
        

              
 

 "מישראלי בען נדל"סלע איסתא   
 51-5584738-5.פ. ח   

 

 

 

 דירה  הסכם מכר

 בפרויקט "מחיר למשתכן"
 

  __________ שנת ______,ביום ____ לחודש _ _________שנערך ונחתם ב
 
 

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

 
 ;מצד אחד     ("החברה" ו/או ת"וכרמ"ה)להלן:   
 

 
 _________________. _____1   לבין:

  2______________________ . 
 

 מרח' ____________________ 
 

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

 
 

 מבוא
 

 9 ותלקמח, חלק 4240 רה במקרקעין הידועים כגושלת זכויות החכיעהירה כי היא בוהחברה מצ הואיל
, בשטח כולל ראשון לציוןב 413-0441014 מפורטת מס' לפי תכנית  502 -ו 501 במגרשים  28 -ו

"(, וזאת מכח זכייתה במכרז רמ"י ]מחיר המקרקעין" -)להלן  ראשון לציוןבמ"ר,  5,243 -של כ
 ;"(המכרז)להלן: " 308/2016מר/ למשתכן[ מס' 

 
ל גבי ע(, קיימת אפשרות להקים "התב"ע" –להלן ) קעין,ועפ"י הוראות התב"ע החלה על המקר והואיל

 קומת מעל ייבנה מהם אחד כל אשר מגורים יניבני שנייכלול  , אשרנייההמקרקעין פרויקט ב
 138מתוכן  ר לפחות,יחידות דיו 184וכן יכללו הבניינים  לשימוש מסחרי שטחים הכוללת קרקע

ועדות חידות דיור המיי 46 -ו משתכן"ל "מחירהמיועדות לשיווק במסגרת תוכנית יחידות דיור 
אשר ככל שיאושרו במסגרת הקלה  , וכן צפוי לכלול יחידות נוספות,החופשיווק לשוק ילש

ל הקלה ו/או והתקנות שעודכנו מכוחו, ו/או כ 1956 –בהתאם לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 
 – )להלן החופשי קולש וקלשיו מיועדותיהיו טה אחרת שבמסגרתה יגדל מספר היחידות, החל

 ; "(הפרויקט"
 

למוסדות התכנון בקשה להיתר בנייה להקמת הפרויקט לרבות הקלות  להגישהחברה נת בכווו והואיל
 –)להלן    ושטחי מסחר  לשוק החופשייחידות דיור אשר יהיו מיועדות לשיווק  8לתוספת של 

  ;"(הבקשה להיתר"
 

 הקרקעקומת  עלמ __קומה  __דירה  __ין יבנ __מגרש 
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"[ בהסכם והלוהגוף המ" –]להלן  ברה לביטוח בע"מח סקהפני ידי-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"

 
 הסכםהחברה על   בחתימת, להיתר הבקשה באישור , בין היתר,מותנה זה כםסה של תוקפוו והואיל

)להלן:  לפרויקט הייבנ רהית ובמתן לקונה םשוברי פנקס במסירתלתוקף,  וכניסתוהליווי 
באישור המדינה ]ככל שיידרש[ וכן  ם ממועד חתימת הסכם זהדשיחו 6תוך ( "ההיתר"

' ]נספח יב בנספח כמפורט הכל, "ןשתכמלמחיר "ירה כהגדרתה להלן כדירת למכירת הד
 ;רד הימנונפ י"[ המצורף לחוזה זה כחלק בלתהמתל"תנאי 

 
)להלן:  ________ על מגרש מס'מבנה מגורים לול ט יכובהתאם לבקשה להיתר, הפרויק והואיל

, הכולל _____ "[המבנה" –הפרויקט כמבנה מס' ______ ]להלן המסומן בתוכנית  (המגרש""
בקומה המיועדת לשיווק במסגרת "מחיר למשתכן" ביניהן דירה סה"כ, ור בוידות דייח

, המסומנת בתוכנית המבנה כדירה מס' זמני __________, קעהקר מעל קומת _________
, חדרי אמבט ונוחיות, חדר מטבח, (חדרי שינה וממ"דחדר מגורים,  ים )כולל____ חדר הכוללת

חניה מס' _____ וחלק יחסי מהרכוש  ,_________ ן מס'ספסת ואשר אליה יוצמדו מחומר
ווים חלק בלתי נפרד ובמפרט המה המכריטי "(, הכל כמפורט בתשרהרהדי" -המשותף )להלן 

 מהסכם זה;
 

 הגוף המלווה, בדרישות הרשויות וכי יהא עליה לעמוד בתנאי ההיתר מצהירה והחברה והואיל
 ;רותידנה ולבז בקשר למחשמל וחברת הג ובדרישות חברת

 
אם בהת כל דרך חוקית אחרתב ןיולחילופ לרשום את המבנה כבית משותףמתחייבת והחברה  והואיל

 ;דיןל
 

הנ"ל ותקנה לו את זכויות החכירה בה, והחברה וברצון הקונה שהחברה תקים עבורו את הדירה   והואיל
ונה הק עבור רהאת הדילבנות נאי המתלה והתקיימות התכפוף לתנאי הסכם זה מתחייבת 

ישום המבנה כבית ר רחלאולהקנות לו את זכויות החכירה בה בתור יחידת רישום נפרדת 
 .1969 –משותף לפי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט 

 
ויקט לטובת ולצורך קיום הסכם הליווי תשועבדנה/משועבדות זכויות החברה במקרקעין ובפר והואיל

 "(.השעבוד)להלן: " הגבלה בסכום ללא ,בדרגהם , בשעבוד ומשכנתא ראשוניהגוף המלווה
 
 

 :דלקמןים כהצדדהותנה והוסכם בין  כךיפל
 
 

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 וסעיפיו.ק בלתי נפרד מיתר תנאיו המבוא להסכם זה מהווה חל 1.1

זה מפנה אליהם שהסכם ובלבד הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  1.2

 .לעו בפולימפורשות ולחלופין שצורפו א

לצורכי  בהן שתמשריאה בלבד, ואין לההק תכותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחו 1.3

 שנות התניות המפורטות בו.פר

לל "החוזה" את המסמכים הבאים המהווים אחרת בין הצדדים כואם לא יקבע במפורש  1.4

 חלק בלתי נפרד ממנו:



3  

 

 
 

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

         

 

 חוזה". "ה שכותרתו ך זמסמ 1.4.1

 .יםתשלומים ומועד -נספח א'  1.4.2

 ר הבטחת השקעות.מכה חובת יידוע לעניין בטוחות לפי חוק -' ב חנספ 1.4.3

 סדרי בטיחות באתר הבניה.  -' ג פחנס 1.4.4

 חלקים מהרכוש המשותף.הוצאת הבית המשותף ו ןתוספות לגבי תקנו -נספח ד'  1.4.5

 נתין זר.התחייבות להימנע מהעברת זכויות ל -  נספח ה' 1.4.6

 –כתב התחייבות ר למשתכן / יחרת מידרוכש חסר דירה כתב התחייבות  -נספח ו'  1.4.7

 .משפר דיור רוכש דירת מחיר למשתכן

 מגורים. ודעיבתצהיר חסר קרקע  - נספח ז' 1.4.8

 .נוסח משוער[] פיננסי יוויח לנספ -נספח ח'  1.4.9

 ייפוי כוח בלתי חוזר. -' טנספח  1.4.10

 פרט טכני.מ -' נספח י 1.4.11

 תוכניות הדירה. - 1'אינספח  1.4.12

 .תכניות הבניין - 2'אינספח  1.4.13

 .ותףשטחי הרכוש המשתכנית  – 3'יא חפנס 1.4.14

 .המתלה התנאיח נספ – יבנספח  1.4.15

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

של מסמך ותיו מהורא לבין הוראות שבמסמך אחר של החוזה ו/או בין הוראות החוזה

רחבה ביותר ואף הוראה לא ה הבצור רשו ההוראותיפוינן לבין עצמן,  ב הזכלשהו של החו

למען הסר ספק אלא אם וככל שהדבר ייאמר במפורש.  חרתה אאתפורש כבאה לצמצם הור

אות ההסכם, בנושאים טכניים יגברו הוראות במקרה של מחלוקת בעניין משפטי יגברו הור

 . ה יגברו התוכניותבנמהשאים תכנוניים של הדירה ווי ובננהמפרט הטכ

 -ון זכר בלש חוזהרבים במשמע, וכן להיפך. האמור ב אף לשון -ן יחיד בלשו האמור בחוזה 1.6

 אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

 הגדרות 1.7

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

 ים המשמעות שלצדם:ם הבאמונחילבחוזה זה 

ובסה"כ "א כ יח"ד 96ים כוללהקע( ת קר)מעל קומ כ"א 27בני  יינים,בנ ישנ

ל הפחות יח"ד לכ 27יחידות דיור, מתוכן  192הבניינים ביחד  שניכוללים 

שטחי מסחר בקומת ינים הבני םכוללימיועדות לשיווק לשוק החופשי. כמו כן 

', דכועזר, מחסנים  תוח, מבני, שטחי פיפיםניות, שטחים משותח הקרקע,

הא רשאית בזה, כי החברה ת בהרמו .והוראות הסכם זה ונספחילבהתאם 

וכי לא חלה  הסבירההקמה של הבניינים לפי שיקול דעתה לקבוע את סדר 

 "הפרויקט"
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 סימולטני.ופן ם באעליה כל חובה לבנות את כל  הבנייני

וכן יחידה  501על גבי מגרש ר יוקם אש של המבנה פלס הקרקעה במיחיד

שימוש , המיועדות ל502רש בי מגבמפלס הקרקע של המבנה אשר יוקם על ג

כמפורט  המשותףואשר אליהן יוצמדו שטחי חנייה וחלק יחסי ברכוש מסחרי 

 .ניות המצ"ב להסכם זהכהטכני ובתו במפרט

השטח "

 "המסחרי

כה המרכזית ת ע"י הלשסם מעת לעפרכפי שיתהבניה  שומותמדד ת

 .ליפור שיחה, וכל מדד רשמי אחבמקומ אואחד שיב ףלסטטיסטיקה או כל גו

 "המדד"

מוסד פיננסי ו/או תאגיד בנקאי, עימו כל ו/או  מיקס חברה לביטוח בע"נפה

מתן ליווי  צורך, לסבירתבחר המוכרת להתקשר בהסכם, לפי שיקול דעתה ה

אגיד מלווה" עפ"י הוראות חוק ת"ובלבד שיעמוד בהגדרת  טלפרויקפיננסי 

 .הבטחת השקעות(המכר )

הגוף "

  "המלווה

 לאומי בבנק טקיווי פיננסי של הפרוללה שם החברנפתח על  רן אשחשבו

ליף אחר שיח חשבוןכל ילופין או לח 19008/37 , מס' חשבון783בע"מ, סניף 

 .בפנקס השובריםרט למפו בהתאםאותו 

"חשבון 

 הפרויקט"

ון שב"חאו 

 הליווי"

 ""החוזה ן אם לאו.ועל ובים צורפו אליו בפא ןיחוזה זה וכל נספחיו, ב

חוזה "או 

 זה"

ת ו/או כל חוק כפי שיהא בתוקף מעת לע 1973-חוק המכר )דירות(, תשל"ג

 אשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/או יבוא במקומו.

"חוק 

 המכר"

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

 יבוא במקומו.

 ק"חו

 קרקעין"המ

 "התב"ע" ין.ערקהמקעל ין עיר החלות ייות בנכל תכנ

 קיצחוילי יו/או ממשרד  קורן, שושני ושות'-בל עו"דכל עורך דין ממשרד 

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

 בהרשאתם.

"ב"כ 

 וכרת"  המ

 "העירייה" .לציוןראשון עיריית 

 "הרשותאו 

 ית"המקומ
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 נים רשומיםקבל יורת, אשר יההמוכ על ידי וחרבישימשנה לני ו/או קבהקבלן 

העבודות לבניית ים לביצוע סיווג מתא יובעל יםמורשנים ולבאצל רשם הק

 הדירה והפרויקט.

 "הקבלן"

"ריבית  . לפי חוק פסיקת ריבית והצמדהבשיעור המקסימלי ריבית 

 פיגורים"

 התחייבויות החברה .2

ן כל מניעה בחוזה זה ואי התקשרו הסכם לא/ו כל דין ל פיא רשאית עירה כי הימצהרה החב 2.1

עוד  התחייבויות החברה על פיו. ולמילוילקונה  הדירהאו הסכם למכירת /ועל פי כל דין 

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

 ט.פרויקליווי ה רךוצל מלווהה וףהגכנתא למעט לטובת או מש/יות מכל שעבוד ונק

א מתחייבת הי וכי המכרזתיה עפ"י התחייבויו למילאה את כ היאעוד מצהירה החברה כי 

למלא את כל התחייבויותיה ולשלם את כל המיסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו 

 .מכרזת העליה המסגר

מיום ל חה)שנים  98 לתקופה שלונת בדירה רה מהוהחברה מוכרת בזה לקונה זכות חכי 2.2

תאם להסכם החכירה החתום בין הב תשנים נוספו 98+ ( 23.4.2115ליום  ועד 24.4.2017

על חשבונה ובאמצעות קבלנים מטעמה את המבנה והיא מתחייבת לבנות  ,החברה לרמ"י

פרד בלתי נם זה כחלק הרצופים להסכלמפרט הטכני והדירה ואת הדירה בהתאם לתכנית 

וכן לפי תנאי היתר הבניה ותכניות  זבמכרמחייב רט הפמהמיפחתו לא  ואשרהסכם הל ש

להוראות ובכפוף  "(התוכנית" -או להלן )תכנית הדירה והמפרט הטכני ייקר לכריהאד

 ההתאם להיתר הבני. בכל מקרה תקבע תכנית הדירה בהגוף המלווההסכם הליווי מול 

  .פחיוזה ונס הסכם על פיהקונה ובלבד שלא תפגענה זכויות 

הבקשה להיתר  לש תוקפו של הסכם זה מותנה באישור סופי יכבזה מובהר  :תלהי מאתנ 2.3

"התנאי  –)להלן נספח תנאי מתלה -יב  ובנספחכמפורט במבוא פיה, -ומתן היתר בנייה על

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

על ביטול  תלמוכר יעודהלהזכות  לקונה -ד מועת ,החתימת הסכם ז עדמומ םדשיחו

, ם ששולמו לחברה בערכם הריאליו לידי הקונה מלוא הכספיבשיוההסכם. במקרה כזה, 

לוותר  . ובלבד שהקונה יתחייב בכתבכנגד ביטול כל בטוחה שניתנה לקונה )ככל שניתנה(

ל שעומדת לו על כרת כטענה אח ל כלרה עימתוך שכל טענה ו/או דרישה לזכות בנכס, על 

ל, תעמוד לקונה מובהר כי זכותו של הקונה לביטול ההסכם כאמור לעי .ו הסכםא/ו ןפי די

 בידי המוכרת.קבלת היתר הבניה עד למועד 
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המשפטיות של המוכרת, ההשתתפות בהוצאותיה  ימלוכן, יושבו לידי הרוכש תש-כמו

, וזאת באופן יחסי לפעולות רישום הזכויות בדירה על שם להלן 12.2ף בהתאם לסעי

ך בצע בתוי, תתהריאלבערכם הביטול. השבת כספים כאמור, מועד בוצעו עד לאשר  הרוכש

 45 - הרדיחזקה במסירת ה כם )במקרה של ביטול לאחרימים מהמועד בו בוטל ההס 45

והכל  ,(החזקה בה לידי המוכרת הרוכש פינה את הדירה והשיב את מהמועד שבוימים 

  לחוזה. 13.7בהתאם להוראות שבסעיף 

ה גם במקר – יםחויבמהויים בשינ –חולו הוראות התנאי המתלה יכם בזה כי ומוס מובהר

אם תהב צמדותיההת בניית הדירה ו/או נו מאפשר אייה אשר אינתקבל היתר בנ בו

"היתר בשינויים"[.  –להלן לתוכניות המכר המהוות חלק בלתי נפרד מעסקת המכר ]

כי נתקבל היתר  אלקטרוני, דואר משלוחבמקרה כזה, החברה תודיע לקונה, באמצעות 

יהא קונה כר. הם ביחס לתוכניות המיינוימהות השלגבי פורט הסבר מבשינויים, לרבות 

הודיע לחברה על רצונו לבטל חוזה זה ל -ברה חהת ממועד הודע יום 14ך תו –רשאי 

 על רצונו לקיים את החוזה בכפוף ובהתאם לתנאי ההיתר בשינויים.ולחלופין 

כר ת מוכניועל ת לחתום ב הקונהים את החוזה כאמור, מתחיירצונו לקי נה עלוע הקהודי

 חברה.ה דיי-עד בו יזומן לעשות כן עלהקשר זה, במות וכל מסמך אחר שיידרש בודכניע

ראות התנאי המתלה לעיל לעניין ביטול הודיע הקונה על רצונו לבטל את החוזה, יחולו הו

 החוזה.

דעה יתעלם מהודעת החברה ולא יעביר הודה והקונה י במיזאת כלמען הסר ספק, מובהר ב

תשלח לו  ,יום מהודעת החברה 14בתוך או לבטל את החוזה  םלקייניין רצונו עלשהי כל

משלוח ההודעה ימים מ 7קש הקונה להודיע על רצונו תוך נוספת בה יתב העודהמוכרת ה

ב , ייחשוספתעה הנמההודימים  7הנוספת. ככל שהקונה לא יעביר את החלטתו בתום 

תאם לתנאי ההיתר הף ובזה בכפות החויים אונו לקכהודעה מצד הקונה בדבר רצ הדבר

פוי ירשאים לעשות שימוש בין[ להל כהגדרתםי הכח ]ם. במקרה כזה, יהיו מיופבשינויי

ל תוכניות מכר עדכניות ו/או כל מסמך אחר שיידרש בהקשר הכח ולחתום בשם הקונה ע

 זה.     

ר ת היתבקבל , קריהמתלה מות התנאיככל ויחול איחור בהתקיייובהר כי  ר ספקהס עןלמ

של  םתיטו/או בנושאים שאינם בשל ו עררים וכיו"בבשל הגשת התנגדויות ו/א הייבנ

  להלן 7.1סעיף הגדרתו בתאם גם מועד מסירת החזקה בדירה כהמוכרת, ידחה בה

ת הוכיחה שהמוכרובלבד  "לנה כובו העיבתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה א

יא לא ות שלא בשליטתה והב נסיבקם ערגאמור נתלה כאי המות התנאיחור בהתקיימכי 

 .מנוע את קיומןיכלה היתה ל
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האישורים מכל רשות קבלת כל ימים ממועד  70בתוך והדירה  מבנההבבניית  לחתת המוכר 2.4

ימות התנאי לרבות התקיירה ן והדמוסמכת, הדרושים ו/או שיידרשו לצורך בניית הבניי

 ף.קלתוהליווי הסכם ניסת כו  המתלה

המצ"ב  ת המכרוילמפרט הטכני ולתוכנאם בהתיבנו והמבנה המוכרת מתחייבת כי הדירה  2.5

המצ"ב להסכם  ותוכניות המכר וע" לעומת המפרט, בכפוף ל"שינויים קלים בביצלהסכם זה

ה, או היתר הבניי ,ראות הדיןה מהוכתוצאיהיה צריך לבצעם שינויים אם וכן בכפוף ל זה

לזכותו של ו להבכפוף להוראות נספח התנאי המתו ות או שינוין,כסמות המוהרשוי הנחיותמ

תוכניות המצ"ב וההיתר שיתקבל יהיה שונה מהמפרט והל את ההסכם ככל טבהרוכש ל

הם ם עליובכפוף לשינויים נוספי להלן להסכם זה מעבר לשינויים קלים בביצוע כהגדרתם

 ם.שיוסכ אם וככלהצדדים,  סכם בכתב ביןיו

 שטחבין  2%ר של עד לצורך סעיף זה פירושם: סטיות בשיעו ם בביצוע"יקל"שינויים 

דות בפועל, וכן סטיות לבין המי כניות המצ"ב להסכם זהוובת ה המופיע במפרטריהד

, והכל בפועלהמופיעים במפרט לבין המידות בין מידות האביזרים  5%בשיעור של עד 

 .1974-"דלתשהרט(, של מפ )טופס ותר דירצו מכבהתאם להוראות 

וכיו"ב, עשוי י המקרקעין רפישוב ארנונה, רישום בסמובהר כי לצרכים אחרים כגון לצרכי ח

לא  ולקונה ערך באופן שונה מהאופן המתואר בחוזה ונספחיואופן חישוב שטח הדירה להי

 לכך.נה כלפי המוכרת בקשר ה כל טעתהי

תוכניות המכר, תוך לו בהתאם למפרט והדירההמבנה  לבנות אתהחברה מתחייבת בזה  2.6

בהתאם שיש להם תקן(  לכדים בתקן הישראלי )כומהערים ואביזרים שימוש בחומ

  נה והדירה יתאימו לתיאורם בתוכניות ובמפרט.מובהר כי המבלהוראות כל דין. 

הכוונה לתקן או תקנון חייב נון מפנה לתקן או תקפריט במפרט הממובהר כי בכל 

י אלא אם בוצע הפריט, על פ ניה או חתימת ההסכם,בה צאת היתרד הובמועם המחייבי

י תקן או תקנון חדש שהיה תקף למועד הביצוע פ להמוכרת, ע ה הסביר שלשיקול דעת

חיו מוסכם כי אם על אף האמור בכל דין ו/או בכל הוראה אחרת בחוזה זה על נספ בפועל.

 זימכר, אלוס המעם אכ כת בקשראישור הנדרש כדין מכל רשות מוסמ יתקבלתקבל/ה

 צוין במפרט.מ נואו אביזר בממכר שאי/ואו מוצר /כל פריט והמוכרת תהא פטורה מהתקנת 

 המוכרת ליזום ולהכניס שינויים, לפי שיקול דעתהבכל עת עד לגמר בניית הפרויקט, רשאית  2.7

, והכל , בתכנון הפרויקט ובבנייתות הדיןרים או סותם מקפחים ו/אשאינ וככל ,הסביר

נון ו/או בבניית מהותי בתכ ובלבד שלא יוכנס ע"י המוכרת שינוי ,ותהרשוי לאישורבכפוף 

פוף להוראות נספח התנאי ובכהחורג משינויים קלים בביצוע כהגדרתם להלן  ,עצמה הדירה

 שתבנה יהיודירה או ה יתקבלככל וההיתר ש ,סכםהמתלה ולזכותו של הרוכש לבטל את הה
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 לשינויים קלים בביצוע כהגדרתם להלן רבעזה מ להסכם המצ"ב תוכניותמהמפרט וה יםשונ

 .הסכם זהנה על פי וקנה זכויות הך שלא תפגעובכפוף לכ

אותן בכוונת למעט בקשה להקלות  עזום שינוי בתב"אין בכוונתה ליהחברה מצהירה כי 

שלא  היבת החברן מתחיכמו כ סכם זה.כמפורט בה תכנוןלאישור למוסדות ההחברה להגיש 

 מעבר לשטחים המסחריים לשטחים מסחריים בבנייןיעוד של שטחים בקשה לשינויי  תגיש

אחר ל. מובהר בזאת כי יטים המצורפים לחוזהרסומנים בתשהמו כם זהסההמוגדרים ב

ין ה של הבניהבנייוי בהיתר לא תגיש החברה בקשה לשינ הקונבדירה לידי המסירת החזקה 

 בו מצויה הדירה.  ןייוספת בבנבנייה נ צעלב ברהחהוכל תלא ו ירה הנרכשתו מצויה הדב

ל פי כל ית בפרויקט, אלא אם תידרש עלולרנה סהמוכרת מתחייבת שלא להציב בעצמה אנט 2.8

נו שאימי סלולרית בפרויקט על ידי  צב אנטנהובהר, כי ככל שתודין. למען הסר ספק מ

, הדבר לא יהא (ןדה על פי דרישת הדיה על יבר נעשדעמה )אלא אם המט מי אוהמוכרת ו/

 .מוכרתהחריות בא

דירות( כר )י הוראות חוק הממבנה ובדירה עפ"יקונים בהחברה תהיה אחראית לביצוע ת 2.9

 "(.האחריותתקופת " -לן )לה

 מיוםחודשים  8ך תוה ית עלהחלומתחייבת להשלים את עבודות הפיתוח בשטח רה החב 2.10

פשר, באופן שימנע, ככל הא והיא מתחייבת לעשות כןדי הקונה דירה לית החזקה ברמסי

וכן יתאפשר שימוש  הותיצמדהניין ולדירה ובטוחה לבלקונה ויאפשר גישה סבירה ו הפרעה

  .למגורים בדירהסביר 

, החברה מתחייבת יןד לפי כ-א התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה ו/או עלילוי מלובכפוף למ 2.11

 –ין תשכ"ט ק המקרקעוחמשותף לפי ותפים כבית הבתים המשאת המבנה בפנקס  לרשום

למועדים הקבועים  הקונה, וזאת בהתאםירה ע"ש לרשום את זכויות החכירה בד , וכן1969

פרקי זמן בהם קיימת מניעה  במניין המועדים הנ"לת[ ובלבד שלא יבואו ]דירובחוק המכר 

תלויות בחברה  בות שאינןשותפים כאמור מסיים המנה בפנקס הבתהמב וםישרכלשהי ל

  .'[ם הליכי פרצלציה וכדוי]כגון ק

מתחייבת  פי כל דין, החברה-י הסכם זה ו/או עלקונה עפ"למילוי מלוא התחייבויות ה ףבכפו 2.12

החלקים הבלתי מסוימים היחסיים הקונה בדירה, כולל  לכך שזכות החכירה שלגרום ל

 פרדת ובלבד שהקונהת רישום נם המקרקעין כיחידרישו , תירשם בלשכתותףמשה שברכו

ירה ע"ש רישום הדהנדרשים לו על פי הסכם זה והחלים עליהמיסים  דם לכן אתקו םישל

תא ]במידה ה הראשונה שטרי משכנדרישתשהקונה ימציא לחברה לפי  נאיובתהקונה 

ה את לממשללרשות המקומית ו לםשי נטל משכנתא[ וכן תעודות המעידות שהוא והקונה

מסמך  יה ובתנאי שיחתום על כלבקשר אל הדירה אויעים להם בעד ם המגמיסית וההארנונו
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 זה כילמען הסר ספק, מובהר באמור. יצוע הרישום הרך בלצו דין על פי שיומצא לחתימתו

 םשויר רישומה בפנקסו בגינה רישום בטוחהאגרות א, טילת משכנתהכרוכות בנ עלויותה

 .לדיןבהתאם ידו -ו עלעל הקונה וישולמ מלואןהזכויות, יחולו ב

קדמת הודעה מוו/או עוה״ד ב תעו ע״י המוכרלהופיע במועד ובמקום, שייקב ביימתחהקונה  2.13

ו/או הנדרשות הפעולות ו/או ביצוע , כיםהמצאת המסמות, לצורך ראש לפחימים מ 21של 

יע ונה לא הגל שהקהרישום האמור. ככע צויעל כל מסמך שיומצא לחתימתו לצורך בחתימה 

ים מראש ימ 10הודעה נוספת בכתב בת נה וקשלח לור, אזי המוכרת תאמהזמן ה בפרק

 ים כאמור.על מסמכ לפחות, לצורך חתימה

ורה , תהיה החברה פטהנ"לות ודתעמסמכים ו/או האת ה קונהא הלא המצי

ס שור מם עיכוב בהמצאת אילאוו, יה לעניין ביצוע הרישומים כאמור לעילמהתחייבויות

עיכוב במסמך אחר שאינו תלוי  וא ורך מכירת דירה קודמתת שומה לצרכישה בשל הקפא

 את סעיף זה על ידיכהפרת הור , לא תיחשבכובועי את למנועבקונה ושהקונה לא יכול היה 

שהקפאת השומה הינה בהתאם לבד ה מהתחייבויותיה, ובה ולא תשחרר את החברהקונ

 .ע בחוקבוהק למועד

שהקונה ו ובלבד תבמשכנתא לחולרשום  -כך יחפוץ בם א –לאפשר לקונה  חייבתהחברה מת 2.14

א בלבד שהמשכנתרישומה, וכן בתה ונטילב ותהכרוכ -אגרות העלויות ו/או ישלם את מלוא 

 בלבד.קונה תיוחד לדירת ה

דרש ייכש וע מחובתו של הקונה לקבל את הדירה לחזקתויף זה כדי לגראין באמור בסע 2.15

 ה כאמורבדיר החזקהות לסרב לקבל את נות לו זכהלן ו/או כדי להקורט ללעשות כן כמפ

 .ת הסכם זה ונספחיואת בכפוף להוראוזו

)הבטחת רות( נה על דרישות חוק המכר )דיעוה תת לקונים בטוחהלתחייבת החברה מ 2.16

של הפניקס  כרחוק מ פוליסת ביטוח על פי, מסוג 1974 –כשי דירות(, תשל"ה השקעות של רו

בבטוחה  לקונה חליף כל בטוחה שתינתןא רשאית לה. החברה תהח בע"מלביטוחברה 

, בכפוף למשלוח הודעה לקונה ובלבד שהבטוחה החלופית הסבירדעתה , לפי שיקול אחרת

הבטחת השקעות של )חוק המכר ל (2)2( או 1)2עיפים ת בסמנויוחות הטוחת מהבתהיה א

 .  1974 -ת(, תשל"הוררוכשי די

 יבויותיווהתחיהצהרות הקונה  .3

תקשרותו או אחרת, לה כלשהי, חוקיתיעה נמלא קיימת למיטב ידיעתו  צהיר כיהקונה מ 3.1

 בחוזה זה ולקיום כל הוראותיו במלואן ובמועדן.
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בגבולותיו ראה בעיני קונה סביר את השטח בכללותו שא ה והוני הקונפציגה בהחברה ה 3.2

יות ל התוכנבנה ואת כמרה בהדי דירה, את מיקוםבנה בו תימצא המהיוקם הפרויקט ו

ת ולבדוק בעצמו או ע"י  האפשרות לראוניתנה לקונה כן  ומ. כירההרלוונטיות למבנה ולד

המערכות, את  יבתם,ם וסבודן, ייעמקרקעיעו"ד ו/או יועץ ו/או מומחה מטעמו את ה

 .כם זה ונספחיוסה קעין ובסביבתם ואת הוראותהמתקנים והתשתיות במקר

ים, כרמקרקעין וסביבתם, לרבות סלילת דהפיתוח הכלליות בודות לקונה כי עב נמסר 3.3

 וכיוב', הן עבודות ומטלות שמבוצעות באחריותילי ניקוז תשתיות, מוב מדרכות, הנחת

 י מטעמןו/או מ יוןראשון לצעיריית  שיכון ו/אוהבינוי והד שרו מו/א שראלרשות מקרקעי י

וח הזמנים כותן, ללגבי אי ך לא רק,א ות,לרבעם עבודות אלו, רת אחריות בקשר למוכ ואין

ת רובלבד שהמוכ גרמו במהלך ועקב ביצועןשייהשלמתם ומטרדים וארכות  לביצוען, מועד

תשתף החברה  .עבודות הנ"לת הבהשלמעשה או מחדל, לנזק ו/או עיכוב לא גרמה, במ

הרשות עות על ידי לליות המבוצהפיתוח הכ נת שעבודותמ עלרש פעולה ככל שתיד

ל תושלמנה בהקדם ארו/או רשות מקרקעי ישיכון וי והשמשרד הבינת ו/או מקומיה

 אפשרי.ה

 קטוני ו/או הסידור והתכנון הקיים של הפרויקט, לרבותהארכיט ןהתכנו נמסר לקונה כי 3.4

, דרכי יציאות בות, כניסות,, מעברים, גינות, רחרוע מכלליות האמור, שביליםלגובלי 

פה, צנרת ביוב וכל קני האשמקום מת מסחר,י השטח, דורןספר הדירות, סיגישה, מ

לרבות רישום זיקות קעין, רם במקומתקני עזר אחריגדרות, אנטנות  ,יה אחרתצלאינסט

שימוש הולכי בת המקרקעין ו/או הדירה, לחוו/או להנאה כמובנם בחוק המקרקעין לזכות 

 הינוכד' ווי גז וקרת, תקשולי חשמל, קווי מעבר לצנרת, כבזכויות ו לכלי רכב, רגל ו/א

 אמורכסביבתו של הפרויקט ו שהתכנון הסופידע לקונה הו כמו כןוני בלבד, ולא סופי. עקר

שיש גם לבצען על ידי  '(רך וכוותכנון )כולל פרצלציה, הרחבת ד וכל מיני פעולות פיתוח

תה ת ולשיקול דעפית של המוכרחלטתה הסו, נתון להעיןם בלשכת רישום המקרקרישו

ים שיבוצעו על ו/או שינוי וכן לדרישותאו סותרת את הדין ו/ה מקפחת ד שאינלבוביר הסב

כלשהי, והוא כפוף בין היתר )אך לא רק( לתכניות, אישורים,  פי דרישת רשות מוסמכת

ה א תפגענין, ובלבד שלו בהתאם להוראת כל דשיבוצעו או שיינתנ ישיונותורתרים יה

מבלי למנוע מהקונה גישה ו, ירהבד יויותכורבות זו, ליחפונס על פי החוזה הקונה זכויות

ככל שפעולות אלו יבוצעו לאחר  .ביר בהםותיה ושימוש סלדירתו ולהצמדרה ובטוחה יבס

  .בשעות סבירותה והן יבוצעו ונדעה לקתימסר בגינן הומסירת החזקה, 

טי ירהמצוין במפרט ובתשבסמוך לו, במיקום או  להקים בבנייןהחברה תהא רשאית  3.5

ו ו/או ספקיות תקשורת ו/א למים אחרים עבור חברת החשאו מתקנ/שנאים ו דרמכר, חה

שינוי במיקומו של אחד ל חוישה קרבמ .התאם להוראות הדין והתב"עב הגזחברות 
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לגרוע מכל  יה כאמור כדבכתב. אין בהודע ל כך החברה לקונהמהמתקנים הנ"ל תודיע ע

  דין. ת לקונה על פינתונוזכות או תרופה ה

 ניםיילבנ עשוי לכלול מערכות משותפותהדירה  היות הבניין בו מצורכמעש נמסר לקונה 3.6

 של המוכרת הסביר (, לפי שיקול דעתה"יםפהנוס "הבניינים סמוכים )להלן יחד: פיםסנו

ובהתאם לדרישות הרשויות  ו/או סותרות את הדין מקפחותאינן  ולות החברהובלבד שפע

 .ותוונטיהרל

, הקונה [4היתר אכלוס ]טופס  הנה לאחר שניתן בגינקוה בדירה לידי ההחזק עד למסירת 3.7

ו בעלי מלאכה מטעמו א/ו םפועלים ו/או ס לבניין ו/או לדירה חומרילהכני יאלא יהא רש

ו/או תוספות  לבצע עבודות ו/או שינוייםי אן והוא לא יהא רשלצורך ביצוע עבודות כלשה

י שנובין באמצעות א צמובע צים והכול ביןאו חפליה מתקנים ו/ניס אבדירה וכן להכ

 מקצוע מטעמו.

 אםהתבבניה הטעונים היתר  ע שינויים חיצונייםאי לבצשרכמו כן, הקונה לא יהא 

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

 וס. היתר אכל ן בגינהונית רה לידי הקונהה בדיכל עוד לא נמסרה החזק וזאת במרפסות

יהא הקונה חייב , זה קשרהבחברה זכויותיה של האו משאר /ור לעיל ומאמבלי לגרוע מה

בניגוד כאלה  ככל שיבוצעובוצעו על ידו, ישינוי ו/או תוספת ש לכ -נו על חשבו – להרוס

ן וכ חברה,ישת העם דרהשיב את המצב לקדמותו, מיד ולו/או בניגוד לדין ור לעיל לאמ

ר שא, לרבות בגין עיכובים שנגרמה לה עקב כך זק ו/או הוצאהכל נ בגין חברהות את השפל

בדירות בלשכת רישום המקרקעין ת יווזכם הישומו ברישום הבית המשותף ו/או ברייגר

  . כתוצאה מכך

עות זה אופן שהוא בעצמו או באמצי להתערב באיקונה לא יהא רשאמובהר בזה, כי ה

 הבנייה עד למסירת ה במשך כל תקופתדירוה , השטח המסחריבנייןחרים בבניית הא

קונה. י הע" החוז כאמור יחשבו כהפרתן להתערבות ניסיווכל  ההחזקה בדירה לידי הקונ

ן א אמצעי מיגוציג החברה וללא ליווי מצד נה ללבנייהקונה לא יהא רשאי להיכנס לאתר ה

ל בסעיף זה עיל ספק, אין באמורהסר  חוזה זה. למען"ג" למתאימים, הכל מפורט בנספח 

 ערכאות ו/או גופים שיפוטייםות לנפע ו/או להגביל את זכויותיו של הקונה לרולגכדי 

כל להתנגד לתכנון , ובלבד שהקונה לא יוני ועדות התכנוןיות בפגדוהתנ הגשתלרבות 

  .להסכם זה מצ"ב והמפרט התוכניות התאם לונה בויקט כפי שהוצג בפני הקהפר

, יבחר הקונה מתוך בדואר אלקטרוני הברהחי יד-ומן הקונה עליום מהמועד בו ז 30ך ות 3.8

י רכיבי הדירה ]כגון: ריצוף, לגבים מהדג ים ו/אוברה את האביזרים ו/או הרכיבת החגותצ

כאמור, יאשר הקונה  בחירהלאחר ה כי יותקנו בדירה.  וכד'[ אשר ברצונו אסלות, כיורים

בלתי נפרד  לקח אשר יהווה רכיבים"בחירת  גבי "טופסו על את פרטי בחירתימתו בחת
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ו ו/אים ראביזיתייצב לבחירת ה כי ככל שהקונה לא בזה, םמובהר ומוסכמהמפרט הטכני. 

לבחרם רה רשאית , תהא החבקוב לעילהרכיבים ו/או הדגמים כאמור בתוך המועד הנ

 .הסבירשיקול דעתה עבורו לפי 

בדירה, כנגד ם מיתר על רכיבים מסויעל רצונו לווברה ע לחיבאפשרותו להודה כי ידוע לקונ

ים כויהזי פרק בהתאם להוראות ם ויתר מהתמורה, הכלעליה םזיכוי וקיזוז שווי הרכיבי

 ה זה.   י, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזבמפרט הטכנ

מורשה של ספק  ידי-או רכיבים שלא סופקו על/זרים ו/או חומרים ושל אבי ל התקנהכ

"[ תגרום רכיבים זרים" –]להלן  רהחבלי מקצוע מטעם הבעי ו לא הותקנו ע"ה ו/אהחבר

 של ותההתקנאו ו/ דותוהעב והן לגביים ריזבהחומרים והאות הן לגבי האחרי לביטול

כל בכפוף הו די הקונהמסירת החזקה בדירה ליבוצעו לאחר  , וזאת גם אםהרכיבים הזרים

 .מכראות חוק הלהור

מש בדירה למטרה שתלהורים בלבד ואסור לו ת הדירה למטרת מגרכש אהקונה מצהיר כי  3.9

. ןדי לות כבכפוף להוראו ית המשותףבבהדירות ש אחרת ללא הסכמת כל יתר רוכשי

 ם הבית כבית משותף. החברה תכלול הוראה זו בתקנון הבית בעת רישו

חזקת שותף, בהוצאות אוש המחלקו ברכ יחסי לפי מידת לשאת בחלק הקונה מתחייב 3.10

 תף כפי שיירשם ע"י החברההבית המשון נוהכל בהתאם לתקובנה, הרכוש המשותף שבמ

ה מתחייב לשלם את חלקו קונה. יןתקנון המצוי בחוק המקרקעהמבוסס על ואשר יהא 

בועות בהוצאות ק החברה מתחייבת לשאת נציגות המבנה.בהוצאות אלה לפי דרישת 

ואולם החברה לא ם נמכרו בפרויקט ת שטרמשותף בגין דירוכוש האחזקת הר כאמור של

 חברהואשר ה ורשטרם נמכ הווה צריכה בפועל בגין דירותק של ההוצאות המחלב תישא

 .שירותים ןגינה בכצרא ל כי תוכיח

 ו לדירותא רהם מן הרכוש המשותף ולהצמידם לדיהחברה זכאית להוציא חלקים ושטחי 3.11

מובהר  .קטהפרוי ולתוכניות למפרטהתאם וב נכוןא תמצא לכפי שהי יאו לשטח המסחר

, הצמדותיה לרה בלבד, ענה רוכש לפי הסכם זה את זכות החכירה בדיקושה שותבזה מפור

המבנה א הימנו כל חלק או שטח או חלק מלאחר שיוצ ותף,המש שרכווחלק מתאים ב

י בניה כל אחוז, וללא ריאו לשטח המסחו/ ת כלשהןרודישהחברה תצמידו לדירה או ל

ת החברה ]אך לא חייבת[ כאיל זבכלליות שבאמור לעיוחד ומבלי לפגוע . במינוספים

ם או למחסני/יה ולחני ועדו/או המבנה המימן השטח  קשותף כל חללהוציא מן הרכוש המ

בניה כפי להיתר הם תאך יצירת יחידות רישום נפרדות בהו/או לגינות ו/או לגגות, לצור

 ו שטחים ו/או קירותו/או מחסנים ו/א חנייהלהצמיד מקומות ן וכן מזמן לזמ שיאושר

לפי ו/או לשטח המסחרי  בית המשותףיים ו/או גינות ו/או גגות לדירות שיכללו בצונחי

בתשריטים המהווים חלק כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה ו/או כמצוין , לטתהוהח הירתבח
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ו/או  חנייהה להקים משטחי ת החברי לחייב אאין בפסקה זו כדה. חוזה זבלתי נפרד מ

על נספחיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען זה כם ט לאמור במפורש בהסמחסנים, פר

והחצרות גג הצמודות לדירות הגג ות המרפס ות,ר בזה כי המחסנים, החניהבמוהסר ספק 

ות, שטחי מדו מחסנים, חנימסחרי יוצ, ולשטח הדירותירות הגן, יוצמדו להסמוכות לד

ת זכויולא יפגעו והכל בכפוף לכך ש ,ותףק מהרכוש המשוו חלולא יה וחצרות,שירות 

את השימוש הסביר של ור לא ימנעו מאוכן שפעולות כ הקונה על פי הסכם זה ונספחיו

  .פעולות כאמור תבוצענה על פי הדיןכי ו והצמדותיה הקונה בדירה

 אית להעביר דרךתהא רשהחברה דירה מסירת החזקה בעד למועד מובהר בזה, כי 

באמצעות מי מטעמה, צינורות מים, או ו/ ו/או הדירה, בעצמה קעין ו/או הבנייןהמקר

למתוח כבלים יד עמודים ולהעמוכן  ו"ביוב וכיניקוז, בטלפון,  יחשמל, כבל הסקה, גז,

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

ת תיוהעברה נוספת של תש ח הדירה עצמה וכלר בשטביצוע כל תיקון/מעבם מראש בטר

קונה מראש עם ה לאחר תיאום אמור בשטח הדירה תהא מותנית בהסכמת הקונהכ

ות ככל הניתן לצמצום אי הנוחלהתחייבות החברה בכפוף  והכל ותסביר ודהשעות עבוב

 מור לעיל בסעיף זהבא אין. עבודותלאחר השלמת ה יתןככל הנ המצב לקדמותו השבתו

ים של הקונה לפנות לערכאות ו/או גופים שיפוטי יותיול את זכואו להגבי/ו עורגל ידכ

 .נוןכהת י ועדותת בפנוילרבות הגשת התנגדו

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

גג על גבי  יבלהצית יה, החברה תהא רשאר תום עבודות הבנילאח . גםהסבירעתה שיקול ד

 רנייה ו/או בכל חלק אחהחיצוניים ו/או לובי הכניסה ו/או אזור הח תיוירון ו/או קהבניי

את לוגו  שילוט מואר אשר יכלול את שם החברה ו/או ותלרב ילוטשף, המשות שמהרכו

 יקום הצבתובלבד שמ נפרד מהבנייןווה חלק בלתי יה החברה ו/או את שם הפרויקט ואשר

בהתאם להוראות והינו , ה ובמבנהדירר במוש הסבישאינו מפריע לשי במקוםהשלט יהיה 

הוראה זו החברה תעגן  .וטלשיל רותות הקשולויהע אבמלוכי החברה תישא ר מובה .החוק

 בתקנון הבית המשותף. 

 בפרויקט המסחרייםוהשטחים ירות עד למועד מכירת כל הדהחברה הודיעה לקונה ש

לנצל את  תזכאי האה תחברה, חרון[מכר מול הרוכש האסכם הלמועד בו נחתם ה : עד]קרי

ובכל דרך  ועדמתו עד לאו רויקטפבת ו/או שיהיו קיימות כל זכויות הבנייה הקיימו

י ן, וכן כשויות הנוגעות בדבר וכן תנאי כל דימצא לנכון, בכפוף למילוי דרישות הרתש

על פי הוראות חייב ]כפוף למפרט המ הסביר העפ״י שיקול דעתשאית חברה תהא רה

או שטחים אחרים /וו/או של השטח המסחרי תכניות של יחידות דיור ות לשנרז[, המכ

הדיור מצא לנכון ו/או להגדיל את מספר יחידות תש דרך בכל םבה ו לפעולט ו/אקיבפרו

ור, וכן ו/או לאחד יחידות די יאת שטח המסחר ו/או את מספר היחידות המהוות בפרויקט
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עפ"י הסכם  זכויות הקונה תפגענה שלאבד הן,  ובלקט או חלק מהפרויניות לשנות את תוכ

שהמוכר מכר את כל הדירות ר לאח י, כר בזהבהמו ה.ריבד זכויותיוו, לרבות זה ונספחי

ן יאוא הפרויקט. זכויות בנייה כלשהן במקרקעין נש בידי החברהלא יוותרו  בפרויקט

ה לפנות לערכאות נוהקשל  יותיות זכוביל אה כדי לגרוע ו/או להגבאמור לעיל בסעיף ז

 .ןוהתכנהגשת התנגדויות בפני ועדות ו/או גופים שיפוטיים לרבות 

קה בדירה כי נכון למועד היר ומתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזה מצנהקו 3.12

י דירה ו/או ת תעודת זכאות לחסריטריונים לקבלוא לא עמד בקרהחתימה על החוזה, ה

 ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עימוכי  ת,ות בטעוודת זכאתע לוה שהונפק

 ן ביטול כאמור.בגיוי ציל פלכ יזכא יבוטל מעיקרו והוא לא יהיה

 כל רשות מוסמכת על פי דיןו/או  רשות המקומיתן והייתככי החברה הודיעה לקונה  3.13

כך ככל ש. יקטפרות הרכוש המשותף בזקאחיהול בקשר לתחייב התקשרות מול חברת נ

בהקשר זה על רוכשי הדירות  תיושורה מלוא האחריות לקיום דרישות יהיה, תחול

  .על נציגות הדיירים ט ו/אובפרויק

  וכיימוש מסחרי, כי במסגרת הפרויקט יבנו שטחים המיועדים לש הונלק העדיוה הרהחב 3.14

 ילותועפ תעווש בו שתבוצע עילותפה סוג לרבות יהמסחר שטחהשימוש ב תויורשפאו יפוא

ריות ובאח בהתאם להוראות הדין והתב"עיו יה שיהיו באחריות רוכש השטח המסחרי

 .חרייםשטחים המסבבעלי הזכויות 

 התמורה .4

ה ת מחיר הדירלחברה אם שלל קונהויות בה, מתחייב המורה לרכישת הדירה והזכתב .4.1

וספת ו, בתתנאים הקבועים במועדים, בסכומים וב" להסכם זה, וזאת באהנקוב בנספח "

"(. תשלומים התמורה"-להלן )להלןרט מפוכ יהת הבנידה למדד תשומוהפרשי הצמ

וברים אשר אך ורק באמצעות פנקס הש ידי הקונה על חשבון התמורה ישולמו-שישולמו על

" חף להסכם זה כנספח "רכמפורט בנספח הליווי המצו, רהי החביד-לע קונהיומצא ל

 –ה ורלדחות את תשלום התמ רשאי להקדים אואינו "[. הקונה נספח הליווי" –]להלן 

אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב. למען הסר ספק,  –ה או חלקה ולכ

 ודשייה מחמות הבנשות דדה לממכרז, בתוספת הצמדה לעיל משקפת את מחירי ההתמור

רתה חתימת חוזה זה. התמורה כהגד למועד דוע 15.4.2017שהתפרסם ביום  2017 מרץ

 . א תופחת בשום מקרהה ולקבועעיל הינה ל

מחיר הממכר, אלא מתחייב בזאת כי לא ישלם סכום כלשהו לחברה על חשבון  שוכהר .4.2

ט רמפום לנוהל התאהבולם הראשון אשר ישלום באמצעות שוברי התשלום, למעט התש

 . בנספח "א" להסכם זה
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ינו כש אהרו -התשלום  שוברילא הומצאו לרוכש ניתן היתר בנייה ו מובהר כי כל עוד לא

הממכר, וממילא אי ביצוע תשלום על על חשבון מחיר  כלשהםומים רשאי לשלם תשל

כו יז אה ולוו הפרה של הסכם זשבון מחיר הממכר עקב אי קבלת שוברי התשלום לא יהח

 ל פיצוי ו/או סעד ו/או ריבית פיגורים.כברה את החב

 משרד השיכוןים משלומהרוכש, ת עבור בזה, כי ככל שיתקבלו בידי החברה,הר מוב .4.3

ון התמורה לכל בנקים או כל גוף פיננסי אחר, הם יחשבו כתשלומים על חשב ות"(,)"זכא

ייע סת לחייברה מתהחב .מורת פנקס השוברים כא, ובלבד שישולמו באמצעודבר ועניין

 ות.שניתן בתהליך קבלת הזכא בידי הרוכש ככל

 או כלת להשגת הזכאות ו/חריוכל אעל החברה תחול למען הסר ספק, מובהר בזה כי לא 

כל טענה ו/או דרישה ו/או מכל גוף או רשות. הקונה מוותר על  אחר עבור הקונה סכום

זכאי לקבלת  ונאי בע כי הואיקיוידה לרבות ובמיוחד במ תביעה מהחברה בהקשר זה,

שימת רלול בגוף או רשות ו/או כי הפרויקט אינו כהזכאות ו/או כל סכום אחר מכל 

 למיניהן. ים ו/או זכאויותבמענקירות מזכים את רוכשי הדים הויקטהפר

הינו לחישוב  המינימלייה. שער הבסיס למדד תשומות הבנ " הנ"ל תהא צמודההתמורה" .4.4

 לא יפחת הימנו.וה, מת חוזה זחתי מועדד הידוע בהמד

 בוטלמ .4.5

ום התמורה ו/או תשלחור בכל יום של אי ןכי בגימובהר בזה  לי לגרוע מהאמור לעיל,במ .4.6

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

שנועד לתשלום  כהגדרתה לעיל, מחושבת על בסיס יומי, מהמועד מוכרת ריבית פיגורים,ל

ון ערגר בפיות כלשהי לפור כדי להעניק לקונה זכאמועד פירעונו המלא בפועל. אין ב

על פי כל דין,  פי החוזה ו/או זכויותיה של המוכרת עלמור כדי לגרוע מבא ואין התשלומים,

 הקונה. ידי-כם מחמת הפרתו עלות הזכות לבטל את ההסלרב

", הינם מעיקריו של ההסכם ואי ספח "ארבות ניפיו הקטנים, וללהסכם זה, על סע 4 סעיף .4.7

 הפרה יסודית של ההסכם.קיומם יהווה 

 :ירההדכישת הלוואה ומימון ר .5

במשכנתא מבנק טחת רכישת הדירה באמצעות הלוואה מוב תקונה לממן אהצה ריככל שהודע לקונה ש

 שר החברה לקונה ליטולפאת(, למשכנתאות""ההלוואה", "הבנק למשכנתאות )להלן בהתאמה: 

 תחולנה ההוראות דלהלן:משכנתא ו

בקבלת ין וא נהל הקותנאיה מוטלת אך ורק ע בלת ההלוואה ולכלהאחריות המלאה לק .5.1

 פי חוזה זה. ות ו/או לגרוע מהתחייבויותיו על נבלתה כדי לשקי אב אה אוההלוו
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 לרבות דמי ביול,לומים והעמלות, הקונה יישא על חשבונו וישלם את כל ההוצאות, התש .5.2

  , הכרוכים בקבלת ההלוואה.ויידרשו מהבנק ולוכל שיחאם וכ

ק נבכמת הלהשיג את הסאו ו/ פלות לטעל המוכרת לא תחול כל חובה או התחייב .5.3

 ההלוואה ו/או לגרום לביצועה. ןשכנתאות למתמל

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

 חוזה זה ו/או לדחות מועד כלשהו לביצוע איזועל פי ותיו שמאיזו מהתחייבוי

עדים ובמ הרהתמו כל חלק מתוךום תשלה כלל זמהתחייבויות הקונה שעל פי חוזה זה, וב

רב ע"י המוסד ולא יישמע בטענה כי ס הקונוה, בנספח התשלומים והמועדים םהאמורי

 ואה שונו.הכספי ו/או כי תנאי ההלו

ת למתן הלוואה כאמור, תסכים מת הבנק למשכנתאוקונה לקבל את הסכידי העלה ב .5.5

 ריא תעב, כי לכנתא"מש שוםריבות לבמסגרת "התחיי ,  לאשר לבנק למשכנתאותהחברה

המשכנתא לטובת הבנק  ילקבה על שם הקונה אלא אם תירשם במרהזכויות בדיאת 

יותיו תחייבונה קיים את כל הזה( ובלבד שהקו למשכנתאות )ככל שזו לא סולקה עד למועד

זה לא בוטל. אישור המוכרת כאמור החווש הרלוונטיות עד לאותו מועד ,שעל פי החוזה

 הבאים: םנאיתהו כל ם כי יתקיימוקדי מנאתן בתיינ

ממקורותיו העצמאיים.  מחיר הדירהאחוזים( מ שבעה) 7%לם לפחות ה שינהקו .א

התחייבות לרישום ם על תחתו חברהנתא, הבמקרה והקונה יבקש לגרור משכ

ום הראשוני בנוסף לסכ מן הקונה, חברהשקודם לכן קיבלה המשכנתא רק בתנאי 

 ותוסף ממקורם נוכסגם ם קורות עצמייממ ירההדעבור מן התמורה  7%של 

 המבוקש. עצמיים בגובה סכום גרירת המשכנתא

וך בנקים תבהמקובל לחתום יהיה בנוסח  חברהנוסח ההתחייבות עליה תידרש ה .ב

  .הגוף המלווהכרת ו/או של מקובלות של המוהערות סבירות ומתן 

כספי עביר את כל וי שלםי נתאותתנה בין היתר בכך, כי הבנק למשכאמור יואישור כ .ג

 ם.שבון הליווי, בהתאם להסדר השובריחל ה במישריןאלווהה

ם ישולם אך ורק כל סכום שישולם ו/או יושב לקונה ו/או לבנק למשכנתאות בהתא .ד

חזר ותנמסרה לקונה( ובתנאי כי בד בבד עם התשלום ה )אם ה בדירכנגד פינוי החזק

 ו/או ההקונ לטובת ונרשמאם רה זהת האותימחקנה הערו/או תבוטל כל בטוחה ו

 שכת רישום המקרקעין.לבהקונה  בנק

ועדים תשלום לגבי כספי ההלוואה המובטחת במשכנתא יחשבו המכי מועד ה מובהר בזאת .5.6

 .ם בפועלהתשלובוצע בהם 
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על כתב ברה ם החתחתוהלוואת/הלוואות מיותר ממוסד כספי אחד, לא  נהקונטל ה .5.7

ההלוואה  את ןתנק שנל את הסכמת הבבקתשם , קודהתחייבות לרישום משכנתא

 גת קדימות שווה.שני בדרונה לרישום המשכנתא לטובת הבנק השהרא

 כספי הקונה הבטחת .6

 מלווה על ידייהא יקט הפרוהמתלה ימות התנאי בכפוף להתקיכי  החברה הודיעה לקונה .6.1

 ספיכ כלכן הפרויקט ושעל גביהם מוקם  וכי המקרקעין עיל, כהגדרתו להגוף המלווה

 הגוף המלווהם/ישועבדו לטובת ויקט משועבדירהפ ר עםבקש הרהחבל ים שתקבהתקבול

 טרתלמ לחברה ההמלווהגוף די בשעבוד מדרגה ראשונה להבטחת האשראי שיועמד על י

 הסבירל לפי שיקול דעתה רשאית להוסיף ולשעבד את כל אחד מהנ" החברההפרויקט וכי 

דרש, מיד שיי ככל הוהגוף המלוובת טמים להמתאימכים ל המסוהקונה מתחייב לחתום ע

ח על פי , ובלבד שהמסמכים יהיו בנוסהגוף המלווהאו  החברההראשונה של  םעם דרישת

בנוסח המקובל ואשר יהיה  קרהי חברת הבר על ידשיאואשר או נוסח /וווי הליח נספ

 .  גענהא תפלירה עפ"י חוזה זה הקונה בדשזכויות  ובלבד, במימון פרוייקטים מסוג זה

לשעבד  התנובכוכי לקונה הודיעה  ברהחהר כי בהוה, לעילמור ן האמבלי לגרוע מ .6.2

, גוף המלווההה לפי חוזה זה לטובת הקונבוד את כל זכויותיה כלפי ולהמחות על דרך השע

בת מוסד גם לטו -של המוכרת  רביהסולפי שיקול דעתה  הסכם הליווימתנאי כחלק  וזאת

צאת מהבכפוף ל מוראו כיותיזכו בזאת לשעבוד והמחאתם מסכי הונהק .פיננסי אחר

 החרגהומכתבי  ,להסכם זההביטוח, כאמור בנספח ב'  יסתלואו פ רבות הבנקאיתהע

ו/או תיתן החברה מור, עבוד כאשל שקרה במ. וכשלידי הרבהתאם להוראות חוק המכר, 

על פי ממנו  עישיג ם המגיע אוכולהעביר כל ס לקונה הוראות בלתי חוזרות המי מטעמ

 לווההמ גוףההוראות בקבוע ל אםהתאליו, במועד הקבוע לתשלומו, בזה זה או בקשר חו

 (ותהבטחת השקע)חוק המכר והכל בכפוף להוראות  הליווי חפובהתאם להוראות נס

בזאת לשעבוד מסכים . הקונה בלבד נקס שובריםישולם באמצעות פ תשלום ד שכלובלב

מד חתימת חוזה זה לחתום, במע, ומתחייב הגוף המלווהובת טלהחברה ות ויזכוהמחאת 

התחייבות לטובת  תימת חוזה זה(, על כתבח רח)לא החברהדרישת מ יםמי 14בתוך או 

ואשר קטים מהסוג הנדון ויליווי לפרהמעניקים  גופיםבהמקובל וסח נב הגוף המלווה

 . פגענהלא ת חוזה זה"י עפה הקונה בדירד שזכויות יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, ובלב

ת הסכם זה ואיווי בהתאם להורן הלחשבולידי הקונה -בגין כל סכום אשר ישולם על .6.3

יטוח פוליסת בה בדואר , תומצא לקוניומצא לידיו כאמור וברים אשרשהמצעות פנקס בא

למוכרת  בגובה כל אחד מהתשלומים שישלם הקונה הגוף המלווהמכר מאת החוק  פיעל 

)הבטחת השקעות של המכר  זה בחוק חנכהגדרת מו ב המע"מרכילא ל ע"ח התמורה,

, ובכפוף השקעות"( תח"חוק המכר הבט :ולהלן ילעל) 1974-"הירות(, התשלדרוכשי 
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בהתאם למעדים הקבועים  "[סהפוליה" –לן ]לה ומועדים(  לאמור בנספח א' )תשלומים

 .בחוק המכר )הבטחת השקעות(

הקונה על  ששילם הכספיםרתם של כל חת החזטבלהה נועד פוליסההדע לקונה כי וה .6.4

, תו( לחוק המכר הבטחת השקע2)2יף בסע , ללא רכיב המע"מ כאמורורהמתחשבון ה

ם בחוזה רה כמוסכבדיו זכות אחרת ר לקונה בעלות אלא תוכל להעביהחברה במקרה ש

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

או חברה נס נכסים שניתנו נגד הוכינוי ם, צו פירוק או למים, צו לקבלת נכסיהליכ תאהקפ

 אולם ביטול חוזהירה, וחלטת למסור את החזקה בדומנסיבות שבהן נוצרה מניעה  חמתמ

 .חלטת לעניין זהמניעה מוא יהווה ו להמכר כשלעצמ

מצעותה תבטיח אבחרת ו/או כל בטוחה א פוליסההוהנפקת ון המוכרת תישא בעלות מימ .6.5

 פוליסהב ובטחסכום התמורה שתמכי . מובהר על פי הוראות הסכם זה ונההקספי את כ

ות( רכיב הבטחת השקעמכר )אות חוק הרוחת בהתאם להית אחרת, יופפיאו כל בטוחה חל

 מע"מ.ה

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

צירת הבטוחה יחוק המכר. כנגד רת, בהתאם לתנאי בטוחה אחב יתנהנש פוליסהה

וחה המוחלפת. רת את הבטכוה להחזיר למב הקונתחייה, מהמחליפה כאמור וכתנאי ל

בטלה ומבוטלת וחסרת כל  יסהפולהתהיה  ה המחליפהרה, מיד עם יצירת הבטוחמק לכב

 הקונה. צורך בהסכמה או באישור כלשהו של תוקף, ללא

קרקעין, הקונה מצהיר כי בכל מרישום ההמוכרת תירשמנה בלשכת ות כויכל שזאם וכ .6.7

רישום  תכלשמו באו לטובת הבנק מטע/והערת אזהרה לטובתו  םורישאופן לא יגרום ל

ת האמורה, אזי תהיה המוכר את התחייבותור הקונה יפזה. אם  המקרקעין על פי חוזה

 12הנזכר בסעיף פוי הכח בייימוש זכאית למחוק את הערת האזהרה ולעשות לשם כך ש

יישא בכל הנזקים ונה . הקלא יהיה זכאי להתנגד למחיקת הערת האזהרה והקונה הלןלש

 למחיקתה.ההליכים ם בשל רישום ההערה ובשל בה תאלץ לשת תיאהוצאות שהמוכרהו

כל , וכתנאי למסירתה, ימסור הקונה את מוך לפני מועד מסירת הדירה לקונהסב .6.8

( ואשר אינו נמנה עם "הנאמן"הלן: ן )לכנאמ אשר ימונהלידי עו"ד לו רו מסשנ פוליסותה

ים אננאמנות, עד להתקיימות התב פוליסותהיחזיק את מן הנא .באי כוח החברה

  .הבטחת השקעות וראות חוק המכרתאם להה בהמלווף הוגחה להמאפשרים השבת הבטו

בכל  ועיםהיו קבשי או ת(חוק המכר )הבטחת השקעוהתקיימות התנאים הקבועים בעם  .6.9

זה זה י חועל פתיחשב כל בטוחה שניתנה לקונה כר )הבטחת השקעות( ק המתיקון לחו

ע מחובת ה יגרעה כלשהי ומבלי שדבר זדות ללא צורך בהסכמה או בהלטכבטלה ומבו
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ר הבטוחה. תנאי חוזה החכירה יהיו בהתאם מך יוצאת המסחברה ב לשיהקונה לה

ברשות  החכירה לקונה עד הנפקת חוזהומה בתוקף ביינת שתהלהוראות, הנחיות ותקנו

מיופי הכוח לעשות  וו/אחברה המזכות  גרועדי לין באמור לעיל כא מקרקעי ישראל.

 ף זה. סעי אם להוראותבטוחות בהתהביטול  לצורךפוי הכוח, ככל שיידרש יבשימוש 

ויקט הפר ר עםבקש חברהבולים שתקבל ההואיל והמקרקעין, הפרויקט וכל כספי התק .6.10

 מתחייב הקונה בזאת כדלקמן: הגוף המלווהדו לטובת ים ו/או ישועבדמשועב

את לא יעביר  בתוקף, הוא הגוף המלווהמ לשקיב פוליסההד תהיה ועכל כי  .א

. העברת זכויותיו הגוף המלווהמוקדמת של  מהללא הסכוזה זה זכויותיו על פי ח

 .פוליסההל לביטולה שדית ום מירשלישי בניגוד לאמור תגל הקונה בדירה לצד ש

המע"מ  כיבט רעמול לו כי רק בגין הסכומים שיופקדו לחשבון הליווי דעהוכי  .ב

ת לקבל הקונה יהיה זכאי ,השקעות תהמכר הבטח מונח זה בחוק לשכהגדרתו 

 כר.חוק המעל פי  יסהפולה

ותשלום וזאת  םו פוליסה על רכיב המע"מ בכל תשלותונפק ל לו כי לאהודע כי  .ג

 ות חוק המכר.להורא בהתאם

הוא רה, בקשר לדי הגוף המלווהמכלשהי שקיבל ו/או שיקבל  פוליסהכי אם יממש  .ד

ה, כפי שיהיו בעת ההמחארה, תיו בדיויאת כל זכוהמלווה  גוףלד ימימחה ויעביר 

 - החברהת ובדירה יחזרו לבעל ל חוזה זה, כך שהזכויותזה, או יבט תאם לחוזההב

 .יוהוראותאם לובהת והוהמל הגוףהכל לפי בחירת 

עם קשר יו בכל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפ ההמלוו גוףלאין ש לו הודעכי  .ה

 ,בתולטו הגוף המלווהשתוצא על ידי  סהילפוהעל פי עט מאו הדירה, ל/הפרויקט ו

 .יללעכאמור 

 המלווה גוףללקונה שאין  הודעיל, מודגש בזה, כי עמבלי לפגוע בכלליות האמור ל .ו

את בניית הפרויקט ו/או הדירה, וכי  םו/או כלפיו להשלי החברה בות כלפיוימח כל

ויות לו זכ םנם מקניאותיו איו/או הור ההגוף המלוו ן ביל רההחבכל הסכם שבין 

 כלשהם.

לעיל, על כל תנאיהם  הז 6.10ל והוראות סעיף עיל 6.2, 6.1ם סעיפיכי הוראות  .ז

ים בפרק ד' של חוק החוזי כמשמעו שליש ותניותיהם, הינם בגדר חוזה לטובת אדם

ר ים כאמוסעיפור בייחשב לצורך האמ הגוף המלווהו, 1973-לי( התשל"גלק כל)ח

 השלישי".דם הא"כ
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 פוליסההבגין ה מלת את הערכישיב למו לעיל, כאמור פוליסהבהשבת ה יחר הקונהא .6.11

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

ובת הקונה ו/או לא תירשם הערת אזהרה לט קבע אחרת על ידי המוכרת,ייאלא אם כי  .6.12

ערות שלא לרשום ה הונה כי החברה התחייבע לקודמו, ויטעמן מם ממלטובת כל גור

ולפיכך הקונה מתחייב בזה כי לא ירשום לטובתו  מלווההגוף הו"י כאמור ללא אישור רמ

ראש ה, ללא אישור המוכרת מה זחוזרה בגין ת אזהו/או לטובת גורם מממן מטעמו הער

 .הרהסכמת החב לאגם לשניתן יהיה לבצע רישום כאמור  ובכתב, גם אם וככל

ים נאהת תב בדברהמלווה בדרישה להמציא לקונה מכ גוףל הידוע לו כי המוכרת תפנ .6.13

(, בנוסח "מכתב ההחרגה")להלן:  הגוף המלווהלטובת להחרגת הדירה מהמשכנתא 

 ת.הבטחת השקעו ג)ב( לחוק2ף בועים בסעיקהדים ובמוע

להסכם ב "צוי בנוסח המויהל ספחבמעמד חתימת הסכם זה, מתחייב הקונה לחתום על נ .6.14

 ה זה לאפ"י חוזנה בדירה עובלבד שזכויות הקו "חכנספח "הימנו  דרכחלק בלתי נפזה 

 .תפגענה

 מסירת החזקה בדירה לידי הקונה .7

ים החברה במלואן ובמועדן, תשל, הז ה עפ"י הסכםהקונ תחייבויותום מלוא הבכפוף לקי .7.1

ים המותרים רוכפוף לאיחה בהקונבניית הדירה ותמסור את הדירה לחזקתו של את 

ביחס  "(4)"טופס  אכלוסקבלת טופס כל דין, לאחר הוראות חוזה זה ועל פי  למוכרת על פי

ירה הדכשץ, ויה מאדם וחפירה פנ, כשהדכאשר לפחות מעלית אחת עובדתו לדירה

בה  ויותכשהזכ, גז(ו )חשמל, מים, ביוב לכל המערכות והתשתיותבאופן קבוע  תמחובר

נה נתא שניתלמעט משכות צד ג', וזכוי שיעבודכנתא, שממשכון, , ליות מכל חוב, עיקוחופש

ובכפוף כס או משכנתא שנרשמה עפ"י בקשת הקונה וואה לרכישת הנון להלביטחכ

)ובלבד שהחברה תמציא לרוכש  עילל 6בסעיף  מורול האחי ביולג ההגוף המלוויות לזכו

 ה לשימושיו, כשהיא ראכר(המים הקבועים בחוק מועדוך המותנה בת מכתב החרגה בלתי

 "(. ירהמועד המס" –להלן ) 30.05.2022מיום  יאוחרלא  ריםוגלמו

ה ירד המס, יידחה מוע30.07.19 -ככל והיתר הבניה יתעכב מעבר למובהר בזאת, כי 

מובהר בזה כי בגין  כן .ועד ליום הוצאת היתר הבניה 30.07.19 -לתקופה שבין ה בהתאם

את או מעכב המונע  זהפי הסכם -איזה מהתחייבויותיו עלאיחור של הקונה בקיום כל 

מבלי  תזאו רה,המסי מועד תתאמה אבהאית לדחות תהא החברה רש מסירת החזקה

ובהר בזה, כי מפי כל דין. -או עלו/ה זכם הסי פ-לחברה עללגרוע מכל סעד אחר המוקנה 

ית לספק לדירה מערכות מסירת החזקה בדירה, תהא החברה רשאגם לאחר 
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למנוע ובלבד שלא יהיה בכך כדי  ופן קבוע לתשתיותעד לחיבור הדירה בא אלטרנטיביות

 .דיןהוראות בהתאם לכל וה הבמתקנימלא בדירה ושימוש 

 .בדירה מפסולת הבניהשלם הניקוי ה יוכי במועד המסיר תזאב מובהר

או זמני מחוברת באופן קבוע  ו/או הדירה לא היתה אכלוסה טופס לא הומצא לקונ

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

נה להלוואה שלקח הקון חועט משכנתא שניתנה כביטג' למ כות צדלא היו חופשיות מכל ז

ת יהיה סירוב הרוכש לקבל א ,לעיל 6כאמור בסעיף  הווזכויות הגוף המלו רכישת הדירהל

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

 איחור במסירה.הקשור בים בכל הימ

 םה גנייש הקונה במועד גמר הבימושלויה וראויה למסירה ויובהר, כי הדירה תחשב לבנ .7.2

הפיתוח של המקרקעין ו/או עבודות בניית יתר  תודל טרם הושלמו עבונ"עד האם במו

, ו/או בניית השטח המסחרי שבוהמשותף הן ו/או הרכוש קט ו/או איזו מויבפרדירות שה

 עלוחה ובטוחה לדירה ת כי במועד המסירה, תובטח לקונה גישה נכרת מתחייבאולם המו

פיתוח והשלמה  ותודעב. רהבדייר בשימוש ס ונהמהקוממנה ולא ימנע צמדותיה ה

יה עבודות בניביצוע לרבות  ות בפרויקטרקעין, בפרויקט ובסביבתו ועבודות נוספבמק

וזאת  רת הדירה לקונה,ך אף לאחר מסי, תוכלנה להמשח המסחריהשט ךת בתופנימיו

יתוח ות פוכים בכך. ככל שעבודרכ נוחות אשר ייתכן ויהיוה אי, ההטרדות ורעשות הרמל

הנ"ל וח יתה על מנת שעבודות הפה כמיטב יכולתתעשרה ות על החברה, החבאלה חל

 .האפשרי בהקדם תושלמנה

תכנון וח עקב שינויים בנויים בעבודות הפיתלחול שי םכי עשויי הובא לידיעת הקונה .7.3

ציבוריים, מספר  םם, ומתקנייל, שינוי בשבייםשינוי גבה לרים, כולחו אהאדריכלי א

 ידוע לקונה כי עבודות .בלבד כותויות המוסמול לפי דרישת הרשכיוצ"ב, והכת, ומדרגו

נון, תאורה וכד', יבוצעו יגהפיתוח בסמוך לכניסה הראשית לבניין, ובכלל זה הרחבת דרך, 

ירת ית לאחר מסלעדהב םובאחריות והשיכון ישרד הבינומית ו/או מהרשות המקוידי -לע

 א יהוואמור לות כפעולכי מאשר בזה והוא לכן ן כשיהדירות בפרויקט לידי רובהחזקה 

לא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי י רת חוזה מצד המוכרת וכהפ

כוב יעמחדל, לנזק ו/או או שה לא גרמה, במע ובלבד שהמוכרת רת בהקשר זהכוהמ

פיתוח ות העל מנת שעבודל שתידרש כפעולה כ תףתשהחברה . נ"לה למת העבודותבהש

רשות מקרקעי  או החברה הכלכלית ו/אומקומית ו/די הרשות הות המבוצעות על יהכללי

 .ישראל תושלמנה בהקדם האפשרי

והכל  והחשמללרשת המים, הגז  לרשת הביוב, הדירה מחוברת היבמועד המסירה תה .7.4

 ימים ממועד 10ובתוך  ,הקודם למסיר ,הקונה יחתום. לעיל 7.1ראות סעיף והבכפוף ל
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וזים להספקת מים עם ח על ,4ו בכתב בצירוף העתק מטופס מסר לת החברה שתיבקש

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

מול ז ג קתפסחוזה להועל  ל,משת החפקת חשמל עם חבר"(, על חוזה להסבהמים והביו

ם הקונה תו לגז[. כן יחתובחיבור דיר חפוץכל שהקונה יהמוכרת ]כ ישתיבחר ע" חברת גז

ת יהיה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדירה שירות אחר שלדעת המוכרכל חוזה  על

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

 .דירתייםגז, מים וחשמל  התקנת מונינות הכרוכים בדויקפהם ו/או תשלומיה תא

אליה יכנס לדירה או להכניס ה רשאי להונה לא יהיהק מותנה בזה, כיהסר ספק  עןלמ .7.5

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

ובכתב י תיאום מראש פ ועל המוכרת ם נציגע דביחוזה, פרט לכניסה בהתאם להוראות הח

 ד.רת ולשם הסתכלות בלבוכמעם ה

 : הדירה לקונה חור במסירתיא

הפרה של  ימים לא יהוו 60על  המסירתו לקונה שלא יעלת הנכס ובחור בהשלמיא .7.6

 .כלשהו בסעד שבהסכם זה ולא יזכו את הרוכ תהתחייבויות המוכר

 עליהם או אם היטשל תכרן למוושאי תרכוים בממים שאינם תלויאם כתוצאה מגור .7.7

או שביתות ו/ איבה, מהומות, ותלי, פעולכל יוסגעליון, לרבות מלחמה,  חכתוצאה מכ

מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל ארצי  במשק, כלליות בענף הבניה או השבתות

גילוי  ,ת, תופעות טבע חריגו(יםבלת כניסת פועלסגר כללי או הג לרבות עקב)בכח אדם 

 תהמקומי רשות"י הדות הפיתוח המבוצעות עועב בביצוע , איחורקבורה תרא וא עתיקות

שלא  , צווים ממשלתיים או עירוניים, ובלבדתכרהמו באשמת שאינו עמהטמכל גורם ו/או 

המסירה בתקופת זמן  כס, יידחה מועד, יחול עיכוב בהשלמת הנתהוצאו באשמת המוכר

ם ה אף התשלוחרה זה יידקובמ, "לנה יכוברעה או העפהופן סביר מהחייבת באהמת

 ת. המוכרהתשלומים חובהתאם ללתמורה, חשבון ה על לשלםשר על רוכש האחרון א

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

 .הדירה

 םול לגבי אירועיחת סעיף זה לאכאמור ב ספק, יובהר כי דחיית מועד המסירה הסר למען

שתמע, או במורש ובין במפ , ביןתהמוכר על מוטלם יהולתוצאות להתרחשותם כוןסישה

 .ביהם באופן סבירלג הסיכון לקחת את הילשהיה ע

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

 ם זה.ח א' להסכפסם המפורט בנהתשלומי לדחיית התשלום האחרון עפ"י לוח
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אי המתלה, תקיימות התנר בהלעיל ככל ויחול איחו 2.2בסעיף ור כאמוספק  רהס עןלמ 

גשת התנגדויות ו/או עררים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם הנייה בשל לת היתר בבקקרי ב

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

 .הנ"ל ו העיכובאעה פרמהה ופן סביריבת באיחזמן המת ופתבתקזה 

ות אחת מהסיב למועד המסירה בש ת אתרך לדחווהצ על תשנודע למוכר לאחר בסמוך .7.8

, (לפי המוקדם מבניהם)המסירה  בסעיף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד תהמנויו

וכן  דחייהיבות לאת הס התפרט בהודעתהמסירה ו על דחיית מועד וכשלר תודיע המוכרת

ת תקופיתן לקבוע את דעה לא נוצאת ההוד המועככל שב .דשהח הריאת מועד המס

 ההיוודע ל כך בהודעה נפרדת עםעל  תהמוכרודיע תש, דחמועד המסירה הת וא הדחייה

 אודות הנתונים הנ"ל.

 מהסיבות המנויות יית מועד המסירה מאחתעל אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדח .7.9

 תמוכרוכל התירה, מועד המס ילפנם ניורהאח םך החודשיילהה התעורר במבסעיף ז

ך לאחר אלה, בסמו ך חודשייםלהכאמור גם במ ירהית מועד המסדחי להודיע לרוכש על

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

 זה, אתוחבעת כריתת הן סביר, לצפות באופ הה יכולתלא הי תזה, המוכר סעיף

 .נכסהשלמת ה המעכב את םגורה של והתרחשות

 ד המסירהועממ חודשים התעלה על שש שהיאמכל סיבה ה מסירבמקרה שדחיית מועד ה .7.10

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

שילם על ם שימשל כל הסכו קבל השבהההסכם ול , יהיה הרוכש זכאי לבטל את(ללעי 7.6

הדין  ראותור יחולו הוכאמ בית כדין. על ביטולורידה פרשי הצמבצירוף ה ,ורהתמה ןוחשב

 .של סיכולזה במקרה וחטולו של יבלגבי 

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

חודש בעבור כל  פורט להלן,מה בסכום הרוכש לפיצויים, בלא הוכחת נזק,זכאי  המסירה,

 :רה בפועל, כלהלןסילמ ה ועדסירהמ ממועד וממנק חל וא

 - 1.5 - מוכפלים ב שהםכובמיקומה ה בגודלה מוכירות של דירה דדמי ששווה לה וםסכ

 .ותו מועדבתום שמונה חודשים מא בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה

 - 1.25 - ב םילוכפמ קומה כשהםימה בגודלה ובדירה דומסכום השווה לדמי שכירות של 

 .ילךהמסירה וא דמוע עה חודשים לאחרילתה תשופה שתחר תקבעבו

הפיצויים בעד  .למו בתום כל חודש בעד אותו חודשישו 7.11 ףיועים בסעבקהפיצויים ה .7.12

 .שישים הימים האמורים מו בתוםשישים הימים שתחילתם במועד המסירה, ישול
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 רה:סימועד מאום ית

 לרוכש תישלח המוכרתס הנכ עד השלמתסמוך למולעיל,  7.1האמור בסעיף מ עולגר מבלי .7.13

, במועד שיתואם בינו לבין ותונכס לרשבל את הלק שהרוכ זמין אתת בהעה בכתב, והוד

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

ס כהנ תיע לקבל אגיו/או לא  לרשותו כלעילרת הנכס ככל שהרוכש לא יתאם מועד למסי

ירת סממועד ל ית לתאםקש הקונה בשניתב הודעה נוספת, ובה תכרשלח לו המות רשותו,ל

הזימון  הודעת")להלן:  ימים ממשלוח הודעה זו 10א יהיה מאוחר מ ו, שללרשותהנכס 

 .(הנוסף"

 הקעד מסירת החזה עד למוום שהינו חייב בו לפי הסכם זסלק כל סכמתחייב ל הקונה .7.14

, םתואישדירה במועד החזקה ב ולקבל אתכרת לבין המו ובינ לעיל כאמור שיתואם

סירת הדירה יחשב כתאריך תחילת למרת למוכ בין הקונה לאם כאמור לעיתושיהתאריך 

 המונעים קבלתה תקופת האחריות זולת אם במעמד המסירה התגלו פגמים מהותיים

פוף כב .לעיל 7.1 צדק כמפורט בסעיףמו הנה לקבל את הדירה היקווזולת אם סירובו של ה

ה ריבדלת החזקה בקנה לא התייצב לוי במידה והקזה כמובהר ב לעיל, 7.1ף יעמור בסלא

ר שנמסרה לו הודעת הזימון הנוסף כאמור לעיל, ייחשב הדבר כאילו החזקה בדירה חולא

 .נוסףההזימון הקבוע בהודעת במועד  נמסרה לקונה

ם וקדד מקונה במוערה לידי היבד השאית למסור את החזקר האכי החברה תר בזה בהמו .7.15

ד שנמסרה ובלביל על 7.1עיף בס בהנקומים למועד ימים הקוד 60עד  ובתקופה שליותר 

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

תהא מותנית ר ומאם כימי 60על העולה  הפובתקהקדמת מועד המסירה חזקה שהוקדם. ה

זה,  להוראות סעיףתאם מועד מסירת החזקה בה םקדומראש. הוונה בכתב קת המבהסכ

ובסמוך למועד המסירה בפועל ובלבד שהמוכרת  יורה לפנמתאת יתרת ה הישלם הקונ

 עמדה בכל התחייבויותיה הכרוכות במסירה.

בות השבת רלדירה ולהוראות הסכם זה, עם סילוק מלוא החובות והתשלומים בקשר ל .7.16

קה את החזנה לקורה בתמסור הח ,מןהנאלידי או הבטוחות שנמסרו לקונה /ויסות ולהפ

 לכן. תו קודםקזהדירה לח תארה. מובהר בזה כי הקונה לא יהיה רשאי לקבל בדי

 פרוטוקול מסירה:

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

 וכשוהר תוכרע"י המ במועד המסירה תיערך .תהמוכרום מראש עם אתהמסירה, ב

על ידי  או אי התאמה אשר התגלו ל פגם, ליקוי, ובה יצוין כתיחתם על ידם רשאתרשומת, 

 (."פרוטוקול המסירה" –להלן )המסירה ם במועד ידהצד
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 אחד מהצדדים.המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל  פרוטוקול .7.18

ונה לא קת הלרשו ירהלהעיד על כך שבעת העמדת הד ירה כדיהמספרוטוקול  אין בעריכת .7.19

 הקונה ובין , בין שניתן היה לגלותן בעת העמדת הדירה לרשותפותהתאמות נוסי א ויה

כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות בדבר אי  ואין בכוחו יתן לגלותן כאמור,א היה נלש

  התאמה.

ה במועד המסירה ואשר ניתן רהיו בדיאי התאמות שי בי ליקויים ו/אוה, כי לגמובהר בז

עלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה וע מלהיהא מננה הקור, ית אדם סבקבדילגלותם ב

 .ש בפרוטוקולרנו במפויוידה ולא צמבבגינם 

 דין. לכ על פי תאין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר .7.20

בדירה  ןרה עצמה משום ראיה לכך שאייצוע המסרה ו/או בבייסאין בפרוטוקול המ .7.21

 ת רצון הרוכש.סרה לשביעונמא יהיים או שוליק

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

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

נוע את מי לבהם בכד ויים ו/או אי התאמות, שאיןקו/או לימועד פגמים  ויתגלו בה באות

 קנםתלחברה וזאת מבלי לגרוע מחובת ה - למגורים רהיר בדיל והסברגיש הימושה

 וק המכר )דירות(.אות חורהל בהתאם

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

והכל  בהתאם לדחיפותו ם האפשריקדהבתתקנו , החברה יםרוגלמ ובטיחותי בדירה

 חוק המכר )דירות(.פי כש על הרוות כויזובהתאם ל פוףבכ

 ההוראות המפורטות להלן: ור, יחולומהחברה כא תעהיה והקונה לא מילא אחר הוד .7.24

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

על פי  מילוי כל התחייבויותיו אי בעקלעיל  7.13בסעיף  רההודעה כאמומשלוח 

לחברה מכח כל דין ו/או  חרת העומדתזכות אע מכל גרוי למבלשזה, הרי  וזהח

 קונהות ולהתייחס לדירה כאילו נמסרה לידי האית לראכז תהיה החברה הסכם זה,

]לרבות  לכל דבר ועניין ,עילל 7.13סעיף בשהנוסף  הזימוןהקבוע בהודעה בתאריך 

ת בהן ויוהעל ב בתשלוםיחי יהיה נהוק, והתקופת הבדק והאחריות[ ן תחילתלעניי

תשלומי ושמירתה,  ההוצאות החברה בקשר עם אחזקת הדיר א החברה בגין כלתיש

רק, חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף,  ולרבות, אך לא ונה בגין הדירהנאר

של הקונה  מבלי לגרוע מזכותו תאוז ם, ביוב וחשמל וכיוב'ועד בית הוצאות מי
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ת החברה גרוע מחובעיל כדי לר לאמובאין  .על חיובים אלה או לערערלהשיג ו/

 .1967 -כמובנו בחוק השומרים התשכ"ז לדירה "שומר חינם" סביר בקשר -לנהוג כ

 ודעתההבשיקבע  המסירהלא תמסור לקונה את הדירה במועד והחברה רה במק .ב

לפי  שהי מצד הקונה המוטלת עליווי חובה כלעקב אי מל  לעיל 7.13כאמור בסעיף 

העמידה  חר שהחברהבדירה לא הזקחאת ה קונה לא יקבלה והזה, או במקר הסכם

 קאי לכל נזבלבד אחר הנלרשותו את הדירה עפ"י הוראות הסכם זה, יהיה הקו

שיקבע בהודעת  המסירה דמועשא בתשלומי האחזקה החל מישייגרם לדירה וי

ין הפרת ד אחר בגעיות החברה לכל סלגרוע מזכווזאת מבלי   לעילור מאהחברה כ

"שומר  -מחובת החברה, , לנהוג כ רועיל כדי לגער למובא אין י הקונה.ם ע"ההסכ

 .1967 -כמובנו בחוק השומרים התשכ"ז חינם" סביר בקשר לדירה

 ת:תאמוולאי הקויים ללי תאחריו

 במפרט או הור, לעומת תיאבדירהגלה תתכל אי התאמה ש התקן על חשבונת תהמוכר .7.25

במועד  כפי שהינם( אגרותו איותנ להיתר, שהבק) התכנון והבניהבתקנות  ואבתקן רשמי 

, (דירות)המכר  על פי הוראות חוק תעל המוכר לתקנה חלהושהחובה  ,הז חתימת הסכם

 ת, וזא("חוק המכר" -ו התאמות" יתאמה", "א"אי ה - מהלהלן בהתא) 1973-תשל"ג 

בין זה לאמור בהסכם סתירה בין ה בכל מקרה של בחוק המכר. ך התקופות הקבועותלמש

 כר, תגברנה הוראות החוק.המוק ת חהוראו

 התאמות כאמור לעיל, מותנות בכך שהרוכש יודיע ון אילתיק תוכרמה תהתחייבויו .7.26

 , ואם לא ניתן לגלותההמסירה דעך שנה ממווי התאמה תקיום כל א לע בכתב תלמוכר

אי  לתהנתג זמן סביר מהיום בו ךתות הדירה לרשות הרוכש, בבדיקה סבירה בעת העמד

הינו דחוף אזי  ון הליקויקותיככל  (.""הודעה בדבר אי התאמה -זה סכם הב) מהההתא

 .טלפוני הרוביצוע אישור מסי רשאי הרוכש להודיע על כך בדוא"ל

 אותהור לתקנה על פי תויבחמ תלתיקון ואשר המוכר הניתנת רוהתאמה כאמאי  התגלתה .7.27

את אי  תרוכהמ ןקתת אי התאמה,דבר הודעה ב תוניתנה למוכר ,חוק המכר או הסכם זה

הזדמנות  תאיפשר למוכר ובתנאי שהרוכש הדין,הסכם זה ו אותעל פי הור כלעיל התאמהה

  .המנאותה לתקן את אי ההתא

 יותר במשך ואאותה פעם אחת  נהתיק תשהמוכר רהתאמה לאחגלתה אי התו חזרה .7.28

 - ישל א קונהבדבר אי ההתאמה, או שתי עד הודעת הרוכשחילתן במושנתיים שת

רשאי  ,וכשהודעת הריר ממועד בן סאותה בתוך זמ נהלא תיק תכרחוף והמוד אמהההת

 תוכרלמ ר הרוכשזה, ימסו הרישא בהוצאות התיקון. במקת תוהמוכר הרוכש לתקנה

 .התיקון דמת על כך בכתב טרם ביצועמוק ההודע



27  

 

 
 

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

         

 

ו בדיקת לשםנכס נה, להיכנס ללקבלני מש ו, לקבלן ו/אתוכרלאפשר לממתחייב  הרוכש .7.29

תיקונים  כסע מתוך הנ, וכן לבצהיינאי ההתאמות, ככל שתה בצע את תיקוניי לכדו

רות יבבשעות ס וייעש שאלה תף, ובלבדושין ו/או ברכוש המישיידרשו ביחידות אחרות בבנ

 בתיאום מראש עם הרוכש.ו

 לכ פיען כאמור בהסכם זה ולוציבב תא חייביי ההתאמות שהבצע את תיקון את תוכרמה .7.30

תוצאה שכ ככל תאמה.הי העת הרוכש בדבר איר ממועד מסירת הודסבמן ך זדין בתו

 תתקן המוכרתהמשותף  שוכאו לר דירהייגרם נזק לכלעיל  תמביצוע תיקונים ע"י המוכר

הקדם ל הניתן, בלקדמותם ככ המשותף ושכראו ה הדירהחזיר את מצב ת"ל ונככל נזק 

ויות לגרום התיקון עש ודותבעי כ ונהע לקידו ר סיום עבודות התיקון.חאהאפשרי ל

, בעת ביצוע התיקוניםו/או ברכוש המשותף ימוש בדירה ה בשפגיעלאו  ויותהפרעות לנוחל

ופים, חדיקונם שאינם במקרים של ת .ןתפעל לצמצום אי הנוחות ככל שניתואולם החברה 

 . ירהשיבוצע בד ועד תיקוןמ למראש עימים  3קונה לפחות המוכרת תודיע ל

 הבניין אוו בבניית קועסבלנים שהקמכתבי התחייבות  יא לרוכשלהמצל וכת תהמוכר .7.31

ם מוכני כשיםיזרים הנרבאמספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או 

הרוכש לגבי העבודות  ק, אחריות ישירה כלפיפסמספקים, בהם יקבל על עצמו הקבלן או ה

 וצעו או שסופקו על ידו.בש ותורסחמרים וההחום, ימתקנים, המערכות, המוצראו ה

אחריות כלעיל, יהיה על הרוכש  ות או תעודותבי התחייבלרוכש כת תוכרהמ ההמציא

ק תעבדבר אי התאמה כלעיל ולהעביר ה ל הודעהלספקים בכ לקבלנים או לפנות ישירות

כש או הרו זמן סביר לדרישת ה בתוךלא נענ קבלן או הספקרה שה. במקתפנייתו למוכר

ו מחמת פירוק א טת רגל אויפש ים מחמתנוקהתי פק לא יוכלו לבצע אתו הסא לןשהקב

לשוב אי רוכש רשש, יהיה הכוקבוע, שלא לבקשת הר שמונה להם כונס נכסים זמני או

י ההתאמות יקויים ואתקן את הלת תם והמוכרינלביצוע תיקו בדרישה תולפנות למוכר

 רר כי אין באמור כדי להסייובה, פקלמען הסר סין. ובהתאם לכל ד בהסכם זה כאמור

 .תאמות על פי כל דיןאי ה תיקוןות ליאחרת מהמוכר

הליקויים ו/או אי לתיקון ול לעיל לפע רואפשר הקונה למוכרת ו/או לשליחיה כאמ לא .7.32

קבלת צו, ליכים משפטיים, ל נקיטת הות בדרך שבעקיפין לרב ו, במישרין ו/אההתאמות

יה ה, תרתמכת אחסול רשות מט, בית דין או כמשפ יתב טה אחרת שלהחל פסק דין או כל

כן, -והליקויים ו/או יראו את הקונה כמוותר על תיקונן. כמ יקוןפטורה מת המוכרת

ה מסרב לאפשר למוכרת ילנדרש מחייב גישה מאת דירה אחרת, אשר בעהוהתיקון  במידה

נגד בעלי יל כלער שפטים כאמוים מף שהחברה נקטה בהליכל א, עשות כןו/או לשליחיה לע

עד למועד בו תתאפשר לה הנגישות התיקון  רה מביצועופט המוכרת היה, תהדירה האחרת

ך את תקופות הבדק ו/או האחריות כדי להארי באמור לעיל הדרושה למקור הליקוי. אין

 בחוק המכר. הנקובות
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ל ש ותות מיוחדתכונדירה, עדכון בכתב בדבר מסירת החזקה ב ור עד מועדהמוכרת תמס .7.33

"הוראות : עיל ולהלןהמשותף )ל כושבדירה ובר תחזוקה ושימוש והוראותה הדיר

ם יבכל האמצעה, לנקוט קו(. הקונה מתחייב לקבל את הוראות התחזהתחזוקה"

מתאימות,  הבלתי ולהימנע מכל הפעולות תו, לעשות את כל הפעולות המתאימוהצעדים

בהתאם  ימוש נאות ומתאיםבה שת שואותה, ולע לתקןשמור על הדירה, לתחזק ועל מנת ל

 .ורבכתב כאמ ה שיינתנוקחזוהת וראותהל

-ו עלנבים שיותקו/או רכי םילא תחול על המוכרת אחריות כלשהי לאביזרים ו/או חומר .7.34

גרמו לליקויים אשר ייהחזקה בדירה ואף לא  תרידי הקונה ו/או מי מטעמו לאחר מסי

או /ו/או ע"י כל מעשה וסביר בלתי  ושאו עקב שימך ו//או הוחרפו כתוצאה מכ הבדיר

הג הקונה שלא על פי הנחיות או אזהרות ו ו/או אם נשל מי מטעמקונה ו/או הל מחדל ש

ושימוש  הכונות מיוחדות של הדירה או הוראות תחזוקלו בדבר תל שניתנו ככ בכתב

 לוו ה או הומצאהקונאם וככל שהוסבו לטובת  ,האחריותפי האמור בכתבי  בדירה ו/או על

שלא  ו/או בבניין בדירה ם שבוצעובשינויי או ותדות נוספובאו אם הליקויים קשורים בעו/

ו/או שבוצעו ע"י הקונה רת הדירה לאחר מסי וא/וו/או מי מטעמה באמצעות המוכרת 

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

ו/או תן עבודות וא יות לגבירחהחברה, תגרום לביטול הא םטעמע צולי מקות בעאמצעב

 ים.תיקונ

 .מבוטל .7.35

דירות בפרויקט הדק בכל י תקופת הבע את תיקונלקונה כי בכוונת המוכרת לבצ נמסר .7.36

ו ואמשיתים יבוצעו במספר מועד פיכך ייתכן שהתיקוניםלובמרוכז, לפי סוגי הליקויים 

  .םתדחיפול םנו בהקדם האפשרי בהתאפים יתוקחוד םיויכי ליקר בהיו מראש עם הקונה.

ים, לידי הרוכשת הדירות הראשונות בפרויקט אשר בנייתן הסתיימה ועד מסירבסמוך למ .7.37

ר את מקבל הרכוש וחדעות דואר אלקטרוני לרוכשים ותאפשר להם לבמוכרת הותשלח ה

רוכשים ה נוענככל שלא ור. ו נשלחו ההודעות כאמם בהיום מימי 10תף וזאת תוך המשו

עיניה את מקבל הרכוש  כרת כראותתקבע המו עיל,עד דלומהלבקשת המוכרת תוך ועד 

המשותף הנקוב בהודעה. רכוש מה חלקבאותו  ת החזקהל אלקבהמשותף וזה יהא חייב 

נאמן ם כף גשותיפעל מקבל הרכוש המברכוש המשותף כאמור  הקבכל הנוגע לקבלת החז

תיעשה  ידו שה עלעיתלפי ההקשר והעניין, וכל פעולה ש, טקות בפרוידיר של כל יתר קוני

 ייבם. בשמם ותח אף

ויקט כמקבל פרדירה בר( של יות ד אוחר )אחקונה או/או כאמור הרוכשים קבעה המוכרת  .7.38

ת עדישותף יהיה מוסמך בלכי אותו מקבל הרכוש המ הרכוש המשותף, אזי מסכים הקונה

כל ו ,וגע לקבלת החזקה ברכוש המשותףהנל כבתייגות, ו הסו, ללא זכות ביטול אטעממ
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ותף הרכוש המשותף בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המששל מקבל  ו/או מחדלולה פע

 את הקונה. יחייבו

ם ממנו המשותף או כל חלקי ושכרכי ה או מגורם מוסמך עפ"י דיןרשות מוסמכת אישור מ .7.39

ק של הרכוש תו חלאות ריאמנה למסיה נותקינים, ישמשו כרא מיםתאיו מנבדקו ונמצא

 ו.ס אלימתייח רוהמשותף שהאיש

בים, על ינויים המחוילעיל המתייחסות לקבלת החזקה בדירה יחולו, בש 7ף ת סעיהוראו .7.40

 אים:בהקה ברכוש המשותף כמפורט בסעיף זה, בשינויים החז לתקב

ירת ם מסיתחילו מיוחוק המכר  "יעפתף של הרכוש המשוות חריוהאהבדק  תקופות .א

 . ףלמקבל הרכוש המשות שותף בבניין המ כושהר

 שותף לא תחייב את המוכרת, אלא אם ניתנה בכתבברכוש המ על פגמים ודעהכל ה .ב

 לי הדירות בבניין.ל בעש ותם החוקיתעל ידי נציג

 מקבילתף, יגרום לעיכוב שומסירוב לקבלת הרכוש המ מובהר, כי כל עיכוב שינבע .7.41

וש כברה על רצונו לקבל את הרודיע לחלה שאייהיה ר ונההק .הדירותרת יתר במסי

 ו.התאם לקבל את החזקה בדירתרים ובג הדייתף כנציהמשו

ס לרכוש המשותף לרבות חרת ביהמוכ ות שלהאחרית הבדק/כי תקופהודע לקונה  .7.42

ככל אם ו וספיםיין ואת הבניינים הנשותפות שישרתו את הבנמההמתקנים ו/או המערכות 

ראשונה ירה ההד של הלעיל, תחל ממועד המסיר 3.6 עיףבס כמפורטכך, שהמוכרת תקבע 

נמסר ובלבד שקודם לכן  ראשון שאוכלס מבין הבניין או הבניינים הנוספיםה יןבבני

 .(תומשותף כאמור )לרבות המתקנים ו/או המערכות המשותפה הרכוש

 דירהשינויים ותוספות ב

 במפרט.  ועקבל, מעבר רהבדי מהמוכרת לבצע שינויים שרשאי לבק הקונה אינו .7.43

 כוי כספי כמפורט במפרט. ורה לזיטים בתמישל פרקנתם הת על רהקונה ראשי לוות .7.44

ע למוכרת על ירה לזיכוי כספי יודמוטים בתיפר ותר על התקנתם שלקונה המעוניין לו .7.45

לאחר הצגת הפריטים  מיםי 10או  סודות הבנייןום שלב ביצוע ימיום סי לא יאוחרויתורו 

 .ן השנייםה המאוחר מביהחברע"י 
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 אחרים םיסים, היטלים ותשלומימ .8

רים לממשלה ומי חובה אחלאת כל המיסים, הארנונות ותש לםייבת לשהחברה מתח .8.1

ומאותו  ירת החזקה בדירה,ה עבור התקופה עד למועד מסרייה בגין השטח והדירעיול

חה בגין היטל השב חיובלמען הסר ספק, ידו.  ונה וישולמו עלולו  על הקך ואילך יחיראת

חברה. חיוב על ה התשלום ול חובתעד חתימת החוזה תחומל עדנית אשר אושרה בגין תוכ

לפני מועד ושרה לאחר מועד חתימת החוזה אך א שרין תוכנית אטל השבחה בגיבגין ה

כויות שההקלות ו/או זבכפוף לכך חברה וזאת ה התשלום על תהחזקה תחול חוב מסירת

רה ו/או אושרו לחב נויתנמשביחה וכנית הת בתלומוההטבות הג ו/אוהבניה הנוספות 

 . ת הפרויקטבעקבות בקשת החברה במסגר

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

ו בעקבות שאושר ו/אולות שיינתנו לחברה הקל או הניצול ו/או כה ינלת זכויות הבגדה

 .ר מועד חתימת הסכם זהאחתישא בו החברה אף ל קט,ה במסגרת הפרויהחברבקשת 

ים או נירולמיניהם, עילומי החובה שות, הארנונות, ההיטלים, תהאגר מסים,ה כל .8.2

ו שיחולו א/החלים ו ,אמכל מין וסוג שהומים האחרים, וכל התשלו ם או אחריםממשלתיי

ה (, לתקופים""המסית )להלן: עד בבות דמי ניהול ו/או ובקשר אליה, לר ל הדירה אוע

קונה הם קיבל ו על ידו, בין אוישולמ ל הקונהה במועד המסירה ואילך, יחולו עשתחילת

ה ה נבעאם אי מסירת החזק המסירה ובין אם לאו, אלאד ועקה בדירה במאת החז

ביר מהותיים המונעים שימוש סליקויים ת של מסיבוו/או  קונהב תלויות שאינן בותמסי

את  בלתדרישת הרשות המקים לתקופה הנ"ל לפי סשלם את המ. הקונה יוריםגה למבדיר

ים הקבועים לכך יאוחר מהמועדא דיחוי ולא לל שירות לזכאי לקבלם,תשלום המסים, י

 בדין.

 כלכ –דין  יפעל וכשי דירות ל על ריוח רשנוסף אאו /אחר ו וכל מס חדש ו/אומס רכישה  .8.3

לם על ידו במועדים שוהקונה וייחול על  -זה  חוזההעסקה נשוא שיחולו כאלה בגין 

ות בהתאם להוראו ירלמוכרת בהקדם האפשקונה מתחייב להמציא . ההקבועים לכך בדין

 השהרכיוא מס לום מלאישור רשויות המס מופנה ללשכת רישום המקרקעין על תשהדין 

  .ליושחל עס אחר ו/או כל מ

עות מי מו או באמצכישת הדירה בעצור רלערוך את השומה העצמית עבהקונה  באפשרות

 רקעין לצורך עריכתה. מק מטעמו או לפנות למשרדי מיסוי

המוכרת ו/או עוה"ד כל אחריות לשומה העצמית,  עלכי לא תחול  רהבלמען הסר ספק יו

מם בקשר מטע כלפי מי ואו/ טענה כלפיהםקונה כל ל היא תהבה, ולהכרוך ולכל הקשור ו

 עם כך.
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"ד לכלול בטופס הדיווח לרשויות המס ת ו/או עוה, יסכימו המוכרקונהככל ולבקשת ה

המוכרת לא תחול על  מטעם הקונה, חוומטעם המוכרת לרשויות המס גם את הדיגש המו

ור בהגשת ו/או איחח ווהדי ם הגשתבקשר עאו עוה"ד ו/או על מי מטעמם כל אחריות /ו

 שומה, כמפורט לעיל. כת הו/או ערי חיווהד

 מהוגדאמורים להישלח אליו מרשות המיסים )לסמכים אשר י מוהוא מאשר כונה ידוע לק

ובתו ות המיסים לכתחו על ידי רש( ייתכן וישל'וכשובר תשלום מס רכישה, הודעת שומה ו

 הזכם המצוינת בהסלכתובתו א לוים, רד הפנשל מש כפי שהיא רשומה במאגרי המידע

ת לקבלת כי האחריו ומתחייב הקונה מאשרהדיווח לרשות המיסים. לפיכך ופס ו/או בט

ועד מב בות קבלת שובר מס רכישה על מנת שישלמולר מסמכים מרשות המיסים במועדם

 לעוה"דו/או  ובתו במאגרי משרד הפנים תחול עליו באופן בלעדי ולמוכרתון כתו עדכו/א

 וכרתכל טענה ו/או דרישה כלפי המ קונהא תהיה ללוכך ות בקשר עם ה כל אחרייהתלא 

 בקשר עם האמור.  או מי מטעםו/או עוה"ד ו/

ידי  ה, ישולמו עלקסעככל שיחולו על ה , מס מכירה ומס רכוש,נסהמס שבח ו/או מס הכ .8.4

 המוכרת. 

ושאי  זה החוז על פי הקונה שילמה המוכרת במקום הקונה תשלום כלשהו החל על .8.5

 וכרת את הסכוםה למישיב הקונ צוע התחייבויותיה,בבי את המוכרת עכבלומו עלול לתש

גור ועד , החל מהיום הראשון לפיעילפיגורים, כהגדרתה ל יביתור בתוספת רששילמה כאמ

לגרוע מכל  מיד עם דרישתה הראשונה, וזאת מבליפיגור בפועל, מלוא הסכום שב ןלפירעו

ובלבד שהמוכרת  כל דין ל פיזה ו/או ע וזהכרת על פי חקנים למומו ושיהי תרופהעד או ס

א ם לובכתב בטרם ביצוע התשלום ואשר במהלכימים מראש  7ה התראה בת  לקוננתנה 

ת הרוכש לעלות רוע מזכויועיל כדי לגל רומבא אין .ה את התשלום האמורשילם הקונ

  .יהנושה המקורלו כלפי ו דמשר עידה ואלם על טענות כלפי המוכרת כנגד התשלום ששו

הקונה  שהו החל עללשאת בתשלום כלובה להטיל על המוכרת את הח לעיל כדי אין באמור .8.6

לפגר יך ושמהונה לן ו/או כדי להוות הרשאה כלשהי לקדי על פי חוזה זה ו/או על פי כל

 לום.בתש

, םמעד לתשלומוננקב  ואשר לא שולמו ע"י המוכרת במקום הקונה כאמורשהתשלומים  .8.7

בדירה  חזקהרישתה ובכל מקרה עד למסירת העד דימים ממו השבעמוכרת בתוך מו לישול

מאותה רשות ו/או  ונהמיד עם דרישתה הראש -לרשות המוסמכת מוקדם לה, וכתנאי 

עד הנדרש על ידו ו/או על ידי המוכרת ו/או על במו -אחר  כל גורםלו במועד הקובע לפי דין

 עמה. פי המוסכם



32  

 

 
 

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

         

 

עם חברת חתום חוזים נה לחייב הקותמה, חרת בהסכם זא מכל הוראה מבלי לגרוע .8.8

 ,  כדלקמן:וא התשלומיםת במלולשא ת הגזהעירונית וחבר רשותהחשמל, ה

( מל""חברת החשן: להלם חברת החשמל לישראל בע"מ )יב לחתום עתחיהקונה מ .א

מונה  וחיבורלאספקת חשמל לדירה ולשאת בתשלומים עבור התקנת על חוזה 

בות הפקדת פיקדון ]ככל ל לרלרשת החשמ ירהות חיבור הדדירתי והוצא חשמל

 ש[.שיידר

ל חוזה ב עמקומית או עם תאגיד המים והביוהשות חתום עם הרהקונה מתחייב ל .ב

 וחיבורו הדירתי נה המיםעבור התקנת מו םלומילאספקת מים, ולשאת בכל התש

יבור ת החעלויו תאית לשלם שאתהא ר . המוכרתוהפקדת פיקדון ]ככל שיידרש[

 ,ייבויותיההתח המוכרת בביצועעכב את עלול ל מםלושאי תשבלבד ו במקומו

לדרישת המוכרת, אך  תאםרת את עלויות החיבור בהב להשיב למוכנה מתחייוקהו

 החזקה.  תריחר ממועד מסלא יאו

על ייב הקונה לחתום על כל המסמכים הנדרשים ברשות המקומית כבמתחכן 

טפים. הקונה מתחייב וה והמיסים השמיסי הארנונ רך תשלוםוצל דירהויות בהזכ

אגיד המים והביוב, כי חתם על מית או מתוקמ שור מהרשותת אילמוכר להמציא

דירה יות בהזכו ית כבעלמוקחיבור מים לדירתו, וכי נרשם ברשות המ דברהסכם ב

 רוהאמ האישורהמצאת ושילם את כל המיסים השוטפים החל מרישומו, כאמור. 

צע את לקונה. המוכרת מתחייבת לב הת החזקה בדירמוקדם למסיר ינה תנאיה

יד תאגהמים לפי דרישת הרשות המקומית ו/או קנת מונה תהל ות הדרושותההכנ

הביוב מהמוכרת מים וגיד הו/או תא היהמים והביוב. במקרה בו ידרשו העירי

רת למוכלהשיב  הייב הקונתחמ ורו,וחיבהדירתי תשלום בגין התקנת מונה המים 

מסירת ועד וחר ממם לדרישת המוכרת, אך לא יאאים הנ"ל, בהתאת התשלומ

ימים ושבמהלכם לא  7בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לקונה בת  אתוז ההחזק

 .שילם הקונה את התשלום בגין התקנת מונה מים דירתי כאמור

על חוזה ם ותב לחמתחיי ז, הואבמידה והקונה יבחר להתקשר עם חברה לאספקת ג .ג

 הגז לרשת חיבור הדירה, בגין חברת הגזאות רקת גז לפי הועם חברה לאספ

 ר עם התקנתבקשת הגז, כל התשלומים שיידרשו ע"י חברולשלם את המרכזית, 

ור פיקדון של בעואת חלקו היחסי , הגז המרכזית תוחיבורו לרשדירתי מונה גז 

 הגז על חשבוןע"י ספק ש רדשתי מקדמה וכן כלמונה הגז ישירות לחברת הגז, 

המוכרת  - הסבירדעתה  יקוללפי ש ירה או במידה שהמוכרת תבחרדצריכת הגז ב

עלול לעכב  התשלוםשאי בלבד ו ית לשלם את עלויות החיבור במקומו,תהא רשא
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והקונה מתחייב להשיב למוכרת את עלויות  ,יבויותיהחייצוע התוכרת בבאת המ

 החזקה.מסירת  וחר ממועדאי ך לאכרת, אשת המוהחיבור בהתאם לדרי

  שוםיהר .9

 יטחונות שקיבלוכן להשבת הב הקונה עפ"י החוזשל הלמילוי כל התחייבויותיו וף בכפ .9.1

מתחייבת לבצע את כל המוכרת , זה וראות חוזהתאם לההב הגוף המלווההקונה מ

או כל חלק ממנו  שהפרויקטל מנת ע ם עליהבים המוטליאת כל החיוהפעולות ותקיים 

שום ים המשותפים, ולרי, בפנקס הבתחוק המקרקעין אותבכפוף להור ל הניתןככ ירשם

בהתאם  ףמשות בבית הכת רישום המקרקעין כיחידשם הקונה בלש עלויות בדירה הזכ

י זמן ם הנ"ל פרקיין המועדי]דירות[ ובלבד שלא יבואו במנם הקבועים בחוק המכר למועדי

נן תלויות בחברה כאמור מסיבות שאי וםשילביצוע הליכי הרם קיימת מניעה כלשהי הב

לגביהן כי העיכוב בביצוע  החיוכה תשהמוכר לבדבו '[הליכי פרצלציה וכד]כגון קיום 

  . ה למנוע את קיומןתהי הא לא יכליוה הבשליטתבות שלא ב נסירם עקגהרישום נ

 י, יעשה לאחר שיושלמו הליככאמור שותףבבית מ הדדירה כיחישרישום ה הנמסר לקונ .9.2

ל תם שהחברה והם באחריו יצעים על ידשאינם מבו כאמור מוקדמים לרישוםשום יר

אשר לא  כי עדלכך  עהקונה מוד לפיכך, .אלשות מקרקעי ישררות הרשות המקומי

מנו ו כל חלק מהפרויקט, אההליכים כאמור בסעיף זה לא ניתן יהיה לרשום את  יסתיימו

 או תביעה כלפי/ל טענה ו/או דרישה וכבמשותף, ועל כן הוא מתחייב שלא לבוא  כבית

 .כרהמ להוראות חוק אםובהת בכפוף והכל כךעם כרת בקשר מוה

תף וכן רישום זכויות כבית משו ט או חלקורויקום  הפשלעיל, רי 9.2כפוף לאמור בסעיף ב .9.3

ים בחוק המכר. בחישוב בועם הקועדיתאם למה יבוצעו בהבדירה על שם הקונ החכירה

ת מן הסיבות ות הנובעויחמניין המועדים דוק המכר לא יבואו בחב המועדים הקבועים

הרישום  עובביצ כי דחיותובלבד שהמוכרת הוכיחה  להלן 9.6 -ו 9.5עיפים ת בסהמנויו

  .ע את קיומןעקב נסיבות שלא בשליטתה והיא לא יכלה היתה למנו מונגר כאמור

 , תהיה הדירה חופשיההנכי בעת רישום הזכויות בדירה על שם הקותחייבת המוכרת מ .9.4

 .ונההקן ישנרשמו בג אלו למעטאו צד ג' כלשהו, , ד, משכנתאובמכל עיקול, שיע

קה, רישום הערות, לויחוד וחהליכי אתצ"ר, רישום  רישום הבית המשותף יעשה לאחר .9.5

שבתוקף החלה על התב"ע  אם להוראותמחויבים בהתזיקות הנאה וזכויות מעבר, ה

 .בות היתר הבנייהרל הפרויקט ועל פי כל דין

ברישום ו א/ותים המשותפים בהאו יגרם ברישום הבית  עיכוב אשר קונה, כי כלדע לוה .9.6

אם נגרמו על ידי  ביןרת, ים במוכנם תלויים שאימגורמ הות על שם הקונה כתוצאהזכוי

הרשות שונות, לרבות, אך לא רק, ויות השעל ידי הר אחרים ו/או הקונה או על ידי קונים
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ה קעין, ו/או מכל סיברישום המקרנון ובניה, לשכת הוועדה המקומית לתכ ,תהמקומי

וזה רה של חדבר הפהווה היהתחייבויות המוכרת כאמור, לא  צועביד ערת, ידחה את מואח

 ועיצדחיות בב יכרת הוכיחה ובלבד שהמוכ יקנה לקונה זכות לפיצוי כלשהו ולא זה,

 . למנוע את קיומן הה והיא לא יכלה היתתטעקב נסיבות שלא בשלי מונגר ישום כאמורהר

, במשרדי המוכרת יאום מראשבתו תכרדרישת המום מימי 21פיע תוך חייב להוהקונה מת .9.7

המסמכים הנדרשים ו/או בכל משרד ו/או ך חתימה על רולצ ה"ד המטפלבמשרדי עו ו/או

שום ירכן, כשיתאפשר רישום זכויות הקונה בלשכת  וכמו, ממשלתית ות מקומית ו/אורש

ת ו/או מוכרשום המקרקעין, במשרד הכת רילשמתחייב להופיע ב המקרקעין, הקונה

וכרת ו/או ייקבעו ע"י המבמועדים ש פל ברישום הדירה ע"ש הקונה,ד המט"והע במשרד

טרת מ, לש ובכתבימים מרא 21של בהתראה  "ד המטפל ברישום הדירה על שמועוה

ם ולצורך רישוכבית משותף ך רישום רושידרשו לצ עפ"י דין חתימה על כל המסמכים

כי רישום נון, מסממכר, תק שטרופס, , בקשה, טצהרהלרבות כל ה בדירה על שמו ויותהזכ

וכל מסמך ייפוי כח, הסכם שיתוף, חוזה, הסכמה  ,ףצו בית משות משותף ותיקון בית

 דצ. כל עיכוב מביצוע הפעולות המנויות בסעיף זה לשםעת לעת דרשו למחר, כפי שיא

טית, לוונה בביצוע פעולת הרישום הרדחיייגרום לסעיף זה  ום הוראותהקונה בקי

את  שליםנה יטרם שהקו על שם הקונה הויות בדירה לא תירשמנש כי הזכודגמה. מבהתא

 כל התחייבויותיו לפי חוזה זה. 

 ,או לעוה"ד המטפל את כל המסמכים/ו יא למוכרתקונה להמצמתחייב הכמו כן, 

לצורך רישום  סכם זהה"י עפ יאםהקונה להמצושים, שעל שורים הדריאהתעודות וה

, ך לא רקות, לרבות, איכל הרשויות הרלוונטו/או ב עיןקרקום המבלשכת רישתיו זכויו

י כל המאשרת כ המקומית כישה לרישום בפנקסי המקרקעין, אישור הרשותר מס ראישו

לתום שנת ין הדירה, החלים עד גבו/או התשלומים ו/או ההיטלים בגין חוזה זה ו םיהמיס

דירה על שם זכויות בם הלרישוהתנגדות  ת כלבמלואם וכי אין לאותה רשולמו המס, שו

מכלליות האמור לעיל, ימציא הקונה בלי לגרוע מקרקעין. מם הישוה ללשכת רנהקונה מופ

 יפאחר כפי שיידרש לצורך ביצוע הרישום כאמור ל ךאו כל מסמ בלה, תצהיר, אישורכל ק

 ובת בנק(ו לטזכויותי שעבד את הקונהל ש)ככ שטר רישום משכנתא דרישת עוה"ד לרבות

  .זה םכלהוראות הס ףוהכל בכפו כיוצא באלהעד בית וי ואישור

הקונה כדי לפטור את  לן,לה 12.3 בסעיףפוי הכוח הבלתי חוזר, כמפורט יתן יאין במ

 יבויותיו בסעיף זה.ימהתח

מילא  ה לאאו מחמת שהקונ נהצע מחמת מחדל של הקוובאם התעכב הרישום או שלא  .9.8

הווה יל, הרי פרט לכך שהדבר לעי 9.6יף ם לסעותיו בהתאיבויבמועד את מלוא התחי

לנה על כה את המוכרת בכל התרופות הנתונות בידיה, תחויז אשרוזה מצדו, הפרת הח

ם הזכויות וש)לרבות מיסים ואגרות(, והאחריות לרי עות מכךבהוצאות הנוהקונה כל ה
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ה קונאת ה כדי לפטורזה  נה בלבד. אין באמור בסעיףוהק על שם הקונה תחולבדירה על 

 וזה.רת על פי החכוהתחייבויותיו כלפי הממקיום 

 ת המסמכים הנדרשיםימת הקונה על מסמכי הרישום ו/או אי המצאה מאי חתאם כתוצא

כוב לו של הקונה ו/או עידחזה לעיל ו/או חלק מהם, ו/או כתוצאה ממ 9.7ף יכאמור בסע

ות בגין כל י לרבק כספלמוכרת נזגרם שה ו/או מחדל של הקונה ייממע עברישום הנוב

ך, לרבות הוצאות הנובעות ת בשל כו למוכרשייגרמפסדים והה ההוצאות, הנזקים

מהקונה והקונה מתחייב לשלם  ובעות זכאית לתחר, תהיה המוכרמהערבויות או נזק א

כל סעד ו/או תרופה וע מה, והכל מבלי לגרזק מיד עם קבלת דרישנהלמוכרת את מלוא 

 י לגרוע מזכותר לעיל כדואין באמ ו/או מכוח כל דין. זה זהוח חונים לה מכהמוקאחרים 

 ן ו/או להעלות טענות בגין האמור.הקונה להתגונ

בו תהא ממוקמת המוכרת רשאית לרשום את הבניין  כיקונה ל נמסרספק,  הסר למען .9.9

ספים והנ ניםהבניין ו/או הבנייביחד עם או , נפרד תףמשו נשוא חוזה זה, כבית הרהדי

ולאור  כרתשל המו הסביר ל דעתהאו חלקם(, לפי שיקו המקרקעין )כולם לעו וקמשי

ף הוראה הבית המשות תהא רשאית החברה לקבוע בתקנוןקיומם של מתקנים משותפים 

לכלל פים לקים והמתקנים המשותחהר קיומה של נציגות על משותפת לתחזוקת בדב

 .הפרויקט

ים למסחר דיקט המיועי פרוקלר וכן חם למסחישטחול שהפרויקט יכל קונההודע ל .9.10

ו יירשמו קונה כי חלקים אלל הודע נים המשמשים אותם בלעדית.ושטחים ו/או מתק

נוהלו בנפרד כל זאת בהתאם לאמור ת המשותף ויגף נפרד בבינפרדת ו/או אכיחידה 

 לקייין ואת יתר חים הן את הבנמתקנים המשמשאו /ובנספחיו. שטחים ו הז בהסכם

ם אותם הם ות משותפת לאגפישמו בצמידרוקיימים כאלה, י ם וככלויקט, ארהפ

ב"ע ובהתאם להוראות הדין והת של המוכרתהסביר לפי שיקול דעתה  הכלם משמשי

של יימנע השימוש הסביר  אענה זכויות הקונה על פי הסכם זה ונספחיו וללא תפגבלבד שו

 .הקונה בדירה

מתחייבת  רתית משותף, המוכניתן לרישום כבינו מקרה שבו הדירה הינה בבית שאב .9.11

או ברשות מקרקעי /ין והמקרקע בלשכת רישוםלרישום זכויות קונה הדירה בדירה 

כאמור בסעיף  ודיחלוקה ואם ממועד רישום חום שישה חודשי, לא יאוחר מתישראל

 ונה,מועד העמדת הדירה לרשות הקו מ, א1973-(, תשל"גחוק המכר )דירותוק חל( 1ב)א()6

 לפי המאוחר. 

אזהרה, חכירות וזיקות  ותהער קעיןלשכת רישום המקרהמוכרת תהיה רשאית לרשום ב .9.12

או לגבי שטחים /ש המשותף, והמשותף ו/או הרכו הנאה על המקרקעין ו/או הבית

 עתהד ולרשנה עפ"י שיקמהם כפי שתיד בי חלקגלהמיועדים לשימוש כלל הציבור ו/או 
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דירות אחרות  מעבר לציבור )לרבות בעלי ויותלהבטחת זכ היתר, בין הסביר ובהתאם לדין

לעיל(, זכויות  3.6או לבניינים הנוספים כמפורט בסעיף ו/או לשטח המסחרי ו/ ויקטבפר

ושם של לשימ ועדם, במתקנים ובמערכות, לרבות חדר טרנספורמציה שנושימוש בשטחי

לי או של בעמסחרי טח האו של השלקים אחרים בפרויקט ח יחרות או של בעלדירות א

. כן תהיה הסבירדעתה  פי שיקולעל  כים,ו/או שאינם סמו םת במקרקעין סמוכיזכויו

ם לדרישות הרשויות, להקנות ו/או או בהתא בירהס לפי שיקול דעתה המוכרת רשאית

יל, ובלבד שלא תיפגענה על כאמור ויות בכל אחד מן השטחיםת זכימקולהעביר לרשות המ

 ה עצמה. בדירונה ת הקזכויו

פעולה שמטרתה חלוקת המקרקעין  לצע כלאחר הרישום, לב ה זכאית, אףת תהיהמוכר

ציבור ו/או צירופם מהם לצרכי  מחדש והפרשת חלקים ו/או איחודם ו/או חלוקתם

באמור  ןיאלבד ש, וב מקומיתאו הרשות ה רמ"י תישדר למקרקעין סמוכים, והכל לפי

זה ובנספחיו,  כפי שמופיע בהסכםה ו/או תיאורה הדירות למוכרת הזכות לשנות את להקנ

 לעיל. 2.5ים כאמור בסעיף ויניעט שלמ

 ותף יירשם רק לאחר השלמתהבית המשון ייתככי  הודע לקונהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.13

אה ו/או זכות מעבר נה ו זיקתרה ו/את לרשום העיהמוכרת רשא ם הנוספים וכן, כיהבנייני

ת בורלישי לטובת כל צד של ,יבנה במקרקעיןר יאש מציהטרנספורחדר על המקרקעין ו/או 

ל המוכרת, ש הסבירת ו/או חברת החשמל, לפי שיקול דעתה הציבור ו/או הרשות המקומי

 תחייב לחתום עלמם כנ"ל, וימכרת לבצע את הרישווזרת למוהקונה נותן הסכמה בלתי חו

יות וזה זכועפ"י החלקונה  וקנוידרש לצורך כך, אם וככל שיידרש. אם הימסמך של כ

ה ו/או גג ו/או מחסן, , כגון: מקום חנילדירה עצמהף סו, בנת לשטחים נוספיםמיוחדו

כש, בדרך של שהקונה רחים אלה לקונה, אם וככל הזכויות בשטתפעל המוכרת להקניית 

 .ןידפי טית אחרת על פאו בדרך מש הצמדה

תם חלקים פרט לאורקעין, המק חוקו בתש המשותף, כהגדרוכיוצמד חלק יחסי בר לדירה

המשותף ויוצמדו בצמידות י המוכרת ממסגרת הרכוש שיוצאו על ידן הבית המשותף, מ

של הבית ם ף מסויאו לאגחרי או לשטח המסת ירות מסוימולדירה או לד מיוחדת

 .המשותף

פה צליחס שבין שטח הר קרוב ככל האפשר -ו לן, פירושוזה זה להזה ובח ף, בסעי"יחסי"

ל תיקון תף )לפי העניין(, בכפוף לכדירות בבית המשופה של כל השטח הרצה לבין הדירשל 

 המקרקעין.על רישום  חקיחס זה, כפי שיידרש על ידי המפב

חלקים המשותף  ממסגרת הרכושיבת, להוציא לא חי ית, אךרת זכאהמוככי  הודע לקונה

אוויר, מיזוג  , מתקנימים או סקההחיצוניים, מתקני  של המקרקעין, קירותי בנויים בלת

ב, מרתפים, מחסנים, חדר טרנספורמציה, או חדר , מדרכות וכיו"רי חניה, שביליםמעב
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חדר גנרטור,  אגר מים ו/אות ו/או מבושאו/או חדר מ ת, חדר אשפהחדר תקשור ואבזק ו/

לו , ואות חניותים, לרברוובלתי מק וץ מקורים, ושטחי חהמשותף, אם ייבנו שייבנו בבית

מכרו או יהיו בבעלות ו/או יהמסחרי  ו/או לשטחרויקט המשותף בפ ות הביתדו לדיריוצמ

 רהסביעתה ד ולהכל לפי שיקר לציבור, והמוכרת או תינתן בהם זיקת הנאה או זכות מעב

רות ל לדירות אחכאמור לעית להצמיד כל שטח ישל המוכרת. כמו כן, תהיה המוכרת רשא

ת היה המוכרת רשאי. כן תהסביר עתהול דפי שיקהכל ל סחריו/או לשטח המ קטיובפר

, בפרויקט לשימוש לשבילים, חניה, מעברים לחניה, מעברים בין הדירות לייעד שטחים

ת גז, לאספק םומכלי)למעט אנטנות סלולאריות( אנטנות כגון  ניםמתקן וציבור, שטחי גינו

בין אם  , וזאתייםלישם שיהזכויות בהם לרשות המקומית ו/או לצדדהקנות את וכן ל

המוכרת תהיה אף רשאית לקבוע הוראות . ובין אם לאו קנים קשור בדירההשימוש והמת

פוף כהאמור לעיל הינו בם. מוסכגרת התקנון הור לעיל, במסשטחים, כאמדות בנוגע למיוח

לא ימנעו  פחיו וכן שפעולות כאמורכם זה ונסהקונה על פי הסזכויות  לכך שלא תפגענה

 פעולות כאמור תבוצענה על פי הדין.  שו הקונה בדירהשל  וש הסבירהשימאת 

 ליהן, תהא המוכרת רשאיתקט על שם בעבכל שלב אף לאחר רישום כל הדירות בפרוי .9.14

צמידויות לשינוי התקנון וה ותף, ו/אושלשינוי צו רישום הבית המ להגיש בקשות

ברכוש ירה ו חלק הדו/א הרכוש המשותף לשינוי המכנה המשותף שלדות ו/או המיוח

בית המשותף, ואת כל או חלק הנובעים מהכללת מבנים נוספים במסגרת ף ההמשות

הקנות למוכרת הזכות שאין באמור לאת הסכמת הקונה  ובלבד צורך לקבל  מהאמור, בלי

  2.5ים כאמור בסעיף מעט שינויזה ובנספחיו, לאת הדירה כפי שמופיע בחוזה  לשנות

 יל.לע

לחוק  שבתוספתל בסיס התקנון המצוי , עלבית המשותףנון תק רישוםל לעפהמוכרת ת .9.15

ם יתאמות בתקנון, כך שיתאשאית לבצע ההמוכרת תהא ר(. תקנון"ה"קרקעין )להלן: מה

דיקת, תיקון או מוש בדירה לשם בות מעבר ושירהסדרת אפש ויקט, ובכלל זהלתכנון הפר

 וע השירותיםביצ דירה או כל חלק ממנה לצורךנרת והמערכות העוברות בהחלפת הצ

נה תיאום מראש עם הקו ,ככל הניתן דמותולקבכפוף להחזרת המצב ו פעולות כאמורוה

יוחדות מדבר קביעת הצמידויות ה, הוראות בלקונהמאמץ למניעת הפרעה יעשה ובלבד שי

שותף ואופן המ ויות, הזכויות ברכושל והתנאים הנלווים לצמידלעי 9.12הנזכרות בסעיף 

ומית מקהרשות הרוכש השטח המסחרי,  ה,ת, הקונמוכרכויות ההבטחת ז השימוש בו,

 כיוצא בזה.ובעלי זכויות אחרים במקרקעין ו

רת רשאית לקבוע כעיל, תהיה המוכאמור ל ותיה של המוכרת,מבלי לגרוע מכלליות זכוי .9.16

וותר על ש והוא ממראמסכים לכך  , והקונהאות הבאות, כולן או חלקןההורבתקנון את 

 : ונספחיוה לא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זבד שובל לכךנה בקשר כל טע
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ן שהוא יפריע ו/או ימנע בכל אופהו בדירה, שהאוסרות שימוש כלש הוראות .9.16.1

רי המסחו/או בשטח דירות בפרויקט, הביר והנאה סבירים ביתר שימוש ס

 תלמוכר או מטרד על פי כל דין,ו/ יהווה סיכון בטיחותיוכן שימוש שבפרויקט, 

חזיקים ביתר הדירות המישי כלשהו, לרבות בעלי הזכויות ו/או ד שלו/או לצ

 בפרויקט. 

 ם. צעי פרסום כלשהל הקונה להציב שלטים ואמת האוסרות עהוראו .9.16.2

, הוראות האוסרות שותףטלטלין בשטחי הרכוש המיח מיהוראות האוסרות להנ .9.16.3

ים על הדייראוסרות בבית המשותף והוראות הים והטרדה של יתר הדיירהפרעה 

 יצוניים של הדירה או מחוץ לה.החהציג או לקבוע סימנים וחפצים בקירות ל

נסטרוקציה אלמנטים של הקול הקונה לעשות שינויים בת האוסרות עהוראו .9.16.4

הביוב, הניקוז, בקירות ים, ויר, החשמל, המות מיזוג האובדירה, במערכ

להסכם  3.7 אות סעיףוע מהורומבלי לגר בכפוף לדין אלא חיצוניים של הדירה,ה

  .  זה

זיתותיה ויים בקירות החיצוניים של הדירה ובחינהוראות האוסרות לבצע ש .9.16.5

או האישורים ו/או ההיתרים /שיונות ויאת הרחים וחלונות( מבלי לקבל )פת

 .להסכם זה 3.7לגרוע מהוראות סעיף בלי ומ הדרושים עפ"י כל דין

ראות בדבר התקנת והו ן עיצובםות ואופסורגים על החלונהתקנת בר הוראות בד .9.16.6

 ם.ובסוככי שמש ואופן עיצ

ת הדרושות לאחזקת בכל ההוצאו הוראות המחייבות את הקונה להשתתף .9.16.7

 לעיל. 9.12קו היחסי, כאמור בסעיף , לפי חלהמשותףהרכוש 

 י שיוכלסכמת הקונה ומבלוכרת בזכות, ללא צורך בהת המהוראות המזכות א .9.16.8

ו תיקון צו רישום בית משותף, לשינוי אבקשות  להתנגד לכך, לחתום על

ירה על פי חוזה ות הקונה בדויים או לתוספות בנייה, בכפוף לזכוי, לשינלהיתרים

 זה.

 . בהתאם להוראות חוזה זהמוכרת להציב שילוט המזכות את ה הוראות .9.16.9

תקשורת, מ וחדר חשמל לישראל בע"ין חדר השנאים של חברת הלעניתוספת  .9.16.10

 שיוסכם עם חברת החשמל. נוסח כפיויקט, בבאם יוקמו בפר

 החזקה  וניהול הרכוש המשותף. הפעלה,הוראות בדבר  .9.16.11
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ו לרבות יות השימוש בלעניין השטח המסחרי ואפשרוות מתאימות הורא  .9.16.12

מסחרית ללא הגבלת סוג לות ות לנהל בו פעייהוראות המתירות לבעלי הזכו

הוראות כל בכפוף ל ת, והכל, עיצובם ושעות הפעילושילוטם סקים שיפעלו בו,הע

, מהרשות רים המתאימים על פי דיןלקבלת האישורים וההיתובכפוף  דין

 .יםוהרשויות הרלוונטי גופיםהמומית ו/או המק

 ר ולמקובל ולכך שלא תיפגענההוראות כל דין, לסביה כפופות להוראות התב"ע לתהינ 9הוראות סעיף 

 .המוש הסביר של הקונה בדירימנעו את השי ות כאמור לאשפעולו י הסכם זההקונים על פזכויות 

 אחזקהשירותים ו .10

 ת, הדרושים לשם אחזקה ושמירה מתמדת של כלוהקונה ינקוט בכל האמצעים והפעול .10.1

להם הם יועדו  וש לאותן מטרותסודר וראוי לשימחלקי הרכוש המשותף במצב תקין, מ

ת אחראית לבצע ארת לא תהיה . המוכנה בכתבלקונו שיינת ות התחזוקהובהתאם להורא

בהתאם להוראות תחזוקתם לא תבוצע ל שוש המשותף ככקנים שברכהתיקונים במת

ים שאינם מוסמכים ואשר לא אושרו ידי גורמ-ו/או תבוצע על זוקה שייתנו בכתבחהת

 .הוראות חוק המכר ום התחייבויות המוכרת על פי, בכפוף לקיכרתידי המו-מראש על

בכפוף לאמור לעיל ו 9.12גדרתו בסעיף לקו היחסי )כהתף, על פי חקונה מתחייב להשתה .10.2

 אחזקת הרכוש המשותף.לבסעיף זה להלן(, בכל ההוצאות הדרושות 

 העברת זכויות .11

ית להעביר ט וכן תהיה זכאמקרקעין ובפרויקתהיה זכאית לשעבד את זכויותיה ב מוכרתה .11.1

לתה, מבלי וף משפטי זווזה לכל אדם או גהח את חובותיה שלפי את זכויותיה ו/או

 השזכויות הקונה על פי חוזה זה לא תפגענלכך, ובלבד  כמת הקונהטרך לקבל את הסשתצ

 . שהעבירה תלמילוי ההתחייבויונה קוהמוכרת תישאר ערבה כלפי הבכפוף לכך שו

שאותו ידרוש ובלבד  הגוף המלווהל כל מסמך אשר בקשת המוכרת, עהקונה יחתום, ל

 הלוואה. או הסכמי/סגרת הסכמי ליווי וקובלות במאות שאינן מסמך לא יכלול הורמ

 חמש זכויותיו בדירה לצד שלישי במשךר את שלא למכור או להעביבזה הקונה מתחייב  .11.2

ממועד שנים  [7]  שבע במשך או בגין הדירה 4ניתן טופס  בו שנים שתחילתן ביום [5]

ה לכל החלט )או בהתאם םלפי המוקדם מבניה -הדירהבגינה נרכשה ש הגרלההזכייה ב

שות מוסמכת אחרת, בקשר עם האמור, אשר ל ו/או ררקעי ישראאחרת של מועצת מק

הסכם להעברת זכויות לאחר תום , ולרבות על התקשרות הקונה בהסכם זה(תחול 

ונה כי בגין ידוע לק שבע השנים האמורות.לפני תום חמש/ שנים, אשר נכרת חמש/שבע

נס בסך ל הקונה קיכון הזכות להטיל עבינוי והשמדת למשרד הראות סעיף זה, עוהפרת הו
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השכיר את הדירה לצד שלישי למטרת שאי לריחד עם זאת הרוכש יהיה ₪.  450,000ל ש

רה לנתין זר את הזכויות בדיהעביר או למכור כמו כן, הקונה מתחייב שלא ל ים בלבד.מגור

רד הימנו חלק בלתי נפמצורף לחוזה זה כייבות האות כתב ההתחבהתאם להוראלא 

 .'הומסומן כנספח 

לאחר או לאחרים את להעביר הקונה זכאי לעיל, יהיה  11.2יה בסעיף ה המנותום התקופב .11.3

ום זכותו בלשכת ריש(, גם אם טרם נרשמה "הנעבר"וזה )להלן: זכויותיו לפי הח

חר כן בתנאי שמילא אמראש ובכתב, ו, לווההגוף המפוף להסכמת המוכרת והמקרקעין, כ

נה, ימלא את כל התנאים קומוקדם שה ותיו כלפי המוכרת, ובתנאיבויכל התחיי

 :המוקדמים הבאים

 בין הנעבר.כרת הסכם מכר חתום כדין בינו לימציא למו 11.3.1

לוא לם למוכרת את מאות חוזה זה ושיקיבל את החזקה בדירה בהתאם להור 11.3.2

 חוזהלים עליו בהתאם לם האחרים המוטתשלומיהתמורה, את כל המסים וה

 .זה

יו של הקונה לפי החוזה על כל ותהתחייבוי קיבל על עצמו בכתב את כל עברהנ 11.3.3

 סכם זה. י כוח בנוסח המצורף נספח ב' להחתם על ייפונספחיו, 

ידי  נוסח שייקבע עלזכויות וחובות בהקונה והנעבר יחתמו על כתב העברת  11.3.4

 מסוג זה.משכנות בעסקאות  כמקובל בחברותנהוג ואשר יהיה נוסח  המוכרת

רשים ממנו במסגרת רכישת נדהמסמכים הלמוכרת את כל האישורים ו ציאהמ 11.3.5

ר שיידרש על ק, אישור מס רכישה וכל מסמך אחתר, אך לא רהדירה )בין הי

ואשר  מהמוכרת לקונההעברת הזכויות  ידי לשכת רישום המקרקעין לצורך

 (.זה חל על הקונה עפ"י הסכם

מתאימים בקשר עם ם הכל האישורי המציאו למוכרת אתהקונה והנעבר  11.3.6

מס רכוש,  ת אישורי מס שבח, מס מכירה, מס רכישה,בוכויות, לרהעברת הז

ור היטל השבחה( ואישור ועד הבית,  ישור הרשות המקומית )לרבות אישא

 וכיוצ"ב.

וח על ו הפיקדמי הטיפול בשיעור הקבוע בצאו לעוה"ד את /ישולם למוכרת ו 11.3.7

ום ותי נותן שירות בהעדר ריששירמחיר מרבי לושירותים )קביעת מצרכים 

 .1999-פנקסי המקרקעין(, התש"סב זכויות
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חת במשכנתא בדירה, הדירה נטל הקונה הלוואה המובט לצורך רכישתבמידה ו 11.3.8

ק למשכנתאות אישור מאת הבנ יא הקונה למוכרתלעיל, ימצ 5כאמור בסעיף 

 או כי הבנק נ"ל סולקה במלואהעיד כי ההלוואה הוהמהמופנה למוכרת 

אחר ולמחיקתה מהדירה, כי  סכנתא לנכלמשכנתאות הסכים לגרירת המש

יהיו כאלה, רה זו ולמחיקת המשכנתא, אם למשכנתאות להעבתנאי הבנק 

 ק למשכנתאות.בויות שנתנה לבננתמלאו, וכי המוכרת משוחררת מהתחיי

ית לדרוש שהקונה תהיה המוכרת רשא יל,בלי לגרוע מכלליות האמור לעמ 11.3.9

לרבות יפוי כוח  כל מסמך,ימציאו כל אישור ויחתמו על  ומקבל הזכות

רת דרשו על ידי המוכרת לשם שמימוכרת, כפי שיינוטריוני למי שתורה ה

ך יהיה כנהוג נוסח המסמ עברה.זכויות המוכרת ולשם ביצוע יעיל ונכון של הה

 מסוג זה.ות כמקובל בחברות משכנות בעסקאו

ערת ו/או ימציא אישור על מחיקת הטוחה שקיבל שיב למוכרת את הבהקונה י 11.3.10

 ה שנרשמה לטובתו, אם וככל שנרשמה. רהאזה

רת החזקה בדירה, מותנית, בנוסף על עברת זכויות הקונה לפני מסיבזאת כי ה ובהרמ .11.4

ומים תשלהשלמת תשלום מלוא התמורה והזה לעיל, אף ב כל האמור בסעיף קיום מלא של

בלן קמוצרים, שלישיים כגון רשויות, ספקי  ויות לצדדיםזה, לרבות התחייבעל פי חוזה 

ת, וכן בקבלת הסכמה מפורשת קונה ע"י המוכרוכיוצ"ב, בביטול הבטוחה שניתנה ל

רב יהיו רשאים לס , אשרהגוף המלווהו , משרד הבינוי והשיכוןמראש ובכתב של המוכרת

שיקול  לפי בתנאים םהתנות את הסכמתלאו /ו הסבירל דעתם ולהעברה כאמור על פי שיק

 .סבירה םדעת

על פי החוזה לצד ירה ו/או זכויותיו ר כי ידוע לו שהעברת זכויותיו בדומצהיאשר הקונה מ .11.5

ו, פרט עיל על תת סעיפיזה ל 11.3כולן או מקצתן, שלא בהתאם להוראות סעיף  שלישי,

ן רום, בית של החוזה ותג, מהווה גם הפרה יסודיףלה ומבוטלת וחסרת כל תוקלהיותה בט

ו תרופה מהמוכרת, וזאת בנוסף לכל סעד ו/אקיבל ונה , לביטולה של כל בטוחה שהקתרהי

 נים למוכרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין. אחרים ו/או נוספים המוקו/או זכות 

 דין וייפוי כח עורכי .12

וכן  ין אחר ממשרדםמוצקין ו/או כל עורך ד קורן מקרית-ו/או בני לב עוה"ד רועי שושני .12.1

עו"ד שלומי ברדוגו מרמת גן ו/או כל עורך ו עו"ד ורד הלפרין ו/או יצחקי ו/א ילויעוה"ד 

ין הסכם זה ו/או מו"מ בקשר , הודיעו לקונה כי לעני(ה"ד""עו –)להלן  דין אחר ממשרדם

יוצג במו"מ זה ע"י מ ד וכי הקונה רשאי להיותלחתימתו, הם מייצגים את החברה בלב

ל הליך הקשור ברה בכד מייצגים את החלקונה כי עוה"ע . הודך דין אחר ועל חשבונועור

יכים משפטיים מכל ות הללדירה, לרב בקשר להסכם זה ו/או בקשר בקשר לפרויקט ו/או
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נה לא יהיו טענות לרבות הליכים משפטיים כנגד הקונה, ככל שחו"ח יהיו כאלה, ולקוסוג ו

 גין כך.ב כלשהן

ע"ש בדירה רישום הזכויות  ום בית משותף,ישלו בראמור לעיל, עוה"ד יטפמבלי לגרוע מה .12.2

ת עוה"ד טרח-רמקרקעין. שכהיה כזאת[ בפנקסי רישום ההקונה ורישום המשכנתא ]אם ת

₪  4,960בתוספת מע"מ ממחיר הדירה או  0.5% -ולות הנ"ל, בסך השווה לבגין ביצוע הפע

עמד חתימת במוה"ד ע"י הקונה ישירות לע ישולם -הנמוך מביניהם י לפ –בתוספת מע"מ 

 .כדין נית מסם זה, כנגד חשבוהסכ

ובת עוה"ד, זר לטכח בלתי חו פוייייב הקונה לחתום על יבמעמד חתימת הסכם זה מתח .12.3

עולות יך הקונה את עורכי הדין הנ"ל להיות לבאי כוחו לצורך ביצוע הפבמסגרתו מסמ

כח יהיו ה מיופיובאופן בלתי חוזר כי ח. הקונה מתחייב מראש הכפוי יהמפורטות בי

ב לעשות לפי הסכם את כל הפעולות שהוא מחויאך ורק בשמו  ומוסמכים לעשות רשאים

ך הוצאה לפועל של הוראות הסכם פוי הכח וזאת לצוריה ביכלול מכות לעשותןזה ושהס

סכם ו/או שטרי העברת מובית משותף ו/או תקנון  , לרבות חתימה על מסמכיבלבד זה

פי הסכם הליווי -או עלעפ"י חוזה זה ו/זכויות החברה ת להבטחכויות בשם הקונה וכן ז

רויקט על שם רוכשיהן, לבצע פאת הדירות בועל מנת לאפשר לה לרשום  הגוף המלווהמול 

י לתכנון הפרויקט, רישום פרצלציות, הצמדות, משכנתאות, ביצוע התאמות בתקנון המצו

בהתאם ל פעולה אחרת וכערים -ייןנויים בתכניות בנומחיקת הערת אזהרה, שיייחוד 

   (."יפוי הכח" -שמתו )להלן נובעת ממנו ו/או הדרושה להגזה ו/או ה לחוזה

הקונה כדי לשחרר את הקונה מלהופיע בפני כל  יפוי הכח שניתן ע"יי, אין בקלמען הסר ספ

ימים מראש  21וף להודעה מוקדמת של ש ובכפאו מוסד, ככל שיידרמשרד ו/או גוף ו/

 זה.  שורות בחוזהצוע פעולות הקבית, לצורך לפחו

ולות עביצוע כל הפד ייפוי כח בלתי חוזר מטעמה לה מצהירה כי מסרה לידי עוה"החבר

משותף ולרישום הדירה על שם הקונה )לרבות משכנתא, ככל הדרושות לרישום הבית ה

 ו(.שתהא כז

סכם זה, ו/או כש על פי השמירת זכויות הרו שימוש ביפוי הכוח, תוךמובהר כי עוה"ד יעשו 

תימסר לקונה הודעה  –יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות הקונה ל פי כל דין. במידה וע

 קדמת על כך.מו

האמור בסעיף זה מהווה הוראה בלתי חוזרת מהקונה למיופי הכוח לפעול בשמו ומטעמו 

ל ין היתר שות צד שלישי, ובלתי חוזרת הואיל וזכויו היא בפוי הכוח. הוראה זיעל פי י

 ת בכך.מוכרת, תלויוה
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 ת ותרופותהפרו .13

זה(, ובשל הפרת ח לו הוראות חוק החוזים )תרופותפרת הוראות הסכם זה יחול הע .13.1

 . 1970 –תשל"א 

כל תשלום אחר בו/או  לפיגור( 7 -)החל מהיום ה בגין כל יום של איחור בתשלום התמורה .13.2

מוכרת ריבית ם לונה לשלהקחלק מהם, מתחייב נה לפי חוזה זה ו/או הקו ייבחבו 

 רעונויועד שנועד לתשלום ועד פושבת על בסיס יומי, מהממח גדרתה לעיל,פיגורים, כה

 .המלא בפועל

ברה לשלם לפי חוזה זה, מתחייבת הח הבגין כל יום איחור בכל תשלום בו חייבת החבר .13.3

שלום י, מהמועד שנועד לת, מחושבת על בסיס יומית פיגורים, כהגדרתה לעיליבלקונה ר

 ועל.ירעונו המלא בפועד פ

 ל. מבוט .13.4

מים י 10עולה על בתשלום התמורה או חלק ממנה ה אמור לעיל, מוסכם כי איחורבנוסף ל .13.5

או כל הפרה יסודית אחרת, יקנה למוכרת את הזכות לבטל את החוזה ע"י מתן הודעת 

לא יום.  10רה בתוך ת מהקונה לתקן את ההפוכרש המתב לקונה שבו תדרוכב התראה

תראה ממסירת ההיום  10ל עם תום ב החוזה כבטכאמור, ייחשה את ההפרה, קונתיקן ה

 .ביד לקונה

 סכם עקב הפרה יסודית מצד הרוכש, ישלם הרוכשהבטל את הת תבמקרה שהמוכר .13.6

עד ממומדה הצתוספת הפרשי , בהמהתמור (שני אחוזים) 2%סכום השווה ל  תלמוכר

ביטול גין הוצאות בועים מראש בם ק, כפיצוייהסכום מועד תשלוםחתימת ההסכם ועד ל

 ת. המוכרוין ובכפוף לעל פי הד תנוסף המוקנה למוכר מכל סעד , וזאת מבלי לגרועההסכם

לעיל מתוך הסכומים אמור את סכום הפיצוי המוסכם כ הלטובת לחלט תהיה רשאית

 .הרוכש ע"י הל ששולמו

מור, לא תוקנה כא אשר, הקונהי ו הפרה יסודית ע"בגין הפרתאת החוזה ה חברה הלביט .13.7

 :ורטות להלןההוראות המפיחולו 

מהמוכרת  לה אחרת שקיבאו בטוח פוליסהמוכרת לאלתר כל הקונה יחזיר ל 13.7.1

 בקשר עם חוזה זה. הגוף המלווהמאו 
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 בודו/או שעבדירה משכנתא  במועד ביטול החוזה ירבצו על זכויות הקונה אם 13.7.2

 14 נה בתוךיסירם הקו -ו לאפועל ובין אם ין אם נרשמו באחר ו/או עיקולים, ב

. מבלי לגרוע רה לבנק למשכנתאותבהשבת הכספים על ידי הח ימים מיום

אמור, המוכרת תהיה רשאית לעשות כל פעולה, לרבות תוך ה כובת הקונמח

ות הערביטול  טול החוזה ו/אושימוש בייפוי הכוח, אשר תידרש לשם בי

תן לטובת הבנק נוו ובת הקונה ו/אנות שנרשמו לטהאזהרה ו/או המשכו

כונות ו/או ביטול הבטוחות ם המקרקעין או ברשם המשואה בלשכת רישוההלו

. הקונה מתחייב לחתום לעיל 6ניתנו, לקונה עפ"י סעיף אם שניתנו, האחרות 

ביטול רך רה ולצויקת הערות האזהעל כל מסמך ולעשות כל פעולה לצורך מח

 הבטוחות.

שלטונות מיסוי רש ע"י מסמך אחר שיידל הרה ו/או על כו על הצמיחת םהצדדי 13.7.3

 לצורך ביטול החוזה. ם אחראו כל רשות/גור מקרקעין

כספים לצורך רכישת הדירה את קונה כספי שהלווה לד הלמוס שיבת החברה 13.7.4

ה הוגהניבית רו הצמדההפרשי  חייב לו, וזאת בתוספת  קונהכל הסכומים שה

רמו או הנזקים שנגו/, כל ההוצאות בות, אך לא רקאצל המוסד הכספי לר

  .ל ההלוואהיטול הסכם זה ו/או ביטוסד הכספי עקב בלמו

לטובת הקונה ו/או המוסד הכספי טוחות הבאו בוטלו לא הוחזרו ו/כל עוד  13.7.5

תמורה ה תלא תחויב החברה בהשבת יתרשהלווה לקונה כספים כאמור, 

    .קונהל

 שהרוכש פינה ועדיום ממ 45וך , תקונהלחזיר תהחברה  כי בכל מקרה,הר מוב 13.7.6

את ם נמסרה לרוכש אם החזקה טר דעת הביטולמשלוח הוה או מאת הדיר

ע"ח התמורה,  קונהם שקיבלה החברה מהמיאותם הסכוהיתרה שתישאר מ

הפיצוי בניכוי ולאחר ניכוי כל חיוב של המוסד הכספי ו/או נותן הלוואה 

כותה של בז ת מבלי לפגוערשי הצמדה וזאבתוספת הפ דרתו לעיל,כהגהמוסכם 

ל דין ו/או הסכם. עדים העומדים לה עפ"י ככל התרופות והסה לתבוע החבר

יוחזרו  קונהמתוך הכספים ששילם ה חברההי וותרו בידיתרת הכספים שי

מדה תוספת הפרשי הצב]קרי: נכון ליום ביצוע התשלום  הריאליערכם ו בלידי

 .[תוספת ריבית ללאאך , דלמד
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בזה ה הקוננותן ם זה ורף להסכפוי הכוח המציי י בחתימתו עלבזאת כ מובהר 13.7.7

לעשות ם יהיו רשאיחוזרת לכך שעורכי הדין של החברה את הסכמתו הבלתי 

פוי הכח הבלתי חוזר אשר נחתם ע"י הקונה במעמד חתימת חוזה ישימוש בי

שלמת מת הוראות סעיף זה וההגשלצורך  פעולות הנדרשותהזה לצורך ביצוע 

  ההסכם.  טולהנובעים מבי התהליכים

הוא רשאי לעשות כן עפ"י הוראות ידי הקונה בנסיבות בהן יטול ההסכם על קרה של בבמ .13.8

 בשינויים המחייבים.  13.7לו הוראות סעיף חווזה זה, יח

, הרי עדןאן ובמויו שבחוזה במלותבמילוי אחת או יותר מהתחייבויו מי מהצדדיםאיחר  .13.9

 ד השנילציתיר הדבר  -כל דין  ה ו/או על פיחוזעל פי ה השניהצד ר תרופות מבלי לפגוע בית

 .וילוי התחייבויותידחייה מקבילה במ

 ט'נספח כ המצורףיפוי הכח ירת יהיו רשאים לעשות שימוש בוככי ב"כ המ, בזאתמובהר  .13.10

 של המוכרת.יה זכויות ומימוש לעיל 13 לחוזה זה לצורך הגשמת הוראות סעיף

 שונות .14

הצדדים  ב ונחתם ע"י כלנעשה בכתם א אזה, אל סכםלכל שינוי בהיהיה כל תוקף  לא .14.1

סכם זה אינם באים בההכלולים  תנאי או הוראה מהתנאים ומההוראותשום  .להסכם זה

 לגרוע מתנאי אחר או הוראות אחרות של ההסכם, כי אם להוסיף עליו.

סכם זה לא שלא פורטו בה ו/או מצג פה-מידע בעלם, , פרסוההבטח ,הצהרהת, יתוכנכל  .14.2

לקונה לעניין  עניין כל מידע אשר נמסררבות ובמיוחד ל, למחייבלהם כל תוקף יה יה

ים שעשויים להגיע לו מאת כל גוף או רשות ]כגון זכאות, ספים ו/או כזכאויות ו/או מענק

דברים  –כל זיכרון  בטלכם זה מהס .לויה בחברהתמענק מיגון וכד'[, אשר קבלתם אינה 

נה טענה הנוגעת כדי לשלול מהקואין בכך מובהר כי  ,הנעשהצדדים, אם  ודם שנעשה ביןק

שחלה על  בר פרטי הדירהבדידע מספק הסכם זה ונספחיו אינם כוללים מו למקרה ב

הקונה ו/או לשלול מ ןיו/או לגרוע מזכויות הקונה עפ"י כל ד  החברה חובה לציינו על פי דין

 . הסכם זה עובר לחתימת ניוכל שהוצגו בפמצגים כומים ות תביעה הנובעות מפרסילוע

ים ומהתשל נספחיתור או ארכה או שינוי הנוגעים לזה לא יהא תוקף לשום ו ן הסכםילעני .14.3

או למפרט, אלא אם נעשו בכתב, וזאת למעט אם צוין בהסכם זה מפורשות אחרת, וכן 

( )טופס צו מכר )דירותל 7לה כהגדרתה בסעיף קביסטייה  מהמפרט המהווה ילמעט שינו

לא ייחשב  כות כלשהי של צד להסכםאיחור בשימוש בז. שום 1974-(, תשל"דפרטשל מ

 תו צד להשתמש בזכויותיו כולן.מאולא ימנע יתור על אותה זכות ווכו
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 סיבותהמהנובע וכי כל עיכוב שייגרם בביצוע התחייבות של צד להסכם זה מובהר  .14.4

 נו מצדוכם או חלק ממההסראו בזה הפרת , לא ילעיל 7.7ו/או בסעיף  זה עיףבס המנויות

תנאיו עדים הקבועים בהסכם זה יידחו ע"פ והמו ,התחייבותהביצוע של הצד המאחר ב

חל. למען הסר ספק, בגין עיכובים במסירת הדירה עקב צו שיקטיביים של כל איחור וביהא

לה לא לבד שצווים אפאת בניה עפ"י דין ובהק מכת ו/אומאת רשות מוס ההגבלה על בני

גילוי ו/או  יהבניה ו/או בפועלי בני כלל ארצי בחומרימחסור  ת החברה ו/אואשמהוצאו ב

המבוצעות ע"י לה, עיכובים בהשלמת עבודות הפיתוח הצ ע חפירותעתיקות וצורך בביצו

מועד  את ת בהתאמהרה רשאית לדחובתהא הח ,הרשות המקומית שאינו באשמת החברה

ביצוע ה כזה ובמקר םשב כהפרת הסכיח נה מבלי שהדברירה לידי הקומסירת החזקה בד

פוי, הצ ל העיכובמתחייבת להודיע לקונה עהחברה  .מהלום האחרון יידחה בהתאהתש

הסיבות לעיכוב ומועד המסירה החדש, בסמוך ולאחר שנודע לחברה על הצורך לדחות את 

ם ב בביצוע תשלו. כך גם עיכובות המנויות בסעיף זההסישל אחת ממסירה הצפוי בהמועד 

ן שביתה בבנק, תאפשר נה כגון אך לא רק, בגיאינו בשליטת הקוורם לו "י הקונה שהגע

כי כל מובהר בהתאמה ומבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם.  לוםמועד התשלקונה לדחות 

. מעכב חובת פיצויד היקימו לצורטו לעיל לא פעיכוב בהתחייבות מי מהצדדים בנסיבות ש

ולתוצאותיהם יכון להתרחשותם עים שהסלו לגבי אירויחות סעיף זה לא הר, כי הוראומוב

  חברה. מוטל על ה

מסמך או אישור או יבצע כל פעולה שהיא בקשר על ה יחתום כל אימת שאחד מיחידי הקונ .14.5

אך לא יהיה ה, ידי הקונגם את יתר יח בלהתחייבויותיו לפי חוזה זה, יהיה בכך כדי לחיי

 הקונה.צד כל יחידי ה מבו נדרשת פעולם בכל מקרה שבכך לזכות

כרת כהגדרתם בחוזה זה, מייצגים את המווע לו כי ב"כ המוכרת, הקונה מצהיר שיד .14.6

שוא החוזה ואינם מייצגים את הקונה וכי הקונה רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ה נבעסק

רכי דין אחר עוה"ד או כל משרד עו כי , מוסכם,ות האמור לעילרע"י עו"ד אחר. למ

 רישום.פלו בביצוע היט שהמוכרת תמנה,

מכרז כון כחוזה העומד בכללים הקבועים בידי משרד הבינוי והשי-חוזה זה אושר על .14.7

למשתכן". אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה, יר "מח

אפשרות  , להגביל או לשלול אתוזה"מ על החרוכש לקיים מוהלהגביל את זכותו של 

כלשהי להקנות לחוזה חסינות  י כל דין או כדיפ-זה עלגד סעיפי החוכנ ש לטעון טענותהרוכ

 עיפיו.מפני ביקורת שיפוטית כנגד ס

שהרוכשים יבקשו זאת מהמוכרת, יתווסף להסכם סעיף "היתר עסקה" בנוסח כל כ .14.8

יות החברה ח זה בכדי לפגוע בזכונוסד שאין במעין אלו ובלב המקובל בבנק על מסמכים

 .או הרוכשים/ו הגוף המלווהאו ו/
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בכתב ובדואר רשום. מכתב אשר נשלח  ים ע"י רעהו תינתןהודעה לאחד מן הצדד כל .14.9

, ייחשב כאילו הגיע לתעודתו כפי שנרשמו בפתח הסכם זהובות הצדדים שום לכתאר רבדו

 .בעת מסירתו -מסר ביד ם נר בישראל, ואל בית דואכשעות מעת שנשלח מ 72תוך 

 

 

 
 
 

 החתום: על לראייה באו הצדדיםו
 

 
 
 
 
 
 
 

 _________________ ____    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח א'
 להסכם[ 4]לפי סע' 

 
"מ ___( כולל מע________: תמורת הדירה, בסך של ____________ ש"ח )ובמילים

 קונה[, כדלקמן:ם ע"י ה"התמורה"(, תשול-)להלן
 
שים( כולל מע"מ, המהווה ________ שקלים חד)במילים: _____₪  _ ___ל __________ך שס .1

"( באמצעות המחאה המקדמה" –מעמד חתימה על הסכם זה )להלן הקונה בשלם מהתמורה, י 7%
 "ד.  עוהבנאמנות ע"י ר תוחזק אשללא תאריך פירעון לפקודת החברה, 

 
ר  באמצעות הפנקס ולאח שוןת התשלום הראה אם לידיו יבצע הקונהשוברי לאחר קבלת פנקס
ב"כ המוכרת את ההמחאה , ישיב פועלוזיכוי חשבון הליווי ב ום בפני המוכרתהצגת השובר החת

צע את חברה ולבה ימים מהודעת 4לידי הקונה. הקונה מתחייב לאסוף את פנקס השוברים תוך 
 דיו. פנקס ליימים ממועד קבלת ה 5ך תו התשלום

 
ה לעוה"ד באופן בלתי וע לעיל מורה הקונס השוברים במועד הקבפנקלא יאסוף את נה במידה והקו

 ימסר לקונה.יהליווי באמצעות שובר מתוך פנקס השוברים ש לחשבון הצ'קחוזר, להפקיד את 
 

ונה את פנקס השוברים, לק למוכרת למסוריתאפשר  זהלחלופין, ככל שבמעמד חתימת חוזה 
 .יווי של הפרויקטהל שירות לחשבוןר ימקדמה באמצעות שובתשולם ה

 

 להסכם, 4סע' ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות כולל מע"מ  מהתמורה 8% -ווה לך השס .2
 בלת היתרקלובכפוף ה ז ת הסכםחתיממועד חר ימים לא 45ישלם הקונה לחברה באמצעות שובר, 

 נקס השובריםפירת למס ףובכפו להסכם( 2.3סעיף נאי המתלה לפי )קרי התקיימות הת יהבנ
 עת החברה.ימים מהוד 4סוף את פנקס השוברים תוך הקונה מתחייב לא .הלקונ

ימים ממועד חתימת הסכם זה, לא יימסר לקונה פנקס  45לוף מובהר ומוסכם כי ככל ובח
 -ועד ל 45 -ם המהיו לא יוצמד מורה(מהת 8%יף זה )כום נשוא סעסהו השוברים, אזי המדד יוקפא

אם למדד שהיה ידוע בהתיהא ישולם שהסכום , קרי בריםר מועד מסירת פנקס השוימים לאח 10
 . סכם זהעד חתימת הוממ 45 -הביום 

ככל שהקונה ישלם את התשלום על פי  ן, יובהר כי הקפאת המדד כאמור בסעיף זה, תחולו ככמ
יום  45בלי לגרוע מזכותו לשלם תוך מבלת פנקס השוברים )עד קימים ממו 10זה בתוך  ףסעי
 .מורים(הא

המצאת פנקס  עדוימים ממ 10תשלום לפי סעיף זה בתוך והקונה לא ישלם את ה ככל ר כימובה
 .פאת המדד כאמור לא תחול על תשלום זההקונה, הרי שהשוברים לק

 

 4' ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע לל מע"מכו יר הדירהממח 18% -סך השווה ל .3
 2.3לפי סעיף  יימות התנאי המתלההתק )קרי קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 8ישולם  ,להסכם

 .ת חוזה, לפי המאוחרמועד חתימלאחר ימים  120או להסכם( 
 

 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'   כולל מע"מ ר הדירהממחי 19% -וה לסך השו .4
 2.3בניה )קרי התקיימות התנאי המתלה לפי סעיף קבלת היתר לאחר  חודשים 16ישולם  ,להסכם

 .רמועד חתימת חוזה, לפי המאוחלאחר  ימים 120או להסכם( 
 

 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  כולל מע"מ היר הדירממח 19% -סך השווה ל .5
 2.3לת היתר בניה )קרי התקיימות התנאי המתלה לפי סעיף קבלאחר חודשים  24ישולם  ,להסכם

 ., לפי המאוחרמועד חתימת חוזהלאחר  ימים 120או להסכם( 
 

 4הוראות סע' ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם ל כולל מע"מ ממחיר הדירה 19% -ל סך השווה .6
 2.3קבלת היתר בניה )קרי התקיימות התנאי המתלה לפי סעיף לאחר חודשים  32ישולם  ,כםלהס
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 .פי המאוחרל חתימת חוזה, מועד לאחר ימים 120או להסכם( 
 

הפרשי הצמדה בהתאם ובתוספת  ,מל מע"כול הדירהממחיר  10% -ווה להש  התמורהרת ית .7
ים החלים כל התשלומהפרשים מהתשלומים הקודמים ובתוספת  בתוספת ,להסכם 4 להוראות סע'

ובהתאם להודעת  המסירהלפני מועד  ימים 7תשולם עד , ם שולמווטר על הרוכש עפ"י הסכם זה
 אחרון"(.הלן: "התשלום הול עיל)ל לחוזה 7.13 כאמור בסעיףכרת המו

 
 

 :על התשלומים הנ"ל יחולו ההוראות המפורטות להלן
 
אך ורק  עווציב, זהבנספח "א" כאמור  לשלםנה מחויב ומוסכם בזאת במפורש, כי התשלומים שהק .א

לשהוא ממועדי כ מועד(. אם עסקים" ום"יריים פתוחים )להלן: חים המסות בהם הבנקבמועדים ובשע
ום ר מועד התשלהעסקים שיבוא מיד לאחם, ידחה התשלום ליום עיל אינו יום עסקישלום המפורטים להת

 הנ"ל.

בזמן הבאים: אם  התנאיםלפי  דהזה, יישאו הפרשי הצמ"א" צוינים בנספח מכל התשלומים והסכומים ה .ב
רסם לפני בניה שהתפדד תשומות הנ"ל יהיה מומים והסכומים הם כלשהו מן התשלשל סכו בפועל התשלום

וע במועד חתימת שהיה יד( גבוה מהמדד "המדד החדש"להלן: בפועל של אותו סכום ) ביצוע  התשלום
ו סכום הקונה את אות ( ישלםיס"בס"מדד הלהלן: )_____________ ביום תפרסם ר שהשוא הסכם זה

יה לעומת תשומות הבנ ירידה במדד בסיס.מדד העומת מדד החדש לבאותו שיעור בו עלה ה לא מוגדכשהו
 .ת הסכום המשולםתזכה את הקונה בהקטנ מדד הבסיס לא

 שמתפרסםניה למגורים כפי בשומה במחירי הת לש יה" משמעו: המדד הכלליבנהזה "מדד תשומות  ספחבנ .ג
 (.וף ליחס שיקבע ביניהםפיסטיקה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו )כהמרכזית לסטט על ידי הלשכה

לפחות  וזאתשתו לנהוג כאמור כאמור ישלח למוכרת הודעה בכתב בדבר בקהקדים תשלום ונה המבקש לק .ד
תשלום כלשהו, לפי שיקול דעתה  להקדמתם המוכרת יכסד המבוקש לתשלום. אם תועמימים לפני ה 10

ולתשלום  צע התשלוםבחודש בו יבו 30 -ל 16 -, יהיה המועד לביצוע אותו תשלום בין הימים שבין הרביהס
 . מדה עד למועד בו בוצע התשלום בפועלרפו הפרשי הציצו

 המע"מ שיעורבוי ניחול שיזה ורטים בנספח "א" מפמים הביצועו של כל תשלום מהתשלו שבמועדככל  .ה
 לוונטי. ל התשלום הר(, יעודכן בהתאמה שיעורו ש17%ה )ביחס לשיעורו במועד חתימת הסכם ז

ל מנת לברר את יג החברה עיצור קשר עם נצש לרוכמורה, על הי התום כלשהו מתשלומבטרם ביצוע תשל .ו
. מובהר כי ככל והרוכש אינו יכול לעשות את לםכש לשנדרש הרו הפרשי ההצמדה החלים על התשלום אותו
הקונה לשלם, תיתן המוכרת לקונה ציפי אותו נדרש תשלום הספחישוב הפרשי ההצמדה למדד החלים על ה

רק אם הקונה לא יעמוד רים. ריבית פיגוזאת ללא חיוב בד ולמדשי ההצמדה הפר ים להשלמת תשלוםימ 14
שלא יחול על הפרשי ההצמדה  מיום הדרישה של המוכרתימים ה 14חלוף בבתשלום הפרשי ההצמדה 

 רים. ישולמו על ידי הקונה ריבית פיגו

ה ההסכם ותקנשל ווה הפרה יסודית יותר ממועדי התשלום המוסכמים לעיל מהעמידה באחד או  אי .ז
 הקונה בכתבם ו/או לפי החוק ובלבד שהחברה התריעה על כך בפני ת לפי ההסכה את כל הזכויוחברל

בזה ובהר מההתראה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  ימים ממועד קבלת 10ונה לא תיקן את ההפרה תוך והק
סיבה  מכלם, יחור בתשלול את של ההסכם, אך כימים לא ייחשב כהפרה יסודי 10של עד  איחור בתשלוםכי 

ממועד  הצמדהית ופסיקת ריב בשיעור המקסימלי לפי חוקנה בתשלום ריבית פיגורים ייב את הקושהיא, יח
 בפועל.התשלום עפ"י הסכם זה ועד התשלום 

ינן בלתי הוראות נספח זה ה .הגוף המלווהת שוברי התשלום מאבאמצעות  יבצע התשלומים אך ורק קונהה .ח
כל סכום כאמור שישולם . הגוף המלווהאת בהסכמה בכתב מ לשינוי אלאאו ול ניתנות לביט נןחוזרות ואי
ביום בו ביצע הקונה את  חשב כתשלוםלחשבון הליווי כאמור לעיל, יי התשלוםרי באמצעות שובע"י הקונה 

  התשלום.
 

 
 צדדים על החתום:ה באו הולראיי

 
 
 

 ______________ _______    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח ב'

 מידע לרוכשי הדירה
 

 

 1974 -ת של רוכשי דירות(, תשל"ה)א( לחוק המכר )דירות( הבטחת השקעו1א2ף להוראות סעיבהתאם 
 עכם כדלקמן:ו להודי"(, הרינקהחו)להלן: "

___ בקומה ______, לרכישת דירה מס' _ זה מכרחו וכרם לבין המחתם ביניכנביום ___________  . 1
 "(, כמפורט בהסכם הנ"ל.הדירה)להלן: " וחניה מס' _____  אליה צמודים מחסן מס' ____ 

הכספים הבטיח את ל מוכר דירה החובה לחלה ע ,פוף להוראותיו והוראות כל דיןחוק ובכבהתאם ל  .2
קבעו דירה באמצעות אחת מתוך מספר בטוחות חלופיות אשר נכם על חשבון מחיר העל יד מיםשולהמ

הבטוחה להבטחת הכספים לאחת משתי  כאשר בהתאם להוראות המכרז הוגבלהוק, בח במפורש
 לקמן:כדהבטוחות 

ל המוכר כה שלא יוים ששילם הקונה במקרבנקאית על פי החוק להבטחת הכספ ערבותמסירת  2.1
 בחוזה המכר.כמובהר ת בדירה )לרבות חזקה( חכירה או זכות אחרלקונה ביר להע

 -פיננסיים )ביטוח( התשמ"א בטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותיםצל מסת ביטוח אפולי 2.2
  .פי החוק ספים עלרתם של הכ, להבטחת החז1981

 פוליסת ביטוח מסירת ך שלבדרשלב זה, ביובטחו, ו לחברה בגין הדירה כספי התמורה אותם תשלמ .3
 לעיל. 2.2 רש בחוק וכמפורט בסעיףכנד

י התמורה אלא לתקופה אשר שה לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספחוזה הרכיבהתאם להוראות  .5
 , כדלקמן:המכרם הקבועים בחוק התנאימלא תסתיים בהת

 ה בהתאם להסכם;הושלמה בניית הדיר 4.1

 בדירה;ה קנמסרה לכם החז 4.2

ה בין תם חוזחנ או ו/ ת הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעיןמה הערת אזהרה על זכויונרש 4.3
קונה י רישום ההרשות( ובו התחייבה הרשות להביא ליד –נה לבין רשות מקרקעי ישראל )להלן הקו

וד, עבשאו התחייבות להיא נקיה מכל שעבוד שלמעלה מעשרים וחמש שנים כש פהה לתקוכשוכר הדיר
 ;הקונהמעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת כל זכות של צד שלישי, לומ, ליקומע

 

 הקונה:אישור 

 החתימה על ההסכם: ו מאשרים כי מסמך זה נמסר לנו במעמדאנ

 

 

 _______________________ _____________________ 
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 נספח "ג"
 

 בטיחות באתר הבנייה סדרי
 

 יםדבמבקר/ מבקרת נכ

 החברה הנהלתאת מ

 

 :אתר –בטיחות סידורי הנדון: 

 ראשון לציון

 ו תוך כדי סיור באתר הבנייה.עכך שמבקרים נפגרבים הפרסומים על 

כם לאמצעי הבטיחות תשומת ליבתר, מפני יע בפניכם על הסכנות והסיכונים הקיימים באהנני מתר
 קורכם.להגנתכם ולהקלת בי

 סיור מראש. יש לתאם מועד .1

 ץ לתחום הבנייה.רכב מחוהת החנוליש  .2

 סה לאתר מותרת רק בלוויית נציג הקבלן.הכני .3

דה(, נעליים סגורות ומכנסיים יסה לאתר בכובע מגן )תקבלו ממנהל העבונהצטייד לפני הכחובה ל .4
 .חותינוח ובטי לבוש -ארוכים

י לכ נוף,מת בטון, עבודות עבודות בנייה ויציקולהימנע מסיורים במקומות בהם מתבצעות יש  .5
 דות.וקידוחים ומשאיות כב חפירה

 .נהש 16אין להגיע לאתר עם ילדים מתחת לגיל  .6

 והתריעו על כל ליקוי בטיחותי. ובבקשה דווח .7

 שמע להוראות המלווה.יש להי .8

ת לכל יחות המפורטות מעלה ומתחייבים להיענורישות הבטימים עם דאנו החתומים מטה מסכ
 באתר. ת הסיורעב יהםלנוספים שנתבקש א הוראה והנחייה

 

 

_____________________  _________________ 

 תאריך     חתימות  
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 ח "ד"ספנ
 

  והוצאת חלקים מהרכוש המשותף תוספת לגבי תקנון הבית המשותף

 כגוש הידועים קעיןהמקרעל וכנית הפרויקט שהחברה מקימה תאת  לראותה אפשרות ניתנקונה ל .1
ראשון ב 413-0441014 מפורטת מס' נית לפי תכ 502 -ו 501 במגרשים  28 -ו 9 ותמחלק, חלק 4240
 ."(המקרקעין" -להלן ) ראשון לציוןבמ"ר,  ,2435 -, בשטח כולל של כלציון

 
 תהצדדים כי המוכר ןכם בזה בי, מוס1973 -ת(, תשל"גא'( לחוק המכר )דירו)6כנדרש בסעיף  .2

וקית אחרת דרך חרשם כבית משותף או בכל י םבין א להחיל ולרשום על הבית המשותף,  תרשאי
-תשכ"טין פת לחוק המקרקעי בתוסהוראות התקנון המצו המבוסס על בסיסן , תקנועל פי דין

 .קטשיותאם לתכנון הפרוי וע התאמות בתקנון כך( תוך ביצ"התקנון")להלן:  1969
 

 לל דיירי הבניין.כ לתסמן את השטחים היחידים שיוותרו שטחים משותפים ש 3ית נספח יב' התכנ .3
 

הא חברה תה יוצאו מהרכוש המשותף, וכי פורטו להלןכפי שיבמפורש כי החלקים ע הוד הקונה .4
הסכמת הקונה או מי א שיהא עליה לקבל את ובל הסבירלפי שיקול דעתה  - א חייבת[ת ]אך לאיזכ

ות דיר ישכלהצמיד אותם ו/או מי מהם ו/או חלקים מהם לרולי הדירות בבניין מדיירי או בע
ות , ובלבד שלא תפגענה זכויכדלקמןוראות לכלול בתקנון גם הוכן  חריהמס ו/או בשטח ןיניבב

מוש הסביר אמור לא ימנעו את השין שפעולות כוכ ונספחיוכר שנחתם עימו המי הסכם הקונה על פ
 :לות כאמור תבוצענה על פי הדיןפעוששל הקונה בדירה ו

 
אשר אינם מיועדים  לקיםח, תהמוכר ר שלה הסבידעת לומהרכוש המשותף יוצאו, לפי שיק .א

החלקים  דלעיל, או  הגישה לכלולרבות דרכי  ,יקטן או בפרויהדירות בבניכלל בעלי  לשמש את
ו מלאה ו/או/או להעביר בבעלות    להצמיד תהיה רשאית תלחלקם. מפורש בזה כי המוכר

 את, ות בשטח המסחריבעלי זכוי תולרבאחרות בפרויקט להשכיר ו/או להחכיר לבעלי זכויות 
 הוצאוה ואשר קונאינם מוצמדים לדירה שרכש הש המשותף שכל אותם חלקים מן הרכו

ורך בנית להוציא מהרכוש המשותף שטחים לצ תהמוכר ת. בנוסף, רשאישותףמהרכוש המ
 חדר תקשורת לשימוש בלעדי של חברת החשמל ו/או חברת בזקחדר טרנספורמציה ו/או 

תחזוקה וכיוב', כל חלק של המקרקעין לצורך ם בשזיקת הנאה שתיראות בדבר רוהולקבוע 
חברות הנ"ל בכל הנוגע לשימוש בחדר ות כ"א מהטיחות את זכויוכן לקבוע הוראות המב

ד מהחדרים הנ"ל ובקרבתו, הדיירים בפעולותיהם ביחס לכל אחובסביבתו והמגבילות את 
 ל.והכל עפ"י הוראות החברות הנ"

קרקע, מבואות לדירות,  רות(, הגינות, החזית, שטחימקו מקורות ו/או לאהחניות ) ,םיהמחסנ .ב
, אחוזי הבניה, , שטחי שרות לשטח המסחרישיבנה בעתיד ל גג נוסףלי הגג ו/או כגג הבניין, חל

לכל  להצמידם תהא רשאית תוש המשותף והמוכרכים ו/או העתידיים, אינם חלק מהרהקיימ
לה ועסקה לכל דין, לעשות בהם כל פעופוף , כתהא רשאיתן לנכון וכ אצמתן כפי שידירה בבני

ת מבלי לקבל הסכמה של הקונה או ה, וכל זא, סגירה והריסחפוץ, פעולות בניהתמשפטית ש
כל זכות שימוש  תלמוכר קט לשם כך. הקונה מסכים להקנותשל  יתר רוכשי דירות בפרוי

נוחות -ת אימחמ ותר על כל טענהה והוא מוסירלשם ביצוע עבודות בניה והומעבר הנחוצים 
בדירה  ושימוש סביריםובלבד שלא ימנעו מהקונה גישה  בשל כך שעלולה להיגרם

כן  .ונספחיו  שנחתם עימו המכרובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם  הצמדותיהוב
יהא כפוף  הנוה לקעו לאחר מסירת החזקה בדירככל שיבוצ "להעבודות הנ ביצועמוסכם כי 

ר השלמת לאח ולהתחייבות החברה להשיב את המצב לקדמותו ונהעם הק לתיאום מראש
  להסכם המכר. 3.11פוף לאמור בסעיף האמור לעיל הינו בכ .תבודוהע
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תף הוראות קנון הבית המשותלרשום ב תרשאי תהא המוכרתמשותף ין כבית יבעת רישום הבנ .ג
לרשום  תא רשאייהת תפת זו. המוכרועפ"י תוס הזועפ"י החמתאימות להבטחת כל זכויותיו 

י דרישות כון או לפמצא לנתם כפי שקות הנאה לכל מקרקעין סמוכים או אחריעל החלקה זי
 כל רשות מוסמכת.

רה שטח ריצפת הדי ןותף יהיה בקירוב בהתאם ליחס שבישיעור חלקו של הקונה ברכוש המש .ד
א לירות האחרות )לפה שבכל הדצרהכל שטח )ללא חלקים המוצמדים אליה( לבין סך 

 .הצמדות( בבית המשותף
חויבים רותים המישותף ובשוצאות הבית המלקבוע כי שיעור ההשתתפות בה תרשאי תכרהמו .ה

ן כי שיעור ולקבוע בתקנ תרשאי תלעיל. המוכר בקשר אליו לא יהיה בהתאם לאמור בס"ק )ד'(
גן  ירות גג, דירותין )דיבבנ תווגי הדירההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ייעשה לפי ס

. חדר להוראות הדין ובכפוף סוג דירות יהיו עקרונות שווים וכיו"ב( ובלבד שלגבי אותו
בכל מקרה הקונה  וצאה.פטורים מתשלום כל ה -אם ייבנו  -ה ו/או חדר בזק נספורמציהטר

 ה.נוקמסוגו של הם בבניין שהינם בעלי זכויות בדירות ירירעה לעומת דיללא יופלה 

 הול הבית המשותף:ר ניבבלת החלטות בדסדרי ק .ו
כח ות, יהיה מהחלטות מסוימנע מלקבל ילהתחייבויות הקונה בחוזה לה בכפוף

 המשותף.של בעל הזכויות בדירה לפי שיעור חלקה ברכוש  ההצבעה
או /ין ויבי זיקת הנאה ו/או זכויות מעבר לגבי דיירי הבנלג כן יכללו בתקנון הוראות .ז

 לחוזה. 9מור בסעיף עם הא ור, והכל בקשראו הציב/ו ןהמקרקעי
דירות שבקומה יקט, כי לשם ביחס לפרולקבוע בתקנון הבית המשותף שיר תרשאי תהמוכר .ח

 שטחי קרקעוצמדו ו/או חלל הגג, וכי לדירות הגן יהעליונה יוצמדו מרפסות ו/או שטחי הגג 
ן כי תקנולקבוע ב תרהמוכ תאישר כמו כן. ןטחי גולשטח המסחרי יוצמדו שטחי שרות ו/או ש

את משים בלעדית ם מיועדים למסחר וכי שטחים ומתקנים שנבנו משחלקי פרויקט מסוימי
ושלא ימנע ובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זה ונספחיו  מסחריההשטח 

 השימוש הסביר של הקונה בדירתו למגורים ושלא תמנע הגישה הסבירה לדירה והצמדותיה.
 חי הצמדהשלדירתו יוצמדו זכויות בניה ושטן, כי כל מי בתקנולקבוע  תהמוכר תף רשאיוסנב

ניה על שטחים יתרי בניה לבלבקש ה, יהיה רשאי ישטח המסחרלי הזכויות בלרבות לבע
ן ו/או יבעלי הדירות האחרים בבני בקבלת הסכמתם של, ללא צורך יחידתומדו לשיוצ
 יקט.בפרו

ליה הוצמדו השטחים, ויחולו דירה אהם ל נ"ל, יוצמדו אףה נוספת כינהגג והקירות של כל ב
 ם ההוראות לעיל.עליה

"י הכללתה של נון, עהמשותף והתק בקש תיקון צו הביתל היו רשאיםהנ"ל, י ידותיחבעלי ה
ללא צורך בקבלת הסכמתם של בעלי דירות אחרות מסמכים הנ"ל, ואף זאת הבניה הנוספת ב

 ן.יבבני
בניה על שטחים ם להתנגד לבקשה למתן היתרי רשאי ין, לא יהיויבנהאחרים ב תויחידבעלי ה

 התקנון בהתאם.ו וקון הצהשטחים, ולתיכנ"ל, לבניה עצמה על 
 תשל המוכר הראות לעניין זכותלקבוע בתקנון הבית המשותף הו תהיה רשאית תהמוכר .ט

, תשל המוכראו הלוגו /ו תין שלט עליו יופיע שם המוכרילהתקין על הקיר החיצוני של הבנ
לפי שיקול  תהצבת השלט יקבעו מעת לעת ע"י המוכרל השלט, גודל הכיתוב ומקום גוד רכאש

בדירה  ום שאינו מפריע לשימוש הסבירקהשלט יהיה במובלבד שמיקום הצבת  בירהס העתד
 .ובמבנה

דר שמף בתקנון הבית המשותף שירשם ביחס לפרויקט, איסור על הצבת מתקן וסית תהמוכר .י
 בדירות ו/או ברכוש המשותף. לריתוו/או אנטנה סל סלולרי

יקט הוראות מתאימות פרוביחס למשותף שירשם להוסיף בתקנון הבית ה תרשאי תהמוכר .יא
לנהל  ויותהזכרבות הוראות המתירות לבעלי מסחרי ואפשרויות השימוש בו להלעניין השטח 

, ילותעיצובם ושעות הפשילוטם, ע ,בו פעילות מסחרית ללא הגבלת סוג העסקים שיפעלו בו
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י דין, על פמתאימים ובכפוף לקבלת האישורים וההיתרים ה ןוהכל בכפוף להוראות כל די
 .יות הרלוונטייםהגופים והרשורשות המקומית ו/או ממה

והן , תאו לפקודת המוכר תבות מי שיבוא במקום המוכרפי תוספת זו הן לרל תזכויות המוכרכל  .5
 ר לכל הוראות החוזה.טבצעומדות בנוסף ובמ

 

 באו  הצדדים  על  החתום:יה  ולרא
 
 
 
 
 

 ________________ _____    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח ה'
 עברת זכויות לנתין זרתחייבות להימנע מהה

 
ב ראש מועצת מקרקעי ישראל, יוש באישור ן להלן, תהיה מותניתזכויות במקרקעין, כהגדרתיית נהנני מתחייב כי הק

 שראל. מועצת מקרקעי יעל פי המלצת ועדת המשנה של 
 

 ור. קבל אישור כאמנתרת זכויות לנתין זר מבלי שאני אמנע מהעב
 

ם אחר כאמור, מידיי או מידי אדניה קית זכויות במקרקעין בעתיד או התחייבות להום הזכויות ובהקניבמעמד ריש
, טעונה קצתן, לנתין זרן, תירשם הערה לפיה העברת הזכויות במקרקעין, כולן או מרקעייות במקשיהיה בעל זכו
 לעיל.  י ישראל כאמורקעכתב של יושב ראש מועצת מקראישור מראש וב

 
אישור הזכויות בדירה לזר ללא האת  רעברת זכויות בהתחייבות הנעברים שלא להעביתחייב להתנות כל ההנני מ

 ם. רו את זכויותיהלהתנות כל העברה מצדם בקבלת הסכמה זהה ממי שאליו יעבי בריםכמת הנעכאמור וכן בהס
ש בדיקת זהות ישראלית תידרם נושאי תעודות יד או מי שאינאגבהם מקבלי הזכויות יהיו ת לי כי במקרים הודע

 ת.  כויוזרשות מקרקעי ישראל קודם להעברת ה
 

 לעניין זה:
 

 עמה ברירה כות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש או זבעלות, זכות  -ות במקרקעין""זכוי
 על פי התחייבות שנים, לרבות זכות ת העולה על חמש ה לתקופה כוללפתלהאריך את תקו                                    

 מור;קופה כאבעלות או שכירות לת להקנות או העביר                                    
 

 מי שאינו אחד מאלה: -"זר"
 

 אזרח ישראלי;       )א(
זרחות , לחוק הא 2עיף ס , שלא מסר הצהרה לפי1950-יק השבות, התש"ה לפי חועול        )ב(

 ;1952-התשי"ב
ומה , שקיבל במק1950-, התש"יבותשזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק ה        )ג(

 .1952-ולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"בי כעיבת ארעאשרה ורשיון ליש
לעיל )ג(  -ות )א( קאהינו אחד מאלה המנויים בפסו בידי יחיד שליטה עליתאגיד שהש        )ד(

 ר.תר מיחיד אחד כאמואו בידי יו
 

 )ד'(-)א'("ק סמי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור ב
 , על ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר יפיןאו בעק במישרין -החזקה -טה"בפסקה זו "שלי

 תאגיד או ה וב של הון המניות המוצא שלר מן הערך הנקאו יות 50%אגיד אחד, ב מאדם או מת
 או  ו בזכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחציתההצבעה שבתאגיד א צית או יותר מכחכמח

 ד. יותר מהמנהלים של התאגי
 

 
   _______________________         ________________________          _________________________ 
 תימהח                                           מספר ת.ז                                                   שם מלא                     

 
  _______________          ____________________________________________          _____________ 

 חתימה                                                  מספר ת.ז                                            אשם מל                     
 

 אישור

 יי וכי הקונה חתם על התחייבות זו בפניי.בפנ ת שהציגהנ"ל לפי תעודת הזהואשר כי זיהיתי את הקונה מאני, הח"מ, 

 

 

_______________________ 
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 ו'נספח 
 

 דירה רוכש דירת מחיר למשתכןר סכתב התחייבות ח
 

 ____________ ת.ז ___________________________________________ני/ אנו, הח"מ, א
 
 ___ ת.ז ____________________________________________________                           
 

דירת מחיר )להלן: " ן לציוןראשוב "_______"כן" בפרויקט יר למשתוזה מכר דירת מחחתמתי/נו על "ח
 .515584738דל"ן ישראלי בע"מ ח.פ. סלע איסתא נ רה משתכן"(, עם החבל
 

כהגדרת ירת מחיר למשתכן, כדכרת ר הינה דירה הנמכרת על ידי המושת כאמודירה הנרכהלי/לנו כי דע הו
"(, על הכללים הקבועים בו רזהמכמוכרת )להלן: "תה הבו זכ 308/2016מר/מכרז רמ"י מס' מושג זה ב
 כללים המתייחסים לרוכש הדירה.כאמור, לרבות ה הלעניין הדיר

 
טים פורת המתהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויונו /ל ידיעם עלי/נו כי רכישת הדירה פיכך, מוסכל

 לן:לה
1.  

ני/נו סמכי המכרז, וכי אה במר/י דירה" כהגדרת מונח זאני/אנו מצהיר/ים כי אני/נו "חס .א
 שת דירת מחיר למשתכן.המכרז לצורך רכי הזכאות הנדרש עפ"י ורישבאמחזיק/ים 

)נספח ח' לחוברת  רים", בנוסח המצ"בוחסר קרקע ביעוד מג" –תצהיר כמו כן, חתמנו על 
 .המכרז(

שנים  5 ום רכישתה ועד חלוףל מילמכור את דירת מחיר למשתכן, הח ייב/ים שלאמתח י/נואנ .ב
הם. כמו כן, מוקדם מביניה – הגרלהזכייתנו בשנים ממועד  7או  לדירה 4מיום קבלת טופס 

עיל בהתאמה, על כל רות לוהשנים האמ 7או  5לחתום, לפני תום נו מתחייב/ים שלא אני/
 השנים הנ"ל. 5/7ברו לאחר תום למשתכן יועחיר רת מהסכם לפיו הזכויות בדי

ה ו במקרוהשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולרד הבינוי שזכויות מזו ו התחייבות .2
ר יתא בדירת מחשיעמיד לנו הלוואה המובטחת במשכנבנק  מחיר למשתכן על ידי של מימוש דירת

 לבנק. דינולמשתכן, בנסיבות של אי פרעון ההלוואה על י

3.  

תרשם הערת אזהרה הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל,  .א
מחיר למשתכן, על פי יית עסקה בדירת ימנע מעשבלשכת רישום המקרקעין בגין התחייבות לה

 . כתב התחייבותי/נו זו

נחויב בתשלום ויב/חכי ככל שאפר/נפר את התחייבותי/נו זו, א ים/ואני/נו מסכימ לי/לנוהודע  .ב
 שיכון.למשרד הבינוי וה₪  450,000בסך 

 
         ______________________   _                              ________________________ 
 הנשם הקו                                                 הקונה                      שם                          

 אישור
 

________________, בפניי, עו"ד _____ו הופיע________________ ביום הריני לאשר כי 

_________ ת.ז , הרוכשים _____________________________ת בכתוב

בפניי  _______ ת.ז ________________ אשר הזדהו, ו __________________________

יים לעונשים את האמת וכי יהיו צפו יהם להצהירי עלרו כע"י תעודת הזהות שלהם ולאחר שהוזה

 ם דלעיל וחתמו עליה בפניי. הצהרת עשו כן, אישרו את נכונותקבועים בחוק אם לא יה
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 מחיר למשתכן דיור רוכש דירת משפר –כתב התחייבות 
 

 _____ ת.ז __________________________אני/ אנו, הח"מ, ______________________
 
 __________________________________________ ת.ז ___________                           

 
דירת מחיר ")להלן:  ן לציוןראשוב "_______"כן" בפרויקט ר למשתוזה מכר דירת מחיחתמתי/נו על "ח

 .515584738בע"מ ח.פ.  דל"ן ישראליסלע איסתא נ למשתכן"(, עם החברה 
 

דרת כהגירת מחיר למשתכן, ר הינה דירה הנמכרת על ידי המוכרת כדשת כאמוהנרכ דירהלי/לנו כי הדע הו
לים הקבועים בו "(, על הכלרזהמכמוכרת )להלן: "תה הבו זכ 308/2016מר/ מכרז רמ"י מס' מושג זה ב

 .הה כאמור, לרבות הכללים המתייחסים לרוכש הדירלעניין הדיר
 

די/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטים על ילפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה 
 להלן:

 
1.  

זה במסמכי המכרז וכי אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו משפר/י דיור כהגדרת מונח  אני/אנו .א
 .ןי דיור הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכ/ים באישור משפר/זיקמח

 מגורים", בנוסח המצ"ב.עוד "חסר קרקע בי –כמו כן חתמנו על תצהיר 

 5ן, החל מיום רכישתה ועד חלוף אני/נו מתחייב/ים שלא למכור את דירת מחיר למשתכ .ב
המוקדם לפי  –ע ההגרלה יצושנים ממועד ב 7לדירה או  4טופס שנים מיום קבלת 

השנים האמורות לעיל  7או  5י תום נמבניהם. כמו כן, אני/נו מתחייב/ים שלא לחתום, לפ
 7או  5כל הסכם לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום  , עלבהתאמה

 ם הנ"ל.השני

 

לא יחולו ור כון ו/או רשות מקרקעי ישראל כאמהתחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשי .2
המבוטחת במשכנתא  השל מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואבמקרה 

 ת של אי פירעון ההלוואה על ידנו לבנק.סיבובדירת מחיר למשתכן, בנ

 

3.  

ה לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל תירשם הערת אזהר הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי .א
ית עסקה בדירת מחיר למשתכן, בות להימנע מעשיחייבלשכת רישום המקרקעין בגין הת

 על פי כתב התחייבותי/נו זו.

נפר התחייבויותיי/נו זו אחויב/נחויב פשר/ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שא .ג
 ינוי והשיכון.למשרד הב₪  450,000בתשלום בסך של 

 
         _____________________                           __      ________________________ 

 שם הקונה                                                               שם הקונה                                 
 

 

 אישור
 

תובת רח' דרך , בכי, עו"ד _____________________בפניהופיעו  ___________הריני לאשר כי ביום

קרית מוצקין, הרוכשים __________________ ת.ז _______________, ו  133ו עכ

ע"י תעודת הזהות שלהם ולאחר ת.ז ________________ אשר הזדהו בפניי  __________________

 ישרוהקבועים בחוק אם לא יעשו כן, איים לעונשים שהוזהרו כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפו

 תם דלעיל וחתמו עליה בפניי. את נכונות הצהר

   _______________________ 
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 ז'נספח 

 ביעוד מגורים עחסר קרק -היר תצ

העניין, יחיד או בן זוג, לפי  -" יחידיו"או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )ר, כי אין לי ו/הריני מצהי
בע ונמצאים בחזקתם(, זכויות ם דרך קים עימררולמעט ילד נשוי ומתגו 21מלאו להם  הם שטרםוילדי

יתר רת, מכוחה ניתן להוציא השול פי תכנית מאמיועדת למגורים, עבחלק שעולה על שליש( בקרקע ה)
  רט להלן:בנייה, כמפו

 .1972-"בלב, תשלח משוייר, נוסשחל עליה חוק הגנת הד ות/בשכירותבעלות/חכירה/חכירה לדור -

חרת )כגון: ה/לחכירה לדורות או בכל דרך את/לחכירלבעלו זהזכות על פי חוזה פיתוח/חו -
 ת וכיו"ב(.ירושה/מתנה/נאמנו

או זכות למגורים לחבר ( לעילרך אחרת כאמור או בכל ד)עזר על פי חוזה  קבנחלה או במש זכויות -
 ם מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.לולום או בתשי )להלן: "קיבוץ"(, ללא תשופקיבוץ או מושב שית

רלה/פטור הגפומבי/הרשמה וז רכייה במבעלות במסגרת זכ /ח/ חכירהלקבלת חוזה פיתוזכות  -
 . כרזממ

 הגדרות:

  תא משפחתי:
 

 , עם או בלי ילדים )ללא הגבלת גיל(.ק בית משותףמשג ידוע בציבור המקיים נשוי או זוזוג  -

ודת זכאות קת תעם מיום הגשת הבקשה להנפחודשי 3תוך ומדים להינשא לנישואין וענרשמו זוגות ש -
 הבינוי והשיכון.  משרדשל 

ר עמו דרך נה, המתגורש 21 ולת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו הורה עצמאי )חד הורי/ -
 .קתוחזקבע ונמצא ב

 
 _____________מספר ת.ז.: _____________ שם משפחה: ___________ שם פרטי:

 : ___________ז.ספר ת.______מה: ___________ שם פרטי: _________פחשם מש

 

  ______________________.חתימת המצהיר/ים* _
 
  ר. מה של שני בני הזוג על התצהייחת, נדרשת במקרה של בני זוג *
 

 :אישור

גב' /ו בפני מר/הופיע _______ כי ביוםזה אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר ב

_____ ___________ וכן מר/גב' _______ נושא/ת ת.ז. _____________________________

ה/הם לומר את האמת וכי /וליאותו/ה/ם כי ע___________________, ולאחר שהזהרתי/ה  נושא/ת ת.ז.

דלעיל ק, אישר/ה/ו את נכונות הצהרתו/ה/ם ה/ים לעונשים הקבועים בחויה/ו צפוי/יה שה/ו כןאם לא יע

 ה בפני.ו עלים/מה/מוחת

________________        _____________  ________          _____________ 

 

 חתימה וחותמת            ריךאת      ' רישיוןמס          שם מלא של עורך הדין
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 []נוסח משוער סיפיננ ליווי – 'חנספח 

 

 
 ]דירות מחיר למשתכן[ נספח רוכשים

 לכבוד
 . _________________________________ ת.ז_

 ___________ת.ז. _______________________
 ("הקונה"ביחד ולחוד:  )שיקראו להלן,

 
 

 ג.א.נ.,
  תווזרהוראות בלתי חהנדון: 

 
בין )אשר מהווים  4240בגוש  28-ו 9חלקות מספר מ עים כחלקהמקרקעין הידוואנו מקימים על  הואיל

אשר מצויים ו 413-0441014 מפורטת מס'כנית בניין פי תל 502-, ו501מס' את מגרשים  (היתר
 ין,על המקרקעת נוייה הנבנה או המיועד להיב( פרויקט בנ"המקרקעין")להלן:  אשון לציוןרב

)להלן: חניה קומות מרתפי  ____ל קומת קרקע לרבות מע כ"א  קומות 27בניינים בני  2 - ללהכו
 "(;הפרויקט"

ואתם התחייבתם  ייבנו למכור לכם"( התחחוזה המכרלביניכם )להלן: " ופי חוזה שנערך בינינ ועל והואיל
מה _________ ו_בק__ומנת במס' זמני ___מסה בפרויקט הידועה כדירה הלרכוש מאתנו דיר

________ ואשר לה צמודים ____________ והכל בכפוף לחוזה בבניין המסומן במספר _____
 "(;ירההד" -מכר )להלן ה

"( שירותים מימוניים הפניקס"וח בע"מ )להלן: ו ו/או נקבל מאת הפניקס חברה לביטנוקיבל והואיל
וק המכר )דירות( )הבטחת השקעת חפי ל או הנפקת בטוחות ע/ו ים, לרבות הלוואות כספיותשונ

 ר"המכת על פי חוק "הבטוחו", השירותים" -)להלן, בהתאמה  1974-דירות(, תשל"ה של רוכשי 
 (;"חוק המכר" –ו 

ישולמו על ידי  ס, בין היתר, כי כל הסכומים אשריבנו כלפי הפניקולצורך קבלת השירותים התחי והואיל
יף בסנ 19008/37חשבון בנק לחשבון הפרויקט שפרטיו:  תירוישת בפרויקט, ישולמו רורוכשי הדי

 וזאת אך"( ון הפרויקטחשב"מ  )להלן: "בע ________ע"ש  בע"מ לאומי לישראלק של בנ 783
 ידי הפניקס ואשר אותו מסרנו או-וברים המונפק עלורק באמצעות השוברים מתוך פנקס הש

 (;"שוברי התשלום" ן:)להל נמסור לידיכם בהקדם
דנו ו/או נשעבד לטובת הפניקס, בין השאר, את כל ולהבטחת פירעונם של השירותים הנ"ל שעב ליהואו

וזה קשר עמם )לרבות זכויותינו על פי חבקט, בחשבון הפרויקט ורויבמקרקעין, בפזכויותינו 
)או בסכום כפי  וםונים בדרגה ללא הגבלה בסכודים קבועים ובשעבודים צפים ראשהמכר(, בשעב

ל זכויותינו בכל הנוגע והקשור למקרקעין, ידי הפניקס(, וכן המחינו ו/או נמחה את כ על בעשיק
 חאה על דרך שעבוד.מהמכר לטובת הפניקס בהזה הפרויקט ולחולפרויקט, לחשבון 

  
 :בלתי חוזרות, כדלקמןלתת לכם הוראות לפיכך הננו 

ויקט ובאמצעות לחשבון הפר קור אך פי חוזה המכר-ה עלירבון תמורת הדכל סכום על חשלשלם  .1
ן ותשלומים בגיבלבד למעט  שכר טרחת עורך דין שישולם ישירות לעורך הדין שוברי התשלום 

או  פי דיןהדבר ייאסר על  שישולמו ישירות לקבלן המבצע אלא אםנויים ותוספות בדירה שי
 .הסכם

שבו תמסר לכם  ועדמהמת מכם בכתב, והחל זאתדרוש  פניקסר, במקרה בו הלמרות האמו .2
ון את הסכומים שיגיעו לנו מכם על חשבון תמורת הדירה לכל חשבדרישתה כאמור, עליכם לשלם 

 הנ"ל.בדרישתה  פניקסלכם ה תורהאחר עליו 

לכל דבר וענין כסכום לעיל, ורק בדרך זו, יחשב  2או  1אמור בסעיפים כל סכום שישולם על ידכם כ .3
 רת הדירה. ותמ בוןידינו בפועל על חשל ששולם

לומים על לעיל )לפי הענין( לא יחשבו כתש 2או  1ניגוד לאמור בסעיף סכומים שישולמו על ידכם ב .4
בטוחות  תנפיק לכם עבורםלא  פניקסשלומים על חשבון הדירה, הדירה, הם לא יוכרו כתון החשב

 ק המכר. וי חל פנאי מכתב ההחרגה עת ייחשבו כתשלום לצורך קיום על פי חוק המכר והם לא
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 צהרה והתחייבות הרוכשים(.כי תחתמו על המסמך המצ"ב )ה .5

, תלויות בהן, פניקסלרבות ה כויות צדדים שלישיים,ל וזחוזרות הואי הוראותינו דלעיל הינן בלתי . 6
 מראש ובכתב. ניקספן או לשנותן ללא קבלת הסכמת הא לנו רשות לבטלולא תה

 :ו על החתוםאנולראיה ב

________________ 
 בע"מ סלע איסתא נדל"ן ישראלי
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 תאריך: ________         דלכבו
 "(הפניקסן: ")להלהפניקס חברה לביטוח בע"מ 

 גן רמת

 חייבות הרוכשיםהנדון: הצהרה והת

( )להלן: "היזם"מ )להלן: ין סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"שנערך בינינו לבועל פי חוזה  הואיל
 כחלקים היזם במקרקעין הידועידי -הבניה הנבנה על יקטפרו( רכשנו בזה המכר"חו"
פי ל 502-, ו501ס' את מגרשים מ (בין היתר)אשר מהווים  4240בגוש  28-ו 9חלקות מספר מ

: )להלן, בהתאמה שון לציוןראאשר מצויים בו 413-0441014 מפורטת מס'נית בניין תכ
מס' זמני ______ בנת את הדירה הידועה כדירה המסומ( "המקרקעין"-ו "הפרויקט"

דים ____________ ואשר לה צמוסומן במספר _ן המבבניי בקומה _________,
 "(;  הדירהלחוזה המכר )להלן: " _______________ והכל בכפוף

ם שונים, לרבות הלוואות כספיות ם שירותים מימוניימכקבל יזם קיבל ו/או יו כי הוידוע לנ והואיל
-, תשל"ה רות(המכר )דירות( )הבטחת השקעת של רוכשי די קחו ו/או הנפקת בטוחות על פי

 (;"חוק המכר" –ו  "הבטוחות על פי חוק המכר"", תיםהשירו" -)להלן, בהתאמה  1974
אשר ישולמו על ר, כי כל הסכומים יתין ההיזם כלפיכם, ב התחייבולצורך קבלת השירותים  הואילו

 19008/37חשבון בנק בון הפרויקט שפרטיו: שלח ידי רוכשי הדירות בפרויקט, ישולמו ישירות
חשבון )להלן: " בע"מ __________בע"מ ע"ש  לאומי לישראלק של בנ 783יף בסנ

ת ק באמצעוזאת אך ורו יקס,וכפי שתהיה בעתיד לפנ ל תכולתו עתה"( המשועבד, עהפרויקט
לנו היזם  סורידי הפניקס ואשר אותו מסר או ימ-השוברים מתוך פנקס השוברים המונפק על

 "(;וםשוברי התשל)להלן: "
שעבד לטובתכם, טחת פירעונם של השירותים הנ"ל הוא שיעבד ו/או יוהיזם הודיע לנו כי להב ליוהוא

שר עמם )לרבות ויקט ובקחשבון הפרב יקט,ויותיו במקרקעין, בפרואר, את כל זכבין הש
ראשונים בדרגה ללא  פיםזכויותיו על פי חוזה המכר(, בשעבודים קבועים ובשעבודים צ

ן המחה ו/או ימחה את כל זכויותיו בכל כפי שיקבע על ידיכם(, וכ םום )או בסכוהגבלה בסכ
 רך שעבוד;ד ה עלזה המכר לטובתכם בהמחאהפרויקט ולחושור לפרויקט, לחשבון הנוגע והק

התחייבות  בכת וידוע לנו שמתן השירותים על ידיכם מותנה, בין היתר, בהתחייבותנו על פי והואיל
 ו ואישורנו כמפורט להלן;את הצהרותינו, התחייבותנ תנתבקשנו לת זה ובמסגרת האמור,

 :וזר, כדלקמןבאופן בלתי ח, מתחייבים ומאשרים, אי לכך הרינו מצהירים

ך בחתימת היזם שכותרתו: "הוראות בלתי חוזרות", אשר העתקו את המסמ ולידיעתנוו ידינקיבלנו ל .1
 הן.ומתחייבים לפעול בהתאם ל תאמור בהוראו"(, ואנו מסכימים לההוראות" :הלןמצורף לכאן )ל

פרויקט, חשבון המקרקעין, ה ודים מדרגה ראשונה עלנמסר לנו שהיזם יצר ו/או ייצור לטובתכם שעב .2
לרבות על הדירה והתמורות והסכומים מכל מין וסוג שהוא בגין גע להם וקשור והנוה וכל הפרויקט

פי חוזה ויקט )לרבות זכויותיו על רבקשר עם הפ ויקט וכי כל הזכויות של היזםרבפ מכירת הדירות
 (. "השעבודים"המכר( הומחו לטובתכם )להלן: 

 .לפרוייקט יהר בנכתב זה, טרם התקבל היתד החתימה על ידוע לנו כי במוע .3

כח השעבודים מכם נמכרת לנו בכפוף לשעבודים וכי זכויותיהדירה אנו מסכימים לכך, כי לנו, והובהר  .4
שלא לרשום כל הערת אזהרה לטובתנו  ובכל מקרה, אנו מתחייבים ,שלנו בדירה קודמות לכל זכות

תינו כם זכויורגו על ידוחלא ה כל עוד ו/או בפרויקט ינו בדירהיותל מי מטעמנו לגבי זכוו/או לטובת כ
אין באמור בסעיף זה  יר כמובה מתחולת השעבודים באופן סופי ובלתי מותנה. בדירה ו/או בפרויקט

  .ק המכרהבטוחות על פי חוו לקבלת ניותיווע מזככדי לגר

השעבודים או כל עוד  הסרתם את לא כימים לכך, כי כל עודמבלי לגרוע מהאמור, הובהר לנו ואנו מס .5
דים או כל ינו בגין הדירה משוחררות באופן סופי ובלתי מותנה מהשעבוי זכויותתם בכתב כשרא איל

השעבודים לא ג.)ב( לחוק המכר, כי 2יף ע, כמשמעה בסקיימו התנאים הנקובים בהודעהתא העוד ל
קעין ואתם תהיו רשאים ירה ובמקרבד עדיפים על זכויותינו אזי השעבודים יהיו –ימומשו מהדירה 

לות כלשהן מקרקעין )כולל הדירה(, ללא כל סייג או מגבלה ולרבות מגבם לגבי הת השעבודיא לממש
 נו. התחייבות כלשהי של היזם כלפימות הנובע

יבצע את קרה של מימוש כאמור תהיו אתם )וכל כונס נכסים שו ואנו מסכימים לכך כי במנידוע ל .6
נקיים מכל זכות  רה( כשהם)כולל הדיט רויקור את המקרקעין ואת הפרשאים למכם( המימוש מטעמכ

 לטובתנו.
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 לבפרויקט בכ לא חייבת, לממש את זכויותיה ך, ארשאית פניקסידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי ה .7
בין אם בדרך של שיקול דעתה ומבלי שמוטלת עליה חובה לעשות כן,  דרך אשר תמצא לנכון, לפי

בין בכל דרך אחרת, לרבות ממנו, ו או כל חלקט רויקן אם בדרך של השלמת הפרויקט, ביהפ מכירת
ו נידוע ל כי םומאשרי אנו מסכימים, ו"(כסיםנס הכונעיל ולהלן: "באמצעות מינוי כונס/י נכסים )ל

הנוגעים  כםיותחוב או כםזכויותי את לו תעבירוש מי כל או ,כםעממט מי כל של או כםשזכות
 שהיזם למקרה רויקטפה בהקמת עות אחריםמצבא וא כםבעצמ להמשיך ,בכך ובחרת באם, טיקלפרו

  .כםבהתחייבויותיו כלפי יעמוד לא

רו או כל מי שתעבינס הנכסים ואו כ טעמכם או מי מיותיכם בפרויקט, אתם וזכ אם במקרה של מימוש .8
( לקיים את לנו על כךסר תבחרו )בהודעה שתימט לו את זכויותיכם או חובותיכם הנודעים לפרויק

כם או לפקודתכם או למי מטעמכם או לכונס הנכסים את כל ל הזכ הרקמב םלשנ אנו חוזה המכר,
ר ונבצע את כל שא ה המכרזלהוראות חו ו על חשבון מחיר הדירה בהתאםנמאתיתרת הכספים שיגיעו 

תום על כל , אנו נחר. במקרה כאמוי מטעמכםהתחייבויותינו על פי חוזה המכר כלפיכם או כלפי מ
ר לעיל ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה כלפיכם ו/או ע האמושים לביצורויו דהמסמכים אשר יה

לגרוע מכל זכות או סעד לו זכאי  סעיף זה כדיאין באמור ב .כלפי מי מטעמכם או/ם ולפי כונס הנכסיכ
   .הקונה לפי הסכם המכר

עו ומים שיגישלוהת לכך, כי עלינו להפקיד את כל הכספיםיבים לפעול בהתאם תחיידוע לנו, ואנו מ .9
ישירות  מולישואשר  היזםהוצאות משפטיות של תשלום בגין למעט הדירה )זם בגין רכישת מאיתנו לי

מבצע של שישולם ישירות לקבלן ה תוספות ו/או שינויים בדירהבגין  םתשלוו/או ם של היזהדין לעורך 
צעות שוברי ך ורק באמא למם,( בחשבון הפרויקט בלבד, ולשפי דין אם הדבר ייאסר על אלאהפרויקט 

שבון אחר עליו ח, ללהוראות 2ים המפורטים בסעיף תשלום, ישירות לחשבון הפרויקט, או בתנאה
ום באמצעות שוברי תשל –ידינו בהתאם לאמור, קרי -על א יבוצעלוכל תשלום ש פניקס,תורה ה

הדירה ון רכישת שבעל חלא ייחשב כתשלום  -אחר כאמור לעיל רויקט או לחשבון ההפ ישירות לחשבון
מו כן, ידוע לנו כי כו. ם בטוחה על פי חוק המכר בגינחוזה המכר ולא תעמוד לנו הזכות לקבל מכעל פי 

 וק המכר.  ר לא ייחשב כתשלום לצורך קיום תנאי מכתב ההחרגה על פי חוא בהתאם לאמתשלום של

 שרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:וע מהאמור, אנו מאלגרמבלי  .10

 יהיו בשקלים חדשים בלבד.  רכישת הדירה על חשבון יםשלומכל הת .10.1

 יבים להשיב ליזם את כל שובריימתחיישמר אצלנו בשלמותו ואנו  םשוברי התשלו .10.2
מלוא  שולמו על ידנו מכל סיבה שהיא מייד לאחר שיבוצעו על ידנו התשלום שלא

 בוטל חוזה המכר, מייד עם ביטולו.שבון הדירה או אם ל חהתשלומים ע

לום לא ד ביצוע תשלום על ידנו באמצעות שובר תשממוע ימים 30עד לחלוף ש מקרהב .10.3
 תב באופן מיידי.כעל כך ב יזםול מכר, אנו נודיע לכםי חוק פעל הבטוחה תוצא לטובתנו 

כפוף קט ושם הפרויקט, ברויע למספר חשבון הפהובא לידיעתנו כי ניתן לקבל אישור בנוג .10.4
שבידנו התשלום רי ים בפנקס שוביקט הנקוברום הפלמסירת מספר חשבון הפרויקט וש

 מהדרכים הבאות:  לפניקס, וזאת בכל אחת

 .בעתיים, ג53דרך  השלום קס, בכתובת יהפנבמשרדי  א.
 פניה למענה טלפוני שמספרו יצוין על גבי שוברי התשלום. ב. 

ך הקלדת פרטי זיהוי מסוימים אשר רנט של הפניקס, תוינטבאמצעות אתר הא .ג
 רי התשלום.ל גבי שובע פיעויו

 כםטעונים הסכמת היוי 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 תוקףכוללא הסכמה מראש ובכתב, 

ום ידנו ואשר בשנרכשה על ש דירההקשורים לתכנון הפנים של השינויים החלפת מחסן ו/או  או/חניה ו
כמו כן, ידוע לנו . המכר החוזעל פי שנים את מועדי התשלום או ממקרה לא מקטינים את מחיר הדירה 

רו במימוש לא להתחשב בשינויים שלא קיבלו הסכמה כאמור במקרה בו תבחשאתם עלולים כי 
 רויקט או כל חלק ממנו.בדרך של השלמת הפ יכםזכויות

ימים  30ו נמסור לכם הודעה בכתב על כך, לפחות חוזה המכר אנלבטל את  קשו נבבכל מקרה שב .12
 מראש.   

ינו לפי חוזה המכר, כולן או חלקן, בלא תבד את זכויואו נמחה ו/או נמכור ו/או נשע/ר ואנו לא נעבי .13
ר התחייבותנו כאמור לא יהא לכל דוע לנו כי באם נפ. יכמתכם בכתב ומראשלקבל על כך את הס

לפקיעת תוקפן של  כל תוקף כלפיכם והיא תגרום, בין היתר, ה ו/או שעבודחאה, מכירהמרה, העב
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עבוד זכויותינו החוזיות הנ"ל לטובת שלא תתנגדו לחוק המכר. על אף האמור, אתם  פי הבטוחות על
, ולקבלת הוראות בלתי חוזרות לצורך רכישת הדירהות לטובתנו הלוואה/ מוסד כספי אשר יעמיד

, ת במשכנתאקים למשכנתאות המעניקים הלוואות מובטחוהמקובל בבנח לכך בנוס שרו בקמאיתנ
למען הסר ספק מובהר  .פרויקטהרות לחשבון ההלוואה/ות הנ"ל יועברו ישי יכספבתנאי מפורש שכל 

השעבודים ו/או כל עוד את כל זמן שלא הסרתם כם כי שעבוד זה יהיה ממילא כפוף לשעבודים לטובת
 פי ובלתי מותנה מהשעבודים.רה משוחררות באופן סוינו בגין הדיכי זכויותב בכת לא אישרתם

בין השאר, על קבלת  ,ינתן בהסתמךעמדת השירותים ליזם עתידה לההם לידוע לנו כי הסכמתכ .14
פה ומותנית במילוי כפולטובת היזם רותים השיאישורנו זה. מבלי לגרוע מן האמור ידוע לנו כי העמדת 

 ם.שביעות רצונככלפיכם ל זםת היכל התחייבויו

פי חוק המכר שתנפיקו  על ת הסכמתנו, כי תמסרו ליזם, עבורנו, את הבטוחותאנו נותנים בזאת א .15
היזם ישלח כי ו מהתשלומים שנבצע באמצעות שוברי התשלום לחשבון הפרויקט דבגין כל אח לטובתנו

מתחייבים אנו . מכרה הסכםהמפורטת במבוא ללכתובת  אר רשוםדו באמצעות ת הבטוחותאו לנ
 ובתבאמצעות דואר אלקטרוני לכת _____________לידי ת להודיע ליזם בכתב )בזא

  ( על כל שינוי בכתובתו המפורטת דלעיל.יזםהעליו יודיע מען אחר או כל  ____________

 לטובתנו וכתנאי לתשלומן כאמור, צאוי חוק המכר אשר יול פבמקרה שאנו נממש את הבטוחות ע .16
מוש כאמור, לוותר לטובתכם או לטובת מי מתחייבים, כתנאי למי ל מאליו ואנוהמכר יתבטה חוז

וכן להמחות לכם ו/או למי שתורו  במקרקעין  פרויקט ו/אול כל זכות שהיא בדירה ו/או בענו שתורו ל
ד ל, שעבוד או זכות כלשהי לטובת ציקוכשהן נקיות מכל ע ותןולמסור לכם אאת הזכויות כאמור 

בענין זה מבלי שתדרשו לקבל הסכמה נוספת על כך לפעול על פי הנחיתכם וכן  (פניקסהי )שאינו יששל
 .נו או מהיזםתמאי

לא חייבים, לחתום בשמנו ועבורנו על כל מסמך ובפני כל רשות לשם  ךכם רשאים, אידוע לנו כי הנ .17
של הבטוחות  א לפקיעתןבית להבלשכת רישום המקרקעין, וזאת על מנ תינו בדירה, לרבותויורישום זכ

 על פי חוק המכר שתינתנה לנו, אם וככל ותינתנה לנו.

וחכם, בין השאר לפעול על פי האמור כש גם ליפוי מנו לטובת היזם ישמח אותו חתכי הידוע לנו כי יפו .18
י שיהיה בו כדי לגרוע מכל יפוי כח לפעול כאמור ומבל ובהבמכתבנו זה, ומבלי שהדבר יטיל עליכם ח

  או ניתן לכם.ר נתנו ו/אשאחר 

קיימים ובין אם  , בין אםסקפניידוע 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' תידיים, לרבועת
ויות מסוג מקנים לנו זככן אינם  עלר, וו/או בכל דין אח 1973 -לי(, תשל"ג וק החוזים )חלק כללח

 .פניקסכלשהו כלפי ה

, וכי אין תאו התחייבו/ל מצג, פרט, מידע ובפנינו כ הציגלא ה פניקסאנו מצהירים ומסכימים כי ה .20
לפרויקט  לפינו, לרבות בקשר, ככל התחייבות ו/או אחריות מסוג כלשהו, ישירה ו/או עקיפה פניקסל

למעט זכויותינו על פי  -ם ומועד נתינתם , אופן נתינתהשירותים תןר למו/או בקשר לדירה ו/או בקש
 פי תנאיהן. כם לטובתנו וזאת עלפקו על ידניו הבטוחות על פי חוק המכר אשר

, בעצמה ו/או סניקפמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי ככל שה .21
ת בקשר לביצוע הפרויקט נותנת הוראו גיחה ו/אומשאו /צעות מי מטעמה, מפקחת ו/או מבקרת ובאמ

ו, מו/או מי מטעעולה אחרת של היזם ו/או כל פ ורםו/או אופן השקעת המשאבים בפרויקט ו/או על מק
פעולות אלו כדי ן בבלבד, ואי פניקסכאמור נועדו לשרת את מטרותיה של ה פניקסהרי שפעולות ה

הן ואין בהן כדי להטיל על ם להסתמך עלינהיה רשאיא נו לכות אותנו בכל צורה ואופן שהם, אנחלז
ים לפי קצב רספינו משוחרות חבות לוודא כי כיפין, לרבקבע כל חבות כלפינו, בין במישרין ובין פניקסה

ו/או  להשלים את הפרויקטות התקדמות בניית הפרוייקט ו/או משוחררים לטובת הפרויקט ו/או חב
עם טיב הבניה, איכות הבניה, קצב ביצוע  ית ו/או בקשרו/או נזיקת חוזיאחריות כלשהי כלפינו, לרבות 

רשות שהיא ו/או בקשר  כל גוף ו/אוים הנדרשים על ידי היזם בתנא ידתהבניה, אופן ניהולה ו/או עמ
ואנו מסכימים לכך כי ים כי הוסבר לנו, אשרכמו כן אנו מלכל התחייבות שבה התחייב כלפינו היזם. 

הפניקס לא תהיה או בקרה ו/או השגחה כלשהם מצידנו, וני פיקוח ו/נים במנגניימעונאם וככל ואנו 
 .מעורבת בכך

לקבל דו"חות  פניקסלכך, כי האפשרות שניתנת ל םואנו מסכימיור לעיל ידוע לנו, וע מן האמרלג מבלי .22
 יןקס אשימושה הבלעדי של הפניקס, וכי לפניהפרויקט מיועדת ל צועמפקח ו/או פיקוח בקשר עם בי

ום , בשפניקסל דו"חות מפקח או כל מנגנון פיקוח אחר, והם לא יטילו על הבות להסתמך עכל מחויי
ינו בקשר עם הפרויקט, ולא יהוו, בשום מקרה, כבסיס פת כלשהיא כלחריות ו/או מחוייבוקרה, כל אמ

ניינן שענות במישור החוזי ו/או הנזיקי ו/או טע , לרבות שלאהפניקספי להעלות טענות כלשהן כל
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 ינורבות תנאי המשרד להגנת הסביבה( ו/או מפגעים סביבתיים שהטיפול בהם הות הסביבה )לאיכ
 פניקס.היזם ולא של מלאה והבלעדית של הבאחריות ה

 

לתי נפרד תינו על פיו חלק בויואנו מסכימים כי ממועד חתימתנו על מסמך זה יהווה מכתב זה והתחייב .23
יותינו על פי מכתב זה תהווה לכל דבר ועניין הפרת התחייבון היזם, ובינו למחוזה המכר אשר נערך ביני

 עות מכך.על כל התוצאות הנובוזה המכר חפי הפרת התחייבויותינו על 

 מסמך זה.ות מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה להוראות חוזה המכר יחולו ויגברו הורא לבכ .24

תבקשו על ידה הפרטים שיכל ל המידע וכ את ספניקמים ומאשרים בזאת ליזם למסור לאנו מסכי .25
ואנו  ,הים ופרטי קשר שלנופרטים מז תרבוול ,על ידינו בקשר עם חוזה המכר ורכישת הדירה בפרויקט

ו תביעה ו/או ו/אים בזאת באופן מפורש על סודיות המידע האמור, כולו או חלקו, ועל כל טענה רמוות
והויתור על סודיות  שר עם ההסכמהמקבלו בק אוידע ה מכל מין וסוג שהוא כנגד מעביר המדריש

  .כאמור בסעיף זה

ה מאיתנו, להעביר מי צורך בהסכי שיקול דעתה, ומבלל עת על פכת בידוע לנו כי הפניקס תהיה רשאי .26
, לרבות בקשר עם השירותים יזםאת זכויותיה וחובותיה על פי כל הסכם שנחתם בינה לבין ה

ל מקבל העברה כאמור חלף הפניקס, ח זה יחולו עתנאי נספ כלם, והשעבודים, בשלמות או בחלקי
 וק המכר.חתינו על פי ה כדי לגרוע מזכויור בסעיף זובאממובהר כי אין בשינויים המחוייבים. 

 יות בהן. תלו פניקסזכויות הל וידוע לנו כי התחייבויותינו על פי מכתב זה הן בלתי חוזרות, הואי .27

והובהרו לנו באופן מפורש על ידי עורך דין ך זה הוסברו ות של מסמונו השאנו מאשרים כי משמעויותי .28
  כר.מטעמנו טרם חתימת חוזה המ
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 'טנספח 
 ר זתי חווח בלפוי כיי

 
 ______________ת.ז.  ____________. 1 מ:הח" ו/אני 
 ________________________ ת.ז . 2      

 
ין ו/או עו"ד עו"ד וילי יצחקי ו/או עו"ד ורד הלפר את כוחם שלם ומייפים יממנ לחוד יחד וכל אחד מאיתנוב

, ו/או בר פדידה ור וולךאו ד/ו סימון-ןבו/או ורד  עו"ד רועי שושני רן ו/אועו"ד בני לב קו ו/או וגושלומי ברד
ל את כ נוובמקומ נוות בשמולעש נויוחי כפמיוו נוימורש נוכוחי י/ועלים ביחד או לחוד להיות באשהנ"ל פ

על פי  על זכויותינואך ורק לצורך עמידה הנוגעים  חלק מהם מעשים והפעולות המפורטים להלן או כלה
ן: "החוזה"( לרכישת דירה מיום _______  )להלחוזה לה לפי וד יות בדירה והצמלרכישת זכו סכם המכרה

זכויותינו פגענה ובלבד שלא ת  "(תהמוכרלן: ")לה 515584738פ. סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ ח. מאת
 : על פי הסכם המכר

 
מגרש מס' __ ב יןבבני __ מס' זמני ות בממכר הידוע כדירהאת הזכוי נוובשביל נושמיעל לרשום  .1

והידועים  בראשון לציוןים פרויקט של המוכרת ע"ג המקרקעין המצויק מהכחל__ אשר יוקם 
, פרויקט"ה, "הבניין"" ,"ממכרה)להלן בהתאמה: " 28 -ו 9 ותחלקמלק , ח4240 כגוש

קשור זה, כולל גם את כל ה יפוי כח והרשאההמופיע בי ונח "הממכר". המ("מקרקעין"ה
בחלקה נפרדת או נבנה, הן  ן שעליו הואן במקרקעיבקשר לממכר, ה ונו/או התחייבויותי נובזכויותי

קה נפרדת ת או במגרש נפרד, הן חלק בלתי מסוים בחלדנפרפרד, הן כחלק מסוים בחלקה מגרש נ
ן או נפרדת, ו/או כל בניי מחולקים לחלקה גרשים בלתימחלקות או מנפרד, והן כחלקים או במגרש 
ו/או חלק ממנה  או כל דירהחלק ממנו ו/יין ו/או ממנה, בין שהבנ ו/או כל דירה או חלק חלק ממנו

בית משותף לפי יד, בין שהבניין ו/או הממכר נרשמו כבר כתבע בר ובין שהם עומדים להבנותנבנו כ
תיד יווצרו ו/או ירשמו בעמור ובין שאלה ם נרשמו כאובין שטר 1969-המקרקעין תשכ"טחוק 

ת/ים ר בתים לביית ו/או מספרישום הב או הפרדתן ו/או/עולות איחוד קרקעות וכתוצאה מפ
הנ"ל ימצאו  נוא, בתנאים כפי שמורשיישה וצאה מכל פעולת רישום אחרתמשותף/ים ו/או כת

 .הסביר ן לפי שיקול דעתו/םלנכו
חכירה,  ר חכירה, חוזההצהרה , שטר מכר, שט כל מסמך, בקשה,על  נומקומוב נום בשמילחתו .2

ות נתא, בקשה לכתב התחייבח, שטר משכחכירה, מש" רת זכויותויות, בקשה להעבשטר העברת זכ
 וזה המכר עם הממכרזכויות חוזיות, ו/או כל  מסמך הנזכר בח ןמשכולרישום משכנתא, הודעות 

ל ת עיניו ושיקומסמך הנחוץ לפי ראו לכם המכר ו/או ככמפורט בהסהמקרקעין,  ו/או הבניין ו/או
, כדי לרשום ל דיןוהוראות כ ת הסכם המכרוף להוראונו ובכפיופי כוחשל כל אחד ממיהסביר דעתו 

רקעין בבעלות או את הממכר ו/או חלקי/נו במק נוין על שמיעקלהעביר בלשכת רשום המקר ו/או
ו/או הרכוש המשותף, מחסן  ויקט,חלקי הפר ית, וכן אתך אחרת אפשרהחכירה או בכל דר בזכויות

, וכן לחתום חוזה המכר מוכרת על פימאת ה נושמודים(, אותם רכגג הצמודים לו )אם צ חצר ו/או
ושים לצורך הן, וכל מסמך אחר כאמור לעיל, שיהיו דרינית, מפה, התחייבויות למיעל כל תכנ

משרד ממשלתי ו/או  ן בכלרקעין, והרישום המק לל הן בלשכתלה ללא יוצא מן הכביצוע כל פעו
זה קט נשוא חודירות בפרוית רוכשי הו/או את זכויו ונאת המוכרת ו/או אות ר הבאה להבטיחאח

ין ו/או לממכר הנ"ל כפי שיהיה מספר המקרקע טם למקרקעין, ו/או לפרויקהמכר ו/או המתייחסי
ם ת/בתירישום הבימחדש ו/או ו/או חלוקה ולות איחוד חלקות מפעם לפעם כתוצאה מפע

ח וכ על ייפוי עין הנ"ל ולחתוםלקה ותת חלקות מהמקרקן הנ"ל ו/או חמשותפים על המקרקעי
ים לצרכי ציבור דעלצורך העברת שטחים המיו זכויות הרשות המקומית וזר להבטחתבלתי ח

 קומית.והעברתם על שם הרשות המ
 זכויות המוכרת. יח אתהבאה להבטא מן הכלל ולה ללא יוצמסמך ולעשות כל פעלחתום על כל  .3
קעין וזאת בפנקסי המקרן ולבטלן קעין, לייחד אותזהרה בלשכת רשום המקרלרשום הערות א .4

 מרוכשים ו/או לטובת המוכרת ו/או לטובת תודירות, לרבות רוכשי דיר , לטובת רוכשינוילטובת
ו לטובת כל ת ו/אות המקומילטובת הרש כיו"ב, ו/אואו חברות ביטוח ו/בנקים ומוסדות כספיים ו

 כת אחרת.רשות מוסמ
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ייבנה על המקרקעין ם הבניין שלצורך רישו ם הדרושיםעל כל המסמכי נויובמקומ נוילחתום בשמ .5
בקשה לרישום  ות בקשה לרישום הבניין כבית משותף ו/אוברל בפנקס בתים משותפים, להנ"

או בכל  כבית משותף בנייןלרישום ה ו/או בקשה בבית המשותףדה ו/או אגף נפרד הממכר כיחי
ו/או , נוי כוחיל אחד ממיופשל כ הסביר דעתות עיניו ושיקול , לפי ראו על פי דין רך חוקית אחרתד

ו/או בבנין ו/או לרבות כל שינוי בצו הקשור בממכר ותפים, שו ביטול צו בתים מבקשות לתיקון ו/א
להצמידם לדירות, וש המשותף והרכיא חלקים ממקורי, להוצו חדש במקום הצו הבקשה לרישום צ

דעתם שיקול התאם ם המכר ובהוראות הסכלפי  ה, לרשום תקנון מוסכםם זיקת/ות הנאלרשו
ף, קנון, לקבל הודעות, להופיע, להשתתאת הת ת, לשנונומיופי כוחיוהמוחלט של כל אחד מ הסביר

 . דיןכל  כם והוראותלהוראות ההסובכפוף  ית המשותףולהצביע באסיפות לניהול הב
כל  ל חוזה עםעל כ נוובמקומ ונהמקרקעין לחתום בשמייות בכל חלק מלהעביר ו/או לקבל זכו .6

ו/או ביחס לחכירתו רקעין קבקשר לממכר ו/או למות משפטית אחרת שהיא, רה או אישיאדם, חב
 נותיחובוו/או  נויתרישום זכויולכל עניין הקשור לזכות אחרת שהיא בו ו/או ביחס ו/או ביחס לכל 

ו/או פעולות פרצלציה ין אשר יהיה כתוצאה מכל חלק במקרקעלממכר, יהא מספרו של בקשר 
 ד ופרצלציה.איחו

שטח איחוד ו/או חלוקה ו/או הפרדה של  ה ו/אויהנוגע לביצוע פרצלצבכל  נוובמקומ נויבשמ לפעול .7
ואנה קות אשר תבהחל ( ו/או כל""החלקותלן: ספרן אשר יהיה )להאו שטחים במקרקעין יהיה מ

בתמורה או  כי ציבור,חלקים מתוכם לצרסמוכים להם, ולהעביר רקעין אחרים הבמקומן, ו/או מק
חתום על כל בקשה, הצהרה, שטרי ך זה לרמכל מין וסוג, ולצולהעניק כל זיקת הנאה  ללא תמורה,

ומות הרש ערות אזהרהים, ייחוד השטרי ויתור על דרכוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה, איח
 וכיוצ"ב. לחלקות נופיננסי מטעמות ו/או מוסד נו ו/או לבנק למשכנתאלטובת

ה להם, הנלוו טותיהם, לרבות התשרייתוף ו/או חלוקה וצרופעל הסכם ש נוובמקומ נויחתום בשמל .8
 כם המכר.ככתוב בהס נוויותין סמוכים להם, והכל בהתאם לזכהמתייחס למקרקעין ולמקרקעי

וכרת בניה נוספת שתרצה המ , לשינוי ו/אולכל בקשה להיתר בניה נוובמקומ ונשמילהסכים ב .9
או /ותוגש כאמור להקלה, וכן להסכים לכל בקשה שן גובלים, ו/או מקרקעיהמקרקעין לבקש לגבי 

עות הוד נוובמקומ נושמ, ולקבל ב1965 -בניה, התשכ"ה מוש חורג כמשמעותן בחוק התכנון והשי
 ך.ין בקשר לכעל פי ד

וני ו/או ו/או עיר או מוסד ממשלתי/י כל רשות ו/או גוף ובפנ נוובמקומ נוו/או להופיע בשמי ונגלייצ .10
רשם ו/או המפקח על על המ הום המקרקעין, הממונאחר כלשהוא, בלשכת רישבורי ו/או צי

מדידות  ו/או מחלקת ין ו/או פקיד שומההמקרקעין, מנהל מס שבח מקרקע המרשם ו/או רשם
ישראל )להלן: במשרדי רשות מקרקעי  רשם המשכונות,ערים למיניהם, ו/או בעדות בנין או וו/

נית ת שלטוומשפטית ו/או כל סמכו אחר ובפני כל ערכאה יציפלי ו/או במוסד מונ( ו/אמ"י""ר
לדון ו/או כים על פי כל חוק במשרדים והלשכות כאמור, המוסמאחרת ו/או בפני כל נושא משרה 

עשות ובביצוע מטרותיו, ול סכם המכר הנ"לשרין ו/או בעקיפין בההקשור במי נייןפסוק בכל על
ות חוזי חכירה, דות, בקשות, חוזים לרבצהרות, תעועל ה נומקומוב נובשמ ו/או לחתום

או חכירה ו/או , מפות, עסקאות, שטרות מכר ו/, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניותיבויותיהתח
קון ו/או שינוי משותף, וכל תימי שיתוף, תקנון בית יניהן, הסכה למזיקות הנא נתא, שעבוד,משכ

ד ו/או אחת או מזמן לזמן, לחולקים, בבת מות ובין בחל בין בשלסמכים הנ"ל, והכשל המ
שיקול לנקוט לפי ראות עיניו ועל פי חברה ו/או אישיות משפטית אחרת, ו ל אדם,כבשותפות עם 

ל ו/או חלק המועילים לשם ביצוע כהדרושים ו/או  יםכל האמצעעדים ו/או בבכל הצהסביר דעתו 
 עין.או במקרק/ו/או בפרויקט ו פעולות הנוגעות בממכרמה

אגרות, הארנונות, וההיטלים ים, המסים, המאת כל התשלו נו, ועל חשבוננוובמקומ נושלם בשמל .11
ודה ו/או כל תעור ו/או השגת כל אישר, ושידרשו לצורך ו/או על הממכ נוילמיניהם, החלים עלי

 ולהלן. זה, לעיל חוכרות בייפוי כרישום כל הפעולות הנזך ביצוע ו/או מך שיידרש כדין, לצורמס
בי ות חכירה ו/או זכות אחרת לגעלות ו/או זכבקרקעין זכות בלשכת רישום המ נוישמ לרשום על .12

 על הממכר. נולשת הזכות כדי לבטל א עולה שימצאו לנכוןהממכר נשוא חוזה המכר לעשות כל פ
 ונאו שתהיה לו/ נוליש כל זכות אחרת ש או זכות החכירה ו/או/זכות הבעלות ולמשכן ולשעבד את  .13

, נווחמצאו לנכון כל אחד ממיופי כו בכל דרך שיאה או שניה ו/, במשכנתא בדרגה ראשונבמקרקעין
 חברת" " אופיננסי וסדמ"או  "בנקה)להלן: "  י ו/או חברת ביטוחו/או מוסד פיננס לטובת כל בנק

ולאותה  פי התנאיםאו כמשכנתאות, לצורה ואופן כמשכנתא  פקודתו או בכל( או ל"הביטוח
להבטחת סילוק כל הסכומים , וזאת ביטוחהנסי או חברת או המוסד הפינ רה הבנקפה כפי שיותקו
ללא  תינומאו לחברה ו/א הביטוח הפיננסי ו/או חברתו/או למוסד  גיעים ו/או שיגיעו לבנקהמ

 , והכלטוחנסי או חברת הביאו המוסד הפינ ה הבנקותו סכום שיורבסכום הכולל ו/או בא הגבלה
 כר. ר בהסכם המבהתאם לאמו

 



   

67 

 

חובה לעשות  עלינום חלה המוכרת, א נושמסרה ל הביטוחפוליסות יעת קעל פ המלווה לגוףלהודיע  .14
 זה המכר.כן על פי חו

גורמים הנוגעים כל הרשויות והוכרת, כדין, להודיע ללבין המ נובינ תםהמכר שנחיבוטל חוזה אם  .15
ל טם לביטול ולבאישורים על כך. להסכי נוובמקומ ונולקבל בשמ וזה המכר,, אודות ביטול חלענין

נרשמה בכל מרשם שהוא, לרבות הערת אזהרה ש נואו התחייבות שנרשמו לטובתכל הערה ו/
ן כשירשם הבניי שמה ו/או ליחדה לממכרמחקה ולחזור לרל ן הממכר,נרשמה, בגי , אםנולטובת

 ך כך.דרשים לצורו/או שטר הנעל מסמך  נוובמקומ נובשמ כבית משותף, ולחתום
ך רישום משכנתא בגין הממכר וזאת לצור נוובתרה שנרשמה לטהטול הערת האזלהסכים לבי .16

ת הערת המשכנתא הנ"ל אם אחר רישווכן לרשום לפרויקט במקרקעין, מלווה לה הגוףלטובת 
 .ונהאזהרה לטובת

לאחר עם זכות  לאחר ו/או מהן, לעו"ד או כל חלקהסמכויות שבו,  ח זה על כלור ייפוי כלהעבי .17
הנ"ל לפי ראות עיניהם  נוחרים במקומם ולנהל את עניינו/או למנות א אחרים, לפטרםהעברה ל

יהם את מעש יםמאשר ווהננ הנ"ל נום עניינע עיל בקשרלנכון ולמו ת כל צעדים שימצאוובכלל לעשו
 ש.ח זה מראויפוי כממלאי המקום בתוקף י ו/או מעשי

האמור לעיל ו/או ין ו/או בכל ער ו/או המקרקוחי יטפלו בהעברת הממככי בא/י כ מיםמסכי וננה .18
מלווה ר הממשכן, הונה/המוכרת, המעביוגם בשם הק נורד ספרי האחוזה גם בשמבטיפול במש

ע המוכרת לשם ביצוי רשאים לייצג אף את שמיופי כוח נוכי ידוע ל יםמצהיר ונהצד השני, והנ אוו/
 להלן.ח זה לעיל וובייפוי כ ות הנזכרותחלק מהפעול כל ו/או

ד ג' ועל כן לא רחב ביותר מאחר ותלויות בו זכויות צוא בלתי חוזר יפורש במובן הח זה הופוי כיי .19
 נולות שיעשו באי כוחאת את כל הפעובז יםמאשר וינוי והננלביטול ו/או לשן ח זה ניתויה ייפוי כיה

או ימונה /ו נולעולמ נלךוקפו גם אם חס וחלילה זה ישאר בתח וייפוי כ ח זה,וי כהנ"ל בתוקף ייפו
בכל המשפטית  נותיכשרואבד את נם בפשיטת רגל ו/או אם חו"ח אפוטרופוס ו/או כונס נכסי ונל

 ת.דרך אחר
ק מהמקרקעין רק לנכסים המהווים חלומתייחס אך ו זה הוא מיוחד )פרטי( ח והרשאהופוי כיי .20

בות שיינתנו, בעק ת אחרים, ככלן מספרי גוש ו/או חלקונו למקרקעי, גם אם ינתדרתם לעילכהג
נקסי הבתים ספרי רמ"י ו/או בפה נרשמו כבר בפנקסי המקרקעין ו/או בפרצלציה, בין שנכסים אל

או /ם ו/או חידוש רישום וכתוצאה מרישו יווצרו וירשמו כאמור בין שנכסים אלהו המשותפים
 ת משותף ו/אוייקון רישום בבית משותף ו/או צו לת ו צו רישוםו חלוקה ו/אהפרדה ו/אתיקון ו/או 

 כתוצאה מכל פעולה אחרת.
 ה, אלא באמצעותז חויפוי כרות לעיל ביולה מהפעולות האמולעשות כל פע םרשאי נהיהלא  חנואנ .21

 .או מי מהם נוכוחהסכמה בכתב של מיופי הם, או על פי או מי מ נומיופי כוח
 

 :________ ______ שנתלחודש  __היום ום על החת תיבאלראיה 
 

 
 
 
________________________    _____________________ 

      ______________            ________________ 
       

 
 

בתי, ברח' ______________, בכתובפניי, עו"ד  הופיעו ____________ י לאשר כי ביוםינהר
_____ ת.ז. _______ -__ ו_________ת.ז.   __________'/מר , גב_____________________

 פוי כח זה בפניי. יי ע"י תעודת הזהות שלהם וחתמו על יאשר הזדהו בפנ,  ___________
 
 

              
 ורך הדיןחתימת ע           
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 תלהנספח תנאי מ -' יגנספח 
 

 _________ ת.ז. _____הקונה: שם 
 ר: בשלמותחלק בממכ

 _ , _______כתובת: ______
 

 בניין __ )מגרש מס' __( דירה מס' __,
 "(הקונההלן: ")ל

 
" החוזה" ו/או "ההסכם הרכיש" אוו/" ההסכם"ירה )להלן: חתם הסכם לרכישת דובין הצדדים נ הואיל

ק , חל4240 כגושידועים מקרקעין העל ידי המוכרת ב"( בפרויקט אשר נבנה חוזה הרכישה" ו/או
  "(;ןהמקרקעי" - ן)להל לציון ראשוןב 28 -ו 9ות מחלק

מהדירות נמכרות בשלב  התכניות והמפרט המצורפים להסכם אינם סופים וחלק כי וידוע לקונה והואיל
ודאות כי  וכן אין תכניות המכר ונספחי ההסכם מוכנות מלואטרם יהיו  ואשר בPre-Sale  -ה

הבניין" או "ו על פיהם היתר בניה ו/או לבנות על פיהם את ת תוכל להוציא מכוחם אהמוכר
ר בניה ידוע לקונה כי, במועד חתימת ההסכם טרם התקבל היתכן הדירה" ו/או "הפרויקט" ו"

צורכי כנתן ורישומן של התכניות לרם הושלמה הויקט וכן טרהבניין ו/או הפלהקמת הדירה ו/או 
 ; שום של הפרוייקטרי

כמפורט ו/או הבנין  להקמת הדירה להלן וכן קבלתו של היתר בניה 3כאמור בסעיף  וקבלת אישור והואיל
 ובמצטבר תנאי לכניסתו של מהווים כל אחד בפני עצמו תוכניות המצ"ב להסם זה,וב במפרט

 ;"(נאי המתלההת)להלן: " הסכם זה לתוקף

ו/או יהיה עליה לסטות , ייתכן ותבחר המוכרת את היתר הבנייה מנת לקבלשעל  והודע לקונה והואיל
ו/או  3'יא -ו 2'יא,1'יא', יים רה המצורפים להסכם כנספחיאו תיאור הד/מהתכניות ו/או המפרט ו

ט, ו/או הפרויקאו הבניין הדירה ו/לבניית ר ככל שהוגשו על ידה, בכל הקשור מהבקשות להית
ם מאלה המצורפים להסכם, או למפרט שוני/תייחס לתכניות ויה, אם יינתן, יבאופן שהיתר הבנ

על המקרקעין, למספר  מגרש, לצורת הבניין, מיקומוהח הנוגע לשט בד, בכלין היתר וכדוגמה בלב
 ברים וזיקותפיתוח, למעהחניה והתכניות ת הדיור בבניין, למידות הדירה, להקומות, למספר יחידו

 פרויקט וכיוב';הנאה בין בנייני ה
 
 ותנה כדלקמן:לפיכך מוסכם ומ

 
א אם נאמר במפורש לא הם בהסכם,להנתונה תהיה אותה משמעות  פרשנות למונחים בתוספת זו .1

 אחרת.
 

 :ניות ומפרט טכניתכ .2

ת ם, טרם קבלשלב מוקדהדירה בכם, הודע לקונה כי הינו רוכש את על אף כל דבר האמור בהס .2.1

הדירה ו/או  ע לו כי תכניותובהתאם לכך, הוד, Pre-Sale -ב הובחלק מהמקרים בשל היתר בניה
לאים, ורפו להסכם כנספחים, אינם מצש פרט הטכנימו/או ה המגרש ו/או הפרויקטהבניין ו/או 

של  ו השלמותי ייתכנם להיתר הבניה הסופי לכשיתקבל וכאינם סופיים ונתונים לשינויים בהתא
תכנון הדירה, עים בשלב זה של ני אשר אינם ידושל פרטים במפרט הטכת ותיקונן והתכניו

 .יכנבמפרט הט םו הפרטייים של התכניות ו/אבניין והפרויקט ו/או שינוה
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הפרויקט ו/או הבניין בו יתקבל היתר בניה אשר יאפשר לבנות את  מובהר ומוסכם כי בכל מקרה .2.2
ות במקרה מצורפים להסכם )לרבות ובמפרט הפורט בתכנישונה מהמבאופן הו/או הדירה 

ו כזו על פי האמור טל את ההסכם, ככל שעמדה לניצל זכותם לב ו/או המוכרת לא שהקונה
או המפרט המעודכנים, והם יחליפו (, יצורפו להסכם התכניות ו/רמכובהסכם ה הבנספח ז
אם עליהם ובין הקונה חתם בין אם  ם, וזאתמקום התכניות והמפרט שצורפו להסכויבואו ב

 ו מי מטעמה בקשר לשינוייםנגד המוכרת ו/אנה ו/או תביעה כהיה לקונה כל טעלאו, ואין ולא ת
לפגוע מהאמור לעיל, הסכם ולכל הנובע מהם. מבלי לו אלו שצורפ ט לעומתהתכניות ו/או במפר

על ידי לעשות כן  אם יתבקשדכנים, בכל עת, התכניות ו/או המפרט המעוהקונה מתחייב לחתום, 
 רת.המוכ

 

 היתר בניה .3

( לא "התקופה להיתרכם )להלן: "מועד חתימת ההסחודשים מ 6ותוך כם בזאת כי היה מוס
זאת מכל סיבה שהיא, כי אז "(, והיתר הבניהרה )להלן: "יהדר לבניית תוכרת הייתקבל בידי המ

בהודעה , מוכרתלע אי להודייהא רש הקונהלו לא התקיים התנאי המתלה וייחשב הדבר כאי
יחולו הוראות סעיף "(, ועת הביטולהודוזה )להלן: "צונו לבטל את החמסויגת בכתב, על ר בלתי

לביטול ההסכם כאמור לעיל, תעמוד לקונה עד למועד קבלת  מובהר כי זכותו של הקונה .להלן 7
 יתר הבניה בידי המוכרת.ה
 

קרי בקבלת היתר ור בהתקיימות התנאי המתלה, חאיבהר כי ככל ויחול למען הסר ספק יו
 של המוכרת,בשליטתם ו/או עררים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם  בנייה בשל הגשת התנגדויות

 המקבילקופת זמן בתו בהסכם המכר קה בדירה כהגדרתת החזרמועד מסיגם  ידחה בהתאם
התקיימות התנאי ב בובלבד שהמוכרת הוכיחה כי העיכו הנ"ל ההפרעה או העיכובלמשך  

 עקב נסיבות שלא בשליטתה של המוכרת והיא לא יכלה היתה למנוע את קיומן.המתלה נגרם 

 

 מויותידות ובכסטיות  במ .4

ניין הדירה ו/או מיקומה של הדירה ו/או מיקומו של הבו/או  המגרש שטחה בו יסתבר כי במקר .4.1
אביזרים ה מידות שלב תוכן שקיימות סטיו ,2%נות ביותר מאשר על פי היתר הבניה שו

( "סטיות מהותיות")להלן: ו/או החניה ינוי במקום המחסן או ש, 5%ולה על הטכני העשבמפרט 
הקונה יהיה זכאי לבטל את ההסכם ור, ומתב על קיומה של סטייה כאת לקונה בכיע המוכרתוד

קבלת בלבד ממועד  ימים 14וזאת במשך  ויגת בכתב, שתימסר למוכרתבהודעה בלתי מס
לו הוראות סעיף "(, ויחותובכמויו ה לסטייה במידותפת ההודעתקו)להלן: " דעה ע"י הקונהוהה
יף זה ר בסעורשאי לבטל את ההסכם כאמ ונה לא יהאר, כי הקלהלן. להסרת ספק, יובה 7

ש למיקום הבניין במגרו/או מיקומה בבניין ו/או כתוצאה מסטיות שאינן קשורות לדירה גופא 
 שאינן מהותיות. תווכן כתוצאה מסטי

יעביר הודעה כלשהי לעניין רצונו מהודעת החברה ולא ה והקונה יתעלם כי במיד מובהר בזאת
לו המוכרת הודעה נוספת בה תשלח  יום מהודעת החברה, 14וך ת החוזה בתו לבטל אלקיים א

להלן: "ההודעה וח ההודעה הנוספת )ימים ממשל 7על רצונו תוך יתבקש הקונה להודיע 
 "(.תפסהנו

לסטייה במידות הלך תקופת ההודעה כאמור לעיל, במ ת לביטוללא מימש הקונה את הזכו .4.2
מובהר  .העיף זסכות הקונה לביטול על פי , תפקע זפתדעה הנוסולאחר משלוח ההו ובכמויות

 )כספי או אחר( ו/אובלת פיצוי כלשהו מהמוכרת לקונה כי במקרה כאמור לא יהא זכאי לק
 דין. או על פיכל סעד אחר על פי ההסכם ו/ל ולביטול ההסכם ו/א

 מחיר למשתכןה במכר דיר .5
רת כז כהגדרתו בחוזה המכר והמולתנאי המכרה בהתאם וע לקונה כי הבניין בו מצויה הדירה, נבניד

בהתאם לתנאי  למשתכןר כדירות מחיבמתחם מיחידות הדיור שיבנו  138מחוייבת למכור לפחות 
יכולות בקש בכוונת המוכרת לח הקלה שלרבות יחידות שיתווספו נוכ רדות הדיויתרת יחי .המכרז

 .שי(ת שלא במסגרת מחיר למשתכן )בתנאי ומחירי שוק חופרכידי המו להימכר על
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 וטל ב .6

 יטול ההסכםב .7

 ה ההוראות הבאות:קרה של ביטול ההסכם על פי הוראות נספח זה, תחולנבכל מ

 .הביטול בפועל בידי המוכרתרק עם קבלת הודעת לתוקפו אך ויטול יכנס הב .7.1

 ול ותצהיר ביטול לשלטונותעל הסכם ביט רת,מתחייב לחתום מיד, לפי דרישת המוכ נההקו  .7.2
ורך ביטול ההסכם כדין ובכפוף לאמור ש, לצרוי מקרקעין וכן על כל מסמך אחר, ככל שיידיסמ

שנמסרו,  בהתאם להסכם, ככל לו ות שנמסרכל הבטוחו לן, להשיב למוכרת אתלה 7.3בסעיף 
 מבלי שמומשו.

תקיימות התנאים , ובכפוף להתוכרים ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המימ 10 בתוך .7.3
 מן:לקכדהמצטברים 

ן כל טענה ו/או דרישה לזכות בנכס, תוך בגית והקונה חתם על מסמכי ביטול והעדר תביע .7.3.1
ם בסעיף ר המסמכים המפורטיויתפי דין  ומדת לו עלכל טענה אחרת ככל שעשמירה על 

 לעיל. 7.2

לשביעות  יתנו, בוטלונל שתנו לקונה בהתאם להוראות ההסכם, ככניות שכל הבטוח .7.3.2
 םהשלכ םיפסכ םלשל, כהגדרתו בהסכם נדרש הגוף המלווהלי שמבו רצונה של המוכרת

 .הבטוחות כאמור ןיגב

 

יוחזרו  ות הסכם המכר,וע בהוראובהתאם לקבמהמועד בו בוטל ההסכם  ימים 45תוך  .7.3.3
י ניכובבערכם הריאלי, חשבון התמורה, ל רת עונה מלוא הסכומים ששילם למוכלק

בגין הלוואה, ככל שקיבל הקונה מבנק  קלהחזיר לבנ תעל המוכרהסכומים שיהא 
כרת לבנק הקונה לוואה לצורך רכישת הדירה על פי התחייבות של המוהשהעמיד לו 

הסכום שהקונה זכאי להשבתו  קונה )ובלבד שלא יעלה עלבע בנק הלסכום שייקובהתאם 
 רוכש תשלומי ההשתתפותן, יושבו לידי הכ-מוכ. עיל(, בניכוי עמלות בנקאיותל אמורכ
, וזאת באופן להסכם המכר 12.2לסעיף הוצאותיה המשפטיות של המוכרת, בהתאם ב

 .עד הביטולו עד למוש אשר בוצעהרוכ כויות בדירה על שםיחסי לפעולות רישום הז

 

ת על ידי הרשויות המוסמכות, לרבוה דרשניבים לבצע את כל הפעולות שתיהצדדים מתחי .7.4
ל, ו/או להמציא לעוה"ד של המוכרת כל מסמך יעל 7.2המפורטים בסעיף ימה על המסמכים חת

 ו בא כוחה.יהא נחוץ לצורך כך, הכל על פי דרישת המוכרת ו/אשאחר 

 

 כללי .8

 ת.ראות חוזה המכר למסירת הודעוספח זה תהיינה כאמור בהובהתאם לנרת הודעות מסי .8.1

 ספת זו.ותת זו, תגברנה הוראות בין האמור בתוספיו לשקיימת סתירה בין ההסכם ונספח כלכ .8.2
 
 
 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
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