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 ' _________מס דירה _______ בניין מס'                                                

 ____________ קומה 

 ___________  כיוונים

  ________ חדרים' מס 

   ____' ___מס ות/בקומה ____' __מס ות/חניה  

  _____' __מס בקומה ' _____מס מחסן  
 ה"("הדיר )להלן:                    

 
 דירת מחיר למשתכן    –  חוזה מכר

 
 _________שנת  _______שנערך ונחתם ביום _____ לחודש 

 

    513201582 ח.פ.  עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ  :ב י ן 
 , חדרה 22המסגר מרחוב   

 ;מצד אחד                  ("המוכר")להלן: 
 
 
 

 .                                                   ת.ז.                                                   :ל ב י ן 

 __.                                                  ת.ז.                                                   

 ____________________________________________ם לצרכי הסכם זה ו/שכתובת  

 _____________ ______________: _ים/______   נייד___________טל': _______  

 ________________________________, ______________דוא"ל:___________  

 ; מצד שני            ( "הקונה":  ביחד ולחוד )להלןבמאוחד ובנפרד ובערבות הדדית    
 
 

 שייבנו , דיור יחידות 222 לבניית"( המכרז)להלן: " 349/  2018 /מר במכרז 31/12/2018 ביום זכה המוכר ו הואיל: 
, 170, מח/ 120, מח/ 6/170לה/   (תב"ע)ת מפורטות  וכניות,  4351בגוש    19ה  כחלקהידוע    302' מגרש  י  מתחם  על

  : )להלן נאות שמיר רמלהשכונת בהמצויים א 3/17/1000, לה/במ7/130, לה/מק/15/170, לה/מק225מח/
   ;( העניין לפי, התב"ע"או " "התוכנית" -ו  עין""המקרק

המוכר את המקרקעין לבניית יחידות דיור על ידי  הייעד( "רמי"ורשות מקרקעי ישראל )להלן בהתאמה:  והואיל: 
כדירות מחיר למשתכן, ולמוכרן לבעלי תעודת זכאות לרכישת דירת מחיר למשתכן ו/או למשפרי דיור הכל 

 רקעי ישראל בעניין מחיר למשתכן; בהתאם להחלטות מועצת מק

  18.6.2019חכירה מיום להסכם  בהתאם וזאת במקרקעין מלוא הזכויותהינו החוכר הרשום של והמוכר  והואיל
 ;  (ובעניין ההקשר  לפי"הסכם החכירה" : להלן) א' 52960266בתיק מספר  "ירמבין המוכר לבין  םשנחת

 חניות, ,מגורים ניבניי 3 המקרקעין על וייבנ במסגרתו "Amaze"בשם פרויקט  ויבנה יתכנן והמוכר והואיל: 
והכול בהתאם להוראות  נוספים ושטחים , שטחי משרדים מסחר שטחי, , שטחים משותפים מחסנים
 (;  "הפרויקט" :)להלןוהוועדה המקומית לתכנון ולבניה " מחיר למשתכן במסלול " "ירמוהנחיות 

 למלוא הזכויות הבלעדיות בדירה כהגדרתה להלן; זכאי המוכר  יהא, הסכם החכירה הוראותפי  ועל : והואיל

 בנקהלטובת במקרקעין ובפרויקט את מלוא זכויותיו  המוכר שעבדיולצורך ליווי פיננסי של הפרויקט  והואיל: 
 ; "( המשכנתא)להלן: " במשכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום ,כהגדרתו להלן ,המלווה

 זה;  הכל בהתאם להוראות חוזה, למסור ולהעביר לקונה את הדירה, נן, לבנות, למכורוברצון המוכר לתכ : והואיל

וברצון הקונה לרכוש ולקבל בהעברה מהמוכר את כל זכויותיו בדירה, כהגדרתה להלן בחוזה זה, כשהיא   והואיל: 
אות  בכפוף להור לוכן לקבל את החזקה בדירה כשהיא ראויה למגורים, הכו מושלמת וראויה למגורים, 

 ; המפורטות בחוזה זה להלן  והתניות
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טרם נחתם   וכןזה גם הדירה,    ובככל,  הפרויקטהיתר בניה לבניית    נתקבל  טרם  זה  חוזה  על  החתימה  ובמועד והואיל: 
 ' 1יא  נספחב הקבועות  וההוראות ' יאנספח ההוראות הקבועות ב יחולוליווי בנקאי לפרויקט, הסכם ל
 . להסכם

 ל היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות חוזה זה; וע ולהגדיר את מכלווברצון הצדדים לקב והואיל: 
 

 הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 
 

 המבוא .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

 ו.כותרות החוזה ניתנו למטרת נוחות ההתמצאות גרידא, ואין לעשות בהן כל שימוש לצורכי פרשנות .1.2

 כל מקום בו נעשה שימוש בחוזה זה בלשון יחיד דינו לשון רבים, ולהיפך.  .1.3

 פורש, כי החוזה ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר חתימתו כדין על ידי כל הצדדים. במ מוסכם .1.4

טיוטות חוזה זה ו/או טיוטות נספחיו לא תהינה קבילות כראיות בפני גופים שיפוטיים ו/או מעין שיפוטיים, לרבות  .1.5
 ו/או פוסקים, ולא תשמשנה לפרשנות חוזה זה ו/או תניה מתניותיו. בוררים

 בחוזה זה יהא על פי המניין הגרגוריאני. מניין הזמנים  .1.6

משמעות וכיוצא באלה, בין הוראה שבחוזה גופו לבין הוראה המופיעה -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1.7
במקרה של ה, למעט אם נקבע במפורש אחרת; תהא ההוראה הקבועה בנספח עדיפ -בנספח כלשהו של החוזה 

בהן, תגבר ההוראה  המצוירסתירה כאמור בין הוראה בתמליל שבמפרט ו/או בתכניות לבין המשורטט ו/או 
 שבתמליל; במקרה של סתירה כאמור בין הוראה במפרט לבין הוראה בתשריט כלשהו, תגבר ההוראה שבמפרט

לבין הוראה בחוזה  נספחי ההסכם ברה כאמור בין הוראה של סתי ; במקרהא יפחת מן המפרט המחייבובלבד של
 . והכל בכפוף להוראות הדין שבנספחתגבר ההוראה  -גופו ו/או בכל נספח אחר 

כי כל מסמך ו/או הצעה ו/או ברושור ו/או פרוספקט ו/או  ,בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוסכם במפורשמ .1.8
יו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או כל מי מטעמו ן המוכר ו/או עובדיו ו/או סוכנום ו/או מודעה ו/או בעל פה, ביפרס

לבין הקונה ו/או סוכניו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או כל מי מטעמו, בין אם נעשו או ניתנו לפני חתימת החוזה  
ן הבנייה, מועדי ה, מידותיה, חומרי הבנייה, אופלרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לשטח הדיר

, סביבת המקרקעין ו/או המגרש ו/או הדירה ו/או בכל דבר אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין לדירה  הבנייה, הבנין
(, הינם בטלים ומבוטלים בזה, ולא "המסמכים המוקדמים"ו/או למגרש ו/או למקרקעין ו/או לחוזה זה )להלן: 

מהווים חלק מחוזה זה  הם  ו/או מי מטעמם, והכל למעט אם  וקף מחייב בין הצדדים, חליפיהםיהיה להם כל ת
. אין באמור לעיל בכדי ו/או אם נעשו לאחר חתימתו, ובלבד שנעשו בכתב, נחתמו ונעשו בהתאם להוראות החוזה

תרמית ו/או חוסר תום  אובמקרה בו התגלתה הטעייה ו/, למשל לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיו של הקונה על פי דין
חוק הגנת   החוקים השונים, כמו למשל  מצג שווא ובמקרה כאמור קיימות לקונה העילות בהתאם להוראות  ולב ו/א

כי המוכר אינו   ,יובהר בזאת  ,למען הסר ספק  .1973-)חלק כללי(, התשל"ג החוזים  ו/או חוק    1981- הצרכן, התשמ"א
ינו כולל מידע מספק בדבר פרטי רשאי לשלול בזאת תוקף חוזי של מצגים ופרסומים בהם החוזה או נספחיו א

 הדירה. 

 באישור אין ".למשתכן"מחיר  במכרז הקבועים בכללים העומד כחוזה והשיכון הבינוי משרד"י ע אושר זה חוזה .1.9
 להגביל  ,החוזה על"מ מו לקיים הרוכש של זכותו את להגביל, החוזה מסעיפי אחד לכל  ביחס אישור להוות כדי זה
 כלשהי  חסינות לחוזה להקנות כדי או דין כל"י עפ החוזה סעיפי כנגד טענות לטעון הרוכש אפשרות את לשלול או

 .סעיפיו כנגד שיפוטית מביקורת

 

 הגדרות .2

לגרוע מכל הגדרה כאמור, תהא בחוזה זה למונחים הבאים  נוסף על כל הגדרה אחרת במבוא לחוזה או בגופו ובלי 
 המשמעות שלצידם: 

 
כהגדרתה  בו ממוקמת הדירהו במסגרת הפרויקט ,המקרקעיןעל  םוקו/או שי םהקיי בניין "הבניין" 

 .  להלן

אחר ו/או גורם פיננסי נוסף ו/או ו/או חברת ביטוח אחר בנק כל בע"מ ו/או  פועלים בנק "הבנק" 
ו/או ערבויות חוק מכר ינפיק יעניק ליווי פיננסי לפרויקט ו/או  עימו יתקשר המוכר, אשר

בהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי   ,רותלרוכשי הדיפוליסות ביטוח 
 . 1974- דירות(, התשל"ד

, אשר העמיד לטובת הקונה את המימון הדרוש בישראל  למשכנתאותבנק מסחרי ו/או בנק   "בנק הקונה"
 לו לצורך רכישת הדירה, ולצורך זה בלבד.
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אשר יוצמדו לדירה על ידי   במבוא לחוזה זה, לרבות חלקים מהרכוש המשותף  כמוגדר "הדירה"
פי התכניות כהגדרתן - הכל על  וכן חלקה היחסי ברכוש המשותף  הוראותיוהמוכר ו/או על פי  

 ובהתאם להוראות החוזה.  בחוזה

כי ככל שהדירה כוללת הצמדות של חניה ו/או מחסן, כמוגדר במבוא, אזי מיקומם  ,יובהר
 . ההסכם אותורלה ובהתאם בהסכם כהגדרתןיה כמסומן בתוכניות יה

, יוצמדו לדירה בעת רישום הבית המשותף, בהתאם לחוק שקיימים ככל, והחניה המחסן
של המוכר   הסבירו/או ירשמו באופן חוקי אחר, לפי שיקול דעתו    1969  –המקרקעין תשכ"ט  

 ובהתחשב באופן רישומו של הבנין בלשכת רישום המקרקעין. 

לצורך מתן שרותי ניהול,   , להלןבהסכם זה י המוכר, כאמור יד-חברה ככל שתמונה על "חברת הניהול" 
 אחזקה והפעלה של שטחים משותפים בפרויקט. 

"חוזה או  "החוזה"
 זה" 

   .חוזה זה וכל נספחיו

  למלוא  המוכר זכאיומכוחו  רמ"יעם  המוכר התקשר במסגרתוכהגדרתו במבוא לחוזה זה  "הסכם החכירה"
 .כהגדרתן מקרקעיןב הזכויות

כפי שיהא בתוקף מעת לעת ו/או כל חוק אשר יחליפו  1973 – חוק המכר )דירות(, תשל"ג המכר" וק"ח
 ו/או יעדכנו ו/או יבוא במקומו.

"החוק להבטחת 
 רוכשים" 

 . 1974- )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"החוק המכר 

 ו/או יבוא במקומו.יחליפו ו/או יעדכנו  ו/או כל חוק אשר 1969 – חוק המקרקעין, תשכ"ט "חוק המקרקעין"

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל -מדד תשומות הבנייה המתפרסם מעת לעת על "מדד"
מדד רשמי שיחליפו, בין אם יושתת על הנתונים שעליהם  גוף אחר שיבוא במקומו, או כל 

אם יהא מדד  ."(המדדמושתת מדד זה כיום ובין אם יושתת על נתונים אחרים )להלן: "
אחר שיבוא במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד 

 המוחלף. 

ין, ובלבד שיהא מהנדס רשום,  יעם הבנעל ידי המוכר ו/או מטעמו בקשר  המהנדס שימונה "המהנדס" 
  .מורשה ומוסמך בהתאם להוראת כל דין

 "מכתב ההחרגה
 "הבלתי מותנה

הרשום לטובתו  הספציפי לפיו לא יממש הבנק את השעבודנפיק ו י ווההמל המכתב שהבנק
 באותה עת. המלווה שיהא מקובל בבנקכפי על המקרקעין מתוך הדירה, בנוסח 

, מהחוזה נפרד בלתי חלק המהווהבנספח התמורה  הנקובה התמורהכי  ,לצדדיםידוע  "מע"מ"
כל תשלום   ע"מ במועד ביצועכי אם שיעור המ ,מוסכם בזאת. 17%מע"מ בשיעור  תכולל

, אזי )מעליו או מתחתיו( , יהא שונה משיעור המע"מ לעילחוזה זהמהתשלומים הנזכרים ב
 שיעורו החדש ובמעמד ביצוע אותו תשלום. הקונה ישלם את המע"מ בגין אותו תשלום ב

או "המפרט" 
 או  "המפרטים"

 " "המפרט הטכני

 ואשר מחייב את הצדדים,  , להלן הטכני המהווה חלק מהתשריטים כהגדרתם המפרט
ואשר בכל מקרה לא יפחת מן המפרט   להלן  9.1  ף, ובכפוף לסעי'אנספח  המצורף כבנוסח  

 . המחייב

  ( תב"ע)ת מפורטות וכניובתחומי תבמתחם י',  מצויה 302מגרש , 4351בגוש  19ה חלק "המקרקעין"
  , א 3/17/1000, לה/במ7/130לה/מק/ , 15/170, לה/מק225ח/, מ170, מח/ 120, מח/ 6/170לה/ 

עקב, בין   םאו חלקת משנה שתיווצר מה  ו/או כל חלקה  נאות שמיר רמלהשכונת  בהמצויים  
 ; פעולה אחרת היתר, פעולות רישום ופרצלציה ו/או עקב כל

 ; זה לחוזה במבוא כהגדרתה "המשכנתא" 

 "עורך הדין של
 המוכר"

וכן כל עורך דין  ונוטריון משרד עורכי דין - יוזוק את מלכין רכי דיןמשרד עוכל עורך דין מ
 הפועל עבורם ו/או בשמם ו/או מטעמם ו/או בהרשאתם.

או  "העירייה"
 "הרשות מקומית"

 . והעניין ההקשר לפי הכול, רמלהובנייה ו/או הועדה המקומית לתכנון  רמלהעיריית 

 .לחוזה זהכהגדרתו במבוא  "הפרויקט" 

"הפרשי או  ד""צמו 
או  הצמדה"

 "הצמדה"

הכפלת הסכום הרלוונטי, בשיעור היחס שבין המדד האחרון הידוע לפני ביצוע חישוב ו/או  
  .ובלבד שהמדד האחרון לא יפחת מהמדד הבסיסי תשלום כלשהו לבין המדד הבסיסי,

על סיווג  אשר יהא קבלן מורשה וב לרבות המוכר עצמו,ידי המוכר, -קבלן שייבחר על "הקבלן"
 . הפרויקט, הבניין והדירההעבודות לבניית מתאים לביצוע 
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  לכך המוכר ידרוש    איןכי    ,מובהר  .חריגות מהחשבון  לע  גובהבנקאי    שתאגיד  ריבית בשיעור "ריבית הפיגורים" 
על אף האמור .  ההצמדה  הפרשי  את  בתוכהשכן ריבית הפיגורים מגלמת    ,גם הפרשי הצמדה

ריבית הפיגורים לפי חוזה זה    ב לחוק המכר,5תקנו תקנות לפי סעיף  לעיל, עד למועד שבו יו
ותכלול בנוסף גם הפרשי הצמדה  1961- חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"אתהיה לפי 

 בהתאם.

 עדכון או כל    04/2019לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מחודש    4.7.2סעיף  בכהגדרתו   " מחיר למשתכן "
 .יקבע מעת לעתשי כפי ו,בוא במקומיש לקובץ

 כל  או ,04/2019לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מחודש  4.7.24בסעיף  כהגדרתו "משפר דיור" 
 ; כפי שייקבע מעת לעת ו,במקומ בואיש עדכון לקובץ 

  .והשיכון הבינוי משרד "המשרד" 

 פקודה האמורה.א' ל3כהגדרתו בפקודת מס הכנסה לרבות תושב האזור כהגדרתו בסעיף  "תושב ישראל" 

התקופה שבין המועד הנקוב בחוזה לביצוע של תשלום כלשהו החל על הקונה )ואם לא נקבע  "תקופת הפיגור"
 במלואו בפועל. מיד עם דרישה לתשלום(, לבין מועד תשלומו  -לו מועד 

 התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין. "התקנון המצוי"

"התשריטים" ו/או 
  "התכניות" 

, וכן המפרט הטכני כהגדרתו ' בנספח כל התשריטים, התכניות והתרשימים המצורפים כ
 . עילל

 
 המכר .3

מתחייב בזאת לרכוש ולקבל בהעברה  המוכר מתחייב לבנות, למכור, להעביר ולמסור לקונה את הדירה, והקונה  .3.1
 מהמוכר את הדירה ואת החזקה בדירה, והכל בהתאם לתנאי החוזה. 

כי הקונה יקיים  ,קדם לקיום התחייבויות המוכר כאמור בחוזה הינומפורש, כי תנאי מולהסרת ספק מובהר ב .3.2
 תחילה את כל התחייבויותיו, במועדן ובמלואן.

הצמדותיה כמפורט  ,לפי הקונה על פי חוזה זה מתייחסות אך ורק לדירהכי התחייבויות המוכר כ ,מובהר בזה .3.3
המשמש את  כי לקונה תהא זכות שימוש ו/או מעבר ,במפורש ולאותם חלקים בבניין, שלגביהם יקבעבהסכם זה 

אחרים בבניין ו/או ה חלקים כי יכול שיחולו שינויים לגבי יתר ה ,הובא לידיעתו של הקונה .הקונה ו/או הדירה
צורתו, מספר הדירות בו ו/או מספר הקומות ו/או כל שינויים שיחולו בו לעומת התכנון  לענייולרבות  ,מקרקעיןב

תיפגענה זכויות של  לאכי  ,בתנאילהלן ו 4.9 -ו 4.8בכפוף לאמור בסעיפים  והכל, זהע במועד חתימת חוזה הידו
כי לא תיגרם לו כתוצאה משינויים כאמור הפרעה בלתי סבירה לשימוש בדירה   ,פי החוזה, ובתנאי-על  בדירההקונה  

 .לעניין הדירה במכרזובלבד שהמוכר יעמוד בכל ההוראות המחייבות  או לדרכי הגישה אליה

 

 הקונההצהרות  .4

 מצהיר, מתחייב ומסכים בזה, כדלקמן: הקונה
 אשר הינו בעל תעודת זכאות לרכישת מדירת מחיר למשתכן. "דיור משפר", או "חסר דיור"כי הינו תושב ישראל,  .4.1

מוכר, יחסים ה או קרוב של ,לבין המוכר ,לא מתקיימים בינו ו/או בין קרוב שלויחתום על תצהיר לפיו הקונה  .4.2
כי אינו נושא   ,כמו כן, הקונה מצהיר. 1976 -)א( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  106כהגדרתם בסעיף  ,מיוחדים

או מנהל כללי(, בעל עניין ו/או בעל שליטה בחברה ו/או קרוב של אף אחד מאלה, כהגדת  דירקטורבות משרה )לר
  ם חתימתו על חוזה זה על תצהיר בנוסח הרצ"ב ם בד בבד עוהוא יחתו  1999  -מונחים אלו בחוק החברות, התשנ"ט

 . להסכם זה' ו נספח

סביר בסמוך לפני חתימת החוזה את  כקונהק ובדלו ותראלן, ובחל, בקרעל ידי המוכר, ל האפשרות נהוקל ניתנה .4.3
קעין ודרכי הגישה אליו ואת סביבתם, לרבות מצבם המשפטי, התכנוני והפיזי של המקר הבנייןהמקרקעין, את 

לצורך התקשרותו בחוזה זה,  נדרשתכל בדיקה מוקדמת אחרת ה לערוך הזדמנות לו תנהינ והבנוי עליהם, וכן כי
, הוראות התב"ע החלה על המקרקעין, התוכניות והמפרט הטכני וכן את שטח המכרז סמכיומ הוראותלרבות 

 וכן  ות התכנון לגבי המקרקעין וסביבתם,ומיקום הדירה ואת כל יתר הנתונים והמסמכים וידועות לו תכניות רשוי
 את ראותללקונה  אפשרל מתחייב המוכר. א את כל אלה מתאימים למטרותיו ודרישותיו, מכל הבחינותומצל

  הפרה   יהווה לא  -הקונה מצד פעולה  שיתוף היעדר .זה  הסכם חתימת במועד ,שהוא  כפי במצבו, הנכס ואת הקרקע
 . המוכר ידי על החוזה של

תעשינה במקביל לעבודות   בחלקןאו  /ו  הבניין  בדירותאו  /ו  במקרקעין  בנייהעבודות  ויכול  כי    ,היעת הקונהובא ליד .4.4
בזאת   ן. הקונה נותהבניין  אכלוס  לאחראו  /ו  בדירה  החזקה  מסירת  לאחר  שתתבצענהאו  /ו  בבנייןהבנייה שיבוצעו  

שה, בין במישרין ובין בעקיפין, כל יע לא ן, ובקשר להבמקרקעיןבניה ולעבודות ל ובאופן בלתי חוזר את הסכמת
או בבניין ו/או /ו  במקרקעין  הבנייהביצוען ו/או השלמתן של עבודות    אתל  מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע ו/או לסכ
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הליכי  קידוםמעשה אשר יפגע ו/או יעכב את  בכלהקונה לא ינקוט  .מהםכל חלק בבאיזה מהיחידות בבניין ו/או 
רה סבי בלתיבאופן שימנע ככל האפשר הפרעה  יתבצעוובלבד שעבודות הבנייה  קעין קרהמהתכנון והבנייה על 

 בזכותו לפגוע  ומבלילבניין ולדירה,   סבירהמנע מגורים סבירים בדירה ובאופן שתהיה גישה ית לאש  ובלבד ,לקונה
 התכנון.  הזכות להגשת התנגדויות בפני ועדות לרבות, מוסמכות לערכאות לפנייה דין פי על הקונה של

הראה מצהיר שהמוכר אזי חתימת חוזה זה הדירה מצויה בהליכי בניה או שנסתיימה בנייתה,  במועדבמקרה ש .4.5
חוזה זה, וכי בכל סתירה בין מצבה ביום  את מצב הדירה בעת חתימת ואיפשר לקונה לבדוק ,את הדירה נהוקל

מתחייב להראות המוכר  כי    ,מוסכם  ל הקובע.חתימת חוזה זה לבין המפרט והתכניות, יהיה מצבה של הדירה בפוע
 . , היעדר שיתוף פעולה מצד הקונה לא יהווה הפרה של החוזה על ידי המוכרהדירה כאמור לעיללקונה את 

לרבות ביצוע חיבורים למערכות התשתית   ,יתוח הכללי בתוך תחום המקרקעיןשהמוכר מבצע את הפ  הובהר לקונה .4.6
 .וו/או מי מטעמ המשרדהפיתוח מחוץ לגבולות המקרקעין נעשה על ידי עבודות אולם,  .שיותקנו מחוץ למקרקעין

דר ששטח המקרקעין וגבולותיהם אינם סופיים וכי עלולים לחול בהם שינויים בתב"ע ו/או בהס ,הובהר לרוכש .4.7
גד המוכר הקרקעות ו/או בתוכנית החלוקה ו/או בביצוע העבודות ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנ

 .ובלבד שאין זה נעשה ביוזמת המוכר בקשר לשינויים בגבולות המקרקעין כאמור בסעיף זה

על פי התוכניות, לרבות ובלי  הפרויקטהתכנון הארכיטקטוני ו/או הסידור והתכנון הקיים של כי  ,הובהר לקונה .4.8
כי גישה, מפלסים, מדרגות, מספר , מעברים, גינות, רחבות, כניסות, יציאות, דרשביליםלגרוע מכלליות האמור, 

ם, מקום מתקני האשפה, גודלם ומיקומ המחסניםהדירות, סידורן, מספר החניות ומיקומן, מספר קומות, מספר 
 קולטי שמש, דודים, שבילים, מעברים, גדרות, אנטנות ומתקני עזר אחרים ,טלציה אחרתסצנרת ביוב וכל אינ

 ,עוד הובהר לקונה.  וזאת בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות  להשתנות  עשוי  בבנייןבמקרקעין ו/או    או/ובמגרש  
לדרישות ו/או שינויים  כןו של המוכר הסביר דעתו לשיקולתון התכנון הסופי של הבנין וסביבתו כאמור, נכי 

שיבוצעו על פי דרישת רשות מוסמכת כלשהי, והוא כפוף בין היתר )אך לא רק( לתכניות, אישורים, היתרים  
  שימושה והגישה אליה   בדירהובלבד שלא תפגענה זכויותיו  .  שיבוצעו או שיינתנו בהתאם להוראת כל דין  שיונותיור

באופן סופי   יאושרושיקול דעתו של המוכר    או/והנחיות הרשות המקומית    ולפיכי ככל    ,לקונה  הובהר  על פי החוזה.
, אשר עולים על הסטיה ת בדירה ו/או שינויים , כגון שינויים במיקום הדירה, חלוקה פנימימהותייםשינויים 

ימים ממועד  30זה בתוך  חוזהלבטל  זכותה לקונה, שמורה "(שינויים מהותיים"  :)להלן המותרת בחוק המכר
לפי   הריאלי בערכם, ששולמו הכספים יושבוביטול  של במקרה ,כן כמו. קבלת ההודעה הסופית על השינויים הנ"ל

 . החוזהלצורך ביטול  המסמכים הנדרשים , וכן ייחתמו כללחוזה זה

לחילופין, ככל שהקונה בחר שלא לבטל את ההסכם )בהתאם להוראות לעיל( והיה ובעקבות היתר הבניה יחול  
, אזי 1974-שינוי שטח הדירה בשיעור העולה על הסטיה הקבילה על פי צו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד

יתוקן  התשלומיםמכרז ונספח ענין( בהתאם להוראות התמחור הקבועות בסכום התמורה יגדל או יקטן )לפי ה
 בהתאם. 

, לערוך  הסביריהיה רשאי, לפי שיקול דעתו  המוכרש  ,חוזר בלתי באופןלגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם  בלי .4.9
מהותיים   יםשינויבניה ובכלל זה להגיש בקשה לקבלת היתר שינויים, ובכל מקרה של השל היתר  בתכנוןשינויים 

ימים ממועד   30זה בתוך  חוזהלבטל  זכותה קונה, אשר עולים על הסטיה המותרת בחוק המכר, שמורה לבדירה
 , הר לקונההוב. ולאחר שניתנה לקונה האפשרות לעיין בשינויים כאמור קבלת ההודעה הסופית על השינויים הנ"ל

, בשעבוד  המלווה ובכלל זה בדירה לטובת הבנק יןבמקרקע זכויותיו את ,לשעבד בכוונתואו /ו ,שעבד המוכר כי
 לרוכשים  בטוחהקבלת ליווי בנקאי לפרויקט ולצורך הנפקת  לצורךהגבלה בסכום,  ללאקודם וראשון בדרגה, 

וכי השעבוד האמור  1974 -רוכשי דירות(, תשל"ה)הבטחת השקעות של  המכררוכשים  להבטחתבהתאם לחוק 
בהתאם   המלווה  עד לקבלת מכתב החרגה בלתי מותנה מהבנק  יות הקונה בדירה וזאתבר, בין היתר, על זכויגל ווחי

 דרישתו  עם מידשיידרש,  ככלעל המסמכים המתאימים לטובת הבנק,  לחתום מתחייבהקונה  .זה חוזהלהוראות 
  .המוכר של הראשונה

זה או בקשר   חוזהפי על  כרומהוראות בלתי חוזרות להעביר כל סכום המגיע או שיגיע ממנו ל נהוקל מסר המוכר
 לנאמן  ישולם אשר ,הראשון התשלום למעטהבנק,  בהוראותאליו, במועד הקבוע לתשלומו, בהתאם לקבוע 

 הקונה  .במועד התשלום הראשון בלבדוזאת אך ורק ככל שלא יימסרו שוברי תשלום  -זה בחוזה לאמור בהתאם
לחתום במעמד חתימת חוזה זה, על נספח הבנק בנוסח  מסכים בזאת לשעבוד והמחאת הזכויות כאמור, ומתחייב 

 ראות ככל שהנספח אינו מצורף יפעל הקונה בהתאם להו  זה.  מחוזהחלק בלתי נפרד    המהווה,  'ה  נספחכ  המצורף
כי ככל שהקונה יחפוץ ליטול הלוואת    ,יובהר  .(1יא'+    יא')  והנספחים הרלבנטיים  5.2  ףסעי  לרבות  –להלן    החוזה

לפנות לבנק   מחוייביהיה    הוא לא  -זה  יצוע חלק מהתשלומים החלים עליו בהתאם להוראות חוזהמשכנתא לצורך ב
   המלווה בלבד.

ו/או כל מסמך אחר שיידרש   הבנק  לטובת  התחייבות  כתבלחתימת הקונה על    בכפוף  כי  ,לכך  לגרום  מתחייב  המוכר .4.10
 תנה בנוסח המקובל בבנק. חרגה מומכתב ה לקונה המלווה הבנק ימציאבסמוך לאחר מכן,  אועל ידי הבנק, 

אין לבנק כל מחויבות מכל מין וסוג שהוא כלפי הקונה בקשר לבניה ולחוזה, ולקונה אין  כי  ,הובא לידיעת הקונה .4.11
הבטוחה  למעט זכויותיו על פי    , , דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהם כלפי הבנקולא תהיינה כל זכויות, טענות

לקונה,    הודעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,    .להבטחת רוכשיםלחוק  וזאת בהתאם    קמאת הבנ  שתונפק לטובתו
ין ולדירה, בנייתם, קצב התקדמות הבניה, איכות י, לבנ מוכרכי כל זכויות הפיקוח ו/או הבקרה של הבנק ביחס ל

בהן שימוש(, והקונה הבניה וכל הקשור בנ"ל נועדו להגן על זכויות הבנק בלבד )אשר רשאי, אך לא חייב, לעשות 
לא יהיה רשאי להסתמך על כך בכל צורה שהיא, ומוותר בזאת באופן בלתי חוזר כלפי הבנק על כל טענה, דרישה 
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 ם כך.בקשר עאו תביעה 

  חוכר כוכי רישומו של המוכר  מקרקעין של חוכרכ המקרקעין רישום בלשכת נרשם טרם שהמוכר , הובהר לקונה .4.12
כי אין כל מניעה מבחינתו   ,מאשר  הקונה.  בהסכם החכירה  כמפורטחייבויות המוכר  כפוף לקיומן של הת  מקרקעיןב

  באופן להשלמת העברת הזכויות נשוא סעיף זה וכי לא יתנגד להעברה כאמור, וכי בחתימתו על חוזה זה הינו מאשר  
תום, מיד עם כי הקונה מתחייב לח ,אולם יובהר .למוכר כאמור לעיל מקרקעיןאת העברת הזכויות ב חוזר בלתי

על שמו של המוכר,   מקרקעיןככל שיידרש, לצורך העברת הזכויות ב של המוכר, על כל מסמך שיידרש,דרישתו 
 מבלי לגרוע מזכויות הקונה לפי חוזה זה.  והכל

הנמכרות לו במסגרת הסכם זה הינן זכויות חכירה מהוונות וכי הקניית זכות בעלות על  הזכויותכי  ,הובהר לקונה .4.13
שייקבעו   ולהחלטות המועצה כלליםנהלים, לחיר למשתכן תהיה באישור רמ"י, ככל ויינתן, ובהתאם לדירת מ

   .מעת לעת זה ע"י רמ"י בעניין

גרלה אשר נערכה על  החים אלה לעיל, אשר זכה באו "משפר דיור", כהגדרת מונ  ,הקונה מצהיר שהינו "חסר דיור" .4.14
ככל שיתברר בכל כי  ,תחייבמו מצהיר הקונהינה בתוקף מלא. ידי המשרד לרכישת דירה בפרויקט וכי זכאותו ה

בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות  לא עמד קונהשלב עד לקבלת החזקה בדירה, שנכון ליום חתימת החוזה, ה
חוזה המכר  הדבר יהווה הפרה שלידוע לו והוא מסכים ש -לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות

 ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור.על ידי המוכר לאלתר יבוטל א והושנחתם עימו 

הדירה נשוא חוזה זה לצד שלישי כלשהו וזאת החל מיום כי ידוע לו שלא יהיה רשאי למכור את הקונה מצהיר,  .4.15
 הרוכש לש זכייתו ממועד שנים)שבע(  7 חלוף עד או ,לדירה 4)חמש( שנים מיום קבלת טופס  5רכישתה ועד חלוף 

נוהל ו/או  לכל בהתאם)או  מביניהם המוקדם לפי, זה בהסכם להתקשר לו שאפשרה המשרד מטעם בהגרלה
 התקשרות   על  תחול  אשר,  האמור  עם  בקשר,  אחרת  מוסמכת  רשותאו  /ו  ישראל  מקרקעי  מועצת  של  אחרת  החלטה
אשר נכרת המועד הקובע לאחר וזאת לרבות הסכם להעברת זכויות , "(הקובע המועד)להלן: " (זה בהסכם הרוכש

 ,ידוע לקונה הקונה יהא רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד. ,. על אף האמור לעילהמועד הקובעלפני 
 כי הפרת ההתחייבות המפורטת לעיל מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

כי ככל ובמועד החתימה על   ככל שהקונה הינו "משפר דיור" כהגדרתו לעיל, אזי הקונה מצהיר ומתחייב בזאת, .4.16
"(, מתחייב הקונה למכור את הדירה הנוספת,  הדירה הנוספת)להלן: " חוזה זה יש בבעלותו דירת מגורים נוספת

 לדירה, והכל בהתאם להוראות המכרז.  4חודשים ממועד קבלת טופס  12עד ולא יאוחר מתום 

על תצהיר וכתב התחייבות  זההקונה בד בבד עם חתימתו על חוזה  יחתום 4.15 /4.16האמור בסעיף  להבטחת .1.1
כי מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כמפורט  ,לקונה ידוע  .זה להסכם 'ח נספחכ"ב הרצבנוסח  המשרדלטובת 

או /ו המקרקעין בפנקסי לעיל לאמור בהתאם הזכויות העברת הגבלת בדבר הערה תרשם"ל, הנ  'ח נספחב
   .זה בעניין המוכר כנגד דרישהאו /ו טענה כל לקונה תהיה, בהתאם להוראות המכרז, ולא המוכר בפנקסי

 מאות )ארבע  450,000בתשלום של  יחוייבאת הדירה טרם חלוף המועד האמור לעיל,  וימכור, כי ככל לקונה ידוע .4.17
 .למשרד  חדשים ליםקש( אלף וחמישים

מובהר ומוסכם בזאת, כי החברה תתקין על הקיר החיצוני של הבניין ו/או על גג הבניין ו/או בלובי הבנין שלט/ים   .4.18
. הסבירעם שם החברה. גודל השלט/ים, גודל הכיתוב ומיקום השלט/ים ייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה 

 .רישום הבית המשותף פיע בתקנוןסעיף זה יוו ייתכןכי  ,הקונה לידיעת הובא

 

 התמורה .5

תנאים,  למועדים ולתשלומים,  ל  בהתאם  התמורה  אתתמורת הדירה והמפורט להלן, מתחייב הקונה לשלם למוכר   .5.1
 "(.התמורה)להלן: " 'גנספח כמפורט ב

נחתם   רםט  וכןזה גם הדירה,    ללובכ,  הפרויקטהיתר בניה לבניית    נתקבל  טרם  זה  חוזה  על  החתימה  ובמועדהואיל   .5.2
, יפקיד לפיכך. '1יא בנספח הקבועות וההוראות ' יאבנספח ההוראות הקבועות  יחולוליווי בנקאי לפרויקט, 

מהתמורה לחשבון הנאמנות המנוהל על ידי עורך   7%במעמד החתימה על הסכם זה תשלום ראשון בשיעור    הקונה
של   ליוויהמוכר בדבר חשבון הבלת הודעת זאת עד לק ,בבנק הפועלים ע"ש רון מלכין בנאמנות,הדין של המוכר

 שובר  באמצעותבון הליווי  , מחשבון הנאמנות לחשכאמור  הסכום ששולם  והעברת,  , קבלת פנקס שובריםהפרויקט
 .מתאים תשלום

לבנק על דרך שעבוד, את   מחותהול  לשעבד  המוכר  בכוונתכי    ,הודע לקונה,  זה  הסכם  הוראות  יתר  מכללגרוע    מבלי
בזה לקונה הוראה בלתי חוזרת לשלם את כל הכספים והתשלומים המגיעים ושיגיעו    ןכלפי הקונה, ונות  וכל זכויותי

 ידי על ויועבר הנאמנות לחשבון ישולם אשר ,לעיל כאמור הראשון לתשלוםעל פי חוזה זה )פרט  למוכרמהקונה 
 ו שיימסר התשלום שוברי תצעובאמ ורק אך, הליוויאך ורק לחשבון  (שובר באמצעות הליווי לחשבון  המוכר"כ ב

בכתב ההתחייבות לבנק המצ"ב  לפעול כמפורט    ,מתחייב הקונה  כן.  בהתאםלפעול    מתחייב  והקונה  המוכר  ידי  על   לו
חתימת הקונה על חוזה    ,ל כאמור בנספח התשלומיםו , והכנוסח אחר כפי שיידרש על ידי הבנק בכלאו    'ה  נספחכ

 ול כאמור.מצידו לפע והתחייבותזה מהווה הסכמה 

לו את פרטיו )שם  ימסרו/הקונה מתחייב למלא בכתב יד קריא וברור על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו



                                                                           "דבס

  _______________________   _______________________ 
 הרוכש                                                    ן בע"מ עמרם אברהם חברה לבני

 513201582ח.פ. 

7 
 

 ותעודת זהות( בהתאם לנתונים המצוינים בחוזה זה וכן את הסכום לתשלום. 

 הבנק  שאינםשוברי התשלום ניתנים לתשלום בכל הבנקים וכי במקרה שהשוברים ישולמו בבנקים    כי,  הודע לקונה
יבוצע לאחר שני ימי עסקים מיום ביצוע התשלום, עם ערך של יום התשלום. במקרה  ליווי, זיכוי חשבון ה המלווה

לו בקשר עם הדירה וטרם   וונמסרעם הקונה, ישיב הקונה למוכר את כל שוברי התשלום שהונפקו    החוזהשל ביטול  
, ולהשיב למוכר את כל ובמצב תקין שוברים בשלמותומתחייב לשמור אצלו את פנקס ה הקונהשולמו. כמו כן, 

 , מכל סיבה שהיא. ושוברי התשלום שלא שולמו על ידי

  עלול רק שמהווה הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הקונה, אלא גם    לא  ,כי תשלום בניגוד לאמור לעיל  ,לקונההודע    .5.3
 כמו;  להלן  כאמור  בנקאית  ערבות  לקונה  לתת  הבנק של  התחייבותו  לרבות,  ועניין  דבר  לשום  הבנק  את  לחייב  שלא

 עלול הבנק שלא להתחשב בתשלומים אלה אם יחליט להמשיך ולסיים את הבנייה. ,כן

כי ביחסים שבין הקונה והמוכר גם תשלומים ששולמו שלא לחשבון   ,ספק, מובהר על אף האמור לעיל ולמען הסר
  הפרויקט יהוו תשלום ע"ח התמורה.

  הצמדה  הפרשי יישאו בלבד בשקלים ישולםעל פי חוזה זה  מוכרם למים שעל הקונה לשלכל תשלום מן התשלו .5.4
 (. 'ג נספח) התשלומיםשנקבעו בנספח  םלתנאיבהתאם  למדד

  היה מחיר הדירה כמפורט בנספח התשלומים הינו כולל מס ערך מוסף, בשיעורו הידוע במועד חתימת הסכם זה.  .5.5
את מס הערך המוסף   ,לשלם  שעליו  תשלום  כל  ביצוע  כר במעמדונה למוישלם הק,  המוסף  הערך  מסוישתנה שיעור  

 נית מס כדין. החל בגינו, בהתאם לשיעורו כחוק ביום ביצוע כל תשלום בפועל, כנגד חשבו

ימים  7, ישולם אותו תשלום בתוך או הדין בהעדר מועד נקוב לתשלום כלשהו החל על הקונה בהתאם לחוזה זה .5.6
 .ממועד דרישת המוכר

ימסור הקונה ר לא יהא חייב לקבל תשלום כלשהו מתוך התמורה לפני המועד הנקוב לתשלומו, אלא אם וכהמ .5.7
( המוכר אישר מראש ובכתב 1) :שלהלן  בתנאים וכן, מראש ימי עסקים (3) שלושהלמוכר הודעה בכתב לפחות 

סך ( 2) לומים.קדמת תשלאשר ה חייבלא  המוכרלקונה לשלם את התשלום טרם המועד החוזי. מובהר בזאת, כי 
שקלים חדשים( צמוד למדד הבסיס, כולל מס  אלף מאה ) ₪ 100,000ל שהתשלום שיוקדם כאמור, לא יפחת מסך 

 באותו האחרון יוםוה  16 -התשלום האמור ישולם על ידי הקונה אך ורק בין הימים ה ( 3) -ערך מוסף כחוק, וכן 
כי המוכר לא יידרש להקדים את מועד מסירת החזקה  ,מובהר ,בכל מקרה , כל אלה במצטבר.(31 – 28)  החודש

, כי מובהראת ביצוע תשלום התמורה.  יקדיםכי הקונה  מכל סיבה שהיא, הוסכםוזאת אף אם  ,בדירה לקונה
במקרה בו הקונה הקדים תשלומים על חשבון התמורה שלא באישור המוכר ו/או מבלי לעמוד בתנאים המפורטים 

 שהקודמומים רשאי לחייב את הקונה בעמלת הנפקת הערבות הבנקאית בגין תשלו מוכר יהאלעיל, ה זהבסעיף 
שהקדים הקונה תשלומים כאמור, ישלם הקונה את התשלום בצירוף הפרשי  במקרה .בניגוד להוראות סעיף זה

  הצמדה למועד בו בוצע התשלום, והמוכר לא יגבה הפרשי הצמדה נוספים וריבית בגין תשלום זה.  

כר ו/או אישורי הבנק להפקדה  כהוכחה לביצועו של תשלום כלשהו ישמשו אך ורק קבלותיו הרשמיות של המו .5.8
 .להלן ' ג בנספח כמוגדר הליווישבוצעה על ידי הקונה לחשבון 

  ובכפוף , זה חוזה של יסודית הפרה מהווה שהפרתםומועדיהם הינם תנאים  נספחיו עלתנאי התשלום בחוזה זה  .5.9
 . להלן 19 סעיף להוראות

 

 הבנייה  .6

כי הדירה תיבנה במומחיות נאותה,  ,הוראה כאמור, המוכר מתחייבבכפוף ליתר הוראות החוזה ובלי לגרוע מכל  .6.1
, בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני )בכפוף לשינויים המותרים  בעלי תו תקן ישראל )ככל שקיים( מחומרים טובים

 והיתרי הבנייה.   י לגרוע מכלליות האמור, התב"ע( ובהתאם להוראות כל דין, לרבות ובלעל פי כל דין

 האמור, תחולנה על בניית הדירה כל ההוראות, כדלקמן:נוסף על כל 

 שינויים ותוספות

(, "שינויים ותוספות"שינוי ו/או תוספת בדירה ביחס למפרט ו/או לתכניות )להלן:    כל  לבצערשאי    יהיהלא  הקונה   .6.2
כספי אשר יפורט פריטים תמורת זיכוי    4, זולת ויתור אפשרי על  ת החזקהפני מועד מסיראחר חתימת הסכם זה ולל

  .במפרט

על פריט מהפריטים הכלולים במפרט והמפורטים להלן וזאת כנגד קבלת זיכוי , הקונה יהא רשאי לוותר כאמור
פסת סה למרודלת כני  ת טלפוןומהמוכר: ארון מטבח, סוללות מים )כיור, אמבטיה, מקלחת(, בית תקע, נקודכספי  

 להסכם זה.  ' א נספחככום הזיכוי הינו כמפורט במפרט הטכני הרצ"ב ס. שירות

יהא רשאי לעשות שינויים  לא  הקונהכי  ,בלי לגרוע מכל מגבלה אחרת המוטלת על פי כל דין, מוסכם במפורש .6.3
  עד למועד מסירת הדירה. בדירה חיצוניים

כי עד   ,להלן. הקונה מתחייב 7א בדרך הקבועה בסעיף לקונה לא תהא זכות לתפוס חזקה כלשהי בדירה, אל .6.4
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ו/או הדירה, בעצמו ו/או באמצעות אחר  יןיהבנלמסירת החזקה בדירה כאמור, לא יתערב בדרך כלשהי בבניית 
יין ו/או לדירה, ולא יכניס לדירה  ו/או לבנ קרקעיןבממטעמו, לא ייכנס ו/או ירשה לאחרים להיכנס לאתר הבנייה 

ים, כל אלה למעט ביקורים באתר שיאושרו יהוט ו/או ציוד כלשהו, בעצמו ו/או באמצעות אחרחפצים ו/או ר
"ק זה  סבהוראות  אין ושיתואמו מראש עם המוכר לצורך בירורים והבהרות, ובלבד שכל אלו ייעשו דרך הקבלן.

 .התכנון ועדות בפני ויותדאות, לרבות הזכות להגשת התנגלהגביל את זכותו של הקונה לפנות לערכ

הקונה מתחייב לא לנהל משא ומתן ו/או לקיים מגע  למועד מסירת החזקה בפרויקט לרוכשי הדירות,  עדכמו כן,  .6.5
כלשהו עם קבלני משנה ו/או בעלי מלאכה ו/או בעלי מקצוע ו/או יועצים ו/או פועלים כלשהם הפועלים במקרקעין 

תיקונים כלשהם, ולא להעסיקם ו/או לשכור את בהרשאת המוכר ו/או מטעמו, לא להזמין אצלם עבודות ו/או 
אין באמור בסעיף זה  .שיידרש ככל, בלבד הקבלן עם להתקשר אלאמישרין ו/או בעקיפין, שירותיהם בכל דרך, ב

בעל מקצוע ו/או יועצים ו/או פועלים   או/ואת הקונה להתקשר עם כל קבלן משנה ו/או בעל מלאכה  להגביל כדי
 . המוכר עם החוזה חתימת טרם עימם יחסים לו שהיו כאלה לגבי או, ת החזקה בדירהלאחר מועד מסיר ,כלשהם

בהתאם להוראות סעיף  , לבקש הקלות בניהסבירהכי המוכר יהא רשאי בכל שלב, לפי שיקול דעתו  ,מוסכם בזה .6.6
רות, שנויים  שינוי תוכנית הדי ,ין, לרבות הוספת דירותי, בתוכניות הבנ1965- לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 147

ים בבניין, הקצאת שטחים ליעודים שונים ושינוי בהקצאות כאלו, וכן גריעת חלקים מהמקרקעין על פי שיקול פנימי
וזאת בכל דרך שהיא, לרבות   ,או כפי שיורו לו הרשויות המוסמכות  החכירה  הסכםבהתאם להוראות  ,  סבירהדעתו  

  לכל צורך אחר כפי שיחליט המוכר, והכל   ן לצרכי ציבור והןאו החכרתם, וזאת העל דרך של העברת זכויות בהם ו/
 בחוזה  המפורטלעומת    הצמדותיה  על,  בכפוף לכך שלא יהיה שינוי מהותי בדירה עצמהו  בהתאם להוראות המכרז,

כי המוכר יהיה רשאי לבצע שינויים שיידרשו על ידי כל רשות מוסמכת וזאת אף אם יהיו  ,עוד מוסכם בזאת .זה
 כאמור  מהותייםבאופן סופי שינויים    ויאושרוכי ככל    ,הובהר לקונה  .המצורפים לחוזה זה  מפרט ולתכניותבניגוד ל

ימים ממועד  30תוך זה ב חוזהלבטל  זכותה לקונהלעיל, אשר עולים על הסטיה המותרת בחוק המכר, שמורה 
, במקרה כן  כמו.  כאמור  בשינויים  לעיין  האפשרות  לקונה  הנולאחר שנית  קבלת ההודעה הסופית על השינויים הנ"ל

 . החוזההכספים ששולמו, בערכם הריאלי, וכן ייחתמו כלל המסמכים הנדרשים לצורך ביטול  יושבושל ביטול 

ויות בפני ועדות  דזה להגביל את זכותו של הקונה לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנג אין בהוראות ס"ק
 התכנון.

על ידי  הבניןה ו/או ניצול נוסף שינתנו לגבי המקרקעין ו/או זי בניה ו/או הקלכי כל תוספת אחו ,מוסכם בזה .6.7
רשאי להשתמש   יהיההמוכר  ת בהם.הרשויות המוסמכות יהיו שייכים למוכר בלבד, ולקונה לא תהיינה כל זכויו

ה לא תחולנה ז "קסכי הוראות  ,לקונה הובהר, כן כמו .דין לכל ובכפוף הסביר דעתובזכויותיו כאמור לפי שיקול 
. לרוכשים היזם ביןהדירות בפרויקט  כללמכר בגין  חוזי כל שייחתמועל זכויות בניה עתידיות שייווצרו לאחר 

כי עם מכירת כל היחידות הפרויקט לא יוותרו בידי המוכר זכויות בניה כלשהן ו/או רכוש משותף אשר  ,מובהר
 אינו מוצמד ליחידה כלשהי. 

, חדר שנאים )טרנספורמציה( ו/או  ובתוכניות ין או בסמוך לו, במיקום המצויין במפרטירשאי להקים בבנ מוכרה .6.8
. כמו כן, במקרה שיחול שינוי לדרישתן בהתאםמתקנים אחרים עבור חברת החשמל וספקיות התקשורת והגז, 

כי   ,ובהרמב.  לקונה בכת  המוכרודיע על כך  י,  ו בתוכניות  במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל לעומת המצויין במפרט
 ות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכ

ו/או דרך הבניין ו/או   קרקעיןהמהסכמת הקונה, להעביר דרך  בקבלת    צורךללא  ו  המסירה  למועד  עד  ,המוכר רשאי .6.9
ות רשות מוסמכת כלשהי, החניות )לרבות אלה שיוצמדו לדירה, ככל שיוצמדו( בעצמו או באמצע ו/או הדירה דרך

ניקוז, צנרת חשמל )לרבות ביוב,  גז, סולר, בנזין,  צנרת  צינורות הסקה, צינורות תיעול,    תעלות ו/או צינורות מים או
וכן כל צנרת ו/או כבל ו/או  ותקשורת כבלי טלפון, כבלים לאנטנות טלוויזיה, כבלי טלביזיה(, טרנספורמציהחדר 

וזאת בין אם המתקנים האמורים משרתים את  הדירה,   ,חשמל  כבלימודים ולמתוח  תעלה מסוג אחר, וכן להציב ע
בין אם הם משמשים ו/או מחברים ו/או מקשרים דירות אחרות בבנין ובין אם הפעולות הנדרשות נובעות מדרישה 

ות על הקונה לאפשר למוכר ו/או לרשוי -ככל ויידרשו לאחר מסירת החזקה, של רשות כלשהי, ובמקרים אלה
האמורים לעיל, לנציגיהם, המועסקים על ידם ו/או כל מי מטעמם, להיכנס  המוסמכות ו/או לכל אחד מהגופים

לדירה )על כל הצמוד לה( על מנת להוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולות אשר ידרשו לכל אחד מהצרכים  
 להיכנס  ,ביצוע האמור בסעיף זה  רים, ובלבד שלאחר מסירת החזקה, יהא על המוכר לתאם מראש עם הקונההאמו

, ובכפוף לכך שזכויות הקונה לשימוש סביר בדירה הולהשיב את מצב הדירה, לקדמותלדירה לאחר קבלת הסכמתו  
 לא תיפגענה. 

 הפרויקטגישה לבניין או לכל יחידה מיחידות  יהא רשאי לסגור באופן זמני מעברים, חדרי מדרגות, דרכי המוכר .6.10
 שיקטין סביר חלופי סידור הסדרת תוך זאת כל, שבפרויקטתקנים לקי או זמני שימוש במו/או להפסיק באופן ח

 .כאמור הפסקה או סגירה עקבויאפשר גישה סבירה ובטוחה לדירה והצמדותיה   הנגרמת ההפרעה את

 ו/או בחלקים מהם גם לאחר מסירת  במקרקעיןו/או  בבנייןכי המוכר יהא רשאי להמשיך בבנייה  ,לקונה הודע .6.11
  ככל  שימנע באופן תבצעוי הבניה  שעבודות ובלבדבפרויקט, ירה האחרונה הדירה לקונה ואף לאחר מסירת הד

 .הדירה גישה סבירה לדירתו על הצמדותיה ושימוש סביר בנכס קונהולא ימנעו מ לקונה  הפרעה האפשר
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  מסירת החזקה .7

בכפוף  .דלהלן 7.2ף לאמור בסעיף כפווב הקונה מתחייב לקבל את החזקה בדירה בהתאם לכל ההוראות דלהלן .7.1
למילוי כל התחייבויות הקונה על פי החוזה במלואן ובמועדן, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע מלוא 

הדירה ולמסור לקונה מתחייב המוכר להשלים את בניית  לעיל,    5.1התשלום המיועד למועד המסירה כאמור בסעיף  
 (."המסירה מועד")להלן:   28.2.2023 ליום עדאת החזקה 

 התכנון  לתקנות  5  תקנה  לפי  שירותים  להספקת)אישור    לאכלוס  4  טופסשניתן    לאחרהחזקה בדירה תימסר לקונה   .7.2
יה  כשהדירה ראויה למגורים ופנו, המוסמכת הרשות מאת( וטלפון מים, חשמל שירותי למתן)אישורים  והבניה

 בדבר הערהלמעט  ,שלישי צד של אחרת זכות או משכנתא, עיקול, שעבוד, חובוחופשיה מכל  מכל אדם וחפץ
  בפנקסי  שתרשם יכול)ההערה  למשתכן מחיר דירת על המוטלות למגבלות בהתאם עסקה מעשיית הימנעות

 כביטחון  שניתנה נתאמשכ בדבראו התחייבות , הערה בהתאם להוראות המכרז (המוכר בפנקסיאו /ו המקרקעין
 . או משכנתא שנרשמה על פי בקשת הקונה ו/או זכויות צד שלישי אחרות הקשורות בקונה  דירהה  לרכישת  להלוואה

כי הדירה תיחשב ראויה  ,והחשמל. מובהר הגז, מחובר לרשת הביוב, המים הבניןכמו כן, במועד המסירה יהא  .7.3
  הגז במצב שניתן לחברה לרשתות החשמל,  וכשהיא זה זהחו ולהוראות למפרט בהתאם הבהיותה בנוי למגורים

 בהתאם, הרלבנטיים הספקים עם הקונה בהתקשרות מותנה בפועל הדירה חיבור כי ,מובהר אולם .והמים
או /ו בבנייןהשלמה בחלקים אחרים  ודותועב במקרקעיןגם אם עבודות הפיתוח  וזאת, זה חוזה להוראות

  . לקונה  הפרעה  האפשר  ככל  שימנע  באופן  יתבצעו  שהעבודותתיימנה, ובלבד  תס  לא  אחרות  ביחידותאו  /ו  מקרקעיןב
כי המוכר יבצע על חשבונו את כל הנדרש בגין חיבור המבנה והדירה לתשתיות החשמל   ,יובהר ,למען הסר ספק

 שת בקשהציג לובלבד  י המוכריד)ככל שהתשלום שולם על  למוכרכי הקונה ישלם או ישיב  ,והמים ויובהר בזאת
כתנאי  ,אסמכתאות בגין ביצוע התשלום כאמור( את התשלומים המפורטים להלן ותשלומים אלה בלבד קונהה

ככלל   -תשלום בגין מונה המים לדירה, שבוצע/יבוצע לרשות המים או לתאגיד המים. גז  -למסירת הדירה: מים 
ריג בו המוכר ביצע את בר במקרה חבמידה ומדוחיבורי הגז יעשה על ידי הקונה באופן עצמאי מול חברת הגז. 

גבות את אותו לים עבור הקונה, יוכל המוכר חיבור הדירה עבור הקונה ואת התשלום בגין פיקדון של אחד החלק
קיבלה את  מוכרהסכום מהקונה בכפוף להמצאת אסמכתא לקונה על ביצוע התשלום, כאמור לעיל ורק ככל שה

לרבות  לחשמל, וכל העלות הכרוכה בכך, הדירהתשלום בגין חיבור לא יגבה מהקונה כל  -חשמלהסכמת הקונה. 
 . בלבד מוכרמוטל על ה עלות המונה עבור הדירה, 

 בבנין ו/או במקרקעין, כי גם לאחר מסירת החזקה בדירה לקונה, יהיה המוכר רשאי לבצע עבודות לקונה מובהר .7.4
  מונעת שלמת עבודות הפיתוח אינה שאי ה ובלבד ו/או ברכוש המשותף ו/או ביחידות הבעלים מקרקעיןבו/או 

המוכר מתחייב לעשות מאמץ סביר על מנת   .בנכסמוש סביר  הדירה גישה סבירה לדירתו על הצמדותיה ושי  קונהמ
, בפרויקט האחרונה הדירה מסירת ממועד חודשים 12לתום  ועד שעבודות הפיתוח תסתיימנה בתוך זמן סביר

בזאת, כי כל העלויות   מובהר. לקונה הפרעה  האפשר ככל שימנע ובאופן ,רהמוכבכפוף לעיכובים שאינם בשליטת 
  בפרויקט  האחרונה הדירה  מסירת ממועד חודשים 12ע"י המוכר עד לתום  שיתבצעו"ל הנ בגין עבודות הפיתוח 

 על ידו בלבד.  וישולמו המוכר על יחולו לעיל כאמור

 בשנהאו  /ו  שמיטה  בשנת  היהודית  המסורת  פי  על  לבצען  ראסו  אשר  פיתוח  עבודות  שתהיינה  ככל,  כימובהר    ,כן  כמו
, כאמור האיסור תקופת לאחר המוכר ידי על יבוצעו והן העבודות לביצוע המועד יידחה, השמיטה לשנת שקדמה

 . פיצויאו /ו תרופהאו /ו סעד לקונה  יקנה שהדבר מבלי והכל

 : המסירה מועד דחיית

 זה  בהסכם  המוכר  התחייבויות  של  הפרה  יהוו  לא  ימים  60  על  יעלה  שלא  לקונה  ובמסירתה  הדירה  בהשלמת  איחור .7.5
 .  ( "סעיפי האיחור במסירה")כל הסעיפים דלעיל יקראו לשם קיצור ביחד להלן:    כלשהו  בסעד  הקונה  את  יזכו  ולא

 הוכחת   בלא,  לפיצויים   הקונה  זכאי,  המסירה  ממועד  ימים  60  שחלפו  לאחר  לקונה  הדירה  את  מסר  לא  שהמוכר  ככל .7.6
 : או חלק ממנו ממועד המסירה ועד למסירה בפועל, כלהלן  שחוד כל בעבור, להלן ורטפהמ בסכום, קזנ

התקופה בעבור  1.5סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב  .7.6.1
 שתחילתה במועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד.

בעבור תקופה - 1.25ה כשהם מוכפלים ב ירה דומה בגודלה ובמיקומהשווה לדמי שכירות של ד סכום .7.6.2
 שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה ואילך.

הימים שתחילתם במועד   הפיצויים הקבועים לעיל ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש. הפיצויים בעד שישים .7.7
איחור מותרת אחרת  אחרת ועל כל תקופתנוסף על כל הוראה  ורים.שישים הימים האמ םהמסירה, ישולמו בתו

כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכר ושאין למוכר שליטה   אםכי  ,, מוסכם בזהו/או על פי דין כאמור לעיל
, גיוס כללי, פעולות איבה, מהומות, שביתות ו/או השבתות כלליות בענף מלחמהעליון,    מכחעליהם או אם כתוצאה  

כלל ארצי בכוח אדם )לרבות עקב סגר כללי או הגבלת  ארצי בחומרי בניה, מחסורניה או במשק, מחסור כלל הב
כניסת פועלים(, תופעות טבע חריגות, גילוי עתיקות או אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעות ע"י  

)להלן:   וכרמה  באשמת  הוצאו  שלא  ובלבד,  עירוניים  או  ממשלתייםהרשות המקומית שאינו באשמת המוכר, צווים  
 סביר באופן המתחייבת זמן בתקופת ,הצפוי המסירה מועד יידחה - הדירה בהשלמת עיכוב יחול, "(הכוח העליון "

 התמורה חשבון על לשלם הקונה על אשר האחרון התשלום אף יידחה זה ובמקרה"ל, הנ העיכוב או מההפרעה
מנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב . המוכר ינקוט באמצעים סבירים על מנת לבהתאם ללוח התשלומים
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כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא תחול לגבי אירועים   ,למען הסר ספק, יובהר בהשלמת הדירה.
ו שהיה עליו לקחת את הסיכון שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על המוכר, בין במפורש ובין במשתמע, א

   .סביר באופן לגביהם

לעיל לא יהוו הפרה כלשהי   .7.7  -ו  7.5  כי איחור במסירה מהנסיבות האמורות בסעיף  ,יובהר בזאת  ,קפס  הסר  למען .7.8
 מצד המוכר ולא יזכו את הקונה בפיצוי כלשהו. 

, ולא יאוחר זה  בסעיף  המנויות  מהסיבות  אחת  בשל  המסירה  מועד  את  לדחות  הצורך  על  למוכר  שנודע  לאחר  בסמוך .7.9
 ויפרט  הצפוי המסירה מועד דחיית על  לקונה המוכר יודיע)לפי המוקדם מבניהם(  מחודשיים לפני מועד המסירה

  לקבוע  ניתן לא ההודעה הוצאת שבמועד ככל. החדש הצפויאת הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה  בהודעתו
 ניםתוהנ אודות לו היוודע עם נפרדת בהודעה כך על המוכר עייוד, החדש המסירה מועד ואת הדחייה תקופת את
 "ל. הנ

 במהלך התעורר זה בסעיף המנויות מהסיבות מאחת המסירה מועד לדחיית שהצורך במקרה, לעיל האמור אף על .7.10
 במהלך גם כאמור המסירה מועד דחיית על לרוכש להודיע  המוכר יוכל, המסירה מועד לפני האחרונים החודשיים

 תנאי  של  להתקיימותם  שבנוסף  ובלבד,  המסירה  מועד  את  לדחות  הצורך  על  לו  שנודע  לאחר  בסמוך,  אלה   חודשיים
 את  המעכב הגורם של התרחשותו את, החוזה כריתת בעת, סביר באופן לצפות יכול היה לא המוכר, זה סעיף

 . הדירה השלמת

כי  ,מובהר ,ספק)להסרת  המסירה ממועד חודשים שישה  על תעלה זה סעיף לפי המסירה מועד שדחיית במקרה .7.11
לעיל(, יהיה הרוכש זכאי לבטל את ההסכם   0יים המנויה בסעיף  ולל את התקופה בת החודשמנין ששת החודשים כ

 כאמור ביטול על . כדין וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, ולקבל השבה של כל הסכומים ששילם על חשבון התמורה
 . סיכול של במקרה חוזה של ביטולו לגבי הדין הוראות יחולו

או יותר מהתחייבויותיו בחוזה   , הרי שאם יאחר הקונה במילוי אחתהאיחור במסירה  בסעיפי  מבלי לגרוע מהאמור .7.12
מבלי לפגוע ביתר תרופות  הרי, להלןלעיל ולרבות כאמור  אשר גרמו לאיחור המסירה בפועל, זה במלואן ובמועדן,

באותו ויוארך מועד המסירה בפועל  הרלוונטיות תיוהתחייבויו יתיר הדבר למוכר איחור מקביל במילוי -המוכר 
 במילוי ההתחייבות האמורה. פרק זמן שאיחר הקונה 

החזקה בפרק זמן הזהה לפרקי  תמסיר, יידחה מועד במסירה האיחור בסעיפיבכל אחד מהמקרים המפורטים  .7.13
 .  הדין להוראות בכפוף והכל רלוונטי עיכוב אותו שלהזמן 

לרשותו  דירהה את לקבל הקונה את יזמין ובה, בכתב הודעה קונהלמוכר הישלח  הדירההשלמת למועד  סמוך .7.14
לא יתאם מועד   הקונהש ככל ימים ממשלוח ההודעה. 21-במועד שיתואם בינו לבין המוכר, שלא יהיה מאוחר מ

נוספת, ובה יתבקש לרשותו, ישלח לו המוכר הודעה  הדירהו/או לא יגיע לקבל את  כלעיללרשותו  הדירהלמסירת 
)להלן:   זו הודעה ממשלוח ימים 10 -אוחר מלרשותו שלא יהיה מ הדירהלתאם מועד למסירת הקונה בשנית 

מתחייב להופיע בדירה במועד המיועד, לקבל את החזקה בדירה ולקיים את יתר  הקונה ."(המועד המיועד"
 כמפורט בחוזה. ההתחייבויות שעליו לקיים עד למועד מסירת החזקה )ועד בכלל(, 

מוקדם למועד הנזכר בסעיף    למועד  -בדירהזכאי להקדים את מועד מסירת החזקה    המוכרכי    ,ספק מובהרלהסרת   .7.15
ימים ובלבד שמסר לקונה הודעה על מסירה מוקדמת כאמור לא יאוחר מחודשיים   60בתקופה של עד  , לעיל 7.1

 ימים כאמור, מותנית בהסכמת הקונה.  60ועד המסירה שהוקדם. הקדמת מועד המסירה בתקופה העולה על  לפני מ
או /ו חפצים אליה להכניסאו /ו בדירה חזקה לתפוס זכאי יהיה ולא יתפוס לא הקונה כי ,מובהרסר ספק ה למען

   .זה חוזה להוראות בהתאם לרשותו תימסר שזו לפני כלשהם מתקנים

 המסירה הקונה למועדהתחייבויות 

תנאי מוקדם להתחייבות המוכר למסור לו את החזקה כי  ,הובא לידיעת הקונהנוסף על כל הוראה אחרת בחוזה,  .7.16
 בדירה יהא מילוי כל אחת מהתחייבויות הקונה המפורטות להלן:  

 חוזה. ה  פי עלהקונה שילם את מלוא התמורה ואת מלוא יתר התשלומים החלים עליו  .7.16.1

בפועל את כל כתבי הערבות הבנקאית   אחר  מוסכם  דין  עורךאו  /ו  קונההין של  בידי עורך הדהקונה הפקיד   .7.16.2
אותן קיבל מהמוכר, אם קיבל, עד לאותו מועד בהתאם להוראות החוזה ולהוראות או פוליסות הביטוח  /ו

יות את הערבויות הבנקא  קייחז  אחר  מוסכם  דין  עורךאו  /ו  קונהההדין של    עורך  .רוכשים  להבטחתחוק  ה
בו המציא המוכר לקונה  מועדבוהוא יעבירם לידי המוכר ו/או הבנק  בנאמנותאו פוליסות הביטוח /ו

או  הקונהבדרך של רישום הערת אזהרה לטובת  לרבות, רוכשים להבטחת חוקלבטוחה חלופית בהתאם 
  .מותנה הבלתי ההחרגה מכתב והמצאתחתימה על חוזה חכירה 

 ל המסירה.ם בפועל על פרטיכ וחתי הקונה .7.16.3

  מסירת החזקה לקונה בהתאם להוראות החוזה ואילך, תחולנה בין היתר ההוראות, כדלקמן: במועדהחל  .7.17

שמור על ל  מנת  על  המוכראת כל התשלומים שיוציא    שלםתחול החובה ל  קונההעל  להוראות הדין,    בכפוף .7.17.1
 שיציג  אסמכתאות כנגד אתוז, הדירה ו/או על תכולתה ו/או אביזריה ו/או על שלמות הדירה, ככל ויהיו

"ז,  התשכ,  השומרים  חוק  הוראות  לפי  הנכס  לשמירת  המוכר  מאחריות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין.  המוכר
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1967.  

תחול על הקונה האחריות והחובה לשלם את כל תשלומי החובה החלים עליו לגבי התקופה שלאחר  .7.17.2
להלן, ותחולנה על הקונה כל החובות המוטלות על  14.7מסירת החזקה בדירה, בהתאם להוראות סעיף 

 מחזיק נכס מקרקעין ועל בעליו על פי כל דין. 

 להלן, לכל דבר ועניין.  8יחל מניינה של תקופת אחריות המוכר בהתאם להוראות סעיף  .7.17.3

 מחדל של הקונה ה עקב מעשה או אי מסירת החזק

בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים המוקנים למוכר על פי מה, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזמ .7.18
עקב מעשה או מחדל כלשהם של הקונה,   ,היה והחזקה בדירה לא תימסר לקונה בפועל -החוזה ו/או על פי כל דין 

ממועד   ימים  10  בתוךולא במועד נוסף שיהיה  לא הופיע הקונה במועד המסירה  ,  לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור
)ובלבד שלא קיימים בדירה ליקויים אשר אינם מאפשרים שימוש  לא קיבל את הדירה לרשותו אוהמסירה הנ"ל 

  בין  ,תחולנה ,או לא היה זכאי לקבל את הדירה לרשותו עקב אי מילוי התחייבויותיו בחוזה זהסביר למגורים( 
 גם כל ההוראות הבאות:  ,היתר

 .זה חוזהבהתאם להוראות הדירה תיחשב כאילו נמסרה לקונה  .7.18.1

כי עד שהקונה ישלם למוכר את מלוא התשלומים  , במפורש לקונה הובהר ומבלי לגרוע באמור,אולם,  .7.18.2
 ; דירהב פועל חזקה בההקונה  תמסר לידיהחלים עליו על פי החוזה, לא 

 פרטיכל המסירה 

 מראש  בתאום,  המסירה  למועד  ובסמוך  לפני  מטעמו  מי  באמצעותאו  /ו  בעצמו  הדירה  את  לבדוק  רשאי  יההי  הקונה .7.19
או  המוכר"י ע תיערך  ,ללעי 7.14במועד המיועד כאמור בסעיף  או ,7.1מועד המסירה כאמור בסעיף ב. המוכר עם

אשר תיחתם על ידם, ובה יצוין כל פגם, ליקוי, או אי התאמה אשר התגלו ע"י הצדדים   תירשומת  והקונה  מי מטעמו
 "(. המסירה פרוטוקול)להלן: "במועד המסירה 

 . מהצדדים אחד כל של הסתייגות או הערה כל יכלול המסירה פרוטוקול .7.20

התאמה לתוכניות -או איפגמים וליקויים בדירה, ככל שיהיו, לקויים ו/ םגבפרטיכל המסירה יירשמו ויצוינו  .7.21
 ,מובהר בזאת  ,קות(. להסרת ספ"הליקויים הנטענים"ולמפרט, המצריכים תיקון בהתאם להוראות החוזה )להלן:  

כר פריטים או עבודות הטעונים תיקון, אין בחתימת נציג המו בדברירשמו כל הערות וטענות הקונה  בפרטיכלכי 
  מהליקויים הנטענים אכן קיימים בדירה.על פרטיכל המסירה משום אישור ו/או הודאה בכך שאיזה 

היו אי התאמות נוספות,   אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה לרשות הקונה לא .7.22
ותן כאמור, ואין בכוחו כדי למנוע תן בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ובין שלא היה ניתן לגלבין שניתן היה לגלו

  בדבר אי התאמה.מהקונה להעלות טענות 

 .דין כל פי על המוכר אחריות את לשלול או לסייג כדי המסירה פרוטוקול בעריכת אין .7.23

 נמסרה שהיא או, ליקויים בדירה שאין לכך ראיה משום עצמה המסירה בביצועאו /ו המסירה בפרוטוקול אין .7.24
 . הרוכש רצון לשביעות

 בפרוטוקול המסירה. 7.24  - 7.22מתחייב לכלול את הוראות סעיפים  המוכר .7.25

והכל   יתוקנו על ידי המוכר תוך זמן סביר לאחר מסירת הדירה לקונה  -שקיימים בדירה ככל ואכן קיימים    ליקויים .7.26
 . בכפוף להוראות הדין

למנוע שימוש  את החזקה בדירה, על אף הליקויים הנטענים, ובלבד שאין בליקוי הנטען כדי ייב לקבל הקונה מתח .7.27
 סביר בדירה למגורים.

 בדירה ליקויים בדבר)דירות(  המכר חוק של הקוגנטיות הוראות פי על הקונה מזכויות לגרוע כדי לעיל באמור אין .7.28
 בחוק  המנויות לתקופות בכפוף, לקונה הדירה מסירת לאחר שהתהוואו /ו, סבירה בבדיקה לגילוי ניתנים שאינם
 .ובכפוף להוראות הדין המכר

סרב הקונה לחתום על פרטיכל מסירה, לא יהא בכך כדי לגרוע במאומה ממשקלו או ממעמדו של פרטיכל המסירה  .7.29
 , ואולם נציג המוכר יציין עובדה זו על גבי הפרטיכל.יןיוענלכל דבר 

שיתואם   נס לדירה במועדלקבלן משנה ו/או לפועלים מטעמם להיכ  מוכר ו/או לקבלן ו/אוהקונה מתחייב לאפשר ל .7.30
 , על מנת לבצע תיקונים בדירה ו/או בדירה אחרת בבנין7.26לביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לסעיף  עימו

 לשאר או  /ו  לקונה  הפרעה  האפשר  ככל  שימנע  באופן  הניתן  ככלן,  ש וכמרא  בתיאוםובלבד שביצוע התיקונים ייעשו  
 . בבניין הדיירים

, לאפשר למוכר ביצוע התיקונים דלעיל במועד שנקבע לכך )הוא או מי מטעמו(  הקונה מתחייב בזה להימצא בדירה .7.31
לשמירת תכולת הדירה והריהוט בעת ביצוע   סבירות בפעולותלעיל, ולנקוט  7.30 סעיףבהתאם להוראות 
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 התיקונים. 

 

 אחריות ובדק .8

( שיתגלו בדירה, לעומת תיאורם במפרט "הפגמים"המוכר יתקן על חשבונו כל פגם, ליקוי או אי התאמה )להלן:  .8.1
כפי שהינם במועד חתימת חוזה זה  ,(תנאיו ואגרות התכנון והבניה )בקשה להיתר, בתקנותאו בתקן רשמי או 

למשך  זאת"( והתאמות אי" /"התאמה אי" :)להלן  חוק המכר ובה לתקנם חלה על המוכר על פי הוראותושהח
כפי שיהיה בתוקף, ושלא יעלו על התקופות שהינן בתוקף   ,פי חוק המכר  התקופות שחובה כאמור חלה על המוכר על

 במועד חתימת חוזה זה.  

הפגמים נגרמו עקב אשמתו ו/או   כי  ,הוכח  קרה בול בכל מלא תחו  המבצעאו הקבלן  /ואחריות המוכר ו/או הקבלן   .8.2
על ידי הקונה ו/או עקב שימוש ו/או  אחריותו של הקונה ו/או מי מטעמו ו/או עקב ביצוע שינויים ו/או תוספות

 אחזקה בלתי נאותים ו/או בלתי סבירים בדירה ו/או בניגוד להוראות המוכר ו/או היצרן.

שהרוכש יודיע למוכר על קיום כל אי התאמה   ,בכך ותמותנ לעיל כאמור התאמות אי לתיקון המוכר התחייבויות .8.3
ואם לא ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, תוך זמן סביר   המסירה  ממועד  שנה  בתוך

  ."(התאמהבדבר אי  הודעה": להלן ) מהיום בו נתגלתה אי ההתאמה

 ממועד סביר זמן בתוך דין כל ולפי זה בהסכם כאמור בביצוען חייב ואהש ההתאמות אי תיקון את יבצע המוכר .8.4
ככל שכתוצאה . מיידיכי תיקון ליקויים דחופים יבוצע באופן  ,ויובהר ההתאמה אי בדבר הרוכש ההודעת מסירת

"ל יתקן המוכר כל נזק כנ -מביצוע תיקונים ע"י המוכר או מי מטעמו כלעיל ייגרם נזק לנכס או לרכוש המשותף
  .או הרכוש המשותף לקדמותם ככל שניתן, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות התיקון ויחזיר את מצב הנכס

או לקבלני משנה, להיכנס לדירה לשם בדיקתה וכדי לבצע  /ו המבצע  לקבלן הקונה מתחייב לאפשר למוכר, לקבלן,  .8.5
יין ו/או ים שידרשו בדירות אחרות בבנוכן לבצע מתוך הדירה תיקונ ,שתהיינה ככל, אי ההתאמות בה את תיקוני

 בתיאום מראש עם הקונה. ועשו בשעות סבירות יברכוש המשותף, ובלבד שאלה י

 שיהיו סביר עבודה ושטח וסבירה נוחה גישה התיקונים את שיבצע מי לרשות להעמיד הקונה מתחייב, כן כמו
 .עות העבודה המקובלותים יבוצעו בשוכן שהתיקונ התיקונים ביצוע לאפשר יכד ,העניין בנסיבות דרושים

וככל האפשר ברצף אחד,   המבצעאו הקבלן  /והתיקונים יבוצעו בכל הדירות במועד שיקבע ע"י המוכר ו/או הקבלן   .8.6
צוע התיקון יפרט לתיקונים שאינם סובלים דיחוי שיתוקנו, ככל האפשר, בסמוך לדרישה ובכפוף לאפשרות ב

 לעיל בכדי לגרוע מהוראות חוק המכר )דירות(.באמור  כי אין ,יובהר מבחינת עונות השנה.

על פי הוראות חוק המכר או הסכם זה, לתקנה  מחוייבאי התאמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר המוכר  התהתגל .8.7
על פי הוראות הסכם זה והדין,  כלעילאי ההתאמה, יתקן המוכר את אי ההתאמה  בדברוניתנה למוכר הודעה 

 למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה. איפשרובתנאי שהקונה 

  הודעת   במועד  שתחילתן  שנתיים  במשך  יותר  או  אחת  פעם  אותה  תיקן  שהמוכר  לאחר  ההתאמה  אי  והתגלתה  חזרה
 הודעת  ממועד  סביר  זמן  בתוך  אותה  תיקן  לא  והמוכר  דחוףההתאמה  -אי  של  שתיקונה  אוהתאמה,  -אי  בדבר  הקונה
 על מוקדמת הודעה למוכר הקונה ימסור זה במקרה. התיקון בהוצאות יישא כרוהמו לתקנה הקונה רשאי, הקונה

 .התיקון ביצוע טרם בכתב כך

לו  שימסרו כפי והשימוש התחזוקה להוראות ובהתאם סבירה בצורה בדירה ישתמש כי ,ומתחייב מצהיר הקונה .8.8
 הקבלן או  /ו  המוכר  ידי  על  דכנועושי  וכפי,  החזקה  מסירת  ממועד  יאוחר  ולא  עד  ידיו  על  חתומות  כשהן  ,ע"י המוכר

 .הסביר דעתם  שיקול"י ועפ  לעת מעת המבצע

"( מהקבלן או  אחריות תעודתהתחייבות ו/או תעודת אחריות )להלן: " ילקונה כתבהמוכר יהיה רשאי להמציא  .8.9
יזרים מקבלני משנה שהועסקו בבניית הבנין או מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או של אב

ספק, אחריות ישירה כלפי הקונה לגבי  היקבל על עצמו הקבלן, קבלן המשנה או  הםבהנרכשים מוכנים מספקים, 
העבודות או המתקנים, המערכות, המוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו. המציא המוכר 

 לקבלן או לקבלני המשנה או  ישירותת לעיל, יהיה על הקונה לפנוכהתחייבות או תעודות אחריות  ילקונה כתב
ולהעביר העתק פנייתו למוכר. במקרה שהקבלן או הספק לא נענה   לעיכלבדבר אי התאמה  הודעהלספקים בכל 

  או , או שהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק  בתוך זמן סביר לפניית הקונה
זה יהיה רשאי הקונה לשוב ולפנות  קשת הקונה, ובמקרהאו קבוע, שלא לב כונס נכסים זמני להםמחמת שמונה 

. למוכר בדרישה לביצוע תיקונים והמוכר יתקן את הליקויים ואי ההתאמות כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין
 כםמהס  שנובעת  כפי  הקונה  כלפי  המוכר  באחריות  לפגוע   או להסיר  כדי  לעיל  באמור  אין  כיהסר ספק, יובהר   למען

  .ו/או להסיר מהמוכר אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין זה

או נעשה שימוש בחומרים שסופקו   לאחר מועד המסירה  בוצעו שינויים או תוספות ע"י הקונה או מי מטעמו בדירה .8.10
הרי   ( כל עוד חלה אחריות כלשהי על המוכר מכח חוק המכר בגין הפגמים,"התוספות"על ידי הקונה דלעיל )להלן:  

 ושאר הוכח כי הם מבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה לא יהיה המוכר אחראי לתיקון הפגמים שיתגלו בדירה
  נובעים מהתוספות והקונה יהיה מנוע מלטעון כל טענה כלפי המוכר בקשר לכך.

מהוראות  לגרועזה לעיל, על כל סעיפי המשנה שבו, בכדי  8כי לא יהיה בהוראות סעיף  ,להסרת כל ספק, יובהר .8.11
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 חוק המכר, שלא ניתן להתנות עליהן. 

 

 סטיות מותרות, מידות וחישובים  .9

ו/או תוכניות המכר המצורפים לחוזה זה   הטכניפרט המ לעומתמוסכם ומוצהר במפורש, כי סטיות ו/או שינויים  .9.1
או שינויים בשיעור  /ואו מידות שטחי הרכוש המשותף בפועל ו/או סטיות  /ובמידות הדירה    2%בשיעור של עד    שהינן

ו/או סטיות ו/או שינויים   ,)ככל וצמודה( בין שטח חצר ו/או גינה הצמודה לדירה ביחס למפרט בפועל 5%של עד 
ות על המותר  ,בכמויות ובמידות האביזרים המופיעים במפרט בפועל ו/או סטיות אחרות כאמור  5%בשיעור של עד  

רת החוזה או שינויו ו/או כאי התאמה, ולא יזכו את הקונה חשבו כהפ(, לא יי"הסטייה המותרת"פי כל דין )להלן:  
  בתרופה ו/או סעד כלשהם, לרבות פיצוי ו/או שיפוי כלשהו, והקונה מוותר על כל טענה בקשר לכך.

 דעתו  שיקול  לפי  המוכר  ידי  על  ייקבעו  -בנספחיו  או זה  בחוזה  נקבעו  לא  אשר  ,והיקפה  טיבה,  הבניה  אודות  פרטים .9.2
מסוגו של הפרויקט  לפרויקטיםבענף הבניה  למקובל להוראות המכרז, הנחיות המשרד וכן,  בכפוף ,הסביר

 .המוסמכות הרשויות לדרישותו

 

 אחריות הקבלן .10

הקבלן )כלפי המוכר( את כל  עצמוכי במסגרת היחסים שבין המוכר לבין הקבלן, קיבל על  ,הקונה לידיעת הובא .10.1
הפגמים   האחריות הכוללת לבניית הבנין והדירה, למועד המסירה ולתיקון כלהתחייבויות המוכר כלפי הקונה בגין  

 מכל לגרוע מבלי אתוז, ולפי דין חוזה זהבאשר יתגלו בדירה ואשר המוכר חב בתיקונם כלפי הקונה, כאמור 
ה למילוי כי המוכר יוותר ערב כלפי הקונ  ,ויובהר  עליהן  להתנות  ניתן  שלא,  המכר  חוק  לפי  המוכר  של  התחייבויותיו

 ., על פי דיןהתחייבויותיו שהעביר

הקונה מתחייב להפנות לקבלן כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתהיינה לו, אם וככל שתהיינה לו, בכל הקשור  .10.2
ו/או הסחורות, איכותם, ביצוע תיקוני הבדק, ביצוע שינויים  יםרהמוצלבניית הבנין והדירה, טיב הבניה, טיב 

 רת שתבוצע על ידי הקבלן מטעם המוכר.בדירה וכל עבודה אח

מור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות המוכר על פי חוזה זה במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו אין בא .10.3
כאמור בחוזה זה ובתנאי שהקונה פנה תחילה לקבלן בכתב ודרש ממנו למלא אחר התחייבויותיו וזה לא עשה כן 

על פי חוזה זה ועל   יוחייבויותהתאת  למלא, אשר יפעל למוכר לפנות הקונה אירש, זה במקרהתוך פרק זמן סביר. 
 פי כל דין. 

 

 הרישום  .11

כי ניתן יהיה להתחיל בביצוע הפעולות לרישום   ,את הזכויות בדירה בידיעה ובהסכמה  קונהכי הוא   ,לקונה  הובהר .11.1
  לרישום  ומעשית חוקית רותאפש וכשתהיה המשותף הבית רישום בגמר רק, המקרקעין רישום בלשכת הזכויות

 . זה להלן 11חלופות שבסעיף ה"ל, בהתאם לאחת הנ

 של  והאיחוד החלוקה לרישום בקשר עליו המוטלים החיובים כל את ולקיים הפעולות את לבצע מתחייבהמוכר  .11.2
המוכר יגרום לרישום הבית בפנקס הבתים  .המוקדם ביותר האפשרי במועד, המקרקעין בפנקסי המקרקעין

( 1ב)א()6כאמור בסעיף  חוד והחלוקה של המקרקעין בפנקסי המקרקעיןים תוך שנה ממועד רישום האיהמשותפ
 מסירת החזקה לקונה, על פי המאוחר.  ממועדשנה  תוךאו  ,לחוק המכר

לא יאוחר מתום שישה חודשים  בפנקס הבתים המשותפים מתחייב לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה המוכר .11.3
מסירת החזקה בדירה לקונה, על פי   ממועדאו שישה חודשים  ,ת בפנקס הבתים המשותפיםממועד רישום הבי

ולכך  המוכרימציא את כל המסמכים הנדרשים ממנו כרוכש על פי בקשת ב"כ  שהקונהזאת בכפוף לכך , המאוחר
  .שאין מניעה מצידו להשלמת ביצוע הרישום כאמור

 והכרוכות  הנדרשות  המשפטיות  הפעולות  כל  את  המוכר  ינהלעין  לרישום זכויות הקונים בלשכת רישום המקרק  עד .11.4
 מתן , עיקולים רישום, זכויות העברת לרבות ,המקרקעין רישום  בלשכת זכויותיהם לרישום עד בקונים בטיפול

 "ב. וכיו, משכנתא לרישום התחייבות

על המקרקעין ו/או  , חכירות וזיקות הנאהרישום המקרקעין הערות אזהרה בלשכתהיה רשאי לרשום י המוכר .11.5
ית המשותף ו/או הרכוש המשותף ו/או לגבי שטחים המיועדים לשימוש כלל הציבור ו/או לגבי חלק מהם כפי הב

כויות מעבר לציבור , בין היתר להבטחת ז הסביר ובכפוף להוראות הדין והמכרז תועפ"י שיקול דע שתידרשנה
 חדר ם ובמערכות )לרבות חניות, בשטחים, במתקני (, זכויות שימושהסמוכות בחלקות יחידות רוכשי)לרבות 

או של בעלי זכויות במקרקעין סמוכים ו/או שאינם  / ו"ב( שנועדו לשימושם של דירות אחרות וכיוצ טרנספורמציה
או בהתאם לדרישות  הסביר ורשאי, לפי שיקול דעת המוכרהיה י ,כן כמו. סבירה  וסמוכים, על פי שיקול דעת

ות ו/או להעביר לרשות המקומית זכויות בכל אחד מן השטחים כאמור לעיל, ובלבד הקנ, להמוסמכות הרשויות
לגרוע מהאמור, המוכר יהיה רשאי לרשום את הבניין כבית   מבלי.  הצמדותיה  עלזכויות הקונה בדירה    תפגענהשלא  
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, או הפרויקט גרתבמס ידו על שיוקמו נוספים בנינים עם או, מקרקעיןעם בניינים סמוכים שיוקמו ב משותף יחד
עם חלק מהבניינים לפי שיקול דעתו. המוכר ו/או עורך הדין של המוכר רשאים לעשות שימוש בייפוי הכוח עליו 

 .חתם הקונה בהתאם להוראות הסכם זה, בין היתר, לצורך ביצוע האמור בסעיף זה

ישום הזכויות בדירה על חור ברכי אי  ,בלי לגרוע מכלליותה של כל הוראה אחרת בחוזה, מוסכם בזה בין הצדדיםמ .11.6
הנאה, כאמור בחוזה זה,  זיקותאו /ושם הקונה ו/או רישום הבית המשותף ו/או כל רישום אחר, לרבות שעבודים 

כי העיכוב בביצועם נגרם עקב נסיבות שלא  ,םלגביההוכיח  שהמוכרבקונה ו/או  התלוייםשיארע עקב עיכובים 
לא ייחשב כהפרת חוזה זה, ובלבד שהמוכר עשה כל מאמץ סביר ומן  את קי  למנוע  בשליטתו ואשר הוא לא יכול היה

 למנוע את העיכוב ומניין ימי העיכוב כאמור יתווספו למניין ימי התחייבות המוכר לביצוע הרישום. 

 את לבצע לנכון ימצא המוכר אם - אגפי רב משותף בית לרבותמשותף )הבית הלכשתיווצר אפשרות לרישום  .11.7
רישום זכויות הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין בהתאם ל( והסביר דעתו שיקולפי - ועל זה באופן הרישום

   .-  חוזה זהזה, ובלי לגרוע מכל התחייבות אחרת של הקונה על פי  11להוראות סעיף 

 תואם שילעורך הדין של המוכר כפי שעורך הדין האמור ו/או מי מטעמו יורה לו, ובמועד  הקונה המציא .11.7.1
ישור ו/או תעודה מרשויות המס הממשלתיות, העירוניות ומכל גורם אחר נחוץ אשר חובת ל א, כעימו

הוצאתם חלה על הקונה, המאשרים לרשם המקרקעין )בהתאם לדרישות אגף ורישום הסדר מקרקעין( 
המיסים  כללהעביר את הזכויות בדירה על שמו של הקונה כאמור בחוזה, לפי העניין, והמאשרים כי 

 . במלואם שולמו, הרישום מועד לאחר חודשיים  לתום ועד המסירה שממועד לתקופהעל הדירה  החלים

לתיאום  בכפוףהקונה עשה את כל שיידרש ממנו על ידי המוכר ו/או עורך הדין של המוכר, לרבות הופעה  .11.7.2
ם שהן, לשכת רישומראש עם הקונה, במשרד עורך הדין האמור, משרדי המוכר, במשרדי רשויות מס כל

ידי מי מהם, ולרבות חתימה על כל  - ן אצל כל מוסד, גוף ורשות אחרים, במועד שיידרש עלהמקרקעין, וכ
המסמכים, השטרות, שטרי המכר, ההצהרות, המכתבים, מיד עם דרישה ראשונה, כפי שיורו לו המוכר 

שלמת איזה ת ביצוע ו/או המנת לאפשר א-, כל זאת עלעימותיאום  ולאחר ו/או עורך הדין של המוכר
 זה. 11ולות ו/או הרישומים האמורים בסעיף מהפע

ממנו  שהוא, המגיעיםהתשלומים מכל מין וסוג  הקונה שילם למוכר ו/או לכל צד שלישי במלואם את כל  .11.7.3
 בהתאם לחוזה זה. 

ר אחד או יותר מהתנאים האמורים בסעיף חא מתאים כחאו בא כוחו המחזיק בייפוי /ולא מילא הקונה  .11.7.4
ימים  60במקום כפי שנדרש לעשותם, ולא מילא את התנאי האמור גם כעבור זה לעיל במועד ו/או  11.7

מן יהא רשאי לתבוע  המוכר  -לאחר שיקבל על כך הודעה בכתב מהמוכר ו/או מעורך הדין של המוכר 
ביצוע הרישומים כאמור ו/או בקשר לעיכוב -ההוצאות והנזקים שיגרמו בקשר לאיהקונה את כל 

אחרים, והכל בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים וכשי דירות בביצועם, למוכר ו/או לר
 .למוכר על פי החוזה ו/או על פי כל דין

ך בשום אופן לא חייבים( לפעול  ך הדין ו/או מי מטעמם, רשאים )אהאמור לעיל, יהא המוכר ו/או עורמ  לגרוע  מבלי .11.8
כל תשלום במקום הקונה על חשבונו של הקונה להלן, לשלם  15על פי ייפוי הכוח שהופקד בידיהם כאמור בסעיף 

ו, ולהשלים את כל הפעולות הטעונות השלמה, כולן ובלבד שאי תשלומו עלול לעכב את המוכר בביצוע התחייבויותי
  , ובכפוף להוראות הדין   או עורך הדין של המוכר, לפי הענייןאו חלקן, והכל על פי שיקול דעתו  הסביר של המוכר ו/

ו/או עורך הדין  והמוכרבמידה כלפי המוכר אותן טענות הגנה שעמדו לוט כלפי הנושה המקורי.  לקונה תעמודנה
 יהא אזילהוראות סעיף זה,  בהתאם, מהם חלק או הקונה על החלים מהתשלומים תשלוםטעמם שילם ו/או מי מ

  כשהוא  ,הראשונה שתםדרי לפי דו/או לעורך הדין ו/או למי מטעמם כל סכום כאמור מי למוכר להחזיר הקונה  על
 נושא ריבית פיגורים ממועד תשלומו על ידי המוכר ועד למועד השבתו בפועל למוכר.  

המוכר אינם מייצגים אותו בעסקה זו, למעט הטיפול אשר יבוצע ברישום הזכויות   של  הדין   עורךכי    , לקונה  הובהר .11.9
 כאמור, וכי הוא רשאי להיות מיוצג במסגרת עסקה זו ע"י עורך דין מטעמו.

 רישום   ניפל  גם  הקונה  את  יחייבו  המשותף  וברכוש  בדירה  והחובות  הזכויות  לעניין המתייחסות  זה  הסכם  הוראות .11.10
 .בדירה הקונה זכויות רישום ולפני המשותף בבית נפרדת כיחידה הדירה

 

 רכוש משותף, הוצאתו ואחזקתו  .12

כי פרט לדירה עצמה, להצמדותיה ולחלק היחסי בחדר המדרגות, המעליות, חדר האשפה  ,הצדדים בין מוסכם .12.1
כר בלבד שייכים למו ,בפרויקט חיםהשט יתר כל יהיו -ויתר המתקנים המשמשים בפועל של כל דיירי הפרויקט

 הסבירוהוא יהיה רשאי למוכרם ו/או להצמידם לדירה או דירות כלשהן בפרויקט ו/או לנהוג בהם לפי שיקול דעתו  
מבלי  . והכל בכפוף להוראות חוק המקרקעין והוראות המכרז ובלבד שלא תגרענה זכויותיו של הקונה בהסכם זה

ם מהרכוש המשותף, לרבות כל שטח שניתן מוכר יהיה זכאי, להוציא חלקים ושטחילפגוע באמור לעיל ובנוסף לו, ה 
 החלקים )למעט  , מעברים, מקומות חניה, גגותמחסניםלהוציאו מהרכוש המשותף, חלקים מן החצר, מרתף, 

כניסה  צוניים, זכויות בניה, גינות, שבילי תלויות ומרפסות גג, קירות חי מרפסות, ( משותפים למתקנים המיועדים
חת מהדירות או היחידות בבית המשותף או לרשמם כיחידות נפרדות, הכל מתוך ושטחים בבנין, ולהצמידם לכל א
"ק זה לא תחולנה בגין  סכי הוראות  ,כמו כן, הובהר לקונה .זה לחוזה 'אנספח השטחים והחלקים המפורטים ב
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  . בבנייןמכר את כל הדירות  שהמוכר לאחרזכויות בניה עתידיות שייווצרו 

 לא  שינויים לערוך רשאיכי המוכר  ,לקונה הובהר, ונספחיו זה בחוזהלגרוע מכל הוראה אחרת  ומבלי בנוסף .12.2
 בדירה  קונהה זכויות במישרין תיפגענה שלא ובלבד, הגבלה וללא עת בכל, בפרויקט המשותף ברכוש מהותיים

 ממועד ימים 7 בתוך, הקונה מתחייב לחתום . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיידרשכאמור השינוי של בעטיו
 נוסף או /ו אחר סביר מסמך כלאו /ו אישורעל כל תכנית, היתר,  עמו תיאום ולאחר דרישה ראשונה של המוכר

 שחתימת  ובלבד, כאמור חתימתו שתידרש ככל, לעיל כאמור המשותף ברכוש כלשהי פעולה ביצוע לצורך שיידרש
הובהר  ,למען הסר ספק .זה בחוזה במפורש עצמו על נטל שלא כלשהי הוצאהאו /ו אחריות עליו תשית לא הקונה
 פי חוזה זה. - על של הקונה "ק זה כדי לפגוע מזכויותיוסכי אין בהוראות  ,לקונה

ים להוציא מהרכוש המשותף שטח ,הדין להוראות בכפוף, כי המוכר זכאי ,מבלי לגרוע באמור לעיל, מוסכם בזאת .12.3
, כגון מעברים, מרתפים, גגות, מרפסות קירות חיצוניים, חללים )סגורים  מסויימיםימושים  וחלקים המיועדים לש

או פתוחים(, קומת עמודים, מבואות, שטחי חוץ מקורים ובלתי מקורים ו/או שטח אחר כלשהו, הכל כמפורט 
אנטנות, מיכלים חדר/י מיתוג, מחשבים,    . כן יהיה המוכר זכאי לייעד שטחים מהשטחים לשימוש עבור'אנספח  ב

(, בין אם השימוש "המתקנים"גז, אשפה, ביוב, מתקן חשמל, חימום, קירור, ניקוז, מים וכד' )להלן: לאספקת 
אחרים שייבנו במקרקעין ו/או בסביבתו. קשור בבנין בלבד ובין אם המתקנים ישמשו את הבנין ביחד עם בניינים 

 המשותף. ותרו בידי המוכר חלקים בבניין ו/או ברכושכי לאחר מכירת כל היחידות בפרויקט לא יו ,מובהר

, להקצות שטחים ו/או הסביר דעתו שיקול לפיכי המוכר יהא רשאי,  ,מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזה .12.4
חדר תקשורת לבזק ו/או חדר לספק גז מרכזי או  /וחדר טרנספורמציה  חדרים ברכוש המשותף, המיועדים להתקנת  

"( וחדרי הספקים כאמור יועמדו לשימושם הייחודי והבלעדי של  חדרי הספקים" - " ושרותיםספקי ה" -)להלן 
המוכר כי  ,לקונה הובהרולתיקונים בקשר לחדרי הספקים. ספקי השרותים וכן יוקנו להם זכויות מעבר להחזקה 

 יקבעו  המשותף יתהב בתקנון וכי ידם על שתידרש אחרת זכות וכל האמורות הזכויות את השרותים יעניק לספקי 
, במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל לעומת כן  כמו  .דלעיל  הזכויות  את  להבטיח  שיבואו  הוראות

כי אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה  ,ובהרמלקונה בכתב.  המוכרודיע על כך יהמצויין במפרט, 
  1969 -"טתשכ, המקרקעין חוק להוראות בהתאם ייקבעו ותףהמש ברכוש החלקים .הנתונות לקונה על פי דין

  ."(המקרקעין  חוק)להלן: "

במידה ויותקנו בבנין מיתקנים המיועדים לשרת דירות ו/או בניינים נוספים שייבנו בסמוך לבנין, כולם או חלקם, 
קרקעין, והכל כי המוכר רשאי לציין זאת על דרך של רישום זיקת הנאה מתאימה בלשכת רישום המ ,מובהר

 ין. בהתאם להוראות התב"ע ובהתאם לכל ד

עפ"י שיקול  שידרשו/או כל רישום אחר הנאה על המקרקעין  זיקותאו /ויהא רשאי לרשום הערות אזהרה  המוכר .12.5
בין היתר, להבטחת זכויות דרך וחניה וזכויות שימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של  ,הסביר דעתו

 השרותים ו/או לשימושם של ספקי    למקרקעין  סמוכות  חלקות  בעלי  שללשימושם  ם בפרויקט או  בעלי דירות אחרי
 .בדירה סביר לשימוש הקונה של מזכויות לגרוע כדי בכךובלבד שלא יהא 

מור ובנוסף לו, המוכר רשאי לרשום את שטחי החניה כולם או חלקם כיחידה נפרדת ו/או כחלק מבלי לפגוע בא .12.6
הכל לפי שיקול  ,ו להצמידם לדירות ו/או להחכירם ו/או ליתן בהם זכויות חוקיות אחרותמהרכוש המשותף ו/א

 .  הקונה על פי חוזה זה שרכששל המוכר ובלבד שלא תיפגענה זכויות הקונה במקומות החניה  סבירהדעתו 

ש קו מהרכואו את חלגג הבניין  אתכי המוכר יהיה זכאי להוציא  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר .12.7
 זה.ובלבד שלא תיפגענה זכויות הקונה על פי חוזה  ,בבניין היחידותמ אחתהמשותף ולהצמידו ל

כי למוכר שמורה הזכות שלא להוציא מכלל הרכוש המשותף כל ו/או חלק   ,על אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת
  .הסביר ועתשיקול דעל פי  ,מהשטחים שפורטו בסעיף זה לעיל, אם ימצא המוכר לנכון לעשות כן

יהא זכאי בכל שלב ואף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת המקרקעין ו/או איחודו ו/או  המוכר .12.8
 חלקים ממנו לצורכי ציבור, בין בתמורה ובין ללא תמורה.רשת חלוקתו מחדש והפ

תקנון, בין היתר, ול בלכל הא רשאייולחוק המקרקעין  62תקנון לבית המשותף, בהתאם לסעיף  רשוםי המוכר .12.9
אותן הוראות שתבואנה לקבוע את היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף, האחזקה והתיקון של הרכוש  

הרכוש הצמוד לדירות וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך, וכן ההצמדות המיוחדות הנזכרות לעיל, או של  /והמשותף  
אם להוראות חוזה זה, למפרט המצורף, להוראות כל דין, בהת  –הזכויות ברכוש המשותף ואופן השימוש בו וכיו"ב  

קרקעין )להלן: למעט הכתבה מהרשויות, לרבות מלשכת המפקחת על המ ,להנחיות הרשויות המוסמכות לכך
 .להחיל את התקנון המצוי על כל עניין שלא יפורט בתקנון הא רשאיי, כאשר "(התקנון "

בהוצאות האחזקה בקשר עם  היחסי רת החזקה, את חלקוהקונה מתחייב להשתתף ולשלם, החל ממועד מסי .12.10
המשותף בפרויקט ו/או הדירה והבית המשותף, לרבות לניהול הפעלה, החזקה, חידוש, ניקיון, תאורה, של הרכוש 

בבניין ו/או בבית המשותף על פי העניין, כולל ומבלי לפגוע בכלליות הנ"ל, בהוצאות הכרוכות בטיפול בחצר, בחדר  
במעליות, באנטנה המרכזית לטלוויזיה )אם ישנה(, בחשמל באינסטלציה, במים, בביוב ובתיעול  המדרגות,

הדירות בבניין ובפרויקט וכפי גם שיקבע בתקנון הבית המשותף, ובעניינים אחרים המיועדים לשרת את כל בעלי 
 דירות)להלן: " נמכרו לא ואשר המוכר שבבעלות הדירותכי  ,מובהרבין אם נרשם בית משותף ובין אם לאו. 

הסר  למעןשלא צרך.  המוכר יוכיח אותן בפועל צריכה עבור השוטפות בהוצאות"(, לא ישלמו את חלקן המוכר
 המשותף  הרכוש  אחזקת  של  הקבועות  בהוצאות  מנשיאה  עצמו  את  לפטור  רשאי  המוכר  אין  כי,  בזאת  מובהר  ,ספק
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 בגין דירות המוכר שלא נמכרו.   

 לשינוי   בקשות  להגיש,  הרישום   לאחר  ואף  לקונה  הדירה  מסירת  לאחר  אף  ,וף להוראות הדיןכפב  ,רשאי  יהא  המוכר .12.11
התקנון והצמידויות המיוחדות ולשינוי המכנה המשותף וחלק הדירה ברכוש  לשינוי, המשותף הבית רישום צו

 לכך בכפוף אתזו הקונה בהסכמת צורך מבלי, לעיל מהאמור חלק וכל כל את לעשות זכאי יהיה המוכרהמשותף. 
 זה. חוזהבהתאם להוראות  בדירה הקונה זכויות תפגענה שלא

יבואו אחרי הקונה יפר הוראות אלה, תהיה לבעלי הדירות האחרות אם איזה מבין הקונה/ים והמחזיק/ים אשר  .12.12
כי המוכר לא יהיה חייב לממש זכות   ,בבית המשותף ולמוכר עילת תביעה כלפיו. להסרת ספק, מובהר עם זאת

בשל הפרת החוזה על ידי המחזיק  וכלפי בנסיבות אלו ולאיש מבין הקונים לא תהא כל טענה ו/או עילה  ותביעת
כי נציגות הבית המשותף תהא רשאית לנקוט  ,מוסכם .נקיטת אמצעים משפטיים מטעם המוכר כלפיו  ו/או אי

  חיוב  המוכר על  להטיל כדי מוראב שאין ובלבד, בכך מעוניין אינובאמצעים משפטיים כנגד המפר ככל שהמוכר 
 . שלא נטל על עצמו במפורש על פי הסכם זה הוצאה אוו/

 כן לעשות לנכון שימצא ככל, המוכרו/או לפי החלטת  מוסמכת בכפוף לדרישת כל רשותכי  ,הקונה לידיעת הובא .12.13
טחים המשותפים מעת לעת, חברת ניהול לניהול ואחזקת הש למנותרשאי  יהא המוכר, סבירהשיקול דעתו  פי- על

ידי חברת הניהול, טיבם והיקפם, לרבות צמצומם ו/או - שיינתנו על השירותים סוג את כך לצורךולקבוע  בפרויקט
כאמור ואת אופן נתינתם, וכן להורות על נתינתם  רותיםיהשהרחבתם ו/או הפסקתם, וכן לקבוע את מועדי מתן 

כי   ,מוסכם "(.חברת הניהול" –)להלן  נים בפרויקט בלבד ו בהדרגה, וכן על נתינתם לחלק מן הבנייבשלבים ו/א
 האחרון  למועד עד, בפרויקט הדיירים נציגות מאת למוכר הועברו פרטיה אשר כזו תהיה לא הניהול שחברתככל 

 מיאו /ו המוכר תהיה הניהול שחברת לקבוע רשאי יהא המוכר אזי, המוכר ידי על שייקבע כפי זהותה להעברת
 . מיחידיו

בנוסח סביר וכמקובל ,  ניהול  בהסכם  הניהול  חברת  עם  להתקשר  מתחייב  הקונהנה חברת ניהול כאמור,  שתמוככל  
 על התקופה, ולתקופה שלא תעלה ובתנאים המקובלים בענף ובאיזור בסביבתו של הפרויקט בפרויקטים דומים

כי גובה התשלום   ,מובהר .הלשלם לחברת הניהול את חלקו בתשלומים שייגבו על יד וכן רבית המותרת בחוק,המ
בלי לגרוע מהאמור לעיל, המוכר יהיה רשאי, לפי שיקול  . משקענף ובלחברת הניהול לא יעלה על הסביר ומקובל ב

יוב חשבון, כפי , להורות לקונה למסור לו המחאות בגין התשלום לחברה הניהול ו/או טופס הוראה לחהסביר  דעתו
כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע  ,יובהר נאי למסירת החזקה בדירה לקונה.שיישלח אליו על ידי המוכר, וזאת כת

 )דירות(. מזכויות הרוכשים בהתאם להוראות חוק המכר

הניהול, לא תהווה עילת תביעה  חוזהכי כל טענה שתהא לקונה כנגד חברת הניהול, לרבות טענה מכוח  ,מובהר .12.14
כי הפסקת שרותי הניהול   ,. כן מובהרניהוליחידו הינם חברת הכי הוא ו/או מי מ  ,המוכר  קבע  אם  אלא,  כנגד המוכר

 ידי חברת הניהול, לא תהווה הפרה של הוראות חוזה זה.  -על

הראשונה בפרויקט בדבר זהות   ימים טרם מסירת הדירה  7הקונים בבניין תהיה רשאית להודיע למוכר, עד    נציגות .12.15
כי מסירת הרכוש המשותף של הבניין או כל  ,בועי לקזכא המוכרמקבל הרכוש המשותף, ובהיעדר הודעה כאמור 

של  זמנית אחרת בבניין או לנציגות בדירה החזקה נמסרה להם, שוניםאהר יםרהדיי לשלושתעשה יחלק ממנו ת
  (."מקבל הרכוש המשותף"קוני דירות בבניין )להלן: 

, לקבל את החזקה  המוכרי הודעת  הרכוש המשותף, אזי יהא הקונה חייב, לפ  ימקבלמ   חלקאת הקונה כ  המוכרקבע   .12.16
יפעל מקבל   ,באותו חלק מהרכוש המשותף הנקוב בהודעה. בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף כאמור

 אמן של כל יתר קוני דירות בבניין וכל פעולה שתעשה על ידו תעשה אף בשמם ותחייבם.הרכוש המשותף גם כנ

הרכוש המשותף, אזי מסכים   יציגות של קוני דירות בבניין כמקבלקונה אחר של דירה בבניין או את הנ  המוכרקבע  
בלעדית מטעמו, ללא זכות ביטול או הסתייגות, בכל הנוגע    יהיו מוסמכיםהרכוש המשותף    ימקבל  םאותכי    ,הקונה

לקבלת החזקה ברכוש המשותף, וכל פעולה או מחדל של מקבל הרכוש המשותף בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש 
 יחייבו את הקונה. המשותף

 

 יזיה וו חשמל, מים, גז, טלפון וטל .13

(, לשלם "חברת הגז"עם הגוף לאספקת גז )להלן:  הקונה מתחייב לחתום באחריותו ועל חשבונו הבלעדי על חוזה .13.1
לחברת הגז במועדם את כל התשלומים וההוצאות שיחולו בקשר עם אספקת הגז ו/או מונה הגז לדירה, וכן את  

  לגז   האספקה  למיכל  הבניין  חיבור  עבור  התשלוםכי    ,מובהרעל ידי חברת הגז, אם וככל שיידרש.    הפיקדון שיידרש
 . לעיל  7.3והכל בכפוף לסעיף  המוכר ידי על יוסדר הדירתי למונה עד( שכונתי /ביתי צובר או)מיכל 

יעשו באחריותו  הזמנת קו טלפון והתקנתו, וכן התחברות לאמצעי תקשורת אחרים ו/או לטלוויזיה בכבלים, י .13.2
ת אם לנוהלי "בזק", חברהבלעדית של הקונה ועל חשבונו; הקונה יחתום על כל המסמכים הנדרשים בהת

הטלוויזיה ו/או הכבלים וכל גוף אחר, והוא ישלם במועדו כל תשלום והוצאה שיידרשו ממנו בקשר לכך באחריותו 
 .בלבד המוכר באחריות תהא לבניין כי הכנת תשתיות התקשורת ,יובהר ועל חשבונו הבלעדי.

 אזיבביצוע התחייבויותיו,  המוכרזה לעיל על הקונה עלול לעכב את  13ואי תשלום כלשהו החל על פי סעיף  ככל .13.3
 תוך וכר ה למהקונהודיע  .מראש להודעה  ובכפוףיהא המוכר רשאי לבצעו במקומו ועל חשבונו הבלעדי של הקונה, 

יעמדו לו טענותיו גם כלפי   -המקורי הנושה כלפי הגנה בטענות מחזיק הינו כי, המוכר הודעת ממתן סביר זמן פרק
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 המוכר ככל וביצע המוכר את התשלום האמור. 

 

 מסים, היטלים, תשלומי חובה ותשלומים אחרים  .14

באחריות הקונה ועל חשבונו ישירות לאוצר  מס הרכישה החל על העסקה נשוא חוזה זה על פי שיעורו בחוק, ישולם   .14.1
 מיסוי חוק פי על זכאי הוא באם המוכר את יעדכן הקונהבחוק ו/או מכוח חוק.  המדינה, במועד הקבוע לכך

 הדירה  ובאם"( לפטור חלקי ממס רכישה, מקרקעין  מיסוי חוק)להלן: "  1963- "גהתשכ)שבח ורכישה(,  מקרקעין
 .מקרקעין מיסוי וקבח כמשמעותה" יחידה"דירה  הינה

 ,המוכר  של  הדין  עורךע"י המוכר או מי מטעמו, לרבות  זו עבור הקונה תיעשה     עיסקהלמיסוי מקרקעין בגין    דיווח .14.2
כי באפשרותו  ,הקונה לידיעת הובא. דלעילשומה עצמית עבור הקונה לגבי מס הרכישה  המוכר ו/ו בא כוחו יערוך
 או לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין לצורך עריכתה.   ,דין מטעמו או באמצעות עורך ,להכין את השומה בעצמו

 הסופית   השומה  לגובה,  העצמית  שומהה  תוכןל  אחריות  כל  עצמם  על  מקבלים  אינם  המוכר  של  הדין  ועורך  המוכר
  מי  כלפיאו /ו  כלפיהם טענה כל לקונה תהיה ולא, בכך והכרוך הקשור ולכל, המס רשויות ידי על שתקבע כפי

כי לקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי    , . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכםכך  עם  רבקש  מטעמם
המוכר ו/או כלפי עוה"ד ככל שרשויות המס יכללו בשווי הדירה לצרכי שומה עצמית במס רכישה, גם את 

או  /ו   סביר  בלתי  רשלני  מחדלאו  /ו   מעשה  למעט  זאת,  פי חוזה זה-ההוצאות המשפטיות שנדרש הקונה לשלם על 
  . מטעמו מיאו /ו  המוכר מטעם שנעשה זדוני

כי עורכי הדין יבצעו את הדיווח המשותף לרשויות מיסוי המקרקעין מבלי שהדבר יטיל עליהם  , מובהר בזאת
אחראי על חשבונו ואחריותו המלאים  קונהוכי ה קונהכל אחריות בכל הקשור לדיווח מטעם ה מוכרו/או על ה

ולקבל את אישור מס הרכישה   ם בדין דיו שובר לתשלום מס רכישה ולשלמו במועדים הקבועילדאוג לקבל לי
 . הסופי

 בגין סופי רכישה מס אישור, לידיו בדירה החזקה מסירת ממועד יאוחר ולא עד למוכר להמציא מתחייב הקונה .14.3
 .נההקו שם על בדירה הזכויות רישום לצורך הנדרש המקרקעין רישום  ללשכת מופנה זה הסכם

 'י נספחכ"ב רצ, העצמית השומה עריכתהקונה לתשלום מס הרכישה וכן הצהרות הקונה לעניין  התחייבות כתב .14.4
 להסכם זה. 

 מס שבח ו/או מס הכנסה, לפי העניין, בגין העסקה נשוא החוזה יחולו אך ורק על המוכר. .14.5

  ישולם   אשר  הראשון  התשלוםעט  )למ  מתחייב לשלם את כל התשלומים בגין התמורה אך ורק לחשבון הליווי  הקונה .14.6
בהתאם להוראות חוזה זה, ולא להעביר ו/או לשלם תשלום כלשהו מתשלומי התמורה לרשות   (לעיל  כאמור  לנאמן

 המיסים ו/או לכל רשות אחרת. 

ים ותשלומי החובה למיניהם, עירוניים ו/או ממשלתיים ו/או כל המסים, הארנונות, האגרות, ההיטלים, תשלומ .14.7
ן אם על מחזיקיו, , בין אם על בעליו ובימקרקעיןהסוג שהם, החלים ו/או שיחולו על הדירה ו/או על אחרים מכל 

וכל תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף )כל הנ"ל    ביתה  לועדוכן תשלומים  
ירה לקונה ו/או שהעילה  ( החלים בגין המועד שעד למועד מסירת החזקה בד"המסים"או ביחד להלן: ייקר

שעד למועד מסירת החזקה בדירה, יחולו על המוכר, וכל המסים שהעילה לתשלומם לתשלומם נצמחה בתקופה 
ריותו ועל חשבונו ידו, באח-יחולו אך ורק על הקונה, וישולמו על  -נצמחה בתקופה שהחל מאותו מועד ואילך 
תשלומי היטל השבחה שהעילה לתשלומם נצמחה ר יישא בכי המוכ  ,הבלעדי. על אף האמור לעיל, מוסכם במפורש

בתקופה שעד למועד חתימת החוזה )ועד בכלל(, ואילו בכל תשלומי היטל השבחה שהעילה לתשלומם נצמחה 
יישא   -  המוכר  ביצע  אותן  בפעולות  מקורו  אשרלמעט תשלום היטל השבחה    אך  ,בתקופה שהחל מאותו מועד ואילך

 הקונה. 

כי היטל ההשבחה שתדרוש העירייה, ככל שתדרוש, כתנאי להנפקת היתר הבניה, יחול על   ,להסרת ספק מובהר
 המוכר. 

אשר  פי הדין ו/או על במידה ומסירת הדירה נדחתה בשל פיגור בתשלום החל עליו על פי ההסכםלמען הסר ספק, 
ממועד המסירה הקבוע האמורים בסעיף זה החל המסים , יחולו על הקונה גרם לדחיה בפועל של מסירת החזקה

 סכם.בה

ידי המוכר בהתחשב בהיטלים, אגרות, מסים, ארנונות -התמורה כהגדרתה לעיל נקבעה על כי    ,הקונה  לידיעת  הובא .14.8
ותשלומי חובה אחרים, המוטלים על בניית הדירה, לרבות עבודות הפיתוח, וכן על מכירת הדירה ורכישת הזכויות 

 מוכרי על, יוטלו ביום חתימת חוזה זה, לפיכך, אם לאחר חתימת חוזה זהבו על ידי הקונה, כפי שהינם בתוקף 
במידה וייקבע בדין  היטל, אגרה, מס, ארנונה או תשלומי חובה אחרים, חדשים ו/או נוספים ו/או מוגדלים  דירות

ם, , על ידי כל רשות ממשלתית, עירונית או רשות מוסמכת אחרת ו/או יגדלו שיעורי ההיטליכל הוראה אחרת
ט חיובי מס הכנסה ו/או מס שבח ו/או מס מכירה ו/או מס האגרות, המסים ותשלומי החובה הקיימים )הכל, למע

במיסים ו/או  שאייהמוכר במיסים ו/או בהיטלים כאמור, והקונה  שאיירכוש שיחולו בכל מקרה על המוכר(, אזי 
 . עו בהוראות הדיןיקבוי , ככל שיושתורכישתה עם בקשר או הדירה בהיטלים אשר יושתו על 

  , כי היטלי ו/או אגרות פיתוח שתדרוש העירייה, ככל שתדרוש, כתנאי להנפקת היתר הבניה ,להסרת ספק מובהר .14.9
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 יחול על המוכר.יידרשו עד למועד המסירה,  ואשר

  המהווה לנספח התשלומים  2.6בסעיף  מפורטההסכום  אתהקונה מתחייב לשלם, במועד חתימת חוזה זה,  .14.10
הבית  רישום(, המוכר)ככל שיחול על  הפרצלציה בגין הטיפול ברישום המוכר של המשפטיותבהוצאות  השתתפות
 זכויות הקונה על פי חוזה זה בלשכת רישום המקרקעין.  רישוםהמשותף ו

בלי לגרוע מהתחייבותו של הקונה לשלם את כל התשלומים וההוצאות החלים עליו על פי חוזה זה ו/או בגינו לרשות  .14.11
כי בכוונתו לעשות כן,   ,למתן התראה בכתב מראש בכפוףי, אך לא חייב, אימה במועדם, יהא המוכר רשאהמת

כי עיכוב בביצוע תשלומם  ,לשלם תשלומים והוצאות החלים על הקונה כאמור, וזאת במידה שהמוכר יהא סבור
 פרק בתוךהודיע הקונה למוכר על ידי הקונה מכל סיבה שהיא, עלול לגרום למוכר עיכוב בביצוע התחייבויותיו. 

המקורי יעמדו לו טענותיו גם כלפי המוכר לעיל, כי הינו מחזיק בטענות הגנה כלפי הנושה    הקונה  מהודעת  סביר  זמן
ככל וביצע המוכר את התשלום האמור. בכפוף לאמור לעיל, במידה והמוכר שילם תשלום מהתשלומים החלים על  

ושא  ניד לפי דרישתם הראשונה כשהוא  נה להחזיר למוכר כל סכום כאמור מיהקונה או חלק מהם, אזי יהא על הקו
  הפיגורים   ריבית  שיעור  על  כי,  יובהרעל ידי המוכר ועד למועד השבתו בפועל למוכר.  ריבית פיגורים ממועד תשלומו  

  פי  על רלמוכ לשלם צריך  שהקונה תשלומים על והן לקונה לשלם המוכר שעל תשלומים על הן ויחול הדדי להיות
 . זה הסכם

 

 כוח -ייפוי .15

ימים ממועד חתימת  7 בתוך ,למוכר להמציאמתחייב  הקונהכדי להבטיח ולאפשר את ביצוע כל הוראות החוזה,  .15.1
מעורכי (, המייפה את כל אחד  "ייפוי הכוח")לעיל ולהלן:    'דנספח  בלתי חוזר בנוסח המצורף כ  ייפוי כוח  ,חוזה זה

 או את המוכר.הדין של המוכר כהגדרתם לעיל ו/

ייפוי הכוח ישמש את מיופי הכוח על פיו לביצוע כל פעולה ו/או רישום הנדרש לשם קיום כל הוראות החוזה, לרבות  .15.2
ובלי לגרוע מכלליות האמור, חתימה במקום הקונה על כל מסמך ו/או בקשה ו/או שטר ו/או תצהיר ככל שיידרש,  

רקעין; ביצוע כל רישום ומתן כל התחייבות  וד וחלוקה במקלצורך רישום ו/או ביצוע של כל פעולת תכנון, אח
או רישום הבית המשותף והתקנון מחיקתו של רישום הבית /ו הפרצלציה  רישוםשיידרש על ידי בנק הקונה; 

המשותף ו/או תיקון הרישום; הוצאת שטחים מהרכוש המשותף; ייחוד הערות אזהרה; ייחוד הדירה ורישומה על  
או מחיקתו של הרישום; רישום ומחיקה של זיקות הנאה; חתימה על בקשה  /ו/או שינויו ושם הקונה; ביטולו 

;  1965  -להיתר בנייה על המקרקעין; חתימה על כל הסכמה למתן הקלה כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה  
ות  כל הפעול  צועיברישום ו/או מחיקת הערות אזהרה שנרשמו ו/או שיירשמו על שם הקונה ו/או צד שלישי כלשהו;  

  דעתו  שיקול פי על שיידרש אחר מסמך כלאו /ו ביטול הסכמי על חתימה; זה חוזה להוראותהדרושות בהתאם 
 ביצוע כל תשלום והגשת כל השגה.  על חתימה לרבות, זה הסכם ביטול במסגרת המוכר"כ ב של הסביר

החובה למלא בעצמו אחר כל  ת הקונה מן למען הסר ספק, מובהר במפורש, כי לא יהא בייפוי הכוח כדי לשחרר א .15.3
המסמכים ככל שידרוש גם התחייבויותיו לחתום בעצמו על כל  -כל הוראות החוזה, וביניהן  התחייבויותיו ואחר

 ממנו המוכר ו/או עורך הדין של המוכר.

  ייפוי הכוח, זכויות המוכר וכן זכויות צדדים שלישיים אחרים תלויות ו/או קשורות בהוראות כי  ,לקונה הובהר .15.4
זה מהווה הוראות בלתי חוזרות למיופי הכוח   15ולפיכך הוראות אלה הינן במפורש בלתי חוזרות. האמור בסעיף 

  כח קונה לחתום על ייפוי הכי ככל שהמוכר ידרוש מאת  ,מובהרלפעול על פי ייפוי הכוח בהתאם להוראות המוכר. 
 וכר. על המ יחולו טריוניוהנ הכחההוצאות בגין ייפוי  טריוניונ

 

 העברת זכויות והתחייבויות .16

בחתימתו על חוזה זה נותן בזה הקונה הסכמתו מראש, כי המוכר )או מי מיחידיו( יהיה רשאי להעביר לאחר ו/או   .16.1
( את זכויותיו ואת התחייבויותיו שעל פי חוזה זה, כולן או מקצתן, מבלי להיזקק "הנעבר" לאחרים )להלן: 

יוותר ערב כלפי הקונה למילוי ההתחייבויות שהעביר ובכפוף לקבלת   שהמוכרבתנאי  ל זאת  להסכמתו של הקונה, כ
 ."ירמהסכמת 

 למועדלא יהיה רשאי למכור את הדירה נשוא חוזה זה לצד שלישי כלשהו וזאת החל מיום רכישתה ועד  הקונה .16.2
 המועד נכרת לפני    אשרהקובע    המועדת לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר  זאו  לעיל  4.15הקובע, כהגדרתו בסעיף  

 . הקובע

נרשמה זכות הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין, לא יהיה  עיל וטרם ל 16.2בסעיף וחלף המועד הקבוע  ככל .16.3
(, את זכויותיו ו/או "מקבל ההעברה"חר ו/או לאחרים )להלן: הקונה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לא

להסרת ספק   .או מקצתן, למעט אם יקבל לכך את הסכמת המוכר בכתב ומראש  התחייבויותיו שעל פי החוזה, כולן
כאמור   ,לקונה להעביר את זכויותיו למקבל העברה כלשהו   ויאשרהמלווה    והבנקכי גם במקרה שבו המוכר    ,מובהר

ו/או האגרות ו/או ההיטלים ו/או התשלומים האחרים בגין העברת הזכויות   ו/או המסיםזי כל ההוצאות לעיל, א
 של הקונה למקבל ההעברה ו/או שינבעו ממנה, תחולנה אך ורק על הקונה ועל מקבל ההעברה.
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ההעברה  .  מטעמים סבירים ורלוונטים לרישום הזכויות בלבד  המוכר יהא רשאי לסרב לבקשתו האמורה של הקונה .16.4
יתרת התמורה המגיעה ממנו בגין רכישת לאחר שהקונה ישלם למוכר את מלוא  ה אך ורקמותרת ותקפתהיה 

וימציאו את כל המסמכים  בתנאי שהקונה ושמקבל ההעברה ימלאו אחר כל התנאים המוקדמיםוהדירה 
 המפורטים להלן, במצטבר: והאישורים

או במקרה של העברה   ,ספחיוכל חלקיו ונ ה שביניהם עלמוכר את החוזל הקונה ומקבל ההעברה ימציאו  .16.4.1
 (, כשהוא חתום כדין."חוזה ההעברה"ללא תמורה, תצהירי העברה ללא תמורה )להלן: 

הקונה ומקבל ההעברה יחתמו על כתב העברת הזכויות והחובות על פי חוזה זה לטובת מקבל ההעברה,   .16.4.2
רך הדין של המוכר, ואשר בו, בין היתר, יקבל על עצמו בנוסח כפי שייקבע ו/או יאושר על ידי המוכר או עו

 מקבל ההעברה את כל התחייבויות הקונה בחוזה זה ו/או מכוחו. 

 בלתי חוזר בנוסח דומה במהותו לנוסח ייפוי הכוח.  נוטריוניייפוי כוח  אימצימקבל ההעברה  .16.4.3

 על  הפיקוח צו לבהתאם בהוצאות המוכר עבור הטיפול המשפטי בהעברה,  ישאויההעברה  ומקבלהקונה  .16.4.4
 בפנקסי זכויות רישום בהיעדר שירות נותן לשירותי מירבי מחיר)קביעת  ושירותים מצרכים, מחירים

כי הסך  ,מובהר .אחרתאו כפי שיתוקן מעת לעת ו/או יקבע כדין בהוראה /ו  1999- "סהתש(, המקרקעין
עיל ולהלן, וכתנאי לתחילת האמור לעיל ישולם במלואו בטרם יחל המוכר בטיפול בהעברה כאמור ל

 הטיפול האמור. 

ופנים ללשכת רישום הקונה ומקבל ההעברה ימציאו למוכר את כל האישורים הדרושים מאת כל רשות המ .16.4.5
מס שבח, מס רכישה, מס רכוש בגין ההעברה כאמור ובגין  בגיןהמקרקעין בדבר תשלום מלוא החובות 

ת, מהעירייה ומוועדת התכנון המקומית, המופנים העדר חובות על הדירה, וכן אישורים מאת הרשויו
 שולמו  לדירה בקשר בחההש והיטל ארנונה זה ובכלל, לסוגיהם המיסיםכל  לפיהםלרשם המקרקעין, 

 בקשר  עת באותה ע"פ הוראות הדין מקובלת תהא אשר אחרת תשלום דרישתאו /ו מס כלאו /ו במלואם
 ההעברה, במצטבר.בדירה הן לקונה והן למקבל  הדרושים לשם העברת הזכויות הזכויות העברת עם

או /ו סולקו כל חובותיו כלפי חברת הניהול    לפיוו/או ועד הבית,    הניהולימציא למוכר אישור חברת    הקונה .16.4.6
 . ההעברה למועד עדועד הבית 

)אם  ההלוואהכי  ,בין היתר ,הקונה ומקבל ההעברה ימציאו למוכר אישור בכתב של בנק הקונה, המעיד .16.4.7
  בגין בנק הקונה משחרר את המוכר מהתחייבותו לרישום המשכנתה  כיו , במלואה ( סולקהכזו הייתה

הכל לפי בחירת המוכר ו/או עורך   -ההלוואה וכי הוא מסכים להעברת הזכויות בדירה למקבל ההעברה 
בלי , לטובת בנק הקונה. משנרשמה וככל אם, שנרשמה האזהרהתימחק הערת  ,הדין של המוכר. כמו כן

כי במידה וטרם פג תוקפן של הערבויות הבנקאיות שקיבל מהבנק   ,ייב הקונהלגרוע מן האמור לעיל, מתח
בהתאם להוראות חוזה זה, תהא כל העברת זכויות בדירה כפופה להסכמת הבנק להעברה כאמור, מראש 

חוק  הוראותי יובהר, כי בכל מקרה, על הקונה יהיה להסדיר העמדת בטוחה למקבל ההעברה לפ ובכתב.
כי הבנק לא ינפיק בטוחה למקבל  ,מובהר .הזכויות להעברת וכתנאי מקורותיומ רוכשים להבטחת

 ההעברה ולא יאשר הסבת הערבות ו/או פוליסת הביטוח שהונפקה לקונה לטובת מקבל ההעברה.

ה ו/או הקונה ייתן תצהיר לפי פקודת הראיות )נוסח חדש(, המעיד שהזכויות של הקונה על פי החוז .16.4.8
בדירה חופשיות מכל שעבוד, משכון, משכנתה ו/או זכות צד שלישי כלשהו, וכן כי חוזה הזכויות שלו 

 ההעברה הינו החוזה היחיד והממצה את כל ההסכמות וההתחייבויות ההדדיות שלהם בקשר עם הדירה. 

שום בנק הקונה בלשכת רי לטובתלטובת הקונה ו/או  שנרשמהעל מחיקת הערת אזהרה  אישור .16.4.9
 .םלטובת ונרשמש כלוכהמקרקעין, אם 

הקונה ו/או מקבל ההעברה ימציאו למוכר ו/או לעורך הדין, מיד עם דרישה ראשונה, כל מסמך אחר ו/או   .16.4.10
 נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע יעיל ונכון של העברת הזכויות.

ויותיו כלפי מקבל כי המוכר אינו אחראי בשום אופן להצהרות הקונה ו/או להתחייב  ,להסרת ספק מובהר .16.4.11
זה לעיל ובין   16.2המנויים בסעיף ברה על פי חוזה ההעברה בין אם בדק ו/או קיבל איזה מהעניינים הע

  הקונה  של חובה קיימת אם למעט אם לאו, והקונה יהא האחראי הבלעדי בכל הקשור בחוזה ההעברה,
 .  דין פי על הנעבר כלפי

המוכר את הסכמתו  יתןקבלת מסמכי ההעברה הנ"ל, ובכפוף לקיום הוראות המוכר בדבר העברת זכויות,  לאחר .16.5
 לרישום הערת אזהרה לטובת הנעבר.

כולן או מקצתן, ללא קבלת העברת זכויותיו בדירה ו/או זכויותיו על פי החוזה לצד שלישי, כי  ,לקונה הובהר .16.6
לעיל בכתב ומראש, פרט להיותה בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף, מהווה גם  הסכמת המוכר להעברה כמפורט

הפרה יסודית של החוזה ותגרום, בין היתר, לביטולה של כל בטוחה שהקונה קיבל מהמוכר, וזאת בנוסף לכל סעד 
 נים למוכר על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוספים המוק

 העברת -כי מלוא הזכויות בדירה הועברו על שמו של הנעבר  ,לקבלת אישור המוכר בכתב עדכי  ,תבזא מוסכם .16.7
כי התחייבויותיו של מקבל ההעברה  ,וכן המוכר כלפי בהתחייבויותיו תפגע לא ההסכם פי על הקונה של זכויותיו
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 כלפי המוכר לא תשחררנה את הקונה מהתחייבויותיו הוא. 

 

  הלוואות והמחאת זכויות .17

 :הבאות ההוראות יחולו אזילתשלום חלק ממחיר הדירה  הקונה מבנקלקבל הלוואה  יבקשוהקונה  היה .17.1

לעיל,   17.1כי אם ירצה סיוע ברכישת הדירה, על ידי קבלת הלוואה כמפורט בסעיף    ,הקונה  לידיעת  הובא .17.1.1
כל בכפוף ולאחר מסירת החזקה בדירה לקונה והשלמת  שתובטח במשכנתא שתרשם על הדירה

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

נקוט בכל הפעולות הנחוצות או המועילות לשם קבלת לחתום על כל המסמכים הדרושים ול .17.1.1.1
 .בנק הקונהטחונות שידרשו ע"י יכולל מתן כל הב בנק הקונהמההלוואה 

לחשבון הוראות בלתי חוזרות לשלם את מלוא סכום ההלוואה במישרין  לבנק הקונהמסור ל .17.1.1.2
 ע"ח תשלומי הקונה לפי חוזה זה.  הליווי,

לבין הקונה וכל ההוצאות  הקונה בנקתנאי ההלוואה יהיו התנאים שיוסכם עליהם בין  .17.1.1.3
יפות הכרוכות בקבלתה, ו/או ברישום המשכנתא ופדיונה, יחולו על הקונה. הישירות והעק

, ועל הקונה  הקונה בבנק, בתנאים המקובלים הקונה בנקההלוואה תינתן לקונה על ידי 
האחריות לברר ולהבין את כל התנאים של ההלוואה, ובכלל זה ריביות, הצמדה, תשלומים, 

ולמוכר לא תהא כל אחריות ו/או חבות בקשר לכך מכל ערבויות, בטחונות, פירעון מוקדם וכו'  
על פי קריטריונים ושיקולים אשר  הקונה בנקסוג שהוא. לקונה ידוע שההלוואה ניתנת על ידי 

בלבד, וכי על כן, אין באמור בכל הוראות חוזה זה בכלל, ובמיוחד,  הקונה בנקנקבעו על ידי 
, כי לקונה תינתן הלוואה ו/או מוכר ד המור בסעיף זה, משום התחייבות כלשהי מצבא אין

 (.  'ג נספח) התשלומיםמשום עילה מוצדקת לעיכוב בתשלומים המפורטים בנספח 

 . הקונה מבנקבפועל  המוכר יקבלהקונה יזוכה אצל המוכר אך ורק בסכום אותו  .17.1.2

השגתה או אי השגתה, אין בהן כדי להשפיע להסרת ספק מוצהר בזה, שקבלת ההלוואה ו/או עצם  .17.1.3
את כל התשלומים לפי חוזה זה במלואם  מוכרבמאומה על התחייבויותיו היסודיות של הקונה לשלם ל

 ובמועדיהם. 

להלן, הינו תשלום של  1.1.1לאמור בסעיף  המוכרתנאי מקדמי להסכמת שהקונה מאשר ומסכים לכך  .17.1.4
  לחשבון צמי של הקונה, וכן כי כל כספי ההלוואה ישולמו ישירות ממחיר הדירה מהון ע 10%לפחות 

   .הליווי

בנוסח  הקונה בנקעל התחייבות לרישום משכנתא לטובת  ימי עסקים 21בתוך חתום י מוכרה .1.1.1
אשר בכל מקרה תכנס  ,שיוסכם בין המוכר ובנק הקונהאו בנוסח אחר  ,להסכם זה  'יב נספח

 . זה חוזה פי על ועלבפ התמורהלתוקפה רק עם קבלת מלוא 

, מתחייב הקונה לשלם את כל הקונה בנקחתום על התחייבות לרישום משכנתא לטובת י והמוכרהיה  .17.1.5
העמלות, הוצאות והאגרות הכרוכות ברישום המשכנתא ואת כל יתר העמלות, ההוצאות והתשלומים 

 הקונה  בנקתנאי שיהיו כרוכים באישור ההלוואה ובקבלתה, וברישום המשכנתא והערות אזהרה לפי 
 . הלוואהה אתתן ייש

 . הקונה בנקכל אחריות )לרבות לעניין החזר ההלוואה( כלפי  ויטול על עצמיידרש ולא ילא  מוכרה .17.1.6

  ל קיימת חובה שבנק הקונה יהיה הבנק המלווה של הפרויקט והקונה יהא רשאי לפנות לכ  לאכי  ,מובהר .17.1.7
 הקונה" על פי חוזה זה. לבנק לפי שיקול דעתו, ובלבד שיענה על הגדרת "בנק 

 

 הליווי הפיננסי  .17.2

מקרקעין ובניית הבניין ולצורך  ב זכויותמצהיר ומאשר שידוע לו, כי בין היתר, לצורך רכישת ההקונה  .17.2.1
קבל ילהלן, קיבל ו/או  18כאמור בסעיף  רוכשים להבטחתלטובת הקונה, בהתאם לחוק  בטוחההוצאת 

רותים בנקאיים שונים, וכי להבטחת אשראים יוש ביטוח פוליסות, מהבנק אשראים, ערבויות מוכרה
תר, שעבודים ו/או משכנתאות על המקרקעין לטובת הבנק. , בין הימוכריצור היוהלוואות יצר ו/או 

 לקבלת עד , הקונה בנקהשעבודים או המשכנתאות, כאמור, יהיו קודמים לכל זכות של הקונה ו/או של 
 דרישתו  עם מיד, מתחייב לחתוםבהתאם להוראות חוזה זה. הקונה  מהבנק מותנה בלתי החרגה מכתב

מתחייב לפעול   הואהתחייבות לטובת הבנק בנוסח כפי שיידרש ע"י הבנק, ו, על כתב  המוכר  של  הראשונה
ייבות לחוזה זה  על כתב ההתחייבות הנ"ל, יצורף כתב ההתח קונהכי לאחר חתימת ה ,על פיו. יובהר

 כחלק בלתי נפרד הימנו.  וייחשב 'ה נספחכ
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לעיל,  האמורעל כל מסמך סביר שידרוש הבנק בקשר עם  לחתום הקונה מתחייב, לעיל לאמור בנוסף
 . לחוזה זה 4.9להוראות סעיף  בהתאם

ושם  ליוויגע למספר חשבון בנו הבנקלצורך קבלת אישור ה המלוולקונה שהוא רשאי לפנות לבנק  ידוע
 הפרויקט כמפורט להלן: 

 .  ליוויהפניה לסניף שבו מתנהל חשבון   .17.2.1.1

 על גבי שוברי התשלום.  יצויןפניה למענה טלפוני שמספרו  .17.2.1.2

באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, תוך הקלדת פרטי זיהוי אשר יופיעו על גבי שוברי  .17.2.1.3
 התשלום.   

 : כדלקמן ומתחייב רמצהי הקונה .17.2.2

 לטובת שיונפקולקונה  הבטוחהלמשלוח  הכתובת הינה זה לחוזה במבוא כמפורט כתובתו .17.2.2.1
ל חשבון הליווי, , לידי הסניף בו מנוהבכתב. הקונה מתחייב להודיע לבנק הבנק ידי על נהוהק

 . בכתובת שינוי כל עלעם העתק למוכר, 

את שמות כל  לו שנמסרו התשלום משוברי אחד כל גבי על וברור קריא יד בכתבימלא  הקונה .17.2.2.2
תעודות הזהות שלהם בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם המכר, וכן את   ומספרייחידי הרוכשים  

 הסכום לתשלום.  

בזה לקונה הוראה בלתי  ןכלפי הקונה, ונות ומשעבד וממחה לבנק על דרך שעבוד, את כל זכויותי מוכרה .17.2.3
על פי החוזה אך ורק לחשבון   מוכרמגיעים ושיגיעו מהקונה לחוזרת לשלם את כל הכספים והתשלומים ה

מצידו לפעול   והתחייבותחתימת הקונה על חוזה זה מהווה הסכמה  .התשלומים נספחב המצוין יוויהל
 כאמור לעיל. 

מאת הבנק, הרי במקרה של מימושן, כולן או  ות/פוליסהאו /ו אם הקונה קיבל ו/או יקבל ערבות/יות .17.2.4
 על  שיהא מבלי זאת, ונה להעביר ו/או לוותר מיד על כל זכויותיו בדירה לטובת הבנקחלקן, מתחייב הק

 .הערבות כתב של נסב או מוטב מכל או מהקונהאו /ו מהמוכר כך על הסכמה לקבל הבנק

 של   היסודית  הפרתו  מהווהו/או הבנק    המוכרמת  לקונה, כי העברת זכויותיו בדירה לצד ג' ללא הסכ  הודע .17.2.5
   .זה חוזה

כם, מובהר ומודגש בזאת, כי אין לבנק כל מחויבות מכל מין וסוג שהם כלפי הקונה בקשר לבניה מוס .17.2.6
ולחוזה, ולקונה אין ולא תהיינה כל זכויות, טענות, דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהם כלפי הבנק 

שיקבל( מאת  ערבויות הבנקאיות שקיבל )אם וככל שקיבל( ו/או יקבל )אם וככללמעט זכויותיו על פי 
 . וזכויותיו על פי הוראות חוק המכר ו/או ע"פ הדין הבנק

כי זכותו של הבנק או של כל מי מטעמו או כל מי שהבנק יעביר לו את  ,הדירה מסכים ומאשר קונה .17.2.7
בכך, להמשיך בעצמו או באמצעות אחרים  זכויותיו או החובות הנוגעים לפרויקט, באם הבנק יבחר

 במקרה.  הפרוייקטוביצוע    להקמתהיזם לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק  בהקמת הפרויקט למקרה ש
 שמגיעים   הסכומים  כל  את  מטעמו  מי  לכל  או  לבנק  לשלם  הקונה  מתחייב,  בכתב  הבנק  דרישות  פי  על ,  כזה

 כל   או  הבנק  כלפי ,  המכר  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  שאר  כל  את  ולבצע  המכר  חוזה  פי  על  ליזם  ממנו  ויגיעו 
 .טעמומ מי

יבחר הבנק להמשיך בעצמו ו/או באמצעות אחרים בביצוע או בהקמת הפרויקט, יסיים את  באם
במועד המסירה של הדירה כפי שנקבע בחוזה המכר או לתקופה של תשעה חודשים מיום שמונה   הפרוייקט

 חר מבין השניים, אלא אם קבע בית המשפט אחרת.כונס נכסים, המאו

לו  ויתן, רוכשים להבטחתבות שנתן לקונה בערבות דומה לפי הוראות חוק זכאי להחליף את הער הבנק .17.2.8
 הודעה על כך. 

 שינויי  וכן התשלום  במועדי, במחיר שינוי כל  הבנק ובין בינוהמוכר הצהיר ויידע אותו שעל פי החוזה  כי .17.2.9
 וקףת האמורים לשינויים יהיו לא כזו הסכמה וללא ובכתב מראש הבנק הסכמת טעונים מהותיים בניה
 אם יחליט להמשיך ולסיים את הבניה. אאל ,בשינויים להתחשב שלא עלול הבנק; הבנק לפי

תלויות לקונה, כי לא יוכל לחזור בו מהתחייבויותיו כאמור בסעיף זה כולו הואיל וזכויות הבנק  הובהר .17.2.10
 בו.

טים בסעיף זה במקרה של סתירה בין האמור בסעיף זה לעיל לבין יתר סעיפי החוזה יהיו התנאים המפור .17.2.11
 עדיפים. 
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 הבטחת כספי הקונה .18

כנגד כל תשלום שהקונה ישלם למוכר בגין תמורת הדירה יקבל הקונה מהמוכר בטוחה מהבטוחות המנויות בחוק  .18.1
בנקאית של הבנק בכל נוסח שיהא מקובל בבנק באותה   ערבות  ואשר סוגה יהיה  ,)כהגדרתו לעיל(  רוכשים  להבטחת

 רוכשים  להבטחתעל הוראות חוק  ונוסח שיהא מקובל בבנק באותה עת, ובלבד שיענבכל  ביטוח פוליסת אועת, 
 מסכים  והוא לקונה הבטוחה תנאי כל לו ידועים כי, בזה מאשר הקונה"(. הבטוחה" או לקונה הבטוחה)להלן: "
 . לתוכנה

ה כהגדרתו בחוק לממונ המוכרמסור י, כי בסמוך לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה, מוכרעל ידי ה נהוקנמסר ל
בהסכם עימו, אשר תפרט בין היתר את סוג הבטוחה שניתנה   המוכר, הודעה בדבר התקשרות רוכשים להבטחת

ובהתאם להוראות החוק להבטחת בכפוף  והכלוכל דרישה אחרת שתהיה לממונה  מקרקעין, פרטי הקונהל
 ם. רוכשי

לקונה אינה כוללת את רכיב המע"מ, כמוגדר   , הבטוחהרוכשים  להבטחתבהתאם להוראות חוק  כי    ,לקונה  הובהר
)ב( לחוק להבטחת רוכשים במקרה של מימוש 2ג3לחוק להבטחת רוכשים. בהתאם להוראות סעיף  1ג3בסעיף 

( רוכשים להבטחתלחוק  9, הקרן )כהגדרתה בתיקון רוכשים להבטחתהבטוחה לקונה, בהתאם להוראות חוק 
 "מ.המע רכיב סכום את לקונה תשיב

כי המוכר יהיה רשאי להחליף מעת  ,, מוסכם בין הצדדיםרוכשים להבטחתא לחוק 2חס להוראות סעיף בהתיי .18.2
רת (, בבטוחה אח"הבטוחה המוחלפת", כל בטוחה שניתנה כאמור לעיל )להלן: המסירה מועד טרם וגםלעת, 

(, ללא צורך בקבלת "הבטוחה החלופית")להלן:  (ביטוח פוליסת אובנקאית  ערבות) מאותו סוג ו/או מסוג אחר
הסכמת הקונה. הקונה מתחייב לשתף פעולה עם המוכר, לחתום על כל מסמך ולהמציא כל אישור ומסמך ככל 
שהמוכר ידרוש לצורך מתן תוקף לביטול הבטוחה המוחלפת ו/או לשעבוד הבטוחה החליפית, לרבות אישורים 

,  רוכשים   להבטחת  החוק  להוראות  בהתאם  תהא  הבטוחה  החלפת  כי  ,יובהר ומסמכים מאת בנק הקונה ו/או אליו.  
  הבטוחה  החלפת של במקרה למעט, הבטוחה  החלפת בטרם ימים 7 לקונה הודעה למשלוח  ובכפוף, לעיל כהגדרתו

 אפשרות  לכך  שתהייה  ככל,  הקונה  לידי  בדירה  החזקה  מסירת  במסגרתאו חתימה על חוזה חכירה,    אזהרה  להערת
 .המכרז להוראות ובכפוף חוקית

כי עם היווצרות הבטוחה החלופית כאמור לעיל, תחשב הבטוחה המוחלפת בטלה   ,וצהר ומוסכם בין הצדדים מ .18.3
ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות, בין אם נמסרה למוכר בפועל ובין אם לאו, והכל ללא צורך בהסכמה או אישור 

ר את הבטוחה המוחלפת לידי  ונה למסואו חתימה כלשהי מצד הקונה. האמור לעיל אינו גורע מחובתו של הק
 להלן. 18.5המוכר כאמור בסעיף 

 הנדרש  את  בשמו  לעשות  הכוח  בייפוי  המנויים  את  מסמיך  הוא  כי  ,מאשר  הקונה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .18.4
 . המוחלפת הבטוחה לביטול

דרישתו הראשונה של המוכר, וזאת בקרות אחד  עםשניתנו לו, מיד  ותהבטוח אתהקונה מתחייב להחזיר למוכר  .18.5
 המקרים הבאים, הכל לפי העניין וההקשר: 

  ה נ לקו הבטוחהובכל מועד אחר בו פוקעת  ,לעיל 18.2כתנאי למתן בטוחה חלופית, כאמור בסעיף  .18.5.1
 על פי החוזה.  (ביטוחהאו פוליסת /ו ערבות הבנקאיתה)

   .להשבתה למוכר אים הקבועים בחוק להבטחת רוכשיםבהגיע המועד או בהתמלא התנ .18.5.2

)בכפוף  אחר מוסכם דין עורךאו /ו הקונהבמועד מסירת החזקה בדירה תימסרנה לעורך הדין של  .18.5.3
נמסרו ש ככל, לקונה הבטוחותכל ( המחוייביםבשינויים  ' 1יא  נספחנאמנות בנוסח  בכת על לחתימתם

עד שיתקיימו התנאים הקבועים בחוק להבטחת  ,ה, אשר ישמור עליהן בנאמנות עבור הקונלקונה
  "ל הנ  הבטוחותכי  ,, ימסור הנאמן אישור בכתבו/או המוכר "(. לבקשת הקונההנאמן " -רוכשים )להלן 

בידיו בנאמנות. אם יתאפשר, והיה ובמועד מסירת החזקה או בכל מועד מאוחר יותר, יבקש  תומופקד
ימסור הקונה   -או חוזה חכירה  אזהרה    הערת  פית מסוגבבטוחה חלו  לקונה  הבטוחההמוכר להמיר את  

 הקונה יקבל את מכתב ההחרגה, אם יוטל שיעבוד לטובת הבנק .שבידו המוחלפת הבטוחהלמוכר את 
, ותירשם הערת אזהרה לטובת הקונה ולטובת בנק הקונה, לפי העניין, בלשכת רישום המלווה

בשינויים   '1יא נספחחולנה הוראות בנאמנות, ת המוחלפת הבטוחההמקרקעין. על הפקדת 
 . המחוייבים

אף האמור לעיל, המוכר יהא רשאי לבטל הבטוחה עוד בטרם נרשמה הערת אזהרה לטובת הקונה  על .18.5.4
 הדירה  בנייתהושלמה  (1)רוכשים קרי,  הבטחת לחוקב)א( 2הקבועים בסעיף  התנאיםוזאת בהתקיים 

"י ובו רמחוזה בין הקונה לבין  נחתם (3; )נהלקו בדירה ההחזקה נמסרה (2) ;המכר לחוזה בהתאם
"י להביא לידי רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא רמייבה  התח

נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, מעיקול, ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות 
 לחובת הקונה.   לשעבוד

תפקע בהתאם להוראותיה ו/או בהתאם להוראות החוזה, תהא   לקונהבכל פעם שהבטוחה    להסרת ספק מובהר, כי .18.6
הבטוחה האמורה בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות, וזאת אף ללא צורך בהסכמה או באישור או בחתימה 

ו/או   כלשהי מצד הקונה וללא צורך בהשבתה בפועל למוכר, ולקונה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה, דרישה
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 ה ו/או בקשר אליה, הן כלפי המוכר והן כלפי הבנק.עילת תביעה על פי

לקונה ו/או במועד שנקבע בחוזה  הבטוחהכי במועד שבו תפקע  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכםמ
בנק,  להשבתה, ימסור הקונה למוכר ולבנק תצהיר מאושר על ידי עורך דינו, בנוסח כפי שמקובל אצל המוכר ו/או ה

. הןאו ההתחייבויות המובטחות על פי/ו הנ"ל  הבטוחותן לו ולא יהיו לו כלפיהם כל תביעות בגין לפי העניין, כי אי
לידי המוכר, כולן או מקצתן, בין מחמת שאבדו  הבטוחותבכל מקרה בו לא יהיה באפשרות הקונה להחזיר את 

 .ןגם את הסיבה לאי החזרתובין מחמת כל סיבה אחרת, יפרט הקונה בתצהיר האמור לעיל 

הקונה נותן בזה הוראה בלתי חוזרת למוכר, להעביר לבנק כהגדרתו לעיל, את כל זכויותיו בדירה וכן את כל  .18.7
  בבטוחה  ידו על המובטחסכום הזכויותיו שעל פי חוזה זה, וזאת בכל מקרה שבו הבנק ישלם לקונה את מלוא 

זה לעיל מתחייב הקונה לחתום על כל מסמך ו/או שטר ו/או   18.6שבסעיף    ו/או על פיה. לשם קיום ההוראה  לקונה
בקשה ו/או הצהרה ככל שיידרש. בלי לגרוע מהתחייבות הקונה כאמור, יהא עורך הדין של המוכר רשאי )אך לא 

 מו איזו מהפעולות האמורות לעיל.  חייב( לעשות שימוש בייפוי הכוח על מנת לבצע בשם הקונה ובמקו

 מורה  לפיו אשרעל כל כתב הוראות בלתי חוזרות לבנק, בנוסח כפי שידרוש ממנו הבנק,  הקונה מתחייב לחתום .18.8
 הסכומים שיהא חייב לבנק הקונה.  כל את  הבטוחההקונה לבנק, לנכות מיתרת הכספים שיגיעו לו על פי 

של הערת הרה בדבר קיומו של חוזה מכר זה, וכן לא לקבל רישומה שלא לרשום לטובתו הערת אז מתחייבהקונה  .18.9
. הפרת סעיף זה הינה ובכפוף להוראות המכרז אזהרה כאמור ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוכר

הפרה יסודית של חוזה זה. כמו כן, הקונה מסמיך בזה את עורך הדין של המוכר לפעול על פי ייפוי הכוח ולמחוק  
 ר על כך הודעה כלשהי. רת אזהרה שנרשמה בניגוד לאמור לעיל, בלי שיידרש למסומכוחו הע

  הקונה  של זכויותיו כל ותפקענה, ועניין דבר לכל ומבוטל כבטל זה הסכם ייחשב, כדין לקונההבטוחה  מומשה .18.10
 הבטוחהלגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו יבקש הקונה לממש את  בלי. הבנקאו /ו המוכר לטובת ותועברנה בדירה
( שיוציא זיכויה)הודעת  זיכויה, הקונה מתחייב לאשר בחתימתו את קבלת חשבונית פיה על סכוםו/או כל  שקיבל

 .כאמור שבידיו בטוחהבהתאם ל הקונה לו זכאי  שיהיה ,ממנו חלקאו /ו תשלום כללו המוכר, וזאת כנגד ביצוע 

 פנקס קבלת ולאחרהסכם זה,  חתימת לאחר, הז הסכםלגרוע מהוראות  מבליו בנוסף כי ,הקונה לידיעת הובא .18.11
  השובר  באמצעות, הליווי לחשבוןהנאמנות  מחשבון ע"י ב"כ המוכר הראשון תשלוםה העברתו מהבנק שוברים
 המוכר לבנק על מנת להזמין עבור הקונה את מכתב ההחרגה המותנה.   יפנה -לעיל כאמור

  הראשון ל המוכר ועלות הנפקת מכתב ההחרגה המותנה כי תשלום הפרמיה בגין הנפקת הבטוחות יחול ע ,מוסכם .18.12
 .  המוכרעל  תחולהחתימה על הסכם זה  לאחר

 

 תרופות, סעדים ושיפוי  .19

על הקונה לשלם למוכר על פי חוזה זה,   היה שבו מהמועד ימים 7 על העולהבכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו,  .19.1
נה, יהיה על הקונה לשלם למוכר את התשלום בו ישלם המוכר תשלום כלשהו החל על הקושו/או בכל מקרה 

ההגדרות  בסעיףן, בתוספת ריבית הפיגורים כהגדרתה ישבפיגור ו/או התשלום ששולם על ידי המוכר, לפי העני
ום, וזאת בלי לגרוע  לעיל, מחושבת לגבי כל תקופת הפיגור, החל מהיום שבו היה אמור להיות משולם התשל0

( ובלי בלבד  ימים  עשר  ארבעהמהיות הפיגור ו/או האיחור האמורים הפרה יסודית של החוזה )ככל והפיגור עלה על  
 כי ,מובהר. זה חוזה פי על אחר תשלום כלשהדבר ייחשב כהרשאה כלשהי לפגר בביצוע התשלום האמור ו/או ב

 לשלם  המוכר שעל תשלומים  על  הן ויחול הדדי יהיה פיגוריםה  ריבית שיעור, לעיל 14.7 סעיף להוראות בהתאם
 . זה הסכם פי  על למוכר לשלם צריך שהקונה תשלומים על והן לקונה

שישולם על   ביחד עם מלוא התשלום שבפיגור, ייזקף כל סכום חלקי לא שילם הקונה את מלוא ריבית הפיגורים .19.2
ו המשפטיות של המוכר, לאחר מכן על חשבון ריבית  ידי הקונה, תחילה על חשבון הוצאות הגבייה והוצאותי

 הפיגורים, ורק לאחר מכן על חשבון התשלום שבפיגור. 

ימים   14לעיל בתקופה העולה על  19.1כי בכל מקרה של פיגור ו/או איחור בתשלום כאמור בסעיף  ,מוסכם בזה .19.3
ו/או לא ימלא במלואה אחר התחייבות  יצוע התשלום, וכן בכל מקרה שבו הקונה יפרמהמועד שנקבע בחוזה לב

זכאי  יהיה המוכריהווה הדבר הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הקונה ו -כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה
וא התשלום  ימים מיום משלוח ההודעה האמורה לא ישולם מל  14לשלוח לקונה הודעה והתראה בכתב, כי אם בתוך  

יבוטל החוזה על ידי המוכר. לא שולם כל התשלום שבפיגור ו/או לא תוקנה   -שבפיגור ו/או לא תתוקן ההפרה
הימים האמורה, יהא המוכר זכאי לבטל את החוזה, ללא התראה נוספת כל אלה   14ההפרה גם לאחר חלוף תקופת  

 ל דין. המוקנים למוכר על פי החוזה ו/או על פי כ בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוספים

במקרה בו יבוטל החוזה כדין, ישיב המוכר לקונה את הכספים ששילם הקונה על חשבון תמורת הדירה על פי  .19.4
כי קודם  ,, אך זאת בתנאי ובכפוף לכךזה הסכם להוראות בהתאם מוצמד הריאלי החוזה עד לאותו מועד בערכם

 הוראות, כדלקמן:לכן, יתקיימו התנאים וה

לעיל, יהא המוכר זכאי לחלט ולקבל  19.3במקרה והחוזה בוטל כדין על ידי המוכר, כאמור בסעיף  .19.4.1
 ( אחוזים  שני)  2%בשיעור של  ם קבועים ומוסכמים מראש ללא צורך בהוכחת נזק, בסכום  מהקונה פיצויי
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(, כשסך הפיצוי המוסכם האמור יהא המוסכם""הפיצוי לעיל )להלן:  5בסעיף   כהגדרהמסך התמורה, 
 ההסכם   חתימת  ממועד,  בחוזה  שנקבעו  הקונה  תשלומי  של  ההצמדה  לתנאי  בהתאם  הבסיס  למדד  מודצ

  .ההסכם לביטו הוצאות בגין מראש קבועים כפיצויים, הסכום תשלום למועד ועד

כי הצדדים קבעו את הפיצוי המוסכם לאחר ששקלו והעריכו אותו כסביר לאור הנזקים  ,מוצהר .19.4.2
לגרוע מכל סעד ו/או תרופה בלי מהצפויים למוכר עקב ביטול החוזה בנסיבות האמורות לעיל, והכל 

 להוראות  בכפוף והכל, פי כל דיןו/או זכות אחרים ו/או נוספים המוקנים למוכר על פי החוזה ו/או על 
במועד ביטול החוזה תרבוץ על זכויות הקונה בדירה משכנתא ו/או התחייבות לרישום  אם. הדין

משכנתא ו/או שיעבוד לטובת בנק ו/או גורם מממן אחר אשר העניק הלוואה לטובת רכישת הדירה, אזי 
ם( לאותו גוף יהיה המוכר רשאי לשלם מתוך הכספים המגיעים לקונה את כל הכספים )ככל שמגיעי

 )כולל ריבית, הפרשי הצמדה, עמלה/קנס, פירעון מוקדם, הוצאות וכו'(, כשדרישתו של  הסרתם לשם
; כל תשלום כאמור ייחשב כאילו שולם על ידי לתשלום כאמור  המוכרתתשמש ראיה מכרעת עבור    הגוף

בגין ביצוע איזה   המוכר לקונה לכל דבר ועניין, ולקונה לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי המוכר
כי ככל והמוכר ישלם לצד שלישי כלשהו סכום כלשהו כאמור לעיל,   ,הובהר לקונה ומים הנ"ל.מהתשל

כלל טענות ההגנה אשר עמדו בפניו כלפי   המוכרתעמודנה לקונה כלפי בנוסף לכלל הוראות ס"ק זה, 
 הנושה המקורי. 

ו/או המשכון על זכויות סילוק המשכנתא  הקונה ימציא למוכר אישור בכתב של בנק הקונה, המעיד על .19.4.3
המוכר מהתחייבותו לרישום המשכנתא  אתכי בנק הקונה משחרר  ,הקונה בקשר עם הדירה, וכן

 האמורה.

הערת  את הסירשנמסרו לקונה עד לאותו מועד )אם נמסרו( או  הבטוחותהקונה מסר למוכר את כל  .19.4.4
 לטובתו בלשכת רישום המקרקעין. הרשומהאזהרה ה

לעיל במועדם, יושבו הכספים   19.4.4 - 19.4.1כל התנאים המוקדמים האמורים בס"ק ובכפוף לביצוע  לאחר .19.5
החזקה  אםכדין  ביטול החוזה לאחרצמודים למדד בהתאם להוראות הסכם זה, וזאת  כשהם האמורים לקונה

ככל וקיבל חזקה בה, והכל בניכוי  ,ימים ממועד פינוי הדירה על ידי הקונה 45או לחלופין תוך טרם נמסרה לקונה 
יחתום בפני עורך דין ויאומת על ידו, על  הקונהכל סכום המגיע למוכר מאת הקונה בהתאם להוראות החוזה. 

בערבויות חוק המכר   ,יר הדירה בצירוף הפרשי הצמדה כאמוראישור לפיו הושבו לו הכספים ששילם על חשבון מח
 ו הוסכם בין הצדדים על פי חוזה זה ו/או על פי דין.  שהוצאו לטובתו בניכוי כל סכום עלי

ידי הקונה, יחתום הקונה על תצהירי ביטול מתאימים למס -כי בעת ביטולו של הסכם זה עקב הפרתו על ,מוסכם .19.6
י עו"ד. הקונה מתחייב להמציא למוכר את התצהירים החתומים כאמור, כתנאי שבח וידאג לאמת חתימתו בפנ

ו/או   דלעילעל האמור לעיל ומבלי לגרוע מהתחייבויות הקונה  ים לידי הקונה. בנוסףלהשבה כלשהי של כספ
 תצהירי  על ובמקומו בשמו לחתום המוכר את הקונה מסמיך, חוזר הבלתי הכוח בייפוימההרשאות שנתן הקונה 

 שנמסר השוברים פנקס את למוכר  להשיב הקונה מתחייב, כןולהגישם למס שבח, ככל שיבוטל הסכם זה.  ביטולה
 .שימוש  בהם נעשה שטרם התשלום שוברי כל את וכן לדירה בקשר לו

כי במקרה שבו החוזה יבוטל עקב  ,למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהגדרת התמורה דלעיל, מובהר בזאת מפורשות .19.7
אמור בסעיף ביטולו שלא כדין על ידי הקונה, יושבו לקונה אך ורק הכספים ששילם בגין תמורת הדירה כהפרתו או  

(, ולא יושבו הכספים ששילם הקונה בגין שכר טרחת עו"ד )וזאת בלי לגרוע מכל  כדלעיללעיל )לאחר החילוט    19.5
 שאינם ככל, ו/או נוספים המוקנים למוכר על פי החוזה ו/או על פי כל דיןזכות אחרים  סעד ו/או תרופה ו/או

(; במקרה שבו החוזה יבוטל עקב הפרה או ביטול שלא כדין מצד המוכר, יושבו לקונה  נזק ראש לאותו מתייחסים

 לעיל.   19.5כל הכספים ששילם הקונה בגין התמורה, וזאת במועד הקבוע בסעיף 

זה לעיל ולהלן, על כל סעיפיו, כדי   19כי אין בכל הוראה מהוראות סעיף  ,למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת .19.8
על פי החוזה ו/או על פי כל  לקונה  אולגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוספים, המוקנים למוכר 

 דין. 

כי בכל מקרה שבו יבוטל החוזה כדין, יהא המוכר רשאי לעשות בדירה ככל שיחפוץ, לרבות  ,בהרלהסרת ספק מו .19.9
, ולקונה לא תהא בגין כך כלפי המוכר, כל תביעה לזוכה "מחיר למשתכן" אחר בהתאם להוראות המשרד  מכירתה

 ו/או דרישה ו/או טענה. 

 
 שונות .20

מהצדדים לחוזה בהפעלת זכות מזכויותיו על פי חוזה  ד מישום שינוי, וויתור, הנחה, מתן אורכה ו/או שיהוי מצ .20.1
זה, לא ייחשבו בשום אופן כוויתור על זכויות כלשהן של הצד האמור לפי החוזה. כמו כן, הסכמת צד לחוזה לסטיית  

 משנהו מהוראות החוזה במקרה ו/או במקרים מסוימים, לא תיצור תקדים לגבי מקרים נוספים. 

או כל שינוי אחר מכל מין וסוג שהוא של הוראה כלשהי מהוראות החוזה לא יהיו בשום ה ו/ויתור, הנחה, מתן אורכ .20.2
 אופן תקיפים, למעט אם ייעשו בכתב, ובתנאי שייחתמו כדין על ידי כל הצדדים לחוזה. 

   כי הינו אזרח ותושב ישראל.  ,מצהיר הקונה .20.3
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במבוא לחוזה זה הינה כתובתו לצורך  ומה כי כתובתו הרש ,מצהיר ומתחייב הקונה בחתימתו על חוזה זה עוד .20.4
דין לכתובת -דין ו/או כל מסמך אחר מחוץ לתחומי המדינה, וכי במידה ויומצאו לו כתבי בי-המצאת כתבי בי

 .האמורה, לא יעלה כל טענה כנגד ההמצאה לאותה כתובת, בין אם הוא מתגורר ו/או התגורר בה ובין אם לאו
, לפי  1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, השתמ"ד 4-ו 3ייקבע בהתאם לתקנות כי מקום השיפוט השיפוט  ,מובהר
 . העניין

 שפה  לכל ונספחיו זה הסכם של תרגום בכל יחויב לא המוכר. בלבד העברית השפה הינה המחייבת ההסכם שפת
 . וליועציו לו וברורה נהירה העברית השפה כי ,מאשר הקונה. אחרת

כספים זכות עיכבון על כל כספים ו/או נכסים ו/או מסמכים של המוכר ו/או על  מוסכם במפורש, כי לקונה לא תהא   .20.5
ו/או  מקרקעיןהו/או נכסים ו/או מסמכים כלשהם הנמצאים ברשותו, וכן לא תהא לקונה זכות עכבון כלשהי על 

 הדירה, כולם או כל חלק מהם.ו/או  הבניין

והוא לא יהיה רשאי לקזז סכומים כלשהם מן  ןהקבלו/או  המוכרזוז כלשהי כלפי לקונה לא תהיה זכות קי .20.6
 .  לקבלןאו /ו למוכרהסכומים שעליו לשלם 

במקרה שהמונח "קונה" מתייחס ליותר מאדם אחד, יהיו ההתחייבויות והאחריות של כל יחידי הקונה, על פי חוזה   .20.7
ל סוג שהוא בכל עניין על מסמך, כתב, מכתב או אישור מכזה, ביחד ולחוד. כל אימת שאחד מיחידי הקונה יחתום 

ודבר הקשור לחוזה זה, ביצועו או הנובע הימנו, תחייב חתימתו גם את יתר יחידי הקונה, וחתימת החוזה על ידי 
אחד או יותר מיחידי הקונה, תיחשב לכל דבר ועניין כהסכמה וכמתן הרשאה על ידי כל אחד מהיחידים האחרים  

ל חוזה זה. כמו כן, בכל מקרה שהמוכר יהיה רשאי לבטל הסכם זה  אך כל זאת למעט חוזה לביטולו ש של הקונה, 
לפי שיקול   והכללגבי אחד מיחידי הקונה, הוא יהא רשאי לבטל את ההסכם הזה גם ביחס ליתר יחידי הקונה, 

 .סבירהדעתו 

 מוכרבו יחתמו כל מורשי החתימה של ה חתימת הקונה לבדו על החוזה לא תקנה לו זכות כלשהי על פיו. המועד .20.8
 על החוזה ייחשב כתאריך חתימת החוזה.

הקונה מצהיר ומאשר במפורש, כי נמסר לו וכי ידוע לו, שעורך הדין של המוכר ערך את החוזה לבקשת המוכר  .20.9
הקשור בו, למעט בלבד, כי הוא מייצג אך ורק את המוכר בחוזה זה, וכי אין הוא מייצג בשום אופן את הקונה בכל  

וזכויות  המשותף הבית ורישום המוכר על ותחול ככל הפרצלציה רישום, של הקונה בדירה לצורך רישום זכויותיו
 הוא זכאי ורשאי להיות מיוצג על ידי כל עורך דין אחר.כי  ,לקונה הובהר לעיל. 11, כאמור בסעיף הקונה בדירה

הסמכות  וכןובעת הימנו תוגש אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית כל תובענה הקשורה בחוזה זה או הנ .20.10
 .העניין לפי, 1984-"דמשהת, האזרחי הדין סדר לתקנות 4-ו 3 לתקנותהמקומית תיקבע בהתאם 

 

 וכתובותהודעות  .21

לפי  כתובות הצדדים לחוזה זה הן כמפורט לעיל במבוא לחוזה זה, וכל הודעה שתשלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו  
ימי  3הכתובות הנ"ל או לפי כתובת אחרת שניתנה לגביה הודעה לצד ממשנהו, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 

 מסירתה.בעת  -ממועד המשלוח האמור בדואר רשום, ואם נמסרה ביד  עסקים

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

 אישור הקונה
 

 – הנוחות, להלן  לשם)המוכר באמצעות  וונני/הודיעשל המוכר, דין ה כי עורך ,ים בזה/מאשר ,מים מטהם/ו החתוי/אנ
בעסקה   נוי/אינו מייצג אותנו מהמוכר דירה, וכי  תי/כי הוא מייצג את המוכר בלבד בעסקה נשוא חוזה זה, לפיו רכש  ,"(המוכר"
נו במפורש להיעזר י/ואף הוצע ל  כרבעסקה של רכישת הדירה מהמו  ים על ידי עורך דין אחר/ ם להיות מיוצג/ו רשאיי/אנ, וכי  זו

נו, זמן י/עורך דין מטעמנו את נוסח החוזה לעיון ולבדיקה על ידי תי/כי קיבל ,ים/ו מאשרי/, ואננוי/בשירותי עורך דין מטעמ
 סביר לפני החתימה עליו. 

בלשכת רישום  נוי/שמעל  המוכרמ נותי/רכשהנ"ל יבצעו את העברת הדירה ש שעורך הדיןמפורשות לכך  נותי/הסכמכמו כן, 
כאמור  מוכרלבין ה נוהכרוכות בביצוע החוזה שביני מוכרהמשפטיות של ה ולהשתתף בהוצאותי נותי/המקרקעין וכן הסכמ

 בחוזה הנ"ל. 
 
 
 
 

 _____________________ _____________________ 
 הקונה     הקונה         
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 רשימת נספחים

 

 בנפרד()מצורף  מפרט טכני   -נספח א' 
 )מצורף בנפרד( תכניות ותשריטים  -נספח ב' 
 תשלומים נספח    -נספח ג' 

 נוסח ייפוי הכוח הבלתי חוזר  -' דנספח 

 טרם נחתם  -נספח ליווי בנקאי עם הבנק המלווה  -' הנספח 
 היעדר יחסים מיוחדים עם הקבלן  -תצהיר והתחייבות  -נספח ו' 

 תצהיר ע"פ הוראות המכרז ורמ"י המכרז של רמ"י+ כתב התחייבות לעמידה בתנאי  -ז'   נספח
   לחוק המכר דירות )הבטחת השקעה של רוכשי דירות(, תשל"ד 1א2עדכון הרוכש לפי סעיף נספח  - ' ח נספח

 נספח הצמדת חנית נכה  - ' ט נספח

  נספח שומה עצמית מס רכישה והתחייבות לתשלום  -י'   נספח
   נספח תנאים מיוחדים - נספח יא' 

   כתב הוראות לנאמן  - ' 1יאנספח  

 במסגרת מחיר למשתכן בקשה לרישום ה"א    -' יב  נספח

 
 

 
 

 
 



                                                                           "דבס

  _______________________   _______________________ 
 הרוכש                                                    ן בע"מ עמרם אברהם חברה לבני

 513201582ח.פ. 

27 
 

 'גנספח  

 תשלומים  נספח
 

 "( החוזה" -)להלן  ________לחוזה מיום _____ בחודש ________ שנת 
 

 
 513201582 ח.פ.  עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ :בין

 , חדרה 22המסגר מרחוב  
 ;מצד אחד               ( מוכר""ה: ביחד ולחוד )להלן

 

 

 ___________ ת.ז ______________   :לבין

 ______________ ת.ז ___________            

 _______________________________________________שכתובתם לצרכי הסכם זה ___ 
 __________ ________________________: ____ים/________   נייד______טל': ______  
 _____________________________________, _____________דוא"ל: _____________  
 במאוחד ובנפרד ובערבות הדדית    

 "( הקונה)ביחד ולחוד להלן: " 
 מצד שני; 

 
 ₪  ________________________ כולל המע"מ בגינה:מחיר הדירה,  .1

_____( שקלים חדשים )להלן:  _________________________________________________)____
 "(. למחיר יתווספו הפרשי הצמדה כמפורט להלן. התמורה"

 : שלהלן ההוראות יחולו התמורה תשלומי על .2

 הקונה ישלם את התמורה בתשלומים ובמועדים כדלקמן:  .2.1

ה ויוחזק בנאמנות בידי ב"כ ( ישולם במעמד החתימ₪7% )כולל מע"מ( )  סך של________________ .2.1.1
)כהגדרתו  עד להנפקת פנקס שוברים כחלק מהליווי הבנקאי להלן המפורט הנאמנות בחשבון החברה

 . להלן( 

(, בקבלת הליווי 20%  -מה ל מהתמורה )כולל מע"מ( )השל  13%המהווים  ₪  ______  ____סך של _____ .2.1.2
קבלת פנקס  בדברלקונה  המוכר תהודע החתימה על הסכם זה כנגדימים ממועד  45תוך  ,הבנקאי
   .שוברים

  180( ישולם %43 -מהתמורה )כולל מע"מ( )השלמה ל  %14המהווים ₪ ______ _________סך של  .2.1.3
  מועד הודעת המוכר.ימים מ

 082(, ישולם %48 -מהתמורה )כולל מע"מ( )השלמה ל  %14המהווים ₪ ______ _________סך של  .2.1.4
 מועד הודעת המוכר.ימים מ

  083( ישולם %62 -מהתמורה )כולל מע"מ( )השלמה ל  %14המהווים ₪ ______ _________ סך של .2.1.5
 מועד הודעת המוכר.ימים מ

  074( ישולם %76 -מהתמורה )כולל מע"מ( )השלמה ל  %14המהווים ₪ ______ _________סך של  .2.1.6
 מועד הודעת המוכר.ימים מ

ימים   065( ישולם  90%  -מ( )השלמה למהתמורה )כולל מע"  %14המהווים  ______  _________סך של   .2.1.7
 ממועד הודעת המוכר.

שולם עד לא ( י100%  -רה )כולל מע"מ( )השלמה למהתמו  10%המהווים  ₪  ______  _________סך של   .2.1.8
ימים טרם יום מסירת  7ימים טרם המועד שנקבע למסירת הממכר לחזקת הקונה או  14 -יאוחר מ

 הדירה בפועל, על פי המוקדם מבינהם. 

לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, כל תשלום מכל סוג שהוא, שעל הקונה לשלם למוכר על פי חוזה זה על   ףבנוס .2.2
 פי דין אינם נושאים מע"מ.-תשלומים שעל ישא מע"מ וישולם ע"י הקונה. האמור לא יחול על ינספחיו, 

פיננסי לפרויקט,  ובמועד החתימה על החוזה טרם התקשר המוכר עם מוסד פיננסי כלשהו למתן ליווי הואיל .2.3
הקונה כל תשלום החל עליו בהתאם להוראות החוזה לחשבון הנאמנות המנוהל על ידי עורך הדין של יפקיד 
, וזאת עד לקבלת הודעת המוכר "(הנאמנות  חשבון : " )לעיל ולהלןנאמנות  בבנק הפועלים ע"ש רון מלכין בהמוכר  
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נק מלווה בהסכם ליווי, יעביר הנאמן מחשבון בדבר חשבון הבנק של הפרויקט. עם התקשרות המוכר עם ב
 .הנאמנות את כספי התמורה לבנק המלווה, כנגד שובר תשלום מתאים

פנקס שוברים על מסירת  לקונה  המוכר  יודיע  (  ' יא  בנספח)כהגדרתם    הפרויקט  לתחילת  התנאים  התקיימותלאחר   .2.4
בגין   ,לעילבון הנאמנות כמפורט , פרט לתשלום הראשון אשר ישולם לחשלצורך תשלום כל תשלומי התמורה

הקונה מתחייב לחתום על מסמך בדבר אישור קבלת פנקס השוברים  "(. השוברים פנקסהדירה )לעיל ולהלן: " 
 .שיימסר לו על ידי המוכרבנוסח כפי 

כי הקונה אינו רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על גבי שוברי התשלום שבפנקס השוברים,  ,מובהר .2.5
מידה ושוברי התשלום לא יכללו את פרטי הקונה, פרטי היחידה הנרכשת על ידו וסכום התמורה, יהא על אולם ב

 הקונה להשלים פרטים אלו בעצמו.

ו/או לא יהיה בהנפקת הבטוחה  תזכות מעבר לזכות לקבל לקונהום על פי השובר כדי להקנות לא יהיה בתשל
, לרבות זכויות לשחרור היחידה הבטוחהמעבר לזכויותיו על פי  זכויות    קונהכדי להקנות ל  ,בעקבות זאת  הבטוחה

כתב ההחרגה , כאמור במירשמו לטובת הבנק על הפרויקט ומקרקעי הפרויקטישרכש מתחולת השעבודים ש
 . הבלתי מותנה )כהגדרתו לעיל(

זקף ישלום שי, לא ייחשב כתלעיל  כאמור  השוברים  פנקס  באמצעות  ויד-על  ישולםכל תשלום שלא    כי  ,לקונה  ידוע
בטוחה על פי חוק המכר, בגין   מהבנקהזכות לקבל  לקונה לא תעמוד  לפיכךעל חשבון רכישת הדירה, ו לטובתו

 שלא בהתאם להוראות כאמור לעיל. ויד-תשלום ששולם על ה

ההוצאות המשפטיות   את,  זה  חוזה  חתימת  במועד  הקונה  ישלם  לעיל  1  בסעיף  כאמור  הדירה  ממחיר  ובנפרד  בנוסף .2.6
הזכויות על  ורישוםהפרצלציה ככל ויחול על המוכר, רישום הבית המשותף  בקשר עם ביצוע רישוםהמוכר של 

הנמוך  -₪, בתוספת מס ערך מוסף כחוק ,0395  אומחצית האחוז ממחיר הדירה  שם הקונה בדירה, בסך של
ההוצאות   לוםתש כי ,יובהר. "(ההוצאות המשפטיות" –)להלן ב"כ המוכר בהמחאה לפקודת מביניהם, 

 , עוד יובהר  .זה הסכםפי -על  מהתמורה חלק יהווה ולא הדירה ממחיר לחלוטין נפרד כתשלום ייחשבהמשפטיות 
 המוכר בלבד.ב"כ כי התשלום לא ישולם על ידי הרוכש לחשבון הליווי אלא בהמחאה לפקודת 

תי נפרד ממחיר הדירה להסרת ספק יובהר ויודגש, כי סכום המע"מ בגין רכישת הדירה ייחשבו כחלק בל .2.7
 כהגדרתה בחוזה.  ומהתמורה

, ייחשב הסכם זה כהסכם ההוצאות המשפטיותולו פיגורים כלשהם בתשלום על אף האמור מוסכם כי ככל שיח
לטובת צד שלישי, כאשר עוה"ד הינו הצד השלישי, וכל הסעדים והתרופות הקבועים בהסכם זה בקשר עם פיגור 

רה יחול בהתאמה גם במקרה של פיגור בתשלום שכ"ט עו"ד לעוה"ד, לרבות בתשלום כלשהו מתשלומי התמו
 פיגורים.  ריביתחיוב 

 : הצמדהה תנאי .3

וכל  ןילבני בניההיתר  תקבל מועדב ידועיהיה  אשר למדד וצמדי, זה בהסכם הנקוב הדירה שמחיר לרוכש הודע .3.1
)להלן:    ההיתר  קבלת  במועדוהידוע    יפורסם/תשלומי התמורה בהסכם זה יוצמדו למדד תשומות הבניה שפורסם

 ."(הבסיס מדד" או" המדד"

 לבניה  התשומות מדד בשם הידוע בבניה התשומות מדד משמעו" למגורים  בבניה תשומות"מדד  זה בסעיף .3.2
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה"י ע לעת מעת שמתפרסם כפי במגורים

 במקום אחר גוף"י ע שיפורסם במידה או כתווערי חישובו שיטת שתוחלף במידה או המדד בסיס ויוחלף במידה .3.3
 "ל. הנ בשינויים התחשבות תוך זה סעיף לצרכי הבניה תשומות מדד עליית חישוב את המוכר יעשה"ל הנ  הלשכה

 הקבוע במועד ידוע שיהיה כפי, המדד עלה בו בשיעור מוגדל כשהוא, ישולם, למוכר מהקונה המגיע סכום כל .3.4
הר כי המדד החדש לעניין הסכם זה ייחשב המדד הידוע במועד ביצוע התשלום  ויוב  הבסיס  מדד  לעומת,  לתשלום

 . "(המדד החדש)להלן:" בפועל

הפרשי ההצמדה יחושבו כתוספת לתשלום לפי שיעור העלייה של המדד מן מדד הבסיס עד למדד החדש, כאשר  .3.5
התמורה לא תפחת חדש ו הוא מבוטא במספר המתקבל מחלוקת סכום התשלום במדד הבסיסי והכפלה במדד ה

 לעיל.  2בכל מקרה מן התמורה הנקובה בסעיף 

, תתווסף, מהיום שנועד ימים המועד שבו אמור היה הרוכש לשלם  7ועד לאיחור של    סכום שלא ישולם במועד  לכל .3.6
לביצוע התשלום ועד ליום התשלום בפועל, ריבית פיגורים, כהגדרתה בחוזה המכר, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה 

 תהיה לחברה כנגד הקונה על פי חוזה זה או על פי הדין. אחרת ש

זאת כי אם שיעור המע"מ מוסכם ב  . 17%, כוללת מע"מ בשיעור  התמורה הנקובה בנספח התמורה לעילידוע לצדדים כי   .4
במועד ביצוע כל תשלום מהתשלומים הנזכרים בנספח התמורה, יהא שונה משיעור המע"מ לעיל, אזי הקונה ישלם את 

בגין אותו תשלום בשיעורו החדש ובמעמד ביצוע אותו תשלום. תשלום שיש לשלמו לפי הוראות סעיף זה, ייחשב   המע"מ
בחוזה המכר ובנספחיו בדבר ביצוע   גדרתו בנספח התמורה, וכל ההוראותאף הוא כחלק בלתי נפרד מהתמורה, כה

ם עלה או ירד שיעור המע"מ בטרם שילם למען הסר ספק, א תחולנה גם על תשלומים לפי סעיף זה. תשלומי התמורה
שולם   הקונה למוכר את מלוא התמורה בגין דירה ושאר התשלומים החלים עליו לפי חוזה זה, יעודכן כל תשלום שטרם

 כשיעורו החדש של מס הערך המוסף, לפי הוראות הדין. -לפי העניין  -



                                                                           "דבס

  _______________________   _______________________ 
 הרוכש                                                    ן בע"מ עמרם אברהם חברה לבני

 513201582ח.פ. 

29 
 

שבון התמורה שטרם שולמו. בכל מקרה לא  בכל מקרה של הקדמת מסירת החזקה בדירה יוקדמו התשלומים על ח .5
 תימסר החזקה בדירה בטרם ישולמו כל התשלומים שעל הקונה לשלם על פי חוזה זה, לרבות נספחיו. 

 ספח זה, גובר על כל רישום ו/או הוראה סותרים )ככל שסותרים( בחוזה המכר.האמור בנ .6

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 
_________________________            _______________________ 

 הקונה                                                         המוכר               
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 ' ד נספח
 ייפוי כוח בלתי חוזר 

  
 

 _________________ נושא/ת  ת.ז. _______________   אני/ו הח"מ: 
 

  _______________________ נושא/ת  ת.ז. _________   
 

  מייפים בזאת את כוחם של: וצורך קיומו של ההסכם ורישום זכויותינו בדירה כולם ביחד וכל אחד מאתנו לחוד,
כל עורך דין ממשרד  עמנואל יוזוק ינאי ו/או רון מלכין ו/או ניקול עוזרי חוגי ו/או מרים בראמי ו/או בר מעברי ו/או עוה"ד 

(, כולם ביחד וכל אחד מהם "מיופה הכח": ביחד ולחוד )להלן עוה"ד אתי חן שריקיו/או  עורכי דין ונוטריון יוזוק את מלכין 
לחוד, להיות באי כוחנו ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל הפעולות כמפורט להלן או כל חלק מהן בקשר עם יחידת הדיור אשר 

במתחם י',  מצויה 302 מגרש ,4351בגוש  19ה חלקכהידוע  ו'במתחם ( והבנויה/אשר תיבנה "הדירה"ידנו )להלן: -נרכשה על
א  3/17/1000, לה/במ7/130, לה/מק/15/170, לה/מק225, מח/170, מח/120, מח/6/170לה/ (תב"ע)ת מפורטות וכניובתחומי ת
 שתיווצר מהן עקב, בין היתר, פעולות רישום  משנה או חלקתו/חלקה גוש ו/או  ו/או כל נאות שמיר רמלהשכונת בהמצויים 

( והדירות הבנויות ו/או שייבנו "הקרקע"פעולה אחרת )להלן:    ו/או עקב כלו/או רישום בית משותף    ()איחוד וחלוקה  ציהופרצל
 : לצורך קיום הוראות הסכם המכר ורישום זכויותינו בדירה עליה, כדלקמן

, איחוד ו/או חלוקה  , פרצלציהו/או החכירה  לפעול בשמנו ו/או במקומנו בכל הנוגע לקרקע, לבצוע ורישום הבעלות .1
לרבות לפי הצורך עם  תיקון צו בית משותף ו/או ביטול צו בית משותף ו/או רישום ו בית משותף    ,מחדש, זיקת הנאה

חלקות אחרות כלשהן ולצורך זה לחתום על כל בקשה, שטר, הצהרה, שטרי איחוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה וכל 
 מסמך אחר. 

2.  

ייבנו על הקרקע הנ"ל כבית משותף קשה או בקשות לרישום הדירות שנבנו או  להגיש בשמנו ו/או במקומנו ב .2.1
או בתים משותפים ולחתום בשמנו ובמקומנו על הסכמי שיתוף במקרקעין, על תקנון לבית משותף, על 
תיקון לו ועל כל בקשה לרישום תקנון מיוחד ו/או מוסכם ותיקון לו, לרבות בכל הנוגע לרישום הצמדה של  

כלשהן בבית המשותף או בבתים משותפים  טחים מהרכוש המשותף ליחידה או ליחידותשטח או ש
ולהוציאן מכלל הרכוש המשותף, או בכל הנוגע לניהול הבית המשותף והגדרת היחסים של משתכני הבית 
המשותף והשימוש של המשתכנים בכל הנוגע לרכוש המשותף בכלל ושל הבית המשותף בפרט. לגרום לערוך  

טול צו בתים משותפים ו/או בקשה לתיקון צו בית ולרשום צו בתים משותפים ו/או בקשה לבילחתום 
משותפים ו/או כל כתב הסכמה, מינוי נציגות זמנית, בקשה לייחוד הערות אזהרה, תשריט, זיקות הנאה, 

ף כאמור ות תקנון כאמור וכל צו לרישום הבית המשותבזכויות מעבר ו/או לשנות ולתקן כל מסמך כאמור לר
 שום נפרדת.  וכן לרשום את הדירה כיחידת רי

לבקש בשמנו ובמקומנו היתרי בניה לגבי זכויות בניה בלתי מנוצלות בקרקע ו/או בבית ו/או בכל מה שבנוי  .2.2
ו/או שייבנה על הקרקע, להצמיד את זכויות הבניה הנ"ל ליחידות מסוימות שנבנו ו/או שייבנו על הקרקע, 

לתקן צווים של בתים משותפים ו/או תקנונים בי זכויות הבניה הבלתי מנוצלות, לבקש  לבקש היתרי בניה לג
של בתים שייבנו על הקרקע כדי להכליל בהם את זכויות הבניה הבלתי מנוצלות שייבנו כאמור, ולעשות כל 

 פעולה אחרת שתדרש בקשר לכך. 

הדירה על הקרקע, לרבות רישום הערות  לקבל, לרשום ולבצע כל פעולה הקשורה לבטוחות שנקבל בקשר לרכישת .3
זהרה לטובתנו ו/או לטובת רוכשי דירות קיימות או שיוקמו על הקרקע וכן לטובת כל צד שלישי ו/או צד רביעי, א

לבטל ו/או לצמצם ו/או למחוק כל בטוחה שניתנה כאמור, לרבות מחיקתה של כל הערת אזהרה שתרשם לזכותנו 
ו/או ליחידה במסגרת רישום הבית ת אזהרה כאמור לחלקה עליה תמצא הדירה בקשר עם הדירה, לייחד כל הער

 או לייחדן לחלקה במסגרת רישום פרצלציה ו/או להחליפה בבטוחה אחרת. מקרקעין המשותף ו/או ל

לרשום על שמנו זכויות בעלות ו/או חכירה ו/או חכירת משנה בדירה שנרכשה על ידינו בקרקע הנ"ל, בלשכת רישום  .4
כך בשמי/נו ובמקומי/נו על כל הבקשות, השטרות והמסמכים  עין ובכל רשות מוסמכת אחרת ולחתום לשםהמקרק

 הדרושים לכך. 

לחתום בשמנו על שטרי חכירה ו/או שטרי מכר ו/או על כל מסמך אחר בקשר לדירה ו/או לקרקע ו/או הסכמי שיתוף  .5
ו כל רשות ק ממנה ו/או לזכות כל רשות מקומית ו/או/או שטרי זיקות הנאה לזכות ו/או לחובת הקרקע ו/או כל חל 

וגוף מוסמכים אחרים, לעניין השימוש ו/או גישה להולכי רגל ו/או לכלי רכב ו/או לדירה ו/או לכל בית שנבנה ו/או  
 ייבנה על הקרקע וכיו"ב.  

)לעיל ולהלן:    ע הנ"ללעשות בשמנו ובמקומנו כל פעולה שהתחייבנו לעשות על פי ההסכם לפיו רכשנו דירה על הקרק .6
סגרת ביטול החוזה לרבות חתימה על הסכמי ביטול ו/או תצהירי ביטול חוזה לרשות המיסים  ו/או במ "(החוזה"

. יש לפרש ייפוי כח זה על דרך ההרחבה על מנת להוציא מהכח אל הפועל כל התחייבותי/נו ו/או לכל רשות אחרת
 שלא נרשמה במפורש ביפוי כח זה. מכח החוזה ו/או מכח יפוי כח זה לרבות פעולה 

ו/או על ידי משכון   ,1969  -תשכ"ט    ,בכל צורה ואופן שהוא בשמנו ובמקומנו במשכנתא, על פי חוק המקרקעיןלמשכן   .7
בין שיש   ,על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או על פי כל חוק אחר  ,1967  -תשכ"ז   ,על פי חוק המשכון

את זכות הבעלות ו/או את החכירה הראשית ו/או  ,("המשכנתא"  -יקבל תוקף בעתיד )להלן לו עתה תוקף ובין ש
זכות חכירת המשנה ו/או זכויות חוזיות ו/או מן היושר ו/או כל זכות אחרת שיש או תהיה לנו בדירה ו/או בגין  

, חברה, אגודה, ו/או בערבות הדדית ביחד עם הממשלההדירה, בין שהמשכנתא תירשם באחריות ו/או בערבות ו/או 
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אישיות משפטית אחרת ובין שהיא תירשם בלי אחריות ו/או ערבות הדדית כאמור, ובין שתירשם במשכנתא ראשונה 
בדרגה ו/או בכל דרגה אחרת, מוגבלת בסכום או ללא הגבלה בסכום, ובין שתירשם עם משכנתאות או זכויות אחרות, 

ובין   1969  -שכת רשום המקרקעין על פי חוק המקרקעין תשכ"ט תהיה על ידי רשום משכנתא בל בין שהמשכנתא
על כל התיקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או כל חוק  1967 -שתהיה על ידי רשום לפי חוק המשכון תשכ"ז 

, הכל בתנאים ובהוראות אחר שיבוא במקום ו/או בנוסף לחוקים הנ"ל ו/או בכל דרך אחרת שתראה למיופה הכח 
לחוק הגנת הדייר   33יופה הכח ימצא לנכון לפי שיקול דעתו המוחלט, לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעיף אשר מ

כפי שיתוקנו מפעם  1967 -לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז  39 -ו  38ו/או לפי סעיפים   1972 -)נוסח משולב( תשל"ב 
 או במקום החוקים הנ"ל. ם ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היו

להוציא ממסגרת הרכוש המשותף של הבית המשותף חלקים שונים ובכלל זה חלקים מן הבנין ו/או מהמקרקעין  .8
ו/או מיתרת זכויות הבנייה בבנין ו/או במקרקעין, לרבות הגג או כל חלק ממנו, קרקע המקרקעין שמסביב או מתחת 

גינה וחניה בבית המשותף, ולהצמידם לדירה או לדירות ו/או לשטחים  או כל חלק ממנה, וכל מחסן,    לבית המשותף,
אחרים כלשהם בבית המשותף ו/או לתת בהם זכות לשימוש בלעדי וייחודי לבעל הזכויות בדירה או לכל אחד מבעלי 

 ותף. במסגרת רישום הבנין כבית מש  הזכויות בדירות האחרות ו/או בשטחים אחרים בבניין ו/או במקרקעין, וכל זאת

למנות נציגות בית משותף ו/או נציגות זמנית של בית משותף, להצביע בשמי/נו ובמקומי/נו בכל אסיפה כללית של   .9
 בעלי הדירות בבנין ו/או בבית המשותף בכל עניין, נושא או זכות.

שלישי  כל זכות אחרת בדירה, מכל צד לקבל בשמי/נו ו/או לרשום על שמי/נו את זכות הבעלות או החכירה ו/או .10
ולחתום לשם כך בשמי/נו ובמקומי/נו על כל הבקשות, השטרות, החוזים והמסמכים הדרושים לכך, ועל כל אישור  
שיידרש לבנק מנפיק הערבויות לעניין ביטול הבטחונות שקיבלתי/נו לצורך הבטחת התשלומים ששלמתי/נו ע"ח  

 המחיר הכולל. 

קומי/נו בכל דבר ועניין וביחס לכל סוגי הפעולות ו/או העסקאות ום לבצע, ולחתום בשמי/נו ובמלגרום להסכים, לרש  .11
בקשר עם הדירה ו/או המקרקעין, ו/או המקרקעין וחלקות סמוכות אשר ידרשו לצורך רישום בית משותף ו/או 

, חידוש רישום איחוד וחלוקה רישום הדירה ע"ש שמי/נו לרבות איחוד, חלוקה, חליפין, פיצול, הפרדה, רישום ראשון
לרשום הערת אזהרה לטובתנו ו/או לטובת  מחדש וכן כל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מהפעולות הנ"ל.

 בנק מטעמנו ו/או לטובת כל צד ג' ו/או ד'. 

כל הערה ו/או ק ו/או  למחוליתן הסכמה ו/או להתחייב ו/או לערוך ו/או לרשום ו/או לבטל ו/או לצמצם ו/או ליחד  .12
ו/או עסקה במקרקעין ו/או זיקת הנאה )לרבות לזכות ו/או לחובת ( "הערותכמפורט לעיל )להלן: "הערות אזהרה 

מקרקעין סמוכים( ו/או זכות מעבר ו/או צו ו/או זכות חכירה בקשר עם המקרקעין ו/או כל חלק בהם ולרבות הדירה 
קעין ו/או לפי כל דין אחר, בכפוף ון והבניה ו/או לפי חוק המקרו/או לבצע כל פעולה אחרת כלשהי לפי חוק התכנ

להערות ו/או צווים הרשומים ו/או על אף הערות ו/או צווים הרשומים וליתן כל הסכמה )ככל שתידרש( לביצוע מי 
 מהפעולות דלעיל בשמי/נו ובמקומי/נו. 

וכן לרשום,  לרשום, לבצע, להסכים או לגרום לפיצול שטח המקרקעין, איחודו, עם חלקות סמוכות ופיצולו מחדש,  .13
לבצע, להסכים, לוותר, להתחייב לביצוע הפקעות, זיקות הנאה, זכויות מעבר, הערות, צווים העברות ללא תמורה, 

 ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה  ות עירית  מתן זכויות חכירה לכל צד ג' ו/או גורם ו/או רשות חוקית, לרב 
ו/או כל רשות ו/או גוף חוקי ולביצוע כל פעולה אחרת בו או בחלק   ו/או ועדות התכנון השונות ו/או חברת החשמל

( ו/או הוראות חוק המקרקעין "חוק התכנון והבניה")לעיל ולהלן:  1965-ממנו לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ח
פה ( ו/או הוראות כל חיקוק ו/או דין אחר, הכל עפ"י שיקול דעת מיו"חוק המקרקעין")לעיל ולהלן:  1969-תשכ"ט
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל   כוחי/נו.

בע"מ  עמרם אברהם חברה לבנין  שלעל שמה  בקרקע,  הזכויותלאמור לעיל, לבצע כל פעולה לשם העברת  בנוסף .14
לרבות כל פעולה נלווית ו/או נוספת הכרוכה   והכל,  נוי/מזכויות בדירה על ש  ולרישוםאו לפקודתה  /ו  513201582ח.פ.  

ר לעיל. לשם כך רשאי מיופה הכוח לעשות שימוש בכל הכוחות המוקנים לו בייפוי כוח זה לעיל  בביצוע כל האמו
א באלה כלפי לשכת רישום המקרקעין וכל רשם, רשות וגוף ולהלן ולחתום על כל מסמך, שטר, בקשה, תצהיר וכיוצ

 אחר.    

יחידות שיבנו ו/או בנויות בבנין עפ"י  לרשום את הדירה כיחידת רישום נפרדת בבית משותף לבדה או יחד עם יתר ה .15
ים הוראות חוק המקרקעין ו/או כל דין ו/או בכל אופן חוקי שיתאפשר ו/או עפ"י הוראות המפקח על בתים משותפ

ו/או רשם המקרקעין כשצמודים אליה החלקים ברכוש המשותף כפי שיקבעו ע"י מיופי הכח ו/או לעשות כל פעולה  
או ברכוש המשותף ו/או בזכויות שיש לי/נו ו/או שיהיו לי/נו ביחידה ו/או ברכוש /רישומית אחרת בקשר לדירה ו

 המשותף ובקשר אליהן. 

כוש המשותף של הבית המשותף לדירה ו/או ליחידות בבנין ו/או להעבירן להצמיד בצמידות מיוחדת חלקים מתוך הר .16
עה, זיקת הנאה, זכות מעבר, לזכות ו/או מיחידה אחת ליחידה אחרת ו/או לרשום הערה, צו שעבוד, משכנתא, הפק

ין לחובת הדירה ו/או יחידה ו/או יחידות כלשהן מהיחידות שיבנו בבנין ו/או בקשר עם המקרקעין ו/או מקרקע
ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה  רמלהסמוכים ו/או לטובת רשויות ו/או גופים ו/או צד ג' כלשהו וכולל עירית 

  שונות ו/או חברת החשמל הכל עפ"י שיקול דעת מיופה כוחי/נו.ו/או ועדות התכנון ה

אזהרה, מכל מין וסוג שהוא, לבקש או להסכים או לרשום או לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על בקשות לרישום הערות   .17
ו/או לייחוד הערות האזהרה ו/או לרישום משכנתא או משכנתאות, בכל דרגה שהיא, ו/או לרישום שיעבודים 

ם ו/או זיקות הנאה על הדירה ו/או על הבנין ו/או על המקרקעין וכן כל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל למיניה
  פעולה מהפעולות הנ"ל.

האישורים, התעודות והמסמכים ולסלק את כל ההתחייבויות, התשלומים, המיסים, האגרות וכל יתר להשיג את כל   .18
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ות והמעשים שייעשו לפי יפוי כח זה ו/או החלים על הדירה ו/או ההוצאות למיניהן, הדרושים לשם ביצוע הפעול
ם אחרים ו/או מכל אדם הבנין ו/או המקרקעין ולשם כך לקבל כספים בשמי/נו מאת ממשלת ישראל ומאת מלווי

 ו/או גוף שהוא ולהשתמש בכספים אלה לביצוע אותם פעולות ומעשים. 

לחוק המכר )דירות(   2נו כל בטוחה שניתנה לי/לנו על פי סעיף לבטל ו/או להחליף ו/או לצמצם בשמי/נו ובמקומי/ .19
בנוסף לו ולקבל עבורי/נו כל   או על פי כל דין שיבוא במקומו או 1974 -)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה 

ע מכלליות בטוחה אחרת ו/או נוספת על פי החוק הנ"ל ו/או על פי כל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו, כולל, מבלי לגרו
ערבות בנקאית ו/או ערבות חברת ביטוח ו/או משכנתא ו/או הערת אזהרה ו/או פוליסת הביטוח ו/או האמור לעיל, 

ו/או ביטול ו/או שינוי ו/או החלפה של כל אחד מאלה בבטוחה אחרת מאלו המנויות בחוק  רישום זכויותי/נו בדירה
ם על כל מסמך בנוגע לביטול, שינוי, החלפה, צמצום או החזר של הנ"ל או בכל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו. לחתו

 הבטוחה כאמור. 

יפוי כח זה, הננו מייפים בזה, בין היתר, את מיופה להשגת כל אחת או כל המטרות הנ"ל ומבלי לפגוע בכלליותו של  .20
 הכח הנ"ל לפעול בשמנו ובמקומנו כדלקמן: 

מיסוי מקרקעין, הועדה המקומית לתו"ב, בפני עורך דין,  להופיע מפעם לפעם בפני רשם המקרקעין, מנהל  .20.1
המסמכים, במשרדי הרשות המקומית או בפני כל רשות אחרת, ולהצהיר כפי שיידרש, ולחתום על כל 

 הבקשות, ההצהרות, האישורים, השטרות, התכניות, התעודות והניירות שיידרשו. 
דם אחר, אשר לשרותיו יזדקק מיופה הכח במטרה למנות עורך דין, ארכיטקט, מהנדס, שמאי, מודד וכל א .20.2

 לבצע את הפעולות הנ"ל.  

ום אחר, ללא יוצא מן הכלל, לכל לשלם בשמנו ועל חשבוננו כל מסים, אגרות, היטלים, ארנונות וכל תשל  .20.3
 רשות, גוף ואדם שהם. 

המשפט בכל הערכאות, בתי   להופיע בשמנו ובמקומנו בפני בתי  הסבירמיופה הכח הנ"ל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו   .21
מנהל מיסוי מקרקעין, ועדות ערר, כל מוסד ממשלתי, עירוני המפקח על הבתים המשותפים, דין, רשם המקרקעין, 

קום אחר שיידרש, בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד ג' מתנגד, להגיש בקשות, הצהרות, וכל מסמך ובכל מ
 אמור לעיל ולפעול כל פעולה כבעלי הדירה ו/או כבעלי זכויות בדירה. אחר, והכל כפי שיהיה נחוץ לביצוע ה

לעיל, כפי שמיופה הכח ימצא לנכון בקשר   לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצרכי ביצוע האמור .22
 פוי כח זה עם ההוצאה לפועל של יפוי כח זה. אנו מסכימים מראש לכל מעשיו של מיופה הכח הנ"ל שייעשו בתוקף י

כן אנו מסכימים בזה במפורש כי באי כוחי/נו הנ"ל מייצגים ויהיו רשאים לייצג גם את החברות כהגדרתם להלן,  .23
לביני/נו בכל דבר ועניין הקשור לחוזה, וכן, כי באי כוחי/נו הנ"ל יוכלו לייצג  היים בין החברלרבות בהליכים משפט

  ע מתוקף יפוי כח זה ו/או מסמכותם של באי כוחי/נו לפעול מכוחו.גם צד שלישי כלשהו בנוסף לחברות מבלי שיגר

בטל כל העברה שנעשתה כנ"ל, ולהעבירו  מידי פעם בפעם להעביר יפוי כח זה, כולו או מקצתו, לעורכי דין אחרים ול .24
   מחדש, לפי ראות עיניהם של מורשי/נו הנ"ל.

ר גם נקבה במשמע ולהיפך. כל פעולה עפ"י יפוי כח זה ניתן ביפוי כח זה לשון רבים גם יחיד במשמע ולהיפך, ולשון זכ .25
   ר ונשנה.לביצוע בבית אחת ו/או לסרוגין ו/או לתיקון ו/או לביטול ו/או לביצוע באופן חוז

  ין במתן יפוי כח זה כדי לשחרר אותי/נו מחובותיי/נו לבצע בעצמי/נו את כל הפעולות הנזכרות ביפוי כח זה.א .26

תי חוזר ובלתי ניתן לשינוי ולביטול בכל צורה שהיא, והוא מחייב אותנו, את חליפינו ואת כל מי  יפוי כח זה הינו בל .27
רתי/נו והוא יחייב גם את יורשי/נו, יורשי יורשי/נו, וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטישיבוא במקומנו 

 חידות אחרות בפרויקט ו/או היות וזכויות בעלי ו/או מוכרי הקרקע ו/או רוכשי י אפוטרופוסי/נו ומנהלי עזבוני/נו
"( ו/או כל צד ג' אחר, קשורות ותלויות ההחבר: "ביחד  )לעיל ולהלן  513201582עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ח.פ.  

 בו. 
 :, היום _______________ולראיה באנו על החתום

 
 

 ._____________________ 2  . _____________________ 1 הרוכש/ים:  

 
 

 אישור 
 תעודות מזהות, לאחר שזיהיתי אותם על פי  ה"ה שלעיל "מ __________________ , עו"ד, מאשר את חתימתאני הח

 .  והסברתי להם את מהות יפוי הכח עליו חתמו

 
 

__________________ 
 "ד עו                                         
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 ' ו  נספח

 
 בלן הק  עם מיוחדים יחסים היעדר

 
 _________________ נושא/ת  ת.ז. _______________   אני/ו הח"מ: 

 
  _________________ נושא/ת  ת.ז. _______________   

 
  513201582עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ח.פ. מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה, ביחד ולחוד, כלפי כל גורם שהוא, לרבות 

 "(, כדלקמן: החברה)להלן: "
 

במתחם י',  מצויה 302 מגרש ,4351בגוש  19ה חלקבהמוקם מהחברה בפרויקט דירה  זכינו בהגרלה לבחור ולרכוש .1
, 7/130, לה/מק/ 15/170, לה/מק225, מח/ 170, מח/120, מח/6/170לה/  (תב"ע)ת מפורטות וכניובתחומי ת

 "(. הפרויקטלן:", במסלול מחיר למשתכן )להנאות שמיר רמלהשכונת ב המצויים א 3/17/1000לה/במ

למשתכן הינו כי לא מתקיימים בנו התנאים  תנאי למימוש זכותנו לרכוש דירה בפרויקט, בתנאי מחירידוע לנו ש .2
 דלהלן, ובהתאם לכך אנו מצהירים כדלקמן:

אנו או קרוב משפחה שלנו, איננו שותפים ו/או עובדים של החברה ו/או של מי מבעליה ו/או של קרובי משפחה  .א
לפקודת  129ובסעיף  1976 –)א( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 106עיף של מי מבעליה, כהגדרת מונחים אלו בס

 "(;החוק()להלן יחד: " המכס )נוסח חדש

ים סוכן בלעדי או מפיץ בלעדי או בעל זיכיון בלעדי של החברה ו/או של מי  אנו או קרוב משפחה שלנו לא מהוו .ב
 ק;מבעליה ו/או של קרובי משפחה של מי מבעליה, כהגדרת מונחים אלו בחו

החברה או מי מבעליה או קרוב משפחה של מי מבעליה כהגדרתם בחוק אינו "שולט" בנו או בקרוב משפחה  . ג
 ר לו להגביל או לכוון את פעילותינו, כהגדרת מונחים אלו בחוק.שלנו, חוקית או מעשית, באופן המאפש

, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, הורה של בן הזוג  -משמעו   -"קרוב משפחה" 
 זוג של כל אלה. 

נפצה ונשפה את הננו מאשרים כי הצהרתנו הנ"ל היא אמת ואם יתברר שהצהרתנו זו, כולה או חלקה אינה אמת,  .3
 החברה ו/או את מי מבעליה בגין כל נזק שייגרם להם וייתכן שאף תבוטל רכישתנו את הדירה.

 
 

 :נו על החתוםתי/לראיה באו 
 
 
 
 

______________________    _______________________ 
 

          
 אישור

 
 הופיע/ו בפני: _____ __________הריני לאשר, כי ביום 

 
 
 

ולאחר שזהיתי אותם באמצעות תעודות זהותם והוא/ם הוזהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים 
   אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.הקבועים בחוק עם לא יעשה/ו כן, 

 
 
 
 

________________ 
 "דעו , 
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 הרוכש                                                    ן בע"מ עמרם אברהם חברה לבני

 513201582ח.פ. 

34 
 

 ' ז  נספח

 
   לעמידה בתנאי המכרז של רמ"יכתב התחייבות ותצהיר  
   חסר דירה –

 
 ________________:ז"ת שם:_________________ אני/אנו החתומים מטה: 

 ___:_____________ז"ת שם: _________________

 ביחד ולחוד,  

ת וכניובתחומי תבמתחם י',    מצויה  302  מגרש  ,4351בגוש    19ה  חלק בחתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרויקט  
שכונת בהמצויים  א  3/17/1000, לה/במ 7/130, לה/מק/ 15/170, לה/מק 225, מח/ 170, מח/120, מח/6/170לה/  (תב"ע)מפורטות  

 - )להלן   513201582עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ח.פ. ( עם חברת "למשתכן  מחיררת "די  -)להלן נאות שמיר רמלה
 (. "המוכר"

ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, כהגדרת מונח זה במכרז -ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על
יין הדירה כאמור, לרבות כללים המתייחסים לענ"(, על הכללים הקבועים בו המכרז" –בו זכה המוכר )להלן  349/ 2018/מר

 לרוכש הדירה. 

 ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבות הפורטות להלן: -לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על

1.  

ובהוראות קובץ החלטות מועצת  אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסרי דירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז .א
 , וכי אני/אנו מחזיק/ים באישור הזכאות הנדרש לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.04/2019ל מקרקעי ישרא

 (.המכרז לחוברתט' בנוסח המצ"ב )נספח  "םילמגור בייעוד קרקעחסר "על תצהיר  חתמנוכמו כן, 

מיום  )חמש( שנים    5אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד חלוף   .ב
 –בזכות לרכישת הדירה לפי חוזה זה  ממועד ההגרלה במסגרתה זכיתי/נו)שבע( שנים  7, או לדירה 4קבלת טופס 
 . לפי המוקדם

כמו כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום תקופת המגבלה כאמור לעיל, על כל הסכם לפיו הזכויות בדירת 
 הנ"ל.  קופת המגבלהמחיר למשתכן יועברו לאחר תום ת

התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת  .2
מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בנסיבות של אי פירעון 

 . ההלוואה על ידנו לבנק

3.  

י להבטחת התחייבות/נו זו, תרשם הערת אזהרה במרשם המקרקעין ובספרי ואני/נו מסכים/ים כידוע לי/לנו  .א
 .בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן, על פי כתב התחייבותי/נו זו המוכר

 בסך  שלוםבתידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו, אחויב/נחויב  .ב
 .הבינוי והשיכון למשרד ₪ 450,000

 :נו על החתוםתי/לראיה באו 
 

______________________                _______________________ 
 

        

 אישור
 

 הופיע/ו בפני: _____ __________הריני לאשר, כי ביום 
 

, וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים אותם באמצעות תעודות זהותם והוא/ם הוזהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת  ולאחר שזהיתי
 הקבועים בחוק עם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני. 

 
           ________________ 

   , עו"ד                        
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 ' ז  נספח
 

 כתב התחייבות ותצהיר לעמידה בתנאי המכרז של רמ"י  
 משפר דיור  –

 ________________:שם:_________________ ת"ז מטה:  אני/אנו החתומים

 שם: _________________ ת"ז:_________________

 ביחד ולחוד,  

ת וכניובתחומי תבמתחם י',    מצויה  302  מגרש  ,4351בגוש    19ה  חלק בחתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרויקט  
שכונת בהמצויים  א  3/17/1000, לה/במ 7/130, לה/מק/ 15/170, לה/מק 225ח/ , מ170, מח/120, מח/6/170לה/  (תב"ע)מפורטות  

 - )להלן  513201582עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ח.פ. ( עם חברת "למשתכן  מחיר"דירת  -)להלן נאות שמיר רמלה
 (. "המוכר"

הגדרת מונח זה במכרז וכר כדירת מחיר למשתכן, כידי המ-ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על
"(, על הכללים הקבועים בו לעניין הדירה כאמור, לרבות כללים המתייחסים המכרז" –בו זכה המוכר )להלן  349 /2018/מר

 לרוכש הדירה. 
 

 הפורטות להלן: ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבות -לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על
 

1.  

ובהוראות קובץ החלטות מועצת  ם, כי אני/אנו "משפר/י דיור" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרזא.  אני/אנו מצהיר/י
, וכי אני/אנו מחזיק/ים באישור "משפר/י דיור" הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת 04/2019מקרקעי ישראל 

 מחיר למשתכן.

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

שנים מיום קבלת  5ועד חלוף אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה  ב. 
 "( התקופה)לפי המוקדם( )להלן: " שנים ממועד ההגרלה בגינה נרכשה הדירה  7עד חלוף  או , לדירה 4טופס 

ם, לפי תום התקופה האמורה, על כל הסכם לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתו-כמו 
 יועברו לאחר תום התקופה הנ"ל. 

 
התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת 

ירעון בנסיבות של אי פירת מחיר למשתכן, מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בד
 . ההלוואה על ידנו לבנק

 
2.  

הבטחת התחייבותי/נו זו, תרשם הערת אזהרה במרשם המקרקעין ובספרי א. ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ל
 .בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן, על פי כתב התחייבותי/נו זו כרוהמ

  זו, אחויב/נחויב בתשלום בסך של:  נו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויתיי/התחייבויתינוב. ידוע לי/ל
 ש"ח למשרד הבינוי והשיכון.  450,000

 
 שם:_______________                                                              שם:_____________

 
 _________חתימה:___                                                   חתימה:____________            

 
 

 אישור
 : בפני ו /הופיע _______________ ביום כי, לאשר הריני

 
 

ו כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים /תעודות זהותם והוא/ם הוזהרבאמצעות    ולאחר שזהיתי אותם
 יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.  לא אםהקבועים בחוק 

 
               ________________ 

   , עו"ד                        
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 ' זנספח  
 

 םילמגור  בייעוד  קרקעחסר   תצהיר
 

בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם יחיד או    -"  יחידיו )" הריני/ו מצהיר/ים, כי אין לי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו
זכויות )בחלק שעולה על שליש( בקרקע  )ולמעט ילד נשוי( ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם(, 21מלאו להם 

 מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כמפורט להלן: המיועדת למגורים, על פי תכנית 
 . 1972-תשל"בהשחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות       -
ירושה/מתנה/נאמנות לבעלות/לחכירה לדורות/לחכירה או בכל דרך אחרת )כגון:  זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה      -

 וכיו"ב(. 
יבוץ או מושב זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה )או בכל דרך אחרת כאמור לעיל( או זכות למגורים לחבר ק      -

 (, ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ."קיבוץ" שיתופי )להלן:
 ה במכרז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור ממכרז.זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות במסגרת זכיי      -

  
זכויות כמפורט לעיל, לאחר מועד  נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו,בידהריני/ו מצהיר/ים כי ככל ויהיה/יו בידי/

חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן, אדווח זאת למשב"ש, ולא  
, ולא ניתן לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר   נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים. במקרה זה הזכאות תישלל\אחשב

 למשתכן נשוא הזכייה. 
 ת:הגדרו 

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

 דירה.
שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא   21חד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  הורה עצמאי )חד הורי/ת( עם ילד א         -

 בחזקתו.
 שנים.  21ו הורה גרוש עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו ל - 
 
 
 
 

__________________________    ____________________________ 
 
 
 

 
 אישור: 

תעודות  שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני    ה"ה שלעילבפני    וכי הופיע  ,בזה_____ עו"ד, מאשר  _____________אני הח"מ, ____
יעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא חולא זהותם

 עליה בפני.  מה/אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם 
 
 

_________            _________________                    ________________             __________ 
 חתימה וחותמת                       תאריך                         מס' רישיון                 שם מלא של עורך הדין    

 

 . התצהיר על הזוג בני שני של חתימה נדרשת, זוג בני של במקרה* 
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 ' ח נספח
 

___________ תאריך :   
 

 נספח לחוזה מכר בעניין "חובת יידוע בכתב" בהתאם 
 )להלן: "החוק"( 1974- תשל"הלחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, 

ידי החברה, הודעה בכתב, בהתאם לדרישת החוק, בדבר זכותו להבטחת -הקונה מצהיר ומאשר, כי ניתנת לו בזאת, על .1
 ו לחברה ועל הדרכים שנקבעו לפי החוק לעניין זה כדלקמן: הכספים שישולמו על יד

כל סכום שהקונה עה אחוזים ממחיר הדירה )קרי: "לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שב .2
 "(, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכרהתחייב לשלם למוכר בחוזה המכר בקשר לרכישת הדירה

   א אם בחוזה המכר נקבעה אחת מבין החלופות שלהלן(:)אל
הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל סר לקונה בטוחה לקונה להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו  מ (1

להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על המקרקעין 
צו הקפאת הליכים, או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד  שעליה היא נבנית

רקעין האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, המוכר או נגד בעל המק
המפקח, רשאי לקבוע לעניין ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת  

 זה את נוסח הערבות הבנקאית; 
, שאישר לענין  1981-פיננסים )ביטוח(, התשמ"איטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים ב (2

(, והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת 1זה המפקח על הביטוח, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה )
 הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח; הביטוח ודמי 

עין שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת עבד את הדירה, או חלק יחסי מהמקרקש (3
 ; (1"(, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה )השרנאמנות שאישר לכך שר הבינוי והשיכון )להלן: "

שם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של המקרקעין שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם ר (4
, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד 1969-לחוק הממקרקעיןין, תשכ"ט 126יף להוראות סע

 שלישי שיש להם עדיפות על ההערה; 
כות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהמקרקעין שעליה היא נבנית, כמוסכם העביר על שם הקונה את הבעלות או ז (5

 עבוד, עיקול או זכות של צד שלישי. בחוזה המכר, כשהדירה או המקרקעין נקיים מכל ש
 

( יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף 2)2( או 1)2מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף  א.2
כר אינו ושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא נקבע בחוזה המכר שהמו(, ובלבד שה5( או )4(, ) 3)2

 שלהלן.  3רשאי להחליף את הערובה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 

 

השיעורים  על אף האמור בחוזה המכר, לא יקבל מוכר מקונה תשלומי כספים על חשבון מחיר הדירה, בשיעורים העולים על   . 3
 (. 2)( או 1)2שקבע השר בתקנות, אלא אם כן כספים אלה הובטחו כאמור בסעיף 

 

 "(, יחולו על המוכר. ההוצאות" –כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי החוק )להלן  )א( א.3

וראות סעיף קטן )א( לא יחולו, אם על פי חוזה המכר על המוכר לשלם את ההוצאות בשביל הקונה, והמבטח או ה )ב( 
 בלה על שם הקונה.קבנקאית, לפי הענין, הוציא ה נותן הערבות

 

גבי מחיר  ( לעיל, יוצמדו בהתאם לשיטת ההצמדה שעליה הוסכם בחוזה המכר ל2( או )1)2כספים שהובטחו כאמור בסעיף   . 1א3
הכספים שהובטחו למדד תשומות הבניה שמפרסמת הדירה; לא נקבעה בחוזה המכר שיטת הצמדה כאמור, יוצמדו 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומם בידי הקונה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני 
 ( לעיל. 1)2החזרתם לקונה במקרה מהמקרים המפורטים בסעיף 

 

חובתם לפעול לפי הסדר השוברים ט בנייה בין התאגיד הבנקאי המלווה לבין המוכר יכלול את חוזה הליווי של פרויק )א( ב.3
 בלבד בהתאם להוראות סעיף זה, וכן פרטים נוספים כפי שיקבע המפקח בהוראות ניהול בנקאי תקין.

ותו למוכר ויפקיד התאגיד הבנקאי המלווה יפיק פנקס שוברים לתשלום בעבור כל דירה בפרויקט הבנייה, ימסור א )ב( 
העביר תאגיד שנתן לקונה הלוואה לרכישת דירה, לחשבון הליווי באמצעות תשלומים בעבור הדירה, לרבות תשלומים ש

 פנקס השוברים בלבד; השוברים יכללו פרטים כפי שיקבע המפקח בהוראות ניהול בנקאי תקין.

ד את התשלומים שישלם הקונה בעבור הדירה; תשלום  המוכר ימסור את פנקס השוברים לקונה ויקבל באמצעותו בלב  )ג(  
 שובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לתאגיד הבנקאי המלווה להמציא בטוחה לקונה לטובת הקונה. באמצעות 

ימי עסקים מיום   14תאגיד בנקאי מלווה ימציא בטוחה לקונה בשל הסכום ששילם הקונה לפי הסדר השוברים בתוך   )ד( 
; אין בהוראה זו כדי לגרוע  2אות סעיף ר או יוודא כי ניתנה בטוחה אחרת לטובת הקונה בהתאם להורששולם כאמו

 מאחריותו של תאגיד בנקאי לפי כל דין.

המוכר ידווח לממונה מטעם שר הבינוי והשיכון, ככל שמונה ממונה כאמור, אודות פרטי הצדדים להסכם זה ופרטי  )ה(  
 הבטוחה שהקנה המוכר לקונה. 
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 ' ט ספחנ

 נספח הצמדת חנית נכה
 

כמסומן הדירה כוללת הצמדות של חניה ו/או מחסן, כמוגדר במבוא, אזי מיקומם יהיה ככל שכי הובא לידיעתו של הקונה, 
  .כהגדרתן בהסכם ובהתאם להוראות ההסכםבתוכניות 

ינו ונה אינו מחזיק בתעודת נכה ואככל שהחניה המוצמדת לדירה הינה חניה המוגדרת כ"חניית נכה", והקהובהר לקונה, כי 
תירכש דירה כלשהי  בפרויקט הדירות מלוא מכירת שבמועדכי ככל  ,זכאי להצמדה חניה שהינה "חניית נכה", מוסכם

ובהודעה מראש ובכתב   הסבירבפרויקט על ידי נכה )לרבות תא משפחתי הכולל נכה(, אזי המוכר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו  
מקום חניית הנכה הנ"ל, וזאת מבלי שהדבר יהווה הפרה של הסכם זה על יד לדירה חניה חלופית אחרת, בימים, להצמ 7בת 

 אזי יחול  -מקומות החניה 2ות חניה והמוכר יחפוץ לשנות את מיקום ממקו 2כי ככל שצמודות לדירה  ,עוד יובהר. ידי המוכר
שינוי מיקום החניות  ל כל המסמכים שיידרשו בקשר עםהאמור לעיל ביחס לשני מקומות החניה. הקונה מתחייב לחתום ע

כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של המוכר. איחור בחתימה על המסמכים ו/או סירוב יהווה הפרה יסודית של הסכם 
 לדירה.  יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע או לשלול מן הקונה חניה חלופית והצמדתה זה על ידי הקונה.

ו/או  1969 –בעת רישום הבית המשותף, בהתאם לחוק המקרקעין תשכ"ט  שקיימים, יוצמדו לדירהוהחניה, ככל  המחסן
 .של המוכר ובהתחשב באופן רישומו של הבנין בלשכת רישום המקרקעין הסבירירשמו באופן חוקי אחר, לפי שיקול דעתו 

 
 
 
 

         _________________            ______________ ____ 
 חתימה              חתימה                    

  



                                                                           "דבס

  _______________________   _______________________ 
 הרוכש                                                    ן בע"מ עמרם אברהם חברה לבני

 513201582ח.פ. 

39 
 

 ' י  נספח
 
 תאריך : ___________ 

 לכבוד 
 513201582עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ח.פ. 

 
 א.ג.נ.  

 
 התחייבות לתשלום מס רכישה ולהמצאת אישור על ביצוע התשלום  הנדון:

 
ידוע לנו כי בלא המצאת אישור שלטונות מס שבח ללשכת רישום   כיבזה    מצהירים)כהגדרתה בחוזה(  דירה  הרוכשי  אנו הח"מ,  

יות בדירה בלשכת את הזכונו י/ו/או לפקודת  נוי/להעביר על שמ לא ניתן יהיה המקרקעין על תשלום מס הרכישה שחל עלינו
  -הננו מתחייבים ומסכימים כדלקמן  רישום המקרקעין, ולפיכך

 
ו/או כל ובהתאם לדין ידי רשויות המס -כפי שנחויב עלן רכישת הדירה לשלם לאוצר המדינה את מס הרכישה בגי .1

ת ולא יאוחר מאשר מועד מסיר בהקדם האפשריהפרש על חשבון מס הרכישה שעדיין נותר לתשלום ולהמציא לכם 
ללשכת רישום המקרקעין על תשלום מלוא מס הרכישה מופנה המכר, אישור רשויות המס  חוזהכהגדרתו ב החזקה
 לינו.  שחל ע

 
באם שומתנו "הוקפאה" וטרם עלה בידינו למכור את דירת המגורים הנוספת שברשותנו, אנו מתחייבים להסדיר  .2

את הדיווח לרשויות המס מייד עם מכירת הדירה הנוספת, ולחילופין להאריך במידת הצורך את הקפאת השומה 
מופנה  רכישה -ידכם אישור מסלהמציא לכאמור והרכישה , וכן להסדיר את תשלום מס כל דיןבהתאם להוראות 

 . בדין הקבוע וזאת עד למועד ללשכת רישום המקרקעין
 

 המכר.  לחוזהאין באמור כדי לפגוע בהתחייבויותינו בהתאם  .3
 
 
 

  
 

        _________________         _______________ 
 חתימה                   חתימה                    
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 ' 1י  ספחנ
 
 

 תאריך: _____________                לכבוד
 513201582עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ח.פ. 

 
 ג.א.נ.  

 
 רכישה -שומה עצמית לצורך תשלום מס הנדון:   

 
    

 , אני מאשר/ת בזאת כדלקמן: )כהגדרתה בחוזה(המכר, במסגרתו רכשתי מחברתכם את הדירה  חוזהבקשר ל
 
האוצר  שרד, עלי לשלם לשלטונות מ1963- חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( תשכ"גתאם להוראות ידוע לי כי בה .1

 המכר.  חוזהמס רכישה בגין רכישת הדירה, עפ"י 
וככל שלא   המכר, חוזהימים, לכל המאוחר, ממועד חתימת  60תוך ב כאמור ידוע לי כי עלי לשלם את מס הרכישה .2

 ימים מהיום, אדאג לעדכנכם על כך באופן מיידי.  45רכישה בתוך -יומצא לי שובר מס
הובהר לי כי שיעור מס הרכישה הינו גבוה יותר לרוכש שיש ברשותו דירת מגורים נוספת ואין בכוונתו למוכרה,  .3

 שלהלן(.             4.2כרה בהתאם לסעיף לעומת רוכש שאין לו דירת מגורים נוספת )או שיש לו דירה נוספת ובכוונתו למו
 (:  סמן בעיגול וחתום ליד האפשרות הנכונה פיכך אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן )ל .4

  
 

( דירת מגורים נוספת כלשהי )וגם לא חלקים בדירת מגורים 18לי או לבן/ת זוגי )או למי מילדי שמתחת לגיל  אין    4.1 
 נוספת כלשהי(.  

 
  _________________ חתימה   
 

ובכוונתי למוכרה בתקופות ( דירת מגורים נוספת כלשהי 18)או למי מילדי שמתחת לגיל  לי או לבן/ת זוגי יש   4.2 
 . וקהמנויות בח

 
  _________________ חתימה   

 
 

  "תושב ישראל".  אינני   /  הנני   4.3
                                   

 חתימה _________________                  
 

 
  - שכן   עולה חדש ו/או נכה ו/או נפגע פעולות איבה ו/או בן משפחה של חייל שנספה במערכה וככל נני אינני / ה     4.4 

מסמכים נדרשים   הריני מתחייב להמציא לכם באופן מיידי בקשה מתאימה לקבלת פטור חלקי מתשלום המס וכן  
 י. החלקידוע לי כי לא אהיה זכאי ליהנות מקבלת הפטור  שאם לא כןהתומכים בבקשתי, 

 
 _________________ חתימה    

 
, אשר הנני מצהיר על במסמך זה לעיל אבקשכם לדווח לרשויות על חוזה המכר, בהתאם לנתונים שמסרתי לכם .5

 נכונותם, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 

 

כי השומה העצמית    לי/נו,לגבי מס הרכישה, הודע  י/נושומה עצמית עבורטעמכם מידי עורכי הדין -ככל שתיערך על .6
ו  י/נלהכין את השומה בעצמ  ם/זכאיאני/ו  ש  י/נודירה יחידה, וכי הודע ללפי מדרגות המס של    י/נונערכה על פי בקשת

שעורכי הדין אינם   י/נולאו לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין לצורך עריכתה. הובהר  י/נואו באמצעות עורך דין מטעמ
מקבלים על עצמם כל אחריות לשומה העצמית וזאת למעט במקרה של מעשה או מחדל ברשלנות או בזדון מצד 

ו כל טענה בקשר לכך כלפי עוה"ד ו/או כלפי  י/נשלא תהיה ל  ים/ומצהיר   ים/מאשר  ואני/והחברה או מצד עורכי הדין,  
 מי מטעמם. 

 
או באמצעות עורך דין מטעמו ועוה"ד   י/נויהיה לטפל בכך בעצמ  י/נויות המס, עלרשו  לבין  ני/נובמקרה של מחלוקת בי .7

 . לא יגיש בשמו השגה או ערר בקשר עם השומה
     

 
      _________________        _________________ 
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  ' יאנספח  

  -תנאים מיוחדים

, תחולנה הבנק עם המוכר התקשרות ולענייןחלק הימנו, בניית הפרויקט או כל  עםובקשר  חוזהל 6בקשר עם האמור בסעיף 
 כל ההוראות, כדלקמן:

בהתאם  "( לבניית הבניןהיתר/י הבניה " -גיש בקשה/ות לקבלת היתר/י בניה )להלן המוכר הגיש/י כי ,קונהל הודע .1
כאמור טרם הוצא/ו , ואולם היתר/י הבניה "(תו התוכני" -ביחד )להלן למפרט נספח א' ולתוכניות שצורפו לו נספח ב' 

 , מובהר ומוסכם בזה  ע"י ועדות התכנון, התוכניות אינן סופיות ויכולות להשתנות בהתאם להיתר הבניה הסופי שיתקבל.
  התנאי )להלן: "מחתימת ההסכם מהווה תנאי מתלה להסכם זה    חודשים  6  בתוךפי התוכניות  קבלת היתר/י הבניה על    כי

 .( "תקופת התנאי" –ו  " המתלה
להודיע  לקונהתעמוד הזכות  ,לא התקיים התנאי המתלה עד תום תקופת התנאיכלשהי  כי היה ומסיבה ,ם בזהמוסכ .2

מלוא הכספים ששולמו   רוכשיושבו לידי הימים על ביטול ההסכם. במקרה כזה,  30 –, עד ולא יאוחר מ למוכר בכתב
 רוכש )ככל שניתנה(, וכנגד חתימת ה  לרוכשיתנה  , כנגד ביטול כל בטוחה שנלהלן  5כמפורט בסעיף    לחברה בערכם הריאלי

)להלן:  עם הדירה בקשרעל כתב ויתור לפיו אין ולא יהיו לו תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא 
. במידה ולא )במסגרת "המחיר למשתכן"(  והחברה תהיה רשאית למכור את הדירה לרוכש צד שלישי  "(להביטו   מסמכי"

ימים מעת הביטול, יכנס ההסכם  14במועד האמור ו/או במידה ולא יוחזרו הערבויות, אם ניתנו, בתוך  בוצע הביטול
 . הסופי על פי ההיתר בתשריטלתוקפו, והקונה יקבל את הדירה כפי שהיא תהיה 

 כם( כהגדרתו בהסבלי לגרוע מהוראות החוזה מוסכם בזה, כי היה וכתוצאה מקבלת היתר הבנייה יחול שינוי מהותי  .3
(, ולצדדים  "הודעת השינוי"יודיע על כך המוכר לקונה )להלן:בתוכניות ו/או בבניין שאינו מותר לכאורה על פי החוזה, 

התמורה הכוללת בגין   התאמת  לרבות באמצעות  ,    מחירה  שטח הדירה ובהתאמה אתתהא אפשרות לעדכן בהסכמה את  
הזכות לבטל את החוזה   לקונה  עדכון הוראות החוזה, תהא    . היה והצדדים לא יגיעו להסכמה בקשר עםהדירה הנרכשת

, וזאת באמצעות מסירת וניתנה לו האפשרות לעיין בהם את הודעת השינוי ימים מהמועד שבו קיבל הקונה 30בתוך 
שינוי  לחוזה ולרבות 4.8כהגדרתו בסעיף  משמעו מהותי שינוילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי . למוכריטול הודעת ב

בין המידות או מידות שטחי הרכוש המשותף בפועל ו/או סטיות /ובמידות הדירה  2%ו סטיה בשיעור העולה על ו/א
בין שטח חצר ו/או גינה הצמודה   5%העולה על או שינויים בשיעור /ו המופיעות בתוכנית במפרט לבין המידות בפועל 

בכמויות ובמידות האביזרים  5%העולה בשיעור בפועל, ו/או סטיות ו/או שינויים  והתוכניות לדירה ביחס למפרט
 .ות כאמור המותרות על פי כל דיןבפועל ו/או סטיות אחר ובתכניות המופיעים במפרט

יוחזקו הכספים ששילם הקונה על חשבון רכישת הדירה בנאמנות בידי ב"כ המוכר ועל   התנאי המתלההתקיימות  בטרם   .4
יתקשר  שהמוכר, מוסכם כי ככל כמו כן '. 1יא כנספח נאמן המצ"ב החזקת הכספים תחולנה הוראות כתב ההוראות ל

 בנקאיות ערבויות לרוכש שיופקו וככל, ם התנאי המתלהבהסכם ליווי פיננסי של הפרויקט לפני שהתקיי מלווהעם בנק 
לם כי יעביר את הכספים ששי ,בכתב )הנאמן( "כ המוכרלב להורות המוכר רשאי יהיה, המתלה התנאי בקיום מותנות

 ואשר הבנק שינפיק השוברים פנקס באמצעות, הפרויקטהקונה על חשבון רכישת הדירה מחשבון הנאמנות לחשבון 
 לו ע"י הבנק, וב"כ המוכר יפעל בהתאם להוראה האמורה.  ימסר

 הנאמן יחזיר )או ככל שלפני תום , ולתנאים המפורטים בהם לעיל 3ו/או  2ביטול בהתאם להוראות סעיפים במקרה של  .5
( לקונה כל המוכרחזיר י ' 1יא לנספח הנאמנות סיפא 25.בהתאם להוראות סעיף  מוכרתקופת התנאי הועברו הכספים ל

בהתאם להסכם עד מועד ההשבה, כשהוא צמוד למדד מהמדד הידוע בעת תשלומו בפועל  למוכרסכום ששולם על ידו 
ממתן יום  45סכומים האמורים יוחזרו לקונה תוך ועד למדד הידוע בעת החזרתו, בניכוי כל מס על פי דין. ה למוכר

, כנגד החזרה וביטול של הבטוחות שיוצאו לטובת הקונה בהתאם להסכם )ככל שהוצאו( וחתימה על כל הודעת הביטול
 ."(ההשבה)להלן: " מסמכי הביטול

מסמך שיידרש מצידו    , יחתום המוכר על כלמסמכי הביטולבמקרה של ביטול החוזה כאמור, ובכפוף לחתימת הקונה על   .6
דיווח וידאג לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין על דבר הביטול על מנת שהקונה יהיה זכאי לקבל החזר של מס לצורך 

ידי הקונה, וככל שהקונה זכאי להחזר בנסיבות האמורות. מודגש, שאין באמור כדי להוות -הרכישה, ככל ששולם על
התחייבות ו/או הצהרה בדבר מועדי ההחזר   ו/או ע"י רשויות המס בפועל התחייבות מצד המוכר לכך שהכספים יושבו 

 על ידי רשויות המס, אם בכלל.
זה לעיל לא יראו בשום אופן כהפרה של החוזה על ידי מי   ' יאבנספח בביטול החוזה באיזו מהנסיבות הקבועות  .7

הו בגין  פיצוי ו/או שיפוי אחר כלש מהצדדים, ואף צד לחוזה לא יהא זכאי לקבל ממשנהו כל סעד ו/או תשלום ו/או
לעיל, לשום צד לחוזה לא תהא    5הקבועה בסעיף  ההשבה  כי למעט    ,הביטול האמור ו/או בקשר עמו. להסרת ספק מובהר

זה לעיל, לרבות ובלי  ' יאבנספח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי משנהו בגין ביטול החוזה בנסיבות המתוארות 
 ור, טענות בדבר החזר הוצאות ו/או נזקים ו/או הוצאות ישירות ו/או עקיפות מכל מין וסוג שהוא.לגרוע מכלליות האמ
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 ' 1יא  נספח

  לכבוד
 "( הנאמן )להלן: " ונוטריון  דין  עורכי משרד -מלכין  את יוזוק

 
 הוראות לנאמן  כתב:  הנדון

 
שלו וחלק בלתי  ' 1יאנספח דינו, התקשרנו בחוזה מכר, אשר מסמך זה מהווה חתימת כתב הוראות זה על י וביום הואיל 

 כמפורט בחוזה;   והכלנפרד הימנו, בקשר עם הדירה )כהגדרתה בחוזה המכר(, 
לחוזה, ככל שלא   ' יאבנספח זכות ביטול, בתנאים ובמועדים המפורטים  לקונה"י הוראות החוזה, קיימת ועפ  והואיל

 "(; הביטול  זכות"  -)להלן  לתנאיו  ובכפוף  לחוזה  ' יאבנספח  ת הפרויקט במועדים המפורטים  יתקיימו התנאים לתחיל
 וזאת"(, הפיקדון " -)להלן  בחוזה כאמור סך הנאמנות ובידיך אצלך יופקדו כי הסכמנו, החוזה להוראות ובהתאם והואיל

 ;בחוזה כמפורט, הביטול זכות למימוש האחרון למועד עד
, הביטול זכות למימוש האחרון למועד עד הפיקדון בכספי הטיפול עם בקשר סמכויות לך להקנות מוהסכי והצדדים והואיל

 "(;זה הוראות כתב" או" ההוראות כתב)להלן: " זה הוראות בכתב ולהלן לעיל כאמור
 

 :כדלקמן  והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
 
 כאמור הביטול זכות למימוש האחרון למועד עד עבורנו כנאמן תשמש אתה כי הסכמתנו את בזאת נותנים"מ, הח אנו .1

, כנאמן לפעול חוזרת בלתי בהוראה בזאת לך ומורים, זה הוראות בכתב המפורטות להוראות בהתאם תפעל וכי, לעיל
 .כאמור

 יומי  או שבועי בפיקדון הפיקדון כספי יופקדו ובו, לפרויקט וכללי מיוחד נאמנות חשבון לפתוח בזאת לך מורים אנו .2
.  המוכר רשאי להורות לך לשנות את סוג הפיקדון או זה חשבון יפתח שבו בבנק כמקובל, פירות נושא שקלי סולידי

שהמוכר לא   ככללפיקדון לפרק זמן גדול יותר שאינו עולה על חודש ימים, וזאת בהוראה בכתב שימסור לך מעת לעת. 
הנאמן ישקיע את סכומי הנאמנות בפיקדון שקלי )שבעה( ימים ממועד חתימת ההסכם, כי אז  7נתן הוראה כאמור תוך 

 מתחדש. יומי 
 , בכל הנוגע לאופן שבו יושקעו הכספים שבחשבון הנאמנות.מוכרלא תהיה לקונה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ה .3
 ואתה , באחריותנו וזאת, החוזה שלפי התמורה מסך 7% שיעור של יעלה לא הפיקדון סך כי, ומתחייבים מצהירים אנו .4

 .זאת לבדוק תידרש לא
 ולא  הבנק  בחשבון"(  הפיקדון תשמור את כספי הפיקדון לרבות הפירות )אך בניכוי עמלות הבנק( )להלן בסעיף זה: "  אתה .5

 : הבאות החלופות לאחת בהתאם אלא, כלשהו שלישי לצד או מאיתנו למי תעבירו
 ובהתקיים להסכם ' יא נספחלהוראות בהתאם  בוטל החוזה כי לך יודיע ובה המוכר מאת בכתב הודעה קבלת עם .5.1

המס שיחול בגין ביצוע השבה זו   בניכוי, לקונה ישירות הריאלי בערכו הפיקדון את תעביר, בו המפורטים התנאים
 מסמכי כל על שהקונה יחתום  מיום  ימים 45ככל שיחול, לכל חשבון אשר יורה הקונה למוכר בכתב, וזאת בתוך 

 כל מחיקתאו /ו מקרקעין מיסוי במשרדי העסקה ביטול לצורך הנדרשים הביטול מסמכי לרבות הנדרשים הביטול
 . ההסכם בגין נההקו"ש ע שנרשמו  ככל שעבודאו /ו הערה

 החוזה ולפיכך, ' יא נספחשב  המתלים םהתנאי מוהתקיי כי  לך יודיע ובה המוכר מאת בכתב הודעה שתקבל במידה .5.2
  הפרויקט   של  הליווי  לחשבון  ישירות  הפיקדון  את  תעביר,  לפרויקט  איבנק  ליווי  קיים  וכי,  מלא  בתוקף  והוא,  בוטל  לא

גם במידה שלא יתקיים התנאי   .מהבנק מתאים תשלום שובר כנגד(, דירות) המכר וחוק  החוזה  להוראות בהתאם
המותנה בהתקיימות התנאי המתלה  המוכר לבין הבנק בין פיננסיותקבל הודעה כי נחתם הסכם ליווי   המתלה
 מותנות תעביר את הפיקדון לחשבון הליווי כאמור.  בנקאיות  וניתן להנפיק ערבויות הראשון

 שימוש  הפיקדון בכספי לעשות או הפיקדון את להעביר רשאי תהיה לא, לעיל מהתנאים אילו התקיים לא עוד כל .5.3
 . כלשהו

הקונה עקב ביטול   דיי  עלופקד  שה  הסכוםהמוכר ישיב את    אםכי    מובהר  ,שיהיו  וככל  אם,  המוכר  של  יהיו  הפיקדון  פירות .6
 ניהול החשבון תהיינה על חשבון המוכר.  עמלות. הריאלי רכועבהסכם יושב לקונה הסכום ששולם 

, ידוע לקונה כי לא קיימת לך כנאמן כל חובה כלפיו בדין להמציא לידיו ערבויות לעיל  4גובה הפיקדון כאמור בסעיף    לאור .7
ואנו פוטרים אותך בזה מכל חובה ו/או אחריות לכל מעשה או מחדל בביצוע  ו/או בטוחות אחרות כנגד פיקדון זה,

ל, ומאשרים בזה כי לא התחייבויותיך כנאמן על פי כתב זה, לרבות בגין אי המצאת ערבויות ו/או בטוחות כאמור לעי
מילוי הוראות  תישא בכל אחריות מכוח כל מעשה ו/או מחדל בקשר עם פעולותיך כנאמן, ובלבד שפעלת בתום לב תוך

 כתב זה. 
 .חוזרת בלתי הינן דלעיל ההוראות .8
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