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 הקונה להלן: 

 מצד שני 
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של רשות מקרקעין ישראל ומשרד הבינוי   50082, מתחם  424/2018/צפ מספרזכתה במכרז  והמוכרת  הואיל 
 ;   "(המקרקעין)להלן: "  במגדל העמקה מערבית שכונב 17010גוש   28-29  ותבחלק והשיכון לבניה רוויה 

 
של המקרקעין    בהסכם חכירה מהוון  01/07/2019רשות מקרקעין ישראל ביום  והמוכרת התקשרה עם   והואיל

וכן התקשרה     13/03/2019שנים שתחילתם ביום     98ותקופת חכירה נוספת של  שנים    98לתקופה של  
המוכרת עם ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות מורשי החתימה במשרד הבינוי והשיכון חוזה  

 . במקרקעיןבנייה והשלמת פיתוח 

)להלן:  המיועדים למגורים  מקרקעין שני בניינים הכוללים אגפים שונים  תעתדת לבנות על ההמוכרת מו והואיל
 ; בהתאם לתכנית בניין עיר שחלה או שתאושר ביחס למקרקעין  "(הבניינים "

לקונה  ו הואיל  הקונההובהר  יחידי  כי  בהתאם    בזאת  למשתכן  מחיר  דירות  לרכישת  זכאות  תעודות  בעלי 
ישראל   מקרקעי  מועצת  ישראל  להחלטות  והשיכון    -ומדינת  הבינוי  "  משרד  מחיר  )להלן:  דירות 

 "(; ןלמשתכ

התחייבה למכור חלק מהדירות שיבנו בבניינים לבעלי תעודות זכאות לרכישת דירות מחיר  המוכרת  ו והואיל 
ולהלן  כמפורט  את הדירהוהמוכרת מוכנה למכור לקונה  מכר  כמפורט בהסכם ה למשתכן   הכל  ו  לעיל 

 ; להלןזה  בהסכםבאופן ובתנאים המפורטים  

רשות  לתניות ולהנחיות של/עם    ,מחיר למשתכן בהתאם להסכמיםמהמוכרת דירת  ברצון הקונה לרכוש  ו והואיל 
 ;משרד הבינוי והשיכון  -ומדינת ישראל  מקרקעין ישראל  

 מחיר למשתכן –מ כ ר    ה ס כ ם
  השקדפרויקט מעלה 

 
  שנערך ונחתם במגדל העמק

 ביום
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עם  ו והואיל כאמור  להסכמים  ישראל  בהתאם  מקרקעין  ישראל    ועם  רשות  והשיכון   -מדינת  הבינוי    משרד 
דירות מחיר  המוכרת   לרכישת  זכאות  תעודות  לבעלי  בבניינים  שיבנו  חלק מהדירות  למכור  התחייבה 

 "(; ןדירות מחיר למשתכ )להלן: " למשתכן בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל

 "(; הבניינים)להלן: " הכוללים אגפים שונים בניינים  נימקרקעין שתעתדת לבנות על ההמוכרת מו והואיל

משכנתא ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת בנק  אשר  או תרשם  נרשמה  זכויות המוכרת במקרקעין    ועל והואיל
 "(;הבנק )להלן: " הבנייניםיעמיד מימון למוכרת, בין היתר, לשם בניית 

       בקומה          שמספרה          בבניין  דירת מגורים  את מלוא הזכויות במהמוכרת  וברצון הקונה לרכוש   והואיל
והמוכרת מוכנה  "(  הדירה)להלן: "  לעיל    3המוצמדים לדירה כאמור בסעיף    ולרבות,          הפונה לכיוון  
ותנאים הנקובים    באופן ובתנאים המפורטים בחוזה זה להלן  כמפורט להלן, הכל  את הדירהלמכור לקונה  

 ; בנספחים לחוזה זה כמפורט להלן המהווים חלק אחד ובלתי נפרד מחוזה זה

 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה ע"י הצדדים כדלקמן:

 

 מצורפים הנספחים הבאים: רשימת המסמכים 

 מפרט המכר 'נספח א

 תכניות מכר 'בנספח 

 תמורה/מועדים ותנאי תשלומים 'גנספח 

 . 1961-תשכ"א לחוק לשכת עורכי הדין, 91ייפוי כח בלתי חוזר לפי סעיף  'דנספח 

נספח להסכם רכישת יחידה בפרויקט לגביו /נספח ליווי בנקאי עם הבנק המלווה 'הנספח 

 נחתם הסכם מימון עם הבנק

 הקבלןהיעדר יחסים מיוחדים עם -תצהיר והתחייבות 'ונספח 

 תצהיר חסר קרקע בייעוד מגורים 'זנספח 

 כתב התחייבות לעמידה בתנאי המכרז של רמ"י  1-חנספח 

 תצהיר ע"פ הוראות המכרז ורמ"י 2-חנספח 

 בקשה לרישום הערת אזהרה במסגרת "מחיר למשתכן" 1-ט  נספח

  משכנתא לבנק תב התחייבות לרישוםכ 2-ט  נספח

 לייחוד הערת אזהרה ו/או משכנתא הסכמה  3-ט  נספח

 ייפוי כח לבחירת דירה בתכנית "מחיר למשתכן"  'ינספח 

 על ידי צד ג' ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה 'יאנספח 

 נספח הצמדת חנית נכה  ' יבנספח 

 )הבטחת השקעה של רוכשי  )דירות( לחוק המכר 1א 2עדכון הרוכש לפי סעיף  'יגנספח 

 הדירות(, תשל"ד 
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 טרם קבלת  היתר בניה   –תנאי מתלה  ' ידנספח 

 
 
 חלק כללי  .1

 המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדים ונספחיו של חוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש בפרשנותו של  ובנספחיו  כותרות הסעיפים בחוזה זה   .1.2
 החוזה ו/או של תניה מתניותיו ו/או הוראה מהוראותיו. 

 
זה אושר על ידי משרד הבינוי    חוזה : אישור הסכם זה על ידי משרד הבינוי והשיכון .1.3

מחיר למשתכן". אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס  "והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז  
להגביל את זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על החוזה, להגביל או לשלול את אפשרות    ,לכל אחד מסעיפי החוזה

דין או כדי להקנות לחוזה חסינות כלשהי מפני ביקורת    הרוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה על פי כל
 .שיפוטית כנגד סעיפיו

שידוע לו, בין היתר, כי לצורך מימון הבניה ובמסגרת חוזה ההלוואה שבין המוכרת לבין הבנק    הובהר לקונה .1.4
ו משכנתא  "( יצרה ו/או תיצור המוכרת לטובת הבנק בין היתר שעבוד ו/אהבנקהמלווה מטעמה )להלן: "

 . להלן 12.2בסעיף   בלתי מוגבלת בסכום על המקרקעין ועל המגרש כמפורט

באופן ובהתאם    לחוזה זה  ב'-ו  א'ים  כפי תאורה בנספח מהמוכרת את הדירה  רוכש  וא  הובהר לקונה כי ה .1.5
 . בהסכם זה לעיל ולהלןהקבועים  לתנאים ולהוראות 

באופן ובהתאם  לחוזה זה,    ב'-ו  א'ים  בנספחכפי תאורה    המוכרת מתחייבת בזה למכור לקונה את הדירה .1.6
 . בהסכם זה לעיל ולהלןהקבועים  לתנאים ולהוראות 

צד אחד    כתובתו: .1.7 ידי  על  הודעה שתשלח  וכל  לחוזה  במבוא  כמופיע  הן  זה  חוזה  לצרכי  כתובות הצדדים 
 שנשלחה בדואר רשום שעות מעת  72למשנהו עפ"י הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה 

בזה כי עוה"ד ש. אביטן אדם ושות', הודיעו לנו מפורשות,    ו הובא לידיעתנאנו הח"מ, יחידי הקונה  ייצוג:   .1.8
שהם מייצגים את המוכרת בעסקאות של מכירת דירות המגורים הנבנות על המקרקעין ובפרט בעסקת מכר  

להיות מיוצג על ידי עורך דין אחר בעסקה    םרשאי ואנ בעסקה זו וכי    נו אות זו, כי עוה"ד הנ"ל אינם מייצגים  
מוכרת, ואף הומלץ לי במפורש להיעזר בשירותי עורך דין מטעמי לצורך עריכת הסכם  של רכישת הדירה מה

 זה.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מסכימים לכך שעוה"ד הנ"ל יבצעו את רישום הזכויות בדירה אשר  
   רכשנו מהמוכרת על שמנו בלשכת רישום המקרקעין.

 
 הדברים הקשר כן אם שלצידם, אלא המשמעות מנספחיו, תהיה אחד שבהסכם, ובכל ולביטויים מונחיםל .1.9

 ר:  אח פירוש מחייב
 

אליו וכל תוספת לו שנערכה בכתב   המצורפים  הנספחים וכל  המכר הסכם - "ההסכם"
 ונחתמה על ידי שני הצדדים. 

  
 17010גוש  28-29בחלקות   בניינים 2מים ע"י המוכרת מוק עליה הקרקע - "הקרקע"

 . העמקמגדל ב
  
המוקם הפרויקט - "הפרויקט"  מקרקעין ועל הקרקע על המוכרת ידי  על המתואר 

 .מבנים 2הכולל   לה סמוכים
  
או  אשר יחדיו מבנים ה  2 -ממהווה חלק מבנה בו בנויה או תבנה הדירה הה - "הבניין"

 .הבית המשותףיהוו את כל אחד בנפרד 
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וכןא' נספחב שפרטיה  ,בבנין הדירה  - "הדירה" ו  ים /שטח ,   מהקרקע או /מהבנין 
 .ובתכניות במפרט, הלןל 3 בסעיף שיוצמדו( כמפורט )ככל לה  שיוצמדו

  
התשל חוק י "עפ מפרט - "פרטהמ" )דירות(  של  1973 ג  "המכר  )טופס  דירות  מכר  צו 

)תיקון(   יפחת מן המפרט  לדירה   המתייחס  2015- תשע"המפרט(  אשר לא 
למכרז,   המצורף  כהמחייב  המכר  'אנספח  המצורף   לרבות ,להסכם 

 .המכר להסכם   'בנספח כ ממנו, המצורפות חלק המהוות התוכניות
 קבלן כל הבניין, או את בניית לבצע המוכרת י"ע  שייקבע או שנקבע הקבלן - "הקבלן"

בנוסף במקומו שיבוא  אחר זה    היהישובלבד    המוכרת קביעת לפי ,לו או 
 . קבלן מורשה כדין

למסירת המועד - "המסירה  מועד" המוכרת  בהודעת  כאמור    הקונה לחזקתדירה  ה שיקבע 
 להלן;    5בסעיף 

  
 . להלן 12.5  – 5.10בסעיף    כהגדרתו   - "המשותף הרכוש"
 . להלן 7 בסעיף  כהגדרתו   - "הרישום"
לסטטיסטיקה.   המרכזית הלשכה  ידי -על  המתפרסםמדד תשומות הבניה   - "המדד"

 או עריכת,   או חישובו  שיטת ותוחלף במידה או המדד בסיס ויוחלף  במידה
תעשה"הנ  הלשכה במקום אחר  גוף י"ע ויפורסם במידה   את  המוכרת ל, 
וזאת    ל"הנ בשינויים  התחשבות תוך זה סעיף לצרכי המדד עליית חישוב

 .בהתאם לתנאי המכרז
 

כותרות הסעיפים בחוזה זה ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש בפרשנותו של החוזה   .2
 ו/או של תניה מתניותיו ו/או הוראה מהוראותיו. 

 המכר   .3

 :והצמדותיה הנמכרת הדירהתיאור  .3.1

      מס' חדרים:  .א

 ר "מ      שטח הדירה  .ב

 .בלעדי באופן הדירה את המשמשים או לדירה המוצמדים נוספים שטחים פירוט .ג

        )זמני (מספר מקורה  לא חניה מקום .ד

       )זמני (מספר  מחסן .ה

 :הבהרות .3.2

 ובצמוד  הדירה בקומת יבנה אשר הסכם זה, מחסן פי על הדירה יכלול בו , שבמקרההובהר לקונה .א
כי עד למועד המסירה     קונההובהר ל)אלא הצמדה(     משטח הדירה חלק המחסן יהווה לה, לא

יהווה הדבר הפרת שינוי  כל  לבצע אינו רשאי    הוראות פי על  התחייבות הקונה  במחסן, שכן 
 דין.   כל הוראות או/ו הרשויות או הוראות/ו הבניה היתר הוראות או/ו המכר הסכם

 .2008 –המותר על פי צו המכר דירות)טופס של מפרט(, תשס"ח  עוריבש  סטייהתותר   .ב

כי  קונהלמובהר בזאת   .ג )כגון לצרכים ,  דיווח  לרשויות דיווח ארנונה,   – אחרים   רשותל המס, 
רישום ישראל,  עשוי"וכיו המקרקעין בפנקסי מקרקעי   או/ו הדירה שטח חישוב  אופן ב( 

הפרת   יהווה ולא התאמה לאי ייחשב לא לעיל, והדבר מהאמור שונה באופן צמידויותיה להיערך
 . והכל בכפוף להוראות הדין.   המוכרת מצד כלשהי התחייבות

 
המוכרת מתחייבת בזה למכור לקונה  ו מהמוכרת את הדירה  רוכש     הובהר לקונה כי הינולפיכך,   .3.3

התחייבויות   כל  לקיום  בכפוף  הדירה,  ובתנאים    הצדדיםאת  ועפ"י  באופן  להלן  המפורטים 
 . הנספחים להסכם המכר
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את   יכלול המשותף  בניינים וכי הבית  שנימובהר בזאת, כי על המקרקעין מתוכננים להבנות   .3.4
 הבניינים גם יחד. שני 

    הבנייה .4

ולתכניות הרצופות בזה  , להיתר הבניה  כי הדירה תבנה בהתאם למפרט  ,מתחייבתהמוכרת   .4.1
"  'ב  - ו'  אכנספחים   ולהלן:  )לעיל  והתוכניותלחוזה  הדין  וכן  "(  המפרט  להוראות  בכפוף 

 ובכפוף לתנאי התוכניות העירוניות והיתר הבנייה ולשינויים אשר יחולו בהם.   והוראות המכרז

במקרה  , יקבע התיאור המילולי.  הםהתוכניות לבין התיאור המילולי שבבמקרה של אי התאמה בין  
       של אי התאמה בין הוראות החוזה לבין הוראות המפרט או התכניות, תגברנה הוראות החוזה.

המגורים והדירה שבנספחים  -יחידותכי המידות המופיעות על גבי תוכניות  ,הקונה הובא לידיעת
 אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת.  -לפני טיח וציפויים ברוטו לבנייההינן מידות פנים 

כי   .4.1.1 בזאת,  המצורף  מובהר  המחייב  מהמפרט  יפחתו  לא  והבניין  הדירה  מפרט 

 הבניה מטעם משרד הבינוי והשיכון. לחוזה  

לא יתאפשר  לחוזה הבניה מטעם משרד הבינוי והשיכון  בהתאם  מובהר בזאת, כי   .4.1.2

לקבלת מפתח    לבצע שדרוגים החל ממועד החתימה על חוזה המכר ועד קונה  ל

במפרט, למעט זיכוי    הדירה וכן לא יתאפשר קבלת זיכוי כנגד ויתור על רכיבים

 : כנגד ויתור על

 ;ארון מטבח (א)

 סוללות למים )כיור, אמבטיה ומקלחת(   (ב)

 ;ות טלפוןבית תקע ונקוד  (ג)

 דלת כניסה למרפסת שירות.  (ד)

כי הדירה תבנה במומחיות נאותה, מחומרים נאותים ובהתאם למפרט,    , המוכרת מתחייבת .4.2

למען הסר ספק מתחייבת המוכרת לביצוע כל    כפוף לשינויים קלים בביצוע לעומת המפרט.

עבודות הבנייה והפיתוח הצמוד, לפי חוזה זה להשתמש במוצרים ובחומרים הנושאים תו תקן  

 . בתוקף ליום מתן היתר הבניהאו תו הסמכה 

כסטיות    2008  -צו המכר דירות )טופס של מפרט(, תשס"ח  , המותרות על פי  מוסכם כי סטיות
 יות מהותיות. מותרות לא תחשבנה כסט 

ידי   על  ייקבעו  בנספחיו  או  זה  בחוזה  נקבעו  לא  אשר  והיקפה  טיבה  הבניה,  אודות  פרטים 
וכן בכפוף להוראות    , בכפוף לדרישות הרשויות המוסמכותהסביר  המוכרת לפי שיקול דעתה

 . הדין והוראות המכרז

כשהדירה בנויה כאמור  המוכרת מתחייבת למסור לקונה את החזקה בדירה במועד המסירה,   .4.3
לאחר שבנייתה הושלמה בהתאם להיתר הבניה,    לעיל, ראויה לשימוש ופנויה מכל אדם וחפץ 

, בכפיפות לכך שהקונה ימלא,  " למבנה4כניות המכר ולמפרט ולאחר קבלת "טופס  ובהתאם לת
קודם למועד המסירה, את כל אותן ההתחייבויות שהתחייב למלאן בהתאם להוראות חוזה זה  

פני מסירת החזקה בדירה ובמיוחד סילוק בפועל של כל תשלום שהקונה חייב לשלם למוכרת  ל
ולכל גוף או רשות אחרים, עפ"י הוראות חוזה זה, והחזרת הערבות הבנקאית אם קיבל אותה  

 להלן.  13כבטוחה מהמוכרת לפי סעיף 

לת או אופן או  בכל מחלוקת שתתגלע בין המוכרת לבין הקונה בדבר פירוש או מהות או תכו  .4.4
ביצוע של הדברים במפרט ובתוכניות, ובכלל זה מחלוקת לעניין גווני צבע או ערך חומרים  צורת  

המשפט    תיבאו עלות עבודה, למעט תיקון הליקויים שנתגלו בתקופת הבדק, יכריע במחלוקת  
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הדין הוראות  לפי  והעניינית  המקומית  הסמכות  בלבד  , שלהם  או    והם  הקונה  בקשת  עפ"י 
 המוכרת.  

ידוע לקונה, כי הדירה תבנה על ידי המוכרת ו/או על ידי קבלן מבצע ו/או קבלני משנה מטעמם,   .4.5
 "(.הקבלן המבצעשל המוכרת )להלן: " הסבירוזאת לפי שיקול דעתה 

כי המוכרת תהיה רשאית לבצע שינויים שיידרשו על ידי כל רשות מוסמכת    , עוד מוסכם בזאת .4.6
,  ובלבד שלא יהיה בכך משום שינוי של הדירה   –  וזאת אף אם יהיו בניגוד למפרט ולתוכניות

כמו כן, תודיע המוכרת לקונה על שינוי  .  לרבות גודלה, מיקומה ותכנונה הפנימי, על הצמדותיה  
עם התקיימות השינוי. לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל    כאמור בסעיף זה בכתב, מיד 

 זכות או תרופה הנתונות לרוכש על פי דין. 
הדבר,   .4.7 שיתחייב  וככל  המגרש  דרך  להעביר  רשאית  או  -יחידותהמוכרת  בעצמה  המגורים, 

צינורות מים, הסקה, גז, קווי חשמל, כבלי טלפון, ביוב, ניקוז    -באמצעות כל רשות או גוף אחר  
ובין אם    ה לבד או הדירה  המגורים-יחידתוזאת בין אם המתקנים הנ"ל משרתים את  - וכיו"ב 

הקונה יאפשר למוכרת ו/או  במקרה כאמור  הם משמשים, מחברים ומקשרים בניינים אחרים.  
להיכנס    בכפוף לתאום מראש עימו, לרשויות או גופים העוסקים בנ"ל, לפקידיהם ולפועליהם, 

לפוע ולהוציא  הנ"ל למגרש  לצרכים  תידרשנה  אשר  הפעולות  ו/או  העבודות  את  ובלבד    ל 
 . וכן שיושב המצב לקדמותו ככל שניתן שזכויות הרוכש לא תפגענה בהתאם לדין

המשותף   .4.8 הבית  רישום  למועד  בתהא  המוכרת  עד  להשתמש  הבנייה  יתרת  רשאית  זכויות 
, ובלבד שימוש  הסבירהקיימות ו/או שיהיו קיימות במגרש ו/או במקרקעין, לפי שיקול דעתה  

.  והצמדותיה   הדירההיקף  גודלה כיוונה ושטחה ו   מהמיקוו/או ניצול כאמור לא יצמצם או יפגע  
שר  לו ובין אם כאלו אבין אם טרם נוצ  -הובהר לקונה,  שזכויות הבניה, במגרש ובמקרקעין  

המשותףיינתנו   הבית  רישום  למועד  לנצלם,    -  עד  רשאית  תהיה  והמוכרת  למוכרת  שייכים 
למכרם או לעשות בהם כל שימוש אחר כראות עיניה ולקונה לא תהיה כל דרישה  להצמידם,  

או תביעה בקשר עימם. כמו כן תהיה המוכרת רשאית לאחד את המקרקעין ו/או המגרש עם  
ם ולפצלם וכן ליצור זיקות הנאה על המקרקעין או לטובתם, , כל  מקרקעין ו/או מגרשים אחרי 

בתנאי שאין בכך בכדי לשנות את  ו  עוד נתקבלו אישורי הרשויות המוסמכות לביצוע הפעולות
למען הסר ספק, יובהר כי זכויות הבניה העתידיות יהיו שייכות    ו/או הצמדותיה  תכניות הדירה
, ובלבד שאין מדובר בזכויות  דין  כל  להוראות  בכפוףלניידן/ להעבירן וכד'  יכולה    למוכרת והיא  

 .שהמוכרת מכרה את כל הדירות בבנין לאחרשמועד היווצרן הינו 

רשאית לסגור באופן זמני  תהיה  המוכרת    ,במהלך בנית הבית המשותףככל שיתחייב הדבר   .4.9
המגורים ו/או להפסיק  -חידות דירה ביאו לכל בתי המגורים או מי מהם מעברים, דרכי גישה ל

למעבר    באופן חלקי או זמני שימוש במתקנים אחרים, כל זאת תוך הסדרת סידור חילופי סביר
שיקטין את ההפרעה הנגרמת עקב סגירה או הפסקה    ו/או דרך גישה אל הדירה והצמדותיה וכן

 כאמור. 

דירות הסמוכות בבניין ו/או  בעבודות בניה בידוע לקונה, כי המוכרת תהא רשאית להמשיך  
לאחר מסירת הדירה לקונה ואף לאחר מסירת הדירה    גם  הםו/או חלקים מבבית המשותף  

 . ובלבד שלא יפגע גישה סבירה לדירה האחרונה  לרוכשיה

המגורים ו/או הדירה  -יחידות, בבניית  מטעמו  תערב בעצמו, או באמצעות אחריםי .הקונה לא   .4.10
תהייה רשאית לתבוע ממנו כל נזק שייגרם לה  החברה  במשך כל תקופת הבניה עד להשלמתה, ו

   המגורים ו/או הדירה  כאמור לעיל.-יחידותניסיון התערבות בבניית כל  כתוצאה מ

זכותו של הקונה  הוראות חוזה זה בכדי להגביל את  מובהר, כי אין באמור בסעיף זה או באיזו מ 
 .לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדויות בפני ועדות התכנון

   ים שימושהובהר לקונה כי המוכרת תהא זכאית בכפוף להוראות המכרז והדין לקבוע את ה .4.11
בתנאו/ לבניין   וזאת  המגרש  מן  חלק  לכל  או  ממנו,  חלק  לכל  יהיה  או  הדירות  כל  שייעוד  י 

   .זכויות הקונה בדירה על הצמדותיה התפגענ , ובלבד שלא למגורים

 

 ה    סיום בניית הדירה ומסירת .5
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כיהמוכרת   .5.1 הנובעים בכפוף המסירה,   למועד עד מאשר יאוחר לא מתחייבת,   לאיחורים 
ובתנאי המפורטות מהסיבות הקונה  זה למועד שעד מוקדם  להלן,  כלל   אחר מילא 

 לפני למלא עליו היה ,על נספחיובהתאם  להסכם המכר   התחייבויותיו כלפי המוכרת אשר
ראויה למגורים, פנויה מכל  ר לקונה כשהיא מסיהדירה והיא ת בניית תושלם, מועד המסירה, 

אחרת של צד שלישי, למעט משכנתא  , שעבוד, עיקול, משכנתא או זכות  חפץ וחופשיה מכל חוב
 .הקונה  משכנתא שנרשמה על פי בקשתשניתנה כביטחון להלוואה לרכישת הנכס או 

בנויה בהתאם  ראויה לשימוש סביר למגורים,  הדירה בחוזה זה פירושו; היותה    סיום בניית .5.2
והביוב, לאחר שניתן   לרשתות החשמל, המים  וכשהיא מחוברת  זה  ולהוראות חוזה  למפרט 

 , מרשות הרישוי המקומית.4בגינה טופס 

 
הפיתוח,   .5.3 במפורש שעבודות  בזה  לבית המשותףמוסכם  סביב  במפרט,  עבודות    הכלולות  וכן 

,  הדירה לקונה השלמה בחלקים אחרים של הבית המשותף תוכלנה להמשך אף לאחר מסירת  
שאי השלמת עבודות הפיתוח אינה מונעת מהקונה גישה סבירה לדירתו על הצמדותיה  בתנאי  

 הפרעה לקונה.   ,או שימוש סביר בדירה ושעבודות הפיתוח יתבצעו באופן שימנע, ככל האפשרו/

 
  60להקדים את מועד מסירת החזקה בדירה, בתקופה של עד    תזכאי  תהמוכר כי  מובהר בזאת,   .5.4

הודעה על מסירה מוקדמת כאמור לא יאוחר מחודשיים לפני מועד    קונהל  הימים ובלבד שמסר
ימים כאמור,    60מסירת החזקה שהוקדם. הקדמת מועד מסירת החזקה בתקופה העולה על  

במקרה כאמור יוקדמו כל יתרת התשלומים על חשבון מחיר הדירה    .קונהמותנית בהסכמת  
 בהתאם.

 

 :  לקונה המסירת ואאיחור בסיום בניית הדירה   .5.5

בהשלמת   .5.5.1 על    הובמסירת  הדירהאיחור  יעלה  שלא  של    60לקונה  הפרה  יהוו  לא  ימים 
 .בהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסעד כלשהו תהתחייבויות המוכר

ב .5.5.2 תלויים  שאינם  מגורמים  כתוצאה  ל  מוכרת אם  אם   מוכרתושאין  או  עליהם  שליטה 
ו/או   מהומות, שביתות  איבה,  פעולות  כללי,  גיוס  לרבות מלחמה,  עליון,  כתוצאה מכח 

מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל ארצי   ,השבתות כלליות בענף הבניה או במשק
פועלים)בכח אדם   גילוי  (  לרבות עקב סגר כללי או הגבלת כניסת  תופעות טבע חריגות, 
אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעות ע"י הרשות המקומית    עתיקות או

ה באשמת  באשמת מוכרתשאינו  הוצאו  שלא  ובלבד  עירוניים,  או  ממשלתיים  צווים   ,
עיכוב בהשלמת המוכרתה יחול  המתחייבת דירה,  זמן  בתקופת  מועד המסירה  יידחה   ,

ה אף התשלום האחרון אשר על באופן סביר מההפרעה או העיכוב הנ"ל, ובמקרה זה יידח
נקוט באמצעים רת תרוכש לשלם על חשבון התמורה, בהתאם ללוח התשלומים. המוכ

 .דירהסבירים על מנת למנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב בהשלמת ה

למען הסר ספק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא תחול לגבי אירועים  
, בין במפורש ובין במשתמע, או  מוכרתלהתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על השהסיכון  

 .שהיה עליו לקחת את הסיכון לגביהם באופן סביר

ל .5.5.3 שנודע  לאחר  מהסיבות    מוכרת סמוך  אחת  בשל  המסירה  מועד  את  לדחות  הצורך  על 
, (לפי המוקדם מבניהם)המנויות בסעיף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה  

על דחיית מועד המסירה ויפרט בהודעתו את הסיבות לדחייה וכן  קונה  ל  תיע המוכרודת
תקופת   את  לקבוע  ניתן  לא  ההודעה  הוצאת  שבמועד  ככל  החדש.  המסירה  מועד  את 

על כך בהודעה נפרדת עם היוודע לו    ת ודיע המוכרתהדחייה ואת מועד המסירה החדש,  
 .אודות הנתונים הנ"ל

ה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות המנויות  על אף האמור לעיל, במקר  .5.5.4
המסירה,   מועד  לפני  האחרונים  החודשיים  במהלך  התעורר  זה  המוכרת בסעיף   תוכל 

על דחיית מועד המסירה כאמור גם במהלך חודשיים אלה, בסמוך לאחר   קונהלהודיע ל
שבנוסף להתקיימותם   ובלבד  מועד המסירה,  את  לדחות  הצורך  על  לו  תנאי  שנודע  של 
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המוכר זה,  את   היכול   היתהלא    ת סעיף  החוזה,  כריתת  בעת  סביר,  באופן  לצפות 
 .דירההתרחשותו של הגורם המעכב את השלמת ה

חודשים ממועד המסירה  .5.5.5 ששה  על  זה תעלה  סעיף  לפי  המסירה  מועד  במקרה שדחיית 
להסרת ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת החודשיים המנויה  )

, יהיה הרוכש זכאי לבטל את ההסכם ולקבל השבה של כל הסכומים (לעיל  5.5.1'  קבס
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. על ביטול כאמור יחולו    ,ששילם על חשבון התמורה

 .הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול

המסירה, זכאי   ימים ממועד 60לאחר שחלפו  קונה את הדירה ל הלא מסר  תככל שהמוכר .5.5.6
לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום המפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו     קונהה

 :ממועד המסירה ועד למסירה בפועל, כלהלן

בעבור    1.5סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב  
 .ים מאותו מועדהתקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודש

ב   ובמיקומה כשהם מוכפלים  בגודלה  דומה  דירה  של    1.25סכום השווה לדמי שכירות 
 המסירה ואילך.  בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד

בסעיף   .5.5.7 הקבועים  חודש  6הפיצויים  אותו  בעד  חודש  כל  בתום  בעד   .ישולמו  הפיצויים 
האמורים הימים  שישים  בתום  ישולמו  המסירה,  במועד  שתחילתם  הימים   .שישים 

 
, בעטיו של  במועד המסירה או לא קיבל את הדירה לרשותו  ו/או מי מטעמו  לא הופיע הקונה .5.6

תהיה    הקונה, על אף היות הדירה ראויה למגורים ועל אף שנמסרו לקונה הודעות כאמור להלן
כאילו נמסרה לידי הקונה, ומאז ואילך יהיה הקונה חייב  דירה  , להתייחס להמוכרת רשאית,  

להלן וממועד זה תחל תקופת הבדק   9בתשלום המיסים והתשלומים המגיעים ממנו לפי סעיף 
 להלן.  6כאמור בסעיף 

כי על המוכרת לתאם את מועד המסירה עם רוכש הדירה, הן במקרה    ,למען הסר ספק מובהר
שהמסירה מתבצעת בהתאם ללוח הזמנים שבחוזה, והן במקרה של הקדמה או דחייה של מועד  

זמין  תלרוכש הודעה בכתב, ובה    תישלח המוכרתבניית הדירה  סמוך למועד השלמת  המסירה.  
  - מאוחר מ   , שלא יהיהתשיתואם בינו לבין המוכרלקבל את הנכס לרשותו, במועד  קונה  ה  את
לעיל  אמור  ככל שהרוכש לא יתאם מועד למסירת הנכס לרשותו כ.  ימים ממשלוח ההודעה  21

הודעה נוספת, ובה יתבקש הקונה    תשלח לו המוכר תהנכס לרשותו,    ו/או לא יגיע לקבל את 
 . ים ממשלוח הודעה זוימ  10מועד למסירת הנכס לרשותו, שלא יהיה מאוחר מ   בשנית לתאם

בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל, תהיה המוכרת אחראית כלפי הקונה בקשר עם שמירת  
. למען הסר ספק מובהר, שאם המוכר  1967  – כשומר חינם, לפי חוק השומרים, התשכ"ז  הדירה  

   .גובה דמי שמירה הוא אחראי כשומר שכר

הקונה יהיה רשאי לבדוק את  הדירה בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני ובסמוך למועד  
המסירה, בתאום מראש עם המוכרת. במועד המסירה תיערך ע"י המוכרת והקונה תרשומת,  
אשר תיחתם על ידם, ובה יצוין כל פגם, ליקוי או אי התאמה אשר התגלו על ידי הצדדים במועד  

 . ")טוקול המסירהפרו"  -המסירה )להלן

 .פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים .5.7

אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה לרשות הקונה לא היו   .5.8
אי התאמות נוספות, בין שניתן היה לגלותן בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ובין שלא היה  

 אין בכוחו כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות בדבר אי התאמה. ניתן לגלותן כאמור, ו

 אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר על פי כל דין.  .5.9

אין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין בדירה ליקויים   .5.10
 .או שהיא נמסרה לשביעות רצון הרוכש

 בפרוטוקול המסירה.  5.10 -ו  5.9, 5.8  ת לכלול את הוראות סעיפים קטניםהמוכרת מתחייב .5.11
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הובהר לקונה כי  החשמל,  ו היה הדירה מחוברת לרשת הביוב, לרשת המים  ת במועד המסירה   .5.12
על כל החוזים והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות השונות, בין היתר, על חוזה    לחתום   עליו 

על חוזה להספקת חשמל עם חברת החשמל על פי  ולהספקת מים עם מחלקת הספקת המים  
קדון  ילחתום על חוזים כנ"ל ולשלם התשלומים ו/או הפ  הובהר לקונה כי עליוהנחיות המוכרת.  

 חלה על הקונה. ,  אשר ,בהתאם לאמור בהסכם זה הכרוכים בכך

על רוכשי הדירות יחולו הוצאות צריכת  , שהובהר לקונהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .5.13
וכן    ברכוש המשותף בהתאם להוראות הדין  היחסי  םחלק  פי  על  החשמל בגין הרכוש המשותף

הדרושים עבור המונים  יהיה עליהם להפקיד את הפקדונות הדרושים ולשלם את התשלומים  
תבצע   המוכרת המשותפים וכי יהיה עליהם החובה להתקשר בחוזה מתאים עם חברת חשמל.

על חשבונה את כל הנדרש בגין חיבור המבנה והדירה לתשתיות ויובהר בזאת כי הקונה ישלם  
או ישיב לחברה )ככל שהתשלום שולם על ידה ובלבד שהציגה לקונה אסמכתאות בגין ביצוע  

גביית תשלום בגין מונה המים, שבוצע   -התשלום כאמור( את המפורט להלן וזאת בלבד: מים
או המים  רשות    לרשות  של  התעריפים  בספר  הקבועים  לתעריפים  בהתאם  המים,  לתאגיד 

ככלל חיבורי הגז יעשו על ידי הקונה באופן עצמאי מול חברת הגז. במידה ומדובר    -המים. גז
ביצעה תשלום בגין פיקדון של אחד החלקים עבור הקונה, תוכל לגבות    המוכרתבמקרה חריג בו  

ת אסמכתא לקונה על ביצוע התשלום, כאמור לעיל  את אותו הסכום מהקונה בכפוף להמצא
לא יגבה מהקונה כל תשלום בגין חיבור    -קיבלה את הסכמת הקונה. חשמל  המוכרת ורק ככל ש 

הדירה לחשמל, וכל העלות הכרוכה בכך מוטלת על החברה בלבד. למען הסר ספק, גם התשלום  
 יחולו על החברה.   -"טסטים"   -בגין הבדיקות 

כי .5.14 לקונה  המקומיתב  ,שויידרככל  ,  להתייצב    עליו  הובהר  החשמל  רשות  חברת  במשרדי   ,
( ימים  7)   משבעהלישראל בע"מ, ובמשרדי כל רשות או גוף אחרים או נוספים, והכל לא יאוחר  

מיום שיידרש לעשות כן על ידי המוכרת וכן לחתום על מסמך ו/או הצהרה ו/או דו"ח הדרושים  
על זכויות בדירה בפני אחד מהגופים ו/או הרשויות ו/או  ו/או המועילים, לשם רישום שמו כב

 התאגידים הנ"ל, ולשם ביצוע החיבורים הדרושים למתן שירותי חשמל, טלפון, מים וכיו"ב. 

 הרכוש המשותף .5.15

המשות כי בזה, מוסכם הבית  לרישום  מדרגות,   חדרי ייכללו המשותף הרכוש במסגרת,   ףעד 
המוכרת   או מרביתם, אשר בבנין היחידות בעלי כל את  לשמש המיועדים מעליות ושטחים ומתקנים

 לכלול שלא רשאית  תהיה ברכוש המשותף. המוכרת ייכללו כי הסביר  דעתה שיקול לפי תחליט
חלקים הרכוש במסגרת שטחים של בנויים בלתי המשותף  קירות החלקה,  חיצוניים,   בנויים, 

 .וכו' מסוימות בבנין יחידות או יחידה בלעדית המשמשים ומתקנים כניסות נפרדות, שטחים

 להלן המפורטים כי השטחים קונההובהר ל פרט,  המ ומהוראות לעיל מהאמור לגרוע מבלי .5.16
והכל בכפוף להוראות הדין ובלבד שזכויותיו של הקונה    המשותף במסגרת הרכוש ייכללו לא

 , כדלקמן:בדירה על הצמדותיה לא תיפגענה

 המיועדים שטחים אותם למעט ,בחניון נוספים שטחים וכן החניה שטחי .5.16.1

 .משותפים קביעת המוכרת, כמעברים לפי ,לשמש

 .אחסון ו/או כשטחי כמחסנים לשימוש המוכרת ידי על המיועדים שטחים .5.16.2

לפי המיועדים  הקרקע בקומת  .5.16.3 חצרות קביעת לשמש,   יחידות של המוכרת, 

 .בבנין

 לשמש, לפי הגגות המיועדים שטחי עליהם, למעט שייבנה  וכל הגגות שטחי כל .5.16.4

 .מתקנים משותפים המוכרת, להצבת קביעת

ו/או הבניין ו/או הבית   הקרקע בגין העתידיות ו/או הקיימות הבניה  זכויות כל .5.16.5
לעיל   זה לעניין לקבוע בהתאם  -עד למועד רישום הבית המשותף     -   המשותף

ובלבד שאין מדובר בזכויות שמועד היווצרן הינו    בכפוף להוראות כל דין  .ולהלן
 ן. י לאחר שהמוכרת מכרה את כל הדירות בבני
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 רשאית המוכרת , תהיהלהשלמת רישום הבית המשותףועד    לעיל האמור למרות .5.16.6
 במסגרת לעיל    5.17.1  –  5.17.5בסעיפים   מהשטחים המפורטים חלק כל לכלול

ולשנות הרכוש  המשותפים והשטחים המעברים את לעת מעת המשותף 

 שינויים של כי במקרה . מובהרהסביר  דעתה שיקול לפי הכל  ,לעיל הנזכרים

  לחוק   להוראות   בכפוף  והכל   .בכתב לקונה המוכרת כך על לעיל, תודיעאמור  כ
  על   בדירה   הקונה  מזכויות  לגרוע  כדי  בכך  יהיה  שלא  ובלבד  המקרקעין
 .הצמדותיה

 לפי שיקול המשותף מהרכוש שהוצאו בשטחים לנהוג רשאית תהיה המוכרת .5.16.7
הדין  הסביר  דעתה להוראות   ליחידות ולהצמידם למוכרם  לרבות ,ובכפוף 

 קודם אם )בין  מוכרתל השייכות ליחידות לרבות  ,המשותף בבית אחרות
  נפרדות, כיחידות לרשמם או מכן(  לאחר אם ובין כבית משותף  הבניין לרישום

 השטחים של ייעודם את  לשנות ,דעתה שיקול פי על  ,  תהמוכררשאית   כן כמו

דין בכפוף המשותף, הכל שהוצאו מהרכוש בזכויות    .לכל  ובלבד שאין מדובר 
ושאין בכך כדי   שמועד היווצרן הינו לאחר שהמוכרת מכרה את כל הדירות בבנין

 לגרוע מזכויות הקונה בדירה על הצמדותיה. 

   המקרקעין  לחוק  64סעיף   להוראות בהתאם המשותף ביתה תקנון תרשום את  , המוכרת .5.17

 ,זה מהסכם כמתחייב הוראות בתקנון לכלול ו/או להוסיף רשאית ותהיה)התקנון המצוי(  

   :כדלקמן, 1973 -לחוק המכר )דירות( התשל"ג 6והכל בהתאם להוראות סעיף 

האחזקה  המשותף,   בבית היחידות בעלי בין היחסים את הקובעות ההוראות .5.17.1
 מסוימות וחלוקת ליחידות הצמוד הרכוש של או המשותף הרכוש של והתיקון

 המשותף לרכוש הזכויות  ,לעיל הנזכרות בכך, הצמידויות הכרוכות ההוצאות
 הקובעות הוראות וכן הרכוש המשותף  של והשירות בו, התיקון השימוש ואופן

 .המשותף הבית של זמנית ישמשו כנציגות ידה על  שיקבע מי או המוכרת כי

בדבר   והוראות בחלקה הנאה וזיקות מעבר זכויות להבטיח שיבואו הוראות  .5.17.2

  תפגענה   שלא  ובלבד  .המשותף הבית אחזקת הנשיאה או השתתפות בהוצאות
 על הצמדותיה, לרבות גודל הדירה, מיקומה וכיווניה.   עצמה  בדירה  הקונה  זכויות

 
יום לפני מועד תחילת איכלוס הדירות בבנין, יהא על    14-לקונה כי עד ולא יאוחר מ  הודע .5.17.3

דיירי הבנין להציג בפני המוכר את נציגות הדיירים שיקבלו מטעמם את הרכוש המשותף  
דלעיל,   התקופה  בתוך  כן  נעשה  לא  הבנין.  המוכשל  המשותף תמסור  הרכוש  את  רת 

(. "הנציגות הזמנית)להלן: "לשלושת הרוכשים הראשונים אשר קיבלו את החזקה בדירה  
מקביל   לעיכוב  יגרום  המשותף,  הרכוש  לקבלת  מסירוב  שינבע  עיכוב  כל  כי  מובהר, 
על   זה,  חוזה  הוראות  פי  על  למסירה  ראוי  המשותף  שהרכוש  ובלבד  הדירות  במסירת 

 . .נספחיו והוראות הדין

לקבלת הרכוש   כחלק מהנציגות הזמנית כהגדרתה לעיל   קבעה המוכרת את הקונה היה ו .5.17.4
המשותף או כל חלק הימנו אזי בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף כאמור, יפעל  
הקונה גם כנאמן של כל יתר רוכשי חלקים וכל פעולה שתעשה על ידו תעשה אף בשמם 

 ותחייבם. 

ו .5.17.5 נציגות של רוכשי חלקים כמיועד לקבלת  קבעה המוכרת רוכש  היה  אחר של חלק  או 
 ביחד עם הנציגות הזמנית,   כי אותו מיועד  ,החזקה ברכוש המשותף, אזי מסכים הקונה

לקבלת החזקה ברכוש המשותף יהיה מוסמך מטעמו, בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש 
 המשותף. 

מסירת הרכוש המשותף טוקול  פרו   המוכרת במעמד מסירת הרכוש המשותף, ייערך ע"י   .5.17.6
בין  הפרוטוקול"  )להלן: תהיה,  אם  התאמה,  אי  וכל  המשותף  הרכוש  מצב  יצוין  ובו   )"

הוראות הסכם זה לבין האופן בו נבנה והותקן הרכוש המשותף. הפרוטוקול ייחתם על ידי  
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. יובהר, כי חתימת המוכרת על הפרוטוקול לא תתפרש הנציגות הזמניתהמוכרת ועל ידי  
תיקון כל הטעון תיקון בהקדם עשה ל המוכרת תכהודאת המוכרת בליקויים הנטענים.  

להלן, בשינויים המחויבים,   6.3לעיל ובכפוף לאמור בסעיף    5.7האפשרי, כאמור בסעיף  
 אף לעניין הרכוש המשותף. 

דעתה   .5.17.7 שיקול  לפי  רשאית,  תהיה  דרישת הסביר  המוכרת  ו/או  המכרז  להוראות  בכפוף 
הם, לרבות שטחים של המגרש , להוציא מהרכוש המשותף איזה שטחים שרשויות התכנון

גגות,   מרפסות,  מעברים,  חניה,  שטחי  לכניסות,  גישה  ודרכי  נפרדות  כניסות  והחצר, 
ו/או חדרים אחרים, שירותים, או מהמתקנים הנלווים והמתקנים האחרים,  מחסנים, 

  הסבירשטחים ומתקנים שיוצמדו לבניין או לאגפים  או לדירות, בהתאם לשיקול דעתה  
והמוכרתשל   ו/או ,  החצר  ו/או  הדירה  משטח  יצמצמם  או  יפגע  לא  שהדבר  בלבד 

זה להסכם  המצורפות  בתכניות  כמסומן  הקונה   ההצמדות  של  זכויותיו  תיפגענה  ולא 
 .בהסכם זה

רשאית   .5.17.8 תהיה  המוכרת  כי  מפורשות,  בזאת  מוסכם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
  הסבירדרים אחרים שידרשו לשימושה  להוציא ממסגרת הרכוש המשותף חדרי שנאים וח

דרישתה לפי  מוסמכת  רשות  כל  ו/או  בהסכמתה  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המוכרת      .של 
במפרט,   לעומת  הנ"ל  המתקנים  אחד  של  במיקומו  שינוי  שיחול  כך במקרה  על  תודיע 

לרוכש בכתב. מובהר כי לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה  המוכרת  
 ות לקונה על פי דין.  הנתונ

עבור   .5.17.9 לשימוש  לייעד שטחים מהרכוש המשותף  חייבת,  לא  אך  המוכרת תהיה רשאית, 
  : כגון  שונים  או  מתקנים  מרכזי,  צובר  גז  לאספקת  ומתקנים   מיכלים  אשפה  מתקני 

דעתה   שיקול  לפי  הכל  אחרת  מטרה  וכל  חניות  כלשהם,  המוכרתהסביר  מרכזיים   של 
זאת במפרט. במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל לעומת   ןשתציי ובלבד  

במפרט, יודיע על כך המוכר לרוכש בכתב. מובהר כי לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע  
שהדבר לא יפגע או יצמצם את שטח  מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין. בלבד  

 .  ניות המצורפות להסכם זההדירה ו/או החצר הצמודה לדירה עפ"י התכ 

לעיל וכן במקרה של בנייה נוספת    5במקרה של בנייה נוספת ע"י המוכרת כאמור בסעיף   .5.17.10
על החלקים המוצמדים,   כלשהי ע"י בעלי היחידות שהוצמדו להם חלקים בבית כאמור

צמודים במלואם לאותה    -  לרבות גגותיהם וקירותיהם החיצוניים  -  יהיו המבנים הנוספים
יחידה ו/או יחידות, להקמתם ו/או הצמדתם ליחידה ו/או ליחידות לצורך הוצאת היתר  

מובהר, כי כל תוספת בניה כאמור    .  הבניה להקמתם ו/או לצורך תיקון צו הבית המשותף
מבלי לגרוע מן  תעשה אך ורק בהתאם להיתר בניה שינתן ע"י רשות התכנון המוסמכת.  

כי ידוע לו כי שטחים וחלקים משטח המגרש, חצרות, חניות,  האמור לעיל, מאשר הקונה,  
, וכן כל זכויות הבניה הקיימות ו/או שיהיו קיימות  הבית המשותףמחסנים וגג ו/או גגות  

על שטחים אלה, שמטבעם ו/או מיקומם עשויים לשמש בלעדית ו/או במידה רבה ו/או  
ב  מסוימות  יחידות  או  יחידה  משמעותי  המגוריבאופן  מן  םיחידת  יוצאו  ו/או  הוצאו   ,

הרכוש המשותף והינם מוצמדים ו/או יוצמדו לדירות או יועמדו לשימושה הבלעדי של כל 
והכל   של המוכרת  הסבירלפי שיקול דעתה  כפי שיתחייב הדבר  רשות מוסמכת אחרת, הכל  

מתקנים   להתקנת  המיועדים  בחלקים  המדובר  שאין  ובלבד  הדין  להוראות  בכפוף 
 משותפים. 

לניידן   .5.17.11 תוכל  והיא  למוכרת  שייכות  יהיו  העתידיות  הבניה  זכויות  כי  בזאת,  מובהר 
, ובלבד שאין מדובר בזכיות שמועד היווצרן הינו  בכפוף להוראות כל דיןלהעבירן וכד'  /

 ין. יאת כל הדירות בבנ  המכר  תשהמוכרלאחר 

 הוראות כדלקמן:  –בין היתר  –במסמכי הבית המשותף יקבעו  .5.18

 
לחוק המקרקעין, הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל    59בסעיף    בהתאם לאמור  .5.18.1

חובת   תחול  ולפיכך  בלבד,  אגף  או  מבנה  שבאותו  לדירות  צמוד  יהיה  אגף  או  מבנה 
הדירות   בעלי  כל  על  הנ"ל  המשותף  הרכוש  של  והניהול  ההחזקה  בהוצאות  השתתפות 
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מוגדר בתשריט הבית  שבאותו מבנה או אגף וזאת בהתאם לחלקו היחסי בשטחים אלו כ
 המשותף. 

 : יקבע, כי  57בהתאם לאמור בסעיף  .5.18.2

 שטחי ההצמדות לא יכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף.  (א)

יחושב עפ"י היחס שבין שטחה של  שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לדירות   (ב)
 כל דירה לשטח כלל הדירות בבית המשותף.

 

 אחריות לפגמים  .6

כל אי התאמה שתתגלה בנכס, לעומת תיאורו במפרט או בתקן  המוכרת תתקן על   .6.1 חשבונה 

רשמי או בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( כפי שהינם במועד חתימת  

   1983הסכם זה,  ושהחובה לתקנה חלה על המוכר על פי הוראות חוק המכר )דירות( תשל"ג  

 " בהתאמה:   התאמה)להלן  "אי  התאמות",  ו אי  המכר"  -"  התקופות  חוק  למשך  וזאת    ,)"

 .הקבועות בחוק המכר

לעיל, מותנות בכך שהקונה    .6.1.1 התחייבויות המוכרת לתיקון אי התאמות כאמור 

ניתן   לא  ואם  כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה,  על קיום  יודיע למוכר 

מהיום  לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, תוך זמן סביר  

 "( הודעה בדבר אי התאמהבו נתגלתה אי ההתאמה ) בהסכם זה "

לתקנה על    תמחוייב   תהתגלתה אי התאמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר המוכר  .6.1.2

הודעה בדבר אי התאמה,    תפי הוראות חוק המכר או הסכם זה, וניתנה למוכר

  את אי ההתאמה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין, ובתנאי   תתקן המוכרת

 .הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה ת אפשר למוכרישהקונה 

שהמוכר .6.1.3 לאחר  התאמה  אי  והתגלתה  תקנהחזרה  יותר    ת  או  אחת  פעם  אותה 

במשך שנתיים שתחילתן במועד הודעת הקונה בדבר אי ההתאמה, או שתיקונה  

אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת   נהלא תיק  תההתאמה דחוף והמוכר-של אי

והמוכררשא  ,הקונה לתקנה  הקונה  זה, תית  י  במקרה  התיקון.   בהוצאות  שא 

 .הודעה מוקדמת על כך בכתב טרם ביצוע התיקון תימסור הקונה למוכר

, לקבלן ו/או לקבלני משנה, להיכנס לנכס לשם  תהקונה מתחייב לאפשר למוכר .6.1.4

בדיקתו וכדי לבצע את תיקוני אי ההתאמות, ככל שתהיינה, וכן לבצע מתוך הנכס  

שאלה  תיק ובלבד  המשותף,  ברכוש  ו/או  בבנין  אחרות  ביחידות  שיידרשו  ונים 

 .ייעשו בשעות סבירות ובתיאום מראש עם הקונה

בביצוען כאמור בהסכם זה    תא חייביבצע את תיקון אי ההתאמות שהת תהמוכר .6.1.5

ככל    .ולפי כל דין בתוך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הקונה בדבר אי ההתאמה

מביצוע   לרכוש  שכתוצאה  או  לנכס  נזק  ייגרם  כלעיל  המוכר  ע"י  תיקונים 

חזיר את מצב הנכס או הרכוש המשותף  תכל נזק כנ"ל ו  תתקן המוכר , תהמשותף

 .לקדמותם ככל הניתן, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות התיקון

תהמוכר .6.1.6 בבניית  ת  שהועסקו  מקבלנים  התחייבות  כתבי  לקונה  להמציא  וכל 

סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים  הבניין או מספקים של  
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הנרכשים מוכנים מספקים, בהם יקבל על עצמו הקבלן או הספק, אחריות ישירה  

החומרים   המוצרים,  המערכות,  המתקנים,  או  העבודות  לגבי  הקונה  כלפי 

לקונה כתבי התחייבות    ת המוכר   הוהסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו. המציא

ת אחריות כלעיל, יהיה על הקונה לפנות ישירות לקבלנים או לספקים  או תעודו

למוכר פנייתו  העתק  ולהעביר  כלעיל  התאמה  אי  בדבר  הודעה  במקרה  תבכל   .

שהקבלן או הספק לא נענה בתוך זמן סביר לדרישת הקונה או שהקבלן או הספק  

להם    לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מחמת שמונה

כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת הקונה, יהיה הקונה רשאי לשוב ולפנות  

תקן את הליקויים ואי ההתאמות  ת  תבדרישה לביצוע תיקונים והמוכר  תלמוכר

כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי  

 "דיןאחריות לתיקון אי התאמות על פי כל   ת להסיר מהמוכר

 

, למסור לקונה אזהרות בדבר 1973-המוכרת מתחייבת בהתאם לחוק המכר )דירות(, התשל"ג .6.2

ה של  מיוחדות  בדירה     דירה תכונות  למועד מסירת החזקה  עד  ושימוש  הוראות תחזוקה  או 

 "(.הוראות התחזוקה)להלן: "

שימסרו  כי ישתמש בדירה בצורה סבירה ובהתאם להוראות התחזוקה כפי  ,  הובהר לקונה 6.2.2
לעיל וכפי שיעודכנו על ידי המוכרת ועפ"י שיקול דעתם   6.2.1כאמור בס"ק    לו ע"י המוכרת

 .כשהן חתומות ע"י המוכרת וזאת עד ולא יאוחר ממועד המסירה הסביר, 

תחייבויות המוכרת לעניין התיקונים כאמור בסעיף זה או בחוזה בכלל  הכי    ,הובהר לקונה 6.2.3
לכך שהקונה מילא אחר הוראות התחזוקה כאמור מבלי  כפוף  להוראות הדין ובהינה בכפוף  

 לפגוע בכלליות האמור מתחייב הקונה כדלקמן: 

באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים ו/או מחלקת השירות    לתחזק את מערכות הדירה )א(
בכפוף למסירת הוראות תחזוקה מתאימות    של היצרן ו/או ספק המערכות בלבד

 . לרוכש וזאת עד ולא יאוחר ממועד המסירה

ביוב,  כלא לעשות   )ב( או שינוי במערכות הדירה, לרבות חשמל, מים,  ל שינויי מבני 
מובהר, כי לאחר מסירת החזקה לקונה, הקונה רשאי לבצע שינויים בדירה,    וכד'.

יים, בכפוף לקבלת היתר בנייה כדין, ככל  הן שינויים חיצוניים והן שינויים פנימ
 ונדרש. 

בניה שיבוצעו ומערכות שיוכנסו   6.2.4 על תוספות  לא תחול  אחריות המוכרת האמורה לעיל 
 . הלאחר מסירת הדירה ו/או שלא בוצעו על יד

 
  בס"ק לעיל,    6.1בסעיפי המשנה של סעיף  יתקיים אחד התנאים המנויים  לא  ככל שהוכח כי   .6.3

דירה    6.2.3  -ו  6.2.3 לתקן את הפגמים  להלן, תהיה המוכרת משוחררת מהתחייבותה  לעיל 
 . והוראות הסכם זה  והכל בכפוף להוראות הדין  לגביהם לא התקיים איזה מהתנאים הנ"ל,

 הזכויות  רישום  .7

 כבית יירשם  ,הקרקע על שייבנו אחרים בניינים עם יחד או הבניין, לבדו כי תגרום,  המוכרת   .7.1
לפי המקרקעין,  ל   142סעיף   הוראות משותף  "  1969תשכ"ט  חוק  המקרקעין)להלן:  "(  חוק 

של    לא   וזאת והאיחוד  החלוקה  של  המקרקעין  בפנקסי  רישום  ממועד  שנה  מתום  יאוחר 
הקונה,  או ממועד העמדת הדירה לרשות  המקרקעין  לחוק    (  1)(  א)ב6בסעיף  הקרקע כאמור  

  . לפי המאוחר

 הניתן ככל לקדם כדי  בכפוף להוראות הדין והוראות המכרז המקובלים באמצעים תנקוט המוכרת

   .זה בסעיף הרישום האמורים הליכי את
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 רשאית לגרום המוכרת אגפים, תהיה ממספר או מבנים ממספר מורכב המשותף היה הבית .7.2

 מבנה שכל באופן  ,המקרקעין לחוק 59סעיף   להוראות בהתאם יהיה המשותף הבית שרישום
וזאת  המשותף המצוי הרכוש לגבי בנפרד האפשר במידת יתנהל אגף או  בנוסף בתחומו, 

 ובכפוף המוכרת  שלהסביר   דעתה לפי שיקול הכללי, הכל המשותף הרכוש לגבי הכללי לניהול
 .  1973 - להוראות לחוק המכר )דירות( התשל"גו  זה לעניין הדין להוראות

 

לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים, לא יאוחר    המוכרת מתחייבת,   .7.3
העמדת   ממועד  או  המשותפים,  הבתים  בפנקס  הבית  רישום  ממועד  חודשים  שישה  מתום 

  ."(הרישום)לעיל ולהלן: " הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר

 
לגביהן    ההוכיח  ת יבואו במניין תקופות שהמוכרבחישוב תקופות הרישום האמורות בסעיף זה, לא  

   ה למנוע את קיומן תהי   הא לא יכולי וה  הכי העיכוב בביצוע הרישום נגרם עקב נסיבות שלא בשליטת

המוכרת תשלח לקונה הודעה בכתב בה תציין את היום, השעה והמקום שבו יתבצע הרישום   .7.4
יום ממשלוח ההודעה. בהודעה    14-"(. מועד הרישום לא יהיה מוקדם ממועד הרישום)להלן: " 

מועד לפני  למלא,  הקונה  למועד    יתבקש  עד  למלא  לו  שנותרו  ההתחייבויות  אחר  הרישום, 
למלא אחר ההתחייבויות האמורות לפני מועד הרישום, וכן    הובהר לקונה כי עליו הרישום.  

ם ביצוע  להופיע במועד הרישום במקום הנקוב בהודעה ולהצהיר ולחתום ככל שיידרש כדין לש 
 הרישום. 

לא הופיע הקונה במועד הרישום, או לא בוצע הרישום מחמת שהקונה לא מילא קודם לכן אחר   .7.5
התחייבויותיו בהתאם להודעת המוכרת כאמור לעיל, , תחולנה כל ההוצאות הנובעות מכך, על  

 הקונה. 

ל .7.6 הרישום  כי  קונה  הובהר  העירוניעליו  לצורך  המס  מרשויות  אישור  למוכרת  ות  להמציא 
להלן,    9.1והממשלתיות, המופנה לרשם המקרקעין והמאשר כי כל המסים, כהגדרתם בסעיף  

ועד לתום   המיועד    לפחות לאחר מועד  חודשייםהחלים על הדירה לתקופה ממועד המסירה 
 רישום, שולמו במלואם. ל

אשר    , להקים על המגרש במקום שיקבע על ידההסביר  המוכרת תהיה רשאית, לפי שקול דעתה .7.7
, חדר ו/או תחנת טרנספורמציה עבור חברת החשמל לצורך אספקת חשמל לבניין  צוין במפרטי

" )להלן:  אחרים   למבנים  לחברת  התחנה ו/או  שייכת  תהיה  תימצא(  בו  )והחדר  התחנה   .)"
שהמוכרת     הובהר לקונההחשמל וכן יוקנו לה זכויות מעבר להחזקה ולתיקונים בקשר לתחנה.  

וכי בתקנון   תעניק לחברת החשמל את הזכויות האמורות וכל זכות אחרת שתידרש על ידה 
 . המשותף יקבעו הוראות שיבואו להבטיח את הזכויות דלעיל-הבית

מובהר, כי  הקמת חדר שנאים או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל וספקיות התקשורת והגז,  
לעומת   הנ"ל  המתקנים  אחד  של  במיקומו  שינוי  שיחול  במקרה  וכי  במפרט,  תצוין  שישנם,  ככל 
המצוין במפרט, תודיע על כך המוכרת לקונה בכתב. כמו כן יובהר, כי לא יהיה בהודעה כאמור כדי  

 .כל זכות או תרופה הנתונות לרוכש על פי דיןלגרוע מ

המוכרת תהיה רשאית לרשום הערות אזהרה וזיקות הנאה על המגרש שתידרשנה, בין היתר,   .7.8
להבטחת זכויות דרך וחניה וזכויות שימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של בעלי  

 דירות אחרים  או של בעלי חלקות סמוכות למגרש. 

תהיה, זכאית בכל שלב ואף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת המגרש  המוכרת   .7.9
ו/או איחודו ו/או חלוקתו מחדש והפרשת חלקים ממנו לצורכי ציבור, בין בתמורה ובין ללא  

  שמופיע   כפי  תיאורה   או /ו  הדירה  את  לשנות  הזכות  לחברה   להקנות  באמור   שאין  ובלבד   תמורה.
 . ובנספחיו זה בהסכם

 התמורה  .8

את מחיר    'גבנספח  תמורת הדירה מתחייב הקונה לשלם למוכרת את הסכומים המפורטים   .8.1
 "(. התמורההדירה ואת כל יתר התשלומים הנזכרים לעיל ולהלן )להלן: "
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. בהעדר  'גבנספח  התמורה תשולם ע"י הקונה למוכרת באופן ובמועדים כמפורט   8.2.1 .8.2
על הקונה בהתאם   החל  כלשהו  נקוב לתשלום  תשלום  לחוזהמועד  אותו  ישולם   ,

 ימים ממועד דרישת המוכרת.    7בתוך 

ישולמו למוכרת באמצעות שוברי תשלום    ' גבנספח  כל תשלומי התמורה כמפורט   8.2.2
לקונה,   המוכרת  ידי  על  יימסרו  ואשר  המלווה  הבנק  ע"י  יונפקו  לחשבון  אשר 

 הליווי.

מייד עם ביצוע כל תשלום ותשלום מתשלומי התמורה, יודיע הקונה למוכרת על  
 ביצוע התשלום כאמור ויעביר לידי המוכרת העתק מהשובר אשר שולם על ידו 

כלליות האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, ומהאמור בנספחים להסכם  מבלי לגרוע מ 8.2.3
  שלושה מתחייב הקונה לשלם למוכרת את כל יתרת התמורה לא יאוחר מאשר  זה,  

הנזכר    לפניעסקים    ימים התאריך  לפני  יהיה  זה  מועד  אם  אף  המסירה,  מועד 
 לעיל.  5.1בסעיף 

, ללא צורך במתן הודעה  'גמהתשלומים המפורטים בנספח  רשאי להקדים כל תשלום  הקונה   .8.3
ולשלוח  המוקדם  תשלום  הלמוכרת על ביצוע  יודיע  קונה  , אך במקרה כאמור  מוכרתמוקדמת ל

יובהר כי    .מיום ביצוע התשלוםעסקים    ימי  3ת העתק של השובר המשולם, תוך  לידי המוכר
  הצמדה   הפרשי  בצרוף  התשלום  את  הרוכש   ישלם,  כאמור  תשלומים  הקונה  שהקדים  במקרה
כל    .לא יגבה הפרשי הצמדה נוספים וריבית בגין תשלום זה  והמוכר,  התשלום  בוצע  בו  למועד

שעל הקונה לשלם למוכרת על פי חוזה זה יהיה צמוד    בנספח ג',  5בסעיף    תשלום מן התשלומים
 . למדד הידוע במועד עריכת ההרשמה 'ג בהתאם לתנאי ההצמדה שנקבעו בנספח 

כי מחיר הדירה נקבע בהתאם לשיעור המע"מ אשר היה בתוקף במועד  ,  למען הסר ספק מובהר .8.4
זה חוזה  לפיכך,  חתימת  תשלום .  ביצוע  במועד  המע"מ  בשיעור  שינוי  יחול  בו  במקרה 

  ה ישונ  )לרבות בגין הצמדות למדד(,  על חשבון מחיר הדירה המגיעים מהקונה  מהתשלומים  
וכל התשלומים הנותרים לפי היחס      , התאם להוראת כל דיןוב  כשיעורו החדש  התשלום האמור

זה הסכם  חתימת  במועד  בתוקף  שהיה  המע"מ  לבין  החדש  שיעורו  כפי  המע"מ  ישונו    שבין 
  .בהתאם

 תנאי התשלום בחוזה זה ומועדיהם הינם תנאים יסודיים. .8.5

 

 מיסים ותשלומים אחרים  .9

למיניהם, עירוניים או ממשלתיים או אחרים מכל  כל המסים, הארנונות, האגרות וההיטלים   .9.1
על   ו/או  ו/או על הבית המשותף  ו/או המגרש  על המקרקעין  ו/או שיחולו  סוג שהוא החלים 

"( לתקופה שעד מועד  המיסים)כל הנ"ל ייקראו להלן: "או המחזיק בהם  / הדירה, בעליהם ו
  , ממועד המסירה ואילךשיחולו על המוכרת ואילו המיסים שיחולו לגבי התקופה    ; המסירה

ולחלקו של הקונה  דירה  יחולו על הקונה )לרבות חלק יחסי המתייחס להצמדות שהוצמדו ל
 ברכוש המשותף(.. 

את   .9.2 למוכרת  יחזיר הקונה  חייב בתשלומם,  עבור התקופה שהקונה  מיסים  המוכרת  שילמה 
ההצמדה   לתנאי  בהתאם  מחושב  כשהוא  הראשונה,  לדרישתה  מיד  הנ"ל  המיסים  סכום 

בנספח   למדד)  ' גהנקובים  מוצמד  והתשלום  ככל  לבצע    .( וזאת  רשאית  המוכרת  כי  יובהר 
שא  בחוב  מדובר  אם  רק  הדירה  עבור  בביצוע  תשלומים  המוכר  את  לעכב  עלול  תשלומו  י 

הנושה   כלפי  לו  שעמדו  הגנה  טענות  אותן  המוכרת  כלפי  תעמודנה  לקונה  התחייבויותיו. 
 המקורי. 

ואילך, בחלק  קבלת החזקה דירה מתחייב לשאת בתקופה שממועד  כי עליו  קונה  הובהר ל 9.3.1 .9.3
ה של הרכוש המשותף, יחסי מההוצאות לניהול, הפעלה, , אחזקה, חידוש, ניקיון ותאור

ו/או   לחניה  הגישה  ו/או  החניה  משטחי  ו/או  השבילים  ו/או  הגינון  אחזקת  בהוצאות 
בעלי   כל  את  לשרת  המיועדים  אחרים  לעניינים  ובהוצאות  לבניין,  סביב  חוץ  תאורת 

 הדירות . 
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ל  9.3.2 נציגות    9.3.1קונה כי היקף ההוצאות בסעיף  הובהר  ע"י  יקבעו  וסוג השירותים  לעיל, 
 "(.  הנציגות)להלן: "  לעיל 5.17, כהגדרתה בסעיף הזמנית

כי    .הקונה מסכים כי עד להקמתה של הנציגות תפעל המוכרת במקום הנציגות 9.3.3 הובהר 
   לעיל, מיד עם דרישתה. 9.3.1למוכרת את חלקו בהוצאות בהתאם לסעיף   להשיב  עליו 

ל .9.4 השווה  סכום  הקונה  ישלם  זה  חוזה  חתימת  מע"מ    4,999₪  -במעמד    0.5%או  בתוספת 
כהשתתפותו    -הם  לפי הנמוך ביני  –   סה"כ מחיר הדירה )כולל המע"מ בגינו(  בתוספת מע"מ מ

תקנות המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות  בהתאם ל  המוכרתיה המשפטיות של  בהוצאות 
גורע  הובהר לקונה כי  .  2014-תשע"ההמשפטיות(,   להסכם    5סעיף  מ  האמור בסעיף זה אינו 

המוכרת  הם מייצגים את  לו מפורשות, ש  ושות', הודיעוש. אביטן אדם  עוה"ד  המכר על כך ש
כי עוה"ד    ,המקרקעין ובפרט בעסקת מכר זועל  דירות המגורים הנבנות  בעסקאות של מכירת  

מטעמו  רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין  הקונה  בעסקה זו וכי  ת הקונה  אינם מייצגים אהנ"ל  
ו  במפורש להיעזר בשירותי עורך דין מטעמ  ול  מלץבעסקה של רכישת הדירה מהמוכרת, ואף הו

 . לצורך עריכת הסכם זה

ב 9.5.1 .9.5 תישא  מס  מס  המוכרת  ו/או  מוכר  הכנסה  שבח  על  דין  עפ"י  החל  אחר  מס  כל  ו/או 
 . ואלו ישולמו על ידה במועדים הקבועים לכך בדין  העסקה נשוא חוזהבגין מקרקעין 

שא במס רכישה החל על העסקה נשוא החוזה וישלמו מיד לדרישת המוכרת או  יהקונה י  9.5.2
. ו/או בדרישת התשלום לפי המאוחר  שלטונות המס ולא יאוחר מן המועד הקבוע לכך בדין

הקונה יעדכן על   ת.ע"י המוכר  יתבצע הדיווח בגין עסקה זו עבור הקונה לרשויות המס  
חלקי מתשלום מס רכישה, או לפטור  זכאי לפטור  מקרה שהוא  אחריותו את המוכרת ב 

ש במקרה  הינה  לרבות  חוק עבורו  יחידה    מגוריםדירת  הדירה  בהוראות  כמשמעותה 
המצאת אישור שלטונות המס   .1963  -מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג 

בדבר תשלום מס הרכישה המיועד ללשכת רישום המקרקעין המאפשר את רישום הדירה  
 על שם הקונה. 

הפיתוח   ,לקונה  הובהר .9.6 עבודות  את  כוללת  זה  בחוזה  התמורה  במפרט  כי  חלקו    המפורטות  לפי 
וכן את כל האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה החלים בגין תכניות שאושרו למתן תוקף עד  היחסי 

   . נהנה מהן בפועלוהקונה   ובלבד  ליום חתימת הסכם זה

ע"ש הקונה  ו הערת אזהרה  שא בכל ההוצאות והאגרות בקשר עם רישום משכנתא ו/איהקונה י .9.7
 .לטובת בנק למשכנתאותו/או  

לעיל, יהיו צמודים בהתאם לתנאי ההצמדה    -9.7  - ו  9.4,  9.3.3,  9.2הסכומים הנזכרים בסעיפים   .9.8
 . וזאת ככל והתשלום מוצמד למדד  'גהנקובים בנספח 

המוכרת רשאית )אולם לא חייבת( לשלם לחובת הקונה כל תשלום מהתשלומים החלים על   .9.9
התחייבויותיו   ונההק בביצוע  המוכר  את  לעכב  עלול  תשלומם  שאי  במקרה  במידה  וזאת   .

והמוכרת שילמה עובר לחתימת חוזה זה או לאחר מכן, תשלום מהתשלומים החלים על הקונה  
או חלק מהם, אזי יהא על הקונה להחזיר למוכרת כל סכום כאמור מיד לפי דרישתה הראשונה  

וזאת בלא   עד לא יאוחר ממועד המסירה בצירוף הפרשי הצמדה ממועד תשלומם ע"י המוכרת
  של הקונה להעלות כל טענת הגנה כנגד חובת התשלום שעמדה לו כנגד הנושה מזכותו    לגרוע 

פיגור  על  או  זה,  פי הסכם  על  בהם  חב  מן התשלומים שהקונה  פיגור בתשלום  על    המקורי. 
המתייחסות כל ההוראות  יחולו  במקום הקונה,  שילמו  כלשהו שהמוכר  לאי    בהשבת סכום 

 .. תשלום התמורה בהסכם

המוכרת לא תהווה הודאה מצד המוכרת בדבר מילוי התחייבויות הקונה    קבלת תשלום על ידי  .9.10
 בכל עניין שהוא ולא תמנע טענה כלשהי של המוכרת כלפי הקונה. 
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   יפוי כח .10

  יום מיום חתימת חוזה זה, על יפוי כח   14לחתום בפני נוטריון, בתוך    הובהר לקונה כי עליו  .10.1
יפוי הכח  עותקי מקוריים של  2ולהמציא למוכרת    'דכנספח    לחוזהבלתי חוזר בנוסח המצורף  

 מאושרים, לא יאוחר מאשר תוך התקופה האמורה.  חתומים ע"י הקונה ו כשהם 

לשם ביצוע הוראות חוזה זה וכל הנובע ממנו, ומבלי  אך ורק  יפוי הכח ישמש בידי המוכרת   .10.2
שום תכנית הפרצלציה ורישום המגרש או חלקו כחלקת רישום  לפגוע בכלליות הנ"ל, לרבות רי

נפרדת, ייחוד הערת אזהרה שתרשם )אם וככל שתירשם( לטובת הקונה, חתימה על התקנון  
 ורישום הדירה בשם הקונה בלשכת רישום המקרקעין. 

יפוי הכח לא ישחרר את הקונה מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו בחוזה זה   .10.3 מתן 
 בעצמו על המסמכים הקשורים בהם. ולחתום

יפוי הכח בהתאם   .10.4 פי  האמור בסעיף זה מהווה הוראות בלתי חוזרות למיופי הכח לפעול על 
. הוראות אלה הן בלתי חוזרות בהתחשב בכך שזכויות צד שלישי תלויות  הסכם זה  להוראות

 בכך.

 

 לצד ג' העברת זכויות .11

 
המוכרת תהיה זכאית להעביר את זכויותיה או חובותיה לפי חוזה זה לכל אדם או גוף משפטי   .11.1

כזו,  זולתה,   העברה  של  שבמקרה  תפגענה  בתנאי  לא  זה  הסכם  ע"פ  הקונה  וזכויות  ובלבד 
 .והמוכרת תיוותר ערבה למילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה הכל בכפוף להוראות המכרז

 
הקונה לא יהיה רשאי למכור את הדירה לצד שלישי, החל    -   הקונההעברת זכויות  איסור   .11.2

שנים ממועד ביצוע   7או חלוף    לדירה  4שנים מיום קבלת טופס    5מיום רכישתה ועד חלוף  
, לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר  מבינהםההגרלה)בעקבותיה נרכשה הדירה( המוקדם  

חמש חמש  שבע /תום  תום  לפני  נכרת  אשר  זאת    שבע/ השנים,  עם  יחד  האמורות.  השנים 
 . הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למגורים בלבד

להבטחת התחייבות המוכר כאמור לעיל, הקונה יחתום על תצהיר וכתב התחייבות לטובת  .11.2.1

 . ח' נספחלהסכם זה כ  ףכתב התחייבות"( המצור משרד  הבינוי והשיכון  )להלן: "

יפר התחייבותו וימכור את דירת מחיר למשתכן טרם קונה  ככל שהמובהר בזאת לקונה, כי   .11.2.2

 .₪ 250,000סך של לשלם למשרד הבינוי והשיכון האמור, הוא יחויב   חלוף המועד

והשיכון   .11.2.3 הבינוי  למשרד  להעביר  מחויבת  המוכרת  כי  לקונה,  כתב   משרדמובהר  את 

ידי ה על  ההתחייבות  של כתב  ן לשמור את העתק  וכ קונה  ההתחייבות המקורי שנחתם 

 ה. המקורי במשרדי

עמידת   .11.2.4 )בהיותו  להבטחת  למשתכןהקונה  מחיר  דירת  ההתחייבות,   (רוכש  כתב  בתנאי 

ע"י   היזם,  המוכרת   תירשם  בספרי  ו/או  המקרקעין  במרשם  אזהרה  בהיותה  הערת 

הליכי  ת האחראי במרשם   לביצוע  הערה  לרישום  עד  הזכויות  העברת  והליכי  הרישום 

 המקרקעין.  

  עם חתימת חוזה הבנייה ,  , כי עפ"י הנחיית משרד הבינוי והשיכוןהקונהמובא בזאת לידיעת   .11.3
לטובת משרד הבינוי והשיכון או  יפויי כח בלתי חוזר  המוכרת המציאה למשרד הבינוי והשיכון  

 ר כל הכרוך בכך. מי מטעמו, לרישום הערת אזהרה כאמו

המכר .11.4 חוזה  בקריטריונים   ביטול  עומד  אינו  הקונה  כי  והשיכון  הבינוי  משרד  קביעת  בשל 

  קונה מצהיר ה   :  לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות

ככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזקה  בזאת, כי  תחייב  ומבזאת כי ידוע לו והוא מסכים  
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בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו    לא עמד  הקונה  בדירה, ש

לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין  הקונה  שחוזה המכר שנחתם עימו יבוטל ו    -  תעודת זכאות בטעות

 .ביטול כאמור

 

 והמחאת זכויות , משכנתאות הלוואות .12

, הקונה  במידה והקונה ירצה לקבל הלוואה ממוסד כספי כלשהו לתשלום חלק ממחיר הדירה  .12.1
לפי    מוסד כספי מלווה"(או חברת ביטוח )לעיל ולהלן: "מכל בנק ו/יהיה רשאי לטול הלוואה  

 בחירתו. 

  12.1רכישת הדירה, כמפורט בסעיף  ליטול הלוואה לשלם  קונה, כי אם ירצה  ל  הובהר   .12.1.1
לעיל, שתובטח במשכנתא שתרשם על הדירה בכפוף ולאחר מסירת החזקה בדירה לקונה  

כל   הקונה  והשלמת  שם  על  נפרדת  רישום  כיחידת  הדירה  ורישום  הקונה  התחייבויות 
 "(, הוא מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות כדלקמן:ההלוואה)להלן: "

המוכרת   א( לידי  בגין     -להמציא  משכנתא  לרישום  ההתחייבות  לרישום  קודם 
  הסכמה של המוסד הכספי המלווה לביצוע פעולות ורישום זכויות   -ההלוואה   

 . ' 3טכנספח עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה 

המועילות   (ב או  הנחוצות  הפעולות  בכל  וינקוט  הדרושים  המסמכים  על  יחתום 
כל   מתן  כולל  המלווה  הכספי  מהמוסד  או  מהבנק  ההלוואה  קבלת  לשם 

 טחונות שידרשו ע"י הבנק או המוסד הכספי המלווה. יהב

הוראות בלתי חוזרות לשלם את מלוא  ימסור לבנק או למוסד הכספי המלווה   (ג
 סכום ההלוואה במישרין לידי המוכרת ע"ח תשלומי הקונה לפי חוזה זה. 

תנאי ההלוואה יהיו התנאים שיוסכם האחריות לקבלת ההלוואה היא של הקונה בלבד,   .12.1.2
עליהם בין הבנק או המוסד הכספי המלווה לבין הקונה וכל ההוצאות הישירות והעקיפות  

ופדיונה, יחולו על הקונה הכרוכות בקב ו/או ברישום המשכנתא  על    לתה,  מבלי שתוטל 
כך בשל  אחריות  כל  הכספי  .  המוכרת  המוסד  או  הבנק  ידי  על  לקונה  תינתן  ההלוואה 

האחריות   הקונה  ועל  המלווה,  הכספי  במוסד  ו/או  בבנק  המקובלים  בתנאים  המלווה, 
ריב זה  ובכלל  ההלוואה,  של  התנאים  כל  את  ולהבין  תשלומים, לברר  הצמדה,  יות, 

או   ידי הבנק  על  ניתנת  ידוע שההלוואה  לקונה  וכו'.  מוקדם  פירעון  ערבויות, בטחונות, 
המוסד הכספי המלווה על פי קריטריונים ושיקולים אשר נקבעו על ידי הבנק או המוסד 
הכספי המלווה בלבד וכי על כן אין באמור בכל הוראות חוזה זה בכלל ובמיוחד לא באמור  

עיף זה משום התחייבות כלשהי מצד המוכרת כי לקונה תינתן הלוואה ו/או משום עילה  בס
 '. גמוצדקת לעיכוב בתשלומים המפורטים בנספח 

להסרת ספק מוצהר בזה שקבלת ההלוואה ו/או עצם השגתה או אי השגתה, אין בהן כדי   .12.1.3
כל את  למוכרת  לשלם  הקונה  של  היסודיות  התחייבויותיו  על  במאומה   להשפיע 

 התשלומים לפי חוזה זה במלואם ובמועדיהם. 

להלן,    12.1.6הקונה מאשר ומסכים לכך כי תנאי מקדמי להסכמת המוכרת לאמור בסעיף   .12.1.4
לפחות ממחיר הדירה למוכרת מהון עצמי של הקונה וכן כי כל כספי    10%הינו תשלום של  

 . המוכרתחשבון ההלוואה ישולמו ישירות לידי 

התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק או המוסד הכספי המלווה  המוכרת תחתום על   .12.1.5
ובלבד    בנוסח למשכנתאות  בבנקים  המוכרתהמקובל  על  מקובל  כספי    שיהא  ושכל 

 .'הבנספח וההלוואה ישולמו לידי המוכרת כמפורט בהסכם זה להלן 

והמוכרת תחתום על התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק או המוסד הכספי   .12.1.6 היה 
המלווה שנתן הלוואה לקונה, מתחייב הקונה לשלם את כל העמלות, הוצאות והאגרות  

והתשלומים ההוצאות  העמלות,  יתר  כל  ואת  המשכנתא  ברישום    המקובלים   הכרוכות 
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שיהיו כרוכים באישור ההלוואה ובקבלתה, וברישום המשכנתא והערות אזהרה לפי תנאי  
 הבנק או המוסד הכספי המלווה שנתן הלוואה. 

המוכרת לא תידרש ולא תיטול על עצמה כל אחריות )לרבות לעניין החזר ההלוואה( כלפי   .12.1.7
 הבנק ו/או המוסד הכספי המלווה.

 הליווי הפיננסי  .12.2

ולצורך הוצאת ערבויות לרוכשי הבניין והיחידות בבניין  , לצורך בניית  הובהר לקונה כי .12.2.1
בסעיף   כאמור  ערבויות  להלן  13דירות  אשראים,  מהבנק  המוכרת  תקבל  ו/או  קיבלה   ,

הלוואות יצרה ו/או תיצור המוכרת, האשראים ו הרותים בנקאיים שונים וכי להבטחת  יוש
היתר  ובין  הבנק  לטובת  והמגרש  המקרקעין  על  משכנתאות  ו/או  שעבודים  היתר,  בין 

המשכנתאות,    משכנתא ראשונה ללא הגבלה בסכום על המקרקעין והמגרש. השעבודים או
כאמור, יהיו קודמים לכל זכות של הקונה ו/או של הבנק או המוסד הכספי המלווה , עד 

ובכפוף    להשלמת כל התחייבויותיו של הקונה על פי חוזה זה לרבות תשלום מלוא התמורה
הקונה מתחייב לחתום במעמד חתימת חוזה זה .  לתנאי מכתב ההחרגה של הבנק המלווה

או בנוסח אחר    'ה  נספחכבנוסח המצורף  נספח מימון בנקאי  ימנו, על  וכחלק בלתי נפרד ה
 כפי שיידרש ע"י הבנק מפעם לפעם, ומתחייב לפעול על פיו.

המוכרת משעבדת וממחה לבנק על דרך שעבוד, את כל זכויותיה כלפי הקונה, ונותנת בזה  .12.2.2
ושיגיעו מהקונה  לקונה הוראה בלתי חוזרת לשלם את כל הכספים והתשלומים המגיעים 

החוזה פי  על  בלבד  באמצעות  למוכרת  תשלום  לחשבון    שוברי  ורק  כמפורט  אך  הליווי 
 . 'ה-ו 'ג יםבנספח 

למען הסר ספק, תשלום של הקונה בכל בדרך אחרת לא יהווה תשלום לעניין הסכם זה 
 . ולא ייזקף לזכות הקונה ע"ח התמורה

 
 .מצידו לפעול כאמורוהתחייבות  חתימת הקונה על חוזה זה מהווה הסכמה  

 
  חוקאו ביטול הבטוחה על פי ו/בכפוף להשבת  ,קבלת החזקה בדירה על ידי הקונה לאחר .12.2.3

התמורה   השקעות  הבטחת  המכר חשבון  על  התשלומים  כל  כי  ובתנאי  הקונה,  שקיבל 
 הרשומה ו/או שתירשם  המשכנתאשולמו לחשבון הפרויקט, ימציא הבנק אישור לקונה כי  

ההחרגה,   במכתב  הקבועים  התנאים  בהתקיים  לדירה  ביחס  תחול  לא  המקרקעין  על 
 "(. מכתב החרגה להלן: "ו  לעילבנוסח שיהיה מקובל אצל הבנק מעת לעת )

אם הקונה קיבל ו/או יקבל ערבות/יות מאת הבנק הרי במקרה של מימושן, כולן או חלקן,   .12.2.4
 מתחייב הקונה להעביר ו/או לוותר מיד על כל זכויותיו בדירה  לטובת הבנק. 

ומאליה   .12.2.5 מיד  תגרום  הבנק  הסכמת  ללא  ג'  לצד  בדירה  זכויותיו  העברת  כי  לקונה  ידוע 
 לפקיעת הערבויות. 

ומודגש בזאת, כי אין לבנק כל מחויבות מכל מין וסוג שהם כלפי הקונה  מוסכם, מובהר   .12.2.6
בקשר לבניה ולחוזה, ולקונה אין ולא תהיינה כל זכויות, טענות, דרישות ו/או תביעות  
מכל מין וסוג שהם כלפי הבנק למעט זכויותיו על פי ערבויות הבנקאיות שקיבל )אם וככל 

 שקיבל( ו/או יקבל מאת הבנק.

נה כי לא יוכל לחזור בו מהתחייבויותיו כאמור בסעיף זה כולו הואיל וזכויות  ידוע לקו .12.2.7
 הבנק תלויות בו. 

התנאים   .12.2.8 יהיו  החוזה  סעיפי  יתר  לבין  לעיל  זה  בסעיף  האמור  בין  סתירה  של  במקרה 
 המפורטים בסעיף זה עדיפים.

 הבטחת כספי הקונה .13

לקונההו .13.1 השק  ,בהר  )הבטחת  )דירות(  המכר  חוק  הוראות  לפי  דירות(,  כי  רוכשי  של  עות 
תבטיח המוכרת את מחיר הדירה שישלם לה  והמכרז  "(  חוק המכר)להלן: "  1974  - התשל"ה
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הנוספים,  הקונה התשלומים  חוקב ללא  להוראות  בהתאם  בנקאית  )להלן:  ערבות  המכר 
 . "(הבטוחה"

המוכרת תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה  עד למסירת החזקה בדירה  כי    ,הובהר לקונה .13.2
לשנות ו/או להחליף כל בטוחה שיקבל בבטוחה אחרת מאותו סוג, הכל בכפוף להוראות    הסביר

. הקונה  יתא בלבד שמדובר בבטוחה מסוג פוליסת ביטוח או ערבות בנק  והמכרז,  חוק המכר
לקבל כל בטוחה כאמור ולהחזיר למוכרת, כנגד קבלת התחליף,    ת,מתחייב, לפי דרישת המוכר

הבטוחה   את  לבטל  מנת  על  שיידרש  מסמך  כל  להמציא  או  ולחתום  הקודמת  הבטוחה  את 
 הקודמת. 

עם התמלא התנאים המחייבים את הקונה להחזיר למוכרת את הבטוחה, תיחשב הבטוחה   .13.3
צורך בהסכמה או בחתימה כלשהי  שנתנה המוכרת לקונה על פי חוזה זה בטלה ומבוטלת ללא 

המוכרת   לידי  הבטוחה  את  למסור  הקונה  של  מחובתו  גורע  אינו  לעיל  האמור  הקונה.  מצד 
 להלן.  13.8כאמור בסעיף 

לעיל,   .13.4 האמור  בכלליות  לגרוע  לקונהמבלי  בייפוי הכח    ,הובהר  את המנויים  הוא מסמיך  כי 
 לעשות בשמו את הנדרש לביטול הבטוחה. 

כי הוא    ,בתנאי מפורש בטוחה תוצא לטובתו  כי ה  ,ידוע לות, כי הובהר לו ובזא  הובהר לקונה .13.5
בלשכת רישום המקרקעין בדבר קיומו של  לטובתו  לא ירשום ולא יגרום לרישום הערת אזהרה  

ההלוואה  חוזה את  לרשותו  שיעמיד  פיננסי  מוסד  לטובת  ו/או  בתוקפה  ,  זה  עומדת  עוד  כל 
 . להסכם זה בהתאם לחוקהבטוחה אשר קיבל מהמוכרת בקשר 

כי כל עוד עומדת בתוקפה בטוחה אשר קיבל מהמוכרת בקשר להסכם זה  בזאת,    הובהר לקונה  .13.6
כויותיו בדירה על פי הסכם זה, ללא הסכמה  זלא לרשום כל הערת אזהרה לגבי  בהתאם לחוק,  

 .  המוכרתמפורשת בכתב ומראש מאת  
  זה או  חוזהרשמה הערת אזהרה בדבר קיומו של  ונ  סעיף זה הפר הקונה את התחייבותו לפי           

מחיקתה   את  לדרוש  זכאית  המוכרת  תהיה  ההלוואה,  עם  כך לאלתר  בקשר  לשם  ולעשות 
 . לעיל 10יפוי הכוח הנזכר בסעיף י שימוש ב

מומשה הבטוחה כדין, ייחשב חוזה זה כבטל ומבוטל לכל דבר ועניין, ותפקענה כל זכויותיו של   .13.7
 ותועברנה לטובת המוכרת ו/או הבנק.הקונה בדירה  

 יחולו ההוראות הבאות: על הנפקת הערבות הבנקאית ומסירתה לידי הקונה  .13.8

ותימסר לידי הקונה כנגד  ממחיר הדירה    7%רק לאחר קבלת  ונפק  הערבות הבנקאית ת .13.8.1
 .חתום ומאומת כדין  לעיל  10יפויי הכוח הנוטריוני הנזכר בסעיף  מסירה לידי המוכרת של  

הקונה נותן בזה הוראה בלתי חוזרת למוכרת להעביר  רוע מהאמור לעיל ולהלן,  מבלי לג  .13.8.2
לבנק שיוציא את הערבות, את כל זכויותיו על פי חוזה זה, בכל מקרה שהבנק ישלם סכום 
כלשהו על פי הערבות הנזכרת בסעיף זה. כמו כן מורה בזה הקונה למוכרת בהוראה בלתי  

ב הנזכרים  הכוח  באי  באמצעות  הערת    10סעיף  חוזרת  את  הנ"ל  במקרה  להסיר  לעיל, 
 האזהרה שתרשם, אם תרשם, לזכותו בלשכת רישום המקרקעין בגין קיומו של חוזה זה.

הקונה מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לו על ידי הבנק או המוכרת לצורך קבלת   .13.8.3
יגיעו  הבטוחה, ובכלל זה חתימה על הוראות בלתי חוזרות לבנק לנכות מיתרת הכספים ש 

לו על פי הערבות את הסכומים שיהא חייב לבנק ו/או למוסד הכספי מלווה, חתימה על  
הוראה לניכוי פיצויים מוסכמים לטובת המוכרת, באם הביטול הוא כתוצאה מהפרה של 
ישלם הבנק   בו  זכויותיו כלפי המוכרת לבנק בכל מקרה  כל  החוזה, חתימה על העברת 

 ת. לקונה סכום כלשהו על פי הערבו

בוטל חוזה זה והמוכרת השיבה לקונה את הסכומים המגיעים לו )אם מגיעים( בהתאם  .13.8.4
להוראות חוזה זה , תהיה המוכרת זכאית לבטל את הערבות ו/או כל ערובה ו/או בטוחה  
אחרת שניתנה לקונה, והקונה מתחייב למסור למוכרת את הערבות ו/או כל ערובה ו/או  

  בטוחה אחרת שקיבל כאמור.

לרשותו,    מועד מסירת החזקה בממכר קבלת הודעה על  ימים מ  3תוך    כי  ,ה מתחייבהקונ  .13.8.5
עוה"ד ש. אביטן אדם ושות'.  עוה"ד אצל  בנאמנות    יפקיד את הערבויות אשר יינתנו לו
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עד הקונה,  עבור  בנאמנות  הבנקאיות  הערבויות  את  יחזיקו  של   הנ"ל  להתקיימותם 
ו/או עד 2התנאים האמורים בסעיף   לרישום הערת   ב)א( לחוק המכר הבטחת השקעות 

את אישור   , וימציא לקונה  כלל שתהייה אפשרות חוקית לעשות כן  הקונה   אזהרה לטובת 
   בלשכת רישום המקרקעין. הרישום

עוה"ד ש. מסירת הערבויות הבנקאיות כאמור לעיל בנאמנות לידי  אי  כי  בזאת,    מוסכם .13.8.6
ושות' אדם  תהייה    , אביטן  מסירת והחברה  אי  בגין  שיגרם  נזק  כל  לתבוע  רשאית 

 הערבויות. 

את הקונה   .13.8.7 להשיב  חוזרת,  בלתי  בהוראה  ושות'  אדם  אביטן  ש.  לעוה"ד  בזאת  מורה 
הערבויות הבנקאיות לידי הבנק אשר הנפיק את הערבויות כאמור, לאחר רישום הערת 

 . הבנק אשר העמיד לקונה הלוואת משכנתאאזהרה לטובת הקונה ולטובת 

 הפרות ותרופות  .14

- על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  תשל"א 14.1.1 .14.1
1970 . 

 ימים לא יהווה הפרה של חוזה זה.  7איחור בתשלום של עד  14.1.2

של   14.1.3 חשבון  במקרה  על  התשלומים  מן  תשלום  בביצוע  הקונה  מצד  התמורה לפיגור 
המוכרת נתנה כן  אם  אלא  יחשב כהפרה יסודית  לא  פיגור מעין זה    ,ימים  7העולה על  

בת   ארכה  לקונה  נתנה  בה  בכתב  התראה  הקונה  לביצוע   10בידי  הפחות  לכל  ימים 
בתוך עשרה ימים ממועד מתן כאמור  התשלום כאמור, והקונה לא תיקן את ההפרה  

 .הארכה

לא הפרה כאמור    ,של הוראה מהוראות הסכם זהמצד הקונה    הבמקרה של הפרכן,   14.1.4
חשב כהפרה יסודית אלא אם כן המוכרת נתנה בידי הקונה התראה בכתב בה נתנה ת

כאמור, והקונה לא תיקן את  תיקון ההפרה  ימים לכל הפחות ל  10לקונה אורכה בת  
 .ההפרה כאמור בתוך עשרה ימים ממועד מתן הארכה

יותר מן הסכומים  בנוסף לאמור  .14.2 ישלם אחד או  לא  למוכרת    לעיל, אם הקונה  לשלם  שעליו 
מהקונה  שדרשה  חייבת, לאחר  לא  אך  ובמועדו, תהיה המוכרת רשאית,  במלואו  זה    בחוזה 

ימים והקונה לא עשה כן בתקופה הנ"ל, לעשות כל אחת    10לתקן את ההפרה בתוך    בכתב  
)בהתאם להוראות משרד הבינוי    הדירה לאחרמהפעולות הבאות: לבטל את החוזה ולמכור את  

ובניין, למנוע את כניסתו של הקונה לוהשיכון( , לעכב את מסירת הדירה לידי הקונה,  דירה 
וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המוכר לכל  לדרוש את פינויו מהדירה, הכל לפי בחירת המוכרת. 

 .  יןסעד ו/או תרופה להם הוא זכאי עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל ד

לעיל,   מהאמור  לגרוע  מצד  מבלי  יסודית  הפרה  עקב  המכר  הסכם  את  תבטל  שהמוכרת  במקרה 
)שני אחוזים( מהתמורה, בהתאם לתנאי ההצמדה    2%הקונה, ישלם הקונה למוכרת סכום השווה ל  

תשלומי הקונה שנקבעו בחוזה זה, ממועד חתימת ההסכם ועד למועד תשלום הסכום, כפיצויים    של
קבועים מראש בגין הוצאות ביטול ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף המוקנה למוכרת על  
פי הדין ובכפוף לו. המוכרת תהא רשאית לחלט לטובתו את סכום הפיצוי המוסכם כלעיל מתוך  

 מו לה ע"י הקונה. הסכומים ששול

את כספו,    קונהל  להשיב יה  עלמובהר בזאת, כי במקרה שהמוכרת תבחר בביטול הסכם המכר, חובה  
מ   יאוחר  ה  45לא  ידי  על  הדירה  פינוי  מיום  ובמקריםקונהיום  מיום   ,  החזקה  נמסרה  טרם  שבהם 

כשהוא צמוד  )קרי,    בערכו הריאליהקונה  כוללת את השבת כספו של  כאמור  חובת ההשבה     .הביטול

 .למדד תשומות הבניה מיום התשלום ועד ליום ההשבה

 

הנזכרים בסעיף    םימיה (  60) שישים  איחרה המוכרת במסירת הדירה לקונה בתקופה העולה על   .14.3
  5.5  ובסעיפי המשנה של סעיף  4.3  ם  לעיל, ושלא מאחת או יותר מהסיבות המנויות בסעיפי  5.5

  - )ב( לחוק החוזים  15סעיף  ו . דלעיל  5.5תהא כמפורט בסעיפי המשנה של סעיף  לעיל, תרופתו  
 . לכל סעד המגיע לו על פי כל דין  הקונהוזאת מבלי לגרוע מזכויות תרופות 
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 כאמור על ביטול דלעיל,    5.5.5סעיף  בשהקונה יורה על ביטול ההסכם כדין כמפורט   במקרה .14.4
 לגבי יחולו לא זה  סעיף הוראות   .סיכול של במקרה חוזה של ביטולו לגבי הדין  הוראות יחולו

במשתמע,   ובין  במפורש בין מוכרת על  ולתוצאותיהם מוטל להתרחשותם שהסיכון  אירועים
 . סביר באופן  הסיכון לגביהם את לקחת עליה שהיה אוו/

 כ ל ל י  .15

אחרת.   .15.1 מטרה  לכל  ולא  בלבד,  מגורים  למטרת  בדירה  להשתמש  רשאי  יהיה  הקונה  הקונה 
להסב,   להחכיר,  למכור,  ולא  בדירה  שימוש  להרשות  ולא  בדירה  להשתמש  שלא  מתחייב 

 להעביר או למסור באופן אחר את הדירה למטרה שלא למגורים. 

לקונה לא תהיה זכות קיזוז כלשהי כלפי המוכרת והוא לא יהיה רשאי לקזז סכומים כלשהם   .15.2
 מן הסכומים שעליו לשלם למוכרת. 

ה המוכרת בזכות מזכויותיה על פי חוזה זה או על פי כל דין או לא השתמשה לא השתמש 15.3.1 .15.3
 לא ייחשב הדבר כויתור מצדה על הזכות האמורה.  -בזכות כאמור במועד 

יהוו תקדים למקרה   15.3.2 ידי המוכרת לקונה במקרה מסוים לא  ויתור או ארכה שניתנו על 
 לא אם ניתנו בכתב. אחר; לעניין חוזה זה לא יהא תוקף לשום ויתור או ארכה א

אין המוכרת חייבת להטיל כל מגבלות מאלה שהוטלו על הקונה לפי חוזה זה על רוכש  15.4.1 .15.4
 בית מגורים  אחר כלשהו.

אין המוכרת חייבת לקבל על עצמה כלפי רוכשים אחרים כל התחייבויות מאלה שקבלה   15.4.2
 על עצמה כלפי הקונה עפ"י חוזה זה. 

המוכרת זכאית לשנות, לוותר או לשחרר כל מגבלות והתנאות    בכפוף להוראות המכרז 15.4.3
המתייחסות למקרקעין ו/או מגרש או כל חלק מהם בין אם הם הוטלו או קיימים לפני  
חתימת חוזה זה, בין אם הוטלו או קיימים על פיו ובין אם הוטלו או שיהיו קיימים לאחר  

 חתימתו.

ור, למסור, להשכיר ולהחכיר כל בית  המוכרת תהיה זכאית למכ  בכפוף להוראות המכרז 15.4.4
או איזו זכות או טובת הנאה בו לכל מי  הם  מגורים  מדירות הבית המשותף או חלק מ 

   שתחפוץ ובכל התנאים שיראו לה. 

במקרה שהמונח "הקונה" מתייחס ליותר מאדם )או גוף( אחד, יהיו כל יחידי הקונה אחראים   .15.5
מיחידי הקונה יחתום על כל מסמך או אישור מכל    על פי חוזה זה ביחד ולחוד וכל אימת שאחד

סוג שהוא תחייב חתימתו את יתר יחידי הקונה. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של הפרת חוזה  
זה על ידי אחד מיחידי הקונה ו/או במקרה של ביטולו בשל הפרת אחד מיחידי הקונה, יבוטל  

 החוזה גם כלפי שאר יחידי הקונה. 

וניתן להתנות  1974-, וחוק חוזה קבלנות, תשל"ד1968-הוראות חוק המכר, תשכ"ח  .15.6 , במידה 
 עליהן, לא יחולו על היחסים בין המוכרת והקונה עפ"י חוזה זה. 

  לחוזה מוסכם, כי בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הנוגע  :  סמכות שיפוט עניינית ומקומית .15.7
לתקנות    4  - ו  3,  1לתקנות  אך ורק בית המשפט המוסמך בהתאם  ייקבע בהתאם  או הנובע הימנו  

 , לפי העניין.  1984סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 

כל   מוסכם בזאת כי תנאי חוזה זה ממצים באופן בלעדי את המוסכם והמותנה בין הצדדים.   .15.8
 עשות בכתב ובחתימת הצדדים.ישינוי של חוזה זה חייב לה

את המוכרת בעסקה נשוא חוזה  אך ורק  משרד עוה"ד שי אביטן ושות' מייצג  , שהובהר לקונה .15.9
לצורך  רשאי להיות מיוצג  שידוע לו  כי  הובהר לקונה  כן  -כמו  .אינו מייצג את הקונהכי הוא  זה ו
 בשירותי עורך דין מטעמו. לשם כך זו ע"י עו"ד אחר ואף הוצע לו במפורש להיעזר ת מכר עסק

טפל  הוסמך ע"י הצדדים לושות'  ש. אביטן אדם  בין הצדדים כי עוה"ד  למרות האמור לעיל מוסכם  
 כאמור בחוזה זה לעיל.הזכויות ע"ש הקונה בביצוע רישום 
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 כ ת ו ב ו ת  .16

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כמופיע במבוא לחוזה וכל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו עפ"י  
 שעות מעת שנשלחה בדואר רשום.  72 הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה

 

 ק ו נ ה    א י ש ו ר .17

 
המוכרת  הם מייצגים את  לנו מפורשות, ש  ושות', הודיעוש. אביטן אדם  אנו הח"מ מאשרים בזה כי עוה"ד  

ככלל ובפרט בעסקת מכר   על המגרש המהווה חלק מהמקרקעיןבתי המגורים הנבנים בעסקאות של מכירת 
, כי אינם מייצגים אותי בעסקה זו וכי אני רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין אחר בעסקה של רכישת  זו

 לי במפורש להיעזר בשירותי עורך דין מטעמי. מלץהדירה מהמוכרת, ואף הו

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 : חתימה  חתימה: 

         שם:            שם: 

 

 

  

  המוכרת
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 המוכרת להלן:   

       ת.ז.  מס'                לבין:

 שניהם ביחד וכל אחד לחוד       ת.ז.  מס'           -ו 
 הקונה להלן: 

 מצד שני

        ישוב:       מס'        אשר כתובתם רח' 

   
 

 :כדלקמן הצדדים בין בזה מוסכם "( ההסכםלעיל )להלן: "  הנזכר מההסכם נפרד בלתי כחלק
 :והבניין הפרויקט .2

 מובהר     .Bבניין  ו  Aבניין      :מגורים בניני 2 כולל מגדל העמקעל ידי המוכרת ב המוקם   השקדמעלה   פרויקט
 הקרקע בהתחשב בכך שעל   .סמוכים מקרקעין ללא ,כהגדרתה בהסכם הקרקע על וקםמ מ הפרויקט , כי

על   יורה, אלא אם כן רשם הבתים המשותפים אחד בית משותף יהוו מגורים, הם בניני  2  להיבנות מתוכננים
 .רישום הבית המשותף בדרך אחרת

 
 31.07.2024:  מסירת הדירה תאריך .3

.  (%71כולל מע"מ בשיעור    ₪       שהם  )  ,בתוספת מע"מ כדין  ₪         הינו  מחיר הדירה על הצמדותיה   .4
במידה ושיעור המע"מ ישתנה עפ"י חוק, יותאמו התשלומים הנותרים החלים על הקונה בהתאם לשינויי  

 .כאמור

 : תנאי תשלום מחיר הדירה .5

בתוספת הצמדה למדד  ממחיר הדירה,  7% באמצעות פנקס שוברים עם חתימת החוזה ישלם הקונה .א
,  המלווה  ככל שבמועד תשלום זה טרם הונפק לרוכש פנקס שוברים על ידי הבנק    .תשומות הבניה

, יובהר כי עד  על הנפקת פנקס השוברים   ימים מיום הודעת המוכר לקונה  10ישולם תשלום זה תוך  
 . ה כלללביצוע התשלום בפועל לא תתבצע הצמד

  13%השיעור  נוסף    סך   באמצעות פנקס שובריםימים מיום חתימת הסכם זה ישלם הקונה    45תוך   .ב
מצטבר  תשלום  ה ל _)המהווים השלמ   בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה ממחיר הדירה  נוספים  

   .ממחיר הדירה( 20%ל ש

הצמדה למדד בתוספת ממחיר הדירה נוספים   14% באמצעות פנקס שוברים הקונה ישלם .ג
תשלום  ה ל)המהווים השלמ  חודשים מחתימת הסכם המכר 6 –עד ולא יאוחר מ  תשומות הבניה

  .ממחיר הדירה( 34%מצטבר של 

בתוספת הצמדה למדד ממחיר הדירה נוספים   14% באמצעות פנקס שוברים הקונה ישלם .ד
תשלום  ה ללמ)המהווים הש  חודשים מחתימת הסכם המכר   12 –עד ולא יאוחר מ  תשומות הבניה

  .ממחיר הדירה( 48% מצטבר של

בתוספת הצמדה למדד ממחיר הדירה נוספים   14% באמצעות פנקס שוברים הקונה ישלם .ה
)המהווים השלמה לתשלום   חודשים מחתימת הסכם המכר   18 –עד ולא יאוחר מ  תשומות הבניה

 . הדירה(ממחיר  62%מצטבר של  
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בתוספת הצמדה למדד ממחיר הדירה נוספים   14% באמצעות פנקס שוברים הקונה ישלם .ו 
)המהווים השלמה לתשלום   חודשים מחתימת הסכם המכר  24 –עד ולא יאוחר מ  תשומות הבניה

   .ממחיר הדירה( 76%מצטבר של  

הצמדה למדד בתוספת ממחיר הדירה נוספים   14% באמצעות פנקס שוברים הקונה ישלם .ז
)המהווים השלמה לתשלום   חודשים מחתימת הסכם המכר  30 –עד ולא יאוחר מ  תשומות הבניה

   .ממחיר הדירה( 90%מצטבר של  

ממחיר  הנותרים    10%את    באמצעות פנקס שוברים  חמישה ימי עסקים טרם המסירה ישלם הקונה .ח
 בתוספת הצמדה למדד תשומות הבניה.  הדירה 

ישולם תשלום זה   ,לא נמסר לקונים פנקס השוברים.ב. לעיל(  5השני )סעיף תשלום  הככל שבמועד   .ט
ימים מהיום שנועד   60  כי ככל שבחלוף   ,וסכם. מימי עסקים מיום קבלת פנקס השוברים  10תוך 

תשלום זה הצמדה בגין   לא יומצא פנקס השוברים לקונים לא יישא כאמור  לביצוע התשלום 
ימי עסקים   10ועד לחלוף  לביצוע התשלום השני יום מהמועד הקבוע    60התקופה שתחל בחלוף  

 .מיום קבלת פנקס

 

 בנוסף לתשלומים הנ"ל ישלם הקונה את התשלומים המפורטים להלן: .6

 . סכם המכרלה 9.4כאמור בסעיף  הוצאות משפטיות .א

לנספח זה ואולם,  יודגש, כי    5כוללת את מחיר הדירה הנזכר בסעיף יובהר כי התמורה נשוא החוזה  .ב
רכישה מס  בגין  תשלום  היתר,  בין  כגון,  שלישיים,  לצדדים  תשלומים  כולל  לא  התמורה  ,  מחיר 

 . יוצא באלוכ ו הדירה  תשלומים לחברת החשמל ולרשות המקומית בגין חיבור מוני

ע"י הקונה כפי  נספח זה  סכומים הנקובים בכל הל:  מס ערך מוסף .ג יתווסף מס ערך מוסף וישולם 
שיעורו בעת תשלומו של כל תשלום, כפי שיעור התשלום )כולל הפרשי הצמדה(, וכפי שיעור מס ערך  

 מוסף בעת כל תשלום ותשלום.

, יוצמד למדד תשומות הבנייה החל מהמדד שיהא ידוע  המוכרתהקבוע בהצעת    מחיר מטר מרובע דירתי   .7
   . ת היתר בנייה מלא לבניין בו נמצאת הדירה ועד למדד שיהא ידוע ביום החתימה על חוזה המכרבמועד קבל

לבין רוכש הדירה לפני שהתקבל היתר בנייה מלא, המחיר למטר    המוכרתבמקרה בו נחתם הסכם מכר בין  

  לכל תשלום כאמור.עד למועד הוצאת היתר הבניה כאמור  מרובע דירתי של ההצעה הזוכה לא יוצמד למדד
הידוע ביום    מדדהכאשר המדד הבסיסי הוא  תשומות הבניה  , יתווספו הפרשי הצמדה למדד  לעיל  4בסעיף  

 "( הכל כמפורט להלן: המדד הבסיסי)להלן: "  חתימת הסכם זה

)להלן:   .א כלשהו  בו משולם תשלום  בחודש  עלה בהשוואה  "המדד החדש"אם המדד שהתפרסם   )
למדד הבסיסי ישלם הרוכש למוכרת את אותו תשלום כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור עליית  

  , הבסיסי או לא השתנההמדד  המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם המדד החדש ירד לעומת  
 לעיל.   6ישלם הרוכש את התשלום/ים בסעיף 

המתפרסם מעת לעת על  תשומות הבניה  משמעו: מדד  "מדד"  " או  תשומות הבניה  מדד  המונח " .ב
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ובמידה והמדד האמור יפסיק להתפרסם יבוא  
במקומו כל מדד אחר אשר יחליף אותו ואשר יתפרסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר או בהעדרו  

ל. במקרה שיבוא מדד אחר  במדינת ישרא תשומות הבניה  כל מדד מחירים המייצג את עליית יוקר  
והלשכה או הגוף או המוסד כאמור לא יקבעו את היחס שבינו לבין המדד המוחלף יועבר העניין  

 לשם קביעת היחס ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

 . התשלום שובר שילם בפועל את  הקונהמובהר, כי "יום התשלום" הינו היום בו  .ג

מחיר הדירה נקבע בהתאם לשיעור המע"מ אשר היה בתוקף במועד חתימת חוזה  למען הסר ספק מובהר כי   .8
זה וכי במקרה בו יחול שינוי בשיעור המע"מ במועד ביצוע תשלום מהתשלומים על חשבון מחיר הדירה אזי  
כפי שיעורו החדש לבין המע"מ   לפי היחס שבין המע"מ  וכל התשלומים הנותרים  ישונו התשלום האמור 

 במועד חתימת הסכם זה. שהיה בתוקף 



 

 38מתוך     26עמוד מס'                                                

 

 

 

אך ורק ע"י שובר תשלום אשר יופק  ישולם    כי כל תשלום שישולם ע"י הקונה למוכרת ע"ח התמורה  יודגש, .9
בסניף    תשם המוכר  על___________   מס'חשבון  ) לחשבון הפרויקט    ימסר לקונה מטעם הבנק המלווהיו

(  66884, תל אביב מיקוד  19רח' הרצל  :  אשר כתובתו  לאומי לישראל בע"מ ( של בנק  008) מרכזי תל אביב  
והוא ייחשב כתשלום על תנאי עד לפירעונו המלא והמוחלט במועדו. עד לפירעון התשלום בפועל כאמור,  

 התשלום לא יחשב כתשלום שבוצע.

בכל  יל,  אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מכל האמור בהוראות ההסכם ומבלי לפגוע מכלליות האמור לע .10
 הוראה מהוראות ההסכם לעניין תשלומים נוספים החלים על הקונה על פי ההסכם. 

ל  כן  בשלמותו. כמו  השוברים פנקס  אצלו את לשמור  הובהר לקונה כי עליו   .11  להשיב עליו   כי   קונה הובהר 
 מלוא לשלם את שסיים לאחר מייד  שהיא סיבה מכל  ידו  על  שולמו  שלא התשלום כל שוברי את  למוכרת

 התשלום שוברי כל את להשיב למוכרת כי עליו  קונההובהר ל המכר,   הסכם בוטל בו במקרה או התמורה,  
 .המכר הסכם ביטול עם מיד

 
 חשבון הפרויקט  למספר בנוגע אישור לקבלת בבקשה המלווה לבנק לפנות יוכל הקונה פנייה לבנק המלווה: .12

הפרויקט כאמור לעיל   חשבון מתנהל שבו פיסית לסניףפניה  (   1)  :להלן המפורטות בדרכים הפרויקט ושם
ן על  י צומה  או למספר  03-5148111בטל' מס'    טלפוני למענה פניה(   2)  66884, תל אביב מיקוד  19רח' הרצל  ב

 . /https://www.bankleumi.co.ilשכתובתו  הבנק של האינטרנט אתר באמצעות( 3)  גבי שוברי התשלום
 

 כמפורט הינה זה הנוגע להסכם אחר  דבר וכל ושובר מכתב, מסמך כל לקבלת כתובתו כי  מצהיר הקונה .13
 שינוי כל באמצעות הודעה שתשלח בדואר רשום עללבנק   להודיע מתחייב והוא  זה, נספח של ברישא

 .ל"הנ בכתובת
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 חתימה:   חתימה: 

          שם:            שם: 

  

 

 

  

  

  המוכרת

https://www.bankleumi.co.il/vgnprod/FinancialAccompanying/faIntro.asp


 

 38מתוך     27עמוד מס'                                                

 

 

 

   ' ד נספח                בלתי חוזר   פוי כחי    

  

ח"פ   מ "ש.י.ן. ישועה בעם של  ממנה/ים בזה ומיפה/ים בזה את כוח          , ת.ז.          -, ו       , ת.ז.          מטה,  םו החתו אנאני/ 
שי אביטן גיורא שחם ו/או צח אלישיב ו/או ברק לידור ו/או רון אלישיב ו/או עדי לוי ו/או דפנה ליבר עוה"ד ו/או של  511249755

ביחד ו/או את כל אחד מהם לחוד,  ושות', את כולםשי אביטן אדם  ממשרד    ר כל עורך דין אחו/או אפרת טל ו/או ראות בנק ו/או  
, לעשות בשמי ובמקומי את כל הפעולות והמעשים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, כפי שייראה , רמת גן2דרך בן גוריון  מ

אך ורק לשם ביצוע הוראות חוזה המכר, לרבות רישום זכותו של רוכש הדירה, רישום המשכנתא ו/או רישום לבאי כוחי הנ"ל  
 : ההערת אזהר

בבניין תבנה  "( אשר  הדירה)להלן: "          המסומנת  בדירה  לרשום בשמי/נו ו/או לפקודתי/נו את זכויות הבעלות   .1
  17010גוש  28-29חלקה בית משותף  בהמקרקעין הידועים בעתיד על "( בין שהוקם ובין שיוקם הבית)להלן: "       מס' 

חוק  )להלן: "  1969-  , בין שהבית רשום כבית משותף לפי חוק המקרקעין, התשכ"טבמגדל העמק השקדבפרויקט מעלה 

"( ובין שירשם לפי חוק המקרקעין כבית משותף, ובין שהדירה הינה בית בודד בנוי או שייבנה על הקרקע, ובין  המקרקעין 
משפחתי או רב משפחתי בנוי או שייבנה על הקרקע, ובין שהדירה הינה יחידה למטרה -שהדירה הינה יחידת דיור בבית דו

אחרת כגון חנות או תא לכל מטרה שהיא, שנבנתה או שתבנה על הקרקע, וזאת כשהדירה חופשית ממשכנתא/ות או כפופה 
לשעבודים   כפופה  וכשהדירה  לעני  -לה  הנאה  זיקת  ללרבות  חכירה  המקרקעין,  חוק  המקומית  ין  אזור  רשות  שבתחום 

מבא/י   אחד  שכל  בתנאים  הכל  הדירה  נמצאת  להעביר,   -שיפוטה  לבטל,  לתקן,  בפעם  פעם  מידי  לנכון,  ימצא/ו  כחי/נו 
 להסכים להעברת כל זכות לגבי הדירה.

אחר לביצוע ולבצע כל פעולה של להסכים ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל בקשה, הצהרה, תוכנית, מפה או מסמך   .2
פיצול הקרקע למספר חלקות חדשות וגם/או לאיחוד החלקות החדשות הנ"ל ולפיצולן מחדש וגם/או לכל פעולה אחרת 

"( בקשר לקרקע שעליה ימצא הבית בו נמצאת הדירה  חוק התכנון והבניה)להלן: "  1965-לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 אחד מבא/י כחי/נו.  הכל כפי שימצא לנכון כל -

חוק   )א( .3 לפי  משותף  כבית  הדירה,  שבו  הבית  לרישום  ובמקומי/נו  בשמי/נו  בקש/ו(  )כשאחר/ים  להסכים  או  לבקש 
יהיה בית משותף או כשהבית ביחד עם בית/ים ו/או בנין/ים אחר/ים יהיו   והמקרקעין, כשהבית בו הדירה לבד

חלק/ים מן הרכוש המשותף של הבית המשותף ולהצמידו/ם   ביחד בית משותף אחד, לפי חוק המקרקעין; להוציא
להצמדות של חלק או חלקים    -כשאחרים בקשו   -לכל דירה או יחידה אחרת שבבית המשותף; לבקש או להסכים  

מהרכוש המשותף שבבית המשותף לכל דירה או יחידה אחרת בבית המשותף ולרישומן בפנקס בתים משותפים, 
ה אחת לאחרת, לרשום שעבוד, זיקת הנאה, על הקרקע לרבות חלק/ים ממנה ולזכות  לבטלן או להעבירן מיחיד

ו/או לחובה, ובין אלה, זיקת הנאה לשימוש להולכי רגל ולכלי רכב ממקומות החניה ואליהם ו/או לגישות לבתים 
בבית המשותף,  ולרחובות; לרשום תקנון במובן חוק המקרקעין או להסכים לרישום תקנון כנ"ל בין בעלי הדירות ש

הכל שבסעיף זה, בכל עת ובתנאים כפי שימצא לנכון כל אחד מבא/י  -לשנותו, לתקנו או להחליפו, מדי פעם בפעם 
 כחי/נו; 

לבקש או להסכים בשמי/נו ובמקומי/נו לרישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין בגין הסכם  (ב)
וש הבעלות/החכירה או בגין הסכם או חוזה על פיו אהיה/נהיה  או חוזה בדבר בנית הדירה שלגביה ארכוש/נרכ

זכאי/ים להירשם בפנקסי המקרקעין כבעל/ים כחוכר/ים של דירה או בגין ההלוואה שקיבלתי/נו ואשר להבטחתה 
ברישום או יחוד  ולרבות לבקש או להסכים לצמצום או לביטול או לשינוי  תרשם משכנתא על הדירה,  
ת רישום בפנקסי המקרקעין של עסקה במקרקעין או של פעולה אחרת כל של הערת אזהרה ולרבו 

ו/או לפי חוק המקרקעין או לפי דין אחר כל שהוא בכפוף להערת   שהיא אשר תתבצע לפי חוק התכנון והבניה
האזהרה הרשומה או למרות הערת האזהרה הרשומה וכל זה כפי שכל אחד מבא/י כחי/נו ימצא/ו לנכון, ובאופן  

בקש ולבצע כל טרנזקציה ורישום בפנקסי המקרקעין בנוגע לדירה, לבית ולקרקע, או כל חלק מהם לשם כללי ל
 ביצוע האמור לעיל, ולחתום על כל מסמך כפי שיידרש.

, על תיקוניו 1963  -לבקש או למסור כל בקשה, הצהרה או מסמך אחר כנדרש לפי חוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג (ג)
 או לפי כל חוק או דין אחר;

לשלם בשמנו, במקומנו ועל חשבוננו את כל התשלומים, המיסים, האגרות, ההיטלים והארנונות למיניהם החלים   (ד)
עלינו ו/או על המקרקעין הנדרשים לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או מסמך לצורך ביצוע ו/או רישום פעולה 

 מהפעולות שיפוי כח זה מתייחס אליהן.

י כחי/נו ימצא/ו לנכון באשר לצמצום, החלפה, ביטול, שינוי, החזר של כתב ערבות  /לחתום על כל מסמך אשר בא (ה)
של בנק או פוליסות ביטוח או של כל בטחון אחר שינתן לפי חוק מכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, 

 , כפי שהוא או כפי שיתוקן או ישונה מדי פעם בפעם. 1974 -התשל"ה 

להצביע בשמנו ובמקומנו באסיפות בעלי הדירות של הבית המשותף שהמקרקעין או חלק לייצג אותנו, להשתתף ו (ו)
מהם נכללים בו ו/או הכולל את יחידת הדיור שרכשנו. למנות כל אדם לרבות כל אישיות משפטית כנציגות הבית 
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לתקנון הבית    המשותף ו/או של אגף בבית המשותף, לרשום ו/או לקבוע ו/או לחתום על תקנון, הסכם ו/או תיקון
המשותף ולכלול בהם כל הוראות הקשורות, להערכת מיופי הכח, לבית המשותף, ניהולו, תחזוקתו, שימוש בחלקי 
הרכוש המשותף לרבות בנוגע לפעולות בניה, רישום יחידות חדשות שתיווצרנה כתוצאה מבניה בשטחים המוצאים  

י בהצמדות, תיקון וכל פעולה בנוגע לצו רישום בתים מכלל הרכוש המשותף ואלה הצמודים בהצמדה מיוחדת, שינו
 משותפים. 

כחי/נו, להופיע בשמי/נו ובמקומי/נו  -לביצוע כל מעשה, פעולה אן עסקה לפי הסעיפים הקודמים יהיה/יהיו זכאי/ים בא/י .4
המנהל הכללי )הכל  ולחתום בשמי/נו במקומי/נו בפני רשם המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, הממונה על המרשם,  

במובן חוק המקרקעין( ובפני כל מוסד או גוף או פקיד ממשלתי או עירוני ולחתום בשמי/נו על כל הצהרה, בקשה )לרבות    -
בקשות והצהרות לעניין קבלת היתרי בניה להקמת בניינים ו/או בתים נוספים על הקרקע(, שטרי ויתור, תוכניות, מפות, 

משותף, תקנון לפי חוק המקרקעין או כל מסמך אחר שיהיה צורך בו או ביפוי כח זה, וזאת הסכם בין בעלי דירות בבית  
)ללא כל הגבלה( והן לפי כל דין אחר הנוגע   1965-  הן לפי חוק המקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוק השליחות, תשכ"ה

 לעניין. 

מקצתן, לאחר ו/או לפטר כל אדם שימונה כנ"ל על בא/י כח/נו רשאי/ים להעביר הסמכויות הניתנות ביפוי כח זה כולן או  .5
ידו/ם ולמנות אחר/ים תחתיו/ם ואני/ו הח"מ מסכים/ים למעשים של כל אחד מבא/י כחי/נו מראש לכל המעשים כנ"ל 

 ומאשר/ים מראש כל מעשה שיעשה/ו על ידי כל אחד מבא/י כחי/נו הנ"ל כאילו המעשה/ים נעשה/ו אישית על ידי/נו. 

יורשינו וכל הבא  יפוי כח זה   .6 ואין אני/נו וכל מי שיבוא במקומי/נו או    מכוחנוהינו החלטי ובלתי חוזר והוא יחייב את 
וזכויות צד  יחייב אותי/נו או הבא/ים במקומי/נו או תחתי/נו הואיל  והוא  תחתי/נו זכאי/ים לבטלו, לשנותו או לתקנו 

, תאגיד, המלווהבנק  הם כעת או שירשמו כבעליה ו/או של  שלישי תלויים בו, היינו זכויותיהם של בעלי הקרקע הרשומי 
איש או מוסד כספי שהסכים/ו להלוות לי/נו כספים תמורת רישום משכנתא/ות על החכירה לגבי הדירה ואני/נו מצהיר/ים  

ל הפעולות,  בזה כי הנני/נו מוותר/ים ויתור גמור לעשות בעצמי/ו או על ידי מישהו אחר מלבד המיופה/ים כחי/נו הנ"ל את כ
כחי/נו לעיל יהיה זכאי/ים למנוע בעדי/נו ולהוציא אותי/נו מכל פעולה  -או איזו מהן הנזכרות ביפוי כח זה וכל אחד מבא/י

 כנ"ל. 

בסעיף   .7 הנזכרים  שבגוש/ים    1המקרקעין  ממנה/מהן  לקטע/ים  או  האדמה  חלקת/ות  לכל  מתייחסים  זה  כח  ליפוי 
אדמה לרבות חלק ממנה שתיווצר עקב פיצול כל חלקה/ות האדמה שבגוש/ים   המפורט/ים בסוף סעיף זה, או לכל חלקת

הנ"ל למספר חלקות חדשות או לכל צירוף של חלקות אדמה או לצירוף של חלקי חלקות אדמה, שבאותו/ם גוש/ים/לגושים  
 . מגדל העמקב 17010גוש  28-29 ותכחלק כיוםחדשים והידועים 

וכן אותנו בקשר לביצוע   מ "ש.י.ן. ישועה בעידוע לנו כי באי כוחנו מייצגים את   .8
הפעולות הנזכרות ביפוי כח זה בקשר למקרקעין, ואנו מסכימים כי הם ייצגונו 

 הנ"ל בנושא שליחות אחד הנובע מיפוי כח זה. גופים  ביחד עם ה 

אני/נו מתחייב/ים שלא לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה לבא/י כוחי/נו הנ"ל בקשר לכל פעולה שתבוצע על ידו/ם על פי   .9
 יפוי כח זה. 

 ולראיה באתי/נו על החתום : 

 

 שנת         לחודש       ביום  

 

 

 חתימה:   חתימה: 

       ת.ז.          שם:         ת.ז.          שם: 
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   המכר להסכם  'ה נספח
שגיאה! מקור ההפניה לא   מיום

  נמצא.

 

 השקדפרויקט מעלה 
ב משותף      28-29חלקה  בית   

   מגדל העמקב 17010בגוש 

        יין נב  
        דירה מס' 
        קומה 
        כיוון 

 
 מימון ו בנקאיליווי נספח 

לישראל בע"מ )להלן: "הסכם  לגביו נחתם הסכם מימון עם  בנק לאומי יקט יחידה בפרו רכישת הסכם ל
   הרכישה"(

 

שכתובתו למשלוח ערבויות (  "הקונה או "  "הרוכש "  )להלן ביחד ולחוד:        ת.ז.          -ו        ת.ז.           פרטי הרוכשים:
   .        ,            , היא רח' ובכלל שיונפקו לטובתו על ידי הבנק

 
נספח זה, על כל תנאיו ותניותיו, הנו בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' לחוק החוזים )חלק כללי( 

 שלישי". "אדם  -( ייחשב לצורך האמור בסעיף זה לעיל כ"הבנק" -בע"מ )להלן  לאומי, ובנק 1973  -תשל"ג 
 
 המוכר  פרטי

 "( המוכר)להלן: " מכפר יהושעש.י.ן. ישועה בע"מ,  שם:

 
 

       

 הרוכש מצהיר בזאת כי טרם חתימת הסכם הרכישה הובהר והודע לו והוא הסכים ומסכים כדלהלן:

 הגדרות 1

 . " השקדמעלה  " בשם גם והידועמבנה או מספר מבנים המוקם/מים על גבי המקרקעין   –" הפרוייקט" 1.1

 .  מגדל העמקב 17010גוש  28-29חלקה   – "המקרקעין" 1.2

 הדירה/יחידה שבכוונת הרוכש לרכוש מהמוכר כאמור בהסכם הרכישה.  -"היחידה"  1.3

 .1974 –חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה  - " חוק המכר" 1.4

 ערבויות על פי חוק המכר.  –" ערבויות מכר" 1.5

 בנק לאומי לישראל בע"מ.   -" הבנק" 1.6

 הסכם המימון שנחתם בין הבנק לבין המוכר בקשר עם הקמת הפרויקט.   -"הסכם המימון" 1.7

שעבודים שוטפים וקבועים לטובת הבנק על המקרקעין ועל הפרוייקט על כל הבנוי ושייבנה   –" "השעבוד 1.8
וכל  זכויות המוכר מכל מין וסוג שהוא לגביהם ובקשר אליהם והכל כמפורט באגרות החוב, בשטרי משכון  

 א שנחתמו לטובת הבנק. ובשטרי המשכנת

 אשראים ושירותים בנקאיים שונים, לרבות ערבויות, המובטחים בשעבוד. –" האשראי " 1.9

 .שוברי תשלום שיופקו על ידי הבנק   – "שוברי התשלום" 1.10

 . בנקה( של  800בסניף מרכזי תל אביב )  72782370חשבון מס'  –רויקט" "חשבון הפ 1.11
 הודעה בנוסח הקבוע בתוספת לחוק המכר. –"מכתב החרגה"  1.12

 

 מימון הבנק  2

היחידה הינה חלק מהפרוייקט ומשועבדת לבנק במסגרת השעבוד. היחידה נמכרת לרוכש בכפוף לשעבוד וכל עוד  2.1
 לא הסכים הבנק להחריגה מתחולת מימוש השעבוד, היא משועבדת לבנק.

המוכר מקבל/יהיה זכאי לקבל מהבנק אשראי המובטח בשעבוד ולהבטחת סילוקו התחייב כלפי הבנק, בין היתר,   2.2
כי  מובהר,  המימון.  בהסכם  לאמור  בהתאם  והכל  לכך,  בהקשר  נוספות  שונות  ובהתחייבויות  הפרוייקט  לביצוע 

 קח על ביצוען. התחייבויות המוכר ניתנו לבנק בלבד והבנק אינו חייב לאכוף אותן ו/או לפ
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לשימושו   2.3 מיועד  הנ"ל  המנגנון  לבנק  דיווחים  נמסרים  שבמסגרתו  לפרוייקט,  כלשהו  פיקוח  מנגנון  קיים  אם  גם 
כל  אין  לבנק  כי  מובהר,  הצורך.  לפי  עליו  מסתמך  שהבנק  בלבד,  האשראי  הבטחת  לצורכי  הבנק,  של  הבלעדי 

אינו   הוא  וכי  כאמור  הפיקוח  מנגנון  על  להסתמכות  מנגנון מחוייבות  על  הרוכש  להסתמכות  אחריות  בכל  נושא 
 הפיקוח , ככל שתיווצר אצל הרוכש הסתמכות כאמור . 

אם הרוכש יהיה מעוניין בפיקוח ו/או במנגנוני הגנה כלשהם לכספו עליו להסדיר זאת במישרין מול המוכר. הבנק   2.4
על פי ערבויות המכר שהוצאו ויוצאו לא יהיה אחראי כלפי הרוכש באחריות כלשהי, מעבר לאחריותו של הבנק כלפיו  

 לטובתו ובכפוף לתנאיהן.

בלא לגרוע מהאמור לעיל, מובהר אין במנגנון הפיקוח ו/או בהסכם המימון ו/או באיזה מהמסמכים אשר נחתמו   2.5
ו/או ייחתמו בין הבנק למוכר בקשר עם הפרוייקט כדי לחייב את הבנק לוודא שכספי הרוכש משוחררים לפי קצב  

 שלבי הבנייה בפרט או שהם מוקצים לבניית הפרוייקט בכלל. התקדמות

כמו כן, מובהר כי הסכם המימון וכן כל המסמכים שנחתמו ושייחתמו לטובת הבנק על ידי המוכר אינם בגדר "חוזה  2.6
ואין באמור בכתב זה ו/או במסמכים אחרים   -1973לטובת צד שלישי" כמשמעו בחוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג  

ם לפרוייקט כדי להטיל על הבנק אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי הרוכש לגבי השימוש בכספים, מימון  הקשורי
 הפרוייקט, טיבו, קצב התקדמותו, אופן ניהולו ו/או עמידתו בתנאים הנדרשים על ידי כל גוף ו/או רשות שהיא.

 
 ביצוע התשלומים לחשבון הפרוייקט באמצעות שוברי תשלום 3

 ט, אשר נפתח בבנק על ידי המוכר, על תכולתו הנוכחית והעתידית, משמש ו/או ישמש לבנק כבטחון. חשבון הפרוייק 3.1

, יבוצעו אך ורק  המוכר התחייב כלפי הבנק, כי כל תשלומי התמורה אשר ישולמו על ידי רוכשי יחידות בפרוייקט 3.2
באמצעות שוברי תשלום ולא יתקבלו מרוכשי יחידות בפרוייקט תשלומים על חשבון התמורה אלא באמצעות שוברי 
תשלום. תשלום באמצעות שובר תשלום מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לבנק להמציא ערבות מכר לטובת  

למעט רכיב המע"מ הנכלל בתשלום זה. חובה זו של    ימי עסקים מיום התשלום בגין סכום התשלום   14הרוכש בתוך  
 המוכר חלה עליו גם על פי חוק המכר.    

כל תשלום אשר לא ישולם באמצעות שוברי תשלום, לא ייחשב כלפי הבנק כתשלום על חשבון רכישת היחידה על פי  3.3
 אי מכתב ההחרגה. הסכם הרכישה ולפיכך לא תוצא בגינו ערבות מכר והוא לא ייחשב כתשלום לצורך קיום תנ

במעמד החתימה על הסכם הרכישה ולצורך ביצוע כל התשלומים על חשבון התמורה על פי הסכם הרכישה, נמסר  3.4
 לרוכש פנקס שוברים לביצוע כל התשלומים על חשבון מחיר היחידה.  

יום העסקים בו שו לם השובר  תשלום שובר בסניף כלשהו של מוסד בנקאי  יזכה את חשבון הפרוייקט לפי ערך 
 וייחשב כמשולם על ידי הרוכש באותו יום עסקים.   

 הרוכש מתחייב בזאת כדלקמן: 3.5
 כל התשלומים על חשבון התמורה בגין היחידה ישולמו על ידו אך ורק באמצעות שוברי התשלום.  3.5.1

פנקס השוברים יישמר אצלו בשלמותו והוא ישיב למוכר את כל שוברי התשלום שלא שולמו על ידו מכל   3.5.2
סיבה שהיא מייד לאחר שיבוצעו על ידו מלוא התשלומים על חשבון היחידה או אם בוטל הסכם הרכישה, 

 מייד עם ביטולו.

ימים ממועד ביצוע תשלום על ידו באמצעות שובר תשלום לא תוצא לטובתו ערבות    14במקרה שעד לחלוף   3.5.3
 מכר, הוא יודיע על כך לבנק באופן מיידי.

לצור 3.6 הבנק  אל  לפנות  מהדרכים ניתן  אחת  בכל  הפרוייקט,  ושם  הפרוייקט  חשבון  למספר  בנוגע  אישור  קבלת  ך 
 הבאות: 

 פניה לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון הפרוייקט.  א.

 פניה למענה טלפוני שמספרו יצויין על גבי שוברי התשלום.  ב.

 שוברי התשלום. באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, תוך הקלדת פרטי זיהוי אשר יופיעו על גבי  ג. 

 השעבוד   4

הבנק, כבעל שעבוד העדיף על זכויותיו של הרוכש, עשוי לפי בחירתו לפעול למימוש זכויותיו על פי מסמכי השעבוד,   4.1
לרבות )אך לא רק( נקיטת הליכים משפטיים לשם מינוי כונס נכסים לפרויקט, בין אם לצורך השלמת הבניה ובין  

לצורך מכירת הזכויות בפרויקט ל ו/או  אם  לנקוט בהליכים  )אך מבלי שיש בכך כדי לחייב את הבנק  צד שלישי 
 להשלים את בניית הפרויקט(.  

יהיו   אשר  המסמכים  כל  על  חתימה  לרבות  שתידרש,  דרך  בכל  פעולה  ישתף  כי  הרוכש  מתחייב  כאמור  במקרה 
ם לבנק או למי מטעמו ו/או  דרושים לביצוע האמור והמשך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם הרכישה, לרבות  תשלו

 לכונס שימונה כאמור, של כל הסכומים המגיעים ושיגיעו ממנו למוכר על פי הסכם הרכישה.  

מימוש השעבוד על ידי הבנק עשוי לכלול גם את מכירת היחידה והרוכש יהיה זכאי לקבל מהבנק רק את הכספים  4.2
 אשר יגיעו לו על פי ערבויות המכר שהבנק הוציא לרוכש.
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 ימים ממועד חתימתו.   7כר התחייב למסור לבנק העתק מהסכם הרכישה החתום לא יאוחר מתום המו 4.3

 

 ערבות המכר 5

המוכר הורה לבנק בהוראה בלתי חוזרת, כי עם ביצועו של כל תשלום על פי שובר תשלום שהונפק  על ידי הבנק,   5.1
בגין סכום התשלום למעט רכיב המע"מ    למגוריםתוצא על ידי הבנק ערבות מכר צמודה למדד התשומות בבניה  

 הנכלל בתשלום. 

ערבות המכר ככל שהוצאה לטובת הרוכש מגלמת וממצה את כל אחריותו של הבנק כלפי הרוכש בתנאים המפורטים  5.2
שלא  מהיחידה  השעבוד  שחרור  ו/או  נוספים  כספים  מהבנק  לדרוש  זכות  כל  על  בזאת  מוותר  והרוכש  בלבד  בה 

 בהתאם לאמור בנספח זה.  

 ת לגבי היחידה . במקרה של מימוש ערבות מכר, לא תהיה לרוכש כל זכו 5.3

 

 הערת אזהרה ; משכנתא לרוכש 6

הרוכש מתחייב בזאת לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי זכויותיו ביחידה אלא לאחר שתירשם משכנתא לטובת   6.1
כן  עוד לא התמלאו תנאי מכתב ההחרגה.  כל  לגבי היחידה  עדיף בזכויותיו  יהיה  ואולם בכל מקרה הבנק  הבנק 

הערת   רישום  כי  הרוכש  פי  מתחייב  על  הבנק  של  זכויותיו  להתנגד למימוש  זכות  כל  לו  יקנה  לא  אזהרה כאמור 
 ההסכמים שבינו לבין המוכר ו/או על פי השעבוד. 

רישום משכנתא לטובת מוסד פיננסי שנתן ו/או ייתן מימון לרכישת היחידה יהיה מותנה בהסכמת הבנק ובתנאים   6.2
ו לו הוראות בלתי חוזרות בנוסח המקובל עליו לטובת מוסד  שיקבעו על ידו. עם זאת הבנק אינו מתנגד לכך שינתנ

 פיננסי כאמור ולאשר כי יפעל לפיהן.   

   – ויתור על סודיות  7

 הרוכש מורה בזאת למוכר למסור לבנק לאומי את תוכנו של סעיף זה ויראו סעיף זה כמופנה הן למוכר והן לבנק לאומי; 

הרוכש מסכים ומאשר בזאת למוכר ו/או לבנק לאומי ו/או למי מטעמם להעביר לכל יחידה בתוך בנק לאומי, לרבות   7.1
מערך המשכנתאות, מידע כמפורט להלן, והוא מוותר בזאת על סודיות המידע האמור, כולו או חלקו, ועל כל טענה  

ו מקבלו בקשר עם ההסכמה והויתור על סודיות  ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד מעביר המידע א
 כאמור בסעיף זה. הסכמת הרוכש ואישורו כאמור לעיל, יחולו על מסירת מידע כמפורט להלן: 

עם  7.1.1 ידי בנק לאומי,  לרבות מערך המשכנתאות שלו,  בקשר  על  והפרטים שיתבקשו  מסירת כל המידע 
ריו, מספר טלפון נייד ונייח שלו, וכן העתקים רכישת היחידה, לרבות אך לא רק: שם הרוכש, כתובת מגו

 (. "המידע"מכל מסמך עליו חתם הרוכש )להלן, יחד ולחוד: 

מסירת המידע כאמור לעיל לבנק לאומי, לרבות מערך המשכנתאות שלו,  תתבצע למטרות שיווקיות, לשם  7.1.2
 פניה טלפונית אישית או לשם משלוח חומר שיווקי  בדואר.  

זה, מובהר כי לא חלה על הרוכש חובה חוקית להסכים למסירת פרטיו.  פרטים אלה יוחזקו במאגרי  7לעניין סעיף   7.2
אומי, ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת  המידע של בנק ל

 . 1981"א מהפרטיות התש

 כללי  8

 התחייבויות הרוכש כאמור בנספח זה הינן בלתי חוזרות הואיל וזכויות הבנק תלויות בהן. 8.1

לבנק. החל מתאריך החתימה על נספח זה כל שינוי זכויותיו של המוכר כלפי הרוכש לפי הסכם הרכישה משועבדות   8.2
ו/או תוספת להסכם הרכישה ו/או פשרה כלשהי לגבי הסכם הרכישה שיש בה להשפיע על זכויותיו של הבנק וכן  

 ביטול של הסכם הרכישה יבוצעו אך ורק לאחר קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש. 

 נספח זה מהווה חלק מהסכם הרכישה ותנאי מתנאיו.   8.3

 רה של סתירה בין תנאי נספח זה להסכם הרכישה, גוברים תנאי נספח זה.במק 8.4
 לראיה באו הצדדים על החתום במועד ובמקום הנזכרים בכותרת הסכם הרכישה: ו

 
 

 חתימה:   חתימה: 

          שם:            שם: 

 
 

  

  המוכרת

                            



 

 38מתוך     32עמוד מס'                                                

 

 

 

                                                                       
 1/3- טנספח      

 לכבוד
 ו/או רשות מקרקעי ישראל  רשם המקרקעין 

 נצרתב
 
 
 

 )להלן: הנכס"(  מגדל העמקב 17010גוש  29-28בחלקות  הנדון: הסכמה לביצוע פעולות  
 

 
אשר לטובתנו תרשם הערת אזהרה בגין ההתחייבויות לרישום משכתנא של בע"מ    _____________בנק  אנו הח"מ  

 )להלן "הלווים"(, נותנים בזאת הסכמתנו לביצוע הפעולות כדלקמן:         ו        ה"ה 
 

או כל חלק ממנה ובכלל זה כל  מקרקעי ן שבנדון בלבצע ולרשום איחוד וחלוקה ורישום בית משותף  .1
 פעולה הדרושה לשם כך לרבות הפרשת שטחים לרשות המקומית ו/או לצרכי ציבור. 

 

תרשם לטובתנו בקשר לזכויות הלווים בנכס במסגרת הליך רישום  לייחוד הערת האזהרה אשר נרשמה /  .2
 האיחוד והחולקה ורישום הבית המשותף.

 

 . בניה על החלקה או חלק ממנההיתרי /מתן היתרל .3

 

 לרשום זיקות הנאה ו/או הערות אזהרה כפי שיתחייב מעת לעת לצורך ביצוע הפרויקט. .4

 

ללווים, בכפוף לרישום המשכנתא לטובתנו   מ" ש.י.ן. ישועה בעלרשום את העברת הזכויות בנכס מ .5
ולזכויותינו עפ"י הערת האזהרה הנ"ל וליתר הערות האזהרה וזיקות ההנאה הרשומות ו/או אשר  

 תרשמנה על הנכס.
 

לרשום כבית משותף את הבניין/ים אשר יבנה על הנכס ולחתום על כל מסמך או בקשה הדרושים לשם   .6
 ם כאמור.רישום כאמור ו/או לשם תיקון רישו

 

לרוכשים אחרים,  בכפוף לזכויות הלווים ובכפוף   מ "ש.י.ן. ישועה בעלרשום את העברת הזכויות בנכס  .7
לזכויותינו עפ"י הערת האזהרה הנ"ל וליתר הערות האזהרה וזיקות ההנאה הרשומות ו/או אשר  

 תרשמנה על הנכס.

 

משום פגיעה בזכויותינו לרבות עפ"י  כל ההסכמות דלעיל הינן בכפוף לכך, כי לא יהיה בפעולות הנ"ל  .8
 הערת האזהרה הרשומה ו/או אשר תרשם לטובתנו. 

 

 ולראיה באנו על החתום היום ________ 
 

 _____________   __________ 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

 ________ עו"ד של בנק ______________ מאשר/ת בזאת כי מסמך זה נחתם כדין ע"י ה"ה  _אני הח"מ ____
 

 _________________ שהם מורשי חתימה של הבנק הנ"ל וכי חתימתם מחייבת את הבנק.  -_____________ ו
 ________________ 
 , עו"ד 
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 2/3- נספח ט           לכבוד  
 ו/או רשות מקרקעי ישראל  רשם המקרקעין 

 בנצרת
 
 
 

 )להלן: הנכס"(  מגדל העמקב 17010גוש  29-28בחלקות  הנדון: הסכמה לביצוע פעולות  
 

 
ש.י.ן. ישועה  אשר לטובתנו תרשם הערת אזהרה בגין הסכם מכר דירת מגורים אשר נערך בינו לבין           ו         אנו הח"מ  

 , נותנים בזאת הסכמתנו לביצוע הפעולות כדלקמן:מ"בע
 

 

 .םהמקרקעין שבנדון או כל חלק מבלבצע ולרשום איחוד וחלוקה  .1

 

בנכס במסגרת   מ"ש.י.ן. ישועה בעלייחוד הערת האזהרה אשר נרשמה / תרשם לטובתנו בקשר על זכויות  .2
 הליך רישום האיחוד והחלוקה ו/או רישום הבית שמשותף.

 

 . בניה על החלקה או חלק ממנההיתרי /מתן היתרל .3

 

 הפרויקט.לרשום זיקות הנאה ו/או הערות אזהרה כפי שיתחייב מעת לעת לצורך ביצוע  .4

 

לשמנו, במידת הצורך בכפוף לרישום משכנתא על   מ"ש.י.ן. ישועה בעלבצע את העברת הזכויות בנכס  .5
 זכויותינו וליתר הערות האזהרה וזיקות ההנאה הרשומות ו/או אשר תרשמנה על הנכס.

 

הערת   לרוכשים אחרים,  בכפוף לזכויותינו עפ"י מ "ש.י.ן. ישועה בעלרשום את העברת הזכויות בנכס  .6
 האזהרה הנ"ל וליתר הערות האזהרה וזיקות ההנאה הרשומות ו/או אשר תרשמנה על הנכס. 

 

כל ההסכמות דלעיל הינן בכפוף לכך, כי לא יהיה בפעולות הנ"ל משום פגיעה בזכויותינו לרבות עפ"י   .7
 הערת האזהרה הרשומה ו/או אשר תרשם לטובתנו . 

 

 
 :ולראיה באנו על החתום

 31/07/2021היום  

 

 

 חתימה:   חתימה: 

        שם:            שם: 

 
 

 אישור עו"ד
 

 בפני ע"י הרוכשים הנ"ל. אני הח"מ ____________ עו"ד ___________________ מאשר/ת בזאת כי מסמך זה נחתם 
 
 

 ________________ 
 , עו"ד 
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 המכר להסכם' יגנספח 
שגיאה! מקור ההפניה לא   מיום

 נמצא.

 הבטוחה  בדבר יידוע

 השקדפרויקט מעלה 

-28חלקה    17010בגוש  בית   משותף   
   מגדל העמקב, 29

        יין נב  
        דירה מס' 
        קומה 
        כיוון 

 לכבוד 
 ש.י.ן. ישועה בע"מ

 כפר יהושע
 

 )הבטחת דירות  המכר חוק 2 לסעיף בהתאם כי לנו הובהר כי אנו הח"מ, ביחד ולחוד, מאשרים בזאת,  .1

על   העולה סכום לקבל רשאית אינה מוכרת"( ההחוק)להלן: "    1971ה "דירות(  תשל של רוכשי השקעות

 :מהדרכים הבאות באחת הקונה כספי את הבטיחה אם אלא ,(7%הדירה ) ממחיר אחוזים שבעה

 

 חשבון על  ששילם כל הכספים של החזרתם להבטחת בנקאית ערבות לקונה מסרה מוכרתה (א)

 ;המחיר

)ביטוח(   פיננסים על שירותים הפיקוח בחוק כמשמעותו מבטח אצל עצמה את ביטחה מוכרתה (ב)

 ;ששולמו הכספים של כל החזרתם להבטחת   1981התשמ"א 

 ראשונה במשכנתאהיא נבנית,  שעליה מהקרקע יחסי חלק הדירה, או את שעבדה מוכרתה (ג)

 ;לטובת הקונה

 על אזהרה נבנית, הערת  שעליה היא הקרקע של יחסי חלק לגבי הדירה, או לגבי רשמה מוכרתה (ד)
 נרשמו שלא ובלבד 1969  המקרקעין, תשכ"ט לחוק 126סעיף  להוראות בהתאם הדירה מכירת

 ;ההערה על עדיפות להם שיש שלישי צד של זכות או עיקול ,לגביהם שעבוד

 מהקרקע יחסי בחלק או ,בדירה אחרת זכות או הבעלות את הקונה שם על העבירה מוכרתה (ה)

 או עיקול ,שעבוד מכל נקיים הקרקע או כשהדירה ,המכר בחוזה כמוסכם ,נבנית היא שעליה

 .צד שלישי של זכות

 

 על חשבון התמורה בגין על ידינו )הקונה(   שישולמו הכספים כל בגין כי במפורש  לנו והוסבר לנו ידוע .2
להחליף את   רשאית מוכרתה  וכי החוק לפי בנקאית ערבות הינה שתינתן הבטוחה הדירה הנרכשת, 

 .לחוק )כמואר לעיל( 2 בסעיף הקבועים הערובה מדרכי באחת הבטוחה

 

 לנו: הוסברו התמורה כספי בגין בטוחה בהמצאת והחובה לעיל כאמור החוק סעיפי .3
 

   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.היום   ולראיה באנו על החתום

 חתימה:   חתימה: 

         שם:            שם: 



 

 38מתוך     35עמוד מס'                                                

 

 

 

 נספח א'                               

 2015-תשע"הצו מכר דירות )טופס של מפרט ( )תיקון ( 

 "מפרט" 
 1973 –לפי חוק המכר )דירות( , התשל"ג 

 " (מוכרתה) להלן :   "            51-142975-5ח.פ.     בע"מ ש.י.ן. ישועהנספח לחוזה בין 
 " ( הרוכשים) להלן: "          ת.ז.  ,         -, ו       , ת.ז.      לבין  

  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מתאריך 

 : פרטי זיהוי
            השקדפרויקט מעלה , רחוב: מגדל העמקישוב:   .1

 ;                                                                                                מגדל העמקב  28-29: החלק   17010גוש:  

                                                                                                            ;ש.י.ן ישועה בע"מבקרקע : מהוונת החכירה זכות   בעל .2
                                                                                                                                 חכירה מהוונת.הזכות שהקונה רוכש בדירה : 

 (א'21446538)תיק  שם המחכיר: מנהל מקרקעי ישראל  2.1
 שנים.  98ותקופת חכירה נוספת של שנה   98-תקופת החכירה: ל  2.2
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 2/1-נספח ח
 427/2018 /מכרז מס' צפ

 
 רוכש דירת מחיר למשתכן חסר דירה –כתב התחייבות 

 
 

 _________     ת.ז.   _______ שם: _________     ת.ז.   _______ אני/אנו החתומים מטה:    שם: 
 
 

על בפרויקט  "   חתמתי/נו  למשתכן"  מחיר  דירת  מכר  העמקחוזה  במגדל  השקד  "(  מעלה  מחיר להלן:  דירת 
 .ש.י.ן. ישועה בע"מעם המוכר   )"למשתכן

 
כהגדרת מונח זה  ,רת מחיר למשתכןידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדי

לעניין דירה כאמור, לרבות  "(, על הכללים הקבועים בוהמכרזבו זכה המוכר )להלן: "    427/2018במכרז מס' צפ/  
 .כללים המתייחסים לרוכש הדירה

 
 :ןלפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטות להל

 
1.  
 

וכי   "אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י דירה  .א אני/אנו מחזיק/ים    כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, 
 .למשתכן באישור הזכאות הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר

 
 המכרז(.   "חסר קרקע ביעוד מגורים", בנוסח המצ"ב  )נספח ח' לחוברת  –כן, חתמנו על תצהיר -כמו

 
שנים מיום    5חלוף    אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד .ב

 .מוקדם מביניהם ,   )נרכשה יחידת הדיור בעקבותיה(שנים ממועד ביצוע ההגרלה    7לדירה, או    4קבלת טופס  
 

לפיו הזכויות בדירת   השנים האמורות, על כל הסכם   7/5כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום  -כמו
 .השנים הנ"ל  7/5מחיר למשתכן יועברו לאחר תום 

 
ידי בנק שיעניק לנו   התחייבות זו וזכויות המשרד כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת מחיר למשתכן על .2

 .פרעון ההלוואה על ידנו לבנק הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בנסיבות של אי
 

3.  
בלשכת רישום   הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל, תרשם הערת אזהרה .א

 .ו זוהתחייבותי/נ  על פי כתב  ,המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן
 

זו .ב אחויב/נחויב בתשלום    ,ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו 
 .למשרד הבינוי והשיכון ₪ 250,000 בסך של

 

 חתימה:   חתימה: 

 ת.ז.           שם:   ת.ז.          שם: 

 
 

 אישור
 

בכתובת    ,_____________ עו"ד  בפני,  הופיע/   _______ ביום  כי  לאשר  ______________,  הריני  מר/גב' 
אשר זוהו על ידי באמצעות /המוכר/ים לי באופן אישי/      _____________________, ת"ז   -ו   ______  ____ת"ז

ולאחר שהוזהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים  לעונשים הקבועים בחוק אם לא     תעודת זהות 
 .יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני

 
 

________________________ 
 עו"ד 

 427/2018צפ//  מכרז מס' 
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 2/1-נספח ח

 427/2018 /מכרז מס' צפ
 

 כתב התחייבות –  משפר דיור רוכש דירת מחיר למשתכן 

 
 אני/אנו החתומים מטה:    שם: _________     ת.ז.   _______ שם: _________     ת.ז.   _______ 

 
 

בפרויקט   למשתכן"  מחיר  דירת  מכר  "חוזה  על  העמקחתמתי/נו  במגדל  השקד  "(   מעלה  מחיר להלן:  דירת 
 .ש.י.ן. ישועה בע"מעם המוכר   )"למשתכן

 
כהגדרת מונח זה  ,ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן

לעניין דירה כאמור, לרבות  "(, על הכללים הקבועים בוהמכרזבו זכה המוכר )להלן: "    427/2018במכרז מס' צפ/  
 .כללים המתייחסים לרוכש הדירה

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

 
1.  

אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "משפר/י דיור" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אני/אנו מחזיק/ים   .א
 .באישור "משפר/י דיור" הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן

 .)"חסר קרקע ביעוד מגורים", בנוסח המצ"ב (נספח ט' לחוברת המכרז  –כן, חתמנו על תצהיר -כמו
 

שנים   5מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד חלוף אני/אנו  .ב
שנים ממועד ביצוע ההגרלה )בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור(,  המוקדם   7לדירה, או  4מיום קבלת טופס 

   .מביניהם
 

לפיו זכויות בדירת  השנים האמורות, על כל הסכם    7/5כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום  -כמו
 .השנים הנ"ל  7/5מחיר למשתכן יועברו לאחר תום 

 
התחייבות זו וזכויות המשרד כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו   .2

 .הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בנסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידנו לבנק
 

3.  
ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל, תרשם הערת אזהרה בלשכת רישום  / הנני/נו מבקש .א

 .על פי כתב התחייבותי/נו זו ,המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן
ם  אחויב/נחויב בתשלו ,ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו .ב

 .למשרד הבינוי והשיכון ₪ 250,000 בסך של
 

 חתימה:   חתימה: 

 ת.ז.           שם:   ת.ז.          שם: 

 
 אישור

 
בכתובת  ,_____________ עו"ד  בפני,  הופיע/   _______ ביום  כי  לאשר  ______________,     ____  הריני  מר/גב' 

אשר זוהו על ידי באמצעות  /המוכר/ים לי באופן אישי/       ________________________, ת"ז  -ו    __________ת"ז
ולאחר שהוזהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו      תעודת זהות

 .כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני
______________________ 
 עו"ד 

 427/2018  /מכרז מס' צפ/
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 נספח ז'
 427/2018 /מכרז מס' צפ

 
 חסר קרקע ביעוד מגורים -תצהיר 

 
ילדיהם שטרם     ," יחיד או בן זוג ,לפי העניין-  יחידיוהריני מצהיר, כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )"

זכויות  )בחלק שעולה על שליש(  ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם(,    21מלאו להם  
 בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כמפורט להלן: 

 
  ;1972-תשל"ב ,נוסח משולבבעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר,   -

 
)כגון - אחרת  דרך  בכל  או  לדורות  לבעלות/לחכירה/לחכירה  פיתוח/חוזה  חוזה  פי  על   :זכות 

 ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב;
 

זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל או זכות למגורים לחבר קיבוץ או   -
 "קיבוץ"( ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ;מושב שיתופי )להלן:  

 
 זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות במסגרת זכיה במכרז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור ממכרז.  -

 

הריני/ו מצהיר/ים כי ככול ויהיה/יו בידי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו, זכויות כמפורט לעיל, לאחר 
ל תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן, אדווח זאת למשב"ש, מועד חתימה ע 

נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים. במקרה זה הזכאות תישלל, ולא ניתן לחתום על הסכם המכר לרכישת \ולא אחשב
 .דירת מחיר למשתכן נשוא הזכייה

 
 הגדרות 

 : תא משפחתי  
 ידוע בציבור המקיים משק בית משותף עם או בלי ילדים )ללא הגבלת גיל( זוג נשוי או זוג   -
חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות    3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך   -

 של משרד הבינוי והשיכון.
דרך    שנה, המתגורר עמו  21הורה עצמאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו   -

 קבע ונמצא בחזקתו.
 

 שם: _________     ת.ז.   _______  חלק בממכר ___ 
 שם: _________     ת.ז.   _______ חלק בממכר ___ 

 
 חתימה:   חתימה: 

 ת.ז.           שם:   ת.ז.          שם: 

 
 

 במקרה של בני זוג, נדרשת חתימה של שני בני הזוג על התצהיר  *
 

 אישור 
 

_________     ת.ז.     'אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______________ הופיעו בפני מר/גב
המוכר/ת לי באופן אישי/אשר זוהו על ידי באמצעות תעודת זהות, _________     ת.ז.   _______      -_______   ו

ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 
 חתם/ה עליה בפני.אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ו

_____________ 
 עו"ד 

 
 427/2018 /מכרז מס' צפ


