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 הסכם מכר דירה 

 בפרויקט "מחיר למשתכן"
 

  2018 שנת ביום ____ לחודש _______, _________שנערך ונחתם ב
 
 

 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ  בין:
 51-5584738ח.פ.    
 2240617, נהריה 47הרצל מרחוב    

 
 ;מצד אחד     ("החברה" ו/או "המוכרת")להלן:   
 

 
 ________________. ______1   לבין:

  2______________________ . 
 

 מרח' ____________________ 
 

 )שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד בערבות הדדית 
 ;מצד שני     (ו/או "הרוכש" "הקונה" -ייקראו להלן   

 
 

 מבוא
 

ות חלק מחלק 6422והחברה מצהירה כי היא בעלת זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש  הואיל
 בסמוך 100,102,103,106,131במגרשים מס'  4,12בחלק מחלקות  6423וכן בגוש  18,43,44

"(, וזאת מכח זכייתה במכרז רמ"י ]מחיר למשתכן[ המקרקעין" -)להלן  הרצליהים -גליל לקיבוץ
 ;("המכרז")להלן:  101/2016תא/מס' 

 
לרבות הקלות "שבס כחלון" "(, עב"הת" –ועפ"י הוראות התב"ע החלה על המקרקעין, )להלן  והואיל

יחידות דיור  260בניינים הכוללים  8קיימת אפשרות להקים על גבי המקרקעין פרויקט בנייה בן 
 במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" לשיווק מיועדותהיותר יהיו  לכלמתוכן  208בסך הכל, אשר 

 "(;הפרויקט" –)להלן  לשוק החופשיויתרתן מיועדות לשיווק 
 

על פי התב"ע ובכוונת החברה להגיש למוסדות התכנון בקשה להיתר בנייה להקמת הפרויקט,  ילוהוא
  ;"(הבקשה להיתר" –)להלן    הקיימת והקלות שבס כחלון

 
 , בכניסת הסכם הליווי לתוקפו להיתר הבקשה באישור , בין היתר,מותנה זה הסכם של תוקפוו והואיל

וכן   חודשים ממועד חתימת הסכם זה 6תוך ( יתר"הה")להלן:  לפרויקט בנייה היתר ובמתן
 הכל, "מחיר למשתכןבאישור המדינה ]ככל שיידרש[ למכירת הדירה כהגדרתה להלן כדירת "

 ;"[ המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנוהמתל' ]נספח "תנאי _____ בנספח כמפורט
 

ומן בתוכנית הפרויקט כמבנה מס' מסובהתאם לבקשה להיתר, הפרויקט יכלול מבנה מגורים ה והואיל
, הכולל _____ ("המגרש")להלן:  ________ על מגרש מס' "[המבנה" –______ ]להלן 

בקומה המיועדת לשיווק במסגרת "מחיר למשתכן" יחידות דיור בסה"כ, וביניהן דירה 
, המסומנת בתוכנית המבנה כדירה מס' זמני __________, מעל קומת הקרקע _________

ללת חדר מגורים, _________ חדרי שינה וממ"ד, חדרי אמבט ונוחיות, חדר מטבח, כוה
חניה מס' _____ וחלק יחסי מהרכוש  ,ומרפסת ואשר אליה יוצמדו מחסן מס' _________

 קומת הקרקע _ בניין __ דירה __ קומה __ מעלמגרש _
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"(, הכל כמפורט בתשריטי המכר ובמפרט המהווים חלק בלתי נפרד הדירה" -המשותף )להלן 
 מהסכם זה;

 
ה כי יהא עליה לעמוד בתנאי ההיתר ובדרישות חברת חשמל וחברת הגז בקשר ירוהחברה מצה והואיל

 למבנה ולדירות;
 

ולחילופין בכל דרך חוקית אחרת בהתאם  לרשום את המבנה כבית משותףמתחייבת והחברה  והואיל
 ;לדין

 
החברה ו וברצון הקונה שהחברה תקים עבורו את הדירה הנ"ל ותקנה לו את זכויות החכירה בה,  והואיל

את הדירה עבור הקונה ולהקנות לו את זכויות החכירה לבנות כפוף לתנאי הסכם זה מתחייבת 
בה בתור יחידת רישום נפרדת לאחר רישום המבנה כבית משותף לפי הוראות חוק המקרקעין, 

 .1969 –תשכ"ט 
 

"[ בהסכם והלוהגוף המ" –]להלן  הפניקס חברה לביטוח בע"מידי -והפרויקט יהא מלווה על והואיל
ביטוח  פוליסת"[, אשר יכלול העמדת בטוחות לקונה מסוג הסכם הליווי" –ליווי מלא ]להלן 

)להלן:  1974 –]דירות[ ]הבטחת השקעות של רוכשי דירות[, תשל"ה  חוק מכרבהתאם להוראות 
 ;"(השקעות הבטחת המכר חוק"

 
החברה במקרקעין ובפרויקט לטובת ת ולצורך קיום הסכם הליווי תשועבדנה/משועבדות זכויו והואיל

 "(.השעבוד)להלן: " , בשעבוד ומשכנתא ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסכוםהגוף המלווה
 
 

 :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר תנאיו וסעיפיו. 1.1

ובלבד שהסכם זה מפנה אליהם י נפרד הימנו לתהנספחים להסכם זה מהווים חלק ב 1.2

 מפורשות ולחלופין שצורפו אליו בפועל.

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי  1.3

 פרשנות התניות המפורטות בו.

אם לא יקבע במפורש אחרת בין הצדדים כולל "החוזה" את המסמכים הבאים המהווים  1.4

 נפרד ממנו:י חלק בלת

 חוזה". "מסמך זה שכותרתו  1.4.1

 תשלומים ומועדים. -נספח א'  1.4.2

 חובת יידוע לעניין בטוחות לפי חוק המכר הבטחת השקעות. -נספח ב'  1.4.3

 סדרי בטיחות באתר הבניה.  -נספח ג'  1.4.4

 הוצאת חלקים מהרכוש המשותף. -נספח ד'  1.4.5

 התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר. -  נספח ה' 1.4.6

 תצהיר וכתב התחייבות רוכש בהתאם להוראות המכרז. -ח ו' פסנ 1.4.7

 תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים. - נספח ז' 1.4.8

 .פיננסי נספח ליווי -נספח ח'  1.4.9

 בוטל - 'ט נספח 1.4.10
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 ייפוי כוח בלתי חוזר. -' ינספח  1.4.11

 פרט טכני.מ -' אנספח י 1.4.12

 תוכניות הדירה. - 1'ביפח נס 1.4.13

 .תכניות הבניין - 2'בינספח  1.4.14

 ית שטחי הרכוש המשותף.כנת - 3'בינספח  1.4.15

 .נספח התנאי המתלה – יגנספח  1.4.16

 נספח חניות. – נספח יד' 1.4.17

משמעות בין הוראותיו של מסמך ממסמכי -התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה, ו/או אי 1.5

או בין הוראות מהוראותיו של מסמך ו/החוזה לבין הוראות שבמסמך אחר של החוזה 

רשו ההוראות בצורה הרחבה ביותר ואף הוראה לא פוי כלשהו של החוזה בינן לבין עצמן, 

למען הסר ספק הוראה אחרת אלא אם וככל שהדבר ייאמר במפורש.  תפורש כבאה לצמצם

אות ורבמקרה של מחלוקת בעניין משפטי יגברו הוראות ההסכם, בנושאים טכניים יגברו ה

  ת.שאים תכנוניים של הדירה והמבנה יגברו התוכניווהמפרט הטכני ובנ

 -אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. האמור בחוזה בלשון זכר  -האמור בחוזה בלשון יחיד  1.6

 אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

 הגדרות 1.7

תהא , נוסף על כל הגדרה אחרת במבוא לחוזה או בגופו ובלי לגרוע מכל הגדרה כאמור

 בחוזה זה למונחים הבאים המשמעות שלצדם:

 10קומות, ושני בניינים בני  8א, בניין נוסף בן כ"ת קומו 10בניינים בני  5

יח"ד לכל היותר  208יחידות דיור סה"כ, מתוכן  260קומות כ"א, הכוללים 

. מובהר בזה, כי החברה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן"מיועדות לשיווק 

וע את סדר ההקמה של הבניינים לפי שיקול דעתה הבלעדי קבתהא רשאית ל

 ל חובה לבנות את כל  הבניינים באופן סימולטני.כ יהוכי לא חלה על

 "הפרויקט"

 

 

מדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית 

 .לסטטיסטיקה או כל גוף אחד שיבוא במקומה, וכל מדד רשמי אחר שיחליפו

 "המדד"

הגוף " .יקס חברה לביטוח בע"מנפה

  "המלווה

בבנק_______  ווי פיננסי של הפרויקטללה חשבון אשר נפתח על שם החבר

 בע"מ, סניף _____, מס' חשבון __________.

"חשבון 

הפרויקט" 

"חשבון או 

 הליווי"

 "החוזה" חוזה זה וכל נספחיו, בין אם צורפו אליו בפועל ובין אם לאו.

"חוזה או 

 זה"
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כפי שיהא בתוקף מעת לעת ו/או כל חוק  1973-וק המכר )דירות(, תשל"גח

 יחליפו ו/או יעדכנו ו/או יבוא במקומו.ר אש

"חוק 

 המכר"

ו/או כל חוק אשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/או  1969-חוק המקרקעין, תשכ"ט

 יבוא במקומו.

"חוק 

 המקרקעין"

 ע""התב" כל תכניות בניין עיר החלות על המקרקעין.

 קיצחוילי יו/או ממשרד  קורן, שושני ושות'-עו"ד לב כל עורך דין ממשרד

בשמם ו/או מטעמם ו/או וכן כל עורך דין הפועל עבורם ו/או שות' ו

 בהרשאתם.

"ב"כ 

 המוכרת"  

 "העירייה" .עיריית הרצליה

"הרשות או 

 המקומית"

 ים רשומיםנלקב יועל ידי המוכרת, אשר יה ושייבחרו/או קבלני משנה הקבלן 

בניית ל ותובעל סיווג מתאים לביצוע העבוד יםמורשאצל רשם הקבלנים ו

 הדירה והפרויקט.

 "הקבלן"

"ריבית  לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. בשיעור המקסימלי ריבית 

 פיגורים"

 התחייבויות החברה .2

מניעה ל החברה מצהירה כי היא רשאית על פי כל דין ו/או הסכם להתקשר בחוזה זה ואין כ 2.1

עוד  החברה על פיו.ת יולקונה ולמילוי התחייבו הדירהעל פי כל דין ו/או הסכם למכירת 

על פי היתר בניה כדין וכי זכויותיה בדירה ובבניין  מויוק הדירהו מצהירה החברה כי הבניין

 לצורך ליווי הפרויקט. הגוף המלווהנקיות מכל שעבוד ו/או משכנתא למעט לטובת 

וכי היא מתחייבת  המכרזמילאה את כל התחייבויותיה עפ"י  היאה כי ברעוד מצהירה הח

תיה ולשלם את כל המיסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו ת כל התחייבויוא לאלמ

 .מכרזעליה המסגרת ה

החל מיום )שנים  98, לתקופה של החברה מוכרת בזה לקונה זכות חכירה מהוונת בדירה 2.2

בהתאם להסכם החכירה החתום בין  שנים נוספות 98+ ( 26.12.2114ועד ליום  27.12.2016

מבנה ה בלנים מטעמה אתוהיא מתחייבת לבנות על חשבונה ובאמצעות ק ,החברה לרמ"י

למפרט הטכני הרצופים להסכם זה כחלק בלתי נפרד וואת הדירה בהתאם לתכנית הדירה 

וכן לפי תנאי היתר הבניה ותכניות מהמפרט המחייב במכרז ואשר לא יפחתו הסכם השל 

ובכפוף להוראות  "(התוכנית" -והמפרט הטכני ייקראו להלן האדריכל )תכנית הדירה 

 בכל מקרה תקבע תכנית הדירה בהתאם להיתר הבניה .ההמלוו גוףמול ההסכם הליווי 

  .ובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זה ונספחיו
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תוקפו של הסכם זה מותנה באישור סופי של הבקשה להיתר מובהר בזה כי  :תנאי מתלה 2.3

"התנאי  –לן )להנספח תנאי מתלה - יג'ובנספח מבוא רט בכמפופיה, -תן היתר בנייה עלומ

 6בזה כי היה ומסיבה כלשהיא לא יתקיים התנאי המתלה הנ"ל עד מובהר ה"(. תלהמ

על ביטול  תלמוכרלהודיע  הזכות  לקונה -תעמוד  ,חתימת הסכם זה ממועד חודשים

ערכם הריאלי, מלוא הכספים ששולמו לחברה בההסכם. במקרה כזה, יושבו לידי הקונה 

. ובלבד שהקונה יתחייב בכתב לוותר נה(יתלקונה )ככל שנ ביטול כל בטוחה שניתנהכנגד 

על כל טענה ו/או דרישה לזכות בנכס, תוך שמירה על כל טענה אחרת ככל שעומדת לו על 

 .ו/או הסכם פי דין

 צאותיה המשפטיות של המוכרת,כן, יושבו לידי הרוכש תשלומי ההשתתפות בהו-כמו

זכויות בדירה על שם ה לפעולות רישום , וזאת באופן יחסילהלן 12.2בהתאם לסעיף 

הביטול. השבת כספים כאמור, בערכם הריאלי, תתבצע בתוך הרוכש אשר בוצעו עד למועד 

 45 -ימים מהמועד בו בוטל ההסכם )במקרה של ביטול לאחר מסירת החזקה בדירה  45

והכל  בה לידי המוכרת, רה והשיב את החזקההרוכש פינה את הדי עד שבומומהימים 

  לחוזה. 13.7סעיף שבלהוראות בהתאם 

גם במקרה  – המחויביםבשינויים  –מובהר ומוסכם בזה כי הוראות התנאי המתלה יחולו 

צמדותיה בהתאם הבו נתקבל היתר בנייה אשר אינו מאפשר את בניית הדירה ו/או 

"היתר בשינויים"[.  –קת המכר ]להלן סעכר המהוות חלק בלתי נפרד מלתוכניות המ

יע לקונה, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, כי נתקבל היתר ודה כזה, החברה תבמקר

בשינויים, לרבות הסבר מפורט לגבי מהות השינויים ביחס לתוכניות המכר. הקונה יהא 

 חברה על רצונו לבטל חוזה זהלהודיע ל -ממועד הודעת החברה  יום 14ך תו –רשאי 

 יתר בשינויים.ההובהתאם לתנאי  חלופין על רצונו לקיים את החוזה בכפוףול

הודיע הקונה על רצונו לקיים את החוזה כאמור, מתחייב הקונה לחתום על תוכניות מכר 

 ידי החברה.-עדכניות וכל מסמך אחר שיידרש בהקשר זה, במועד בו יזומן לעשות כן על

ביטול אי המתלה לעיל לעניין , יחולו הוראות התנצונו לבטל את החוזהונה על רהודיע הק

 החוזה.

ן הסר ספק, מובהר בזאת כי במידה והקונה יתעלם מהודעת החברה ולא יעביר הודעה עמל

תשלח לו  ,יום מהודעת החברה 14כלשהי לעניין רצונו לקיים או לבטל את החוזה בתוך 

ממשלוח ההודעה ימים  7ך ש הקונה להודיע על רצונו תוהמוכרת הודעה נוספת בה יתבק

, ייחשב ימים מההודעה הנוספת 7חלטתו בתום ה נה לא יעביר אתהנוספת. ככל שהקו

הדבר כהודעה מצד הקונה בדבר רצונו לקיים את החוזה בכפוף ובהתאם לתנאי ההיתר 

שימוש ביפוי  בשינויים. במקרה כזה, יהיו מיופי הכח ]כהגדרתם להלן[ רשאים לעשות

בהקשר ש מסמך אחר שיידרניות ו/או כל ם הקונה על תוכניות מכר עדכהכח ולחתום בש

 זה.     
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למען הסר ספק יובהר כי ככל ויחול איחור בהתקיימות התנאי המתלה, קרי בקבלת היתר 

בנייה בשל הגשת התנגדויות ו/או עררים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם בשליטתם של 

  להלן 7.1סעיף ה בדירה כהגדרתו בה בהתאם גם מועד מסירת החזקהמוכרת, ידח

ובלבד שהמוכרת הוכיחה  הנ"ל פן סביר מההפרעה או העיכובאוחייבת בזמן המתבתקופת 

גרם עקב נסיבות שלא בשליטתה והיא לא איחור בהתקיימות התנאי המתלה כאמור נכי 

 .יכלה היתה למנוע את קיומן

קבלת כל האישורים מכל רשות  ימים ממועד  70בתוך והדירה  מבנהההמוכרת תחל בבניית  2.4

לצורך בניית הבניין והדירה לרבות התקיימות התנאי  שושים ו/או שיידרמוסמכת, הדרו

 המתלה וכניסת הסכם הליווי לתוקף.

המצ"ב  בהתאם למפרט הטכני ולתוכניות המכריבנו והמבנה המוכרת מתחייבת כי הדירה  2.5

המצ"ב  ותוכניות המכר המפרטבביצוע" לעומת  ינויים קלים, בכפוף ל"ש להסכם זה

היתר  ,ם יהיה צריך לבצעם כתוצאה מהוראות הדיןא ף לשינוייםבכפווכן  להסכם זה

 בכפוף להוראות נספח התנאי המתלהו הבנייה, או מהנחיות הרשויות המוסמכות או שינוין,

ה שונה מהמפרט והתוכניות לזכותו של הרוכש לבטל את ההסכם ככל וההיתר שיתקבל יהיו

פוף לשינויים נוספים בכו כהגדרתם להלןם קלים בביצוע צ"ב להסכם זה מעבר לשינוייהמ

 עליהם יוסכם בכתב בין הצדדים, אם וככל שיוסכם.

 שטחבין  2%לצורך סעיף זה פירושם: סטיות בשיעור של עד  "שינויים קלים בביצוע"

וכן סטיות  לבין המידות בפועל, הסכם זהכניות המצ"ב לוובת הדירה המופיע במפרט

, והכל במפרט לבין המידות בפועלם ביזרים המופיעיבין מידות הא 5%ל עד בשיעור ש

 .1974-תשל"דהצו מכר דירות )טופס של מפרט(, בהתאם להוראות 

מובהר כי לצרכים אחרים כגון לצרכי חישוב ארנונה, רישום בספרי המקרקעין וכיו"ב, עשוי 

לא  ולקונה נספחיושונה מהאופן המתואר בחוזה ווב שטח הדירה להיערך באופן אופן חיש

 כלפי המוכרת בקשר לכך. נהתהיה כל טע

המבנה והדירה בהתאם למפרט ולתוכניות המכר, תוך  לבנות אתהחברה מתחייבת בזה  2.6

בהתאם העומדים בתקן הישראלי )ככל שיש להם תקן( שימוש בחומרים ואביזרים 

  ת ובמפרט.יתאימו לתיאורם בתוכניומובהר כי המבנה והדירה ין. להוראות כל ד

ט המפנה לתקן או תקנון מחייב הכוונה לתקן או תקנון פרפריט במ כי בכלמובהר 

המחייבים במועד הוצאת היתר הבניה או חתימת ההסכם, אלא אם בוצע הפריט, על פי 

עד הביצוע בפועל. על אף שיקול דעת המוכרת, על פי תקן או תקנון חדש שהיה תקף למו

כי אם התקבל/יתקבל  כםעל נספחיו מוס אחרת בחוזה זהור בכל דין ו/או בכל הוראה האמ

אישור הנדרש כדין מכל רשות מוסמכת בקשר עם אכלוס הממכר, אזי המוכרת תהא פטורה 

 מהתקנת כל פריט ו/או מוצר ו/או אביזר בממכר שאינו מצוין במפרט.
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 כניס שינויים, לפי שיקול דעתהום ולהרת ליזהפרויקט, רשאית המוכ בכל עת עד לגמר בניית 2.7

, בתכנון הפרויקט ובבנייתו, והכל חים ו/או סותרים את הדיןקפוככל שאינם מ רהסבי

ובלבד שלא יוכנס ע"י המוכרת שינוי מהותי בתכנון ו/או בבניית בכפוף לאישור הרשויות, 

נספח התנאי ובכפוף להוראות גדרתם להלן הדירה עצמה החורג משינויים קלים בביצוע כה

 או הדירה שתבנה יהיו יתר שיתקבלההאת ההסכם ככל וה ולזכותו של הרוכש לבטל המתל

 מהמפרט והתוכניות המצ"ב להסכם זה מעבר לשינויים קלים בביצוע כהגדרתם להלן יםשונ

 .ובכפוף לכך שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זה

למעט בקשה להקלות לרבות הקלות  ע"ן בכוונתה ליזום שינוי בתביאהחברה מצהירה כי 

נת החברה להגיש לאישור למוסדות התכנון כמפורט בהסכם זה. ווכחלון אותן בכ לפי שבס

כמו כן מתחייבת החברה שלא תגיש בקשה לשינויי יעוד של שטחים בבניין לשטחים 

לא תגיש החברה  הקונה בדירה לידילאחר מסירת החזקה . מובהר בזאת כי מסחריים

לבצע  החברהוכל ת לאהדירה הנרכשת ושל הבניין בו מצויה  לשינוי בהיתר הבנייהבקשה 

 בנייה נוספת בבניין בו מצויה הדירה. 

אנטנה סלולרית על גג הבניין סלולרי ו/או  רמשדאפשר התקנת תיזום ולא תלא  החברה 2.8

 .טח הבית המשותףו/או בש

וראות חוק המכר )דירות( ה "יתיקונים במבנה ובדירה עפ החברה תהיה אחראית לביצוע 2.9

 "(.האחריות תקופת" -)להלן 

מיום  חודשים 8תוך עליה החלות ה מתחייבת להשלים את עבודות הפיתוח בשטח ברהח 2.10

מסירת החזקה בדירה לידי הקונה והיא מתחייבת לעשות כן באופן שימנע, ככל האפשר, 

וכן יתאפשר שימוש  יהצמדותהטוחה לבניין ולדירה והפרעה לקונה ויאפשר גישה סבירה וב

  .למגוריםבדירה סביר 

פי כל דין, החברה מתחייבת -לוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה ו/או עלמ בכפוף למילוי 2.11

 –לרשום את המבנה בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף לפי חוק המקרקעין תשכ"ט 

עים מועדים הקבורה ע"ש הקונה, וזאת בהתאם ל, וכן לרשום את זכויות החכירה בדי1969

המועדים הנ"ל פרקי זמן בהם קיימת מניעה  יןשלא יבואו במניבחוק המכר ]דירות[ ובלבד 

כלשהי לרישום המבנה בפנקס הבתים המשותפים כאמור מסיבות שאינן תלויות בחברה 

  .]כגון קיום הליכי פרצלציה וכד'[

דין, החברה מתחייבת י כל פ-ונה עפ"י הסכם זה ו/או עלבכפוף למילוי מלוא התחייבויות הק 2.12

בדירה, כולל החלקים הבלתי מסוימים היחסיים  נההחכירה של הקו לגרום לכך שזכות

ברכוש המשותף, תירשם בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת ובלבד שהקונה 

ע"ש  ישום הדירההנדרשים לרהחלים עליו על פי הסכם זה והמיסים  ישלם קודם לכן את

ידה במשטרי משכנתא ] ונה ימציא לחברה לפי דרישתה הראשונהי שהקובתנאהקונה 

והקונה נטל משכנתא[ וכן תעודות המעידות שהוא שילם לרשות המקומית ולממשלה את 

הארנונות והמיסים המגיעים להם בעד הדירה או בקשר אליה ובתנאי שיחתום על כל מסמך 
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למען הסר ספק, מובהר בזה כי ור. לצורך ביצוע הרישום האמ דיןעל פי  שיומצא לחתימתו

רישומה בפנקס רישום ו בגינה רישום בטוחהאגרות שכנתא, מ הכרוכות בנטילת עלויותה

 .לדיןידו בהתאם -הזכויות, יחולו במלואן על הקונה וישולמו על

ודעה מוקדמת ו/או עוה״ד בה ת, שייקבעו ע״י המוכרמתחייב להופיע במועד ובמקוםהקונה  2.13

ת ו/או שוהפעולות הנדרע ו/או ביצו, המצאת המסמכיםלצורך ש לפחות, ימים מרא 21 של

על כל מסמך שיומצא לחתימתו לצורך ביצוע הרישום האמור. ככל שהקונה לא הגיע חתימה 

ימים מראש  10בפרק הזמן האמור, אזי המוכרת תשלח לקונה הודעה נוספת בכתב בת 

 על מסמכים כאמור.לפחות, לצורך חתימה 

רה פטורה ה החב, תהיהנ"לתעודות מסמכים ו/או האת ה קונההלא המציא 

, ואולם עיכוב בהמצאת אישור מס תחייבויותיה לעניין ביצוע הרישומים כאמור לעילמה

או עיכוב במסמך אחר שאינו תלוי  רכישה בשל הקפאת שומה לצורך מכירת דירה קודמת

עיף זה על ידי הפרת הוראת ס, לא תיחשב כאת עיכובו מנועבקונה ושהקונה לא יכול היה ל

ייבויותיה, ובלבד שהקפאת השומה הינה בהתאם תחרר את החברה מההקונה ולא תשח

 .למועד הקבוע בחוק

לרשום משכנתא לחובתו ובלבד שהקונה  -אם יחפוץ בכך  –החברה מתחייבת לאפשר לקונה  2.14

בד שהמשכנתא רישומה, וכן בלנטילתה ובב תוהכרוכ -אגרות העלויות ו/או ישלם את מלוא 

 וחד לדירת הקונה בלבד.תי

כדי לגרוע מחובתו של הקונה לקבל את הדירה לחזקתו כשיידרש ה מור בסעיף זבא אין 2.15

 לעשות כן כמפורט להלן ו/או כדי להקנות לו זכות לסרב לקבל את החזקה בדירה כאמור

 .את בכפוף להוראות הסכם זה ונספחיוזו

מכר )דירות( )הבטחת נה על דרישות חוק הת לקונים בטוחה העוחייבת לתהחברה מת 2.16

הפניקס של  חוק מכרביטוח לפי  פוליסת, מסוג 1974 –רות(, תשל"ה דיקעות של רוכשי הש

. החברה תהא רשאית להחליף כל בטוחה שתינתן לקונה בבטוחה חברה לביטוח בע"מ

פית חה החלוה לקונה ובלבד שהבטו, בכפוף למשלוח הודעהסביראחרת, לפי שיקול דעתה 

)הבטחת השקעות של המכר  קוחל (2)2( או 1)2תהיה אחת מהבטוחות המנויות בסעיפים 

 .  1974 -רוכשי דירות(, תשל"ה

 הצהרות הקונה והתחייבויותיו .3

לא קיימת מניעה כלשהי, חוקית או אחרת, להתקשרותו למיטב ידיעתו הקונה מצהיר כי  3.1

 ראותיו במלואן ובמועדן.בחוזה זה ולקיום כל הו

ללותו שבגבולותיו בכסביר את השטח  הציגה בפני הקונה והוא ראה בעיני קונהרה החב 3.2

יוקם הפרויקט והמבנה בו תימצא הדירה, את מיקום הדירה במבנה ואת כל התוכניות 

. כמו כן ניתנה לקונה האפשרות לראות ולבדוק בעצמו או ע"י  הרלוונטיות למבנה ולדירה



9 

   

 

 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ  
 51-5584738ח.פ.    

         

, כותם, את המעראת המקרקעין, ייעודם וסביבתאו יועץ ו/או מומחה מטעמו /עו"ד ו

 ות במקרקעין ובסביבתם ואת הוראות הסכם זה ונספחיו.תימתקנים והתשה

לקונה כי עבודות הפיתוח הכלליות במקרקעין וסביבתם, לרבות סלילת דרכים,  נמסר 3.3

ילת ביצוע מעבר להולכי רגל מדרכות, הנחת תשתיות, מובילי ניקוז הסטת נחל גלילות ותח

בוצעות באחריות שמעבודות ומטלות ת וכיוב', הן אל מסוף התחבורה בתחנת הרכב

החברה הכלכלית הרצליה בעיריית הרצליה ורשות מקרקעי ישראל ואין למוכרת אחריות 

בקשר עם עבודות אלו, לרבות, אך לא רק, לגבי איכותן, לוח הזמנים לביצוען, מועד 

ובלבד שהמוכרת לא גרמה,  עקב ביצועןדים וארכות שייגרמו במהלך והשלמתם ומטר

תשתף פעולה ככל החברה  ..או עיכוב בהשלמת העבודות הנ"ל/ו או מחדל, לנזק במעשה

על מנת שעבודות הפיתוח הכלליות המבוצעות על ידי הרשות המקומית ו/או שתידרש 

 האפשרי. החברה הכלכלית ו/או רשות מקרקעי ישראל תושלמנה בהקדם

רבות ל ים של הפרויקט,הארכיטקטוני ו/או הסידור והתכנון הקינון התכ נמסר לקונה כי 3.4

ובלי לגרוע מכלליות האמור, שבילים, מעברים, גינות, רחבות, כניסות, יציאות, דרכי 

 ,גישה, מספר הדירות, סידורן, מקום מתקני האשפה, צנרת ביוב וכל אינסטלציה אחרת

רישום זיקות הנאה כמובנם בחוק ות לרבין, ני עזר אחרים במקרקעגדרות, אנטנות ומתק

בת המקרקעין ו/או הדירה, לשימוש הולכי רגל ו/או לכלי רכב, חון לזכות ו/או להמקרקעי

הינו עקרוני בלבד, ולא סופי. זכויות מעבר לצנרת, כבלי חשמל, קווי תקשורת, קווי גז וכד' 

 פעולות פיתוחמיני וכל  אמורהפרויקט וסביבתו כשהתכנון הסופי של דע לקונה כמו כן הו

שיש גם לבצען על ידי רישום בלשכת רישום  '(הרחבת דרך וכו ותכנון )כולל פרצלציה,

ובלבד שאינה הסביר , נתון להחלטתה הסופית של המוכרת ולשיקול דעתה המקרקעין

רישת רשות וכן לדרישות ו/או שינויים שיבוצעו על פי דמקפחת ו/או סותרת את הדין 

ישיונות ורשורים, היתרים תר )אך לא רק( לתכניות, איוא כפוף בין הימוסמכת כלשהי, וה

על פי  הקונה שיבוצעו או שיינתנו בהתאם להוראת כל דין, ובלבד שלא תפגענה זכויות

מבלי למנוע מהקונה גישה סבירה ובטוחה ו, בדירה יוחיו, לרבות זכויותפונס החוזה

בוצעו לאחר מסירת החזקה, לות אלו יככל שפעו .ושימוש סביר בהם לדירתו ולהצמדותיה

  .בשעות סבירותה והן יבוצעו ונהודעה לקבגינן תימסר 

החברה תהא רשאית להקים בבניין או בסמוך לו, במיקום המצוין במפרט ובתשריטי  3.5

המכר, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל ו/או ספקיות תקשורת ו/או 

יקומו של שיחול שינוי במ . במקרהור קשורים בפרויקטובלבד שהמתקנים כאמ הגזרות חב

תקנים הנ"ל תודיע על כך החברה לקונה בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע המאחד מ

 מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין. 

 ניםלבניי פותעשוי לכלול מערכות משותמערכות הבניין בו מצויה הדירה ש נמסר לקונה 3.6

 ל המוכרתש הסביר קול דעתה(, לפי שי"הבניינים הנוספים" יחד:)להלן  סמוכים פיםנוס

ובהתאם לדרישות הרשויות  ובלבד שפעולות החברה אינן מקפחות ו/או סותרות את הדין

 .הרלוונטיות
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, הקונה [4עד למסירת החזקה בדירה לידי הקונה לאחר שניתן בגינה היתר אכלוס ]טופס  3.7

לאכה מטעמו ו/או פועלים ו/או בעלי מאו לדירה חומרים להכניס לבניין ו/יהא רשאי  לא

לבצע עבודות ו/או שינויים ו/או תוספות ביצוע עבודות כלשהן והוא לא יהא רשאי  רךלצו

בדירה וכן להכניס אליה מתקנים ו/או חפצים והכול בין בעצמו ובין באמצעות אנשי 

 מקצוע מטעמו.

הטעונים היתר בניה בהתאם  יצונייםצע שינויים חלא יהא רשאי לבכמו כן, הקונה 

הוספת סככות ו/או פרגולות  כגון 1965 -ון והבניה, התשכ"הכנהת ותקנות חוק להוראות

 כל עוד לא נמסרה החזקה בדירה לידי הקונה וניתן בגינה היתר אכלוס.  במרפסות וזאת

חייב  יהא הקונהחברה בהקשר זה, ה זכויותיה שלאו משאר /מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו

בניגוד ככל שיבוצעו כאלה ל ידו, ע בוצעויתוספת ש כל שינוי ו/או -על חשבונו  – להרוס

 חברהוכן לשפות את ה חברה,לאמור לעיל ולהשיב את המצב לקדמותו, מיד עם דרישת ה

ברישום  , לרבות בגין עיכובים אשר ייגרמובגין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמה לה עקב כך

   .ין כתוצאה מכךהזכויות בדירות בלשכת רישום המקרקע רישוםהבית המשותף ו/או ב

מובהר בזה, כי הקונה לא יהא רשאי להתערב באיזה אופן שהוא בעצמו או באמצעות 

אחרים בבניית הבניין והדירה במשך כל תקופת הבנייה עד למסירתה וכל ניסיון 

שאי להיכנס לאתר ע"י הקונה. הקונה לא יהא ר להתערבות כאמור יחשבו כהפרת חוזה

צעי מיגון מתאימים, הכל מפורט בנספח "ג" אמיג החברה וללא ליווי מצד נצ הבנייה ללא

לחוזה זה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לגרוע ו/או להגביל את זכויותיו 

ני ועדות התנגדויות בפלרבות הגשת  של הקונה לפנות לערכאות ו/או גופים שיפוטיים

התאם בפני הקונה ב צגפרויקט כפי שהו, ובלבד שהקונה לא יוכל להתנגד לתכנון הןהתכנו

  .והמפרט המצ"ב להסכם זה תוכניות ל

, יבחר הקונה מתוך בדואר אלקטרוני ידי החברה-יום מהמועד בו זומן הקונה על 30תוך  3.8

ריצוף,  ים לגבי רכיבי הדירה ]כגון:תצוגת החברה את האביזרים ו/או הרכיבים ו/או הדגמ

כאמור, יאשר הקונה  לאחר הבחירה  ה.כי יותקנו בדיר [ אשר ברצונואסלות, כיורים וכד'

בחתימתו את פרטי בחירתו על גבי "טופס בחירת רכיבים" אשר יהווה חלק בלתי נפרד 

ים ו/או מובהר ומוסכם בזה, כי ככל שהקונה לא יתייצב לבחירת האביזרמהמפרט הטכני. 

חרם ה רשאית לב, תהא החברעילם כאמור בתוך המועד הנקוב להרכיבים ו/או הדגמי

 .הסבירורו לפי שיקול דעתה עב

ידוע לקונה כי באפשרותו להודיע לחברה על רצונו לוותר על רכיבים מסוימים בדירה, כנגד 

הזיכויים זיכוי וקיזוז שווי הרכיבים עליהם ויתר מהתמורה, הכל בהתאם להוראות פרק 

    וה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.במפרט הטכני, המהו

ידי ספק מורשה של -חומרים ו/או רכיבים שלא סופקו עלו ים ו/אשל אביזרל התקנה כ

"[ תגרום רכיבים זרים" –החברה ו/או לא הותקנו ע"י בעלי מקצוע מטעם החברה ]להלן 

לגבי  ותדות ו/או ההתקנוהן לגבי העבו הרכיבים הזריםלביטול האחריות הן לגבי 
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והכל בכפוף  הקונה דיהחזקה בדירה לי, וזאת גם אם בוצעו לאחר מסירת בים הזריםהרכי

 .להוראות חוק המכר

הקונה מצהיר כי רכש את הדירה למטרת מגורים בלבד ואסור לו להשתמש בדירה למטרה  3.9

. דין בכפוף להוראות כלו אחרת ללא הסכמת כל יתר רוכשי הדירות שבבית המשותף

  הבית כבית משותף. בתקנון הבית בעת רישום החברה תכלול הוראה זו

שאת בחלק יחסי לפי מידת חלקו ברכוש המשותף, בהוצאות אחזקת ל הקונה מתחייב 3.10

 הכל בהתאם לתקנון הבית המשותף כפי שיירשם ע"י החברהוהרכוש המשותף שבמבנה, 

ה מתחייב לשלם את חלקו קונ. הואשר יהא מבוסס על התקנון המצוי בחוק המקרקעין

הוצאות קבועות ב ייבת לשאתה מתחהחבר יגות המבנה.הוצאות אלה לפי דרישת נצב

ואולם החברה לא כאמור של אחזקת הרכוש המשותף בגין דירות שטרם נמכרו בפרויקט 

 חברהתישא בחלק של ההוצאות המהווה צריכה בפועל בגין דירות שטרם נמכרו ואשר ה

 .שירותים ה בגינןלא צרכ כי תוכיח

ו לדירות א ולהצמידם לדירהחלקים ושטחים מן הרכוש המשותף  ית להוציאהחברה זכא 3.11

בזה מפורשות מובהר ו התאם למפרט ולתוכניות הפרויקטוב כפי שהיא תמצא לנכון

, וחלק מתאים הצמדותיהשהקונה רוכש לפי הסכם זה את זכות החכירה בדירה בלבד, על 

בנה שהחברה תצמידו חלק מהמ וצא הימנו כל חלק או שטח אוברכוש המשותף, לאחר שי

ל אחוזי בניה נוספים. במיוחד ומבלי לפגוע בכלליות כ ות כלשהן, וללאלדירה או לדיר

שבאמור לעיל זכאית החברה ]אך לא חייבת[ להוציא מן הרכוש המשותף כל חלק מן 

או לגגות, לצורך יצירת /השטח ו/או המבנה המיועד לחנייה ו/או למחסנים ו/או לגינות ו

וכן להצמיד מקומות  מןשיאושר מזמן לזתר הבניה כפי דות רישום נפרדות בהתאם להייחי

חנייה ו/או מחסנים ו/או שטחים ו/או קירות חיצוניים ו/או גינות ו/או גגות לדירות 

שיכללו בבית המשותף לפי בחירתה והחלטתה, כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה ו/או כמצוין 

החברה כדי לחייב את רד מחוזה זה. אין בפסקה זו שריטים המהווים חלק בלתי נפבת

י חנייה ו/או מחסנים, פרט לאמור במפורש בהסכם זה על נספחיו. מבלי טחלהקים מש

מובהר בזה כי המחסנים, החניות, מרפסות הגג לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק 

יהוו חלק ות הגן, יוצמדו לדירות ולא הצמודות לדירות הגג והחצרות הסמוכות לדיר

וכן  הקונה על פי הסכם זה ונספחיות זכויולא יפגעו והכל בכפוף לכך ש מהרכוש המשותף

פעולות כי ו והצמדותיה שפעולות כאמור לא ימנעו את השימוש הסביר של הקונה בדירה

   .כאמור תבוצענה על פי הדין

רך החברה תהא רשאית להעביר דה עד למועד מסירת החזקה בדירמובהר בזה, כי 

מי מטעמה, צינורות מים, ת מה ו/או באמצעוו/או הדירה, בעצהמקרקעין ו/או הבניין 

הסקה, גז, חשמל, כבלי טלפון, ניקוז, ביוב וכיו"ב וכן להעמיד עמודים ולמתוח כבלים 

לאחר מסירת החזקה בדירה לידי הקונה, תתאם החברה מול הקונה  וכד', ככל שיידרש.

תשתיות נוספת של ברה עבר בשטח הדירה עצמה וכל העמראש בטרם ביצוע כל תיקון/מ

לאחר תיאום מראש עם הקונה  ח הדירה תהא מותנית בהסכמת הקונהשטמור בכא
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לצמצום אי הנוחות ככל הניתן להתחייבות החברה בכפוף  והכל ובשעות עבודה סבירות

וע לעיל בסעיף זה כדי לגראמור אין ב. המצב לקדמותו לאחר השלמת העבודות והשבת

גופים שיפוטיים לרבות הגשת ו ות לערכאות ו/איותיו של הקונה לפנו/או להגביל את זכו

 .התנגדויות בפני ועדות התכנון

הודע לקונה  כי החברה תהא רשאית להציב שילוט מכל מין וסוג שהוא באתר הבנייה לפי 

גבי גג  , החברה תהא רשאית להציב על. גם לאחר תום עבודות הבנייההסבירשיקול דעתה 

ו/או אזור החנייה ו/או בכל חלק אחר ה או לובי הכניס/הבניין ו/או קירותיו החיצוניים ו

מהרכוש המשותף, שילוט לרבות שילוט מואר אשר יכלול את שם החברה ו/או את לוגו 

ום הצבת ובלבד שמיק החברה ו/או את שם הפרויקט ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהבניין

ת אובהתאם להורו ינוה, ש הסביר בדירה ובמבנהינו מפריע לשימוט יהיה במקום שאהשל

הוראה זו החברה תעגן  .במלוא העלויות הקשורות לשילוטכי החברה תישא מובהר  .החוק

 בתקנון הבית המשותף. 

]קרי: עד למועד בו נחתם  בפרויקטעד למועד מכירת כל הדירות החברה הודיעה לקונה ש

נייה לנצל את כל זכויות הב תזכאי חברה תהאה, [רוןהסכם המכר מול הרוכש האח

מצא לנכון, בכפוף תובכל דרך ש עד לאותו מועדו שיהיו קיימות בפרויקט א/הקיימות ו

עפ״י חברה תהא רשאית למילוי דרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכן תנאי כל דין, וכן כי ה

לשנות תכניות של  וראות המכרז[,מחייב על פי ה]כפוף למפרט ה הסביר השיקול דעת

מצא לנכון ו/או תאו לפעול בהם בכל דרך ש/ו אחרים בפרויקט יחידות דיור ו/או שטחים

להגדיל את מספר יחידות הדיור בפרויקט ו/או לאחד יחידות דיור, וכן לשנות את תוכניות 

ה ונספחיו, לרבות הסכם זעפ"י  זכויות הקונה תפגענההפרויקט או חלק מהן,  ובלבד שלא 

לא יוותרו  בפרויקט ותכל הדירמכר את שהמוכר מובהר בזה, כי לאחר  בדירה. יויותזכו

אין באמור לעיל בסעיף זה בידי החברה זכויות בנייה כלשהן במקרקעין נשוא הפרויקט. 

כדי לגרוע ו/או להגביל את זכויותיו של הקונה לפנות לערכאות ו/או גופים שיפוטיים 

 דות התכנון.בות הגשת התנגדויות בפני ועלר

לקבלת החזקה בדירה כי נכון למועד ד תברר בכל שלב עהקונה מצהיר ומתחייב שככל שי 3.12

החתימה על החוזה, הוא לא עמד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או 

עימו שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, כי ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם 

 יטול כאמור.יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביבוטל מעיקרו והוא לא 

ייתכן והרשות המקומית תחייב התקשרות מול חברת ניהול כי ה ונברה הודיעה לקחה 3.13

פרויקט. ככל שכך יהיה, תחול מלוא האחריות לקיום אחזקת הרכוש המשותף בבקשר ל

  .יםרויקט ו/או על נציגות הדיירדרישות הרשות המקומית בהקשר זה על רוכשי הדירות בפ
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 התמורה .4

נה לשלם לחברה את מחיר הדירה קוה יות בה, מתחייבבתמורה לרכישת הדירה והזכו .4.1

הנקוב בנספח "א" להסכם זה, וזאת במועדים, בסכומים ובתנאים הקבועים בו, בתוספת 

"(. תשלומים התמורה"-הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה כמפורט להלן )להלן

ברים אשר למו אך ורק באמצעות פנקס השון התמורה ישוקונה על חשבוידי ה-שולמו עלשי

" חידי החברה, כמפורט בנספח הליווי המצורף להסכם זה כנספח "-נה עלקול יומצא

 –"[. הקונה אינו רשאי להקדים או לדחות את תשלום התמורה נספח הליווי" –]להלן 

ספק,  הסר למעןכמת החברה מראש ובכתב. אלא אם קיבל לכך את הס –כולה או חלקה 

 למדד תשומות הבנייה מחודשה מדכרז, בתוספת הצהתמורה לעיל משקפת את מחירי המ

ועד למועד חתימת חוזה זה. התמורה כהגדרתה  15.12.2016שהתפרסם ביום  2016 נובמבר

 לעיל הינה קבועה ולא תופחת בשום מקרה. 

כר, אלא הממכלשהו לחברה על חשבון מחיר מתחייב בזאת כי לא ישלם סכום  הרוכש .4.2

שולם בהתאם לנוהל המפורט י שרתשלום הראשון אבאמצעות שוברי התשלום, למעט ה

 . בנספח "א" להסכם זה

הרוכש אינו  -מובהר כי כל עוד לא ניתן היתר בנייה ולא הומצאו לרוכש שוברי התשלום 

א אי ביצוע תשלום על רשאי לשלם תשלומים כלשהם על חשבון מחיר הממכר, וממיל

זה ולא יזכו ם סכו הפרה של היהולא רי התשלום מחיר הממכר עקב אי קבלת שובחשבון 

 את החברה בכל פיצוי ו/או סעד ו/או ריבית פיגורים.

 בזה, כי ככל שיתקבלו בידי החברה, עבור הרוכש, תשלומים ממשרד השיכון מובהר .4.3

מורה לכל יחשבו כתשלומים על חשבון הת)"זכאות"(, בנקים או כל גוף פיננסי אחר, הם 

. החברה מתחייבת לסייע אמורכ יםעות פנקס השובר, ובלבד שישולמו באמציןדבר ועני

 בידי הרוכש ככל שניתן בתהליך קבלת הזכאות.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי לא תחול על החברה כל אחריות להשגת הזכאות ו/או כל 

נה ו/או דרישה ו/או רשות. הקונה מוותר על כל טעסכום אחר עבור הקונה מכל גוף או 

מידה וייקבע כי הוא אינו זכאי לקבלת ב חדה, לרבות ובמיוהחברה בהקשר זתביעה מ

הזכאות ו/או כל סכום אחר מכל גוף או רשות ו/או כי הפרויקט אינו כלול ברשימת 

 הפרויקטים המזכים את רוכשי הדירות במענקים ו/או זכאויות למיניהן.

 ב הינולחישו המינימליסיס תשומות הבניה. שער הב " הנ"ל תהא צמודה למדדמורהתה" .4.4

 במועד חתימת חוזה זה, ולא יפחת הימנו.ע דוהמדד הי

ימים ממועד קבלת היתר  90מובהר בזאת כי ככל ופנקסי השוברים לא יומצאו לקונה תוך  .4.5

הידוע במועד למדד כהגדרתו בנספח "א" להסכם זה,  ,[8%] יוצמד התשלום השני הבנייה

 י ולא למדד הידוע ביום התשלום בפועל.וזהחהתשלום 
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עיל, מובהר בזה כי בגין כל יום של איחור בתשלום התמורה ו/או ל ורלי לגרוע מהאמבמ .4.6

אחר בו חייב הקונה לפי חוזה זה ו/או חלק מהם, מתחייב הקונה לשלם  תשלוםבכל 

לתשלום  על בסיס יומי, מהמועד שנועדלמוכרת ריבית פיגורים, כהגדרתה לעיל, מחושבת 

ה זכות כלשהי לפגר בפירעון ונלקור כדי להעניק פועל. אין באמועד פירעונו המלא ב

התשלומים, ואין באמור כדי לגרוע מזכויותיה של המוכרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין, 

 ידי הקונה.-לרבות הזכות לבטל את ההסכם מחמת הפרתו על

בנספח "א" להסכם כאמור  לשלםויב ים שהקונה מחורש, כי התשלוממוסכם בזאת במפ .4.7

"יום ובשעות בהם הבנקים המסחריים פתוחים )להלן: ם דיאך ורק במוע עויבוצ, זה

(. אם מועד כלשהוא ממועדי התשלום המפורטים לעיל אינו יום עסקים, ידחה עסקים"

 התשלום ליום העסקים שיבוא מיד לאחר מועד התשלום הנ"ל.

לפי  זה, יישאו הפרשי הצמדה"א" להסכם ם בנספח תשלומים והסכומים המצויניה כל .4.8

בפועל של סכום כלשהו מן התשלומים והסכומים  התשלוםאם בזמן  ם:איהב התנאים

בפועל של אותו סכום  ביצוע  התשלוםהנ"ל יהיה מדד תשומות הבניה שהתפרסם לפני 

רסם חתימת הסכם זה ואשר התפועד שהיה ידוע במ( גבוה מהמדד "המדד החדש")להלן: 

סכום כשהוא מוגדל  תואוהקונה את  ישלם( "מדד הבסיס"להלן: ) ביום _________

ירידה במדד תשומות הבניה  באותו שיעור בו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

אין באמור לעיל כדי  לעומת מדד הבסיס לא תזכה את הקונה בהקטנת הסכום המשולם.

 ני.לום השלעיל, לעניין התש 4.5ת סע' לגרוע מהוראו

ל מחירי התשומה בבניה ש לישמעו: המדד הכלבסעיף זה "מדד תשומות הבניה" מ .4.9

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר  שמתפרסםלמגורים כפי 

 שיתפרסם במקומו )כפוף ליחס שיקבע ביניהם(.

דעה בכתב בדבר בקשתו לנהוג קונה המבקש להקדים תשלום כאמור ישלח למוכרת הו .4.10

ים המוכרת סכת וקש לתשלום. אםימים לפני המועד המב 10לפחות  וזאתכאמור 

, יהיה המועד לביצוע אותו תשלום בין בלעדילהקדמת תשלום כלשהו, לפי שיקול דעתה ה

ולתשלום יצורפו הפרשי הצמדה עד  בחודש בו יבוצע התשלום 30 -ל 16 -הימים שבין ה

 . ע התשלום בפועללמועד בו בוצ

נוי שיל בנספח "א" יחו ביצועו של כל תשלום מהתשלומים המפורטים דשבמועככל  .4.11

(, יעודכן בהתאמה שיעורו 17%בשיעור המע"מ ביחס לשיעורו במועד חתימת הסכם זה )

 של התשלום הרלוונטי. 

ואי להסכם זה, על סעיפיו הקטנים, ולרבות נספח "א", הינם מעיקריו של ההסכם  4 סעיף .4.12

 ת של ההסכם.קיומם יהווה הפרה יסודי
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 הלוואה ומימון רכישת הדירה: .5

ירצה הקונה לממן את רכישת הדירה באמצעות הלוואה מובטחת במשכנתא מבנק ש כלהודע לקונה שכ

אפשר החברה לקונה ליטול ת(, "ההלוואה", "הבנק למשכנתאות"למשכנתאות )להלן בהתאמה: 

 תחולנה ההוראות דלהלן:משכנתא ו

ן בקבלת ק על הקונה ואיאה ולכל תנאיה מוטלת אך ורהאחריות המלאה לקבלת ההלוו .5.1

 באי קבלתה כדי לשנות ו/או לגרוע מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.  אוה ההלווא

הקונה יישא על חשבונו וישלם את כל ההוצאות, התשלומים והעמלות, לרבות דמי ביול,  .5.2

 ת ההלוואה. ים בקבל, הכרוכויידרשו מהבנק אם וככל שיחולו

בנק ה מתו להשיג את הסכחול כל חובה או התחייבות לטפל ו/ארת לא תעל המוכ .5.3

 למשכנתאות למתן ההלוואה ו/או לגרום לביצועה.

גם אם לא יעלה בידי הקונה לקבל הלוואה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקונה  .5.4

כלשהו לביצוע איזו מאיזו מהתחייבויותיו שעל פי חוזה זה ו/או לדחות מועד 

רה במועדים מוהתם כל חלק מתוך ובכלל זה תשלויות הקונה שעל פי חוזה זה, מהתחייבו

רב ע"י המוסד ולא יישמע בטענה כי ס קונהוה, האמורים בנספח התשלומים והמועדים

 הכספי ו/או כי תנאי ההלוואה שונו.

כאמור, תסכים עלה בידי הקונה לקבל את הסכמת הבנק למשכנתאות למתן הלוואה  .5.5

יר עבת , כי לאמשכנתא"במסגרת "התחייבות לרישום  כנתאותלבנק למש,  לאשר חברהה

את הזכויות בדירה על שם הקונה אלא אם תירשם במקביל המשכנתא לטובת הבנק 

למשכנתאות )ככל שזו לא סולקה עד למועד זה( ובלבד שהקונה קיים את כל התחייבויותיו 

המוכרת כאמור בוטל. אישור ושהחוזה לא  ועדעד לאותו מ הרלוונטיות ,שעל פי החוזה

 התנאים הבאים:ל כ קדם כי יתקיימויינתן בתנאי מו

אחוזים( ממחיר הדירה ממקורותיו העצמאיים.  שבעה) 7%הקונה שילם לפחות  .א

תחתום על התחייבות לרישום  חברהבמקרה והקונה יבקש לגרור משכנתא, ה

כום הראשוני מן הקונה, בנוסף לס חברהה המשכנתא רק בתנאי שקודם לכן קיבל

סכום נוסף ממקורות ם ג ממקורות עצמייםמן התמורה עבור הדירה  7%של 

 עצמיים בגובה סכום גרירת המשכנתא המבוקש.

בנקים תוך בלחתום יהיה בנוסח המקובל  חברהנוסח ההתחייבות עליה תידרש ה .ב

  .המלווה מתן הערות סבירות ומקובלות של המוכרת ו/או של הבנק

י ספויעביר את כל ככי הבנק למשכנתאות ישלם ה בין היתר בכך, אישור כאמור יותנ .ג

 ההלוואה במישרין לחשבון הליווי, בהתאם להסדר השוברים.
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כל סכום שישולם ו/או יושב לקונה ו/או לבנק למשכנתאות בהתאם ישולם אך ורק  .ד

תוחזר ד בבד עם התשלום כנגד פינוי החזקה בדירה )אם נמסרה לקונה( ובתנאי כי ב

ו/או ה ונהקלטובת  ום נרשמת האזהרה אותימחקנה הערבטוחה ותבוטל כל  ו/או

 בלשכת רישום המקרקעין.בנק הקונה 

מובהר בזאת כי מועד התשלום לגבי כספי ההלוואה המובטחת במשכנתא יחשבו המועדים  .5.6

 .בוצע התשלום בפועלבהם 

כתב  לעתחתום החברה כספי אחד, לא הלוואת/הלוואות מיותר ממוסד  קונהנטל ה .5.7

תן את ההלוואה שנק את הסכמת הבנל קבתהתחייבות לרישום משכנתא, קודם ש

 הראשונה לרישום המשכנתא לטובת הבנק השני בדרגת קדימות שווה.

 כספי הקונה הבטחת .6

 מלווה על ידייהא הפרויקט בכפוף להתקיימות התנאי המתלה כי החברה הודיעה לקונה  .6.1

כל כספי כן הפרויקט ושעל גביהם מוקם  עיןוכי המקרק , כהגדרתו לעילוהמלוהגוף ה

 הגוף המלווהבקשר עם הפרויקט משועבדים/ישועבדו לטובת  רהבחה שתקבל התקבולים

למטרת  לחברה גוף המלווהבשעבוד מדרגה ראשונה להבטחת האשראי שיועמד על ידי ה

 רהסבימהנ"ל לפי שיקול דעתה  רשאית להוסיף ולשעבד את כל אחד החברההפרויקט וכי 

ככל שיידרש, מיד  והלוהמהגוף ים לטובת והקונה מתחייב לחתום על המסמכים המתאימ

על פי  בנוסח, ובלבד שהמסמכים יהיו או הגוף המלווה החברההראשונה של  םעם דרישת

עפ"י  שזכויות הקונה בדירהובלבד  זה, הזוחמ דרפנ יתלב קלח הווהמ רשאו וויינספח הל

 .  ענהחוזה זה לא תפג

לשעבד  הבכוונתכי לקונה ר כי החברה הודיעה בההון האמור לעיל, גרוע ממבלי ל .6.2

המלווה,  הגוףולהמחות על דרך השעבוד את כל זכויותיה כלפי הקונה לפי חוזה זה לטובת 

לטובת מוסד  גם -כרת המושל  הסבירולפי שיקול דעתה  וזאת כחלק מתנאי הסכם הליווי

פוף להמצאת בכ רתיו כאמווהמחאת זכויובזאת לשעבוד  מסכיםהקונה  .פיננסי אחר

במקרה . לידי הרוכש או פוליסת הביטוח, כאמור בנספח ב' להסכם זה, הערבות הבנקאית

להעביר כל  לקונה הוראות בלתי חוזרות הו/או מי מטעמתיתן החברה של שעבוד כאמור, 

ומו, עד הקבוע לתשלחוזה זה או בקשר אליו, במועל פי  יע ממנואו שיג סכום המגיע

והכל בכפוף  ובהתאם להוראות נספח הליוויהגוף המלווה  ותראקבוע בהובהתאם ל

ובלבד שכל תשלום ישולם באמצעות פנקס  (הבטחת השקעות)להוראות חוק המכר 

הגוף  לטובתה החברבזאת לשעבוד והמחאת זכויות מסכים . הקונה בלבד שוברים

 הברהחדרישת מ ימים 14בתוך ת חוזה זה או , ומתחייב לחתום, במעמד חתימהמלווה

 גופיםבהמקובל בנוסח הגוף המלווה )לאחר חתימת חוזה זה(, על כתב התחייבות לטובת 

ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, ובלבד המעניקים ליווי לפרויקטים מהסוג הנדון 

 . ה לא תפגענהחוזה ז רה עפ"ישזכויות הקונה בדי
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להוראות הסכם זה  אםהתלחשבון הליווי בקונה ידי ה-שולם עלבגין כל סכום אשר י .6.3

חוק  פוליסתבאמצעות פנקס השוברים אשר יומצא לידיו כאמור, תומצא לקונה בדואר 

בגובה כל אחד מהתשלומים שישלם הקונה למוכרת ע"ח  הגוף המלווהמכר מאת 

ל רוכשי )הבטחת השקעות שונח זה בחוק המכר הגדרת מהמע"מ כהתמורה, ללא רכיב 

, ובכפוף לאמור "חוק המכר הבטחת השקעות"( :לןלהו )לעיל 1974-התשל"ה (,דירות

בהתאם למעדים הקבועים בחוק  "[פוליסהה" –]להלן  בנספח א' )תשלומים ומועדים( 

 .המכר )הבטחת השקעות(

כל הכספים ששילם הקונה על  לחזרתם שלהבטחת הנועדה  הודע לקונה כי הפוליסה .6.4

ק המכר הבטחת השקעות, חול (2)2יף ע"מ כאמור בסע, ללא רכיב המתמורהחשבון ה

לא תוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה החברה במקרה ש

המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו 

או חברה גד הכסים שניתנו ננכסים, צו פירוק או למינוי כונס נלקבלת  כים, צוהקפאת הלי

שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה ת בומחמת נסי

 .המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה

ח תה תבטיו/או כל בטוחה אחרת באמצעו פוליסההוהנפקת המוכרת תישא בעלות מימון  .6.5

 או כל בטוחה חליפית הפוליסשתובטח בבהר כי מסכום התמורה פי הקונה. מואת כס

 ת, יופחת בהתאם להוראות חוק המכר )הבטחת השקעות( רכיב המע"מ.חרא

יהיו זכאים להחליף את  הגוף המלווההמוכרת ו/או לעיל,  2.16בכפוף לאמור בסעיף  .6.6

יצירת הבטוחה  ר. כנגדחוק המכשניתנה בבטוחה אחרת, בהתאם לתנאי  פוליסהה

הבטוחה המוחלפת. ת א הקונה להחזיר למוכרת אי לה, מתחייבפה כאמור וכתנהמחלי

בטלה ומבוטלת וחסרת כל  פוליסהבכל מקרה, מיד עם יצירת הבטוחה המחליפה תהיה ה

 תוקף, ללא צורך בהסכמה או באישור כלשהו של הקונה.

ן, הקונה מצהיר כי בכל המקרקעירישום  אם וככל שזכויות המוכרת תירשמנה בלשכת .6.7

בת הבנק מטעמו בלשכת רישום טול אזהרה לטובתו ו/אורת הע רום לרישוםאופן לא יג

המקרקעין על פי חוזה זה. אם הקונה יפר את התחייבותו האמורה, אזי תהיה המוכרת 

 12הנזכר בסעיף זכאית למחוק את הערת האזהרה ולעשות לשם כך שימוש בייפוי הכח 

ים יישא בכל הנזקאזהרה. הקונה א יהיה זכאי להתנגד למחיקת הערת ההקונה לשלהלן ו

 שהמוכרת תיאלץ לשאת בהם בשל רישום ההערה ובשל ההליכים למחיקתה. ותצאוההו

בסמוך לפני מועד מסירת הדירה לקונה, וכתנאי למסירתה, ימסור הקונה את כל  .6.8

( ואשר אינו נמנה עם "הנאמן"ן: מן )להלשנמסרו לו לידי עו"ד אשר ימונה כנא הפוליסות

, עד להתקיימות התנאים ותמנבנא פוליסותזיק את החיהנאמן . חברהבאי כוח ה

  .מלווה בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעותגוף ההמאפשרים השבת הבטוחה ל
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או שיהיו קבועים בכל  התקיימות התנאים הקבועים בחוק המכר )הבטחת השקעות(עם  .6.9

זה זה קונה על פי חותיחשב כל בטוחה שניתנה להשקעות(  )הבטחת וק המכרתיקון לח

צורך בהסכמה או בהודעה כלשהי ומבלי שדבר זה יגרע מחובת א ללה ומבוטלת כבטל

את המסמך יוצר הבטוחה. תנאי חוזה החכירה יהיו בהתאם חברה הקונה להשיב ל

ברשות  ה לקונהה החכירלהוראות, הנחיות ותקנות שתהיינה בתוקף במועד הנפקת חוז

הכוח לעשות י ופו/או מיחברה כות המז רועעיל כדי לגין באמור לא מקרקעי ישראל.

 להוראות סעיף זה.  בטוחות בהתאםהביטול שימוש ביפוי הכוח, ככל שיידרש לצורך 

בקשר עם הפרויקט  חברההואיל והמקרקעין, הפרויקט וכל כספי התקבולים שתקבל ה .6.10

 :מתחייב הקונה בזאת כדלקמןהגוף המלווה בת בדו לטומשועבדים ו/או ישוע

בתוקף, הוא לא יעביר את המלווה ף וגהמשקיבל  פוליסההיה הכי כל עוד ת .א

. העברת זכויותיו הגוף המלווהזכויותיו על פי חוזה זה ללא הסכמה מוקדמת של 

 .פוליסהשל הקונה בדירה לצד שלישי בניגוד לאמור תגרום מידית לביטולה של ה

ב המע"מ ולמעט רכי וויכי רק בגין הסכומים שיופקדו לחשבון הלי ול הודע כי .ב

לקבלת  הקונה יהיה זכאי ,זה בחוק המכר הבטחת השקעותח ונגדרתו של מכה

 על פי חוק המכר. פוליסהה

לו כי לא תונפק לו פוליסה על רכיב המע"מ בכל תשלום ותשלום וזאת הודע כי  .ג

 בהתאם להוראות חוק המכר.

הוא בקשר לדירה,  הגוף המלווהמכלשהי שקיבל ו/או שיקבל  יסהפולממש כי אם י .ד

את כל זכויותיו בדירה, כפי שיהיו בעת ההמחאה, המלווה  וףלגביר מיד ימחה ויע

 - החברהבהתאם לחוזה זה, או יבטל חוזה זה, כך שהזכויות בדירה יחזרו לבעלות 

 .יוובהתאם להוראותהגוף המלווה הכל לפי בחירת 

קשר עם עקיפה כלפיו בכל התחייבות ישירה ו/או  לגוף המלווהאין לו ש דעהוכי  .ה

לטובתו, הגוף המלווה שתוצא על ידי  על פי הפוליסהה, למעט ירהדיקט ו/או הפרו

 לעיל.כאמור 

 לגוף המלווהלקונה שאין  הודעמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש בזה, כי  .ו

יית הפרויקט ו/או הדירה, וכי את בנלהשלים ו/או כלפיו  החברהכל מחויבות כלפי 

ראותיו אינם מקנים לו זכויות הוו ו/אהגוף המלווה לבין  החברהם שבין כל הסכ

 כלשהם.

זה לעיל, על כל תנאיהם  6.10לעיל והוראות סעיף  6.2, 6.1כי הוראות סעיפים  .ז

זים ותניותיהם, הינם בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בפרק ד' של חוק החו

כאמור בסעיפים ך האמור לצור ייחשבגוף המלווה וה, 1973-התשל"ג ק כללי()חל

 ישי".שלה כ"האדם
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 פוליסהכאמור לעיל, ישיב למוכרת את העמלה בגין ה פוליסהיחר הקונה בהשבת הא .6.11

 לתקופה שמהמועד הקבוע בחוזה זה להשבתן ועד השבתן בפועל, ובתוספת ריבית.

הערת אזהרה לטובת הקונה ו/או  רשם, לא תיהמוכרת ייקבע אחרת על ידיאלא אם כי  .6.12

כי החברה התחייבה שלא לרשום הערות  נהקווע לוידמממן מטעמו,  לטובת כל גורם

ולפיכך הקונה מתחייב בזה כי לא ירשום לטובתו והגוף המלווה כאמור ללא אישור רמ"י 

מראש המוכרת ו/או לטובת גורם מממן מטעמו הערת אזהרה בגין חוזה זה, ללא אישור 

 חברה.ם ללא הסכמת הרישום כאמור גכתב, גם אם וככל שניתן יהיה לבצע וב

המלווה בדרישה להמציא לקונה מכתב בדבר התנאים  גוףלו כי המוכרת תפנה לע ודי .6.13

)להלן: "מכתב ההחרגה"(, בנוסח  לטובת הגוף המלווהלהחרגת הדירה מהמשכנתא 

 ות.חת השקעג)ב( לחוק הבט2ובמועדים הקבועים בסעיף 

 כםסהלהמצ"ב הליווי בנוסח חתום על נספח במעמד חתימת הסכם זה, מתחייב הקונה ל .6.14

ה לא ונה בדירה עפ"י חוזה זובלבד שזכויות הק ,"ח"כנספח כחלק בלתי נפרד הימנו זה 

 .תפגענה

 קונהה דימסירת החזקה בדירה לי .7

במלואן ובמועדן, תשלים החברה , בכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה .7.1

כפוף לאיחורים המותרים הקונה בבניית הדירה ותמסור את הדירה לחזקתו של את 

ביחס  ("4פס )"טו ל דין, לאחר קבלת טופס אכלוסעל פי כזה זה ולמוכרת על פי הוראות חו

כשהדירה , כשהדירה פנויה מאדם וחפץ, חת עובדתא יתכאשר לפחות מעלו לדירה

כשהזכויות בה , גז(ו )חשמל, מים, ביוב המערכות והתשתיות לכלמחוברת באופן קבוע 

עט משכנתא שניתנה מלד ג', שיעבוד וזכויות צמשכנתא, משכון, ל, יות מכל חוב, עיקוחופש

ובכפוף נה קוה ת הנכס או משכנתא שנרשמה עפ"י בקשתכביטחון להלוואה לרכיש

)ובלבד שהחברה תמציא לרוכש  עילל 6בסעיף לגביו יחול האמור  הגוף המלווהלזכויות 

 , כשהיא ראויה לשימושקבועים בחוק המכר(מותנה בתוך המועדים ה בלתימכתב החרגה 

 ועדים המפורטים להלן:מהמ אוחרלא י למגוריםו

 .11.7.2021עד ולא יאוחר מיום  –נים בניי 2 - 100מגרש 

 .11.8.2021עד ולא יאוחר מיום  –בניינים  2 – 103, 131רשים מג

 .11.9.2021עד ולא יאוחר מיום  –בניינים  3 – 102מגרש 

 .11.10.2021ולא יאוחר מיום עד  –יין אחד בנ – 106מגרש 

 "(. רההמסי עדמו" –להלן )
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החזקה ת ירסתם לעיל נקבעו על בסיס ההנחה כי ממובהר בזה, כי מועדי המסירה כהגדר

. לפיכך, ככל שתחול 2018במגרשים הנ"ל לידי החברה תתבצע במהלך חודש אוקטובר 

 מועדי המסירה הנ"ל יידחו בהתאמה.דחייה במועד מסירת המגרשים לידי החברה בפועל, 

 פי הסכם זה-לונה בקיום איזה מהתחייבויותיו עהקחור של ן כל אימובהר בזה כי בגיכן 

תהא החברה רשאית לדחות בהתאמה את מועד  חזקהה רתאת מסיאו מעכב המונע 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-המסירה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על

דירה לספק ל ה רשאית. מובהר בזה, כי גם לאחר מסירת החזקה בדירה, תהא החברדין

 ר הדירה באופן קבוע לתשתיות.מערכות אלטרנטיביות עד לחיבו

 כי במועד המסירה יושלם הניקוי בדירה מפסולת הבניה. תזאב מובהר

ו/או הדירה לא היתה מחוברת באופן קבוע או זמני  אכלוסלא הומצא לקונה טופס 

כויות בדירה ו/או הזמגורים וש וללמערכות והתשתיות ו/או הדירה לא היתה ראויה לשימ

להלוואה שלקח הקונה ן חוכות צד ג' למעט משכנתא שניתנה כביטלא היו חופשיות מכל ז

יהיה סירוב הרוכש לקבל את  ,לעיל 6לרכישת הדירה וזכויות הגוף המלווה כאמור בסעיף 

חו מועדי המסירה, תקופת הבדק והאחריות ויחל מניין הדירה מוצדק, ובמקרה זה יד

 איחור במסירה.הקשור בים בכל הימ

במועד גמר הבנייה גם  נהקומסירה ולשימוש השב לבנויה וראויה ליובהר, כי הדירה תח .7.2

אם במועד הנ"ל טרם הושלמו עבודות הפיתוח של המקרקעין ו/או עבודות בניית יתר 

ן ו/או הרכוש המשותף שבו, אולם המוכרת מתחייבת כי הדירות שבפרויקט ו/או איזו מה

וממנה ולא ימנע על הצמדותיה טח לקונה גישה נוחה ובטוחה לדירה רה, תובעד המסיבמו

פיתוח והשלמה במקרקעין, בפרויקט ובסביבתו  וש סביר בדירה. עבודותימש מהקונה

וזאת למרות  נה,ועבודות נוספות בפרויקט, תוכלנה להמשך אף לאחר מסירת הדירה לקו

ך. ככל שעבודות פיתוח אלה וכים בכיהיו כרהרעש, ההטרדות ואי הנוחות אשר ייתכן ו

 הנ"ל תושלמנהת שעבודות הפיתוח מנל החברה, החברה תעשה כמיטב יכולתה ע חלות על

 .האפשרי בהקדם

כי עשויים לחול שינויים בעבודות הפיתוח עקב שינויים בתכנון  הובא לידיעת הקונה .7.3

, מספר יבורייםתקנים צשינוי גבהים, שינוי בשבילים, ומ ריכלי או אחרים, כוללהאד

קונה כי עבודות ל וע. ידבלבד המוסמכות י דרישת הרשויותיוצ"ב, והכול לפמדרגות, וכ

הפיתוח בסמוך לכניסה הראשית לבניין, ובכלל זה הרחבת דרך, גינון, תאורה וכד', יבוצעו 

הבלעדית לאחר מסירת  םובאחריות משרד הבינוי והשיכוןהרשות המקומית ו/או ידי -על

פעולות כאמור לא יהוו בזה כי י רוכשיהן והוא לכן מאשר ויקט לידרות בפרזקה בדיהח

לא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי מצד המוכרת וכי  זהחוהפרת 

לנזק ו/או עיכוב ובלבד שהמוכרת לא גרמה, במעשה או מחדל,  המוכרת בהקשר זה

על מנת שעבודות הפיתוח תידרש שלה ככל תשתף פעוהחברה . בהשלמת העבודות הנ"ל

ה הכלכלית ו/או רשות מקרקעי ברהח בוצעות על ידי הרשות המקומית ו/אוהכלליות המ

 .ישראל תושלמנה בהקדם האפשרי
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כל וה לרשת המים, הגז והחשמל במועד המסירה תהיה הדירה מחוברת לרשת הביוב, .7.4

ימים ממועד  10ובתוך  ,מסירהקודם ל ,. הקונה יחתוםלעיל 7.1בכפוף להוראות סעיף 

להספקת מים עם ם זיעל חו, 4ו בכתב בצירוף העתק מטופס בקשת החברה שתימסר ל

"תאגיד הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב או כל תאגיד מוסמך אחר )להלן: 

מול להספקת גז עם חברת החשמל, ועל חוזה "(, על חוזה להספקת חשמל המים והביוב

ז[. כן יחתום הקונה כרת ]ככל שהקונה יחפוץ בחיבור דירתו לגמוה ר ע"ישתיבחחברת גז 

חר שלדעת המוכרת יהיה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדירה א ותעל כל חוזה שיר

"ל ולשלם ו/או המתקנים המשותפים, אם וככל שיהיו. הקונה מתחייב לחתום על חוזים כנ

 .דירתייםמים וחשמל , גז מוניאת התשלומים ו/או הפיקדונות הכרוכים בהתקנת 

ירה או להכניס אליה לדס יהיה רשאי להיכנבזה, כי הקונה לא  למען הסר ספק מותנה .7.5

חפצים או לתפוס חזקה בדירה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, לפני שזו תימסר לרשותו 

לכניסה ביחד עם נציג המוכרת ועל פי תיאום מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה, פרט 

 הסתכלות בלבד. רת ולשםעם המוכ

 ה לקונה: איחור במסירת הדיר

הפרה של  ימים לא יהוו 60לקונה שלא יעלה על ו רתאיחור בהשלמת הנכס ובמסי .7.6

 כלשהו. בסעד שבהסכם זה ולא יזכו את הרוכ תהתחייבויות המוכר

עליהם או אם  שליטה תושאין למוכר תתלויים במוכר אם כתוצאה מגורמים שאינם .7.7

, מהומות, שביתות ו/או בהאי ת מלחמה, גיוס כללי, פעולותרבוליון, לה מכח עכתוצא

מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל ארצי  בענף הבניה או במשק, ותליהשבתות כל

גות, גילוי טבע חרי , תופעות(סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים לרבות עקב)בכח אדם 

 המקומית ע"י הרשותח המבוצעות ת הפיתוע עבודואו אתר קבורה, איחור בביצו עתיקות

, צווים ממשלתיים או עירוניים, תוכרהמת שאינו באשמ ברה הכלכלית הרצליהו החו/א

המסירה  , יחול עיכוב בהשלמת הנכס, יידחה מועדתשלא הוצאו באשמת המוכר ובלבד

דחה אף הנ"ל, ובמקרה זה יי או העיכוביבת באופן סביר מההפרעה בתקופת זמן המתחי

רה, בהתאם ללוח התשלומים. התמו חשבון ון אשר על רוכש לשלם עלהאחרהתשלום 

סבירים על מנת למנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב  נקוט באמצעיםת תכרהמו

 .הדירה בהשלמת

תחול לגבי אירועים  אמור בסעיף זה לאלמען הסר ספק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כ

במשתמע, או , בין במפורש ובין תהמוכר מוטל עלאותיהם ם ולתוצשהסיכון להתרחשות

 .גביהם באופן סבירל וןלקחת את הסיכ הישהיה על

היא, יגרום שמובהר ומוסכם כי בכל מקרה, איחור במסירת החזקה בדירה, מכל סיבה 

 תשלומים המפורט בנספח א' להסכם זה.לדחיית התשלום האחרון עפ"י לוח ה
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תנאי המתלה, לעיל ככל ויחול איחור בהתקיימות ה 2.2יף ר בסעמוכאולמען הסר ספק  

הגשת התנגדויות ו/או עררים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם ל בש קרי בקבלת היתר בנייה

בשליטתם של המוכרת, ידחה בהתאם גם מועד מסירת החזקה בדירה כהגדרתו בסעיף 

 .הנ"ל בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכובזה 

אחת מהסיבות  שלאת מועד המסירה בעל הצורך לדחות  תבסמוך לאחר שנודע למוכר .7.8

, (לפי המוקדם מבניהם)המסירה  ת בסעיף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועדיונוהמ

את הסיבות לדחייה וכן  הפרט בהודעתתהמסירה ו לרוכש על דחיית מועד תודיע המוכרת

ה לא ניתן לקבוע את תקופת ת ההודעעד הוצאהחדש. ככל שבמו את מועד המסירה

 ההיוודע ל כך בהודעה נפרדת עם על תודיע המוכרתואת מועד המסירה החדש,  הדחייה

 אודות הנתונים הנ"ל.

מהסיבות המנויות  על אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת .7.9

 תוכל המוכרתסירה, מועד המ הלך החודשיים האחרונים לפניסעיף זה התעורר במב

וך לאחר סמב כאמור גם במהלך חודשיים אלה, מסירהלהודיע לרוכש על דחיית מועד ה

לדחות את מועד המסירה, ובלבד שבנוסף להתקיימותם של תנאי  על הצורך השנודע ל

 תת החוזה, אתסביר, בעת כרילצפות באופן  הה יכולתלא הי תזה, המוכר סעיף

 הנכס. ת השלמתהתרחשותו של הגורם המעכב א

רה סיהמממועד  על ששה חודשים תעלה ,ה שהיאמכל סיבהמסירה במקרה שדחיית מועד  .7.10

התקופה בת החודשיים המנויה בס'  כי מנין ששת החודשים כולל את מובהר להסרת ספק)

ל כל הסכומים ששילם על בל השבה שההסכם ולק , יהיה הרוכש זכאי לבטל את(לעיל 7.6

הדין  הוראות הצמדה וריבית כדין. על ביטול כאמור יחולו הפרשי בצירוף ,חשבון התמורה

 .ה של סיכולקרבמלגבי ביטולו של חוזה 

ממועד  ימים 60את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו  הלא מסר תשהמוכר ככל .7.11

המפורט להלן, בעבור כל חודש  בסכוםהרוכש לפיצויים, בלא הוכחת נזק, המסירה, זכאי 

 :למסירה בפועל, כלהלן ועדהמסירה  או חלק ממנו ממועד

 - 1.5 - מוכפלים ב כשהם מהקורה דומה בגודלה ובמיי שכירות של דיסכום השווה לדמ

 .בתום שמונה חודשים מאותו מועד בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה

 - 1.25 - וכפלים במ הםירה דומה בגודלה ובמיקומה כשסכום השווה לדמי שכירות של ד

 .ואילך המסירה חילתה תשעה חודשים לאחר מועדפה שתר תקובובע

הפיצויים בעד  .שולמו בתום כל חודש בעד אותו חודשי 7.11הפיצויים הקבועים בסעיף  .7.12

 .שישים הימים האמורים שישים הימים שתחילתם במועד המסירה, ישולמו בתום
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 רה:ועד מסיתיאום מ 

לרוכש  תישלח המוכרתמת הנכס לשמועד הסמוך ללעיל,  7.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .7.13

תו, במועד שיתואם בינו לבין שולרהרוכש לקבל את הנכס  זמין אתתובה  הודעה בכתב,

 .("ההודעה")להלן:  ימים ממשלוח ההודעה 21 -מאוחר מ , שלא יהיהתהמוכר

הנכס  גיע לקבל אתת הנכס לרשותו כלעיל ו/או לא יככל שהרוכש לא יתאם מועד למסיר

מועד למסירת  בשנית לתאם הודעה נוספת, ובה יתבקש הקונה תהמוכר לו שלחתו, לרשות

הזימון  הודעת")להלן:  ימים ממשלוח הודעה זו 10שלא יהיה מאוחר מ , תוהנכס לרשו

 .(הנוסף"

עד למועד מסירת החזקה  מתחייב לסלק כל סכום שהינו חייב בו לפי הסכם זה הקונה .7.14

, שיתואםקבל את החזקה בדירה במועד לומוכרת שיתואם כאמור לעיל בינו לבין ה

למסירת הדירה יחשב כתאריך תחילת ת כרשיתואם כאמור לעיל בין הקונה למוך התארי

 תקופת האחריות זולת אם במעמד המסירה התגלו פגמים מהותיים המונעים קבלתה

פוף כב .לעיל 7.1צדק כמפורט בסעיף נה לקבל את הדירה היה מווזולת אם סירובו של הקו

ה בלת החזקה בדירוהקונה לא התייצב לקמובהר בזה כי במידה לעיל,  7.1עיף מור בסלא

אחר שנמסרה לו הודעת הזימון הנוסף כאמור לעיל, ייחשב הדבר כאילו החזקה בדירה ול

 .הנוסףהזימון הקבוע בהודעת נמסרה לקונה במועד 

וקדם במועד מהקונה  בזה כי החברה תהא רשאית למסור את החזקה בדירה לידיהר מוב .7.15

לבד שנמסרה ובל לעי 7.1הנקוב בסעיף הקודמים למועד ימים  60ובתקופה של עד יותר 

על מסירה מוקדמת כאמור לא יאוחר מחודשיים לפני מועד מסירת בכתב הודעה  לרוכש

תהא מותנית ימים כאמור  60עולה על ה פהובתקהקדמת מועד המסירה החזקה שהוקדם. 

סעיף זה, חזקה בהתאם להוראות מועד מסירת ה . הוקדםב ומראשבהסכמת הקונה בכת

ני ובסמוך למועד המסירה בפועל ובלבד שהמוכרת לפה את יתרת התמור ישלם הקונה

 עמדה בכל התחייבויותיה הכרוכות במסירה.

ולהוראות הסכם זה, לרבות השבת  עם סילוק מלוא החובות והתשלומים בקשר לדירה .7.16

החזקה  , תמסור החברה לקונה אתהנאמןה לידי לקונ שנמסרו ו/או הבטוחותהפוליסות 

 היה רשאי לקבל את הדירה לחזקתו קודם לכן.י לאה כי הקונה בדירה. מובהר בז

 פרוטוקול מסירה:

למועד  מוךובס הרוכש יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני .7.17

והרוכש  תע"י המוכר ה תיערך. במועד המסירתהמסירה, בתאום מראש עם המוכר

תאמה אשר התגלו על ידי ה איאו  יצוין כל פגם, ליקוי ידם, ובה תיחתם על אשרתרשומת, 

 (."פרוטוקול המסירה" –להלן )הצדדים במועד המסירה 

 מהצדדים.המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד  פרוטוקול .7.18
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לרשות הקונה לא  ירהעמדת הדשבעת ה אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך .7.19

דת הדירה לרשות הקונה ובין עמה , בין שניתן היה לגלותן בעתנוספות היו אי התאמות

כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות בדבר אי  ואין בכוחו שלא היה ניתן לגלותן כאמור,

  התאמה.

ר ניתן ירה ואשים ו/או אי התאמות שיהיו בדירה במועד המסי לגבי ליקוימובהר בזה, כ

ו תביעה א/ו טענה ו/או דרישה א מנוע מלהעלות כללגלותם בבדיקת אדם סביר, הקונה יה

 .בגינם במידה ולא צוינו במפורש בפרוטוקול

 ן.כל די על פי תאין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר .7.20

בדירה  ןלכך שאים ראיה אין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משו .7.21

 ביעות רצון הרוכש.ליקויים או שהיא נמסרה לש

 .ל המסירהובפרוטוק 7.21 -ו 7.20 ,7.19 ל את הוראות סעיפיםלולכ תמתחייב תהמוכר .7.22

אף אם , במפורש, כי הקונה לא יהיה רשאי לסרב לקבל את החזקה בדירה הבז מובהר .7.23

בהם בכדי למנוע את  ת, שאיןי התאמויתגלו בה באותו מועד פגמים ו/או ליקויים ו/או א

 לתקנםחברה ע מחובת הרולגוזאת מבלי  - למגורים בדירהוהסביר השימוש הרגיל 

 בהתאם להוראות חוק המכר )דירות(.

ר מובהר בזה, כי ככל ויתגלה בדירה ליקויי שתיקונו דחוף ואשר מונע שימוש סבי

והכל  דחיפותובהתאם ל בהקדם האפשרי, החברה תתקנו למגורים ובטיחותי בדירה

 על פי חוק המכר )דירות(. בכפוף ובהתאם לזכויות הרוכש

 א מילא אחר הודעת החברה כאמור, יחולו ההוראות המפורטות להלן:ל נההיה והקו .7.24

ד ימים ממוע 16בתום לא יהיה זכאי לקבל את החזקה בדירה  קונהבמידה וה .א

על פי  בויותיול התחייעקב אי מילוי כלעיל  7.13ההודעה כאמור בסעיף משלוח 

ו/או  יןד למכל זכות אחרת העומדת לחברה מכח כחוזה זה, הרי שמבלי לגרוע 

 קונההסכם זה, תהיה החברה זכאית לראות ולהתייחס לדירה כאילו נמסרה לידי ה

]לרבות  , לכל דבר וענייןעילל 7.13סעיף בשהזימון הנוסף הקבוע בהודעה בתאריך 

 יהיה חייב בתשלום העלויות בהן קונה, והת[והאחריולעניין תחילת תקופת הבדק 

עם אחזקת הדירה ושמירתה, תשלומי  שרבקברה תישא החברה בגין כל הוצאות הח

ארנונה בגין הדירה ולרבות, אך לא רק, חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, 

הקונה וזאת מבלי לגרוע מזכותו של  יוב וחשמל וכיוב'ועד בית הוצאות מים, ב

ברה די לגרוע מחובת החאין באמור לעיל כ .לערער על חיובים אלה ושיג ו/אלה

 ינם" סביר בקשר לדירה.ח מר"שו -לנהוג כ

שיקבע בהודעתה  המסירהבמקרה והחברה לא תמסור לקונה את הדירה במועד  .ב

הקונה המוטלת עליו לפי ובה כלשהי מצד עקב אי מלוי ח לעיל  7.13כאמור בסעיף 
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עמידה קבל את החזקה בדירה לאחר שהחברה הנה לא ירה והקוהסכם זה, או במק

ם זה, יהיה הקונה בלבד אחראי לכל נזק סכה רה עפ"י הוראותלרשותו את הדי

שיקבע בהודעת  המסירה מועדשא בתשלומי האחזקה החל מישייגרם לדירה וי

לגרוע מזכויות החברה לכל סעד אחר בגין הפרת  מבלי וזאת  לעילהחברה כאמור 

"שומר  -חברה, , לנהוג כאין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת ה הקונה.כם ע"י ההס

 ר לדירה.קשב רחינם" סבי

 אחריות לליקויים ולאי התאמות:

 במפרט או ה, לעומת תיאורבדירהכל אי התאמה שתתגלה  התקן על חשבונת תהמוכר .7.25

ועד מב םשהינכפי ( בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)הבניה תקנות התכנון ובתקן רשמי או ב

, (ותריד)המכר  על פי הוראות חוק תל המוכר, ושהחובה לתקנה חלה עהחתימת הסכם ז

, וזאת ("חוק המכר" -"אי התאמה", "אי התאמות" ו - להלן בהתאמה) 1973-תשל"ג 

כם זה לבין רה בין האמור בהסבכל מקרה של סתי למשך התקופות הקבועות בחוק המכר.

 החוק.הוראות הוראות חוק המכר, תגברנה 

 יעודתנות בכך שהרוכש ית כאמור לעיל, מולתיקון אי התאמו תהמוכר התחייבויות .7.26

 על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלותה בכתב תלמוכר

נתגלתה אי  ן סביר מהיום בובבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הרוכש, תוך זמ

אזי ככל ותיקון הליקוי הינו דחוף  (."התאמה יאבדבר  "הודעה -בהסכם זה ) ההתאמה

 .יצוע אישור מסירה טלפוניוב לדוא"רשאי הרוכש להודיע על כך ב

הוראות  לתקנה על פי תמחויב תאי התאמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר המוכר התגלתה .7.27

את אי  תהמוכר תקןתהודעה בדבר אי התאמה,  תיתנה למוכרחוק המכר או הסכם זה, ונ

הזדמנות  תאיפשר למוכר י שהרוכשעל פי הוראות הסכם זה והדין, ובתנא כלעיל התאמהה

  .תקן את אי ההתאמהל תהנאו

 אותה פעם אחת או יותר במשך נהתיק תוהתגלתה אי התאמה לאחר שהמוכר חזרה .7.28

 - ר אי ההתאמה, או שתיקונה של אישנתיים שתחילתן במועד הודעת הרוכש בדב

רשאי  ,אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הרוכש נהלא תיק תההתאמה דחוף והמוכר

 תלמוכר ות התיקון. במקרה זה, ימסור הרוכשצאהוישא בת תוהמוכר הרוכש לתקנה

 .הודעה מוקדמת על כך בכתב טרם ביצוע התיקון

בדיקתו  נס לנכס לשםבלני משנה, להיכ, לקבלן ו/או לקתמתחייב לאפשר למוכר הרוכש .7.29

תיקונים  נה, וכן לבצע מתוך הנכסככל שתהיי התאמות,ני אי הוכדי לבצע את תיקו

בשעות סבירות  ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשו יןינשיידרשו ביחידות אחרות בב

 ובתיאום מראש עם הרוכש.

כל  בהסכם זה ולפי ן כאמורבביצוע תא חייביבצע את תיקון אי ההתאמות שהת תהמוכר .7.30

ככל שכתוצאה  ה.ש בדבר אי ההתאמעת הרוכירת הודדין בתוך זמן סביר ממועד מס

 תתקן המוכרתהמשותף  או לרכוש דירהזק לנ רםייגכלעיל  ת"י המוכריצוע תיקונים עמב
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לקדמותם ככל הניתן, בהקדם  או הרכוש המשותף הדירהחזיר את מצב תכל נזק כנ"ל ו

ום יות לגרכי עבודות התיקון עשו ידוע לקונה סיום עבודות התיקון.האפשרי לאחר 

, ניםקותיבעת ביצוע הו/או ברכוש המשותף ירה פגיעה בשימוש בדלהפרעות לנוחיותו או ל

במקרים של תיקונם שאינם דחופים,  .ןתפעל לצמצום אי הנוחות ככל שניתואולם החברה 

 שיבוצע בדירה. ועד תיקוןמראש על מימים  3המוכרת תודיע לקונה לפחות 

 שהועסקו בבניית הבניין או בלניםיבות מקבי התחיוכל להמציא לרוכש כתת תהמוכר .7.31

מוכנים  ל חומרים ו/או אביזרים הנרכשיםש אופקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/סמ

הרוכש לגבי העבודות  מספקים, בהם יקבל על עצמו הקבלן או הספק, אחריות ישירה כלפי

 ידו. ופקו עלשבוצעו או שס ים והסחורותים, המערכות, המוצרים, החומראו המתקנ

ש וכהראחריות כלעיל, יהיה על  או תעודות לרוכש כתבי התחייבות תהמוכר ההמציא

בדבר אי התאמה כלעיל ולהעביר העתק  לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה

ר לדרישת הרוכש או וך זמן סבילא נענה בת . במקרה שהקבלן או הספקתפנייתו למוכר

חמת התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מ תלבצע א שהקבלן או הספק לא יוכלו

, שלא לבקשת הרוכש, יהיה הרוכש רשאי לשוב ועקב שמונה להם כונס נכסים זמני או

תקן את הליקויים ואי ההתאמות ת תלביצוע תיקונים והמוכר בדרישה תולפנות למוכר

להסיר  מור כדיובהתאם לכל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין בא כם זהכאמור בהס

 .על פי כל דיןאחריות לתיקון אי התאמות ת מהמוכר

לתיקון הליקויים ו/או אי או לשליחיה כאמור לעיל לפעול ו/ת אפשר הקונה למוכר לא .7.32

צו,  , במישרין ו/או בעקיפין לרבות בדרך של נקיטת הליכים משפטיים, קבלתההתאמות

מכת אחרת, תהיה שות מוסאו כל רפסק דין או כל החלטה אחרת של בית משפט, בית דין 

כן, -על תיקונן. כמו תרווון הליקויים ו/או יראו את הקונה כמהמוכרת פטורה מתיק

במידה והתיקון הנדרש מחייב גישה מאת דירה אחרת, אשר בעליה מסרב לאפשר למוכרת 

נקטה בהליכים משפטים כאמור לעיל כנגד בעלי  שהחברה , על אףו/או לשליחיה לעשות כן

למועד בו תתאפשר לה הנגישות , תהיה המוכרת פטורה מביצוע התיקון עד רתירה האחהד

ור הליקוי. אין באמור לעיל כדי להאריך את תקופות הבדק ו/או האחריות מקל הדרושה

 הנקובות בחוק המכר.

, עדכון בכתב בדבר תכונות מיוחדות של המוכרת תמסור עד מועד מסירת החזקה בדירה .7.33

"הוראות בדירה וברכוש המשותף )לעיל ולהלן:  שימושוקה וחזת והוראותירה הד

את הוראות התחזוקה, לנקוט בכל האמצעים ל קב(. הקונה מתחייב להתחזוקה"

, לעשות את כל הפעולות המתאימות ולהימנע מכל הפעולות הבלתי מתאימות, והצעדים

אם התב מתאיםעל הדירה, לתחזק ולתקן אותה, ולעשות בה שימוש נאות ו על מנת לשמור

 .להוראות התחזוקה שיינתנו בכתב כאמור

-זרים ו/או חומרים ו/או רכיבים שיותקנו עלבילאלא תחול על המוכרת אחריות כלשהי  .7.34

ידי הקונה ו/או מי מטעמו לאחר מסירת החזקה בדירה ואף לא לליקויים אשר ייגרמו 

 אומעשה ו/ע"י כל בלתי סביר  ו/או וחרפו כתוצאה מכך ו/או עקב שימוש ו ה/א בדירה
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או אזהרות ת יוהנחו ו/או אם נהג הקונה שלא על פי מחדל של הקונה ו/או של מי מטעמ

ככל שניתנו לו בדבר תכונות מיוחדות של הדירה או הוראות תחזוקה ושימוש בכתב 

וככל שהוסבו לטובת הקונה או הומצאו לו  בדירה ו/או על פי האמור בכתבי האחריות, אם

שלא  ו/או בבניין דירהודות נוספות או בשינויים שבוצעו ברים בעביים קשוו/או אם הליקו

ו/או לאחר מסירת הדירה ו/או שבוצעו ע"י הקונה או מי מטעמה /ו רתבאמצעות המוכ

תיקונים בדירה שלא . מובהר בזאת, כי ביצוע עבודות ו/או  ו/או ביוזמתו ו/או עפ"י תכנונו

האחריות לגבי אותן עבודות ו/או  טולרום לביהחברה, תג מטעם באמצעות בעלי מקצוע

 ים.תיקונ

 מבוטל. .7.35

לבצע את תיקוני תקופת הבדק בכל הדירות בפרויקט ת כרלקונה כי בכוונת המו ידוע .7.36

ו במרוכז, לפי סוגי הליקויים ולפיכך ייתכן שהתיקונים יבוצעו במספר מועדים שיתואמ

  .םם לדחיפותרי בהתאדם האפשיובהר כי ליקויים דחופים יתוקנו בהק מראש עם הקונה.

מה לידי הרוכשים, ייסתיקט אשר בנייתן הדירות הראשונות בפרובסמוך למועד מסירת ה .7.37

תשלח המוכרת הודעות דואר אלקטרוני לרוכשים ותאפשר להם לבחור את מקבל הרכוש 

ו נשלחו ההודעות כאמור. ככל שלא נענו הרוכשים ימים מהיום ב 10המשותף וזאת תוך 

יניה את מקבל הרכוש המועד דלעיל, תקבע המוכרת כראות עוך ועד מוכרת תלבקשת ה

לקבל את החזקה באותו חלק מהרכוש המשותף הנקוב בהודעה. ב ייהמשותף וזה יהא ח

נאמן בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף כאמור יפעל מקבל הרכוש המשותף גם כ

תיעשה על ידו תיעשה פעולה שן, וכל של כל יתר קוני דירות בפרויקט, לפי ההקשר והעניי

 בם. אף בשמם ותחיי

ה אחר )אחד או יותר( של דירה בפרויקט כמקבל נוק ו/או כאמור הרוכשיםקבעה המוכרת  .7.38

הרכוש המשותף, אזי מסכים הקונה כי אותו מקבל הרכוש המשותף יהיה מוסמך בלעדית 

, וכל המשותף ה ברכושו, ללא זכות ביטול או הסתייגות, בכל הנוגע לקבלת החזקמטעמ

המשותף ש כוכוש המשותף בכל הנוגע לקבלת החזקה ברפעולה ו/או מחדל של מקבל הר

 יחייבו את הקונה.

כי הרכוש המשותף או כל חלקים ממנו  או מגורם מוסמך עפ"י דיןאישור מרשות מוסמכת  .7.39

ש ותקינים, ישמשו כראיה נאמנה למסירת אותו חלק של הרכו נבדקו ונמצאו מתאימים

 ור מתייחס אליו.ף שהאישהמשות

שינויים המחויבים, על ב ו,המתייחסות לקבלת החזקה בדירה יחוליל לע 7הוראות סעיף  .7.40

 קבלת החזקה ברכוש המשותף כמפורט בסעיף זה, בשינויים הבאים:

יתחילו מיום מסירת מכר חוק העפ"י של הרכוש המשותף והאחריות הבדק  תקופות .א

 .משותף ש הרכובל הלמק הרכוש המשותף בבניין 
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ב כתב ם ניתנהתף לא תחייב את המוכרת, אלא אכל הודעה על פגמים ברכוש המשו .ב

 על ידי נציגותם החוקית של בעלי הדירות בבניין.

מובהר, כי כל עיכוב שינבע מסירוב לקבלת הרכוש המשותף, יגרום לעיכוב מקביל  .7.41

כוש ל את הרונו לקבהקונה יהיה רשאי להודיע לחברה על רצ .הדירותסירת יתר במ

 קה בדירתו.לקבל את החזרים ובהתאם המשותף כנציג הדיי

פת הבדק/האחריות של המוכרת ביחס לרכוש המשותף לרבות קות כיהודע לקונה  .7.42

וככל  המתקנים ו/או המערכות המשותפות שישרתו את הבניין ואת הבניינים הנוספים אם

של הדירה הראשונה סירה מועד המלעיל, תחל מ 3.6שהמוכרת תקבע כך, כמפורט בסעיף 

בד שקודם לכן נמסר בלו םכלס מבין הבניין או הבניינים הנוספיבבניין הראשון שאו

 .הרכוש המשותף כאמור )לרבות המתקנים ו/או המערכות המשותפות(

 שינויים ותוספות בדירה

 קבוע במפרט. , מעבר לירההמוכרת לבצע שינויים בדהקונה אינו רשאי לבקש מ .7.43

  כספי כמפורט במפרט.טים בתמורה לזיכוי יתר על התקנתם של פרוול ראשי הקונה .7.44

ע למוכרת על יטים בתמורה לזיכוי כספי יודיעל התקנתם של פר תרווקונה המעוניין ל .7.45

 .לא יאוחר מיום סיום שלב ביצוע יסודות הבנייןויתורו 

 יםותשלומים אחר מיסים, היטלים .8

חובה אחרים לממשלה  ותשלומירנונות החברה מתחייבת לשלם את כל המיסים, הא .8.1

החזקה בדירה, ומאותו  רתסיוהדירה עבור התקופה עד למועד מהשטח  ה בגיןיעיריול

למען הסר ספק, חיוב בגין היטל השבחה . תאריך ואילך יחולו  על הקונה וישולמו על ידו

יוב מועד חתימת החוזה תחול חובת התשלום על החברה. חל עדה בגין תוכנית אשר אושר

מועד חתימת החוזה אך לפני מועד  רהשבחה בגין תוכנית אשר אושרה לאחן היטל בגי

זקה תחול חובת התשלום על החברה וזאת בכפוף לכך שההקלות ו/או זכויות החת מסיר

רה ו/או אושרו לחב יתנוהבניה הנוספות ו/או ההטבות הגלומות בתוכנית המשביחה נ

  ת הפרויקט.בעקבות בקשת החברה במסגר

 יתן ו/או בגין תוספת אחוזי בניה ו/אותשלום היטל השבחה בגין היתר הבניה שנכי  יובהר

ו/או שאושרו בעקבות לת זכויות הבניה או הניצול ו/או כל הקלות שיינתנו לחברה גדה

 .ר מועד חתימת הסכם זהתישא בו החברה אף לאח בקשת החברה במסגרת הפרויקט,

עירוניים או  החובה למיניהם, תשלומי היטלים,כל המסים, האגרות, הארנונות, ה .8.2

מין וסוג שהוא, החלים ו/או שיחולו ל מכהתשלומים האחרים,  תיים או אחרים וכלממשל

(, לתקופה "המסים"על הדירה או בקשר אליה, לרבות דמי ניהול ו/או ועד בית )להלן: 

 ל הקונהאם קיב ו על הקונה וישולמו על ידו, ביןעד המסירה ואילך, יחולשתחילתה במו
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ה החזקה נבען אם לאו, אלא אם אי מסירת את החזקה בדירה במועד המסירה ובי

ו/או מסיבות של ליקויים מהותיים המונעים שימוש סביר  יבות התלויות במוכרת בלבדמס

ל לפי דרישת הרשות המקבלת את . הקונה ישלם את המסים לתקופה הנ"בדירה למגורים

לכך  דיחוי ולא יאוחר מהמועדים הקבועיםם, ללא אי לקבלם המסים, ישירות לזכתשלו

 בדין.

ככל  –על פי דין נוסף אשר יוחל על רוכשי דירות ו/או  רחא וכל מס חדש ו/אומס רכישה  .8.3

עדים יחול על הקונה וישולם על ידו במו -העסקה נשוא חוזה זה שיחולו כאלה בגין 

בהתאם להוראות פשרי והקדם האחייב להמציא למוכרת בהקבועים לכך בדין. הקונה מת

מלוא מס הרכישה ם לורישום המקרקעין על תש מס מופנה ללשכתאישור רשויות ההדין 

 שחל עליו. ו/או כל מס אחר 

באפשרות הקונה לערוך את השומה העצמית עבור רכישת הדירה בעצמו או באמצעות מי 

 או לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין לצורך עריכתה. מטעמו 

ל אחריות לשומה העצמית, יובהר כי לא תחול על המוכרת ו/או עוה"ד כ סר ספקלמען ה

ך בה, ולא תהיה לקונה כל טענה כלפיהם ו/או כלפי מי מטעמם בקשר רוהכולכל הקשור ו

 עם כך.

ס הדיווח לרשויות המס ככל ולבקשת הקונה, יסכימו המוכרת ו/או עוה"ד לכלול בטופ

טעם הקונה, לא תחול על המוכרת דיווח מגם את ההמוגש מטעם המוכרת לרשויות המס 

עם הגשת הדיווח ו/או איחור בהגשת  שרבקו עוה"ד ו/או על מי מטעמם כל אחריות ו/א

 הדיווח ו/או עריכת השומה, כמפורט לעיל. 

אליו מרשות המיסים )לדוגמה  ידוע לקונה והוא מאשר כי מסמכים אשר אמורים להישלח

לכתובתו ייתכן וישלחו על ידי רשות המיסים וכו'(  עת שומההודשובר תשלום מס רכישה, 

משרד הפנים, ולא לכתובתו המצוינת בהסכם זה ל ש כפי שהיא רשומה במאגרי המידע

ו/או בטופס הדיווח לרשות המיסים. לפיכך מאשר ומתחייב הקונה כי האחריות לקבלת 

ד מו במוענת שישלם מרשות המיסים במועדם לרבות קבלת שובר מס רכישה על ממסמכי

ו לעוה"ד א/ו הפנים תחול עליו באופן בלעדי ולמוכרתו/או עדכון כתובתו במאגרי משרד 

לא תהיה כל אחריות בקשר עם כך ולא תהיה לקונה כל טענה ו/או דרישה כלפי המוכרת 

 ר. או עוה"ד ו/או מי מטעם בקשר עם האמו/ו

ישולמו על ידי  העסקה, חולו עלמס שבח ו/או מס הכנסה, מס מכירה ומס רכוש, ככל שי .8.4

 המוכרת. 

ושאי  נה על פי חוזה זהקוה ום הקונה תשלום כלשהו החל עלוכרת במקשילמה המ .8.5

ישיב הקונה למוכרת את הסכום  תשלומו עלול לעכב את המוכרת בביצוע התחייבויותיה,

עד ית פיגורים, כהגדרתה לעיל, החל מהיום הראשון לפיגור וששילמה כאמור בתוספת ריב

ישתה הראשונה, וזאת מבלי לגרוע מכל א הסכום שבפיגור בפועל, מיד עם דרעון מלולפיר

ובלבד שהמוכרת  ו תרופה שיהיו מוקנים למוכרת על פי חוזה זה ו/או על פי כל דיןא עדס
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צוע התשלום ואשר במהלכם לא ימים מראש ובכתב בטרם בי 7נתנה לקונה התראה בת  

ת לעיל כדי לגרוע מזכויות הרוכש לעלו באמוראין  ר.שילם הקונה את התשלום האמו

  ל ידה ואשר עמדו לו כלפי הנושה המקוריע לםטענות כלפי המוכרת כנגד התשלום ששו

אין באמור לעיל כדי להטיל על המוכרת את החובה לשאת בתשלום כלשהו החל על הקונה  .8.6

ולפגר להמשיך לקונה  ה זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להוות הרשאה כלשהיוזח על פי

 בתשלום.

מועד לתשלומם,  קבננואשר לא  במקום הקונה כאמור י המוכרתשולמו ע"שהתשלומים  .8.7

ישולמו למוכרת בתוך שבעה ימים ממועד דרישתה ובכל מקרה עד למסירת החזקה בדירה 

מיד עם דרישתה הראשונה מאותה רשות ו/או  -וכתנאי מוקדם לה, לרשות המוסמכת 

או על ידי המוכרת ו/או על במועד הנדרש על ידו ו/ -גורם אחר ן ולכל לפי די במועד הקובע

 ה.עמפי המוסכם 

עם חברת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מתחייב הקונה לחתום חוזים  .8.8

 ,  כדלקמן:יםולשאת במלוא התשלומ החשמל, הרשות העירונית וחברת הגז

( "חברת החשמל")להלן: ל בע"מ הקונה מתחייב לחתום עם חברת החשמל לישרא .א

ר מונה בוחישאת בתשלומים עבור התקנת ול לדירה וללאספקת חשמעל חוזה 

דירתי והוצאות חיבור הדירה לרשת החשמל לרבות הפקדת פיקדון ]ככל חשמל 

 שיידרש[.

המים והביוב על חוזה  עם תאגיד מקומית אוההקונה מתחייב לחתום עם הרשות  .ב

 וחיבורו הדירתי התקנת מונה המים ים עבורהתשלומ לאספקת מים, ולשאת בכל

רשאית לשלם את עלויות החיבור א תה. המוכרת והפקדת פיקדון ]ככל שיידרש[

 עלול לעכב את המוכרת בביצוע התחייבויותיה, מםשאי תשלובלבד ו במקומו,

רישת המוכרת, אך את עלויות החיבור בהתאם לד והקונה מתחייב להשיב למוכרת

 זקה. סירת החממועד מלא יאוחר 

ל קומית כבעל המסמכים הנדרשים ברשות המכן מתחייב הקונה לחתום על כ

כויות בדירה לצורך תשלום מיסי הארנונה והמיסים השוטפים. הקונה מתחייב הז

וב, כי חתם על להמציא למוכרת אישור מהרשות מקומית או מתאגיד המים והבי

כבעל הזכויות בדירה מקומית ברשות ההסכם בדבר חיבור מים לדירתו, וכי נרשם 

האישור האמור  אתמצמיסים השוטפים החל מרישומו, כאמור. הושילם את כל ה

הינה תנאי מוקדם למסירת החזקה בדירה לקונה. המוכרת מתחייבת לבצע את 

הרשות המקומית ו/או תאגיד  ההכנות הדרושות להתקנת מונה המים לפי דרישת

ו תאגיד המים והביוב מהמוכרת ייה ו/אשו העירהמים והביוב. במקרה בו ידר

מתחייב הקונה להשיב למוכרת , רווחיבוהדירתי ם בגין התקנת מונה המים תשלו

את התשלומים הנ"ל, בהתאם לדרישת המוכרת, אך לא יאוחר ממועד מסירת 
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ימים ושבמהלכם לא  7ש ובכתב לקונה בת וזאת בכפוף למתן הודעה מרא החזקה

 אמור.נת מונה מים דירתי כגין התקתשלום בשילם הקונה את ה

א מתחייב לחתום על חוזה הו, בחר להתקשר עם חברה לאספקת גזהקונה יבמידה ו .ג

לרשת הגז  חיבור הדירה, בגין חברת הגזעם חברה לאספקת גז לפי הוראות 

ידרשו ע"י חברת הגז, בקשר עם התקנת המרכזית, ולשלם את כל התשלומים שי

דון של גז המרכזית, ואת חלקו היחסי עבור פיקשת הו לרבורוחידירתי  מונה גז

ל מקדמה שתידרש ע"י ספק הגז על חשבון כ כןמונה הגז ישירות לחברת הגז, ו

המוכרת תהא  -צריכת הגז בדירה או במידה שהמוכרת תבחר לפי שיקול דעתה  

עלול לעכב את  התשלוםשאי בלבד ו יות החיבור במקומו,רשאית לשלם את עלו

למוכרת את עלויות והקונה מתחייב להשיב  ,יבויותיהחייצוע התוכרת בבהמ

 וכרת, אך לא יאוחר ממועד מסירת החזקה.המת החיבור בהתאם לדריש

  שוםיהר .9

וכן להשבת הביטחונות שקיבל  בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקונה עפ"י החוזה .9.1

ת כל בצע איבת לחימת, המוכרת וראות חוזה זההקונה מהגוף המלווה בהתאם לה

ממנו ק חלאו כל  שהפרויקטעל מנת  המוטלים עליההפעולות ותקיים את כל החיובים 

חוק המקרקעין, בפנקס הבתים המשותפים, ולרישום  בכפוף להוראות  ככל הניתן ירשם

בהתאם  רקעין כיחידה בבית משותףהזכויות בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המק

"ל פרקי זמן ות[ ובלבד שלא יבואו במניין המועדים הניר]דהמכר למועדים הקבועים בחוק 

כאמור מסיבות שאינן תלויות בחברה  ע הליכי הרישוםצויבלבהם קיימת מניעה כלשהי 

וע לגביהן כי העיכוב בביצ ההוכיח תשהמוכר ובלבד ]כגון קיום הליכי פרצלציה וכד'[

  . את קיומןנוע ה למתהי הא לא יכליוה הבות שלא בשליטתהרישום נגרם עקב נסי

י שלמו הליכיוש , יעשה לאחרכאמור משותףכיחידה בבית  שרישום הדירה נמסר לקונה .9.2

שאינם מבוצעים על ידי החברה והם באחריותם של  מוקדמים לרישום כאמוררישום 

הקונה מודע לכך כי עד אשר לא  ,לפיכך .הרשות המקומית ורשות מקרקעי ישראל

ממנו  חלק יתן יהיה לרשום את הפרויקט, או כלזה לא נבסעיף  יסתיימו ההליכים כאמור

שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  יבחיכבית משותף, ועל כן הוא מת

 להוראות חוק המכר. ובהתאם בכפוף והכל כך.המוכרת בקשר עם 

ת ם זכויולעיל, רישום  הפרויקט או חלקו כבית משותף וכן רישו 9.2כפוף לאמור בסעיף ב .9.3

שוב למועדים הקבועים בחוק המכר. בחי בדירה על שם הקונה יבוצעו בהתאם החכירה

דים הקבועים בחוק המכר לא יבואו במניין המועדים דחיות הנובעות מן הסיבות ועהמ

ע הרישום וכי דחיות בביצחה ובלבד שהמוכרת הוכי להלן 9.6 -ו 9.5המנויות בסעיפים 

  .לא יכלה היתה למנוע את קיומן תה והיאא בשליטעקב נסיבות של מונגר כאמור

ה על שם הקונה, תהיה הדירה חופשיה ירבדוכרת מתחייבת כי בעת רישום הזכויות מה .9.4

 .למעט אלו שנרשמו בגין הקונהאו צד ג' כלשהו, מכל עיקול, שיעבוד, משכנתא, 
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ערות, ם תצ"ר, הליכי איחוד וחלוקה, רישום הף יעשה לאחר רישורישום הבית המשות .9.5

החלה על להוראות התב"ע שבתוקף אה וזכויות מעבר, המחויבים בהתאם יקות הנז

 .ל פי כל דין לרבות היתר הבנייהועט הפרויק

קונה, כי כל עיכוב אשר יגרם ברישום הבית או הבתים המשותפים ו/או ברישום הודע ל .9.6

י ידל רמו עאם נג ביןהקונה כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכרת, הזכויות על שם 

רשות ה ק,ידי הרשויות השונות, לרבות, אך לא ר הקונה או על ידי קונים אחרים ו/או על

הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לשכת רישום המקרקעין, ו/או מכל סיבה המקומית, 

כאמור, לא יהווה הדבר הפרה של חוזה  אחרת, ידחה את מועד ביצוע התחייבויות המוכרת

 ועבביצ חיותכי דובלבד שהמוכרת הוכיחה  כלשהו לפיצוי נה זכותזה, ולא יקנה לקו

 . ות שלא בשליטתה והיא לא יכלה היתה למנוע את קיומןיבנסעקב  מונגר הרישום כאמור

כרת , במשרדי המוובתיאום מראש ימים מדרישת המוכרת 21הקונה מתחייב להופיע תוך  .9.7

ו/או בכל משרד ו/או  הנדרשיםהמסמכים רדי עוה"ד המטפל לצורך חתימה על ו/או במש

קונה בלשכת רישום ה ות, וכמו כן, כשיתאפשר רישום זכוישלתיתרשות מקומית ו/או ממ

המקרקעין, הקונה מתחייב להופיע בלשכת רישום המקרקעין, במשרד המוכרת ו/או 

ש הקונה, במועדים שייקבעו ע"י המוכרת ו/או במשרד עוה"ד המטפל ברישום הדירה ע"

, למטרת בכתבימים מראש ו 21בהתראה של  שמועל  ם הדירהל ברישועוה"ד המטפ

שידרשו לצורך רישום כבית משותף ולצורך רישום  ןדיי עפ" חתימה על כל המסמכים

ם לרבות כל הצהרה, בקשה, טופס, שטר מכר, תקנון, מסמכי רישו הזכויות בדירה על שמו

ה וכל מסמך ה, הסכמוף, חוזבית משותף ותיקון צו בית משותף, ייפוי כח, הסכם שית

כל עיכוב מצד  .הז לעת לשם ביצוע הפעולות המנויות בסעיףאחר, כפי שידרשו למעת 

הקונה בקיום הוראות סעיף זה יגרום לדחייה בביצוע פעולת הרישום הרלוונטית, 

ירשמנה על שם הקונה טרם שהקונה ישלים את בהתאמה. מודגש כי הזכויות בדירה לא ת

 ה. חוזה ז תיו לפיכל התחייבויו

 ,םכיכל המסמלמוכרת ו/או לעוה"ד המטפל את כמו כן, מתחייב הקונה להמציא 

לצורך רישום  עפ"י הסכם זה התעודות והאישורים הדרושים, שעל הקונה להמציאם

ות, אך לא רק, לוונטיות, לרבכל הרשויות הרו/או ב זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין

ל המאשרת כי כ אישור הרשות המקומית קרקעין,נקסי המאישור מס רכישה לרישום בפ

ן חוזה זה ובגין הדירה, החלים עד לתום שנת גיב ו התשלומים ו/או ההיטליםהמיסים ו/א

המס, שולמו במלואם וכי אין לאותה רשות כל התנגדות לרישום הזכויות בדירה על שם 

א הקונה ל, ימצימור לעיה מופנה ללשכת רישום המקרקעין. מבלי לגרוע מכלליות האהקונ

שום כאמור לפי ריה כל מסמך אחר כפי שיידרש לצורך ביצוע כל קבלה, תצהיר, אישור או

 זכויותיו לטובת בנק( שעבד את )ככל שהקונהשטר רישום משכנתא  דרישת עוה"ד לרבות

  .ף להוראות הסכם זהבכפו והכל אישורי ועד בית וכיוצא באלה

נה להלן, כדי לפטור את הקו 12.3 בסעיףמפורט חוזר, כפוי הכוח הבלתי יאין במתן י

 זה.מהתחייבויותיו בסעיף 



33 

   

 

 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ  
 51-5584738ח.פ.    

         

שום או שלא בוצע מחמת מחדל של הקונה או מחמת שהקונה לא מילא ריה אם התעכב .9.8

הדבר יהווה ל, הרי פרט לכך שלעי 9.6במועד את מלוא התחייבויותיו בהתאם לסעיף 

ת בידיה, תחולנה על הנתונו התרופותהחוזה מצדו, אשר יזכה את המוכרת בכל הפרת 

האחריות לרישום הזכויות ו (,)לרבות מיסים ואגרות אות הנובעות מכךהקונה כל ההוצ

בדירה על שם הקונה תחול על הקונה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הקונה 

 פי המוכרת על פי החוזה.מקיום התחייבויותיו כל

המסמכים הנדרשים ו/או אי המצאת הרישום מסמכי  אם כתוצאה מאי חתימת הקונה על

תוצאה ממחדלו של הקונה ו/או עיכוב כ אואו חלק מהם, ו//לעיל ו 9.7ר בסעיף מוכא

ברישום הנובע ממעשה ו/או מחדל של הקונה ייגרם למוכרת נזק כספי לרבות בגין כל 

בעות ים וההפסדים שייגרמו למוכרת בשל כך, לרבות הוצאות הנוההוצאות, הנזק

תובעו מהקונה והקונה מתחייב לשלם או נזק אחר, תהיה המוכרת זכאית ל ערבויותמה

את מלוא הנזק מיד עם קבלת דרישה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ת כרלמו

עיל כדי לגרוע מזכות אמור לאין ב אחרים המוקנים לה מכוח חוזה זה ו/או מכוח כל דין.

 מור.בגין האטענות  הקונה להתגונן ו/או להעלות

בו תהא ן ייבנמוכרת רשאית לרשום את הכי ידוע לו שההקונה מצהיר, למען הסר ספק,  .9.9

הבניין ו/או הבניינים ביחד עם או , נפרד נשוא חוזה זה, כבית משותףממוקמת הדירה 

 של המוכרת הסבירתה חלקם(, לפי שיקול דע על המקרקעין )כולם אוהנוספים שיוקמו 

הבית המשותף  תפים תהא רשאית החברה לקבוע בתקנוןים משושל מתקנולאור קיומם 

על משותפת לתחזוקת החלקים והמתקנים המשותפים  ותיגהוראה בדבר קיומה של נצ

 לכלל הפרויקט.

מתחייבת  מקרה שבו הדירה הינה בבית שאינו ניתן לרישום כבית משותף, המוכרתב .9.10

או ברשות מקרקעי /ין והמקרקע בלשכת רישוםלרישום זכויות קונה הדירה בדירה 

כאמור בסעיף  ודיחם ממועד רישום חלוקה ואום שישה חודשי, לא יאוחר מתישראל

, או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, 1973-חוק המכר )דירות(, תשל"ג( לחוק 1ב)א()6

 לפי המאוחר. 

יקות שום המקרקעין הערות אזהרה, חכירות וזת לרשום בלשכת ריהמוכרת תהיה רשאי .9.11

שטחים  כוש המשותף, ו/או לגבימקרקעין ו/או הבית המשותף ו/או הראה על ההנ

 ימוש כלל הציבור ו/או לגבי חלק מהם כפי שתידרשנה עפ"י שיקול דעתהלשם המיועדי

בות בעלי דירות אחרות , בין היתר להבטחת זכויות מעבר לציבור )לרהסביר ובהתאם לדין

לעיל(, זכויות שימוש בשטחים,  3.6עיף פורט בסהנוספים כמ בפרויקט או לבניינים

ועדו לשימושם של דירות אחרות או שנה קנים ובמערכות, לרבות חדר טרנספורמציבמת

של בעלי חלקים אחרים בפרויקט או של בעלי זכויות במקרקעין סמוכים ו/או שאינם 

 הקול דעת. כן תהיה המוכרת רשאית לפי שיוהסביר קול דעתה הבלעדיסמוכים, על פי שי

ל בכות ת ו/או להעביר לרשות המקומית זכויאו בהתאם לדרישות הרשויות, להקנו הסביר

 אחד מן השטחים כאמור לעיל, ובלבד שלא תיפגענה זכויות הקונה בדירה עצמה. 
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מטרתה חלוקת המקרקעין המוכרת תהיה זכאית, אף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה ש

ם לצרכי ציבור ו/או צירופם לקים מההפרשת חוו/או איחודם ו/או חלוקתם מחדש 

, ובלבד שאין באמור  המקומית ותרשדרישת רמ"י או ה ין סמוכים, והכל לפילמקרקע

להקנות למוכרת הזכות לשנות את הדירה ו/או תיאורה כפי שמופיע בהסכם זה ובנספחיו, 

 לעיל. 2.5מור בסעיף למעט שינויים כא

 המשותף יירשם רקו שייתכן כי הבית ידוע ל צהיר כימבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקונה מ .9.12

וכרת רשאית לרשום הערה ו/או זיקת הנאה המי יינים הנוספים וכן, כלאחר השלמת הבנ

, לטובת כל אשר ייבנה במקרקעין ו/או זכות מעבר על המקרקעין ו/או חדר טרנספורמציה

ה קול דעתלפי שי או הרשות המקומית ו/או חברת החשמל,/שי לרבות הציבור וצד שלי

כנ"ל,  יםומבצע את הרישסכמה בלתי חוזרת למוכרת לשל המוכרת, והקונה נותן ה הסביר

ומתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך כך, אם וככל שיידרש. אם הוקנו לקונה עפ"י 

בנוסף לדירה עצמה, כגון: מקום חניה ו/או גג  החוזה זכויות מיוחדות לשטחים נוספים,

ה, אם וככל שהקונה להקניית הזכויות בשטחים אלה לקונ המוכרת ן, תפעלו/או מחס

 .בדרך משפטית אחרת על פי דין או הרכש, בדרך של הצמד

לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין, פרט לאותם חלקים 

ידות יוצאו על ידי המוכרת ממסגרת הרכוש המשותף ויוצמדו בצממן הבית המשותף, ש

 וים של הבית המשותף.ירה או לדירות מסוימות או לאגף מסוחדת לדמי

קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה  -חוזה זה להלן, פירושו ובה , בסעיף ז"יחסי"

בכפוף לכל תיקון  של הדירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף )לפי העניין(,

 ין.המקרקע ל רישוםביחס זה, כפי שיידרש על ידי המפקח ע

חלקים  תףשורכוש המאך לא חייבת, להוציא ממסגרת המוסכם בזאת כי המוכרת זכאית, 

בלתי בנויים של המקרקעין, קירות חיצוניים, מתקני הסקה או מים, מתקני מיזוג אוויר, 

מרתפים, מחסנים, חדר טרנספורמציה, או חדר  מעברי חניה, שבילים, מדרכות וכיו"ב,

מים ו/או חדר גנרטור, אשפה ו/או חדר משאבות ו/או מאגר  רת, חדרדר תקשובזק ו/או ח

, אם ייבנו, ושטחי חוץ מקורים ובלתי מקורים, לרבות חניות, ואלו תףשושייבנו בבית המ

המוכרת או תינתן  יוצמדו לדירות הבית המשותף בפרויקט ו/או ימכרו או יהיו בבעלות

של המוכרת. כמו  הסבירל דעתה פי שיקווהכל ל בהם זיקת הנאה או זכות מעבר לציבור,

עיל לדירות אחרות בפרויקט, הכל ל ורצמיד כל שטח כאמתהיה המוכרת רשאית להכן, 

. כן תהיה המוכרת רשאית לייעד שטחים בפרויקט לשימוש הסביר לפי שיקול דעתה

 ים כגוןם לחניה, מעברים בין הדירות, שטחי גינון וציבור, מתקנלשבילים, חניה, מעברי

ם גז, וכן להקנות את הזכויות בהלאספקת ומכלים )למעט אנטנות סלולאריות(  אנטנות

שות המקומית ו/או לצדדים שלישיים, וזאת בין אם השימוש והמתקנים קשור בדירה לר

אף רשאית לקבוע הוראות ובין אם לאו, והקונה מסכים לכך מראש. המוכרת תהיה 

וף האמור לעיל הינו בכפקנון המוסכם. סגרת התעיל, בממיוחדות בנוגע לשטחים, כאמור ל
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כם זה ונספחיו וכן שפעולות כאמור לא ימנעו הסי כויות הקונה על פלכך שלא תפגענה ז

 פעולות כאמור תבוצענה על פי הדין.  שאת השימוש הסביר של הקונה בדירה ו

ת רת רשאיכל הדירות בפרויקט על שם בעליהן, תהא המוכלאחר רישום בכל שלב אף  .9.13

התקנון והצמידויות תף, ו/או לשינוי בקשות לשינוי צו רישום הבית המשו להגיש

דות ו/או לשינוי המכנה המשותף של הרכוש המשותף ו/או חלק הדירה ברכוש וחמיה

ואת כל או חלק  המשותף הנובעים מהכללת מבנים נוספים במסגרת הבית המשותף,

אמור להקנות למוכרת הזכות שאין ב ובלבד  מהאמור, בלי צורך לקבל את הסכמת הקונה

  2.5מעט שינויים כאמור בסעיף ל ו,ת הדירה כפי שמופיע בחוזה זה ובנספחילשנות א

 לעיל.

לחוק  שבתוספת, על בסיס התקנון המצוי תקנון לבית המשותףפעל לרישום המוכרת ת .9.14

ם יכך שיתאהמוכרת תהא רשאית לבצע התאמות בתקנון, (. תקנון"ה"המקרקעין )להלן: 

 און ש בדירה לשם בדיקת, תיקות מעבר ושימוהסדרת אפשרו לתכנון הפרויקט, ובכלל זה

לצורך ביצוע השירותים החלפת הצנרת והמערכות העוברות בדירה או כל חלק ממנה 

המצב לקדמותו, תיאום מראש עם הקונה ובלבד בכפוף להחזרת  ,והפעולות כאמור

חדות קביעת הצמידויות המיות בדבר , הוראומאמץ למניעת הפרעה לקונהשייעשה 

אופן תף והמשולעיל והתנאים הנלווים לצמידויות, הזכויות ברכוש  9.12בסעיף  הנזכרות

ים הרשות המקומית ובעלי זכויות אחר ה,השימוש בו, הבטחת זכויות המוכרת, הקונ

 במקרקעין וכיוצא בזה.

יה המוכרת רשאית לקבוע מבלי לגרוע מכלליות זכויותיה של המוכרת, כאמור לעיל, תה .9.15

או חלקן, והקונה מסכים לכך מראש והוא מוותר על  הבאות, כולן ן את ההוראותבתקנו

 : ובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זה ונספחיו כל טענה בקשר לכך

יפריע ו/או ימנע בכל אופן שהוא רות שימוש כלשהו בדירה, שהוראות האוס 9.15.1

סיכון ימוש שיהווה ביתר הדירות בפרויקט, וכן ש שימוש סביר והנאה סבירים

י ו/או מטרד על פי כל דין, למוכרת ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות בעלי בטיחות

 הזכויות ו/או המחזיקים ביתר הדירות בפרויקט. 

 פרסום כלשהם.  הקונה להציב שלטים ואמצעיהוראות האוסרות על  9.15.2

אות האוסרות כוש המשותף, הורטלטלין בשטחי הריהוראות האוסרות להניח מ 9.15.3

רים בבית המשותף והוראות האוסרות על הדיירים של יתר הדיי הפרעה והטרדה

 להציג או לקבוע סימנים וחפצים בקירות החיצוניים של הדירה או מחוץ לה.

נטים של הקונסטרוקציה הקונה לעשות שינויים באלמהוראות האוסרות על  9.15.4

ירות , הביוב, הניקוז, בקמל, המיםויר, החשובדירה, במערכות מיזוג הא

להסכם  3.7ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  אלא בכפוף לדין ים של הדירה,החיצוני

  .  זה
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הוראות האוסרות לבצע שינויים בקירות החיצוניים של הדירה ובחזיתותיה  9.15.5

שיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים יהרם וחלונות( מבלי לקבל את )פתחי

 .זהלהסכם  3.7ף ומבלי לגרוע מהוראות סעי דיןהדרושים עפ"י כל 

דבר התקנת סורגים על החלונות ואופן עיצובם והוראות בדבר התקנת הוראות ב 9.15.6

 סוככי שמש ואופן עיצובם.

הדרושות לאחזקת הוראות המחייבות את הקונה להשתתף בכל ההוצאות  9.15.7

 לעיל. 9.12ותף, לפי חלקו היחסי, כאמור בסעיף הרכוש המש

יוכל קונה ומבלי שורך בהסכמת המוכרת בזכות, ללא צזכות את ההוראות המ 9.15.8

להתנגד לכך, לחתום על בקשות לשינוי או תיקון צו רישום בית משותף, 

ה על פי חוזה להיתרים, לשינויים או לתוספות בנייה, בכפוף לזכויות הקונה בדיר

 זה.

 . בהתאם להוראות חוזה זההמזכות את המוכרת להציב שילוט הוראות  9.15.9

חדר תקשורת, ישראל בע"מ וחברת החשמל לתוספת לעניין חדר השנאים של  9.15.10

 באם יוקמו בפרויקט, בנוסח כפי שיוסכם עם חברת החשמל.

 הוראות בדבר הפעלה, החזקה  וניהול הרכוש המשותף. 9.15.11

הוראות כל דין, לסביר ולמקובל ולכך שלא תיפגענה ה כפופות להוראות התב"ע לתהינ 9הוראות סעיף 

 .מוש הסביר של הקונה בדירהימנעו את השיות כאמור לא שפעולו הקונים על פי הסכם זהזכויות 

 שירותים ואחזקה .10

הקונה ינקוט בכל האמצעים והפעולות, הדרושים לשם אחזקה ושמירה מתמדת של כל  .10.1

לשימוש לאותן מטרות להם הם יועדו  ף במצב תקין, מסודר וראויחלקי הרכוש המשות

ת חראית לבצע ארת לא תהיה א. המוכשיינתנו לקונה בכתב קהובהתאם להוראות התחזו

בהתאם להוראות תחזוקתם לא תבוצע התיקונים במתקנים שברכוש המשותף ככל ש

ואשר לא אושרו ידי גורמים שאינם מוסמכים -ו/או תבוצע על התחזוקה שייתנו בכתב

 .חוק המכר, בכפוף לקיום התחייבויות המוכרת על פי הוראות י המוכרתיד-מראש על

לעיל ובכפוף לאמור  9.12גדרתו בסעיף קו היחסי )כהתף, על פי חלהקונה מתחייב להשת .10.2

 בסעיף זה להלן(, בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף.

 העברת זכויות .11

פרויקט וכן תהיה זכאית להעביר את זכויותיה במקרקעין וב מוכרת תהיה זכאית לשעבדה .11.1

תה, מבלי וף משפטי זולתיה שלפי החוזה לכל אדם או גאת זכויותיה ו/או את חובו
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 טרך לקבל את הסכמת הקונה לכך, ובלבד שזכויות הקונה על פי חוזה זה לא תפגענהשתצ

 . שהעבירה תויולמילוי ההתחייבקונה המוכרת תישאר ערבה כלפי הבכפוף לכך שו

לבד שאותו ום, לבקשת המוכרת, על כל מסמך אשר הגוף המלווה ידרוש ובהקונה יחת

 הסכמי ליווי ו/או הסכמי הלוואה. ובלות במסגרתאות שאינן מקמסמך לא יכלול הור

 חמש שלא למכור או להעביר את זכויותיו בדירה לצד שלישי במשךבזה הקונה מתחייב  .11.2

ממועד שנים  [7]  שבע במשך או הבגין הדיר 4ניתן טופס  בו שנים שתחילתן ביום [5]

לכל החלטה )או בהתאם  םלפי המוקדם מבניה -כשה הדירהשבגינה נר הגרלההזכייה ב

רת של מועצת מקרקעי ישראל ו/או רשות מוסמכת אחרת, בקשר עם האמור, אשר חא

חר תום , ולרבות הסכם להעברת זכויות לאתחול על התקשרות הקונה בהסכם זה(

גין ידוע לקונה כי ב נכרת לפני תום חמש/שבע השנים האמורות. חמש/שבע שנים, אשר

הזכות להטיל על הקונה קנס בסך  ינוי והשיכוןמדת למשרד הבסעיף זה, עוהפרת הוראות 

רשאי להשכיר את הדירה לצד שלישי למטרת יחד עם זאת הרוכש יהיה ₪.  450,000של 

מכור את הזכויות בדירה לנתין זר ה מתחייב שלא להעביר או לכמו כן, הקונ מגורים בלבד.

ד הימנו חלק בלתי נפרחוזה זה כההתחייבות המצורף לבהתאם להוראות כתב אלא 

 '.המן כנספח ומסו

הקונה זכאי להעביר לאחר או לאחרים את לעיל, יהיה  11.2בתום התקופה המנויה בסעיף  .11.3

ת רישום אם טרם נרשמה זכותו בלשכ זכויותיו לפי החוזה )להלן: "הנעבר"(, גם

חר אש ובכתב, וכן בתנאי שמילא אהמקרקעין, כפוף להסכמת המוכרת והגוף המלווה, מר

המוכרת, ובתנאי מוקדם שהקונה, ימלא את כל התנאים ויותיו כלפי כל התחייב

 המוקדמים הבאים:

 ימציא למוכרת הסכם מכר חתום כדין בינו לבין הנעבר. 11.3.1

ה ושילם למוכרת את מלוא ירה בהתאם להוראות חוזה זקיבל את החזקה בד 11.3.2

 חוזההאחרים המוטלים עליו בהתאם להתמורה, את כל המסים והתשלומים 

 .זה

צמו בכתב את כל התחייבויותיו של הקונה לפי החוזה על כל קיבל על עבר הנע 11.3.3

 נספחיו, חתם על ייפוי כוח בנוסח המצורף נספח ב' להסכם זה. 

בות בנוסח שייקבע על ידי על כתב העברת זכויות וחו הקונה והנעבר יחתמו 11.3.4

 מסוג זה.רות משכנות בעסקאות קובל בחבנהוג וכמאשר יהיה נוסח  המוכרת

כל האישורים והמסמכים הנדרשים ממנו במסגרת רכישת  למוכרת אתיא המצ 11.3.5

הדירה )בין היתר, אך לא רק, אישור מס רכישה וכל מסמך אחר שיידרש על 

ואשר  ויות מהמוכרת לקונההמקרקעין לצורך העברת הזכידי לשכת רישום 

 (.חל על הקונה עפ"י הסכם זה
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שר עם המתאימים בק כל האישורים ה והנעבר המציאו למוכרת אתונהק 11.3.6

העברת הזכויות, לרבות אישורי מס שבח, מס מכירה, מס רכישה, מס רכוש, 

בית,  אישור הרשות המקומית )לרבות אישור היטל השבחה( ואישור ועד ה

 וכיוצ"ב.

על  כרת ו/או לעוה"ד את דמי הטיפול בשיעור הקבוע בצו הפיקוחישולם למו 11.3.7

ירות בהעדר רישום ירותי נותן שמחיר מרבי לשמצרכים ושירותים )קביעת 

 .1999-זכויות בפנקסי המקרקעין(, התש"ס

במידה ולצורך רכישת הדירה נטל הקונה הלוואה המובטחת במשכנתא בדירה,  11.3.8

מוכרת אישור מאת הבנק למשכנתאות לעיל, ימציא הקונה ל 5יף כאמור בסע

או כי הבנק  י ההלוואה הנ"ל סולקה במלואההמופנה למוכרת והמעיד כ

כים לגרירת המשכנתא לנכס אחר ולמחיקתה מהדירה, כי למשכנתאות הס

תנאי הבנק למשכנתאות להעברה זו ולמחיקת המשכנתא, אם יהיו כאלה, 

 ה לבנק למשכנתאות.משוחררת מהתחייבויות שנתננתמלאו, וכי המוכרת 

המוכרת רשאית לדרוש שהקונה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה 11.3.9

שור ויחתמו על כל מסמך, לרבות יפוי כוח ימציאו כל איומקבל הזכות 

נוטריוני למי שתורה המוכרת, כפי שיידרשו על ידי המוכרת לשם שמירת 

המסמך יהיה כנהוג  נוסח יל ונכון של ההעברה.זכויות המוכרת ולשם ביצוע יע

 זה.וכמקובל בחברות משכנות בעסקאות מסוג 

שור על מחיקת הערת או ימציא אי/טוחה שקיבל והקונה ישיב למוכרת את הב 11.3.10

 האזהרה שנרשמה לטובתו, אם וככל שנרשמה. 

על בזאת כי העברת זכויות הקונה לפני מסירת החזקה בדירה, מותנית, בנוסף  מובהר .11.4

בסעיף זה לעיל, אף בהשלמת תשלום מלוא התמורה והתשלומים קיום מלא של כל האמור 

רשויות, ספקי מוצרים, קבלן  שלישיים כגוןויות לצדדים על פי חוזה זה, לרבות התחייב

וכיוצ"ב, בביטול הבטוחה שניתנה לקונה ע"י המוכרת, וכן בקבלת הסכמה מפורשת 

, אשר יהיו רשאים לסרב והגוף המלווה נוי והשיכון, משרד הבימראש ובכתב של המוכרת

לפי בתנאים  םלהתנות את הסכמתאו /מוחלט ולהעברה כאמור על פי שיקול דעתם ה

 בלעדי.ה םל דעתשיקו

הקונה מאשר ומצהיר כי ידוע לו שהעברת זכויותיו בדירה ו/או זכויותיו על פי החוזה לצד  .11.5

סעיפיו, פרט זה לעיל על תת  11.3סעיף שלישי, כולן או מקצתן, שלא בהתאם להוראות 

רום, בין גם הפרה יסודית של החוזה ותגלהיותה בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף, מהווה 

ל כל בטוחה שהקונה קיבל מהמוכרת, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה ר, לביטולה שהית

 כל דין. ו/או זכות אחרים ו/או נוספים המוקנים למוכרת על פי החוזה ו/או על פי 
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 י כחעורכי דין וייפו .12

וכן  או כל עורך דין אחר ממשרדם/קורן מקרית מוצקין ו-עוה"ד רועי שושני ו/או בני לב .12.1

ו עו"ד ורד הלפרין ו/או עו"ד שלומי ברדוגו מרמת גן ו/או כל עורך יצחקי ו/א ליויעוה"ד 

או מו"מ בקשר /"עוה"ד"(, הודיעו לקונה כי לעניין הסכם זה ו –)להלן   דין אחר ממשרדם

ו"מ זה ע"י ם מייצגים את החברה בלבד וכי הקונה רשאי להיות מיוצג במלחתימתו, ה

וה"ד מייצגים את החברה בכל הליך הקשור ע לקונה כי עחשבונו. הוד עורך דין אחר ועל

בקשר לפרויקט ו/או בקשר להסכם זה ו/או בקשר לדירה, לרבות הליכים משפטיים מכל 

שחו"ח יהיו כאלה, ולקונה לא יהיו טענות  משפטיים כנגד הקונה, ככל סוג ולרבות הליכים

 כלשהן בגין כך.

תף, רישום הזכויות בדירה ע"ש ישום בית משוה"ד יטפלו ברמבלי לגרוע מהאמור לעיל, עו .12.2

טרחת עוה"ד -הקונה ורישום המשכנתא ]אם תהיה כזאת[ בפנקסי רישום המקרקעין. שכר

₪  4,960מע"מ ממחיר הדירה או בתוספת  0.5% -סך השווה לבגין ביצוע הפעולות הנ"ל, ב

במעמד חתימת ירות לעוה"ד ישולם ע"י הקונה יש -ביניהם לפי הנמוך מ –בתוספת מע"מ 

 .הסכם זה, כנגד חשבונית מס כדין

במעמד חתימת הסכם זה מתחייב הקונה לחתום על יפוי כח בלתי חוזר לטובת עוה"ד,  .12.3

י כוחו לצורך ביצוע הפעולות ורכי הדין הנ"ל להיות לבאבמסגרתו מסמיך הקונה את ע

ם כח יהיו רשאיר כי מיופי המתחייב מראש ובאופן בלתי חוזהמפורטות ביפוי הכח. הקונה 

את כל הפעולות שהוא מחויב לעשות לפי הסכם זה אך ורק ומוסמכים לעשות בשמו 

 ל הוראות הסכם זהושהסמכות לעשותן כלולה ביפוי הכח וזאת לצורך הוצאה לפועל ש

רבות חתימה על מסמכי בית משותף ו/או תקנון מוסכם ו/או שטרי העברת זכויות , לבלבד

פי הסכם הליווי מול הגוף -עפ"י חוזה זה ו/או עלוכן להבטחת זכויות החברה בשם הקונה 

המלווה ועל מנת לאפשר לה לרשום את הדירות בפרויקט על שם רוכשיהן, לבצע רישום 

התאמות בתקנון המצוי לתכנון הפרויקט, ייחוד  הצמדות, משכנתאות, ביצוע פרצלציות,

בהתאם לחוזה זה ערים וכל פעולה אחרת -ייןומחיקת הערת אזהרה, שינויים בתכניות בנ

   "יפוי הכח"(. -ו/או הנובעת ממנו ו/או הדרושה להגשמתו )להלן 

ל את הקונה מלהופיע בפני כ למען הסר ספק, אין ביפוי הכח שניתן ע"י הקונה כדי לשחרר

ימים מראש  21משרד ו/או גוף ו/או מוסד, ככל שיידרש ובכפוף להודעה מוקדמת של 

 ורות בחוזה זה. , לצורך ביצוע פעולות הקשלפחות

החברה מצהירה כי מסרה לידי עוה"ד ייפוי כח בלתי חוזר מטעמה לביצוע כל הפעולות 

שכנתא, ככל ירה על שם הקונה )לרבות מהדרושות לרישום הבית המשותף ולרישום הד

 שתהא כזו(.

כש על פי הסכם זה, ו/או מובהר כי עוה"ד יעשו שימוש ביפוי הכוח, תוך שמירת זכויות הרו

תימסר לקונה הודעה  –ל פי כל דין. במידה ויהיה בכך כדי לפגוע בזכויות הקונה ע

 מוקדמת על כך.
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מו ומטעמו ונה למיופי הכוח לפעול בשהאמור בסעיף זה מהווה הוראה בלתי חוזרת מהק .12.4

היתר של  על פי ייפוי הכוח. הוראה זו היא בלתי חוזרת הואיל וזכויות צד שלישי, ובין

 בכך.המוכרת, תלויות 

 הפרות ותרופות .13

על הפרת הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  .13.1

 . 1970 –תשל"א 

ו/או בכל תשלום אחר  לפיגור( 7 -)החל מהיום ה שלום התמורהבגין כל יום של איחור בת .13.2

ונה לשלם למוכרת ריבית הקונה לפי חוזה זה ו/או חלק מהם, מתחייב הק חייבבו 

רעונו יגורים, כהגדרתה לעיל, מחושבת על בסיס יומי, מהמועד שנועד לתשלום ועד פפי

 המלא בפועל.

ברה לשלם לפי חוזה זה, מתחייבת הח בגין כל יום איחור בכל תשלום בו חייבת החברה .13.3

שלום לקונה ריבית פיגורים, כהגדרתה לעיל, מחושבת על בסיס יומי, מהמועד שנועד לת

 ועל.ועד פירעונו המלא בפ

 מבוטל .13.4

ימים  10בנוסף לאמור לעיל, מוסכם כי איחור בתשלום התמורה או חלק ממנה העולה על  .13.5

ן הודעת כות לבטל את החוזה ע"י מתיסודית אחרת, יקנה למוכרת את הז או כל הפרה

יום. לא  10בכתב לקונה שבו תדרוש המוכרת מהקונה לתקן את ההפרה בתוך  התראה

ממסירת ההתראה יום  10ר, ייחשב החוזה כבטל עם תום יקן הקונה את ההפרה, כאמות

 .ביד לקונה

 בטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הרוכש, ישלם הרוכשת תבמקרה שהמוכר .13.6

הצמדה ממועד תוספת הפרשי מהתמורה, ב (אחוזים שני) 2%סכום השווה ל  תכרלמו

הוצאות ביטול יצויים קבועים מראש בגין הסכום, כפ חתימת ההסכם ועד למועד תשלום

 תעל פי הדין ובכפוף לו. המוכר תמכל סעד נוסף המוקנה למוכר ההסכם, וזאת מבלי לגרוע

הסכומים  לעיל מתוךאמור י המוסכם כאת סכום הפיצו הלטובת לחלט תהיה רשאית

 .הרוכש ע"י הששולמו ל

 , אשר לא תוקנה כאמור,ונההקבגין הפרתו הפרה יסודית ע"י את החוזה ה החברה ביטל .13.7

 :יחולו ההוראות המפורטות להלן

הקונה יחזיר למוכרת לאלתר כל ערבות או בטוחה אחרת שקיבל מהמוכרת או  .13.7.1

 המלווה בקשר עם חוזה זה. מהגוף

על זכויות הקונה בדירה משכנתא ו/או שעבוד במועד ביטול החוזה ירבצו  אם .13.7.2

 14 תוךיסירם הקונה ב -ן אם לאו אחר ו/או עיקולים, בין אם נרשמו בפועל ובי
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. מבלי לגרוע רה לבנק למשכנתאותבהשבת הכספים על ידי הח ימים מיום

תוך מחובת הקונה כאמור, המוכרת תהיה רשאית לעשות כל פעולה, לרבות 

שר תידרש לשם ביטול החוזה ו/או ביטול הערות שימוש בייפוי הכוח, א

ה ו/או לטובת הבנק נותן האזהרה ו/או המשכונות שנרשמו לטובת הקונ

הלוואה בלשכת רישום המקרקעין או ברשם המשכונות ו/או ביטול הבטוחות ה

תום . הקונה מתחייב לחלעיל 6האחרות שניתנו, אם ניתנו, לקונה עפ"י סעיף 

פעולה לצורך מחיקת הערות האזהרה ולצורך ביטול  על כל מסמך ולעשות כל

 הבטוחות.

"י שלטונות מיסוי על כל מסמך אחר שיידרש ע ו על הצהרה ו/אומיחת הצדדים .13.7.3

 לצורך ביטול החוזה. או כל רשות/גורם אחר מקרקעין

כספים לצורך רכישת הדירה את קונה למוסד הכספי שהלווה ל תשיב החברה .13.7.4

ריבית הנהוגה  הפרשי הצמדה ו, וזאת בתוספתחייב ל  קונהל הסכומים שהכ

אות ו/או הנזקים שנגרמו אצל המוסד הכספי לרבות, אך לא רק, כל ההוצ

 מוסד הכספי עקב ביטול הסכם זה ו/או ביטול ההלוואה, ל

לטובת הקונה ו/או המוסד הכספי הבטוחות לא הוחזרו ו/או בוטלו כל עוד  .13.7.5

תמורה הברה בהשבת יתרת לא תחויב החכספים כאמור, שהלווה לקונה 

 .   קונהל

שהרוכש פינה ממועד  יום 45, תוך קונהלתחזיר החברה מובהר כי בכל מקרה,  .13.7.6

את אם החזקה טרם נמסרה לרוכש  משלוח הודעת הביטולירה או מאת הד

ע"ח התמורה,  קונההיתרה שתישאר מאותם הסכומים שקיבלה החברה מה

הפיצוי נותן הלוואה ובניכוי  חיוב של המוסד הכספי ו/אולאחר ניכוי כל 

גוע בזכותה של בתוספת הפרשי הצמדה וזאת מבלי לפ המוסכם כהגדרתו לעיל,

ע כל התרופות והסעדים העומדים לה עפ"י כל דין ו/או הסכם. החברה לתבו

יוחזרו  קונהמתוך הכספים ששילם ה חברהיתרת הכספים שיוותרו בידי ה

תוספת הפרשי הצמדה ]קרי: בהתשלום נכון ליום ביצוע  הריאלי ערכםו בלידי

 .[תוספת ריבית ללא, אך למדד

בזה הקונה נותן סכם זה על ייפוי הכוח המצורף לה בזאת כי בחתימתו מובהר .13.7.7

את הסכמתו הבלתי חוזרת לכך שעורכי הדין של החברה יהיו רשאים לעשות 

ונה במעמד חתימת חוזה זה שימוש ביפוי הכח הבלתי חוזר אשר נחתם ע"י הק

לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות לצורך הגשמת הוראות סעיף זה והשלמת 

  ביטול ההסכם. התהליכים הנובעים מ

ביטול ההסכם על ידי הקונה בנסיבות בהן הוא רשאי לעשות כן עפ"י הוראות במקרה של  .13.8

 בשינויים המחייבים.  13.7חוזה זה, יחולו הוראות סעיף 
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ר מהתחייבויותיו שבחוזה במלואן ובמועדן, הרי במילוי אחת או יות הצדדיםמי מאיחר  .13.9

 לצד השנייתיר הדבר  - החוזה ו/או על פי כל דין על פי הצד השנימבלי לפגוע ביתר תרופות 

 .ודחייה מקבילה במילוי התחייבויותי

 ט' נספחכ המצורףיפוי הכח י, כי ב"כ המוכרת יהיו רשאים לעשות שימוש בבזאתמובהר  .13.10

 ומימוש זכויותיה של המוכרת. לעיל 13הוראות סעיף  לחוזה זה לצורך הגשמת

 שונות .14

תב ונחתם ע"י כל הצדדים ם נעשה בכא אבהסכם זה, אליהיה כל תוקף לכל שינוי  לא .14.1

שום תנאי או הוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה אינם באים  .להסכם זה

 ליו.של ההסכם, כי אם להוסיף עלגרוע מתנאי אחר או הוראות אחרות 

ו/או מצג שלא פורטו בהסכם זה לא  פה-, פרסום, מידע בעלהבטחה ,הצהרהתוכנית, כל  .14.2

לרבות ובמיוחד לעניין כל מידע אשר נמסר לקונה לעניין , יהיה להם כל תוקף מחייב

ת, זכאויות ו/או מענקים ו/או כספים שעשויים להגיע לו מאת כל גוף או רשות ]כגון זכאו

דברים  –הסכם זה מבטל כל זיכרון  .קבלתם אינה תלויה בחברה מענק מיגון וכד'[, אשר

כדי לשלול מהקונה טענה הנוגעת  מובהר כי אין בכך ,ם נעשהקודם שנעשה בין הצדדים, א

שחלה על  הסכם זה ונספחיו אינם כוללים מידע מספק בדבר פרטי הדירהלמקרה בו 

ו/או לשלול מהקונה  נה עפ"י כל דיןו/או לגרוע מזכויות הקו  החברה חובה לציינו על פי דין

 ה. עובר לחתימת הסכם זבפניו מצגים ככל שהוצגו עילות תביעה הנובעות מפרסומים ו

התשלומים  נספחן הסכם זה לא יהא תוקף לשום ויתור או ארכה או שינוי הנוגעים לילעני .14.3

כן בהסכם זה מפורשות אחרת, ואו למפרט, אלא אם נעשו בכתב, וזאת למעט אם צוין 

לצו מכר )דירות( )טופס  7למעט שינוי מהמפרט המהווה סטייה קבילה כהגדרתה בסעיף 

איחור בשימוש בזכות כלשהי של צד להסכם לא ייחשב . שום 1974-מפרט(, תשל"ד של

 יתור על אותה זכות ולא ימנע מאותו צד להשתמש בזכויותיו כולן.וכו

סיבות המצד להסכם זה והנובע יגרם בביצוע התחייבות של כי כל עיכוב שימובהר  .14.4

 ת ההסכם או חלק ממנו מצדו, לא יראו בזה הפרלעיל 7.7ו/או בסעיף  זה בסעיףהמנויות 

והמועדים הקבועים בהסכם זה יידחו ע"פ תנאיו  ,התחייבותהשל הצד המאחר בביצוע 

בים במסירת הדירה עקב צו חל. למען הסר ספק, בגין עיכושהאובייקטיביים של כל איחור 

הגבלה על בניה מאת רשות מוסמכת ו/או הקפאת בניה עפ"י דין ובלבד שצווים אלה לא 

גילוי ו/או  כלל ארצי בחומרי בניה ו/או בפועלי בנייהבאשמת החברה ו/או מחסור  הוצאו

המבוצעות ע"י עתיקות וצורך בביצוע חפירות הצלה, עיכובים בהשלמת עבודות הפיתוח 

חברה תהא החברה רשאית לדחות בהתאמה את מועד ות המקומית שאינו באשמת ההרש

ביצוע כזה  ובמקרה ר יחשב כהפרת הסכםמסירת החזקה בדירה לידי הקונה מבלי שהדב

מתחייבת להודיע לקונה על העיכוב הצפוי, החברה  .התשלום האחרון יידחה בהתאמה

ות את שנודע לחברה על הצורך לדחהסיבות לעיכוב ומועד המסירה החדש, בסמוך ולאחר 
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ום מועד המסירה הצפוי בשל אחת מהסיבות המנויות בסעיף זה. כך גם עיכוב בביצוע תשל

ינו בשליטת הקונה כגון אך לא רק, בגין שביתה בבנק, תאפשר ע"י הקונה שהגורם לו א

כי כל מובהר לקונה לדחות מועד התשלום בהתאמה ומבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם. 

. ם בנסיבות שפורטו לעיל לא יקימו לצד המעכב חובת פיצוייכוב בהתחייבות מי מהצדדיע

כון להתרחשותם ולתוצאותיהם יחולו לגבי אירועים שהסי מובהר, כי הוראות סעיף זה לא

  מוטל על החברה. 

כל אימת שאחד מיחידי הקונה יחתום על מסמך או אישור או יבצע כל פעולה שהיא בקשר  .14.5

כך כדי לחייב גם את יתר יחידי הקונה, אך לא יהיה ותיו לפי חוזה זה, יהיה בלהתחייבוי

 לה מצד כל יחידי הקונה.בכך לזכותם בכל מקרה שבו נדרשת פעו

קונה מצהיר שידוע לו כי ב"כ המוכרת, כהגדרתם בחוזה זה, מייצגים את המוכרת ה .14.6

יות מיוצג בעסקה זו בעסקה נשוא החוזה ואינם מייצגים את הקונה וכי הקונה רשאי לה

ו"ד אחר. למרות האמור לעיל, מוסכם, כי עוה"ד או כל משרד עורכי דין אחר ע"י ע

 , יטפלו בביצוע הרישום.שהמוכרת תמנה

ידי משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז -וזה זה אושר עלח .14.7

ד מסעיפי החוזה, "מחיר למשתכן". אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אח

ת זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על החוזה, להגביל או לשלול את אפשרות להגביל א

כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות כלשהי  פי-ת כנגד סעיפי החוזה עלהרוכש לטעון טענו

 מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו.

ר עסקה" בנוסח ככל שהרוכשים יבקשו זאת מהמוכרת, יתווסף להסכם סעיף "הית .14.8

ק על מסמכים מעין אלו ובלבד שאין בנוסח זה בכדי לפגוע בזכויות החברה המקובל בבנ

 .או הרוכשיםוה ו/ו/או הגוף המלו

ה לאחד מן הצדדים ע"י רעהו תינתן בכתב ובדואר רשום. מכתב אשר נשלח כל הודע .14.9

גיע לתעודתו , ייחשב כאילו הכפי שנרשמו בפתח הסכם זהבדואר רשום לכתובות הצדדים 

 בעת מסירתו. -מעת שנשלח מכל בית דואר בישראל, ואם נמסר ביד שעות  72תוך 

 
 

 ל החתום:ע ולראייה באו הצדדים
 

 
 
 
 
 

 ________ _____________    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח א'
 להסכם[ 4]לפי סע' 

 
מילים: ___________( כולל מע"מ של ____________ ש"ח )וב תמורת הדירה, בסך

 "התמורה"(, תשולם ע"י הקונה[, כדלקמן:-)להלן
 
ם: _____________ שקלים חדשים( כולל מע"מ, המהווה מילי)ב₪  ______________ של  סך .1

"( באמצעות המחאה המקדמה" –מהתמורה, ישלם הקונה במעמד חתימה על הסכם זה )להלן  7%
 ברה, אשר תוחזק בנאמנות ע"י עוה"ד.  א תאריך פירעון לפקודת החלל
 

נקס ולאחר  ת הפהתשלום הראשון באמצעואת  לאחר קבלת פנקס השוברים לידיו יבצע הקונה
, ישיב ב"כ המוכרת את ההמחאה וזיכוי חשבון הליווי בפועל הצגת השובר החתום בפני המוכרת

הודעת החברה ולבצע את ימים מ 4נקס השוברים תוך לידי הקונה. הקונה מתחייב לאסוף את פ
 ימים ממועד קבלת הפנקס לידיו.  5התשלום תוך 

 
מועד הקבוע לעיל מורה הקונה לעוה"ד באופן בלתי ים ביאסוף את פנקס השובר ה לאבמידה והקונ

 חוזר, להפקיד את הצ'ק לחשבון הליווי באמצעות שובר מתוך פנקס השוברים שימסר לקונה.
 

וזה זה יתאפשר למוכרת למסור לקונה את פנקס השוברים, ופין, ככל שבמעמד חתימת חלחל
 .יקטהפרוות לחשבון הליווי של ישירתשולם המקדמה באמצעות שובר 

 

 8% המהווה, )במילים: _______________ שקלים חדשים( כולל מע"מ₪ סך של ________  .2
ה להסכם, ישלם הקונה לחבר 4מהתמורה ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע' 

 הבני קבלת היתרלובכפוף חתימת הסכם זה ימים לאחר  45 -מ באמצעות שובר, עד ולא יאוחר
 פנקס השובריםלמסירת  ובכפוף (ולנספח יג' להסכם 2.3תלה לפי סעיף י המ)קרי התקיימות התנא

 ימים מהודעת החברה. 4. הקונה מתחייב לאסוף את פנקס השוברים תוך לקונה
ימים ממועד חתימת הסכם זה, לא יימסר לקונה פנקס  45לוף מובהר ומוסכם כי ככל ובח

 -ועד ל 45 -מהיום ה לא יוצמד מורה(מהת 8%יף זה )כום נשוא סעהסו השוברים, אזי המדד יוקפא
אם למדד שהיה ידוע בהתיהא ישולם שהסכום , קרי ימים לאחר מועד מסירת פנקס השוברים 10

 . סכם זהעד חתימת הממו 45 -הביום 
ככל שהקונה ישלם את התשלום על פי  ן, יובהר כי הקפאת המדד כאמור בסעיף זה, תחולו ככמ

יום  45מבלי לגרוע מזכותו לשלם תוך בלת פנקס השוברים )עד קימים ממו 10זה בתוך  סעיף
 .מורים(הא

המצאת פנקס  עדימים ממו 10תשלום לפי סעיף זה בתוך והקונה לא ישלם את ה ככל מובהר כי
 פאת המדד כאמור לא תחול על תשלום זה.הקונה, הרי שהשוברים לק

 

 15%כולל מע"מ )המהווה ים( __________ שקלים חדש)במילים: ____₪ סכום של _______  .3
או מועד  חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה 5-ממחיר הדירה( ישולם עד לא יאוחר מ

 .חתימת חוזה, לפי המאוחר
 

 15%_____________ שקלים חדשים( כולל מע"מ )המהווה )במילים: _₪ של _______  וםסכ .4
או מועד  ות התנאי המתלהקיימחודשים ממועד הת 10-מממחיר הדירה( ישולם עד לא יאוחר 

 .חתימת חוזה, לפי המאוחר
 

 15%)במילים: ______________ שקלים חדשים( כולל מע"מ )המהווה ₪ סכום של _______  .5
או מועד  חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה 16-וחר מיר הדירה( ישולם עד לא יאמחמ

 .חתימת חוזה, לפי המאוחר
 

 15%_____________ שקלים חדשים( כולל מע"מ )המהווה ם: _)במילי₪ של _______  סכום .6
 או מועד חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה 22-ממחיר הדירה( ישולם עד לא יאוחר מ

 .תימת חוזה, לפי המאוחרח
 

 15%)במילים: ______________ שקלים חדשים( כולל מע"מ )המהווה ₪ סכום של _______  .7
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חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה או מועד  28-וחר מא יאעד ל יר הדירה( ישולםממח
 חתימת חוזה, לפי המאוחר.

 
 ממחיר 10%)המהווה  ₪(___ __)במילים: ___________________₪ סך של ב  יתרת התמורה .8

מים י 7תשולם עד , וטרם שולמו בתוספת כל התשלומים החלים על הרוכש עפ"י הסכם זה ,הדירה(
)לעיל ולהלן: "התשלום  לחוזה 7.13 תאם להודעת המוכרת כאמור בסעיףובה המסירהלפני מועד 
 האחרון"(.

 
 

 על התשלומים הנ"ל יחולו ההוראות המפורטות להלן:
 

ישולמו לחברה בשקלים חדשים, כשהם צמודים למדד תשומות  הנקובים לעיל ו/או בהסכם יםהסכומ •
 ן.כוללים מע"מ על פי דילהסכם ו 4הבניה, כאמור בסעיף 

 
בטרם ביצוע תשלום כלשהו מתשלומי התמורה, על הרוכש ליצור קשר עם נציג החברה על מנת לברר את  •

הרוכש אינו יכול לעשות את . מובהר כי ככל ווכש לשלםהרהפרשי ההצמדה החלים על התשלום אותו נדרש 
רת לקונה המוכרש הקונה לשלם, תיתן חישוב הפרשי ההצמדה למדד החלים על התשלום הספציפי אותו נד

רק אם הקונה לא יעמוד ימים להשלמת תשלום הפרשי ההצמדה למדד וזאת ללא חיוב בריבית פיגורים.  14
יחול על הפרשי ההצמדה שלא  כרתמיום הדרישה של המוהימים  14בחלוף בתשלום הפרשי ההצמדה 

 ישולמו על ידי הקונה ריבית פיגורים. 
 

וסכמים לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם ותקנה ם המאו יותר ממועדי התשלואי עמידה באחד  •
תב בכלחברה את כל הזכויות לפי ההסכם ו/או לפי החוק ובלבד שהחברה התריעה על כך בפני הקונה 

בזה מובהר ימים ממועד קבלת ההתראה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  10רה תוך והקונה לא תיקן את ההפ
שב כהפרה יסודית של ההסכם, אך כל איחור בתשלום, מכל סיבה ייח ימים לא 10לום של עד איחור בתשכי 

ממועד  יבית והצמדהר בשיעור המקסימלי לפי חוק פסיקתשהיא, יחייב את הקונה בתשלום ריבית פיגורים 
 עפ"י הסכם זה ועד התשלום בפועל. התשלום

 
נספח זה הינן בלתי  ראותהו .לווההמ הגוףמאת  יבצע התשלומים אך ורק באמצעות שוברי התשלום קונהה •

כל סכום כאמור שישולם חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי אלא בהסכמה בכתב מאת הגוף המלווה. 
ביום בו ביצע הקונה את  וי כאמור לעיל, ייחשב כתשלוםלחשבון הליו שוברי התשלוםת באמצעוע"י הקונה 

  התשלום.
 

 
 

 על החתום: ולראייה באו הצדדים
 
 
 
 

 ________ _____________    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח ב'

 

 מידע לרוכשי הדירה
 

 

 1974 -ירות( הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה)א( לחוק המכר )ד1א2סעיף ת בהתאם להוראו
 דלקמן:"(, הרינו להודיעכם כהחוק)להלן: "

נחתם ביניכם לבין המוכר חוזה מכר לרכישת דירה מס' ____ בקומה ______, ___ ____ביום ____ . 1
 "(, כמפורט בהסכם הנ"ל.הדירה)להלן: "  וחניה מס' _____ אליה צמודים מחסן מס' ____ 

חלה על מוכר דירה החובה להבטיח את הכספים  ,דיןהוראותיו והוראות כל בהתאם לחוק ובכפוף ל . 2
המשולמים על ידכם על חשבון מחיר הדירה באמצעות אחת מתוך מספר בטוחות חלופיות אשר נקבעו 

ראות המכרז הוגבלה הבטוחה להבטחת הכספים לאחת משתי כאשר בהתאם להוורש בחוק, מפב
 כדלקמן:הבטוחות 

ת הכספים ששילם הקונה במקרה שלא יוכל המוכר הבטחבנקאית על פי החוק ל מסירת ערבות 2.1
 בחוזה המכר. כמובהרלהעביר לקונה חכירה או זכות אחרת בדירה )לרבות חזקה( 

 -הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"אאצל מבטח כמשמעותו בחוק  וחפוליסת ביט 2.2
  חוק., להבטחת החזרתם של הכספים על פי ה1981

 פוליסת ביטוחם תשלמו לחברה בגין הדירה יובטחו, בשלב זה, בדרך של מסירת אות כספי התמורה .3
 לעיל. 2.2כנדרש בחוק וכמפורט בסעיף 

הבטיח את כספי התמורה אלא לתקופה אשר כישה לא יהא המוכר חייב להרבהתאם להוראות חוזה  .5
 מן:, כדלקהתנאים הקבועים בחוק המכרתסתיים בהתמלא 

 רה בהתאם להסכם;הדי הושלמה בניית 4.1

 נמסרה לכם החזקה בדירה; 4.2

 תם חוזה ביןחנ או ו/ נרשמה הערת אזהרה על זכויות הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין 4.3
הרשות( ובו התחייבה הרשות להביא לידי רישום הקונה  –ראל )להלן קונה לבין רשות מקרקעי ישה

שהיא נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, ים כלמעלה מעשרים וחמש שנש פהכשוכר הדירה לתקו
 ;ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה, מעיקול

 :אישור הקונה

 ר לנו במעמד החתימה על ההסכם:נו מאשרים כי מסמך זה נמסא

 

 _______________________ _____________________ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



47 

   

 

 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ  
 51-5584738ח.פ.    

         

 נספח "ג"
 

 ות באתר הבנייהדרי בטיחס
 

 מבקר/ מבקרת נכבדים

 מאת הנהלת החברה

 

 :אתר –סידורי בטיחות הנדון: 

 הרצליה

 סיור באתר הבנייה. וך כדירבים הפרסומים על כך שמבקרים נפגעו ת

מתריע בפניכם על הסכנות והסיכונים הקיימים באתר, מפני תשומת ליבכם לאמצעי הבטיחות הנני 
 קורכם.הגנתכם ולהקלת ביל

 ש לתאם מועד סיור מראש.י .1

 יש להחנות הרכב מחוץ לתחום הבנייה. .2

 הכניסה לאתר מותרת רק בלוויית נציג הקבלן. .3

עבודה(, נעליים סגורות ומכנסיים בכובע מגן )תקבלו ממנהל הלאתר  חובה להצטייד לפני הכניסה .4
 .לבוש נוח ובטיחותי -ארוכים

נייה ויציקות בטון, עבודות מנוף, כלי עבודות במות בהם מתבצעות יש להימנע מסיורים במקו .5
 חפירה וקידוחים ומשאיות כבדות.

 .שנה 16אין להגיע לאתר עם ילדים מתחת לגיל  .6

 על כל ליקוי בטיחותי.תריעו בבקשה דווחו וה .7

 להישמע להוראות המלווה.יש  .8

 

ת לכל ומתחייבים להיענואנו החתומים מטה מסכימים עם דרישות הבטיחות המפורטות מעלה 
 ראה והנחייה נוספים שנתבקש אליהם בעת הסיור באתר.הו

 

 

_____________________  _________________ 

 תאריך     חתימות  
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 "נספח "ד
 

  צאת חלקים מהרכוש המשותףבי תקנון הבית המשותף והותוספת לג

ש כגו הידועים יןהמקרקעעל  וכנית הפרויקט שהחברה מקימהאת ת ניתנה אפשרות לראותקונה ל .1
  100,102,103,131,106מס'  ים, מגרש4,12חלק מחלקות  6423וכגוש  18,43,44חלקות חלק מ 6422

 ."(המקרקעין" -)להלן בהרצליה 
 

 ת, מוסכם בזה בין הצדדים כי המוכר1973 -, תשל"ג)א'( לחוק המכר )דירות(6 כנדרש בסעיף .2
או בכל דרך חוקית אחרת  רשם כבית משותףבין אם י  להחיל ולרשום על הבית המשותף, תרשאי

-הוראות התקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט המבוסס על בסיס, תקנון על פי דין
 .יותאם לתכנון הפרויקטביצוע התאמות בתקנון כך ש( תוך תקנון""ה)להלן:  1969

 
 ן.לל דיירי הבנייותפים של כתסמן את השטחים היחידים שיוותרו שטחים מש 3' יבהתכנית נספח  .3

 
חברה יוצאו מהרכוש המשותף, וכי ה כפי שיפורטו להלןבמפורש כי החלקים הודע הקונה  .4

כמת בלא שיהא עליה לקבל את הסו הסבירדעתה לפי שיקול  - ת ]אך לא חייבת[הא זכאית
להצמיד אותם ו/או מי מהם ו/או חלקים הקונה או מי מדיירי או בעלי הדירות בבניין 

, ובלבד שלא תפגענה כדלקמןלכלול בתקנון גם הוראות כן ו דירות בבנין מהם לרוכשי
 לא ימנעו את ן שפעולות כאמורוכ ונספחיוהמכר שנחתם עימו זכויות הקונה על פי הסכם 

 :פעולות כאמור תבוצענה על פי הדיןשדירה והשימוש הסביר של הקונה ב
 

ים לשמש אשר אינם מיועד, חלקים תרמהרכוש המשותף יוצאו, לפי שיקול דעת המוכ .א
ן או בפרוייקט, ולרבות דרכי הגישה לכל החלקים  דלעיל, יאת כלל בעלי הדירות בבני

לאה ד  ו/או להעביר בבעלות  מה רשאי להצמיאו לחלקם. מפורש בזה כי המוכר יהי
ו/או להשכיר ו/או להחכיר לבעלי זכויות  אחרות בפרויקט את כל אותם חלקים מן 

דירה שרכש הקונה ואשר יוציאם מהרכוש אינם מוצמדים לש המשותף שהרכו
המשותף. בנוסף, רשאי המוכר להוציא מהרכוש המשותף שטחים לצורך בנית חדר 

החשמל ו/או חברת בזק רת לשימוש בלעדי של חברת או חדר תקשו/טרנספורמציה ו
ך תחזוקה ולקבוע הוראות בדבר זיקת הנאה שתירשם בכל חלק של המקרקעין לצור

וע הוראות המבטיחות את זכויות כ"א מהחברות הנ"ל בכל הנוגע כיוב', וכן לקבו
ל אחד לשימוש בחדר ובסביבתו והמגבילות את הדיירים בפעולותיהם ביחס לכ

 י הוראות החברות הנ"ל.ם הנ"ל ובקרבתו, והכל עפ"מהחדרי

בואות חי קרקע, מהמחסנים, החניות )מקורות ו/או לא מקורות(, הגינות, החזית, שט .ב
גג הבניין, חללי הגג ו/או כל גג נוסף שיבנה בעתיד, אחוזי הבניה, הקיימים לדירות, 

צמידם לכל לה תהא רשאית ת, אינם חלק מהרכוש המשותף והמוכרםו/או העתידיי
, כפוף לכל דין, לעשות בהם כל פעולה תהא רשאיתמצא לנכון וכן תש דירה בבנין כפי

יסה, וכל זאת מבלי לקבל הסכמה ניה, סגירה והר, פעולות בחפוץתועסקה משפטית ש
של הקונה או של  יתר רוכשי דירות בפרוייקט לשם כך. הקונה מסכים להקנות 

ה והריסה והוא צים לשם ביצוע עבודות בניש ומעבר הנחוכל זכות שימו תלמוכר
ו ובלבד שלא ימנע נוחות שעלולה להיגרם בשל כך-מוותר על כל טענה מחמת אי

ובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה  רים בדירה ובהצמדותיהישה ושימוש סבימהקונה ג
ככל  "להעבודות הנ ביצועכן מוסכם כי  ונספחיו.  המכר שנחתם עימועל פי הסכם 

 עם הקונה יהא כפוף לתיאום מראשה לקונה עו לאחר מסירת החזקה בדירשיבוצ
האמור  .בודותר השלמת העולהתחייבות החברה להשיב את המצב לקדמותו לאח

 להסכם המכר. 3.11פוף לאמור בסעיף לעיל הינו בכ

לרשום בתקנון הבית המשותף  תרשאי תהא המוכרתום הבנין כבית משותף בעת ריש .ג
יהא ת תפת זו. המוכרהחוזה ועפ"י תוסלהבטחת כל זכויותיו עפ"י הוראות מתאימות 

מצא תוכים או אחרים כפי שלרשום על החלקה זיקות הנאה לכל מקרקעין סמ תרשאי
 לנכון או לפי דרישות כל רשות מוסמכת.
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קונה ברכוש המשותף יהיה בקירוב בהתאם ליחס שבין שטח ריצפת יעור חלקו של הש .ד
ירות ח הרצפה שבכל הדמדים אליה( לבין סך כל שטהדירה )ללא חלקים המוצ

 האחרות )ללא הצמדות( בבית המשותף. 
רותים יר ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשלקבוע כי שיעו תרשאי תהמוכר .ה

 תרשאי תאמור בס"ק )ד'( לעיל. המוכרא יהיה בהתאם להמחויבים בקשר אליו ל
דירות המשותף ייעשה לפי סוגי ה לקבוע בתקנון כי שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית

 שוויםרות גג, דירות גן וכיו"ב( ובלבד שלגבי אותו סוג דירות יהיו עקרונות בבנין )די
ם פטורי -ייבנו  אם -. חדר הטרנספורמציה ו/או חדר בזק ובכפוף להוראות הדין

ם בבניין שהינם יבכל מקרה הקונה לא יופלה לרעה לעומת דייר מתשלום כל הוצאה.
 הקונה. י זכויות בדירות מסוגו שלבעל

 לת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף:סדרי קב .ו
ות, יהיה כח ממנע מלקבל החלטות מסויייהבכפוף להתחייבויות הקונה בחוזה ל

 חלקה ברכוש המשותף.ירה לפי שיעור ההצבעה של בעל הזכויות בד
י דיירי הבנין ו/או כן יכללו בתקנון הוראות לגבי זיקת הנאה ו/או זכויות מעבר לגב .ז

 לחוזה. 9, והכל בקשר עם האמור בסעיף עין ו/או הציבורהמקרק

ת המשותף שירשם ביחס לפרוייקט, כי לדירות לקבוע בתקנון הבי תרשאי תהמוכר .ח
טחי הגג ו/או חלל הגג, וכי לדירות הגן מרפסות ו/או ש שבקומה העליונה יוצמדו

רתו וע בתקנון, כי כל מי שלדילקב תהמוכר תיוצמדו שטחי קרקע. בנוסף רשאי
ות בניה ושטחי הצמדה, יהיה רשאי לבקש היתרי בניה לבניה על שטחים יוצמדו זכוי

ן ו/או צמדו לדירתו, ללא צורך בקבלת הסכמתם של בעלי הדירות האחרים בבנישיו
 ט.בפרוייק

הגג והקירות של כל בניה נוספת כנ"ל, יוצמדו אף הם לדירה אליה הוצמדו השטחים, 
 ל.ויחולו עליהם ההוראות לעי

הנ"ל, יהיו רשאים לבקש תיקון צו הבית המשותף והתקנון, ע"י בעלי הדירות 
הבניה הנוספת במסמכים הנ"ל, ואף זאת ללא צורך בקבלת הסכמתם  הכללתה של

 ות בבנין.בעלי דירות אחרשל 
ה על בעלי הדירות האחרים בבנין, לא יהיו רשאים להתנגד לבקשה למתן היתרי בני

 ולתיקון הצו והתקנון בהתאם.צמה על השטחים, שטחים כנ"ל, לבניה ע
של  השותף הוראות לעניין זכותלקבוע בתקנון הבית המ תהיה רשאית תהמוכר .ט

ו/או הלוגו  תיופיע שם המוכר הבנין שלט עליולהתקין על הקיר החיצוני של  תהמוכר
השלט יקבעו מעת לעת  , כאשר גודל השלט, גודל הכיתוב ומקום הצבתתשל המוכר

ובלבד שמיקום הצבת השלט יהיה במקום הסביר  הל דעתלפי שיקו תהמוכרע"י 
 .הסביר בדירה ובמבנה שאינו מפריע לשימוש

סור על הצבת חס לפרויקט, איוסיף בתקנון הבית המשותף שירשם בית תהמוכר .י
 מתקן משדר סלולרי ו/או אנטנה סלולרית בדירות ו/או ברכוש המשותף.

, והן תאו לפקודת המוכר תשיבוא במקום המוכרזו הן לרבות מי לפי תוספת  תזכויות המוכרכל  .5
 הוראות החוזה. עומדות בנוסף ובמצטבר לכל

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:
 

 _________ ____________    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח ה'
 

 ן זרויות לנתיתחייבות להימנע מהעברת זכה

 
באישור יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, הנני מתחייב כי הקניית זכויות במקרקעין, כהגדרתן להלן, תהיה מותנית 

 ישראל. שנה של מועצת מקרקעי על פי המלצת ועדת המ
 

 אני אמנע מהעברת זכויות לנתין זר מבלי שנתקבל אישור כאמור. 
 

ין בעתיד או התחייבות להקניה כאמור, מידיי או מידי אדם אחר ות במקרקעום הזכויות ובהקניית זכויבמעמד ריש
ר, טעונה לן או מקצתן, לנתין זות במקרקעין, תירשם הערה לפיה העברת הזכויות במקרקעין, כושיהיה בעל זכוי

 אישור מראש ובכתב של יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כאמור לעיל. 
 

ייבות הנעברים שלא להעביר את הזכויות בדירה לזר ללא האישור ויות בהתחתחייב להתנות כל העברת זכהנני מ
 הם. יו יעבירו את זכויותימת הנעברים להתנות כל העברה מצדם בקבלת הסכמה זהה ממי שאלכאמור וכן בהסכ

 זהות ישראלית תידרש בדיקתלי כי במקרים בהם מקבלי הזכויות יהיו תאגיד או מי שאינם נושאי תעודות הודע 
 קעי ישראל קודם להעברת הזכויות.  רשות מקר

 
 לעניין זה:

 
 או שיש עמה ברירה עלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים זכות ב -"זכויות במקרקעין"

 תחייבות שנים, לרבות זכות על פי הלהאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש                                     
 ופה כאמור;להקנות או העביר בעלות או שכירות לתק                                    

 
 

 מי שאינו אחד מאלה: -"זר"
 

 שראלי;אזרח י       )א(
לחוק האזרחות ,  2, שלא מסר הצהרה לפי סעיף 1950-לה לפי חוק השבות, התש"יעו        )ב(

 ;1952-התשי"ב
, שקיבל במקומה 1950-או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"ישרת עולה זכאי לא        )ג(

 .1952-בת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"באשרה ורשיון לישי
)ג( לעיל  -שליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בפסקאות )א( תאגיד שה        )ד(

 תר מיחיד אחד כאמור.או בידי יו
 

 )ד'(-יל יחיד או תאגיד כאמור בס"ק )א'(שפועל בשבמי 
 או בעקיפין, על ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר במישרין  -החזקה -בפסקה זו "שליטה"

 או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד או  50%ם או מתאגיד אחד, ב מאד
 מישרין או בעקיפין, מחצית או למנות, ב ההצבעה שבתאגיד או בזכות כמחצית או יותר מכח

 יותר מהמנהלים של התאגיד. 
 
 

   ___________        ________________________          _____________ ________________________ 
 חתימה                                  מספר ת.ז                                                            שם מלא                     

 
  ___          ________________________________________________          _____________________ 

 חתימה                                 מספר ת.ז                                                             שם מלא                     
 
 

 אישור

 הציג בפניי וכי הקונה חתם על התחייבות זו בפניי.אני, הח"מ, מאשר כי זיהיתי את הקונה הנ"ל לפי תעודת הזהות ש

_______________________ 



51 

   

 

 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ  
 51-5584738ח.פ.    

         

 ח ו'נספ
 
 
 

 תצהיר וכתב התחייבות רוכש בהתאם להוראות המכרז
 
 

 _______________________.ז __________________________ תאני/ אנו, הח"מ, ______
 

 _______ ת.ז ________________________________________________                           
 

)להלן: "דירת מחיר בהרצליה  "____"שתכן" בפרויקט "חוזה מכר דירת מחיר למחתמתי/נו על 
 .515584738דל"ן ישראלי בע"מ ח.פ. סלע איסתא נלמשתכן"(, עם החברה 

 
מחיר למשתכן, כהגדרת  לי/לנו כי הדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכרת כדירתהודע 

"(, על הכללים הקבועים בו המכרזן: "בו זכתה המוכרת )להל 101/2016/תאמכרז רמ"י מס' מושג זה ב
 לרוכש הדירה.לעניין הדירה כאמור, לרבות הכללים המתייחסים 

 
 נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטיםכם עלי/לפיכך, מוס

 להלן:
1.  

, וכי אני/נו ת מונח זה במסמכי המכרזאני/אנו מצהיר/ים כי אני/נו "חסר/י דירה" כהגדר .א
 תכן.מחזיק/ים באזור הזכאות הנדרש עפ"י המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למש

שנים  5את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד חלוף  א למכוראני/נו מתחייב/ים של .ב
כמו כן, המוקדם מביניהם.  –הגרלה זכייתנו בשנים ממועד  7ירה או לד 4מיום קבלת טופס 

השנים האמורות לעיל בהתאמה, על כל  7או  5ים שלא לחתום, לפני תום אני/נו מתחייב/
 השנים הנ"ל. 5/7חר תום עברו לאיות בדירת מחיר למשתכן יוהסכם לפיו הזכו

2.  

רשם הערת אזהרה במרשם ינו זו, תלי/לנו ואני/נו מסכימ/ים כי להבטחת התחייבותי/הודע  .א
 המקרקעין ובספרי המוכר. 

סכימ/ים כי ככל שאפר/נפר את התחייבותי/נו זו, אחויב/נחויב בתשלום לי/לנו ואני/נו מהודע  .ב
 למשרד הבינוי והשיכון.₪  450,000בסך 

 
 

         _______________                                 ________________________________ 
 שם הקונה                                                             שם הקונה                                   

 
 
 

 אישור
 

י, עו"ד _____________________, בכתובת עו בפני____________ הופיהריני לאשר כי ביום 

_____________ ת.ז _______________, ו , הרוכשים _________________________

_ אשר הזדהו בפניי ע"י תעודת הזהות שלהם __ ת.ז _______________________________

בחוק אם לא  הקבועיםוכי יהיו צפויים לעונשים ולאחר שהוזהרו כי עליהם להצהיר את האמת 

 יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. 

 
___   ____________________ 
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 ז'נספח 

 

 קע ביעוד מגוריםחסר קר -תצהיר 

י העניין, יחיד או בן זוג, לפ -" יחידיויר, כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )"הריני מצה
ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם(, זכויות  21להם לאו וילדיהם שטרם מ

היתר אושרת, מכוחה ניתן להוציא עולה על שליש( בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית מ)בחלק ש
  בנייה, כמפורט להלן:

 .1972-הדייר, נוסח משולב, תשל"בבעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת  -

גון: לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת )כ זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה -
 ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב(.

 דרך אחרת כאמור לעיל. שק עזר על פי חוזה או בכל זכויות בנחלה או במ -

 

 הגדרות:

  תא משפחתי:
 

 לדים )ללא הגבלת גיל(.לי ים משק בית משותף, עם או בזוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיי -

הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות  חודשים מיום 3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  -
 כון. של משרד הבינוי והשי

שנה, המתגורר עמו דרך  21ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו /הורה עצמאי )חד הורי -
בדירה שנמכרה בעקבות  50% -שהיה בעל זכויות של עד צמאיבחזקתו, ובכלל זה הורה ע קבע ונמצא

 6 -ות לעיל בודם לגירושין( ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרגירושין או במהלך הנישואין )ק
 מועד הגשת הבקשה.שנים שקדמו ל

 
 _________שם משפחה: ___________ שם פרטי: _______________מספר ת.ז.: __

 

  _______________________.ים* חתימת המצהיר/
 

  ל התצהיר. * במקרה של בני זוג, נדרשת חתימה של שני בני הזוג ע
 

 אישור:

____ הופיע/ו בפני מר/גב' שר בזה כי ביום __________אני הח"מ, ___________ עו"ד, מא

_ כן מר/גב' ________________________________ נושא/ת ת.ז. ___________________ ו

האמת וכי  שא/ת ת.ז. ___________________, ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה/ם כי עליו/ה/הם לומר אתנו

ת נכונות הצהרתו/ה/ם דלעיל הקבועים בחוק, אישר/ה/ו א אם לא יעשה/ו כן יהיה/ו צפוי/ה/ים לעונשים

 וחתם/מה/מו עליה בפני.

 

________________        _____________  ________          _____________ 

 

 חתימה וחותמת            תאריך      מס' רישיון          שם מלא של עורך הדין
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 פיננסי ליווי –' חנספח 

 
 ]דירות מחיר למשתכן[ נספח רוכשים

 לכבוד
 _________________ ת.ז. _________________

 ___________________________ת.ז. _______
 ("הקונה"ביחד ולחוד:  )שיקראו להלן,

 
 ג.א.נ.,

  הוראות בלתי חוזרותהנדון: 
 

וחלק מחלקות  6422בגוש  44-ו 43, 18המקרקעין הידועים כחלק מחלקות מספר ואנו מקימים על  הואיל
פי ל 106-, ו131, 103, 100,102את מגרשים מס'  (בין היתר)אשר מהווים  6423בגוש  12-ו 4מספר 

)להלן:  בסמוך לקיבוץ גליל ים אשר מצויים בהרצליהוב' 1985/תכנית בניין עיר הר/מק
 7-9בניינים בני  8 - ללהכועל המקרקעין, ייה הנבנה או המיועד להיבנות ( פרויקט בנ"המקרקעין"

 "(;הפרויקט)להלן: "חניה מעל קומת קרקע לרבות שתי קומות מרתפי  )לפי העניין( קומות 
"( התחייבנו למכור לכם ואתם התחייבתם חוזה המכרלביניכם )להלן: " ועל פי חוזה שנערך בינינו והואיל

___בקומה _________ ה בפרויקט הידועה כדירה המסומנת במס' זמני ___לרכוש מאתנו דיר
בבניין המסומן במספר _____________ ואשר לה צמודים ____________ והכל בכפוף לחוזה 

 "(;הדירה" -המכר )להלן 
"( שירותים מימוניים הפניקסו ו/או נקבל מאת הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "וקיבלנ והואיל

ל פי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעת ים, לרבות הלוואות כספיות ו/או הנפקת בטוחות עשונ
 המכר""הבטוחות על פי חוק ", השירותים" -)להלן, בהתאמה  1974-של רוכשי דירות(, תשל"ה 

 (;"חוק המכר" –ו 
ישולמו על ידי  ולצורך קבלת השירותים התחייבנו כלפי הפניקס, בין היתר, כי כל הסכומים אשר והואיל

 _______ישירות לחשבון הפרויקט שפרטיו: חשבון בנק מס' רוכשי הדירות בפרויקט, ישולמו 
וזאת "( חשבון הפרויקטבע"מ  )להלן: " ________בע"מ ע"ש  _______של בנק  _____בסניף 

 ידי הפניקס ואשר אותו מסרנו או-ורק באמצעות השוברים מתוך פנקס השוברים המונפק עלאך 
 (;"שוברי התשלום")להלן:  נמסור לידיכם בהקדם

ולהבטחת פירעונם של השירותים הנ"ל שעבדנו ו/או נשעבד לטובת הפניקס, בין השאר, את כל  והואיל
קשר עמם )לרבות זכויותינו על פי חוזה רויקט, בחשבון הפרויקט ובזכויותינו במקרקעין, בפ

ונים בדרגה ללא הגבלה בסכום )או בסכום כפי המכר(, בשעבודים קבועים ובשעבודים צפים ראש
בע על ידי הפניקס(, וכן המחינו ו/או נמחה את כל זכויותינו בכל הנוגע והקשור למקרקעין, שיק

 חאה על דרך שעבוד.זה המכר לטובת הפניקס בהמלפרויקט, לחשבון הפרויקט ולחו
  

 
 :לפיכך הננו לתת לכם הוראות בלתי חוזרות, כדלקמן

ויקט ובאמצעות אך ורק לחשבון הפר פי חוזה המכר-בון תמורת הדירה עלכל סכום על חשלשלם  .1
ן שוברי התשלום בלבד למעט  שכר טרחת עורך דין שישולם ישירות לעורך הדין ותשלומים בגי

או  שישולמו ישירות לקבלן המבצע אלא אם הדבר ייאסר על פי דיןשינויים ותוספות בדירה 
 .הסכם

מהמועד שבו תמסר לכם תדרוש זאת מכם בכתב, והחל  פניקסר, במקרה בו הלמרות האמו .2
דרישתה כאמור, עליכם לשלם את הסכומים שיגיעו לנו מכם על חשבון תמורת הדירה לכל חשבון 

 הנ"ל.בדרישתה  פניקסתורה לכם האחר עליו 

לכל דבר וענין כסכום לעיל, ורק בדרך זו, יחשב  2או  1כל סכום שישולם על ידכם כאמור בסעיפים  .3
 בון תמורת הדירה. ששולם לידינו בפועל על חש

לעיל )לפי הענין( לא יחשבו כתשלומים על  2או  1סכומים שישולמו על ידכם בניגוד לאמור בסעיף  .4
לא תנפיק לכם עבורם בטוחות  פניקסשלומים על חשבון הדירה, הון הדירה, הם לא יוכרו כתחשב

 ל פי חוק המכר. ייחשבו כתשלום לצורך קיום תנאי מכתב ההחרגה ע על פי חוק המכר והם לא

 כי תחתמו על המסמך המצ"ב )הצהרה והתחייבות הרוכשים(. .5

, תלויות בהן, פניקסלרבות ה ל וזכויות צדדים שלישיים,הוראותינו דלעיל הינן בלתי חוזרות הואי . 6
 מראש ובכתב. ניקספולא תהא לנו רשות לבטלן או לשנותן ללא קבלת הסכמת ה

 :ולראיה באנו על החתום

________________ 
 בע"מ סלע איסתא נדל"ן ישראלי
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      לכבוד תאריך: ________   
 "(הפניקס)להלן: "הפניקס חברה לביטוח בע"מ 

 רמת גן

 חייבות הרוכשיםהנדון: הצהרה והת

( )להלן: "היזם"מ )להלן: ועל פי חוזה שנערך בינינו לבין סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע" הואיל
היזם במקרקעין הידועים כחלק ידי -פרויקט הבניה הנבנה על( רכשנו ב"חוזה המכר"

חלקות  6423בגוש  12-ו 8, 4וחלק מחלקות מספר  6422בגוש  44-ו 43, 18מחלקות מספר 
לפי תכנית בניין עיר  106-, ו131, 103, 100,102מהווים בין היתר את מגרשים מס' ]אשר 

את ( "המקרקעין"-ו "הפרויקט": ב' ואשר מצויים בהרצליה )להלן, בהתאמה1985מק//הר
בבניין המסומן  הדירה הידועה כדירה המסומנת במס' זמני ______ בקומה _________,

דים _______________ והכל בכפוף לחוזה המכר ____________ ואשר לה צמובמספר _
 "(;  הדירה)להלן: "

ם שונים, לרבות הלוואות כספיות ו כי היזם קיבל ו/או יקבל מכם שירותים מימונייוידוע לנ והואיל
-ו/או הנפקת בטוחות על פי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעת של רוכשי דירות(, תשל"ה 

 (;"חוק המכר" –ו  "הבטוחות על פי חוק המכר"", תיםהשירו" -)להלן, בהתאמה  1974
אשר ישולמו על התחייב היזם כלפיכם, בין היתר, כי כל הסכומים ולצורך קבלת השירותים  והואיל

 18774/01חשבון בנק ידי רוכשי הדירות בפרויקט, ישולמו ישירות לחשבון הפרויקט שפרטיו: 
 בע"ממשמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ע"ש  לאומי לישראלק של בנ 783בסניף 

וכפי שתהיה בעתיד לפניקס, וזאת אך  "( המשועבד, על תכולתו עתהחשבון הפרויקט)להלן: "
ידי הפניקס ואשר אותו מסר או -ת השוברים מתוך פנקס השוברים המונפק עלורק באמצעו

 "(;שוברי התשלוםימסור לנו היזם )להלן: "
טחת פירעונם של השירותים הנ"ל הוא שיעבד ו/או ישעבד לטובתכם, והיזם הודיע לנו כי להב לוהואי

שר עמם )לרבות ויותיו במקרקעין, בפרויקט, בחשבון הפרויקט ובקבין השאר, את כל זכ
זכויותיו על פי חוזה המכר(, בשעבודים קבועים ובשעבודים צפים ראשונים בדרגה ללא 

ן המחה ו/או ימחה את כל זכויותיו בכל כפי שיקבע על ידיכם(, וכ הגבלה בסכום )או בסכום
 זה המכר לטובתכם בהמחאה על דרך שעבוד;הנוגע והקשור לפרויקט, לחשבון הפרויקט ולחו

וידוע לנו שמתן השירותים על ידיכם מותנה, בין היתר, בהתחייבותנו על פי כתב התחייבות  והואיל
 ו ואישורנו כמפורט להלן;את הצהרותינו, התחייבותנ זה ובמסגרת האמור, נתבקשנו לתת

 :וזר, כדלקמןאי לכך הרינו מצהירים, מתחייבים ומאשרים, באופן בלתי ח

ך בחתימת היזם שכותרתו: "הוראות בלתי חוזרות", אשר העתקו קיבלנו לידינו ולידיעתנו את המסמ .1
 הן.ומתחייבים לפעול בהתאם ל "(, ואנו מסכימים לאמור בהוראותההוראותמצורף לכאן )להלן: "

פרויקט, חשבון נמסר לנו שהיזם יצר ו/או ייצור לטובתכם שעבודים מדרגה ראשונה על המקרקעין, ה .2
לרבות על הדירה והתמורות והסכומים מכל מין וסוג שהוא בגין הפרויקט וכל הקשור והנוגע להם ו

פי חוזה ויקט )לרבות זכויותיו על מכירת הדירות בפרויקט וכי כל הזכויות של היזם בקשר עם הפר
 (. "השעבודים"המכר( הומחו לטובתכם )להלן: 

 כתב זה, טרם התקבל היתר בניה לפרוייקט.ידוע לנו כי במועד החתימה על  .3

נמכרת לנו בכפוף לשעבודים וכי זכויותיכם מכח השעבודים הדירה אנו מסכימים לכך, כי לנו, והובהר  .4
שלא לרשום כל הערת אזהרה לטובתנו  ובכל מקרה, אנו מתחייבים קודמות לכל זכות שלנו בדירה,

תינו לא הוחרגו על ידכם זכויו כל עוד ו/או בפרויקט ינו בדירהו/או לטובת כל מי מטעמנו לגבי זכויות
מובהר כי אין באמור בסעיף זה  מתחולת השעבודים באופן סופי ובלתי מותנה. בדירה ו/או בפרויקט

  .ק המכרהבטוחות על פי חוו לקבלת יותינוכדי לגרוע מזכ

השעבודים או כל עוד  הסרתם את מבלי לגרוע מהאמור, הובהר לנו ואנו מסכימים לכך, כי כל עוד לא .5
דים או כל ינו בגין הדירה משוחררות באופן סופי ובלתי מותנה מהשעבולא אישרתם בכתב כי זכויות

השעבודים לא ג.)ב( לחוק המכר, כי 2יף עוד לא התקיימו התנאים הנקובים בהודעה, כמשמעה בסע
קעין ואתם תהיו רשאים ירה ובמקראזי השעבודים יהיו עדיפים על זכויותינו בד –ימומשו מהדירה 

לות כלשהן מקרקעין )כולל הדירה(, ללא כל סייג או מגבלה ולרבות מגבלממש את השעבודים לגבי ה
 הנובעות מהתחייבות כלשהי של היזם כלפינו. 

קרה של מימוש כאמור תהיו אתם )וכל כונס נכסים שיבצע את ו ואנו מסכימים לכך כי במידוע לנ .6
נקיים מכל זכות  ור את המקרקעין ואת הפרויקט )כולל הדירה( כשהםרשאים למכהמימוש מטעמכם( 

 לטובתנו.

 רשאית, אך לא חייבת, לממש את זכויותיה בפרויקט בכל פניקסידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי ה .7
שיקול דעתה ומבלי שמוטלת עליה חובה לעשות כן, בין אם בדרך של  דרך אשר תמצא לנכון, לפי

בין בכל דרך אחרת, לרבות ן אם בדרך של השלמת הפרויקט או כל חלק ממנו, ורויקט, בימכירת הפ
ו ידוע לנ כי ומאשרים אנו מסכימים, ו"(כונס הנכסיםעיל ולהלן: "באמצעות מינוי כונס/י נכסים )ל

הנוגעים  כםיחובות או כםזכויותי את לו תעבירוש מי כל או ,כםעממט מי כל של או כםשזכות
 שהיזם למקרה רויקטפה בהקמת באמצעות אחרים או כםבעצמ להמשיך ,בכך ובחרת באם, יקטלפרו

  .כםבהתחייבויותיו כלפי יעמוד לא
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או כל נס הנכסים או כו או מי מטעמכם אתם  אם במקרה של מימוש זכויותיכם בפרויקט,  .8
( לנו על כךתבחרו )בהודעה שתימסר רו לו את זכויותיכם או חובותיכם הנודעים לפרויקט מי שתעבי

כם או לפקודתכם או למי מטעמכם או לכונס הנכסים ל הזכ הרקמב םלשנ אנו לקיים את חוזה המכר,
ונבצע את  ה המכראת כל יתרת הכספים שיגיעו מאתנו על חשבון מחיר הדירה בהתאם להוראות חוז

תום על , אנו נח. במקרה כאמורר התחייבויותינו על פי חוזה המכר כלפיכם או כלפי מי מטעמכםכל שא
ר לעיל ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה כלפיכם כל המסמכים אשר יהיו דרושים לביצוע האמו

לגרוע מכל זכות או סעד לו אין באמור בסעיף זה כדי  .ם ו/או כלפי מי מטעמכםלפי כונס הנכסיו/או כ
   .זכאי הקונה לפי הסכם המכר

יבים לפעול בהתאם לכך, כי עלינו להפקיד את כל הכספים והתשלומים שיגיעו ידוע לנו, ואנו מתחי .9
ישירות  מואשר ישול היזםהוצאות משפטיות של תשלום בגין למעט הדירה )זם בגין רכישת מאיתנו לי

מבצע של שישולם ישירות לקבלן ה תוספות ו/או שינויים בדירהבגין  תשלוםו/או של היזם הדין לעורך 
( בחשבון הפרויקט בלבד, ולשלמם, אך ורק באמצעות שוברי אם הדבר ייאסר על פי דין הפרויקט אלא

להוראות, לחשבון אחר עליו  2ים המפורטים בסעיף תשלום, ישירות לחשבון הפרויקט, או בתנאה
ום באמצעות שוברי תשל –ידינו בהתאם לאמור, קרי -על א יבוצעוכל תשלום של פניקס,תורה ה

לא ייחשב כתשלום על חשבון רכישת הדירה  -רויקט או לחשבון האחר כאמור לעיל ישירות לחשבון הפ
ם בטוחה על פי חוק המכר בגינו. כמו כן, ידוע לנו כי חוזה המכר ולא תעמוד לנו הזכות לקבל מכעל פי 

 וק המכר.  ר לא ייחשב כתשלום לצורך קיום תנאי מכתב ההחרגה על פי חתשלום שלא בהתאם לאמו

 וע מהאמור, אנו מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:מבלי לגר .10

 יהיו בשקלים חדשים בלבד.  כל התשלומים על חשבון רכישת הדירה .10.1

יישמר אצלנו בשלמותו ואנו מתחייבים להשיב ליזם את כל שוברי  םשוברי התשלו .10.2
מלוא  שולמו על ידנו מכל סיבה שהיא מייד לאחר שיבוצעו על ידנוהתשלום שלא 
 שבון הדירה או אם בוטל חוזה המכר, מייד עם ביטולו.התשלומים על ח

לום לא ד ביצוע תשלום על ידנו באמצעות שובר תשממוע ימים 30במקרה שעד לחלוף  .10.3
 תב באופן מיידי.על כך בכ וליזם מכר, אנו נודיע לכםהבטוחה על פי חוק תוצא לטובתנו 

קט ושם הפרויקט, בכפוף ע למספר חשבון הפרויהובא לידיעתנו כי ניתן לקבל אישור בנוג .10.4
שבידנו התשלום רי למסירת מספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט הנקובים בפנקס שוב

 מהדרכים הבאות:  לפניקס, וזאת בכל אחת

 ., גבעתיים53דרך  השלום במשרדי הפניקס, בכתובת  א.
 פניה למענה טלפוני שמספרו יצוין על גבי שוברי התשלום. ב. 

רנט של הפניקס, תוך הקלדת פרטי זיהוי מסוימים אשר באמצעות אתר האינט .ג
 יופיעו על גבי שוברי התשלום.

 כםיהיו טעונים הסכמת נוי ו/או תוספת לחוזה המכרנו מסכימים ומאשרים כי כל פשרה ו/או שיא .11
גון החלפת כ, למעט שינויים בלתי משמעותיים זו לא יהיה להם כל תוקףמראש ובכתב, וללא הסכמה כ

ום הקשורים לתכנון הפנים של הדירה שנרכשה על ידנו ואשר בששינויים החלפת מחסן ו/או  חניה ו/או
כמו כן, ידוע לנו . על פי חוזה המכרשנים את מועדי התשלום או ממקרה לא מקטינים את מחיר הדירה 

רו במימוש לא להתחשב בשינויים שלא קיבלו הסכמה כאמור במקרה בו תבחכי אתם עלולים ש
 בדרך של השלמת הפרויקט או כל חלק ממנו. זכויותיכם

ימים  30ו נמסור לכם הודעה בכתב על כך, לפחות בכל מקרה שבו נבקש לבטל את חוזה המכר אנ .12
 מראש.   

ינו לפי חוזה המכר, כולן או חלקן, בלא אנו לא נעביר ו/או נמחה ו/או נמכור ו/או נשעבד את זכויות .13
דוע לנו כי באם נפר התחייבותנו כאמור לא יהא לכל כמתכם בכתב ומראש. ילקבל על כך את הס

לפקיעת תוקפן של  כל תוקף כלפיכם והיא תגרום, בין היתר, העברה, המחאה, מכירה ו/או שעבוד
עבוד זכויותינו החוזיות הנ"ל לטובת הבטוחות על פי חוק המכר. על אף האמור, אתם לא תתנגדו לש

לצורך רכישת הדירה, ולקבלת הוראות בלתי חוזרות לטובתנו הלוואה/ות  מוסד כספי אשר יעמיד
, ת במשכנתאקים למשכנתאות המעניקים הלוואות מובטחוהמקובל בבנמאיתנו בקשר לכך בנוסח 

למען הסר ספק מובהר  .פרויקטבתנאי מפורש שכל כספי ההלוואה/ות הנ"ל יועברו ישירות לחשבון ה
השעבודים ו/או כל עוד כל זמן שלא הסרתם את כי שעבוד זה יהיה ממילא כפוף לשעבודים לטובתכם 

 פי ובלתי מותנה מהשעבודים.רה משוחררות באופן סולא אישרתם בכתב כי זכויותינו בגין הדי

בין השאר, על קבלת  ידוע לנו כי הסכמתכם להעמדת השירותים ליזם עתידה להינתן בהסתמך, .14
פה ומותנית במילוי כפולטובת היזם רותים אישורנו זה. מבלי לגרוע מן האמור ידוע לנו כי העמדת השי

 ם.כל התחייבויות היזם כלפיכם לשביעות רצונכ

ת הסכמתנו, כי תמסרו ליזם, עבורנו, את הבטוחות על פי חוק המכר שתנפיקו אנו נותנים בזאת א .15
היזם ישלח כי ו מהתשלומים שנבצע באמצעות שוברי התשלום לחשבון הפרויקט לטובתנו בגין כל אחד

אנו מתחייבים . המפורטת במבוא להסכם המכרלכתובת  אר רשוםבאמצעות דו ת הבטוחותאלנו 
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באמצעות דואר אלקטרוני  _____________ לידי ת להודיע ליזם בכתב )בזא
  ( על כל שינוי בכתובתו המפורטת דלעיל.יזםמען אחר עליו יודיע האו כל  ____________לכתובת 

לטובתנו וכתנאי לתשלומן כאמור,  י חוק המכר אשר יוצאובמקרה שאנו נממש את הבטוחות על פ .16
מוש כאמור, לוותר לטובתכם או לטובת מי מתחייבים, כתנאי למי חוזה המכר יתבטל מאליו ואנו

וכן להמחות לכם ו/או למי שתורו  במקרקעין שתורו לנו על כל זכות שהיא בדירה ו/או בפרויקט ו/או 
ל, שעבוד או זכות כלשהי לטובת צד כשהן נקיות מכל עיקו ולמסור לכם אותןאת הזכויות כאמור 

בענין זה מבלי שתדרשו לקבל הסכמה נוספת על כך לפעול על פי הנחיתכם וכן  (פניקסשלישי )שאינו ה
 .מאיתנו או מהיזם

לא חייבים, לחתום בשמנו ועבורנו על כל מסמך ובפני כל רשות לשם  ידוע לנו כי הנכם רשאים, אך .17
תינו בדירה, לרבות בלשכת רישום המקרקעין, וזאת על מנת להביא לפקיעתן של הבטוחות רישום זכויו

 על פי חוק המכר שתינתנה לנו, אם וככל ותינתנה לנו.

וחכם, בין השאר לפעול על פי האמור מנו לטובת היזם ישמש גם ליפוי כידוע לנו כי יפוי הכח אותו חת .18
לפעול כאמור ומבלי שיהיה בו כדי לגרוע מכל יפוי כח  במכתבנו זה, ומבלי שהדבר יטיל עליכם חובה

  אחר אשר נתנו ו/או ניתן לכם.

קיימים ובין אם  , בין אםפניקסידוע לנו ואנו מסכימים כי כל הסכם ו/או התקשרות שבין היזם לבין ה .19
הוראותיהם השונות, אינם בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי", כמשמעותו בפרק ד'  עתידיים, לרבות

ויות מסוג ו/או בכל דין אחר, ועל כן אינם מקנים לנו זכ 1973 -וק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג לח
 .פניקסכלשהו כלפי ה

, וכי אין ל מצג, פרט, מידע ו/או התחייבותלא הציגה בפנינו כ פניקסאנו מצהירים ומסכימים כי ה .20
לפינו, לרבות בקשר לפרויקט כל התחייבות ו/או אחריות מסוג כלשהו, ישירה ו/או עקיפה, כ פניקסל

למעט זכויותינו על פי  -ם ומועד נתינתם ו/או בקשר לדירה ו/או בקשר למתן השירותים, אופן נתינת
 כם לטובתנו וזאת על פי תנאיהן.הבטוחות על פי חוק המכר אשר יונפקו על יד

, בעצמה ו/או ספניקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי ככל שה .21
ת בקשר לביצוע הפרויקט באמצעות מי מטעמה, מפקחת ו/או מבקרת ו/או משגיחה ו/או נותנת הוראו

ו, עולה אחרת של היזם ו/או מי מטעמו/או אופן השקעת המשאבים בפרויקט ו/או על מקורם ו/או כל פ
פעולות אלו כדי בלבד, ואין ב פניקסכאמור נועדו לשרת את מטרותיה של ה פניקסהרי שפעולות ה

הן ואין בהן כדי להטיל על לזכות אותנו בכל צורה ואופן שהם, אנחנו לא נהיה רשאים להסתמך עלי
ים לפי קצב ות חבות לוודא כי כספינו משוחררכל חבות כלפינו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרב פניקסה

להשלים את הפרויקט ו/או התקדמות בניית הפרוייקט ו/או משוחררים לטובת הפרויקט ו/או חבות 
עם טיב הבניה, איכות הבניה, קצב ביצוע  אחריות כלשהי כלפינו, לרבות חוזית ו/או נזיקית ו/או בקשר

רשות שהיא ו/או בקשר ים הנדרשים על ידי כל גוף ו/או הבניה, אופן ניהולה ו/או עמידת היזם בתנא
ים כי הוסבר לנו, ואנו מסכימים לכך כי כמו כן אנו מאשרלכל התחייבות שבה התחייב כלפינו היזם. 
הפניקס לא תהיה או בקרה ו/או השגחה כלשהם מצידנו, אם וככל ואנו מעוניינים במנגנוני פיקוח ו/

 .מעורבת בכך

לקבל דו"חות  פניקסלכך, כי האפשרות שניתנת ל ור לעיל ידוע לנו, ואנו מסכימיםמבלי לגרוע מן האמ .22
הפרויקט מיועדת לשימושה הבלעדי של הפניקס, וכי לפניקס אין  מפקח ו/או פיקוח בקשר עם ביצוע

, בשום פניקסל דו"חות מפקח או כל מנגנון פיקוח אחר, והם לא יטילו על הכל מחוייבות להסתמך ע
ינו בקשר עם הפרויקט, ולא יהוו, בשום מקרה, כבסיס חריות ו/או מחוייבות כלשהיא כלפמקרה, כל א

, לרבות שלא במישור החוזי ו/או הנזיקי ו/או טענות שעניינן הפניקסלהעלות טענות כלשהן כלפי 
רבות תנאי המשרד להגנת הסביבה( ו/או מפגעים סביבתיים שהטיפול בהם הינו איכות הסביבה )ל

 פניקס.מלאה והבלעדית של היזם ולא של הבאחריות ה

 

תינו על פיו חלק בלתי נפרד אנו מסכימים כי ממועד חתימתנו על מסמך זה יהווה מכתב זה והתחייבויו .23
יותינו על פי מכתב זה תהווה לכל דבר ועניין מחוזה המכר אשר נערך בינינו לבין היזם, והפרת התחייבו

 על כל התוצאות הנובעות מכך.הפרת התחייבויותינו על פי חוזה המכר 

 מסמך זה.מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה להוראות חוזה המכר יחולו ויגברו הוראות  בכל .24

תבקשו על ידה הפרטים שיכל את כל המידע ו פניקסאנו מסכימים ומאשרים בזאת ליזם למסור ל .25
ואנו  הים ופרטי קשר שלנו,ולרבות פרטים מז ,על ידינו בקשר עם חוזה המכר ורכישת הדירה בפרויקט

ו תביעה ו/או ים בזאת באופן מפורש על סודיות המידע האמור, כולו או חלקו, ועל כל טענה ו/אמוותר
והויתור על סודיות  דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד מעביר המידע או מקבלו בקשר עם ההסכמה

  .כאמור בסעיף זה

ה מאיתנו, להעביר י שיקול דעתה, ומבלי צורך בהסכמידוע לנו כי הפניקס תהיה רשאית בכל עת על פ .26
בקשר עם השירותים, לרבות  את זכויותיה וחובותיה על פי כל הסכם שנחתם בינה לבין היזם

ל מקבל העברה כאמור חלף הפניקס, השעבודים, בשלמות או בחלקים, וכל תנאי נספח זה יחולו ע
 וק המכר.ה כדי לגרוע מזכויותינו על פי חמובהר כי אין באמור בסעיף זבשינויים המחוייבים. 
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תלויות  פניקסזכויות הבלתי חוזרות, הואיל ו ידוע לנו כי התחייבויותינו על פי מכתב זה הן  .27
 בהן. 

והובהרו לנו באופן מפורש על ידי עורך דין אנו מאשרים כי משמעויותיו השונות של מסמך זה הוסברו  .28
 מטעמנו טרם חתימת חוזה המכר. 

 

 ב,בכבוד ר

 _______ חתימה: __________________________ ת.ז. _____   

 _________________________ ת.ז. ____________ חתימה: _   
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 '  ינספח 

 פוי כוח בלתי חוזר יי
 
 

ביחד וכל , מרחוב ________, ______ _______ת.ז.  ________ -  _______ת.ז.  ________ מ:הח" ו/אני
ין ו/או עו"ד שלומי עו"ד וילי יצחקי ו/או עו"ד ורד הלפר ת כוחם שלים ומייפים אממנ אחד מאיתנו לחוד

 ו/או בר סימון ו/או מישל אלון ו/או דור וולך-ו/או ורד בן "ד בני לב קורן ו/או עו"ד רועי שושניעווגו ו/או ברד
את  נומקומוב נוולעשות בשמ נויומיופי כוח נוימורש נוכוחי י/שהנ"ל פועלים ביחד או לחוד להיות בא ,פדידה

עמידה על זכויותינו על פי  ך ורק לצורךאהנוגעים  חלק מהם ו כלכל המעשים והפעולות המפורטים להלן א
__  )להלן: "החוזה"( ם _____לרכישת זכויות בדירה והצמוד לה לפי חוזה לרכישת דירה מיוהסכם המכר 

ובלבד שלא תפגענה זכויותינו על  ("המוכרת)להלן: " 515584738סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ ח.פ. מאת 
 : פי הסכם המכר

 
מס' __ במגרש  בבניין __ הזכויות בממכר הידוע כדירה מס' זמני את נוובשביל נושמילרשום על  .1

ים בהרצליה -ג המקרקעין המצויים במתחם גלילוכרת ע"__ אשר יוקם כחלק מהפרויקט של המ
)להלן  6423בגוש  12-ו 4כן חלק מחלקות ו 6422בגוש  18,43,44והידועים כחלק מחלקות 

. המונח "הממכר" המופיע בייפוי כח ("מקרקעיןפרויקט", "הה, ""הבניין" ,"ממכרה" בהתאמה:
בקשר לממכר, הן במקרקעין  נוותיתחייבויו/או ה נווהרשאה זה, כולל גם את כל הקשור בזכויותי

מסוים בחלקה נפרדת או במגרש  רש נפרד, הן כחלקשעליו הוא נבנה, הן בחלקה נפרדת או מג
, והן כחלקים מחלקות או מגרשים בלתי במגרש נפרד י מסוים בחלקה נפרדת אונפרד, הן חלק בלת

חלק ממנה, בין שהבניין  דירה אומחולקים לחלקה נפרדת, ו/או כל בניין או חלק ממנו ו/או כל 
עומדים להבנות בעתיד, בין נו כבר ובין שהם ו/או חלק ממנו ו/או כל דירה ו/או חלק ממנה נב

ובין שטרם  1969-קעין תשכ"טפי חוק המקרנרשמו כבר כבית משותף לשהבניין ו/או הממכר 
ות ו/או וד קרקענרשמו כאמור ובין שאלה יווצרו ו/או ירשמו בעתיד כתוצאה מפעולות איח

לת רישום ו כתוצאה מכל פעוהפרדתן ו/או רישום הבית ו/או מספר בתים לבית/ים משותף/ים ו/א
 חלט.דעתו/ם המו ימצאו לנכון לפי שיקול הנ"ל נואחרת שהיא, בתנאים כפי שמורשי

 
על כל מסמך, בקשה, הצהרה , שטר מכר, שטר חכירה, חוזה חכירה,  נוובמקומ נולחתום בשמי .2

חייבות ת זכויות, בקשה להעברת זכויות חכירה, מש"ח, שטר משכנתא, בקשה לכתב התטר העברש
ם הממכר סמך הנזכר בחוזה המכר עכנתא, הודעות משכון זכויות חוזיות, ו/או כל  מלרישום מש

ו הבניין ו/או המקרקעין, כמפורט בהסכם המכר ו/או כל מסמך הנחוץ לפי ראות עיניו ושיקול ו/א
ו/או , כדי לרשום נו ובכפוף להוראות הסכם המכר והוראות כל דיןיממיופי כוח כל אחד דעתו של

נו במקרקעין בבעלות או את הממכר ו/או חלקי/ נות רשום המקרקעין על שמילהעביר בלשכ
ירה או בכל דרך אחרת אפשרית, וכן את חלקי הפרויקט, הרכוש המשותף, מחסן ו/או בזכויות החכ

מאת המוכרת על פי חוזה המכר, וכן לחתום  נואם צמודים(, אותם רכשים לו )חצר ו/או גג הצמוד
היו דרושים לצורך ייבויות למיניהן, וכל מסמך אחר כאמור לעיל, שיתכנית, מפה, התח על כל
לא יוצא מן הכלל הן בלשכת רישום המקרקעין, והן בכל משרד ממשלתי ו/או כל פעולה ל ביצוע

ו/או את זכויות רוכשי הדירות בפרויקט נשוא חוזה  נואותת ו/או אחר הבאה להבטיח את המוכר
המקרקעין ו/או לפרויקט ו/או לממכר הנ"ל כפי שיהיה מספר יחסים למקרקעין, המכר ו/או המתי

איחוד חלקות ו/או חלוקה מחדש ו/או רישום הבית/בתים  צאה מפעולותמפעם לפעם כתו
ח ומקרקעין הנ"ל ולחתום על ייפוי כלקות מהמשותפים על המקרקעין הנ"ל ו/או חלקה ותת ח

שטחים המיועדים לצרכי ציבור  ומית לצורך העברתבלתי חוזר להבטחת זכויות הרשות המק
 שות המקומית.והעברתם על שם הר

 
 ולעשות כל פעולה ללא יוצא מן הכלל הבאה להבטיח את זכויות המוכרת. על כל מסמך לחתום .3
 
המקרקעין, לייחד אותן ולבטלן בפנקסי המקרקעין וזאת ת רשום לרשום הערות אזהרה בלשכ .4

לטובת  ת רוכשי דירות מרוכשים ו/או לטובת המוכרת ו/אווכשי דירות, לרבו, לטובת רנוילטובת
חברות ביטוח וכיו"ב, ו/או לטובת הרשות המקומית ו/או לטובת כל ספיים ו/או בנקים ומוסדות כ

 רשות מוסמכת אחרת.
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הדרושים לצורך רישום הבניין שייבנה על  על כל המסמכים  נויקומובמ נוים בשמלחתו .5
ף ו/או בקשה בתים משותפים, לרבות בקשה לרישום הבניין כבית משות רקעין הנ"ל בפנקסהמק

או  ידה ו/או אגף נפרד בבית המשותף ו/או בקשה לרישום הבניין כבית משותףם הממכר כיחלרישו
, ו/או נוראות עיניו ושיקול דעתו של כל אחד ממיופי כוחי , לפי פי דיןבכל דרך חוקית אחרת על 

ו/או בבנין ו/או צו בתים משותפים, לרבות כל שינוי בצו הקשור בממכר  תיקון ו/או ביטולבקשות ל
צו חדש במקום הצו המקורי, להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירות, קשה לרישום ב

שיקול דעתם הוראות הסכם המכר ובהתאם וסכם לפי רשום תקנון מלרשום זיקת/ות הנאה, ל
תף, , לשנות את התקנון, לקבל הודעות, להופיע, להשתנווחיכל אחד ממיופי כ הבלעדי והמוחלט של

 . ובכפוף להוראות ההסכם והוראות כל דין בית המשותףות לניהול הולהצביע באסיפ
 
על כל חוזה עם כל  נוובמקומ נושמיקעין לחתום בלהעביר ו/או לקבל זכויות בכל חלק מהמקר .6

מכר ו/או למקרקעין ו/או ביחס לחכירתו רת שהיא, בקשר למאדם, חברה או אישיות משפטית אח
 נוו/או חובותי נוילכל עניין הקשור לרישום זכויות ו ו/או ביחסזכות אחרת שהיא ב ו/או ביחס לכל

אה מפעולות פרצלציה ו/או שר יהיה כתוצבקשר לממכר, יהא מספרו של כל חלק במקרקעין א
 איחוד ופרצלציה.

 
שטח  ביצוע פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ו/או הפרדה שלבכל הנוגע ל נוומובמק נוילפעול בשמ .7

( ו/או כל החלקות אשר תבואנה "החלקות"מספרן אשר יהיה )להלן: רקעין יהיה או שטחים במק
ביר חלקים מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה או ים להם, ולהעבמקומן, ו/או מקרקעין אחרים הסמוכ

וסוג, ולצורך זה לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטרי  יקת הנאה מכל מיןללא תמורה, להעניק כל ז
שטרי ויתור על דרכים, ייחוד הערות אזהרה הרשומות  שטרי הפרדה,חוד, שטרי חלוקה, אי

 לקות וכיוצ"ב.לח נוסי מטעמלטובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/או מוסד פיננ
 
לרבות התשריט הנלווה להם, וקה וצרופותיהם, על הסכם שיתוף ו/או חל נוובמקומ נוילחתום בשמ .8

 ככתוב בהסכם המכר. נוכויותיכל בהתאם לזין סמוכים להם, וההמתייחס למקרקעין ולמקרקע
 
ה המוכרת ה נוספת שתרצלכל בקשה להיתר בניה, לשינוי ו/או בני נוובמקומ נולהסכים בשמי .9

מור להקלה, ו/או כל בקשה שתוגש כאלבקש לגבי המקרקעין ו/או מקרקעין גובלים, וכן להסכים ל
הודעות  נוובמקומ נובשמ, ולקבל 1965 -הבניה, התשכ"ה שימוש חורג כמשמעותן בחוק התכנון ו

 על פי דין בקשר לכך.
 

וף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני ו/או רשות ו/או ג בפני כל נוובמקומ נוו/או להופיע בשמי נוגלייצ .10
קעין, הממונה על המרשם ו/או המפקח על בלשכת רישום המקרציבורי ו/או אחר כלשהוא, 

עין ו/או פקיד שומה ו/או מחלקת מדידות מס שבח מקרקם המקרקעין, מנהל המרשם ו/או רש
קעי ישראל )להלן: רדי רשות מקרו/או ועדות בנין ערים למיניהם, ו/או ברשם המשכונות, במש

ו/או כל סמכות שלטונית כל ערכאה משפטית ( ו/או במוסד מוניציפלי ו/או אחר ובפני "רמ"י"
מכים על פי כל חוק לדון ו/או כאמור, המוסבמשרדים והלשכות  אחרת ו/או בפני כל נושא משרה

, ולעשות יצוע מטרותיולפסוק בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין בהסכם המכר הנ"ל ובב
חכירה,  חוזים לרבות חוזיעל הצהרות, תעודות, בקשות,  נוובמקומ נוו/או לחתום בשמ

או חכירה ו/או /שטרות מכר ות, מפות, עסקאות, התחייבויות, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניו
ו/או שינוי משכנתא, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, הסכמי שיתוף, תקנון בית משותף, וכל תיקון 

לזמן, לחוד ו/או ל המסמכים הנ"ל, והכל בין בשלמות ובין בחלקים, בבת אחת או מזמן ש
שיקול  יניו ועל פיולנקוט לפי ראות עבשותפות עם כל אדם, חברה ו/או אישיות משפטית אחרת, 

דעתו בכל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים ו/או המועילים לשם ביצוע כל ו/או חלק 
 ממכר ו/או בפרויקט ו/או במקרקעין.ות הנוגעות במהפעול

 
התשלומים, המסים, האגרות, הארנונות, וההיטלים את כל  נול חשבונ, וענוובמקומ נולשלם בשמ .11

כר, ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או כל ו/או על הממ נויהם, החלים עלילמיני
 ח זה, לעיל ולהלן.והנזכרות בייפוי כ ם כל הפעולותמסמך שיידרש כדין, לצורך ביצוע ו/או רישו

 
זכות בעלות ו/או זכות חכירה ו/או זכות אחרת לגבי רישום המקרקעין  בלשכת נוילרשום על שמ .12

 על הממכר. נולפעולה שימצאו לנכון כדי לבטל את הזכות שר לעשות כל מכר נשוא חוזה המכהמ
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ו/או שתהיה  נולו/או כל זכות אחרת שיש החכירה  או זכות /למשכן ולשעבד את זכות הבעלות ו .13
ו שניה ו/או בכל דרך שימצאו לנכון כל אחד ממיופי א בדרגה ראשונה אבמקרקעין, במשכנת נול

" או פיננסי מוסדאו " "הבנק)להלן: " פיננסי ו/או חברת ביטוח ו/או מוסד  לטובת כל בנק ,נוכוח
נתא או כמשכנתאות, לפי התנאים צורה ואופן כמשכ ( או לפקודתו או בכל"הביטוח חברת"

, וזאת להבטחת סילוק כל או חברת הביטוח או המוסד הפיננסי ולאותה תקופה כפי שיורה הבנק
 מאתינוו/או לחברה  מוסד הפיננסי ו/או חברת הביטוחו/או ל לבנקו/או שיגיעו  הסכומים המגיעים

, הפיננסי או חברת הביטוחאו המוסד  ה הבנקללא הגבלה בסכום הכולל ו/או באותו סכום שיור
 והכל בהתאם לאמור בהסכם המכר. 

 
עשות חובה ל עלינו המוכרת, אם חלה נושמסרה ל פוליסות הביטוחעל פקיעת  לווהלגוף המלהודיע  .14

 פי חוזה המכר.כן על 
 

גורמים הנוגעים לבין המוכרת, כדין, להודיע לכל הרשויות וה נואם יבוטל חוזה המכר שנחתם בינ .15
ביטול ולבטל על כך. להסכים ל אישורים נוובמקומ נוענין, אודות ביטול חוזה המכר, ולקבל בשמל

הרה שנרשמה בות הערת אזמרשם שהוא, לרבכל  נוכל הערה ו/או התחייבות שנרשמו לטובת
ן , אם נרשמה, בגין הממכר, למחקה ולחזור לרשמה ו/או ליחדה לממכר כשירשם הבניינולטובת

 על מסמך ו/או שטר הנדרשים לצורך כך. נוובמקומ נוחתום בשמכבית משותף, ול
 

ום משכנתא בגין הממכר וזאת לצורך ריש נוהערת האזהרה שנרשמה לטובת להסכים לביטול .16
ווה לפרויקט במקרקעין, וכן לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל את הערת מלה הגוףבת לטו

 .נוהאזהרה לטובת
 

זכות  ל כל הסמכויות שבו, או כל חלק מהן, לעו"ד לאחר ו/או לאחר עםח זה עור ייפוי כלהעבי .17
יניהם "ל לפי ראות עהנ נוים, לפטרם ו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את עניינהעברה לאחר

את מעשיהם  יםמאשר והנ"ל והננ נולעשות כל צעדים שימצאו לנכון ולמועיל בקשר עם עניינ ובכלל
 ח זה מראש.וקף ייפוי כממלאי המקום בתו ו/או מעשי

 
או המקרקעין ו/או בכל האמור לעיל ו/או /ו בהעברת הממכר וכי בא/י כוחי יטפל מיםמסכי והננ .18

שם הקונה/המוכרת, המעביר הממשכן, המלווה וגם ב נובשמרי האחוזה גם בטיפול במשרד ספ
את המוכרת לשם ביצוע  י רשאים לייצג אףשמיופי כוח נוכי ידוע ל יםמצהיר וו/או הצד השני, והננ

 ן.ח זה לעיל ולהלוככל ו/או חלק מהפעולות הנזכרות בייפוי 
 

יות צד ג' ועל כן לא ויות בו זכויותר מאחר ותלח זה הוא בלתי חוזר יפורש במובן הרחב בוייפוי כ .19
 נוחלות שיעשו באי כובזאת את כל הפעו יםמאשר וח זה ניתן לביטול ו/או לשינוי והננויהיה ייפוי כ

ו/או ימונה  נולעולמ נלךאם חס וחלילה ח זה ישאר בתוקפו גם וח זה, ייפוי כוהנ"ל בתוקף ייפוי כ
המשפטית בכל  נותיד את כשרואבנאם חו"ח יטת רגל ו/או אפוטרופוס ו/או כונס נכסים בפש נול

 דרך אחרת.
 

ם חלק מהמקרקעין רק לנכסים המהוויח והרשאה זה הוא מיוחד )פרטי( ומתייחס אך ווייפוי כ .20
חרים, ככל שיינתנו, בעקבות גוש ו/או חלקות אכהגדרתם לעיל, גם אם ינתנו למקרקעין מספרי 

או בספרי רמ"י ו/או בפנקסי הבתים /המקרקעין ו מו כבר בפנקסיפרצלציה, בין שנכסים אלה נרש
ום ו/או ם ו/או חידוש רישהמשותפים ובין שנכסים אלה יווצרו וירשמו כאמור כתוצאה מרישו

ן רישום בית משותף ו/או תף ו/או צו לתיקותיקון ו/או הפרדה ו/או חלוקה ו/או צו רישום בית משו
 כתוצאה מכל פעולה אחרת.

 
ח זה, אלא באמצעות ולעשות כל פעולה מהפעולות האמורות לעיל בייפוי כ םשאיר נהיהלא  וחנאנ .21

 או מי מהם. נוופי כוח, או על פי הסכמה בכתב של מיאו מי מהם נומיופי כוח
 

 :________ ___ שנת___לחודש  __יום העל החתום  תילראיה בא
 

 
________________________    _____________________ 

      ______________            ________________ 
       

 
בכתובתי, ברח' עו בפניי, עו"ד ______________, הופי ____________הריני לאשר כי ביום 

____________ ת.ז.  -___________ וז. ת.  __________ר , גב'/מ_____________________
 זהות שלהם וחתמו על יפוי כח זה בפניי. י תעודת הע"אשר הזדהו בפניי ,  ___________

 
 

              
 חתימת עורך הדין           



   62 

 סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ      
 51-5584738ח.פ.    

 
 נספח תנאי מתלה -' יגנספח 

 
 _____________ ת.ז. _הקונה: שם 

 חלק בממכר: בשלמות
 תובת: _______ , _______כ

 
 דירה מס' __, בניין __ )מגרש מס' __(

 "(הקונה": )להלן
 

" החוזה" ו/או "הסכם הרכישה" " ו/אוההסכםובין הצדדים נחתם הסכם לרכישת דירה )להלן: " הואיל
חלק  6422בנה על ידי המוכרת במקרקעין הידועים כגוש "( בפרויקט אשר נחוזה הרכישהאו "ו/

ים -לברחוב גדעון האוזנר במתחם גלי 4,12בחלק מחלקות  6423וכן בגוש  18,43,44מחלקות 
 "(;המקרקעין" -ה )להלן בהרצלי

מהדירות נמכרות בשלב  וידוע לקונה כי התכניות והמפרט המצורפים להסכם אינם סופים וחלק והואיל
אין ודאות כי  ונספחי ההסכם וכןאשר בו טרם יהיו מוכנות מלוא תכניות המכר Pre-Sale  -ה

ם את "הבניין" או ות על פיהבנהמוכרת תוכל להוציא מכוחם או על פיהם היתר בניה ו/או ל
ר בניה "הדירה" ו/או "הפרויקט" וכן ידוע לקונה כי, במועד חתימת ההסכם טרם התקבל הית

י של התכניות לצורכו/או הפרויקט וכן טרם הושלמה הכנתן ורישומן להקמת הדירה ו/או הבניין 
 רישום של הפרוייקט; 

כמפורט בניה להקמת הדירה ו/או הבנין  ו של היתרלתלהלן וכן קב 3וקבלת אישור כאמור בסעיף  והואיל
ובמצטבר תנאי לכניסתו של  מהווים כל אחד בפני עצמו במפרט ובתוכניות המצ"ב להסם זה,

 "(;התנאי המתלהה לתוקף )להלן: "הסכם ז

לקבל את היתר הבנייה, ייתכן ותבחר המוכרת ו/או יהיה עליה לסטות שעל מנת  ע לקונהוהוד והואיל
ו/או  3'בי -ו 2'בי,1'בי', יפרט ו/או תיאור הדירה המצורפים להסכם כנספחים ת ו/או המיומהתכנ

הדירה ו/או הבניין ו/או הפרויקט, הוגשו על ידה, בכל הקשור לבניית מהבקשות להיתר ככל ש
ן, יתייחס לתכניות ו/או למפרט שונים מאלה המצורפים להסכם, ר הבניה, אם יינתבאופן שהית

, בכל הנוגע לשטח המגרש, לצורת הבניין, מיקומו על המקרקעין, למספר וגמה בלבדכדבין היתר ו
החניה והפיתוח, למעברים וזיקות בבניין, למידות הדירה, לתכניות  הקומות, למספר יחידות הדיור

 ב';יני הפרויקט וכיוהנאה בין בני
 

 לפיכך מוסכם ומותנה כדלקמן:
 
תונה להם בהסכם, אלא אם נאמר במפורש משמעות הנה פרשנות למונחים בתוספת זו תהיה אות .1

 אחרת.
 

 :תכניות ומפרט טכני .2

שלב מוקדם, טרם קבלת ע לקונה כי הינו רוכש את הדירה בעל אף כל דבר האמור בהסכם, הוד .2.1

, ובהתאם לכך, הודע לו כי תכניות הדירה ו/או Pre-Sale -ם בשלב ההיתר בניה ובחלק מהמקרי
או המפרט הטכני שצורפו להסכם כנספחים, אינם מלאים, /הפרויקט וו הבניין ו/או המגרש ו/א

ו השלמות של הבניה הסופי לכשיתקבל וכי ייתכנ אינם סופיים ונתונים לשינויים בהתאם להיתר
ידועים בשלב זה של תכנון הדירה,  ט הטכני אשר אינםהתכניות ותיקונן ושל פרטים במפר
 הפרטים במפרט הטכני.יות ו/או כנהבניין והפרויקט ו/או שינויים של הת

ו/או הבניין  מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו יתקבל היתר בניה אשר יאפשר לבנות את הפרויקט .2.2
)לרבות במקרה  שונה מהמפורט בתכניות ובמפרט המצורפים להסכםו/או הדירה באופן ה

האמור  פיקונה ו/או המוכרת לא ניצל זכותם לבטל את ההסכם, ככל שעמדה לו כזו על שה
(, יצורפו להסכם התכניות ו/או המפרט המעודכנים, והם יחליפו ובהסכם המכר ספח זהבנ

בין אם הקונה חתם עליהם ובין אם  כניות והמפרט שצורפו להסכם, וזאתויבואו במקום הת
ל טענה ו/או תביעה כנגד המוכרת ו/או מי מטעמה בקשר לשינויים ולא תהיה לקונה כלאו, ואין 
לעומת אלו שצורפו להסכם ולכל הנובע מהם. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, או במפרט ו/התכניות 

אם יתבקש לעשות כן על ידי התכניות ו/או המפרט המעודכנים,  הקונה מתחייב לחתום, בכל עת,
 המוכרת.
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 ההיתר בני .3

"( לא התקופה להיתרחודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן: " 6היה ותוך מוסכם בזאת כי 
"(, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז היתר הבניהרת היתר לבניית הדירה )להלן: "בידי המוכל יתקב

, בהודעה מוכרתאי להודיע ליהא רש נהוהקתקיים התנאי המתלה וייחשב הדבר כאילו לא ה
"(, ויחולו הוראות סעיף הודעת הביטולת החוזה )להלן: "על רצונו לבטל א בלתי מסויגת בכתב,

 להלן. 7
 

ר כי ככל ויחול איחור בהתקיימות התנאי המתלה, קרי בקבלת היתר ספק יובה סרלמען ה
בשליטתם של המוכרת, ררים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם בנייה בשל הגשת התנגדויות ו/או ע

 מקבילהבתקופת זמן גדרתו בהסכם המכר ת החזקה בדירה כהידחה בהתאם גם מועד מסיר
התקיימות התנאי כי העיכוב ב ההוכיח תשהמוכר בדובל הנ"ל ההפרעה או העיכובלמשך  
 .ה למנוע את קיומןתהי הא לא יכליוהשל המוכרת  הנגרם עקב נסיבות שלא בשליטתהמתלה 

 

 ידות ובכמויותסטיות  במ .4

מיקומה של הדירה ו/או מיקומו של הבניין ו/או הדירה ו/או  המגרש שטחבמקרה בו יסתבר כי  .4.1
אביזרים ה במידות שלכן שקיימות סטיות , ו2%אשר מ על פי היתר הבניה שונות ביותר

)להלן: "סטיות מהותיות"( ניה או שינוי במקום המחסן ו/או הח, 5%שבמפרט הטכני העולה על 
זכאי לבטל את ההסכם ור, והקונה יהיה יע המוכרת לקונה בכתב על קיומה של סטייה כאמתוד

קבלת לבד ממועד ימים ב 14ך בהודעה בלתי מסויגת בכתב, שתימסר למוכרת וזאת במש
ות סעיף "(, ויחולו הוראתתקופת ההודעה לסטייה במידות ובכמויו)להלן: " ההודעה ע"י הקונה

ר בסעיף זה ר, כי הקונה לא יהא רשאי לבטל את ההסכם כאמולהלן. להסרת ספק, יובה 7
ין במגרש ניה מסטיות שאינן קשורות לדירה גופא ו/או מיקומה בבניין ו/או למיקום הבכתוצא

 וכן כתוצאה מסטיות שאינן מהותיות.

ודעה כלשהי לעניין רצונו מובהר בזאת כי במידה והקונה יתעלם מהודעת החברה ולא יעביר ה
ודעה נוספת בה תשלח לו המוכרת היום מהודעת החברה,  14ו לבטל את החוזה בתוך לקיים א

לן: "ההודעה נוספת )להה ימים ממשלוח ההודעה 7יתבקש הקונה להודיע על רצונו תוך 
 הנוספת"(.

במידות לא מימש הקונה את הזכות לביטול כאמור לעיל, במהלך תקופת ההודעה לסטייה  .4.2
מובהר  .עיף זה, תפקע זכות הקונה לביטול על פי סדעה הנוספתולאחר משלוח ההו ובכמויות

ר( ו/או אחונה כי במקרה כאמור לא יהא זכאי לקבלת פיצוי כלשהו מהמוכרת )כספי או לק
 ביטול ההסכם ו/או לכל סעד אחר על פי ההסכם ו/או על פי דין.ל

 מחיר למשתכןמכר דירה ב .5
והמוכרת  נבנה בהתאם לתנאי המכרז כהגדרתו בחוזה המכר לקונה כי הבניין בו מצויה הדירה,ידוע 

ספו נוכח וו)לרבות יחידות הדיור שיתמיחידות הדיור שיבנו במתחם  80%למכור לפחות  מחוייבת
מהשטח העיקרי לבניה הקבוע בתוכנית, כדירות  78%שיכללו לפחות  כדירות מחיר למשתכןהקלה( 

ר על יכולות להימכ , . יתרת יחידות הדיורהיל יח"דשתכן בהתאם לתנאי המכרז לרבות תממחיר למ
 רתשלא במסגרת מחיר למשתכן )בתנאי ומחירי שוק חופשי(. ואולם הואיל והמוכידי המוכרת 

קונה, כי בכוונתה להגיש לרישוי שטחים שהינם מעבר לקבוע בתוכנית וכי בקשתה זו הודיעה ל
הרי שככל שלא יתקבל אישור כאמור  ,ת מקרקעי ישראל, ומוסדות התכנוןכפופה לאישור רשו

ו/או לא יאושר שטח הדירה בהתאם לתוכנית  גרת מחיר למשתכןבמסתאושר למכירה והדירה לא 
חודשים ממועד חתימת ההסכם, ייחשב הדבר כאילו לא התקיים תנאי  6 ה זה, תוךוזלח 1'יבנספח 

 תב, על רצונו לבטל את החוזהע למוכרת, בהודעה בלתי מסויגת בכוהקונה יהא רשאי להודימתלה זה 
 . ה בשינויים המחוייביםל, הוראות נספח זויחולו על הביטו

משתכן, וככל שיוותרו דירות רת מחיר לסגמובהר בזאת כי ככל שהדירה לא תאושר למכירה במ
ר מתוכן דירה חלופית, לזכאי מחיר למשתכן אשר לגביהן משרד הבינוי והשיכון התיר לקונה לבחו

ירות מחיר שאושרו למכירה כדש האפשרות לרכוש דירה אחרת מהדירות שנותרו ותינתן לרוכ
 .למשתכן

 בוטל  .6

 ביטול ההסכם .7

 זה, תחולנה ההוראות הבאות: ראות נספחהובכל מקרה של ביטול ההסכם על פי 

 .תהביטול יכנס לתוקפו אך ורק עם קבלת הודעת הביטול בפועל בידי המוכר .7.1
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המוכרת, על הסכם ביטול ותצהיר ביטול דרישת  הקונה מתחייב לחתום מיד, לפי  .7.2
קרקעין וכן על כל מסמך אחר, ככל שיידרש, לצורך ביטול ההסכם כדין לשלטונות מיסוי מ

לו בהתאם להסכם,  ולהלן, להשיב למוכרת את כל הבטוחות שנמסר 7.3עיף לאמור בס וףובכפ
 ככל שנמסרו, מבלי שמומשו.

יטול אצל המוכרת, ובכפוף להתקיימות התנאים ימים ממועד קבלת הודעת הב 10תוך ב .7.3
 מצטברים כדלקמן:ה

 בנכס, תוךת בגין כל טענה ו/או דרישה לזכוהקונה חתם על מסמכי ביטול והעדר תביעות  .7.3.1
ויתר המסמכים המפורטים בסעיף שמירה על כל טענה אחרת ככל שעומדת לו על פי דין 

 לעיל. 7.2

ת ההסכם, ככל שניתנו, בוטלו לשביעות טוחות שניתנו לקונה בהתאם להוראוכל הב .7.3.2
הגוף המלווה, כהגדרתו בהסכם נדרש לשלם כספים כלשהם ל המוכרת ומבלי שרצונה ש

 .רבגין הבטוחות כאמו

יוחזרו  מים מהמועד בו בוטל ההסכם ובהתאם לקבוע בהוראות הסכם המכר,י 45תוך  .7.3.3
בניכוי יאלי, בערכם הרמוכרת על חשבון התמורה, לקונה מלוא הסכומים ששילם ל

ה, ככל שקיבל הקונה מבנק לבנק בגין הלווא להחזיר תהסכומים שיהא על המוכר
המוכרת לבנק הקונה ייבות של תחשהעמיד לו הלוואה לצורך רכישת הדירה על פי ה

ו ובהתאם לסכום שייקבע בנק הקונה )ובלבד שלא יעלה על הסכום שהקונה זכאי להשבת
תפות כן, יושבו לידי הרוכש תשלומי ההשת-כמו. איותכאמור לעיל(, בניכוי עמלות בנק

, וזאת באופן להסכם המכר 12.2לסעיף משפטיות של המוכרת, בהתאם בהוצאותיה ה
 .הרוכש אשר בוצעו עד למועד הביטול הזכויות בדירה על שם לות רישוםעויחסי לפ

 

ת, לרבות שתידרשנה על ידי הרשויות המוסמכוהצדדים מתחייבים לבצע את כל הפעולות  .7.4
מציא לעוה"ד של המוכרת כל מסמך לעיל, ו/או לה 7.2חתימה על המסמכים המפורטים בסעיף 
 ו/או בא כוחה.ת המוכרת ישאחר שיהא נחוץ לצורך כך, הכל על פי דר

 

 

 

 כללי .8

 דעות.מסירת הודעות בהתאם לנספח זה תהיינה כאמור בהוראות חוזה המכר למסירת הו .8.1

 אות תוספת זו.ם ונספחיו לבין האמור בתוספת זו, תגברנה הורככל שקיימת סתירה בין ההסכ .8.2
 
 
 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 

 
 
 
 
 
 

 הקונה  החברה
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 נספח יא'

 

 להסכם מכר דירה ספח חניותנ

 מיום _______  

 בפרויקט "מחיר למשתכן"
 

 2017_ לחודש _______, שנערך ונחתם ב______________ ביום ___
 

 
 לע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מס  בין:

 51-5584738ח.פ.    
 2240617, נהריה 47ל הרצמרחוב    

 
 ;מצד אחד     ("החברה" ו/או "המוכרת" להלן:)  

 
 ______________________. 1  בין:ל

  2______________________ . 
 

 מרח' ____________________ 
 

 ד וכל אחד מהם לחוד בערבות הדדית)שניהם יח 
 מצד שני      ("הרוכש" -ייקראו להלן   
 

 
 יר"[ בפרויקט מחהדירה" –על הסכם לרכישת דירה מס' ___ בבניין____ ]להלן והרוכש חתם  ואילה

וכן  18,43,44חלק מחלקות  6422ים בהרצליה, במקרקעין הידועים כגוש -מתחם גליללמשתכן ב
 ;(הסכם""ה - )להלן 100,102,103,106,131במגרשים מס'  4,12לקות בחלק מח 6423בגוש 

 
ימסר לרוכש חניה מס' _____ מסוג _______ כמפורט בתשריט הוראות ההסכם, ת ועפ"י והואיל

הכוללת מנגנון מכני תהא חניה "מוכפלת" ממוכנת ]הידראולית[ כם,  אשר הסהמכר המצורף ל
חניה ת )להלן: "מקום חניה נוסף מעל החניה התחתי ובכך יצירת והורדת הרכב השמאפשר הרמ

 "(;ממוכנת
 

 ציפיות בנוגע לחניה הממוכנת; ספ תוראות והתניווקיימות ה והואיל
 

 
 :ןלפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמ

 
 

 מבוא .1

 מבוא לנספח זה על הצהרותיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו על נספחיו.ה .1.1

 שונו במפורש, יוותרו ללא שינוי. כל  תנאי ההסכם, למעט כאלה ש .1.2

 נתונה לו בהסכם.לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה המשמעות ה .1.3

 האמור בנספח זה גובר על האמור בהסכם.  .1.4

 

 

 החניה הממוכנת .2

דע לכך שהחניה המוצמדת לדירה הינה מסוג חניה ממוכנת, כי ראה כי הוא מוה הרוכש מאשר בז .2.1
לגבי  בכתב הסברריט המכר המצורף להסכם, כי קיבל ואישר את מיקום החנייה כמפורט בתש

  .תפעול שלהרכיביה, אופן פעולתה ודרכי ה
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 למתקן החניה הממוכן הובאו לידיעתובנוגע  םש מאשר כי הדגשים הטכנייהרוכ .2.2
 כיביו ותנאי השימוש בו, כמפורט בהנחיות היצרן אשר עיקרן כדלקמן:, על כל רתבבכ

 רכבים במידות המפורטות להלן:החניה הממוכנת העילית תואמת ל .2.2.1

 ס"מ 470ך: אור (א)

 ס"מ 180רוחב:  (ב)

 ס"מ 170גובה:  (ג)

 ת תואמת לרכבים במידות המפורטות להלן:יה הממוכנת התחתיהחנ .2.2.2

 ס"מ 470אורך:  (א)

 ס"מ 180רוחב:  (ב)

 ס"מ.  170, לצורך הסעיף האמור לעיל, מודגשת הגבלת הגובה ל מס" 071ה: ובג (ג)

 טון בלבד. 1.8ד משקל של החניה הממוכנת תהא מותרת לרכבים ע .2.2.3

ידי -ת עלייה הממוכנת ניתנוכש כי האחריות בכל הקשור והנוגע למתקני החנהודע לר .2.3
אחריותה של י לגרוע מכדחודשים בלבד. אין באמור לעיל  12היצרן ו/או הספק לתקופה בת 

ני החברה כלפי הרוכש במקרה שהיצרן ו/או הספק יפרו את התחייבויותיהם לבצע תיקונים במתק
ת מהסכם זה ת כאמור ו/או כדי לגרוע מאחריות החברה הנובעהחנייה הממוכנת בתקופת האחריו

 הוראות כל דין לרבות חוק המכר. ו/או 

יות היצרן, אשר ימסרו לו בכתב ע"י התאם להנחב הרוכש מתחייב לתפעל את החניה הממוכנת .2.4
 הספק ו/או ע"י בודק מטעמו.

ו אחזקתה ו/או החניה הממוכנת ו/או בתפעולה ו/א מוסכם כי כל הוצאה הכרוכה בתפעול .2.5
ות בבניין באמצעות ועד הבית ו/או חברת הניהול ל כלל רוכשי הדירבתיקונה ו/או בביטוחה יחולו ע

מעלויות אחזקת הרכוש המשותף. כל תיקון ו/או פעולה  לתי ניפרדב ככל ותהיה ויחושבו כחלק
טכנאים נייה הממוכנת יבוצעו אך ורק ע"י טכנית ו/או מקצועית החורגים משימוש שותף בח

גרוע מאחריות החברה הנובעת באמור לעיל כדי לאין  מומחים, בעלי הסמכה מטעם היצרן.
 .כרמהסכם זה ו/או הוראות כל דין לרבות חוק המ

 
  תוספתתוקף ה .3

פרד הינן חלק בלתי נעפ"י תוספת זו  החברה ו/או התחייבויות הרוכשמוסכם ומוצהר כי כל זכויות 
צמד לדירה קשר לדירה עפ"י ההסכם וכי החנייה הממוכנת תומזכויות ו/או חובות הצדדים ב

 ותהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  ברישום

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 
 

 רוכשה  תכרהמו
 


