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   אשקלון ב –"  מחיר למשתכן                      פרויקט " 
 ח ו ז ה

 2022שנת   ___ לחודש  __ביום  שבע-בארונחתם ברך שנע

 51-4823970 ח.פ.מ "בעיזמות ובניה אגם תבור   בין: 
   אזור התעשיה עומר 20, ת.ד.  9עומרים   

 "(המוכר" :)להלן  
 מצד אחד;

 ____________ ז. .ת  אנוש   __________ מר. 1  לבין: 
 גב' ___________ נושאת ת.ז. ___________ .2                             

 _______________ ח' מר                                 
 מייל :___________________  

   ______________ טל:                               
 "(ההקונ" :להלןשניהם ביחד ולחוד )

 מצד שני;

 גושרקעין הידועים כבקשר עם מק"( :"המכרז)להלן 223/2018הבינוי והשיכון מס'  ז משרדוהמוכר זכה במכר               הואיל  
מגרשים , )בחלק(   67חלקה  1476 רשום גוש,  )בחלק(  58)בחלק (  54)בחלק(  21)בחלק( ,  20חלקות :  1466רשום 

שכ' אגמים , ב 1022' תמל/סמ לפי תוכנית מפורטת,  29מתחם מס'  123, מס'  122, מס'  121, מס'  120מס' 
 (;המקרקעין"" או "הנכס)להלן: "אשקלון 

רשות מקרקעי עם  24/12/18יום המוכר התקשר בוהבעלים של הנכס  ( הינו"רשות"הרקעי ישראל )להלן: רשות מו             והואיל
 "(;חכירהחוזה הלהלן: ")ס נכב חכירהבחוזה  ישראל 

 
זה  ללכ(ובהפרויקט""-המקרקעין פרויקט למגורים )להלןהפיתוח ניתן להקים על עפ"י המכרז ו/או חוזה ו והואיל

 ( רה"הדי"-לבנות את הדירה כמפורט בנספח א' לחוזה זה )להלן
 

 .טרם ניתן היתר בניה לבניית הדירות בפרוייקטו והואיל
 

שייבנו בפרויקט, הדירות ת א מנולהחכיר למוכר ו/או לרוכשי דירות מ הרשות מההסכי הריכח ועפ"י חוזה  והואיל
 ;רשות מקרקעי ישראלכירה כפי שיקבעו על ידי נאי החתל, בהתאם לאחר השלמת בנייתן

 תויואיחוד וחלוקה כאמור אינם באחרוהובהר לקונים כי  ,וטרם נערכה תוכנית איחוד וחלוקה לגבי המקרקעין והואיל 
למתם, וכי עד להשלמתם לא ניתן לרשום את לפיכך לא ידוע למוכר המועד להשו/או בשליטתו של המוכר ו

הערת אזהרה  ההקונ לטובתניתן לרשום לשכת רישום המקרקעין, וכן לא נכס ע"ש המוכר בב הזכויות החכיר
 בגין חוזה זה;

 
 לת החזקה בדירה לקונה והפנייתו לחתימה עלבקת בורצון הקונה לרכוש מן המוכר את הזכויות בדירה לרוב והואיל

 ;("חוזה החכירה"ביחס לדירה )להלן:  ברשות מקרקעי ישראלחוזה חכירה 
  

 – הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלקמן לפיכך
 

 ונספחים  ,המבוא הצהרת
 
1.  

  -חלק בלתי נפרד מהסכם המכר: הנספחים המפורטים להלן מהווים

 .כרמפרט המ נספח א' 

 תוכניות המכר. פח ב'סנ

 נאי תשלומים נספח תשלומים /מועדים ות נספח ג'

  חברה ו/או ב"כלטובת ה בלתי חוזרנוטריוני יפוי כח  נספח ד'

ן מום מיחתם הסכבפרוייקט לגביו נ להסכם רכישת יחידהנספח ליווי  בנקאי עם הבנק המלווה + נספח  1+2'הספח נ

 הבנק.  םע

 דים עם הקבלן.היעדר יחסים מיוח –תצהיר והתחייבות  נספח ו' 

  .תצהיר חסר קרקע בייעוד מגורים נספח ז'

 מכרז ורשות מקרקעי ישראל . כתב התחייבות כלפי התאגיד הבנקאי בנוסח הוראות ה נספח ח'
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פ הוראות המכרז "ער הי+ תצי המכרז של רשות מקרקעי ישראל בתנאלעמידה חסר דירה  כתב התחייבות נספח ט'

 ישראל . ורשות מקרקעי

 .לעו"ד שלמה אביטן  1961 – לחוק לשכת עורכי הדין , תשכ"א 91לפי סעיף בלתי חוזר  יפוי כח נספח י'

 היתר בניהנספח העדר  נספח יא'

 מיסוי מקרקעין.ות רשויל מקוון  הפרטים לדיווחאישור תוספת  נספח יב'

א לבנק+ תנכשמ כן" + כתב התחייבות לרישוםרה במסגרת "מחיר למשתבקשה לרישום הערת אזה נספח יג'

 ד הערת אזהרה ו/או משכנתאהסכמה לייחו

 יפוי כח לבחירת דירה בתוכנית "מחיר למשתכן". 'נספח יד

 ידי צד ג'. חוזר  לרכישת דירה על יפוי כח נוטריוני בלתי 'וטנספח 

 נספח הצמדת חנית נכה. נספח טז'

 השקעה של רוכשי דירות ( תשל"ד. תחבטלחוק המכר )דירות( )ה 1א  2כש לפי סעיף כון הרונספח עד נספח יז'

 .ליווי בנקאידר עהינספח  'נספח יח

 ר דיורכתב התחייבות משפ     נספח י"ט 

 

 (."החוזה"לן: )לה את הצדדים ים, ומחייבהימנוחלק בלתי נפרד  יםה זה מהווזוחלוהנספחים המבוא  1.1
רז "מחיר כמב יםועד בכללים הקבומן כחוזה העמשרד הבינוי והשיכו חוזה זה אושר על ידימובהר בזאת כי  1.2

ש כורלהגביל את זכותו של ה ר ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה,אין באישור זה כדי להוות אישולם , אולמשתכן"

לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה על פי כל דין או לקיים מו"מ על החוזה, להגביל או לשלול את אפשרות הרוכש 

 .סעיפיוגד כנ יתי ביקורת שיפוטפני להקנות לחוזה חסינות כלשהי מכד
 

 העסקה
 

רה בכפוף להסכמת יכחויעביר אליו את זכויות המסור לקונה את החזקה בדירה מוכר את הזכויות בדירה וכן יר וכהמ .2

באופן הנקוב להלן  , והקונה יקבל מאת המוכר את הזכויות בדירה. הכל(""הזכויות בדירה)להלן:  רשות מקרקעי ישראל

 זה. זהחובט אים כמפורולתנ רהתמוובכפוף ל
 
 
 

 יםהצהרות הצדד
 

ים וכל יתר המסמכ הרי, את תוכניות הדה הדירהקונה את המקרקעין עליהם תיבנהמוכר מתחייב לדאוג להראות ל .3

  .הנוגעים לה 

 

ל כי בדק את הדירה עעיל, לאמור לבנוסף  מה במועד בו נחתם חוזה זה, אזי מאשר הקונהבמקרה ובנית הדירה נסתיי

 הבחינות. אה מתאימה לצרכיו מכלצמו ה,כל חלקיה ופרטי

 
 

הוא לא ה ום חתימת הסכם זזקה בדירה כי ביתחייב כי ככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החמצהיר ומהרוכש  3.1

ידוע לו והוא אזי ודת זכאות בטעות, ונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו תעירטירבק עמד

 .ל האמורין הביטות פיצוי בגזכאות לקבלשנחתם עימו יבוטל ולא תהא לו  רמכמסכים שחוזה ה

  

בנק  למעט שיעבוד לטובת, הןשלעיקול וזכויות צד ג' כשיעבוד,  נקיות מכל פיתוחהמוכר מצהיר כי זכויותיו על פי חוזה ה .4

המכר על פי חוק  תויבווהנותן ער קטמיד למוכר אשראי לצורך הקמת הפרויימעה "(הבנק)להלן: " בע"מ הפועלים

 יקט.בפרולרוכשי הזכויות חוק המכר"( )להלן: " 1974 - תשל"ה, (ותשל רוכשי דיר הבטחת השקעות ))דירות(
 
דירות( )הבטחת ממונה על  פי חוק המכר )או למי מטעמם לתת לבנק ו/או לו/ק נבהיר ומאשר בזה למוכר ו/או לה מצהקונ .5

טים כל המידע  ו/או הפרו/או לכל גורם אחר המוסמך על פי חוק את  1974 –השקעות של רוכשי דירה(, התשל"ה 

עתקים ה ם,יהונה,  פרטיו המזאך לא רק, שם הקפי חוק, לרבות  שיתבקשו על ידם ו/או אשר המוכר נדרש למסרם על

דלעיל  םטיכיו"ב. והוא מוותר בזאת על סודיות המידע ו/או הפרמכל מסמך עליו חתם הקונה בקשר עם רכישת הדירה ו
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ל לרבות א , כנגד נותן המידע או מקבלו, בקשר עם האמור לעיה מכל מין וסוג שהוועל כל טענה ו/או תביעה ו/או דריש

 טענה אחרת. בדבר סודיות או כל טענה
 

 הינהב

 

 יים(וקה דיבעלי תו תקן ישראלי )בממחומרים  ויבנא מצויה והבניין בו הי )לרבות הצמדותיה( המוכר מתחייב כי הדירה .6

)להלן: ן לא יפחתו מהמפרט המחייב( יר כי מפרט הדירה והבני)ומובהטכני ובעבודה מקצועית וטובה בהתאם למפרט ה

לחוזה ובהתאם להיתר  'בנספח "( הרצ"ב כהתשריט)להלן: "רה הדיט לחוזה ולתשרי 'אנספח כ "( הרצ"בהמפרט"

  ן.הבניה ולהוראות כל די

 

 שלסביר הי שיקול דעתו עמו, וזאת לפאו קבלן מבצע ו/או קבלן משנה מטמוכר ו/י היד לעכי הדירה תבנה  הודע לקונה .7

 המוכר. 

 

ד ין ו/או הדירה, של עיממידות הבנ 2%עד של ים ט, בשיעוראו במפרשריט ו/יעות בתבין המידות המופסטיות ושינויים  .8

לא  במפרט, לבין המידות בפועלם שירזיבמהכמויות והמידות של הא 5%ושל עד , אם וככל שישנה, הממידות הגינ 5%

מוסכם  .לשהותשלום כ צוי ו/אוזכות ו/או פי ולא יזכו בכל ן כל דיןיהחוזה ולעני ןלענייהתאמה  ו/או אי היטיכסייחשבו 

ת( ותקנותיו, אזי תעמוד לקונה הזכות לבטל את יים והסטיות יעלו על המותר על פי חוק המכר )דירווהשינו דהמיבכי 

הודעת ביטול כדין בתוך המועד הנ"ל יהא בכפוף למתן  .ימים מיום שבוצעה הסטייה או השינוי 30וך בת רכהסכם המ

   , וללא תשלום כל פיצוי לחברה.ליאבערכם הריד לאותו המועד לקבלת הכספים ששילם ע זכאי הרוכש

מחסור בפריט או אביזר זה, וזאת באם יהיה יזר או פריט אחר או פריט הנקוב במפרט, באבהמוכר רשאי להחליף אביזר  .9

 .ה תחליף ראוי וסביר לזה הנקוב במפרטר יהווובלבד שהפריט האח

 

לפי סעיף  הלבקשה להק גשתבדרך של הובלבד שמדובר , רוייקט ובנייתו נון הפם  בתכהמוכר רשאי ליזום ולהכניס שינויי .10

דירה עצמה אלא הפרוייקט, ובלבד שלא יוכנס שינוי בתכנון ובניית הבכל עת עד לגמר בניית כנון והבניה, לחוק הת 147

 .ובתוכניות טאורם במפרלתיבו היא מצויה יתאימו הדירה ו/או הבניין פוף לכך ש, וזאת בכלעיל 8אמור בסעיף התאם לב

 

 .מבוטל .11
 

 
 מסירת הדירה ומועדה

 

לאחר קבלת לחוזה,  'גספח נבוב ה וימסור את החזקה בה לקונה לא יאוחר מהתאריך הנקהמוכר ישלים את בניית הדיר .12

ל ות אחרת שד, עיקול, משכנתא או זכחוב, שעבו ית מכלוחופש ,ה למגורים ופנויה מכל אדם וחפץיאור כשהיא 4 טופס

הכל ו בקשת הרוכש, יתנה כביטחון להלוואה לרכישת הנכס או משכנתא שנרשמה על פינשמשכנתא  ד שליש, למעטצ

ל פי כל דין פי החוזה ו/או ע לעו תיתחייבויוהקונה אחר כל הימלא רה, סים לממוקדמועד המסירה וכתנאי  שטרם בלבד

  ובמועדן.במלואן 

 

יום טרם מועד המסירה הנקוב  60לתקופה שעד  הרהמסי להקדים את מועד כותכי למוכר הז הודע לקונהפק, הסר סלמען  .13

דם. ד המסירה המוקם לפני מועייחודשחר מחיו, ובלבד שמסר הודעה על המסירה המוקדמת, לא יאובהסכם זה ובנספ

גה הושבכפוף להסכמת הקונים. מש תהיה רקם האמורים לעיל, היו 60מסירת החזקה בתקופה העולה על  דעמות הקדמ

חוזה זה ו/או על פי דין טרם   ותיו על פיהקונה לשלם את מלא התמורה ולמלא את מלא התחייבוי הסכמה כאמור, חייב

 ר.מוע כאשנקב"יום המסירה החדש" 

 

ולפני תפעול מלא של  וחט ועבודות הפיתבניית הפרוייק זקה בדירה גם לפני גמרחהת א ור לקונההמוכר יהיה רשאי למס .14

 בניין בו  מצויההם לרכוש המשותף, ועוד, ובלבד שהדירה תהיה בנויה וגמורה וימט כגון חניות, אספקת ייקשירותי הפרו

לדירה על ובטוחה רה יבס שהלקונה גיכן שתתאפשר מגורים ורות למט ירש סבלשימו יםראוי, לרבות הדירה הדירה

עו באופן שימנע וח יתבצתיעבודות הפ, וותקינות דות, המעליות יהיו עובסביר בבניין  י חוזה זה ושימושצמידויותיה שעל פ

  .חודשים ממסירת החזקה בדירה לידי הקונה 6תוך , ויסתיימו בככל האפשר הפרעה לקונה

 

 שמל.ם, הגז והחלרשתות המיחיבור של קבע שניתן לחברה  במצובהביוב,  רה מחוברת לרשתה תהא הדיסירהמ ועדמב .15
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 .בוטל .16

 

אי  כלבו טו , ויפורייחתם על ידםבכתב, המוכר ין נציג לב או נציגו הנקוה ערך ביןייני צב הדירה הראשוקול מפרוטו .17

 תיונציג המוכר יהא רשאי אף הוא להעיר את הערו, למסירתהלדירה ו התאמה, פגמים וליקויים וכל הערה אחרת הנוגעת

 . )להלן "הליקויים בדירה"(

 

 

והקונה  בירהת לבדוק את הדירה בבדיקה סונה האפשרולק לאחר שתינתן םמצב הדירה הראשוני ייחתול קווטפר

כדי להוות  וקולטופרעל ה רככי אין בחתימת נציג המו ,מובהר בבדיקה כזו. זהירה, במעמד דהמתחייב לבדוק את 

 .קנהאי ההתאמה או בחובתו לת ותנכונכר בהודאה מצד המו הכשלעצמ

 

ן את הרוכש לקבל את הנכס לרשותו, במועד , ובה יזמיכתבהשלמת הנכס ישלח המוכר לרוכש הודעה ב ועדלמ וךסמ .18

  .ימים ממשלוח ההודעה 21-המוכר, שלא יהיה מאוחר מ שיתואם בינו לבין

 

לו  לרשותו, ישלח בל את הנכסלקגיע לא יעד למסירת הנכס לרשותו כלעיל ו/או יתאם מווכש לא ככל שהר

 10-ס לרשותו, שלא יהיה מאוחר מלמסירת הנכעד ה נוספת, ובה יתבקש הקונה בשנית לתאם מועדהור מוכה

 ימים ממשלוח הודעה זו.

 

ועד המסירה, בתאום מראש עם סמוך למלפני ובוכש יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו רה .19

אי התאמה  או תיחתם על ידם, ובה יצוין כל פגם, ליקוי רשא ת,שומכש תר"י המוכר והרורה תיערך עסיד המבמועהמוכר. 

  "(.סירהמהפרוטוקול " -אשר התגלו על ידי הצדדים במועד המסירה )להלן

 

 .מהצדדיםכל אחד פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של  19.1

התאמות אי  ויה לאנה הקות שודת הדירה לרך שבעת העמכ ד עללהעיאין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי  19.2

וחו כבדירה לרשות הקונה ובין שלא היה ניתן לגלותן כאמור, ואין עת העמדת הן בנוספות, בין שניתן היה לגלות

 כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות בדבר אי התאמה.

 ן.ל פי כל דיע מוכרות ההמסירה כדי לסייג או לשלול את אחריוטוקול ריכת פראין בע 19.3

ים או שהיא נמסרה דירה ליקוין בירה עצמה משום ראיה לכך שאיאו בביצוע המס/ו רהמסיקול האין בפרוטו 19.4

 לשביעות רצון הרוכש.

 בפרוטוקול המסירה 20.4 -ו 20.3, 20.2ם את הוראות סעיפי להמוכר מתחייב לכלו 19.5

הודאה מצד המוכר  הצמכשלע תלהווכדי  וקולטועל הפר רן בחתימת נציג המוכאי כי ,בהרמו 19.6

 . או בחובתו לתקנהה אמתההאי ונות בנכ

ו/או במועד  ו/או במועד עריכת הפרוטוקול הראשוני רהבמועד המסירה לא התייצב הקונה בדי 19.7

  .על ידי נציג המוכר יםהפרוטוקול כו, ייעראחר אשר תואם עמו חלופי
 

ותם בעת לגל יהה יתן"( שנאי התאמותה: "ם )בחוזה זייליקות והגמים, אי ההתאמומסירה יכלול את כל הפקול הפרוטו .20

 היה לגלותשניתן האמה הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי הת. סבירה דיקהבב ,בעת העמדת הדירה לרשות הקונה

הקונה. מועד העמדת הדירה לרשות שנה מ הקונה לחברה בתוך , אם הודיע עליההפרוטוקול בעת עריכת סבירהה בבדיק

אם הודיע  ו,מדת הדירה לרשותה בעת העיקה סבירן היה לגלותה בבדאי התאמה שלא ניתתמך על הקונה יהיה זכאי להס

 .)דירות(אות חוק המכר גילה אותה, והכל בכפוף להורמן סביר לאחר שעליה לחברה תוך ז

 . וטלב .21

 

ת בה אלא אם הדירה אינה ראויה למגורים. אי התאמו קה בדירה עקב קיומם שלרשאי שלא לקבל את החז אהי לאהקונה  .22

די להפחית מאחריות המוכר לא יהיה בה כ מורעל ידי הקונה על אף קיומם של אי התאמות כא בדירה קבלת החזקה

 "(.החוק)להלן: " 1973 - , תשל"ג(בהתאם לחוק המכר )דירות

 

 וטל .במ .23



 
 

 5 

 

הקבוע ( הינו מועד מסירת הדירה פות הבדק והאחריותהמועד לתחילת תקו ןלעניי)לרבות החוזה  ןלענייהמסירה"  דוע"מ .24

   המוקדם. פיל ,או המועד בו הועמדה הדירה לרשות הקונה ר כמהסכם הב

 

החלופי  דועבמו/או  מןירה לאחר שהוזת החזקה בדתייצב לקבלהמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, היה והקונה לא 

 אללא מי ל המסירה ו/אוד המסירה ו/או סירב לחתום על פרוטוקולקבל את החזקה בדירה במוע סירב ו/או שתואם עמו

האחריות לשמירת הדירה ולתשלום המיסים לקונה  המסירה, תעבורעד אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה עד למו

בכפוף  /או לתחזק את הדירהר מלשאת בחובה לשמור וכוהמל אילך יחד, וממועד זה וסירת הדירהד שנועד למעבמו

 ,יוכלפי הקונה לפיצוי ו/או לתיקון בגין כל ליק אחראיא יהיה וכן המוכר ל, 1967 -שכ"ז, התלהוראות חוק השומרים

 קה במועד או עקב  העדר טיפול, השגחה אות החזי קבלקלקול, פגם או נזק שיגרם לדירה לאחר מועד המסירה בשל  א

 . חינם בלבד רומכשת המוכר מחובו , מבלי לגרועהדירהשמירה על 

 

ו, ידיבאת האחריות לשמירת הדירה והרכוש המשותף  ים כאמוריר במקרעל אף האמור לעיל, יהיה המוכר רשאי להות

ד , בגין התקופה שמהמועד שיועד למסירה ועהמוכריקבע מירה ראויים, כפי שוהקונה יהא חייב לשלם למוכר דמי ש

טח את וציא הוצאות סבירות לשמירת הדירה וכן לבאך לא חייב, לה י,שאכר יהא רון, המכמו כ .סירה בפועללמועד המ

לה כנגד כל נזק שיגרם לה, לרבות גניבה, שריפה, שיטפון כוות ל מהמועד שנועד למסירת הדירה, בביטוח מבנהדירה החה

ימים  הבעש יטוח תוךרה והבין השמיההוצאות בגלמוכר את  דת אדמה או פגעי טבע כלשהם והקונה ישיב, רעיוחבלה

 .מריםאות חוק השובכפוף להור ממועד דרישת המוכר וכתנאי לקבלת החזקה בדירה

 

ור כהפרת החוזה ואין באמלן לה 67בסעיף לעיל  ו 24 במחדלים המתוארים בסעיף /אווכר יהא רשאי לראות במעשים ומה .25

 מעשים ו/או מחדלים אלה. ותרופה העומדים לו בגין עדגוע בזכות המוכר לתבוע כל ספלי כדלעיל 

 

 צורך בהנמקה.ל סיבה שהיא וללא , מכיום ()שישים 60לתקופה שלא תעלה על  הרדחות את מועד המסירשאי לכר המו .26

 

 .בוטל .27

28.  
ו הפרה של התחייבויות המוכר בהסכם זה ימים לא יהו 60 לקונה שלא יעלה עלמת הנכס ובמסירתו השלר בחואי 28.1

 כלשהו. דעיזכו את הרוכש בסולא 

ר שליטה עליהם או אם כתוצאה מכח עליון, לרבות ויים במוכר ושאין למוכלתם אינאם כתוצאה מגורמים ש 28.2

מחסור כלל  נף הבניה או במשק,השבתות כלליות בע או/ות תומות, שביעולות איבה, מהוכללי, פ מה, גיוסמלח

 עטבות או הגבלת כניסת פועלים(, תופע גר כלליבות עקב סבחומרי בניה, מחסור כלל ארצי בכח אדם )לר ארצי

ומית שאינו רשות המקות ע"י האו אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעחריגות, גילוי עתיקות 

 "(נסיבות מצדיקותלהלן: ") או באשמת המוכר,ים, ובלבד שלא הוצמשלתיים או עירונימ םיווצ ת המוכר,באשמ

כוב סביר מההפרעה או העי ןפובא בתעד המסירה בתקופת זמן המתחייומ למת הנכס, יידחהיחול עיכוב בהש

ים. ומלשהתח התאם ללוחשבון התמורה, בלשלם על על רוכש הנ"ל, ובמקרה זה יידחה אף התשלום האחרון אשר 

 קטין במידת האפשר את העיכוב בהשלמת הנכס.מנת למנוע או להאמצעים סבירים על המוכר ינקוט ב

עים שהסיכון להתרחשותם אירו זה לא תחול לגבי ףיסער בד המסירה כאמור כי דחיית מועהבלמען הסר ספק, יו 28.3

 פן סביר.הסיכון לגביהם באואת  חתלקיה עליו ן במשתמע, או שהפורש ובי, בין במולתוצאותיהם מוטל על המוכר

ף זה, ולא יעסיבות המנויות בסהמסירה בשל אחת מהעל הצורך לדחות את מועד בסמוך לאחר שנודע למוכר  28.4

ויפרט בניהם(, יודיע המוכר לרוכש על דחיית מועד המסירה המסירה )לפי המוקדם מ דעמוני יאוחר מחודשיים לפ

 א ניתן לקבוע אתעד הוצאת ההודעה לרה החדש. ככל שבמוסימהד ועוכן את מהסיבות לדחייה  ודעתו אתבה

 ם הנ"ל.ינתוהנ עה נפרדת עם היוודע לו אודותדול כך בהע המוכר עתקופת הדחייה ואת מועד המסירה החדש, יודי

 זה התעורר במהלךת בסעיף ת המנויועיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת הסיבועל אף האמור ל 28.5

חיית מועד המסירה כאמור גם במהלך ודיע לרוכש על דרה, יוכל המוכר להים לפני מועד המסיונרחהאם החודשיי

יימותם של תנאי רה, ובלבד שבנוסף להתקיסהמעד ודע לו על הצורך לדחות את מונשך לאחר אלה, בסמוחודשיים 
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ורם המעכב את הג לש תות התרחשוכריתת החוזה, א ביר, בעתבאופן ס סעיף זה, המוכר לא היה יכול לצפות

 ת הנכס.השלמ

בהר כי מנין ומסירה )להסרת ספק חודשים ממועד המ לפי סעיף זה תעלה על ששה במקרה שדחיית מועד המסירה 28.6

לקבל לעיל(, יהיה הרוכש זכאי לבטל את ההסכם ו 1יה בס' קופה בת החודשיים המנותהת ל אששת החודשים כול

ולו ביטול כאמור יח ה וריבית כדין. עלבצירוף הפרשי הצמד, הרמוהתל חשבון הסכומים ששילם עה של כל השב

 ל.ה של סיכוהוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקר

עד המסירה, זכאי הרוכש לפיצויים, ימים ממו 60לאחר שחלפו  רההדיכר לא מסר את הדירה לרוכש מוהשככל  28.7

 :סירה בפועל, כלהלןועד המסירה ועד למממ ומנמ ש או חלקן, בעבור כל חודפורט להלבסכום המבלא הוכחת נזק, 

בעבור התקופה  – 1.5-שהם מוכפלים בדירה דומה בגודלה ובמיקומה כמי שכירות של סכום השווה לד

 ודשים מאותו מועד.ה וסיומה בתום שמונה חרימסד השתחילתה במוע

בעבור תקופה  – 1.25-ים בפלוכמיקומה כשהם מגודלה ובה דומה בסכום השווה לדמי שכירות של דיר

 ילך.עד המסירה ואתשעה חודשים לאחר מו שתחילתה

הימים  םשישי בעד אותו חודש. הפיצויים בעד שולמו בתום כל חודהנ"ל יש 28.7הפיצויים הקבועים בסעיף  28.8

 מסירה, ישולמו בתום שישים הימים האמורים.מועד השתחילתם ב

 

עיכובים  ןלעניי 1970 -"אזה(, תשל)תרופות בשל הפרת חו םזיחולחוק ה 18וסיף על הקבוע בסעיף להא לעיל בהאמור  .29

 כוח עליון, ולא לגרוע מתחולתו. בבניה בשל

 

, עד לתשלום מלוא ד מסירת החזקה דירהמה מועתאה בהידח עד המסירה,מלוא התמורה עד למוהקונה בתשלום איחר  .30

 . וריבית בגין האיחור צ צמדה להתמורה לרבות הפרשי ה

 

 בוטל. .31

 

מהלך הבניה לא יכנס למקרקעין ת של הסכם זה, כי בשהפרתה תחשב כהפרה יסודי בותבזאת בהתחיי הקונה מתחייב .32

 רצעות בדירה, אשר ייעשו רק לאחר תיאום עם המוכתבהמ דותובהער עקב אחמ רךרים קצרים לצומעט ביקוירה )לדלו

ים כלשהם נוייש יוד ו/או לבצעאליה חפצים או צ סישלא לתפוס חזקה בדירה ו/או להכנ (ולאחר קבלת אישורו לכך 

 תוענק לו החזקה על פי הוראות הסכם זה. בדירה בטרם 

 

המוכר את החזקה בדירה,  אף אם  המוכר  של ור אישללא  וסתפלעצמו ויבשום מקרה לא יעשה דין  יב  כייחהקונה מת

מצידו, והמוכר  הסגת גבול הדבר יהווהכאמור לעיל,  קונה את התחייבותואם יפר ה חר במועד המסירה. מובהר בזה כיאי

 הזה וזעל פי ח אחר הנתון למוכר לכל סעדובנוסף  לבטל את החוזה לאלתר ולתפוס חזרה את החזקה בדירה,רשאי יהא 

א לכל נזק שיגרם אם יגרם, ובכלל זאת נזקים לגוף ו/או המבצע כל אחריות שהיהמוכר ו/או על הקבלן ול על תח לא

  ם לעיל.ילאביזרים הנזכר ו/או לריהוט ו/או  לרכוש

 

הקונה  הוראות חוזה זה.התב"ע ולומית, קמלהשתמש בדירה אך ורק בהתאם להוראות החוק, הרשות ההקונה מתחייב  .33

ידו ו/או על ידי הבאים מכוחו או ברשותו, וישפה  לכל עבירה או נזק הנובעים מהשימוש בדירה עלדית בלע אירחא האי

מוש בדירה ו/או בקשר עם כל מעשה או י הקשור עמו בקשר עם השישו/או לצד שלי ון כל נזק שיגרם ליגהמוכר באת 

 . של הקונה לא סביר שימוש בשלובלבד שהמוכר הוכיח כי הנזק נגרם  ,הדירה בקשר עם מחדל של הקונה

 

 שינויים

 
  .  מבוטל .34

 

 םן לבצע שינוייבלהקכי בהתאם להוראות המכרז, הוא לא יהיה רשאי לבקש מהחברה ו/או מונה קידוע ל .35
עד מת הסכם זה ומועד חתיאת החל מוז דירהלתוספות להזמין ו/או ו/או שינוי מיקום של פריטים  פנימיים

מועד מסירת החזקה, יעשו על ידי הרוכש  ים פנימיים שיעשו בדירה לאחרנוישי .למועד מסירת החזקה בדירה
 .ות כל דיןבכפוף להורא ותובעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, וזאת על חשבונו ועל אחרי
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קבלת  דועלממכר ועד ד החתימה על הסכם העוממ החלטכני ביחס למפרט הנה לא יהיה זכאי לבצע שינויים בדירה הקו .36

 .ספיכות הקונה לוותר על רכיבים במפרט ולקבל בגינם זיכוי כור לעיל בכדי לגרוע מזה, אולם אין באמדירהחזקה ב

 

ירות עם הקונה בקשר לביצוע השינויים, ולמוכר תקשר ישטעמו, שין משנה מהמוכר רשאי להפנות את הקונה אל קבל .37

 .כתב ומראשו על ידי המוכר בושרשינויים אלו א אםא , אלוייםא בגין אותם שינשהי ותריהא כל אחלא ת

 

 .לבוט .38

 

 . בוטל .39

 

 :ל שם הקונה במרשם המקרקעיןע עד לרישום הזכויות בדירהלאחר קבלת החזקה בדירה ו .40

 

בכל  .דרשנ, ככל וההיתרים הנדרשים לכך על פי הדיןת ל אשקיב לבדוב, ינוייםש רהבדי עלבצ רשאי יהא הקונה 40.1

וזק או ביציבות הדירה או חבהעלול לפגוע ברכוש המשותף או נוי שי לנה וימנע ביצועו של כמקרה לא יבצע הקו

 או במערכותיהם השונות. ןהבניי

 

ללא או הדירה, ןיינבהצוניים של ובקירות החי ןהבנייבגג  לרבות ,ןירה או בבניכל שינוי חיצוני בדי קונה לא יבצע ה 40.2

נמסרה  דרש כל עוד לאם כאמור, תיויישינ הסכמת המוכר לביצוע .ים הנדרשים לכך על פי דיןורישלת כל האקב

      .בדירה לקונההחזקה 

 

נה של המוכר שוראה שתועם דרימותו מיד המצב לקד יר אתלהחז ייב הקונה, מתחלעיל פעל הקונה בניגוד לאמור 40.3

יהא המוכר רשאי לדרוש ע"י המוכר,  מועד שנקבעמותו תוך השבונו הבלעדי. לא החזיר הקונה המצב לקדעל ח

מקרה מובהר כי בכל  ל פי החוזה או הדין.לכל סעד המגיע לו ע , בנוסףלקדמותוהשינוי והשבת המצב ת יסרהאת 

 אה שיגרמו למוכר בגין ההפרה הנ"ל./או הוצו זקנכל  ר בגיןו/או לשפות את המוכפצות ונה למתחייב הק

 

ם שנעשו כי לשינויי המוכרוכיח יש בדלוב ,אי התאמות ןלעניי, יהא המוכר פטור מכל אחריות רהינויים בדיהקונה ש ביצע .41

 עחוק המכר בכל הנוג ו לפיחריותובהתאם לכך יחויב המוכר ע"פ א ת שנתגלולאי ההתאמוקשר  אין כל ונהי הקידעל 

 .ע"י המוכר תיקונםו ותמלאי ההתא
 

, בהתאם כניטהט מפרעל פריט ו/או פריטים מה  אם ויתר מהמוכר זיכוי, וא ,יהחזר כספזכאי ל איה המובהר כי הקונ .42

מעבר . י"א כמפורט בנספח הפריטים למוכרבסיס עלות יינתן על  , סכום הזיכוילהסכם זה י"א לרשימה המצ"ב כנספח

 כוי. זיל יהרוכש זכא לאמור לעיל לא יהיה
 

 אחריות ותיקון ליקויים

 

ונחים "תקופת בדק" מהו זה,וק כפי תוקפו במועד חתימת החוהתאם להוראות החנה בת היאחריות המוכר לאי ההתאמו .43

 בחוק.יות" בחוזה יפורשו כהגדרתם ו"תקופת אחר
 

"( הרוכשים)בחוזה זה: " ןיינבבבדירות  י כל רוכשי הזכויותל כלפף תחוהמוכר בגין אי ההתאמות ברכוש המשות יותאחר .44

סמכת של ומה גותלמוכר על ידי הנציאם לרשימת אי התאמות שתוגש בהת וצעובמאוחד. תיקונים ברכוש המשותף יב

 ב הרוכשים.ידי רו , או עלןבבנייהדיירים 

 והבניהן נוכבתקנות הת מפרט או בתקן רשמי אוו באוראי התאמה שתתגלה בנכס, לעומת תי שבונו כלתקן על חהמוכר י .45

ק חו ראותזה, ושהחובה לתקנה חלה על המוכר על פי הוסכם מת ה)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( כפי שהינם במועד חתי

"(, וזאת למשך התקופות ר"חוק המכ -מות" ו"אי התאמה", "אי התא -בהתאמה )להלן 1973-)דירות(, התשל"ג רכהמ

 מכר.ק הבחוהקבועות 

תאמה תוך אי הכל  בכך שהרוכש יודיע למוכר על קיום מות כאמור לעיל, מותנותתאה יר לתיקון אהתחייבויות המוכ .46

בו  ת הרוכש, תוך זמן סביר מהיוםסבירה בעת העמדת הדירה לרשו הקבבדיתה שנה ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלו

 .ה"(תאמ"הודעה בדבר אי ה -אמה )בהסכם זהה אי ההתנתגלת
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וניתנה  זה, סכם ה על פי הוראות חוק המכר או הון ואשר המוכר מחוייב לתקניקלת מור הניתנתהתגלתה אי התאמה כא .47

ש כהסכם זה והדין, ובתנאי  שהרוההתאמה כלעיל על פי הוראות  יאאת  וכרלמוכר הודעה  בדבר אי התאמה, יתקן המ

 מנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.מוכר הזדאפשר ל

כש חילתן במועד הודעת הרוה פעם אחת או יותר במשך שנתיים שתותא ןשהמוכר תיקהתגלתה אי התאמה לאחר ו רהזח

הודעת הרוכש,  קן אותה בתוך זמן סביר ממועדיתלא  וכרההתאמה דחוף והמ-ההתאמה, או שתיקונה של אי-אידבר ב

ל כך בכתב למוכר הודעה מוקדמת עכש הרוהוצאות התיקון. במקרה זה, ימסור ר יישא בנה והמוכקרשאי הרוכש לת

 תיקון.יצוע הב רםט

י י אצע את תיקונ, להיכנס לנכס לשם בדיקתו וכדי לבמשנהלני הרוכש מתחייב לאפשר למוכר, לקבלן ו/או לקב .48

ן ו/או ברכוש המשותף, ובלבד ירות בבניחידות אחימתוך הנכס תיקונים שיידרשו במות, ככל שתהיינה, וכן לבצע אתהה

 כש.ורהום מראש עם שו בשעות סבירות ובתיאיעי שאלה

 סכם זה ולפי כל דין בתוך זמן סביר ממועד מסירתבה מורהמוכר יבצע את תיקון אי ההתאמות שהוא חייב בביצוען כא .49

 כש בדבר אי ההתאמה.ורת הדעהו

ל נזק כנ"ל ויחזיר כ כרנזק לנכס או לרכוש המשותף יתקן המוייגרם  ר כלעיליצוע  תיקונים ע"י המוכוצאה מבככל שכת

 תיקון.ת הודותף לקדמותם ככל הניתן, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבכוש המשורה מצב הנכס אואת 

 או של מוצריםפקים של סחורות ו/שהועסקו בבניית הבניין או מס בלניםמק המוכר יוכל להמציא לרוכש כתבי התחייבות .50

רה כלפי ריות ישיחא לן או הספק,בהם יקבל על עצמו הקב ם,קים ו/או אביזרים הנרכשים מוכנים מספל חומריו/או ש

וכר מהמציא . הידוים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על וצרהמ הרוכש לגבי העבודות או המתקנים, המערכות,

ר דבב שירות לקבלנים או לספקים בכל הודעהלפנות יהרוכש  על תעודות אחריות כלעיל, יהיה לרוכש כתבי התחייבות או

וכש או הר ישתבמקרה שהקבלן או הספק לא נענה בתוך זמן סביר לדר ו למוכר.תייביר העתק פנאי התאמה כלעיל ולהע

ו שמונה להם כונס נכסים זמני אפשיטת רגל או פירוק או מחמת  מחמת ניםיקושהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את הת

הליקויים יתקן את  רכיקונים והמולמוכר בדרישה לביצוע תת נות הרוכש, יהיה הרוכש רשאי לשוב ולפלא לבקשקבוע, ש

ת ויר אחרמוכמה מען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי להסיר. לדיןואי ההתאמות כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל 

 ל דין."לתיקון אי התאמות על פי כ

פריעים , למעט ליקויים המהבדקת ופתק בתוך זמן סביררכוש המשותף בתוך רה או במות בדיהמוכר יתקן את אי ההתא .51

. ליקויים שתיקונם תן ההודעה עליהםם ממיושתיקונם יבוצע בתוך זמן סביר סביר בדירה או ברכוש המשותף  שולשימ

ם בתיאו עו על ידי המוכרקבי הודעת הקונה על הליקוי. מועדי התיקוניםמועד ודה מעב ימי 7ו בתוך י יבוצעיחובל דאינו סו

פרוייקט במרוכז וברצף אחד. הקונה ם בהתאמות בכל הדירות והבנייניך מגמה לבצע את תיקוני אי הותמ קונהעם ה

  .רהאישוגבי  ם על, יציין אותהתיקון טיבעל  . במידה ולקונה יהיו הערותןוקשור ביצוע כל תייחתום על אי

 

חדל של הקונה ו/או מי או מ המעש וצאה שלרר, כאי התאמה שהינה תתבת במידה והודעת הקונה בדבר אי התאמה .52

המוכר  ה בהתאם למחירוןסבל המוכר עקב הודעת הקונמוכר בגין ההוצאות שיפצה ו/או ישפה את ההקונה עמו מט

כתוצאה ממעשה או מחדל של הקונה בהתאם רם המוכר כי אי ההתאמה נגהוכיח ד שובלב שיהיה בתוקף באותה עת

 .אות חוק המכרלהור

 
התאמה נציגו בדירה לבדיקת אי ה ד יחד עם הקונהקונה את המוע, ויתאם עם הם לביקורהמוכר יודיע לקונה על המועדי .53

דחוף.  ם באופןהכרח לבצע תיקוני יש בהםימים מראש, פרט למקרים  (שבעה) 7לפחות  וע התיקוןו/או לביצ תהנטענ

, הנחת הודעה בתיבת תיאום טלפוני ט לתיקונים דחופים.דה הרגילות אצל המוכר, פרובהתיקונים ייעשו בשעות הע

 לקונה. לתו ייחשבו כמסירת הודעהקה על דדואר של הקונה או הדבה
 

או  ןבבניירת התיקונים נוגעים לדירה אחאם אף  בניין התיקונים בדירה ובכל חלק אחר של ה ת ביצועיאפשר א הנוהק .54

לה פעו לשתףמתחייב  הקונה . רה או בקירות החיצוניים שלהך הדיו מתום ייעשה כולו או חלקעולרכוש המשותף וביצ

דרכי , ולפנות את וניםיצוע התיקבת מקום בהדרוש מקר לו לפרק את כעל מנת לפנות ו/איידרש, עם המוכר, ככל שהדבר 

 ות נזקים.ן, היווצר, כל הניתנת למנועאת על מוז ירההגישה בד
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קונים, על וע התיבמלוא האחריות לאי ביצישא הקונה י ,ן, את ביצוע התיקואת הביקור או  אפשראו לא  ההפריע הקונ

 כל הנובע מכך.

 
מוכר על אי לעה ותף, לרבות מתן הודברכוש המשי התאמות בדירה וין או בגיקעל בכל דרך אפשרית להקטנת נזה יפהקונ .55

שא הוא בכל יונה כאמור, יל הקעפ . לא בדירה או בתוך שנה מקבלת החזקהבתוך זמן סביר ממועד הגילוי ו/ ההתאמה

 .והכל בכפוף להוראות הדין ,מונעו אילו פעל הקונה כאמורן היה להאחריות בגין נזק שנית
 

   .בוטל .56

 

מחמת אי ההתאמה, יהא  ום העולה על הנזק שנגרםתשללדעת המוכר או כרוך ב תאמה אינו מעשיהה יקון אית אם

  .ןשיר הממשי שיגרם לקונה במקום לבצע את התיקון בעיהנזק הי ר רשאי לפצות את הקונה עלהמוכ

 

 .למבוט .57

 

, במקרה כאמורש למגורים. לשמנה ראויה חלופי, אלא אם הדירה איא יהא הקונה זכאי לדיור לם וע התיקוניבתקופת ביצ .58

יהא  של המוכר ובלבד ששטחההסביר דעתו  ופית באזור בהתאם לשיקוללחדירה  פי בדרך של העמדתחלויהא הדיור ה

מוכר בלבד יכול שהדיור ה ולפי החלטת . לחילופין,ונהיו של הקכותתאים לצר דומה לשטחה של הדירה נשוא החוזה

רכת עומהלמשך תקופה  ו בסמוך לוט אראויים בגין דירה בשטח דומה בפרוייק רותם דמי שכילופי יהא בדרך של תשלוהח

 .לתיקונים

 

 .וטלב .59

 

יע עליה ת אם הודהתאמה כלשהי, זוללא יהא זכאי להסתמך על אי  התאמה. הקונהכר על כל אי ע בכתב למויהקונה יוד

 למוכר בתוך המועדים הנקובים לכך בחוק.

 

ולא תחול לגבי  ט בלבדפרכלולים במם הלפריטי, לאביזרים וביחס לעבודותכאמור תחול  רהמוכ, אחריות יובהר, כי

ב המוכר י, שאז יחוותקנו על ידי המוכראו ה ובוצעאלא ו , ידי הרוכש ו/או מי מטעמ פריטים ואביזרים שיובאו על

  .להתקנהביחס באחריות 

 

ול תפע אות, הורןהעניייגות הבית, לפי המוכר לקונה או לנצ ןתיי ,ןהענייבמעמד מסירת הדירה או הרכוש המשותף, לפי  .60

שותף ועל הרכוש המ השמור על הדיר, ועל הקונה להקפיד ולתףותחזוקה למתקנים ואביזרים בדירה וברכוש המשו

 בהתאם להוראות אלה.

 

 .בוטל .61
 

 

ני משנה או לביות שקיבל מקוני בדק ו/או תעודות אחרלהסב אליו התחייבויות לתיק ציא לקונה אוכאי להמזכר המו .62

ת לספק או רות ישירה כלפי הקונה. במקרה כזה, יפנה הקונה ישיהמשנה אחריולקבלן   או הם תהא לספקספקים, ולפי

קודם לכן לספק או ה כאמור, רק אם פנה בטעניהא רשאי לפנות למוכר ר אי התאמה, ובבכל טענה בד לקבלן המשנה

ק או לקבלן ייתו לספמפנלמוכר העתק לן המשנה. הקונה ימציא בקספק או ידי הה על לקבלן המשנה ופנייתו לא טופל

 המשנה.
 

 פיתוח סביבתי

 
 .בוטל .63

 

כמוגדר יו מגרש יהבולות הוח הסביבתי בגהמוכר. הפיתצעו על ידי בתוך גבולות המגרש, יבו בתייתוח הסביעבודות הפ .64

 .והוראות המכרז ובהתאם להוראות הסכם זה במפרט
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לות המפורטות להלן אף לאחר מועד מסירת הפעואת  וסיף ולבצעות בחוזה, רשאי המוכר להאחרר בהוראות בנוסף לאמו .65

ביר שימוש סגישה בטוחה ו, ובלבד שלא ימנע מהקונה 4קבלת טופס ום יחודשים מ 6ל לתקופה שלא תעלה ע ירההד

 .יותיה שעל פי חוזה זהדוימובצ רהבדי

 

 ף, כולל החצר וסביבתה.ותמשלבצע  את עבודות הפיתוח ברכוש ה 65.1

 

אמצעות אחרים, לרבות כל רשות ו או ב, בעצמןיהעניה, לפי ריהבית או הדגרש, מה רךד להתקין ו/או להעביר 65.2

ות תאי בקורת, צינור ביוב, ,, תיעולהזיוויוטלחשמל, כבלי טלפון  יקוומים, הסקה, מיזוג אויר, צנרת,  -שלטונית 

, ולאו בסמוך  בנייןבם קילההחברה תהיה רשאית,  , עמודי חשמל וכיוצ"ב .יהיזמרכזיות לטלוו ותומכלי גז, אנטנ

קיות התקשורת והגז במקרה שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל וספרט חדר וין במפצבמיקום המ

בכתב. אין ודיע על כך החברה לקונה ל לעומת המצוין במפרט, ת"חד המתקנים הנשיחול שינוי במיקומו של א

 מושד לשימיוע "לנהכל בין אם הו,  פי דין נה עלולקת נועה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתוודבה

 אסור התקנת אנטנותללמען הסר ספק, מתחייב המוכר  .םהדירה ובין אם לשימוש בתים או מקרקעין אחרי

 ת הבניינים.וגסלולריות על ג

 

 עבודות הפיתוח הסביבתי במקרקעין. קי הפרוייקט האחרים ובביצועבניית חללהמשיך ב 65.3

 

  .מבוטל  .66

 

 ל, גז וטלפוןלאספקת מים, חשמ תורשהתק

 
על חוזים לאספקת שירותים מרכזיים ו/או חיבור לפי הפניית המוכר, עם הרשויות המוסמכות לכך,  יחתום,הקונה  .67

 ובצע על חשבונימוכר ה. גז קנה על הסכם עם ספיבחר בכך יחתום הקו, כמו כן, במידה ו שמלחההמים ולרשתות  הדירה
)ככל  מוכרהקונה ישלם או ישיב לבהר בזאת כי המבנה והדירה לתשתיות ויוור את כל הנדרש בגין חיב

ט להלן וזאת ( את המפורורסמכתאות בגין ביצוע התשלום כאמלקונה א ד שהציגבלבו ועל ידשהתשלום שולם 
ות המים או לתאגיד המים, בהתאם לתעריפים גביית תשלום בגין מונה המים, שבוצע לרש -בלבד: מים

חברת  בורי הגז יעשו על ידי הקונה באופן עצמאי מולככלל חי -ר התעריפים של רשות המים. גזבספהקבועים 
עבור למערכות הנ"ל  יבוריםשל אחד החון גין פיקדתשלום ב ביצע מוכרבמידה ומדובר במקרה חריג בו הז. הג

לום, כאמור התשהמצאת אסמכתא לקונה על ביצוע סכום מהקונה בכפוף לוכל לגבות את אותו היהקונה, 
 מוכרבכך מוטלת על הכה לות הכרוה כל תשלום בגין חיבור הדירה לחשמל, וכל העלא יגבה מהקונ -לעיל. חשמל

 .מוכרה יחולו על -"טסטים"  -יקות ום בגין הבדבלבד. למען הסר ספק, גם התשל

 

 

 ןנייבבהדירות  הרנמסתי הםים בבמועד המוקדם ביותר מבין המועד ןבבנייית בנהנהרוכשים שיקבלו את דירתם  .68

ם עד לבחירת נציגות כזו על ידי הרוכשים, זמנית של הרוכשי, או הרוכשים שימונו על ידי המוכר כנציגות ןהילרוכש

סח המקובל וחתימה נוב זי שרות ואחזקהים ברכוש המשותף על חוהמערכות והמתקנים השונ יצרניקי ו/או יחתמו עם ספ

 ימת.עלית, במידה וקימאלה לרבות ה ר למערכותהקשו לבכר המוככזו הינה תנאי לאחריות 

 

 .בוטל .69

 

 התמורה

 

את התמורה הנקובה  חוזה,כר על פי הבדירה ומילוי יתר התחייבויות המו ישלם למוכר, בתמורה להעברת הזכויותנה הקו .70

 ' ובחוזה.גתנאים האמורים בנספח במועדים וב "( בשיעורים,התמורה"ה זה: זו)בח 'גבנספח 

 

ה. המוכר הפרה יסודית של החוזזה זה והפרתו תחשב כוחמלואה ובמועדה הינו תנאי מהותי ויסודי לתמורה בם התשלו .71

בל הקונה קיברי התשלום שאך ורק באמצעות שו ממנה /או כל חלקת הוראה בלתי חוזרת לשלם התמורה ון בזאנות

)להלן:  שבע-בארב  177יף מס' מ סנבע"  הפועליםבבנק  המתנהל 52252בון מס' שחבהם מצוין , שוברים  מהמוכר

יזכה את הקונה בקבלת  וכרלפקודת המבאמצעות השוברים שהנפיק הבנק ום שיופקד בחשבון לשתרק  "החשבון"(.

כי תשלום ו ל והודעהבנק,  ה הנ"ל ובהתאם להוראותארול על פי ההוהקונה מתחייב לפע המכר. וחה בהתאם לחוקבט



 
 

 11 

בטוחה על  השקעות הקונה על ידי הבנק לכל דבר ועניין, לרבות לעניין הבטחת לחייב אתשלא ר לעיל עלול בניגוד לאמו

 כר. פי חוק המ

י הרוכש דיפרויקט שיש בבון הפרויקט ושם הספר חשבנק יאשר לו שמי יוכל לפנות לבנק על מנת שהלקונה, כהודע 
שבע -באר רגר  שד' ( שכתובתו  177ף סני שבע )מס'-באריף נק, וזאת באמצעות סנרשומים בבטים הת הפרתואמים א

  .08-6208411טל: 

 

ב של המוכר מראש ובכת רושאלא באי , המוסכם ןפירעוהביצוע כל תשלום לעומת מועד  אי להקדים לא יהיה רשהקונה  .72

במידה  .נה הנחה או הטבה כלשהי בשל הקדמת התשלומיםרה לא תוענק לקומובהר כי בכל מקע המוכר. ובתנאים שיקב

ל בו הפרשי ההצמדה למדד עד ליום התשלום בפועאחר קבלת הסכמת המוכר(, יחוששל תשלום )לדים ביצועו ה יקנוקהו

 בלבד.

 

ון י כל תוספת, תיקכר על פי החוזה ועל פלמו השיבלום אחר שהקונה חייב לשלם או לתש ממנה וכן כל התמורה וכל חלק .73

לסטטיסטיקה או כל די הלשכה המרכזית ים המתפרסם על ירוגמלזה יהיו צמודים למדד תשומות הבניה או שינוי לחו

  ."(המדדאחר שיפורסם במקומו )להלן: "מדד 

               

  :בארך באופן הההצמדה תיע  

 

כי המדד החדש, כהגדרתו להלן,  ררתבוכר מהקונה, ילמעל חשבון תשלום המגיע  רעונו בפועל של כל סכוםיבזמן פאם 

 השתנהשיעור בו על פי ה  מתואםהקונה למוכר את אותו סכום כשהוא ם , ישל'גבנספח ב וקנה שונה מהמדד הבסיסי

  סיסי.המדד הבלעומת  חדשהמדד ה

  

 שלום.ון בסכום התד הידוע בעת זיכוי החשבדמהמעו: חדש" מש"המדד ה
 

 .(הבסיס" "מדד)להלן: ___ ם ביום ______ר התפרסואש זהת הסכם חתימ שהיה ידוע במועד המדד .74
 

)למעט התשלום  ר את הדירהבת המוכר למסולתי תלויה בחובוחובת הקונה לשלם את התמורה הינה חובה עצמאית  .75

 .,ן אשר יותנה במסירת הדירה(האחרו

 

 ת ומשכנתאואוהלו
 

נה הלוואה לזכאים בסכום כאים ובין שאילוואה לזן שהיא הוסד פיננסי ביהלוואה ממ -" תיהלוואה בנקאבחוזה זה: " .76

על ידי משכון זכויות  -עד רישומה ם משכנתא על הדירה, וושיבטח על ידי רנסי, ואשר תוהמוסד הפינ שיקבע איםבתנו

 על פי החוזה. הקונה
 

 נה המוכרו/או יפ מקרה בו יסייעקאית, לרבות בנבורה באמצעות הלוואה מן תשלום חלק מהתמבאם יבקש הקונה למ .77

ה לביצועו של נוקהמוחלטת של ה/או אחריותו וע בחבותו וי לפגדר כבדבלת הלוואה כאמור, לא יהא לקב את הקונה

. תשלום על פי החוזהיחשב ואה למוכר, במועד ביצועו בפועל, תלוא התמורה במועדו. רק העברת סכום ההלותשלום מ

 לוודא ליווע כר הינו באחריותו הבלעדיתאה הבנקאית לחשבון המומועד העברת סכום ההלוו ידוע לו, כי יכהקונה מצהיר 

 ם בנספח התשלומים.יעוהמועדים הקב יועבר על פי כי סכום זה

 
פיננסי המעמיד את ההלוואה, מוסד הבוד כלשהו, לרבות משכנתא, לטובת המובהר בזה כי המוכר לא יתחייב לרשום שיע .78

 גבוההפי ל ₪ 100,000או מהתמורה  10% -, סך השווה לות כאמורן התחייבמוכר קודם למתשילם הקונה ל םאאלא 

ות שלהבטחתו נרשם השעבוד או ההערה אוד ר את מלוא סכום ההלוואה,יבעכי יר בכתב, מוסד אישותו , ואמביניהם

הבנק  ובכפוף להסכמתת מאת הקונה, ורחוז רין לידי המוכר על פי הוראות בלתיההתחייבות לרישום השעבוד, במיש

  ר.והאמסי כאמור לטובת המוסד הפיננ בוד ו/או הערהישום שיעלר
 

יות בדירה. להשיג מימון מלא או חלקי לרכישת הזכו התחייבות לגבי האפשרות לכלקונה א נתן מצג וליצר כל  המוכר לא  .79

ואה ת ההלופיננסי להעניק אן הסכמת המוסד התמל זה כדי להטיל על המוכר חובה לפעולכמו כן, אין באמור בחו

ונה בלבד וביצוע הק באחריות הינוזה  ןענייר כי אית. מובההבנק הוואההל/או חובה לגרום לביצועה של נקאית לקונה והב
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לא תהווה עילה להפרת החוזה ה ישת הדירמון רכלמי קבלת מימון בנקאיזה אינו מותנה בהשגת מימון כאמור ואי החו

 .על ידי הקונה או לביטולו

 
ל ד הפיננסי, וכן הקונה לבין המוסשבי וואהינו אחראי לתוכן חוזי ההללחוזה ההלוואה, אאינו צד שהמוכר  ההודע לקונ .80

שהוא  סוגן וכן, לקונה לא תהא כל תביעה מכל מי ה.הם תחול אך ורק על הקונב הועמידהלוואה תנאי ה ןלעניי האחריות

 ם בינו ובין המוסד הפיננסי.נגד המוכר בגין סכסוכי
 

 :ין היתרה, בהקונאה, הלוות הלבלשם ק .81

 
 ;תוההלוואה והביטחונ תנאיאת  יבדוק ישירות במוסד הפיננסי 81.1

 
 בנקאית למוכר באופן האמור בחוזה.ת כספי ההלוואה הא רחוזרות להעבי י הוראות בלתיפיננססד הלמו ןיית 81.2

 

ורך צדרשות לצאות הנוהראשונה של המוסד הפיננסי או המוכר את כל העמלות, דמי ביול והה שתודרילשלם עם  81.3

 הביצוע האמור.ורך ש לצאה ולחתום על כל מסמך הדרוביצוע ההלוו

 
 דו להעביר את כספי ההלוואה למוכר.ה מציארוה סד הפיננסיידי כי נתן למוובאופן מייע טלפונית ודלה 81.4

 
 ן הבא:פולעיל מתחייב הקונה ונותן למוכר הוראות בלתי חוזרות לפעול בא 81יף בסעלצורך ביצוע האמור  .82
 

 יות בדירה.זכו עברתהסכמת נותן ההלוואה הבנקאית, כל ה ר,  ללאשלא לאש 82.1
 

ו לרשום באותו מעמד שעבוד ו/או הערה על ל שרפה במינהל ולאום זכויות הקונאה על רישתן ההלווע לנולהודי 82.2

 ר יהא אפשרי מבחינת נוהלי הרישום.הדבל שזכותו של הקונה ככ

 
בוד ו שערשם לטובת נותן ההלוואה משכנתא אן טרם שתייהמקרקע ה במרשםרישלא לרשום את זכות הקונה בד 82.3

 על זכות זו.
 

 פי הקונהת כסהבטח

 
 בותקפו במועד החתימה על החוזה. הערבנקאית בהתאם לחוק המכר כתו תובעות הבנק, ערלקונה, באמצ ןתייהמוכר  .83

וכר בתוך ל ידי המלקונה ע רתימסא יהא בגובה כל תשלום מתשלומי התמורה שתשולם על ידי הקונה לחשבון ותה

 ה)שבע 7%ה על מורה סכום העולחשבון הת קונה למוכר עלורק לאחר שישלם ה פועלום בהתשלפירעון שבועיים מעת 

עלויות הכרוכות בהוצאת מכתב החרגה לטובת בן וכ תיוישא בעלויות הכרוכות בהוצאת הערבוי מוכרממנה. ה חוזים(א

, תחול על חוזרתתי בל הניתנה הוראסד הפיננסי שלטובתו למסירתה למוריות האחה והקונ לידי רתימסהערבות  .הקונה

  נה בלבד.הקו

 

 ותרבשידוע לו שכיום אין דבר מעשי( , מימוש הע ין חוזה זה )על אףבג ואזהרה לטובת תנה ירשום הערככל שהקוו אם

אזהרה ה ות אלה את הערתיבטל בנסוכר לבמלוהוא נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת , הבנקאית יביא לביטולה של זו 

  .ם מחיקתהיפוי הכוח לשיבו לעשות שימוש וכלן ייולצורך כך עורכי הד

 

 

 

ת יוהערבות א הירתלמס תנאידירה, וכהחזקה ב מסירתיד במעמד קפלה הקונהחייב לעיל, מת מן האמורלגרוע מבלי 

, אשר  ציפי חן אלישישל עו"ד נאמנות בידיו הלו על ידי המוכר זאת  שקיבל ו/או כל בטוחה אחרת שנמסרהת והבנקאי

כויות ל זה רישום זכלוב םעים בדין לפקיעתהתמלאות התנאים הקבולבנק או למוכר רק לאחר  ירבעתואמנות נב וחזקוי

 .ירההקונה בד
 

יות ערבות/"הנדון: ביטול  והמוכתר בכותרת המצ"בנספח הבנק המלווה  קונה עלחתום הדירה יב הקמסירת החזמד במע
ה הערבויות אין ולא תהיינה לו כל תביע חוק לביטולהקבועים ב םיאפיו בהתקיים התנ-ק מכר ..." המופנה לבנק, עלחו

 ו.ן הערבויות הללאו זכויות שהן בגי
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( "החוק"להלן: ) 1974 –תשל"ה  –עתם של רוכשי דירות( הבטחת השקרות( )כר )דיהמ קפי חו-לתיו עזכויווכש הודעו לר 

ידו וכן על -שישולמו לה עלישת הדירה בגין רכ הרומתפי החוק לקבל בטוחה מהמוכר לגבי כספי ה-לה זכותו עובכלל ז
להסכם זה  המצורפתהחוק, י פליו על זכויותעה לרוכש פי המפורט בהודניין זה והכל ככפי שנקבעו בחוק לע הדרכים לכך

 כחלק בלתי נפרד הימנו.
 

 ר למוכרא אם מסאל תובהער ןלפירעוהקונה רשאי לפעול למימוש או ת לא יהיה בכתב הערבובכל מסמך ו על אף האמור .84

 ן.יום קודם לכ 20בכתב הודעה מוקדמת מראש 

 
שבו יממש הקונה את מקרה  זה בכלפי החועל  תיוכל זכויו ר לבנק אתרת למוכר להעביהוראה בלתי חוזהקונה נותן בזה  .85

 ת כאמור.ויוכזשיידרש על מנת לבצע את העברת ה ות. הקונה יפעל ככלסכום כלשהו על פי הערבהערבות והבנק ישלם לו 

 
בות, ובכתב הערם כאמור לעיל, התנאים המוקדמישנתמלא תנאי מן  בלימהערבות  ןלפירעוהיה והקונה פעל למימוש ו/או  .86

 יהא ית הואכר במקרה של הפרה יסודה מצד הקונה ובנוסף לכל סעד לו זכאי המושל החוזסודית הפרה יר בדה היהוו

 רבות.ב לו את כל כספי העלתבוע מהקונה להשיאמור ו/או לפעול כ ונממ זכאי לקבל צו מניעה נגד הקונה אשר ימנע

 
והקונה לא יהיה זכאי  נה,נו לקות שניתאחר וחהובה או בטבטל כל ערא המוכר רשאי ליהביטול החוזה בכל מקרה של  .87

 לקונה או ורזחשיגיעו לקונה, אם יגיעו, יו ה, ובלבד שיתרת הכספיםאמור ו/או לתבוע על פילממש ערובה או בטוחה כ

 כותו.יופקדו לז

 

תו, ישרדפי למוכר, ל סור הקונהידי המוכר, ימ ניתנה לקונה עלחה, מכל סוג שהוא, שבוטלה או הוחלפה ערובה או בטו .88

המנויות בחוק  מן הבטוחותת תהא אחת טוחה המוחלפ, ובלבד שהבלערובה או לבטוחה שבוטלה שקיבל בקשרמסמך  כל

 .ל כך הודעה לקונה( ותישלח עי דירות שכור המכר )הבטחת השקעותיהם של

 
ל ם ביטובות לשלר ,תאםתמש בו בהרשאים להשרכי הדין יהיו לפי פרק זה ועוגם את זכויות המוכר יפוי הכוח יבטיח  .89

 הערבות.
 

 בנק מלווה

 
עמדת הל הרזה ליווי פיננסי עם הבנק. במסגרת חוזה זה ובתמובחוכר ון הבניה התקשר המולקונה כי לצורך מימ הודע .90

זכויותיו המוכר לבנק את וק המכר, שעבד יות לרוכשים על פי חהבנק למימון הקמת הפרוייקט ומתן ערבואי על ידי אשר

 ק את כל זכויותיו כלפי הקונה.לטובת הבנ ושעבד ן המחהוכ ןקעיביחס למקר
 

  לחוזה, ויפעל כאמור בו. ט'כנספח ות המצורף ם על כתב ההתחייביחתו הקונה .91

 
הסכמת לא ניתנה עליו תוקף לשינוי כאמור שהחוזה דרושה הסכמת הבנק מראש, ולא יהיה הוראות מהותי ב יונישלכל  .92

 הבנק.
 
 ומיםסים ותשלימ

 
מכל סוג שהם,  או ממשלתיים או אחרים גרות, ההיטלים ותשלומי החובה למיניהם, עירונייםות, האהארנונ, םיסהמכל  .93

בות בנייתם , הרכוש המשותף והדירה או בקשר אליהם, לרןהבנייעין, קרקמה ןיאו בג העסקה/או שיחולו בגין החלים ו

הקונה מתחייב בזאת  ונה.ל הקחולו עילך, יוא הבמועד המסיר ה שתחילתה"(, לתקופהמסיםם )בחוזה זה: "או אחזקת

ד החל ממוע ,תוכדין ובהתאם לדרישת הרשויות המוסמ ל הדירה על פי כלו/או תשלום חובה החל עלשאת בכל מס, אגרה 

 זקה בדירה.מסירת הח

 

ובכלל , םים והתת קרקעיקעין, העילייבתחומי המקרתשתית והפיתוח ות לאחזקתם של מערכות הכי האחרי הודע לקונה .94

. חלוקת הקונהידי סירת הדירה להחל ממועד מ בפרוייקט קתם והשימוש בהם, חלים על רוכשי הזכויותאות אחזזה הוצ

  .ןהלל 112.6 בסעיף  בפרוייקט תהא באופן האמור ותויזכההוצאות בין רוכשי ה

ניות, גינון ני אשפה, חקתם טכניים, מרבות, ביוב, מים, ניקוז, דרכים, מתקניל -" בסעיף זה חמערכות התשתית והפיתו"

 רה.אותו
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או  י דירות רוכששאלו יוטלו בדין על בלבד ו תימת החוזהד חימים במועשאינם קי מסיםאם לאחר חתימת החוזה יוטלו  .95

ובהתאמה,  ,חתימת החוזה תקופה שהחל ממועדשא הקונה בתשלומם לי"(, ישיםמיסים חדלן: "הלשיוגדל שיעורם )
  .מםלשל תהמוכרדאג ת תדין על המוכר"י עפ חליםדשים הככל שיחולו מיסים ח

 

 . תשלומםלעד המובתוך די המוכר לקו היחסי בהם לרשויות או ליח אום החדשי המסיםהקונה ישלם את 

 
על אותו חלק של התמורה שטרם שולם  השונהיחול השיעור  וזה,חתימת הח מועדמת שיעורו בהמע"מ לעוור שיע שונה .96

 על ידי הקונה.בפועל 

 
צאות ההו גובהבלת ( הג)דירות רכלתקנות המשא בשכר טרחת עו"ד המוכר בסכום בהתאם יה יונהק .97

 סכם זה.חתימה על הביטן, במעמד הא ת לידי עו"ד שלמהשירום זה ישולם י. סכו 2014-המשפטיות( התשע"ה
בתוספת  ₪ 5,039ירה, בסך של קונה בתשלום שכ"ט עוה"ד של המוכר, בנוסף למחיר הדפק, יישא ההסר סלמען 

י לא מוך מביניהם. מובהר בזאת כי הנכדין, לפבתוספת מע"מ  ( ממחיר הדירה0.5%מע"מ כדין או חצי אחוז )

ת יה ו/או רישום זכויופרצלצום ף ו/או רישהבית המשותטיפול ברישום ה ף מצד הקונה בגיןנוס דרש כל תשלוםיי

 . 2014-יות(, תשע"הפטת גובה ההוצאות המשבלהמכר )דירות( )הגבדירה על שם הקונה מעבר לקבוע בתקנות 

 
ה קונהקבועים בחוק. הדים המדינה במועשא הקונה, שישלמו ישירות לאוצר יי דירהות בזכוישת הבגין רכי במס רכישה .98

בח מנת שניתן יהיה להגיש במועד למנהל מס ש הטפסים והאישורים עלאת כל וזה ימה על החבמעמד החתימציא למוכר 

 יא הקונה למוכרמצרכישה י מתשלום מס יקזו. באם הקונה זכאי לפטור, מלא או חל עסקההרות בגין הצמקרקעין את ה

ס שלום מעל תוכר קבלה הקונה למ פטור. כן ימציאת ההדרושים לשם קבלכים ימה את המסמיום ממועד החת 15תוך 

 הקבוע בחוק לתשלומו. הרכישה בתוך המועד

 

סירת ועד למועד מ לאחר החתימה על הסכם המכר עבודות שינויים ותוספות יןזמלא יוכל להנה קוה מובהר בזאת כי 

 .דירהבקה החז
 

 מבוטל. .99

 
עלול שמדובר בחוב שאי תשלומו ד למו, ובלברשאי המוכר לש מו,וזה והוא לא שילי החה לשלם על פכל סכום שעל הקונ .100

דעה על כוונתו לעשות כן. ה ימים מראש הואחר שמסר המוכר לקונה שבעול ,תיוייבויוכר בביצוע התחלעכב את המו

יתר על זכות לו ובות בתשלום או כאיעצמו את החו קיבל על ליהמוכר כא ום כאמור, לא יראו אתשילם המוכר תשל

, ובלבד וכרועד דרישת הממים ממעה יכר תוך שבל ידי המול סכום ששולם עשהי מזכויותיו. הקונה ישיב למוכר ככל

מקרה זה לקונה תעמודנה ב מם עלול לעכב את המוכר בקיום התחייבויותיו .ונה , שאי תשלושהמדובר בחובות של הק

 .ריקונושה המהפי כל ,נה שעומדות לוטענות ההג י המוכר כלפלכ
 

הצמדת קרן התשלום  ןלעניידבר, לרבות ה לכל תמורזה כדין העל פי החוו להשיב למוכר דין כל סכום שעל הקונה לשלם א .101

יב להשהקונה  לעים שסכומ ןלענייכר בגין פיגור בתשלום, ואולם "המדד הבסיסי" עומדות למוהתרופות ה ןולעניילמדד 

 המדד יהא נוייםתשלום בגין שי ןלענייידי המוכר, ו"המדד הבסיסי"  התשלום עלצוע למוכר יהא המדד הידוע במועד בי

 ורם.ם עבנקבע לתשלומועד שהידוע ב
 

ה, דלכך על ידי המוכר כל תעו ששיידרועד ימים ממ 14 למוכר בתוך הוזה, ימציא הקונמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בח .102

 וזה.על פי הח םב בהנה חהתשלומים שהקו קבלה או אישור המעידים על ביצוע

 

 םרישו

 
לשם חתימה על חוזה חכירה הקונה יחתום על חוזה  רשות מקרקעי ישראללמכתב הפניה  ,המוכר ימסור לקונהש ככל .103

ום שיתבקש על ידי המוכר יימים מ 15תוך מועד שיתואם עם הקונה בב  ,המנהלעו על ידי בקבתנאים ובאופן שיהחכירה 

וזאת בנוסח ובתנאים אשר יקבעו החכירה חוזה  שמו עלחתום בכר לין של המודכי העור הקונה מסמיך אתלעשות כן, 

מי מטעמו. לו או אצל זכויות אצ סקנהל המוכר פנעד לרישום זכויות הקונה בלשכת רישום המקרקעין, י .ותשרעל ידי ה

על תקבע  אחרת אשר דרך וו/א אופןבכל  קונהירה להמוכר להעביר את זכויות החכ שאיא רמבלי לפגוע באמור לעיל, יה

 לחוק המכר בעניין הרישום.  5אות תיקון ף זה כפוף להורכי האמור בסעי ,למען הסר ספק מובהר לעניין זה. המנהל ידי
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ישום בפנקסי המקרקעין ד רמועבפנקס הבתים המשותפים לא יאוחר מתום שנה מ הביתשום ום לרירגמתחייב לר וכהמ .104

לרשות הקונה, לפי המאוחר; המוכר מתחייב הדירה  העמדת ממועד חוק או( ל1ב )א( ) 6 סעיףור בוד וחלוקה  כאמשל איח

)להלן:  1969 - כ"טשהמקרקעין ת קכמשמעותו בחו ע"ש הקונה רשום את הדירה כיחידת רישום נפרדת בבית משותףל

ונה של הק החכירה תכויוה. זי חוזה החכירנאלתכר לדורות של הדירה בהתאם כחושם "(, והקונה ירחוק המקרקעין"

או ממועד העמדת הדירה לרשות שותפים בפנקס הבתים המ חודשים ממועד רישום הבית המשותף 6תוך שמנה בתר

זכויות צד ו לם א, עיקולילשעבודיםיקול וזכות צד ג' כלשהי פרט ע ד,מכל שעבו תכשהן נקיו .רהמאוח רוכש הדירה, לפי

התשלומים והאגרות קונה ישא בכל בתו. האו לחוהקונה ביוזמת המוכר  ו/או אל ות מקרקעי ישרשרג' שנרשמו בספרי 

וההוצאות הנדרשות עבור רישום  תמובהר כי האגרו על זכויותיו בדירה. שנטל הקונהברישום משכנתאות   הכרוכים
פות תקו נייןלא יבואו במ בחישוב תקופות הרישום  .מוכרעל ה רישום זכויות הקונה בדירה יחולווהבית המשותף 

 מן.קיו היה למנועלא יכול  ו בשליטתו והואצוע הרישום נגרם עקב נסיבות שלא היגביהן כי העיכוב בביר הוכיח לשהמוכ

את כל  המוכר מתחייב לבצע אזי ,יות התכנוןדרישות רשוחלוקה ואיחוד לקרקע ע"פ  הליכילבצע  דרשיוהמוכר יל ככ

הדירה, במועד נמצאת ד של הקרקע שבה וקה ואיחועין של חלמקרקסי השום בפנקירוטלים עליו בקשר להחיובים המ

 י.המוקדם ביותר האפשר
 

בית אין אפשרות חוקית לבצע את רישום הזה זה וח במועד חתימת עין,של המקרקמצבם הרישומי י לאור לקונה כ הודע .105

מצויה הדירה ו ב ןהבניי ם אתירשו. המוכר רולקבוע מראש מועד לביצוע הרישום כאמ רהמשותף, וכי אין באפשרות המוכ

מניעה חוקית,  א תהא כל(, לאחר שלירבסהדעתו ייקט )לפי שיקול ד או ביחד עם בניינים אחרים בפרוכבית משותף, בנפר

נין העיר, שינוי היתרי בניה, השלמת הליכי שינוי תוכניות ב -אלה ית או טכנית לביצוע הרישום האמור, ובכלל מנהל

והשלמת "(, הפרצלציהל המקרקעין )להלן: "חלוקה או חלוקה מחדש ש, איחוד, ון, פיצולהתכניות ישות רשורד השלמת

 פים.ים המשותח על הבתו המפקעין ו/אם המקרקדרישות רש

 

, במועד שייקבע על ידי המוכר הרשותפני עורך דין שיקבע המוכר או פיע אישית בלשכת רישום המקרקעין או בה יוהקונ .106

רצלציה, סמכים שידרשו לשם ביצוע רישום הפויחתום על כל המ , ואם עם הקונהזה ית ועדושמ שראלקרקעי ימ תרשואו 

, לקעי ישרארשות מקרלה. כן ימציא הקונה למוכר ו/או נרה בדירה על שם הקויות החכיום זכותף ורישית המשורישום הב

עין רשם המקרקם להמופנית, מכוסושויות המרהמועד דרישתם, את כל האישורים מאת ם מימי 14, תוך ןהעניילפי 

המסתיימת שנת המס לתום  דירה עדבגין ה פי החוזה והחלים שתשלומם חל על הקונה על המסיםכל ם כי שולמו ומאשרי

 רה על שמו.ויות החכירה בדיבקשר לרישום זכ ששתידרל תעודה אחרת שום וכחר הרילא

 
בר בויותיו, יהווה הדהתחייאת מלוא עד א במומיל לא הנמחמת שהקו ע הרישום מחמת מחדל של הקונה אוביצו התעכב .107

 .ביעת המוכר.בהתאם לקקונה, כך על הובעות מנה כל ההוצאות הנהפרת החוזה מצידו ובנוסף תחול

 
 שותף ותקנוןש מרכו

 
ט ומות בכל בנין או בפרוייקאו הק ותידיחר האו במספ המקרקעין למספר הבניינים שיבנו עב המוכר רשאי לעשות שינוי .108

"( הבית המשותף", או "הבית", "הבנין: ")בחוזה זה  רהכלל הדייבית המשותף בו תבמספר הבניינים שיכללו בלו, כו

ות מאת יוקרקעין, ועל כן רשאים המוכר ורוכשי זכדה אחרת שתבנה על המאו יחידירה  במיקום החניות או ביעוד של כל

יה או פרצלצ-יה ו/או רהקונה, ליזום הליכי פרצלצשם העל  ם זכויות החכירה בדירהלאחר רישווגם ל עת כר, בכומה

ה תבנה שהדיר ובלבד או שונה מן הקיים היום או שיאושר בעתיד היתרים לניצול נוסף המוסמכותשויות בקש מהרל

 כאמור בחוזה.
 

או וכר פרצלציה ולכל בקשה שהמ-הציה או רפרצלשל  ל הליךכלמצידו   המחתימת הקונה על החוזה תהווה כתב הסכ .109

תרת ניצול נוסף או ת ובהיתרי הבניה ובהלשינוי בתוכניוכלשהי, בהקשר  וכשי זכויות ממנו יגישו, אם יגישו, לרשותר

 אמוראין ב יו.קלבמקרקעין או בפרוייקט על כל ח יימות או שיהיו למוכר בעתידמוש הקאו השיאחר של זכויות הבניה 

 ש התנגדויות בפני וועדות התכנון.להגיאו  את זכותו של הקונה לפנות לערכאותלול י לשכד

 

דות כל יחי בנות אתללגרוע מחבות המוכרת  יכד ,דלעיל 910ו  810בסעיפים  אין באמורפק מובהר כי,  הסר סלמען 

 תכנית בניין עיר  ישה לשינולהגיש בק רשאי כמו כן המוכרע החלה על המתחם ."בהתאם לתבבפרויקט הדיור  

ובלבד שקיבלה לחוק התכנון והבניה,  147לפי סעיף הקלה  בקשתב דובר ובלבד שמם גרשיל המעל ו/או שתחו החלה 

 כון לכך.יוהש ינויבהממשרד  ראישו
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 כוש כל חלק מהר בבניין למי מיחידות הדיור  דלהצמישאי רהמוכר יהא  לא ,פקסל כ למען הסרוכן, ו 

  מוכרת לא תהאה. חניה, מחסן וגינה ו לאל מידצוהיא תהא רשאית לה ,פי דין סורה עלהוצאתו אהמשותף ש

 אם וככל שיוותרו לאחר  ,תבנייה עודפו תויוכזבפרט ות ולרב ,רשאית להשאיר בחזקתה כל חלק מהרכוש המשותף

 כם.וחו של סעיף זה גובר על כל סעיף נוגד בהסויקט.  כבניית הפר וםסי

 
ל שטח הרכוש המשותף, טרם , העשויים להשפיע גם עיין פרויקט ו/או הבנגרש עליו מוקם הכי גבולות המנה לקו הודע .110

 ידי הרשויות המוסמכות.י שיאושרו על כפ ,הת הפרצלצינקבעו סופית, ויקבעו סופית לפי תוכניו

 
תקנון ובצו ת בראוה ואחרות והוה, הערות אזהר, זיקות הנאה, זכויות חכירסבירה, לפי שיקול דעתו אי לרשוםר רשהמוכ .111

מעברים, חניה ושימוש במתקנים שנועדו לשימושם של רוכשי זכויות י להבטיח זכויות דרך, ף כדרישום הבית המשות

)לרבות חלקים  רויקט ו/או הבניין פלכל חלקי ה חלקות סמוכות למקרקעין, ביחסבעלי זכויות בשל  ופרוייקט אב

 .(, למעט דירותהמוצמדים לדירות

 
המשנה את תקנון מיוחד בית המשותף על ה רשוםוכר להחיל ולי המיהא רשא שום הבית המשותףלקונה כי עם רי הודע .112

הכול לפי ר רשאי, ומוכ. ה"(התקנון)להלן: "יף עליהןשכ"ט ו/או מוסן תיעחוק המקרקהוראות התקנון המצוי בתוספת ל

 בתקנון לול מדיירי ו/או בעלי היחידות בבניין, לכ יה ו/או מאת הסכמת הקונובלא שיהיה עליו לקבל  הסבירשיקול דעתו 

 :כדלקמןהוראות 
 

כוש משותף ן, לא יהיו לרדי יפאשר הוצאתם מן הרכוש המשותף אסורה על  אלהכל חלקי הבית המשותף, למעט  112.1

 המוכר. ו הסביר שלי שיקול דעתף לפית המשותדירות בבויוצמדו ל

 

ות הבניה עליהם, כויוז  הבנייניםמשותף נמצאים, בין השאר, גגות וש ההרכ ים מפורשות מןבכלל החלקים המוצא 112.2

ת בניה קיימות מחסנים וזכויוה, פשמקורים, גינות, חניות לכלי רכב, חדרי אקומות מפולשות, שטחי חוץ יות גג, על

 ין.וספו( במקרקעונוספות )אם י

 

המוצמדים  רשאי לבנות על השטחים בניה יהאשותף וזכויות בעל זכויות בדירה שהוצמדו לה שטחים ברכוש המ 112.3

וזאת בהתאם לדרישות הרשויות  בעלי זכויות או דיירים אחרים בבית קבלת הסכמה כלשהי מצדרך בללא צו

 מוצמד לה התבצעה הבניה.דירה שבשטח הכתוצאה מבניה כאמור יוצמד ל . גג שיווצריןפ ד"עהמוסמכות 

 

 משותף ושרככ שאי לרשום כל חלק של הביתכר יהא רלעיל, המו 112.1-112.3ים על אף האמור בסעיפים קטנ 112.4

 שאינו מוצמד לדירה מסוימת.

 

נתנה זכויות לגביהן, יוצמדו יקונה ת, במפרט או בתשריט שטחים נוספים לדירה שללחוזה נספח א'בו טראם פו 112.5

גם אם דעת המוכר, רה ביחס אליהם לפי שיקול קת הנאה או זכות חכירה או שתינתן לקונה זיאלה לדי חלקים

 צמדים לדירה.מדו/מווצי להמר באותו מקום כי חלקים אנא

 

בוע בחוק תהא כק "(דמי ועד הביתשל הרכוש המשותף )להלן: " חזקתו וניהולובא תוחלוקת ההוצאות הכרוכ 112.6

 תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועל לאכך שדירות שהחזקה בהן בכפוף ל המקרקעין ובתקנון המצוי,

אותן צרך בפועל ושהמוכר הוכיח לגביהן כי לא  צריכה ורעבת זאת לגבי הוצאו י ועד ביתתשלום דמב תחוייבנה

  .ות הקבועות של אחזקת הרכוש המשותףבהוצאשא יהמוכר ילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .בפועל 

 

חלקה  צורך חישובהדירה ל לקחו בחשבון שטח רצפתה שליכי שטחי ההצמדות לא יכר רשאי לקבוע בתקנון והמ 112.7

קבע את התקנון המצוי נוסף והמוכר יי מעבר לאמור לעיל, מובהר כי לא יחול כל שינו ף.ותמשהדירה ברכוש השל 

 פרוייקט.תקנון הכ הקבוע בחוק המקרקעין

 

שיון תקף לנהלם, והוראות יו שהקונה לא קיבל רם האסורים על פי דין אקירה עסהוראות האוסרות לנהל בדי 112.8

זוהמה  גורמים לזעזועים או מפיצים עשן, ריחות,סביר, א ל עשלה המקימים רסק או פעונהל בדירה עאוסרות לה

 באלה.וכיוצא 
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ן והאוסרות עליו הדיל פי קומות שנועדו לכך על ידי המוכר ועאלא במ טיםהוראות האוסרות על הקונה לקבוע של 112.9

 תףשוהמבשטחי הרכוש  ןמיטלטליבית ולהניח ה ו/או האו לקבוע סימנים וחפצים בקירות החוץ של הדיר להציג

 בבית המשותף. םות האוסרות הפרעה והטרדה של יתר הדייריוהורא

 

חזיתותיה וב הדירהשות שינויים בקירות החיצוניים של בית, לעם ההוראות האוסרות על הקונה, אף לאחר רישו 112.10

רש עיף זה תידמוכר לאמור בסהיובהר כי הסכמת  .ש, ככל ונדרל לכך היתר על פי דיןבשקיות( מבלי )פתחים וחלונ

 הקונה. ידיזקה בדירה לק עד למסירת החר

 

כר על פי החוזה, ללא מימוש זכויות המוהבתים המשותפים לצורך על הוראות המזכות את המוכר לפנות למפקח  112.11

 הקונה.הסכמת צורך ב

 

 משותף.רותים והפעולות הכלולים באחזקת וניהול הבית הבדבר השי הוראות 112.12

 

ות העוברות בבית או כל ל המערכת שו החלפת צנריקת או תיקון אם בדש בדירה לשהמעבר והשימו ןענייהסדרת  112.13

 חלק מהן.

 

 תאם לחוזה.הבטחת זכויות המוכר בהת להוראו 112.14

 

קט ן בכל עת עד לרישום כל הזכויות בדירות בפרויינוי התקנובית המשותף ושיישום הר רשאי לדרוש את שינוי צו רהמוכ .113

  פגענה.תי לאעל הצמדותיו זכויות הקונה בממכר בד שובל סכמת הקונהבלי להיזקק להמעל שם רוכשיהן, 

 

בפני  להציג רות בבניין, יהא על הרוכשיםהדי איכלוס יום לפני מועד תחילת 14 -ידוע לקונה כי עד ולא יאוחר מ .114
בתוך התקופה  נציגותלא תוצג ה .ןהבני הדיירים שיקבלו מטעמם את הרכוש המשותף של נציגות את המוכר
 (."הזמנית נציגות)להלן: "ה נציגים שיקבלו בשם כל הרוכשים את הרכוש המשותף 3למנות  כרוהמ וכלידלעיל, 

 
חת אחזקה ושמירה מתמדת ת לשם הבטהדרושו ולותוהפעהסבירים ממועד המסירה ואילך ינקוט הקונה בכל האמצעים  .115

 .פן סביראוב עדלאותן מטרות להן נו וראוי לשימוש רקין, מסודשל כל חלקי הרכוש המשותף במצב ת

 
אחזקת וניהול , וחלוקת הוצאות משותףית הבית כאילו נרשם הבית כב יתנהלו ענייניהמשותף ית גם טרם רישום הב .116

 לעיל. 112.7 -ו 112.6הרכוש המשותף תהא כאמור בסעיף 

 
, חידוש, בדק, אחזקהן, לרבות ניהול, הפעלה, תיקוהרכוש המשותף לאחזקת ות ה ישתתף בכל ההוצאות הדרושונהק .117

חשמל, ניה, בחדר המדרגות, במעלית, בבגגות, בחיון, תאורה, שמירה וביטוח, טיפול בחצר, בגינה, בקירות חיצוניים, קינ

 ט או חלקםהפרוייקירי לשרת את כלל די המיועדותת אחרות ובמערכו יעול, במתקניםב, בתבאינסטלציה, במים, בביו

 .יןף להוראות כל דפובכ
 

 יפוי כח

 
הקונה וזכויות המוכר על פי החוזה ימציא הקונה למוכר יפוי כח לשם הבטחת התחייבויות וזה מעמד חתימת החוב .118

למסור לאף אדם, או מתחייב לא  הנהקו "(.חיפוי הכלחוזה )בחוזה זה: " י'נספח צורף כנוסח המחוזר ב יוני בלתינוטר

ת ביצוע המוכר בכל דרך שהיא, אמוע שישתמשו בו למנמכל סוג ומין, על מנת  אחר חכו יופייגוף משפטי כל שהוא, 

יחולו על  יין ייפוי הכח הנוטריונצאות בגר כי הומובה. חיוחוזה זה על כל נספעל פי הפעולות אותן זכאי המוכר לבצע,  

 .המוכר

 

רישום הבית ת האמור לעיל, לרבות בכלליו פגועלוע הוראות החוזה וכל הנובע ממנו, ומבלי ישמש לשם ביצ חיפוי הכ .119

בסעיף ר בקרות האמוירה על שם הקונה, חתימה על התקנון, מחיקת הערות אזהרה ישום זכויות החכירה בדר ף,המשות

אחרת שהמוכר רשאי לבצע ים וכל פעולה דיקת שעבובמקרה של ביטול החוזה, רישום ומח ה שנייה, ל פסקדלעי 38

 זה.ובהתאם להוראות הח

 



 
 

 18 

על פי החוזה ולחתום בעצמו על  עצמו אחר התחייבויותיוב לאקונה מן החובה למוי הכח לא ישחרר את המתן יפ .120

 המסמכים הקשורים בו.

 

להוראות י הכח, בהתאם ועל פי יפזרת מהקונה למיופה הכח לפעול בשמו ומטעמו לתי חווראה בה מהווה ההאמור בפרק ז .121

 ך.מוכר והבנק, תלויות בכה ותישי, דהיינו זכויהואיל וזכויות צד של י חוזרתבלת אהחוזה והנובע ממנו. הוראה זו הי

 

 העברת זכויות

 
, בכפוף לכך רך בהסכמת הקונה להעברהללא צו לק מהם,או כל ח המוכר רשאי להעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו, .122

  העברת זכויות כאמור.תחייב מכמ להקונה יפע למילוי ההתחייבויות שהעביר.  רב כלפי הרוכשער יוותר שהמוכ

 

 לדירה 4שנים ממועד קבלת טופס  5י למכור לצד שלישי את זכויותיו בדירה וזאת במשך הקונה לא יהיה זכא .123
. הקונה ניהםמב וקדםהמ לפי, (ע ההגרלה )אשר בעקבותיה נרכשה יחידת הדיורביצו ממועד שנים 7 חלוף עד או

שנים  7וף ו/או עד חל לדירה 4שנים מקבלת טופס  5חתם קודם חלוף א רשאי להתקשר בהסכם כאמור שייגם ל
 דכאמור לעיל. יחד עם זאת הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלב ביצוע ההגרלהממועד 

 
נה במרשם המקרקעין לא יהא הקונה ה בדירה על שם הקוחכירת  העד לרישום זכויולעיל,  123בכפוף לאמור בסעיף  .124

ת מכל חלק מהן, אלא אם קיבל מראש ובכתב, את הסכאו  ה וחוזה החכירה,חוזפי ה להעביר לאחר את זכויותיו על רשאי

 להעברת זכויות הקונה כאמור, אלא מטעמיםא יסרב ל רכאמור בחוזה החכירה. המוכ רשותהאת הסכמת המוכר לכך ו

 .הזכויות ורלוונטיים לרישוםם ריסבי

 

רק בהתקיים "( הנעברן: "נה כאמור לאחר )להלהמוכר יסכים להעברת זכויות הקויל לע 123בכפוף לאמור בסעיף  .125

 התנאים המצטברים הבאים:
 

 .ל חוזה החכירהקיבל את החזקה בדירה וחתם עעל פי החוזה,  ונה עמד בכל התחייבויותיוהק 125.1
 

  ם:כים הבאילמוכר המסמהומצאו  125.2
 

רי העברת זכויות הקונה לנעבר או תצהיבר בדבר רך בין הקונה לבין הנעשנע חוזה תקף וחתום 125.2.1

 בדבר העברת הזכויות כאמור ללא תמורה. תים כדיןמאומהצדדים חתומים ו
 

 או כירה ומס רכישה בגין העברת הזכויות שולמומס שבח, מס מ יאישור מאת אוצר המדינה כ 125.2.2

  ת.כויוהוא מסכים להעברת הזמם, וכי פטור מתשלושניתן 

 
כל  נון ובניה כי שולמוהרשות המקומית והועדה המקומית לתכס רכוש, אישור מאת מנהל מ 125.2.3

 חובה עד למועד העברת הזכויות וכי הם מסכימים להעברת הזכויות.תשלומי ה

 
מועד הדירה עד לם בגין יעיהבית המשותף על כך ששולמו כל הכספים המג שור של נציגותיא 125.2.4

 ברה.ההע

 
שום מהמוכר ו/או מהמינהל התחייבות לריה וקיבל ננסי שנתן הלוואה לקונד פיאישור מכל מוס 125.2.5

סולקה במלואה או נגררה לנכס אחר, ומכתב של המוסד הפיננסי ההלוואה כי  משכנתא לטובתו,

 ייבותו לרישום משכנתא כאמור.את המוכר מהתח המשחרר

 
 .רהצוע ההעבהסכמתו לביק בדבר הבנאישור מאת  125.2.6

 
, לרשות מקרקעי ישראיות הקונה בספרי רשמו זכולהעברה. במידה שנ רשותמת האישור בדבר הסכ 125.2.7

נרשמה אצלו העברת הזכויות לנעבר וכן שטר העברת זכות שכירות  כי רשות ור היומצא למוכר איש

 על פי הפנית המוכר. רשותעל ידי ה םחתו
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 נעבר, בנוסח שיהא מקובל אצל המוכרעל ידי הלעיל חתום  118 ףור בסעיכאמיפוי כוח נוטריוני  125.2.8

 י הקונה )לפי בחירת המוכר(.ום על ידהחת באותה עת או בנוסח

 
 על ידי הקונה והנעבר.  חתוםי המוכר, דכתב העברת זכויות בנוסח שיקבע על י 125.2.9

 

כנתא וזכות צד שלישי , משות מכל שעבוד, משכוןרה חופשיויותיו בדיעיד שזכהמ הקונה יתן תצהיר 125.2.10

 הוא.כל סוג שמ

 
צרכים ושירותים )קביעת מחיר מחירי מ ח עלסך הנקוב בצו הפיקוהזכויות בדמי טיפול בהעברת  125.2.11

, על תיקוניו 1999 -סי המקרקעין(, התש"ס בפנקם זכויות ומירבי לשירותי נותן שירות בהעדר ריש

עד תוקף במובמקום הצו, אשר יהיו בבוא שת רלוונטית אחרת יןראת כל ד"( או בהווהצלן: ")לה

 עורכי הדין. ת לפקודתנקאיול ישולמו בהמחאה בדמי הטיפ ביצוע העברת הזכויות.

 

 ות.ברת הזכויעכל מסמך או אישור אחרים שיהיו דרושים לשם ביצוע ה 125.2.12

  

 מבוטל. 125.3

 

 תמורה.ללא ו המחאה, בתמורה או שעבוד א בה, ויתור,רבות הסא לבכל דרך שהי -" העברהבפרק זה " 125.4

 

 ין.ם המקרקערישוכויות בדירה בלשכת זהעד לרישום נעבר לנעבר תחולנה מ טות לעילההוראות המפור 125.5

 

 הפרות ותרופות
 

תיחשב כהפרה התמורה או כל חלק ממנה  ןבפירעוחור חוזה, ואיבמועדי תשלום התמורה למוכר הינם תנאי עיקרי  .126

ימים  10את ההפרה בתוך  בכתב, והקונה לא תיקןרך של הודעה וכר נתן לקונה ארכה בדבלבד שהמוזה יסודית של החו

 . החוזההמוכר בביטול תזכה את וממועד מתן הארכה, 
 
 

 עלביצו עד ם ועבור כל תקופת הפיגורועד לתשלוהיום שנכר החל ממחרת ובכל מקרה של פיגור בתשלום, ישלם הקונה למ .127

כי גם במקרה בו המוכר יפגר בביצוע תשלום , מובהר .והצמדהלפי חוק פסיקת ריבית פיגורים התשלום בפועל, ריבית 

רים, יבית הפיגות ראהתאם להוראות הסכם, ישלם המוכר לקונה בנוסף לתשלום גם ים עליו בומים החלכלשהו מהתשל

 ם מהמועד הקבוע לתשלום.בעה ימיו שלפיגור ובלבד שחלפאשון החל מהיום הר

 
פיצוי מוסכם קונה המזכה את המוכר בביטול החוזה, ישלם הקונה למוכר החוזה על ידי הדית של סוי הל הפרבמקרה ש .128

מדה צי הם הפיצוי ישא הפרש. סכוהקונה בקונה אחר( החלפה )של יותוכפיצוי בגין על מהתמורה   2%מראש בשיעור של 

ף המוקנה למוכר על פי דין ובכפוף לו. נוססעד  ת מבלי לגרוע מכלוזא ,יבית כאמור בהוראות החוזה ביחס לתמורהור

 .ים ששולמו לו על ידי הקונהסכום הפיצוי המוסכם כלעיל מתוך הסכומובתו את המוכר יהיה רשאי לחלט לט

  

 .בוטל .129

 
ות:הבא"(, יחולו ההוראות ספיםהכלקונה )להלן: " מהמוכרי השבה נבבוטל החוזה בנסיבות בהן קיימים תשלומים  .130

  

, כאשר "המדד הבסיסי" כחוקוריבית ו הפרשי הצמדה ישא נה למוכר במסגרת החוזהשילם הקושלומים שהת 130.1

 ,חרון הידוע בעת ביצוע החילוטוה"מדד החדש" יהיה המדד הא הסכםהידוע ביום החתימה על היהא המדד 

 נה בפועל.ידי הקוה לפיננסי האמורים להלן או ההשבעברה למוסד הזוז או הההקי

 
  בד.בל 128בסעיף הפיצוי המוסכם האמור  סכוםאת הכספים  המוכר יחלט מתוך 130.2
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התחייבות לרישום  רשותי המוכר ו/או הדו ניתנה על יתשלטובשהקונה קיבל הלוואה ממוסד פיננסי במידה  130.3

ור המוכר ו/או יננסי כספים לצורך שחרד הפהעביר למוס, להסביר וכר רשאי, לפי שיקול דעתויהא המ תא,משכנ

   לפי המוסד הפיננסי.יותיהם כמהתחייבו רשותה

כל ו הקונהת בנק אות שיומצא מלבנק הקונה, על פי מכתב כוונאמור כספים כ וכר להעבירמאשר למ הקונה

 סי בלבד.תהא כלפי המוסד הפיננ כוונותבמכתב הים הסכומים הנקוב ןבענייטענה שתהא לקונה 
 

לאחר  יום 45ם לעיל, תוחזר לקונה ם בסעיפיההלוואה האמורי ןופירעוחילוט הכספים, לאחר ביצוע ה יתרת 130.4

 ול.עד הביטום ממוי 45ירה תוך , ובמקרה שבו טרם הועברה החזקה בדקונה פינה את הדירהשה

  
 

למוכר  ותעד העומדוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סאין בהם בכדי לגרלעיל  130 עד 125כל הסעדים האמורים בסעיפים  .131

 .הוראות חוק החוזים )תרופות(, אולם הכל בכפוף לי כל דיןעל פי החוזה ועל פ
 

 יכלל
 

 פרשנות .132
 

 ו.נותהינן לנוחות העיון בלבד, ולא תשמשנה לפרשחוזה ב כותרותה 132.1
 

 להיפך. וכן קבה/רבים במשמעגם נ -הנאמר בלשון יחיד כל  132.2
 

 התשריט. פי הסדר הבא: החוזה, המפרט,יפות על רה בין מסמכי החוזה, תהיה העדבמקרה של סתי 132.3

 
 .ם וממצים את המוסכם בין הצדדיםתנאי החוזה משקפי 132.4

 

ו ים או למפרט, אלא  אם נעשהתשלומ לוחף לשום ויתור או ארכה או שינוי הנוגעים להא תוקה לא יז לענין הסכם 132.5

ווה סטייה קבילה פרט  המהרשות אחרת, וכן למעט שינוי מהמאם צוין בהסכם זה מפו למעטבכתב, וזאת 

 .1974 -ד"תשל  צו מכר )דירות( )טופס של מפרט  (ל 7סעיף כהגדרתה ב
 

כויותיו על פי החוזה שתמש בזלה י המוכר לא ייחשב כויתור מצידו והוא רשאיעל יד ש בזכותושום איחור בשימ 132.6

 שימצא לנכון.עת  פי כל דין בכלועל 

 
 מוכר.בתוך שבעה ימים מדרישת  ה מו ישולםבחוזה אשר לא נקבע מועד לתשלו כל סכום 132.7

 

הדיור בפרויקט כל חידות למי מי דר ספק, לא יהא המוכר רשאי להצמימרות כל האמור בחוזה זה ולמען הסל 132.8

ו כל חלק מהרכוש חזקתרשאי להשאיר בן וגינה . כמו כן לא יהא ניה מחסט חחלק מהרכוש המשותף, למע

 גד בהסכם.וסעיף נ וחו של סעיף זה גובר על כלודפות. כף, לרבות ובפרט זכויות בנייה עהמשות
 

שנים  5למכור את דירתו במשך  אי הואיהא רש אלדרישות משרד הבינוי והשיכון ל הקונה מאשר, כי בהתאם 132.9

ין זה תירשם . הערת אזהרה על עניהםבינילפי המוקדם מ שנים ממועד ההגרלה, 7או  הה בדירחזקמיום קבלת ה

 והעברת הזכויות עד לרישום במרשם  הרישום חברה האחראית לביצוע הליכיעין או בבלשכת רישום המקרק

צוי ישלם פירה זו וימכור את דירתו לפני תום התקופה האמוהוראה  ויפר ההמקרקעין. ידוע לקונה, כי במיד

 ף זה כדיובהר, כי אין באמור בהוראת סעי. י ₪ 450,000בסך של  יכוןרד הבינוי והשמוסכם וקבוע מראש למש

ד רבר במערכת יחסים שבין הקונה ומשוג לגבי הגבלת הקונה כאמור והמדוסל מין ולהטיל על המוכר אחריות מכ

 כון בלבד.י והשיהבינו

 
 יחידי הקונה .133

 
המוכר למשנהו יחידי הקונה ערב כלפי חד מת הדדית. כל אוזה הן ביחד ולחוד ובערבוקונה בחי התחייבויות יחידה 133.1

 .קונהלשהי על ידי המוכר לאחד מיחידי הכה/הנחה תפקע גם במקרה של מתן ארכ ות זו לא, ערבלקיום החוזה
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בקשה לביטול  ןלעניי מעטלה תחייב את כל יחידי הקונה כלפי המוכר, י הקוני מיחידמהסכמה, פעולה וחתימה של  133.2

בצע בעצמו ם ו/או לאחד מיחידי הקונה מהחובה לחתו בכך בכדי לשחרר את כל אין את , מוסכם כיעם ז החוזה.

  ה.זפי החו פעולות כנדרש על

 

רשאי לבטל את החוזה ביחס  א יהיהקונה הוהלבטל את החוזה לגבי אחד מיחידי בכל מקרה שהמוכר יהיה רשאי  133.3

 הסביר.ול דעתו לפי שיקה, לכל יחידי הקונ

 
בחוזה כגון  המתקשריםק הישראלי החלות על תושבי חוץ ו לקיים את הוראות החועלי הוא תושב חוץ אם הקונה 133.4

 .1978 -קוח על מטבע חוץ תשל"ח יחוק הפ חוזה זה לרבות
 

 60ה, תוך חוזאישור בית המשפט המוסמך להתקשרות על פי הבל את עליו לק הקונה הינו קטין או פסול דיןאם  133.5

 לאלתר.היה המוכר רשאי לבטל את החוזה אישור בתוך מועד זה, יאת ההקונה למוכר  יום מחתימתו. לא המציא

 
 לאמור בהם. כאורהלו ראיה י המוכר וחשבונותיו יהורספ .134

 
כר המושעורכי הדין ייצגו את  הודע לקונה החוזה נשוא  בעסקהד בעורכי הדין מייצגים את המוכר בלש הודע לקונה  .135

י להיות ונה. כן הודע לקונה כי הוא רשאף אם יהיו אלה כנגד הקזה אנשוא החו עסקההכים עתידיים הנובעים מן בהלי

  עמו.טך דין ממיוצג בחוזה זה על ידי עור

 

  .בוטל .136
 

ות  תליית שלטים, עריכת ירידי שיווק, חלוקת מצעים שונים לרבוקו באשיו כי המוכר יפעל בשטח הפרוייקט להמשך ונההודע לק
 הקירות על הציבל רשאי המוכר .תם תחול על המוכר בלבדו בגודל ומיקום סבירים ועלושר יהיא ,חומר פרסומי וכיוצ"ב

 או/ו הפרויקט שם את או/ו המוכרת שם את הנושא לוגו שלט או/ו המסחר שטחי של שילוט הבניינים של החיצוניים
 גבי על לרבות, בירהס ודעת יקולש לפי, הבניה עבודות תום לאחר הפרויקט של או/ו המוכרות של זיהוי סימן או/ו סמל

 לשימוש להפריע כדי בו שאין ובלבד המשותף מהרכוש אחר חלק בכל או/ו בנייןה של החיצוניים קירותיו או/ו הבניין גג
 שנתיים שחלפו לאחר כי הרמוב .רשות או/ו דין כל להוראות התאםוב המשותף ברכוש או/ו בדירה הרוכש של הסביר
 לוטהשי את רלהסי ברצונם אם יחליטו המשותף הבית תנציגו או/ו הרוכשים, בפרויקט רונההאח הדירה מסירת ממועד
 לוםתש לרבות, ותחזוקתו השילוט הצבת הוצאות, כן כמו. למוכר כך על ויודיעו הפרוייקט של המגורים בשטחי שנמצא
  .בלבד המוכר על ולויח, השילוט ופירוק החשמל צריכת

 
מועדן.מלואן ובותיו על פי החוזה, בתחייבוית החילה אי החוזה מותנה בכך שהקונה יקיים תפבויות המוכר ליביצוע התחי .137

  

 
 י המוכר.כלפקונה סכום שיגיע לו מאת המוכר )אם יגיע( מכל סיבה שהיא, כנגד חוב של הלא יהא זכאי לקזז כל  קונהה .138

 

 

 בדירה. -כתובת הקונה  זקה בדירה תהאחכתובות הצדדים הן כנקוב במבוא לחוזה וממועד מסירת ה  .139

הנ"ל על ידי  יעדה עם הנחתה בכתובותעה לכאילו הגי נ"ל תחשבמשנהו לפי הכתובות הדי צד לל יתשלח עכל  הודעה ש

 ועד מסירתה בפועל, לפי המוקדם.במ ם, אושעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשו 72שליח, או בתום 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

______________ 1_______________.  2______._________ 

 הקונ קונה רהמוכ  
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 נספח ג'
   אשקלון ב –"                קט " פרוי

 'גנספח 
 2022שנת  ________ לחודש____   ביום  שבע-בארונחתם ברך שנעלחוזה 

 51-4823970 ח.פ.מ "אגם תבור יזמות ובניה בע   בין:

 התעשיה עומר  אזור 20. ת.ד , 9עומרים   

 "(המוכר" :)להלן  
 ;צד אחדמ

 ___________  שא  ת.ז.נו  _________ מר. 1  לבין: 
 ___________שאת ת.ז.  נו_________ . גב' 2  
 _______________ מרח'   
 _____  _________טל:    

 "(ההקונ" :להלןם ביחד ולחוד שניה)
 
 

 מצד שני;
 

 –ן לקמ, כדמוסכם  בין הצדדים
 

 אור הדירהית .1
 

 ___מס'  בבנין   ___ קומהואמבטיה ב םשירותי בח,, מטהנחשב חדר()כולל ממ"ד,  חדרים ___בת  ___' מס  הדיר

)בחלק (  54)בחלק(  21)בחלק( ,  20חלקות :  1466רשום  גושכהידועים מקרקעין ב ____מגרש מס' ב ____ וחניה מס' 

לפי   29מס' , מתחם  123, מס'  122' , מס 121, מס'  120מגרשים מס' ,  ()בחלק  67לקה ח 1476 רשום גוש,  )בחלק(  58

 .לון אשקשכ' אגמים , ב 1022תמל/מס'  פורטתתוכנית מ

 צ"ב.ן בתשריט הרוהכל כמסומ

 מועד המסירה .2

 .30.09.2024לקונה הינו: ה מועד מסירת הדיר 

 התמורה .3

 17% ללכובלבד,  ______________ש"ח_______: )במילים, מש"ח כולל מע" __________התמורה  הינה  .א

 ורט בנספח  זה.כמפ לבד בשלבים ובמועדים( ותשולם בשקלים חדשים ב.ע"ממ

 חוזה.ל 73 סעיףרט בולמדד באופן  המפ תהא צמודה תמורהה .ב

מדד  הינוש הידוע ביום חתימת הסכם זהתשומות הבניה  מדדהינו רך חישוב הפרשי הצמדה ו" לצ"המדד הבסיסי .ג

  .________שפורסם ביום  ________ ודשח

 םומישלת .4

 דים ובסכומים כדלהלן:במועת הפרשי הצמדה למדד הקונה ישלם את התמורה בתוספ

 כל התשלומים ישולמו .ה על חוזהמבתוספת הפרשי הצמדה למדד ישולם במעמד החתי מחיר הדירה מ 7%סך של  .א

, כי אז סכום פנקס השוברים מוכריהיה בידי הככל ובמועד חתימת ההסכם טרם  .שובריםהבאמצעות פנקס 

 .מוכרה שיפתח על ידי  בהמחאה לפקודת חשבון נאמנותישולם התשלום הראשון 

וזאת  פת הפרשי הצמדה למדדסתוב , יום חתימת הסכם המכריום מ 45 וך תישולמו   דירהממחיר ה 13%סך של  .ב

 פנקס לרוכש יימסר לא השני התשלום עדלמו שעד ככל כי ומוסכם, מובהר .בכפוף לקבלת פנקס שוברים

מהמועד של התשלום השני כאמור לעיל ועד  יוצמד לא השני והתשלום יוקפא המדד אזי שוברים,
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לאסוף את והרוכש נדרש  בלהתק השוברים פנקס כילרוכש מוכר ה יעדהולשבעה ימים מהמועד בו 

   .במועד התשלום השני  ידוע שיהיה למדד בהתאם יהא שישולם כוםהס קרי, .פנקס השוברים

  .חודשים מיום חתימת הסכם המכר 6תוך  ולםת הפרשי הצמדה למדד ישתוספב רה ממחיר הדי 17.5%סך של  .ג

 .מיום חתימת הסכם המכר חודשים 12 מו תוך בתוספת הפרשי הצמדה למדד ישול ה ממחיר הדיר 17.5%סך של  .ד

 .הסכם המכר חודשים מיום חתימת 18 מו תוךישולבתוספת הפרשי הצמדה למדד דירה החיר ממ 17.5%סך של  .ה

 .המכרחודשים מיום חתימת הסכם  24 מו תוךישוללמדד  י הצמדהפרשבתוספת ה רה ממחיר הדי 17.5%סך של  .ו

ם וה קרי ביבדיר למדד ישולם עד למועד מסירת החזקהפת הפרשי הצמדה בתוס ממחיר הדירה  10% שלסך  .ז

__________. 

ובהה של ד לגעם ולמעט סכום משכנתא לזכאי מורהם תשלומים ע"ח התלא יהיה רשאי להקדי הקונהמובהר בזאת כי   .5

ם הקונה וישלם יקדים על אף האמור לעיל מוכר ובתנאים שיקבע המוכר.  אאלא באישור מראש ובכתב של ה זו ,  אשכנתמ

יו לשלם סכמת המוכר, יהיה עלללא ה)כולל( של החודש, וזאת  1-15 -תמורה באחד הימים שבין הלשהו ע"ח התשלום כ

מייד לאחר  בו בוצע התשלום, ככל שהייתה, וזאת שלחוד 15 -סם בהתפרשפי את ההפרש בגין עליית המדד כ למוכר גם

 פרסום המדד.

ימים מיום דרישתו של  14ש לא ישלם לאחר מידה והרוכב למדד,  הפרשי ההצמדה יומכי בקשר לתשל ,בזאת ובהרמ .6

 .כם המכרשל הס שלום כהפרהאי התיחשב , דה למדדההצמ את הפרשי המוכר

חוזה, בבשיעור הנזכר  – יחור, החל מהיום השביעי לאהקונה בריבית וייבחהתמורה ילום שבת  בכל מקרה של איחור .7

 בפועל. יום התשלוםלעיל( ועד ל 4ר בסעיף כאמוהיום שנקבע לתשלום )מ

 בהסכם. נה לולכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה המשמעות הנתו .8

 
 
 
 

 
 חתום:באו הצדדים על ה ולראיה

 
 
 
 
 
 
 

__________________   __________________ 
 ונההק                                                  המוכר

 
 
 

 

 

 

ים תשלומנו גמר תשלום על פי חשבון סופי אשר יכלול את בצוע כל הה לקונה הינאי למסירת החזקה בדירק. תלמען הסר ספ
 לנספח זה.ו חוזהבהתאם לשחובתם על הקונה 
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           1220 בשנת                חודש   ב     ום לחוזה מי 'דנספח 

 בלתי חוזרנוטריוני י כח יפו

 :אנו הח"מ

 ___________.ז.  א  תנוש  _________ מר. 1  
 ___________שאת ת.ז.  נו_________ גב'  .2  
    
    

 "ההה י כוחאו בא/ה ו: החברה( ו/או מי מטעמ)להלן 51-4823970 ח.פ. ,בע"מיזמות ובניה  אגם תבורממנים בזה את 
בע"מ, בנק   ישראלנט לקויסבנק ד /אוו 17436שיון מס' יעו"ד שלמה אביטן  ראו ו/ 029407129 .ת.ז ארז כהן ו/או  

ח בע"מ, בנק ת למשכנתאות ולפיתומאובע"מ, בנק עצ ישראלבע"מ, בנק לאומי ל מזרחי טפחות בנקהפועלים בע"מ, 
נק אדנים ושלים בע"מ ו/או בבנק יר ,בע"מ לישראל תואשון למשכנתארי המבע"מ, הבנק הבינלאו ראלשילוד אג

חם וכח כל אחד מהם אחד מהם לחוד בתור מורשינו, ומייפים את כו לכע"מ, בכולם ביחד ולמשכנתאות והלוואות ב
להלן ו/או כל אחד מהם,  יםורטאו הפעולות המפקומנו את המעשים ו/ובמ)להלן:  "המורשה"( לעשות בשמנו 

 זמנים שונים:בעת ובעונה אחת ו/או ב ת או בחלקים,ושלמב

 
ו/או בעלות בהתאם להחלטת רשות מקרקעי  תובחכירת משנה לדור ום על שמנו בחכירה לדורות ו/אולרש .1

לפי  טיפוס ___  ____פר ת משותף מסיבב __בקומה חדרים  __ תב __דירה מס' את הזכויות ב ל ישרא
 54)בחלק(  21( , )בחלק 20חלקות :  1466רשום  גושכ( "הבית":)להלן  ____ מס' אשר יבנה במגרשי החברה משורי

מס' , מתחם  123, מס'  122, מס'  121' , מס 120מגרשים מס' , )בחלק(   67חלקה  1476 רשום גוש,  בחלק( ) 58)בחלק ( 
 (."דירה"ה להלן:)  "___________"בפרוייקט  אשקלון  שכ' אגמיםב 1022מס' תמל/ מפורטת לפי תוכנית  29

 
ול, איחוד, פיצ ,לה ותכנית של חלוקהקרקע ו/או לעשות ולרשום כל פעוכין על ההל מיופי הכח רשאים -קרקע:  .2

קשר לפעולות הנ"ל במקומנו על כל מסמך בפי שימצא/ו לנכון ולחתום בשמנו והפרדה וכל פעולת פרצלציה, כ
 ו חלק מהן.א

 
או חלק  על הקרקע םיד ובין ביחד עם מבנה/ים אחר/רבין בנפותף, שת מילרשום את הבית כב -רישום הבית:  .3

 ממנה.
 
 
או להגדיל את הרכוש  וי צו הבתים המשותפים לגבי הבית, לצמצםשינ וולהסכים לתיקון ו/אלבקש מדי פעם  .4

 גבית המשותף, לגרוע יחידות, לבטל יחידות, למזף, להוסיף יחידות לות חלקים ברכוש המשותהמשותף, לשנ
 דות.ייח

 
 
ו חלק מהוראותיו כולו א 1969וק המקרקעין תשכ"ט תוספת לחבש ת התקנון המצוי של בית משותףאלבטל  .5

 תחתיו תקנון אחר כפי שימצאו לנכון.שום רול
 
 
ות או לטובת כל גוף אחר טובת בנקים למשכנתאאזהרה לטובתנו וכן ל נו בדירה הערותירשום לגבי זכויותל .6

 הגופים הנ"ל. ים ו/אוהבנק תמא ללהבטחת הלוואות שנקב
 
 משותף.ית הבלאחר או עם רישום המחדש, ליחד הערות לגבי הדירה  ה, לרשמןרהזלהסיר הערות א .7
 
 
 לפעם וכן לרשמן מחדש.המשכונות לתקנן ו/או לבטלן מפעם לרשום הודעות משכון אצל רשמי  .8
 
 
ויותינו בדירה לטובת כה ועל זוהדיר ייןנקומנו משכנתאות על הקרקע, חלקים ממנה, על הבלרשום בשמנו ובמ .9

הקרקע, הבניין, הדירה ו/או  לגבי זכויותינו החוזיות ים וגופים כאמור, וכן לשעבד אתדות כספיסומבנקים, 
 לשם כך.על כל מסמך שיידרש חתום בשמנו ובמקומנו ובת בנקים ו/או מוסדות כספיים ולחלק מהם לט

 
די י-/או עלו 1969פי חוק המקרקעין תשכ"ט -לעשכנתא, נו במממקובלמשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמנו ו .10

כל חוק אחר  פי-שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או עלנים ועל כל התיק 1967"ז פי חוק המשכון תשכ-משכון על
א"( את זכות הבעלות ו/או החכירה הראשית יד )ולהלן: "המשכנתובין שיקבל תוקף בעת בין שיש לו עתה תוקף
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 אישיות משפטית אחרת ובין שהיא ודה ו/אוגא הדדית ביחד עם הממשלה, חברה תו בערבות ו/אוערבבוגם 
בדרגה אחרת ובין שתרשם עם רבות הדדית ובין שתרשם במשכנתא ראשונה או ע/תרשם בלי אחריות ו

נת וק הגחל 33כון, ולרבות תוך ויתור על כל הגנה לפי סעיף והכל כפי שימצאו לנות או זכויות אחרות, משכנתא
נו יתוקשכפי  1967 –תשכ"ז  לחוק ההוצאה לפועל 39 -ו 38ים לפי סעיפ ואו/ 1972)נוסח משולב( תשל"ב  רהדיי

 במקום החוקים הנ"ל.ום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או מפעם לפעם ו/או לפי כל דין שישנו הי
 

או חלק ממנה  ג הקרקעהם ע"מלק חיה לשם בניה, הריסה, שינוי, תוספת מבנים או לבקש בשמנו היתר בנ .11
 ל המסמכים שיידרשו לשם כך.מנו על כוקמולחתום בשמנו וב

 
כל , בבניין או בחלק ממנו, בדירה ובכירת משנה לדורות על הקרקע או חלק ממנהאו ח/שום חכירה לדורות ולר .12

 נה על שם חברה או אחרים.קע, או על חלקים מממבנה שיבנה על הקר
 

ה וכל מבנה שיבנה על נו, הדירממ ו חלק ממנה, הבניין ו/או חלקאקרקע ו/קשר לבנו מלחתום בשמנו ובמקו .13
 עי ישראל.חוזי חכירה עם מנהל מקרק דובייחוחוזים ים ומו חלקים מהם על הסכהקרקע ו/א

 
תן, ומבלי לפגוע בכלליות ההרשאה, הננו כח זה, כולן או מקצעולות המנויות ביפוי לשם ביצוע המטרות והפ .14

 - ו הנ"ל:רשי/נמאת  מרשים
 

 ןדידות, ועדות לתכנושכת רישום המקרקעין, במחלקת המישראל בל יעלהופיע בשמנו במינהל מקרק (1)
יבוריים ואחרים, ים אחרים, ממשלתיים, עירוניים, צניה, שלטונות מס שבח מקרקעין ובכל משרדולב

ם, יוויתור יעות,ב, תםעל תעודות, בקשות הצהרות, התחייבויות, הסכמיום בשמנו ובמקומנו ולחת
טרי שישום חכירה חדשים, היא, שטרי ביטול חכירה ושטרי רל דרגה שכמ תכניות, מפות, שטרי חכירה

זהרה, הסרתן ו, בקשות והסכמות לרישום הערות אמכר, שטרי משכנתא, שטרי עסקה מסוג כלשה
רוש טר הדשך ומותף, תקנון מוסכם ובדרך כלל על כל תעודה, מסמחדש, רישום בית משורישומן 

 ם או מקצתם.חית, כולכונוע המעשים המפורטים בהרשאה הצלבי
 
ו כל חוק ו/א 1967ו/או חוק המשכון תשכ"ז  1969ט תשכ" התאם לחוק המקרקעיןלעשות כל פעולה ב (2)

, ו/או חוק 1969שכ"ט סף לחוק המקרקעין תבתוקף במקום ו/או בנואחר שבתוקף ו/או שיהיה 
מיני לתקן כל  ,םשו בחוק הנ"ל, או בכל חלק מהענים שייהתיקו כל תלרבו 1967המשכון תשכ"ז 

 , הערות אזהרה, לדרוש רשום הנכסים ו/אותאותנום משכנתא ו/או משכרשומים בנוגע לנכסים, לרש
/או תיקונו ו/או פנקס בתי משותפים וחוד, לבקש צו רישום בחידוש רישומם ו/או הפרדה ו/או א

כל מיני חכירה ו ימדהסרת עקול, תשלום שכר דירה,  ת חזקה,החזר ,זקהחביטולו, לתבוע חלוקה, פנוי 
הנ"ל עם  א לידי הסכמים בעניינים הנוגעים בנכסיםלבו ו/או להתנגד להם ו/אזכויות ו/או שינויים ו

צגנו בפני נציגות בית משותף ו/או רק שותפות ו/או ליירבות שותפים, ו/או לפכל אדם ו/או גוף שהוא ל
 במקומנו.ובשמנו  הצביעלת ויבאסיפה כלל

 
 חרים.ים, ארכיטקטים ובעלי תפקידים אדים, שמאדומלמנות עורכי דין,  (3)

 
והתשלומים לכל רשות, גוף ואדם  ם, האגרות, ההיטלים, הארנונות, ההוצאותמיסיהלשלם את כל  (4)

 ביפוי כח זה, או חלק מהן.ע הפעולות הנזכרות יהיו דרושים לשם ביצוש
 

יש או אנשים ולמנות א םיהרשאה זה לאדם או לאנשים אחרופוי כח ביר יעלה םמורשנו יהיו רשאי (5)
 פי הרשאה זו.-הכוחות שנמסרו ל ידנו עללק מחם שלנו לגבי כל או אחרים להיות מורשי

 
להבטחת זכויותיה  נותה וההרשאה ניתנהנו רשאים לבטלה או לשהרשאה זו היא בלתי חוזרת ואין א (6)

עיל וזכותם ל 4סעיף ב טמוסד כספי או גוף אחר כמפור ,כל בנק כן שלו"מ עב אגם תבור יזמות ובניהשל 
 אשר נחתמה בתמורה.זו  הפי הרשא-השליחות עלתלויה בביצוע נשוא 

 
 על החתום :ראיה באו הצדדים ול

              
 ים  /קונהה
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 נקאי לפרוייקטליווי ב -1"ה"נספח 

 
ו למשלוח בת( שכתו"הקונה" ולחוד: חד)להלן בי ____________תם בין ___שנחבלתי נפרד מהסכם זה מהווה חלק  נספח

ובניה מות זור יאגם תבין _____ עיר _________, וב__ מס'שיונפקו לטובתו על ידי הבנק, היא רח' ______________  ,ערבויות
י" כמשמעו ת אדם שלישב"חוזה לטו גדרותניותיו, הנו ב ה, על כל תנאיונספח ז. ________ תאריךמ( "החברה" )להלן: "מ בע
 -ף זה לעיל כסעיר ב( ייחשב לצורך האמו"הבנק" :, ובנק הפועלים בע"מ )להלן1973 - כללי( תשל"גק רק ד' לחוק החוזים )חלבפ

 "."אדם שלישי
 

 ים בזה כדלקמן:ומתחייב יריםהם מצהצדדי
 

ההסכם, יהיה  וףן האמור בגה בינו לבירקרה של סתיל מודיים בהסכם, ובכים עיקריים ויסזה ייחשבו כסעיפח ת נספראוהו .1
 ח זה עדיף.ספהאמור בנ

 הםב ת הקשורותוכל הזכויו( ""המקרקעין לן:)לההמקרקעין עליהם מוקמת הדירה שרכש על פי ההסכם לקונה כי ידוע  .2
 הבודים מדרגבשעת הבנק במשכנתא וו ימושכנו לטובממושכנים א( "קטויפר"ה לן:נה/שיבנה עליהם )להויקט הנבובפר

, על פי ההסכם שרכש בדירהעל פני זכויות הקונה  דים דלעיל עדיפיםבונק על פי המשכנתא והשעהבכי זכויות ראשונה, ו
 .תוך הדירהימומשו מלא  לדלעיהשעבודים בכתב כי המשכנתא ו הבנק ישראא כל עוד ל

וזרת ח הוראה בלתיה, ונותנת נה כלפי הקוותיובים, את כל זכויי חוק המחאת חיל דרך שעבוד, לפע לבנק מחההחברה מ .3
שנמסרו ום תשלשוברי האמצעות ב פי ההסכם אך ורק המגיעים לחברה ממנו עלכספים והתשלומים ה לקונה לשלם את כל

 .לו על ידי החברה

י היא באמצעות שוברה על פי ההסכם המגיע ממנו לחברו כלשה כוםוהבלעדית לתשלום ס ך היחידההדר ינה כידוע לקו .4
ברה בגין רכישת הדירה אלא לם סכום כלשהו לחישבזאת כי לא נה מתחייב קוי החברה. הו לו על ידרתשלום שנמסה

רה באמצעות שוברי ולמו לחבה ישרהדי עם רכישת פים המגיעים לחברה בקשר הכסוא באמצעות שוברי התשלום, וכי מל
ת לכך על פי לוהתקיים העילפרויקט, ב לחברה בקשרון הפסקת העמדת מימ וככל שיוחלט עלוע לקונה כי אם יד.  וםתשלה

 ול שתבוטל האפשרות לעשות שימוש  בפנקסי השוברים.  החברה והבנק, יכ ן המוסכם בי

יו , לפ1963 –שכ"ג התשה(, רכיסוי מקרקעין )שבח ולחוק מי 50 ףיי סעלפ המסים מרשות אישוררה כי קיבלה צהיה מהחבר .5
 . הירם רכישת הדסים בקשר עממה לרשות המקדקונה חובת תשלום לא חלה על ה

ונה תואמים הק ידית שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט שיש בנק על מנלב לפנות ליוכ כי לקונה ידוע .6
, שבעבאר  17חק רגר יצ שכתובתו( 177 ףסני' )מס באר שבע עסקיםניף אמצעות סאת בזק, ושומים בבנאת הפרטים הר

 .www.bankhapoalim.co.ilא הותר האינטרנט של הבנק שא ובאמצעות 8653262-03 רפבמס לפוניט המענ באמצעות

ת תעוד ומספרשמו  אתו לו מסרד משוברי התשלום שנבי כל אחעל ג קריאיד ברור ואת למלא בכתב בז מתחייב ונההק .7
ות ע כל תשלום באמצעצולקונה כי בגין בי ידוע. לתשלום כוםהס את וכן ,בהסכם המכרנו לנתונים שצוי תאםבההזהות שלו 

 התשלום על ידו.צע יבועמלה בשיעור המקובל בבנק בו שוברי התשלום תגבה ממנו 

בוא לנספח זה. ובת המפורטת במי הבנק, היא הכתידו על ובתערבויות שיונפקו לטלמשלוח  ובתותכי כהיר בזאת הקונה מצ .8
ozimmailbox.h-טרוני לכתובת דואר אלקאמצעות בן די סקטור הבניה והנדל"לי)בנק בכתב ת להודיע לאמתחייב בז ונההק

o.ilpoalim.cmail@ofarbash) המפורטת דלעיל. תובתובכ על כל שינוי 

שרכש,  רהדילאו שיקבל מהבנק בקשר ו/שהי שקיבל בנקאית כל תמימוש ערבוי לכתנאכי פי הבנק, קונה מתחייב כלה .9
הכל  -רה תה של החביחזרו לבעלו בדירהכויות הזשכך  , או יבטל הסכם זה,בדירהעביר מיד לבנק את כל זכויותיו ימחה וי

המבטלות  דעות זיכויהו יחתום על –כאמור ערבות בנקאית  כתנאי למימושב כי מתחיינה כמו כן הקו .ת הבנקלפי בחיר
 ישת הדירה. רכשקיבל מהחברה בקשר לס מ חשבוניות  את

 רהיהדם או בקשר עהפרויקט ו/לפיו בקשר עם ה כקיפה מצהיר כי ידוע לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עהקונ .10
 ק, אם הוצאה.הבנעל ידי לטובתו וצאה שה רבות הבנקאיתמעט הענרכשת, לה

מכל מין /או כלפיו בות כלפי החברה וייקונה שאין לבנק כל מחול זה כי ידועל, מודגש בייסקה זו לעת פבלי לפגוע בכלליומ
נק כל אין לבלקונה ש ידוע .ידונרכשה על ש הדירההפרויקט ו/או  שליה בניוסוג שהוא, בקשר לבניית ו/או השלמת ה

ו/או לקיום  יהביצוע הבנ ה ו/או קצבתו/או איכו ניההוא בקשר לטיב הבמכל מין וסוג ש החברה ו/או כלפיוכלפי ות מחוייב
 החברה כלפי הקונה על פי הסכם זה. שהי מההתחייבויותכלהתחייבות 

יית ן לבנימוו/או העמדת מלחברה ת מימון העמד ר עםכלפיו בקשכל אחריות ו/או מחויבות נק לב כן ידוע לקונה כי אין
באמור  יןוא זכויות כלשהן נהוקלם אינם מקני ו הוראותיואין הבנק ו/וב הסכם שבין החברה כי כלי החברה והפרויקט על יד

בנק בקשר יחתמו בין החברה לבין ה /אוו וכדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות הבנק על פי המסמכים שנחתמבהסכם זה 
 יד הבנק לחברה.נוגעת למימון שהעמענה הל טוע מלהעלות כהיה מנוהקונה יקט, ילפרו

האשראי של החברה ורך הבטחת פרעון לצעל פרויקט הבניה נעשה ח ע לו שהפקובנק כי ידוהקונה כלפי ה הכמו כן מצהיר בז .11
הבניה שלבי  התקדמות קצב ים לפנה משולמיאת הבנק לוודא שכספי הקויב לחיהפקוח כדי  כלפי הבנק, וכי אין במנגנון

http://www.bankhapoalim.co.il/
mailto:mailbox.hozim-bashofar@mailpoalim.co.il
mailto:mailbox.hozim-bashofar@mailpoalim.co.il


 
 

 27 

קשר עם ב יבות כלפיות ו/או מחוונק כל אחרילב , כי איןזה, בכללהסכם קט, נשוא וקצים לבנית הפרוישהם מאו בפרט, 
 .ע מלהעלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על הפרויקטוהקונה יהיה מנו ט,פקוח על הפרויק

 פרויקטקשר עם הבור הבנק שה עבהנע מך על הפקוחל להסתאינו יכוהוא שמעי ופן חד משמאשר בזה  כי ידוע לו באנה הקו .12
 וח.פקכתוצאה מקיום מנגנון הה ע אצל הקוניכולה לנבושלהסתמכות  יותסיר מעליו כל אחרוהבנק מ

ת והתחייבו על נספח זה מהווה הסכמה ומתחתיוכי  י העתק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבנקלקונה ידוע כ .13
 .תיו על פי ההסכםוברות על זכויועל פי השעבודים ג הבנק יותבות לכך שזכובו לר כל האמורדו לימצ

י ניתן לו זמן סביר להימלך בדעתו חתימת ההסכם, וכ ניה הודע לו מראש עוד לפז אמור בנספחזה כי כל הבונה מצהיר הק .14
 הנתונים שבו. אורה לאם לבצע את רכישת הדיר
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