב  .י דוע לי/נו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחיי בויותינו זו,
אחויב/נחויב בתשלום ב סך  ₪ 450,000למש ר ד הבינוי .

_______________

____ _______ ____

שם:

שם:

אישור
הריני לאשר כי ביום ____ _ הופיע/ו בפנ י ,עו"ד ____ __  ,בכתובת ______ ___ מר/גב'
______ ____  ,ת.ז _ _________ .ו  -מר/גב' __________ ,ת.ז __________ .המוכר/ים
לי באופ ן אישי ולאחר שהוז ה ר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת ,וכי יהיה  /ו צפוי  /ים
לעונשים ה קבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דל עיל וחתם/מו
עליה בפני.
_________ ________
עו"ד
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נספח לכתב התח ייבות – הגדרת "ח סר דירה "
קריטריונים לקבלת זכאות לחסר דירה
חסר ד ירה
יחיד או תא משפ חתי בהתאם למפורט להלן שאין ולא היו לו ו/או למי מיחיד יו ( " יחידיו" –
יחיד או בן זוג  ,לפי העניין ,וילדיהם ש טרם מלאו להם  21ולמעט ילד נשוי ומתגור ר ים עימם
דרך קבע ונמצאים בחזקתם)  ,זכויות כלשהן בדי רה או ב חלק מדירה  6שנים קודם ל הגשת
הבקשה להנפ קת תעודת זכאות כמפור ט להלן:
•

בעלות  /חכירה  /חכירה לדורות  /שכירות שחל ע ליה חוק הגנת ה דייר ,נוסח משול ב ,תשל"ב
 . 1972זכות ע ל פי חוזה לבעלות  /חכירה  /חכירה לדורו ת או בכל דרך אחרת (כגון:
ירושה/מת נה/נאמנות וכיו"ב ) .לעני ין זה ,זכות על פי ירושה כוללת גם מ צב ב ו המבקש
הסתלק מעיזבו ן.
זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך א חרת כאמור לע יל .
זכויות בדיר ה בשלבי בניה.
וכן יחיד או תא משפחתי שלא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/פיצויי פינויי ם
או דירה בשיכון ציבורי מהמדינה או מטעמה ,למעט מענק השתתפ ות ב שכ ר דירה ולמעט
סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
זכאי :
אזרח ישר אל ,כמפורט ל הל ן:
יחידים

•
•
•

.1

רווק /ה ,גרוש/ה ,אלמן/נה ,מגי ל  35ומעלה.

.2

נכה בן  21ומעלה שהוכר כנכה גפיים תחתונות לצמיתות ,המחזיק אי שור משרד
הבריאות שהינו מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דר גת נ כו ת לצמיתות בשיעור
 75%או יותר.
תא משפחתי

.1

זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המ קיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים (ללא
הגבלת גיל).

.2

זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  3חודשים מיום הגשת הבקשה
להנפ קת תעודת זכאות.

.3

הורה עצ מאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות ש הוא רו וק וטרם מלאו לו  21שנה,
המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו ,ובכלל זה הור ה עצמאי ש היה בעל זכויות
של עד  50%בדירה שנמכרה בעקבו ת גירושים או במהלך הנישואין (קודם לגיר ושין)
ולא היו לא זכויות נוספות בה תאם להגדרות לעיל ב  6 -שנ ים שקדמו למועד הגשת
הבקשה.
בנוסף ל עמיד ה בקריטריונים לעיל ,וכתנאי לקבלת תעודת הזכאות ,על המבקש
תעודת זכאות  ,לחת ום על התצהיר שלהלן בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת
ל מגורים.
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נספח ט – 1תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים
תצהיר  -חסר קרקע ביעוד מגורים
הריני מצהיר ,כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו (״יחידיו״  -יחיד או בן זוג ,לפי העניין,
וילדיהם שטרם מלאו להם  21ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם) ,זכויות
(בחלק שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים ,כמפורט להלן:
בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר ,נוסח משולב ,תשל״ב.1972-
זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון
ירושה/מתנה/נאמנות וכיו״ב).
-

זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.

הגדרות:
תא משפחתי:
-

זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל).
זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  3חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות
של משרד הבינוי.

-

הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  21שנה ,המתגורר עמו דרך
קבע ונמצא בחזקתו ,ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% -בדירה שנמכרה בעקבות
גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב6 -
שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

אישור:
אני הח״מ _________,עו״ד ,מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני מר/גב׳_________ ת.ז.
_____________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי
אם לא יעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה
בפני.
________________
שם מלא של עורך הדין

__________
מס' רישיון

__________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

אישור:
אני הח״מ__________ ,עו״ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב׳ _________ ת.ז.
___________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם
לא יעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
שם מלא של עורך הדין

__________
מס' רישיון

__________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת
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נספח י ' – הצהרה בדבר העדר יחסים מיוחדי ם
תאריך_ _________:

לכבוד
___ ___________ _
(להלן " :החברה" )
א .ג.נ,.

הנדון :הסכם מי ום ____ _______
שיוקם על ידי החברה בגוש ______
בבית מס'
לרכישת דירה מס'
חלקות _______ בפר ויקט ___________
אני ___________________ ,ת.ז ,__________ .מ אשר/ת בזאת כדלקמן:
ידוע לי כי עפ" י הור אות המכרז ה ריני להתחייב ולא שר כ י אין ביני או בין קר ובי לבי ן החברה
או קרובה יחסים מיוחדים כהגדרתם בסעיף ( 106א) לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ( 1976 -נא
לסמן):
 אינני נושא /ת משרה בחברה.
 אינני עובד/ת של החברה.
 אינני שותף/ה לעסקיה של החברה.
 אינני בעלים ,שולט או מ חזיק בחמישה אחוז ים או יותר מזכוי ות ה הצבעה או המניות
בחבר ה ,במיש רין או בעקיפין.
 אינני קרוב/ה משפחה של עובד החברה; לעניין זה" ,קרוב משפ חה" – בן זוג  ,אח ,אחות,
הורה ,הורי הורה ,הורה של בן  -הזוג ,צאצא ,צאצא של בן  -הזוג ,ובן  -זוגו של כל אחד
מ אלה.
 אינני עובד/ת ____ ___ ב ע"מ ו/או חב רות קשורות לקבוצ ת __ __ ב ע"מ ו/או אצל מי
מבעלי ה שליטה בקבוצת ______ .
 אינני קרוב/ה משפחה מדרגה ראשונה של עובד קבוצת __ __ או גוף קש ור אליה או של
מי מבעלי השליטה בקבוצת _____ .
 הנני עובד/ת קבוצת _____ בע"מ ו/או חברות קשורות לקבוצת _____ בע"מ ו /או אצ ל
מי מבעלי השליטה בקבוצת __ ___ .
 הנני קרוב/ה משפחה מ דרגה רא שונה של עובד קבוצת _____ או גוף קשור אליה או של
מי מבעלי השליטה בקבוצת ______ .
___ _________________ _____ ______________________________________
ידוע ל י כי ככל וה נני עובד/ת הנני עובד/ת __________ ו/או חברות קשור ות לקבוצת
______ ו/א ו אצל מי מבעלי השליט ה בקבוצ ת _____ ו/או הנני קרוב/ה משפחה
מדרגה ראשונה של עובד ______ או גוף קש ור אליה או ש ל מי מבעלי השליטה בקבו צת
_____  ,המכירה תהיה כפופה לאישור האורגנים כ דין.
בכבוד רב,
_________ _____ ___
(חתימת הרוכש)
מ.פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים

נספ ח יא -

מכתב החרגה מ חברת ג מלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ

לכבוד
_________________

ג .א.נ,
הנדון :פרוייקט בנ י יה במקרקעין הידועים כ  -מגרשים מספר , 8 , 7 , 4 , 3
 , 13ו  , 14 -לפי תכנית  102-0074732המהווים את חלק ות , 88 , 74
 98 , 95ו  108 -בגוש  - 34295בשטח כולל ש ל  8,662מ"ר,
והידועים גם כמתחם  , 42040והמצויים בשכונת רמת בית שמש
ד'  1בבית שמש ( להלן" :המקרקעין")

הואיל

ועל המקרקעין רשום לטובתנו שעבוד בדרגה שניה לאחר השיעבוד בדרגה ראשונה לטובת בנק
מזרחי טפחות בע"מ (להלן" :הבנק") ,המוגבל בסכום של _______________ ( ₪
___________________ שקלים חדשים) (להלן" :השיעבוד").

והואיל

וחתמתם על הסכם עם ע רד אפיקי נדל"ן בע "מ (להלן  " :ה י זם ") ,לרכישת יחידת
דיור מס' _______ בת _____ חדרים שנבנית/תבנה על המקרקעין (ל הלן:
" היחידה ").

לפיכך הרינו לאשר לכם בזה ,כי השיעבוד לא יחול על ה יחיד ה ,וזאת כפוף ולאחר ק יומם
ה מצטבר של כל התנאים שלהלן:
.1

תמורת היחידה שולמה במלואה על ידכם לזכות בחש בון מספר ___ _ __
המתנהל ו/או יתנהל בסניף _____ ( סניף ___) של בנק מזרחי טפחות בע"מ .

.2

ה בנק א ישר לכם  ,כי השיעב וד לטובת ו לא יחול על היחידה.

הסכמתנו זו מותנית ב כך כ י זכותינו המשפטית למ ימוש ה שיעבוד לא תיפגע ,כך שאנו נוכל
לממש את השיעבוד על יתר חלקי המקרקעין ,למ עט היחידה שת ש וחרר כאמור לעיל ,ללא
צורך בקבלת הסכמתם.
בכבוד רב,
גמלא הרא ל נדל"ן למגורים ב ע" מ
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נספח יא -

מכתב החרגה מחברת גמלא הראל נדל"ן ל מגור ים בע"מ

לכבוד
_____ _ ___________
ג .א.נ,
פרוייקט בנייה במקרקעין הידועים כ  -מגרש ים מספר , 10 , 9
הנדון:
 11ו  , 12 -לפי תכנית  102-0074732המהווים את חלקה ( 108בחלק)
בגוש  - 34295בשט ח כולל של  7,211מ"ר ,והיד ועים גם כמתחם
 , 42043והמצויים בשכונת רמת בית שמש ד'  1בבית שמש ( להלן:
" ה מקרקעין")
הואיל

ועל המקרקעין רשום לטובתנו שעבוד בדרגה שניה לאחר השיעבוד בדרגה ראשונה לטובת בנק
לאומי לישראל בע"מ (להלן" :הבנק") ,המוגבל בסכום של _______________ ( ₪
___________________ שקלים חדשים) (להלן" :השיעבוד").

והואיל

ו חתמת ם על הסכם עם ע רד א פי קי נדל"ן בע"מ (להלן  " :היזם ") ,לרכישת יחידת
דיור מס' _______ בת _____ חדרים שנבני ת/תבנה על המקרקעין (להלן:
" היחידה ").

לפיכך הרינו לאשר לכם בזה ,כי השיעבוד לא יחול על היחידה ,וזאת כפוף ולאחר קיומם
המצטבר של כל התנאים שלהלן:
.1

תמורת הי חידה שולמה במלואה על י דכ ם לזכות בחשבון מספר ______
המתנהל ו/או יתנהל בסניף _____ ( סניף ___) של בנק לאומ י לישראל
ב ע"מ .

.2

ה בנק אישר לכם  ,כי השיע בוד לטובת ו לא יחול על היחידה.

הסכמתנו ז ו מותנית בכך כי זכותינו המ שפטית למימוש השיעבוד לא תיפגע ,כך שאנו נוכל
לממש את השיעבוד על יתר חלק י המקרקעין ,למעט היחידה שתשוחרר כאמור לעיל ,ללא
צורך בקבלת הסכמתם.

בכבו ד רב,
גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ
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