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 חסר דירה תחייבות כתב ה
 

 'נספח ט
 

 ___ ________ת.ז.  נושא_________ _מרהח"מ  /נואני
 "( "הרוכש-)להלן_______ נושאת ת.ז. ______________ גב'                     
 

ועים הידין בקשר עם המקרקע באשקלון" ___________" טקלמשתכן בפרויידירת מחיר כר חוזה מעל חתמתי/נו 
, )בחלק(   67חלקה  1476 רשום גוש , )בחלק(  58)בחלק (  54)בחלק(  21לק( , )בח 20חלקות :  1466רשום  גושכ

שכ' אגמים ב 1022ס' תמל/מ לפי תוכנית מפורטת  29מס' , מתחם  123, מס'  122, מס'  121, מס'  120 מגרשים מס'
 "החברה"(.-ן)להל 51-4823970ח.פ.ת ובניה בע"מ ר אגם תבור יזמוחיר למשתכן"( עם המוכ)להלן: "דירת מ ון לאשק

 
מחיר למשתכן, כהגדרת מונח זה  כדירתעל ידי המוכר רת הינה דירה הנמכמור נרכשת כאה ירהשהד ידוע לי/לנו

ים רה כאמור, לרבות כללבועים בו לעניין הדיק, על הכללים הכרז"( המ"-הלןכר )לבו זכה המו 223/2018 מס'  במכרז
 המתייחסים לרוכש הדירה.

 
 להלן:כ ת המפורטותויואים וההתחייבוי התנופה למילפנו תהא כידי/כי רכישת הדירה על   ,עלי/נו כם לפיכך, מוס

 
 חזיק/ים באישור מוכי אני/אנו  מכרז ,ה מסמכיזה ב הגדרת מונחכירה" א. אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י ד 1
 ל פי המכרז לצורך רכישת דירת למשתכן.הזכאות הנדרש ע        

      ח'ח )נספ צ"ב לחוברת המכרזהמ סחה במקרקעין בנוירכות/חדבר זכות בעלכן, חתמנו על תצהיר ב כמו        
 לחוברת(.        

 
 לת טופס שנים מיום קב 5רכישתה ועד חלוף  החל מיום, כן רת למשתאת די ורמכלב. אני/אנו מתחייבים בזאת שלא   

 דם מביניהם.המוק  , לה )בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור (רצוע ההגבישנים ממועד  7לדירה , או תוך  4       
 ירת דב כויותהשנים האמורות , על כל הסכם לפיו הז 5/7שלא לחתום, לפני תום ים ייבו מתחנן , אני/אכמו כ       

 השנים הנ"ל. 5/7יועברו לאחר תום ן שתכמל מחיר       
  חולו במקרה של מימוש ו רשות מקרקעי ישראל , כאמור לא יאיכון ו/התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והש   . 2

  ת של אי נסיבוידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בל תכן עחיר למשמדירת        
  ה על ידנו לבנק.ההלווא ןפרעו       

 ום כת ריששראל , תרשם הערת אזהרה בלשימדינת  בקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/אוו מני/הננ א      3
 /נו זו.יב התחייבותעסקה בדירת מחיר למשתכן , על פי כת עשייתמנע מהיל המקרקעין בגין התחייבות            

 בסך ם חויב בתשלוו, אחויב/נזחייבויותינו כים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התסמי/נו לנו ואנ/לי ידוע   ב       
 . שיכוןמשרד הבינוי והל ₪ 450,000של             

 
 
 
_              ________________                                                                 _____________________ 

 קונה         קונה
 

 וראיש
 

 שבע-בארב ,54/2 תדרותהסרדי ברח' הן שלמה במשטפני עו"ד אביהופיע ב____________הנני מאשר כי ביום  
הוזהרתי לאחר ש__ __________________  גב' _____________ נושאת ת.ז. _ת.ז. _מר __________נושא 

 את נכונות ה כן, אישר/ו שאע בחוק אם לא עיםוי/ים לעונשים הקבואהיה צפ האמת וכי ר   אתכי עלי להצהי
 ליה.ההצהרה וחתמו ע

 
 
 
                                                                         __________________ 

 עו"ד          
 
 
 
 
 
 
 
 


