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שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה
(להלן " -הרוכש" )

הואיל

והחברה זכתה במכרז ,כהגדרתו להלן ,ו התקשרה עם רמ"י בחוזה חכירה מהוון
מיום  , 18.01.2018לפיו החברה חוכרת מהמ נהל את הקרקע ,לצורך בני ית הבית
והבית/ים הנוסף/ים (להלן " :חוזה החכירה ") וזכאית להירשם כחוכרת של הקרקע ,
כהגדרת מונ ח ים אלה להלן;

ו ה וא י ל

וזכו יות החברה בקרקע שועבדו /ישועבדו לבנק בישראל או גורם מממן אחר לפי
בחירתה של החברה שיהיה הגורם המלווה בפרויקט  ,כמפורט בהסכם זה ;

והואיל

והחברה מ תע ת דת לבנות על הקרקע או על חלק ממנה את הבית ו/או הבית/ים
הנוסף/ים ,כהגדרת מונח ים אלה להלן  ,בעצ מה ו/או באמ צ עות ה קבלן כהגדרתו
בהסכם זה  ,הכ ל בהתאם למפורט בהסכם זה;

והואיל

והרוכש מעוניין לקנות מאת החברה את הדירה ו לקבל מאת החבר ה את החכירה
לפי מדיניות והוראות ה מנהל ולשכת רישום מקרקע ין לגבי הדירה בתמורה ולפי
התנאים המותנים בהסכם זה להלן;

מצ ד שני

לפיכך הו סכם ,ה ות נה והוצהר כ ד לק מן :
 . 1מבוא  ,הגדרות ונספחים
 . 1.1המבוא להסכם זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד
הימנו ומחייבים כ יתר תנאיו.
 . 1.2כותרות הסעיפים לא ישמש ו לפרשנות ההסכם .
 . 1.3האמור בהסכם זה בלשון יחיד  -משמעו גם רבים ,האמור בלשון זכר  -משמעו גם
לשון נקבה .
 . 1.4שום ה ת נה גו ת ,ו יתור ,הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת
זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לו יתור על זכות כלשהי או
כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנו תנת דחייה או ארכה או
כשינוי ,ביטול או ת וספת של איזה תנאי שהוא  ,אלא א ם נ עש תה ב כתב ומפורשות.
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 . 1.5מובהר ומוסכם כי כל אחד מהאנשים המוגדרים ביחד בהסכם זה כרוכש (שיקראו
להלן " -יחידי הרוכש" ) ,ערב כ לפי החבר ה ערבות מלאה והדדית אחד למש נהו לקיום
הורא ות הסכם זה ללא יוצא מן הכלל וערבות זו לא תפקע גם במקרה של מתן
ארכה/הנחה כלשהי על י די החב ר ה ל אח ד מי חידי הרוכש .בכל מקרה שהחברה תהיה
רשאית לבטל את ההסכם לגבי אחד מיחידי הרוכש ,היא תהיה רשאית לבטל הסכם
זה גם בי חס ליתר יחידי הרוכש ,הכל לפי שיקול דעתה הסביר  .כל אימת שאחד
מיחידי הרוכש יחתום על כ ל מסמך ,כתב ,מכתב ,או אישור מכל סוג שה וא בכ ל עני ין
ודב ר הק שו ר בה סכם זה ,ביצועו או הנובע הימנו ,תחייב חתימתו את יתר יחידי
הרוכש ,בכל דבר ועניין הקשור בהסכם זה .ככל שאחד מיחיד י הרוכש י בקש מ החברה
לוותר ו/או לבטל הסכ ם זה ו/או ככל שהחברה נענתה והסכימה לפי שיקול דעתה
הסביר לוותר ו/או לבטל על הסכם זה  ,הרי הביט ול ו/א ו הו וי תור של אחד מיחידי
הרוכש ,כמוהו כ ביטול או וויתור של כל יתר יחידי הרוכש.
 . 1.6הוברר לרוכש כי עורכי הדין ממשרד פישר  ,בכר  ,חן  ,וול ,אוריון ושות' ו/או מי
מטע מם  ,ייצגו את החברה בעסקה נשוא הסכם זה וכי אינ ם מייצג ים את ה רוכש וכי
הוא רשאי לה יות מיוצג בע סקה זו ע"י כ ל עורך דין אחר מט עמו  ,על חשבונו  .הרוכש
מאשר בזאת כי ידוע לו שעורכי הדין של החברה אינם מייצגים אותו בעסקה זו,
למעט הטיפ ול אשר יבוצע ברישום הזכויות ו/או בר ישום הפר צלציה ( ככל שתידרש
להתבצע ע"י החברה ) ו/או ברישום הבי ת המשותף בהתאם להסכם זה .
 . 1.7מובהר כ י הסכם זה ב א לקבוע ו להסדיר סו פית את היחסים שבין הצדדים וכי תנאי
הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו ,והרוכש מאשר כי הואיל
ו הפרויקט הוא פרויקט 'מח יר למשתכן' לא הוצגו לו פרס ומים ו/או מצגים למעט
הסכם זה על נספחיו .למען ה סר ספק  ,מובהר בזאת כ י אין בהוראו ת סעיף זה כ ד י
לגרוע מזכויות ה רוכש על פי דין .מובהר ומוסכם בזה כי החברה רשאית להעביר
לאחר או לאחרים את זכויותיה ואת התחייבויותיה לפ י הסכם זה ,לרבות אך לא רק
לקבלן "עד מפתח" לבחירת החברה ,כול ן או מקצתן ,מבלי לה י זקק להסכמתו של
הרוכש  ,בכפוף לכך שי ישמרו זכויות ה רו כש על פי ה ס כם זה והחברה תי שאר ערבה
כלפי הרוכש ושאר הרוכשים בפרויקט להתחייבויות שהעבירה לאחר ותחתום על
כתב ערבות ו/או התחייבות כ פ י וככל שיידרש ע"י משרד הבינוי והשי כון בנוסח
שיהיה מקובל גם על החברה .
 . 1.8הוב ה ר לרוכש כי תוקפו של הסכם זה מותנה  ,בקיומם של התנאים המצטברים
הבאי ם:
א  .ניתן לחברה היתר בניה כהגדרתו להלן ו הכל בכפוף למפורט בנספח ח' להסכם
זה .
ב  .נחתם הסכם ליווי בנקאי להקמת הפרויקט עם הבנק המלווה ,ובכלל זאת
הנופק פנקס שובר ים לרוכש והכל ב כפוף לאמור בנספח ב' להסכם זה.

בהסכם זה יהיו למונחים ה מפורטים להלן הפירושי ם שבצ דם :
"הקר ק ע /האתר"

הו א המגרש הנמצא בעי ר רמלה שעליו יוקם  /מוקם הבית לבדו ביחד עם
בית  /ים נוסף/ים ,כהגדרת מונח זה בהסכם הידוע כגוש  4351ב חלק
מ חלקו ת ( 41לשעבר חלק מחלקה  19,30 , ) 18ובגוש  4724בחלק מ חלקה
 19הידוע גם כמגרש מס'  307בהתאם לתוכני ו ת תב" ע לה, 6/1 70 /
מח , 120 /מח , 225 /לה/מק , 5/170 /לה/מ ק , 7/13 0 /לה  /ב מ  / 3/ 1 7/1000/א
ו כל תכניות המתאר החלות על המ קרקעין אשר אושרו עד ליום חתימת
הסכם זה על כל תיקוניה ן כעת  ,או בעתיד (להלן  " :התב "ע ") .

" הפרויקט "

הוא הפרויקט הכולל  3בתים שנבנה ו/או יבנה על הקר קע ועל קרקעות
סמוכות על ידי החברה ו/או באמצעות הקבלן  /ים ו אשר י כללו שט חי
מ גורים  ,מסח ר ומשרדים  ,והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו .

"שטחי מסחר

שטח ש מיועד לשימוש מסחר ומשרדים על פי תנאי התב "ע.

ומשרדים"
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"הבית"

"הבנק המלווה "

הוא הבית שנבנה או יבנה ע"י החברה ו/או באמצעות הקבלן/ים ע"ג
הקרקע על ידי החברה ומסומן במספר זמני כמפור ט ב מפ רט ו בתוכניות
המהוות חל ק מ נספח א ' להסכם זה ובו נמצאת/תמצא הדירה .הבית
י תאים לת יאורו במפ רט  ,ויצ ו י ן במפרט מהם החל קים מן הרכוש
המ שו תף א ש ר יוצ מדו לדירות אחרות בבניין.
ב נ ק בישראל ו/או חברת ביטוח ו/או גורם מממן לפי בחירתה של החברה
ש י עניק לי זם לי וו י פיננסי לבנייה ע ל הקרקע  ,וינפיק לרוכש בפרויקט
את הערב ויות בהתאם לחו ק המכר.

" הדי רה"

חדרים וח דרי שרו ת ,המסומנת במספר זמני
היא דירה בת
בתוכני ות המה וו ת ח לק מ נספ ח א ' להסכם זה ,הנמצאת/תמצא בקומה
ל רבות המחסן (ככל והוצמד לדירה) ,החניה (ככל והוצמדה לד ירה)
כמפורט במפרט הנספח להסכם זה ,ו החלקים ברכוש המשותף אשר
יוצמדו אליה בהתאם לחל קה היחסי מ ספ ר הדיר ה המצוין על גבי פנקס
השוברי ם א שר נמסר/יימסר לרוכש הינו __ ____.

"הרכוש המשותף"

ביחס לבית נשוא הסכם זה ובהתאם למוגדר בחוק המקרקעי ן.

"המחסן"

המח סן המסומן במ ספר זמני ו בקומ ה בב ית  ,כפי וככל ש מפורט במפרט
ו מסומ ן בתכניות המהוות חלק מ נספח א' .

"חנ יה"

חניה עילית או חניה תת קרקעית במר תף חניה ה מסומנת במספר
ז מני ___ הנמצאת ב קו מה ___  ,כ מפורט במפרט וכמסומן בתכניות
המ הוות חלק מנספח א' .

"רמ"י"

רש ו ת מ קר קעי ישראל.

"בעל הקרקע"

מדינת ישראל/רשו ת הפיתוח /הקרן הקיימת לישראל .

" העירייה "

עיריית רמלה

" ה י תר בניה "

האישור החו קי הניתן לפרויקט מטעם הועדה המקומית ל תכנון ובנייה,
המאפשר בי צו ע ע בו דות בנייה שטעונות הית ר בהתאם לסעיף  145לח וק
התכנון וה בנ יה התשכ"ה  1965וככל שיתוקן כ דין מעת לעת בכפוף
לאמור בנספח ח' .

" חדר טרפו "

ת ח נת ו  /א ו חדר טרנספורמציה ,ככל שייבנו בהתאם לדרישות חברת
החשמ ל לצורך א ספקת חשמל לפ ר ו יקט ו/או לבית/ים  ,ו/או לבתים
הנוספי ם כהגדרתם בהסכ ם זה.

" חוק המקר קעין "

חוק המקרקעי ן ,תשכ"ט – . 1969

" חו ק המכר "

חו ק המ כר (דירות ) ,התש ל"ג – . 1973

" חוק המכר
הבטחת השקעות"

חוק ה מכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ה – . 1974

"הח כיר ה"

חכ י ר ה מהוונת לדורות מאת רשות מקרקעי ישר אל.

"בית משותף "

הוא הב ית לכ שי ירש ם בפנקסי המקרקעין כבית משותף נפר ד א ו ב יחד
עם ב ת ים אח רי ם ,לפי חוק המקרקעין כאמור בסעיף  8להלן.

"המשכ נתא"

משכנתא ראשונה על הדירה להבטחת ההלוו אה שיקבל הרוכש כאמור
בסעיף  14להלן.

"הקבלן"

החברה ו /א ו הקבלן ש יבחר ע ל ידי ה חב רה ל צורך ב נ ית הבית  ,לרבות
קבלן בשיטת " עד מפתח" .

"המכרז"

מכרז מס' מר  174/2017 /על נספחיו  ,אשר פורסם ע ל ידי המנהל.
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"מועד המסירה"
"ס כום הפיצוי
המוסכם"

 , 06.12.2022או ת אריך אחר א שר יי קבע בהתאם להור אות ס עיף 4
להלן  ,ה כ ל בהתאם להוראו ת הסכם זה .
הפיצוי המוסכם בגין אי חור במסירה  ,ל עני ין סעיף  4.17להסכם יהא
עפ"י חו ק המכר (דירות ) התש ל"ג  1973 -ובכפוף להוראות המכרז .

"משרד הבינ וי"

משרד ה בינוי והשיכון.

"מד ד"

ה מ דד הכללי של מחירי התשו מה בבניה למ גו רי ם המתפרסם כ ל חודש
על ידי הלשכה המרכ זית לסטטיסט יקה ול מחקר כ לכלי וכן או תו מדד
אף אם יפורסם על ידי מוסד ממשלתי אחר ו כן כל מדד רשמי שי בוא
במקו מ ו ב ין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הק י י ם
ו בין אם לא ו .אם יבוא מ דד אחר – י קבע היחס בינו ובין המדד המ וח לף
על ידי ה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכל י.

" פ ר צלציה "

פיצול קר קע לכמה חלקות ו/או חלוקה מחדש ו/או חלוקה ו/או הפקעה
ו/או ר י שו ם חכ ירה ל טוב ת צורכי ציבור .

"מפרט טכני"

המפרט ה טכ ני לביצו ע העבודות בהת אם לחוק המכר די רות (טופס של
מפרט) ,התש ל "ד  1974 -ה מצ ור ף כ נספח א' להסכם זה לרבו ת כל שינוי
שיערך ב ו ו/או הבהרות במפרט שיתו וספ ו מ זמן לזמן על ידי המנהל
ו/או משרד הבינוי ו/או מי מטעמ ם .

נ ס פ חים
)1
)2
)3
)5
)7
)8
)9
) 10
) 11
) 12
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נ ס פח א' -
נספ ח ב ' -
נספח ג' -
נספח ד ' -
נספח ה ' -
נספח ה' - 1
נ ספח ו ' -
נספח ו' - 1
נספח ז ' -
נספח ח' -

מפרט טכני ותוכניות מכר .
נס פח התמורה .
י י פוי כ ו ח בלתי חוזר של הר וכש לעו"ד מ טע ם החבר ה .
נספח הבנק.
כתב התחייבות  -חס ר ד ירה רוכש דירת מחיר למשתכן .
ת צהיר חסר קרקע בייעוד מגורי ם
כתב התחייבות  -משפר די ור ר וכש ד י רת מחיר למשת כן.
תצהיר חסר קרקע בייעוד מגורים (משפר דיור) .
ה ו ראות בד בר י יצוג משפטי.
נספח היתר בניה .

העסקה
 . 2.1הח בר ה מ ת ח י י ב ת למ כור לרוכש את זכויות החכירה בדירה ואת ה דירה והרוכש
מעוניין בז ה לרכ ו ש את זכוי ות החכירה ב די רה ואת ה דירה מאת החברה וימלא
אח ר כ ל ה ת חייבו יותיו ע ל פי חו ז ה ז ה במלואם ובמועדם ,לרב ות לקב ל לח זק תו
א ת הממכר ,והכל בכפוף ל תנאים המפורטים להלן בהסכם זה ובתו ספ ות
המצורפות להסכם זה  ,בהוראות המכרז ובכ פוף לכל דין .
 . 2.2הרוכש מצהיר כי הוא מודע ל כך שהדירה נרכש ת במסגרת מ כרז דירת מח יר
למשתכן ו כי הינ ו עומד ב תנ אי ר מ "י ומש רד הבינוי והינו מחזיק ב אישור הזכ אות
הנ דרש על פי תנאי המכרז לצורך התקשרות בהסכם זה .ככל שיתברר בכל שלב
שה וא עד למועד מסירת החזקה בדירה כי עדכני ליום חת ימ ת הסכם זה הרוכש
לא עמד ב קריטריו נים לקבלת תעודת זכאות לחס רי דירה ,ו/או הונפקה לו
בטע ו ת תע ודת זכ או ת כנ"ל ,הרי שידו ע לו והוא מסכים לכך שהס כם ה מכר
שנ חת ם עי מ ו יבוטל והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הביטול האמור.
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 . 2.3ידוע לרו כש כי הפ רויקט כולל ו/או עתיד לכלול דירות אש ר ימכרו בשוק החופש י
וכן יח ידות מסחריות ומשרדים וכי ה חברה רש אית לנהוג בשטחי המס ח ר
והמשרדים ו /או ב כל ח לק בהם לפי שיקול דע תה הסביר ובהת אם ל הורא ות
ה מכרז והו רא ות כל דין ,לרבות להותיר ם בבעלותה ,לתכננם ,להק ימ ם,
ל הפעילם  ,להשכירם ו/או להע ניק זכות שימוש בלעדית ב כל חלק בהם ו/או
להצמיד את שטחי המסחר המשרדים ו  /או הזכויות בקשר אליהם לכל שט ח
שהוא בפרויקט ו/או למ כר ם לצ ד של יש י כ לשהו  ,לפי שיקול דעת ה הסביר
ובהתאם למפרט ו בכפו ף לה וראות המכר ז  ,וכי הרוכש לא יהיה זכאי לתמורה
כלש הי מ ה ח ב רה בשל מ כירת ו/א ו השכרת שטחי המסח ר והמשרדים ו/או בשל
הכנסות מפעילו ת שטחי המ סחר  .כמ ו כן  ,ידוע לרו כ ש כי הי חידות המסחריות
והמשרדים יאפשרו כ ל שימו ש ה מו תר בהתאם לה ו ר אות התב" ע  ,וכי יתכן כי
הח ניון ליחידו ת המגורים ו ה מסחר ו /או ה משרדים יהא משותף וכי בטרם
התקש ר ו תו בהסכם זה הביא בחשבון עניין זה .י ד וע ל רוכש ש בבית ו/או בבתים
הנוספים ו/או בפרויקט ייתכ נו ש טחים משותפים ,מעברים ,כ ניסות ו/או יציאות
משותפ ות ,דרכ י גי שה משות פות ו כיו"ב וכן יית כנו מת קנים ומערכות משו ת פים
המיועדים לש רת את כל ל דיירי הפר ויקט ו /או הבית ו/או הבתי ם הנ וספ י ם ו /או
בעל י הזכו יו ת בשטח י המס חר ו /או בשטחי המשרדים והכל בכפוף להוראות
המכרז ו ה דין (להלן  " :השטחים המשותפים בפרויקט ") .
 . 2.4למען הסר ספק ,במידה ויהיו ש טחים משותפים שיעשה בהם שימו ש הן על ידי
הדיירי ם בבניין המגורים והן ע"י בעלי הזכויות ב שטחי המסחר והמש ר ד ים  ,אזי
כל א חד מ בין הדיירי ם ובעלי הזכויות בשטחי המסחר והמשרדים ,יישא
בהוצאות הרכוש המשותף ע ל פי חלקו היחסי ברכוש המשותף.
.3

הבניה
 . 3.1החברה מתח ייבת לבנו ת ב א מצעות הקבל ן ,את הבית ,א ת הרכוש המשות ף וא ת
הדירה בהתא ם ל היתר הבניה ול תכניות ולמפרט הטכני ,המפורטים ב נספח א '
וה כל בכפוף להורא ות ה מכרז ו הת כנ ו ן והרישוי מול הרשו יות השו נות וקבלת
היתר (כפוף לכל שינוי שיחו ל בת כניות הבנ ייה והיתר הבנייה ,כאמור להלן
בהס כם זה) .
 . 3.2הודע לרוכש כי ה חברה רשאית לפ עול להג שת בקש ה לה קלה עפ"י סעי ף 147
לח וק התכנון והבנ יה ,תשכ"ה . 1965 -
 . 3.3עד להשלמת בני י ת הב ית רשאית החברה להכני ס ש י נו יי ם בבית עצמו ו /א ו
בפרויקט לרבות – אך לא רק – במספר הדירות בכל בית ו/או בקומה ו/או
כניסה  ,במספר הקומות ו/או תוספת בניה ו  /או חנ יות ו  /או מ חסנים נו ספים
בפ רויקט  -בת נאי שלא יחול שינוי ב בניית הדירה גו פא וכן בכפוף לתוספות
להסכם זה ו ל הור אות מיוח ד ו ת של הסכם ז ה ו בל בד ש השינויים כאמו ר יהיו
בהיקף המותר על פי חוק המכר (דירות)  .כן רשאי ת החברה ,עד לרישום הדירה
על שם הרוכש ,להכניס ש י נויים בגינון  ,בחניה וב עבודות ה פי תוח בבית ו/או
ב סמוך לבית  ,ו לרב ות מבלי לגרוע מכללי ות האמור לעי ל לבצע שינוי ים במי ק ו ם
ה ח ניה .בני ית ה פ ר ויקט י כול ו תהי ה בשלבים לפי ש יקול דעתה הסביר של החב רה
ובלבד ש בגין השינ ו יים כאמו ר תימסר הודעה מראש ל קונה ותתאפשר גישה
סבירה לדירה על ה צמדו תיה  .ל עניי ן זה ה וד ע לרוכש ,כי יכול וב נ ו סף לב ניית
ה בית נש וא הסכם זה ,יבנו בתים נוספים (הבתים הנוספ י ם יקרא ו בי חד :
" הבית/ים הנוסף/ים ")  .עוד מוסכם כי יכול והבית  /ים הנוסף/ים י כללו מספ ר
קו מות ו/או מספר יחידות ו/א ו תכנון שו נה מהבית נ שוא הסכם זה ובלבד
שזכויות הקונה בדירה לא תפגענה לרבות שטח הדירה גודלה ,מיקומה וכי ווניה .
 . 3.4במקרה של ס תירה ו /או אי ה תאמה בי ן ת י אור ה ד ירה ו /או הבית ב מ פרט הטכנ י
ל עומ ת ה תכנ יות ,יחייב את החברה הת י אור המופיע במפרט הטכני  .אם י היו
בפועל הפרשים ו /או סטי ות בכמויות ו /או ב מידות של הדירה ו /או ה בי ת לעומ ת
הת י אור ב מפרט ה ט כני ובת כניות ,שיה יו בגבולות הסטיות או ההפרשים
המות רים על פי דין  ,לא יהיו ולא ייח ש ב ו אלה כאי  -הת א מ ה ולא יהוו ה פרה
כל שהי של התחייב ויות החברה על פי הסכם זה  ,והכ ל בכפ וף לה ור אות חוק
המכר .
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 . 3.5מוסכם במפורש ,כי שינוי בת כנון הפרויקט לרבו ת ב מספ ר ה מבנים  ,מספר
הקו מ ות ,מ ס פר הדירות בפרויקט ו/או בק ומה וכן מיקומ ן וגודל ן נתו ן לש ינוי
מפעם לפע ם ,בהתאם לשיק ו ל י החב רה  ,וכן ב כפ וף ל המשך ת הליך ה תכנון
והרישוי מול הרשויות השונות וקבלת איש ורן והכל מ ב ל י ל גרוע בזכויות הרוכש
בדירה ובלבד שה שינו יים אינם עומד ים ב סת ירה להוראות מכרז מר174/2017 /
ברמ"י ובלבד ש הדבר לא יגרום לשינוי במיקום הדירה ,כי וו נה ,גודלה ושטחה
לה ן מחויב ת ה ח ב רה ב מ פ רט המצ ור ף להסכם זה .
 . 3.6המוכר ת תהי ה רשאית להציב על הקירות החיצוניים של הבניינים בשטחים
המיועדים ל צרכי מסחר ומשרד ים בלבד  ,שילוט של שטחי המס חר והמשרדים ,
ו זא ת בהתאם ל שיקול דעתה (להלן " :שילוט המסח ר ") ו בכפוף ל קבלת היתר
ו/או רישיון מתאים לכך מהרשויות המוסמכ ו ת ו לכל די ן .
 . 3.7ה מוכרת תהיה רשאית להציב על הקירות החיצוניי ם של הבניינ ים שלט לוגו
הנושא את שם המוכרת ו/או את שם הפ רויקט ו/או סמל ו/א ו ס ימן זיהוי של
המוכרות ו/או ש ל הפרויקט (להלן " :שילוט הפרויקט " )  ,לאחר תום עבודות
הבניה ,לפי שיקול דעתה הסביר ,לרבות על גבי גג ה ב נ יי ן ו  /או קיר ותי ו
החיצוניים של הבניין ו/או בכל חלק אחר מהרכוש המשותף וב לבד שאין בו כדי
להפריע לשימוש הסביר של הרוכש בדירה ו/א ו ברכוש המש ותף ובהתאם
להוראות כל דין ו/או רשות .מובהר כי לאחר שחלפו שלוש שנים ממועד קבלת
טופס  4לבית  ,הר וכשים ו/או נציגות הבית המש ו ת ף יחל יטו  ,בה חל טה שת ינתן על
פי כל דין ,אם ברצונם להסיר את שילוט הפרויקט אשר נמצ א ב שטחי המגורים
של הפרו יקט ויודיעו על כך למוכרת בכתב .
 . 3.8המוכרת תהיינה רשאית להצי ב את ש ילוט המסחר ואת שילוט הפרויקט כאמור
בגודל סביר ,לרבות שילוט מואר אשר יהיה מחובר לשעון החשמל ש ל הרכו ש
המשות ף ובלבד שהמוכרת ת י שא בכל העלויות של הצבת ה שילוט כא מור  ,אשר
יכלול את שם המוכרת ו/או מי מטעמה ו/או את לוגו המ וכ רת ו/או מי מטעמה
ו/או את שם הפרויקט ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהבניין .כמו כן ,הקונ ה
יאפשר לחברת הניהול ( במידה ותהיה חברת ניהול בבניין ו/או ב פר ויקט ) ו/או
למוכר ו/או למי מטעמ ו ג יש ה סבירה ונוחה לשילוט וזאת לשם ביצוע עבוד ות
תחזוקה ו/או תיקון ו /או ניקיון של השילוט ו/או שינויו ,בכל עת סבירה  .כמו כ ן
הקו נה לא יזיז ו/או יחבל ו/או יפגע ו/או י פגום בשילוט ו/או יכבה את השילוט
ו/או ישנה את צורתו ו/או מ י דת תא ור תו ו /או יפריע לשילוט .
 . 3.9בוטל .
 . 3.10בוט ל .מ ו סכ ם במפ ור ש ,כי באם החבר ה תקבל הרשאה א ו רישיון לבניית מבנה
נו סף על החלקה ו  /או ד ירות ו/או קומות ו/או תוספת בניה אחר ת למגורים ו/או
ח ניות ו  /או מחסנים נוספים ב פרויקט (להל ן " :זכויות בניה עתידיות ")  ,הרי בניה
נוספת ז ו תהא ש יי כת לח ברה בלב ד ,ולה הזכ ות לעשות בתו ספת בניה זו כרצונה
ובכפו ף להוראות המכ רז ,כול ל מכירתה כולה או חלקה ו/או מ סירת ח לקים
מ מנה  ,ובלבד שאין מדובר בזכויות שמוע ד היווצרן הינו ל אחר שהמוכר מכר את
כל הדירות בבניין  .כל זאת מבלי להי ז קק להסכמת ו \ או חתימת הרוכש  ,ומ בלי
לפ ג וע ב זכוי ותיו של ה רוכש בדירה .
 . 3.11הודע ל רוכש ,כי יב נה חני ו ן עילי ו תחת י אשר נועד לשרת את ה ב י ת ואת הבית/י ם
הנוסף/ים אש ר יבנ ו על ידי החברה במסג רת ה פרויקט  .עוד הודע ל רוכש ,כי
ה ח ברה שומר ת על זכותה להכשיר כ ניסה זמנית לחנ יון חלף הכניסה המתוכננת
והמסומנת בת ו כ נ י ות (ח לק מ נ ס פ ח א ' )  ,וזאת עד למ ועד אכלוס כל הבתים
בפרו יקט על הק ר קע ובלבד ש הכני סה ה זמנית תאפשר גישה בטוחה וסבירה
לחניון  ,ו ה כ ניסה ל חניון המ תוכנן לא תעלה על ת קופה ה עולה ע ל  6חודשים מיום
קבלת טופס  ( 4אישור אכלוס ) .
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.4

המסירה
 . 4.1ה ח ברה מתחיי בת להשלים באמצעות הקבלן א ת בניית הדיר ה ,ובכ פוף למי ל וי
התחייבויות ה ר וכש לפ י הסכם זה ו/או ל פי כל ד ין  ,לרבות תשל ום התמורה
שהרוכש מחויב לשאת ב ו לפי ה ס כם ז ה  ,ולרבות המצאת א ישורי העירייה
לא ס פ קת מ ים  ,חשמל וגז כמ פורט בסעיף  , 15.4למסו ר את החזקה בדירה לרוכש
במו עד המסי ר ה (כהגדר תו לעיל ) .
 . 4.2מ וסכם  ,כי סידור הג ינה ועבו דות הפ ית וח  ,ככל שהם מ תחיי בים לפ י הסכם ז ה,
יושלמו בכפוף לאפשרות השלמתם ,בהתחשב בעונת השנה ובשנת שמיט ה  ,ב תוך
 12חו דש ים ממו עד קבלת טופס  , 4ככל שהדבר תלוי בחברה ,ואין הדבר יהוו ה
עיל ה לרוכש ל טע ון כי ה דירה אינה מו כנ ה למסירה  ,ובלבד שאי השלמת עבודות
הפיתוח אינ ה מונעת מה ר וכש ש ימוש וגישה סביר ים ל דירה והצמדותיה  .עבודות
הפיתו ח יתבצעו באופן שימנע  ,ככל האפשר ,הפרעה לר וכ ש הדירה ו י ע ש ו לא חר
מסירת הודעה מר אש ל רוכש .
 . 4.3החברה מתחייבת למסור לרוכ ש את החז קה בדי רה ב מ ועד המ סי רה כ ש היא
ר או י ה לשימוש ; פנויה מכל אדם ו  /א ו חפץ ; כשזכו ת ה ר ו כש בדירה חופשית מכל
חוב ,שעבוד ,עיקול ,זכות צ ד שלישי ומשכנ תא (פרט למשכנתאות ומשכונות
שלקח הרוכש הנזכרים ב הסכם ז ה ו /או כל עיקול ו/או רי שום אחר שנרשם בש ל
הרוכש ו/או כל רישום אח ר שייד רש לצו רך ר ישום הב ית המש ותף ו /או ק ב לת
טופס אכלוס כגון מעבר ז יקות הנאה וכ ד ' )  ,והכל בתנאי שהרוכש ימלא קודם
לכן את כל התחייבו יותיו שהוא חי יב במילוין לפני מסירת החזקה בדירה
בהתאם לתנאי הסכ ם זה ובכ פוף לכל דין וישל ם את התמורה עפ"י הסכם זה  ,וכן
בתנאי שלא ח לו הע יכו בי ם המפור ט י ם ב הס כם זה ו אשר מ קנ ים לחברה את
הזכות לדחות את מו עד מסירת הח ז ק ה בדירה לרוכש.
 . 4.4סמוך למועד השלמת הנכס ת שלח החבר ה לרוכש הודעה בכ תב  ,ובה ת זמין את
הרוכש לקבל א ת הנכס לרשותו ,במ ועד שית ואם בינ ו לבין החברה  ,שלא יהיה
מאוחר מ  21 -ימים ממשלוח ה הודע ה .
 . 4.5ככל שה רוכש לא ית אם מ וע ד למסי ר ת הנכ ס לר ש ו תו כלעיל ו/או לא יגיע לקב ל
את הנכס לר ש ו תו ,ת שלח לו החברה הודעה נוספת ,ובה יתבקש הרוכ ש בשנית
לתאם מוע ד למסירת הנכס ל רשותו ,שלא יהיה מאוחר מ  10ימים ממ שלוח
הוד עה זו.
 . 4.6מוסכם בזא ת כי ככל ש החברה תשלים את בניית הדירה לפנ י מועד מס יר ת
החזקה ,החב רה תהא רש אית ב ה ס כמ ת הרו כש להקדים את מועד המסי רה הנקוב
בהס כ ם זה  .ככל ש יוקדם מועד המסירה בהסכמת הרוכש כאמו ר ,כל התחייבויות
הרוכש אשר מועד ביצוען מתחייב עד למועד מסירת ה חזק ה יו קדמ ו בהתאמה ,
ו על הרו כש להיות נוכח במועד זה בכדי לקבל החזקה .יובהר כי ,ה חברה זכאי ת
ל הק דים את מועד מס יר ת החזקה בד ירה ,בתקופה של עד  60ימים ללא הס כמת
הרוכש ,ובלבד ש תמסור לרוכש הודעה על מסירה מוקדמת כאמור לא יאוח ר
מחו דשיים לפני מועד מסירת החזקה שהוקדם .למע ן ה ס ר ספק ,הקדמת מ ועד
מס ירת הח זקה בתקופ ה העולה על  60ימים כאמור לעיל ,מות ני ת בהסכמת
הרו כש .
 . 4.7במ יד ה ורק אח ד מ י ח ידי הרו כש יהא מעוניין לק בל ה חזקה בדי ר ה במועד
ה מסירה יראו בחוזה זה כמתן ייפוי כוח בל תי חוזר והרשאה של יחיד הרו כש
הא חר כל פי יחיד הרוכש שיהא מעוניין לק בל א ת הח זקה באופן בו קבל ת החזק ה
גם ע"י אחד מיחידי הרוכש תיחשב כמ סירה ל כל יח ידי הרוכש וה חב רה ר שאית
להס תמ ך ע ל הוראות אלה .כמו כן ,במיד ה ומי מיחידי הרוכש מעוניין לקבל
החזקה ע"י צד ג' מטעמו של הר וכש ,יהיה עליו להצ יג ייפוי כוח המסמי ך אותו
לקבל את החזקה בדירה בש מו ש ל יח יד הרוכש ה נוסף ו  /או הר וכש.
 . 4.8לפני שהחברה תמסור לרוכש את ה דירה  ,אסו ר יהיה ל רוכש ל ה י כנס לדיר ה,
ל מע ט ל ש ם התרשמו ת ,וגם זאת בתיאום מראש עם החב ר ה  ,וכן אסור לרוכש
להכניס חפצים לדירה ,לא בעצמו ולא על ידי אחרים ,וכן אסו ר ל רו כש לעשות
שינויים ו /או תוספות ו /או שיפו רים כלשהם בדיר ה בכפו ף להור אות הסכם זה.
כניסה של הרוכש ללא תי אום מר אש עם החברה לדירה  ,לבית  /ים ו/או ל פרו י ק ט,
מכל סיבה שהיא – תהווה  ,בין היתר ,ה ס גת גבול בהתאם לה וראות כל דין
והפרה של הוראות הסכם זה.
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 . 4.9מוסכם בזה ,כי הרכוש ה משותף של ה בית על מטלטליו ,י ימסר לח זקת ועד  /י
הבית/ים או לנ צ י ג ות דיירי הבית  /ים מיד לאחר אכלוס הדירה ה ראשונ ה ב בי ת
(להלן  " :מו עד קבל ת ה חזקה של ה רכ וש המשותף ")  .נצ יגו ת דיירי ה בית ו/או
ר ו כ שי הדירות יהיו מחויבים לקבל את החזקה ברכוש המ שותף על מיטלטליו .
ידוע לקונה כי עד ולא יאוחר מ  14 -יום לפני מוע ד תחילת איכלוס הדירות בבנין,
יהא על דיירי הבנין להציג בפני המוכר את נ ציגות הדיירים שיקבלו מט עמם את
הרכוש ה משות ף של הבנין .לא נעשה כן בתוך התקופה דלע יל ,יהא זכאי המוכר
למנות את הנציגים בעצמו ולפחות  3נציגים שיקבלו בשם כל הרוכש ים את
הרכוש המשותף (להלן " :הנצי גות הזמ נית ") .
 . 4.10בוטל.
 . 4.11מוסכם בז ה  ,כי גם אם הנציגות הזמנית לא תגיע לקבל את החזקה ברכוש
המש ותף במ ועד קבל ת הח זקה של ה רכו ש המש ות ף או יסר בו לקב ל את הח זקה
מכל ס יבה שהיא שאינה מע שה ו/או מ חדל של החברה  ,ת שלח לו החברה הודעה
נוספת ,ובה יתבקש ה ר וכש בשנ ית ל תאם מוע ד למסיר ת הנכס לרשותו  ,שלא
יהיה מאוחר מ  10ימים ממשלוח הוד עה זו  .מובהר ,כי כל עיכוב שינבע מסירוב
ל קבלת ה רכוש המש ותף ,יג רום לעיכוב מקביל במסירת הדירות ובלבד שהרכוש
המשותף ראוי למסירה על פי הוראות חוזה זה ,על נספחיו והוראות הדין  .מבלי
לגר וע מהאמור לעיל ובנוסף ,מוסכ ם בזה ללא סייג שחלק מ השטחים המשותפים
ומהציוד המותקן בהם יהיה שייך לבית ו לבית/י ם הנוס ף/ים ו כי הח זקה
ב שטחי ם המ שו תפים ובציוד ה מותקן בהם נמ ס ר ה ו/או ת מסר לווע ד הבית של
הבי ת ו/או הב ית/ים הנוסף/ים טרם מסירת הח זקה של הרכוש המשותף של
הבית ובלבד שיתקבל טופס  . 4תקופת הבדק לשטחים הנ"ל תחל ביום מסירת
החזקה של השטחים המשותפים וה צ י וד לבי ת הראשון שבנ ייתו תסת י י ם ,קר י
לבית ו /או לבי ת/ים הנוסף/ים .
 . 4.12מוסכם כי במ קרה שהרוכש לא יו פיע ל קבל את הח זק ה בדירה במועד ה מ סירה,
כפי ש תואם עי מו ו/או התייצב אך בחר ש לא לחתום על פרוטוקול המסיר ה ו/א ו
לא השלים את התשלומים אשר התחייב לשלם על פי נספח התמורה  ,החב רה
תהיה רשא ית  ,בנוס ף לכל סעד הע ומד לזכותה ב התא ם ל הור אות ה סכם ז ה
ובה תאם לכל דין ,ל חי י ב את הרוכש בכל ההוצ אות ו  /או הנזק י ם שנ גרמו לה עקב
ה עיכוב ב ש ל אי קבלת החז קה במועד וה חברה ת חדל מלשאת בחובה לשמור
( למעט אח ריות ,ככל שקיימת ,כ"שומר חינם" כהגדרתו וכקב וע בחוק השו מרים,
התשכ" ז  ) 1967 -ו/או מלתח זק את ה דיר ה  ,וי ראו א ת הרוכש בכל מק רה כמי
שקיבל ב פועל א ת ה ח זקה בדירה לכל דב ר ועניין במועד המסירה  .מבלי לגרוע
מכללי ות הא מור לעיל מ ובהר ,כי אי קבלת החזקה בדי רה במ וע ד המסי רה
ש תואם ע ימו בהתאם להס כם זה תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הרו כש
ותזכה את הח ברה בסעד ה עומד ל ה על פי כ ל ד ין ובלבד שה חב רה הודי עה לרוכש
מראש על מועד מסירת החז קה כאמור בסע יף  4.4לעי ל והודעה נו ספ ת כאמו ר
בסעי ף  4.5לעיל .
יובהר כי האמור בסעיף זה יחול בהתאמה גם בנוגע למסירת החז קה ברכוש
המשו תף כאמור בסעיף  4.9ו הן ביחס למ סירת ה חזקה בשטח ים המש ותפים
כאמור ב סעיף . 4.11
 . 4.13מובהר בזה כי איחור בהש למת הנכס ובמס ירתו לרוכש שלא יעלה על  60ימים
לא יה ו וה הפרה של התחייבויות החברה בהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסע ד
כלש הו.
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 . 4.14אם כתו צאה מ גורמי ם שאינם תלויים בחברה ושאין ל חברה שליטה עלי הם או
אם כתו צאה מ כח עליון ,לרבות מל חמה ,גיוס כלל י ,פעולו ת איבה ,מהומות ,
שביתות ו /או השבתות כלל יות בענף הבניה או במשק ,מחסור כלל אר צי בחו מרי
בניה  ,מחסור כלל אר צ י בכח אדם) לרבות עקב סגר כללי או הג בלת כני סת
פועל י ם (תופע ות טב ע חריגות ,גילוי עתיק ות או אתר קבורה  ,איחו ר בביצ וע
עב ודות הפיתוח המבוצע ו ת ע"י הרשות המקומית שאינו בא שמת החבר ה ,צווים
ממשלתיים או ע ירוניים ,ובלב ד שלא הוצאו באשמת הח ברה  ,י חול עיכוב
בה שלמת הנ כס ייד ח ה מועד המסירה בתקופת זמן המתחי יבת ב אופן סב יר
מההפ ר ע ה או ה עיכוב הנ"ל ,ובמקרה זה ייד חה אף התשלום הא חרון א שר על
רוכש לשלם על חשבון התמו רה ,בהתאם ללו ח התשלומ ים .החבר ה ת נקוט
באמצעים ס ב ירים על מנת למנוע או להק טין במידת האפשר את הע יכו ב
ב השלמת הנכס .למען הס ר ספק  ,יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמ ור בס עי ף
זה לא תחול לגבי אי רו עים שהסיכון להתרחשותם ו ל תוצאו תיהם מוטל על
הח ברה ,ב ין במ פו רש ובין במשתמע  ,או שהיה עלי ה לקחת את הסיכון ל גביהם
באופן סביר .
 . 4.15בסמוך לאחר שנודע ל חברה על הצורך לדחות את מוע ד ה מסי רה בשל אחת
מהסיבות המנויו ת בסעיף  4.14ולא יאוח ר מחודשיים לפני מועד המ סי רה ( לפי
המוק ד ם מבניהם )  ,ת ודיע החב רה לרוכש על דחיית מועד המסירה ו ת פרט
ב הודעת ה את הסיבות ל דחייה וכן את מועד המס ירה החדש  .ככ ל שבמועד
הוצא ת ההודעה לא ניתן לקבו ע את תקופת הדחייה וא ת מוע ד ה מסי ר ה החדש,
ת ודיע החברה על כ ך בהודעה נפרדת ע ם היוודע ל ה אוד ות ה נ תונים ה נ" ל.
 . 4.16על אף האמו ר לעיל ,במ קרה שה צורך ל דחיית מוע ד המסירה מאחת מהסיבות
המנו יו ת בסעיף זה התעור ר במהלך החודש יים האחר וני ם ל פנ י מועד המסירה,
ת ו כ ל החברה להודיע לרוכש על דחיית מועד המסיר ה כאמ ור גם במהלך חודשיים
אלה ,בסמוך ל אחר שנודע ל ה על הצ ורך לדחות את מועד המסירה  ,ובלב ד
שב נוסף ל ה תקיימות ם של תנ אי סעיף זה ,החב רה לא הייתה יכול ה לצפ ות ב א ו פן
סביר ,בעת כרית ת החוזה ,את ה ת רחשותו של הגו ר ם המעכב את השלמת ה נכ ס .
במקרה שדחיית מועד המסירה לפי סעיף זה תעל ה ע ל ש שה חודשים ממועד
המסיר ה ( להס רת ספק מוב הר כי מנין ששת החוד שים כו לל את התקופה בת
ה ח ו דשי ים המנויה ב ס'  4.15לעיל )  ,יהיה הרוכש זכאי לבטל הסכם זה ול קבל
השבה של כל הסכ ומים ששילם על ח ש בון התמו רה  ,בצירוף הפרשי הצמדה
וריבי ת כדין מיום העברת כל תשלום אחרון ל חבר ה מהרוכש וע ד ליום ההחזר
בפועל  .על ב יטול כאמור יחולו ה וראות הדין לגבי ב י ט ו ל ו של חו זה במק רה של
סיכול  .השבת הסכומים כאמו ר בסעיף זה תעשה ב ה תאם להורא ות סע יף 4.20
להלן  ,ותעש ה לא י אוחר מ  45 -י ום מהי ום שהרוכש ימל א את כל הת נאים
המוקדמי ם המצטברים ,כמפורט להלן ) 1 ( :הרוכש הודיע ל חברה בכ תב בדואר
רש ום על רצונו לבטל הסכם זה ; (  ) 2ה ר וכש חתם על הס כ ם ביטול ל הסכ ם ז ה
(במסגרתו אף הש יב לח ברה פנ קס שוברים וערבויות) על כל נספחיו לר בות
תצ היר ל רשויו ת מיסוי מקר ק ע ין (בנוסח מ ק ו בל של רשות המיסים) שייחתם על
ידי הרוכש ו יאומת כדין ,לפיו הס כם זה מבוטל (ל הל ן " :תנאי הש בה בב יט ול ") .
במקרה של ביטו ל הס כם ז ה בנס יבות הנ"ל  ,ה ר וכש לא יהא זכאי לפיצו י כלשהו
מהחברה בג ין ביטול ה ס כם ז ה על ידו .
 . 4.17ככל שה חב רה ל א מס ר ה את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו  60ימים מ מ ועד
המסי רה  ,זכאי הרוכ ש לפיצ ויים ,בל א הוכחת נזק ,בס כום המפורט להל ן ,בעבור
כ ל חודש או חלק ממנו ממו עד המסירה ו עד למס ירה בפועל ,כלהל ן:
סכום ה שווה ל ד מי שכירות של די רה דומה בגודלה ובמיק ומה כ שהם
מוכפלים ב  1.5בעבור התקופה שתחילתה במועד המסי רה וסיומה בתום
שמונה חודש ים מא ו ת ו מועד .סכ ו ם ה שווה לדמ י שכירות של דירה ד ומה
בגודלה ובמיקומה כש הם מוכפלים ב  - 1.25בעבו ר תקופ ה שתחיל תה תשעה
חוד שים לא חר מוע ד המסיר ה ואילך  .הפיצויי ם הקבו ע ים בסעי ף  4.17זה
לעי ל ישולמו בתו ם כל חודש בעד אותו חודש .הפיצויים בעד שישים הימי ם
ש תח י לתם ב מועד המסירה ,ישול מו בתו ם שישים ה י מים ה א מורים.
על אף כל האמור לעיל ו להלן ולרבות בס'  4.17זה לעיל  ,יובהר ,כי בכל מקרה
הרוכש לא יהיה זכאי לתשלו ם פיצויים כאמור בגין עיכובים שמקורם ב נסי בות
המפורטות בס'  4.14לעיל.
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 . 4.18מבלי לגרוע מהור את הסכם זה  ,הודע לר וכש ש עפ"י הוראות המכר ז עבודות
ה פיתו ח הס ביב ת י עד לגבול ה מגר ש מב וצעות במלואן או בחלקן על ידי הרשות
המק ומית או באמצעות מי מטעמה ו/א ו ע" י מש רד הבינו י או באמ צעות מי
מטע מו ו  /או תאגיד מים וביו ב ו/או כ ל גוף אחר שיוסמך לכך  ,וכי הודע לו שיכול
ו עבו דות אלה תב וצענה כ ול ן או חלקן ל אחר מו עד ה מ סירה כהג ד רתו לעיל .
מ ו ב הר כ י החברה אי נ נה אחראית על ביצוע עב ודו ת (לרבות אך לא רק על טיבן,
אופן ביצוען ,מועד ביצו ען  ,עיכוב בב יצוע ן ,או אחריות אח רת כ לשהי בקשר
אליהן) א לה ו הרוכ ש לא יפנה לחברה טענה או תביעה בגין ביצוע עבודות הפיתוח
הסביבתי ו/או ח יבור לרש תות ותש ת יות שו נו ת או מערכ ו ת אחר ות ו/או מועד
ה שלמתם ו/א ו בגין פי גור במ ס ירת החזקה בדירה והאפשרות לקיום מ גורים
סבי רים בה ,בשל סי בות א לה ו בלבד שהחברה תע ב י ר למבצע העבודות את כל
הסכומים ב גין עבודות הפיתוח הסביבתי ובגין החיב ורי ם לרשתות ותשת יות
השונו ת הנדרשים על פ י כל די ן ו בכפו ף לת נאי המ כ ר ז .
 . 4.19ה א רכת תק ופת הב נ י יה ומסיר ת הדי רה לרוכש ע קב כל אחת מהסיבות הנקובו ת
ב סעיף  4זה ו/או ד חייה ב מ סירת הדירה לרוכ ש בהתאם לסעיף ז ה  ,לא תזכה את
הרוכש בתשלום שיפ וי או פ יצויים בעד נז קים כלשהם לרב ות ריבית בעד סכומי
כס ף ששילם ה רוכש לחברה ולא תהווה עילה לה שת חר ר מ התח י י ב ויות יו כל פי
ה חבר  -ה במועדן א לא אם נקבע אחרת עפ"י הסכם זה או עפ"י חוק המכר
(דירות ) ,התשל "ג - . 1973 -
 . 4.20מוסכם כי ב כל מקרה שבו תק ו ם לרוכש זכות לקבל כס פים חזרה מ החברה ,אזי
החברה ת הא ר שאית:
 . 4.20.1לקזז את ה פיצוי מוסכם כקבוע בסעיף  21.3לה לן .
 . 4.20.2ל ב טל הערת אזהרה ככל שנ רשמ ה על שם הרוכש .
 . 4.20.3לפ רו ע כל הלוו אה ש נ ט ל הרוכש ,שהדי רה ש ימשה כבטוחה להחזרתה ,ע ד
גובה סכום הכ ספים שיגיעו לרוכש מ את החברה ב התאם לסעי ף זה.
 . 4.21במקרה ו ה חברה לא תמסור לר וכ ש את הדי רה במ וע ד המסי רה ע קב אי מילוי
חובה כלשהי של הרוכש לפי הסכם זה וכן במ קרה האמור בסעיף זה  ,ל א יה יה
ר שאי הרוכ ש לת פוס חז ק ה בדירה וא ול ם יראו את הרוכש  ,ביח ס לכל חבות
הנלוו י ת לקבלת חזקה כמי שקיבל בפועל את ה חזקה בדירה במועד המ סי רה לכל
דבר ועניין הקשור בחוזה זה ,לרבות (אך לא רק) לעניין ההתחייבות לתשלום
מלוא התמורה לחברה ,תחילת תקופת האחריות לתיקונים כ מפורט בסעיף
 7להלן ,החובות המוטלות על מחזיק בנכס ועל בעליו על פי כל דין ,אחריות
למצב הממכ ר ,אחריות לתשלום ההוצאות הכרוכות באחזקת הממכר והר כוש
המשותף וכל המיסים השוטפים ותשלומי החובה בגין הממכר ,אשר יחולו על
הרוכ ש וישולמו על  -ידו ,ה חל מ מועד ה מס ירה האמו ר ואילך .כן ,החל ממו עד זה
ואילך לא תהא החברה אחראית כלפי הרוכש לתיקון או לפיצוי בגין כל ליקוי,
קלקול ,פגם או נזק שיגרם לממכר לאחר מועד המסירה בש ל אי קבלת החזקה
במועד  .יובהר כי אין באמור בכ די ל פטור את החברה מא ח ריותה ,כ כל שקיימ ת,
כ"שומר חינם" בהתא ם להורא ות חוק השומרים התשכ"ז . 1967 -
ו הרוכש יחוייב ב הוצאות שמי רתה בכ פוף להוראות חוק השומרים ,הת ש כ"ז -
 , 1967וישל ם את חלקו בהוצאות א ח ז קת הרכוש המשותף בבית ,כנזכר בסע יף 15
על תתי סעיפיו להל ן ,ו ב תשלומי הארנונה  ,וזאת בנוסף ו מבלי לפ ג ו ע בזכויותי ה
של החברה כמו תנה ב סעי ף  21להלן.
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 . 5שינויים ו תוספ ות
 . 5.1מו בה ר ומוסכם בזה כי הדירה תבנה בהתא ם למפרט טכני ,שלא יפחת ברמתו
מ ה מ פ ר ט המחייב א ש ר נקבע במסגרת ה מכרז  ,דהיינו ה מפרט הט כני המח ייב  -מה דו רה
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 . 5.2יודגש ויוב הר כי לא י תא פשר לבצע שי נו יים ו /או שדרוגים ו/או תוספות ב ד ירה החל
מ מ ועד החתימה על ה סכם זה ועד למו עד מסירת החזקה בדירה  .עוד יובהר כ י עפ"י
הו ראות המכ רז החברה אי נ ה רש אית לאפשר ביצוע שי נויים ו/או שדרוגים ו  /א ו
תוספות בדירה מעבר ל קב וע במ פרט הטכני  ,כך ש כל שינו י ,ככל שיעשה ,י עשה ע"י
הרוכש על ח שבונו ובאחריות ו של הרוכש ,ו הכל לאחר מ סיר ת החזקה בדירה בל בד.
 . 5.3לא התייצב הרוכ ש לב חירת פריטי ם ה נית נים לבחי ר ה ( כגון :רי צו ף ,קרמיקה ,שיש
וכיו" ב) לאחר ק בלת מועדי ם לב חירה על ידי החברה ,תהא החברה תהיה רשאית
לבחור במק ום ה רוכש את הפרי טים ה ני ת נ ים לבחירה  ,על פי שיקול ד ע ת ה הסביר .
יובהר כי החל מ מועד בחיר ת הפר יטים על י די ה חברה כאמור בס עיף זה לא יהיה
רשאי הרוכש לבצע ווי תו רי ם על פריטים ב תוך מפרט המכר ולקבל זיכוי בג ינם
כמפורט ב סעיף  . 5.3לעי ל .למען הסר ספק ,החברה מתחייבת ל פרט ב נ ס פח א' -
במפרט הטכני את גו בה הזיכוי ה כספי שיינ תן לר וכ ש כנגד ויתור ע ל פריט מב ין
ה פריטי ם המ נויים בסעיף  5.3לעיל.
 . 6פרוטוקו ל המסירה
 . 6.1במו ע ד מסירת החזקה בדיר ה ל ר וכש בהתאם לתנאי הסכם זה  ,יוכן מסמך בכתב אש ר
ייע רך וייח תם בין נצי ג החברה/הקבלן לבין הרוכש או בא כוחו  ,ובו יצוי נו הליקוי ים
והפ גמים בדירה ואי התאמו ת בין בניי ת הדירה לבין נ ס פ ח א '  -אם יהי ו כ אלה
( להלן  " :פרוטוק ול המס יר ה " ) .
 . 6.2הרוכש יהיה ר שאי לבדוק את הנכס בעצמ ו ו  /או ב אמ צעות מי מטע מו ל פני ו ב סמוך
למועד המס ירה ,בתאום מרא ש עם ה ח ברה  .במועד המסירה תיערך ע"י החברה
והרוכש תרשומת ,אשר תיחתם על י דם ,ו ב ה יצ וי ן כל פג ם ,ליקוי או א י הת אמה אשר
ה תגלו על יד י הצ דדי ם ב מועד ה מס ירה ( לה לן  " :פרוטוקול המסיר ה " ) .
 . 6.3פ ר וטוקול המסירה יכ לול כל ה ערה א ו הסתייגו ת של כל אחד מ ה צדדים .
 . 6.4אין בער יכת פרו טוקול ה מסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הד ירה לרשות
הרוכש לא היו אי התאמות נו ספות ,בין שנ יתן היה לגלותן בעת ה ע מדת הדירה
לר שות ה ר וכש וב ין של א היה נ ית ן לגלותן כאמו ר ,ואין בכוחו כ ד י למנ וע מהרו כש
להעלות טענות בד בר א י ה תאמה .
 . 6.5אין ב עריכת פר ו טוקו ל המסירה כד י לסייג או לשל ול את אחריות החברה על פי כל
דין.
 . 6.6א ין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המס ירה ע צ מה מ שו ם ראיה לכך שאין בדיר ה
לי קויים או שהיא נמסרה ל שב יעו ת רצון הר וכ ש .החבר ה מתחייב ת לכלול את
הוראות סעיפים  6.5 , 6.4 , 6.3לעי ל בפרוטוק ול המסי ר ה .

 . 7תקופת הבדק
. 7.1

ה ח ברה ת תק ן על ח שבונ ה כל אי התאמה שתתג לה ב נכס ,לעומת תיאורו במפ רט או
בת קן רשמי או בתקנות התכנ ו ן והבניה בקשה להי תר ,ת נא יו ואגרות כפי שהינם
במו עד חתימת הסכם זה ,ושהחובה לתקנה חלה על ה חברה על פי הוראו ת חוק המכר
( להלן בהתאמ ה  " :אי ה תאמה " ,ו  " :אי הת א מות " ) ,וזאת למ ש ך ה תקופ ות הקב ועות
בחוק המכר.
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. 7.2

הת ח ייב ויו ת החברה לתיקון אי התאמ ות כאמ ור לעי ל ,מותנות בכך שהרו כ ש יודיע
ל ח ברה על קיום כל א י הת אמה תוך שנה ממועד המסי רה ,ואם לא ניתן לגלותה
בבדיקה סביר ה בעת העמדת הדירה לרשות הרוכש ,תוך זמן סביר מ ה יום ב ו נ ת גלתה
א י הה תא מה ( בהסכם ז ה " ה ו דעה בד בר אי ה תאמה " ) .

. 7.3

התגלתה אי הת אמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר החברה מחו יב ת לתקנה על פ י
ה ו ראות ח וק ה מכר או הס כ ם זה ,ונית נה ל חברה הודעה בדבר אי התאמה ,ת תקן
ה חברה את אי ההתאמה כלעיל על פי הורא ות הסכ ם זה והדין ,ובתנ אי שהר ו כש
איפשר ל חברה הזד מנו ת נאותה לתק ן את אי ה ה תאמה .

. 7.4

ח ז רה והתגלתה אי התא מה ל אחר שה חברה תיק נה אותה פעם אח ת או יותר במשך
שנתי ים ש ת ח יל תן ב מו עד הו דעת הרו כ ש בדבר אי ה התאמה ,או שת יק ונ ה של אי -
ההתאמה דחוף וה חברה לא תיק נה א ותה בתוך זמן סבי ר ממועד הודעת הרוכש,
ר ש אי הר וכש לתק נה וה חברה ת י ש א בהוצאות התיק ון .במקר ה זה  ,ימ ס ו ר הרוכש
ל חבר ה הוד עה מ וקדמת על כך בכתב טרם ב יצוע ה תיקון.

. 7.5

הרוכש מתחייב לאפש ר ל חברה  ,לקבלן ו/או ל קב לנ י משנה ,להיכנס לנכ ס לש ם
בדיקתו וכדי לבצע את תיקוני אי ההתאמות ,ככל שתהיינה ,ו כן לבצע מתוך הנכס
תיקונ ים שי ידרשו ביחי ד ות אח רות ב בני י ן ו/או ב רכ ו ש המ שות ף ,וב לבד ש אלה י יע שו
בשע ות סב יר ות ובתיאום מראש עם הרוכש .

. 7.6

החבר ה ת בצע את תיקון אי ההתאמ ו ת שהיא חייבת בביצוען כ אמ ור בהסכ ם זה ולפי
כל די ן בתו ך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש בדבר אי ההתאמה .ככל
שכת וצאה מב יצוע תיק ונים ע"י החברה כ לע יל ייג רם נזק לנכס או ל רכ וש המ שו תף
ת תקן החברה כל נזק כנ"ל ו ת חזיר את מצב הנכס או הרכו ש המשו ת ף לקדמותם ככל
הנית ן ,בה ק דם האפש רי לאח ר ס יום עב וד ות התיק ון.

. 7.7

החברה ת וכל להמצ יא לרוכש כתבי התחייבות מקבלנים שהועס קו בבניית הבניי ן או
מספ קים של סחורות ו  /או ש ל מוצרים ו /או של חו מר ים ו/או אביזר י ם הנ רכש ים
מו כנ ים מספ קים ,בהם י קבל ע ל עצמ ו הקבל ן או הספק ,אחרי ות ישי רה כלפ י הרוכש
לגבי העבוד ו ת או המ תק נים ,המערכו ת  ,המוצרים ,החומרים ו הסחור ות שבוצעו או
שסופקו על ידו .המציא ה החברה לרוכש כתבי התח ייבות או תעודות אחריות כלעיל ,
יהיה על ה רוכש לפנ ות ישירות לקבלנ י ם או לס פקי ם בכל ה ודעה בדבר אי התאמה
כל עיל ולהעביר העתק פנייתו לחברה  .במקרה שהקבלן או ה ספק ל א נ ענה ב ת וך זמ ן
סביר לד רי שת הרוכ ש או שהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת
פשיט ת רגל או פירוק או מחמת שמונה להם כונס נכסים זמ ני או קב וע  ,ש לא לבקשת
הרוכש  ,יה י ה הר ו כש ר שאי לשוב ו לפנות לחברה בדרי שה לביצוע תיקונים והחברה
ת תקן את הליקו יים ואי ההתאמ ות כא מ ור בהסכ ם ז ה ו ב התאם ל כל ד ין  .למע ן הסר
ספק ,יובה ר כי אין באמור כדי להסיר מהחברה אחריות ל תיקון אי התאמות על פי
כ ל דין .

. 7.8

מוסכם ומ ובהר בזה כי הרוכ ש יקב ל מ את החברה הוראות תח זו קה ושימו ש בדי רה
לא יאוחר מ מועד מסירת הח זקה בדירה כהגדרתו בהסכם זה.

. 7.9

יוטעם  ,מובהר ומוסכם בזה כי ככל שיביא הר וכש לאתר הפ רו י קט ו/או לבית /ים
פרי טי ם ו/או אביזרי ם שלו  ,לרבות אך לא רק כלים סניטאר יי ם  ,ארונות מטבח,
אביזרי ם ,אר יחי ריצוף ו  /או צ יפו י ק ירות  -לא ת ה א הח ברה אחרא י ת בשל גני בה ו/או
כ ל נזק שיגר ם ,אם ייגרם ,ב כל מקרה  .על החברה לא תחול כל חובת שמירה ו/או
ביטוח ביחס ל פרי ט ים אל ה והכל בכפוף להורא ות כל דין .

 . 7.10מוסכם בז ה ב י ן הצ דדים כ י מני ן תקופת הבדק לענ יין ליקויים ברכוש המשות ף של
הבית ,יחול ממוע ד מס ירת החזקה של כ ל חל ק מ הר כו ש המשותף (ככל ו הרכוש
ה משות ף נמ סר בחלקים) ובכפוף ל הוראות סעיף  6.6זה בהתאמות הנדרשות ובכפוף
להוראות חוק ה מכר .
 . 7.11מ ו בהר כי החברה לא ת י שא באחר יות בג ין לי קוי ים ו /או א י התאמות שמקורן
במעש ה או מח דל של הרוכ ש ו /או מי מטעמו ו /או תחז וקה בלתי סבירה של הרוכ ש
בדירה ו/או רוכשים אחרים בבניין בקשר ע ם הרכוש המשותף ל פ י העניין .
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 . 7.12הוב א ל ידיעת הרו כש כי עליו לפ עו ל בכל דר ך אפשרית להק טנ ת נזקיו בגין הליקויי ם
ו/או אי ההתאמות כמפורט לעיל  .יוב הר כי אם הרוכש לא יאפ שר א ת ב דיקת אי
הה תאמות או לא יאפשר את ביצוע ה תיקונים ,כ ולם או חלק מהם ,במועדים שנקבעו
ע מו  ,או יתנ ה את בדיקת אי ההתאמו ת ו/או ביצ וע הת יקוני ם בתנאים בלתי סבירים
החברה לא תתקן את הליקויים בממכר מבלי לגרוע מאחריות הח ברה על פי חו ק
המכ ר .
 . 7.13מוב הר כי הרוכש ל א יהא רשאי לקזז את עלות התיקו ן כמפ ורט לעיל ו  /א ו כל נזק
ו/או יר י ד ת ערך שהם ת וצאה של אותם לי קויים מכל חוב של ה רוכש כל פי החב רה ,
זולת אם נ קבע מראש וב מפורש אחרת ,בפסק דין של בית המשפט  .אין באמ ור בסעיף
זה כדי לגרו ע מהוראות חוק המכר והוראות כל דין.
 . 8רישום ה זכויות ע ל שם הרוכ ש בדירה  ,בניה נוספת ושי מושים בקרק ע
. 8.1

מוסכם בזה כי ה חבר ה רשאית לקבוע אם הבית לבדו ו/או ביחד עם הב תים הס מוכים
לו כמפ ורט לה ל ן ,ירש ם /מו כבית משו תף ,אם ל או ,ו בלב ד ש הדירה ת י רשם על שם
הרוכש כיחידה עצמאית הנ יתנת לזיהוי נפ רד ובכפוף להוראות המכ רז והד י ן  .מוסכם
כי ה חברה תהא רשאית לחלק את הרכו ש המשותף של ה בית ושל הבתים הנ ו ספים
וב ין השאר בהתחשב באופי השונה של הדירות ב בית ובבת ים הנ ו ספים ב אופ ן בו ככל
והפרויקט יה יה מו רכב מ מ ס פ ר ב תים אזי בבית ישנ ו רכוש מ שותף לבי ת ורכוש
משותף לכלל הבתים (הבית והבתים הנ וספ ים) שי י ב נו על ה קרקע .

. 8.2

היה וה בית ניתן לרישום בפנק ס הבתים המש ות פים כאמור בסע יף  142לחוק
המקרקעין ,אזי יעשה הדבר כאשר תהא אפש רות חוקי ת לכך ו בהתאם להו ראות
הבאות:

. 8.2.1

החברה מתחייבת לעשות א ת הפע ולות ו הסידור ים שיהיה צ ורך לעשות ם
למטרת רישום הבית כבית משותף לפי חוק ה מקר קעי ן ו ל רשום את הבית
המש ו ת ף ,כשהבית לבדו הוא בית משותף לעני ין חוק המקרקעין  ,א ו כשהבית
ביחד עם בית/ים אחר /ים שהוקם/מו יוקם /מו על ידי החברה ו/או על ידי
אחרים באותו פרויקט  ,י הי ו בי חד בית מ שותף אחד ל עניין חוק ה מקרקעין -
הכל לפי ברירת החברה ובכפוף לחלוקת הקרק ע ש תבו צע ע ל ידי רמ "י (במקרה
של קר קע בבעלות רמ"י  ,ר שות הפיתוח ,ק ק" ל ו/או כל ג ורם אחר מטע ם
המדינה ) והרשויות ה מוסמכות  -וכ אשר ת היה א פשרו ת חו קי ת ומשפ טית לכך,
לעשות את כל הפעולות לרישו ם הזכות בדירה על שם הרוכש בלש כת רישום
המקרקעי ן במועד המוקדם ביותר הא פשרי ולרש ום ב אותו מ עמד את
ה משכנתא ות לחו בתו ,כא מור בהסכם זה וכל זאת במס גרת המועדים כחו ק.

. 8.2.2

ה ח ברה מתחי יבת ל בצע את כל הפע ולות כ כל שתידרש ל כך על ידי רמ"י ו/או
כ ל גורם אחר שאחראי לביצוע פעו ל ות הפרצ לציה  ,וזאת אם וככל שיוטל ו
ע ל יה פעולות אלה ,בשקידה ראויה ,ו כן לקיים את כל הח יוב ים המו ט לים
עלי ה  ,ככל שתי דרש לכך כ א מור ,בקשר לרי שום בפנקסי המקרקעי ן של
פרצ לצי י ת הקרקע ש בה נמצאת הדירה ,במ וע ד המ וקדם ביו תר האפ שרי
בנ סיב ות העני י ן ; כן מתחייבת החברה לגרום לריש ו ם הבית בפנק ס בתים
משותפים לא יא וח ר מתום ש נה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של
פרצלציי ת ה קר קע כ א מו ר לעיל או ממוע ד הע מדת הדי רה לרשות רוכ ש הדירה,
לפי המאוחר.

. 8.2.3

החברה מתח י יב ת לגרום לרישו ם זכויות הרו כש בדי רה בפנקס בת ים
משותפי ם ,לא יאוחר מתום שישה חודשים מ מועד רישום הבית בפ נקס הבתים
המשותפים  ,או מ מו ע ד העמ דת הד ירה ל רשות רוכש הדירה ,לפי המאוחר.

. 8.2.4

למען הס ר ספק מ ובהר ,כי לעניי ן הו ראות סעיף  6ב[ג] לחוק המכר ,במקרה בו
בפרויקט מוקמ ים מ ס' בתים/א גפים הנרשמים כבית משותף אחד/בית מור כב,
אזי מ ני ין ה ימים ל עניין המוע ד לרישום הבית המשו ת ף ימנה לא יאוחר משנה
מ מועד מסירת החזקה ב ד ירה הראשונה בב ני ין האחרו ן בפרויקט או ממוע ד
ר י שום ה פרצלצי ה ,לפי המאו חר מבין המועדים הנ"ל  ,ב כ פוף למילוי כל
התחייבוי ות הרוכ ש ע ל  -פי חוזה זה במלואן ובמועדן ,ובכפו ף להוראות
הרשויות המו סמ כ ות לרבות המפקח /ת על רישום המקרקעין .
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. 8.2.5

בחישו ב תקו פות הר ישום האמורות בסעיף  9רבתי  ,לא יבואו במניין  ,תקו פ ות
שהעיכוב בביצו ע ה ר ישום נ גרם עקב נסיבות ש לא בשליטתה של החברה והי א
לא יכלה למ נוע את קיומ ן .כן מ ו סכם  ,כי איחור בביצוע הרישום בגין
הנס יבות כאמור ,לא יה ו ו ה פר ה של הת חייבויותיה על פי סע יף זה בכפוף
להור אות חוק המכ ר .

. 8.3

בעת רישום זכו ת הח כירה בדירה ע ל שם הרוכש ת היה ה דירה חופשי ת מכל חוב,
ש יעבוד ,עי קו ל ,משכנ תא או זכות לצד שליש י (ל מעט זכ ות בע ל הקר קע) ,פרט
ל ה ער ות שיירשמו על ידי ה ר וכש ו/או לח וב תו  ,לרבות משכנ תאות ש ה ר וכש ק יבל
ולהערת אזהרה ככל ותירשם על התחייבות הרו כש בקשר עם אי מכירת הדירה
בה תאם למכר ז ובכפ וף לאמור בסעי ף  10להלן בדבר רישום תק נו ן וזי ק ו ת הנאה  ,הכל
כמ פו ר ט ב הסכם זה ופרט לכל חוב ,שעבוד ,עיקול ,וזכות צד של ישי אח רת א שר נ וצר ו
ו/או נגרמ ו על ידי הרוכש ו/או באחריותו ו /או ש הוטל ו על ידי צד של י ש י על זכוי ות
הרו כש בדירה  .הא מ ור ב סעיף זה כפוף לכך ש הרוכש שילם א ת כל ה מ יסים הנדרש ים
ממנו על פי ההסכ ם ועל פ י הדין והנדרשים לצו רך העברת הדיר ה על ש ם הקונה
בלשכ ת רישום המקרקעין.

. 8.4

ה ח ברה ת הא ז כאי ת לה וציא מן הרכוש המשותף שטחים וחלקים לשימו שים
מ סוימים כגון מעבר ,חנ י ה  ,מיתקנים שונים ה קשורים ב שי מ וש ם של בעלי היחידות
בב ית ,חב רות אס פקת שיר ותים וכיו "ב בכפוף להוראות כל דין והו ראות המכרז  .כן
תהא הח ברה זכאית ליי עד שטח ים מן הקר קע לשימוש לשבילים ,חניה וכיו " ב ,או
ל שי מוש עבור מיתקנים כגון אנטנות טלוויזיה  ,מ כ ל ים לאספקת גז מרכזי ,בין אם
השימוש קשור ב בית ובין א ם המתקנים ישמשו את הב ית ביח ד עם ב ת ים אח ר י ם  ,כפ י
שמ פורט ב נספח א ' להסכם זה.

. 8.5

מו בה ר בזה לרוכש כ י ה בני ין בו מצויה ד ירת ו ע שוי להירש ם כבית מש ותף עצמאי או
כ אגף נפ רד בתוך בית משותף בו יימצ או בני ינים נוספים .בע ניין זה גם חניון הבניין
ע ש ו י להירשם כשטח משותף ביחד עם בנ יינ ים נוספים.

. 8.6

הרשות ב ידי החב רה ל הצמי ד חל קים מהקר קע ו/או מהבית לרבות קירות חיצוניים,
מרתפי ם ,גגו ת ו/או חלק מה ם ,זכו יות בניה על הגגות לדירה ו/או ליח ידה רי שומית
ב בית ו/או למס' דירו ת או י חידות רישומיות בבית ו/או בבתים הנוספים כ פ י שתמצא
לנכון ובכפוף להוראות כל דין ולהו ראות המכרז .

. 8.7

ככל ו י י דרש עפ"י נה לי רמ" י  ,ה ר וכש י חתום עם רמ"י על חוזה חכירה פרטני בק שר
עם הדירה במועד ש י יקבע על ידי החברה ו י מציא לחברה אישור מאת ר מ "י המעיד על
חתימת החוזה הנ"ל .אי ן ב אמור בסע יף זה ב כדי לג רוע מזכו ת החברה לעשות שי מוש
בייפוי כ וח בלתי ח וזר המצ"ב כנספח ג ' ,ול חתום ב שם הרו כש על ח וזה חכ יר ה עם
רמ"י .

. 8.8

הודע לרוכש כי זכו יות הח כ ירה בקר קע ה נן ל תקופ ת חכירה בת  98שנים החל מ יום
אישור הזכייה על יד י רמ" י דהיינו מיום  13.09.2017ועד . 12.09.2115

. 8.9

לצו רך רישום זכויותיו של הרוכש ,ה חברה תודיע לרוכש בכ ת ב על שלושה מועדי ם
אופ ציונליים ש ע ל הרו כש לבח ור באחד מ המוע דים ולהתייצב ב כדי לחתום על
ה מס מכים הדר ושי ם לצ רכ י הרישום ו /או להסדיר ת שלומי חובה ככל שי יד רש
מהרוכש למ טר ת הריש ום בהתאם להסכם זה ובכפוף לכל דין .החתימה תהי ה
במ שרדי החברה ו/או ע וה"ד ו /או אצל הרשות הרלוונט י ת  ,לפי הצורך ו /או הע ניין.

 . 8.10מ ובה ר בזה כי באח ריות הרוכ ש לה מצ יא לחברה ו/או לעוה"ד לפי דרי שתם הראש ונה
תעו דות המ עידות כ י הרוכש שילם את כל המ י סים ,הא רנ ונ ות ,ההיט לי ם,
ה ה שתת פוי ות ותשלומי חובה אחרים המגיעים לממשלה ולעי ר י י ה בגין הדירה  ,וכל
תעוד ה אחרת שיהיה צורך בה או שת ידרש ע ל ידי ל שכת ר ישום המקר קע ין בק שר
לר י שום זכות החכ ירה בדירה והמשכנתא בלשכ ת רישום המקרקעין על שם הרו כש .
 . 8.11בוטל .
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 . 8.12הרוכש יודע שעליו לשתף פע ולה עם ה חברה ו/או עו ה" ד ו /או מי מ טע מם לביצוע
הפ ע ולות הנדר שות לרישום ,וכ ן להופיע בלשכת רישום ה מקרקעין ובכל מ ק ום אחר
שייקבע על ידי החברה ו/או על יד י החברה ו  /או על י די עו ה " ד ב מו עד שיתואם עמם,
לצורך ביצוע הרישו מים כאמ ור בסע י ף זה ,וכן להסיר כל מניעה לרישום כאמ ור
בסעיף זה ,לרבות רישום הבי ת המשותף הנובעת ממנו  ,ככל שנובעת ,ולחתום על כל
מסמך שיידרש מיד עם דרישתה הראשונה של החברה ו /או עוה "ד ,ולאפ שר ל מודד
ו/א ו לאדריכ ל ו/א ו לכ ל בעל מ קצו ע א חר מטעם החבר ה  ,לה י כנ ס למ מכ ר (בת יאום
מר אש) ול שטחי ה בני י ן ,ולבצע מדידות לצורך הכנת כל תשריט ו כל משמך הנדרש
לשם ביצוע הר ישום.
 . 8.13כמו כן הרוכש יודע שעליו להמצ יא לחברה  ,לפי דרישת החברה  ,כל אישור ו/או
תעודה ו/או מסמך שידרשו לצורך ביצוע הרי שום ,ו בכל ל זה אי שו ר על תשל ום מס
רכישה ו אישור ע ירייה ו/או הוע דה המקומית מופנה לרש ם המקרקע ין בדבר העדר
חובות  ,וכן לשלם את כל ה וצאה ו  /או תשלום שיידר שו לשם ה רישום כא מור אשר
נגרמו בע טי ו של הרוכש  .הפרת הוראת סעיף  19.2-19.3תחשב הפרה י ס ודית ע ל  -ידי
הרוכש .
 . 8.14בוטל .
 . 8.15מוסכם ב ז ה כי ה חבר ה ת הא ר ש אי ת לייחד שטחים מתוך הר כוש המש ותף של
הפר ו י קט ל צורך הקמת חדר לשימו שה ש ל חב רת החשמל/חדר טרפו ו/או לש ימ ושם
של ח ברת ב זק /כל ספק תק שורת אחר (להלן " :ספקי תקשור ת ") בהתאם לכל הסכם
שייחתם בין החברה לבין גופים אלה ו בכ פוף להוראות המכרז והדי ן  .מבלי לג רו ע
מהורא ות הס כ ם זה (לרבות מהוראות בדבר זיק ת ה נ א ה וזכויות מ עב ר)  ,הרוכש
יאפשר מתן גישה חופשית לט ובת חברת החשמל בשטח הפרויק ט ו/או שטח הבתים
ו /או ג ישה לחד ר שיהי ה מיועד לחברת ה חשמל ו/או לס פקי התקשורת ,לאפשר להם
מעבר חופשי ככל שיהיה בכך צורך ,לפי שיקו ל דעתם ה סב יר של חבר ת חשמל ו  /א ו
ספקי הת קשורת ובכ פו ף לה סכ מים בינ ם לבי ן הח בר ה ו/או הע ירייה או כל גו רם אחר
בכפוף להוראות המכרז וה דין  .מ ובה ר בזה כי ככל שמי קום החדר יש ת נה באופן
מ ה ותי לעומ ת מיק ומו במפרט המכ ר ו/או בתוכניות  ,החברה מתחי יבת לה ודיע ע ל כך
לרוכש בכתב  .א י ן באמ ור כ די לגרוע מכל זכ ו ת או תרופה ה נתונות לרו כש ע ל פי ד י ן .
 . 8.16מוסכם בז ה כי החברה תמקם בכל מקום בקרק ע ,כפי שתמצא לנכון ובכ פוף לה יתר י
הבני יה והתוכניות ש י ינתנו  ,חדר י מכ ונות ו/או משאבו ת ו/או מאג רי מים ו/או מתקני
גז (לרבות צובר) ו/או תש תיות ושוחות ביוב ו /או פח י אשפ ה ו  /א ו עמדות מח ז ור וכן
כל מת קן אחר ו/או כל מע רכ ת אחרת ש תחליט החב רה .
החברה רשאית עד למועד המ סירה ו ללא הסכמ ת הרוכש (ולאחר מועד המ סירה :ככל
וביחס לרכ ו ש המש ותף  -בת יאום עם נציגות הבית המשות ף; ככל וביחס לדירה –
בהסכמת הרוכש ובתיאום עימו)  ,להעביר דרך הקרקע והבי ת  /ב תי ם  ,דרך קיר ות
הבית  /בתים וכן דרך שטח י המ חס ני ם  ,בעצמה או באמצע ות א יזו רשות ,מ וסד אחר
ו /או חבר ה אחרת ,צינ ורות למים חמים או קר ים  ,או צינורות הסקה ,ת יעול ,צינ ור ות
לגז ,חשמל ,כבל י טלפון וכ בלים ל טלוויזיה וכן להציב עמודים ולמתוח כב לי חשמל,
וזאת בין א ם המת קנים הנ" ל מש רתים את ה בית וב ין אם הם משמש ים ,מחבר ים
ו מ קשרי ם בתים אחרים ל יד ו .במקרי ם כאלה ,על הרוכש לאפשר ל חברה ו  /א ו
למוסדות ו /או לרש וי ות או לחברות הנ"ל ,ל פק ידיהם ו לפ וע ליהם ,להיכנס לק רקע
ולבית כדי להוציא לפועל את העבודות ו/או הפע ולות אשר י דרשו לצרכים הנ "ל.
ב מ ידה והד יר ה נמצאת בק ומה העל יונה בבית  ,הרוכ ש יאפשר בחת ימת ו על הסכם זה,
כ כל שהדב ר י ידרש ,להעניק זכו ת מעבר לרוכשי הדירות האחרות בבית ו  /א ו למי
מט עמם ,דרך ה די רה ,א ל מת ק ני הבית המשותף הנמ צאים על גג הבית ובלבד שהדבר
נעשה בתיאום מראש עם הרו כש ובכפוף להור אות המכרז ו ה ת וכניו ת .
 . 9זכות חכירה ללא ר י שום ב ית משותף
. 9.1

ככל שלא נית ן בהתאם ל נסיבות לר שום את הפר ויקט כב י ת  /ים משותף /ים ובלבד
שהסיבה לכ ך אינה נע וצה בחברה והחברה עושה מאמצים כדי לרשום את הפר וי קט
כאמו ר לע יל ,מוסכם בין הצ דדים במקרה כז ה ,כי הזכות בד יר ה  ,ובחלק היח סי של
הרוכש ב ר כוש ה משותף מכל מי ן וסוג בב י ת  /ים ובקרקע  ,ת י רשם כחכי רה על פי
תש ריט בלש כת רישו ם המק רקע ין ,והכל כאשר תיווצר האפשרות החוק ית ו ה מנהלית
לכך וברגע שניתן יהיה לרשום את הבית כבית משותף תבצע הח ברה את הרישום
ברגע שניתן יהיה לעשות כן בכפוף להוראות חוק המכר .

. 9.2

בוטל .
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 . 10זיקו ת הנ א ה ותקנון
 . 10.1מוסכם בין הצד ד י ם כי החברה תהא זכאית ל רשום בפנקסי המקרקע ין בלש כ ת
רישום המקרק עין זיקות הנאה במ ובן חוק המקר ק ע ין לז כות ו/או לחובת הקרקע
ו  /או הבתי ם השכנים לענ י ין השימוש להול כי רגל ו  /או ל כלי רכב מהרחו ב לק רקע
או אל יו וה וא הדי ן בקשר למקומות ה חני ה ,אם יהי ו כ אלה ,וזכויות מעבר
לצ נ רת ,כבלי חשמל ,קווי תקש ורת וכיו "ב .מובהר כ י בכלל זה י יתכן ו דרך הבית
ו/או הפרויקט תוקנה זכו ת מע בר להו לכי רגל ו/א ו לכלי רכב ל טובת בתים
שכ נ ים ו לטובת גישה למק ומות חנייה או אח ר וכי קיימת אפ שרות כי מ קומות
חני ה בתחום הקרקע יוק נו ל דיירי ה בת י ם אחרים המוקמים בפרויק ט והכל
בכפוף להוראות המכ רז .
 . 10.2החברה תהיה זכא ית לרשום תקנון במוב ן חוק המקרקעי ן ,בדבר הסדר ת
השי מ ו ש וחל וקת הוצאות ההח זקה של הרכוש המשותף בין שהבי ת המ שותף
יהיה מ ורכב מהבית לב דו ובין שהבית המשותף יהיה מור כב ממספר בתים  ,וכן
לכל ו ל בו א ת כל ה ה ו ר אות הנ וספות המחייבות את הרוכש לעני י ן הדירה ו  /או
הבית ו/או הק רקע על פי האמור בהסכ ם והכל בהתאם ובכפוף לאמור במפר ט
המצורף להסכם זה וב כפו ף להוראות הדין  .מובהר בזאת ,כי במידה והחבר ה
תבקש לסטו ת מהור אות התקנון המצוי במובן חוק המקר קעין הי א תפרט את
ההורא ות א ו ת ן מ ב ק שת לשנ ות ב מסגרת ה תקנו ן במפרט הנספח להסכם ז ה ו זאת
בהתאם להורא ת סעיף  6לחוק ה מכר.
 . 10.3לאחר ביצוע הרישומי ם הנזכרי ם ב הסכ ם ז ה בלשכת ריש ום ה מקרקעי ן ,יחולו
הוראות שטר הח כירה שנרשם  ,ככל ונרש ם .
 . 11התמור ה
 . 11.1ב תמורה להתחייבויות החברה בהסכם זה ,מתחי יב הרו כש ל שלם ל חבר ה א ת
מ חיר הדיר ה כמפורט ב נספח ב ' הרצוף להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו
(להלן " :מחיר הדירה " ).
 . 11.2בנ וס ף  ,הרוכש יי שא ב שכ" ט עו ה"ד  ,אש ר יהיה כפוף לתק נות המכר (דירות)
(הגבלת גוב ה ההוצאות המשפט יות) ,תשע"ה  . 2014 -לעניין זה ,ידוע לרוכש ,כי
עו ה" ד אינ ם מייצג ים  ,ו הם ל א יט פל ו עב ו ר ו ב כל ע נ יין הקשור בהס כם ז ה למעט
בר ישום הבית המשותף ,רי שו ם הזכויות על שמם ,ריש ום פרצלציה והגשת דיווח
ללשכ ת מ יס וי מק ר ק עין  .הודע לקונים כי החברה היא שתקבע באופן ב לעדי את
זה ות עו ר ך הדין שיטפל ע בורה בנושאים הקשו רים בהסכם זה ובכלל זאת רישום
הבתים המש ותפי ם וריש ום הד ירה על שם הרוכש בל שכת רישו ם המק רקעין ו  /או
ברי שומי רשו ת מקרקעי ישראל ו/א ו בריש ום הדי רה והמ שכנתא על שם הרו כש
בספרי המקר קעין בכפוף להוראות הסכם ז ה .מובהר בזא ת כי ל א יידר ש כל
ת ש לו ם נוסף מצד הרוכש בגין הטיפול בר ישום הבית המשותף ו/או רישום
פרצלציה (ככ ל שי חו ל על החברה) ו /א ו רישום זכויות בדירה על ש ם ה רוכ ש מעבר
ל קבוע ב תקנות ה מכר (די רו ת) (הג בלת גו בה ה הוצאות המשפטיות) ,תשע"ה 2014 -
כ אמור לעיל .
 . 11.3מחיר הדירה יה יה צמוד למדד כמפו רט ב נס פח ב ' .
 . 11.4מוסכם בין הצ דדים כי מס ערך מוסף המוטל ע ל העסקה נשוא הסכם זה יחול על
הרוכש כמ פ ו רט ב נספח ב ' .
 . 11.5מס רכי ש ה ,ככל שיחול ב ה תאם להו ראות חו ק מי סוי מקרק עין (שבח ורכ ישה),
תשכ "ג  , 1963 -איננו כלול ב מחיר הדי רה ו ישולם במידה ו יידרש  ,יש יר ות על ידי
הרוכש לרשות המ י סים  .למע ן ה ס ר ספק ,עו רכי הדין י גישו את הדיווח הטכני
לר שויות מיסוי מקרקעין בגין עסקה זו על ב סי ס מיד ע שמסר הרוכש .יו ב ה ר כ י
הרו כש י ה יה אחראי על ח שבונו  ,לד או ג לק בל לידיו שובר לתשלום מס רכישה
ולשלמו במוע דים ה קב וע ים בדין .
 . 11.6תשל ום מחיר הדיר ה וכ ן תשלום כל י ת ר התשלומים ,המ י ס ים והסכו מ ים החל ים
על הרוכש על פי הסכ ם זה וכן תנאי התשלום ומועדיה ם כאמור בהסכם זה ,הי נ ם
תנאים יסו דיים ובנו סף לכל תרופה אח ר ת המוקני ת לחברה עפ"י הס כם זה ו/א ו
על פי הדין עקב הפרתו ,לרבות הזכות לב יטו ל הס כם זה  ,ישלם הר וכש לחברה
הפ רשי הצמדה וריבית פיגורים כמפורט ב נספח ב' .
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מו בה ר בז ה כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הרוכש לשאת בכל הוצא ה
כמפור ט בתנא י הסכם זה.
 . 11.7רוכש ה מבקש ל ה קדים ת שלום ,יקבל את אישור ה חב רה מראש להקדמת
התשלומים  .במקרה והקדים הר ו כש ת שלו ם כ אמור  ,יש לם הרוכש את התשלום
בצירוף הפרשי הצמדה למועד בו בוצע התשלום ,וה מוכ ר לא יגבה הפרשי הצמדה
נוספים וריבית בגין תשלום זה וה כל בכפוף לאמו ר בנ ס פח ב ' להסכם זה .
[מקובל]
. 11.8

ה מ דד החדש יהיה המ דד הידו ע בי ום הפ י רעון של אותו תשלום .על ה חברה לתת
ל רוכש ה דירה אפשרות סבירה לשלם את הפרשי ההצמדה ,כשהרוכש אינו יכול ,
ב או פ ן א ו ב ייקטיבי ,לעשות את ההתחשב נות הס ופית במועד שנקבע בחו זה
לביצוע התשלום .במקרה זה ,רק אם ה ר וכש אי נו עומד בתש לום ההפר שים
לאחר  14ימים מ יום הדר יש ה של המוכר  ,ני תן ל ראות באי התשלום הפרה
ולחיי ב אותו ברי בית פיגורים .ה ד ברים א מורים  ,בשינויים המחויבים ,גם לגבי
ה צמ דת הה חזרים ש על המו כר לב צע ,ל פי הח וזה .

. 11.9

ריבית פיגורים תהיה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ו אי ן לה וס יף לריבית
רכיבים נוספים עד ל מועד שבו יותקנ ו ת קנות ל פי ס'  5ב ' לחו ק המכ ר (דירו ת) ,
ריבית פיג ורים ל פי חוק פסיק ת ר יבי ת והצמדה תהא הריבית בשיעור
המקסי מ לי שמוכר רש אי לכלול בהסכם  .שיעור ריבית ה פיג ורים תהא הדדית
ות חול הן על תשלומים שעל המו כר לשלם לרוכש והן על תש לו מים שהרוכש
צריך לשלם למוכר.

 . 12ב טוחה ל הבט ח ת כ ס פ י הרוכ ש
 . 12.1הר וכ ש מצ היר כ י ידוע לו שעל פי הו ראות חוק המכר הבטחת השקעו ת ובכפוף
ל תנאי המכרז ,על החברה להמציא לו את אחת מהבטוחות ה קבועות בחוק המכר
ה בטחת השקעות ,שיפורטו להלן ,לאחר ששילם לחב רה למעלה מ  7% -ממחיר
הד יר ה  ,כהגדרת מונח זה בנספח ה תמורה:
. 12.1.1

ערבו ת בנ קאית ;

. 12.1.2

פוליס ת בי טוח אצל מב טח כמשמעותו בחוק ה פיקוח על שירותים
פיננ סים ( ביטוח ) ,הת שמ "א  , 1981 -והרוכש יצוין כמוט ב על פי
פולי סת הביטוח;

. 12.1.3

שיעבוד של הדירה נשוא ההסכם או חלק יחסי מהקרקע ש עליה
נ ב נה הבי ת  ,במשכנתא בדרג ה ראש ונה ל טובת הרוכש או לטובת
חב רת נאמ נות שא י שר ל כך ש ר השי כון ;

 . 12.2יו בה ר כי על פ י תנאי המכ רז ,המו כר אינו רש אי להעניק ל קונה בטוחה אחרת
מבי ן אלה המ נויות ב סעיף  2לחוק המכר ה ב טחת הש קעות.
 . 12.3הודע לרוכש בכפוף להוראות הסכם זה ותנאי המכרז ולה ורא ות ח וק המכר
הבטחת השקעות  ,כי ה בטוחה שתומצא לרו כש תהיה בטו חה מסו ג ערבו ת
בנק אית בהתאם לה וראו ת חו ק ה מכר הבטחת השקעות (להל ן ו לרבות כ כל וניתנו
מ ס' ערבויות כאמו ר  ,ל ה לן " :הבטוחה ")  .הבטוחה שתונפק לר ו כש תהיה בגין
סכומי ם שישל ם הרוכ ש לחברה ( למעט רכיב המע"מ  ,בהתאם לתיקון מ ס'  9לחוק
המכר הבטחת השקע ות)  ,על חשבון מח יר הדירה  ,ב התא ם ל הור אות חוק המכר
הבטחת ה שקעו ת  .החבר ה ת י שא בתשלום לבנק המל ווה את העל ויות הכרוכו ת
בה נ פקת הבטוחה לרו כש עבור הרוכש ו הרוכש מצדו ישיב ע ל ויות אלו לחברה,
הכל בהתא ם להור א ות סעיף  3א(ב) לחוק המכר הבטחת ה שקעות .
 . 12.4ה וד ע ל רוכש כי רק תשלומים ש ישולמו על ידו לח שבון הפרויק ט באמ צעות
תשל ומם על פ י שוברי ם הכל ולים בפ נקס התשלומים יזכו אות ו ב קבלת בט וחה
כמפורט בהסכם זה ,ו מבלי לגר וע מהוראות סעיף  12.2לעיל ,וכי כל תשלום
שישו לם על י דיו בכל דר ך ואופן שהם ,אפילו אם שולם בפועל לחשבון ה פרויקט
שלא ב אמצעו ת ש ובר הת שלום ו/או גם אם שו לם ליד י החברה לא יז כו אות ו
בקבלת ב טוחה ב גי ן אותם תשלומים שלא שול מו על דרך של הפ קדתם לחשבון
פרויקט באמצעות שובר התשל ום.

18
 . 12.5הו דע ל רו כש שהוצאת ה בטוחה תעשה ע ל יד י הבנק המלוו ה ו כ י הוצאת ה מותנית
בקיום התחייבויותי ו ע ל פי הסכם זה לרבות ח תימתו על נ ס פח ד ' בנוס ח שיי דרש
על ידי הבנ ק  .הרוכש יחת ום על נספח זה עם ח תימת ההסכם ו/או לבקש ת
החבר ה  ,וכן על כל מסמך ש יידרש על ידי הבנ ק או ה חברה לצ ורך קבלת הערב ות
הבנקאית או כל בטוחה בהתא ם לחוק .
 . 12.6ה בטוחה תפקע עפ"י תנאיה .הבטוחה תיחשב בטלה ומבוטלת באופן מ וחלט
ו סופי ,עם ק י ו מם של הת נ א י ם כמפורט בע רבויות  ,וזא ת מבל י שיהיה צורך
בהסכמה א ו בחתימה כל שהי מצד ה רוכש  .מוסכם כי אין באמור לעיל כדי לגרוע
מחובת ה רוכש למ סור את ה בטוחה לידי החברה בהתקיים התנאים ש קבועי ם
בחוק  .ע ו ד מוסכם מבלי לגרוע מהא מור לעיל כי עלויות כ ספיות ש ייגר מ ו לחברה
עקב אי מסירת ה ב ט וחה יחולו ע ל הרוכש ש יפ צה את ה חברה בגין כל העלויו ת
הנוספות ש נגרמו ל ה לרבות הוצאות ריבית חריגה ו/או עלות ה בטוחה  ,וזאת
כתנ אי לקבלת חזקה בד ירה .
 . 12.7עם התמלא התנאים הקבועי ם בחוק המכר בנו סחו היום או כפי שיתוקן מפעם
לפעם  ,תיחשב כל בטוחה א חרת ,ל ר בות ע רבות בנקאית שנתנ ה הח ברה לרוכ ש על
פי הסכ ם זה בט לה ומבוטלת ללא צורך בהסכמה ו /א ו בחתימה כלשהי מצד
הרוכש כל זאת מ בלי לגרו ע מהתחייבות הרוכש ל השי ב לחברה את המ סמך היוצר
את הבטוחה בהתקיים אחד מ ה נ"ל.
 . 12.8במק רה של מימוש הבטוחה ו/או במקרה של ב יטול הסכם זה ,מת חייב ה רוכש
ל מחוק את הערת האז הרה שנרש מה ,אם נרשמה לז כותו בג ין הסכם זה ו/או
למח וק כל הער ה שנרשמה לט ובת הר וכש בספרי רמ" י ו/א ו ב כל מרשם אחר בגין
הסכם זה  ,ו הר וכש מסכים ב זאת כי בנסי בות אלה תהיה החב רה ב אמ צ עות מיופ י
הכח רשאי ת  ,לעשות שימוש בייפו י הכ ו ח נספח ג ' לשם מח יקת ה ע רת האז הרה
כ אמור ו/או ב י טול חוזה הח כירה  .מובהר כי א ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מהאמ ור בס עיף  13.8להל ן.
 . 12.9ב וטל .
 . 12.10במק רה של מימוש ה בטוחה על י די הרוכ ש  ,י חשב הסכם זה כבטל והזכויו ת מכל
מין וס וג שהוקנו ל רו כש בדי רה תח זור נה ל ח ב רה ולחזקת ה כ שה ד י ר ה פ נוי ה מכל
אד ם וח פץ ,וכן מ ע י ק ו ל ,שעבוד או ז כות כל שהי לטובת צד ג' ,שאינו הבנק
המלווה .
 . 13ליווי פי ננסי לפרויקט
 . 13.1הח ברה ת תקשר עם בנק מלווה בהסכם ליווי פיננסי למ ימון בניית הפ רויק ט,
כ הגדרת מונ חים אלו בחוק ה מכר הבטחת השק ע ו ת (להל ן  " :הסכם ליו וי ").
 . 13.2החברה מצהירה כי היא תקבל אשראי מה בנק המ לווה לצור ך בניית הדירות
ב ש י טה ש ל מי מון בניה (  ) Construction Loanשעיקריה הם :
. 13.2.1

תשלומים שמשל ם הרוכש עבור הדירה יופקדו בחשבון נפרד בבנק
ה מלווה המיו ע ד למימ ון ב ניית הפרו יקט והדי רה.

. 13.2.2

ה ב נק המלווה יש חר ר לחבר ה את ה כספ ים מחש בון החברה עפ"י
אי שורי התקדמות הבניה ש יומ צאו לבנק המל ווה ,ו/או בכל ד ר ך
אח רת אשר תסוכם ב ין החברה לבין הבנק המלווה.

. 13.2.3

הבנק ינפ יק בטוחה לר וכש כנגד כל ת שלום (למעט רכ יב המע"מ )
שיופקד ב חשבון כא מור בסעיף  13.3להלן.

 . 13.3ה ודע ל רוכ ש כי על יו למלא אחר דרישות ה ב נ ק המלווה כמפ ורט ב נספ ח ד ' .
הרוכש מתח ייב להפקי ד את מלו א התמורה עבור רכישת הדירה באמצע ות
שק לי ם בלב ד בחשב ון הפ רויקט ו הו א ח שבון שאת פרטיו תמסור החברה ל ר וכש
עם תחילת הל יוו י ה בנקאי לפרויקט (להלן  " :חשבון הפרו יקט ") אליו יעביר
הרוכש א ת ה תמור ה ב אמצעות שובר ים הכלול ב פ נ קס התשלומים שיוצא על י ד י
ה בנק המתי יחס לדירה ה נמכר ת ואשר יימסר לו ובכפוף ובתנאי שהרוכ ש חתם
ק וד ם ל כן על נספח ד ' של ה סכם ז ה.
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 . 13.4המונח "פנק ס התש לומים" מש מ עו פנקס שי וצא ע ל י די ה בנק הכולל שוברים
לתשלום הנ ושאים עליהם את פר טי הדירה ש רכש ה רו כש  ,א ת פרטי ה פרוי קט,
את פ ר טי חשבון הפ רו יקט וכן כ ל מידע שהכלל תו בפנקס הת שלומ ים נ דרשת על
פי הוראות המפקח על הבנק ים כפ י שי היו מעת ל עת.
 . 13.5הודע לרו כש ,כ י כל התשלומים שעליו לשלם לחב ר ה בגין מחי ר הדי רה  ,כמפורט
בנספח התמורה ,ישולמו א ך ורק באמצעות שוברי תשלום ש החב רה ת מסור
לרוכש ולא ני תן יהיה ל שלם בכל ד רך א חרת שהיא  ,והרוכש מתחי יב שלא לשלם
סכו ם כל שהו לחברה בגין התמורה אלא באמצע ות שו בר י תשל ום .וז את למעט
השתת פות ב הוצאות ותשלומי ם של החברה כמפ ו רט בסעיפים , 11.2
 11.5שישול מו ישירות לחברה ו/או לג ורם ה רלבנטי לפי העניין  .למען הסר ספ ק,
גם תשלו מי ם לקב לן המבצע ו/או מ י ס ים ו  /או כל תש ל ום אחר שאינו משול ם
לחב רה כחלק מ ה תמורה ישולמו יש ירו ת א ל הגורם המתאים ול א באמצע ות
שוברי התשלום.
 . 13.6מוסכם ומ וב הר כי שוברי התשלום הנ"ל נית נים לתשלו ם בכ ל הבנקי ם וכי
במקרה שהשו ברים י שולמו בבנקים אחרים ,זיכ וי חשבון ה פרו יקט י בוצע
בה תא ם ל מדי ניות הבנקי ם ש תה י ה נהוגה במועד התשלום .הרוכש מתחייב
לשמור א צ לו את פנקס שובר י ה תשל ום הנ"ל בשלמותו ,ולהשיב לחברה את כל
שוברי התשלום של א שול מו על י ד ו  ,מכל סיבה שה יא .
 . 13.7הודע ל רו כש כי בסמוך לחתימת הצ דדים על הסכם זה ,תמ ס ו ר החברה ל ממונה,
כה גדרת ו בחו ק ה מכ ר ,ככ ל שתי דרש ,הודעה בד בר ה תקשרות הח ברה בהסכם
עמו אשר תפרט בין היתר א ת סוג הבטוחה שנ יתנ ה ל רוכש ,פרטי הקרקע וכל
דרי שה אחרת שת היה לממונה.
 . 13.8הוד ע ל רוכש והו א מסכים לכך שרישום הערת אזה רה ב לשכת רי שום המקרקעין
בגין הסכם זה ו /או כל ה ע רה ו/או ה תחייבות כ לשהי בספר י ר מ " י יתאפש רו
לאחר מסי רת הח זק ה ( בכפוף לביטול הבטוחה) ויבוצ ע ע"י החברה ו /א ו בתיאום
מראש ע ם ה חבר ה בלבד .רישום הער ת אזהרה על ידי הרוכש ו/או מי מטע מו
בניג וד לאמו ר לעיל ,יהווה ה פרה יסודי ת של ההסכ ם מצד הרוכש ויבטל את
ת וק ף הערב ות באו פ ן מוחלט .ו או לם מובהר ,כ י בכל מק רה הרוכ ש יהא מובטח
בהתאם לח וק המכר הבט חת ה שקעות.
 . 13.9הובא לידיעת הרוכש  ,כי הח ל מתאריך החתימה על הסכם זה ה וא לא יעש ה כל
ש ינוי ו /או תוספת מ הותיים ל הס כם על נ ספחיו ללא קבלת הסכמת הב נק המל וו ה
בכתב ומ ראש.
 . 13.10ה ודע לרוכש  ,כי ה ח ב רה מח וי בת לש ע בד את הפר ויקט וא ת ה מקר קעי ן לבנ ק
המלווה ולצורך כך ,החברה א ף המחתה /ת מחה על דרך ה שעבוד את זכויותיה
בקרק ע ובכל מסמך אחר ש נדר ש /שיידרש על ידי הבנק ובנוס ף ,נית נה ו/או תינ תן
התחיי בות לרי ש ום משכנ תא לטובת הבנק במנ הל ו/א ו בל שכ ת ריש ום המקרקעין.
הובא לידי עת הרו כש כי א ם לא ימל א אח ר האמ ור ב הס כם זה ,כ ל עוד ת היה
ה חב ר ה ח יי ב ת לבנק המל ווה כספים כלשה ם בקשר עם האשר אי ולרבות ב קשר
עם הבטוחות  ,לא יסי ר ה בנק המלווה את השעבוד על ה דירה שנרכשה על ידי
ה ר ו כש .
 . 13.11ה ו דע לרוכש כי זכותו של ה בנק ה מל ו ו ה או כל מי מטעמו עדיפה על זכויות יו וכי
הבנק ה מל ווה יהיה רשא י ל ה עביר את הז כוי ות ו/או החובות בק ש ר עם הפרו יקט
ולהמשיך ,לפי ב חירתו ,בעצמו ו  /או באמצעות אח ר ים בהקמת הפר ויק ט ב מקר ה
שה חברה לא ת עמוד בהת חי יבויותי ה כלפי הבנק המלו וה בגין הקמ ת וביצוע
הפרויקט ואולם ל הסר ת ס פק מובהר כי זכות זו הי נה ש ל הב נק המל ווה בלב ד
ותל ויה ב שי קול ד עתו בל בד ואין ל ר ו כש כל זכות לדרו ש את השלמ ת הפ רויקט או
כל חל ק הימנו על ידי ה בנק.
 . 13.12הודע לרו כש כי במסגרת הת קשר ותה של החברה עם הבנק בהס כם ליווי מוענקות
לבנק  ,בי ן הי תר ,זכ ויות לבוא בנעלי החברה בכל הק שו ר לזכויות יה וחובותיה
כק בוע בהסכ ם  ,בתו ספת זמן מ תאי מה מט עם הבנק  ,במקר ה ב ו החב רה תפר את
התחייבוי ותיה בהפר ה יס ודית כלפי הבנ ק .
 . 13.13הובא לידיעת הרוכש  ,כי ע ליו להודיע לבנק על ביטול ה הסכ ם מ סיבה כלשהי,
מ יד עם ביטולו.
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 . 13.14ה ובא לידיעת הרוכש  ,כי לא יוכל לחזור בו מההתחייבוי ות כ אמור בה סכם,
הואיל וז כויות הבנ ק ה מלו וה תלוי ות ב הן.
 . 13.15הח בר ה תי תן לבנק המלווה הר שאה והסכמה בלתי ח וזרת לתת מידע לרוכש ו/או
ל בנק מטעם הרוכ ש  ,בדבר מתן ליו וי פיננסי לפרו י קט ,שם הפרויקט ,ול רבו ת
בדבר פרטי חש בון הפרויקט בו על הרוכש ל הפקיד א ת התמורה וכל זאת
ב אמצעות מ ענ ה טלפונ י לגורם אותו יקבע הבנק לע נ יי ן זה ,ו אשר מ ס' הט לפון
ה מאפשר ג ישה אלי ו ו  /או באמצעות פנייה ישירה ל סניף הבנק בו מתנהל חשבון
הפרויק ט ובאמצעות א תר האינטרנט של הב נ ק ע ל י די הקלדת פרט ים מסוימים
מתוך ה שובר.
 . 13.16החברה תגרום לכך שה בנ ק המלווה ימסור לרוכש מכתב החר גה מ ותנה ,לפיו,
בהתקיים ב מ צטבר ה תנאים המפורטי ם כדלקמ ן ,ו הנהוגים בבנק המלוו ה
ובהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות ) 1 ( :בניית הדירה ה ושלמה (  ) 2החזקה
בדיקה נמסרה לקונה (  ) 3מלוא מ חיר הדירה שולם ל חברה (  ) 4כס פי ה רוכש
הובטחו כדין (  ) 5ה רוכש חתם ו /או הח ברה ח תמה מכוח י י פו י כח בלתי חוזר ע ל
הסכם חכירה עם ר מ "י בקשר או נ רשמה לטובת הרוכש ה"א ככ ל ונית ן לר שמה -
השעבוד הכללי הקיים על המקרקעין  ,לא יחול בהתייחס לדירתו הספציפית של
הרוכש ו יימסר לר וכש מכתב החרגה סופי המש חרר את זכויו ת הרוכש בדירה
מ כל שעבוד ו/או ה ת חייבות כלפי הבנק ( .לה ל ן  " :מכ תב החרגה המותנה " ו -
" מכתב החרג ה סופי" ב התאמ ה ) .
 . 14המש כ נ ת א
 . 14.1הרוכש רשאי לפנו ת לכל בנק מסחרי מו כר בישראל ו/או חברת ביטוח מו כרת
בישראל (להלן " :הבנק מ טע ם הר וכ ש " ) על מנת ל קבל בבנק הלוו אה מובט חת
בש עבו ד זכויות הרוכש ל תש לו ם חלק מ התמורה והמו כר י חתו ם עם ה בנק מטעם
ה רו כש על חוזה ההלוואה עם הב נק מטע מו  ,וכן על כל המסמ כים האחר ים
המקובלים בבנ ק מטעם הרוכש .
 . 14.2מוסכם במפורש כי יום קבלת סכום ה הלוואה בפועל על ידי ה חברה מה בנק
יי ח ש ב כיום פ י רעו ן חלק מ התמורה כאמור לעיל.
 . 14.3למ ע ן הסר ספק מובה ר בזאת לרוכש כי ידוע לו שתנאי לחתי מת החברה על
הת חי יבות לרי שום משכנתא בנו סח המקובל אצלה לטובת הבנק הו א תש לום
בפועל ש ל לפ חות  10%ממחיר הדירה מהון עצמי בהתאם להוראות ב נק ישראל
בפרויקט ים של מחיר למ שתכן  .האמור בסעיף זה כפוף ל כל הור אה אחר ת של
ב נק ישר אל ו/או ר מ"י ו /או משרד הבינוי והש י כ ון ו/א ו מי מ טעמם .מובהר ב זה
כי החברה אינה אחר אית על ת נאי ה הלווא ה ,פ י רע ונם ושי עור ההון העצמי
ש יי דר ש ואלו במסגרת אחריות ה רו כש בלבד.
 . 14.1הודע לרוכש כי אם יבקש "לגרור" הלוואה קיימת לממכר ,תסכים החברה
לחתום על מסמכי הגרירה בכפו ף לכך שבמסגרת מסמכי הגרירה יותנה כי
מלוא הסכום הנגרר ישולם יש ירות לחשבון הליווי .,ל מ ע ן הסר ספ ק בכל מקרה,
לא יי חתמו מ סמכי ה גרירה ,אלא אם ישולם על ידי הרוכש  10%ממחיר התמורה
מהון עצמי .בהתאם לאמור בסעיף  15.3לעיל.
 . 14.2הודע לרו כש ש ככל שהרוכש יממן את הת מ ורה ו /או חלק מהתמורה על י די
ה לווא ה הר י ש ההלוואה תינתן ל ו על ידי הבנק מטעם הרוכש  ,ב תנא ים
המקובל ים בבנ ק מטעם הרוכש  ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ו תוחזר על ידי הרוכש
לבנק ב תשלומים חודשיים ,וביתר התנא ים ,וב כל ל זה בטחונות הנהוגים בבנק
מט עם הרוכש  ,ו על הרוכש לבדו ק את התנאים ולהמציא לבנק מטעם ה רו כש את
כל הביטחונות וא ת כל הת ש ל ומים שיהי ה ע ליו לפרוע לבנ ק מטעם הרוכש  ,ל פ י
ד ריש תה הראשו נה של החברה .
 . 14.3בסמוך עם מעמד רישום זכות החכירה בדירה על שם הרוכ ש  ,בלשכת רישום
המ קרקע ין ת רשום החברה מ שכנתא על זכות הח כי רה ב דירה לזכות הבנק מט עם
הר וכש  ,בכ פוף לכך שהומצאו לה המ סמ כים הדרו שים לצורך כ ך  ,בהתא ם
להסכ מות שיגי ע או הגי ע הרו כש עם הבנק מ טעם הר ו כ ש .
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 . 14.4על אף האמור לעיל ,כ כל שהחב רה תרשום את המשכנתא הרוכש מתחיי ב לשלם
את כל האגרות הכרוכות ברי שו ם המשכנתא ואת כל יתר הה וצאו ת ו התש לומים
ש י היו כרוכים בא ישור ההלוואה ובקבלת ה ,וברישום ה מש כנ תא ל פי ת נאי הבנק
מט עם הרוכ ש  ,לפי דרישתה הראשונה של הח ברה ולא יאוח ר מ –  14ימים מעת
ק בלת הדרישה .
 . 14.5ההלוואה שי י טול הרוכש מהבנק מטעמו  ,תהא ב תנאים המקובלים בבנק מטעם
הרו כש  ,ושומה על הרוכש להבין את תנאי ההלוואה ,לרבו ת נושאי ריביו ת,
הצ מדה ,ב טחונות  ,תשלומים ומ לו ות  ,הון עצ מי נדרש  ,תנאי פירעו ן מוקד ם
וכיו"ב  .מובהר בז א ת ומוסכם על ה ר ו כש כי לחב רה אין כל אחריות בקש ר עם
מתן ההלוואה על ידי הבנק מטעם הרוכש על כל המשתמע מכך .אם מאיזו ס יבה
שהיא ל א יקבל הר וכש הלוו אה כא מור לעיל ,הרוכש י שלם לחבר ה את מחיר
הד יר ה הנקוב בנס פח ב ' במו עד ה נ ק וב ליד כל סכו ם וסכו ם  ,וזאת מבלי לג ר ו ע
מיתר התח יי בויות הרוכ ש לנשי אה בהו צא ות ו/או תשלומים כמ פורט בהסכם זה.
 . 14.6כמו כן מובהר בזאת ל רוכש כי מו עד העברת סכו ם ההלוואה לחשב ון החברה
ה ינו באחר יותו הב לע דית ועליו לוודא כי סכום זה י ועבר על פי המ ועד הקבוע
בנס פח ב '  .כן מוסכ ם על הרוכש כי כל ההו צאו ת מכל סוג שה ו א וללא יוצא מן
הכלל הקש ורות ב הלו ואה י חו לו על הרוכש בלבד .
 . 14.7על  -פי בקשת הרוכש בכתב ולאחר שה רוכש ה מציא ל חברה את כל מסמכי הבנק
לרי שום משכנת א (להלן  " :מסמכ י הב נק מטעם הר וכש ") ,תמסור החברה לרוכש
את מסמ כי הבנ ק מטעמו כ ש הם ח תו מים ע ל ידה וזאת בכפוף להערותיה ,ככל
שתה יי נ ה ובלבד שמדובר בהערות סבי רות
 . . 14.8ככל שהרוכש יבקש מחברה לחתום על כת ב התחייבות עם מוסד פיננסי נוסף ,
מעבר ל בנק מטעם הרוכש  ,אזי הח ברה תחתום ע ל כ תב התחייבות נוס ף עב ו ר
ה מוס ד ה פינ נ סי ה נוס ף  ,בכ פוף לסעי ף  15רבת י ו ב כפוף ל קבלת הסכמ ה בכתב
מו פנ י ת לחברה של הב נק מטעם הר וכש ה ראשו ן  ,ל רישום הת חייבות ל ריש ום
משכנ תא נ ו ספות ו/או ב דרגה שוו ה  .ככל שהבנק מטע ם ה רוכש יב קש לקבל
הוראה בלתי חוזרת לט ובתו ל תשלום סכום הבטוחה שהחברה נת נה לרוכש
כמפורט בהסכ ם זה ,תינתן לבנק מ טעם הר ו כש ההוראה הב לתי ח וזרת כא מו ר
בה תא ם להו ראו ת הבנק בנוסח המקובל אצ ל הבנק .
 . 15מיסים ותשלומים אחרים
 . 15.1על הרוכש לשלם לחברה א ו ל כל ג ורם אחר ל פי העניין  ,בנוסף לתשלו ם התמורה ,
את ה תשלומים כדלקמ ן:
 . 15.1.1מב לי לגרוע מהאמור בסעיף  11.5לעיל ,הר וכ ש מתחיי ב להמצי א לחברה
אישור על תשל ום מס הרכישה האמור והמיועד ללשכת ריש ום ה מקרקעין
(מקור) ככל שיחול עלי ו  ,בסמוך לאחר התשלום כ א מ ור .המצאת האישור
כאמור מהווה תנאי מוקדם למ סי רת החזקה בדירה לידיו או במועד מ וק דם
יותר שיידרש לכך ע"י החברה .
 . 15.1.2כל קנס ו  /או ריבי ת ו /או ה פרשי הצמדה אשר יחויב הרוכש בת שלו מם לאו צר
המדינה בגין איחור בתשלום מס הרכישה מ כל סיבה שהיא ,יחול וישו לם על
ידי הרו כש.
. 15.2

לרוכש הודע כי תיערך ע"י ה חברה או מי מטעמ ה  ,לרבות עו ה"ד של החברה ,
שומה עצמית לרשו יו ת המס עבור ה רוכש לגבי דיווח מס הרכישה ,ו הרוכש
מסכים כי היא נע רכה עפ" י בקשתו והצהרו תי ו  .בתוך כ ך ,ע ל הרוכש לייד ע את
החברה ,במועד הח תימה ע ל הסכם זה ,על זכאותו לפטור חלקי ממס רכישה ו כן
בדבר היותה של הדירה הנרכשת מ ושא הסכם ז ה – "דיר ה יחידה" כהג דר תה
ב חוק מיסו י מק רקעין (שבח ורכישה) ,תשכ"ג  , 1963 -ככל שזכאי לפטורים
כא מור  .מו בה ר כ י ככל שירצה הרוכ ש ,ב אפ שרותו להכי ן את השומה ב א ופן
עצמאי או באמצעו ת עו"ד מטעמו או לפנות למשר די מיסוי מקרקעין לצורך
עריכתה .ה חברה ו/או מי מטעמה אינ ם אחראים ל גו בה השומה העצמית כפ י
שתקבע ע"י רש וי ות המס ,על כל הנובע מכך ובלבד שהדיווח הוגש בהתאם
להצהר ות הרוכ ש על פי דין .
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. 15.3

הרוכ ש יש לם לחב רה או לבנק מטעם הרוכש ל פי דרישתם את הסכום הדר וש
לתשלום אגרת רישום המ שכנתא הנזכרת בסעיף  14לעיל ,בלשכת ר ישום
המקרקעין ,אם הר וכש יקבל ההלו ואה ה מובטחת במשכנתא הנזכרת בסעי ף 14
לעיל  .הע ר ת אזהרה ,ככל שתיר שם לזכ ות הב נק מטעם הרוכ ש ,במועד שה חברה
תקבע ,כפופה כאמור לנשי אה מצד הרו כש בכל ההוצאות והאגר ו ת הכר וכות
ברישום זה והמצאת המסמכים הנדרשים כאמור.

. 15.4

הרוכש י חתום על חוזים עם חברת החשמל לשם ח יב ו ר ה דירה ל רשת החשמל,
עם ה רשות המ קומית או תאגי ד המים לאס פקת מים לדירה וחי בור הד ירה
לרשת המים ,וע ם חברת הגז לאספקת גז לדירה ו/או רשתות מרכ זיות אח רות .
הרוכש י י שא בכל ה תשלומים הנדרשים ו/או שיידרשו בעתיד על ידי החבר ות
הנ"ל  ,על י די ה ר שות המקומית במעמד חתימת הח וז י ם כ אמור ע בור הספקת
והתקנ ת מונה חשמל ,מונה מי ם ,מונה גז לרבות אביזרים ,פ י קדון ,תוספת
פ י קדון ,מק דמת גז ,מרכ זייה וריכוז מונים ,בהתאם לקביע ת הח ברו ת הנ"ל
והרשות המקומי ת  ,לפי הע ני י ן ,וזאת כ תנאי מוקדם למסירת החזקה בפ ועל
בדירה ליד יו  ,ו כן כל תשלום אחר מ כל סוג שח ל ו /או יחול בעתיד על הדירה ,
לרבות כל תשלום אחר מתוקף זכות הבעלות ו/או החזק ה בדיר ה ממועד מסירת
החז קה בד ירה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תשל ום ב ג ין חיבור הבניי ן
לרשת ה מ ים ,למי כל האספקה לגז ולרשת החשמל עד למונה הדיר תי מ וטל על
ה ח ב רה .

. 15.5

אם שילמה החברה תש לום כלשהו ע בו ר חיבור ו/או מונים של חיבור הד ירה
כנ"ל וככל שאי ב יצוע תשלומים אלה יש ב ו כדי לעכב את החברה ממי לוי
ה תחייבויותיה בהתאם להסכם זה ולפי כל ד ין  ,ע ל הרוכש להחזיר תשלום ז ה
לחברה מיד עם קבלת דרישתה לכך ,בתוספת מע"מ  ,ובתוספ ת הפר שי הצ מדה
למדד על פיגו ר בתש לומים ש הר וכש חב בהם .מובהר כ י לרוכש הדירה ת עמודנה
כלפי ה חברה אותן טענות הג נה שעמדו לו כלפ י הנ ושה המקורי .

. 15.6

א ם החב רה ,למרות האמור לעיל ,תמסור לרוכ ש את החז ק ה בדירה לפני
שהומצאו ל ה האישורים כאמור ,יהיה הרוכש חייב להמציאם ל חברה תוך 7
ימים מ קבלת דרישת החברה לכך .אם ת תק ין החברה חיבור זמני ל מים
לדי רה ,תהא החברה זכאית ו ר שאית לנתק את החיב ור הזמני ולהפסי ק את
אספקת המים ל דירה אם לא יומצא לה האישור המתאים מהר שות המקו מ ית,
וזא ת ללא כל הודעה א ו התראה מוקדמת .

. 15.7

אין ב אמור לעיל כדי להטיל ע ל החברה חו בה לספק ו/או להתקין חיבור מים
זמני כ לש הו לדי רה ו/א ו לבית או לגר וע מחובת הר וכש לחתום ע ל כל המסמכ ים
בהתאם לדרישת ה עירייה ל עד כון רישומו כ ב על הזכויות ומחזיק בדירה
ו רישומו לצורך תשלום ה מ יסים ה שוטפים ,לרבות תש ל ום הארנונה .

. 15.8

מבלי לגר וע מכל האמור לעיל ,הרוכש י ש לם ל ח ברה לפי דרישתה את חלקו
היח סי ב הוצאות צריכת המים ב דירה ,שחושב ב שיעור יח סי מסה"כ ההוצא ות
בגין צר יכת מים בחיבורים זמנ יים  ,לפי שטחה היחסי של דירת הרוכש משט ח
כלל מספר הד ירות המחוב רות כ אמור.

. 15.9

הודע לקונה כי התמ ורה  ,כהגדרתה בנספח התשלומים והמועדים ,נקבעה על
י די המוכר בהתחשב בסוגי המ י סים ושיעורם כפי שהם ביום חתימת החוזה.
בכפוף להוראות כל דין יישא הק ונה במ י סים חדשים ,כ כל שיוטל ו ,ושא י נם
קיימים ביום ח תימ ת החוזה ו/או בתוספת למ י סים קיימים – ככל ש הם
מתייחסים לדירה ו/או למכי רתה לקונה ובלבד שמיסים אלו חלים על רוכש
דירה עפ"י דין .ו בהתאמה ,ככל שיחולו מיסים חדשים החלים עפ"י דין על
המוכר ידאג המוכר לשלמם .
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 . 15.10כל ההו צאות ב גין עבודות פיתוח נוספ ות ו/א ו שיפוצים ו/או שי נויים שיידרשו
על ידי הרשות המקומית או יידרשו או יבוצעו על ידי כל רש ות מוסמכת אחרת,
לאחר מסירת הדירה לרוכש ולאחר קבלת טופס  4לאכלוס (במצטבר) מאת
הרשות המוסמכת ,יחולו על הרוכש בלבד והרוכש ישלם במועדיהם לפי חל קו
היחסי ביחס לשאר הדירות ב בית או בבתים את האגרות ,ההיטלים,
ההשתתפויות ,הוצאות ותשלומי החובה א שר הוטלו על ידי הרשות ה מקומית
ו/או על ידי רש ות מוסמכת אחרת בגין עבודות הפיתוח הנוספות כאמור לעיל.
למען הסר ספק ,מובהר כי כל ההוצאות בגין עבודות פיתוח נוספות ו/או
שיפוצים ו/או שינויים שיידר שו על ידי הרש ות המקומית ו/או יידרשו או
יבוצעו על ידי כל רשות מוסמכת אחרת עד לקבלת טופס  4ל אכלוס ועד למועד
מסירת הדירה לרוכש יחולו ויוטלו על החברה ועליה בלבד .מוסכם בזה כי על
הרוכש ועל יתר בעלי הזכויות בדירות שבפרויקט חובה להתקשר עם חברת
חשמל בכל הנוגע לאספ קת החש מל לרכו ש המשותף ו למתקנים המשותפים
לדירות .מוסכם בזה כי הוצאות צריכת החשמל בגין הרכוש המשותף יחולו על
רוכש י הדירות כולם לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף וכי הרוכש יישא
בתשלומים אלה כאמור .
 . 15.11החל מ מועד המ סירה  ,לרבות הקדמ תו ב התאם להור אות הסכם זה  ,על הרוכש
לשלם את חל קו היחסי בכל התשל ומים ובהוצאות א חז קת ושמירת ה רכוש
המשותף שבבית ובבתים  ,ל רבות מעלית ,מ יתקנים ,מסד ,חדר מדרג ות ,גג,
מערכת צינורות המים (לרב ות מאגר/י מים ) ורשת החשמל ה משותפת ,מת קנ י גז
(לרבות צובר  /י גז)  ,קירות חיצוניים ,מתקני אש פה (לרבות טמוני קרקע  ,מתקנ י
מחזו ר ,פחי אשפה או עג לות מ כלים )  ,ב יו ב ,גינה ,נ י קיון (בחדר המדרגות
ובחצר) ,מאור בחדר המדר גות וכיוצא באל ה כל ה שירותים הניתנ ים לדיירי
הבית והב תים  ,הכל לפי דרישת נציגות ה בית והבתים ( ועד הבית) או החב ר ה
ובכפוף להוראות כל די ן .
 . 15.12ה רוכש יהי ה חייב לה שתתף בתשל ומים הנ"ל אף אם הוא לא השתמ ש ב דירה ,
ברכוש המ שותף או בשירותים הנ" ל או בחלק ם .כ ן מתחייב הר וכש לחת ו ם
ביחד ע ם בעלי הזכויות הנוספים בב ני י ן ו/או נציגות הבניינים על הסכמי
התקשרו ת עם חברת מעליות ולשאת בכל תשלום שייד רש  ,לר בות אך לא רק ,
באחז קה ש וטפת  ,טיפול ב תקלות ,בי טוחי המעלי ות.
 . 15.13לגבי כל דירה שבבעלות החברה וט רם נמכרה ו/או נמסרה לרוכשיה ,ת י שא
החברה בחלק היחסי מההוצאות הקבועות בגין אחזקת הרכוש המשותף ,ז את
להבדיל מהוצאות עבור צריכה בפ ועל .
 . 15.14הרוכש י שלם לחברה  ,עם קבלת דרישתה ל כך  ,סכום ש החב ר ה ת יד רש לשלמ ו
ו/או ששולם על ידה בפועל עבור ה אגרות ו ה ה וצאות כמ פורט בהסכם זה לעי ל
ו אשר חלות על הרוכש וכן את סכ ום מיסי הרכ וש והארנונ ה העיר ונית עבור
התקופה החל מ מועד ה מסירה ואילך ,על מנת לאפשר את קבלת האישור ים
הד רושים לביצוע הרישום על פי ההסכם .
 . 15.15מו בהר ומודגש ב ז ה כ י הרוכש י שלם את כל המ י סים ,הארנונות  ,האגר ות
ההיטלים לרשויו ת הממשלתיות ו/או לרשות המקומית ו/או ל כל גורם מוסמך
וכל תשלום א חר מכל סוג שהוא החל ו/או שיחול בעתיד על הדירה ו/או כל
תשלום אחר הנובע מזכות הבעל ות ו /או החזקה בדירה ,והכ ל בגין הת קופה
שמ מועד מ סירת החזקה בדירה לר וכש ואילך .
 . 15.16ה ר וכש י שלם לחבר ה תוך  14יום מקבלת דריש תה הראשונה תשלום החל על
הרוכש ע ל פי הסכם זה ושול ם על ידי ה חברה בתוס פ ת הפרשי הצמדה למדד
וריבית או ר יבית פיגורים ככל ויחולו כהגדרת מונח זה בנספ ח התמו רה .
 . 16אחזקת הרכו ש המשותף
. 16.1

ככ ל שהד יירים ידרשו לנהל את הרכוש המשותף ו/א ו את הש טחים המשותפ ים
ב אמצעות חברת אחזקה  ,כי אז על אף האמו ר לעיל ,נציגות ה בית ה משותף
תהיה חייבת להתקש ר עם חברת אחזקה לתקופה שלא תעלה על שנתיים .
ההסכם ית חדש רק בהחלטה שתת קבל ע"י רב הדיירים כמשמעו בסעיף  71ב'
לחוק המקרק עין ,תשכ"ט . 1969 -
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. 16.2

החבר ה תה יה רשא ית ,למנות שלושה ד יירי ם בבית כנצי גות הראשונה של הב ית
(להלן " :הנציגות הראשונה ") עד לכ ינוס אס י פ ת דיירים בהתאם להו ר אות חוק
המקרקעין.

. 16.3

על אף האמור לעיל ,מובה ר בזאת כי עד למועד אכלוס הב ית והבית/י ם
הסמוך /ים ,יתוחזקו השטחים והמתקנים ה משותפ ים הנ"ל (או כל חל ק מ הם
שבנ ייתו הסתיי מה) על ידי הנציגות ו/א ו הנציגות הר אשונה ו  /או הדיירים
הראש ונים שיאכלסו את הבית ,לפי העניין ,של הבית/י ם שב נייתו/תם
הסתיימה ,וזאת עד למינוי נציג ות בית אחר ת .

. 16.4

החברה רשאית לה עביר פרטי ההתקשרות עם הרוכש לנציגות ו/או נציג
ה נציגו ת לבית המשותף כאש ר א לו מתב קשים על יד ם ,לדבר יהם לצורך כ ל
פע ולה הקשורה ב אחזקה ו  /או פעולה אחרת ש ל הבית/הבתים ו/א ו הרכ וש
המשותף בו .כמו כן ו ב כפו ף לדין להעביר לפי שיקול דעתה ומבלי שת הייה
מחויב ת בכך את פרטי התק שרות כאמור לגוף המ בקש לספק שירות נדר ש
לבית/בתים ו/או לדייריו כגון הקב לן המבצע ,ספקי הפרו יקט ,הר שות
המקומית וכי ו"ב .מובהר ב זאת  ,כי ככל שיידרש מינו י חברת אחזקה ו/א ו
ניה ול בכפוף לאמור בסעיף  , 16.1יינתן לרוכש ולשאר הרוכשים בבניין פרק זמן
להתקש ר בעצמם עם חברת ה ניהול וככל שלא יעש ו כן  30יום טרם מו עד
המסירה ה צפוי ,אזי המוכר יתקשר בשמ ם של ה דיירים מכו ח י י פו י הכו ח עם
חב רת ה ניהול בהתאם לתנאי ם המקובלים בענף וב איזור ולתקופה של א תעל ה
על הקבוע בחוק  .יובהר כי אם ו ככל שהוועדה המקומית ו/או רשות מוס מכת
אחרת ת חייב את החברה למנ ות חברת אח זקה או נ יהול  ,הדבר ייעשה ב התאם
להוראו ת חוק המכר.

 . 17שינויים בחזי ת הבי ת  /הבתים
. 17.1

מוסכם בזה כי הרוכש לא י ב צע ,לא י תיר ביצוע ו לא י י תן הסכמתו ל ביצוע כל
שינ ויי ם שלצור ך ביצועם נדרש היתר בנ יה ,ו זאת ל לא קבלת היתר בניה כדין.
ו/או כל שינויים שיכולים להשפיע על אפשרות רישום הבית ו  /או הדירה
בלשכ ת רישום המקרקעין ו/או קבלת תעודת גמר ל בי ת  /ים והפרויקט עד למועד
מסירת החז קה  .י ובהר כי ל אחר שהדי רה נמסרה לרוכש ,הר וכ ש רשאי לבצע
שינויים בחזית הבית בכפו ף לקבלת הית רי הבניה כדין  .כ כל והשינוי נעשה שלא
על פי ה י תר ויש בשינוי כ די ל מנוע ו/או לעכב את רישו ם ה בית ה משו תף ישיב
הרוכש את המצב לקדמותו מיד עם דרי ש תה הראשונה של הרשות המוסמכ ת .

. 17.2

המוש ג " שינויים " בה סכ ם ז ה ,פירושו :סגירת מרפסת ,שינוי במעקה ,פג יעה
בחזית בקיר או בציפוי ה חי צוני ,החלפת או ש ינוי התריסים הנע ים במר פסת,
פגי עה בפריקסטים הסוגרים את המר פסת ,שינוי צבע התריס  -הנע ,סידורים
ל תלי ית כביסה ,התקנ ת צינורות  ,חוטי חשמל או כל חומר אחר על ה קירות
החיצוניים ,הת קנ ת א נטנות מכל ס וג ,הת קנת דודי חשמל וכל פגיע ה אחרת בג ג,
התקנת או תליי ת ש לטים וכיוצא באלה שינויים ,העש ויי ם לפגו ע באח ידו ת
המראה החיצוני של הבית.

. 17.3

למ ען הסר ספק ,הובהר לקונה כי החברה ת ה א רש אית אך לא תהא חייבת
לנ ק וט ב אמצעים המוקנים לה על פי די ן  ,כנ גד רוכש דירה בבי ת א שר יפר
הוראה מהוראות סעיף זה .

 . 18י י פו י כ ו ח בלתי ח וזר
. 18.1

הרוכ ש י חתום במ עמד חתימת הסכם זה ע ל י י פוי כ ו ח ב לתי חוזר בנוסח
ה מצורף להסכ ם זה כ נ ספח ג ' בשני עותקים מקוריים  .בחתימתו  ,מסכים
הר וכש כי האנשים והגופים ששמו תיהם מפו רטים בי י פו י הכ ו ח הנ"ל יהיו באי
כוחו מתוקף הסמ כויות הניתנ ות ל הם ביי פו י הכ ו ח כאמור  .י י פו י הכ ו ח ישמש
את ה חברה ו/או מיופי הכח לביצוע הו ראות הסכם זה בלב ד  ,על כל הנוב ע ממנ ו
– ל רבות  ,א ך לא רק  ,חתימה על הסכם אחזק ה  ,חתימת חוזה חכיר ה עם רמ"י ,
לרבות רישום זכו ת החכירה בדירה על שם הרו כש  ,ה משכנת א  ,זיקות ההנאה
ו שאר הרישומים ע ל פי הסכם זה .
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. 18.2

כדי למנוע ספק מו צהר בזה כי י י פוי הכ ו ח יסמי ך את מיופי הכ ו ח  ,ב ין היתר,
לב קש ו לקבל על פי הוראות ה חבר ה כל שינוי או תיק ון בצו רישום הבית
המשותף ,ה צמדות ,זכו יות בנייה וההיתרים הדרושים לבנייה  ,בקשות
לשינויים בת ו כ נית ב ני ן עיר החלה על הקר קע ו/או הבית  /הבתים בהית רי
הבנייה ולחתום בש ם הר וכ ש על ה סכמתו לכל אלה וכן למחוק הערות אזה רה
בנסיבות ה מפור טות בהסכם זה ו/או ר ישו מי ם ב רמ"י והכל בכפוף להוראות
הסכם ולהורא ות כל דין.

. 18.3

כמו כן יסמיך י י פוי הכ ו ח את מי ופי הכ ו ח להופיע בשמו של הרו כש ול י יצגו בכל
בית מש פט או ערכאה שיפ וטי ת ובפני כל משרד או פקיד ממש לתי או מוני ציפלי
ולהסכי ם ב שמו לכל פסק דין ,ה סכם או פשרה ה מתי יחסים לקרקע ו/או
לב ית  /לב תים ובלבד שכל פעולה כזו על פי י י פוי הכ ו ח לא תפגע בזכו יות הרוכש
על פי ההסכם .מוב הר כ י אין ב י יפוי הכוח לעיל ,בכדי ל הגביל את זכותו של
הקונה לפנות לער כאות ו/א ו להגיש התנגדויות בפני וע דות ה תכנון .

. 18.4

מתן י י פ וי הכ ו ח לא יש חרר את הרוכש מן החו בה למלא בעצמו אחר
התחי יבויו תיו על פי ההסכם ולחתום בעצמו על כל המסמ כים שיידרש לחת ום
עליהם על ידי החברה ו/או עוה "ד בהתאם להוראות הסכם ז ה.

 . 19ה וראות כלליו ת
. 19.1

מו סכם כי ככל ש רצה בכך הרוכש י כול היה לראות ולבד וק את ה מ קום על יו
מוקם  /הוקם הבית  /הבת ים והדי רה וכן בדק את ה מ פרט הטכני המצורף כ נ ספח
א ' להסכם זה על התוכניות המצורפות אליו .הח ברה תפנה את הרוכ ש לבקשתו
למיקום עליו מוקם ו /א ו הוקם ו/או יוקם הפר ויקט .ה ו דע לרוכש כ י בבית
יש נם שטחים ומתק נים נוספים ,פרט לדירה הנמכרת על פי ה ס כם זה,
והמיוע דים ל שמש כדירו ת ,מחסנ ים ,מקומות חניה  ,דירה לדוגמא ואחרים
(לה לן " :הנכסים האחרים" ).

. 19.2

מובהר כי החברה זכאי ת לעשות שימו ש ו /א ו להשכיר ו/או למכור את הנ כס י ם
האחרים בבית לכל מי שתחפוץ  ,והרוכש לא יהיה רשא י להפריע לניצ ול סביר
של הנכסים האחרים על י די רוכש ו/או ש וכר הנכ סים ה אחרים מאת החברה
ו/או מאת אחר ו /א ו אחרים ו/או על ידי החב רה עצמה ,לרבות לצורך דירה
לדוגמא.

. 19.3

חוזה זה אושר על ידי משר ד הבינוי והשיכון כחוזה העו מד בכללים הקבועים
במכרז 'מחיר ל משתכן' .אין באיש ור זה כדי לה וות אישור ביחס לכל אחד
מסעיפי החו זה ,להג ב יל את זכותו ש ל הרו כש לקיים מו " מ על החוזה ,להגביל
א ו לשלול את אפשרות ה רוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה על פי כל די ן
או כדי להק נות ל חוזה חסינות כלשהי מפני בי קו ר ת שיפוטית כנגד סעיפי ו.

 . 20א יס ו ר העברת זכויות
. 20.1

הרוכש לא יהיה רשאי למכור את הדירה או חלק ממנ ה ל צד שליש י ,החל מיום
רכ ישת ה ועד חלו ף  5שני ם מיום קבלת טו פס  4לדירה או בחלוף  7שנים מיום
ביצוע ההגרלה לפי המו קדם מבין השניים  ,לרבות הסכם להע ברת זכויות לאחר
תום חמש ה שנ ים או שבע שנים  ,אשר נ כר ת לפני תום חמש השנים או שבע
השנים ה אמורות  .יחד עם זאת ה רוכש יהיה רש אי ל השכיר את הד ירה למגורים
ב לבד  .לשם הבטחת עמידת הקונ ה ב אמור לעי ל יחתום הרוכש על ת צהיר וכתב
התחייבות בנוסח המופיע בנספח ג'  7לחוזה הבני ה .

. 20.2

ל הבטחת האמור לע יל ,במע מד חתי מת הסכם זה ,יחתום הרו כש על כת ב
הת חייבות ותצה יר לט ו בת המנה ל ו/או משרד הבינ וי או מי מטעמ ם  ,א שר
מ צורפ ים להס כם כ נספח ה ' ו  -נספח ו ' ל פי העניין  ,אשר יוע ברו לרשות
מק רקעי ישרא ל ו /או למש רד הבינו י והשיכון .

. 20.3

מובהר לרוכש כי ככל ויפר התחייבותו וימכור את הדי רה או חלק ממנ ה טרם
חלוף המועד האמו ר ,הוא י חויב בתשלום סך של  ,₪ 450,000ל ר מ"י ו  /או
למשר ד הבינוי והשיכון ו /או מי מ טעמם .
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. 20.4

מובהר לרוכש כ י לצורך הבטחת עמידתו בתנאי נ ס פח ה ' ו  -נספח ו'  ,לפי
העני ין  ,תרש ום החברה הערת אזהרה בלשכת רישום המ קרקעין וכן בספרי ה.
הרוכש מתחייב לח תום על כל מסמך הדרוש לצורך כך לפי דר יש ת החברה ו  /או
ל פ י דריש ות האגף לרישום והסדר מק רקעין .

. 20.5

הרוכש לא י הי ה ז כאי להעביר לאחר/ים (להל ן " :מקבל ההעברה" ) את זכויותי ו
לפי הסכם זה בלא שיקב ל הס כמתה של החברה והבנק מראש ובכתב על כך
ובכפ וף לס"ק  20.1ל עיל  .החברה ת י תן את הס כמתה להע ברה כנ"ל כשהרוכ ש
ימלא א ת כל התנאים המוקדמים המצטברים ,כמפו ר ט לה ל ן :
. 20.5.1

הרו כש יקבל את החזקה בד ירה (ולרבות לאחר שהשעב וד לטו בת
הבנק המלווה ( אם ק יי ם) הו חרג ביחס לדירה ) וימלא את כל
התחייבויותי ו על פי הסכם זה.

. 20.5.2

ימציא הסכם (מקור) חתום כדין בין הרוכש לבין מקבל ההעברה
ו כן ימציא מסמך מ את אוצ ר המדינה המעיד מס שבח וכ ל מס ו /או
מלוו ה ו /א ו אגרה הקשורים במכירת הדי רה שולמו או כי הוא
פטור מלש למם וכן א ישור המ עיד כי מס ה רכישה החל על מקבל
ההעברה ש ולם .בהעברת זכויות ללא תמורה ,יידר ש הרוכש גם
ל המצאת תצהיר ים מאומתים ע"י עו"ד ,נוסף על הסכם הע ב רת
זכוי ות (מק ור ) ככל שייחתם.

. 20.5.3

ימציא ת עו דות מאת של טונות מ ס רכוש ומאת הועדה המקומית
לתכנון ובניה ,הרשות המקומית ותאגיד ה מים כי התשל ומים
לס וגיהם המגיעים לכל אחת מרשו י ות אלה בקשר לדירה שולמו
ואין מצ דם התנגדות להעברת הדירה א ו להעברת זכויות הרוכש
בדירה ל מקבל הה ע ברה.

. 20.5.4

ימ ציא אי שו ר מאת הבנק מטעם הרוכ ש המ עיד כי המש כנתא  -א ם
הי י תה כזאת  -סולקה או כי הבנק מטעם הרוכש ה סכים להע ברתה
על ש ם מקבל ההעב רה וכי תנאי הבנק מטעם הרוכש נתמלא ו -
באם ישנם תנאים כאלה ,וכי הבנק מטעם הרוכש שחרר את
החבר ה מהתחייבותה לרישום ה משכנתא ע ל הדירה בגין הה לוואה
שנ תן הבנק מטעם הרוכש ל רו כש  .יובהר כי הרוכש מ תחייב לשלם
כל תשלום ככל שיידרש מהבנק של הרוכ ש הכרוך בהעברת רי שום
המש כנתא על שם מקבל הזכויות מאת הרוכש.

. 20.5.5

וכ ן כי הרוכש מסר לידי החברה או לידי הבנק ,כפי שתורה
החברה ,את כל הבטוחות אשר הומ צאו לו ל רבות אל ה שהוסבו
לבנק מט עם הרוכש  ,כמפורט בסע יף  12ל עיל.

. 20.5.6

וכן א ישור מאת המנהל על העברת זכות החכירה בדירה מהרוכש
למקבל ההעברה.

. 20.5.7

מ קבל ההעברה יחתום על ייפו י כ ו ח ב דומה לייפו י הכוח ה נזכר ים
ב סעיף  18לעיל ובנספח ג' לה ס כ ם זה.

. 20.5.8

ה רוכש ומ קבל הה ע ברה יחתמו על כתב העברת זכויות בנוסח
שי נ יח את ד עתה של החברה ובל בד ש לא יהיה בו כדי לשלול את
העברת הז כויות כאמור .

. 20.5.9

הרוכש י יתן תצהיר על פי פקודת הראיות (נוסח חדש ) המעיד
שהזכוי ות של ה ר וכש על פי ההסכ ם ו/או זכויותיו בדירה חופשיים
מכל שעבוד ,מ שכון ,מש כנתא וז כות צד ש לישי כלשהו.

. 20.5.10

הרוכש ו/או מקבל ה העברה יש ל מו לחבר ה ו/א ו לעוה"ד עב ור
ה וצאותיה ם הכרוכות בטיפול בקשר להעברה הנ"ל כק בוע בצו
פיקוח על מחירי מצ רכים ושירותים (קביעת מ חיר מרבי לשירו תי
נותן שירות בהע דר רי ש ום זכו יות בפנקס י המקרקעין) ,תש"ס -
 1999ו /או כפי שיתוקן מ עת לעת ו  /או יקבע כדי ן בהוראה אחרת .
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. 20.5.11

כ כל שהר וכש או נצי גות ה בית קשורים בהסכ ם עם חב רת אחזקה
או ניהול בפרויקט ,הרוכש ימצ יא לחברה אישור מאת חברת
ה ניהול על קיום כל התחיי בויות הרוכש עפ "י הסכם ה ניהול וע ל
ח תימ ת מקבל העברה על הסכם אחזקה עם חברת הניהול בנוסח
המקובל א צלה בא ות ה עת וכן איש ור מוועד הבית כ י שולמו כל
הכספים על חש בון וועד הב ית כ נדרש .

. 20.5.12

ה רוכש ימחק על אחריותו ועל חשבונו את ה ערת האזהרה ככל
ונרשמה לטו בתו על המקרקעין ואת הע רת האזהרה שנרש מה
לטוב ת הבנק מטע ם ה רוכ ש ממנו נטל הרוכ ש הלוואה המובטחת
במשכנתא ,ככל ונ רשמה .מוב הר כי על הרוכש להמצי א על כך
אישור ו  /א ו הוכח ה ל הנחת דע תה ,ב אופן סביר ,של ה חברה.

. 20.5.13

חלפו  5שנים מיום קבלת טופס  4לדירה א ו עד חלוף  7שנים
ממועד בי צוע ה הגרלה ל פי המוקדם מבינ יהם /ואו ל חילופי ן
המצאת אישור מאת משרד הבינוי ו /או רמ"י  ,מופנה לחברה,
המתי ר העבר ת הזכוי ות בדירה בטרם חלפו  5ש נים מ יו ם קבלת
טו פס  4לד ירה ו  /או  7שנים ממוע ד ביצו ע ה ה גרלה לפי המוקדם
מבינהם ,מחיקת ההערה אשר רשומה לטובת רמ"י בספרי לשכת
רי שום המק רקעין ו/או ספרי רמ"י  ,תה א ב אחריותו ועל חשבונו
ש ל הרוכש.

. 20.5.14

במידה שני תנו ערבויות חוק מכר לרוכש ו/א ו מ י מטעמו  ,שומה
ע ליו להחזי רן ל ח ברה  ,ככל שהוצאו לו וככל שט רם החזירן
בהתאם להסכם ז ה ,ו זאת ללא שהבנק נדרש לשלם ל רוכש כל
סכו ם על פיהן.

. 20.5.15

הרוכש מילא את כל יתר ה תחייבוי ותיו  ,לרבות אך ל א רק תשל ום
התמורה ו  /או כל חוב ו  /או כל תש לום אחר ב ו חב הרוכש על פי
ההסכם עד למ ו עד העברת הז כויות.

. 20.6

למען הס ר ספ ק  ,תכלית המצאת האיש ורי ם הנ" ל ,הינה לאפשר את ביצוע
הריש ומים בספריה הפנימים של החברה ,בהיותה חברה משכנת .לחברה לא
תהיה כל אח רי ות בגין כל חוב ו/או חבו ת של הרו כש ו/או מי מדיירי הבי ת  /ים
כלפי כ ל רשות ו /או גוף ו/או צד ג' כלשהו וא ין ב הליך העברת הזכויו ת כדי
ליצ ור כ ל מצג אחר כלפי הרוכ ש .

. 20.7

מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהיה החבר ה רשאית לדרוש ,שהרוכש ו  /או מקבל
ההעברה ו/או שניהם כאחד ימציאו לה כל מס מך נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע
יע יל ונכון ש ל העברת הזכ ויות.

 . 21הפרה
. 21.1

מבלי ל פגוע בזכויותיה האחרות של החברה ל פי הסכם זה ולפי כל דין  ,רשאי ת
ה ח ברה בכל אחד מהמקרי ם הב אים ,לעשות כל אחת מהפעול ות הבא ות ,כולן
יחד וכל אחת מהן לחוד – לאכוף הסכם זה; לבטל הסכם זה; למנוע בעד
כניסתו של הרוכש ל דירה ; לעכב את מסי רת ה דיר ה לידיו; לדר וש את פינו יו מן
ה דירה  -הכל לפי ברירת החברה ול פי ה סדר שהחבר ה תק בע לעצמה ,ואל ה
ה מ קרים:
. 21.1.1

מוסכם כי הד בר י הווה הפרה יסודית אם הרוכ ש לא י שלם במועדו
ובשלמותו תשלו ם כלשהו על חשבון מחיר הדירה ו/או תשלום
מהתשלומ י ם האחרי ם החלים על הרוכש לפי הס כם ז ה ,או
ה נ קובים בנספח ים.

. 21.1.2

מוסכם כי הפ רה בהסכם זה תחשב כיסודית ככל ש הר וכ ש יפר
הור אה מ הוראות הס עיפי ם א ש ר בהם נקבע כי הפרת ם תה ווה
הפרה יסודית של הסכם זה ו/א ו כל הוראה שהפרתה הינה י סודית
עפ"י הדין .אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות שיש לחב רה כלפי
הרוכש עפ "י הסכם זה.
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. 21.1.3

במקרה של הפרה יסו דית של ההס כם על ידי הרוכש ,תהיה החברה
זכאית אך ל א חייבת לבט ל את ההסכם .ב מקרה שת ח ליט החברה
לבטל את ההסכ ם ,ת עשה כן על ידי משלוח הודעה לרוכש ,ובאותו
המועד יהיה החוזה בטל ומבוטל והחברה תהיה רשאית למכור את
ה ד ירה לאח ר/ים ו/או לעשות בה כל ש ימוש אחר לפ י ראות עיניה
והכל בכפו ף להור אות המכרז .

. 21.2

החברה תנקוט פעולו ת אלו לאחר שנ תנה לרוכש התר אה מ וקד מ ת בהם לא תקן
את ההפר ה ו/או ההפרות  .מובהר כי בא שר לפי גור מצ ד הרוכש בביצוע תשלום
מן התשלומים על חשבון התמור ה ,פיגו ר מעין זה יחשב כ הפרה יסודית רק א ם
המוכר נתן לרוכש א ר כה בדרך ש ל הודעה בכת ב  ,והרוכ ש לא תיקן את ההפרה
בתוך עשרה י מי ם ממועד מתן ה אר כה לקונהו.

. 21.3

במקר ה שה חברה תבטל את ה הסכם עקב הפר ה יסודית מצד הרוכש ,ישלם
הרוכש לחברה סכום השווה ל ( 2% -שני אחוזים) מהתמורה ,בה תאם לתנאי
ההצמד ה של תשלומי ה רוכש שנקבעו ב חוזה ,ממועד ח תימ ת ההסכם ועד למועד
תשלום הסכ ום ,כפיצויים קבועים מראש בגין ה וצאות ביטול הה סכם ,וזאת
מבלי לגרוע מ כל סעד נוסף המוק נה לחברה על פי הדין ובכפוף לו  .החברה
תהיה רשאית לחלט לטובתה את סכום הפ יצוי המוסכם כלעיל מ תוך הסכומים
ששו למו לה ע"י הר וכש  .מב ל י לגר וע מה א מור לעי ל  ,ב מקרה של ביטול כאמ ור,
החברה תשי ב לרוכש את יתרת הסכומים ששו למו ל ה על ידי הרוכש בכפוף
ו בהתאם ל תנ אי ההש בה בביטול כהגדרתם בס'  4.16לעיל ובהתאם להוראות
ס'  4.21לעיל .

. 21.4

במקרה של ביטול חוזה כדין  ,על החברה להשיב לרוכש את ה כ ספים שהופקדו
בפועל בח ש בון הפרוי קט כשהם צמו דים למ ד ד החל ממועד הפק דת ה כספים
בחש בון הפרויקט ועד ל מועד ה השבה  ,וזאת לא יאוחר מ  45 -יום מי ום פי נוי
הדיר ה על ידי הרוכש ,ובמקרים ש בהם טרם נמסרה החזקה  -מיום הביטו ל.

. 21.5

ה חבר ה ת ה א זכאית לבטל את הבטוחות שנמסרו לקונה בהתאם ל הסכם ז ה
ו/או לגבות את הפיצוי המ וסכם ,ככ ל ש ההסכם בוטל עקב ה פר תו על ידי
הקונה.
הא מור בפסקה זו לא בא ל גרוע מזכותו של המוכר לתבוע מאת הקונ ה כל סעד
אחר לרב ות שיפו י ו פיצוי בגין כל נזקים אחרים שנגרמו למ וכר לרבות עקב
עיכובים ב ביטול ו  /או השבת הבטוחות שנמסרו לקונה ל פי הס כם זה .
מ ו בהר כי במקרה של ביטול ה הסכם תהא רשאית החברה לבטל את הערת
האזהר ה ככל שנרשמה על שם ה ר וכש וכ ן תה א רשאית לפרוע כל הלוואה שנ טל
הרוכש ולהשיב ו לגורם הממ מן ממנו לקח הרוכש מ ימון ל דירה ש שימשה
כבטוחה להח ז רתה ,עד ג ובה סכ ו ם הכס פים ש יגיעו לרוכש מאת החברה בהתא ם
לסעיף זה.

. 21.6

מוסכם כי על הפ ר ת הסכם זה י חולו הוראות חוק ה חוזים (תרופות בשל ה פרת
חוזה) התשל"א – . 1970
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 . 22שונות
. 22.1

כתובת החברה לצר כי הסכם זה ה יא כמפורט ב מבו א להסכם זה.

. 22.2

כתובת הרוכש לצר כי הסכם זה הכתובת הרשומה במבוא להסכם זה (עד מועד
ה מסיר ה) או כתובת הדירה נשוא הסכם זה ( לאחר מועד המסירה).

. 22.3

כל הוד עה מ צד אחד למ שנהו שתשלח ב ד ואר רשום עם אישור מסירה לפי
הכתובות ל ע י ל תחשב כא ילו הגיעה לתעודתה  72שעות לאחר מסירתה לדו אר
למשלוח .יובהר כי ,זכו יות הב נ יה העתידיו ת יהיו שייכ ות ל חברה וה י א ת ו כל
לנייד ן  /להעבירן ולנצלן ,למכרן או ל עשות בהן שימוש אחר בכפוף להוראו ת
כל דין  ,ובלבד ש אין מדו בר בז כויות ש מועד היווצרן הינו לאחר שהמוכר מ כר
את כל הדירות בבני י ן .
ולר איה באנו על החתו ם ביום :

החברה

הרוכש
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נספח ב '

נספח ב' -נספח תמורה
ביום ____ לחודש ___ שנת ____

להסכם שנערך ונחתם ב-
בין:
זוהר וצפריר שרבט חברה לבנין בע"מ
ח.פ 514943893
מרחוב הברזל  , 32תל אביב
(להלן" :החברה" או "המוכר" )

מצד אחד;
הרוכש כמפורט במבוא להסכם

לבין:

מצד שני;
מוסכם ומותנה בין הצדדים כי:
 .1מבוא
.1.1

נספח זה נחתם במעמד חתימת הסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה המשמעות הנתונה לו בהסכם המכר ,אלא אם נקבע להם
פירוש אחר בנספח זה שאז יגבר הפירוש שנקבע להם בנספח זה על פירושם בהסכם.

. 1.3

פרטי הדירה :דירה שמספרה הזמני ______ :בבניין שמספרו הזמני ______ :בקומה ______
חניה שמספרה הזמני ______ מחסן שמספרו הזמני______ ו/או כל הצמדה אחרת שתוצמד
לדירה .

 .2מועד מסירת החזקה 06.12.2022 :ובכפוף להוראות סעיף  4להסכם המכר.
 .3מחיר הדירה ותנאי התשלום
.3.1

בתמורה לרכישת הדירה ,הרוכש מתחייב לשלם לחברה את מחיר הדירה בסך_____ ,₪
שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה ,והכל במועדים
כולל מע"מ כדין (ובמילים:
ובשיעורים כמפורט להלן (להלן" :מחיר הדירה").

.3.2

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,במעמד החתימה על הסכם זה ,יישא הרוכש בתשלום שכ"ט
עוה"ד ,בנוסף למחיר הדירה ,בסך של  ₪ 4,960בתוספת מע"מ כדין או חצי אחוז ( )0.5%ממחיר
הדירה בתוספת מע"מ כדין ,לפי הנמוך מבניהם ,שישולם בהמחאה לפקודת חשבון ע"ש פישר,
בכר ,חן ,וול אוריון ושות' עורכי דין והכל בהתאם ובכפוף לתקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה
ההוצאות המשפטיות) ,תשע"ה.2014-

.3.3

תשלומים
. 3.3.1

במעמד חתימת הסכם המכר ישלם הרוכש סך של ________ [ ₪המהווה  7%ממחיר
הדירה] (כולל מע"מ) בתוספת ה פרשי הצמדה ,כהגדרתם להלן (להלן" :התשלום
הראשון").
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התשלום הראשון יופקד אצל פישר ,בכר ,חן ושו ת' נאמנים בע"מ ,אשר ישמשו כנאמן
של החברה (להלן" :הנאמן על התשלום הראשון ") .הצדדים נותנים בזאת ,הוראה
בלתי חוזרת ,לנאמ ן על התשלום הראשון ,להפקיד את התשלום הראשון לאחר קבלת
פנקס שוברים ,ישירות לחשבון הפרויקט ,כהגדרתו בהסכם המכר באמצעות "שובר
תשלום" לאחר שהחב רה תמסור לנאמן על בתשלום ה ראשון את "השובר לתשלום".
. 3.3.2

סך של _________[ ₪המהווה  13%ממחיר הדירה ,השלמה ל 20%-ממחיר הדירה]
[במילים __________________ :שקלים חדשים] (כולל מע"מ) (בתוספת הפרשי
הצמדה) ,ישולם בתוך  45ימים ממועד החתימה על הסכם  .ככל ועד למועד זה לא
הונפק פנקס שוברים  ,ישלם הקונ ה את התשלום כאמור בתוך  7ימי עסקים ממועד
הודעת המוכר לפיה הונפק פנקס שוברים לדירה ,כמפורט בהסכם זה (להלן" :הודעת
החברה").
מובהר כי עם קבלת הודעת החברה ,מתחייב הקונה להגיע על מנת לקבל את פנקס
השוברים ולחתום על אישור בדבר קבלתו ועל כל מסמך שיידרש ע"י הבנק המלווה
לצורך כך.

. 3.3.3

מובהר ומוסכם כי ככל ובחלוף  45ימים ממועד חתימת הסכם זה ,לא יימסר לקונה
פנקס השוברים ,אזי המדד יוקפא והסכום נשוא סעיף זה ( 13%מהתמורה) לא יוצמד
למדד מהיום ה 45 -ועד ל 7 -ימי עסקים לאחר מועד מסירת פנקס השוברים.
כמו כן ,יובהר כי הקפאת המדד כא מור בסעיף זה ,תחול ככל שהקונה ישלם את
התשלום על פי סעיף זה בתוך  7ימי העסקים ממועד קבלת פנקס השוברים.
מובהר כי ככל והקונה לא ישלם את התשלום לפי סעיף זה בתוך  7ימי העסקים ממועד
המצאת פנקס השוברים לקונה ,הרי שהקפאת המדד כאמור לא תחול על תשלום זה.
סך של ________ [ ₪המהווה  14%נוספים ממחיר הדירה] (כולל מע"מ) (בתוספת
הפרשי הצמדה) ,ביום ________ ( 7חודשים מיום חתימת ההסכם).

. 3.3.4

סך של ________ [ ₪המהווה  14%נוספים ממחיר הדירה] (כולל מע"מ) (בתוספת
הפרשי הצמדה) ,ישולם ביום _________ ( 14חודש ים מיום חתימת ההסכם).

. 3.3.5

סך של ________ [ ₪המהווה  14%נוספים ממחיר הדירה] (כולל מע"מ) (בתוספת
הפרשי הצמדה) ,ישולם ביום __________ ( 21חודשים מיום חתימת ההסכם).

. 3.3.6

סך של ________ [ ₪המהווה  %14נוספים ממחיר הדירה] (כולל מע"מ) (בתוספת
הפרשי הצמדה) ,ישולם ביום ________ ( 28חודשים מיום חתימת ההסכם).

. 3.3.7

סך של ________ [ ₪המהווה  %14נוספים ממחיר הדירה] (כולל מע"מ) (בתוספת
הפרשי הצמדה) ,ישולם ביום __________( 36חודשים מיום חתימת ההסכם).

. 3.3.8

יתרת התמורה בסך ל ________ [ ₪המהווה  10%נוספים ממחיר הדירה] (כולל
מע"מ) (בתוספת הפרשי הצמדה) תשולם לא יאוחר מיום ________ ( 14ימים טרם
מועד מסירת החזקה בדירה לידי הרוכש ו/או המועד בו הוזמן הרוכש לקבל את
החזקה בממכר לפ י הוראות הסכם זה ,לפי המוקדם) ,וזאת כתנאי למסירת החזקה
בדירה לידי הרוכש.

.3.4

כל התשלומים האמורים בסעיף  2.3שלעיל (למעט התשלום הראשון ,כהגדרתו לעיל) מותנים
במסירת פנקס שוברים לרוכש בהתאם להוראות הסכם המכר.

.3.5

החברה תמסור לרוכש הודעה בכתב (לרבות באמצעות דוא"ל) כי פנקס השוברים ממתין לאיסוף
על ידי הרוכש.

.3.6

עם מתן הודעת החברה ,ולא יאוחר מ 5-ימי עסקים מההודעה הנ"ל יאסוף הרוכש את פנקס
השוברים לידיו ממשרדי החברה או ממשרד המכירות של הפרויקט ,לפי בחירת החברה.
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.3.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,פנקס השוברים ייחשב כנמסר לרוכש החל מ 5-ימי עסקים ממועד
הודעת החברה בדבר קיומו של פנקס השוברים.

.3.8

הרוכש מתחייב לשלם כל תשלום מהתשלומים החלים עליו על פי הסכם המכר ו/או הדין במלואו
ובמועדו .החברה אינה חייבת לשלוח כל הודעה או דרישה בקשר למועד התשלום .היה והחברה
תמצא לנכון ,לפי שיקול דעתה ,לשלוח לרוכש הודעה או דרישה כאמור ,לא יהא בכך כדי להטיל
על החברה כל אחריות לנהוג כך בעתיד.

.3.9

מחיר הדירה כולל מע"מ בשיעור הקבוע בחוק ביום חתימת הסכם המכר .מוסכם כי בכל מקרה
בו יחול שינוי בשיעור המע"מ ,ישולמו כל התשלומים שמועד פירעונם יחול לאחר השינוי ,עפ"י
שיעור המע"מ שיחול במועד ביצוע כל תשלום ותשלום ,ומחיר הדירה ישתנה בהתאם.

.3.10

למען הסר ספק יובהר כי כל תשלום על חשבון מחיר הדירה יכלול בתוכו מע"מ בשיעור החוקי
כפי שיהיה ב תוקף ביום ביצועו בפועל של כל תשלום כאמור והחברה תהיה זכאית לזקוף את
הסכום המתאים בגין המע"מ מתוך כל תשלום כאמור .כל שינוי על פי דין בשיעור המע"מ יחול
על הרוכש ויחושב לגבי כל תשלום על חשבון מחיר הדירה עליו חל שינוי כזה על פי הדין ולא יחול
על תשלומים אשר שולמו זה מכבר עד למועד השינוי.

.3.11

הרוכש מתחייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפי הסכם המכר אם חל
לגביו מע"מ ,לרבות תשלומי חובה ,שינויים ותוספות המותרים לפי תנאי הסכם זה ,תוספת
למחיר הדירה שתתווסף על פי ההסכם ,הפרשי הצמדה ,ריבית פיגורים וכו' .הרוכש מתחייב
לשלם ביחד עם כל תשלום המשולם על ידו גם את המע"מ החל בגין אותו תשלום ,בשיעור החוקי
שיהיה קבוע בעת הביצוע בפועל של כל תשלום כאמור.

.3.12

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.3.1הרוכש יבצע את התשלומים המפורטים בנספח זה ,לחשבון
הפרויקט כהגדרתו בהסכם המכר ,וזאת אך ורק באמצעות שוברי התשלום שיונפקו על ידי הבנק
המלווה ,בהתאם להוראות נספח זה ובמועדים המפורטים בנספח זה .עם ביצוע התשלום הרוכש
יעביר לחברה העתק משובר התשלום המשולם לחשבון הפרויקט בציון ברור של שם הרוכש ,ושם
הפרויקט."_______" :

. 3.13

העברת כ ספים בכל דרך אחרת לא תיחשב כסילוקו של תשלום כלשהו ועל הרוכש
בלבד תוטל האחריות לכל אובדן ו  /או נזק למי מהצדדים בשל כך .

.3.14

הרוכש אינו רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו ע"ג שוברי התשלום ,אולם במידה
ושובר התשלום לא יכלול את פרטי הרוכש ,פרטי הדירה וסכום התמורה ,יהא על הרוכש
להשלים פרטים אלו בעצמו בכתב יד ברור וקריא.

.3.15

כל תשלום שלא ישולם לחשבון הפרויקט ו/או שישולם לחשבון הפרויקט שלא באמצעות שובר
לא יהווה תשלום על חשבון התמורה.

 .4הפרשי הצמדה
.4.1

אם בזמן פירעונו של תשלום כלשהו מן התשלומים והסכומים המפורטים בהסכם המכר ובנספח
זה ,יהיה "המדד החדש" ג בוה מ"מדד הבסיס" ,כהגדרת מונחים אלו להלן ,ישלם הרוכש את
אותו תשלום כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה "המדד החדש" לעומת "מדד הבסיס" .יובהר כי
ירידה ב"מדד החדש" מתחת ל"מדד הבסיס" ,לא תזכה את הרוכש בהקטנת אותו תשלום.
למרות האמור לעיל ,אם יאחר הרוכש בתשלום כלשהו מהתשלומים ו/או בכל תשלום שהוא עפ"י
נספח זה ו/או הסכם זה ,הרי שהמדד הקובע לגבי אותו תשלום יהיה המדד האחרון הידוע במועד
התשלום הרלוונטי הנקוב בנספח זה או המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל,
הגבוה מבין השניים.

.4.2

למעט אם נאמר אחרת בהסכם המכר ,מחיר הדירה ,שעל הרוכש לשלם לחברה על פי הסכם
המכר ,יישאו הפרשי הצמדה כאמור לעיל.
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.4.3

הרוכש מתחייב לשלם לחברה הפרשי הצמדה ביחד עם פירעון של כל תשלום המופיע בלוח
התשלומים.

.4.4

למען הסר ספק ,תנאי למסירת החזקה בדירה לרוכש הינו גמר תשלום על פי חשבון סופי ,אשר
יופק ע"י החברה ויכלול את ביצוע התשלומים המפורטים בהסכם המכר.

 .4.5בנספח זה:
.4.5.1

"המדד"  -משמעו המדד הכללי של מחירי התשומה בבניה למגורים המתפרסם כל חודש
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי וכן אותו מדד אף אם יפורסם על
ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה בנוי על אותם
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא מדד אחר – ייקבע היחס בינו
ובין המדד המוחלף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

.4.5.2

"יום פירעון" (לגבי כל תשלום)  -משמעו המועד הקבוע לפירעון של כל תשלום שעל חשבון
מחיר הדירה כנקוב בסעיף  .3.3לעיל וכל תשלום אחר שעל הרוכש לשלם על פי ההסכם
ו/או נספח זה ואם ייפרע התשלום במועד אחר  -ובכפוף להוראות סעיף  5להלן  -מועד
פירעונו בפועל.
-

.4.5.3

"מדד הבסיס" – המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה ,משמעו המדד של חודש
נקודות.

.4.5.4

"המדד החדש"  -משמעו לגבי כל תשלום שהרוכש חייב לשלם לחברה על חשבון מחיר
הדירה וכל תשלום אחר שעל הרוכש לשלם על פי ההסכם ו/או נספח זה ,המדד הידוע ביום
הפירעון של אותו תשלום.

.4.5.5

כל התשלומים ע"ח מחיר הדירה יחושבו לפי ערך הפירעון בבנק ביום הפירעון (כהגדרתו
לעיל).

 .4.6מובהר בזה ,כי בכל מקרה שהרוכש יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים המפורטים בהסכם
ו/או בנספח זה ו/או הנובעים מהם ייחשב "המדד החדש" כמדד אשר היה ידוע במועד אשר נקבע לפי
הוראות הסכם זה לביצוע תשלום כאמור או למדד החל במועד פירעון התשלום שבפיגור וככל
שהתשלום בפיגור יפרע בין  1ל 15 -בחודש יהיה המדד שיפורסם ב 15 -לאותו חודש ,לפי הגבוה
מבניהם ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לדרוש חלף החבות בהצמדה תשלום ריבית פיגורים
בגין פיגור בתשלום כאמור.
 .4.7למען הסר ספק מובהר בזה כי לצורכי ההסכם ונספח זה ,בכל מקרה לא ירד המדד החדש ממדד
הבסיס.
 .4.8הרוכש מתחייב לשלם לחברה את הפרשי ההצמדה והריבית שיגיעו ממנו ,כאמור לעיל ,ביחד עם
הפירעון בפועל של כל תשלום המנוי בלוח התשלומים על פי ההסכם שעל הרוכש לשלמו על פי
ההסכם ו/או נספח זה ובמועד הפירעון בפועל של כל תשלום כאמור.
 .4.9הרוכש יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה שזו תערוך את החישוב הסופי של הפרשי ההצמדה
המגיעים מהרוכש על פי ההסכם ונספח זה ,לאחר הביצוע בפועל של כל התשלומים או מרביתם,
והרוכש ישלם לחברה את יתרת חובו על פי החישוב האמור לא יאוחר מ  14 -יום מקבלת דרישת
החברה ,ובכל מקרה  -לפחות  7ימי עסקים לפני מסירת החזקה בדירה לרוכש .מובהר כי תשלום זה
מהווה תנאי בלעדיו אין לקבלת חזקה בדירה .ככל שהרוכש לא יעמוד בתשלום ההפרשים כאמור,
בתום  14יום מקבלת דרישת החברה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה ,ומבלי לגרוע מכל
זכות ו/או תרופה העומדים לחברה בגין כך ,יחויב הרוכש בריבית פיגורים כמפורט בנספח זה.
 .4.10למען הסר ספק ,תנאי למסירת החזקה בדירה לרוכש ולעריכת פרוטוקול מסירה הינו גמר תשלום
על פי חשבון סופי אשר יכלול את ביצוע התשלומים המפורטים בהסכם ובנספח זה.
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 .5ריבית פיגורים
.5.1

בכל מקרה שהרוכש יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים המפורטים בהסכם ו/או בנספח זה
ו/או הנובעים מהם ,מתחייב הרוכש לשלם לחברה בנוסף לתשלום הפרשי ההצמדה הקבוע
בנספח זה גם ריבית פיגורים בשיעור הקבוע בתקנות לפי סעיף  5ב' לחוק המכר (דירות) או
בהתאם לשיעור המקסימלי המותר לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ככל שבמועד תשלום
ריבית הפי גורים טרם הותקנו התקנות הנ "ל (לעיל ולהלן" :ריבית הפיגורים ") ,החל מהיום
הראשון לפיגור ובלבד שחלפו שבעה ימים מהמועד הקבוע לתשלום.

.5.2

הרוכש מתחייב לשלם לחברה את ריבית הפיגורים ביחד עם פירעון בפועל של התשלום .מוסכם
בזאת כי אם הרוכש לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום ריבית הפיגורים כאמור או כל סכום אחר
אותו הוא חייב לשלם על פי ההסכם ו/או נספח זה ,תהא החברה זכאית לזקוף ולראות את סכום
התשלום שבוצע בפועל או את חלקו כתשלום עבור ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה ולגבי
יתרת התשלום ימשיכו לחול הוראות ס"ק  1לעיל כאילו הייתה תשלום נפרד.

.5.3

האמור בסעיף זה לא יקנה לרוכש זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל עליו על פי ההסכם ו/או
נספח זה ולא יפגע בכל יתר התרופות ,הסעדים והזכויות המוקנות לחברה בגין הפרת ההסכם
ו/או נספח זה על ידי הרוכש ,לרבות הזכות לבטל את ההסכם עקב ההפרה.

.5.4

הוראות סעיף זה בדבר ריבית הפיגורים יחולו גם על איחור בתשלומים בהם מחויבת החברה
כלפי הקונה ,ככל שיחולו ,בהתאם להסכם זה.

 .6הקדמת תשלומים
.6.1

הקדמת תשלומים תעשה אך ורק בכפוף לאישור החברה בכתב ומראש עפ"י שיקול דעתה הסביר.
במקרה שהקדים הרוכש תשלום/תשלומים מלוח התשלומים הקבוע לעיל בכפוף להסכמת
החברה בכתב ומראש כאמור ,ישלם הרוכש את התשלום בצירוף הפרשי הצמדה למועד בו בוצע
התשלום .יובהר כי לא יהא בהקדמת התשלומים כדי להקדים את חיובי החברה על פי הוראות
הסכם זה.

.6.2

מובהר כי בכל מקרה שהרוכש יקדים את ביצועו בפועל של תשלום כלשהו מהתשלומים הנ"ל
כאמור ,לא תוענק לרוכש הנחה כלשהי ו/או זיכוי ו/או ריבית ו/או הטבה אחרת כלשהי

.6.3

מובהר ,כי בכל מקרה בו רוכש יפעל בניגוד לאמור ויקדים תשלום כלשהו מהתשלומים הנ"ל ללא
קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב כאמור ,אזי החברה תהיה זכאית לחייב את הרוכש
בתשלום הפרשי הצמדה בהתאם ללוח התשלומים המקורי הקבוע בסעיף  .3.3לעיל וכן
בהשתתפות בתשלום בגין הוצאות שהחברה נשאה בהן כלפי הבנק המלווה.

 .7שונות
.7.1

בוטל.

.7.2

תנאי התשלום וה מועדים בנספח זה הינם תנאים יסודיים של הסכם המכר .למעט אם נאמר
אחרת בנספח זה ,הפרת תנאי כלשהו מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של הסכם המכר.

.7.3

למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי כל ההוראות האמורות בנספח זה לעיל לעניין הפרשי הצמדה
וריבית פיגורים ,לרבות מועדי התשלום ואופן חישובם ,יחולו בהתאמה גם על כל תשלום אחר
מכל סוג שהוא שעל הרוכש לשלם לחברה לפי תנאי ההסכם גם אם איננו תשלום על חשבון
התמורה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה:

הרוכש:
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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 ") מ מנ 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 עו רך 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 הור א 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 שמספר ה הזמני הינו ____  ,בת _ ___ חדרים ,בקומה ____ _  ,הפונה
לכיוונים _______ _  ,הנ בנית ו/או שתבנה בבניין הנבנה ו/או יבנה במגרש זמני מספר ___ ,
לפי תכני ת __ __ _  ,המהווה חלק מהמקרקעי ן הידועים כח ל קות ___ (בח לק) ו – ___
( בחלק) בגוש ____  ,המצויים 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 יקר או 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.

.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.
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.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
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
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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
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
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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:
 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
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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.

.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.
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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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נ ספח 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  _ __ :בחלק_ __ ,
בחלק בגוש ___ במגרשים _______ לפי תכני ת מפו רטת מס' ________ _  ,הממוקם
ב רמ לה (להלן " :הפרויקט ") מקבלת  /תקבל זוהר וצפריר שר בט חבר ה לבנין בע"מ,
ח.פ( 51 494389 3 .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 די רה) ,תש ל"ה ( 1974 -ל הלן בהתא מה  " :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 קרק עין כול ל על
כל זכו יות הבני ה 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 ח לק 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 שו ברי התש לום (להלן " :שוברי ת של 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 פנק ס שוברי ם חדש.
 . 4.6הרוכ ש רשאי ל פנ 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.
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.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 ל עיל ,נו תנת בזאת הח ברה לרוכ ש 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 במ שרד האו צר לשלם לרו כש
את סכ ום 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 כ אמור.

.8

ה ודע לרוכש ש הוצאת ער בו 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 תב צע
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 התמו רה בחשב ון הפרויקט שלא בא מצ עו 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 ההח רגה ") 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 וי קט 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 ע ל  -ידי ה בנק ואין לר וכש כל ז כו ת לדרוש את
השלמת הפרויקט או כל חלק הימנו על  -יד י הבנק או כ ל מי מטעמו.

. 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 וחפ ץ ,וכן נקייה מכל ע יקול ,שע בו ד או זכות כלשהי לטובת צד ג' ,ש אינו
הבנק.

43

. 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 ז כויות ע ל  -פי ו.

. 14

הודע לרוכש כ י 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 ח וק 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 י וד 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 בל בד  .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 במיש רין 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 ה חברה ו /או כלפי הרו כש להשלי ם 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 מר כיביהם ועל כל הכרו ך
בהם אי נם 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 סכימ ים 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 ,ה ואיל ו ז כויות
הבנק תלויות ב הן .

החברה

ה רוכש

45

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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נספח ה ' 1
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  ,נ וסח מ שולב ,תשל"ב -
. 1972
זכו ת 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 חתי מה על הסכם המכר לרכישת
דיר ת 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 ב ית 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 כ י 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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נספח ו' 1
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 ה ענ יין ,וילדיהם ש טרם מ לאו ל הם ( 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 הדי יר  ,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 ו עומדים 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 הוראו ת
הנספח.
 . 1.4להסרת ספק ,תנאי ה הסכם 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 שיינ תן 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:
 . 2.4.1ביט ול 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 .הוד עת הביטול תיחת ם בידי כל יח ידי 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 הש וברים 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 בחשבו ן הנאמנות או
ה פרשי הצמדה מ תוך 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 ש טח 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

