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 חוזר  בלתיכח יפוי י -' גנספח 

 
שנינו ביחד ו/או כל אחד , __________________ -ו _____________הח"מ,  יאנ

ל וו חןבכר  פישר משרדמבזה את עוה"ד  ה/ים"( ממנשכהרו: "יחד )להלן ו לחודמאיתנ
ומרי שילה ו/או או ע/המר וו/או שגיא חן ו/או מיכל פקטור ה"ד אמיר אוריון ושות', עו

מן ו/או מורן לשו עדאו אלולב ו/ד תישרון ו/או או/או אפרת  רמוביץ'ור אבשרונה חיים פ
  בועז תבור ו/או שילה הרשקוביץ ינקו ו/או סי ו/או אוריג'ר-פררה ו/או ורד צרור-רביע

חי האופטמן ו/או נתלי צ נה הניג ו/אוק ו/או רוים ו/או אייל קוניאחכ-ו/או הגר קרן
רג י ריכטנבדאו עין ו/רוב-פרת סוו/או אורני רה בליימןישצדק ו/או -לוי רה ו/או בןאסקי

-ו/או עידן לנגה ו/או רעות דנק ין וייס הרריה ו/או מעיו/או ניר פורר ו/או מאור מוסקונ
מר ממן ורי טלזק ו/או איתובאני ו/או אפרידמן ג'ברשטיין ו/או עמית אורן ו/או טל זיל

איז זי לולי או/ה, וו דניאל זאנו/א מאור דעס ו/או אלאבקסיו/או גפן  ו/או מורן ליבוביץ'
אחר ממשרד פישר  ןכל עורך די וו/אקאופמן טל וקנין ו/או יוסי דהן ו/או נטע  ו/או צחקי

יוסי אלמוג ו/או עוה"ד  ו/או ביב,א-תל 3דניאל פריש  בכר חן וול אוריון ושות', מרח'
 חד מהם לחודביחד וכל א כולם ,ה"דאו עו/והם לחוד וכל אחד מ שיראל שרבט ו/אוד ה"עו

ות וע הוראצאך ורק לשם ביהנכונים והחוקיים  י/נוי כוחבא (, להיות"הכוחיופי מלן: ")לה
שות ולע .רישום הערת אזהרה הזכויות, רישום המשכנתא אוהמכר, לרבות רישום חוזה 

לות להלן, הפעו מעשים ו/אונו, לפי שיקול דעתם המוחלט, את כל ה/יבשמי/נו ו/או במקומ
 ו/או בזמנים שונים בקשר עם עונה אחתבעת ואו בחלקים במהם בשלמות ו/ו/או כל אחד 

הפונה  ,_____בקומה  חדרים, ____, בת ____הזמני הינו ה שמספרה ריבד נו/יזכויותי
, 307הנבנה ו/או יבנה במגרש זמני מספר  בנית ו/או שתבנה בבניין, הנ________לכיוונים 

 בחלק() 19-ולק( )בח 18קות לכחן הידועים , המהווה חלק מהמקרקעי6/170לה/ תתכני לפי
ל כ , לרבותהבעיר רמלהמצויים  ,4724גוש )בחלק( ב 19וכחלקות  ,4351בגוש  בחלק() 30-ו

איחוד או חלוקה מחדש של החלקות הנ"ל, קב פיצול, ר/נה עיווצאחרת/ות שת חלקה/ות
אמה: להלן בהתחלק ממנה ) תמהוו תוקע שהחלקראו של חטיבת ק ,או חלקןכולן 

 חניה/ותיחידות  ___- ל הזכותבות (, לר"הדירה" -ו "המקרקעין", "המגרש"", יןהבני"
להלן יקראו יחד י חסןמוה ההחני ,הדירה, )"(מחסןה": ו/או מחסן )להלן "(החניה)להלן: "

עפ"י  בע"מ לבנין חברה זוהר וצפריר שרבט -נו מ"(, אשר רכשהדירהבייפוי כוח זה "
 (:סכם""הה)להלן:  הסכם מכר

ה שהיא, על פי שטר מכר לכל תקופ כירהעלות ו/או חובשבילי/נו ב קבל ו/או לרשום בשמי/נווש, ללרכ .1
לה אחרת בדירה ו/או בזכויות שות כל פעואו לע/ה, וחרת את הדירצורה א כלב ו/או שטר חכירה ו/או

 יהבלעדיקול דעתם הכוח הנ"ל או מי מהם, לפי ש ה למיופיאנו בדירה, הכל כפי שיר/ייו לשיש או יה
רעות )להלן: -מכבים-מודיעין תעירייבו נומי/בשמי/נו במק, להופיע רבות, להסכםהקיום  ולצורך

 רקעין ו/או בפני עורך דין על מנת לקבלרישום המק בלשכת ו/אורקעי ישראל מק רשותב ואו/ "(העירייה"
סכם חכירה על ה ו/או חתימהעברת זכות החכירה על שמי/נו דרך של הבנו את הזכויות בדירה, /בשמי

לשכת רישום המקרקעין ו/או לחתום בשמי/נו בדירה ב וותינרישום זכוי ל שמי/נו ו/אוביחס לדירה ע
, בקשה לשם כך ו/או על שטרי מכר ו/או חכירה, או שידרשו/ושים והדר כל המסמכים י/נו עלומקמוב

 הצהרה.

צורך נו לי/ה בשמי/נו ובמקומפעול ולבצע כלי אל ו/או למשרד השיכון והבינורקעי ישרקלרשות מלפנות  .2
נו, על שמי/ה ריכוח זה וההסכם, לרבות לפעול לחתימת הסכם חכבייפוי  תזכרוהפעולות הנ ביצוע כל
 ש וכל מסמך רלוונטי נדרש.רה של הרוככם חכיל הסלחתום ע

ה ו/או החלוקיה ו/או האיחוד ו/או ההפרדה ת הפרצלצוות הכרוכות ברישום פעולהפעוללבצע את כל  .3
 (."הפרצלציה": ות )להלןרת אחיחד עם חלקורש, לבדם או בש של המקרקעין ו/או המגמחד

ד הערות, לרבות הערות ו/או לייח להסיר ו/אווכן לרשום  רצלציה,הפ תלהסכים או להתנגד לכל פעולו .4
נה אשר ו/או על חלקות סמוכות ו/או חלקות מש ,או המגרש, כולן או חלקןין ו/אזהרה על המקרקע

ר חלקים מתוך , ולהעביתסמכוהרשויות המוה, כל זאת עם כתוצאה מפעולות הפרצלציוצרו ייו
 ה.ו ללא תמורמורה א, בתצד ג' כלשהוו/או ל ורביהמקרקעין ו/או המגרש לצורכי צ

 'ג נספח
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ולהעברת חלקים המקרקעין קת ול, לאיחוד ו/או לחקרקעיןהמ וםלהסכים או לגרום לפעולות הסדר וריש .5
וע כל ת, ולביצרת אחרשות מוסמכ מקומית או לכללרשות ה ,בין ללא תמורהורה ו, בין בתמןמהמקרקעי

 ה.ינפעולה אחרת בחלקה לפי חוק התכנון והב

דירה, לרשום או ל/למקרקעין ו/או המגרש, כולם או חלקם, ועין בנוגע המקרק נקסית הרישום בפלחדש א .6
רה. לרשום ירושה ביחס ו לדיחלקם, ו/א ביחס למקרקעין ו/או המגרש, כולם או האזיקה/ות הנ

ני מי לאת המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה, לתקן כ, לשעבד הלדירהמגרש ו/או מקרקעין ו/או ל
פנוי, הסרת זקה, או לדירה, לתבוע חלוקה, חזקה, החזרת חו המגרש ו/ין ו/אקרקעמים ביחס למרישו

ם או המגרש, כולם או חלק/עין ובקשר למקרקשכר דירה וכל זכות ו/או תביעה אחרת  םעיקול, תשלו
 ו/או לדירה.

טל, ת, לתקן, לבם, לפדושוירטל רישום, לחדש רישום, לייחד רישום, לצמצם רשום, לבלפעם מידי פעם ב .7
, שכירות, האל כל חכירה, בעלות, הרשזאת שייב ו/או להסכים לכל פעולה כאמור, כל ו/או להתח להעביר

נאה הן, זיקות הת אזהרה למינישות, הסכמי שיתוף, הערו, ירוול שעבודיםשכירות משנה, משכנתא, עיק
ממנו או  או חלקירה ו/או על הד חלק מהםו א/או זכויות כלשהן על המקרקעין ו/או המגרש ו/מיניהן ול
ני פרצלציה ו/או אחרי פלבשלמות או באופן חלקי, ירה, כל הנוגע למקרקעין ו/או המגרש ו/או לדב

 ל דרך אחרת.המגרש ו/או בכשותף על המקרקעין ו/או בית מבעת רישום פרצלציה ו/או 

8.  

 , ללא(תייםם ובין ממשלעירוניין יבהשלטונות המוסמכים ) עת אצל כל צד ג' לרבותול מעת לעלפ 8.1
ות, מתן ירי הבנייה, הגשת התנגדובהית מתנו, לשם ביצוע תיקונים ו/או שינוייםצורך בהסכ

מך חתום על כל מסחר המתייחס למקרקעין ולוני אל הליך תכנתשובות להתנגדויות בקשר עם כ
 בקשות ו/או ים ו/אויטרשות כל תכניות בניה ו/או תכניות הגשה ו/או תמור, לרבאשם השיידרש ל

 קבלת ו/או הוצאת היתרי לשםו ות ו/או מסמכים הנדרשים על פי דין ו/או התחייבוים ו/איטפס
ו/או הבקשות  כניות הגשההבניה ו/או תניות כם על כל תקעין ו/או המגרש, ולחתובניה, על המקר

טים ות תשרירבל (כניות הבניה""תהנדרשים על פי דין )להלן:  המסמכים וו/א ו/או הטפסים
ל המקרקעין ו/או ניה עעדה המקומית לתכנון ובניה בקשר לבולו יגיש הרוכשכים שמ, מס"בצוכיו

  המגרש.

 לבנות כל מבנהת אחת ו/או בשלבים כדי יה בבאחוזי הבנ לבנות ו/או להקים ו/או לקבל את מלוא 8.2
השלטונות  על ידי נותנשיי או חלקם, בהתאם לרשיונות ו במגרש, כולםקעין ו/ארבמק ו/או בניין

 עת לעת.כים, ממוסמה

או חלקם, ומבלי  רקעין ו/או במגרש, כולםא במקצע מפעם לפעם, פיתוח מכל מין וסוג שהולב 8.3
, התאורם, מדרכות, , סלילת כבישיוב, תיעול, ניקוז, חשמלות בילעיל, עבודלפגוע בכלליות האמור 

 .כיםהמוסמ ונותנו ע"י השלטת שיינתנווילרש אשפה, מתקני ציבור וכיו"ב, והכל בהתאם גינון,

רקעין ו/או קאו לבנייה נוספת על המ/נוי ום לכל בקשה להוצאת היתר בניה ו/או לשילהסכי 8.4
תשכ"ח כנון והבנייה להקלה כמשמעותה בחוק התאמור שה שתוגש כהמגרש, וכן להסכים לכל בק

 ך.שמנו ובמקומנו הודעות עפ"י דין בקשר לכן לקבל בכ, ו1965 -

, מוסמכת ביחס לאגרות בניה, אגרות פיתוחם כל רשות סכמה עדי האו להגיע לימו"מ ו/ל הנל 8.5
 ויות בניה וכיו"ב.כלים, מיסים, תשלומים, זהיט

טפל ליש וליזום, להג ו/או ף בכל עתת בניין עיר שתהיה בתוקכנית לשינוי כל להגיש בקשה ולפעול 8.6
ית או כל תכנ/ינוי וית בות ו/או תכנת מיוחדיונכאו תוי תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות ו/בשינ

 .אחרת החלה ו/או שתחול על המקרקעין

עביר ת, להחלקות אחרואו המגרש זכויות בניה ממגרשים ו/או /וו/או להעביר למקרקעין  לקבל 8.7
 רות.חלקות אח ו/אויה למגרשים גרש זכויות בנמהמקרקעין ו/או המ

 .ת או אחרותסמוכו רים,ו מגרשים אחפות ו/אוסנ לקותלאחד את המקרקעין ו/או המגרש עם ח 8.8

או להסכים לרישומן ו/או ביטולן, /הערות אזהרה ואו לייחד וק ו/ו/או למחלבטל  לתקן ו/אולרשום ו/או  .9
 דיםלטובת צדרה ו/או יל הדקעין ו/או עעל המקרובתנו לטלרישום הערות אזהרה, וסיף רישום ולה לתקן
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רוכשים אשר יים, סדות פיננסות, מוקומיל, רשויות מברת חשמח תבלטו ים, לרבות, אך לא רק,שלישי
 ו, וכןמי/נבשמי/נו ובמקושל מיופי הכח  הסבירתם עגורם אחר, לפי שיקול ד וכל ןירכשו זכויות במקרקעי

בקשר עם אך לא רק, לרבות  ,וןימצאו לנכנו /אשר מורשית ו בקשה ו/או התחייבוו/אם על כל מסמך לחתו
ש ו/או על הדירה לטובת הרוכש ו/או לטובת המגרקעין ו/או קרהרה על המהערת אז לטוו/או בירישום 

בחלקים ירה, או בד/ם, ויות במקרקעין ו/או במגרש, כולם או חלקאשר ירכשו מאת הרוכש זכושים רוכ
ות מתאימות לשם רישום הערות אזהרה התחייבוי ם עלמו כן, לחתואו בלתי מסוימים. כ/מסוימים ו

 מכל סוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, שיהיה דרושאחר וכל מסמך  מהל כתב הסכלחתום ע .ילאמור לעכ
ו/או  רקעיןחד למקותיושהערת האזהרה הרשומה לטובתי/נו תירשם לקבוע, להסכים או לאשר  כדי

 איחוד ו/או חלוקה של המקרקעין ו/או גרת הליכיבמס ת שתיווצרנהלדירה ו/או לחלקה/ו המגרש ו/או
וספים ים נישום הבניין, בין לבדו ובין ביחד עם בניין/נחר ריווצרנה לאשתות המשנה ו לחלקה/או/המגרש 

 רה.ת החבבבעלו שמנהקעין ו/או המגרש, כבית משותף ואשר תיראשר ייבנו על המקר

ובת רוכשי זכויות כלשהן במקרקעין ת הנאה לטוזיקאזהרה ו/או הסכים לרישום הערות לרשום ו/או ל .10
בנה/ו או נזכויות בבניין ו/או בבניין/ים אשר יבנה/ו ו/כשי ו לטובת רוא/חלק מהם ואו בכל /וש או במגרו/

דש יחוד או חלוקה מחול, אקב פיצנה ערש לרבות כל חלקה/ות אחרת/ות שתיווצר/במקרקעין ו/או במג
ו לטובת או/כל אלה "( ו/או לטובת חליפיהם של יין הנוסףהבנהלן: "ן )לכולן או חלקשל החלקות הנ"ל, 

 דים שלישיים.ת צדיננסיים אשר יתנו לרוכשים האמורים ו/או לטובות פלטובת מוסדו בנקים ו/א

 .ההסכםוראות ד להול רישומה של הערת אזהרה שנרשמה בניגולפעול לביט .11

מעבר ו/או כל זכות אחרת אשר תידרש  או זכויותש ו/זכויות שימורה ו/או בעלות ו/או לרשום זכות חכי .12
ף וכפב ר תיבנה/נבנתה במקרקעין ו/או במגרשה אשטרנספורמצית שר עם תחנחשמל בק תברלטובת ח

 .הות הסכם זולהוראוראות המכרז לה

לעשות כל עסקה ו/או לפיו רשאי הרוכש קעין ם המקרלרש ובמקומנו על כתב הסכמה לחתום בשמנו .13
ר רישום ליות האמוכלומבלי לפגוע באו המגרש ו/או הדירה, לרבות /מקרקעין ועם הפעולה בקשר 

 נתאות ו/או רישום הערות אזהרה.משכ ישוםר רות ו/אוכיח

ת ם לטובירשתות ו/או על הבעלות אשר ות על החכירה//התחייבות/יות לרישום משכנתא לחתום על .14
ובת בנקים למשכנתאות ו/או הדירה לט ו/אום או חלקם, עין ו/או המגרש, כולכש הנ"ל על המקרקהרו
י אשר יתנו בטחונות ו/או ערבויות שפטמגוף ל ם ו/או כאדלטובת כל רים ו/או אחדות פיננסיים מוס

ה הסכמ ו ליתןו/א ות שינתנו לרוכש. לרשוםים, בגין הלוואהשקעותיהם של הרוכשים האמור להבטחת
ת הבנקים למשכנתאות ו/או דירה לטובאו האו המגרש ו/זהרה על המקרקעין ו/לרישום הערות א

 ות.ורויות האמיבבגין התחימור לעיל כאדות הפיננסים המוס

ל ם ליווי בניה ערקעין ו/או המגרש, לרבות הסכם ו/או ליתן הסכמה לכל הסכם בקשר עם המקחתול .15
 המקרקעין ו/או המגרש.

ר של כתב ערבות של יטול, החזי, בצמצום, שינוימצאו לנכון באשר ל נומך אשר באי כוחכל מסום על לחת .16
( )הבטחת השקעות של רוכשי רותיר )דמכפי חוק הל רת שניתנהבטוחה אח שליסת ביטוח או בנק או פול

ונה או יש וקןתפי שהוא כיום או כפי שי"( כטחת השקעותחוק המכר הב, )להלן: "1974 -דירות( תשל"ה 
 נוי של הערת האזהרה. חוד או שי, ייהנ"ל, ביטולמבלי לגרוע מכלליות פעם לפעם; כולל ומ

שיתן לנו  , ככלביטוח ו/או לבנקות ספוליו פוליסה או לנשתוציא , ככל טוחביולהסב לחברת הלהעביר  .17
טחת הב רלפי חוק המכ הממכרכישת ם לחברה עבור רערבויות להבטחת הכספים שנשל ערבות או

וכן את הערת  ממכרנו בל זכויותיאת כין(, יי הענטוח" ו/או "הבנק" לפי"חברת הב :)להלןקעות הש
בנק ישלמו לנו את הכספים ו האטוח בישחברת ה רהזאת במק - הממכרעל ו שנרשמה לטובתנהאזהרה 

 בויותאו הערות בתוציא לנו או על פי הערטוח הוציאה או פי פוליסות הביטוח שחברת הבישיגיעו לנו על 
 ?יוציא לנו.שהבנק הוציא או 

 1969-, תשכ"טיןי חוק המקרקענו ובמקומי/נו במשכנתא/ות על פהוא בשמי/פן שכל צורה ואולמשכן ב .18
( "חוק המשכון")להלן:  1967 -זו על ידי משכון על פי חוק המשכון, תשכ"ו/א (עין"ק"חוק המקר :)להלן

 ובין שיקבל ין שיש לו עתה תוקףפי כל חוק אחר, ב או על"ל ו/הנ יםם שהיו ו/או יהיו בחוקעל כל התיקוני
 ירה, ו/אודקם, ו/או הולם או חלכ ו/או המגרש, (, את המקרקעין"המשכנתא"להלן: ף בעתיד )תוק

בין  או בגין הדירה,/שיש ו/או תהיה לי/נו בדירה וזיות ו/או מן היושר ו/או כל זכות אחרת חו תזכויו
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יות תאות או זכובין שתירשם עם משכנו בכל דרגה אחרת וה ו/אבדרג ונהאששתירשם כמשכנתא ר
ין עחוק המקרק קעין על פיישום המקרר משכנתא בלשכתן שהמשכנתא תהיה על ידי רישום אחרות, בי

כל חוק  חוקים הנ"ל ו/אול התיקונים שהיו ו/או יהיו בתהיה על ידי רישום לפי חוק המשכון על כן שיוב
, הכל הנ"ללמורשי/נו  כל דרך אחרת שתיראהחוקים הנ"ל ו/או בוסף לאו בנו/ וםאחר שיבוא במק

גנה לפי ל הכר על ולרבות וית ם המוחלט,/שקול דעתוי א/ו לנכון לפאים ובהוראות אשר מורשי/נו ימצבתנ
לחוק ההוצאה לפועל  38-39י סעיפים ( ו/או לפ1972-משולב, תשל"ב לחוק הגנת הדייר )נוסח 33סעיף 

עתיד בנוסף ו/או ו שיהיה בו/א שישנו היום או לפי כל דין אחר/תוקנו מפעם לפעם ופי שי, כ1967-"זתשכ
 .כם זההס ותף להוראפווהכל בכ הנ"לבמקום החוקים 

ים נוספים ן לבדו ובין ביחד עם בניין/נת משותף ביכביאת הבניין  ו/או להסכים לרשום רשוםלבקש ו/או ל .19
או צול, איחוד שתיווצר/נה עקב פי ות/ל חלקה/ות אחרתבות כ, לרשהמגר אשר ייבנו על המקרקעין ו/או

 חוק ין ו/או כלעהמקרק לחוקלה בהתאם עושל החלקות הנ"ל, כולן או חלקן ולעשות כל פ לוקה מחדשח
 אחר אשר יבוא במקומו.

 שהרכו תקנון ו/או הרשאה ולהוציא חלקים מתוך לחתום על כל -אמור בסעיף זה בכלליות ה גועמבלי לפ .20
וכן  בכפוף להוראות כל דין םנוספיה יםננייבביין ו/או ו לדירות אחרות בבנו/אלהצמידם לדירה ותף והמש

כל חלק ממנה ואת המקרקעין ו/או המגרש ונו על ן/אשר יינתהמשותף  ביתאת צווי הת לתקן ו/או לשנו
לחתום  אושותף ים בבית המירתום ו/או לרשום הסכמי שיתוף בין הדילערוך ו/או לח וכןנון שירשם התק

ל הסכם אחר הקובע זכויות והסדרים בין כ חתום עלאו לו/ניהול  רתעם חבכם ניהול ואחזקה ל הסע
יהיו ותף ומתקנים נוספים סה והיציאה לחניון המשי הכנירכוע, כי דרבות לקבף לבית המשותה דיירי

 ו נפרדים. יהי ים הנוספיםיין/נבניין והבנה נים הנוספים וכי ההחזקה והניהול של/לבניין ולבנייןים משותפ

ות אות הכלולורהסכם הניהול שנחתם ביני לבין החברה ו/או ה ך אחרת אתבדר או לרשום וןלכלול בתקנ .21
של  םל דעתיקוהכל לפי ש קה של הרכוש המשותף,מתייחסות לניהול ולאחזחברה הה יני לביןבחוזה שב

 . נו הנ"לכוח באי

לפרויקט ו ו/א ו/או לבית המשותף יןינשירותים לבספקת הסכם לשם אב להתקשר עם חברת הניהול .22
ת א שוםים לראו להסכ בקשול "(יהולנ הסכםלהלן: "לעיל וו/או למקרקעין ) מסחר שבות לשטחי הלרבוו

לת הסכם הניהול או כל בין על ידי הכלה, רישום הער מקרקעין, בין על ידיהניהול בלשכת רישום ה הסכם
יינים והענ, הדברים ותת, ולעשות את כל הפעולאחר ין בכל דרךתף ובהבית המשו וןחלק ממנו בתקנ

ים לעשות או זכאו/יכולים  ו רשאים,יתנאו מי מא/ו ורים בהתחייבויותינו עפ"י הסכם הניהול שאנוהקש
 בלה שהם.הג סייג ו/או ה והן בעתיד וללא כלולפעול הן עת

זכויות שימוש  ,י רכבולכלהולכי רגל ל נאהה, זיקות ההרלרשום ולהסכים בשמנו לרשום הערות אזלבקש  .23
גות נציה למינוי כמם בית משותף, תקנון מוסכם, הסכמי שיתוף, הסו/או רישו ניםחים ובמתקשטב

ות כל פעולה מפעולי בו/או שינו ן, וכן להסכים בשמנו לכל ביטול ו/או תיקוןלמיניהת ת, הצמדוזמני
 הרישום הנ"ל. 

הבית גבי מקרקעין לה ינתן עפ"י חוקיתן או ששני ל צו רישוםשל כ לבקש תיקוןו להסכים לרישום ו/א .24
החוק י רישום לפת בקשר לאחרמכל רשות ו תף, לקבל ולהוציא צווים מאת הפקיד המוסמך אהמשו

קים ברכוש המשותף, שותף, לשנות חלהמ צמדות בביתלתקן ו/או לשנות כל צו רשום כנ"ל. לשנות הו
ס מבנים להרוספות, או תומשותף מבנים, ת בבית הלבנול יחידות, , לבטוע מיחידותגרלהוסיף יחידות, ל

, בניהיונות רשף, לקבל וש המשותהרכהגדיל את ל לעשות כל פעולת בניה בבית המשותף. לצמצם אוו
הפרדה ותוכניות איחוד חלקות, כניות צלציה, תרפרפרצלציה ו לבקש שינוי תכניות, לחתום על תכניות

שזכאים מן הכלל  יוצאעולה ללא פ וכן לעשות כל מין שהואוג ומכים מכל סת ומסשות, הצהרובקלהגיש 
 לק בהם.תף וכל חמשו, הרכוש התףורשאים אנו לעשות בקשר עם הבית המשו

או על כל תיקון וק המקרקעין ו/י חם שיתוף לפמי/נו ובמקומי/נו על תקנון מוסכם ו/או הסכתום בשלח .25
 של הנ"ל.

ה על ייבנמהבניין שק לרבות בכל חל או המגרשו/ ןק מהמקרקעיכל חלירה ו/או בבדלקבל חזקה  .26
 קעין ו/או המגרש ואשר אני/ו זכאי/ם לקבלו.המקר

 ייפה/ים אתכלליותה של ההרשאה הנ"ל הנני/ו מרשה/ים ומפגוע בל ל, ומבליויות לעיהמנם המטרות לש .27
 מהן:או כל חלק ו/לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ופי הכוח הנ"ל מי
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מונה על רישום המקרקעין ישראל, המקעי מקר רשות ניובמקומי/נו בפבשמי/נו עול להופיע ולפ 27.1
ו/או רעות -מכבים-מודיעיןית ו עיריא/קרקעין וו רשם המו/אהמקרקעין ם ו/או המפקח על רישו

ישראל, ל מקרקעין כלשהי, עורך דין, קרן קיימתר בלשכת רישום אח נושא תפקידכל פקיד ו/או 
בורי, הממונה על ם שכון צירשו הממונה על, מחלקת המדידותקרקעות, סדר וח, פקיד הת הפתרשו

וטריון אחר, במשרד ההוצאה ו כל נא ן ציבורי, נוטריוזיתמיות ומחוקוהמחוז, ועדות בנין ערים, מ
 נות וכן במשרדים ממשלתיים, מקומיים,חוץ, רשם המשכובע מפקח על מטלפועל, במשרדי ה

בות ובמיוחד אחרים לר סדותאו על מו/ו סדות פיננסייםאיים, מובנק ים, מוסדותיבוריירוניים, צע
ביחס אליו ו/או  רהה על הדיבתם ניתנלטוסיים אשר ננמוסדות בנקאיים ו/או מוסדות פי
זה ו/או שטר ו/או בקשה ו/או מי/נו על כל חומקובשמי/נו ובהתחייבות לרישום משכנתא ולחתום 

רי חכירה ו שטי מכר ו/אטרחייבות ו/או שו/או הת עודהדעה ו/או תאו הוו הצהרה ו/א/תצהיר ו
יתור כתבי וו כנתא ו/אשטרי מש או/ר חכירה ושטו/או שטרי ביטול חכירה ו/או תנאים נלווים ל

ולות והמעשים שים לביצוע הפעדרושטר אחר ה ו/או שטרי פדיון ומשכנתא וכל מסמך או
 ה.בייפוי כוח ז הנקובות ולותביצוע הפע ם לשםו/או דרושיה המפורטים בייפוי כוח ז

לשם שו ו"ב שיידרכיחוזים, הצהרות, חשבונות, אישורים, קבלות, וההסכמים, כל  לחתום על 27.2
 .הסכם זהובכפוף להוראות  ם המפורטים בייפוי כוח זהוהמעשית ע הפעולוביצו

ולות ו חלק מהפעכל א צורך ביצועולמעריך או כל אחד אחר בקשר י, ט, שמאלמנות עו"ד, ארכיטק 27.3
 .ת ההסכםוף להוראוובכפ י כוח זהפווהמעשים המפורטים ביי

יוצא מן הכלל לכל א ם אחר ללוכל תשלוות ת, הארנונרושלומים, המיסים, האגלשלם את כל הת 27.4
 זה,המעשים המפורטים בייפוי כוח נו, לשם ביצוע הפעולות וומי/רשות ואדם שהוא, עבורי/נו ובמק

 ור לעיל.האמ וע תשלום כלות ו/או בקשות בקשר עם ביצו/או תביע השגותזה להגיש  ללובכ

השונות, ת לרשויו ונובמקומ נומלהודיע בש, או אי כניסתו לתוקף/ל ביטול ההסכם ובמקרה ש 27.5
ו/או הצהרות ו/או  , ולחתום על מסמכי ביטולהסכםעל ביטול ה ,לרבות רשויות מיסוי מקרקעין

וח דיו וסמכות, לשםאו על פי דרישת הרשויות המכל דין ו/ על פיים דרושים וחדיו או/תצהירים ו
 .ול ההסכם לאותן הרשויותטעל בי

ת שמיופי הכוח הנ"ל ימצאו לנכון ויש לובלת הפעוום או הגצמצאינו בא לל פירוט הפעולות הנ" 27.6
או  לבצע את כלו פעולו לצהיר כי מיופי הכח הנ"ל יוכלחב ביותר, ועל כן הנני מן הרלראותן במוב

כתב שמיופי הכוח הנ"ל  לאישית וכעול יכול/ים לפ ת הנ"ל כפי שאני/ו עצמי/נולק מהפעולוח
עי ישראל כמספק לצורך ביצוע כל או רקמינהל מקין ו/או רקעי רשם המקע"יחתמו בנדון, יתקבל 

 זה. עשים המפורטים ביפוי כוחוהמ זו מהפעולותאי

שתה לאחרים, לבטל כל העברה שנע, לאחר או מקצתו, כולו או זהכח  פוימדי פעם בפעם להעביר יי 27.7
ר או אח עת ולמנותל שים אחרים, לפטרם בכלמנות עורכי דין או מור רו מחדש,העביכנ"ל ול

 .ללפי ראות עיניו/הם של מורשי הנ"ם ים במקומאחר

ת אותי/נו ואב יחייזה רום/מו בכל הנוגע לייפוי כח שי/נו הנ"ל או כל מה שיגמור מה שיעשה/ו כל 27.8
הם של מורשי/נו שיעשו /ולכל מעשיראש מסכים/ים מ כל הבאים מכוחנו והריני/נושי/נו ואת יור

 .הסבירתם שיקול דע פיבתוקף כח הרשאה זה ל

היות שהוא, לשנותו, באיזה אופן  וא/לו וה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו רשאי/ים לבטיפוי כוח זי .28
ות המגרש, לרב ו/אוים הנבנים על המקרקעין /לפרויקט שוריםת צד ג' הקוהוא נועד להבטיח את זכויו

או בנק ות בע"מ ו/י טפחו מזרחבע"מ ו/א ותהבינלאומי הראשון למשכנתא ם בע"מ ו/או הבנקנק הפועליב
בנק כרמל ו/או  ועלים למשכנתאות בע"מפה בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ ו/או משכן

 תאותפתוח ולמשכנים לאות בע"מ ו/או בנק ירושלי למשכנתלאומ מ ו/או בנקלמשכנתאות והשקעות בע"
בנק איגוד בע"מ ו/או תאות למשכנ ק דיסקונטבננתאות והלוואות בע"מ ו/או ו בנק אדנים למשכבע"מ ו/א

)כולם ו מוסד פיננסי אחר נק ו/או/או כל בושלים בע"מ רי בנק לישראל בע"מ ו/או כלל ביטוח בע"מ ו/או
 ירות ו/אוהד רוכשי/זיקיבעלי/מחבות ולר " לפי עניין(הבנקולהלן "או לעיל ד יקרכל אחד לחוביחד ו

ין ו/או כל בעל זכויות אחר ו/או בבני במגרשו/או  במקרקעין יםרוכשי חלקים אחרמסחר ו/או שטחי ה
יורשי/נו וקף גם לאחר מותי/נו ויחייב את שאר בתניין. ייפוי כח זה ייבב ו/אובמקרקעין ו/או במגרש 

 קומי/נו.ו ו/או בממי/נמי שיבוא בשכל  ו את מנהלי עיזבוננו ואתיורשי/נ יורשיו
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אות להרחיב את הסמכויות לפי טכניות, ב ת ולאמהותיוכוח הינן ה והסמכויות המוקנות למיופי הזכויות .29
לעשות  ם/רשאי ו/את כל אשר אני נו/במקומיו נו/יל יוכלו לעשות בשמהנ" נוי/וחכדי שבאי כ ,זה הסכם

 ש.ו/או המגר עיןו/או המקרק הצעות אחרים בקשר עם הדירו/או באמ נו/עצמיב

הכוח הנ"ל או מי  ופיכל אחד ממישנה על ידי עולות שתעהפים בזה מראש לכל ם/ם ומסכיי/ו מאשרי/הננ .30
לא תהיה לי/נו כל תביעה ו/או , וסכםההוראות הובהתאם ל זה וי כוחשיתמנה על ידם כנ"ל לפי ייפ

 .סכםהוראות הם להאובהת התאם לייפוי כוח זהאם יפעלו ב הכוח ישה למיופידר

פוי ית ביכרוזה מהן הנזולות, או איאת כל הפעו החובה למלא בעצמנחררנו מן ן יפוי זה כדי לשאין במת .31
ח.פ. , שרבט חברה לבנין בע"מ וצפרירזוהר ו, ייצגו את י/נחיופי כהנני/נו מסכים/ים כי עוה"ד מכח זה, 

י כחי/נו אינם עורככי מיופי נו /זה וידוע לי הפעולות על פי ייפוי כוחחלק מאו כל יצוע בב 514943893
תוספת ו/או תיקון ו/או שינוי להסכם כל רה )לרבות הזכויות בדירכשנו את ו סכם לפידיני/נו לצורך הה

    צועו.הנ"ל( ובי

ולהיפך, לפי  ה גם לשון נקבהמשמע שון זכרמשמעה גם לשון רבים ולהיפך, ול ן יחידלשו -זה בייפוי כח  .32
 העניין.

 

 ם ________היועל החתום, יה באתי/נו ולרא

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 

. ת.ז______, 

_______ 

 ______________ 

______, ת.ז. 

_______ 
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 וה[שינויים שיקבעו ע"י הבנק המלולוף כפ]ב נספח הבנק -' דפח סנ
 

)בחלק(,  18: ותעים כחלקלצורך הקמת הפרויקט במקרקעין הידוכי כש ידוע לרו .1

לפי  307 במגרש 4724)בחלק( בגוש  19קה וחל 4351)בחלק( בגוש  30-)בחלק( ו19

תקבל /"( מקבלתהפרויקט)להלן: " להברמהממוקם , 6/170לה/ מפורטת מס' תתכני

"( מבנק החברה)להלן: " 514943893לבנין בע"מ, ח.פ.  הבט חברזוהר וצפריר שר

 הפקתבכלל זה ( אשראי ושירותים בנקאיים שונים, "נקהב")להלן:  ___________

 1974-ל"הדירה(, תש ישות( )הבטחת השקעות של רוכר )דירחוק המכ פי-עלרבויות ע

ת יה מותנ"(, כי העמדת האשראי לחברחוק המכר"-" והאשראי: "הלן בהתאמה)ל

חברה בעמידת הך העמדתו לחברה מותנה ם והמשבקיום תנאים מוקדמי

ת חברה, לטובה יצורה ו/או תכלפי הבנק, וכי להבטחת האשראי יצריה יותבהתחייבו

יות הבניה ל על כל זכוקרקעין כולמהו משכנתה על הפרויקט ועל וד ו/אהבנק שעב

 אחרהנו ל יווצרןה דועמש הבני בזכויות מדובר שאין בלבד) ימות והעתידיותהקי

וברות לכל דבר ם גהפי-עלהבנק ויות שזכ ,(בבניין הדירות כל את כרהמ חברהשה

ת החוזה ובין אם למועד חתיממאוחר עד יצירתם מואם  רוכש ביןועניין על זכויות ה

 "(. הבנק לטובת ודיםהשעבהלן: "ל)קודם לו 

הבנק, וכל עוד לא  לטובת לרוכש כי היחידה נמכרת לרוכש בכפוף לשעבודים דועי .2

 ועבדת לבנק. מש ידהבנק, היחובת המתחולת השעבודים שלט ק להחריגהים הבנהסכ

זה מיום החו פי-עלהחברה  ן שרכש מאתעימקרקהדיור ב הודע לרוכש כי יחידת .3

פרויקט, והחברה מה ( הינה חלק"החוזה"-" והיחידהה: "מא______ )להלן בהת

ו ל זכויותי, את כ1969-ת חיובים, תשכ"טאוק המחממחה לבנק על דרך שעבוד לפי ח

 .כלפי הרוכש בפרויקט

 ה מאשר הרוכש כדלקמן:ח זנספימתו על בחת .4

כישת היחידה אך ורק מי התמורה בגין רת מלוא סכוא לשלםכי עליו כי הודע לו  .4.1

 (."וםשוברי תשל"לום )להלן: שוברי התש תובאמצע

   כי קיבל מהחברה פנקס שוברי תשלום. .4.2

כל הנ"ל לאחר שמולאו בו י התשלום ס שוברף המלווה המצורף לפנקדם על הכי חת .4.3

 בו.נדרש הפרטים כ

 _____מספר הינם חשבון  וםהתשלשוברי פרטי חשבון הפרויקט המוטבעים על  .4.4

 "(.פרויקטחשבון ה: "ןלהלשל הבנק ) ____ל בסניף המתנה

רי בגבי שויה רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על יה י הרוכש לאכ .4.5

)שם ל הרוכש ם שכללו את פרטיו האישיישלום לא יברי התהתשלום. במידה ושו

 חברה ו/או הבנקהיהא על , שלוםומי התדת זהות(, פרטי היחידה הנרכשת וסכתעוו

 ם חדש.פנקס שוברי פקתאמצעות הנלהשלים פרטים אלה ב

 ד' נספח
 'דד'
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יקט שימסור הפרו ושם לבנק ולוודא האם מספר חשבון הפרויקטות ש רשאי לפנהרוכ .4.6

ם: עים הבאיאמצשומים בבנק וזאת בכל הם את הפרטים הרתואמיהרוכש לבנק 

לפון פוני אשר מספר הטלט מענהעות מצאבסניף הבנק בו מתנהל חשבון הפרויקט, ב

 נק.טרנט של הבות אתר האינשלום ובאמצעהת מאפשר גישה אליו מופיע בשוברי

 תערבו"לקבל מאת החברה )להלן: עליו כר שחוק המ פי-עלהודע לרוכש כי הערבות  .5

"( יופק התמורההיחידה )להלן: "רכישת ם ר ענגד ביצוע תשלומים בקש"( כהמכר חוק

שלום לחשבון הפרויקט. לצורך באמצעות שוברי ת הורהתמ ם אתשליאך ורק אם 

אה בלתי חוזרת לשלם את מלוא הורברה לרוכש תנת בזאת החור לעיל, נוהאמביצוע 

, לחשבון ברי תשלום בלבדות שועם רכישת היחידה באמצע בקשר מורהסכום הת

 ולמולא שש הלא יקבל ערבות חוק המכר בגין תשלומי תמורכש כי רוע להפרויקט. ידו

    ום.מצעות שוברי התשלאב

בסכום  מכררבות חוק הקבל מהבנק עיהיה זכאי להשובר הודע לרוכש כי עם תשלום  .6

אלה,  כספיםמס הערך המוסף הנכלל ב ר ללאהשובהשווה לתשלום ששולם באמצעות 

במועד תשלום  1975-רך מוסף התשל"וס עחוק מס הערך המוסף החל לפי בשיעור מ

 "(. וסףך המערמס ה": ןהשובר )להל

כש צר לשלם לרוה במשרד האושהוקמ כש כי בהתאם לחוק המכר, על הקרןידוע לרו .7

נאיה, וכי תשלום אם לתבהת הערך המוסף, במקרה בו תמומש הערבות מס את סכום

יעביר את כספי מס  בנקכי ה באמצעות הבנק. מובהר, סף יועבר לרוכשך המומס הער

לפי הרוכש במידה ולא לבנק כל אחריות כאין ו קרן,המ והערך המוסף רק ככל ויתקבל

 ים כאמור.ו הכספהועברו אלי

ל שלם שלא והבנק מותנית בקיום מ ידי-עלוק המכר ת חהוצאת ערבוודע לרוכש שה .8

ברי שו מצעותביצוע תשלום התמורה באה בלבד, ובפרט סמך זמ פי-עלהתחייבויותיו 

עות שוברי אך ורק באמצה מורתהה את חברל ישלםלפיכך הרוכש   תשלום בלבד.

 תבצעיננו מנק תשלום שאוכש לבין הבשבין הר התשלום לחשבון הפרויקט. ביחסים

החוזה  פי-עלה כתשלום לחברפרויקט לא ייחשב באמצעות שוברי התשלום לחשבון ה

רוכש בקבלת חזקה ביחידה ה את הזכערבות חוק המכר בגינו ולא יא תוצא ול

מובהר בזה לרוכש כי לא ניתן לבצע  נק. כמו כן,הבוד בעכש מששר ובהחרגת היחידה

ת שובר תשלום. למען הסר מצעושלא באון הפרויקט התמורה בחשבשל כספי הפקדה 

ון הפרויקט ולא ים בחשבחשבות להפקדת כספאין אינן נ קת ברטר או טריידספק, עס

 לת ערבות חוק המכר וחזקה ביחידה.כש בקברותזכינה את ה

ן: ימציא הבנק לרוכש מכתב החרגה מותנה )להל החברה לבנק,ל ב שתכניה בלפ בכפוף .9

 ראות חוק המכר.הו יפ-עלם נוסח ובתנאי"( בההחרגה מכתב"

זה,  על מסמךל מתאריך החתימה בזאת, כי החכימים ומתחייבים החברה והרוכש מס .10

 ש. מראספת לחוזה, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ואו תו וימהם כל שינלא יעשה מי 

ויות ו/או ר את הזכל הבנק, או כל מי מטעמו, לקבל ו/או להעביש כש שזכותורוע לדוה .11

רים ו/או באמצעות אח לאחר ולהמשיך לפי בחירתו בעצמו ויקטעם הפרחובות בקשר ה

הקמת  ק בגיןבנתעמוד בהתחייבויותיה כלפי הברה לא פרויקט במקרה שהחבהקמת ה

בנק בלבד ותלויה ו הינה של הז כותז הר כימובוביצוע הפרויקט ואולם להסרת ספק 

ת לדרוש את זכו וכש כלבנק ואין לרה ידי-עלעו אים שיקבבשיקול דעתו הבלעדי ובתנ

 ל מי מטעמו.הבנק או כ ייד-עלחלק הימנו  השלמת הפרויקט או כל
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מבוטל, והזכויות מכל מין וסוג החוזה ת מוש ערבות חוק המכר, יראו אה של מיבמקר .12

 רה ולחזקתה או יומחו לבנק כשהיחידה פנויהיוחזרו לחב דהיחיב לרוכשנו שהם שהוק

אינו ד או זכות כלשהי לטובת צד ג', ששעבויקול, נקייה מכל עוחפץ, וכן  מכל אדם

 הבנק.

ו ערבות חוק המכר לביטולו ו/אבועים בהתקיים התנאים הקבזאת, כי ב מובהר .13

בין כל תוקף,  תסרוח תלמבוטו הלו, תהיה ערבות חוק המכר שניתן לרוכש בטלפקיעת

 ו.פי-לעכל זכויות ו לרוכש אם החזירו הרוכש ובין אם לא, ולא יהי

 ד ג' כלשהו.לצ לא ניתן להסב את ערבות חוק המכר לרוכש כי הודע .14

ם ם תירשטרב ביחידהרה בקשר לזכויותיו ערת אזהכל הלרשום ודע לרוכש כי אין ה .15

נק עדיפות לגבי היחידה הביות וזכ ה,מקרהבנק. בכל  על המקרקעין לטובת משכנתה

ככל רה, ת האזההחרגה, והערינו במכתב האים שיצוכל עוד לא התקיימו במלואם התנ

שעבודים לטובת הבנק ו/או ד למימוש הלהתנג ם, לא תקנה לרוכש זכותשתירש

 ה.ן החברביההסכמים בינו ל פי-עליותיו מוש זכולמי

סיבה שהיא וזאת מיד עם ל ה מכזהחול יטוע לבנק על בהרוכש מתחייב בזאת להודי .16

 ביטולו.

, לא לפי הרוכשפה כאו עקיות ישירה ו/ן כל התחייבלבנק אי למניעת ספק מובהר, כי .17

, אין כמו כן פרויקט ו/או בקשר עם היחידה.עם הקמת ה , בקשרבמפורש ולא מכללא

ר מכוק בלת ערבות חת לרוכש זכות מעבר לזכות לקלהקנו דיתשלום כבתשלום שוברי 

יל גדרתו לעווה לסכום השובר ששולם בהפחתת רכיב מס הערך המוסף כההשכום סב

ת לרוכש להקנו בות זאת, כשלעצמם, כדיהמכר בעק חוק ערבות יהיה בהנפקתו/או לא 

לטובת ם השעבודיהיחידה שרכש מתחולת החרגת  ויות מעבר לכך, לרבות לענייןזכ

א תוקפם והיקפם. אין לוד במולעמם יכירויקט, הממשהבנק על הפרויקט ומקרקעי הפ

 כר.לחוק המ 7אמור כדי לגרוע מהוראות תיקון 

ט ו/או על בפרויקגנון הפיקוח על הבניה גש, כי מניוד האמור רוע מכלליותמבלי לג .18

 , נעשהקטן הפרויב שחרור כספים מחשבוו/או קצקיום התחייבויות החברה לבנק 

י כל אמצע.הבנק ידי-עלן יינת או/ו יתןהפרויקט, שנלצרכי הבטחת אשראי למימון 

אין בו אם יינקט, ם הפרויקט, הבנק בקשר ענוקט בו ביטוח ו/או זהירות  פיקוח ו/או

מי מטעמו  יכלשהי כלפי הרוכש ו/או כלפ או חובת זהירותטיל על הבנק חבות ו/כדי לה

לחייב את הבנק בפיקוח לטובת הרוכש על  בכך כדית אין בוכלפי מי מבעליו, לר או/ו

ספים כי הכאו קצב שחרור הכספים ו/בנק לפקח על אין בכך כדי לחייב ה, שראיאה

נון הפיקוח ויבות להסתמך על מנג. אין לבנק מחרויקט בלבדם לבניית הפמיועדי

ככל , ש על מנגנון הפיקוחכהרות להסתמכות וור והוא אינו נושא בכל אחריכאמ

ין בפיקוח ו/או נימעו שיווצר אצל הרוכש הסתמכות כאמור. אם במידה והרוכשת

וכש מאשר החברה, והר במישרין מולזאת  דירשהם לכספו, עליו להסנוני הגנה כלבמנג

באחריות כלשהי מעבר כאחראי כלפיו  אה ולא יראה את הבנקי הוא אינו רוכ

 ובת הרוכש ובכפוף לתנאיהן. צאו לטיוהמכר שהוצאו ו/או  תויוהבנק על ערב לאחריות
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לרוכש שלבנק אין  זאת, כי הודעאות כתב זה, מודגש בורר בהוכמו כן, ועל אף האמ .19

קט ו/או להשלים את הקמת הפרויכש להשלים או כלפי הרופי החברה ו/ות כלויבמח

אה ו/או כל צהו השקעה ו/או םהרוכש ו/או לבצע בגינ ידי-לעאת היחידה שנרכשה 

בגין  יםהתנא החברה, בכלל זה כתבההתקשרויות שבין הבנק ובין  מערכת כיפעולה ו

ך ועל כל הכרול מרכיביהם על כ הם,תיו ונספחיו הנובע מעל כל צרופו מימון הפרויקט

ד' לחוק החוזים ובת אדם שלישי כמשמעות המונח בפרק בגדר חוזה לט בהם אינם

ות ו/או מחויבות כלשהי ק אחריבנבהם כדי להטיל על ה איןו 1973-של"גת)חלק כללי( 

הפרויקט,  חרורם מחשבוןומטרתם, אופן וקצב שם כספיבהרוכש לגבי השימוש כלפי 

אים הנדרשים או עמידתו בתנניהולו ו/ דמותו, אופןבו, קצב התקט, טיויקמימון הפר

והבנק אינו  דבלבניתנו לבנק  התחייבויות החברהות כלשהי. כל גוף ו/או רש ידי-על

 .והכל בכפוף להוראות הדין ן ו/או לפקח על ביצועןוף אותאכחייב ל

 תנאי מתנאיו.זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ו ךמסמ .20

או אי התאמה בין תנאי /של סתירה ו, כי במקרה תבזאסכימים החברה מוהרוכש  .21

לגבי העניין  ויחולויגברו זה, חוק המכר לבין החוה ו/או נוסח ערבות מסמך ז

 .נייןעי התנאי מסמך זה ו/או נוסח ערבות חוק המכר, לפ התאמה,י או או/ שבסתירה

כויות זה, הואיל ובמסמך ז רחייבויותיו כאמולחזור בו מהתהודע לרוכש כי לא יוכל  .22

 . תלויות בהןהבנק 

 

 

 
 

   
 רוכשה  החברה
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 שתכןמיר למח חסר דירה רוכש דירת –ייבות כתב התח – נספח ה'
              

 ת.ז. _________________, __________  אני/אנו החתומים מטה:

 _________, ת.ז. __________________      

מחיר  דירת)להלן: " ברמלה ___________למשתכן" בפרויקט דירת מחיר  -על "הסכם  חתמתי/נו

  .514943893 מ, ח.פ."בעלבנין ריר שרבט חברה הר וצפזוהמוכר,  "( עםלמשתכן

כהגדרת מונח ת מחיר למשתכן, דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירהינה  ורכאמ ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת

רבות כללים ניין דירה כאמור, ל"(, על הכללים הקבועים בו לעזהמכרהלן: "כה המוכר )לזבו  174/2017מר/ זה 

הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת  .הדירהסים לרוכש המתייח

 ות המפורטות להלן:חייבויוההת

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.

 ע ביעוד מגורים", בנוסח המצ"ב. כמו כן, חתמנו על תצהיר "חסר קרק 
 5את שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד חלוף מתחייב/ים ב אני/אנו       .ב

 שנים ממועד ביצוע ההגרלה לפי המוקדם מבינהם.  7לדירה או  4שנים מיום קבלת טופס 

 

השנים, על כל הסכם  7או  השנים האמורות 5כמו כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום 

 השנים הנ"ל. 5/7ועברו לאחר תום חיר למשתכן ילפיו הזכויות בדירת מ

 

התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה  . 2

יר של מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מח

 דנו לבנק.רעון ההלוואה על יילמשתכן, בנסיבות של אי פ

3. 
דוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי להבטחת התחייבותי/תנו, תירשם הערת אזהרה בלשכת רישום י .א

מנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן לטובת יהמקרקעין ובספרי המוכר בגין התחייבות לה
 ייבותינו זה.המשרד ו/או מדינת ישראל, על פי כתב התח

 

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

                    __________________   ________________ 

 __________שם: __            ___________שם:  ___
 

 ישורא

כתובת _________ מר/גב' __________, ת.ז. בו בפני, עו"ד ______, /ופיע____ הביום _ ני לאשר כיהרי

 שהוזהר/ו כישי ולאחר ______ המוכר/ים לי באופן אי_____, ת.ז. ____מר/גב' _____ -__________ ו

ו את כן, אישר/ לא יעשה/ו אם הקבועים בחוקמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים צהיר את האליו/הם להע

 בפני.  ו/ם דלעיל וחתם/מו עליהצהרתונות הנכ

              _________________ 

 עו"ד                            

 'הפח נס
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  יםייעוד מגורסר קרקע בח –תצהיר 

 

ן או ביחיד -יחידיו"ו/או למי מיחידיו )" משפחתנואו לתא /הרינו מצהירים כי אין לנו ו .1
רך די( ומתגוררים עימם )ולמעט ילד נשו 21דיהם שטרם מלאו להם יין, וילהענ לפי זוג,

 פי-עלת למגורים, קע המיועדות )בחלק שעולה על שליש( בקרים בחזקתם(, זכויקבע ונמצא
 ן:פורט להלכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כממאושרת, מ תכנית

-שולב, תשל"ב, נוסח מדיירנת החוק הגליה שחל ע שכירות/ת/חכירה/חכירה לדורותבעלו .1
1972. 

אחרת )כגון:  דורות או בכל דרךירה/לחכירה לכתוח/חוזה לבעלות/לחחוזה פי פי-עלזכות  .2
 ב(.נות וכיו"ירושה/מתנה/נאמ

זכות  לעיל( אוחוזה )או בכל דרך אחרת כאמור  פי-עלשק עזר חלה או במבנזכויות  .3
או בתשלום מופחת  לא תשלום(, ל"בוץקין: ")להליתופי מושב ש מגורים לחבר קיבוץ אול

 מכח חברותו בקיבוץ.

במכרז פומבי/הרשמה ות במסגרת זכייה וח/חכירה/בעלתפי זכות לקבלת חוזה .4
 ור ממכרז.והגרלה/פט

פורט ויות כמחידיו זכנו ו/או לתא משפחתנו ו/או למי מיויהיו בידים כי ככל ריהרינו מצהי .5
הסכם המכר לרכישת  חתימה עלעד הי מוה ולפניר זעל תצהחתימה  לעיל, לאחר מועד

רקע ביעוד ולא נחשב כחסרי קנוי והשיכון ינדווח זאת למשרד הבדירת מחיר למשתכן, 
לרכישת דירת מחיר  הסכם המכר לחתום על תןישלל ולא ניהזכאות ת למגורים. במקרה זה

   זכייה.למשתכן נשוא ה
 

 :תהגדרו

 :תא משפחתי
ותף, עם או בלי ילדים )ללא הגבלת משק בית ם משהמקיי בציבורע וג ידווי או זזוג נש .6

 ל(.גי

 דשים מיום הגשת הבקשה להנפקתחו 3להינשא תוך  שואין ועומדיםיזוגות שנרשמו לנ .7
 רה.דיחסר אות של תעודת זכ

שנה, המתגורר  21 ם מלאו לוווק טרהורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רעצמאי )חד הורה  .8
 .בחזקתוא ע ונמצדרך קב עמו

 

 ______.___ חתימת המצהיר: ____ שם פרטי:________ ת.ז.:___________משפחה:____שם 

 ______.___ת המצהיר: ____ חתימפרטי: ________ ת.ז.: ______פחה:________ שם שם מש

 
 היר. על התצני זוג נדרשת חתימה של בני הזוג מקרה של בב •

 

 שור:אי

הופיע בפני מר/גב׳_________ _ __________ביום  בזה כיר ד, מאש___ עו״אני הח״מ,______

ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את , ולאחר שהזהרתי/לי באופן אישי ___________ המוכר/תת.ז. __

תו/ה ת הצהרם הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונוי/ה לעונשיאהיה צפו כןאם לא יעשה האמת וכי 

 ם עליה בפני.ל וחתדלעי
 

________________            __________           __________           _________________ 
 מה וחותמתחתי                        תאריך                   מס' רישיון              עורך הדיןשם מלא של          
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 למשתכן דירת מחיר דיור רוכש משפר -תהתחייבו כתב –' ונספח 

 
 _____, ת.ז. ______________________ : ו החתומים מטהאנאני/

 ___________________________, ת.ז.       

 

מחיר  דירתהלן: "_ )להרמלב  ___________בפרויקט  דירת מחיר למשתכן" -כר וזה מתמתי/נו על "חח

 .514943893לבנין בע"מ, ח.פ.  שרבט חברהצפריר זוהר ו"( עם המוכר, למשתכן

ת מונח דרכהגר הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, כאמוהנרכשת לי/לנו שהדירה  ידוע

ור, לרבות ן דירה כאמלענייבו  יםכללים הקבוע"(, על הזהמכרזכה המוכר )להלן: " וב 174/2017 מר/ במכרזזה 

 .הדירה כללים המתייחסים לרוכש

 למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטות להלן:י/נו תהא כפופה לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על יד

1. 
אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "משפרי דיור" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אני/אנו  .א

 המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.מחזיק/ים באישור הזכאות הנדרש על פי 

 "ב. רים", בנוסח המצכמו כן, חתמנו על תצהיר "חסר קרקע ביעוד מגו 
 5אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד חלוף        .ב

 שנים ממועד ביצוע ההגרלה לפי המוקדם מבינהם.  7לדירה או  4שנים מיום קבלת טופס 

 

ם, על כל הסכם השני 7השנים האמורות או  5כמו כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום 

 השנים הנ"ל. 5/7פיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום ל

 

התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה  . 2

ר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר של מימוש דירת מחי

 רעון ההלוואה על ידנו לבנק.יפבנסיבות של אי  למשתכן,

3. 
ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי להבטחת התחייבותי/תנו, תירשם הערת אזהרה בלשכת רישום         .ג

עסקה בדירת מחיר למשתכן לטובת מנע מעשיית יהמקרקעין ובספרי המוכר בגין התחייבות לה
 ותינו זה.המשרד ו/או מדינת ישראל, על פי כתב התחייב

 

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

_______________                                 _______________ 

 שם:                       שם: 

 רשואי

.ז. ____, ת______ מר/גב' ______תובת ______, בכ____ הופיע/ו בפני, עו"ד ____ וםכי בי לאשרהריני 

הר/ו כי ולאחר שהוז ______ המוכר/ים לי באופן אישי___, ת.ז. _______מר/גב' ____ -________ ו__

ת שר/ו א, אייעשה/ו כןא חוק אם לם בים הקבועיה/ו צפוי/ים לעונשת, וכי יהיעליו/הם להצהיר את האמ

 פני. עליה ב ונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מונכ

              _________________ 

 עו"ד                            

 

 'ונספח 
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 )משפר דיור( וד מגוריםחסר קרקע בייע –צהיר ת

 

או בן יחיד -דיו"דיו )"יחיחימיו למי ו/אמשפחתנו  מצהירים כי אין לנו ו/או לתאהרינו  .1
דרך  ם עימםמתגוררי)ולמעט ילד נשוי( ו 21לאו להם טרם משיין, וילדיהם זוג, לפי הענ

 פי-על( בקרקע המיועדת למגורים, זכויות )בחלק שעולה על שליש(, ים בחזקתםקבע ונמצא
 לן:הוציא היתר בנייה, כמפורט להניתן ל תכנית מאושרת, מכוחה

-תשל"ב , נוסח משולב,ליה חוק הגנת הדיירירות שחל עלדורות/שכה ירירה/חכחכ/בעלות .2
1972. 

דרך אחרת )כגון:  בכלדורות או חכירה/לחכירה לעלות/לחוזה לבחוזה פיתוח/ פי-עלות זכ .3
 ה/נאמנות וכיו"ב(.ירושה/מתנ

ו זכות בכל דרך אחרת כאמור לעיל( א וזה )אוח פי-עללה או במשק עזר בנחזכויות  .4
מופחת שלום תלא תשלום או ב"(, לקיבוץ)להלן: "שב שיתופי בוץ או מוקיר ים לחבגורלמ

 חברותו בקיבוץ. מכח

ייה במכרז פומבי/הרשמה זכ ות במסגרתיתוח/חכירה/בעלחוזה פלקבלת  זכות .5
 לה/פטור ממכרז.והגר

 

 :הגדרות

 :שפחתיתא מ
הגבלת א לללדים )י יעם או בל ק בית משותף,ציבור המקיים משידוע ב זוג נשוי או זוג .6

 (.גיל

ם הגשת הבקשה להנפקת ודשים מיוח 3ך ולהינשא ת נרשמו לנישואין ועומדיםזוגות ש .7
 חסר דירה.ל כאות שתעודת ז

, המתגורר שנה 21שהוא רווק טרם מלאו לו הורי/ת( עם ילד אחד לפחות  )חדהורה עצמאי  .8
 חזקתו.ונמצא בעמו דרך קבע 

 

 צהיר: _________._ חתימת המ_________:_ז.___ ת.___ם פרטי:__שם משפחה:________ ש

 _________.היר: מת המצ___ חתי______ ת.ז.: _______פרטי: __ __ שם_פחה:_____שם מש

 
 הזוג על התצהיר.  בני זוג נדרשת חתימה של בנישל מקרה ב •

 

 אישור:

 ____׳_____גב/ע בפני מרזה כי ביום ___________ הופימאשר ב י הח״מ,_________ עו״ד,אנ

כי עליו/ה לומר את  ה אותו/ה/זהרתיה, ולאחר שהמוכר/ת לי באופן אישי __________ת.ז. ___

נכונות הצהרתו/ה  ים הקבועים בחוק, אישר/ה אתונשיעשה כן אהיה צפוי/ה לע אם לא אמת וכיה

 עליה בפני.ם דלעיל וחת
 

________________            __________           __________           _________________ 
 ימה וחותמתחת                        תאריך                   ס' רישיוןמ              עורך הדיןשם מלא של          
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 עיסקה זווכש על היעדר ייצוג משפטי בהודעה לר

המכר פרד מהסכם לק בלתי נכח, ו1977 –ז ת(, התשל"י הדין )ייצוג עיסקאות בדירועל פי כללי לשכת עורכ
 ומצהיר כדלהלן: ש והוא מאשררוכלהודע  –אליו מצורף נספח זה 

נשוא הסכם זה , ייצגו את החברה בעסקה מםמטעמי או ו/ ל החברהי הדין שרכעוכי  ר לרוכשהובר .23
 טעמו, עלר מרך דין אחות מיוצג בעסקה זו ע"י כל עוגים את הרוכש וכי הוא רשאי להיוכי אינם מייצ

ר, ד עורכי דין פישר, בכמשר , ובפרטברהחזאת כי ידוע לו שעורכי הדין של הוכש מאשר בהר שבונו.ח
)להלן:  םבט ו/או מי מטעמעו"ד שיראל שר  אלמוג ו/או וסייו/או עו"ד  יון ושות'ור, אוולחן, 

 זו."( אינם מייצגים אותו בעסקה "דעוה"

כר)דירות()הגבלת גובה בתקנות המ המפורטות וםעולות הרישפש בדירה ותמורת רישום זכויות הרוכ .24
 לתקנות המכריהיה כפוף , אשר ט עוה"ד, יישא הרוכש בשכ"2014-טיות(,תשע"הפשהמההוצאות 

 .2014-שפטיות(, תשע"הות( )הגבלת גובה ההוצאות המ)דיר

שרישום זה  לציה )ככלעל שם הרוכש ו/או רישום הפרציות עוה"ד בקשר עם רישום הנכס התחייבו .25
סכם ובהתאם תאם למפורט בההבם ישום הבית בפנקס הבתים המשותפירה( ו/או רול על החביח

כך, מובהר כי  ין להן כל קשר לעוה"ד. בתוךבד ואשל החברה בלתחייבויות , הן הוק המכרלהוראות ח
 ח. לקו-וה"ד לבין הרכוש יחסי עו"דלא נוצרו בין ע

הסכם ביחס לרישום לפיו לפי הבויותיה כיייים את התחקה רשאית להרוכש מסכים בזה כי החבר .26
ום ה )ככל שרישום הפרצלצילן רישכך ובכלפעולה אחרת הכרוכה ב פי ההסכם ובכל לע זכויות הרוכש

התאם להסכם, להוראות המכרז הבית בפנקס הבתים המשותפים ב יחול על החברה( ו/או רישום זה
  של החברה. , לבחירתהמהאו מי מטע/וות עוה"ד תאם להוראות חוק המכר, באמצעובה

ברה, את הח המייצג הוא מסכים לכך שעוה"דהודע לו וכי  ריצההרוכש, בחתימתו על מסמך זה מ .27
קשר לדירה, , ו/או בקשר להסכם ו/או ב\מנוך הקשור לפרויקט או הנובע מל הליאת החברה בכייצג 

 גד הרוכש.כנם משפטיים יבות בהליכיכים משפטיים מכל סוג וכן לרלרבות אך לא רק בהל

 

________________    ________________ 
 החברה      שכוהר
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 היתר בנייה - ח'נספח 
 כללי .1

 נספח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונה לו בהסכם. .1.2
ירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם תגברנה הוראות סת בכל מקרה של .1.3

 הנספח.

ספק, תנאי ההסכם והצהרות והתחייבויות הצדדים על פיו, אשר לא שונו  להסרת .1.4
במפורש בתוספת זו, ימשיכו לחול על הצדדים ויעמדו בתוקפם המלא, בשינויים 

 המחויבים ובכפוף לאמור בנספח זה להלן.

 בים כדלקמן:הצדדים מצהירים ומתחיי

 היתר בניה .2

ית ו/או הבתים הדירה ו/או הב על אף האמור בהסכם בדבר זכאות החברה לבנות את .2.1
קבל "היתר בנייה", כהגדרתו תנהנוספים בפרויקט, הרוכש מצהיר כי ידוע לו כי טרם 

 . בהסכם

 המוכר מצהיר, כי הוא פועל לשם הוצאת היתר בניה לבניית הבניין והדירה על המגרש. .2.2

י כלידיעת הקונה כי המוכר אינו יכול להתחייב על כך שיינתן היתר בניה ו הובא .2.3
ע"י התוכניות והמפרט המצורפים להסכם המכר הינם על תנאי ובכפוף לשינויים 

 הרשויות המוסמכות במסגרת ההיתר וההסכם.

חודשים ממועד חתימת החוזה לא יהא בידי המוכר  6שבמקרה בו בתום  הודע,קונה ל .2.4
ולו תקף, לבניית הדירה, תקום לקונה הזכות לבטל את החוזה, ויח היתר בניה

 ת הבאות:ההוראו

מסויגת ובלתי מותנת על ביטול החוזה יעשה בדרך של משלוח הודעת ביטול בלתי  .2.4.1
 30-מ לא יאוחרהודעת הביטול  הקונה ישלח את .ידי הקונה למוכר בדואר רשום

כם ייכנס לתוקפו עם קבלת ביטול ההס כמפורט לעיל.חודשים ה 6ימים מחלוף 
 יחידי הקונה. כלם בידי הודעת הביטול תיחת צל המוכר.אהודעת הביטול 

 דרישת ממועד ימים 7 מחלוף יאוחר ולא החברהדרישת  עם, מיד יחתום הרוכש .2.4.2
בגין חיובי מס רכישה ו/או מס  ביטול תצהיר, על הסכם ביטול, בכתב החברה

 וכןיידרש, לצורך ביטול ההסכם כדין, ועל כל מסמך אחר, ככל ש כנסה,בח/הש
ות ופנקסי השוברים שנמסרו לו, ככל טחונילהשיב במועד כאמור את כל הב

 .שנמסרו, בקשר עם ההסכם

הביטול יוחזרו לקונה מלוא הסכומים ששילם  יום ממועד קבלת הודעת 30תוך  .2.4.3
י פ-בגין מחיר הדירה או בקשר אליה מחשבון הנאמנות ו/או מחשבון הליווי על

האמור בהסכם ובחוק, בתוספת פירותיהם אשר נצברו בחשבון הנאמנות או 
י עמלות הבנק ומיסים בגין הפירות, על ובניכו פרשי הצמדה מתוך חשבון הליוויה

 .יחולופי דין ככל ו

כן מובא לידיעת הקונה, כי הואיל וטרם ניתנו היתרי בניה כאמור, יתכנו   .2.4.4
רויקט ו/או הבניין ו/או הדירה. עם זאת, שינויים בתכנון הסופי המאושר של הפ

ינתן ישתנה שטח הדירה, מיקומה, כיווניה במידה וכתוצאה מהיתר הבניה שי
תאם לחוק המכר )דירות(, ותרות בהוקומת הדירה בשיעור העולה על הסטיות המ

, או יחול שינוי מהותי אחר בצורת הדירה, שיש בו כדי לגרוע מן 1973 –תשל"ג 
 30של הקונה בדירה, יהא הקונה זכאי לבטל את ההסכם בתוך השימוש הסביר 

הודעה לקונה על שינוי כאמור ובלבד שניתנה לו האפשרות לעיין יום מיום מתן 
 ם.מור בהסכבתוכניות החדשות כא

 : החתום על באנו ולראיה

 

 

_________________

_____ 

 החברה

_________________

_____ 

 הרוכש
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