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נספח ג '

נספח ג'  -ייפוי כח בלתי חוזר

.1

אנ י הח"מ _____ ____ ____ ,ו  , __________ _ ___ __ __ -שנינו ביחד ו/או כל אחד
מאיתנ ו לחוד (להלן יחד  " :הרו כ ש ") ממנ ה/ים בזה את עוה"ד מ משרד פישר בכר חן וו ל
אוריון ושות' ,עו ה"ד אמיר חן ו/או מיכל פקטור ו/או שגיא המר ו  /או ע ומרי שילה ו/או
שרונה חיים פ ור אב רמוביץ' ו/או אפרת שרון ו/או א תי ד ולב ו /או אל עד שו ל מן ו/או מורן
רביע  -פררה ו/או ורד צרור  -ג'ר סי ו/או אורי ינקו ו/או בועז תבור ו/או שילה הרשקוביץ
ו/או הגר קרן  -חכ ים ו/או אייל קוניא ק ו/או רו נה הניג ו/או צ חי האופטמן ו/או נתלי
אסקי רה ו/או בן לוי  -צדק ו/או ש י רה בליימן ו/או אורני ת סו פר  -רוב ין ו /או ע ד י ריכטנב רג
ו/או ניר פורר ו/או מאור מוסקונ ה ו/או מעי ין וייס הררי ו/או עידן לנגה ו/או רעות דנק -
אורן ו/או טל זיל ברשטיין ו/או עמית פרידמן ג' ובאני ו/או א ורי טלזק ו/או אית מר ממן
ו/או מורן ליבוביץ' ו/או גפן אבקסי ס ו/או אל ע ד מאור ו/א ו דניאל זאנ ה ,ו  /או לי זי לו איז
י צחק ו/או טל וקנין ו/או יוסי דהן ו/או נטע קאופמן ו/א ו כל עורך די ן אחר ממשרד פישר
בכר חן וול אוריון ושות' ,מרח' דניאל פריש  3תל  -א ביב ,ו/או עוה"ד יוסי אלמוג ו/או
עו ה" ד שיראל שרבט ו/או וכל אחד מ הם לחוד ו  /או עו ה"ד  ,כולם ביחד וכל א חד מהם לחוד
(לה לן " :מ יופי הכוח " ) ,להיות בא י כוח י/נו הנכונים והחוקיים אך ורק לשם בי צ וע הורא ות
חוזה המכר ,לרבות רישום הזכויות ,רישום המשכנתא או רישום הערת אזהרה  .ולע שות
בשמי/נו ו/או במקומ י  /נו ,לפי שיקול דעתם המוחלט ,את כל ה מעשים ו/או הפעו לות להלן,
ו/או כל אחד מהם בשלמות ו /או בחלקים ב עת ו ב עונה אחת ו/או בזמנים שונים בקשר עם
זכויותי י  /נו בד י ר ה שמספרה הזמני הינו ____  ,בת _ ___ חדרים ,בקומה ____ _  ,הפונה
לכיוונים _______ _  ,הנ בנית ו/או שתבנה בבניין הנבנה ו/או יבנה במגרש זמני מספר , 307
לפי תכני ת לה , 6/170 /המהווה חלק מהמקרקעי ן הידועים כח ל קות ( 18בח לק) ו  ( 19 -בחלק)
ו  ( 30 -בחלק) בגוש  , 4351וכחלקות ( 19בחלק) ב גוש  , 4724המצויים בעיר רמל ה  ,לרבות כ ל
חלקה/ות אחרת/ות שת יווצ ר/נה ע קב פיצול ,איחוד או חלוקה מחדש של החלקות הנ"ל,
כולן או חלקן  ,או של חטיבת ק ר קע שהחלק ו ת מהוו ת חלק ממנה ( להלן בהת אמה:
" הבני ין " " ,המגרש "  " ,המקרקעין " ו  " -הדירה " ) ,לר בות הזכות ל  _ __ -יחידות חניה/ות
(להלן " :החניה ") ו/או מחסן (להלן  " :ה מחסן ")  ( ,הדירה  ,החני ה וה מ חסן י יקראו יחד להלן
בייפוי כוח זה " הדירה ") ,אשר רכש נו מ  -זוהר וצפריר שרבט חברה לבנין בע"מ עפ"י
הסכם מכר (להלן" :הה סכם" ):
לרכוש ,לקבל ו/או לרשום בשמי/נו ובשבילי/נו בעלות ו/או חכירה לכל תקופה שהיא ,על פי שטר מכר
ו/או שטר חכירה ו/או בכל צורה אחרת את הדירה ,ו/או לעשות כל פעולה אחרת בדירה ו/או בזכויות
שיש או יהיו לי/נו בדירה ,הכל כפי שיראה למיופי הכוח הנ"ל או מי מהם ,לפי שיקול דעתם הבלעדי
ולצורך קיום ההסכם ,לרבות ,להופיע בשמי/נו במקומי/נו בעיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן:
"העירייה") ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין ו/או בפני עורך דין על מנת לקבל
בשמי/נו את הזכויות בדירה ,בדרך של העברת זכות החכירה על שמי/נו ו/או חתימה על הסכם חכירה
ביחס לדירה על שמי/נו ו/או רישום זכויותינו בדירה בלשכת רישום המקרקעין ו/או לחתום בשמי/נו
ובמקומי/נו על כל המסמכים הדרושים ו/או שידרשו לשם כך ו/או על שטרי מכר ו/או חכירה ,בקשה,
הצהרה.

.2

לפנות לרשות מקרקעי ישראל ו/או למשרד השיכון והבינוי ולבצע כל פעולה בשמי/נו ובמקומי/נו לצורך
ביצוע כל הפעולות הנזכרות בייפוי כוח זה וההסכם ,לרבות לפעול לחתימת הסכם חכירה על שמי/נו,
לחתום על הסכם חכירה של הרוכש וכל מסמך רלוונטי נדרש.

.3

לבצע את כל הפעולות הכרוכות ברישום פעולות הפרצלציה ו/או האיחוד ו/או ההפרדה ו/או החלוקה
מחדש של המקרקעין ו/או המגרש ,לבדם או ביחד עם חלקות אחרות (להלן" :הפרצלציה").

.4

להסכים או להתנגד לכל פעולות הפרצלציה ,וכן לרשום ו/או להסיר ו/או לייחד הערות ,לרבות הערות
אזהרה על המקרקעין ו/או המגרש ,כולן או חלקן ,ו/או על חלקות סמוכות ו/או חלקות משנה אשר
ייווצרו כתוצאה מפעולות הפרצלציה ,כל זאת עם הרשויות המוסמכות ,ולהעביר חלקים מתוך
המקרקעין ו/או המגרש לצורכי ציבור ו/או לצד ג' כלשהו ,בתמורה או ללא תמורה.
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.5

להסכים או לגרום לפעולות הסדר ורישום המקרקעין ,לאיחוד ו/או לחלוקת המקרקעין ולהעברת חלקים
מהמקרקעין ,בין בתמורה ובין ללא תמורה ,לרשות המקומית או לכל רשות מוסמכת אחרת ,ולביצוע כל
פעולה אחרת בחלקה לפי חוק התכנון והבניה.

.6

לחדש את הרישום בפנקסי המקרקעין בנוגע למקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או לדירה ,לרשום
זיקה/ות הנאה ביחס למקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או לדירה .לרשום ירושה ביחס
למקרקעין ו/או המגרש ו/או לדירה ,לשעבד את המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה ,לתקן כל מיני
רישומים ביחס למקרקעין ו/או המגרש ו/או לדירה ,לתבוע חלוקה ,חזקה ,החזרת חזקה ,פנוי ,הסרת
עיקול ,תשלום שכר דירה וכל זכות ו/או תביעה אחרת בקשר למקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם
ו/או לדירה.

.7

מידי פעם בפעם לרשום ,לבטל רישום ,לחדש רישום ,לייחד רישום ,לצמצם רישום ,לפדות ,לתקן ,לבטל,
להעביר ו/או להתחייב ו/או להסכים לכל פעולה כאמור ,כל זאת של כל חכירה ,בעלות ,הרשאה ,שכירות,
שכירות משנה ,משכנתא ,עיקול שעבודים ,ירושות ,הסכמי שיתוף ,הערות אזהרה למיניהן ,זיקות הנאה
למיניהן ו/או זכויות כלשהן על המקרקעין ו/או המגרש ו/או חלק מהם ו/או על הדירה או חלק ממנו או
בכל הנוגע למקרקעין ו/או המגרש ו/או לדירה ,בשלמות או באופן חלקי ,לפני פרצלציה ו/או אחרי
פרצלציה ו/או בעת רישום בית משותף על המקרקעין ו/או המגרש ו/או בכל דרך אחרת.

.8

.9

8.1

לפעול מעת לעת אצל כל צד ג' לרבות השלטונות המוסמכים (בין עירוניים ובין ממשלתיים) ,ללא
צורך בהסכמתנו ,לשם ביצוע תיקונים ו/או שינויים בהיתרי הבנייה ,הגשת התנגדויות ,מתן
תשובות להתנגדויות בקשר עם כל הליך תכנוני אחר המתייחס למקרקעין ולחתום על כל מסמך
שיידרש לשם האמור ,לרבות כל תכניות בניה ו/או תכניות הגשה ו/או תשריטים ו/או בקשות ו/או
טפסים ו/או התחייבויות ו/או מסמכים הנדרשים על פי דין ו/או לשם קבלת ו/או הוצאת היתרי
בניה ,על המקרקעין ו/או המגרש ,ולחתום על כל תכניות הבניה ו/או תכניות הגשה ו/או הבקשות
ו/או הטפסים ו/או המסמכים הנדרשים על פי דין (להלן" :תכניות הבניה") לרבות תשריטים
וכיוצ"ב ,מסמכים שיגיש הרוכש לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשר לבניה על המקרקעין ו/או
המגרש.

8.2

לבנות ו/או להקים ו/או לקבל את מלוא אחוזי הבניה בבת אחת ו/או בשלבים כדי לבנות כל מבנה
ו/או בניין במקרקעין ו/או במגרש ,כולם או חלקם ,בהתאם לרשיונות שיינתנו על ידי השלטונות
המוסמכים ,מעת לעת.

8.3

לבצע מפעם לפעם ,פיתוח מכל מין וסוג שהוא במקרקעין ו/או במגרש ,כולם או חלקם ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,עבודות ביוב ,תיעול ,ניקוז ,חשמל ,סלילת כבישים ,מדרכות ,תאורה,
גינון ,אשפה ,מתקני ציבור וכיו"ב ,והכל בהתאם לרשיונות שיינתנו ע"י השלטונות המוסמכים.

8.4

להסכים לכל בקשה להוצאת היתר בניה ו/או לשינוי ו/או לבנייה נוספת על המקרקעין ו/או
המגרש ,וכן להסכים לכל בקשה שתוגש כאמור להקלה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה תשכ"ח
 ,1965 -וכן לקבל בשמנו ובמקומנו הודעות עפ"י דין בקשר לכך.

8.5

לנהל מו"מ ו/או להגיע לידי הסכמה עם כל רשות מוסמכת ביחס לאגרות בניה ,אגרות פיתוח,
היטלים ,מיסים ,תשלומים ,זכויות בניה וכיו"ב.

8.6

להגיש בקשה ולפעול לשינוי כל תכנית בניין עיר שתהיה בתוקף בכל עת ו/או ליזום ,להגיש ולטפל
בשינוי תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות ו/או תכניות מיוחדות ו/או תכנית בינוי ו/או כל תכנית
אחרת החלה ו/או שתחול על המקרקעין.

8.7

לקבל ו/או להעביר למקרקעין ו/או המגרש זכויות בניה ממגרשים ו/או חלקות אחרות ,להעביר
מהמקרקעין ו/או המגרש זכויות בניה למגרשים ו/או חלקות אחרות.

8.8

לאחד את המקרקעין ו/או המגרש עם חלקות נוספות ו/או מגרשים אחרים ,סמוכות או אחרות.

לרשום ו/או לתקן ו/או לבטל ו/או למחוק ו/או לייחד הערות אזהרה ו/או להסכים לרישומן ו/או ביטולן,
לתקן רישום ולהוסיף לרישום הערות אזהרה ,לטובתנו על המקרקעין ו/או על הדירה ו/או לטובת צדדים
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שלישיים ,לרבות ,אך לא רק ,לטובת חברת חשמל ,רשויות מקומיות ,מוסדות פיננסיים ,רוכשים אשר
ירכשו זכויות במקרקעין וכל גורם אחר ,לפי שיקול דעתם הסביר של מיופי הכח בשמי/נו ובמקומי/נו ,וכן
לחתום על כל מסמך ו/או בקשה ו/או התחייבות אשר מורשי/נו ימצאו לנכון ,לרבות אך לא רק ,בקשר עם
רישום ו/או ביטול הערת אזהרה על המקרקעין ו/או המגרש ו/או על הדירה לטובת הרוכש ו/או לטובת
רוכשים אשר ירכשו מאת הרוכש זכויות במקרקעין ו/או במגרש ,כולם או חלקם ,ו/או בדירה ,בחלקים
מסוימים ו/או בלתי מסוימים .כמו כן ,לחתום על התחייבויות מתאימות לשם רישום הערות אזהרה
כאמור לעיל .לחתום על כתב הסכמה וכל מסמך אחר מכל סוג שהוא ,ללא יוצא מן הכלל ,שיהיה דרוש
כדי לקבוע ,להסכים או לאשר שהערת האזהרה הרשומה לטובתי/נו תירשם ותיוחד למקרקעין ו/או
המגרש ו/או לדירה ו/או לחלקה/ות שתיווצרנה במסגרת הליכי איחוד ו/או חלוקה של המקרקעין ו/או
המגרש ו/או לחלקה/ות המשנה שתיווצרנה לאחר רישום הבניין ,בין לבדו ובין ביחד עם בניין/נים נוספים
אשר ייבנו על המקרקעין ו/או המגרש ,כבית משותף ואשר תירשמנה בבעלות החברה.
.10

לרשום ו/או להסכים לרישום הערות אזהרה ו/או וזיקת הנאה לטובת רוכשי זכויות כלשהן במקרקעין
ו/או במגרש ו/או בכל חלק מהם ו/או לטובת רוכשי זכויות בבניין ו/או בבניין/ים אשר יבנה/ו ו/או נבנה/ו
במקרקעין ו/או במגרש לרבות כל חלקה/ות אחרת/ות שתיווצר/נה עקב פיצול ,איחוד או חלוקה מחדש
של החלקות הנ"ל ,כולן או חלקן (להלן" :הבניין הנוסף") ו/או לטובת חליפיהם של כל אלה ו/או לטובת
בנקים ו/או לטובת מוסדות פיננסיים אשר יתנו לרוכשים האמורים ו/או לטובת צדדים שלישיים.

.11

לפעול לביטול רישומה של הערת אזהרה שנרשמה בניגוד להוראות ההסכם.

.12

לרשום זכות חכירה ו/או בעלות ו/או זכויות שימוש ו/או זכויות מעבר ו/או כל זכות אחרת אשר תידרש
לטובת חברת חשמל בקשר עם תחנת טרנספורמציה אשר תיבנה/נבנתה במקרקעין ו/או במגרש בכפוף
להוראות המכרז ולהוראות הסכם זה.

.13

לחתום בשמנו ובמקומנו על כתב הסכמה לרשם המקרקעין לפיו רשאי הרוכש לעשות כל עסקה ו/או
פעולה בקשר עם המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור רישום
חכירות ו/או רישום משכנתאות ו/או רישום הערות אזהרה.

.14

לחתום על התחייבות/יות לרישום משכנתא/ות על החכירה/ות ו/או על הבעלות אשר תירשם לטובת
הרוכש הנ"ל על המקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או הדירה לטובת בנקים למשכנתאות ו/או
מוסדות פיננסיים אחרים ו/או לטובת כל אדם ו/או כל גוף משפטי אשר יתנו בטחונות ו/או ערבויות
להבטחת השקעותיהם של הרוכשים האמורים ,בגין הלוואות שינתנו לרוכש .לרשום ו/או ליתן הסכמה
לרישום הערות אזהרה על המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה לטובת הבנקים למשכנתאות ו/או
המוסדות הפיננסים כאמור לעיל בגין התחייבויות האמורות.

.15

לחתום ו/או ליתן הסכמה לכל הסכם בקשר עם המקרקעין ו/או המגרש ,לרבות הסכם ליווי בניה על
המקרקעין ו/או המגרש.

.16

לחתום על כל מסמך אשר באי כוחנו ימצאו לנכון באשר לצמצום ,שינוי ,ביטול ,החזר של כתב ערבות של
בנק או פוליסת ביטוח או של בטוחה אחרת שניתנה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) תשל"ה ( ,1974 -להלן" :חוק המכר הבטחת השקעות") כפי שהוא כיום או כפי שיתוקן או ישונה
מפעם לפעם; כולל ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל ,ביטול ,ייחוד או שינוי של הערת האזהרה.

.17

להעביר ולהסב לחברת הביטוח ,ככל שתוציא לנו פוליסה או פוליסות ביטוח ו/או לבנק ,ככל שיתן לנו
ערבות או ערבויות להבטחת הכספים שנשלם לחברה עבור רכישת הממכר לפי חוק המכר הבטחת
השקעות (להלן" :חברת הביטוח" ו/או "הבנק" לפי העניין) ,את כל זכויותינו בממכר וכן את הערת
האזהרה שנרשמה לטובתנו על הממכר  -זאת במקרה שחברת הביטוח או הבנק ישלמו לנו את הכספים
שיגיעו לנו על פי פוליסות הביטוח שחברת הביטוח הוציאה או תוציא לנו או על פי הערבות או הערבויות
שהבנק הוציא או יוציא לנו?.

.18

למשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמי/נו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פי חוק המקרקעין ,תשכ"ט1969-
(להלן" :חוק המקרקעין") ו/או על ידי משכון על פי חוק המשכון ,תשכ"ז( 1967 -להלן" :חוק המשכון")
על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או על פי כל חוק אחר ,בין שיש לו עתה תוקף ובין שיקבל
תוקף בעתיד (להלן" :המשכנתא") ,את המקרקעין ו/או המגרש ,כולם או חלקם ,ו/או הדירה ,ו/או
זכויות חוזיות ו/או מן היושר ו/או כל זכות אחרת שיש ו/או תהיה לי/נו בדירה ו/או בגין הדירה ,בין

38
שתירשם כמשכנתא ראשונה בדרגה ו/או בכל דרגה אחרת ובין שתירשם עם משכנתאות או זכויות
אחרות ,בין שהמשכנתא תהיה על ידי רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין על פי חוק 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 במקום ו/או בנוסף לחוקים הנ"ל ו/או בכל דרך אחרת שתיראה למורשי/נו הנ"ל ,הכל
בתנאים ובהוראות אשר מורשי/נו ימצא/ו לנכון לפי שקול דעתו/ם המוחלט ,לרבות ויתור על כל הגנה לפי
סעיף  33לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב ,תשל"ב )1972-ו/או לפי סעיפים  38-39לחוק ההוצאה לפועל
תשכ"ז ,1967-כפי שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או
במקום החוקים הנ"ל והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
.19

לבקש ו/או לרשום ו/או להסכים לרשום את הבניין כבית משותף בין לבדו ובין ביחד עם בניין/נים נוספים
אשר ייבנו על המקרקעין ו/או המגרש ,לרבות כל חלקה/ות אחרת/ות שתיווצר/נה עקב פיצול ,איחוד או
חלוקה מחדש של החלקות הנ"ל ,כולן או חלקן ולעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין ו/או כל חוק
אחר אשר יבוא במקומו.

.20

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה  -לחתום על כל תקנון ו/או הרשאה ולהוציא חלקים מתוך הרכוש
המשותף ולהצמידם לדירה ו/או לדירות אחרות בבניין ו/או בבניינים הנוספים בכפוף להוראות כל דין וכן
לתקן ו/או לשנות את צווי הבית המשותף אשר יינתן/נו על המקרקעין ו/או המגרש וכל חלק ממנה ואת
התקנון שירשם וכן לערוך ו/או לחתום ו/או לרשום הסכמי שיתוף בין הדיירים בבית המשותף או לחתום
על הסכם ניהול ואחזקה עם חברת ניהול ו/או לחתום על כל הסכם אחר הקובע זכויות והסדרים בין
דיירי הבית המשותף לרבות לקבוע ,כי דרכי הכניסה והיציאה לחניון המשותף ומתקנים נוספים יהיו
משותפים לבניין ולבניין/נים הנוספים וכי ההחזקה והניהול של הבניין והבניין/נים הנוספים יהיו נפרדים.

.21

לכלול בתקנון או לרשום בדרך אחרת את הסכם הניהול שנחתם ביני לבין החברה ו/או הוראות הכלולות
בחוזה שביני לבין החברה המתייחסות לניהול ולאחזקה של הרכוש המשותף ,הכל לפי שיקול דעתם של
באי כוחנו הנ"ל.

.22

להתקשר עם חברת הניהול בהסכם לשם אספקת שירותים לבניין ו/או לבית המשותף ו/או לפרויקט
ולרבות לשטחי המסחר שבו ו/או למקרקעין (לעיל ולהלן" :הסכם ניהול") ולבקש או להסכים לרשום את
הסכם הניהול בלשכת רישום המקרקעין ,בין על ידי רישום הערה ,בין על ידי הכללת הסכם הניהול או כל
חלק ממנו בתקנון הבית המשותף ובין בכל דרך אחרת ,ולעשות את כל הפעולות ,הדברים והעניינים
הקשורים בהתחייבויותינו עפ"י הסכם הניהול שאנו ו/או מי מאיתנו רשאים ,יכולים ו/או זכאים לעשות
ולפעול הן עתה והן בעתיד וללא כל סייג ו/או הגבלה שהם.

.23

לבקש לרשום ולהסכים בשמנו לרשום הערות אזהרה ,זיקות הנאה להולכי רגל ולכלי רכב ,זכויות שימוש
בשטחים ובמתקנים ו/או רישום בית משותף ,תקנון מוסכם ,הסכמי שיתוף ,הסכמה למינוי נציגות
זמנית ,הצמדות למיניהן ,וכן להסכים בשמנו לכל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מפעולות
הרישום הנ"ל.

.24

להסכים לרישום ו/או לבקש תיקון של כל צו רישום שניתן או שיינתן עפ"י חוק המקרקעין לגבי הבית
המשותף ,לקבל ולהוציא צווים מאת הפקיד המוסמך או מכל רשות אחרת בקשר לרישום לפי החוק
ולתקן ו/או לשנות כל צו רשום כנ"ל .לשנות הצמדות בבית המשותף ,לשנות חלקים ברכוש המשותף,
להוסיף יחידות ,לגרוע מיחידות ,לבטל יחידות ,לבנות בבית המשותף מבנים ,תוספות ,או להרוס מבנים
ולעשות כל פעולת בניה בבית המשותף .לצמצם או להגדיל את הרכוש המשותף ,לקבל רשיונות בניה,
לבקש שינוי תכניות ,לחתום על תכניות פרצלציה ורפרצלציה ,תכניות הפרדה ותוכניות איחוד חלקות,
להגיש בקשות ,הצהרות ומסמכים מכל סוג ומין שהוא וכן לעשות כל פעולה ללא יוצא מן הכלל שזכאים
ורשאים אנו לעשות בקשר עם הבית המשותף ,הרכוש המשותף וכל חלק בהם.

.25

לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על תקנון מוסכם ו/או הסכם שיתוף לפי חוק המקרקעין ו/או על כל תיקון
של הנ"ל.

.26

לקבל חזקה בדירה ו/או בכל חלק מהמקרקעין ו/או המגרש לרבות בכל חלק מהבניין שייבנה על
המקרקעין ו/או המגרש ואשר אני/ו זכאי/ם לקבלו.

.27

לשם המטרות המנויות לעיל ,ומבלי לפגוע בכלליותה של ההרשאה הנ"ל הנני/ו מרשה/ים ומייפה/ים את
מיופי הכוח הנ"ל לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ו/או כל חלק מהן:
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 27.1להופיע ולפעול בשמי/נו ובמקומי/נו בפני רשות מקרקעי ישראל ,הממונה על רישום המקרקעין
ו/או המפקח על רישום המקרקעין ו/או רשם המקרקעין ו/או עיריית מודיעין-מכבים-רעות ו/או
כל פקיד ו/או נושא תפקיד אחר בלשכת רישום מקרקעין כלשהי ,עורך דין ,קרן קיימת לישראל,
רשות הפתוח ,פקיד הסדר קרקעות ,מחלקת המדידות ,הממונה על רשום שכון ציבורי ,הממונה על
המחוז ,ועדות בנין ערים ,מקומיות ומחוזית ,נוטריון ציבורי או כל נוטריון אחר ,במשרד ההוצאה
לפועל ,במשרדי המפקח על מטבע חוץ ,רשם המשכונות וכן במשרדים ממשלתיים ,מקומיים,
עירוניים ,ציבוריים ,מוסדות בנקאיים ,מוסדות פיננסיים ו/או על מוסדות אחרים לרבות ובמיוחד
מוסדות בנקאיים ו/או מוסדות פיננסיים אשר לטובתם ניתנה על הדירה ו/או ביחס אליו
התחייבות לרישום משכנתא ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל חוזה ו/או שטר ו/או בקשה ו/או
תצהיר ו/או הצהרה ו/או הודעה ו/או תעודה ו/או התחייבות ו/או שטרי מכר ו/או שטרי חכירה
ו/או שטרי ביטול חכירה ו/או תנאים נלווים לשטר חכירה ו/או שטרי משכנתא ו/או כתבי ויתור
ו/או שטרי פדיון ומשכנתא וכל מסמך או שטר אחר הדרושים לביצוע הפעולות והמעשים
המפורטים בייפוי כוח זה ו/או דרושים לשם ביצוע הפעולות הנקובות בייפוי כוח זה.
 27.2לחתום על כל ההסכמים ,חוזים ,הצהרות ,חשבונות ,אישורים ,קבלות ,וכיו"ב שיידרשו לשם
ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה ובכפוף להוראות הסכם זה.
 27.3למנות עו"ד ,ארכיטקט ,שמאי ,מעריך או כל אחד אחר בקשר ולצורך ביצוע כל או חלק מהפעולות
והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה ובכפוף להוראות ההסכם.
 27.4לשלם את כל התשלומים ,המיסים ,האגרות ,הארנונות וכל תשלום אחר ללא יוצא מן הכלל לכל
רשות ואדם שהוא ,עבורי/נו ובמקומי/נו ,לשם ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה,
ובכלל זה להגיש השגות ו/או תביעות ו/או בקשות בקשר עם ביצוע תשלום כל האמור לעיל.
 27.5במקרה של ביטול ההסכם ו/או אי כניסתו לתוקף ,להודיע בשמנו ובמקומנו לרשויות השונות,
לרבות רשויות מיסוי מקרקעין ,על ביטול ההסכם ,ולחתום על מסמכי ביטול ו/או הצהרות ו/או
תצהירים ו/או דיווחים דרושים על פי כל דין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות ,לשם דיווח
על ביטול ההסכם לאותן הרשויות.
 27.6פירוט הפעולות הנ"ל אינו בא לצמצום או הגבלת הפעולות שמיופי הכוח הנ"ל ימצאו לנכון ויש
לראותן במובן הרחב ביותר ,ועל כן הנני מצהיר כי מיופי הכח הנ"ל יוכלו לפעול ולבצע את כל או
חלק מהפעולות הנ"ל כפי שאני/ו עצמי/נו יכול/ים לפעול אישית וכל כתב שמיופי הכוח הנ"ל
יחתמו בנדון ,יתקבל ע"י רשם המקרקעין ו/או מינהל מקרקעי ישראל כמספק לצורך ביצוע כל או
איזו מהפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה.
 27.7מדי פעם בפעם להעביר ייפוי כח זה ,כולו או מקצתו ,לאחר או לאחרים ,לבטל כל העברה שנעשתה
כנ"ל ולהעבירו מחדש ,למנות עורכי דין או מורשים אחרים ,לפטרם בכל עת ולמנות אחר או
אחרים במקומם לפי ראות עיניו/הם של מורשי הנ"ל.
 27.8כל מה שיעשה/ו מורשי/נו הנ"ל או כל מה שיגרום/מו בכל הנוגע לייפוי כח זה יחייב אותי/נו ואת
יורשי/נו ואת כל הבאים מכוחנו והריני/נו מסכים/ים מראש לכל מעשיו/הם של מורשי/נו שיעשו
בתוקף כח הרשאה זה לפי שיקול דעתם הסביר.
.28

ייפוי כוח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו רשאי/ים לבטלו ו/או לשנותו ,באיזה אופן שהוא ,היות
והוא נועד להבטיח את זכויות צד ג' הקשורים לפרויקט/ים הנבנים על המקרקעין ו/או המגרש ,לרבות
בנק הפועלים בע"מ ו/או הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ ו/או מזרחי טפחות בע"מ ו/או בנק
עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ ו/או משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ ו/או בנק כרמל
למשכנתאות והשקעות בע"מ ו/או בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ו/או בנק ירושלים לפתוח ולמשכנתאות
בע"מ ו/או בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע"מ ו/או בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ו/או בנק איגוד
לישראל בע"מ ו/או כלל ביטוח בע"מ ו/או בנק ירושלים בע"מ ו/או כל בנק ו/או מוסד פיננסי אחר (כולם
ביחד וכל אחד לחוד יקראו לעיל ולהלן "הבנק" לפי עניין) ולרבות בעלי/מחזיקי/רוכשי הדירות ו/או
שטחי המסחר ו/או רוכשי חלקים אחרים במקרקעין ו/או במגרש ו/או בבניין ו/או כל בעל זכויות אחר
במקרקעין ו/או במגרש ו/או בבניין .ייפוי כח זה יישאר בתוקף גם לאחר מותי/נו ויחייב את יורשי/נו
ויורשי יורשי/נו את מנהלי עיזבוננו ואת כל מי שיבוא בשמי/נו ו/או במקומי/נו.
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.29

הזכויות והסמכויות המוקנות למיופי הכוח הינן מהותיות ולא טכניות ,באות להרחיב את הסמכויות לפי
הסכם זה ,כדי שבאי כוחי/נו הנ"ל יוכלו לעשות בשמי/נו ובמקומי/נו את כל אשר אני/ו רשאי/ם לעשות
בעצמי/נו ו/או באמצעות אחרים בקשר עם הדירה ו/או המקרקעין ו/או המגרש.

.30

הנני/ו מאשר/ים ומסכים/ים בזה מראש לכל הפעולות שתעשנה על ידי כל אחד ממיופי הכוח הנ"ל או מי
שיתמנה על ידם כנ"ל לפי ייפוי כוח זה ובהתאם להוראות ההסכם ,ולא תהיה לי/נו כל תביעה ו/או
דרישה למיופי הכוח אם יפעלו בהתאם לייפוי כוח זה ובהתאם להוראות ההסכם.

.31

אין במתן יפוי זה כדי לשחררנו מן החובה למלא בעצמנו את כל הפעולות ,או איזה מהן הנזכרות בייפוי
כח זה ,הנני/נו מסכים/ים כי עוה"ד מיופי כחי/נו ,ייצגו את זוהר וצפריר שרבט חברה לבנין בע"מ ,ח.פ.
 514943893בביצוע כל או חלק מהפעולות על פי ייפוי כוח זה וידוע לי/נו כי מיופי כחי/נו אינם עורכי
דיני/נו לצורך ההסכם לפיו רכשנו את הזכויות בדירה (לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או שינוי להסכם
הנ"ל) וביצועו.

.32

בייפוי כח זה  -לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך ,לפי
העניין.
ולראיה באתי/נו על החתום ,היום ________

_ _ ________ ____

_____ _________

______ ,ת.ז .
_______

______ ,ת.ז.
_ _ _____
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נספח ד'
ד' ד '

נספח ד'  -נספח הבנק [בכפוף לשינויים שיקבעו ע"י הבנק המלווה]
.1

ידוע לרו כש כי לצורך הקמת הפרויקט במקרקעין הידו עים כחלק ות ( 18 :בחלק),
( 19בחלק) ו ( 30 -בחלק) בגוש  4351וחל קה ( 19בחלק) בגוש  4724במגרש  307לפי
תכני ת מפורטת מס' לה , 6/170 /הממוקם ברמ לה (להלן " :הפרויקט ") מקבלת  /תקבל
זוהר וצפריר שר בט חבר ה לבנין בע"מ ,ח.פ( 514943893 .להלן " :החברה ") מבנק
______ _____ (להלן " :הב נק " ) אשראי ושירותים בנקאיים שונים ,בכלל זה הפקת
ע רבויות על  -פי חוק המכ ר (דיר ות) (הבטחת השקעות של רוכ ש י דירה) ,תש ל"ה 1974 -
(ל הלן בהתאמה  " :האשראי " ו  " -חוק המכר ") ,כי העמדת האשראי לחבר ה מותנ י ת
בקיום תנאים מוקדמי ם והמש ך העמדתו לחברה מותנה בעמידת ה חברה
בהתחייבו יות יה כלפי הבנק ,וכי להבטחת האשראי יצר ה ו/או ת יצור ה חברה ,לטוב ת
הבנק שעב וד ו/א ו משכנתה על הפרויקט ועל ה מ קרקעין כול ל על כל זכו יות הבניה
הקי ימות והעתידיות ( בלבד שאין מדובר בזכויות בני ה ש מ וע ד ה יווצרן הנו ל אחר
שה חברה מ כרה את כל הדירות בבניין )  ,שזכ ויות הבנק על  -פי ה ם ג וברות לכל דבר
ועניין על זכויות ה רוכש בין אם מו עד יצירתם מאוחר למועד חתימ ת החוזה ובין אם
קודם לו ( ל הלן " :השעב ודים לטובת הבנק ").

.2

י דוע לרוכש כי היחידה נמכרת לרוכש בכפוף לשעבודים לטובת הבנק ,וכל עוד לא
הסכ ים הבנ ק להחריגה מתחולת השעבודים שלט ובת ה בנק ,היח ידה מש ועבדת לבנק.

.3

הודע לרוכש כי יחידת הדיור ב מקרק עי ן שרכש מאת החברה על  -פי החו זה מיום
______ (להלן בהת א מ ה " :היחידה " ו  " -החוזה " ) הינה חלק מה פרויקט ,והחברה
ממחה לבנק על דרך שעבוד לפי ח וק המח א ת חיובים ,תשכ"ט  , 1969 -את כ ל זכויותי ו
כלפי הרוכש בפרויקט .

.4

בחת ימתו על נספ ח ז ה מאשר הרוכש כדלקמן:
 . 4.1כי הודע לו כי עליו לשלם א ת מלוא סכו מי התמורה בגין ר כישת היחידה אך ורק
באמצע ו ת שוברי התש לום (להלן " :שוברי תשל ום " ).
 . 4.2כי קיבל מהחברה פנקס שוברי תשלום.
 . 4.3כי חת ם על ה ד ף המלווה המצורף לפנק ס שובר י התשלום הנ"ל לאחר שמולאו בו כל
הפרטים כ נדרש בו.
 . 4.4פרטי חשבון הפרויקט המוטבעים על שוברי התשל ום הינם חשבון מספר _____
המתנה ל בסניף ____ של הבנק ( להל ן  " :חשבון ה פרויקט ").
 . 4.5כ י הרוכש לא יה יה רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על גבי שו ב רי
התשלום .במידה ושו ברי הת שלום לא י כללו את פרטיו האישיי ם ש ל הרוכש (שם
ו תעו דת זהות) ,פרטי היחידה הנרכשת וסכ ומי הת שלום  ,יהא על ה חברה ו/או הבנק
להשלים פרטים אלה ב אמצעות הנ פקת פנקס שוברי ם חדש.
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 . 4.6הרוכ ש רשאי לפנ ות לבנק ולוודא האם מספר חשבון הפרויקט ושם הפרו יקט שימסור
הרוכש לבנק תואמי ם את הפרטים הר שומים בבנק וזאת בכל ה אמצ עים הבאי ם:
בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הפרויקט ,ב א מצ עות מענה ט ל פוני אשר מספר הט לפון
מאפשר גישה אליו מופיע בשוברי הת שלום ובאמצע ות אתר האינ טרנט של הב נק.
.5

הודע לרוכש כי הערבות על  -פי חוק המ כר ש עליו לקבל מאת החברה (להלן " :ערבו ת
חוק המכר ") כ נגד ביצוע תשלומים בקש ר ע ם רכישת היחידה (להלן " :התמורה ") יופק
אך ורק אם י של ם את התמ ור ה באמצעות שוברי ת שלום לחשבון הפרויקט .לצורך
ביצוע האמ ור לעיל ,נו תנת בזאת הח ברה לרוכש הור אה בלתי חוזרת לשלם את מלוא
סכום הת מורה בקשר עם רכישת היחידה באמצע ות שו ברי תשלום בלבד  ,לחשבון
הפרויקט .ידו ע ל רו כש כי לא יקבל ערבות חוק המכר בגין תשלומי תמור ה ש לא ש ולמו
ב א מצעות שוברי התשל ום.

.6

הודע לרוכש כי עם תשלום השובר יהיה זכאי ל קבל מהבנק ע רבות חוק ה מכר בסכום
השווה לתשלום ששולם באמצעות השוב ר ללא מס הערך המוסף הנכלל ב כספים אלה,
בשיעור מ ס הערך המוסף החל לפי חוק מ ס ע רך מוסף התשל"ו  1975 -במועד תשלום
השובר (להל ן  " :מס ה ער ך המ וסף ").

.7

ידוע לרו כש כי בהתאם לחוק המכר ,על הקרן שהוקמ ה במשרד האו צר לשלם לרו כש
את סכום מס הערך המוסף ,במקרה בו תמומש הערבות בהת אם לת נאיה ,וכי תשלום
מס הער ך המו סף יועבר לרוכש באמצעות הבנק .מובהר ,כי ה בנק יעביר את כספי מס
הערך המוסף רק ככל ויתקבל ו מ ה קרן ,ו אין לבנק כל אחריות כ לפי הרוכש במידה ולא
הועברו אלי ו הכספ ים כאמור.

.8

ה ודע לרוכש ש הוצאת ערבו ת ח וק המכר על  -ידי הבנק מותנית בקיום מ לא ו שלם ש ל
התחייבויותיו על  -פי מ סמך ז ה בלבד ,ובפרט ביצוע תשלום התמורה בא מצעות שו ברי
תשלום בלבד .לפיכך הרוכש ישלם ל חבר ה את ה ת מור ה אך ורק באמצ עות שוברי
התשלום לחשבון הפרויקט .ביחסים שבין הר וכש לבין הב נק תשלום שא יננו מ תבצע
באמצעות שוברי התשלום לחשבון ה פרויקט לא ייחשב כתשלום לחבר ה על  -פי החוזה
ול א תוצא ערבות חוק המכר בגינו ולא י זכ ה את ה רוכש בקבלת חזקה ביחידה
ובהחרגת היחידה שר כש מש ע ב וד הב נק .כמו כן ,מובהר בזה לרוכש כי לא ניתן לבצע
הפקדה של כספי התמורה בחשב ון הפרויקט שלא בא מצעו ת שובר תשלום .למען הסר
ספק ,עס קת ברטר או טרייד אין אינן נ חשבות להפקדת כספ ים בחשב ון הפרויקט ולא
תזכינה את ה רו כש בקב לת ערבות חוק המכר וחזקה ביחידה.

.9

בכפוף לפ ניה ב כ ת ב ש ל החברה לבנק ,ימציא הבנק לרוכש מכתב החרגה מותנה (להל ן:
" מכתב ההחרגה ") ב נוסח ובתנאי ם על  -פ י הו ראות חוק המכר.

. 10

החברה והרוכש מס כימים ומתחייבים בזאת ,כי הח ל מתאריך החתימה על מסמך זה,
לא יעשה מי מהם כל שינ וי או תו ספת לחוזה ,ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ו מרא ש.

. 11

ה ו ד ע ל רו כש שזכותו ש ל הבנק ,או כל מי מטעמו ,לקבל ו/או להעבי ר את הזכ ויות ו/או
ה חובות בקשר עם הפר ויקט לאחר ולהמשיך לפי בחירתו בעצמו ו/או באמצעות אח רים
בהקמת ה פרויקט במקרה שהח ברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי ה בנ ק בגין הקמת
וביצוע הפרויקט ואולם להסרת ספק מוב הר כי ז כות ז ו הינה של ה בנק בלבד ותלויה
בשיקול דעתו הבלעדי ובתנ אים שיקב עו על  -ידי ה בנק ואין לר וכש כל זכו ת לדרוש את
השלמת הפרויקט או כל חלק הימנו על  -יד י הבנק או כ ל מי מטעמו.
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. 12

במקר ה של מי מוש ערבות חוק המכר ,יראו א ת החוזה מבוטל ,והזכויות מכל מין וסוג
שהם שהוק נו לרוכש ב יחי דה יוחזרו לחב רה ולחזקתה או יומחו לבנק כשהיחידה פנויה
מכל אדם וחפץ ,וכן נקייה מכל ע יקול ,שעבו ד או זכות כלשהי לטובת צד ג' ,ש אינו
הבנק.

. 13

מובהר בזאת ,כי ב התקיים התנאים הק בועים ב ערבות חוק המכר לביטולו ו/א ו
לפקיעת ו ,תהיה ערבות חוק המכר שניתן לרוכש בט ל ה ו מבוט ל ת וח סר ת כל תוקף ,בין
אם החזירו הרוכש ובין אם לא ,ולא יהי ו לרוכש כל זכויות ע ל  -פי ו.

. 14

הודע לרוכש כי לא ניתן להסב את ערבות חוק המכר לצ ד ג' כלשהו.

. 15

ה ודע לרוכש כי אין לרשום כל ה ערת אזה רה בקשר לזכויותיו ביחידה ב טר ם תירש ם
משכנתה על המקרקעין לטובת הבנק .בכל מקר ה ,זכ ו יות הב נק עדיפות לגבי היחידה
כל עוד לא התקיימו במלואם התנ אים שיצו ינו במכתב ה החרגה ,והער ת האזה רה ,ככל
שתירש ם ,לא תקנה לרוכש זכות להתנג ד למימוש ה שעבודים לטובת הבנק ו/או
למי מוש זכו יותיו על  -פי ההסכמים בינו ל בי ן החבר ה.

. 16

הרוכש מתחייב בזאת להודי ע לבנק על ב יטו ל החו ז ה מכ ל סיבה שהיא וזאת מיד עם
ביטולו.

. 17

למניעת ספק מובהר ,כי לבנק אי ן כל התחייב ות ישירה ו /או עקי פה כ לפי הרוכש  ,לא
במפורש ולא מכללא  ,בקשר עם הקמת ה פרויקט ו/או בקשר עם היחידה .כמו כן  ,אין
בתשלום שוברי תשלום כ די להקנו ת לרוכש זכות מעבר לזכות לק בלת ערבות ח וק מכ ר
ב ס כום הש ווה לסכום השובר ששולם בהפחתת רכיב מס הערך המוסף כה גדרתו לע יל
ו/או לא יהיה בהנפקת ערבות חוק המכר בעק בות זאת ,כשלעצמם ,כדי להקנו ת לרוכש
זכ ויות מעבר לכך ,לרבות לעניין החרגת היחידה שרכש מתחולת השעבודי ם לטובת
הבנק על הפרויקט ומקרקעי הפ רויקט ,הממש יכי ם לעמ ו ד במ לו א תוקפם והיקפם .אין
אמור כדי לגרוע מהוראות תיקון  7לחוק המ כר.

. 18

מבלי לג רוע מכלליות האמור יוד גש ,כי מנ גנון הפיקוח על הבניה בפרויק ט ו/או על
קיום התחייבויות החברה לבנק ו/או קצ ב שחרור כספים מחשבו ן הפרוי קט  ,נעשה
לצרכי הבטחת אשראי למימון הפרויקט ,שנ יתן ו  /או יינת ן על  -ידי הבנק  .כל אמצע י
פיקוח ו/או ביטוח ו/או זהירות בו נוקט הבנק בקשר ע ם הפרויקט ,אם יינקט ,אין בו
כדי לה טיל על הבנק חבות ו /או חובת זהירות כלשהי כלפי הרוכש ו/או כלפ י מי מטעמו
ו  /או כלפי מי מבעליו ,לר בו ת אין בכך כדי לחייב את הבנק בפיקוח לטובת הרוכש על
ה א שראי  ,אין בכך כדי לחייב ה בנק לפקח על קצב שחרור הכספים ו /או כי הכ ספים
מיועדי ם לבניית הפ רויקט בלבד  .אין לבנק מח ויבות להסתמך על מנג נון הפיקוח
כאמ ור והוא אינו נושא בכל אחרי ו ת להסתמכות הרו כ ש על מנגנון הפיקוח  ,ככל
שת יווצר אצל הרוכש הסתמכות כאמור .אם במידה והרוכ ש מעו ני ין בפיקוח ו/או
במנג נוני הגנה כל שהם לכספו ,עליו להס דיר זאת במישרין מול החברה ,והר וכש מאשר
כ י הוא אינו רו אה ולא יראה את הבנק כאחראי כלפיו באחריות כלשהי מעבר
לאחריות הבנק על ערב ויו ת המכר שהוצאו ו/או יו צאו לט ובת הרוכש ובכפוף לתנאיהן.
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. 19

כמו כן ,ועל אף האמ ו ר בה ור אות כתב זה ,מודגש ב זאת ,כי הודע לרוכש שלבנק אין
מח ויב ות כל פי החברה ו /או כלפי הרו כש להשלים את הקמת הפרוי קט ו/או להשלים
את היחידה שנרכשה ע ל  -ידי הרוכש ו/או לבצע בגינ ם השקעה ו/או הו צ אה ו/או כל
פעולה ו כי מערכת ההתקשרויות שבין הבנק ובין החברה ,בכלל זה כתב התנא ים בגין
מימון הפרויקט על כל צרופו תיו ונספחיו הנובע מ הם ,על כ ל מרכיביהם ועל כל הכרו ך
בהם אינם בגדר חוזה לט ובת אדם שלישי כמשמעות המונח בפרק ד' לחוק החוזים
(חלק כללי) ת של"ג  1973 -ו אין בהם כדי להטיל על ה בנ ק אחרי ות ו/או מחויבות כלשהי
כלפי הרוכש לגבי השימוש ב כספי ם ומטרתם ,אופן וקצב ש חרורם מחשבון הפרויקט,
מימון הפר ויק ט ,טי בו ,קצב התק דמותו ,אופן ניהולו ו /או עמידתו בתנ אים הנדרשים
על  -ידי כל גוף ו/או רש ות כלשהי .התחייבויות החברה ניתנו לבנק בלב ד והבנק אינו
חייב ל אכ וף אות ן ו/או לפקח על ביצוען והכל בכפוף להוראות הדין .

. 20

מסמ ך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ו תנאי מתנאיו.

. 21

הרוכש ו החברה מ סכימים בזא ת  ,כי במקרה של סתירה ו  /או אי התאמה בין תנאי
מסמך ז ה ו/או נוסח ערבות חוק המכר לבין החו זה ,יגברו ויחולו לגבי העניין
שבסתירה ו /או א י התאמה ,תנאי מסמך זה ו/או נוסח ערבות חוק המכר ,לפ י ה ע ניין .

. 22

הודע לרוכש כי לא יוכל לחזור בו מהת חייבויותיו כאמו ר במסמך ז ה ,הואיל ו ז כויות
הבנק תלויות בהן .

החברה

ה רוכש
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נס פח ה '

נספח ה' – כתב התחייבות – חסר דירה רוכש דירת מחיר למשתכן
_____________ ,ת.ז______________ .
אני/אנו החתומים מטה:
_____________ ,ת.ז______________ .
חתמתי/נו על "הסכם  -דירת מחיר למשתכן" בפרויקט ___________ ברמלה (להלן" :דירת מחיר
למשתכן") עם המוכר ,זוהר וצפריר שרבט חברה לבנין בע"מ ,ח.פ.514943893 .
ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן ,כהגדרת מונח
זה מר 174/2017 /בו זכה המוכר (להלן" :המכרז") ,על הכללים הקבועים בו לעניין דירה כאמור ,לרבות כללים
המתייחסים לרוכש הדירה .לפיכך ,מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים
וההתחייבויות המפורטות להלן:
.1
אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י דירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז ,וכי אני/אנו
א.
מחזיק/ים באישור הזכאות הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.
ב.

כמו כן ,חתמנו על תצהיר "חסר קרקע ביעוד מגורים" ,בנוסח המצ"ב.
אני/אנו מתחייב/ים ב את שלא למכור את דירת מחיר למשתכן ,החל מיום רכישתה ועד חלוף 5
שנים מיום קבלת טופס  4לדירה או  7שנים ממועד ביצוע ההגרלה לפי המוקדם מבינהם.
כמו כן ,אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום ,לפני תום  5השנים האמורות או  7השנים ,על כל הסכם
לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום  5/7השנים הנ"ל.
התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל ,כאמור לא יחולו במקרה
של מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר
למשתכן ,בנסיבות של אי פירעון ההלוואה על ידנו לבנק.

.2

.3
א.

י דוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי להבטחת התחייבותי/תנו ,תירשם הערת אזהרה בלשכת רישום
המקרקעין ובספרי המוכר בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן לטובת
המשרד ו/או מדינת ישראל ,על פי כתב התחייבותינו זה.

ב.

ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו ,אחויב/נחויב
בתשלום בסך של  ₪ 450,000לרשות מקרקעי ישראל.
________________
שם____________ :

__________________
שם______________ :
אישור

הריני לאשר כי ביום _____ הופיע/ו בפני ,עו"ד ______ ,בכתובת _________ מר/גב' __________ ,ת.ז.
__________ ו -מר/גב' __________ ,ת.ז __________ .המוכר/ים לי באופן אישי ולאחר שהוזהר/ו כי
עליו/הם להצהיר את האמת ,וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את
נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.
_________________
עו"ד
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תצהיר – ח סר קרקע ב ייעוד מגור ים
.1

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

הרינו מצהירים כי אין לנו ו  /או לתא משפחתנו ו/או למי מיחידיו (" יחידיו"  -יחיד או ב ן
זוג ,לפי הענ יין ,ויל דיהם שטרם מלאו להם ( 21ולמעט ילד נשו י) ומתגוררים עימם ד רך
קבע ונמצא ים בחזקתם) ,זכוי ות (בחלק שעולה על שליש) בקר קע המיועד ת למגורים ,על  -פי
תכנית מאושרת ,מ כוחה ניתן להוציא היתר בנייה ,כמ פורט להל ן:
בעלו ת/חכירה/חכירה לדורות  /שכירות שחל ע ליה חוק הג נת ה דייר  ,נוסח מ שולב ,תשל"ב -
. 1972
זכות על  -פי חוזה פי תוח/חוזה לבעלות/לח כ ירה/לחכירה ל דורות או בכל דרך אחרת (כגון:
ירושה/מתנה/נאמ נות וכיו" ב).
זכויות בנ חלה או במ שק עזר על  -פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות
ל מגורים לחבר קיבוץ או מושב ש יתופי (להל ן " :קי בוץ " ) ,ל לא תשלום או בתשלום מופחת
מכח חברותו בקיבוץ.
זכות לקבלת חוזה פי ת וח/חכירה/בעל ות במסגרת זכייה במכרז פומבי/הרשמה
והגרלה/פט ור ממכרז.
הרינו מצהי רי ם כי ככל ויהיו בידי נו ו/או לתא משפחתנו ו/או למי מי חידיו זכ ויות כמ פורט
לעיל ,לאחר מועד חתימה על תצה יר ז ה ולפנ י מו עד ה חתימה על הסכם המכר לרכישת
דירת מחיר למשתכן ,נדווח זאת למשרד הב י נוי והשיכון ולא נחשב כחסרי ק רקע ביעוד
למגורים .במקרה זה הזכאות ת ישלל ולא ני תן לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר
למשתכן נשוא ה זכייה.
הגדרו ת :
תא משפחתי :
זוג נש וי או ז וג ידו ע בציבור המקיי ם מש ק בית מש ותף ,עם או בלי ילדים (ללא הגבלת
גי ל).
זוגות שנרשמו לנ י שואין ועומדים להינשא תוך  3חו דשים מיום הגשת הבקשה להנפקת
תעודת זכ אות של חסר די רה.
הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא ר ווק טר ם מלאו לו  21שנה ,המתגורר
עמו דרך קב ע ונמצ א בחזקתו .
שם משפחה ________:שם פרטי ________:ת.ז ___________:.חתימת המצהיר._________ :
שם משפחה ________:שם פרטי ________ :ת.ז __________ :.חתימת המצהיר._________ :
• ב מקרה של ב ני זוג נדרשת חתימה של בני הזוג על התצ היר.

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 ו '

נספח ו' – כתב התחייבות -משפר דיור רוכש דירת מחיר למשתכן
אני/אנו החתומים מטה:

_____________ ,ת.ז______________ .
_____________ ,ת.ז______________ .

חתמתי/נו על "חוזה מכר  -דירת מחיר למשתכן" בפרויקט ___________ ברמלה_ (להלן" :דירת מחיר
למשתכן") עם המוכר ,זוהר וצפריר שרבט חברה לבנין בע"מ ,ח.פ.514943893 .
ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן ,כהגדרת מונח
זה במכרז מר 174/2017 /בו זכה המוכר (להלן" :המכרז") ,על הכללים הקבועים בו לעניין דירה כאמור ,לרבות
כללים המתייחסים לרוכש הדירה.
לפיכך ,מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטות להלן:
.1
אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "משפרי דיור" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז ,וכי אני/אנו
א.
מחזיק/ים באישור הזכאות הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.
ב.

כמו כן ,חתמנו על תצהיר "חסר קרקע ביעוד מגורים" ,בנוסח המצ"ב.
אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן ,החל מיום רכישתה ועד חלוף 5
שנים מיום קבלת טופס  4לדירה או  7שנים ממועד ביצוע ההגרלה לפי המוקדם מבינהם.
כמו כן ,אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום ,לפני תום  5השנים האמורות או  7השנים ,על כל הסכם
לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום  5/7השנים הנ"ל.
התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל ,כאמור לא יחולו במקרה
של מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר
למשתכן ,בנסיבות של אי פירעון ההלוואה על ידנו לבנק.

.2

.3
ג.

ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי להבטחת התחייבותי/תנו ,תירשם הערת אזהרה בלשכת רישום
המקרקעין ובספרי המוכר בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן לטובת
המשרד ו/או מדינת ישראל ,על פי כתב התחייבותינו זה.

ד.

ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו ,אחויב/נחויב
בתשלום בסך של  ₪ 450,000לרשות מקרקעי ישראל.
_______________

_______________
שם:

שם:
אישור

הריני לאשר כי ביום _____ הופיע/ו בפני ,עו"ד ______ ,בכתובת _________ מר/גב' __________ ,ת.ז.
__________ ו -מר/גב' __________ ,ת.ז __________ .המוכר/ים לי באופן אישי ולאחר שהוזהר/ו כי
עליו/הם להצהיר את האמת ,וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את
נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.
_________________
עו"ד
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ת צהיר – חסר קרקע בייע וד מגורים (משפר דיור)
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

הרינו מצהירים כי אין לנו ו/או לתא משפחתנו ו/א ו למי מי חי דיו ("יחי דיו"  -יחיד או בן
זוג ,לפי הענ יין ,וילדיהם ש טרם מ לאו להם ( 21ולמעט ילד נשוי) ו מתגוררי ם עימם דרך
קבע ונמצא ים בחזקתם ) ,זכויות (בחלק שעולה על שליש ) בקרקע המיועדת למגורים ,על  -פי
תכנית מאושרת ,מכוחה ניתן ל הוציא היתר בנייה ,כמפורט לה לן:
בעלות  /חכ ירה/חכ יר ה לדורות/שכ ירות שחל ע ליה חוק הגנת הדייר  ,נוסח משולב ,תשל"ב -
. 1972
זכ ות על  -פי חוזה פיתוח /חוזה לב עלות/ל חכירה/לחכירה ל דורות או בכל דרך אחרת (כגון:
ירושה/מתנ ה/נאמנות וכיו"ב).
זכויות בנח לה או במשק עזר על  -פי ח וזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) א ו זכות
למ גור ים לחב ר קי בוץ או מו שב שיתופי (להלן " :קיבוץ ") ,ל לא תשלום או ב ת שלום מופחת
מכח חברותו בקיבוץ.
זכות לקבלת חוזה פ יתוח/חכירה/בעל ות במסגרת זכ ייה במכרז פומבי/הרשמה
והגר לה/פטור ממכרז.
הגדרות :
תא מ שפחתי :
זוג נשוי או זוג ידוע ב ציבור המקיים מש ק בית משותף ,עם או בל י י לדים ( לל א הגבלת
גיל ).
זוגות ש נרשמו לנישואין ועומדים להינשא ת ו ך  3ח ודשים מיו ם הגשת הבקשה להנפקת
תעודת ז כאות ש ל חסר דירה.
הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק טרם מלאו לו  21שנה  ,המתגורר
עמו דרך קבע ונמצא ב חזקתו.
שם משפחה ________:שם פרטי ________:ת.ז ___________:.חתימת המצהיר._________ :
שם משפחה ________:שם פרטי ________ :ת.ז __________ :.חתימת המצהיר._________ :
• ב מקרה של בני זוג נדרשת חתימה של בני הזוג על התצהיר.

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 ז '

הודעה לרוכש על היעדר ייצוג משפטי בעיסקה זו
על פי כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג עיסקאות בדירות) ,התשל"ז –  ,1977וכחלק בלתי נפרד מהסכם המכר
אליו מצורף נספח זה – הודע לרוכש והוא מאשר ומצהיר כדלהלן:
 .23הוברר לרוכש כי עורכי הדין של החברה ו/או מי מטעמם ,ייצגו את החברה בעסקה נשוא הסכם זה
וכי אינם מייצגים את הרוכש וכי הוא רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ע"י כל עורך דין אחר מטעמו ,על
חשבונו .הרוכש מאשר בזאת כי ידוע לו שעורכי הדין של החברה ,ובפרט משרד עורכי דין פישר ,בכר,
חן ,וול ,אוריון ושות' ו/או עו"ד יוסי אלמוג ו/או עו"ד שיראל שרבט ו/או מי מטעמם (להלן:
"עוה"ד") אינם מייצגים אותו בעסקה זו.
 .24תמורת רישום זכויות הרוכש בדירה ופעולות הרישום המפורטות בתקנות המכר(דירות)(הגבלת גובה
ההוצאות המשפטיות),תשע"ה ,2014-יישא הרוכש בשכ"ט עוה"ד ,אשר יהיה כפוף לתקנות המכר
(דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות) ,תשע"ה.2014-
 .25התחייבויות עוה"ד בקשר עם רישום הנכס על שם הרוכש ו/או רישום הפרצלציה (ככל שרישום זה
יחול על החברה) ו/או רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם למפורט בהסכם ובהתאם
להוראות חוק המכר ,הן התחייבויות של החברה בלבד ואין להן כל קשר לעוה"ד .בתוך כך ,מובהר כי
לא נוצרו בין עוה"ד לבין הרכוש יחסי עו"ד-לקוח.
 .26הרוכש מסכים בזה כי החברה רשאית לקיים את התחייבויותיה כלפיו לפי ההסכם ביחס לרישום
זכויות הרוכש על פי ההסכם ובכל פעולה אחרת הכרוכה בכך ובכללן רישום הפרצלציה (ככל שרישום
זה יחול על החברה) ו/או רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם להסכם ,להוראות המכרז
ובהתאם להוראות חוק המכר ,באמצעות עוה"ד ו/או מי מטעמה ,לבחירתה של החברה.
 .27הרוכש ,בחתימתו על מסמך זה מצהיר הודע לו וכי הוא מסכים לכך שעוה"ד המייצג את החברה,
ייצג את החברה בכל הליך הקשור לפרויקט או הנובע ממנו\ ,ו/או בקשר להסכם ו/או בקשר לדירה,
לרבות אך לא רק בהליכים משפטיים מכל סוג וכן לרבות בהליכים משפטיים כנגד הרוכש.

________________
הרוכש

________________
החברה
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נספ ח ח '

נספח ח'  -היתר בנייה
 .1כללי
 . 1.1נספח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 . 1.2לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונה לו בהסכם.
 . 1.3בכל מקרה של סת ירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם תגברנה הוראות
הנספח.
 . 1.4להסרת ספק ,תנאי ההסכם והצהרות והתחייבויות הצדדים על פיו ,אשר לא שונו
במפורש בתוספת זו ,ימשיכו לחול על הצדדים ויעמדו בתוקפם המלא ,בשינויים
המחויבים ובכפוף לאמור בנספח זה להלן.
הצדדים מצהירים ומתחיי בים כדלקמן:
 . 2היתר בניה
 . 2.1על אף האמור בהסכם בדבר זכאות החברה לבנות את הדירה ו/או הב ית ו/או הבתים
הנוספים בפרויקט ,הרוכש מצהיר כי ידוע לו כי טרם נ ת קבל "היתר בנייה" ,כהגדרתו
בהסכם .
 . 2.2המוכר מצהיר ,כי הוא פועל לשם הוצאת היתר בניה לבניית הבניין והדירה על המגרש.
 . 2.3הובא לידיעת הקונה כי המוכר אינו יכול להתחייב על כך שיינתן היתר בניה ו כ י
התוכניות והמפרט המצורפים להסכם המכר הינם על תנאי ובכפוף לשינויים ע"י
הרשויות המוסמכות במסגרת ההיתר וההסכם.
 . 2.4ל קונה הודע ,שבמקרה בו בתום  6חודשים ממועד חתימת החוזה לא יהא בידי המוכר
היתר בניה תקף ,לבניית הדירה ,תקום לקונה הזכות לבטל את החוזה ,ויח ולו
ההוראו ת הבאות:
 . 2.4.1ביטול החוזה יעשה בדרך של משלוח הודעת ביטול בלתי מסויגת ובלתי מותנת על
ידי הקונה למוכר בדואר רשום  .הקונה ישלח את הודעת הביטול לא יאוחר מ 30 -
ימים מחלוף  6ה חודשים כמפורט לעיל .ביטול ההס כם ייכנס לתוקפו עם קבלת
הודעת הביטול א צל המוכר .הודעת הביטול תיחת ם בידי כל יחידי הקונה.
 . 2.4.2הרוכש יחתום  ,מיד עם דרישת החברה ולא יאוחר מחלוף  7ימים ממועד דרישת
החברה בכתב  ,על הסכם ביטול ,תצהיר ביטול בגין חיובי מס רכישה ו/או מס
ש בח/ה כנסה ,ועל כל מסמך אחר ,ככל ש יידרש ,לצורך ביטול ההסכם כדין ,וכן
להשיב במועד כאמור את כל הב י טחונ ות ופנקסי השוברים שנמסרו לו ,ככל
שנמסרו ,בקשר עם ההסכם .
 . 2.4.3תוך  30יום ממועד קבלת הודעת הביטול יוחזרו לקונה מלוא הסכומים ששילם
בגין מחיר הדירה או בקשר אליה מחשבון הנאמנות ו/או מחשבון הליווי על  -פ י
האמור בהסכם ובחוק ,בתוספת פירותיהם אשר נצברו בחשבון הנאמנות או
ה פרשי הצמדה מתוך חשבון הליווי ובניכו י עמלות הבנק ומיסים בגין הפירות ,על
פי דין ככל ו יחולו .
 . 2.4.4כן מובא לידיעת הקונה ,כי הואיל וטרם ניתנו היתרי בניה כאמור ,יתכנו
שינויים בתכנון הסופי המאושר של הפ רויקט ו/או הבניין ו/או הדירה .עם זאת,
במידה וכתוצאה מהיתר הבניה שי ינתן ישתנה שטח הדירה ,מיקומה ,כיווניה
וקומת הדירה בשיעור העולה על הסטיות המ ותרות בה תאם לחוק המכר (דירות),
תשל"ג –  , 1973או יחול שינוי מהותי אחר בצורת הדירה ,שיש בו כדי לגרוע מן
השימוש הסביר של הקונה בדירה ,יהא הקונה זכאי לבטל את ההסכם בתוך 30
יום מיום מתן הודעה לקונה על שינוי כאמור ובלבד שניתנה לו האפשרות לעיין
בתוכניות החדשות כא מור בהסכ ם.
ולראיה באנו על החתום :
_________________
_____
החברה

_______________ __
_____
הרוכש

