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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,



 
 

 23 

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 

 

 


