
     
 
 
 
 

  

 )מחיר למשתכן(  חוזה מכר דירה
 

 2019שנת            לחודש              ביום           -שנערך ונחתם ב
 

 בע"מ חברה לבנין זוהר וצפריר שרבט ב י ן:

 514943893ח.פ.  
 , תל אביב32הברזל מרחוב 

 ("החברה" :)להלן
 מצד אחד      

 
    .    ת.ז.                    .1        לבין:
    .    ת.ז.      .2        
                                                                                                    מרח'  
 .                   :2; טלפון                   :1טלפון   
  .                                                      דוא"ל:   

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

 ד שני מצ         
 

 בחוזה חכירה מהוון רמ"יהתקשרה עם זכתה במכרז, כהגדרתו להלן, ווהחברה  הואיל
הבית ית בנינהל את הקרקע, לצורך חוכרת מהמ לפיו החברה ,18.01.2018 מיום

, וזכאית להירשם כחוכרת של הקרקע "(חוזה החכירה)להלן: " והבית/ים הנוסף/ים
 להלן; אלה יםחכהגדרת מונ

 
ישועבדו לבנק בישראל או גורם מממן אחר לפי שועבדו/יות החברה בקרקע וזכו ליואהו

 ;כמפורט בהסכם זה, המלווה בפרויקט הגורםבחירתה של החברה שיהיה 
 

הבית ו/או הבית/ים דת לבנות על הקרקע או על חלק ממנה את תתעוהחברה מ והואיל
כהגדרתו  קבלןה עותצבאממה ו/או , בעצלהלן אלה יםכהגדרת מונח הנוסף/ים,
 בהתאם למפורט בהסכם זה; ל, הכבהסכם זה

 
 את החכירהה מאת החברלקבל ו לקנות מאת החברה את הדירה מעונייןוהרוכש  והואיל

לגבי הדירה בתמורה ולפי  יןמנהל ולשכת רישום מקרקעלפי מדיניות והוראות ה
 להלן;בהסכם זה התנאים המותנים 

 
 :מןלקדכ נה והוצהרותסכם, הלפיכך הו

 
 ונספחים , הגדרותמבוא .1
 

זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד  להסכםהמבוא  .1.1
 יתר תנאיו.הימנו ומחייבים כ

 .ו לפרשנות ההסכםכותרות הסעיפים לא ישמש .1.2

 משמעו גם -משמעו גם רבים, האמור בלשון זכר  -האמור בהסכם זה בלשון יחיד  .1.3
 .נקבה לשון

יתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת ת, וגונהתהשום  .1.4
יתור על זכות כלשהי או זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לו

תנת דחייה או ארכה או הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנוכהסכמה לאיזו 
 כתב ומפורשות.תה בעשנ םא, אלא שהוא תנאי וספת של איזהכשינוי, ביטול או ת
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כל אחד מהאנשים המוגדרים ביחד בהסכם זה כרוכש )שיקראו מובהר ומוסכם כי  .1.5
נהו לקיום והדדית אחד למשה ערבות מלאה לפי החבר(, ערב כהרוכש" "יחידי -להלן
ללא יוצא מן הכלל וערבות זו לא תפקע גם במקרה של מתן  זה הסכםות הורא

חידי הרוכש. בכל מקרה שהחברה תהיה ד מיאחל הרדי החבעל י כלשהיארכה/הנחה 
הסכם הרוכש, היא תהיה רשאית לבטל  רשאית לבטל את ההסכם לגבי אחד מיחידי

כל אימת שאחד . הסביר דעתהיחידי הרוכש, הכל לפי שיקול חס ליתר זה גם בי
ין ל עניוא בכמסמך, כתב, מכתב, או אישור מכל סוג שהל מיחידי הרוכש יחתום על כ

סכם זה, ביצועו או הנובע הימנו, תחייב חתימתו את יתר יחידי ר בהשוהק רודב
החברה מבקש י הרוכש יככל שאחד מיחידהרוכש, בכל דבר ועניין הקשור בהסכם זה. 

לפי שיקול דעתה  והסכימהשהחברה נענתה  ו/או ככלם זה הסכ לבטללוותר ו/או 
של אחד מיחידי תור ויהו וול ו/אהביט , הרילוותר ו/או לבטל על הסכם זההסביר 
  ביטול או וויתור של כל יתר יחידי הרוכש.כ כמוהוהרוכש, 

ו/או מי , וול, אוריון ושות' , חן, בכרממשרד פישרעורכי הדין כי  הוברר לרוכש .1.6
וכי רוכש את ה יםמייצג םוכי אינ את החברה בעסקה נשוא הסכם זה ייצגו, מםמטע

 הרוכש .על חשבונו ,עמומט עורך דין אחר לכסקה זו ע"י יות מיוצג בעהוא רשאי לה
אינם מייצגים אותו בעסקה זו,  החברהשל שעורכי הדין מאשר בזאת כי ידוע לו 

ככל שתידרש )צלציה ישום הפרו/או בר ול אשר יבוצע ברישום הזכויותלמעט הטיפ
 .זה בהתאם להסכם ת המשותףו/או ברישום הבי (להתבצע ע"י החברה

את היחסים שבין הצדדים וכי תנאי פית להסדיר סולקבוע ו אהסכם זה בי מובהר כ .1.7
והרוכש מאשר כי הואיל הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו, 

ומים ו/או מצגים למעט הוצגו לו פרס יר למשתכן' לאהפרויקט הוא פרויקט 'מחו
 ידת סעיף זה כי אין בהוראו, מובהר בזאת כסר ספקלמען ההסכם זה על נספחיו. 

החברה רשאית להעביר מובהר ומוסכם בזה כי  על פי דין. רוכשלגרוע מזכויות ה
לרבות אך לא רק  הסכם זה, ילאחר או לאחרים את זכויותיה ואת התחייבויותיה לפ

 זקק להסכמתו שליאו מקצתן, מבלי לה ןכול מפתח" לבחירת החברה, לקבלן "עד
ערבה שאר והחברה תי כם זהסהכש על פי רוה ישמרו זכויותבכפוף לכך שי, הרוכש

לאחר ותחתום על  להתחייבויות שהעבירה ושאר הרוכשים בפרויקט כלפי הרוכש
בנוסח  כוןשיידרש ע"י משרד הבינוי והשיוככל י פכתב ערבות ו/או התחייבות כ

 .על החברה גם מקובלשיהיה 

בקיומם של התנאים המצטברים , הסכם זה מותנהלרוכש כי תוקפו של  רההוב .1.8
  ם:הבאי

להסכם  בנספח ח'הכל בכפוף למפורט בניה כהגדרתו להלן ו היתר ניתן לחברה .א
 .זה

נחתם הסכם ליווי בנקאי להקמת הפרויקט עם הבנק המלווה, ובכלל זאת  .ב
 להסכם זה.  בנספח ב'כפוף לאמור בלרוכש והכל ים הנופק פנקס שובר

  

 :דםם שבצהפירושי מפורטים להלןבהסכם זה יהיו למונחים ה

ביחד עם לבדו מוקם הבית /יוקם שעליו רמלה רבעיהמגרש הנמצא  אהו האתר"ע/ק"הקר
 חלקב 4351  כגושהידוע  ים נוסף/ים, כהגדרת מונח זה בהסכם/בית

 חלקהמ בחלק 4724 ובגוש 19,30,(18)לשעבר חלק מחלקה  41ת חלקומ
, 706/1לה/ עתב" תולתוכניבהתאם  307הידוע גם כמגרש מס'  19

 א//7/1000/13מב/לה ,07/13ק/, לה/מ5/170, לה/מק/225, מח/120מח/
קרקעין אשר אושרו עד ליום חתימת כל תכניות המתאר החלות על המו

  ."("עהתב" :)להלן בעתידאו  ,כעת ןעל כל תיקוניה הסכם זה

ועל קרקעות קע על הקריבנה  שנבנה ו/אובתים  3 הכולל הפרויקטהוא    "הפרויקט"
 חישטכללו אשר יו ים/באמצעות הקבלןו/או על ידי החברה סמוכות 

 .והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו ,ומשרדים רמסח ,גוריםמ

    "ע.מיועד לשימוש מסחר ומשרדים על פי תנאי התבש שטח   "שטחי מסחר

          ומשרדים"
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 ע"ג הקבלן/ים ו/או באמצעות ע"י החברה הוא הבית שנבנה או יבנה      "הבית"
בתוכניות ו רטמפב טכמפור זמניעל ידי החברה ומסומן במספר  הקרקע

הבית  להסכם זה ובו נמצאת/תמצא הדירה. 'א נספחק מהמהוות חל
קים מן הרכוש ן במפרט מהם החליו, ויצרטבמפ יאורותאים לתי

 לדירות אחרות בבניין. מדויוצר שתף אשוהמ

 של החברה בחירתהלפי  גורם מממן חברת ביטוח ו/או ו/אוק בישראל נב   "המלווה"הבנק 
 , וינפיק לרוכש בפרויקטל הקרקעי פיננסי לבנייה עווזם ליעניק לייש

   ק המכר.בהתאם לחוויות הערב את

        זמני ת, המסומנת במספרדרי שרוחדרים וח    בתהיא דירה       רה"הדי"
         להסכם זה, הנמצאת/תמצא בקומה 'ח אנספמלק ת חווות המהבתוכני

 ירה()ככל והוצמדה לד לדירה(, החניההמחסן )ככל והוצמד רבות ל
החלקים ברכוש המשותף אשר ו כמפורט במפרט הנספח להסכם זה,

ה המצוין על גבי פנקס הדיר רספמ קה היחסיבהתאם לחל אליהיוצמדו 
  ____.הינו __שר נמסר/יימסר לרוכש ם אהשוברי

 ן. בחוק המקרקעיביחס לבית נשוא הסכם זה ובהתאם למוגדר   "הרכוש המשותף"

מפורט במפרט שוככל כפי , יתבב הבקומו ספר זמניהמסומן במסן המח      "המחסן"
 .נספח א'בתכניות המהוות חלק מ ןמסומו

במספר  מסומנתחניה התף עילית או חניה תת קרקעית במר חניה    יה""חנ
בתכניות וכמסומן  במפרט מפורט, כ___מהקוהנמצאת ב ___מניז

  .א'מנספח הוות חלק המ

 קעי ישראל.קרמ תורש     "י"מר"

 
 .הקיימת לישראלת הפיתוח/ הקרן מדינת ישראל/רשו   "בעל הקרקע"

 רמלהעיריית  " העירייה"

תכנון ובנייה, המקומית ל הועדהמטעם לפרויקט קי הניתן האישור החו " תר בניהיה"
וק לח 145ר בהתאם לסעיף דות בנייה שטעונות היתבוע עצוביהמאפשר 

בכפוף  דין מעת לעתוככל שיתוקן כ 1965התשכ"ה  יהבנהתכנון וה
 .ח' לאמור בנספח

חברת ככל שייבנו בהתאם לדרישות  טרנספורמציה, חדרו א/ו נתחת "חדר טרפו"
, ו/או לבתים ו/או לבית/ים יקטורספקת חשמל לפל לצורך אהחשמ

    ם זה.ם כהגדרתם בהסכהנוספי

 .1969 – ן, תשכ"טחוק המקרקעי   "קעיןהמקרחוק "

 .1973 –ל"ג (, התש)דירות כרהמק חו "המכרק חו"

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

 אל.מקרקעי ישר רשותה מהוונת לדורות מאת ריחכ                ה"כיר"הח

יחד ו בא דכבית משותף נפרבפנקסי המקרקעין  םירששילכית הוא הב  ""בית משותף
 להלן. 8בסעיף כאמור  ם, לפי חוק המקרקעיןריאחים תבעם 

שיקבל הרוכש כאמור אה ההלוולהבטחת  הדירהמשכנתא ראשונה על    נתא""המשכ
 להלן. 14בסעיף 

, לרבות ית הביתנב צורךרה לחבה ידי ליבחר עהקבלן ש ואהחברה ו/     "הקבלן"
 .עד מפתח"קבלן בשיטת "

 ל ידי המנהל., אשר פורסם עעל נספחיו 174/2017/מרמכרז מס'   "המכרז"
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 4עיף אות סקבע בהתאם להורשר ייאחר א אריךאו ת ,06.12.2022 "מועד המסירה" 

 .זהת הסכם להוראול בהתאם כה, להלן
 כום הפיצוי"ס

 יהא להסכם 4.17ין סעיף עני, לבמסירהחור הפיצוי המוסכם בגין אי   המוסכם"
 .ובכפוף להוראות המכרז 1973-ל"גהתש( )דירות המכר קחו עפ"י

 והשיכון. בינוימשרד ה  וי" "משרד הבינ

ל חודש ם המתפרסם כריגומה בבניה למדד הכללי של מחירי התשומה     ד""מד
מדד תו או לכלי וכןמחקר כיקה ולזית לסטטיסטהלשכה המרכ על ידי

בוא שי כן כל מדד רשמיאחר ואף אם יפורסם על ידי מוסד ממשלתי 
ם ייבנוי המדד הקאם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם  יןב ומבמקו

לף וחהמובין המדד  קבע היחס בינוי –דד אחר אם יבוא מ ו.בין אם לאו
 י. ולמחקר כלכללסטטיסטיקה לשכה המרכזית על ידי ה

חלוקה מחדש ו/או חלוקה ו/או הפקעה ו/או  לכמה חלקותקע קר פיצול " צלציהרפ"
  .צורכי ציבורת טובלירה ם חכשויו/או ר

רות )טופס של לחוק המכר דיאם העבודות בהתע ני לביצוטכה המפרט    "מפרט טכני"
ת כל שינוי להסכם זה לרבו נספח א'ף כורמצה 1974 -"דלהתשמפרט(, 

המנהל  זמן לזמן על ידיו מוספבמפרט שיתו הבהרותו/או  ושיערך ב
 .םמשרד הבינוי ו/או מי מטעמ ו/או

 
 חיםפסנ

 .מכר מפרט טכני ותוכניות  -א'  פחסנ  (1
 .התמורה פחנס  -' ח בנספ  (2
  .ההחברם טעלעו"ד מ וכשבלתי חוזר של הרח ופוי כיי  -נספח ג'   (3
  הבנק.נספח      - 'דנספח  (5
 .מחיר למשתכן רוכש דירת ירהר דחס -כתב התחייבות - 'ה נספח (7
 םבייעוד מגורי צהיר חסר קרקעת     -1ה'נספח              (8
 כן.מחיר למשת רתידוכש ור רדי משפר -כתב התחייבות -' וספח נ (9

 .)משפר דיור(תצהיר חסר קרקע בייעוד מגורים      -1ו'נספח              (10          
 יצוג משפטי.בר יראות בדוה -'זנספח   (11          

 .נספח היתר בניה  -נספח ח' (12          
 

 
 העסקה .2

והרוכש  דירההואת  בדירהכור לרוכש את זכויות החכירה למ תבייחתה מברהח .2.1
 וימלא מאת החברה דירהואת ה רהדיות החכירה בזכוי את שוה לרכבז מעוניין

 תוזקל לחלקבות ה במלואם ובמועדם, לרבה זזל פי חויותיו עחייבותה לר כאח
 ותספובתו תנאים המפורטים להלן בהסכם זהל הממכר, והכל בכפוףת א

  .דין פוף לכל, בהוראות המכרז ובכלהסכם זההמצורפות 
 

 ירכרז דירת מחת במסגרת מכך שהדירה נרכשמודע ל כי הוא הרוכש מצהיר .2.2
 אותאישור הזכוהינו מחזיק בהבינוי רד ומש "ימראי תנב עומדו כי הינו למשתכן

ככל שיתברר בכל שלב תנאי המכרז לצורך התקשרות בהסכם זה.  פי על דרשהנ
ת הסכם זה הרוכש ימליום חתכי עדכני החזקה בדירה  מסירתעד למועד  ואשה

רי דירה, ו/או הונפקה לו נים לקבלת תעודת זכאות לחסקריטריולא עמד ב
מכר כם הלו והוא מסכים לכך שהסע הרי שידות כנ"ל, אוזכ ודתת תעובטע

   יבוטל והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הביטול האמור. ומעים חתשנ
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י החופשימכרו בשוק ר דירות אש לכלולרויקט כולל ו/או עתיד כש כי הפידוע לרו .2.3
ר חאית לנהוג בשטחי המסחברה רשה וכי מסחריות ומשרדים ידותיח וכן

ות הוראאם לובהתהסביר תה לק בהם לפי שיקול דעחכל באו ו/והמשרדים 
 ם,ימם בבעלותה, לתכננם, להקכל דין, לרבות להותיר ותראמכרז והוה
כל חלק בהם ו/או בלעדית ב ניק זכות שימושלהשכירם ו/או להע, הפעילםל

ח או הזכויות בקשר אליהם לכל שט/ו המשרדים המסחראת שטחי להצמיד 
הסביר  הלפי שיקול דעת ,לשהוי כיששל דלצ םכרשהוא בפרויקט ו/או למ

 זכאי לתמורה וכי הרוכש לא יהיה ,זהמכר וראותף להבכפולמפרט ו ובהתאם
 ו/או בשל והמשרדים רהמסחו השכרת שטחי כירת ו/אמ בשלרה בחהמ היכלש

חידות המסחריות ש כי היכידוע לרו ,כן ו. כמסחרת שטחי המהכנסות מפעילו
כי  יתכן , וכיעאות התב"רולה בהתאםתר מוה של שימווהמשרדים יאפשרו כ

וכי בטרם  משותףמשרדים יהא ה אומסחר ו/הת המגורים וניון ליחידוהח
בבית ו/או בבתים רוכש שוע לדי עניין זה.בחשבון  זה הביא תו בהסכםורהתקש

ניסות ו/או יציאות מעברים, כטחים משותפים, נו שייתכהנוספים ו/או בפרויקט 
פים תומערכות משוקנים מת כנווכן יית כיו"בפות ומשות שהגי יות, דרכמשותפ

 אוו/ם יוספם הנהבתיאו הבית ו/או ויקט ו/הפרל דיירי רת את כלהמיועדים לש
והכל בכפוף להוראות  המשרדיםבשטחי או חר ו/י המסת בשטחיוהזכוי בעל

 ."(בפרויקט השטחים המשותפים" :)להלן דיןההמכרז ו

ש הן על ידי טחים משותפים שיעשה בהם שימולמען הסר ספק, במידה ויהיו ש .2.4
 אזי ,יםדרשטחי המסחר והמשב בעלי הזכויות ם בבניין המגורים והן ע"יהדיירי
יישא  ם ובעלי הזכויות בשטחי המסחר והמשרדים,בין הדייריחד מכל א

 ל פי חלקו היחסי ברכוש המשותף.בהוצאות הרכוש המשותף ע
 

 הבניה .3

ת ף ואהמשות ת הרכושהבית, א ן, אתהקבל מצעותאת בייבת לבנוהחברה מתח .3.1
 'אנספח ולמפרט הטכני, המפורטים ב תכניותול הבניההיתר ם לבהתא הדירה

נות וקבלת יות השוהרשומול והרישוי  ןוכנהתמכרז וות הלהורא בכפוף כלוה
ייה והיתר הבנייה, כאמור להלן כניות הבנל בתשיחו)כפוף לכל שינוי  היתר
 .כם זה(בהס

 147ף עפ"י סעיקלה ה להשת בקשעול להגרשאית לפחברה כי ה לרוכש הודע .3.2
 . 1965-יה, תשכ"הוק התכנון והבנלח

ו או/ בבית עצמו םיינויס שלהכני החברה רשאיתית הב תיעד להשלמת בני .3.3
ו/או ו/או בקומה בית בכל במספר הדירות  –אך לא רק  –בפרויקט לרבות 

ספים חסנים נואו מ/יות ואו חנ/תוספת בניה והקומות ו/או  , במספרכניסה
וכן בכפוף לתוספות פא בניית הדירה גושינוי ב שלא יחול נאיבת - רויקטבפ

ר יהיו השינויים כאמושבד בלו הזהסכם  ת שלודמיוח אותהורלוזה להסכם 
 הדירהעד לרישום  ת החברה,רשאיכן  .)דירות( פי חוק המכר בהיקף המותר על

תוח בבית ו/או פיעבודות ה, בחניה ובבגינוןנויים יעל שם הרוכש, להכניס ש
ם וקים במיל לבצע שינויות האמור לעילגרוע מכללי ות מבלילרב, וסמוך לביתב
 רהיקול דעתה הסביר של החבבשלבים לפי שה תהיו כולויקט ירפית הבני ניה.חה

ותתאפשר גישה קונה ל  מראשתימסר הודעה  רכאמויים והשינ בגיןובלבד ש
ניית סף לבוניכול ובע לרוכש, כי ודה ן זהעניי. לתיהצמדולדירה על ה סבירה

 :חדו בים יקראינוספים )הבתים הנוספיבנו בתים  וא הסכם זה,נש ביתה
ר מספ כללוים הנוסף/ים י/והביתיכול עוד מוסכם כי ."(הבית/ים הנוסף/ים"

ובלבד  שוא הסכם זהנה מהבית נו תכנון שומות ו/או מספר יחידות ו/אקו
 .ווניהמיקומה וכיגודלה, שטח הדירה  לרבות תפגענהבדירה לא  שזכויות הקונה

י פרט הטכנמב הבית אוו/ ירהדהאור ין תתאמה ביאו אי הו/תירה במקרה של ס .3.4
היו י אם. הטכני אור המופיע במפרטייות, יחייב את החברה התתכנת העומל

ת ת לעומביה אוו/ הדירהמידות של ב אוו/ ות בכמויותסטיאו ו/בפועל הפרשים 
בגבולות הסטיות או ההפרשים יו שיה כניות,כני ובתטהמפרט אור ביהת

פרה הולא יהוו  המאהת-כאי ו אלהבשלא יהיו ולא ייח ,דיןרים על פי המות
אות חוק ורוף להל בכפ, והכויות החברה על פי הסכם זההתחייב שהי שלכל

 . המכר
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, מספר מבניםר המספבת כנון הפרויקט לרבומוסכם במפורש, כי שינוי בת .3.5
 ינוין לשנתו ןוגודל ןוכן מיקומ ומהו/או בק בפרויקט פר הדירותסות, ממהקו

תכנון הליך התהמשך ל וףכפב וכן ,רההחב ילובהתאם לשיק ם,מפעם לפע
בזכויות הרוכש  גרועי ללבמוהכל  ורןוהרישוי מול הרשויות השונות וקבלת איש

 174/2017מכרז מר/להוראות ירה סתב יםעומד אינםיים שינוובלבד שה בדירה
ושטחה  גודלה נה,ווכי הדירה,יגרום לשינוי במיקום לא  הדברשובלבד ברמ"י 

 . ף להסכם זהוררט המצפמב רהבחה תמחויב ןלה

בשטחים ה רשאית להציב על הקירות החיצוניים של הבניינים ת תהיהמוכר .3.6
, והמשרדים חרשילוט של שטחי המס ,בלבד יםצרכי מסחר ומשרדהמיועדים ל

קבלת היתר בכפוף לו "(רשילוט המסח" )להלן:שיקול דעתה לבהתאם ת זאו
  .ןדי לכלו תוו/או רישיון מתאים לכך מהרשויות המוסמכ

שלט לוגו ים ם של הבניינמוכרת תהיה רשאית להציב על הקירות החיצונייה .3.7
ימן זיהוי של ו סו/ארויקט ו/או סמל הנושא את שם המוכרת ו/או את שם הפ

לאחר תום עבודות  ,("הפרויקט שילוט")להלן:  ל הפרויקטהמוכרות ו/או ש
 וותיקיר או/ן ויינבגג ההבניה, לפי שיקול דעתה הסביר, לרבות על גבי 

לבד שאין בו כדי מהרכוש המשותף ובהחיצוניים של הבניין ו/או בכל חלק אחר 
ובהתאם  ותףהמשו ברכוש הרוכש בדירה ו/אלהפריע לשימוש הסביר של 

קבלת  ממועד שלוש שניםמובהר כי לאחר שחלפו  דין ו/או רשות.להוראות כל 
 על ינתןטה שתחל, בהיטוף יחלתווכשים ו/או נציגות הבית המש, הרלבית 4טופס 
שטחי המגורים א בנמצ הפרויקט אשר שילוט אם ברצונם להסיר את דין, פי כל

 . בכתב יקט ויודיעו על כך למוכרתשל הפרו

כאמור  ילוט המסחר ואת שילוט הפרויקטש ב אתהמוכרת תהיינה רשאית להצי .3.8
ש הרכו לששילוט מואר אשר יהיה מחובר לשעון החשמל  סביר, לרבות בגודל

, אשר מורשילוט כאהעלויות של הצבת השא בכל יובלבד שהמוכרת ת ףהמשות
רת ו/או מי מטעמה וכהמיכלול את שם המוכרת ו/או מי מטעמה ו/או את לוגו 

ה הקונכמו כן, ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהבניין.  ו/או את שם הפרויקט
ו/או  (ויקטפרו/או ב במידה ותהיה חברת ניהול בבניין)לחברת הניהול  יאפשר

ות וזאת לשם ביצוע עבוד ה סבירה ונוחה לשילוטישג ולמוכר ו/או למי מטעמ
ן כמו כ. סבירה ניקיון של השילוט ו/או שינויו, בכל עתאו ו/ תחזוקה ו/או תיקון

את השילוט  יכבהבשילוט ו/או פגום יו/או  יפגעו/או יחבלו/או  יזיזלא  נההקו
 .לשילוט יפריעאו תו ו/ורדת תאימאת צורתו ו/או  ישנהו/או 

 . בוטל .3.9

ו רישיון לבניית מבנה ה תקבל הרשאה אהחברבאם  ש, כיורבמפם סכומל. בוט .3.10
ו/או למגורים  תירות ו/או קומות ו/או תוספת בניה אחראו ד/והחלקה סף על נו
, הרי בניה "(זכויות בניה עתידיותן: ")להל פרויקטמחסנים נוספים באו /ניות וח

כרצונה ספת בניה זו ות לעשות בתוד, ולה הזכברה בלבלח כתייתהא ש ונוספת ז
לקים סירת חאו חלקה ו/או מל מכירתה כולה כול רז,המכף להוראות ובכפו

אחר שהמוכר מכר את ד היווצרן הינו למדובר בזכויות שמוע ובלבד שאין ,מנהמ
 בליומ ,או חתימת הרוכש\קק להסכמת וזכל זאת מבלי להי .כל הדירות בבניין

 .רוכש בדירהותיו של הזכויוע בגלפ

ם הבית/י ואת תיבלשרת את ה נועד אשר יתחתעילי ו ןונה חנייב כי רוכש,הודע ל .3.11
רוכש, כי הודע לעוד  .פרויקטרת הבמסגעל ידי החברה  ור יבנהנוסף/ים אש

המתוכננת  יון חלף הכניסהניסה זמנית לחנזכותה להכשיר כת על שומר ברהחה
ועד אכלוס כל הבתים עד למוזאת , ('א חפסנמ לקות )חינכובת והמסומנת

זמנית תאפשר גישה בטוחה וסבירה סה ההכניש ובלבדקע ריקט על הקבפרו
מיום חודשים  6ל עולה עקופה התוכנן לא תעלה על תחניון המניסה לכהו ,לחניון
 .(אישור אכלוס) 4טופס קבלת 
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 המסירה .4

וי לפוף למיובכה, הדיר בניית תאבאמצעות הקבלן  בת להשליםברה מתחייחה .4.1
ום התמורה לרבות תשל ,יןפי כל דו/או ל הסכם זהי לפ וכשרההתחייבויות 

ישורי העירייה המצאת אולרבות  ,הז כםסהלפי  ומחויב לשאת בשהרוכש 
בדירה לרוכש את החזקה  ר, למסו15.4 פורט בסעיףוגז כמחשמל  ,יםקת מפסלא

 .(תו לעיל)כהגדר הרהמסי עדבמו

ה, י הסכם זלפ ביםתחייככל שהם מ ,וחיתדות הפינה ועבוסידור הגכי  ,וסכםמ .4.2
      תוךב, השמיט ובשנת השנה השלמתם, בהתחשב בעונתיושלמו בכפוף לאפשרות 

ה יהוו ואין הדבר , ככל שהדבר תלוי בחברה,4טופס  קבלתעד ממו יםדשחו 12
 השלמת עבודות, ובלבד שאי ה למסירהכנדירה אינה מוה כי וןטעה לרוכש לעיל

 עבודות .והצמדותיה דירהל יםסביר וגישה ימושש וכשרמונעת מה ההפיתוח אינ
 חרלאו שעיו הדירה שוכלר, ככל האפשר, הפרעה ח יתבצעו באופן שימנעהפיתו

 .רוכשל אשמר  מסירת הודעה

היא שכרה סיהמ ועדמב רהבדיקה החז אתש החברה מתחייבת למסור לרוכ .4.3
כש בדירה חופשית מכל ורה תכשזכו ;חפץו א/פנויה מכל אדם ו; לשימוש היאור

תא )פרט למשכנתאות ומשכונות ד שלישי ומשכנחוב, שעבוד, עיקול, זכות צ
ל שום אחר שנרשם בשכל עיקול ו/או ריאו ו/ הזהסכם הנזכרים בשלקח הרוכש 

לת בק אוותף ו/ית המשהבישום ר רךלצורש שיידר אחהרוכש ו/או כל רישום 
בתנאי שהרוכש ימלא קודם והכל  ,('דיקות הנאה וכטופס אכלוס כגון מעבר ז

 יב במילוין לפני מסירת החזקה בדירהחי  יותיו שהואלכן את כל התחייבו
, וכן התמורה עפ"י הסכם זהם את וישל פוף לכל דיןובכ זהם הסכבהתאם לתנאי 

לחברה את  יםקנאשר מו כם זההסם ביטם המפורבייכולו העחבתנאי שלא 
 לרוכש.בדירה  הקזמסירת הח עדמולדחות את הזכות 

 זמין אתת, ובה תבלרוכש הודעה בכ ההחברשלח ת הנכסהשלמת סמוך למועד  .4.4
 שלא יהיה ,החברהלבין  ובינואם שית ועדת הנכס לרשותו, במלקבל אהרוכש 

  .ההודעהימים ממשלוח  21-מאוחר מ 

ל תו כלעיל ו/או לא יגיע לקבושלרס ת הנכרד למסיועאם מרוכש לא יתשה ככל .4.5
בשנית  שהרוכהודעה נוספת, ובה יתבקש  החברהשלח לו תתו, ושהנכס לר את

 שלוחממ ימים 10מאוחר מ  רשותו, שלא יהיהד למסירת הנכס למוע לתאם
 עה זו.הוד

 תירמס מועד יהחברה תשלים את בניית הדירה לפנשככל ת כי מוסכם בזא .4.6
רה הנקוב להקדים את מועד המסיכש הרו תכמסהבאית תהא רש רההחב החזקה,

 ר, כל התחייבויותיוקדם מועד המסירה בהסכמת הרוכש כאמושככל . זה םכבהס
, בהתאמה וקדמיו החזקעד למועד מסירת ה מתחייבביצוען  הרוכש אשר מועד

 תזכאי חברהה כי,יובהר  החזקה.לקבל  בכדיבמועד זה  להיות נוכחכש הרועל ו
כמת הס ללא ימים 60 ירה, בתקופה של עדהחזקה בד תירמסאת מועד דים הקל

ר מוקדמת כאמור לא יאוח לרוכש הודעה על מסירה תמסורובלבד שהרוכש, 
ועד ספק, הקדמת מ רסן הלמעלפני מועד מסירת החזקה שהוקדם.  דשייםמחו
ת בהסכמת נימותלעיל, ימים כאמור  60ה העולה על זקה בתקופירת החמס

 .כשהרו

במועד  הרחזקה בדיה בליהא מעוניין לקכש ידי הרוחיד מאחה ורק ידבמ .4.7
כש תי חוזר והרשאה של יחיד הרומסירה יראו בחוזה זה כמתן ייפוי כוח בלה

ה ת החזקבו קבלזקה באופן ת החבל אלק פי יחיד הרוכש שיהא מעונייןחר כלהא
שאית רה רחבידי הרוכש והיחכל סירה לגם ע"י אחד מיחידי הרוכש תיחשב כמ

הרוכש מעוניין לקבל  ה ומי מיחידיאלה. כמו כן, במידהוראות  לך עתמלהס
ך אותו המסמיכוח  יג ייפויוכש, יהיה עליו להצצד ג' מטעמו של הר החזקה ע"י

  וכש.או הר/נוסף ויד הרוכש הל יחמו שבש לקבל את החזקה בדירה

ה, לדירכנס יהרוכש ליהיה לר אסו ,דירהלפני שהחברה תמסור לרוכש את ה .4.8
אסור לרוכש  , וכןהרעם החב מראש ת, וגם זאת בתיאוםהתרשמו םשט למעל

לעשות  כשרור לולא על ידי אחרים, וכן אסו להכניס חפצים לדירה, לא בעצמו
 הסכם זה.אות ף להורה בכפוכלשהם בדיררים שיפו אוו/או תוספות ו/שינויים 

ט, קיפרול ים ו/או/לבית, החברה לדירה עםאש אום מרכניסה של הרוכש ללא תי
וראות כל דין גת גבול בהתאם להסההיתר, , בין תהווה – סיבה שהיאמכל 

 הסכם זה. והפרה של הוראות 
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י /ועדזקת לח ימסרבית על מטלטליו, ימשותף של הכי הרכוש המוסכם בזה,  .4.9
ת ביה בראשונהמיד לאחר אכלוס הדירה  ים/ות דיירי הביתגיצהבית/ים או לנ

בית ו/או ת דיירי היגונצ ."(המשותף ושרכה שלחזקה ת הקבל עדמו" :)להלן
. שותף על מיטלטליוהדירות יהיו מחויבים לקבל את החזקה ברכוש המשי כור

איכלוס הדירות בבנין,  ד תחילתיום לפני מוע 14-מ עד ולא יאוחר ידוע לקונה כי
עמם את מטציגות הדיירים שיקבלו המוכר את נ יהא על דיירי הבנין להציג בפני

יל, יהא זכאי המוכר של הבנין. לא נעשה כן בתוך התקופה דלעף משותה הרכוש
ים את נציגים שיקבלו בשם כל הרוכש 3בעצמו ולפחות למנות את הנציגים 

 . "(ניתהזמגות הנציהרכוש המשותף )להלן: "

 בוטל. .4.10

החזקה ברכוש  לקבל את תגיעלא  הנציגות הזמנית, כי גם אם המוסכם בז .4.11
זקה ל את החבו לקבאו יסרף ותהמשש רכוהשל זקה ת החקבל ועדבמ ותףהמש

הודעה  החברהשלח לו ת ,של החברה חדלשה ו/או משאינה מע יבה שהיאמכל ס
, שלא לרשותות הנכס ד למסירמוע תאםית לבשנ וכשרהנוספת, ובה יתבקש 

מובהר, כי כל עיכוב שינבע מסירוב  .עה זוהודימים ממשלוח  10יהיה מאוחר מ 
 לעיכוב מקביל במסירת הדירות ובלבד שהרכושרום ותף, יגרכוש המשקבלת הל

 מבלי  .המשותף ראוי למסירה על פי הוראות חוזה זה, על נספחיו והוראות הדין
השטחים המשותפים שחלק מ ללא סייגבזה  םמוסכוע מהאמור לעיל ובנוסף, לגר

זקה כי החוף/ים ם הנוסלבית/ילבית ושייך ומהציוד המותקן בהם יהיה 
ד הבית של מסר לוועתו/או  הרסמותקן בהם נמתפים ובציוד השום המשטחיב

הרכוש המשותף של  זקה שלית/ים הנוסף/ים טרם מסירת החת ו/או הבהבי
לשטחים הנ"ל תחל ביום מסירת  הבדק תקופת .4שיתקבל טופס ובלבד  הבית

י ם, קרייתסת ייתות הראשון שבנוד לבייצשל השטחים המשותפים וה החזקה
 .ת/ים הנוסף/יםאו לבילבית ו/

סירה, מה במועדבדירה ה זקהחקבל את פיע ללא יוקרה שהרוכש במ כי מוסכם .4.12
ו ו/א ההמסירלא לחתום על פרוטוקול ו/או התייצב אך בחר ש מותואם עיכפי ש

 רה, החבפי נספח התמורההשלים את התשלומים אשר התחייב לשלם על  לא
ה סכם זאות ההורם להתאלזכותה ב ומדהע סעד ף לכל, בנוסיתתהיה רשא

לה עקב  גרמום שניאו הנזק/אות וההוצ את הרוכש בכל ביחיל תאם לכל דין,ובה
חדל מלשאת בחובה לשמור חברה תוהקה במועד ל אי קבלת החזשבעיכוב ה
מרים, וע בחוק השוכהגדרתו וכקב ריות, ככל שקיימת, כ"שומר חינם"למעט אח)

רה כמי הרוכש בכל מק תא ראווי ,הדירהאת זק מלתחו/או ( 1967-זהתשכ"
לגרוע מבלי  .המסירה ר ועניין במועדזקה בדירה לכל דבחת הפועל אבשקיבל 

רה המסי דועבמרה אי קבלת החזקה בדי ובהר, כימור לעיל מות האמכללי
 כשהרו מצד תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה כם זהימו בהתאם להסע תואםש

לרוכש עה הודי רהחבובלבד שה  יןל דה על פי כעומד לבסעד ה ברהאת הח ותזכה
ר ת כאמוספוהודעה נו ללעי 4.4יף קה כאמור בסעמועד מסירת החזמראש על 

 .לעיל 4.5 ףבסעי

קה ברכוש החז בנוגע למסירת זה יחול בהתאמה גם יובהר כי האמור בסעיף
ותפים ים המשחזקה בשטחסירת ההן ביחס למו 4.9תף כאמור בסעיף המשו

 . 4.11סעיףכאמור ב

ימים  60שלא יעלה על  לרוכש ירתוובמסלמת הנכס איחור בהש בזה כימובהר  .4.13
 דבהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסעהחברה  הפרה של התחייבויות והויה לא

 הו.כלש
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 אוהם עלי שליטה חברהלושאין  בחברהשאינם תלויים ם גורמיצאה מכתואם  .4.14
 ,מהומותאיבה,  תי, פעולוחמה, גיוס כללעליון, לרבות מל כחצאה מאם כתו

מרי בחוצי אר מחסור כלל בענף הבניה או במשק, יותכללאו השבתות שביתות ו/
סת בלת כניאו הגסגר כללי  לרבות עקב י בכח אדם(צכלל אר, מחסור בניה
וע ר בביצ, איחוקבורה אתראו  ותע חריגות, גילוי עתיקות טב)תופע םיפועל

ה, צווים שמת החברשאינו בא המקומיתהרשות  ת ע"יוהפיתוח המבוצעודות עב
חול עיכוב , יברהשלא הוצאו באשמת הח דירוניים, ובלבממשלתיים או ע

יר אופן סביבת בהמסירה בתקופת זמן המתחי ה מועדחייד כסשלמת הנבה
שר על חרון אהתשלום האחה אף הנ"ל, ובמקרה זה ייד עיכובה או הערמההפ

נקוט תה ים. החברח התשלומללורה, בהתאם חשבון התמו עללשלם רוכש 
ב יכוטין במידת האפשר את העלמנוע או להקירים על מנת בס באמצעים

 ףעיבס ורכאמ המסירה מועד דחיית כי יובהר ,ספק רהס למען הנכס. השלמתב
על  מוטל תיהםתוצאולו להתרחשותם שהסיכון עיםרואי לגבי לא תחול זה
 גביהםהסיכון ל את לקחת העלי שהיה או, במשתמע ובין רשפובמ יןבברה, הח

  .סביר באופן

אחת  רה בשלמסיד העל הצורך לדחות את מוע חברהשנודע לבסמוך לאחר  .4.15
לפי ) רהסיהמ מועדלפני ר מחודשיים יאוחולא  4.14בסעיף תהמנויומהסיבות 

פרט תהמסירה ו דחיית מועד רה לרוכש עלהחב ודיעת ,(מבניהם םדהמוק
ל שבמועד . ככהחדש ירהמועד המס דחייה וכן אתאת הסיבות ל ההודעתב

ה החדש, רמסיד המועת וא ע את תקופת הדחייהת ההודעה לא ניתן לקבוהוצא
 ל.נ"תונים הנות האוד ההיוודע ל םבהודעה נפרדת ע ךעל כ החברהודיע ת

 מהסיבות ד המסירה מאחתדחיית מועצורך לקרה שהלעיל, במ רהאמו על אף .4.16
מועד המסירה,  יפנם לונייים האחרר במהלך החודשת בסעיף זה התעוריוהמנו

גם במהלך חודשיים ור כאמ הל החברה להודיע לרוכש על דחיית מועד המסירכות
ד , ובלבהמסירה מועד לדחות את ורךהצ על האחר שנודע ללאלה, בסמוך 

פן ואות בלצפ היכול הייתהרה לא זה, החב אי סעיףשל תנ םתקיימותהל נוסףשב
 .סנכהמעכב את השלמת ה םרהגושל רחשותו תה ת החוזה, אתסביר, בעת כרית

ממועד  שה חודשיםל שה עתעלבמקרה שדחיית מועד המסירה לפי סעיף זה 
בת  התקופה לל אתשים כוששת החוד הר כי מניןרת ספק מובלהס)ה המסיר

 קבלול זה הסכם יהיה הרוכש זכאי לבטל ,(לעיל 4.15ס' בים המנויה דשיוחה
הצמדה  בצירוף הפרשי ,רהבון התמושח ומים ששילם עלהשבה של כל הסכ

ההחזר  ליוםד וע מהרוכש החברכל תשלום אחרון ל העברתמיום  ת כדיןוריבי
 רה שלזה במקשל חוו לוטיהדין לגבי ב וראותיטול כאמור יחולו ה. על בבפועל
 4.20יף ות סעתאם להוראהר בסעיף זה תעשה בהשבת הסכומים כאמו .סיכול
נאים א את כל התשהרוכש ימלום מהי וםי 45 -מ אוחרלא יה ותעש ,להלן

תב בדואר חברה בכהרוכש הודיע ל(1) כמפורט להלן:ם המצטברים, המוקדמי
ה ם זהסכביטול לם כעל הס וכש חתםרה(2) ;הסכם זה לבטל ום על רצונורש

בות קס שוברים וערבויות( על כל נספחיו לרפנ ברהיב לח)במסגרתו אף הש
על שייחתם  המיסים( של רשות בלוקמין )בנוסח עקת מיסוי מקררשויוהיר לתצ

. "(וליטבה בבתנאי הש"ן:הל)למבוטל זה  כםהס יאומת כדין, לפיוהרוכש וידי 
י כלשהו זכאי לפיצווכש לא יהא רה, הנ"ליבות בנסה כם זל הסבמקרה של ביטו

  .על ידו הזכם סהין ביטול מהחברה בג

ועד ממ ימים 60 לאחר שחלפואת הדירה לרוכש הדירה  הרא מסל רהחבשה ככל .4.17
ן, בעבור המפורט להל כוםא הוכחת נזק, בסבל ויים,לפיצ שזכאי הרוכ, רההמסי

 ן:בפועל, כלהל ירהלמס עדעד המסירה ול חודש או חלק ממנו ממוכ

 שהםומה כדומה בגודלה ובמיקרה של די מי שכירותדשווה לסכום ה
בתום  רה וסיומהבעבור התקופה שתחילתה במועד המסי 1.5ב מוכפלים 

ומה דשכירות של דירה י לדמשווה ם הוסכ ו מועד.תוים מאחודש שמונה
תשעה  תהה שתחילר תקופבעבו- 1.25מוכפלים ב  הםובמיקומה כשבגודלה 

 זה 4.17ף ים בסעיעהקבום הפיצויי .ה ואילךהמסיר דחר מועשים לאחוד
 םשישים הימי הפיצויים בעד אותו חודש.כל חודש בעד ם ישולמו בתול לעי

 מורים.אהמים יהשישים ם בתומו ישולהמסירה, מועד לתם ביתחש

יובהר, כי בכל מקרה  ,לעיל זה 4.17 להלן ולרבות בס'כל האמור לעיל ואף על 
 בותנסיבגין עיכובים שמקורם ב כאמור פיצוייםם לא יהיה זכאי לתשלוהרוכש 

 לעיל. 4.14בס'  המפורטות
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עבודות ז המכרעפ"י הוראות ש וכשלר, הודע הסכם זהאת מבלי לגרוע מהור .4.18
הרשות  על ידי או בחלקן במלואןוצעות מב שמגרלגבול ה עד יתביבח הספיתוה

צעות מי באמ י אורד הבינוי משו ע"ו/אאו באמצעות מי מטעמה ומית המק
שיכול  הודע לו וכי, אחר שיוסמך לכך ל גוףב ו/או כאו תאגיד מים וביו/ו מומטע

 .לעילרתו דסירה כהגמה עדמואחר לן או חלקן ולוצענה כאלה תב דותעבוו
על טיבן,  )לרבות אך לא רק תודועל ביצוע עב אחראיתנה נאי י החברההר כבומ

 לשהי בקשרכ רתאו אחריות אח ן,יצוע, עיכוב בבעןביצומועד אופן ביצוען, 
 עבודות הפיתוחתביעה בגין ביצוע או  טענה לחברה לא יפנהש הרוכו להא אליהן(

מועד  ות ו/אואחר תומערכ אות נויות שותתות ותשיבור לרשו/או חהסביבתי 
גורים והאפשרות לקיום מירת החזקה בדירה סגור במו בגין פישלמתם ו/אה

כל  למבצע העבודות את ריבתעשהחברה  בלבדלה ובות אבשל סי רים בה,סבי
יות ם לרשתות ותשתוריהסביבתי ובגין החיבגין עבודות הפיתוח ב הסכומים

  .זרכהמ נאילתף בכפון ודי י כלעל פ הנדרשים תהשונו

ת הנקובו קב כל אחת מהסיבותרה לרוכש עת הדיומסיר יהינופת הברכת תקאה .4.19
לא תזכה את  ,הזבהתאם לסעיף  שלרוכסירת הדירה מבחייה ו/או ד זה 4סעיף ב

בעד סכומי ות ריבית קים כלשהם לרביצויים בעד נזוי או פבתשלום שיפ הרוכש
 פייו כלויותבייהתחר מחרשתעילה להתהווה  רוכש לחברה ולאף ששילם הכס

המכר  חוק עפ"יאו  עפ"י הסכם זה אם נקבע אחרת לאא במועדן ה-חברה
  -.1973-"ג(, התשל)דירות

 אזיהחברה, פים חזרה מלרוכש זכות לקבל כס םומקרה שבו תק כלכי במוסכם  .4.20
 שאית:ר האהחברה ת

 . לןלה 21.3פיצוי מוסכם כקבוע בסעיף ה את לקזז .4.20.1

 .שם הרוכשעל  הרשמטל הערת אזהרה ככל שנבל .4.20.2

ד להחזרתה, ע ימשה כבטוחהרה ששהדיהרוכש,  לטנשאה הלוו ע כלרולפ .4.20.3
 ף זה.התאם לסעיאת החברה בספים שיגיעו לרוכש מגובה סכום הכ

קב אי מילוי רה עהמסי דועבמרה את הדיש וכלרתמסור  חברה לאהובמקרה  .4.21
יה א יהל ,זה קרה האמור בסעיףוכן במ כלשהי של הרוכש לפי הסכם זה חובה

חבות לכל  ס, ביחיראו את הרוכש םולוא בדירה הקחזפוס ש לתשאי הרוכר
לכל  רהסיהמ במועד חזקה בדירהת לקבלת חזקה כמי שקיבל בפועל את היהנלוו

לעניין ההתחייבות לתשלום דבר ועניין הקשור בחוזה זה, לרבות )אך לא רק( 
בסעיף מפורט תקופת האחריות לתיקונים כ מלוא התמורה לחברה, תחילת

המוטלות על מחזיק בנכס ועל בעליו על פי כל דין, אחריות  החובותלהלן, 7
כוש הממכר והר ר, אחריות לתשלום ההוצאות הכרוכות באחזקתלמצב הממכ

וכל המיסים השוטפים ותשלומי החובה בגין הממכר, אשר יחולו על  המשותף
עד זה כן, החל ממו ר ואילך.ירה האמומסה מועדחל מידו, ה-ש וישולמו עלהרוכ

לא תהא החברה אחראית כלפי הרוכש לתיקון או לפיצוי בגין כל ליקוי, ואילך 
החזקה ל אי קבלת המסירה בש קלקול, פגם או נזק שיגרם לממכר לאחר מועד

ת, כל שקיימריותה, כחאת החברה מא פטורדי ליובהר כי אין באמור בכ. במועד
  .1967 -ות חוק השומרים התשכ"ז להורא םבהתא חינם" כ"שומר

 -כ"זשפוף להוראות חוק השומרים, התבכ רתהשמיהוצאות ב יחוייבהרוכש ו
 15יף כנזכר בסעקת הרכוש המשותף בבית, זחאם את חלקו בהוצאות , וישל1967

ה ע בזכויותיוגמבלי לפבנוסף ווזאת , תשלומי הארנונהבון, להלעל תתי סעיפיו 
  להלן. 21ף סעיב תנההחברה כמו של
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 ותתוספשינויים ו .5

יפחת ברמתו  שלאלמפרט טכני,  םכי הדירה תבנה בהתא בזהר ומוסכם בהמו .5.1
רה דומה-ייבכני המחמפרט הטהדהיינו , מכרזה נקבע במסגרתר שא ט המחייברפמהמ

   .8.12.16מיום  10

החל  ירהדב ו/או תוספות שדרוגיםאו ו/ ייםנושיפשר לבצע תאי לאכי  הרויוב יודגש .5.2
עפ"י  ייובהר כעוד . בדירה החזקה מסירתעד למוועד  זה סכםהועד החתימה על ממ

ו א/נויים ו/או שדרוגים וביצוע שי אית לאפשררש הנאי רז החברהראות המכהו
עשה ע"י שיעשה, יי, ככל כל שינוכך ש, הטכניפרט במ ועקבמעבר ל בדירה תוספות

 בד.בל בדירהת החזקה סירהכל לאחר מוו של הרוכש, ובאחריות שבונועל ח הרוכש
 

קרמיקה, שיש  ף,צוכגון: רי) הרלבחינים ניתם החירת פריטילבש לא התייצב הרוכ .5.3
רשאית  החברה תהיהתהא החברה, חירה על ידי לבם בלת מועדיב( לאחר קוכיו"

 .הסביר התעעל פי שיקול ד, ים לבחירהנתניה טיםאת הפרי רוכשום הלבחור במק
עיף זה לא יהיה חברה כאמור בסה דייטים על ית הפרבחיר מועדיובהר כי החל מ

ינם מפרט המכר ולקבל זיכוי בגתוך בם על פריטים ריתורשאי הרוכש לבצע ווי
-א'פח סנפרט בלמען הסר ספק, החברה מתחייבת ל ל.. לעי5.3סעיף כמפורט ב

ין פריט מבל ע כנגד ויתורש וכתן לרשיינ כספיבה הזיכוי ההטכני את גובמפרט 
 לעיל. 5.3בסעיף נויים ם המפריטיה

 המסירה לפרוטוקו .6

ר בכתב אש, יוכן מסמך בהתאם לתנאי הסכם זה וכשרה לבדיר החזקהמסירת ד עבמו .6.1
ים הליקוי נויצוי, ובו ג החברה/הקבלן לבין הרוכש או בא כוחונציתם בין רך וייחייע

 אלהו כיהי אם - 'א חפסנלבין  הדירהת בניי ת ביןואי התאמו בדירהגמים והפ
 .("הירול המספרוטוק": להלן)

סמוך בו פנימו למטע צעות מיאמבאו /ו ובעצמ הנכס שאי לבדוק אתיהיה רהרוכש  .6.2
 החברהע"י  במועד המסירה תיערך. ברהחהש עם ירה, בתאום מראלמועד המס

אמה אשר י התאו א ם, ליקוין כל פגויה יצבדם, ווהרוכש תרשומת, אשר תיחתם על י
 .("הפרוטוקול המסיר": לןלה) ירהמסה מועדם בדדיהצי על ידתגלו ה

 .צדדיםהמאחד כל  ת שלהסתייגוו אערה לול כל הוטוקול המסירה יכרפ .6.3

לרשות  ירההדכדי להעיד על כך שבעת העמדת מסירה טוקול היכת פרואין בער .6.4
מדת הדירה עה לגלותן בעת יתן היהשנבין  ספות,לא היו אי התאמות נו הרוכש

כש וע מהרוי למנדכ ר, ואין בכוחוכאמולגלותן ן יתהיה נא שלין וב וכשרהשות לר
 .תאמהה יבר אטענות בדלהעלות 

כל  על פי החברהאחריות את ול לשלי לסייג או ל המסירה כדטוקוופר עריכתאין ב .6.5
  דין.

ה בדיר לכך שאיןם ראיה שומה מצירה עין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסא .6.6
לכלול את  תמתחייב ההחברש. וכהרת רצון יעושבל נמסרהשהיא קויים או לי

  .הרול המסיבפרוטוק ללעי 6.3,6.4,6.5 סעיפים הוראות

 

 

 

 

 תקופת הבדק .7

 רט אולעומת תיאורו במפנכס, לה בשתתגכל אי התאמה  השבונעל חן תקת ברהחה .7.1
 כפי שהינם ואגרות יונאתר, תלהי בקשה והבניהן והתכנ קן רשמי או בתקנותבת

המכר  ת חוקעל פי הוראו חברההחתימת הסכם זה, ושהחובה לתקנה חלה על עד במו
 ועותהקב ותתקופה ךש(, וזאת למ"מותאהתאי " :ו", תאמהה אי" :הלהלן בהתאמ)

 בחוק המכר.
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 יודיעש כשהרו ל, מותנות בכךור לעיות כאמת החברה לתיקון אי התאמויוייבחהת .7.2
 רה, ואם לא ניתן לגלותההמסי תוך שנה ממועד אמהי התא כלעל קיום  ברהחל

גלתה תנו יום בהסביר מהרוכש, תוך זמן  לרשות ה בעת העמדת הדירהבבדיקה סביר
 .("תאמהאי הבר בד דעהוה" הבהסכם ז)מה תאההי א

 יעל פ לתקנה תיבמחו החברהואשר  אמה כאמור הניתנת לתיקוןהתאי  התגלתה .7.3
 תקןתאי התאמה, בדבר  הודעה חברהנה לזה, ונית םכמכר או הסוק הראות חוה
 כשואי שהרם זה והדין, ובתנות הסככלעיל על פי הורא את אי ההתאמה חברהה

  .תאמהההאי  את ןת נאותה לתקמנוהזד חברהל איפשר

 ת או יותר במשךפעם אחאותה  נהתיק חברהאחר שהמה להתא רה והתגלתה איזח .7.4
 -ה של איוניקהתאמה, או שתבדבר אי ה שכדעת הרוהו עדמותן בילחתים ששנתי

 הודעת הרוכש, ר ממועדותה בתוך זמן סביא נהלא תיק חברהההתאמה דחוף וה
 ר הרוכשוס, ימה זהבמקר ון.א בהוצאות התיקשית חברהוהנה וכש לתקאי הרשר
 תיקון.יצוע הוקדמת על כך בכתב טרם בעה מהוד החברל

 םס לשלהיכנס לנכ י משנה,לנקבו/או ל לקבלן ,חברהל רלאפש הרוכש מתחייב .7.5
 מתוך הנכסכן לבצע ככל שתהיינה, ו בדיקתו וכדי לבצע את תיקוני אי ההתאמות,

 שויעאלה ילבד שובף, שותהמש ורכן ו/או ביבניברות ות אחדידרשו ביחיים שיתיקונ
 .ות ובתיאום מראש עם הרוכשירסבות בשע

 זה ולפי םבהסכור אמכ בביצוען חייבתשהיא ת וההתאמבצע את תיקון אי ת ההחבר .7.6
ככל  בדבר אי ההתאמה.ך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש ן בתוכל די

תף שוהמ ושרכלרם נזק לנכס או ייגיל לעכ החברהע"י ונים יצוע תיקוצאה מבשכת
לקדמותם ככל ף תש המשוחזיר את מצב הנכס או הרכותוכנ"ל כל נזק  החברהתקן ת

 ון.ות התיקודעביום ר סלאחרי האפש דםקן, בההנית

 ן אוקו בבניית הבניייא לרוכש כתבי התחייבות מקבלנים שהועסלהמצוכל ת החברה .7.7
 יםרכשהנם יים ו/או אביזרמרחו או שלל מוצרים ו/או ש/של סחורות ו קיםמספ

הרוכש  ירה כלפות ישין או הספק, אחריו הקבלל עצמקבל עקים, בהם ימספים כנמו
שבוצעו או  ותהסחורהחומרים ו המוצרים, ,תהמערכו נים,תקהמאו ת והעבודלגבי 

, כלעילאחריות  תעודות ייבות אולרוכש כתבי התח ה החברהשסופקו על ידו. המציא
 התאמהבדבר אי  ודעהבכל הם פקילס אום יישירות לקבלנ ותלפנרוכש יהיה על ה

ן וך זמתבענה נ אל ספקבמקרה שהקבלן או ה .לחברה עיל ולהעביר העתק פנייתוכל
התיקונים מחמת  לא יוכלו לבצע את הספקאו  ש או שהקבלןשת הרוכרילדסביר 
לבקשת לא , שועקב ני אוזמ נכסיםשמונה להם כונס או מחמת ת רגל או פירוק פשיט

 והחברהלביצוע תיקונים  שהבדרי לחברהלפנות ו לשוב שאיר כשוהרה י, יההרוכש
ן הסר . למעיןד כלהתאם לבו הם זבהסכ ורמות כאיים ואי ההתאמהליקו תקן אתת

על פי  תיקון אי התאמותאחריות למהחברה כי אין באמור כדי להסיר ר ספק, יובה
 .ל דיןכ

רה ש בדיושימוקה זותח הוראותהחברה  אתל מש יקבבזה כי הרוכובהר מוסכם ומ .7.8
  זה.בהסכם זקה בדירה כהגדרתו הח מסירתמועד לא יאוחר מ

 יםקט ו/או לבית/ירוהפלאתר  וכשככל שיביא הרומוסכם בזה כי  מובהר, יוטעם .7.9
 , ארונות מטבח,םייסניטארכלים  אך לא רק , לרבותם שלואביזריו/או  םטיפרי

בה ו/או גני בשל תיאחראברה החא התלא  -ירות י קיפוצאו /ריצוף ו יחיאר ם,אביזרי
לא תחול כל חובת שמירה ו/או על החברה . כל מקרהאם ייגרם, ב ם,שיגר ל נזקכ

  .ות כל דיןוהכל בכפוף להורא הים אלטפריביטוח ביחס ל

של  ףברכוש המשותיין ליקויים הבדק לענן תקופת מני יכ דדיםן הציב הבז מוסכם .7.10
הרכוש )ככל ו ש המשותףכוהרק מחל לכירת החזקה של ד מסממועיחול  הבית,

ובכפוף  זה בהתאמות הנדרשות 6.6סעיף הוראות ל סר בחלקים( ובכפוףף נממשותה
   .מכרחוק הלהוראות 

שמקורן  התאמותי א אוו/ יםקוילי יןיות בגשא באחריהחברה לא תכי בהר ומ .7.11
ש של הרוכסבירה  בלתיוקה תחזאו ו/מטעמו או מי ו/ שדל של הרוכמח או הבמעש

  .י הענייןפלהמשותף הרכוש  םבדירה ו/או רוכשים אחרים בבניין בקשר ע
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ם ת נזקיו בגין הליקוייטנך אפשרית להקל בכל דרעולפ כש כי עליוידיעת הרוא להוב .7.12
אי  דיקתת באשר הרוכש לא יאפ כי אםהר יוב .לעילכמפורט ההתאמות ו/או אי 

חלק מהם, במועדים שנקבעו  ולם אותיקונים, כביצוע ה יאפשר אתלא או תאמות הה
 ם בתנאים בלתי סביריםיקוניוע התת ו/או ביצאי ההתאמו ה את בדיקתאו יתנ, מוע

ק ברה על פי חומאחריות החמבלי לגרוע  הליקויים בממכר את תתקן החברה לא
  .רהמכ

 ו כל נזקא/ו ורט לעילן כמפהתיקולקזז את עלות  רשאי יהא אלהרוכש כי הר מוב .7.13
, רההחב פיכל רוכששל ה קויים מכל חובשל אותם ליוצאה שהם תת ערך דיו/או יר

בסעיף  וראין באמ .של בית המשפט אחרת, בפסק דין מפורשקבע מראש ובזולת אם נ
  והוראות כל דין. ע מהוראות חוק המכרכדי לגרו זה

 עמושים בקרקנוספת ושי בניה, בדירהש שם הרוכ לעזכויות הרישום  .8

מוכים הס תיםעם הבלבדו ו/או ביחד לקבוע אם הבית  רשאית החברה מוסכם בזה כי .8.1
רשם על שם יהדירה תד שבלבאו, ואם ל תף,משומו כבית ם/ן, ירשלורט להלו כמפ
 מוסכם. ןיוהד רזהמכובכפוף להוראות  רדיתנת לזיהוי נפכיחידה עצמאית הנהרוכש 

ספים והנ ושל הבתיםבית ה ש המשותף שלרשאית לחלק את הרכו תהא חברהכי ה
ן בו ככל אופספים בוים הנובבת ביתבהשונה של הדירות  השאר בהתחשב באופי יןוב

ת ורכוש שותף לביו רכוש מבבית ישנתים אזי ר בפסממ רכבמו יהוהפרויקט יה
 .קרקענו על הבישי ים(וספמשותף לכלל הבתים )הבית והבתים הנ

 לחוק 142יף פים כאמור בסעותס הבתים המשבית ניתן לרישום בפנקוה היה .8.2
ראות להובהתאם לכך ו תרות חוקיתהא אפש הדבר כאשראזי יעשה המקרקעין, 

 הבאות:

 םורך לעשותים שיהיה צהסידורולות ות הפעא לעשות החברה מתחייבת .8.2.1
הבית רשום את לן וקעימקרמשותף לפי חוק הלמטרת רישום הבית כבית 

 כשהבית ו, אחוק המקרקעין יןמשותף לעני ף, כשהבית לבדו הוא ביתתוהמש
ידי על ו/או  החברה על ידימו ים שהוקם/מו יוקם/ביחד עם בית/ים אחר/

 -מקרקעין עניין חוק האחד לשותף בית מ חדו ביהיי ,פרויקטאחרים באותו 
 )במקרה "ירמידי  לעצע תבוע שהכל לפי ברירת החברה ובכפוף לחלוקת הקרק

ם אחר מטע ורםו/או כל ג לק"ק הפיתוח, שות, ררמ"יקע בבעלות של קר
לכך,  טיתת ומשפקית חופשרוהיה אאשר תוכ -מוסמכות ( והרשויות ההמדינה

כת רישום על שם הרוכש בלש בדירההזכות ם לרישו לעשות את כל הפעולות
עמד את מאותו בום ולרשפשרי במועד המוקדם ביותר האן המקרקעי

 ק.גרת המועדים כחווכל זאת במסמור בהסכם זה בתו, כאלחוות משכנתאה

ו/או  רמ"י כך על ידישתידרש ל כלכ ולותבצע את כל הפעיבת לברה מתחיחה .8.2.2
ו שיוטל וזאת אם וככל, לציהות הפרצלאחר שאחראי לביצוע פעו ל גורםכ
לים טהמוים יובלקיים את כל החכן ו בשקידה ראויה,אלה,  פעולות יהלע

ן של המקרקעיבפנקסי  שוםבקשר לרי מור,אדרש לכך כ, ככל שתיהעלי
 שריהאפתר וקדם ביוד המועבמ הדירה, בה נמצאתהקרקע ש תילציפרצ

ס בתים בפנקם הבית ולגרום לרישכן מתחייבת החברה  ;ןיהעניות סיבבנ
ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של  נהמתום ש רוחלא יא משותפים

ש הדירה, רה לרשות רוכמדת הדיד העממועאו  לעילר מואקע כקרה תפרצלציי
 המאוחר. לפי

 יםבפנקס בת רהבדיכש הרום זכויות לרישו לגרום תיבימתח החברה .8.2.3
הבתים  נקסהבית בפ מועד רישוםמתום שישה חודשים מיאוחר ם, לא משותפי

 המאוחר. רשות רוכש הדירה, לפיירה לדת הדהעמ דעמו, או מהמשותפים

בו המכר, במקרה ב]ג[ לחוק 6 ראות סעיףהון לעניי ובהר, כימספק  רהס למען .8.2.4
כב, אחד/בית מורמשותף גפים הנרשמים כבית ס' בתים/אמים בפרויקט מוקמ

 משנה לא יאוחרף ימנה תד לרישום הבית המשועניין המועל ימיםין הניאזי מ
ד בפרויקט או ממוע ןהאחרו יןניבב הראשונה ירהדבמועד מסירת החזקה מ
כל פוף למילוי כב ,מבין המועדים הנ"לחר המאו לפיה, פרצלצישום היר

 להוראותף זה במלואן ובמועדן, ובכפו חוזהפי -לע שהרוכות התחייבוי
 .המקרקעין רישום על תהמפקח/ לרבות ותכסמהמו הרשויות
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ות פתקו, , לא יבואו במנייןרבתי 9ישום האמורות בסעיף פות הרב תקובחישו .8.2.5
א לא בשליטתה של החברה והינסיבות שגרם עקב נישום רהע שהעיכוב בביצו

איחור בביצוע הרישום בגין  כי ,סכםון. כן מאת קיומ נועלא יכלה למ
בכפוף  יף זהחייבויותיה על פי סעשל הת הפרו הויבות כאמור, לא יההנס

 . ראות חוק המכלהור

חוב, מכל  תחופשי דירהההיה תשם הרוכש ל ע בדירה כירהת החזכו בעת רישום .8.3
 קע(, פרטל הקרות בעזכמעט י )לזכות לצד שליש תא אומשכנ ל,קויעבוד, עיש
 יבלוכש קרהש תאותמשכנ, לרבות תוובלחו/או  וכשרהשיירשמו על ידי  ותערהל

מכירת הדירה אי בקשר עם כש הרו התחייבותככל ותירשם על אזהרה  ולהערת
הכל , ת הנאהוקוזי ןנובדבר רישום תק להלן 10 ףבסעי לאמור וףובכפ זלמכרתאם בה
ו וצרשר נרת אאחישי עיקול, וזכות צד של חוב, שעבוד, הסכם זה ופרט לכלב טרפוכמ

ות זכוי י עלשיצד של ו על ידיהוטלש אוו/ ו על ידי הרוכש ו/או באחריותוו/או נגרמ
ים הנדרשיסים מת כל השילם אהרוכש סעיף זה כפוף לכך שב ורמהא .בדירה כשהרו

ם הקונה ה על שהעברת הדיררך לצוהדין והנדרשים  ים ועל פממנו על פי ההסכ
 רישום המקרקעין. תבלשכ

שים מן הרכוש המשותף שטחים וחלקים לשימו וציאת להכאיהא זת ברהחה .8.4
 של בעלי היחידות םושמשיקשורים בה שונים , מיתקניםהיכגון מעבר, חנ סוימיםמ

 כן. ראות המכרזדין והו בכפוף להוראות כל "בוכיוותים שיר פקתרות אסחב ית,בב
ב, או "וכיו לשימוש לשבילים, חניהקע הקרים מן שטחעד ברה זכאית לייהח תהא

בין אם  ים לאספקת גז מרכזי,לכ, מטלוויזיה אנטנותכגון  מוש עבור מיתקניםשיל
י , כפםירים אחתעם בד ביח יתאת הב המתקנים ישמשו םא בית וביןהשימוש קשור ב

 זה. להסכם 'אנספח פורט בשמ

ותף עצמאי או ם כבית מששוי להירשו עירתד ין בו מצויהבניי הר בזה לרוכש כבהמו .8.5
זה גם חניון הבניין ניין ינים נוספים. בעאו בניבית משותף בו יימצ רד בתוךאגף נפכ
 ים נוספים. יינבנ ביחד עם י להירשם כשטח משותףושע

חיצוניים, קירות  קע ו/או מהבית לרבותמהקרקים חלד הצמילרה החבידי ב הרשות .8.6
שומית ידה רילדירה ו/או ליחעל הגגות יות בניה זכום, ת ו/או חלק מהגגום, מרתפי

שתמצא  יפו/או בבתים הנוספים כבבית חידות רישומיות ת או יבית ו/או למס' דירוב
 .ראות המכרזדין ולהו כל ובכפוף להוראות לנכון

 שרבק פרטני חכירה על חוזה רמ"יעם  חתוםיוכש רה ,ירמ" לינה עפ"ידרש ייככל ו .8.7
המעיד על  "ימרמאת לחברה אישור  מציאיויקבע על ידי החברה יבמועד ש הדירה עם

 מושלעשות שית החברה רוע מזכוכדי לגב זהיף אמור בסען באי חתימת החוזה הנ"ל.
ה עם ירוזה חכח כש עלשם הרובחתום ', ולגכנספח וזר המצ"ב וח בלתי חבייפוי כ

 .רמ"י

יום שנים החל מ 98חכירה בת  תתקופנן לקע הירה בקרכיות החכי זכו הודע לרוכש .8.8
 .12.09.2115ועד  13.09.2017דהיינו מיום  ירמ"י הזכייה על יד אישור

ם מועדי שלושהעל  בתלרוכש בכ חברה תודיעהרוכש, הרישום זכויותיו של רך לצו .8.9
על  לחתוםכדי ולהתייצב בדים המועבאחד מור לבחכש הרו לעציונליים שאופ

 רשידשלומי חובה ככל שיאו להסדיר תהרישום ו/ ירכלצם ושיהדרמכים מסה
ה החתימה תהיבהתאם להסכם זה ובכפוף לכל דין.  וםת הרישטרלממהרוכש 

 ניין.או העלפי הצורך ו/ ,תיהרשות הרלוונט אצלאו וה"ד ו/החברה ו/או עשרדי במ

ונה שתם הראשלפי דרייא לחברה ו/או לעוה"ד מצלה שהרוכריות כי באח בזה רובהמ .8.10
 ם,ליות, ההיטונרנסים, האיאת כל המי הרוכש שילם עידות כהמ דותתעו

וכל  ,הדירה ה בגיןיירות ותשלומי חובה אחרים המגיעים לממשלה ולעיפוישתתהה
שר ין בקקעישום המקרשכת רל ידי לידרש עשת או שיהיה צורך בה ה אחרתתעוד

 .כשהרועל שם  המקרקעיןת רישום והמשכנתא בלשכ בדירה ירההחכשום זכות ילר

 .בוטל .8.11
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מם לביצוע טעמי מ אוו/ דה"חברה ו/או עוולה עם הלשתף פע יודע שעליוהרוכש  .8.12
ום אחר קמקרקעין ובכל מבלשכת רישום ה ן להופיעשות לרישום, וכולות הנדרעהפ

עד שיתואם עמם, מוד ב"הדי עועל יאו /י החברה וידי החברה ו/או על יד  שייקבע על
ור כאממניעה לרישום  ף זה, וכן להסיר כליור בסעמים כאמהרישוביצוע לצורך 

כל  , ככל שנובעת, ולחתום עלהנובעת ממנו ת המשותףהבי רישום בסעיף זה, לרבות
מודד שר ל"ד, ולאפאו עוההראשונה של החברה ו/דרישתה  מסמך שיידרש מיד עם

יאום )בתר מכלמס כני, לההחר מטעם החברע אקצול בעל מו לכו/א לו לאדריכו/א
 הנדרש כל משמךכל תשריט ו ן, ולבצע מדידות לצורך הכנתיבנישטחי האש( ולמר

 ישום.ביצוע הר לשם

, כל אישור ו/או החברה דרישת לפי, לחברהיא להמצכן הרוכש יודע שעליו  כמו .8.13
ום מס תשלעל ר שוזה איל בכלושום, הרי מסמך שידרשו לצורך ביצועתעודה ו/או 

העדר  ין בדברהמקרקע םמופנה לרש דה המקומיתו/או הועירייה אישור עו רכישה
 אשרמור רישום כאשו לשם השיידראו תשלום /ו וצאהכל הוכן לשלם את  ,חובות
 ידי-לע ודיתסי הפרה תחשב 19.2-19.3סעיף  הוראת הפרת. הרוכש של וטיבע נגרמו

 .הרוכש

 .בוטל .8.14

ותף של המש כושהר מתוך ת לייחד שטחיםאישרהא ה תחברכי ה הזבמוסכם  .8.15
ושם ימרת החשמל/חדר טרפו ו/או לשל חבשה שצורך הקמת חדר לשימול קטיוהפר

"( בהתאם לכל הסכם תספקי תקשור" )להלן: שורת אחרזק/ כל ספק תקברת בשל ח
ע רולג. מבלי ןפוף להוראות המכרז והדיבכו שייחתם בין החברה לבין גופים אלה

הרוכש  ,ר(עבמה וזכויות אנת הזיקמהוראות בדבר  זה )לרבות םכות הסמהורא
הבתים  ט ו/או שטחהפרויקובת חברת החשמל בשטח חופשית לטמתן גישה יאפשר 

לאפשר להם  פקי התקשורת,חשמל ו/או לסהה מיועד לחברת שיהי רישה לחדאו גו/
ו א/ות חשמל של חבר ירסבה דעתם לשיהיה בכך צורך, לפי שיקומעבר חופשי ככל 

 רם אחרירייה או כל גוה ו/או העברהח ןם לבימים בינסכלה ףפוקשורת ובכספקי הת
נה באופן תקום החדר ישר בזה כי ככל שמיובה. מדיןבכפוף להוראות המכרז וה

ל כך ודיע עיבת לה, החברה מתחיר ו/או בתוכניותומו במפרט המכת מיקותי לעומהמ
  .ןיפי ד לע כשנתונות לרואו תרופה ה תומכל זכלגרוע די כ ורן באמיא. בכתב לרוכש

י יתרלה פוףע, כפי שתמצא לנכון ובכבקרקכי החברה תמקם בכל מקום ה בז מוסכם .8.16
מים ו/או מתקני רי ת ו/או מאגו/או משאבוונות מכ יחדר ,ינתנויש והתוכניות יההבני

 ור וכןזעמדות מחו א/ה וי אשפאו פחתיות ושוחות ביוב ו/גז )לרבות צובר( ו/או תש
 . רהתחליט החבש אחרת תרכמעכל  ו/אואחר קן כל מת

סירה: ככל הממועד  )ולאחר ת הרוכשללא הסכמו סירהעד למועד המ החברה רשאית
 –ף; ככל וביחס לדירה הבית המשותעם נציגות יאום בת -ותף ש המשולרכ וביחס

ות דרך קיר ,םתיב/תוהבי הקרקע, להעביר דרך עימו( בהסכמת הרוכש ובתיאום
וסד אחר יזו רשות, מא ותבעצמה או באמצע ,םניחסי המשטח דרך בתים וכן/הבית

 ותוריעול, צינתצינורות הסקה, , או יםקר או ורות למים חמיםה אחרת, צינחבראו ו/
לי חשמל, טלוויזיה וכן להציב עמודים ולמתוח כבלבלים י טלפון וכחשמל, כבל לגז,

 יםמחברים, משמשהם ין אם בית ובהרתים את משל הנ"קנים ם המתוזאת בין א
ו א/ו חברהלאפשר ל על הרוכש ם כאלה,ו. במקריידל ם בתים אחריםקשרימו

רקע להיכנס לק ליהם,ועלפידיהם ופקל ות או לחברות הנ"ל,ויאו לרשלמוסדות ו/
 "ל.דרשו לצרכים הנאשר יולות כדי להוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולבית 

 הסכם זה, ו עלימתבחתיאפשר ש הרוכ, בבית יונההעל ומהבק נמצאתה ירידה והדמב
ו למי א/בבית והדירות האחרות ת מעבר לרוכשי ידרש, להעניק זכויר שהדב כלכ

ובלבד שהדבר  הבית צאים על גגהמשותף הנמהבית  ניקל מתרה, אדידרך העמם, מט
 .תוכניותהוהמכרז אות ובכפוף להור כשבתיאום מראש עם הרונעשה 

 ית משותףשום ביללא רחכירה  זכות .9

ים ובלבד ים משותף//תיויקט כבשום את הפרלר נסיבותן בהתאם לניתככל שלא  .9.1
קט ויכדי לרשום את הפרוהחברה עושה מאמצים וצה בחברה ך אינה נעשהסיבה לכ

סי של , ובחלק היחהירבדכי הזכות  ה,במקרה כז דדיםמוסכם בין הציל, ר לעכאמו
 רה על פירשם כחכיי, תים ובקרקע/תיבבן וסוג מכל מי משותףה כושרב הרוכש

 מנהליתהו יתהאפשרות החוק והכל כאשר תיווצר ין,רקעם המקכת רישוריט בלשתש
הרישום ברה את תבצע החיהיה לרשום את הבית כבית משותף וברגע שניתן  לכך

 .בכפוף להוראות חוק המכר ברגע שניתן יהיה לעשות כן

 .בוטל .9.2
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 ותקנון האת הנזיקו .10

ת כין בלשהמקרקערשום בפנקסי החברה תהא זכאית לם כי ידבין הצדמוסכם  .10.1
 הקרקע ו/או לחובת כותלז יןעקהמקרובן חוק עין זיקות הנאה במרישום המקרק

רקע ב לקרכב מהרחוכלי או ל/כי רגל וין השימוש להולילענ ם השכניםהבתיאו /ו
מעבר אלה, וזכויות כ ויהי אםה, חניהן בקשר למקומות וא הדייו והאו אל

 דרך הביתיתכן וזה י בכלל יכמובהר "ב. ורת וכיורת, כבלי חשמל, קווי תקשנלצ
טובת בתים ו לכלי רכב ללכי רגל ו/אלהובר מע תזכו תוקנה ו/או הפרויקט

קומות שרות כי מוכי קיימת אפ ראח או ומות חנייהלטובת גישה למקוים נשכ
והכל  טבפרויק המוקמים אחרים םיבתה דיירינו ליוק הקרקעבתחום ה חני

 .רזבכפוף להוראות המכ

 תן, בדבר הסדרן חוק המקרקעיבמוב ית לרשום תקנוןהחברה תהיה זכא .10.2
שותף ת המשהביהמשותף בין  זקה של הרכושהוצאות ההח וקתוחל שומהשי

, וכן כב ממספר בתיםובין שהבית המשותף יהיה מור דולבורכב מהבית יהיה מ
או /ו הדירהן יהרוכש לעניאת המחייבות וספות אות הנרוהה כל תא  בו לולכל

 טוהכל בהתאם ובכפוף לאמור במפר םפי האמור בהסכרקע על הבית ו/או הק
ה במידה והחברכי  מובהר בזאת, .ף להוראות הדיןכפווב להסכם זה המצורף

את  א תפרטקעין היאות התקנון המצוי במובן חוק המקרמהורת תבקש לסטו
זאת וה במפרט הנספח להסכם ז ןתקנומסגרת הות בשת לשנקבמ ןתוא ותההורא

   מכר.לחוק ה 6ת סעיף בהתאם להורא

ן, יחולו מקרקעיה וםבלשכת ריש הז םהסכם בם הנזכריהרישומי ביצועלאחר  .10.3
 .םונרש , ככלכירה שנרשםהוראות שטר הח

  ההתמור .11

ת ה אחברלשלם כש ליב הרוזה, מתחי תמורה להתחייבויות החברה בהסכםב .11.1
ממנו  חלק בלתי נפרדוהמהווה  הרצוף להסכם 'בנספח בכמפורט  ההדירחיר מ

 (."הדירה"מחיר  :)להלן

נות המכר )דירות( לתקיהיה כפוף  ראש ,ה"דעו טשכ"שא בהרוכש יי, ףוסבנ .11.2
לרוכש, כי לעניין זה, ידוע  .2014-יות(, תשע"הה ההוצאות המשפט)הגבלת גוב

 למעטה כם זבהס יין הקשורנעכל ב ורועבו פליט אלהם , ויםמייצג םאינ דה"עו
והגשת דיווח  ום פרצלציהם הזכויות על שמם, ריששוהמשותף, ריישום הבית בר

את לעדי באופן בשתקבע  החברה היא הודע לקונים כי .עיןקרוי מקיסת מללשכ
בהסכם זה ובכלל זאת רישום  ריםבורה בנושאים הקשוהדין שיטפל ע ךרות עוזה

 או/ו רקעיןם המקשכת רישוהרוכש בל שםירה על ום הדם ורישותפיהבתים המש
כש שכנתא על שם הרורה והמום הדיו ברישישראל ו/את מקרקעי רשו שומיברי

ש כל א יידרת כי למובהר בזא ה.בכפוף להוראות הסכם ז קעיןהמקר בספרי
הבית המשותף ו/או רישום  ישוםם נוסף מצד הרוכש בגין הטיפול ברלושת

מעבר  שרוכם העל שזכויות בדירה  רישום ואו/ החברה(ל על חול שי)ככ פרצלציה
 2014-תשע"ה הוצאות המשפטיות(,בה הבלת גות( )הגרומכר )דיתקנות הב קבועל
  .אמור לעילכ

  .'ב פחנסברט כמפולמדד צמוד  יהיה הדירהמחיר  .11.3

ל העסקה נשוא הסכם זה יחול על דדים כי מס ערך מוסף המוטל עבין הצמוסכם  .11.4
 .'בנספח ב רטופהרוכש כמ

ישה(, ורכ)שבח  עיןמקרקסוי מיק חו ראותתאם להוהבשיחול  ככלה, שמס רכי .11.5
ות על ידי יריש, יידרשישולם במידה וו רההדי מחיר, איננו כלול ב1963-"גתשכ

גישו את הדיווח הטכני רכי הדין יספק, עו רסן הלמע .סיםילרשות המ הרוכש
 יר כהביו ע שמסר הרוכש.ס מידסיעל ב זו בגין עסקהשויות מיסוי מקרקעין לר

לידיו שובר לתשלום מס רכישה בל ג לקאולד ,שבונועל חאחראי יה היכש הרו
 .ים בדיןועקבה דיםולשלמו במוע

ים החלים מים והסכוסיר התשלומים, המתתשלום כל ין וכ ההדירום מחיר תשל .11.6
 םנזה, הי ם כאמור בהסכםם זה וכן תנאי התשלום ומועדיהעל הרוכש על פי הסכ

ו ו/א זה כםהסלחברה עפ"י  תהמוקני תרתרופה אח לכל סףדיים ובנותנאים יסו
וכש לחברה , ישלם הרזה כםהסל יטועקב הפרתו, לרבות הזכות לב על פי הדין

 .ב'נספח בפיגורים כמפורט  הצמדה וריביתרשי הפ
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ה לשאת בכל הוצאבאמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הרוכש  ה כי איןר בזבהמו
 זה. י הסכםבתנא טכמפור

להקדמת  מראש רהחבאישור האת  יקבלשלום, קדים תהמבקש לרוכש ה .11.7
 את התשלוםלם הרוכש , ישאמורם כשלוכש תו. במקרה והקדים הרהתשלומים

הצמדה ר לא יגבה הפרשי מוכוה למועד בו בוצע התשלום, הצמדה הפרשי בצירוף
  .' להסכם זהב פחסבנר כל בכפוף לאמווה נוספים וריבית בגין תשלום זה

 ]מקובל[

לתת  חברהעל ה אותו תשלום.של  רעוןיום הפע ביהידו דדהמ דד החדש יהיהמה .11.8
, כשהרוכש אינו יכול ההצמדה, הפרשי לשלם אתסבירה  דירה אפשרותרוכש הל
זה ופית במועד שנקבע בחוהס נותההתחשב ייקטיבי, לעשות אתבון אפאוב

שים לום ההפרנו עומד בתשוכש אירהבמקרה זה, רק אם  לביצוע התשלום.
באי התשלום הפרה  ראותתן ל, נישל המוכרה ישיום הדרימים מ 14 לאחר
בשינויים המחויבים, גם לגבי , מוריםברים אדהבית פיגורים. ב אותו בריולחיי

 .וזההח פיצע, לכר לבעל המוחזרים שהה דתצמה

יף לריבית וסלהן איווהצמדה  ריבית לפי חוק פסיקתפיגורים תהיה ריבית  .11.9
, ת(ר )דירוק המכ' לחוב 5ס' פי קנות לו תיותקנ שבו מועדעד ל רכיבים נוספים

ת והצמדה תהא הריבית בשיעור יבית רפסיקפי חוק ורים לריבית פיג
ורים תהא הדדית פיגשיעור ריבית ה .לכלול בהסכםאי רש שמוכרלי מהמקסי

מים שהרוכש לותשעל לרוכש והן  כר לשלםשעל המוהן על תשלומים חול ות
  צריך לשלם למוכר.

 שי הרוכפסת כחהבטטוחה לב .12
 

ובכפוף  תהשקעו הבטחת המכרראות חוק י ידוע לו שעל פי הוכהיר ש מצוכהר .12.1
המכר  קבועות בחוקאחת מהבטוחות ה על החברה להמציא לו את המכרז, תנאיל
ממחיר  7% -למעלה מרה לחב ששילם שיפורטו להלן, לאחר בטחת השקעות,ה

  תמורה:זה בנספח ה כהגדרת מונח, הירהד

 ;קאיתת בנערבו  .12.1.1

שירותים פיקוח על טח כמשמעותו בחוק המב אצלטוח ת ביפוליס  .12.1.2
פי  ב עלכמוטיצוין  , והרוכש1981-"אשמהת(, ביטוחסים )פיננ
 הביטוח; סתפולי

עליה נשוא ההסכם או חלק יחסי מהקרקע ש הדירה של שיעבוד  .12.1.3
או לטובת טובת הרוכש ונה לה ראש, במשכנתא בדרגתהבינה בנ

 ;כוןר השיכך ששר לינות שארת נאמחב

 אחרתקונה בטוחה אי להעניק לרש כר אינורז, המוי תנאי המכעל פכי  רבהיו .12.2
 קעות. טחת השבהלחוק המכר  2סעיף נויות בן אלה הממבי

המכר וק חות וראולה ותנאי המכרז הסכם זה להוראות בכפוף הודע לרוכש .12.3
 תג ערבוחה מסוכש תהיה בטושתומצא לרובטוחה , כי ההבטחת השקעות

כל וניתנו לרבות כן ו)להל הבטחת השקעות מכרק הת חווראובהתאם להאית בנק
כש תהיה בגין והבטוחה שתונפק לר ."(הבטוחה" לן:הל, רכאמוס' ערבויות מ

לחוק  9 ס'מ לתיקון, בהתאם למעט רכיב המע"מ) לחברה שם הרוכם שישלסכומי
 המכרחוק אות הורם להתא, בהדירהיר על חשבון מח, ות(המכר הבטחת השקע

ת ויות הכרוכואת העל ווהלבנק המלשא בתשלום יתה החבר .תשקעוהבטחת ה
לחברה,  ויות אלולישיב ע מצדו הרוכשוכש עבור הרוכש לרו פקת הבטוחהנבה

 .שקעותהבטחת הא)ב( לחוק המכר 3 ות סעיףאם להורהכל בהתא

צעות ט באמשבון הפרויקישולמו על ידו לחכי רק תשלומים ש רוכשלע ודה .12.4
וחה בטקבלת ו בהתשלומים יזכו אות נקסבפ וליםהכל םי שובריעל פומם תשל

וכי כל תשלום לעיל,  12.2 וע מהוראות סעיףלגר מבליבהסכם זה, וכמפורט 
 פרויקטלחשבון ה שולם בפועל ך ואופן שהם, אפילו אםדר דיו בכלילם על שישו

ו כו אותלא יז החברהי לידלם גם אם שו שלום ו/אוהת וברשת אמצעושלא ב
קדתם לחשבון מו על דרך של הפשול ן אותם תשלומים שלאגיב טוחהבבקבלת 
 ום.באמצעות שובר התשל פרויקט
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מותנית  ההוצאת יכוה המלוו הבנק יידל תעשה ע בטוחהשהוצאת ה כשרול דעהו .12.5
דרש ח שייבנוס 'דפח סנעל  תימתוח לרבותל פי הסכם זה ו עהתחייבויותיבקיום 

ת ו/או לבקשתימת ההסכם על נספח זה עם ח וםיחתהרוכש  .קידי הבנעל 
ות קבלת הערב ורךלצ חברהק או היידרש על ידי הבנשמסמך , וכן על כל ההחבר

 .ם לחוקאו כל בטוחה בהתא הבנקאית

 וחלטבאופן מומבוטלת  בטלהתיחשב  הבטוחה תפקע עפ"י תנאיה. בטוחהה .12.6
צורך  שיהיהי ת מבלוזא, רבויותם כמפורט בעיאנשל הת מםויעם ק סופי,ו

 לעיל כדי לגרוע באמורמוסכם כי אין  .רוכששהי מצד הו בחתימה כלבהסכמה א
 םקבועישהתנאים בהתקיים  החברהלידי  בטוחהאת ה סורלמ רוכשמחובת ה

 לחברה ומייגרש ספיותעלויות כ מור לעיל כיד מוסכם מבלי לגרוע מהאוע. בחוק
ת חברה בגין כל העלויוה צה אתיפש הרוכשל יחולו ע וחהטבמסירת ה אי עקב

, וזאת בטוחהו/או עלות ה חריגההוצאות ריבית לרבות  הנגרמו להנוספות ש
 .ירהלקבלת חזקה בדאי כתנ

מפעם היום או כפי שיתוקן  סחובנו המכר ם בחוקעם התמלא התנאים הקבועי .12.7
ש על ברה לרוכה החשנתנבנקאית  רבותבות ערל חרת,בטוחה אתיחשב כל , לפעם

מצד כלשהי בחתימה  ואו/בהסכמה  לה ומבוטלת ללא צורךבטם זה הסכ פי
 סמך היוצרב לחברה את המהשיע מהתחייבות הרוכש לבלי לגרומ זאתכל  הרוכש

 נ"ל.האחד מ את הבטוחה בהתקיים

רוכש ה חייבזה, מת יטול הסכםבמקרה של ב של מימוש הבטוחה ו/אורה במק .12.8
ו/או  ין הסכם זהבגכותו אם נרשמה לזמה, הרה שנרשהערת האזאת  מחוקל

כל מרשם אחר בגין ו בו/א ירמ"וכש בספרי ובת הרשנרשמה לטה וק כל הערלמח
י מיופ עותצאמרה בהחב בות אלה תהיהזאת כי בנסיוכש מסכים בהרו ,זההסכם 

 הרהרת האזעהיקת לשם מח 'ג נספחח והכ יבייפו לעשות שימוש,תרשאי הכח
 לגרוע באמור בסעיף זה כדי יןכי א מובהר .כירהטול חוזה החיבו/או  אמורכ

 ן.להל 13.8עיףור בסמהאמ

 .וטלב .12.9

ת מכל כבטל והזכויוהסכם זה  חשב, ישדי הרוכעל י בטוחהשל מימוש הרה במק .12.10
מכל  הנויה פרידשהכ הולחזקת רהבחנה לזורתח רהבדי כשרווג שהוקנו למין וס

הבנק שהי לטובת צד ג', שאינו כל כותל, שעבוד או זוקיעוכן מפץ, ם וחאד
  .המלווה

 לפרויקט ננסיליווי פי .13

ט, רויקהפ בנייתימון בהסכם ליווי פיננסי למ מלווה בנקתקשר עם תברה הח .13.1
 "(. ויליוהסכם ": ןת )להלועמכר הבטחת השקבחוק האלו חים הגדרת מונכ

ך בניית הדירות לווה לצורהמ בנקאשראי מהכי היא תקבל החברה מצהירה  .13.2
 :( שעיקריה הםConstruction Loan) מון בניהמי לש טהישב

 

בחשבון נפרד בבנק הדירה יופקדו ם הרוכש עבור תשלומים שמשל .13.2.1
 רה. והדייקט הפרוניית ון בלמימ דעהמיו מלווהה

בון החברה עפ"י מחשים כספה את הר לחברחרנק המלווה ישבה .13.2.2
 ךרווה, ו/או בכל דלבנק המל צאויומהבניה ש שורי התקדמותאי

 לבין הבנק המלווה. ין החברהתסוכם ב אשר רתאח

( יב המע"משלום )למעט רכוכש כנגד כל תיק בטוחה לרינפ הבנק .13.2.3
 להלן. 13.3בסעיף  מורכא חשבוןשיופקד ב

. 'דח נספורט בהמלווה כמפק נבהדרישות למלא אחר  יועל כי שרוכודע לה .13.3
ות באמצע א התמורה עבור רכישת הדירהמלו ד אתלהפקיייב הרוכש מתח

וכש רתמסור החברה ל שבון שאת פרטיוא חהוו רויקטון הפבחשב דבלבם לישק
אליו יעביר  "(יקטהפרו חשבון" :)להלן בנקאי לפרויקטי היווהל עם תחילת

י די שיוצא על התשלומים קסנפב הכלול יםשובראמצעות ה בתמורת ההרוכש א
 ש חתםואשר יימסר לו ובכפוף ובתנאי שהרוכ תנמכרה לדירהיחס המתי בנקה
  ה.סכם זשל ה 'דנספח כן על ם לודק
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שוברים  הכולל בנקהדי ל יוצא עעו פנקס שימלומים" משס התש"פנק המונח .13.4
קט, פרויהת פרטי , אכשרורכש הטי הדירה שושאים עליהם את פרלתשלום הנ

דרשת על ים נשלומתו בפנקס התמידע שהכלל לכיקט וכן רוהפטי חשבון ראת פ
 עת.מעת ל היושיי ים כפפי הוראות המפקח על הבנק

כמפורט  ,רההדיר ה בגין מחירשעליו לשלם לחבי כל התשלומים כש, כהודע לרו .13.5
מסור ת רההחבך ורק באמצעות שוברי תשלום שבנספח התמורה, ישולמו א

 יב שלא לשלםוהרוכש מתחי ,חרת שהיאא רךשלם בכל דלתן יהיה ולא ני לרוכש
למעט  אתוזום. תשלי ברות שושהו לחברה בגין התמורה אלא באמצעם כלסכו

 , 11.2בסעיפים רטוכמפשל החברה  םהוצאות ותשלומיבפות השתת
ק, הסר ספ למען .לפי העניין רלבנטיורם הו/או לג ישירות לחברה מושישול11.5

ם אחר שאינו משולום לאו כל תש/ו יםסיהמבצע ו/או מלן ם לקבמיתשלו גם
 ותא באמצעל הגורם המתאים ולת אירותמורה ישולמו ישהרה כחלק מלחב

 שוברי התשלום.

ם וכי הבנקי לבכם לתשלונים נית שוברי התשלום הנ"ל כי הרובמוסכם ומ .13.6
בוצע יקט יפרווי חשבון האחרים, זיכ בבנקיםשולמו ברים יבמקרה שהשו

מתחייב הרוכש התשלום. ה נהוגה במועד יתהם שניות הבנקימדים לתאבה
את כל  לחברהולהשיב בשלמותו, ום הנ"ל תשלי השוברלו את פנקס צלשמור א

 . יא, מכל סיבה שהודמו על ישולא שלשוברי התשלום 

ממונה, ר החברה לוסזה, תמהסכם  דדים עלבסמוך לחתימת הצכי   כשרול הודע .13.7
בהסכם ברה תקשרות החה ברדרש, הודעה בדשתיל ר, ככמכק הו בחוגדרתכה

וכל רוכש, פרטי הקרקע ה ליתנת סוג הבטוחה שנאתפרט בין היתר עמו אשר 
 היה לממונה.שת שה אחרתדרי

 שום המקרקעיןרילשכת ב רההערת אזה א מסכים לכך שרישוםוהו רוכשע להוד .13.8
רו יתאפש י"מרי בספר לשהיתחייבות כרה ו/או העהאו כל זה ו/ בגין הסכם
ו בתיאום אע ע"י החברה ו/הבטוחה( ויבוצ בכפוף לביטול)ה זקרת החלאחר מסי

מו ידי הרוכש ו/או מי מטע על ת אזהרהרישום הער ה בלבד.חברם המראש ע
מצד הרוכש ויבטל את ם ההסכ שלת פרה יסודייהווה הר לעיל, וד לאמובניג

מובטח  יהאש הרוכ רהמק י בכללם מובהר, כאוו מוחלט. ןפות באוהערבף וקת
 שקעות.חת ההמכר הבט וקלחבהתאם 

כל  היעשוא לא הסכם זה ה עלמתאריך החתימה  להח כי ,הרוכש הובא לידיעת .13.9
ה ווהמל נקהבללא קבלת הסכמת ספחיו נ עלכם הסהותיים לאו תוספת מו/ינוי ש

 ראש.בכתב ומ

 קן לבנקעימקרת הויקט ואאת הפר בדעלש בתוימח רהבח, כי הודע לרוכשה .13.10
זכויותיה שעבוד את הדרך מחה על תהמחתה/ ףכך, החברה א המלווה ולצורך

תן נה ו/או תינף, ניתובנוס ידי הבנק שיידרש עלש/נדרובכל מסמך אחר שע בקרק
 ום המקרקעין.ת ריששכבלו הל ו/אתא לטובת הבנק במנום משכנשבות לריהתחיי

היה תעוד ל זה, כ כםהסבור ר האמאחא ימללא ם כי א כשעת הרוהובא לידי
קשר ולרבות ב אים בקשר עם האשרכספים כלשהווה המל לבנק תבייח הרחבה

שנרכשה על ידי  דירהה עלאת השעבוד המלווה  בנקהר יסילא , עם הבטוחות
  .כשורה

 יו וכיעדיפה על זכויותמטעמו  או כל מי הוומלה בנקהזכותו של דע לרוכש כי וה .13.11
יקט ר עם הפרושו/או החובות בק ותכויאת הזעביר הלי רשא יהיה ווהמלהבנק ה

ה מקרט בויקים בהקמת הפרראח או באמצעות/חירתו, בעצמו ובולהמשיך, לפי 
ת וביצוע הקמ בגיןוה הבנק המלוכלפי  היבויותיחיעמוד בהתתלא  חברהשה

ד בלב ווההמל נקהבל נה שכי זכות זו הי פק מובהרסת הסרהפרויקט ואולם ל
רויקט או ת הפש את השלמכל זכות לדרו כשורלואין בד עתו בלקול דשיב ויהותל

 בנק.ה ק הימנו על ידיכל חל

 מוענקות ליווי כםשל החברה עם הבנק בהס ותהקשרהת כש כי במסגרתלרו הודע .13.12
יה וחובותיה לזכויות רשוהק ויות לבוא בנעלי החברה בכלזכ תר,ן הי, בילבנק

 תפר את רהו החבה ב, במקרהבנק עםמטמה תאימ זמן ספתבתו, םבוע בהסככק
  .קודית כלפי הבנה יסותיה בהפרהתחייבוי

סיבה כלשהי, מ םהסכלבנק על ביטול הלהודיע ליו ע כי, הובא לידיעת הרוכש .13.13
 יד עם ביטולו.מ
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סכם, אמור בהכ ותכי לא יוכל לחזור בו מההתחייבוי ,הרוכש ובא לידיעתה .13.14
 הן.ות בתלויוה מלוק ההבנכויות הואיל וז

לרוכש ו/או  מידע וזרת לתתשאה והסכמה בלתי חהר המלווה תן לבנקתי הברהח .13.15
ת רבוול הפרויקט, שם קט,יוי פיננסי לפרוליו, בדבר מתן שבנק מטעם הרוכל

ת התמורה וכל זאת הפקיד אהרוכש לבון הפרויקט בו על פרטי חשבדבר 
לפון ס' הטאשר מזה, ון יינלע יקבע הבנקי לגורם אותו טלפונה ענמ אמצעותב
חשבון  הבנק בו מתנהלסניף ישירה ל או באמצעות פנייה/ו וישה אלימאפשר גה

 מסוימיםים פרטדי הקלדת ל יק ענהאינטרנט של הבתר ובאמצעות א טהפרויק
 שובר. מתוך ה

לפיו,   ותנה,מ גהלרוכש מכתב החרק המלווה ימסור בנשהלכך  תגרוםהחברה  .13.16
 ההמלוו הנהוגים בבנקון, ם כדלקמהמפורטיתנאים צטבר המבבהתקיים 

( החזקה 2ושלמה )(בניית הדירה ה1: ) הבטחת השקעותובהתאם לחוק המכר 
רוכש פי הכס (4) חברהחיר הדירה שולם ל( מלוא מ3נמסרה לקונה )בדיקה 

ל חוזר עבלתי  כחי פוימכוח יתמה ברה חאו החו/רוכש חתם ה( 5) הובטחו כדין
 -שמהלרן ל וניתה"א ככ הרוכש לטובת רשמהאו נ"י בקשר מרהסכם חכירה עם 

של  לדירתו הספציפית , לא יחול בהתייחסהכללי הקיים על המקרקעין השעבוד
ת הרוכש בדירה זכויואת חרר וכש מכתב החרגה סופי המשיימסר לרו הרוכש

-ו "החרגה המותנה תבמכ" :ןל)לה .הבנקכלפי  חייבותתכל שעבוד ו/או המ
 .(ההתאמה סופי" במכתב החרג"

 אתנכהמש .14

כרת כר בישראל ו/או חברת ביטוח מומו ת לכל בנק מסחרילפנוהרוכש רשאי  .14.1
חת מובט אהקבל בבנק הלוו( על מנת ל"שוכם הרטעמ "הבנק :)להלן  בישראל

מטעם בנק עם הם חתוי כרוהמו התמורהמם חלק לותשל זכויות הרוכש דעבובש
ים האחרכים המסמכל  וכן על ,מונק מטעעם הב על חוזה ההלוואה כשרוה

 . מטעם הרוכש קבבנ המקובלים

בנק חברה מההלוואה בפועל על ידי הבמפורש כי יום קבלת סכום ה מוסכם .14.2
 לעיל. כאמור התמורהן חלק מרעויב כיום פשחיי

מת החברה על לחתישתנאי  כי ידוע לו לרוכש בזאת רן הסר ספק מובהעלמ .14.3
לום א תשהו הבנק לטובתאצלה  המקובלסח בנושום משכנתא יבות לריחיהת

נק ישראל בהתאם להוראות ב עצמי ממחיר הדירה מהון 10%חות לפל ש בפועל
ת של אה אחרכל הורהאמור בסעיף זה כפוף ל .שתכןים של מחיר למבפרויקט

 זהב טעמם. מובהרו מי מון ו/אכיאו משרד הבינוי והשו/ מ"יאל ו/או רישרנק ב
 העצמיההון עור ושי ונםרעיה, פהלוואנאי הת על איתכי החברה אינה אחר

 כש בלבד. רוה במסגרת אחריות ש ואלודרייש

 הודע לרוכש כי אם יבקש "לגרור" הלוואה קיימת לממכר, תסכים החברה .14.1
   הגרירה יותנה כי ף לכך שבמסגרת מסמכילחתום על מסמכי הגרירה בכפו

מקרה, ק בכל הסר ספן עמירות לחשבון הליווי,. למלוא הסכום הנגרר ישולם יש
ממחיר התמורה  10%גרירה, אלא אם ישולם על ידי הרוכש סמכי החתמו מלא יי

  לעיל. 15.3בהתאם לאמור בסעיף מהון עצמי. 

 

 דיימהתמורה על  או חלקורה ו/מאת התשהרוכש יממן  ככלש כשלרו הודע .14.2
ים תנא, במטעם הרוכש על ידי הבנק ותינתן לההלוואה י שה הרלוואה

תוחזר על ידי הרוכש דעתו הבלעדי ו , ולפי שיקולמטעם הרוכש קבבנים המקובל
 בבנקהנהוגים  ל זה בטחונותכלובים, תשלומים חודשיים, וביתר התנאלבנק ב

את  כשרוהמטעם לבנק  ולהמציאהתנאים את  קלבדוהרוכש על , והרוכשעם מט
י פל, מטעם הרוכש קלפרוע לבנ ליוה עשיהיומים לשת כל התהביטחונות ואכל 

 .נה של החברהתה הראשורישד

, בלשכת רישום שעל שם הרוכ בדירהמעמד רישום זכות החכירה  בסמוך עם .14.3
עם מט לזכות הבנק דירהברה כיהח זכותשכנתא על רשום החברה מת יןקרקעהמ
 ם, בהתאךשים לצורך כהדרוכים סמהמ לכך שהומצאו להפוף , בכוכשהר

  .שכוהר טעםכש עם הבנק מע הרוע או הגימות שיגילהסכ
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ב לשלם הרוכש מתחיירה תרשום את המשכנתא כל שהחבכלעיל, האמור על אף  .14.4
לומים התשת ווצאוכל יתר הההמשכנתא ואת ם שוברי את כל האגרות הכרוכות

 נאי הבנקפי תתא לכנמשהה, וברישום ובקבלת ההלוואהישור היו כרוכים באיש
ימים מעת  14 – ר מברה ולא יאוחהראשונה של הח, לפי דרישתה שהרוכעם מט

 .בלת הדרישהק

בבנק מטעם תנאים המקובלים ב תהא ,טול הרוכש מהבנק מטעמוישי ההלוואה .14.5
ת, ריביונושאי  תלרבוההלוואה,  תנאי להבין את ושומה על הרוכש, כשהרו
 םמוקד ןפירעו תנאי ,נדרש מיעצ הון, ותלוומ , תשלומיםטחונותמדה, בהצ

 ר עםאחריות בקש רה אין כללחבכי  כשורהומוסכם על  תאמובהר בז .וכיו"ב
יבה אם מאיזו סעל כל המשתמע מכך.  מתן ההלוואה על ידי הבנק מטעם הרוכש

את מחיר   הלחבר שלםיהרוכש מור לעיל, אה כאוכש הלווא יקבל הרל שהיא
ע ורוזאת מבלי לג, םם וסכווב ליד כל סכוקנעד הבמו 'ב פחבנסהנקוב  הירהד

 פורט בהסכם זה.ות ו/או תשלומים כמצאבהואה ש לנשיבויות הרוכיימיתר התח

 ון החברהם ההלוואה לחשבעד העברת סכוכי מורוכש ל מובהר בזאתכמו כן  .14.6
ועד הקבוע ועבר על פי המזה י לוודא כי סכום דית ועליולעהביותו ינו באחרה

מן  וללא יוצא אושה ת מכל סוגצאוההוכי כל על הרוכש  םמוסכ כן .'ב פחבנס
 . לו על הרוכש בלבדחוי ואההלוב ורותהקש הכלל

מסמכי הבנק חברה את כל מציא לרוכש הולאחר שהפי בקשת הרוכש בכתב -על .14.7
לרוכש  החברהתמסור "(, וכשמטעם הר נקהבי מסמכ" :)להלן אשום משכנתלרי

וזאת בכפוף להערותיה, ככל  ידה למים עתוח הםשכ מטעמוק כי הבנאת מסמ
  רותסביובלבד שמדובר בהערות  הניישתה

, נוסףמוסד פיננסי עם התחייבות ב כת לחתום עלככל שהרוכש יבקש מחברה  . .14.8
ר ועבף תב התחייבות נוסכל עתחתום  ברההחאזי  ,הרוכשבנק מטעם מעבר ל

  בכתב ההסכמ קבלתלכפוף בו ירבת 15ף פוף לסעיבכ ,ףנוסה סינפינד המוסה
ום רישחייבות לרישום התל ,ןראשוה וכשמטעם הר נקשל הב ת לחברהיפנמו

לקבל קש יב רוכשם המטעככל שהבנק . השוו דרגהבספות ו/או ותא נמשכנ
לרוכש  נהנתשהחברה  הבטוחה תשלום סכוםלובתו בלתי חוזרת לטהוראה 

 רמוכאוזרת לתי חכש ההוראה הבוטעם הרם זה, תינתן לבנק מכמפורט בהסכ
 .הבנק לבנוסח המקובל אצת הבנק ראום להותאבה

 ותשלומים אחרים מיסים .15

, התמורה םלתשלו בנוסף ,פי הענייןורם אחר לג כלו להרוכש לשלם לחברה אעל  .15.1
 ן:כדלקמ תשלומיםאת ה

לחברה א ב להמציש מתחייוכהרלעיל,  11.5 לגרוע מהאמור בסעיף לימב .15.1.1
 מקרקעיןום הריש ללשכתהרכישה האמור והמיועד מס ום תשלעל אישור 
 המצאת האישור ור.מאבסמוך לאחר התשלום כ ,ועלי ככל שיחול )מקור(

דם וקמ או במועד לידיו בדירההחזקה רת סימוקדם למתנאי  כאמור מהווה
  .יותר שיידרש לכך ע"י החברה

צר לאומם שלובת הרוכש יחויב אשר הצמדהפרשי ה אות ו/או ריבי/ו כל קנס .15.1.2
על  לםוישוסיבה שהיא, יחול  כלהרכישה מ בתשלום מסהמדינה בגין איחור 

 כש.ידי הרו

, של החברה ה"דעו, לרבות המטעמאו מי  חברהה תיערך ע"יכי  הודעלרוכש  .15.2
הרוכש ו מס הרכישה,דיווח לגבי  רוכשעבור ה  המסת יולרשו שומה עצמית

את  על הרוכש ליידך, עבתוך כ  .ותיוהצהרו י בקשתורכה עפ"היא נע כי מסכים
כן לפטור חלקי ממס רכישה ו ל הסכם זה, על זכאותותימה עהחברה, במועד הח

תה דרה יחידה" כהג"דיר –ה ושא הסכם זשל הדירה הנרכשת מבדבר היותה 
, ככל שזכאי לפטורים 1963-רקעין )שבח ורכישה(, תשכ"גמקי חוק מיסוב

ופן אן את השומה בלהכישרותו אפב ש,י ככל שירצה הרוכר כבהמו. מורכא
די מיסוי מקרקעין לצורך לפנות למשר מטעמו או ת עו"דאו באמצעו עצמאי

י כפ השומה העצמיתבה גול אחראיםם אינ ו/או מי מטעמה חברהעריכתה. ה
ובלבד שהדיווח הוגש בהתאם  על כל הנובע מכךהמס,  ותוירששתקבע ע"י 

 .פי דין ש עלהרוכות להצהר
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וש פי דרישתם את הסכום הדרלמטעם הרוכש לבנק רה או לם לחבש ישהרוכ .15.3
ישום לעיל, בלשכת ר14שכנתא הנזכרת בסעיףלתשלום אגרת רישום המ

 14ף מובטחת במשכנתא הנזכרת בסעיואה הוכש יקבל ההלוהמקרקעין, אם הר
חברה ש, במועד שהנק מטעם הרוכות הבשם לזכאזהרה, ככל שתיר תרהע .לעיל

וכות הכרת וכש בכל ההוצאות והאגרהרואה מצד תקבע, כפופה כאמור לנשי
 כאמור.הנדרשים והמצאת המסמכים ברישום זה 

רשת החשמל, דירה לה רויבחוזים עם חברת החשמל לשם חעל  חתוםי הרוכש .15.4
ירה בור הדלדירה וחי פקת מיםלאסד המים או תאגיקומית רשות המעם ה
. רותאח זיותו/או רשתות מרכ לאספקת גז לדירהם חברת הגז המים, וע לרשת

ות על ידי החבר שיידרשו בעתיד ו/או הנדרשיםתשלומים השא בכל יהרוכש י
בור הספקת אמור עכ םיוזבמעמד חתימת הח שות המקומיתרדי העל י, הנ"ל

תוספת  קדון,ילרבות אביזרים, פ גז ם, מונהחשמל, מונה מית מונה והתקנ
ת הנ"ל ברות החזייה וריכוז מונים, בהתאם לקביעדמת גז, מרכקדון, מקיפ

ועל תנאי מוקדם למסירת החזקה בפוזאת כן, יני, לפי העתהמקומי והרשות
, בעתיד על הדירהיחול  אוו/ל כל סוג שחכן כל תשלום אחר מו ,יובדירה ליד

מסירת ה ממועד ה בדירו/או החזקהבעלות  זכותמתוקף כל תשלום אחר לרבות 
ן ין חיבור הבנייגום בתשללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  ירה.קה בדהחז

וטל על מ תיהדירעד למונה  ולרשת החשמל כל האספקה לגזים, למימלרשת ה
 .רהבחה

ירה חיבור הדשל ו/או מונים חיבור ר בוע לום כלשהואם שילמה החברה תש .15.5
לוי החברה ממילעכב את ו כדי אלה יש ב תשלומים יצועבשאי  וככל כנ"ל

 הלהחזיר תשלום ז הרוכש לע, יןתחייבויותיה בהתאם להסכם זה ולפי כל דה
מדה שי הצת הפר, ובתוספלחברה מיד עם קבלת דרישתה לכך, בתוספת מע"מ

עמודנה לרוכש הדירה תי מובהר כ בהם. וכש חבהרש לומיםר בתשעל פיגו למדד
 .ושה המקוריי הנכלפ לונה שעמדו טענות הגאותן  חברההכלפי 

לפני  ה בדירהקש את החזהאמור לעיל, תמסור לרוכ רה, למרותם החבא .15.6
 7 חברה תוךהאישורים כאמור, יהיה הרוכש חייב להמציאם ל השהומצאו ל

מים זמני ל חיבור החברה יןתקאם ת קבלת דרישת החברה לכך.מ ימים 
 ק אתולהפסיור הזמני את החיב שאית לנתקרורה, תהא החברה זכאית לדי

ית, משות המקואם לא יומצא לה האישור המתאים מהרדירה אספקת המים ל
 .ו התראה מוקדמתאת ללא כל הודעה וזא

ו/או להתקין חיבור מים לספק בה ל החברה חואמור לעיל כדי להטיל עאין ב .15.7
ים כל המסמכל ע לחתום וכשוע מחובת הראו לגר ו לביתרה ו/אהו לדילשכ זמני

בדירה  ומחזיק על הזכויותבכרישומו  כוןעדל עירייהה בהתאם לדרישת
  .הארנונהום לשוטפים, לרבות תשיסים המהתשלום  לצורךרישומו ו

ברה לפי דרישתה את חלקו חללם שיהרוכש וע מכל האמור לעיל, מבלי לגר .15.8
ות מסה"כ ההוצאסי שיעור יחדירה, שחושב בהמים בהוצאות צריכת ב סיהיח

ח של דירת הרוכש משטשטחה היחסי  , לפיייםזמנ יכת מים בחיבוריםבגין צר
 אמור.רות כירות המחובמספר הד כלל

, כהגדרתה בנספח התשלומים והמועדים, נקבעה על ורההודע לקונה כי התמ .15.9
סים ושיעורם כפי שהם ביום חתימת החוזה. יבהתחשב בסוגי המדי המוכר י

נם יו, ושאכל שיוטלסים חדשים, כיונה במבכפוף להוראות כל דין יישא הק
הם ככל ש –סים קיימים ית החוזה ו/או בתוספת למתימקיימים ביום ח

רתה לקונה ובלבד שמיסים אלו חלים על רוכש למכיו/או מתייחסים לדירה 
בהתאמה, ככל שיחולו מיסים חדשים החלים עפ"י דין על עפ"י דין. ודירה 

 .המוכר ידאג המוכר לשלמם
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נויים שיידרשו ו/או שי ו שיפוציםות ו/אגין עבודות פיתוח נוספצאות בכל ההו .15.10
ות מוסמכת אחרת, או יבוצעו על ידי כל רש על ידי הרשות המקומית או יידרשו

לאכלוס )במצטבר( מאת  4לאחר מסירת הדירה לרוכש ולאחר קבלת טופס 
קו הרשות המוסמכת, יחולו על הרוכש בלבד והרוכש ישלם במועדיהם לפי חל

ההיטלים,  את האגרות,בבתים  בית אוהיחסי ביחס לשאר הדירות ב
מקומית שר הוטלו על ידי הרשות הההשתתפויות, הוצאות ותשלומי החובה א

  ות מוסמכת אחרת בגין עבודות הפיתוח הנוספות כאמור לעיל.ו/או על ידי רש
 למען הסר ספק, מובהר כי כל ההוצאות בגין עבודות פיתוח נוספות ו/או

ו/או יידרשו או  ות המקומיתידי הרששו על שיפוצים ו/או שינויים שיידר
אכלוס ועד למועד ל 4אחרת עד לקבלת טופס  יבוצעו על ידי כל רשות מוסמכת

הדירה לרוכש יחולו ויוטלו על החברה ועליה בלבד. מוסכם בזה כי על  מסירת
עם חברת הרוכש ועל יתר בעלי הזכויות בדירות שבפרויקט חובה להתקשר 

למתקנים המשותפים ש המשותף ומל לרכוקת החשחשמל בכל הנוגע לאספ
המשותף יחולו על  צריכת החשמל בגין הרכוש לדירות. מוסכם בזה כי הוצאות

י הדירות כולם לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף וכי הרוכש יישא רוכש
 .בתשלומים אלה כאמור

 על הרוכש, זה אות הסכםהתאם להורבתו הקדמ לרבות, סירההמ מועדמהחל  .15.11
רכוש קת ושמירת החזומים ובהוצאות אהתשל קו היחסי בכלאת חל לשלם

ות, גג, חדר מדרגיתקנים, מסד, רבות מעלית, מ, לובבתים שבבית המשותף
 י גזקנמתמשותפת, ורשת החשמל ה (ות מאגר/י מים)לרב צינורות המים מערכת

י , מתקנ)לרבות טמוני קרקעפה מתקני אש קירות חיצוניים,, י גז(/צובר)לרבות 
 המדרגותקיון )בחדר יב, גינה, ניו, ב( כליםלות מפחי אשפה או עגר, מחזו

ים לדיירי שירותים הניתנה כל הגות וכיוצא באלמאור בחדר המדרובחצר(, 
 הרהבית( או החבועד ) והבתים ביתלפי דרישת נציגות ההכל , תיםוהב הבית

  .ןכל דיובכפוף להוראות 

, דירהבש אף אם הוא לא השתמהנ"ל  ומיםשתתף בתשלה חייב להיהי רוכשה .15.12
 םווכש לחתן מתחייב הרכ ם.ל או בחלקשותף או בשירותים הנ"ברכוש המ

נציגות הבניינים על הסכמי ן ו/או ינים בעלי הזכויות הנוספים בבביחד ע
 ,בות אך לא רק, לררשחברת מעליות ולשאת בכל תשלום שיידת עם התקשרו

 ות. המעלי טוחיתקלות, בי, טיפול בוטפתקה שבאחז

 שאית לרוכשיה,רם נמכרה ו/או נמסרה שבבעלות החברה וט לגבי כל דירה .15.13
את המשותף, זהקבועות בגין אחזקת הרכוש  מההוצאות היחסי בחלקהחברה 

 .ועללהבדיל מהוצאות עבור צריכה בפ

ו רש לשלמידתה רהחבסכום ש ,כךל עם קבלת דרישתה ,שלם לחברהי הרוכש .15.14
ל בהסכם זה לעיפורט כמוצאות ההאגרות וה עבורבפועל  על ידהששולם ו/או 

ונית עבור ה העירוש והארנונום מיסי הרכסכוכן את  חלות על הרוכשאשר ו
ים ואילך, על מנת לאפשר את קבלת האישורמסירה ה מועדהתקופה החל מ

 .רושים לביצוע הרישום על פי ההסכםהד

ות , האגרסים, הארנונותיאת כל המשלם יהרוכש י ה כזבהר ומודגש במו .15.15
מוסמך כל גורם ל לרשות המקומית ו/אות הממשלתיות ו/או ההיטלים לרשויו

הדירה ו/או כל  סוג שהוא החל ו/או שיחול בעתיד על חר מכלוכל תשלום א
 קופהל בגין התאו החזקה בדירה, והכות ו/תשלום אחר הנובע מזכות הבעל

 .וכש ואילךבדירה לר החזקהסירת מועד משמ

החל על תשלום  תה הראשונהיום מקבלת דריש 14ה תוך שלם לחבריוכש רה .15.16
הפרשי הצמדה למדד  תפבתוס חברהם על ידי ההסכם זה ושולל פי הרוכש ע

 .רהח התמוכהגדרת מונח זה בנספ ככל ויחולו פיגורים יביתאו רוריבית 
 

 ש המשותףאחזקת הרכו .16

ים המשותפ טחיםהשו את הרכוש המשותף ו/אאת  ידרשו לנהל ייריםל שהדככ .16.1
משותף בית הר לעיל, נציגות הכי אז על אף האמו, אחזקהאמצעות חברת ב

 .לתקופה שלא תעלה על שנתיים חברת אחזקה עם רתהיה חייבת להתקש
 ב'71כמשמעו בסעיף  הדיירים קבל ע"י רבחדש רק בהחלטה שתתההסכם ית

 .1969-תשכ"טעין, לחוק המקרק



24 

 

 

 יתשל הבגות הראשונה כנצים בבית יירישלושה דית, למנות יה רשאתה ההחבר .16.2
חוק  אותרדיירים בהתאם להו תפיאסינוס "( עד לכהראשונה הנציגות)להלן: "

 המקרקעין.

ם ית והבית/יעד למועד אכלוס הבר בזאת כי על אף האמור לעיל, מובה .16.3
הם ק מים הנ"ל )או כל חלמשותפוהמתקנים ה ים, יתוחזקו השטחיםהסמוך/

הדיירים או /ו אשונההנציגות הרו ו/א הנציגותידי על מה( ייתו הסתיישבנ
נייתו/תם שב םלפי העניין, של הבית/י הבית,ונים שיאכלסו את הראש

 .תבית אחרות נציגהסתיימה, וזאת עד למינוי 

ו/או נציג עם הרוכש לנציגות  ההתקשרותעביר פרטי החברה רשאית לה .16.4
ל לצורך כיהם ם, לדברקשים על ידלו מתבר את לבית המשותף כאשנציגוה

וש ו הרכל הבית/הבתים ו/אאו פעולה אחרת ש/ו אחזקהולה הקשורה בפע
הייה ף לדין להעביר לפי שיקול דעתה ומבלי שתכפובהמשותף בו. כמו כן ו

ש בקש לספק שירות נדרלגוף המ שרות כאמורת בכך את פרטי התקמחויב
שות יקט, הרספקי הפרו המבצע,לן לדייריו כגון הקב ו/או לבית/בתים

ו אחזקה ו/אי חברת ככל שיידרש מינו כי, זאתמובהר ב ו"ב.וכי המקומית
זמן  יינתן לרוכש ולשאר הרוכשים בבניין פרק ,16.1בכפוף לאמור בסעיף  ולניה

עד יום טרם מו 30ו כן שלא יעש ניהול וככלר בעצמם עם חברת הלהתקש
עם ח הכו יפויח ידיירים מכום של הבשמאזי המוכר יתקשר  צפוי,המסירה ה

ה א תעלאיזור ולתקופה שלהמקובלים בענף ובם לתנאיניהול בהתאם רת החב
מכת ככל שהוועדה המקומית ו/או רשות מוסאם וכי  יובהר .על הקבוע בחוק

התאם הדבר ייעשה ב ,יהולזקה או נות חברת אחחייב את החברה למנאחרת ת
 המכר.  ת חוקלהוראו

 הבתים/תת הביבחזישינויים  .17

ביצוע כל לתן הסכמתו יילא ו ביצוע תיריצע, לא בילא הרוכש כי  בזהמוסכם  .17.1
 כדין. היתר בניהקבלת לא ל זאתו יה,היתר בנ נדרשך ביצועם שלצור םויישינ

 או הדירה/והבית על אפשרות רישום  להשפיע שיכוליםשינויים  ו/או כל
עד למועד  ים והפרויקט/תביל קבלת תעודת גמרו/או  ת רישום המקרקעיןבלשכ

ש רשאי לבצע וכהר נמסרה לרוכש, רהאחר שהדיובהר כי לי .קהמסירת החז
כל והשינוי נעשה שלא כ .רי הבניה כדיןף לקבלת היתבכפו בחזית הביתשינויים 

ישיב  תףמשוהבית ה םרישומנוע ו/או לעכב את די לויש בשינוי כתר יפי העל 
   .תהמוסמכ הרשות של תה הראשונהשדרי הרוכש את המצב לקדמותו מיד עם

יעה מרפסת, שינוי במעקה, פגסגירת ה, פירושו: ם זסכ" בהשינוייםג "המוש .17.2
פסת, ים במרהנעינוי התריסים צוני, החלפת או שחיהבקיר או בציפוי  בחזית

 הנע, סידורים-פסת, שינוי צבע התריסעה בפריקסטים הסוגרים את המרפגי
 קירותחומר אחר על ה, חוטי חשמל או כל ת צינורותית כביסה, התקנתליל

ג, ה אחרת בגקנת דודי חשמל וכל פגיעוג, התנטנות מכל סת אקנהחיצוניים, הת
ת ידוע באחם לפגוויישינויים, העש לטים וכיוצא באלהש תהתקנת או תליי

 המראה החיצוני של הבית.

חייבת לא תהא אית אך א רשהתכי החברה  הובהר לקונהען הסר ספק, למ .17.3
שר יפר ת אגד רוכש דירה בביכנ, ןהמוקנים לה על פי די אמצעיםבוט קלנ

 .מהוראות סעיף זההוראה 

  וזרבלתי ח חוי כפויי .18

חוזר בנוסח  לתיבח ופוי כיל יע עמד חתימת הסכם זהבמ חתוםי שהרוכ .18.1
, מסכים בחתימתו .בשני עותקים מקוריים 'ספח גנכ ם זהלהסכ מצורףה

באי  יהיו ח הנ"לוי הכפוירטים ביתיהם מפוהאנשים והגופים ששמוכי  וכשהר
 ישמשח וי הכפויי .כאמורח והכ יפובייהם ות לכויות הניתנהסמ מתוקףכוחו 

ו ע ממנכל הנובעל  ,דבלבראות הסכם זה לביצוע הו מיופי הכחו/או  חברהה את
, רמ"יה עם , חתימת חוזה חכירהחתימה על הסכם אחזק ,ך לא רק, ארבותל –

, זיקות ההנאה אמשכנת, הכשהרובדירה על שם  ת החכירהרישום זכולרבות 
 .זה הסכםל פי הרישומים ע שארו
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  ין היתר,, בחוך את מיופי הכח יסמיוהכ פויייכי  בזה צהרמו למנוע ספק כדי .18.2
ון בצו רישום הבית תיקכל שינוי או ה חברלקבל על פי הוראות הקש ולב

בקשות , לבנייה יות בנייה וההיתרים הדרושיםצמדות, זכוהמשותף, ה
 ריבהית הבתים/קע ו/או הביתהקרן עיר החלה על נינית בכולשינויים בת

רה וכן למחוק הערות אזה לכל אלה סכמתוש על הוכם הרבשולחתום הבנייה 
והכל בכפוף להוראות  רמ"יבם מיישוטות בהסכם זה ו/או רמפורבנסיבות ה

 ות כל דין.הסכם ולהורא

יצגו בכל יכש ולח להופיע בשמו של הרווהכופי ח את מיופוי הכייסמיך י כן כמו .18.3
 ציפלימוני לתי אוכל משרד או פקיד ממשת ובפני וטיאו ערכאה שיפפט משבית 

יחסים לקרקע ו/או מתיסכם או פשרה הדין, השמו לכל פסק ם בולהסכי
הרוכש  יותח לא תפגע בזכוופוי הכיובלבד שכל פעולה כזו על פי י תיםלב/יתלב

של הגביל את זכותו לבכדי יפוי הכוח לעיל, יבאין י הר כמוב על פי ההסכם.
 .תכנוןדות הבפני ועו להגיש התנגדויות כאות ו/אלערהקונה לפנות 

למלא בעצמו אחר בה הרוכש מן החו חרר אתח לא ישווי הכפימתן י .18.4
ום כים שיידרש לחתתיו על פי ההסכם ולחתום בעצמו על כל המסמיבויוהתחי

  ה.להוראות הסכם זבהתאם  "דעוה עליהם על ידי החברה ו/או

 תוראות כלליוה .19

יו קום עלמהאת וק ולבד כול היה לראותיהרוכש בכך רצה שככל  כי סכםמו .19.1
 ספחנכפרט הטכני המצורף מרה וכן בדק את הוהדי יםהבת/הבית הוקם/מוקם

לבקשתו  שהרוכברה תפנה את החלהסכם זה על התוכניות המצורפות אליו.  'א
 בבית יכ דע לרוכשוה ויקט.ו הוקם ו/או יוקם הפראו/למיקום עליו מוקם 

 כם זה,סעל פי הפרט לדירה הנמכרת  נים נוספים,ומתקנם שטחים יש
 דירה לדוגמא ואחרים ,ים, מקומות חניהת, מחסנשמש כדירודים לוהמיוע

 (."הנכסים האחרים" :לן)לה

ם יכסו להשכיר ו/או למכור את הנאש ו/ת לעשות שימומובהר כי החברה זכאי .19.2
ול סביר לניצי להפריע רשאוהרוכש לא יהיה  ,שתחפוץ האחרים בבית לכל מי

החברה  אחרים מאתסים הוכר הנכו/או ש די רוכשהנכסים האחרים על ישל 
רה עצמה, לרבות לצורך דירה החב ו אחרים ו/או על ידיאו/או מאת אחר ו/

 לדוגמא.

 הקבועים בכללים מדהעו כחוזה והשיכון הבינוי דמשר ידי על אושר זה חוזה .19.3
 אחד לכל ביחס אישור וותלה כדי זה ורבאיש משתכן'. איןל 'מחיר במכרז

 החוזה, להגביל על מ"מו לקיים כשהרו לש זכותו את ילבזה, להגהחו מסעיפי
 ןדי כל פי על החוזה סעיפי כנגד טענות לטעון רוכשאפשרות ה את לשלול וא

 ו.סעיפי כנגד שיפוטית תרקובי כלשהי מפני חסינות חוזהל נותלהק כדי או

 ר העברת זכויותויסא .20

מיום  י, החלשליש צדל האו חלק ממנ הדירהלמכור את  רשאי לא יהיה הרוכש .20.1
מיום  שנים 7 או בחלוף לדירה 4פס טו ם מיום קבלתשני 5ף ועד חלו הישתרכ

ברת זכויות לאחר , לרבות הסכם להעקדם מבין השנייםביצוע ההגרלה לפי המו
 שבעאו תום חמש השנים  ת לפניכר, אשר נשניםאו שבע  יםשנה תום חמש

ירה למגורים את הד השכירל אירשיהיה רוכש הזאת יחד עם  .אמורותההשנים 
צהיר וכתב תעל ל יחתום הרוכש אמור לעיה בהבטחת עמידת הקונ. לשם לבדב

  .הלחוזה הבני 7התחייבות בנוסח המופיע בנספח ג'

ב כש על כתיחתום הרומת הסכם זה, מד חתייל, במעהאמור לע הבטחתל .20.2
 שר, אםאו מי מטעמ וימשרד הבינל ו/או המנהבת ולטיר ותצהחייבות הת

ברו לרשות , אשר יועפי הענייןל 'ונספח  -ו 'הנספח כם כלהסים צורפמ
 .י והשיכוןרד הבינואו למשל ו/רקעי ישראמק

טרם  האו חלק ממנ רההדיוימכור את  לרוכש כי ככל ויפר התחייבותו מובהר .20.3
 או/ו מ"ירל ₪, 450,000של סך בתשלום  חויבר, הוא יחלוף המועד האמו

 .טעמםמי מ אוו/ד הבינוי והשיכון למשר
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, לפי נספח ו'-ו 'הפח סנבתנאי י לצורך הבטחת עמידתו לרוכש כ מובהר .20.4
 ה.קרקעין וכן בספריום החברה הערת אזהרה בלשכת רישום המתרש ,יןהעני

או /ו ת החברהישלפי דרמסמך הדרוש לצורך כך  תום על כלהרוכש מתחייב לח
 .רקעיןלרישום והסדר מקות האגף דריש יפל

ו ( את זכויותיההעברה" "מקבל :ןלאחר/ים )להל להעביר כאיזה היי לא הרוכש .20.5
 מראש ובכתב על כך והבנק החברה כמתה שלהס להסכם זה בלא שיקב לפי

ש כשהרוכ ברה כנ"לכמתה להעתן את הסיהחברה ת .עילל 20.1וף לס"ק ובכפ
 :ןללה טרהמצטברים, כמפו ת כל התנאים המוקדמיםא ימלא

בת וד לטו)ולרבות לאחר שהשעבירה יקבל את החזקה בד כשהרו .20.5.1
את כל  וימלא (לדירהחרג ביחס הום( ייאם קהמלווה )הבנק 

 ו על פי הסכם זה.התחייבויותי

ההעברה בין הרוכש לבין מקבל  חתום כדין )מקור( ימציא הסכם .20.5.2
או ו/מס ל וכמס שבח המדינה המעיד ר את אוצמסמך מ כן ימציאו

שולמו או כי הוא   רהבמכירת הדיהקשורים  אגרה ואו/ המלוו
רכישה החל על מקבל כי מס העיד ישור המלמם וכן אפטור מלש

גם  ש הרוכשיידר בהעברת זכויות ללא תמורה, ולם.ההעברה ש
רת בהסכם הענוסף על ים מאומתים ע"י עו"ד, המצאת תצהירל

  ( ככל שייחתם.ורות )מקזכוי

 הועדה המקומיתומאת  רכוש סמטונות דות מאת שלעות ימציא .20.5.3
ומים התשלכי  מיםותאגיד ה המקומית הרשותלתכנון ובניה, 

ות אלה בקשר לדירה שולמו יוגיהם המגיעים לכל אחת מרשולס
 ו להעברת זכויות הרוכשא הדירההתנגדות להעברת  דםמצ ואין

 ברה.עמקבל ההל בדירה

ם א - כנתאעיד כי המשהמש מטעם הרוכמאת הבנק  רשואיציא ימ .20.5.4
ברתה סכים להעהמטעם הרוכש כי הבנק סולקה או  - תה כזאתיהי

 - ונתמלאמטעם הרוכש תנאי הבנק רה וכי ההעבם מקבל על ש
שחרר את מטעם הרוכש הבנק באם ישנם תנאים כאלה, וכי 

לוואה בגין הה ל הדירהמשכנתא עה מהתחייבותה לרישום ההחבר
לשלם  תחייבמ הרוכש יובהר כי .כשרולמטעם הרוכש תן הבנק שנ

שום בהעברת ריש הכרוך שיידרש מהבנק של הרוככל תשלום ככל 
 מקבל הזכויות מאת הרוכש.על שם  כנתאהמש

הבנק, כפי שתורה לידי כי הרוכש מסר לידי החברה או  ןוכ .20.5.5
 שהוסבו הרבות אלל צאו לואת כל הבטוחות אשר הומהחברה, 

 עיל. ל 12 יף, כמפורט בסעעם הרוכשמטלבנק 

בדירה מהרוכש  החכירה זכותהעברת  המנהל על ישור מאתא וכן .20.5.6
 למקבל ההעברה.

 יםנזכרהכוח ה ילייפודומה ב חוכ יייפוקבל ההעברה יחתום על מ .20.5.7
 ם זה.כסובנספח ג' לה לעיל 18סעיף ב

כתב העברת זכויות בנוסח ברה יחתמו על עקבל ההרוכש ומה .20.5.8
את  כדי לשלול בו יהיהלא בד שובל עתה של החברהיח את דנשי

 .כויות כאמורהעברת הז

המעיד  (פקודת הראיות )נוסח חדשתצהיר על פי  יתןיהרוכש  .20.5.9
חופשיים  בדירהזכויותיו ו/או  םההסכ וכש על פירות של השהזכוי

 לישי כלשהו.ש כות צדכנתא וזשכון, משמכל שעבוד, מ

ור ו לעוה"ד עבה ו/אמו לחברלהעברה ישה הרוכש ו/או מקבל .20.5.10
בצו בוע בקשר להעברה הנ"ל כקם הכרוכות בטיפול וצאותיהה

תי חיר מרבי לשירורכים ושירותים )קביעת מפיקוח על מחירי מצ
-תש"ס  י המקרקעין(,יות בפנקסום זכושדר רישירות בהע נותן

  .ן בהוראה אחרתאו יקבע כדי/ו עת לעתשיתוקן מ או כפיו/ 1999



27 

 

 

רת אחזקה ם עם חבבהסכבית קשורים גות האו נצי וכששהר כלכ .20.5.11
יא לחברה אישור מאת חברת ימצאו ניהול בפרויקט, הרוכש 

ל ניהול ועה "י הסכםבויות הרוכש עפעל קיום כל התחיי ניהולה
 בנוסח הסכם אחזקה עם חברת הניהול העברה על ת מקבלתימח

כל שולמו י ור מוועד הבית כוכן איש ה עתותצלה באהמקובל א
 .נדרשית כבון וועד הבעל חשהכספים 

ערת האזהרה ככל את החשבונו אחריותו ועל  עלרוכש ימחק ה .20.5.12
מה רת האזהרה שנרשבתו על המקרקעין ואת העונרשמה לטו

ש הלוואה המובטחת נטל הרוכ ש ממנורוכם ההבנק מטע תלטוב
א על כך הרוכש להמצי עלהר כי מוב רשמה.ככל ונבמשכנתא, 

 חברה. של האופן סביר, תה, בהנחת דעה לו הוכחא/אישור ו

 שנים 7 חלוף עד ולדירה א 4שנים מיום קבלת טופס  5חלפו  .20.5.13
 ןחילופיל יהם /ואופי המוקדם מבינל הגרלהצוע הבי ממועד

, מופנה לחברה, רמ"יאו ו/ הבינוימאת משרד המצאת אישור 
ם קבלת יונים מש 5בטרם חלפו  בדירה ותת הזכויר העברהמתי

גרלה לפי המוקדם הע הביצוד שנים ממוע 7או /ו ירהלד 4פס טו
 בספרי לשכת רמ"ימחיקת ההערה אשר רשומה לטובת  מבינהם,

ועל חשבונו  אחריותובא תה, רמ"ירקעין ו/או ספרי שום המקרי
 ל הרוכש.ש

שומה , י מטעמוו מו/א תנו ערבויות חוק מכר לרוכשבמידה שני .20.5.14
רם החזירן שט וככל ככל שהוצאו לו ,ברהחל רןליו להחזיע

 רוכש כלל שהבנק נדרש לשלםזאת ללא ו ה,בהתאם להסכם ז
 על פיהן.  םסכו

ום א רק תשל, לרבות אך לותיותחייבויה הרוכש מילא את כל יתר .20.5.15
על פי   ו חב הרוכשלום אחר באו כל תש/או כל חוב ו/והתמורה 

  כויות.עד העברת הזולמ ההסכם עד

ל, הינה לאפשר את ביצוע ם הנ"ורי, תכלית המצאת האישקספר למען הס .20.6
החברה, בהיותה חברה משכנת. לחברה לא בספריה הפנימים של  ומיםהריש

 ים/תמדיירי הבי ו/או מיכש ת של הרוכל חוב ו/או חבו ות בגיןריתהיה כל אח
ת כדי הזכויוהליך העברת בין או גוף ו/או צד ג' כלשהו ואל רשות ו/כלפי כ

 .שמצג אחר כלפי הרוכ לכ ורליצ

או מקבל /ה רשאית לדרוש, שהרוכש והחברלפגוע באמור לעיל, תהיה מבלי  .20.7
ביצוע שיהיה דרוש לשם  מך נוסףמסההעברה ו/או שניהם כאחד ימציאו לה כל 

 ויות.העברת הזכ לונכון שיל יע

 הפרה .21

ת רשאי, כל דין ולפי הסכם זה פיל פגוע בזכויותיה האחרות של החברהמבלי ל .21.1
ות, כולן ות הבאלעשות כל אחת מהפעול אים,ם הבברה בכל אחד מהמקריחה

 לבטל הסכם זה; למנוע בעדלאכוף הסכם זה;  –לחוד  יחד וכל אחת מהן
יו מן וש את פינולידיו; לדר הדירהרת מסי לעכב את; דירהלשל הרוכש כניסתו 

ה ואל בע לעצמה,ה תקסדר שהחברה פיהכל לפי ברירת החברה ול - דירהה
 קרים:מה

שלם במועדו ש לא יהרוכהפרה יסודית אם  הווהבר ימוסכם כי הד  .21.1.1
ו/או תשלום  הדירהם כלשהו על חשבון מחיר ובשלמותו תשלו

ה, או כם זלפי הס ם החלים על הרוכשם האחריימהתשלומ
 ים.קובים בנספחנה

יפר  שוכהרש ככלתחשב כיסודית בהסכם זה רה הפכי  מוסכם  .21.1.2
ווה ם תהר בהם נקבע כי הפרתשם אעיפיהוראות הסאה מהור

סודית ו כל הוראה שהפרתה הינה יזה ו/אהפרה יסודית של הסכם 
כלפי  רהלחבשיש  עפ"י הדין. אין באמור בכדי לגרוע מכל זכות

  זה. "י הסכםעפ הרוכש



28 

 

 

ידי הרוכש, תהיה החברה כם על דית של ההסשל הפרה יסו במקרה .21.1.3
ליט החברה חשת מקרהבההסכם.  ל אתחייבת לבטא ל זכאית אך
לרוכש, ובאותו הודעה עשה כן על ידי משלוח ם, תההסכלבטל את 

החוזה בטל ומבוטל והחברה תהיה רשאית למכור את  המועד יהיה
 ראות עיניה יאחר לפ ימושבה כל שר/ים ו/או לעשות ירה לאחדה

   .אות המכרזף להורוהכל בכפו

תקן  בהם לאת מוקדמאה לרוכש התרתנה אלו לאחר שנת החברה תנקוט פעולו .21.2
ד הרוכש בביצוע תשלום גור מצשר לפיבא מובהר כי .ההפרות ה ו/אואת ההפר

ם הפרה יסודית רק איחשב כר מעין זה פיגו ה,מן התשלומים על חשבון התמור
ש לא תיקן את ההפרה והרוכ ,בהודעה בכת לכה בדרך שרלרוכש א המוכר נתן

   כה לקונהו.ארה ם ממועד מתןמיבתוך עשרה י

ה יסודית מצד הרוכש, ישלם הפר עקב הסכםתבטל את ה חברהשהה במקר .21.3
תאם לתנאי אחוזים( מהתמורה, בה)שני  2%-הרוכש לחברה סכום השווה ל

ועד למועד ההסכם  תתימממועד ח חוזה,רוכש שנקבעו בה של תשלומי הההצמד
סכם, וזאת ביטול הה וצאותמראש בגין הכפיצויים קבועים ום, תשלום הסכ
. החברה פי הדין ובכפוף לועל  נה לחברהנוסף המוק סעד כלמ מבלי לגרוע

תוך הסכומים יצוי המוסכם כלעיל מסכום הפ תהיה רשאית לחלט לטובתה את
ור, ביטול כאמ מקרה שלב ,למור לעיאוע מהי לגרלמב .וכשלמו לה ע"י הרששו

בכפוף הרוכש ה על ידי למו להסכומים ששוב לרוכש את יתרת תשי החברה
לעיל ובהתאם להוראות   4.16בס' כהגדרתם בה בביטול ההש איתנבהתאם לו

 .לעיל 4.21ס' 

ספים שהופקדו כהלרוכש את החברה להשיב  על ,כדין ביטול חוזהבמקרה של  .21.4
כספים ה דתהפק ד החל ממועדדדים למצמוכשהם  קטהפרוי בוןשבפועל בח

נוי פי וםיום מי 45 -לא יאוחר מ וזאת ,השבהה מועדלועד  בון הפרויקטבחש
 ל.מיום הביטו -בהם טרם נמסרה החזקהובמקרים ש ידי הרוכש,ה על הדיר

 הז הסכםל בהתאם לקונה שנמסרו הבטוחות את לבטל זכאית אהה תחברה .21.5
תו על ידי פרבוטל עקב הההסכם ל שוסכם, ככאת הפיצוי המלגבות ו/או 

 הקונה.

 סעד כל ההקונ מאת לתבוע המוכר של מזכותו גרועל בא לא זו בפסקה מורהא
 עקב לרבות וכרלמ שנגרמו אחרים נזקים כל בגין פיצויו ישיפו ותלרב אחר

 .זה כםהס פיל לקונה שנמסרו הבטוחות השבת או/ו ביטולב עיכובים

לבטל את הערת  רשאית החברהתהא  הסכםביטול ה בהר כי במקרה שלומ 
טל א רשאית לפרוע כל הלוואה שנן תהוכש וכרככל שנרשמה על שם ה ההאזהר
שימשה שדירה ל ימוןממן ממנו לקח הרוכש לגורם הממו ולהשיב הרוכש

ם בהתא יגיעו לרוכש מאת החברהפים שם הכסוובה סכרתה, עד גזלהח כבטוחה
 לסעיף זה.

פרת החוזים )תרופות בשל הוראות חוק החולו זה ית הסכם רמוסכם כי על הפ .21.6
 . 1970 –חוזה( התשל"א 
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 שונות .22

 א להסכם זה.מבוכמפורט ב יאכי הסכם זה הלצר כתובת החברה .22.1

מועד  )עדזה במבוא להסכם  הכתובת הרשומהכי הסכם זה כתובת הרוכש לצר .22.2
 המסירה(. מועדלאחר זה ) הסכם ה( או כתובת הדירה נשואמסירה

לפי מסירה  אישוררשום עם ואר דשנהו שתשלח בצד אחד למעה מהוד כל .22.3
אר שעות לאחר מסירתה לדו 72ילו הגיעה לתעודתה תחשב כא ליעהכתובות ל

כל ותא יוה חברהות לת יהיו שייכיה העתידיוניות הביובהר כי, זכו למשלוח.
ת להוראו בכפוףאחר עשות בהן שימוש או ל ולנצלן, למכרן/ להעבירן  ןלנייד

כר לאחר שהמוכר ממועד היווצרן הינו כויות שבר בזאין מדו, ובלבד שדין כל
  .ןיכל הדירות בבני את

 
            :ם ביוםבאנו על החתואיה ולר

 
 
 

                                                                                                  
                                      

 כ שר ו  ה ר ה ה ח ב 
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 ורהנספח תמ -נספח ב'

 
 

 ____  שנת ___  לחודש  ____ ביום     -להסכם שנערך ונחתם ב                        
 

         
  בין:

 זוהר וצפריר שרבט חברה לבנין בע"מ 

 514943893ח.פ  

 , תל אביב32 מרחוב הברזל 

         ( "המוכר"או  "החברה")להלן:               
 מצד אחד;                 

 
 כםהרוכש כמפורט במבוא להס ין:לב

 מצד שני;        
 

 מוסכם ומותנה בין הצדדים כי:

 מבוא   .1

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

 להם נקבע אם אלא, המכר בהסכם לו הנתונה המשמעות תהיה זה ספחבנ ביטוי או מונח לכל .1.2
 .בהסכם ושםפיר על זה בנספח להם שנקבע הפירוש יגבר שאז זה בנספח אחר פירוש

דירה שמספרה הזמני: ______ בבניין שמספרו הזמני: ______  בקומה ______  :הדירה פרטי .1.3
_ ו/או כל הצמדה אחרת שתוצמד חניה שמספרה הזמני ______ מחסן שמספרו הזמני_____

 .לדירה

 .המכרלהסכם  4ובכפוף להוראות סעיף  12.202260.: החזקהמסירת  מועד .2

 לום הדירה ותנאי התש מחיר .3

₪,  _____בסךהדירה מתחייב לשלם לחברה את מחיר  הרוכשלרכישת הדירה,  בתמורה .3.1
כל במועדים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה, וה שקלים  : במיליםו) כדין "ממע כולל

 (."הדירה"מחיר ובשיעורים כמפורט להלן )להלן: 

"ט שכ תשלוםב הרוכש יישא, זה הסכם על ההחתימ במעמד, ההסכם מהוראות לגרוע מבלי .3.2
 ממחיר( 0.5%) אחוז חצי או כדין"מ מע בתוספת₪  4,960 של בסך, הדירה למחיר בנוסף"ד, עוה

, פישר"ש ע חשבון לפקודת בהמחאה שולםשי, מבניהם הנמוך לפי, כדין"מ מע בתוספת הדירה
 בהגו)דירות( )הגבלת  המכר נותלתק ובכפוף בהתאם והכל דין עורכי' ושות אוריון וול, חן, בכר

 .2014-"התשע(, המשפטיות ההוצאות

  תשלומים  .3.3

ממחיר  7%]המהווה ₪  ________במעמד חתימת הסכם המכר ישלם הרוכש סך של  .3.3.1
"התשלום פרשי הצמדה, כהגדרתם להלן )להלן: הדירה[ )כולל מע"מ( בתוספת ה

 (. הראשון"

 'ב נספח
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כנאמן ת' נאמנים בע"מ, אשר ישמשו התשלום הראשון יופקד אצל פישר, בכר, חן ושו

"(. הצדדים נותנים בזאת, הוראה הראשון התשלום על הנאמןשל החברה )להלן: "
ר קבלת ן על התשלום הראשון, להפקיד את התשלום הראשון לאחבלתי חוזרת, לנאמ

פנקס שוברים, ישירות לחשבון הפרויקט, כהגדרתו בהסכם המכר באמצעות "שובר 
 ראשון את "השובר לתשלום". רה תמסור לנאמן על בתשלום התשלום" לאחר שהחב

ה[ ממחיר הדיר 20%-השלמה לממחיר הדירה,  13%המהווה ]₪ _________סך של  .3.3.2
מע"מ( )בתוספת הפרשי  שקלים חדשים[ )כולל__________________]במילים: 

. ככל ועד למועד זה לא ימים ממועד החתימה על הסכם 45 הצמדה(, ישולם בתוך
ימי עסקים ממועד  7 תוךב ה את התשלום כאמור, ישלם הקוננפק פנקס שובריםהו

 הודעת" )להלן: הודעת המוכר לפיה הונפק פנקס שוברים לדירה, כמפורט בהסכם זה
 . "(החברה

מובהר כי עם קבלת הודעת החברה, מתחייב הקונה להגיע על מנת לקבל את פנקס 
מלווה "י הבנק הכל מסמך שיידרש ע השוברים ולחתום על אישור בדבר קבלתו ועל

 לצורך כך.

 לקונה יימסר לא, זה הסכם חתימת ממועד ימים 45 ובחלוף ככל כי ומוסכם מובהר

 יוצמד לא( מהתמורה 13%) זה סעיף נשוא והסכום יוקפא דדהמ אזי, השוברים פנקס

 . לאחר מועד מסירת פנקס השוברים עסקים ימי 7 -ועד ל 45 -מהיום ה למדד

מור בסעיף זה, תחול ככל שהקונה ישלם את כן, יובהר כי הקפאת המדד כא כמו

  .ממועד קבלת פנקס השוברים העסקים ימי 7התשלום על פי סעיף זה בתוך 

ממועד  העסקים ימי 7 ךבתו זה סעיף לפי התשלום את ישלם לא והקונה ככל כי הרמוב

 ול על תשלום זה.המצאת פנקס השוברים לקונה, הרי שהקפאת המדד כאמור לא תח

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ( )בתוספת  14%]המהווה ₪ ____ סך של ____ .3.3.3
 ת ההסכם(. חודשים מיום חתימ 7)הפרשי הצמדה(, ביום ________ 

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ( )בתוספת   14%]המהווה ₪ סך של ________  .3.3.4

 ים מיום חתימת ההסכם(. חודש 14ביום _________ )הפרשי הצמדה(, ישולם 

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ( )בתוספת  %14]המהווה ₪  ________של סך  .3.3.5
 .חודשים מיום חתימת ההסכם( 21ישולם ביום __________ )הפרשי הצמדה(, 

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ( )בתוספת  14%]המהווה ₪  ________סך של  .3.3.6
 .ההסכם( חודשים מיום חתימת 28____ )ביום ____הפרשי הצמדה(, ישולם 

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ( )בתוספת   %14]המהווה ₪  ________סך של  .3.3.7
 .חודשים מיום חתימת ההסכם( 36________)ישולם ביום __הפרשי הצמדה(, 

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל  10%]המהווה ₪  ________יתרת התמורה בסך ל  .3.3.8
 ימים טרם 14) ________ם יומהצמדה( תשולם לא יאוחר  מע"מ( )בתוספת הפרשי

מועד מסירת החזקה בדירה לידי הרוכש ו/או המועד בו הוזמן הרוכש לקבל את 
נאי למסירת החזקה , וזאת כת(י הוראות הסכם זה, לפי המוקדםהחזקה בממכר לפ

 בדירה לידי הרוכש.

 מותנים( לעיל כהגדרתו, אשוןהר התשלום)למעט  שלעיל 2.3 בסעיף האמורים התשלומים כל .3.4
 .המכר הסכם להוראות בהתאם לרוכש שוברים פנקס במסירת

 לאיסוף ממתין השוברים נקספ כי"ל( דוא באמצעות)לרבות  בכתב הודעה לרוכש תמסור החברה .3.5
  .הרוכש ידי על

ימי עסקים מההודעה הנ"ל יאסוף הרוכש את פנקס  5-מתן הודעת החברה, ולא יאוחר מ עם .3.6
 רד המכירות של הפרויקט, לפי בחירת החברה. לידיו ממשרדי החברה או ממש השוברים
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י עסקים ממועד ימ 5-השוברים ייחשב כנמסר לרוכש החל מ פנקסמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .3.7

 יומו של פנקס השוברים. הודעת החברה בדבר ק

 במלואו הדיןאו /ו המכר הסכם פי על עליו החלים מהתשלומים תשלום כל לשלם מתחייב הרוכש .3.8
 והחברה היה. התשלום למועד בקשר דרישה או הודעה כל לשלוח חייבת אינה החברה. ובמועדו

 להטיל כדי בכך יהא לא, כאמור דרישה או הודעה לרוכש לשלוח, דעתה שיקול לפי, לנכון תמצא
 .בעתיד כך לנהוג אחריות כל החברה על

  מקרה לבכימת הסכם המכר. מוסכם כי הדירה כולל מע"מ בשיעור הקבוע בחוק ביום חת מחיר .3.9
"י עפ, השינוי לאחר יחול פירעונם שמועד התשלומים כל ישולמו"מ, המע בשיעור שינוי יחול בו

 , ומחיר הדירה ישתנה בהתאם.ותשלום תשלום כל ביצוע במועד חולשי"מ המע שיעור

מ בשיעור החוקי בתוכו מע" יכלולהדירה הסר ספק יובהר כי כל תשלום על חשבון מחיר  למען .3.10
תוקף ביום ביצועו בפועל של כל תשלום כאמור והחברה תהיה זכאית לזקוף את כפי שיהיה ב

בשיעור המע"מ יחול  כאמור. כל שינוי על פי דיןהסכום המתאים בגין המע"מ מתוך כל תשלום 

 יחול לאו הדין פי על כזה שינוי חל עליוהדירה על הרוכש ויחושב לגבי כל תשלום על חשבון מחיר 
 .השינוי למועד עד מכבר זה מושול אשר תשלומים על

מתחייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפי הסכם המכר אם חל  הרוכש .3.11
לגביו מע"מ, לרבות תשלומי חובה, שינויים ותוספות המותרים לפי תנאי הסכם זה, תוספת 

מתחייב  '. הרוכשוכוריבית פיגורים  על פי ההסכם, הפרשי הצמדה, שתתווסףהדירה למחיר 
ולם על ידו גם את המע"מ החל בגין אותו תשלום, בשיעור החוקי לשלם ביחד עם כל תשלום המש

 ביצוע בפועל של כל תשלום כאמור. שיהיה קבוע בעת ה

יבצע את התשלומים המפורטים בנספח זה, לחשבון הרוכש  3.3.1 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .3.12
ידי הבנק באמצעות שוברי התשלום שיונפקו על  תו בהסכם המכר, וזאת אך ורקהפרויקט כהגדר

וע התשלום הרוכש המלווה, בהתאם להוראות נספח זה ובמועדים המפורטים בנספח זה. עם ביצ
יעביר לחברה העתק משובר התשלום המשולם לחשבון הפרויקט בציון ברור של שם הרוכש, ושם 

 ". _______הפרויקט: "

 הרוכש ועל כלשהו תשלום של כסילוקו תיחשב לא אחרת דרך בכל ספיםכ העברת .3.13
 .כך בשל מהצדדים למי נזקאו /ו אובדן לכל האחריות תוטל בלבד

לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו ע"ג שוברי התשלום, אולם במידה  אינו רשאי הרוכש .3.14
יהא על הרוכש התמורה,  וסכוםהדירה ושובר התשלום לא יכלול את פרטי הרוכש, פרטי 

 . אלו בעצמו בכתב יד ברור וקריאלהשלים פרטים 

בר תשלום שלא ישולם לחשבון הפרויקט ו/או שישולם לחשבון הפרויקט שלא באמצעות שו כל .3.15
 לא יהווה תשלום על חשבון התמורה. 

 הצמדה הפרשי .4

ספח בזמן פירעונו של תשלום כלשהו מן התשלומים והסכומים המפורטים בהסכם המכר ובנ אם  .4.1
בוה מ"מדד הבסיס", כהגדרת מונחים אלו להלן, ישלם הרוכש את זה, יהיה "המדד החדש" ג

כי  יובהר הבסיס".דש" לעומת "מדד אותו תשלום כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה "המדד הח

 תחת ל"מדד הבסיס", לא תזכה את הרוכש בהקטנת אותו תשלום. ירידה ב"מדד החדש" מ

מהתשלומים ו/או בכל תשלום שהוא עפ"י  אם יאחר הרוכש בתשלום כלשהולמרות האמור לעיל, 
הידוע במועד  נספח זה ו/או הסכם זה, הרי שהמדד הקובע לגבי אותו תשלום יהיה המדד האחרון

האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל,  התשלום הרלוונטי הנקוב בנספח זה או המדד
 הגבוה מבין השניים.

, שעל הרוכש לשלם לחברה על פי הסכם חרת בהסכם המכר, מחיר הדירהלמעט אם נאמר א .4.2
 המכר, יישאו הפרשי הצמדה כאמור לעיל. 
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המופיע בלוח  ביחד עם פירעון של כל תשלום  הרוכש מתחייב לשלם לחברה הפרשי הצמדה .4.3

 . התשלומים

ופי, אשר למען הסר ספק, תנאי למסירת החזקה בדירה לרוכש הינו גמר תשלום על פי חשבון ס .4.4
 כלול את ביצוע התשלומים המפורטים בהסכם המכר.יופק ע"י החברה וי

 :זה בנספח .4.5

רים המתפרסם כל חודש משמעו המדד הכללי של מחירי התשומה בבניה למגו -" המדד" .4.5.1
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי וכן אותו מדד אף אם יפורסם על 

יהיה בנוי על אותם רשמי שיבוא במקומו בין אם  ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כל מדד
ייקבע היחס בינו  –. אם יבוא מדד אחר נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

 מוחלף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. ובין המדד ה

ל חשבון הקבוע לפירעון של כל תשלום שעמשמעו המועד  -" )לגבי כל תשלום( פירעון יום" .4.5.2
 ההסכם פי על לשלם הרוכש שעל אחר תשלום וכל לעיל. 3.3סעיף ב כנקובהדירה מחיר 

 מועד - להלן 5 סעיף הוראותל ובכפוף - אחר במועד התשלום ייפרע ואם זה נספחאו /ו
 .בפועל פירעונו

 -   הידוע ביום חתימת הסכם זה, משמעו המדד של חודש  המדד –" הבסיס מדד" .4.5.3
 נקודות.   

שלום שהרוכש חייב לשלם לחברה על חשבון מחיר משמעו לגבי כל ת -" החדש דדהמ" .4.5.4
 ביום הידוע דהמד, זה נספחאו /ו ההסכם פי על לשלם הרוכש שעל אחר תשלום וכלהדירה 

 .תשלום אותו של הפירעון

)כהגדרתו  הפירעון ביום בבנק הפירעון ערך לפי יחושבוהדירה התשלומים ע"ח מחיר  כל .4.5.5
 (.לעיל

 בהסכם המפורטים מהתשלומים כלשהו תשלום בביצוע יפגר שהרוכש מקרה בכל כי, בזה רמובה .4.6
 לפי נקבע אשר במועד ידוע היה אשר כמדד" החדש"המדד  ייחשב מהם הנובעיםאו /ו זה בנספחאו /ו

 וככל שבפיגור התשלום פירעון במועד החל למדד או כאמור תשלום לביצוע זה הסכם הוראות
 הגבוה לפי, חודש לאותו 15 -ב שיפורסם המדד יהיה בחודש 15 -ל 1 בין פרעי בפיגור שהתשלום

 פיגורים ריבית שלוםת בהצמדה החבות חלף לדרוש החברה של מזכותה לגרוע מבלי וזאת, מבניהם
 .כאמור בתשלום פיגור בגין

 ממדד החדש המדד ירד לא מקרה בכל, זה ונספח ההסכם לצורכי כי בזה מובהר ספק הסר למען .4.7
 .הבסיס

 עם ביחד, לעיל כאמור, ממנו שיגיעו והריבית ההצמדה הפרשי את חברהל לשלם מתחייב הרוכש .4.8
 פי על לשלמו הרוכש שעלם על פי ההסכם המנוי בלוח התשלומי תשלום כל של בפועל הפירעון
 .כאמור תשלום כל של בפועל הפירעון ובמועד זה נספחאו /ו ההסכם

 ההצמדה הפרשי של סופיה החישוב את תערוך שזו בקשהב לחברה לפנות רשאי יהיה הרוכש .4.9
, מרביתם או התשלומים כל של בפועל הביצוע לאחר, זה ונספח ההסכם פי על מהרוכש המגיעים

 דרישת מקבלת יום 14 - מ יאוחר לא האמור החישוב פי על חובו יתרת את לחברה ישלם כשוהרו
 זה תשלום כי מובהר. לרוכש בדירה החזקה תמסיר לפני עסקים ימי 7 לפחות - מקרה ובכל, החברה
, כאמור ההפרשים בתשלום יעמוד לא שהרוכש ככל. בדירה חזקה לקבלת אין בלעדיו תנאי מהווה
 מכל לגרוע ומבלי, זה הסכם של יסודית הפרה הדבר יהווה, החברה דרישת מקבלת יום 14 בתום
 .זה בנספח כמפורט פיגורים יביתבר הרוכש יחויב, כך בגין לחברה העומדים תרופהאו /ו זכות

 תשלום גמר הינו מסירה פרוטוקול ולעריכת לרוכש בדירה החזקה למסירת תנאי, ספק הסר למען .4.10
 .זה ובנספח בהסכם המפורטים התשלומים ביצוע את יכלול אשר סופי חשבון פי על
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 פיגורים ריבית .5

בהסכם ו/או בנספח זה  מקרה שהרוכש יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים המפורטים בכל .5.1
הנובעים מהם, מתחייב הרוכש לשלם לחברה בנוסף לתשלום הפרשי ההצמדה הקבוע ו/או 

 או)דירות(  המכר לחוקב' 5 סעיף לפי בתקנות עהקבובנספח זה גם ריבית פיגורים בשיעור 
 תשלום שבמועד ככל והצמדה ריבית פסיקת חוק לפי המותר המקסימלי לשיעור בהתאם

"(, החל מהיום הפיגורים ריבית: "ולהלן"ל )לעיל הנ התקנות הותקנו טרם גוריםהפי ריבית
 הראשון לפיגור ובלבד שחלפו שבעה ימים מהמועד הקבוע לתשלום. 

שלום. מוסכם מתחייב לשלם לחברה את ריבית הפיגורים ביחד עם פירעון בפועל של הת כשהרו .5.2
ום אחר ית הפיגורים כאמור או כל סכבזאת כי אם הרוכש לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום ריב

אותו הוא חייב לשלם על פי ההסכם ו/או נספח זה, תהא החברה זכאית לזקוף ולראות את סכום 
ל או את חלקו כתשלום עבור ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה ולגבי התשלום שבוצע בפוע

 רד.לעיל כאילו הייתה תשלום נפ 1"ק סת התשלום ימשיכו לחול הוראות יתר

לרוכש זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל עליו על פי ההסכם ו/או  בסעיף זה לא יקנה האמור .5.3
כויות המוקנות לחברה בגין הפרת ההסכם והז הסעדיםנספח זה ולא יפגע בכל יתר התרופות, 

 בות הזכות לבטל את ההסכם עקב ההפרה.ו/או נספח זה על ידי הרוכש, לר

ור בתשלומים בהם מחויבת החברה ת הפיגורים יחולו גם על איחסעיף זה בדבר ריבי הוראות .5.4
 כלפי הקונה, ככל שיחולו, בהתאם להסכם זה. 

 

 תשלומים הקדמת .6

. רהסבי דעתה שיקול"י עפ ומראש בכתב החברה לאישור בכפוף ורק אך תעשה תשלומים הקדמת .6.1
 סכמתלה בכפוף לעיל הקבוע התשלומים מלוחתשלומים /תשלום הרוכש שהקדים במקרה
 בוצע בו למועד הצמדה הפרשי בצירוף התשלום את הרוכש ישלם, רכאמו ומראש בכתב החברה

ם את חיובי החברה על פי הוראות . יובהר כי לא יהא בהקדמת התשלומים כדי להקדיהתשלום

 הסכם זה. 

כלשהו מהתשלומים הנ"ל כי בכל מקרה שהרוכש יקדים את ביצועו בפועל של תשלום  מובהר .6.2
 ו/או זיכוי ו/או ריבית ו/או הטבה אחרת כלשהי לא תוענק לרוכש הנחה כלשהי כאמור, 

 ללא"ל הנ מהתשלומים וכלשה תשלום ויקדים לאמור בניגוד יפעל רוכש בו מקרה בכל כי, מובהר .6.3
 הרוכש את לחייב זכאית תהיה החברה אזי, כאמור ובכתב מראש לכך החברה אישור קבלת

לעיל וכן  .3.3עיף בס הקבוע המקורי התשלומים חללו בהתאם הצמדה הפרשי בתשלום
 בהשתתפות בתשלום בגין הוצאות שהחברה נשאה בהן כלפי הבנק המלווה.

 שונות .7

 .בוטל .7.1

מועדים בנספח זה הינם תנאים יסודיים של הסכם המכר. למעט אם נאמר התשלום וה תנאי .7.2
 הסכם המכר.  אחרת בנספח זה, הפרת תנאי כלשהו מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של

 הצמדה הפרשי לעניין לעיל זה בנספח האמורות ההוראות כל כי בזה מוסכם ,ספק הסר למען .7.3
 אחר תשלום כל על גם בהתאמה יחולו, חישובם ואופן שלוםהת מועדי לרבות, פיגורים וריבית

 חשבון על תשלום איננו אם גם ההסכם תנאי לפי לחברה לשלם הרוכש שעל שהוא סוג מכל
 .התמורה

 :םהחתו על הצדדים באו ולראיה

 

                             : הרוכש                                                                           :החברה
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 חוזר  בלתיכח יפוי י -' גנספח 
 

שנינו ביחד ו/או כל אחד , __________________ -ו _____________הח"מ,  יאנ
ל וו חןבכר  פישר משרדמבזה את עוה"ד  ה/יםמנ"( משכהרו: "יחד )להלן לחודו מאיתנ

ומרי שילה ו/או או ע/המר וו/או שגיא חן ו/או מיכל פקטור ה"ד אמיר אוריון ושות', עו
מן ו/או מורן לשו עדאו אלולב ו/ד תישרון ו/או או/או אפרת  רמוביץ'ור אבשרונה חיים פ

  תבור ו/או שילה הרשקוביץבועז  ינקו ו/או ו/או אורי סיג'ר-פררה ו/או ורד צרור-רביע
חי האופטמן ו/או נתלי צ נה הניג ו/אוק ו/או רוים ו/או אייל קוניאחכ-ו/או הגר קרן

רג י ריכטנבדאו עין ו/רוב-פרת סוו/או אורני רה בליימןישצדק ו/או -לוי רה ו/או בןאסקי
-רעות דנקו/או עידן לנגה ו/או  הררי ין וייסה ו/או מעיו/או ניר פורר ו/או מאור מוסקונ

מר ממן ורי טלזק ו/או איתובאני ו/או אפרידמן ג'ברשטיין ו/או עמית אורן ו/או טל זיל
איז זי לולי או/ה, וו דניאל זאנו/א מאור דעס ו/או אלאבקסיו/או גפן  ו/או מורן ליבוביץ'

אחר ממשרד פישר  ןרך דיכל עו וו/אקאופמן טל וקנין ו/או יוסי דהן ו/או נטע  ו/או צחקי
יוסי אלמוג ו/או עוה"ד  ו/או ביב,א-תל 3דניאל פריש  חן וול אוריון ושות', מרח'בכר 

 חד מהם לחודביחד וכל א כולם ,ה"דאו עו/והם לחוד וכל אחד מ שיראל שרבט ו/אוד ה"עו
ות אוע הורצאך ורק לשם ביהנכונים והחוקיים  י/נוי כוחבא (, להיות"הכוחיופי מלן: ")לה

שות ולע .רישום הערת אזהרה הזכויות, רישום המשכנתא או המכר, לרבות רישוםחוזה 
לות להלן, הפעו מעשים ו/אונו, לפי שיקול דעתם המוחלט, את כל ה/יבשמי/נו ו/או במקומ

 ו/או בזמנים שונים בקשר עם עונה אחתבעת ואו בחלקים במהם בשלמות ו/ו/או כל אחד 
הפונה  ,_____בקומה  חדרים, ____, בת ____הזמני הינו ה ה שמספרריבד נו/יזכויותי

, ___הנבנה ו/או יבנה במגרש זמני מספר  בנית ו/או שתבנה בבניין, הנ________לכיוונים 
 ___ – ולק( )בח ___קות לכחן הידועים , המהווה חלק מהמקרקעי_____תתכני לפי

קב ר/נה עיווצאחרת/ות שת ותחלקה/ל כ , לרבותהבעיר רמלהמצויים  ,____בגוש  בחלק()
קע ראו של חטיבת ק ,או חלקןכולן איחוד או חלוקה מחדש של החלקות הנ"ל, פיצול, 
 -ו "המקרקעין", "המגרש"", יןהבניאמה: "להלן בהתחלק ממנה ) תמהוו תושהחלק

: ו/או מחסן )להלן "(החניה)להלן: " חניה/ותיחידות  ___- ל הזכותבות (, לר"הדירה"
"(, אשר הדירהלהלן בייפוי כוח זה "או יחד יקרי חסןמוה ההחני ,הדירה) ,"(מחסןה"

 (:סכם""הה)להלן:  עפ"י הסכם מכר בע"מ לבנין חברה זוהר וצפריר שרבט -נו מרכש

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

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

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

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

 הצהרה.

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

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

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

ר חלקים מתוך , ולהעביתסמכוהרשויות המוה, כל זאת עם כתוצאה מפעולות הפרצלציוצרו ייו
 ה.לא תמורו למורה א, בתצד ג' כלשהול ו/או ורביהמקרקעין ו/או המגרש לצורכי צ

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

 ה.ינפעולה אחרת בחלקה לפי חוק התכנון והב

 'ג נספח
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דירה, לרשום או ל/למקרקעין ו/או המגרש, כולם או חלקם, ובנוגע  עיןהמקרק נקסית הרישום בפא לחדש .6
רה. לרשום ירושה ביחס ו לדיחלקם, ו/א ביחס למקרקעין ו/או המגרש, כולם או האזיקה/ות הנ

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

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

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

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

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

8.  

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

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

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

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

  המגרש.

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

 לעת.עת כים, ממוסמה

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

 .כיםהמוסמ ונותנו ע"י השלטנתת שיינווילרש אשפה, מתקני ציבור וכיו"ב, והכל בהתאם גינון,

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

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

, מוסמכת ביחס לאגרות בניה, אגרות פיתוחל רשות ם כסכמה עדי האו להגיע ליו/מו"מ ל הנל 8.5
 ויות בניה וכיו"ב.כלים, מיסים, תשלומים, זהיט

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

 .אחרת החלה ו/או שתחול על המקרקעין

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

 .ו אחרותת אסמוכו רים,ו מגרשים אחא/פות ווסנ לקותלאחד את המקרקעין ו/או המגרש עם ח 8.8

או להסכים לרישומן ו/או ביטולן, /הערות אזהרה ואו לייחד וק ו/ו/או למחלבטל  לתקן ו/אולרשום ו/או  .9
 דיםלטובת צדרה ו/או יל הדקעין ו/או עעל המקרובתנו לטלרישום הערות אזהרה, וסיף רישום ולה לתקן

רוכשים אשר יים, ת פיננססדוות, מוקומיל, רשויות משמברת חח תבלטו ים, לרבות, אך לא רק,שלישי
 ו, וכןמי/נבשמי/נו ובמקושל מיופי הכח  הסבירתם עגורם אחר, לפי שיקול ד וכל ןירכשו זכויות במקרקעי

בקשר עם אך לא רק, לרבות  ,וןימצאו לנכנו /אשר מורשית ו בקשה ו/או התחייבוו/אם על כל מסמך לחתו
ש ו/או על הדירה לטובת הרוכש ו/או לטובת רהמגקעין ו/או קרהרה על המאזהערת  לטוו/או בירישום 
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בחלקים ירה, או בד/ם, ויות במקרקעין ו/או במגרש, כולם או חלקאשר ירכשו מאת הרוכש זכושים רוכ
ות מתאימות לשם רישום הערות אזהרה התחייבוי ם עלמו כן, לחתואו בלתי מסוימים. כ/מסוימים ו

 מכל סוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, שיהיה דרוש אחרוכל מסמך  מהל כתב הסכע לחתום .ילאמור לעכ
ו/או  רקעיןחד למקותיושהערת האזהרה הרשומה לטובתי/נו תירשם לקבוע, להסכים או לאשר  כדי

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

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

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

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

 דים שלישיים.ת צדיננסיים אשר יתנו לרוכשים האמורים ו/או לטובפות לטובת מוסדו בנקים ו/א

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

מעבר ו/או כל זכות אחרת אשר תידרש  או זכויותש ו/זכויות שימורה ו/או בעלות ו/או לרשום זכות חכי .12
ף וכפב ר תיבנה/נבנתה במקרקעין ו/או במגרששה אטרנספורמצית שר עם תחנבקחשמל  תברלטובת ח

 .הות הסכם זולהוראוראות המכרז לה

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

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

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

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

 ות.ורויות האמיבבגין התחיל מור לעיכאדות הפיננסים המוס

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

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

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

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

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

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

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

 ובין שיקבל ין שיש לו עתה תוקףפי כל חוק אחר, ב או על"ל ו/הנ יםם שהיו ו/או יהיו בחוקעל כל התיקוני
 ירה, ו/אודקם, ו/או החלולם או כ ו/או המגרש, (, את המקרקעין"המשכנתא"להלן: ף בעתיד )תוק
בין  או בגין הדירה,/שיש ו/או תהיה לי/נו בדירה וזיות ו/או מן היושר ו/או כל זכות אחרת חו תיוזכו

יות תאות או זכובין שתירשם עם משכנו בכל דרגה אחרת וה ו/אבדרג ונהאששתירשם כמשכנתא ר
ין עחוק המקרק קעין על פיקרישום המר משכנתא בלשכתן שהמשכנתא תהיה על ידי רישום אחרות, בי

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

גנה לפי ל הכל ר עולרבות וית ם המוחלט,/תושקול דעי א/ו לנכון לפאים ובהוראות אשר מורשי/נו ימצבתנ
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לחוק ההוצאה לפועל  38-39י סעיפים ( ו/או לפ1972-משולב, תשל"ב לחוק הגנת הדייר )נוסח 33סעיף 
עתיד בנוסף ו/או ו שיהיה בו/א שישנו היום או לפי כל דין אחר/תוקנו מפעם לפעם ופי שי, כ1967-"זתשכ

 .כם זההס ותף להוראפווהכל בכ הנ"לבמקום החוקים 

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

 קחו ין ו/או כלעהמקרק לחוקם לה בהתאעושל החלקות הנ"ל, כולן או חלקן ולעשות כל פ לוקה מחדשח
 אחר אשר יבוא במקומו.

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

כל חלק ממנה ואת המקרקעין ו/או המגרש ועל נו ן/אשר יינתהמשותף  ביתה את צווית לתקן ו/או לשנו
לחתום  אושותף ים בבית המירתום ו/או לרשום הסכמי שיתוף בין הדילערוך ו/או לח וכןנון שירשם התק

ל הסכם אחר הקובע זכויות והסדרים בין כ חתום עלאו לו/ניהול  רתעם חבכם ניהול ואחזקה ל הסע
יהיו ותף ומתקנים נוספים סה והיציאה לחניון המשכניי הרכוע, כי דרבות לקבף לותבית המשה דיירי

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

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

 . נו הנ"לכוח באי

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

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

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

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

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

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

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

, בניהות יונרשף, לקבל וש המשותהרכת הגדיל אל לעשות כל פעולת בניה בבית המשותף. לצמצם אוו
הפרדה ותוכניות איחוד חלקות, כניות צלציה, תרפרפרצלציה ו לבקש שינוי תכניות, לחתום על תכניות

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

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

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

 ייפה/ים אתכלליותה של ההרשאה הנ"ל הנני/ו מרשה/ים ומע בפגול ל, ומבליויות לעיהמנת ם המטרולש .27
 מהן:או כל חלק ו/לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ופי הכוח הנ"ל מי

מונה על רישום המקרקעין ישראל, המקעי מקר רשות ניובמקומי/נו בפבשמי/נו עול להופיע ולפ 27.1
ו/או רעות -מכבים-מודיעיןית יריו עא/קרקעין וו רשם המו/אן המקרקעים ו/או המפקח על רישו

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

וטריון אחר, במשרד ההוצאה ל נו כא ן ציבורי, נוטריוזיתחומיות ומקוהמחוז, ועדות בנין ערים, מ
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 נות וכן במשרדים ממשלתיים, מקומיים,חוץ, רשם המשכובע מפקח על מטלפועל, במשרדי ה
בות ובמיוחד אחרים לר סדותאו על מו/ו סדות פיננסייםאיים, מובנק ים, מוסדותיבוריירוניים, צע

ביחס אליו או ו/ רהה על הדיבתם ניתנלטור סיים אשננמוסדות בנקאיים ו/או מוסדות פי
זה ו/או שטר ו/או בקשה ו/או מי/נו על כל חומקובשמי/נו ובהתחייבות לרישום משכנתא ולחתום 

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

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

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

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

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

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

נות, השות לרשויו ונובמקומ נומבשלהודיע , או אי כניסתו לתוקף/ל ביטול ההסכם ובמקרה ש 27.5
ו/או הצהרות ו/או  , ולחתום על מסמכי ביטולהסכםעל ביטול ה ,לרבות רשויות מיסוי מקרקעין

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

מיופי הכוח הנ"ל ימצאו לנכון ויש ת שלובלת הפעוום או הגצמצל אינו באל פירוט הפעולות הנ" 27.6
או  לבצע את כלו פעולו לצהיר כי מיופי הכח הנ"ל יוכלחב ביותר, ועל כן הנני מן הרלראותן במוב

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

 זה. עשים המפורטים ביפוי כוחוהמ זו מהפעולותאי

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

 .לראות עיניו/הם של מורשי הנ" לפים ים במקומאחר

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

 .הסבירתם דעשיקול  פיבתוקף כח הרשאה זה ל

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

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

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

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

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

 קומי/נו.ו ו/או בממי/נמי שיבוא בשכל  ו את מנהלי עיזבוננו ואתיורשי/נ יורשיו

להרחיב את הסמכויות לפי  אותטכניות, ב ת ולאמהותיון כוח הינה והסמכויות המוקנות למיופי הזכויות .29
לעשות  ם/רשאי ו/את כל אשר אני נו/במקומיו נו/יל יוכלו לעשות בשמהנ" נוי/וחכדי שבאי כ ,זה הסכם

 ש.ו/או המגר עיןו/או המקרק הצעות אחרים בקשר עם הדירו/או באמ נו/עצמיב
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הכוח הנ"ל או מי  ופיכל אחד ממישנה על ידי תעעולות שהפים בזה מראש לכל ם/ם ומסכיי/ו מאשרי/הננ .30
לא תהיה לי/נו כל תביעה ו/או , וסכםההוראות הובהתאם ל זה וי כוחשיתמנה על ידם כנ"ל לפי ייפ

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

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

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

    צועו.הנ"ל( ובי

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

 

 ם ________היועל החתום, יה באתי/נו ראול

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 

. ת.ז______, 

_______ 

 ______________ 

______, ת.ז. 

_______ 



41 

 

 

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

 

 ___בחלק,  ___: ותעים כחלקלצורך הקמת הפרויקט במקרקעין הידוכי כש ידוע לרו .1

הממוקם , _________רטת מס'מפו תלפי תכני _______במגרשים  ___בחלק בגוש 

לבנין בע"מ,  הבט חברזוהר וצפריר שרתקבל /"( מקבלתהפרויקט)להלן: " להרמב

( אשראי "נקהב")להלן:  ___________"( מבנק החברה)להלן: " 349438951ח.פ. 

ות( )הבטחת ר )דירחוק המכ פי-עלרבויות ע הפקתבכלל זה ושירותים בנקאיים שונים, 

"(, חוק המכר"-" והאשראי: "מההלן בהתא)ל 1974-ל"הרה(, תשדי ישהשקעות של רוכ

ך העמדתו לחברה ם והמשת בקיום תנאים מוקדמייה מותנכי העמדת האשראי לחבר

ה ו/או כלפי הבנק, וכי להבטחת האשראי יצריה יותבהתחייבוחברה בעמידת המותנה 

ל על עין כולקרקמהו משכנתה על הפרויקט ועל וד ו/את הבנק שעבחברה, לטובה יצורת

 דועמש הבני בזכויות מדובר שאין בלבד) ימות והעתידיותהקיה יות הבניכל זכו

ם הפי-עלהבנק ויות שזכ ,(בבניין הדירות כל את כרהמ חברהשה אחרהנו ל יווצרןה

ת למועד חתיממאוחר עד יצירתם מואם  רוכש ביןוברות לכל דבר ועניין על זכויות הג

 "(. הבנק לטובת ודיםהשעב: "הלןל)החוזה ובין אם קודם לו 

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

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

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

פרויקט, והחברה מה לק( הינה ח"החוזה"-" והיחידה"ה: מא______ )להלן בהת

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

 .כלפי הרוכש בפרויקט

 ה מאשר הרוכש כדלקמן:ח זנספימתו על בחת .4

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

 (."וםשלשוברי ת"לום )להלן: ברי התששו תובאמצע

   כי קיבל מהחברה פנקס שוברי תשלום. .4.2

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

 בו.נדרש הפרטים כ

 _____מספר הינם חשבון  וםהתשלשוברי פרטי חשבון הפרויקט המוטבעים על  .4.4

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

רי בגבי שויה רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על יה לאי הרוכש כ .4.5

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

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

 ם חדש.ס שובריפנק פקתאמצעות הנלהשלים פרטים אלה ב

יקט שימסור הפרו ושם לבנק ולוודא האם מספר חשבון הפרויקטות פנש רשאי להרוכ .4.6

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

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

 נק.הבטרנט של ות אתר האינובאמצע שלוםהת מאפשר גישה אליו מופיע בשוברי

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

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

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

אה בלתי חוזרת לשלם את מלוא הורש ברה לרוכתנת בזאת החעיל, נוור להאמביצוע 

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

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

    ום.מצעות שוברי התשלאב

בסכום  מכרה רבות חוקקבל מהבנק עזכאי ל יהיההשובר הודע לרוכש כי עם תשלום  .6

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

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

 "(. וסףך המערמס ה": ןהשובר )להל

כש צר לשלם לרושרד האוה במשהוקמ כש כי בהתאם לחוק המכר, על הקרןידוע לרו .7

נאיה, וכי תשלום אם לתבהת הערך המוסף, במקרה בו תמומש הערבות מס וםאת סכ

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

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

 אמור.ים כו הכספהועברו אלי

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

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

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

 צעתביננו מנק תשלום שאלבין הבוכש שבין הר התשלום לחשבון הפרויקט. ביחסים

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

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

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

ת שובר תשלום. למען הסר עומצשלא באון הפרויקט רה בחשבהתמושל כספי הפקדה 

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

 לת ערבות חוק המכר וחזקה ביחידה.כש בקברותזכינה את ה

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

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

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

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

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

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

הקמת  ק בגיןבנתעמוד בהתחייבויותיה כלפי הברה לא פרויקט במקרה שהחבהקמת ה

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

ת לדרוש את כוז וכש כלבנק ואין לרה ידי-לעעו אים שיקבבשיקול דעתו הבלעדי ובתנ

 ל מי מטעמו.הבנק או כ ייד-עלחלק הימנו  השלמת הפרויקט או כל

מבוטל, והזכויות מכל מין וסוג החוזה ת מוש ערבות חוק המכר, יראו אה של מיבמקר .12

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

אינו ד או זכות כלשהי לטובת צד ג', שבושעיקול, נקייה מכל עץ, וכן וחפ מכל אדם

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

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

 ו.פי-לעכויות כל זו לרוכש אם החזירו הרוכש ובין אם לא, ולא יהי

 ד ג' כלשהו.לצ לא ניתן להסב את ערבות חוק המכר ילרוכש כ הודע .14

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

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

ככל , רהת האזההחרגה, והערבמכתב הינו אים שיצוכל עוד לא התקיימו במלואם התנ

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

 ה.ן החברביההסכמים בינו ל פי-עליותיו מוש זכולמי

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

 ביטולו.

, לא לפי הרוכשכ פהאו עקיות ישירה ו/התחייב ן כללבנק אי למניעת ספק מובהר, כי .17

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

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

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

ת לרוכש להקנו בות זאת, כשלעצמם, כדיהמכר בעק וקח ערבות יהיה בהנפקתאו לא /ו

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

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

 כר.לחוק המ 7אמור כדי לגרוע מהוראות תיקון 

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

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

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

אין בו , אם יינקטם הפרויקט, בקשר ע הבנקנוקט בו ביטוח ו/או זהירות  פיקוח ו/או

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

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

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

נון הפיקוח ויבות להסתמך על מנג. אין לבנק מחבדרויקט בלם לבניית הפמיועדי

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

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

 וכש מאשרהחברה, והר רין מולבמישזאת  דירשהם לכספו, עליו להסנוני הגנה כלבמנג

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

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

קט ו/או להשלים את הקמת הפרוים כש להשליאו כלפי הרוחברה ו/פי הות כלויבמח

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

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

ך ועל כל הכרוכיביהם ל מרעל כ הם,תיו ונספחיו הנובע מעל כל צרופו מימון הפרויקט

ד' לחוק החוזים ובת אדם שלישי כמשמעות המונח בפרק בגדר חוזה לט נםבהם אי

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

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

אים הנדרשים או עמידתו בתנו/ניהולו  דמותו, אופןקצב התקבו, ט, טיויקמימון הפר

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

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

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

או אי התאמה בין תנאי /ו של סתירה, כי במקרה תבזאים סכימהחברה מוהרוכש  .21

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

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

כויות זואיל וה, הבמסמך ז רחייבויותיו כאמולחזור בו מהתהודע לרוכש כי לא יוכל  .22

 . הןתלויות בהבנק 

 

 

 
 

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

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

 _________, ת.ז. __________________      

מחיר  דירת)להלן: " ברמלה ___________למשתכן" בפרויקט  דירת מחיר -על "הסכם  תי/נוחתמ

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

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

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

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

 ות המפורטות להלן:חייבויוההת

1. 
ני/אנו ונח זה במסמכי המכרז, וכי אאני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י דירה" כהגדרת מ .א

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

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

 שנים ממועד ביצוע ההגרלה לפי המוקדם מבינהם.  7ו לדירה א 4ם מיום קבלת טופס שני

 

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

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

 

עי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה נוי והשיכון ו/או רשות מקרקהתחייבות זו וזכויות משרד הבי . 2

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

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

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

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

 

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

                    __________________   ________________ 

 __________שם: __            ___________שם:  ___
 

 ישורא

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

 שהוזהר/ו כישי ולאחר _____ המוכר/ים לי באופן אי______, ת.ז. ____גב' _____מר/ -__________ ו

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

 בפני.  ו/ם דלעיל וחתם/מו עליהצהרתונות הנכ

              _________________ 

 עו"ד                            

 'הפח נס
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 1'הנספח                                                                                                         
  יםייעוד מגורסר קרקע בח –תצהיר 

 

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

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

-שולב, תשל"בוסח מ, נדיירנת החוק הגליה שחל ע שכירות/ת/חכירה/חכירה לדורותבעלו .1
1972. 

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

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

 חברותו בקיבוץ.מכח 

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

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

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

   זכייה.למשתכן נשוא ה
 

 :תהגדרו

 :תא משפחתי
)ללא הגבלת ותף, עם או בלי ילדים משית ק בם משהמקיי בציבורע וג ידווי או זזוג נש .6

 ל(.גי

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

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

 

 ______.___ חתימת המצהיר: __.ז.:___________ שם פרטי:________ ת_____משפחה:_שם 

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

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

 

 שור:אי

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

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

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

 ם עליה בפני.ל וחתדלעי
 

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

 _________, ת.ז. __________________ : ו החתומים מטהאנאני/

 ___________________________, ת.ז.       

 

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

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

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

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

 .הדירה כללים המתייחסים לרוכש

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

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

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

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

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

 

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

 השנים הנ"ל. 5/7ברו לאחר תום ויות בדירת מחיר למשתכן יועפיו הזכל

 

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

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

 ההלוואה על ידנו לבנק.רעון יפבנסיבות של אי  למשתכן,

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

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

 

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

_______________                                 _______________ 

 שם:                       שם: 

 רשואי

.ז. ____, ת______ מר/גב' ______תובת ___כ___, בפיע/ו בפני, עו"ד _______ הו_ וםכי בי לאשרהריני 

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

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

 פני. בעליה  הרתו/ם דלעיל וחתם/מוונות הצנכ

              _________________ 

 עו"ד                            

 'ונספח 
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 1נספח ו'              
 

 )משפר דיור( וד מגוריםחסר קרקע בייע –צהיר ת

 

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

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

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

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

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

 חברותו בקיבוץ. מכח

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

 

 :הגדרות

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

 (.גיל

ם הגשת הבקשה להנפקת מיו ודשיםח 3ך ולהינשא ת עומדיםנרשמו לנישואין וזוגות ש .7
 חסר דירה.ל כאות שתעודת ז

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

 

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

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

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

 

 אישור:

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

כי עליו/ה לומר את  תו/הה או/זהרתיה, ולאחר שן אישיהמוכר/ת לי באופ __________ת.ז. ___

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

 עליה בפני.ם דלעיל וחת
 

________________            __________           __________           _________________ 
 ימה וחותמתחת                        תאריך                   ס' רישיוןמ              עורך הדיןלא של שם מ         
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 עיסקה זווכש על היעדר ייצוג משפטי בהודעה לר

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

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

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

 זו."( אינם מייצגים אותו בעסקה "דעוה"

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

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

שרישום זה  לציה )ככלעל שם הרוכש ו/או רישום הפרציות עוה"ד בקשר עם רישום הנכס התחייבו .25
סכם ובהתאם ט בהתאם למפורהבם הבתים המשותפיישום הבית בפנקס רה( ו/או רול על החביח

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 הנספח.

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

 המחויבים ובכפוף לאמור בנספח זה להלן.

 בים כדלקמן:הצדדים מצהירים ומתחיי

 היתר בניה .2

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

 . בהסכם

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

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

 הרשויות המוסמכות במסגרת ההיתר וההסכם.

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

 ת הבאות:ההוראו

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

כם ייכנס לתוקפו עם קבלת ביטול ההס כמפורט לעיל.חודשים ה 6ימים מחלוף 
 ידי הקונה.יח כלם בידי עת הביטול תיחתהוד צל המוכר.אהודעת הביטול 

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

 וכןיידרש, לצורך ביטול ההסכם כדין, ועל כל מסמך אחר, ככל ש כנסה,בח/הש
וברים שנמסרו לו, ככל ות ופנקסי השטחוניאת כל הב להשיב במועד כאמור

 .שנמסרו, בקשר עם ההסכם

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

ן הנאמנות או האמור בהסכם ובחוק, בתוספת פירותיהם אשר נצברו בחשבו
י עמלות הבנק ומיסים בגין הפירות, על ובניכו תוך חשבון הליוויפרשי הצמדה מה

 .יחולופי דין ככל ו

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

טח הדירה, מיקומה, כיווניה ינתן ישתנה שמהיתר הבניה שיבמידה וכתוצאה 
תאם לחוק המכר )דירות(, ותרות בהוקומת הדירה בשיעור העולה על הסטיות המ

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

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

 : החתום על באנו ולראיה

 

 

_________________

_____ 

 החברה

_________________

_____ 

 הרוכש

 

 'חח נספ


