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חוק המכר )דירות( ל (2) 2( או סעיף 1) 2סעיף והחברה מתחייבת לספק לרוכש בטוחה עפ"י  והואיל
 "(הבטחת השקעות חוק המכר" )להלן: 1974 –)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה 

  ;ובכפוף להוראות חוזה זה תנאי המכרזל בהתאם

במסגרת דירת מחיר  הדיוריחידת הזכות לחכירה בברה את חה ש מאתוהרוכש מבקש לרכו והואיל
יחידת הדיור במחיר ובתנאים זכות החכירה בוהחברה מוכנה למכור לרוכש את  למשתכן,

 הנקובים בהסכם זה להלן;

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא ונספחים:  .1

 נו. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממ .1.1

הסכם לבין דו משמעות בין הוראותיו של ה אי התאמה או ל סתירה,ל מקרה שכב .1.2
 הוראות הנספחים להסכם, יקבעו הוראות ההסכם, אלא אם נקבע אחרת במפורש 

וכן, במקרה   .רד הבינוי והשיכוןוהכל בכפוף להוראות הדין והמכרז ו/או הנחיות מש
לבין האמור במפרט, פח ג'( סנ)תכניות המכר ב אשר של סתירה בין התיאור המילולי 

 בד שלא יפחת מן המפרט המחייב. ברו הוראות המפרט ובליג

פך. האמור בלשון זכר יהאמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון רבים במשתמע וכן לה .1.3
 פך.יאף לשון נקבה במשתמע וכן לה –

 לותו של הסכם זה תעשה בכל מקרה אך ורק מתוך ועפרשנ הצדדים מסכימים בזאת כי .1.4
 ו/או לנסיבות עריכתו של ההסכם איות חיצוניות לא הזדקקות לרוב בו לסמך הכת

 .כל דיןהמכרז ול בכפוף להוראת 

 כל הצעה קודמת ו/או הסכם ו/או כל פרסום ו/או מצג ו/או הצהרההודע לרוכש כי  .1.5
בין במשתמע ו/או ו"פ, בין במפורש ין בע, בין בכתב ובו/או בקשה לבחירת דירה

ך וערניתנה לו האפשרות ל, לאחר שבטלים, והרוכש –ימים מים וקידופרוספקטים ק
השוואה בינם לבין הסכם זה, על התוכניות והמפרט המצורפים לו, החליט להתקשר 

כי רק האמור במפורש בהסכם  הודע לרוכש  .עפ"י הסכם זה ונספחיו בלבד החברהעם 
או לשלול דין ו/ עפ"י כל ש, אין באמור כדי לגרוע מזכויות הרוכויחייביו בנספחזה ו

פשרות לטעון כנגד החברה בכל ערכאה שהיא בעילת הטעיה, הצגת מצג כש האמהרו
חוסר תום לב, ו/או במקרה בו יהיו חסרים בהסכם פרטים שחלה על  ,שווא, תרמית

זה הינן לצרכי נוחיות בלבד  בהסכםכותרות הסעיפים  .החברה חובה לציינם עפ"י דין
מובהר כי ככל  שנות הסכם זה.פירוש ו/או פרי עזר לא או כלתכולא ישמשו כל אסמ

שהסכם זה אינו כולל מידע מספק בדבר פרטי הדירה, אזי החברה לא תהייה זכאית 
לשלול תוקף חוזי של מצגים ופרסומים שעשתה והרוכש יהיה זכאי לכל זכות דלעיל 

 כל דין. לפי  העומדת לו
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יחידי ד: "בסעיף זה בלב " )להלןכ"רוכש הזכל אחד מהמוגדרים ביחד במבוא להסכם  .1.6
"(, יהיה חייב יחד ולחוד וערב כלפי החברה בערבות מלאה והדדית האחד הרוכש

למשנהו לקיום הוראות הסכם זה ללא יוצא מן הכלל וערבות זו לא תפקע גם במקרה 
 על ידי החברה לאחד מיחידי הרוכש. הנחה של מתן אורכה ו/או ויתור ו/או

בועים במכרז וזה העומד בכללים הקד הבינוי והשיכון כחרע"י מש רשחוזה זה או .1.7
אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה,  "מחיר למשתכן".

להגביל או לשלול את אפשרות  להגביל את זכותו של הרוכש לנהל מו"מ על החוזה,
נות חוזה חסילהקנות ל ן טענות כנגד סעיפי החוזה עפ"י כל דין או כדילטעו הרוכש

הרוכש רשאי להוסיף נספח "היתר עסקה"  כנגד סעיפיו.יקורת שיפוטית כלשהי מב
 להסכם זה.

 הסכם זה ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר חתימתו על ידי שני הצדדים כדין. .1.8

 

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:  .1.9

 ותנאי תשלום. הצמדותיה, מחירה, ת הדיוריחיד -נספח א' 

 כני.ט טמפר -ב'  נספח

 .)מותנה בהיתר בניה סופי( ניות מכרכת -נספח ג' 

  נוסח יפוי כוח בלתי חוזר. -נספח ד' 

לחוק המכר )דירות(  1א2הודעה לרוכש בהתאם לסעיף  -נספח ה' 
 .1974 –הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 

דירת מחיר למשתכן  / "משפרי  ב התחייבות רוכשכת - נספח ו'
 .חסר קרקע הירותצ ור"יד

 .הוראות בדבר ייצוג משפטי -ז' נספח 

 .נספח ליווי בנקאי  -נספח ח' 

  

 הגדרות:  .2

בהסכם זה יהיו למונחים להלן הפרושים שבצידם, ובכל מקום שבצד פירוש קיימת 
תיהם ד מחובורפיה, התחייבות ו/או הסכמה יהיו אלה חלק בלתי נ, התנהצהרה

 הסכם זה: פי של הצדדים לתחייבויותיהם וה

יבנה ימצא יחידת הדיור ואשר יהבית אשר בו ת ו/או "הבניין" "הבית"
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על המקרקעין, על ידי החברה, בין בעצמה ובין 
בתים ע"י קבלן/י משנה, לחוד ובין ביחד עם 

 .יקט בפרו נוספים
יר ת מחול תכנירת במסלכמיחידת דיור הנבנית ונ "  דירת מחיר למשתכן"

 . למשתכן
מהרכוש המשותף  ,אם יוצאו ,חלקים שיוצאו ת"מיוחדו "הצמדות

ימת כמפורט מסו ליחידת דיורושיוצמדו 
 .א'בתכניות הבניה, במפרט הטכני ובנספח 

 או "הדירה" ""יחידת הדיור
  "הנכסאו "

כרת על הצמדותיה לרבות הנמ ריחידת הדיו
במפרט  טכמפורף תויחסי מהרכוש המשה החלק

 . 'א נספחבו הטכני
דרש הרוכש לשלם לחברה תמורת יהתשלום שי  ידת הדיור"ר יח"מחי

יחידת הדיור כאמור בנספח א' )כולל מע"מ( 
וביתר הוראות הסכם זה ובתוספת הפרשי 

 רעונויפהצמדה וריבית שהצטברו עד למועד 
 כל תשלום ותשלום.  שלעל בפו

 פיננסי ו/אוע"מ ו/או מוסד בם עליהפובנק  -"הבנק" או "הבנק המלווה"
גיד בנקאי ו/או גוף מממן, עימו תבחר תא

 המוכרת להתקשר בהסכם, לפי שיקול דעתה
, לצורך מתן ליווי הסביר ועפ"י הוראות המכרז

 פיננסי לפרויקט.
, סניף פועלים בע"מהנק בב 171711חשבון בנק  -"חשבון הפרויקט"

ם ע"י המשולמי םאשר אליו יופקדו הכספי 176
 בנספח א'ו גדרת, כההתמורה ל חשבוןרוכש עה

 )נספח תשלומים ומועדים(.
מפרט עבודות הבניה בהתאם לצו מכר דירות  -"המפרט" 

)נספח ב'( ושלא  1974  -)טופס של מפרט( תשל"ד 
ט מפר -יפחת מהוראות מפרט "מחיר למשתכן 

 .  שצורף לחוברת המכרז ד"אחי
  

לצורך  מאת בנק מסחרי הרוכש שיקבל האוהלו -"המשכנתא" 
קי של רכישת יחידת הדיור ן חלן ו/או מימומימו

 על פי הסכם זה. 
 על החברהחלות העבודות הפיתוח המפורטות  - "פיתוח החצר"

 ואלו בלבד. תכניותהמכוח 
מגורים כהגדרתה במכרז  דירותתכנית לבנית  -" תכנית מחיר למשתכן"

 מ"י. רומשרד הבינוי והשיכון  
 
 המכירה:  .3

יבויות הרוכש עפ"י הסכם זה, החברה מוכרת בזה לרוכש יחוי מלוא התבכפוף למיל .3.1
 .והרוכש רוכש בזה מאת החברה את הזכות לחכירה ביחידת הדיור
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יחידת יחס למובהר בזאת כי התחייבויות החברה כלפי הרוכש על פי הסכם זה חלות ב .3.2
 . בלבד הדיור

, על ידהאת שטח היח ל ידו, כוללת אך ורקעהנרכשת  ריחידת הדיוהודע לרוכש כי  .3.3
כמסומן בתוכניות המצורפות להסכם זה )נספח ג' להלן( ואת חלקה בשטחי  הצמדותיה

והיא תוכל לניידן,  יובהר כי זכויות בניה עתידיות יהיו שייכות לחברה .הרכוש המשותף
ירת כל קדם למכ ןותובלבד שמועד היווצר ב בכפוף להוראות כל דיןוכיו"להעבירן 

נייה שיתווספו לאחר המועד הנ"ל לא יהיו שייכות ות בזכוי בעוד טהדירות בפרויק
למען הסר ספק, החברה לא תהיה רשאית להותיר לעצמה זכויות ברכוש  .לחברה

פעולה כאמור.  ע לכלמתחייב שלא להתנגד ו/או לעכב ו/או להפריהמשותף. הרוכש 
ידת ה לבניית יחמהתחייבות החבר לגרועכדי  ל,יעבסעיף זה ל מובהר כי אין באמור

 ומבלי לגרוע   הסכם זה ולהוראות , התכניות המאושרותהמכרז ם להוראותהתאהדיור ב
 .ות התכנוןזכותו של הרוכש לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדויות בפני ועדמ

 ש הצהרות הרוכ .4

ל י הוא עומד בכשתכן וכמחיר למ לאשר כי הוא זכאי לרכוש יחידת דיור במסלומוכש הר .4.1
שים מזכאי לרכוש יחידת דיור במסגרת תכנית מחיר למשתכן וכי יחידת דרהנהתנאים 

רוכש כל ההדיור הנמכרת לו על פי הסכם זה הינה דירת מחיר למשתכן וע"כ יחולו על 
 נקבעו בתכנית מחיר למשתכן ובהסכם זה.כפי שהכללים, התנאים וההתחייבויות, 

ועד חתימת חוזה ת ממתברר, בכל ער כי היה ויבאופן בלתי חוזמסכים והוא  שכולר הודע .4.2
לא עמד  זה ועד למועד קבלת החזקה בדירה על ידו, כי נכון ליום חתימת החוזה, 

לו נפקה ו/או שהו ו/או משפרי דיור בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה
 יהא זכאי לכל פיצוי שהרוכי שלבתעודת זכאות בטעות, יבוטל חוזה זה לאלתר, מ

  . טול חוזה זהן ביבגי החברהמ

למכור את יחידת הדיור החל מיום רכישתה ועד לתום  יהיה רשאי לא לרוכש כי הודע .4.3
שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7 או ליחידת הדיור 4שנים מיום קבלת טופס  5חלוף 

חייב הרוכש מת לפי המוקדם מבין המועדים. כמו כן, ,)נרכשה יחידת הדיור בעקבותיה(
אמורות על כל הסכם לפיו זכויותיו ביחידת הדיור ים ההשנ 5/7ם תולחתום לפני  שלא

יחד עם זאת הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה  הנ"ל. השנים 5/7יועברו לאחר תום 
₪  450,000תר, בתשלום  בגובה ין היהפרת תנאי זה תחייב את הרוכש ב למגורים בלבד 

 .והבינוי ןלטובת משרד השיכו

תירשם על ידי החברה  כנספח ו'המצ"ב  ההתחייבות אי כתבתנב להבטחת עמידת הרוכש .4.4
הרוכש יחתום ו בספרי החברהאו /ו ו/או ברמ"י המקרקעין לשכת רישוםהערת אזהרה ב

 .עילמור ללהבטחת האלהסכם זה,  'וכנספח  המצ"בעל כתב התחייבות 

  . ל פי כל דיןה זה ועפי חוז לע אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות החברה

ו/או בחלל המחסן ו/או יחידת הדיור ו/או החניה,  מקרקעיןרש, כי בו במפוהודע ל ןכ .4.5
, עשויים לעבור ו/או להימצא מתקנים משותפים שונים, לרבות צנרת מים, ביוב, ניקוז

ות שיהרוכש נג יאפשר, , בתיאום מראשו כן, במקרה כזה. כמ'וכיוב , מאגרי מיםחניונים
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לגרום נזק למתקן מפעולות שעלולות הימנע תפים ולשומ הצורך לאותם מתקנים תדבמי
, כפי שהודע לו על ידי החברה בתכניות מחסןה ו/או בחלל הדירה בשטח משותף העובר

שותף שירשם בית מכמו כן ידוע לרוכש כי לכל  .המכר, המפרט והוראות התחזוקה 
עלות ב שאועל כן הוא ימשותף,  מאגר מים בלשכת רישום מקרקעין בפרוייקט יהיה

כקבוע עפ"י  אחזקת הבית המשותףבמסגרת  , בהתאם לחלקו היחסי וזאתוזקותאח
, ואין באמור והצמדותיה האמור בסעיף זה לא ימנע מהרוכש שימוש סביר בדירההדין. 

 ש עפ"י כל דין.הרוכ בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות

פי  ויקט עלפרה נון הקיים שלדור והתכו/או הסי האדריכליהתכנון  לרוכש כי הודע .4.6
יות, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, שבילים, מעברים, גינות, רחבות, מקום כנהתו

מתקני האשפה, צובר גז, מאגר מים )אם וככל שיהיה(, צנרת ביוב וכל אינסטלציה 
הועדה  רוהינו על בסיס אישומתקני עזר אחרים במקרקעין,  תונטנאאחרת, גדרות, 

הסופי של התכנון כי  לרוכש הודע לכך,אם בהת. ה(עדוו)קבלת החלטת  המקומית
כפוף בין היתר )אך לא רק( ו, התכנוןות וירש ות שדריל כפוףהפרויקט וסביבתו כאמור, 

 תאם להוראת כל דיןנו בהשיונות שיבוצעו או שיינתיות, אישורים, היתרים וריתכנל
 תוגבל ולא עוייפג לא ןדי כל י"עפ או/ו זה הוזמח ובעותנה הרוכש שזכויות בכפוף לכךו

שלא תפגענה ובלבד  התכנון, ועדות בפני הגשת התנגדויות לרבות לערכאות לפנות זכותו
ולא יהוו השינויים כאמור הפרת התחייבויותיו של המוכר  זכויותיו של הרוכש בדירה

 ומה ו/אוו/או מיק ו/או תכנונה הפנימי ה ובלבד וששטח היחידה עצמהסכם זבה
 ישתנו.  ד לה לאמוהצגבולותיה  ו

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהא רשאית להקים בבניין ו/או בסמוך לו,  .4.7
במיקום המצוין במפרט, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים, המשמשים עבור חברת 

ז. במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים ת והגהחשמל וספקיות התקשור
אין בהודעה כאמור כדי  רוכש בכתברה לכך החב עלע ן במפרט, תודית המצוי"ל לעומנה

 .לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לרוכש על פי דין

לו שהחברה שיעבדה לטובת הבנק המלווה בשעבוד קודם וראשון בדרגה וללא  הודעכי  .4.8
נה ווה תהייהבנק המל את כל זכויותיה בקשר עם המקרקעין, וכי זכויות בסכוםהגבלה 

ביחידת הדיור, כל עוד לא התקבל מכתב החרגה  של הרוכש יוויותן על זכזמל עדיפות בכ
)דירות(  והכל בכפוף לחוק המכר בקשר לזכויותיו ביחידת הדיורהמלווה סופי מהבנק 

 . 1974ה )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"

 דתוערת מגורים המיהינה דיכם זה, סהלו שיחידת הדיור הנמכרת לו על פי  הודעכי  .4.9
 ם בלבד.למגורי

המתוכנן  כניות ויפורט במפרט המכר,ו, כפי שיסומן בתכי הובהר לו כי מסתור הכביסה .4.10
להיבנות בדירה, ייתכן וישמש, בין היתר, לצורך אחסון דודים, צינורות ביוב ו/או כל 

 דרישת הדין ול תובהתאם להוראו החברה של ה הסבירל פי שיקול דעתחר, עמתקן א
  .שימוש במסתור כייעודו המקורי הרוכשמנע מייא שלובלבד הרשויות 

תהיה באישור הרשות ובהתאם  שהקניית זכות הבעלות ביחס לדירה,  רוכשל הודע .4.11
הקניית הבעלות שכל שדרוש על מנת  תעשה שהחברה ובלבד , על ידה יקבעוילכללים ש
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ת עד לובעהקניית זכות הלצורך  ות לרשותמתחייב שלא לפנ הרוכש. בפועללרוכש תיגרם 
  .השלמת רישום הבית המשותףעד ומל

 .  יקטניתן היתר בנייה לפרו 12.1.2020שביום כי הודע לו  .4.12

 הפריע באיזה אופן שהוא, בעצמו או באמצעותולא למתחייב לא להתערב  הרוכש .4.13
ט, או בפעולה קיו הפרוא יחידת הדיור , בבנייתם, על ידי מעשה או חוסר מעשהאחרי

ה, עד להשלמתו ייזה במשך כל תקופת הבנ הסכםי שותה על פזכאית לע שהחברהכלשהי 
ות לפנ שהרוכ. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הבניין בו נמצא הנכס

 ועדות התכנון. בפני , לרבות הזכות להגשת התנגדויותלערכאות

 זה הסכם להוראות בהתאם הדיור ליחידת שהוצמדה יהחנשה ככל יכ לרוכש הודע .4.14
 נכה י"ע החברה תתבקש בו במקרה אזי, הדין י"עפ כהגדרתה" נכה חניית" מוגדרת

 חנית  תוחלף ל"הנ "נכה חניית" את אחרת דיור ליחידת להצמיד( הדין י"עפ כהגדרתו)
לא בד שובל ברהחה ה הסביר של דעת לשיקול םתאבה קטבפרוי אחרת לחניה הרוכש

 . ת חניה כאמורגרע זכותו של הקונה בהצמדתישלל ו/או תי

 הדיור: יחידת בניית  .5

התחייבויות הרוכש כלפי החברה על פי הסכם כל המלא, המוחלט ובמועדן של כפוף למילוי ב
 ל, מתחייבת החברה: ן הכלזה, ללא יוצא מ

יחידת הדיור ת א ם כדין, מורשיעות קבלן/י ו/או משנהבאמצ לבנות בין בעצמה ובין .5.1
ובתכניות המכרז( בהוראות  )שלא יפחת מהמפרט המחייב כאמורפרט מב כמפורט

הרשויות הנחיות /הנספחים להסכם זה, היתר הבניה, תכניות הפיתוח ודרישות
מפרט וף לשינויים קלים שיידרשו בביצוע לעומת הובכפ ו/או הוראות דיןמוסמכות ה
 בצו מכר דירות ת ותרו, המהמפורטות ותם סטיזה פירוש" לצורך סעיף שינויים קלים)"

לא יהוו  כאמור לעיל בלבד קליםשינויים  2008-התשס"ח   תיקון(,)טופס של מפרט()
כלשהי מצד טענה הפרה של התחייבויות החברה על פי הסכם זה, ולא ישמשו כבסיס ל

בות לשהם, לרכו את הרוכש בתרופה או סעד כלא יזהרוכש, לרבות טענת אי התאמה, ו
כם זה ובכפוף הנקוב בהסולמסרה לרוכש עד למועד המסירה לשהו(, או שיפוי כ יפיצו

 להוראותיו.

אין לראות באי חודשים ממועד מסירת הדירה, ו 6בתוך עבודות פיתוח החצר תושלמנה  .5.2
ין יגמורים לעננם אי יתהבבמועד גמר הבניה כי יחידת הדיור או  צרהח וחהשלמת פית
 גמר הבניה תהיינה דרכי , ובלבד שבמועד יור המוגדר להלןדת הדה של יחימועד המסיר

שימוש סביר גישה ולבית ושפיתוח החצר עד לאותו מועד יאפשר  ובטוחות רותגישה סבי
המשך עבודות הפיתוח יתבצעו . גוריםלמטרת מ , על הצמדותיה,בבית וביחידת הדיור

 ור.האפשר הפרעה לרוכש יחידת הדיככל  באופן שימנע

שות על ידי הרגרש תבוצענה יתוח והתשתית עד לגבול המוכש כי עבודות הפר לרהובה .5.3
, באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה, וכי למעט תשלום בשם ובמקום המועצה

תאם למסמכי המכרז, אין ולא תהיה חר בההוצאות פיתוח לרשות או כל תשלום נדרש א
ודות ביצוע של עבהלמועדי  ולא באשריות, לא באשר לאיכות הביצוע ל אחרלמוכרת כ

 והתשתית הנ"ל. הפיתוח
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 ה:מועד המסיר .6

, ק ובמועדן של כל התחייבויות הרוכש כלפי החברה לפי הסכם זההמלא והמדוי למילויבכפוף  6.1
ות ופנקס השוברים בהתאם למפורט בהסכם זה הבטוחבייחוד תשלום מלוא התמורה והשבת ו

  םביו ורדת הדיה ביחית החזקלרוכש א רה למסורהוראותיו, מתחייבת החב ף לכלובכפו
לאחר לאחר שבנייתה הושלמה בהתאם לתוכניות ולמפרט,  (,"המסירה"מועד )להלן:  30.6.22

מוש בטוח וסביר בדרכי יולש םראויה לשימוש למגוריכשיחידת הדיור ו לבניין 4שניתן טופס 
אדם וחפץ מכל  פנויה,  ) כאשר לפחות מעלית אחת עובדת(תףוהגישה אליה וברכוש המש

של צד שלישי, למעט משכנתא כות אחרת מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא או ז הוחופשי
 פי בקשת רוכש הדירה-ואה לרכישת הנכס או משכנתא שנרשמה עלשניתנה כביטחון להלו

תוך הדירה בהתקיים התנאים מהשעבודים לטובת הבנק המלווה, אשר לא ימומשו וא כנתהמשו
(, כשי דירותחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רונות והכל בכפוף להכוום במכתב הנקובי
 .1974-תשל"ה

מובהר כי, במועד החתימה על הסכם זה, על המוכרת למסור לידי הרוכש הוראות תחזוקה 
הן חתומות על ידיה. ש"(, ותצרפם להסכם ומפרט, כאות תחזוקה ושימושרהו: "ושימוש )להלן

עד תמסרם עד למו במועד החתימה כאמור, אזייהיו בידי המוכרת לא קה התחזוראות ככל שהו
   . לידי הרוכש  המסירה

 לא שהיא סיבה מכל יום 60 א יעלה על שללרוכש  המסירתהשלמת  יחידת הדיור וב איחור
  . כלשהו בפיצוי הרוכש את יזכה ולא ההפר יהווה

הרוכש זמין את ת, ובה בכתב הודעהכש המוכרת לרושלח ת יחידת הדיורלמת שסמוך למועד ה 6.2
  21 -שלא יהיה מאוחר מ המוכרת,  ם בינו לביןד שיתואועבמ לרשותו, יחידת הדיורלקבל את 

לעיל ו/או לא כו שותלר הדירהלא יתאם מועד למסירת שהרוכש ככל  . ימים ממשלוח ההודעה
ה נוספת, דעהווכרת מהשלח לו ת, במועד המסירה הסופי ותלרשו יחידת הדיוריגיע לקבל את 

 10 -שלא יהיה מאוחר מ ותו,לרש הדיוריחידת בשנית לתאם מועד למסירת  הרוכש ובה יתבקש
  .הודעה זוימים ממשלוח 

המסירה מתבצעת שמקרה מובהר בזאת כי החברה תתאם את מועד המסירה עם הרוכש, הן ב 6.3
 ר.  כאמוהמסירה  הן במקרה של הקדמה או דחיית מועדובהתאם ללוח הזמנים שבחוזה זה 

 להשליםו מול החברהחשבון הוע גמר יצב על הרוכש להסדיר אתיהיה סירה בפועל עד למועד המ
 . בהתאם למפורט בנספח א')ככל וקיימים(, והכל  התחייבויותיו לחברהאת כל יתרת 

 . ,ובאופן הקבוע בהסכם זה המסירהידת הדיור במועד יב לקבל את החזקה ביחיחש מתהרוכ 6.4

יקויים )אלא אם היו בדירה ליור למרות שהושלמהאת החזקה ביחידת הדל קברוכש לסירב ה 6.5
, יתואם מועד או לא הופיע לקבל את החזקה בה גורים(,ר אינם מאפשרים שימוש סביר למאש

כמועד  ,החלופי מועד המסירה, ייחשב עד החלופי שתואםוכש למלא הופיע הרו .חלופי למסירה
ש על פי הסכם זה, ולרבות, אך רוכהתחייבויות ההקשור ב ר וענייןהמסירה בפועל לרוכש לכל דב

אחריות למצבה, התשלום יתרת מחיר יחידת הדיור, לעניין ליות האמור, לפגוע בכלמבלי 
והחבות לשאת בכל התשלומים,  ,להלן( 6.6ובכפוף לסעיף  לאחזקתה ושמירתה )כאמור

 ות עליה. הבעליור או מההיטלים הנובעים מהחזקת יחידת הדוההוצאות, המסים 
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תהא  אף כי הוזמן לכך,ירה המס מועדבכש לקבל לחזקתו את יחידת הדיור יע הרולא יופ 6.6
כשומר חינם לפי הוראת חוק השומרים, התשכ"ז כלפי הרוכש לשמירת הנכס החברה אחראית 

או פגם או תשלום פיצוי ליקוי  לכתיקון ב תהא חייבתהחברה במצב כאמור, בלבד.  1967 –
 . 1967 בהתאם לחוק השומרים, התשכ"ז  לות עליהי יתר החובות המוטילוולמ ,וכשלר

ם משלוח הודעה לרוכש על תאריך המסירה אין בה אישור כי הרוכש שילם את כל צע 6.7
 יך המסירה. רד לתאהתשלומים החלים עליו לפי הסכם זה ע

לבד ימים וב 60, בתקופה של עד החזקה בדירהרת ימסהמוכרת זכאית להקדים את מועד  6.8
י מועד מסירת דשיים לפנמוקדמת כאמור לא יאוחר מחוה על מסירה לרוכש הודע השמסר

ימים כאמור, מותנית  60הקדמת מועד מסירת החזקה בתקופה העולה על  .החזקה שהוקדם
 בהסכמת הרוכש.

תחול האחריות לאחזקתה  ו,ל מי שנמסרהחידת הדיור לרוכש או רואים אותה כיסרה מנ 6.9
הדיור  מיסים וההיטלים הנובעים מהחזקת יחידתהם, ההוצאות, התשלומי לשאת בכלוהחבות 

 . ככל שאכן אמורים לחול על רוכשמהבעלות עליה,  או

נם יעוכב חיבור המים יב שבגיובהר כי החברה אינה אחראית כלפי הרוכש לכל מניעה ו/או עיכו 6.10
ברה אחראית בגין תהיה הח , וכן לאלביתו/או כל תשתית אחרת  ו/או החשמל ו/או הטלפון

רשות מקרקעי , רשות מקומית, חשמל, בזקהי, לרבות חברת האו מחדל של רשות כלש מעשה
 נםאיאינם בשליטתה ו חברת גז וכיו"ב, ובלבד שהעיכוב או המניעהישראל, משרד השיכון, 

 את העיכוב. למנוע  תעל מנ העשתה כמיטב יכולת יים בחברה וכי היא ותל

כוש אף ביחס לר , ובכפוף לכל דין,יביםהמחוולו בשינויים ף זה יחות בסעירההוראות האמו 6.11
 )להלן:  דיירים בבנייןלשלושת ה תימסרבפרויקט המשותף  ף שבבית. החזקה ברכושהמשות

כתנאי למסירת החזקה  ,בבנייןת הדיור יחידבחזקה תימסר ה הםלאשר  "הנציגות הזמנית"(
כלל בעלי  שםב משותף לידיהםרכוש הו את הבליקהדיירים הנ"ל  .הםת הדיור שלודיביח

ט החברה על ליבהעדר החלטה ע"י הדיירים הנ"ל תח .ה.מסירוקול פרוט עמם ךיעריו היחידות,
  .הרכוש המשותףמסר יי הםל יםהדיירשלושת 

רום לעיכוב מקביל גלקבלת הרכוש המשותף, י של הנציגות בע מסירובנוב שימובהר, כי כל עיכ 6.12
  .וש סבירלשימ ראוי כוש המשותףד שהרובלב רותיתר הדי במסירת

 
 מסירה: באיחור  .7

 של הפרה היהוו לא – ימים 60 על יעלה שלא לקונה ובמסירתו כסנה בהשלמת איחור .7.1
 .כלשהו בסעד הרוכש את היזכ ולא זה בהסכם תהמוכר התחייבויות

 כתוצאה םא או עליהם שליטה תלמוכר ושאין תרבמוכ תלויים שאינם מגורמים כתוצאה אם .7.2
 כלליות השבתות או/ו שביתות, מהומות, איבה פעולות, כללי גיוס, החממל לרבות, עליון מכח
 לרבות) אדם בכח ארצי כלל מחסור, בניה בחומרי ארצי כלל מחסור, במשק או הבניה בענף
, קבורה אתר או עתיקות גילוי ,חריגות טבע תופעות(, פועלים כניסת הגבלת או כללי סגר עקב

, תוכרמה חריותבא ןשאינ המקומית הרשות י"ע עותהמבוצ הפיתוח עבודות בביצוע ראיחו
 בהשלמת עיכוב יחול, תהמוכר חריותבא הוצאו שלא ובלבד, עירוניים או ממשלתיים םויצו
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, ל"נה העיכוב או מההפרעה סביר באופן המתחייבת מןז פתקובת המסירה מועד יידחה, הנכס
 בהתאם, התמורה בוןשח על רוכש לשלםה על ראש חרוןאה התשלום אף יידחה זה ובמקרה

 האפשר במידת להקטין או למנוע מנת על סבירים צעיםבאמ נקוטת תכרהמו. התשלומים ללוח
 .הנכס בהשלמת העיכוב את

 אירועים לגבי תחול לא זה בסעיף כאמור המסירה מועד דחיית כי יובהר, ספק הסר למען .7.3
 שהיה או, במשתמע יןוב במפורש בין, תוכרמה על טלומ ולתוצאותיהם להתרחשותם שהסיכון

 .סביר באופן לגביהם ןהסיכו את לקחת העלי

 המנויות מהסיבות אחת בשל המסירה מועד את לדחות הצורך על למוכרת שנודע לאחר בסמוך .7.4
המוכרת  תודיע(, ניהםימב המוקדם לפי) המסירה מועד לפני מחודשיים רחיאו אול, זה בסעיף

 המסירה מועד את וכן לדחייה הסיבות את הבהודעת ותפרט המסירה מועד תיידח לרוכש על
 המסירה מועד ואת הדחייה תקופת את לקבוע ניתן לא ההודעה הוצאת שבמועד לככ. החדש
 .ל"הנ אודות הנתונים לה היוודע םע תרדנפ בהודעה כך על המוכרת תודיע, החדש

 בסעיף המנויות מהסיבות חתאמ המסירה מועד לדחיית שהצורך במקרה, לעיל האמור אף על .7.5
 לרוכש על המוכרת להודיע תוכל, המסירה עדומ לפני יםהאחרונ החודשיים במהלך התעורר זה

 הצורך ללה ע שנודע לאחר בסמוך, אלה חודשיים במהלך גם כאמור המסירה מועד דחיית
ה יתהי רת לאזה, המוכ סעיף תנאי של תקיימותםהל שבנוסף ובלבד המסירה, מועד את לדחות

 השלמת  את המעכב הגורם של התרחשותו את סביר, בעת כריתת החוזה, ןבאופ יכולה לצפות
 .הנכס

)להסרת  ,המסירה ממועד חודשים 6  על תעלה זה סעיף לפי המסירה מועד שדחיית במקרה .7.6
לעיל(  7.1יים המנויה בס' שי מנין ששת החודשים כולל את התקופה  בת החודכובהר ספק מ

, מורהתה חשבון על ששילם הסכומים כל של השבה לולקב ההסכם את לבטל יוכש זכארה יהיה
  .סיכול של במקרה חוזה של ביטולו לגבי הדין הוראות יחולו כאמור ביטול על .ו הריאלירכבע

 ירהסהמ ממועד ימים 60 שחלפו לאחר הדירה לרוכש רהיהד את מסרה לא שהמוכרת ככל .7.7
  ממנו חלק או חודש כל בעבור, להלן המפורט בסכום ,נזק תכחהו בלא, לפיצויים הרוכש זכאי

 :כלהלן, בפועל רהסילמ רה ועדממועד המסי

 1.5 -ב מוכפלים כשהם ובמיקומה בגודלה דומה דירה של שכירות לדמי השווה סכום  .7.7.1
 מאותו  םיחודש שמונה בתום וסיומה המסירה במועד תחילתהש פהקוהת בעבור –

 .מועד

 -ב מוכפלים כשהם קומהמיוב בגודלה דומה דירה של ירותכש לדמי השווה סכום .7.7.2
 .ואילך המסירה מועד לאחר חודשים תשעה תהשתחיל הופתק בעבור -1.25

 בעד יצוייםפה. דשחו אותו בעד חודש כל בתום ישולמו לעיל 7.7 בסעיף הקבועים הפיצויים .7.8
 ים.האמור הימים שישים בתום ישולמו, ההמסיר במועד שתחילתם הימים שישים
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 מסירה:  ולטוקפרו .8

 מטעמו לפני ובסמוך  אמצעות מיבעצמו ו/או ב הנכס את לבדוק רשאי יהיה הרוכש .8.1
המוכרת  י"ע תיערך המסירה במועד המוכרת. עם מראש בתאום, המסירה למועד

ר ה אשמהתא אי יצוין כל פגם, ליקוי או ובה, ידם על םתיחת אשר, והרוכש תרשומת
 (."ירההמס פרוטוקול"להלן: )המסירה  ידי הצדדים במועד-התגלו על

 צדדים.גות של כל אחד מהייאו הסת כל הערהפרוטוקול המסירה יכלול  .8.2

 הרוכש  לרשות הדירה העמדת שבעת כך על להעיד כדי המסירה פרוטוקול בעריכת אין .8.3
 הרוכש לרשות ירהדה העמדת בעת לגלותן היה שניתן בין, ות נוספותמהתא יא היו לא

להעלות טענות בדבר  כדי למנוע מהרוכש כאמור, ואין בכוחו תןלגלו תןינ היה שלא ובין
 .אי התאמה

 .כל דין פי על המוכרת אחריות את לשלול או לסייג כדי המסירה פרוטוקול בעריכת אין .8.4

שאין בדירה ע המסירה עצמה משום ראיה לכך ובביצ אין בפרוטוקול המסירה ו/או .8.5
 הרוכש.לשביעות רצון או שהיא נמסרה יים וליק

 סירה.מה בפרוטוקול 8.3-8.5 סעיפים הוראות את לכלול מתחייבת וכרתמה .8.6

 ות הבדק והאחריות: ופתק .9

תקופת הבדק ותקופת האחריות של החברה כלפי הרוכש בגין יחידת הדיור יהיו כאמור  .9.1
  .1973 –, התשל"ג רות()די רכבחוק המ

ופת דק ותקופת הבתקן יר לענישקיים, כדין יחידת הדיו דין הרכוש המשותף, ככל .9.2
  . 1973 -)דירות(, התשל"ג ר בחוק המכראמו, כהאחריות

מוסכם, כי וראה אחרת בדין ו/או במכרז הנוגדת את האמור בסעיף זה להלן, אין הככל ש
 6.1בהתאם לאמור בסעיף ייעשה בניין של ה ף" לגבי הרכוש המשותמועד המסירה"

נוגעים חלקי הרכוש המשותף ה עם השלמתבבניין,  יחידות הדיורכשי כל רו ר, עבולעיל
משותף או אותו חלק ממנו שהושלם רכוש היחשב היה י החברה, ובמועד זלעניין על יד

כות ע בזוגבבניין, וזאת מבלי לפ יחידות הדיורכנמסר לחזקתם ולרשותם של כל רוכשי 
לידיו. יחידת הדיור ת החזקה ברוכש לבדוק את מצב הרכוש המשותף בעת מסיהר

 נ"לה יםדיירה לושתלשאו  ה רשאית להסב לרוכשד כאמור, תהיה החברועכם כי בממוס
ייבויות לתיקונים שתקבל מאת קבלני משנה ו/או מספקים או להמציא לקונה ההתחאת 

, התחייבות לתיקוני תקופת הבדק ו/או ןהעניי או הזמנית, לפי או לנציגות החוקית
ה ו מוצר ו/או עבודו/א פקו מתקןמטעם קבלני המשנה ו/או ספקים שסי האחריות

ים, שמל או גז, גנרטורים, משאבות מת, דודי חת אחריות, כגון מעליולגביהם נהוג לת
 למען הסר ספק, הסבת ההתחייבויות .אביזרי אינסטלציה, מנעולים, דלתות וכד'

להוראות הדין  נים בהתאםולבצע תיקהחברה מחובתה  את פטורמור לא תנים כאלתיקו
י ירה ולתיקון כל אוי התחייבויותיה שהעבבה כלפי הרוכשים למיליוותר ערוהחברה ת
מטעם רוכשי יחידות  יה לחברה נעשו פניותיובלבד שטרם הפנל פי כל דין.  התאמה ע

 .א נענום שליקמשנה ו/או הספה ילקבלני הדיור בבניין
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  חזקת שימוש בחומרי בניה טובים: .10

ן )ובהעדרם, תקי נושאים תוולציבור כהנמכרים מר, במוצר או בסחורה כלשהי ש בחווהשימ
כמסומנים או על פי תקן ישראלי או על פי תקן אחר ות תמתחות המבחנויהנמכרים לציבור 

תימה על הסכם ת הח( בעבוטו/או כשהם מקובלים בשימוש בענף הבניה כבעלי סטנדרט בניה 
הכל ום יה טוביומרי בניייחשב כשימוש בחלת ההיתר, יום קבלתקפה ובהתאם לגירסת תקן זה,

  .ולהוראת כל דין במפרט במכרז,  אמורכפוף ל

  יקונים:ביצוע ת .11

במפרט או  ובנכס, לעומת תיאור התגלתכל אי התאמה ש העל חשבונ המוכרת תתקן .11.1
כפי שהינם  ה להיתר, תנאיו ואגרות(ה )בקשוהבני התכנון בתקן רשמי או בתקנות

ק המכר על פי הוראות חורת וכהמעל  להח הושהחובה לתקנ ,חתימת הסכם זה דבמוע
חוק " -" ו אי התאמות, ""אי התאמה" בהתאמה: )להלן 1973 - תשל"ג ,)דירות(

 חוק המכר.הקבועות בלמשך התקופות  , וזאת"(המכר

יודיע שהרוכש מותנות בכך  ,כאמור לעיל ותהתאמ יאקון ילת תהמוכרהתחייבויות  .11.2
 הותה, ואם לא ניתן לגלירמועד המסתוך שנה מ כל אי התאמה על קיום תרלמוכ

 תה, תוך זמן סביר מהיום בו נתגלשרשות הרוכבעת העמדת הדירה ל בבדיקה סבירה
 .("הודעה בדבר אי התאמה" אי ההתאמה )בהסכם זה:

ואשר המוכרת מחויבת לתקנה על פי  וןלתיק תכאמור הניתנ אי התאמה תההתגל .11.3
י התאמה, תתקן דבר אהודעה ב וניתנה למוכרת, המכר או הסכם זה קהוראות חו

 רוכשהזה והדין, ובתנאי שאות הסכם אמה כלעיל על פי הורמוכרת את אי ההתה
 אפשר למוכרת הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.

 במשך יותר או אחת פעם אותה קנהית שהמוכרת לאחר אי התאמה והתגלתה חזרה
-אי של נהשתיקו או, ההתאמה-אי בדבר הרוכש הודעת עדובמ שתחילתן שנתיים

, הרוכש הודעת ממועד ירסב זמן בתוך אותה תיקנה לא והמוכרת דחוף ההתאמה
התיקון. במקרה זה, ימסור הרוכש  בהוצאות תישא והמוכרת הרוכש לתקנה רשאי

 ביצוע התיקון.ב טרם בכת ךכלמוכרת הודעה מוקדמת על 

תו לשם בדיקנס לנכס או לקבלני משנה, להיכו/, לקבלן תרלמוכמתחייב לאפשר  הרוכש .11.4
נכס תיקונים ע מתוך הוכן לבצ ,ני אי ההתאמות, ככל שתהיינהתיקו את כדי לבצעו

עשו בשעות ין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייידרשו ביחידות אחרות בבנייש
 .הרוכשעם  מראש םאויבתוסבירות 

ה ולפי בהסכם זכאמור  ןצועיבב תחייביא הש אי ההתאמותבצע את תיקון המוכרת ת .11.5
 תאמה.הרוכש בדבר אי הה מסירת הודעת ממועד סביר זמן דין בתוך לכ
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גרם נזק לנכס או לרכוש יכלעיל יע"י המוכרת צוע תיקונים יתוצאה מבשכ ככל
ו הרכוש המשותף הנכס אמצב  תחזיר אתכל נזק כנ"ל והמוכרת תקן תהמשותף 
 ן.תיקוהרי לאחר סיום עבודות ם האפשד, בהקככל הניתן לקדמותם

או ית הבנין כתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבני לרוכשוכל להמציא ת תהמוכר .11.6
חומרים ו/או אביזרים הנרכשים מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של 

 הרוכש , אחריות ישירה כלפי ו הספקלן אבקמוכנים מספקים, בהם יקבל על עצמו ה
סחורות שבוצעו או וההחומרים המוצרים,  ,המערכותאו המתקנים,  תלגבי העבודו

או תעודות אחריות כלעיל, יבות התחי יכתבהמוכרת לרוכש  האסופקו על ידו. המציש
הודעה בדבר אי התאמה לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הרוכש יהיה על 

נענה בתוך זמן  אל או הספק הקבלןשמקרה ב למוכרת.פנייתו  ר העתקהעבילו כלעיל
מת ו לבצע את התיקונים מחבלן או הספק לא יוכלקהכש או שסביר לדרישת הרו

חמת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת או מרוק יאו פפשיטת רגל 
והמוכרת  יקוניםוע תציבדרישה לבלמוכרת רשאי לשוב ולפנות הרוכש , יהיה הרוכש

 למען הסר .כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין תתקן את הליקויים ואי ההתאמות
מות על פי כל התאון אי ת לתיקאמור כדי להסיר מהמוכרת אחריובהר כי אין בספק, יו

 ן.די

נוצר מעבודות הוכח כי לא תהא אחראית ולא תתקן כל ליקוי ש מובהר כי המוכרת .11.7
ממעשה  או מאחזקה רשלנית של יחידת הדיור ו/או/אותה וקה נזחושינויים מחוסר א

סביר ו/או אי רגיל וו/או מבל ות התחזוקהארתאם להושלא בה ו/או מחדל של הרוכש
תקנים הטעונים בי נשוא הליקוי, בחוזי שירות לגבי מהתקשר, לגמחמת שהרוכש לא 

 . דין והכל בכפוף להוראות ה אחזקה שוטפת

ת ולא יאפשר הרוכש את הביקור מסיבשבמידה וק הרי בחו תרככל שאין הוראה אח .11.8
בועים במפורש נאים שאינם קקונים בתו/או התי התלויות בו או יתנה את הביקור

לא  אזי צוע התיקונים עצמם,כש לא יאפשר בישהרומקרה או ב או בדין בהסכם זה
 . חייבת לבצע תיקונים ביחידת הדיור המוכרתתהא 

הרוכש ביצע שינויים  באם ,כאמור לעיל המוכרת וע אתהרוכש יהיה מנוע מלתב .11.9
ופן ישיר ו/או התקנתן גרמה, בא ח כיהוכ אשר עמו,י מי מטתוספות בעצמו ו/או ע"ו
   .חוק המכר )דירות( בכפוף להוראותתאם ול בהוהכ קיף לפגמים הנ"לע

לרוכש כי מערכות הרכוש המשותף, כגון מעליות, כיבוי אש וכן מערכות  הודע .11.10
דורשות תחזוקה האחרות, עד כמה שיש כאלה, הנן מערכות מורכבות תפות משו

ת ר, בהוראות. לפיכך, אחריוכמפורט, בין הית וזאתכך, ים למומחשוטפת על ידי 
גבי מתקנים ומערכות אלה, כמו גם ת הבדק כלפי הרוכש לברה בתקופוחבות הח

חזוקה ית בתאחריות הספקים של המתקנים והמערכות הנ"ל כלפי החברה, מותנ
 כשים . הרוכש מתחייב, ביחד עם הרוםנאותה שלהם על ידי הספקים ו/או מי מטעמ

של ם הספקים ן יתקשרו עהרוכשים או נציגות הבניי ין, לגרום לכך כיבבנירים האח
כות בהסכמים לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים במשך כל תקופת אותם מתקנים ומער

 הבדק.

 שינויים ותוספות:  .12
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שדרוגים  לבצע לא יתאפשרלהוראות תכנית מחיר למשתכן י בהתאם כ וכשלר הודע .12.1
יחידת למועד קבלת מפתח תימה על הסכם זה ועד ד החממועהחל  ,יחידת הדיורב

ארון  (1): טים להלןמפרט והמפורהכלולים בעל הפריטים ר עט ויתו, אך למהדיור
( 4)דות טלפון, ונקו בית תקע (3) )כיור, אמבטיה ומקלחת(,סוללות למים( 2)מטבח, 

   .  דלת כניסה למרפסת שירות

דיור דת היחי רוכשיר למשתכן", "מח מכרזאות להורפוף להוראות כל דין ובהתאם כב .12.2
ריטים הכלולים ת הדיור ולוותר על פריט מבין הפצוף ליחידאשר יבקש לבחור את הרי

ימי  7חות )לכל הפ ע"י החברהמולו יקבע י, עד למועד שחייביהא במפרט ההסכם, 
)ה( לחוק 3עיף מועד הקבוע בסהלא יפחת מן  מקרה,בכל  ואשר אש(עסקים מר

ין לוותר על פריט מבו כאמורהריצוף את  לבחור ,1973 -גהתשל" ,ות()דירהמכר
 . המצורף להסכם זה נספח ג'והכל בהתאם להוראות כנגד קבלת זיכוי כספי , םיהפריט

ימי  7, לפחות אתוהחברה תתאם אזי  ככל שהרוכש לא יגיע במועד שתואם מראש, .12.3
מור גם במועד ף כאריצואת החור חדש. היה ולא הגיע הרוכש לב דעסקים מראש( מוע

ליו בלבד, סיבות הקשורות א, מהנוספתבפעם  עמו ש ו/או שלא ניתן היה לתאםהחד
תבחר החברה את הפריטים דלעיל בהתאם לשיקול דעתה הסביר ולרוכש לא אזי 

   . החברה בגין כךכלפי תהייה כל טענה 

וכש ם הרעל שיור ת הדדכש ועד לרישום הזכויות ביחיומיום מסירת יחידת הדיור לר .12.4
ו תוספת ביחידת ל שינוי אשאי לבצע כהמקרקעין, לא יהא הרוכש רבלשכת רישום 

. ר הטעונים היתר בניה ובלא שהקדים וקיבל היתר בניה כדין לשינוי ו/או לתוספתהדיו
  ים בגין כך.קעל ידו עלול להסב לחברה נזינוי כאמור שיתבצע כל ש הודע לקונה כי

  הפרויקט רישום .13

רצלציה עפ"י החוזה, ובכפוף לרישום פ הרוכש התחייבויותיו שלי כל למילווף בכפ .13.1
רשם יתפעל על מנת שהפרויקט י החברהקרקעין, על פי תשריט איחוד וחלוקה, במ

אך  החברהשל  הסביר דעתה שיקולבפנקס הבתים המשותפים, באופן שיהיה לפי 
ת בדירה על כויום הזרישועל לתפ החברה, וכן והמכרז קרקעיןמלהוראות חוק הבכפוף 

מתחייבת לעשות את כל  רההחבן זה, בלשכה כיחידה בבית משותף. בעניי שוכהרשם 
 אלה:

לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליה בקשר לרישום  .13.1.1
 ל חלוקה ואיחוד של המקרקעין שבה נמצאת הדירה,עין שבפנקסי המקרק

 במועד המוקדם ביותר האפשרי;

מועד תפים לא יאוחר מתום שנה מת בפנקס בתים משוהבי ישוםם לרלגרו .13.1.2
האיחוד של המקרקעין כאמור בסעיף מקרקעין של החלוקה ובפנקסי ה רישום

 אוחר;המפי , להרוכשלרשות  יחידת הדיוראו ממועד העמדת  ( לחוק1ב)א()6

בפנקס הבתים המשותפים לא  רביחידת הדיו הרוכשלגרום לרישום זכויות  .13.1.3
ים הבית בפנקס הבתים המשותפ דשים ממועד רישוםה חושיש מתוםוחר יא

 , לפי המאוחר.הרוכשדירה לרשות ד העמדת האו ממוע
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למען הסר ספק, החברה מתחייבת לרשום את זכויותיו של רוכש הדירה  .13.1.4
  ילוי התחייבויות הרוכש בהסכם זה. וף למ, בכפבפנקסי המקרקעין

רדו של מקרקעין ו/או במשום הריש לשכתיע ביחידת הדיור יידרש להופרוכש וככל  .13.2
או רישום הזכויות /רישום הבית המשותף ורך קידום רישום, לצוהדין המטפל ב-עורך

 ביחידת הדיור שלרשותו, מועד התייצבותו יתואם מראש עם המוכרת.

קופות א יבואו במניין תל, ללעי 13.1ם כהגדרתן סעיף ב תקופות הרישובחישומובהר כי  .13.3
ם עקב נסיבות שלא בשליטתו גרהרישום נב בביצוע ן כי העיכושהמוכר הוכיח לגביה

 13.7 -ו 13.6, לרבות הסיבות המנויות בסעיפים והוא לא יכול היה למנוע את קיומן
 .להלן

ו שמ על הראפשרות חוקית לרשום את הדי הכי אין במועד חתימת חוזה זהודע לרוכש   .13.4
רה של ויות החכירישומו כבעל זכ סף הודע לרוכש כי נוב שום המקרקעין.רי ריבספ

וצרו התנאים המשפטיים והמעשיים לכך. מבלי לגרוע מהאמור הדירה ייעשה לכשייו
יעשה לאחר שיושלמו כל יידה בבית משותף, ה כיחשרישום הדיר גם לו הודעלעיל, 
שריט יה בלשכה על פי תרצלצום פריש כללםם המוקדמים לרישום כאמור, וביההליכ

כי עד אשר לא יסתיימו ההליכים כאמור   דע לרוכש אשר על כן, הו .  איחוד וחלוקה
עתה בסעיף זה, לא ניתן יהיה לרשום את הפרויקט, או כל חלק ממנו, לפי שיקול ד

  .הדין  תוהכל בכפוף להוראו , כבית משותףהחברהשל ביר סה

, תהיה הדירה חופשיה כשהרובדירה על שם  ויותהזכ ישוםעת רמתחייבת כי ב החברה .13.5
 ו/או לחובתו.  הרוכשכנתא, למעט אלו שנרשמו ביוזמת יעבוד, משמכל עיקול, ש

תפים ו/או המשו גרם ברישום הבית או הבתיםי, כי כל עיכוב אשר ירוכשהודע  ל  .13.6
כרת מושלו שאינם תלויים במוכרתמגורמים  כתוצאה הרוכשם ברישום הזכויות על ש

ת השונות, די הרשויוו/או על י הרוכשנגרמו על ידי ככל שו, הייתה שליטה עליהם לא
לא רק, הוועדה, הלשכה, רשות המסים, רמ"י ידחה את מועד ביצוע  לרבות, אך

 לעיל 13.1ף כאמור בסעי החברההתחייבויות 

 כשהרוצורך הגעתו של ואם מועד לתבלשכה, י הרוכשכשיתאפשר רישום זכויות  .13.7
עדים , במוהרוכשרה ע"ש המטפל ברישום הדי ו/או למשרד עוה"ד הברהחרדי משל

ו/או עוה"ד המטפל ברישום הדירה על שמו לצורך רישום הזכויות  החברהבעו ע"י שייק
דרשו לצורך רישום הבית יל המסמכים שיעל כ בדירה על שמו, בין היתר לצורך חתימה

רך מסמך שיידרשו לצואו /דה ותעו ו/אוו המצאה למוכרת של כל אישור אמשותף ו/
טלים שחובת המסים, ארנונות, הי תשלום כל ה אישור עלביצוע הרישום, ובכלל ז

 . הרוכשתשלומם על פי החוזה מוטלת על 

מוקדם ה לתאם עימו במועד המטעמ למוכרת ו/או מיאפשר יושתף פעולה י  הרוכש
רום לדחייה ה יגיף זת סעוראובקיום ה הרוכשכל עיכוב מצד  .ביותר האפשרי הניתן

רשמנה הזכויות בדירה לא תימודגש כי , בהתאמה. ע פעולת הרישום הרלוונטיתבביצו
 ישלים את כל התחייבויותיו לפי חוזה זה.   הרוכשש לפני הרוכשעל שם 

ם, ילהמציא למוכרת ו/או לעוה"ד המטפל את כל המסמכ וכשרהכמו כן, מתחייב 
זכויותיו ברמ"י  להמציאם לצורך רישום הרוכשעל ם, שהתעודות והאישורים הדרושי
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ק, אישור מס רכישה לרישום וונטיות, לרבות, אך לא רשויות הרלבלשכה, מכל הר ו/או
ריות ]נוסח ת העילפקוד 324בפנקסי המקרקעין, אישור מועצה ללשכה )בהתאם לסעיף 

 זכויותיו לטובת בנק(.  כשוהרחדש[( ושטרי משכנתא )ככל ששעבד 

 הרוכש להלן, כדי לפטור את  18פורט בסעיף וח הבלתי חוזר, כמהכ פוייתן ין במאי
 מהתחייבויותיו בסעיף זה.

ייצב במועד שתואם עמו ית לא כשהרואו אם  הרוכשאם לא ניתן יהיה לתאם עם  .13.8
 הרוכש של חדל מת מע מחבוצ אם התעכב הרישום או שלא ל אוילע 13.7כאמור בסעיף 

לעיל,  13.7בהתאם לסעיף יבויותיו לא מילא במועד את מלוא התחי הרוכשש או מחמת
ימים  14ה התראה בת עברה לקונוד שהובלב הרי שהדבר יהווה הפרת החוזה מצדו

 ר.כאמוכם לא מילא את התחייבויותיו למראש ובכתב שבמה

מכים על מסמכי הרישום ו/או אי המצאת המס הרוכשמאי חתימת וצאה אם כת
 לו שלזה לעיל ו/או חלק מהם, ו/או כתוצאה ממחד 13.713.7שים כאמור בסעיף הנדר

זק , ייגרם למוכרת נהרוכשדל של או מחו/או עיכוב ברישום הנובע ממעשה ו/ הרוכש
רבות , לבשל כךמוכרת ת, הנזקים וההפסדים שייגרמו לין כל ההוצאולרבות בגכספי 

 הרוכש זכאית לתובעו מ החברהבעות מהערבויות או נזק אחר, תהיה הוצאות הנו
, והכל מבלי לגרוע מכל זה לעילבסעיף מור אכובלבד שהחברה הוכיחה כי נגרם לה נזק 

 כוח כל דין.ה ו/או מחוזה הז תרופה אחרים המוקנים לה מכוחו/או סעד 

חוזה זה, כבית ת הבניין נשוא ום את לרשרשאי החברהלו ש הודע, כי מאשר הרוכש .13.9
, ו/או בפרויקט משותף, ביחד עם בניין/ים נוסף/ים שיוקם/ו על המקרקעין ו/או המגרש

 הסביר  לפי שיקול דעתה והכל גפים ו/או כניסות ו/או מבנים,לי חלוקה לאאו ב/עם ו
 . רזוראות הדין והמכוף להובכפ ברההחשל 

רה, חכירות וזיקות הנאה על הערות אזהתהיה רשאית לרשום בלשכה  החברה .13.10
ן ו/או הבית המשותף ו/או הרכוש המשותף, ו/או לגבי שטחים המיועדים המקרקעי

, הסביר תהול דעו/או לגבי חלק מהם כפי שתידרשנה עפ"י שיקיבור לשימוש כלל הצ
מוש בשטחים, במתקנים ר, זכויות שיבר לציבוכויות מעבין היתר להבטחת ז

ו נועדו לשימושם של דירות אחרות ואם ספורמציה, אם אלטרנת חדר , לרבוובמערכות
עין במקרקנועדו לשימושם של בעלי חלקים אחרים בפרויקט ו/או בעלי זכויות 

תהיה  . כןאך בכפוף לדרישת הרשויות ברהחהשל  הסביר סמוכים, על פי שיקול דעתה
להעביר נות ו/או ישות הרשויות, להקדעתה או בהתאם לדררשאית לפי שיקול  הברהח

 הרוכשחד מן השטחים כאמור לעיל, ובלבד שלא תיפגענה זכויות למועצה זכויות בכל א
 . ה אליהישהגכי ודר , על הצמדותיהבדירה עצמה

 לבצע כל אף לאחר הרישום, מכרז והדין,אות הבכפוף להור תהיה זכאית, החברה
ת חלקים פרשחדש והוקתם מהמקרקעין ו/או איחודם ו/או חלמטרתה חלוקת פעולה ש

של  הסביר כי ציבור ו/או צירופם למקרקעין סמוכים, והכל לפי שיקול דעתהמהם לצר
 על הצמדותיה  מוכרת הזכות לשנות את הדירהנות ל, ובלבד שאין באמור להקהחברה

פחיו, למעט שינויים ע בחוזה זה ובנסשמופיכפי  ומהו/או גודלה ו/או מיק רהתיאו ו/או
 .כם זההמותרים עפ"י הס
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שייתכן כי הבית המשותף יירשם רק לאחר  לרוכש הודעלגרוע מהאמור לעיל,  לימב
ית לרשום הערה ו/או זיקת שאר הברהחהשלמת הבניינים הנוספים במגרש, וכן, כי 

ל צד שלישי לטובת כ פורמציה,ר על המקרקעין בגין חדר טרנסת מעבהנאה ו/או זכו
. החברהשל הסביר י שיקול דעתה לפ החשמל,חברת  רבות הציבור ו/או המועצה ו/אול

אם הוקנו לקונה עפ"י החוזה זכויות מיוחדות לשטחים נוספים, בנוסף לדירה עצמה, 
חים אלה זכויות בשטיית הלהקנ החברהחניה ו/או גג ו/או מחסן, תפעל מקום כגון: 

 התחשב באופן רישומומדה או חכירה, וברכש, בדרך של הצ וכשרהוככל ש לקונה, אם
 הרלוונטי או הפרויקט בלשכה.של השלב 

לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין, פרט לאותם 
 החברהדי על י יוצאו אשר בכפוף להוראות הדין והמכרז, ף,המשותחלקים מן הבית 

רה או לדירות מסוימות או ת מיוחדת לדיו בצמידוף ויוצמדממסגרת הרכוש המשות
 המשותף.ית של הב מסוים לאגף

קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח  -", בסעיף זה ובחוזה זה להלן, פירושו יחסי"
 הדירות בבית המשותף )לפי העניין(, בכפוף  של כלהרצפה של הדירה לבין שטח הרצפה 

 ן.ישום המקרקעיפקח על רל ידי המתיקון ביחס זה, כפי שיידרש עלכל 

משותף להוציא ממסגרת הרכוש הא חייבת, זכאית, אך ל החברההודע לקונה כי 
חלקים בלתי בנויים של המקרקעין, קירות חיצוניים, מתקני הסקה או מים, מתקני 

נים, חדר , מחסברי חניה, שבילים, מדרכות וכיו"ב, מרתפיםר, מעמיזוג אווי
שפה ו/או חדר משאבות ו/או קשורת, חדר אאו חדר תר בזק ו/טרנספורמציה, או חד

בבית המשותף, אם ייבנו, שטחי חוץ מקורים גנרטור, שייבנו דר ו/או חר מים מאג
ו יוצמדו לדירות הבית ( ואלובלתי מקורים, לרבות חניות, וכן הגג העליון )כולו או חלקו

מעבר לציבור, כות או זו/ה או תינתן בהם זיקת הנאו/רו כמיו יהמשותף בפרויקט ו/א
בהתאם להוראות אות כל דין וף להורכפווב החברהשל הסביר ל לפי שיקול דעתה והכ

רשאית להצמיד כל שטח כאמור לעיל לדירות  החברה. כמו כן, תהיה הרשויות התכנון
עד שטחים ת ליירשאי החברה. כן תהיה הסביר הכל לפי שיקול דעתהיקט, אחרות בפרו

ינון ה, מעברים בין הדירות, שטחי גמעברים לחני ם, חניה,ש לשביליבפרויקט לשימו
ומיכלים לאספקת גז, וכן להקנות את  , מאגרי מים,תקנים כגון אנטנומת ציבור,ו

בין אם השימוש וזאת הזכויות בהם לרשות המקומית ו/או לצדדים שלישיים, 
 ע הוראותתהיה אף רשאית לקבו החברהו. אם לאוהמתקנים קשור בדירה ובין 

 . דיןפוף לכל ובכל בכ םהמוסכ ם, כאמור לעיל, במסגרת התקנוןבנוגע לשטחי מיוחדות

מבלי לגרוע מכליות האמור, מובהר לקונה שייתכן ששטח הגג העליון, למעט חלק 
 (, יוצא 'בנספח פים, כמתואר במפרט הטכני )משות הימנו עליו ממוקמים מתקנים

בקומת המגורים  רוכש/י הדירהזכויות לוקנו בו או יוצמד ו/או יוש המשותף ו/מהרכ
 ן. האחרונה בבניי

 ן אנטנת סלולאר.ית הבניוב על גגבת שלא להציה מתחייברהח

ות,  עתידימובהר, כי זכויות הבנייה בנוגע למקרקעין ו/או לפרויקט, באם קיימות או  .13.11
 עתהיה לפי שיקול דבהן כראות עינעשות רשאית ל החברהשייכות למוכרת בלבד, ו

מור לא ר כי האבהמו .מבלי לגרוע מכלליות האמור דין, , בכפוף להוראות כלר הסבי
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תמכור את כל  החברהווצרו, לאחר שיעל זכויות בניה עתידיות, שייווצרו, אם י יחול
ין. בדירה לא תיפגענה ובכפוף להוראות כל ד כשהרות הדירות בבניין. ובלבד שזכויו

כל הדירות  ה לאחר מכירתש בבעלותשאיר רכוובהר כי החברה אינה רשאית להי
 בבניין.  

אך בכפוף להוראות  ויקט על שם בעליהן,כל הדירות בפר ישוםאחר ראף ל ,בכל שלב .13.12
שותף ית המרשאית להגיש בקשות לשינוי צו רישום הב החברהתהא  המרכז והדין,

הרכוש  או לשינוי המכנה המשותף שלו/ת חדוו/או לשינוי התקנון והצמידויות המיו
וק המכר לח 7ת ס' של הרוכש בהתאם להוראלגרוע מזכותו  אין באמור לעילמשותף ה

  .ו/או עפ"י כל דין )דירות(

 תקנון הבית המשותף: .14

התאם ותף בתהיה רשאית לגרום לכך שיירשם תקנון מוסכם לבית המש החברה .14.1
כל "(. בהתאם לכך תותקנון מוסכםלן: "לחוק המקרקעין )לה 63 -ו 62לסעיפים 

 םיאת היחס הוראות שתקבענה ון המוסכם, בין היתר,לגרום שתיכללנה בתקנ החברה
עצמם, הסדרת אפשרות מעבר ושימוש בדירה לשם בדיקת,  בין בעלי הדירות לבין

ה או כל חלק ממנה לצורך ביצוע בדיר תיקון או החלפת הצנרת והמערכות העוברות
דות הנזכרות ות המיוחהצמידוי ות כאמור, הוראות בדבר קביעתהפעולהשירותים ו

הזכויות ברכוש המשותף ואופן  מידויות,לעיל והתנאים הנלווים לצ 13.10בסעיף 
, המועצה ובעלי זכויות אחרים במקרקעין הרוכש, החברהוש בו, הבטחת זכויות השימ

  זה.וכיוצא ב

ע רשאית לקבו החברהיה לעיל, תהר אמו, כהחברהמבלי לגרוע מכלליות זכויותיה של  .14.2
ט רפרש גם במ, אשר יצוינו במפובאות, כולן או חלקןאת ההוראות ההמוסכם  בתקנון
 : המכר 

הוראות האוסרות שימוש כלשהו בדירה, שיפריע ו/או ימנע בכל אופן שהוא  .14.2.1
פרויקט, וכן שימוש שיהווה רות בשימוש סביר והנאה סבירים ביתר הדי

שהו, שלישי כלאו לצד /מטרד על פי כל דין, למוכרת וו/או סיכון בטיחותי 
 . טקיות בפרותר הדירעלי הזכויות ו/או המחזיקים בילרבות ב

הוראות האוסרות להניח מיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף, הוראות  .14.2.2
ית ים בבשל יתר הדייר כהגדרתם בחוק, האוסרות הפרעה והטרדה

 ו לקבוע סימנים וחפציםציג אהאוסרות על הדיירים לההמשותף והוראות 
 דירה או מחוץ לה.רות החיצוניים של הקיב קבוע  באופן

כגון:   , ככל שיחפוץ,לעשותיחפוץ  הרוכש  םתנויים אוהנוגעות לשיהוראות  .14.2.3
שינויים באלמנטים של הקונסטרוקציה בדירה, במערכות מיזוג האוויר, 

ולאחר  דירה,ם, הביוב, הניקוז ובקירות החיצוניים של ה, המיהחשמל
ם וככל ית המשותף, אציגות הבכמה של נקבלת החזקה בדירה, הס

 שתמונה. 

בקירות החיצוניים של הדירה  שינויים הוראות האוסרות לבצע .14.2.4
ובחזיתותיה )פתחים וחלונות( ולאחר קבלת החזקה בדירה, הסכמה של 
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שתהיה ומבלי לקבל, בנוסף לכך, ומבלי  וככל נציגות הבית המשותף, אם
שים עפ"י כל רים הדרואו ההית/ת הרישיונות ו/או האישורים ווע, אלגר
 דין.

ן עיצובם והוראות בדבר פולונות ואהוראות בדבר התקנת סורגים על הח .14.2.5
 ש ואופן עיצובם.התקנת סוככי שמ

זקת להשתתף בכל ההוצאות הדרושות לאח הרוכשהוראות המחייבות את  .14.2.6
 לעיל. 0ף סעירכוש המשותף, לפי חלקו היחסי, כאמור בה

לחתום על  וכשרהבהסכמת בזכות, ללא צורך  החברהמזכות את ות ההורא .14.2.7
בקשות לשינוי או תיקון צו רישום בית משותף, להיתרים, לשינויים או 

על פי חוזה  על הצמדותיה  בדירה שהרוכ לתוספות בנייה, בכפוף לזכויות
  זה.

וחדר  בע"מראל ליש חשמלחדר השנאים של חברת הלעניין  הוראות .14.2.8
 .לברת החשמקמו בפרויקט, בנוסח כפי שיוסכם עם חוישתקשורת, 

 מחיר יחידת הדיור ותנאי התשלום:  .15

  .ם זהלהסכ א'נספח תמורת יחידת הדיור ישלם הרוכש לחברה את הסכום הנקוב ב .15.1

 . א'בנספח כמפורט דה הצמ תווספו הפרשייא' על הסכומים הנקובים בנספח  .15.2

תשלומים או  יריווי באמצעות שובישירות לחשבון הללמו ו ישושיבוצע תשלומים .15.3
 . ו/או בהתאם להוראות נספח א' המלווהק בננחיית הבהתאם לה

הדיור חידת היה שינוי בשיעור המע"מ בטרם שילם הרוכש לחברה את מלוא מחיר י .15.4
ם שטרם שולם באופן כל תשלונה ישו לפי הסכם זה,ושאר התשלומים החלים עליו 

 ( לשיעורו החדש. 17%השיעור הישן )רך המוסף שבין במס העיחסי לשינוי 

    בוטל. .15.5

, אלא יחידת הדיורמתחייב שלא לשלם לחברה סכום כלשהו על חשבון מחיר  כשהרו .15.6
 ם. מובהר במפורש כי כל תשלום שלאשובריבאמצעות שוברי התשלום מתוך פנקס ה

 יחידת הדיורישת על חשבון רכ הליווי, לא ייחשב כתשלום ןשבולח תישולם ישירו
ייעשו  תשלומים שלאי כ ו היטב,והובהר ללרוכש  הודע. יחידת הדיור מחיר ו/או

באמצעות פנקס השוברים כאמור, עלולים לגרום לכך שלא תונפקנה לו בטוחות על פי 
כך כי לגרום לול על ןתשלומים, וכ השקעות על ידי החברה ביחס לאותם הבטחתחוק 

ק המלווה החלה ביחס טובת הבנולת השעבוד ללא תוחרג מתח יחידת הדיור
 למקרקעין.

, מתחייב הרוכש יחידת הדיורחשבון מחיר  מהתשלומים עלד אחצוע כל מיד עם בי .15.7
להסכם זה על ביצוע  במבואלהודיע לחברה בכתב במשרדה שנמצא בכתובת הרשומה 

יין. הכרוכים בענ הרלבנטיים הנוספים הפרטים וכליק וו, מועדו המדהתשלום, סכומ
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האפשרי ם קדחברה בהר, מתחייב הרוכש להעביר לוע התשלום כאמומו כן לאחר ביצכ
  הנושא את חותמת הבנק. את העתק השובר המשולם

, אלא א'פורטים בנספח ים המהרוכש לא יהיה רשאי להקדים תשלומים לעומת המועד .15.8
ת רוכש הקדים אנה ההסכמה כאמור והכל שנית, כלכך הסכמת החברה אם קיבל את

 בו בוצע למועד  צירוף הפרשי הצמדהכש את התשלום בומים, ישלם הרוהתשל
נוספים וריבית בגין תשלום  לא תהייה רשאית לגבות הפרשי הצמדה  לום. החברהתשה

  .זה

 ש: ספות החלות על הרוכות נותשלומים ופעולמיסים,  .16

ם להלן את הנקובישלם במועדים א' מתחייב הרוכש ל ב בנספחנקור הויר יחידת הדיבנוסף למח
  הפעולות הבאות:וכן לעשות את  ומים הבאיםהתשל

 . י מועד המסירה ולפי הוראת החברה, להתקשר עם ו/או לשלם כדלקמןנלפו בסמוך .16.1
 נדרש בגין חיבור המבנה והדירהכל ה החברה תבצע על חשבונה אתויובהר כי 

ם על ידה ום שולה )ככל שהתשלישלם או ישיב לחבר י הקונהת כבזא שתיות ויובהרלת
 תשלומיםאת ה ,ר(ום כאמואסמכתאות בגין ביצוע התשלשהציגה לקונה  ובלבד

 : אלה בלבד תשלומיםלהלן ו יםמפורטה

הדיור  ידתיחל וחברת הגז שתקבע החברה לגבי אספקת מונה גז וחיבור .16.1.1
ככל והדייר יבחר  ,כךשם ה לדם הנדרש על יולשלם לחברת הגז את התשלו

על ידי  הלל חיבורי הגז יעשככויובהר כי , רכת הגזירה למעאת הדלחבר 
במקרה חריג בו החברה  חברת הגז. במידה ומדוברל מועצמאי  הקונה באופן

ן של אחד פיקדותשלום בגין ה ואת הקונה עבורלגז  הדירה חיבור אתביצעה 
אותו הסכום מהקונה בכפוף  את תגבול ברההחעבור הקונה, תוכל החלקים 

ור לעיל ורק ככל , כאמתשלוםע הקונה על ביצוצאת אסמכתא ללהמ
 . הונסכמת הקשהחברה קיבלה את ה

לתאגיד לגבי אספקת מונה מים וחיבורו ליחידת הדיור ולשלם  תאגיד המים .16.1.2
שבוצע/יבוצע לרשות המים או  ךלשם כ ואת התשלום הנדרש על יד המים

ים של רשות ים הקבועים בספר התעריפריפלתעאם תהמים, בהלתאגיד 
 .מיםה

 ותעל, וכל התשלום בגין חיבור הדירה לחשמלמהקונה כל לא יגבה  - חשמל .16.1.3
על  .בור הדירה, מוטלת על החברה בלבדהכרוכה בכך, לרבות עלות המונה ע

 ית החברה ולהירשם כצרכן על פיהפני לפנות לחברת החשמל על פיהרוכש 
 ל.  חשמ' החב יאו נוהל הוראות

חר להתקשר עם רוכש ב)אם ה מחברת הגזורים יא לחברה אישהרוכש מתחייב להמצ
שיהוו ראייה בכתב לכך שחתם  מל, כאמור לעילחשה ם וחברת, תאגיד המיחברת גז(

נאי מוקדם את כתעל הסכמים לאספקת חשמל, גז מים ואספקתם ליחידת הדיור, וז
 .דיויהדיור ל למסירת החזקה בפועל ביחידת
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הדירה לרשת  וריבעבור ח לעיל הינם16.1 16.1 בסעיףיובהר כי התשלומים האמורים  .16.2
והגז. תשלום בגין חיבור הבניין לרשת המים, למיכל האספקה לגז )מיכל או המים, 

שמל מוטל על החרשת הבניין לוהדירה עד למונה הדירתי וחיבור נתי( צובר ביתי / שכו
 ברה.הח

הנדרשות עד ליום מסירת יה או פיתוח אותן עבודות בנ לל אתור כוידת הדימחיר יח .16.3
 .זכרהמעפ"י  ההדיר

מחיר יחידת הדיור נקבע בהתאם למכרז ולהוראות תכנית מחיר למשתכן בהתחשב  .16.4
ו/או ובה האחרים, בדמי היתר שהוטלו מי החבהיטלים, באגרות, במסים, בתשלו

יחידת לכך לרבות על גודל  רשבניה או בהקרקעין ועל ההחברה ו/או המק עללים המוט
 יום חתימת הסכם זהו ידועים בהיש קף ו/או"( שבתותשלומי חובההדיור )להלן: "

במקרה בו יוטל היטל השבחה אשר העילה לתשלומו קמה לאחר מועד חתימת החוזה 
יחול  - ה לבניה בפועלניהביות ניצלה את זכוה , ו/או החברהחברהמיוזמת  נובע אשר

 חיובי מס עתידיים  הדיור ,החזקה ביחידת , לאחר מסירת לוויוט במקרה .החברהעל 
 דירות שלא היו ידועים ו/או בתוקף  בעלי /רוכשיהחלים על ים נוספו א/חדשים ו

של  חזיק ו/או בעלים ו/או חוכריםעל מ זה ו/או שלפי טיבם חליםחתימת הסכם במועד 
 החובה החדשים החליםי יות את תשלומחברה ו/או לרשוישלם הרוכש ל, דיורחידת הי

  . רהסימועד המדת הדיור וזאת קודם לבאופן יחסי על יחי

חל עיכוב בהתקנת מוני מים ו/או חשמל ו/או גז והחברה נשאה בתשלום צריכת המים  .16.5
על ם חיובמכוח  )לאחר שיחידת הדיור נמסרה לרוכש( הרוכשו/או החשמל ו/או הגז של 

פי ממוצע שתחשב ו היחסי בצריכה על לקש לחברה את חללי, ישלם הרוכפי מונה כ
י קביעת החברה ת בין יחידות הדיור, עפ"חרא ה צודקתרה ו/או עפ"י כל חלוקהחב

וב. ימים ממשלוח מכתב דרישה בכתב את סכום הח 7 חברה בתוךוהרוכש ישלם ל
 הנושה המקורי עמדו לו כלפיש הגנהטענות בהר כי לרוכש תעמודנה כלפי היזם וי

מו תשלו רק אם מדובר בחוב שאים עבור הרוכש ע תשלומיברה תוכל לבצויובהר כי הח
 . רה בביצוע התחייבויותיהב את החבעכל ולעל

רה במקרה בו תתקין החברה חיבור זמני למים או חשמל ליחידת הדיור, תהיה החב .16.6
יור, אם לא ים ליחידת הדהמפקת את אס אית לנתק את החיבור הזמני ולהפסיקזכ

 התראה מוקדמת לרוכש.  לאחריל, וזאת ם הדרושים כאמור לעריצאו לה האישויומ

נות, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים לזכות הממשלה הארנו ת,רוהאג ים,המס .16.7
קע או על המחזיק בה ל הקרולזכות הרשות המקומית המוטלים על פי כל דין על בע

ולמו על וישואילך יחולו ר ממועד המסירה יחידת הדיו לעולו ( שיח""המסים)להלן: 
 . , לפי חלקו היחסי ידי הרוכש

, הקבועים בהסכם זהם ה חייבת, לבצע התשלומיינא ום מקרההחברה זכאית, אך בש .16.8
וע בביצ לול לעכב את החברהעקרה שמדובר בחוב שאי תשלומו במ במקום הרוכש
הרוכש סכם זה, יחזיר לשלמו לפי ה כשהרו ום שעל. שילמה החברה תשלהתחייבויותיה

 , בר במפורש באותו סעיףר אף אם לא נאמר הדרישה כל תשלום כאמוד מיד עם
 מבלי לגרוע , וזאתבהסכם זהשי הצמדה וריבית בהתאם למנגנון הקבוע רהפת בתוספ
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יובהר כי לרוכש תעמודנה כלפי  .כם זהמכל סעד אחר השמור לה בהתאם להוראות הס
 קורי.דו לו כלפי הנושה המגנה שעמה נותעט וכרתהמ

ין מיסוי מקרקע את מס הרכישה כמשמעותו בחוקמלואו ובמועדו ישלם בהרוכש  .16.9
, החל על העסקה נשוא הסכם זה. מובהר כי 1963 -כ"גמכירה ורכישה(, תש, )שבח

 הרוכש יחול ועל, עבור הרוכש ם ג ועדבמ לרשויות המס על הסכם זה ידווח המוכר 
המציא לחברה רוכש לחייב הכן, מת. כמו , ככל שיחול ה במועדוישהרכ לום מסתש
 המקרקעין( עד לאם שולשכת ריור )המיועד לשור על תשלום מס הרכישה האמאי

 יאוחר ממועד המסירה, וזאת כתנאי מוקדם למסירת החזקה בדירה לידיו. 

ל ע בליםינם מקמי מטעמם א ר ו/או עורך הדין ו/אוהמוכ והובהר לרוכש כי הודע
עצמית שתיקבע לגובה השומה ה עצמית,שומה ה, לווחהדילתוכן ריות עצמם כל אח

ר בכך, ולא תהיה לרוכש ו/או קעין, ולכל הקשוקרמ ת מיסויעל ידי רשויובסופו של יום 
ין ו/או מי רך הדלמי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עו

 מטעמם, בקשר לכך.  
 

על  זה, יחולו וישולמוכם סקה נשוא הסשיחולו ביחס לעהכנסה, ככל  מס או/שבח ו מס .16.10
  עד החוקי לכך.ידי החברה במו

זה על ידי  16 עולות ו/או התשלומים הנזכרים בסעיףביצוע הפ - פקססר כל למען ה .16.11
בלשכת רישום המקרקעין, לפי ותיו הרוכש עד וכולל מועד המסירה ו/או עד רישום זכוי

הינו תנאי  - ועדע עד אותו מומם של אלה הגיכל שמועד תשלכ -דם , במועהעניין
זכויותיו בלשכת רישום  וםישו/או לררת יחידת הדיור לרוכש ם, בין היתר, למסימוקד

ומילוי כל התחייבות אחרת ו/או נוספת של החברה כלפי  -לפי העניין  -קרקעין המ
ל ע"י האמורות לעי לותפעויזו מהיודגש כי אין באי ביצוע אסכם זה. לפי ההרוכש 

 קבע ע"י החברה.ייידת הדיור במועד שהרוכש לקבל את יח ובתדי לגרוע מחהרוכש, כ

 הרוכש: ידי על תא כנת משנטיל .17

במקרה והרוכש יקבל הלוואה בנקאית לצורך מימון רכישת יחידת הדיור כנגד רישום  .17.1
זרת לבנק י חותלוראה ביחידת הדיור, מתחייב הרוכש ליתן התיו במשכנתא על זכויו

 סכם זה. אה לפי הוראות הההלוולוא סכום ביר לחברה את מלהע

רישום משכנתא לטובת בנק ת ליבול התחיהחברה נותנת בזאת הסכמתה לחתום ע .17.2
ממחיר יחידת  10%, לאחר שהרוכש שילם מהון עצמי לפחות ספים לרוכששילווה כ

יובטח כי מלוא אי שובתנ קבל בשוכמקוכתב ההתחייבויות יהיה שנוסח  נאיבתו הדיור,
החברה תהיה רשאית לתקן  ישירות.ר אליה יועבהמשכנתא  וואה נשואסכום ההל

וזאת על מנת  בנוסח כתב ההתחייבות בלים על הבנקיםמקויו שיהם, יריסב תיקונים
קבועות בחוזה זה יות הלמנוע הטלת התחייבויות כלשהן על החברה מעבר להתחייבו

 . ובמכרז

בסכום נוקב משכנתא ה תחייבות לרישוםוכש על כתב הת הרבוברה לטחתמה הח .17.3
דם לקבלת קו זה ל סכוםור או הסכמה מצד החברה לקבלא יהיה בזה וית -הלוואה 
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אמור כמהסכום הנקוב מהון עצמי וחתימת החברה תחשב ככפופה ומותנית  10%
 לעיל.  17.2 בסעיף

ום תחייבות לרישכתב ה ברה עלבנק אחד, לא תחתום החוואה מיותר מכש הלנטל הרו .17.4
ום המשכנתא אה הראשונה לרישהבנק שנתן ההלווסכמת ם שתקבל המשכנתא, קוד

 מות שווה.קדיגת י, בדרלטובת הבנק השנ

הכנת מסמכי המשכנתא, ב )המממן והמלווה( הנובעות והכרוכותהבנקים הוצאות כל  .17.5
להנפקת  החברה חייבות, זולת התוישולמו על ידו על הרוכשחולו רישום משכנתא וכו' י

 לווה על חשבונה.נק המחד מאת הבהחרגה מותנה א מכתב

 יפוי כח .18

פוי כוח בלתי חוזר יי כם זהסמת היתד חמועב לחתום ולמסור לחברההרוכש מתחייב  .18.1
אך ו/או עוה"ד ח ישמש בידי החברה ופוי הכי. יכנספח ד'בנוסח המצורף להסכם זה 

דת הדיור, הרוכש על יחישל  ותום זכוהוראת חוזה זה לרבות ריש שם ביצועל ורק
 ח. ופוי הכיהכל כמפורט בי ,שום הערת אזהרהאו רים משכנתא רישו

ובה למלא בעצמו אחר את הרוכש מן החחרר א ישמור למתן ייפוי הכוח כא .18.2
  .התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ושאליהן מתייחס ייפוי הכוח

או /ים, תלויות ואחר םישלישי זכויות החברה וכן זכויות צדדים כי וכש הודע לר  .18.3
 רש בלתי חוזרות.ת אלו הינן במפוח, ולפיכך הוראוי הכוראות ייפוקשורות בהו

הוראה בלתי חוזרת של הרוכש למיופי הכוח לפעול בשמו  זה מהווה 18 האמור בסעיף .18.4
וכן זכויות צדדים  החברהומטעמו של הרוכש על פי ייפוי הכוח, הואיל וזכויות 

  ת בהן.שלישיים, תלויו

 ותרופות:  ים סעד .19

דים והתרופות גע זכאי לכל הסעיו, יהא הצד הנפוראותהוראה מההפר צד להסכם  .19.1
ואולם  1970 -וק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א בחים לעניין זה הקבוע

לבין  1970 -של"א ה(, תבכל סתירה בין הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוז
 ת הסכם זה. הוראו יגברו הוראות הסכם זה,

 10 לפי הסכם זה העולה על ל הרוכש החלים ע התמורה לומישתיזה מן איחור בביצוע א .19.2
ובלבד והרוכש לא תיקן את ההפרה לאחר  ה יסודית של ההסכםפרחשב כהייימים 

וזו  ,רהקן את ההפתרה למהחב עסקים ימי 10של  הודעה בכתב לרבות בדוא"ל, שקיבל
 לא תוקנה.

, ומבלי ימים 10  -ב סכם זהלפי ה מתשלומי התמורהתשלום  יצועבבהרוכש איחר  .19.3
ו/או אחר העומד לחברה על ף ע בכל סעד נוסהסכמה לאיחור ומבלי לפגודבר יהווה שה

שא התשלום, שבפיגור, יפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובנוסף לכל סעד כאמור, י
גורים על, ריבית פיבפו ומלתשלו או הנכון לתשלום )לפי העניין( ועדקבוע מהיום ה

  ספח התשלומים.לנ 5יף בוע בסעקה בשיעור 
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 . בוטל  .19.4

ו במקרה שהרוכש יפר הסכם זה הפרה א ה הפרה יסודיתבמקרה שהרוכש יפר הסכם ז .19.5
 יקבעיימים )או זמן ארוך יותר ש 10שאינה יסודית וההפרה לא תתוקן על ידו תוך 

רה, תהיה החברה ההפ רבמעת קבלת התראה בכתב מהחברה בד ב החברה(תבמכ
 ומדים לה על פיעד נוסף ו/או אחר העאת מבלי לפגוע בכל סזסכם זה וזכאית לבטל ה
 . להלן  19.9ויחולו הוראות הסעיף  ל פי כל דיןע הסכם זה ו/או

י , הרלעיל 19.5בוטל ההסכם על ידי החברה עקב הפרה יסודית או כאמור בפסקה  .19.6
 תברה רשאידים לה על פי כל דין תהיה החהעומ רבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחשמ

ם וזאת ותתנאים שתקבע אכל צד ג' לפי הור את יחידת הדיור ללמכור, להעביר ולמס
 שלאחר משלוח הודעת הביטול מאת החברה אל הרוכש.  14 -החל מיום ה

מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר הרי שבכל מקרה של הפרת הסכם על ידי הרוכש,  .19.7
 שאיתרה רתהיה החבכל דין, ו על פי פי הרוכש לפי הסכם זה ו/אכל ברהלח העומד

 -ה לרוכש. בנוסף לכך או לחילופין רתולמנוע את מסילעכב תחת ידה את יחידת הדיור 
ר זאת מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אח ואף -של החברה  שיקול דעתה הסבירלפי 
תהיה החברה רשאית  -ין ל די כפ למד לחברה כלפי הרוכש לפי הסכם זה ו/או עהעו
ן, אופי ייהכל לפי הענ -ישום המקרקעין בלשכת ר ות הרוכששום זכויכב את רילע

 של החברה.  הסביר טיבה ולפי שיקול דעתהו ההפרה

 45 -מ לא יאוחר , יהיה על החברה להשיב לרוכשלעיל 19סעיף פעלה החברה כאמור ב .19.8
 מיד עם   בהם טרם נמסרה החזקה  קריםבמנוי הדירה על ידי הרוכש וימים מיום פי

לפי הסכם זה  הרוכש כספים ששילם לההכל יתרה מכם זה זה על פי הסביטול החו
ם צמודים למדד תשומות הבניה ממועד ביצוע כל תשלום של הרוכש ועד לתשלום שהכ

 בכפוף לכך שהחברהריאלי, ערכם הזה, ב היתרה בפועל על ידי החברה על פי הסכם
לרוכש  היה עליה להשיביסכום שכות מכל , לנהסביר תהי שיקול דעלפית, רשא תהא 

 את אלה או מקצתם: 

בנק שהלווה כספים לרוכש כנגד ה דיילהחברה לשלם סכום שנדרשת  .19.8.1
לטובת אותו בנק ושנמסרו חתימת החברה על התחייבות לרישום משכנתא 

ת, לל ריבילחברה ואשר החברה רשאית להחזיר לבנק לפי חשבונו )כו
ישתו של ם, הוצאות וכו'(, כשדרעון מוקדריהצמדה, עמלת/קנס פהפרשי 

ור. הוראות אמחברה לתשלום כהבנק תשמש אסמכתא מכרעת עבור ה
 פסקה זו לא יחשבו בכל מקרה שהוא כהסכם לטובת הבנק. 

  .להלן 19.9 סעיףבהתאם להוראות הפיצוי  .19.8.2

הרוכש  ישלם, שרוכת מצד היסודי הפרה עקב ההסכם את בטלת חברהשה במקרה .19.9
בהתאם לתנאי ההצמדה של  מורה,מהת( שני אחוזים) 2%– ל השווה למוכרת סכום

, ממועד חתימת ההסכם ועד למועד תשלום הסכום ,הוזוכש שנקבעו בחתשלומי הר
 נוסף סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, ההסכם ביטול הוצאות ןבגי מראש קבועים כפיצויים
 את הלטובת לטלח רשאית המוכרת תהיה. לו פוףדין ובכה פי למוכרת על המוקנה

 הרוכש. י"ע לה ששולמו הסכומים מתוך לעילדכ כםהמוס הפיצוי סכום
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ספק, מובהר בזאת כי החברה לא תהייה רשאית לכלול התניית פיצויים  סרלמען ה .19.10
ם נוספות או לקבוע כי הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לפיצוי אחר , ככל ששני מוסכמי

 סים לאותו ראש נזק. ייחויים מתהפיצ

 כלפי החברה.  עמוד לרוכש זכות קיזוזקרה לא תבכל מ .19.11

ם עם החברה על הסכם ביטול תוחייב הרוכש לחבמקרה של ביטול ההסכם מת .19.12
 וי מקרקעין.ותצהירי ביטול בנוסח המתחייב על ידי משרד מיס

רת אח ל תרופהאין באמור לעיל בכדי למנוע מהרוכש את הזכות לתבוע פיצויים או כ .19.13
 לפי כל דין. 

 : ליחידת הדיור תסה מוקדמאיסור כני .20

המסירה אסור יהיה  קולטופרופני חתימת שהחברה תמסור לרוכש את יחידת הדיור ול לפני
לרוכש להכניס חפצים יהיה וכן אסור כנס ליחידת הדיור אלא בתיאום עם החברה, ילרוכש לה

 .אום והסכמת החברה מראשבתי, אלא םלא בעצמו ולא על ידי אחרי -ליחידת הדיור 

 הבית המשותף: קת אחזצאות הו .21

הדיור(, מתחייב הרוכש  דתגר למעשה ביחי הרוכשמתאריך המסירה )מבלי להבדיל באם החל 
בכלל  יחידות הדיורל רצפות לשאת בחלק יחסי לפי שטח רצפת דירתו לעומת שטח כל

רט על פי חוק מכר למפבהתאם  הרכוש המשותף שבביתחזקת אהאגפים/מבנים, בהוצאות 
 . עד הביתאות אלו לפי דרישת נציגות הדיירים או ום זה, וישלם חלקו בהוצספח להסכהמהווה נ

דיור. אם טרם נמסרה החזקה בכל יחידות האף , )ככל שלא נבחרה נציגות או ועד(ברההחאו 
 זאת, וחזקהאהיובהר כי בגין יחידות דיור שטרם נמכרו בפרויקט תישא החברה בהוצאות 

 לא צרכה.תוכיח שחברה שאותן ה בניכוי חלק ההוצאות בפועל

 הסבת זכויות ע"י החברה .22

להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא לפי שיקול ת כי החברה זכאי הודע לרוכש כי 
מבלי  ,ויותיה ו/או חובותיה או מי מהן על פי הסכם זה, כולן או מקצתןאת זכ הסביר דעתה

לפי כל התחייבויות החברה כעצמו את כש ובתנאי שהנעבר יקבל על הרולהסכמת להיזקק 
ערבה  תיוותר, והחברה ה לא תיפגענהז וכש עפ"י הסכםהרוכש לפי הסכם זה וזכויותיו של הר

 ., אותן העבירה לנעברפ"י הסכם זהיות עותחייבהלקיום הביחס כלפי הרוכש 

 העברת זכויות הרוכש ביחידת הדיור לאחר .23

כש ולאמור בהסכם זה, הרו ר למשתכןהמכרז ולהוראות תכנית מחי אותאם להורבהת .23.1
שנים מיום  5ישי עד חלוף שלדת הדיור לצד לא יהא רשאי למכור או להעביר את יחי

נרכשה  בעקבותיה(שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7 או ליחידת הדיור 4קבלת טופס 
ום ר תיות לאחהמועדים, לרבות הסכם להעברת זכו, לפי המוקדם מבין ,)יחידת הדיור

יחד עם זאת,  מורות.תום חמש/שבע השנים הא כרת לפניחמש / שבע השנים, אשר נ
  למטרת מגורים בלבד. , הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה
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משרד השיכון לביצוע העברת  השנים הנ"ל, ו/או ככל שנתקבל אישור 5/7לאחר חלוף  .23.2
ל הרוכש ביחידת הדיור ו שזכויותיזכויות עוד טרם פרק הזמן הנ"ל וכל עוד לא נרשמו 

כש זכאי להעביר ו/או למכור ו/או לשעבד ו/או המקרקעין, לא יהיה הרות רישום בלשכ
ר בצורה כלשהי, בין בעקיפין ובין במישרין, את זכויותיו וחובותיו אחלהמחות ל

הדיור ו/או זכויות וחובותיו לפי הסכם זה או איזו מהן ללא אישורה מראש  ביחידת
תהא ויות, יובהר כי החברה עברת הזכוכן אישור הבנק המלווה לה ברהב של החובכת

טיים לרישום הזכויות בנרשאית לסרב ליתן הסכמתה כאמור מטעמים סבירים ורל
חר קבלת אישור הבנק המלווה, בלבד . אישור החברה יינתן )ככל שיינתן(, אך ורק לא

 וכן לאחר מילוי כל התנאים כדלקמן:

 כויותז מכירת רוכש לנעבר בדברהכדין בין ום הסכם חתיומצא לחברה  .23.2.1
 יור.ביחידת הד הרוכש

לפי הסכם זה וחתם ש הנעבר קיבל על עצמו את כל התחייבויותיו של הרוכ .23.2.2
 (.נספח ד'על יפויי הכוח )

בקשה בקשר להעברת הזכויות ביחידת הרוכש והנעבר חתמו על טפסי  .23.2.3
על הבקשה  יהםוחתימותהדיור על פי הנוסח שיהיה בחברה באותה עת, 

 רך דין.אומתו על ידי עו

ו את כל המגיע מן הרוכש על פי הסכם זה לרבות הרוכש ו/או הנעבר שילמ .23.2.4
, כל המיסים, ההוצאות, האגרות והתשלומים יחידת הדיור ירמלוא מח

כמו כן,  ., במידה שיהיו כאלהביחידת הדיור הזכויות שיחולו בגין העברת
פחיו, וההוצאות לפי הסכם זה ונס רותים, האגשולמו כל המיסים והתשלומ

, וכן הומצאו ביחידת הדיור העברת הזכויותלתאריך אישור החברה ל עד
הרוכש אישורים על ביצוע התשלומים הנ"ל ואישורים י לחברה על יד

על שם הנעבר/ים. בנוסף, ביחידת הדיור יות כנדרש לצורך העברת הזכו
 על פטור מתשלום זה. או השבחה" הומצא לחברה אישור על תשלום "היטל

לא תתאפשר העברת זכויות ביחס אמור דלעיל, מובהר כי לגרוע מהמבלי  .23.2.5
ליחידת תקבל בידי הרוכש מכתב השחרור ביחס ה כל עוד לא ליחידת הדיור

או הסכמה בכתב מאת הבנק המלווה , אלא אם התקבל אישור ו/הדיור
 לנעבר כאמור.   ביחידת הדיורלהעברת הזכויות 

חברת הניהול )ככל תף ו/או רה אישור נציגות הבית המשולחבהומצא  .23.2.6
הול נינה(, על תשלום מיסי הבית המשותף והנעבר חתם על הסכם שתמו

 באותה עת.  בנוסח שיהיה

הרוכש  – הלןל 25.3 ףבאם ניתנה לרוכש ערבות בנקאית כהגדרתה בסעי .23.2.7
ה ווה בקשהשיב את הערבות הבנקאית שקיבל לידיו או המציא לבנק המל

ות נקאית בצרוף טופס הערבערבות הבכתב חתומה על ידו לביטול הב
בכתב ומראש ק המקורי, מאושרת על ידי עורך דין, וקיבל אישור הבנ

יו להעברת הזכויות. הרוכש השיב את הערבויות הבנקאיות שקיבל ליד
וגרם לביטולן וכן ביטל את הערת אזהרה שנרשמה לזכותו )אם נרשמה( או 



27      

 

      

 סים בע"מאודור נכ           הרוכש                     

 

 

 

אמצעות יפויי לרבות ב )לשביעות רצונה של החברה, ולהאת ביט הבטיח
ה וני הסכמה בלתי חוזרים( והמציא על כך הוכחה לשביעות רצכוח וכתב

של החברה. מוסכם, כי ההערה תימחק כנגד רישום הערה לטובת הנעבר, 
 שזה המציא לחברה את ייפויי הכוח הנדרשים כאמור.לאחר 

קיבל הלוואות המובטחות נו רוכש ממהרוכש ימציא אישורים מבנק ה .23.2.8
תא או במשכון זכויות הרוכש בהתחייבות לרישום משכנכנתא או במש

לוואות סולקו או כי בנק הרוכש הסכים ההבדירה )אם היו כאלה(, כי 
הרוכש נתמלאו )באם היו תנאים להעברתן על שם הנעבר וכי תנאי בנק 

משכנתא ם הרת רישוכאלה( וכן כי הרוכש שילם את ההוצאות בקשר להעב
 על שם הנעבר.

ום על ידו בדבר מצב המשכנתאות הרוכש לחברה תצהיר חת ן, ימציאכמו כ .23.2.9
 .ריויחידת הדוהשעבודים על 

הרוכש ישלם לעורך הדין את שכר טרחתם בקשר עם השירות המשפטי  .23.2.10
בכפוף לקבוע  ,עורך הדין לבצע בקשר להעברת הזכויות כאמורשיידרש מ

 .בדין

דלעיל,  הז 23 יףו/או הדרישות המנויות בסע כיםמת המסממובהר כי רשי .23.2.11
מצה, והרוכש ו/או הנעבר מתחייבים להעביר לחברה כל אינה סופית ומ

מאת גוף כלשהו ו/או למלא כל דרישה עניינית נוספת, הנדרשת לפי  מךמס
, להעברת אך בכפוף לדרישתם ע"י הרשויות() תו של עורך הדיןשיקול דע
 לנעבר. וכשמהר יוריחידת הדהזכויות ב

שלישי בניגוד לאמור  לצד יחידת הדיורותיו בברת זכוילרוכש, כי הע הודע .23.2.12
ווה הפרה יסודית של הסכם זה, על תהכל תוקף, והיא  בתלעיל, לא תהא 

 מראש.כל המשתמע מכך, ללא כל התראה או הודעה 

נעבר, ל יחידת הדיורכמו כן, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי במכירת הזכויות ב .23.3
ן מטעם משכנתא לטובת בנק מממ ת לרישוםה לא תחתום על כתב התחייבוחברה

ק המממן מטעם הרוכש, ככל בנהנעבר, אלא בכפוף למחיקת הערת האזהרה לטובת ה
ש, ורק לאחר קיום הנ"ל, שנרשמה, וכן לקבלת הסכמת הבנק המממן מטעם הרוכ

ה לטובת זהרהערת א בלבד, לצורך רישום ת זכויותהחברה תמציא הסכמתה כבעל
ם משכנתא שימציא הרוכש ין כתב התחייבות לרישונעבר, בגהבנק המממן מטעם ה

 עבר.הנעצמו, לטובת הבנק המממן מטעם 
 
 

 : כניתזיקות הנאה, רכוש משותף, תקנון, תיקון ת .24

לעשות את הפעולות הבאות כולן מקצתן, בבת אחת או בחלקים, לגבי כל החברה תהא רשאית 
ות ת ו/או נוספת מן הפעולעולה אחרלקים ממנו, וכן לעשות כל פי חאו לגב/המקרקעין ו

הכרוכה ו/או הקשורה בהן, גם אם לא ו המנויות להלן הדרושה לשם ביצוען, כולן או חלקן, א
ת האלו מכדי לפגוע בזכויותיו של הרוכש והן תיעשינה ובלבד שאין בפעולו נאמר הדבר במפורש,

 לות: ואלה הפעו בכפוף לכל דין
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ת ו/או מתקנים ו/או קנים ו/או הנחת צינורולהצבת מתזכויות מעבר ו/או זכויות  יתןל .24.1
להולכי רגל ו/או כלי רכב ו/או מקומות חניה  שהכבלים ו/או לעניין שימוש ו/או גי

משותף של הבית המשותף ו/או באיזה חלק של וכיוצא באלה זכויות ברכוש ה
 או בכל דרך משפטית אחרת /ה ויקת הנאהמקרקעין ו/או הבית וזאת בדרך של ז

ן ו/או הבית, לזכות רשות מקומית ו/או ליחידת ון ו/או לחובת המקרקעיתמצא לנכש
 לבית כלשהוא ולקבל זכויות כאמור. אודיור ו/

 כמפורט במפרט הטכני על פי הסכם זה , להוציא מהרכוש המשותף איזה שטחים שהם .24.2
 רות או לרשום בכל דרך אחרתאח נפרדות ולהצמידם ליחידות דיור בבית או ליחידות

גרעו או יפגע יחידת הדיור עצמה ולא ייובלבד שלא תדות ו/או השטחים הנ"ל את היחי
 תכניות המכר. –ג' ו ההצמדות לה, אם קיימות במפורש בנספח געפיי

באופן שונה מהאמור בהסכם/מי המכר  מקומות חנייה ליחידות דיור שנות ולהצמידל .24.3
ן במפרט את בד שתצייובל בלבד יות נכים לרוכשיםחנ ות לספקמחמת התחייבוי

 . לקונה תימסר חניה חלופית ש מיקומן וכן

ו איחוד מגרשי בניה ו/או הפרשה לצרכי ציבור במקרקעין א/לבצע ולרשום פרצלציה ו .24.4
 ובמידת הצורך לרשום חכירות בהם. , ככל שתידרש ת שטח הביתובכל חלק מהם לרבו

ט חדר שנאים וין במפרן או בסמוך לו, במיקום המצבנילהקים בהחברה תהיה רשאית  .24.5
שיחול  רהים אחרים עבור חברת החשמל וספקיות התקשורת והגז. במקו/או מתקנ

ל כך החברה שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל לעומת המצוין במפרט, תודיע ע
ת הנתונו בכתב, כאשר אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה לרוכש

 .על פי דין רוכשל

עיל ולרבות לתקן ולחזור ולתקן את צו ת כל פעולה מהמנויות לקן ולשנובכל עת לת .24.6
 וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת הרוכש.  תףרישום הבית המשו

 . ד'נספח  –ח וכפוי היכל דבר אחר או נוסף המפורט בי .24.7

  הבטחת כספי הרוכש וליווי בנקאי .25

יקט, כויות במקרקעין והקמת הפרוהז ן רכישתלרוכש כי, לצורך מימו הודע .25.1
 ק מלווה.רה/תתקשר החברה עם בנשהתק

את  תשעבד  /ווה, החברה שעבדההמללו כי במסגרת ההתקשרות עם הבנק  הודע עוד   .25.2
נה/נבנה בהם לרבות יחידת הדיור לטובת זכויותיה במקרקעין, בפרויקט כולל כל שייב

המלווה את מלוא זכויותיה  בנקתמחה ל החברה המחתה ו/או ,הבנק המלווה. בנוסף
מלווה בפרויקט, עדיפות וקודמות על פני זכויות ש, וכי זכויות הבנק הככלפי הרו

, וכן בכפוף לאמור 'חבנספח פוף להוראות הסכם זה, בהתאם לאמור בכ הרוכש,
מטעם הבנק המלווה אשר יימסר לידי הרוכש  ע"ח החברה מותנה חרגהההבמכתב 

מלווה את המש הבנק לא ימ החרגההרשומים במכתב ם הם התנאי)לפיו, בהתקיי
ימים ממועד  30(, לפי דרישה בכתב, בתוך ליחידת הדיורם לטובתו ביחס השעבוד הרשו

ל הסכם זה מאשר תשלומו בפועל של התשלום הראשון על חשבון התמורה. בחתימתו ע
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ו/או יו ובנספח ' תגברנה על כל הוראה סותרת בהסכם זהחכי הוראות נספח  הרוכש
 יימים. בכל הסכם אחר, ככל שק

החברה תפעל להנפקת ערבות בנקאית או פוליסת  ,חברההבטחת תשלומי הרוכש לל .25.3
 ,1974 –של רוכשי דירות(, התשל"ה  הבטחת השקעות) המכר )דירות( לפי חוקוח ביט

ימי עסקים ממועד פירעונו בפועל של כל תשלום על פי נוסח מקובל  14וזאת בתוך 
אית תהא "(. הערבות הבנקוליסהפה" או "תהערבובבנק המלווה )להלן: "זה לעניין 
. תשלום כספי התמורה סכם זהלה כאמור בנספח א'  בהתאם למנגנון ההצמדהצמודה 

  השוברים כאמור בהסכם זה.יהיה בהתאם להסדר שבחוק קרי, באמצעות פנקס 

חברה ואת הבנק ת היעדכן אככל שהרוכש ישנה כתובתו במהלך תקופת חוזה זה הוא  .25.4
 דואר רשום.  חעות משלובאמצ לווההמ

בתנאי כי  ירה, במועד המסאת הערבות או הפוליסהתחייב להחזיר לחברה הרוכש מ .25.5
כמו"כ  .  יין זהבענ )ב(2נתקיימו הוראות חוק המכר דירות הבטחת השקעות )סעיף 

בקשר עם  ווהבנק המלעל כל מסמך שיידרש על ידי ה הודע לרוכש כי יהיה עליו לחתום
תנה מהבנק המלווה, לפיו הבנק מו-החרגה סופי ובלתי בקבלת מכתכך, כל זאת כנגד 

דת הדיור )לעיל ולהלן: הרשומה לטובתו ביחס ליחי נתאהמלווה לא יממש את המשכ
כפוף להוראות חוק הבטחת השקעות. ככל שבמועד המסירה "(, וזאת במכתב החרגה"

אזי  , ינהלהממזה חכירה חתום חו  או / רהאזהש הערת לא נרשמה לזכותו של הרוכ
מנה ו נשאינשל עו"ד נייטראלי הערבות הבנקאית לידיו הנאמנות ימסור הרוכש את 

"(, ומחזיק מחזיק הערבותהחברה בלבד )להלן: " ימונה על ידי אשר ,מבין ב"כ החברה
לא התמ, מיד בהערבות ישיב את הערבות הבנקאית לידי החברה או לידי הבנק המלווה

ק המכר והכל בכפוף לחו שקעותהק הבטחת בחולכך התנאים הקבועים 
 .)דירות()הבטחת השקעות( כאמור

על הרוכש למוכרת מתחייבת להבטיח את הכספים שישלם  ברהשהחלרוכש  הודע .25.6
חשבון התמורה עפ"י הוראות החוזה, בהתאם לחוק הבטחת השקעות וזאת ע"י מתן 

ם לומים שישהבנק, בגובה כל אחד מהתשל מאתבנקאית ערבות פוליסת ביטוח או 
תמורה, למעט רכיב מס הערך המוסף, הכלול בתשלומים הרוכש למוכרת ע"ח ה

השקעות ובכפוף לאמור לחוק הבטחת  9"(, בהתאם לתיקון המע"מם )להלן: "וריהאמ
 )תשלומים ומועדים(.א' בנספח 

קרן שהוקמה על ל הקעות, עלחוק הבטחת הש 9לרוכש כי בהתאם לתיקון מס'  הודע
במקרה בו תמומש הערבות, בהתאם לקונה את סכום המע"מ  וצר לשלםידי משרד הא

 יועבר לרוכש באמצעות הבנק. "מ לתנאיה, וכי תשלום המע

בטיח את תימון הערבות ו/או כל בטוחה אחרת באמצעותה תישא בעלות מ החברה
 .כספי הרוכש

 לרוכש  הודע ברה לבנק המלווה. כן הח על ידי כי העתק מהסכם זה יועבר לרוכש הודע .25.7
ת הבנקאית הוא אף יחתום על חשבונית הזיכוי )הודעת מקום שיממש את הערבו יכ
שמומשה, וכן מתחייב  לסכום הערבות ( שתונפק לרוכש על ידי החברה ביחסכויזי



30      

 

      

 סים בע"מאודור נכ           הרוכש                     

 

 

 

בהתאם  ביחידת הדיורהרוכש להמחות ולהעביר מיד לבנק המלווה את כל זכויותיו 
  .כם זהלהס

ידי החברה בקשר  הבטוחה שניתנת על ר, וחידת הדיבי עד למסירת החזקה בהר כימו .25.8
ות הינה ערבות בנקאית או פוליסת שקעעם הפרויקט, לפי הוראות חוק הבטחת ה

, מפעם לפעם, לפי החברה תהיה זכאית רלאחר מסירת החזקה כאמו יביטוח. מוסכם כ
בכפוף  ה בבטוחה אחרתיד יתנה על, להחליף כל בטוחה שנהסביר שיקול דעתה

ואישור הבנק המלווה  רות(של רוכשי די עותהבטחת השק)דירות() כרמה ות חוקלהורא
 ולה ככל שיידרש לשם ביצוע פעולות אלה.פע והרוכש ישתף

כי הפרויקט מלווה בליווי בנקאי וטרם נרשמה פרצלציה על  ע"י החברה רוכשלהובהר   .25.9
רת עלרישום השלא לרשום ו/או לא לגרום  ייבמתח הואהמקרקעין, ועל כן לא ניתן / 

מי מטעמו בלשכת רישום המקרקעין, אלא בהסכמה מפורשת  אזהרה לטובתו ו/או
לטובתו,  ום הערות אזהרהלרוכש כי החברה רשאית לרש הודעתב של החברה וכי ובכ

החברה תהיה זכאית  כמו גם לטובת רוכשים נוספים בבית, במועד שיוחלט על ידה.
ולשם  ולטובת י מטעמו כאמורמכש ו/או ע"י הרו ערת האזהרה שנרשמהל הלמחוק כ

ם הערה ו/או כל רישום אחר ישוכך רשאית לעשות שימוש בייפוי הכוח. מובהר כי ר
הווה הפרה יסודית של הסכם זה מצד ה מראש ובכתב יכאמור ללא הסכמת החבר

 הרוכש.

 מבוטלת.ה ופת כבטלעם יצירת בטוחה חלופית, תיחשב הבטוחה המוחל .25.10

ו שמספר חשבון הפרויקט ושם על מנת שהבנק יאשר ל קפנות לבניהיה רשאי ל הרוכש .25.11
ים את הפרטים הרשומים בבנק, וזאת בשלושת ואמת הרוכשהפרויקט שיש בידי 

 הבאות: הדרכים

, 176סניף , 171711ת פנייה לסניף בו מתנהל חשבון הפרויקט מס' באמצעו .25.11.1
 . חולון 26הרוקמים רח' שכתובתו 

 .03-6532628באמצעות מענה טלפוני במס'  .25.11.2

 :רנט של הבנק שהואבאמצעות אתר האינט .25.11.3
 www.bankhapoalim.co.il ,פרטי זיהוי אשר יופיעו על גבי דת תוך הקל

 שוברי התשלום.

המידע הנדרש בהתאם רוכש את כל ל מסרהמעמד חתימת הסכם זה כי ב תמאשרברה הח .26
 –ל"ה שירות(, ת)הבטחת השקעות של רוכשי ד ות(כר )דיר)א( לחוק המ1א2להוראת סעיף 

  להסכם זה. 'הבנספח פורט , והכול כמ1974

 

 שונות:  .27
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תחילה את  של החברה לפי הסכם זה מותנה בכך כי הרוכש יקייםיה ביצוע התחייבויות .27.1
יבויותיו הוא על פי הסכם זה שמועד קיומן הנו עד וכולל מועד קיום התחייבות התחי

 החברה. 

יהיו בני  הסכם זה על נספחיו לאבי כלשהו אורכה או הנחה, שינוי בתנאר, ום ויתוש .27.2
ד הסכים לשנות מהסכם זה י צשמע הטענה כייעשו בכתב ולא תיתוקף אלא אם 

על ידי מי מהצדדים לא ייחשב כויתור שימוש בזכויות בהתנהגותו. שום איחור ב
ו לרוכש בעניין פלוני או יתניים, שנמצידו. ארכה ו/או הנחה ו/או ויתור, מלאים או חלק

א יגזרו מהם גזירה שווה ולא ישמשו בשום מקרה ים, לא יהוו תקדים, לנכמה ענייב
 שו של הסכם זה. ירולצורך פ

לא יהיה תוקף או נפקות לכל  ם שבין הצדדים.הסכם זה בא להסדיר סופית היחסי .27.3
וכיו"ב, בין טא שה, טיומצג, הבטחה, חוזר, פרסום, אמירה, סיכום דברים, בקשת רכי

א מצאו בו את ביטויים המפורש. ו לחתימת הסכם זה ושלמכתב, שקדבעל פה ובין ב
שה, חה, חוזר, פרסום, אמירה, סיכום דברים, בקשת רכיהבטחוזה זה מבטל כל מצג, 

אין באמור כדי לגרוע מזכויות  ."ב, בין בעל פה ובין בכתב ובא במקומםטיוטא וכיו
ה בכל ערכאה רכנגד החבלול מהרוכש האפשרות לטעון לש ין ו/אוהרוכש עפ"י כל ד

אחרת, ו/או  ענהטחוסר תום לב ו/או  ,לת הטעיה, הצגת מצג שווא, תרמיתשהיא בעי
שחלה על החברה  פרסומיםספחיו, מצגים וזה על נבמקרה בו יהיו חסרים בהסכם 

 .ביחס לפרטי יחידת הדיור עפ"י דין ןחובה לציי

( אינם מייצגים ייאור חשאלהחברה )כולל משרד עוה"ד  של י עוה"דמובהר ומוסכם כ .27.4
בקשר להסכם  פטיעוץ משיוכש אלא את החברה בלבד וכי הרוכש רשאי לקבל יאת הר

 זה ונספחיו מעו"ד מטעמו. 

 . לרבות כתובת דואר אלקטרוני ור בכותרת הסכם זהנם כאמיצדדים הכתובות ה .27.5

-ד"האזרחי, התשמ הדין סדר נותלתק -4 ו 3 בהתאם לתקנות ייקבע השיפוט מקום .27.6
 .העניין לפי 1984

קטרוני האלאו לדואר אחד למשנהו תשלח בדואר לפי הכתובות לעיל,  כל הודעה מצד .27.7
תחשב  שלח בדואר. הודעה שתם זהשהרוכש ימסור לחברה במועד החתימה על הסכ

 שעות לאחר מסירתה לדואר למשלוח בדואר רשום.  72 צד האחרשהגיעה ל

ת לצורך ולא תהיה להן כל נפקו חות בלבדם בהסכם זה נעשו לצורך הנויפירות הסעכות .27.8
 פירושו. 

כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז  כוןחוזה זה אושר ע"י משרד הבינוי והשי .27.9
זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה,  ן". אין באישור"מחיר למשתכ

ות , להגביל או לשלול את אפשרוזהמ על החלהגביל את זכותו של הרוכש לנהל מו"
פי החוזה עפ"י כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות לטעון טענות כנגד סעי הרוכש

 מביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו. שהיכל
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 ם: הצדדים על החתוולראיה באו     

 

 אודור נכסים בע"מ           הרוכש                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  'ס פ ח    אנ 

 אי תשלום ותנ מחירההדיור הצמדותיה,  יחידת 

 :חידת הדיורי .1

 2002מגרש  13 -ו 10חלק מחלקה  10569גוש 
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 _____ דירה מס':___ קומה מס': ___ מס' חדרים: בניין מס': __                     

 
 מחסן מס'_____-חניה מס': ______ ו -מדות: חניה מס': _____ והצ 

 
  (%17"מ בשיעור כולל מע)_________ ₪ ______________: מחיר יחידת הדיור .2

 ____________________________________________)ובמילים:____
 "(. ת הדיורמחיר יחיד)להלן: " ש"ח(

, כאשר מדד הבסיס אמור בנספח זההפרשי הצמדה כ יתווספו למחיר יחידת הדיור
 . להלן 5כמפורט בסעיף לחישוב הוא מדד תשומות הבנייה 

  יםלוח תשלומ .3

ה מעמד החתימה על הסכם זולם ע"י הרוכש ביחידת הדיור ישממחיר  7%סך של  .3.1
 ועד חתימת הסכם זה. ימים ממ 3ולא יאוחר מ 

ימים ממעמד  45 ע"י הרוכש תוך ממחיר יחידת הדיור ישולם 20%מה לסך של השל .3.2
 .ובכפוף לקבלת פנקס שוברים חתימת הסכם זה

 .ת הדיורממחיר יחיד 10%רת סך של ישולם למוכ 1.6.2020ביום  .3.3

 הדיור. ממחיר יחידת 10%סך של ישולם למוכרת  1.9.2020ביום  .3.4

 ממחיר יחידת הדיור. 10%ישולם למוכרת סך של  1.12.2020ביום  .3.5

 ממחיר יחידת הדיור. 10%ישולם למוכרת סך של   1.3.2021ום בי .3.6

 הדיור.ממחיר יחידת  10%ישולם למוכרת סך של  1.6.2021ביום  .3.7

 יחידת הדיור. ממחיר 10%ך של מוכרת סישולם ל 1.9.2021ביום  .3.8

 חידת הדיור.ממחיר י 10%מוכרת סך של ישולם ל 1.12.2021יום ב .3.9

מועד מסירת יחידת עד ל ישולם למוכר 10%דיור בסך של חידת התרת מחיר יי .3.10
 .הדיור, על פי הודעת החברה

מ לאחר דין. היה וישונה שיעור המע" על פי 17%בשיעור  כל התשלומים הנ"ל כוללים מע"מ .4
רת יחידת הדיור, עפ"י ם שטרם שולמו, ע"ח תמויותאמו התשלומי חתימת הסכם זה,

ו בהתאם לשיעור המע"מ שיחול שטרם בוצעו יהיומים ינוי בשיעור המע"מ והתשלהש
 במועד התשלום בפועל.

"(, המדדהלן: "הבניה למגורים )ל מדד תשומותעליית התשלומים הנ"ל יהיו צמודים ל .5
 . "(בעהמדד הקו)להלן: " פועלבוצע התשלום בו הידוע ביום בד הוא המדכשהמדד הקובע 

שלום כאמור, הוא כל זאת יבוצע תש, ככל שבלחוד 15 -ן לבצע תשלום בלא ניתכי יודגש, 
 יחושב על פי המדד שיפורסם בסוף אותו היום.
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יתווספו לאותו תשלום "י הסכם ונספח זה ביום תשלומו של כל תשלום ותשלום עפ
 ומדד הבסיס ההפרש שבין המדד הקובעדה למדד בשיעור ועל, הפרשי הצמולמו בפויש

היה ותשלום זה לא . (15.12.2019פורסם ביום ש 11/2019חודש מדד  -ינומדד בסיס ה)
ט בהסכם פיגורים כמפור ם זה ויחייב בריביתרה של הסכישולם במועד יהווה הדבר הפ

ההחזרים ויבים, גם לגבי הצמדת המח י ובשינוייםהאמור בסעיף זה, יחול באופן הדד זה.
 .שעל החברה לבצע לפי הסכם זה

 בחשבון.א חת למדד הבסיס, לא תובירידת מדד מת

ווי חשבון הלילבאמצעות פנקס השוברים  תשלומים על חשבון התמורה  יבוצעוה כל .6
אשר אליו  176בבנק המלווה, סניף  171711מס' חשבון בנק ינו שההמלווה  בבנק

 חשבון )להלן: " חשבון התמורהמשולמים ע"י הרוכש על ים היופקדו הכספ
 "(. הליווי

ממחיר יחידת הדיור,  0.5%או ₪  5,019ל ש סך – משפטיות וצאותבה השתתפות .7
אות ע"מ, כהשתתפות בהוצבתוספת מ ,, לפי הנמוך מביניהםכהגדרתו לעיל

 ויותוהעברת הזכ היינה למוכרת בקשר לרישום הבניין כבית משותףמשפטיות שת
ה תקנות המכר )דירות( )הגבלת גובפי חוזה זה בהתאם ל בדירה על שם הרוכש על

שר ישולמו במועד חתימת הסכם זה לידי , א2014-ע"התש ההוצאות המשפטיות(,
 דין. -כיחברת עור -ליאור חשאי

הוצאות ואגרות  ב בפסקה דלעיל אינו כוללכי הסכום הנקו להסרת ספקות, יובהר
טובת הבנק למשכנתאות, כהגדרתו תא או הערת/ות אזהרה למשכנרות ברישום הקשו
  ה.שמקורה בקונשי ו/או כל זכות צד שלי בהסכם המכר 17 בסעיף

בעת ביצוע רישום הא בתוקף במועד הנוגע בדבר, ימציא הרוכש למוכרת אמצעי תשלום שי
  .הרוכשום האגרות הנוגעות בדבר המשכנתא שנטל שכה כאמור, בסכבל

 הרוכש לשלמו לפי הוראות הסכם זה.  כולל כל תשלום אחר שעלינו נספח זה א .8
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 ' דספח נ

   כוח בלתי חוזר ייפוי

 
 טה: ו החתומים מאנ
 

 
 שם הרוכש 

 מס' זהות

  

  
 
וכן "( תרוכמה)להלן: " 514667559ח.פ.  סים בע"מאודור נכים בזה את לחוד ממנ ביחד וכ"א מאתנו וולנכ

שהנ"ל פועלים ביחד או כ, עוה"ד הנ"לו"ד אחר ממשרד כל עופר וולהיים ו/או או עאור חשאי ו/ה"ד ליעואת 
ת מיופיי כוחנו ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל המעשים והפעולונו וימורש ,נו/לחוד להיות בא/י כוחי

 : רט להלן( )כפי שיפו ל הסכם המכר ורישום הזכויות בממכרלשם קיומו ש הםם להלן או כל חלק מ המפורטי
מס'  יםמגרשכ הידועים במקרקעין בממכר שיבנה שבילי/נו את הזכויות ולקבל בשמי/נו וב שרכול . 1

 10 ותחלקחלק מ םיהמהוו 355-0440974נית תכ -ו/ד/א 20/חכ/582מכ/כנית ותלפי  2002או ו/ 2003
 ו/או , "הבניין"  אוו/ קט"וי"הפר)להלן בהתאמה:  טירת כרמלבעיר  10569 בגוש 13 -ו

תכן" שנחתם ביני לבין וזאת בהתאם לחוזה מכר דירת "מחיר למש ("כר"הממ או/ו ן"עירק"המק
 . "(רהמכ חוזהת )להלן: " המוכר

כל הקשור בזכויותיי ו/או לל גם את המונח "הממכר" המופיע בייפוי כח והרשאה זה, כו 
, הן נפרדה, הן בחלקה נפרדת או מגרש תיי בקשר לממכר, הן במקרקעין שעליו הוא נבנוהתחייבוי

ו במגרש נפרד, רדת אים בחלקה נפסוק בלתי מכחלק מסוים בחלקה נפרדת או במגרש נפרד, הן חל
יין או חלק ממנו ו/או או כל בנ/כחלקים מחלקות או מגרשים בלתי מחולקים לחלקה נפרדת, ווהן 

ובין כבר ל דירה ו/או חלק ממנה נבנו לק ממנה, בין שהבניין ו/או חלק ממנו ו/או כ חכל דירה או 
ין לפי חוק המקרקעשותף ממכר נרשמו כבר כבית משהם עומדים להבנות בעתיד, בין שהבניין ו/או ה

בעתיד כתוצאה מפעולות  או ירשמו ובין שטרם נרשמו כאמור ובין שאלה יווצרו ו/ 1969-שכ"טת
ה תוצאים לבית/ים משותף/ים ו/או כו/או הפרדתן ו/או רישום הבית ו/או מספר בת תאיחוד קרקעו

  ול דעתו/ם י שיקו הנ"ל ימצאו לנכון לפמכל פעולת רישום אחרת שהיא, בתנאים כפי שמורשי/נ
 .רהסבי

 

הזכויות הסכם המכר ורישום  קיומו של שיידרש לצורך בשמי/נו ובמקומי/נו על כל מסמך םחתול . 2
טר , שטר חכירה, חוזה חכירה, שבקשה, הצהרה, הסכם, שטר מכראמור ובכלל זה: ככר מבמ

כתב ח, שטר משכנתא, בקשה לעברת זכויות חכירה, בקשה להעברת זכויות חכירה, מש"ה
מכר עם ר בחוזה הנתא, הודעות משכון זכויות חוזיות, ו/או כל  מסמך הנזכמשכ תחייבות לרישוםה

וץ לפי ראות עיניו המכר ו/או כל מסמך הנח חוזהרקעין, כמפורט בקהממכר ו/או הבניין ו/או המ
ין ביר בלשכת רשום המקרקעשל כל אחד ממיופי כוחנו, כדי לרשום ו/או להע הסביר עתוושיקול ד

ת ל דרך אחראו חלקי/נו במקרקעין בבעלות או בזכויות החכירה או בכ/כר ושמי/נו את הממ על
לו )אם  כוש המשותף, מחסן ו/או חצר ו/או גג הצמודיםראפשרית, וכן את חלקי הפרויקט, ה

ית, מפה, מאת המוכרת על פי חוזה המכר, וכן לחתום על כל תכנ י/נוצמודים(, אותם רכשת
א מור לעיל, שיהיו דרושים לצורך ביצוע כל פעולה ללא יוצר כאן, וכל מסמך אחמיניההתחייבויות ל

משרד ממשלתי ו/או אחר הבאה להבטיח את  להן בלשכת רישום המקרקעין, והן בכ מן הכלל
ם וכשי הדירות בפרויקט נשוא חוזה המכר ו/או המתייחסיות ררת ו/או אותנו ו/או את זכויהמוכ

שיהיה מספר המקרקעין מפעם לפעם כתוצאה  כפי או לממכר הנ"ל/יקט ולמקרקעין, ו/או לפרו 
ם משותפים על המקרקעין הנ"ל  יאו חלוקה מחדש ו/או רישום הבית/בתחלקות ו/ מפעולות איחוד

ייפוי כח בלתי חוזר להבטחת זכויות המועצה   ם עלחלקות מהמקרקעין הנ"ל ולחתוו/או חלקה ותת 
 ם המועצה. על ש ציבור והעברתם צרכי עברת שטחים המיועדים ללצורך ה
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 אותן ולבטלן בפנקסי המקרקעין וזאתן, לייחד הערות אזהרה בלשכת רשום המקרקעי םרשול . 3
ו/או לטובת  וכרתירות מרוכשים ו/או לטובת המלטובתנו, לטובת רוכשי דירות, לרבות רוכשי ד

שות כל רו/או לטובת  יהעיריהח וכיו"ב, ו/או לטובת בנקים ומוסדות כספיים ו/או חברות ביטו
 מוסמכת אחרת.

 
המקרקעין  שים לצורך רישום הבניין שייבנה עלמכים הדרובשמנו ובמקומנו על כל המס םחתול . 4

או בקשה לרישום /תף וקשה לרישום הבניין כבית משוהנ"ל בפנקס בתים משותפים, לרבות ב
ל דרך ף בכניין כבית משותום הבהמשותף ו/או בקשה לרישהממכר כיחידה ו/או אגף נפרד בבית 

ד ממיופי כוחי/נו, ו/או בקשות של כל אח הסביר אחרת אפשרית, לפי ראות עיניו ושיקול דעתו
ן ו/או בקשה בבניינוי בצו הקשור בממכר ו/או ון ו/או ביטול צו בתים משותפים, לרבות כל שקלתי

ם לרשוצמידם לדירות, ף ולהיא חלקים מהרכוש המשותלרישום צו חדש במקום הצו המקורי, להוצ
מיופי כוחי/נו, לשנות את כל אחד מ זיקת/ות הנאה, לרשום תקנון מוסכם לפי שיקול דעתם של

רך לצו והכל ות לניהול הבית המשותףקבל הודעות, להופיע, להשתתף, ולהצביע באסיפלהתקנון, 
 . בממכר  וקיומו של הסכם זה ורישום זכויותינ

 
לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל חוזה עם כל עין בכל חלק מהמקרקויות ר ו/או לקבל זכיהעבל . 5

או למקרקעין ו/או ביחס לחכירתו /ת משפטית אחרת שהיא, בקשר לממכר ואו אישיו אדם, חברה
ו לכל עניין הקשור לרישום זכויותי/נו ו/או חובותי/נ ביחסכל זכות אחרת שהיא בו ו/או ו/או ביחס ל

שר יהיה כתוצאה מפעולות פרצלציה ו/או  ין אכל חלק במקרקע רו שלבקשר לממכר, יהא מספ
 איחוד ופרצלציה. 

 
של שטח  פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ו/או הפרדה עבשמנו ובמקומנו בכל הנוגע לביצו לפעו ל . 6

אשר תבואנה ( ו/או כל החלקות "החלקות"מספרן אשר יהיה )להלן:  יהיהאו שטחים במקרקעין 
ם להם, ולהעביר חלקים מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה או מוכירקעין אחרים הסאו מקבמקומן, ו/

 , ולצורך זה לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטרי גלהעניק כל זיקת הנאה מכל מין וסו לא תמורה,ל
לטובתנו  , שטרי ויתור על דרכים, ייחוד הערות אזהרה הרשומותפרדהאיחוד, שטרי חלוקה, שטרי ה

 י מטעמנו לחלקות וכיוצ"ב. יננסות ו/או מוסד פשכנתאו/או לבנק למ
 
התשריט הנלווה להם,  תוף ו/או חלוקה וצרופותיהם, לרבותל הסכם שיבשמנו ובמקומנו ע םחתול . 7

 כויותינו ככתוב בהסכם המכר.ם לזקעין סמוכים להם, והכל בהתאהמתייחס למקרקעין ולמקר
 
י ו/או בניה נוספת שתרצה שינו להיתר בניה, ל בקשה לכל ולטובתנו מקומי/נום בשמי/נו וביהסכל . 8

וגש כאמור תין גובלים, וכן להסכים לכל בקשה שאו מקרקע/המוכרת לבקש לגבי המקרקעין ו
, ולקבל בשמי/נו 1965 -ה בחוק התכנון והבניה, התשכ" להקלה, ו/או שימוש חורג כמשמעותן

 בקשר לכך.ובמקומי/נו הודעות על פי דין 
 
 או עירוני במקומי/נו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/נו ו ו להופיע בשמי/ ו/א ונגייצ ל . 9

מפקח על  כת רישום המקרקעין, הממונה על המרשם ו/או השו/או ציבורי ו/או אחר כלשהוא, בל
מדידות ו/או  ן, מנהל מס שבח מקרקעין ו/או פקיד שומה ו/או מחלקתקעיהמרשם ו/או רשם המקר

(  " "רמ"ירשם המשכונות, במשרדי רשות מקרקעי ישראל )להלן: או בים למיניהם, ו/ן עריועדות בנ
או /ערכאה משפטית ו/או כל סמכות שלטונית אחרת ו מוסד מוניציפלי ו/או אחר ובפני כלו/או ב

פסוק בכל והלשכות כאמור, המוסמכים על פי כל חוק לדון ו/או לים בפני כל נושא משרה במשרד
המכר הנ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשות ו/או לחתום  וזהחן בין ו/או בעקיפימישרבעניין הקשור 

ות, חוזים לרבות חוזי חכירה, התחייבויות, תביע ,קומי/נו על הצהרות, תעודות, בקשותמי/נו ובמבש
או משכנתא, /עסקאות, שטרות מכר ו/או חכירה ו תוכניות מכר,  ות,מפ ויתורים, קבלות, תכניות,

סמכים שיתוף, תקנון בית משותף, וכל תיקון ו/או שינוי של המ סכמינאה למיניהן, הות הקשעבוד, זי
קים, בבת בין בשלמות ובין בחלורישום הזכויות בממכר  רלצורך קיומו של הסכם המכ  ל, והכלהנ"

ת אחרת, ולנקוט ד ו/או בשותפות עם כל אדם, חברה ו/או אישיות משפטילחואחת או מזמן לזמן, 
בכל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים ו/או  הסביר עתוול דניו ועל פי שיקת עיולפי רא

 וגעות בממכר ו/או בפרויקט ו/או במקרקעיןנלשם ביצוע כל ו/או חלק מהפעולות ההמועילים 
 ובתנולט

, הארנונות, נו, ועל חשבוני/נו את כל התשלומים, המסים, האגרות/ומישלם בשמי/נו ובמקל . 10
ה או על הממכר, ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעוד/נו ו הם, החלים עלי/מיני לוההיטלים 

לעיל   או רישום כל הפעולות הנזכרות בייפוי כח זה,/מסמך שיידרש כדין, לצורך ביצוע ו ו/או כל
 ולהלן. 
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 ה ו/או זכות אחרת לגביו בלשכת רישום המקרקעין זכות בעלות ו/או זכות חכירשמנעל  םרשול . 11

 .על הממכר עשות כל פעולה שימצאו לנכון כדי לבטל את הזכות שלי/נוכר לר נשוא חוזה המהממכ
 

לנו ו/או שתהיה לנו  ת ו/או זכות החכירה ו/או כל זכות אחרת שיש וולשעבד את זכות הבעל ןמשכל . 12
ו,  חי/נולנכון כל אחד ממיופי כמשכנתא בדרגה ראשונה או שניה ו/או בכל דרך שימצאו , בבמקרקעין

ות, לפי  ו כמשכנתא"( או לפקודתו או בכל צורה ואופן כמשכנתא אבנקההלן: "ק )ללטובת כל בנ
מגיעים ו/או שיגיעו  יורה הבנק, וזאת להבטחת סילוק כל הסכומים השהתנאים ולאותה תקופה כפי 

ם אשיורה הבנק, והכל בהת חברה מאתנו ללא הגבלה בסכום הכולל ו/או באותו סכוםו ללבנק ו/א
ין קרקעין בגלרשום הערת אזהרה בספריכם ו/או בלשכת רישום המ -ו כן . כמהמכר חוזהמור בלא

מיום  שנים 5למשך תקופה של  ת איסור העברת זכויות בממכרחהימנעות מעשיית עסקה לצורך הבט
ממועד  מביניהםשנים ממועד קבלת הודעה על הזכיה, לפי המוקדם  7או  רהלדי 4קבלת טופס 

ות  האזהרה הנ"ל, ולצורך כך לחתום על כל מסמך שיידרש ולעשערת ו/או לתקן את הירה דמסירת ה
 לה חוקית שתידרש לצורך כך. כל פעו

 
בה לעשות כן חו רה לנו המוכרת, אם חלה עלינוע לבנק על פקיעת הערבויות הבנקאיות שמסיהודל . 13

 על פי חוזה המכר. 
 

לכל הרשויות והגורמים הנוגעים דיע כרת, כדין, להוהמו ןהמכר שנחתם בינינו לבים יבוטל חוזה א . 14
ל כך. להסכים לביטול עלקבל בשמי/נו ובמקומי/נו אישורים ה המכר, ולענין, אודות ביטול חוז 
שהוא, לרבות הערת אזהרה שנרשמה  רשםחייבות שנרשמו לטובתנו בכל מולבטל כל הערה ו/או הת

מנעות מעשיית עסקה, ר היהערה בדב -רק  ך לאאמה, בגין הממכר לרבות לטובתי/נו, אם נרש
נו  /ם הבניין כבית משותף, ולחתום בשמימכר כשירשלמחקה ולחזור לרשמה ו/או ליחדה למ

 ורך כך.ובמקומי/נו על מסמך ו/או שטר הנדרשים לצ
 

שום משכנתא לטובת ת האזהרה שנרשמה לטובתנו בגין הממכר וזאת לצורך ריהערם לביטול יהסכל . 15
וכן לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל את הערת האזהרה  עין,לפרויקט במקרק לווהמבנק 

 טובתנו.ל
 

לאחר עם זכות העברה ויות שבו, או כל חלק מהן, לעו"ד לאחר ו/או כר ייפוי כח זה על כל הסמיהעבל . 16
 ללפי ראות עיניהם ובכל רם ו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את ענייננו הנ"ללפטלאחרים, 

  .לנכון ולמועיל בקשר עם ענייננו הנ"ל מצאוות כל צעדים שילעש
מקרקעין ו/או בכל האמור לעיל ו/או הי כוחי יטפלו בהעברת הממכר ו/או /מים כי באננו מסכיה . 17

המוכרת, המעביר הממשכן, המלווה ו/או /הרוכשבשם גם משרד ספרי האחוזה גם בשמנו ובטיפול ב
י/נו רשאים לייצג אף את המוכרת לשם ביצוע כל כוח לנו שמיופי ודעהכי  השני, והיננו מצהירים הצד

 . הנזכרות בייפוי כח זה לעיל ולהלן מהפעולות ו/או חלק
 

זכויות צד ג' ועל כן לא בו בן הרחב ביותר מאחר ותלויות כח זה הוא בלתי חוזר יפורש במו ייפוי . 18
פעולות שיעשו באי כוחנו כל השר/ים בזאת את ו מא/טול ו/או לשינוי והננייהיה ייפוי כח זה ניתן לבי

ולמנו ו/או ימונה לנו  עשאר בתוקפו גם אם חס וחלילה נלך לי כח זה יהנ"ל בתוקף ייפוי כח זה, ייפו
נאבד את כשרותנו המשפטית בכל דרך "ח נכסים בפשיטת רגל ו/או אם חו אפוטרופוס ו/או כונס 

 אחרת.
 

ם חלק מהמקרקעין יהוומק לנכסים הך וררטי( ומתייחס אד )פחכח והרשאה זה הוא מיו ייפוי . 19
ו, בעקבות נינתיכל שכ ,גוש ו/או חלקות אחרים יספרמרקעין ינתנו למקכהגדרתם לעיל, גם אם 

ו/או בספרי רמ"י ו/או בפנקסי הבתים ין אלה נרשמו כבר בפנקסי המקרקעפרצלציה, בין שנכסים 
ו/או חידוש רישום ו/או תיקון  ישוםאמור כתוצאה מרמו כששנכסים אלה יווצרו וירהמשותפים ובין 

ום בית משותף ו/או שישום בית משותף ו/או צו לתיקון ריו/או צו רו/או הפרדה ו/או חלוקה 
 כתוצאה מכל פעולה אחרת. 

 
א באמצעות כל פעולה מהפעולות האמורות לעיל בייפוי כח זה, אל שות ני/ו לא נהיה רשאים לעא . 20

 הסכמה בכתב של מיופי כוחינו או מי מהם.פי  מי מהם, או על ו אונמיופי כוחי/
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 .ביום___________ יפוי כח זה בפניי ל __, עו"ד מאשר כי ה"ה הנ"ל חתמו ע_________אני _____
 
 
 

 
 , עו"ד_______

 

 'נספח ה
 

 לחוק המכר )דירות(  1א 2לרוכש בהתאם לסעיף עה הוד
 1974  – של"ה תשקעות של רוכשי דירות  הבטחת  ה

      

 הרוכש/ים  :דלכבו

 
 :יחידת הדיורפרטי 

 )בחלק( 10 10569
 )בחלק( 13

355-0440974 
 /ד/א 20/חכ/582מכ/ -ו 

2002              

מספר  ם ימגרש תכנית חלקה גוש
 בניין

מספר 
 דירה

 (דת הדיוריחי –)להלן 

 

א /ד/20/חכ/582מכ/כנית ות ילפ 2002' מגרש מס  :יחידת הדיורפרטי המקרקעין שעליהם נבנית 
 –)להלן  בטירת כרמל 10569 בגוש 13 -ו 10 חלקהחלק מכע ודיה ,355-0440974 יתתכנ   -או/ו

 (.מקרקעיןה

 

 (.המוכר –)להלן  514667559.פ אודור נכסים בע"מ ח פרטי המוכר: 

 

 –ן הלל) 1974-של"הלהוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התאם בהת

 התחייב כדלקמן:דיעכם ולהחוק(, הרינו להו

לטובתנו )להלן  לשעבודןבדות לטובתנו או שניתנה התחייבות קעין משועככל שזכויות המוכר במקר

 בהתקיים כל אלה: יורהד יחידתבים כי השעבוד לא ימומש מתוך (, אנו מתחייהשעבוד –

 הושלמה; יחידת הדיורבניית         .1

 בדירה נמסרה לקונה; קהזההח        .2

השוברים )לעניין תאגיד בנקאי  תאם לפנקסשולם למוכר בה יחידת הדיורמלוא מחיר         .3

 (;שאינו תאגיד מלווה י או מבטחבהתאם לחוזה המכר )לעניין תאגיד בנקאוה( או מלו

ק, או התקיימו חולא 2ם לסעיף ( לחוק, בהתא5( או )4(, )3)2הובטחו לפי סעיף  הרוכשכספי         .4

 ב)א( לחוק.2בסעיף  הקבועים התנאים
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יחידת עבוד על חולת השפעול למחיקתו של כל רישום בקשר לתתחייבים לבכפוף לאמור, אנו מ

אגר המשכונות, בתוך זמן במ מקרקעין, אצל רשות מקרקעי ישראל או, לרבות בפנקסי ההדיור

חידת יר לגבי יהיה אפשר לפעול כאמוו תרישום נפרד תירשם כיחידת יחידת הדיורסביר לאחר ש

ם לממש את השעבוד מתוך שאר חלקי נהיה רשאי; אנו  בנפרד משאר המקרקעין הדיור

 .הרוכשך בקבלת הסכמת , בכל עת ובלא צוריחידת הדיור, למעט מקרקעיןה

של אשראי לא יחול לגבי שעבוד או לגבי התחייבות לרישום משכנתה שניתנו בור מובהר כי האמ

 תבטיח אותו. יחידת הדיורכי  הרוכש שסוכם עםד לקונה על ידינו או עמושה

  

 

 ספח ו' נ
 

 משתכןמחיר ל רוכש דירתחסר דירה  -כתב התחייבות

 _____________________________ ת.ז _____________אני/ אנו, הח"מ, _____________

 ___________________________ז .ת_________ ___________________                           

כנית  ותלפי  2003 -או /ו  2002מס'  םימגרשבן" חתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכ

)להלן:  בטירת כרמל  10569 בגוש 13 -ו  10חלק מחלקה כ הידוע, 355-0440974תוכנית  -ו/ד/א 20/חכ/582מכ/

 (."המוכרת")להלן:  51-466755-9ח.פ  ור נכסים בע"מ, אוד"(, עם דירת מחיר למשתכן "

 מחיר למשתכן, כהגדרתדירה הנמכרת על ידי המוכרת כדירת ר הינה מולי/לנו כי הדירה הנרכשת כא הודע

הכללים הקבועים בו לעניין על "(, המכרזבו זכתה המוכרת )להלן: " 450/2018חי/ מכרז רמ"י מס'מושג זה ב

   רה.ילרוכש הד ללים המתייחסיםהדירה כאמור, לרבות הכ

וי התנאים וההתחייבויות המפורטים פה למילפונו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כלפיכך, מוסכם עלי/

 להלן: 

ק/ים חזירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אני/נו מים כי אני/נו "חסר/י די/אני/אנו מצהיר .א

  -חתמנו על תצהיר  -ןככמו  תכן.דירת מחיר למש באזור הזכאות הנדרש עפ"י המכרז לצורך רכישת

 לחוברת המכרז( נספח ח') ר קרקע ביעוד מגורים", בנוסח המצ"ב"חס

שנים מיום  5ישתה ועד חלוף חיר למשתכן, החל מיום רכשלא למכור את דירת מאני/נו מתחייב/ים  .ב

, לפי המוקדם ,)נרכשה יחידת הדיור בעקבותיה(שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7ו א לדירה 4קבלת טופס 

לפיו   כםהשנים האמורות, על כל הס 5/7י תום חייב/ים שלא לחתום, לפנ תאני/נו מ . כמו כן,יניהםמב

 הנ"ל. השנים  5/7לאחר תום זכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו ה

 על למשתכן מחיר דירת מימוש של במקרה יחולו לא כאמור המשרד ותוזכוי זו תהתחייבו .ג

 פרעון  אי של בנסיבות, ןלמשתכ חירמ בדירת משכנתאב המובטחת הלוואה  לנו שיעניק בנק ידי

 .לבנק ידנו על ההלוואה

 הרהאז הערת תרשם, ישראל מדינת או/ו המשרד לטובת כי ים/יםומסכ ים/שמבק נו/הנני .ד
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 כתב  פי על שתכןלמ מחיר בדירת עסקה מעשיית להימנע התחייבות בגין ןהמקרקעי וםריש בלשכת

 .זו נו/התחייבותי

זו, אחויב/נחויב בתשלום בסך  פר/נפר את התחייבותי/נואכי ככל ש ני/נו מסכימ/יםלי/לנו וא הודע .ה

 ד הבינוי והשיכון.₪ למשר 450,000

 
  ___________________    ________________ 
 הרוכששם                רוכש השם                
 

 אישור 
אשר  הנ"ל, הרוכשים __________עו"ד ________ יי,____________ הופיעו בפנלאשר כי ביום הריני 

יו צפויים  ו כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהשהוזהר חרהו בפניי ע"י תעודת הזהות שלהם ולאהזד
 י. כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפנים לא יעשו קבועים בחוק אלעונשים ה

     
 
 

_____________  
 חותמתחתימה +       

 
 
 
 
 

 משתכןדיור רוכש דירת מחיר ל רמשפ –בות כתב התחיי

 _______________, ת.ז ___________________________אני/ אנו, הח"מ: ___________

 _____________________________, ת.ז________________________                              

כנית  ותלפי  2003 או/ו 2002מס'  יםבמגרש חתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן"
בטירת כרמל  10569ש ובג 13-ו 10כחלק מחלקה ידוע ה 355-0440974  תוכניתלפי  -ו/ד/א 20חכ//582מכ/

 (. "המוכרת")להלן:  51-466755-9אודור נכסים בע"מ, ח.פ "(, עם כן ירת מחיר למשתד)להלן: "
ת ירת מחיר למשתכן, כהגדרדכרת על ידי המוכרת כהינה דירה הנמ הודע לי/לנו כי הדירה הנרכשת כאמור

יין "(, על הכללים הקבועים בו לענזהמכרבו זכתה המוכרת )להלן: " 450/2018' חי/מכרז רמ"י מסמושג זה ב
   ור, לרבות הכללים המתייחסים לרוכש הדירה.הדירה כאמ

 

 רטים להלן: וים וההתחייבויות המפפה למילוי התנאנו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפו/ לפיכך, מוסכם עלי

י/נו מחזיק/ים נגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אדיור" כה יר/ים כי אני/נו "משפר/יאני/אנו מצה .א
 על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן. דיור", הנדרש באישור "משפר/י

 ח ט' לחוברת המכרז(.וסח המצ"ב )נספ"חסר קרקע ביעוד מגורים", בנ -ל תצהירחתמנו ע -כמו כן .ב
שנים  5החל מיום רכישתה ועד חלוף למשתכן,  שלא למכור את דירת מחיר בזאת  אני/נו מתחייב/ים .ג

לפי  ,)נרכשה יחידת הדיור בעקבותיה(וע ההגרלה שנים ממועד ביצ 7לדירה או  4יום קבלת טופס מ
אמורות, על כל  השנים ה 5/7ב/ים שלא לחתום, לפני תום המוקדם מביניהם. כמו כן, אני/נו מתחיי

 ל. השנים הנ" 5/7לאחר תום  ירת מחיר למשתכן יועברודהסכם לפיו הזכויות ב
 משתכן עלו במקרה של מימוש דירת מחיר ללכאמור לא יחו ות זו וזכויות המשרדהתחייב .ד

 שתכן, בנסיבות של איידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למ        
 .ידנו לבנק עון ההלוואה עלריפ               

 שם הערת אזהרהישראל, תרלטובת המשרד ו/או מדינת מבקש/ים ומסכים/ים כי  והנני/נ  .ה
 ,בדירת מחיר למשתכן ע מעשיית עסקההמקרקעין בגין התחייבות להימנ בלשכת רישום       

 .זועל פי כתב התחייבותי/נו                
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חויב/נחויב בתשלום בסך את התחייבותי/נו זו, ככל שאפר/נפר אהודע לי/לנו ואני/נו מסכימ/ים כי  .ו
 והשיכון.₪ למשרד הבינוי  450,000

 
 
 

         _____________________                          __       ________________________ 

 כשוהרשם                                                                       הרוכששם                          

 

 אישור 

 אישור 
אשר  הנ"ל_____, הרוכשים _____________ הופיעו בפניי, עו"ד ____________לאשר כי ביום הריני 
יהיו צפויים  עודת הזהות שלהם ולאחר שהוזהרו כי עליהם להצהיר את האמת וכי ו בפניי ע"י תהזדה

 י. דלעיל וחתמו עליה בפני םשרו את נכונות הצהרתלא יעשו כן, אילעונשים הקבועים בחוק אם 
 

___________________________   _ 

 דעו",           

 

 

 

 קרקע ביעוד מגורים רסח -תצהיר

 

זוג, לפי העניין, וילדיהם, יחיד או בן  -" יחידיו לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )"צהיר, כי אין הריני מ

ה  קתם(, זכויות )בחלק שעול מם דרך קבע ונמצאים בחזיים ערילד נשוי ומתגורולמעט  21להם שטרם מלאו 

 הלן: לורים, כמפורט ( בקרקע שמיועדת למגעל שליש 

עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב,  ת/בשכירות שחלבעלות/חכירה/חכירה לדורו -

 . 1972-תשל"ב

דרך אחרת  לדורות או בכלוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה זכות על פי ח -

 ה/מתנה/נאמנות וכיו"ב(. ש )כגון: ירו

זכות ו א ת כאמור לעילחוזה או בכל דרך אחרזר על פי זכויות בנחלה או במשק ע -

"(, ללא תשלום או בתשלום קיבוץ)להלן:"מושב שיתופי  למגורים לחבר קיבוץ או

 וץמופחת מכוח חברותו בקיב

במכרז פומבי/הרשמה  במסגרת זכייה זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות -

 גרלה/פטור ממכרז.הו

 ת:הגדרו 

 תא משפחתי: 
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ם או בלי ילדים )ללא עק בית משותף, בציבור המקיים מש דעהואו זוג זוג נשוי  -

 ל(.  הגבלת גי 

חודשים מיום הגשת הבקשה  3רשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך זוגות שנ -

 .חסר דירה להנפקת תעודת זכאות של 

שנה,   21לו  ות שהוא רווק וטרם מלאוח ורי/ת( עם ילד אחד לפה עצמאי )חד ההור -

 . ונמצא בחזקתו ו דרך קבעהמתגורר עימ

 

 __________________             ________________ 

 הרוכששם                                                            הרוכששם            
 
 
 
 
 
 

 : אישור
 

ר  ולאח הנ"להרוכשים בפני  והופיע ________בזה כי ביום __  ר__________, עו"ד, מאשאני הח"מ, ___
ונשים הקבועים בחוק, ה צפוי/ה לעת האמת וכי אם לא יעשה כן אהיר אי עליו/ה לומשהזהרתי/ה אותו/ה כ

 בפני. אישר/ה את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 
 

       
 

       ____________ 
 וחותמת החתימ                             

 
 
 

 רודי רמשפ -רקע ביעוד מגוריםחסר ק -תצהיר
 
לפי הענין, וילדיהם או בן זוג, יחיד  -"יחידיולמי מיחידיו )"או ין לי/לנו ו/ריני/ו מצהיר/ים כי אה

כויות ם(, זים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקת)ולמעט ילד נשוי( ומתגורר 21שטרם מלאו להם 
 תן להוציאכנית מאושרת, מכוחה נייועדת למגורים, על פי תומ)בחלק שעולה על שליש( בקרקע ה

 להלן:ורט פהיתר בנייה, כמ
 
 .1972 -גנת הדייר, נוסח משולב, תשל"בעליה חוק ה ירה/חכירה לדורות/בשכירות שחלחכ/בעלות -

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

 אמנות וכיו"ב(.נירושה/מתנה/
 
ות למגורים זכ מור לעיל( או)או בכל דרך אחרת כא ל פי חוזהת בנחלה או במשק עזר עזכויו -

"(, ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו קיבוץ" הלן:ב שיתופי )ללחבר קיבוץ או מוש
 בקיבוץ.

 
גרלה/פטור הת במסגרת זכייה במכרז פומבי/הרשמה ובעלוזכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/ -

 ממכרז.
 ניה בדירה בשלבי ב יותזכו -
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 :גדרותה
זכויות שהוא בעל , שנים ומעלה 35או יחיד בן , יוידחן ו/או מי מילהלכהגדרתם  :משפחתי תא

חודשים מיום מתן אישור  12-ים יחידה , אשר תימכר לא יאוחר מכמפורט להלן בדירת מגור
בדירת  לעילמפורט ו שהיה בעל זכויות כן, אכ, שרכש כדירת מחיר למשת4, טופס הדירה וסכללא

 אמורכישה כשתכן ומכר אותה קודם לרלמ שת דירת מחירשקדמו לרכיהשנים  3-ביחידה  יםמגור
  וכן:

 ילדים )ללא הגבלת גיל(. זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי-
הנפקת תעודת ודשים מיום הגשת הבקשה לח 3נשא תוך יו לנישואין ועומדים להשמזוגות שנר-

 חסר דירה.זכאות של 
המתגורר עמו שנה,  21לו ד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו אח י/ית( עם ילדהורה עצמאי )חד הור-

 דרך קבע ונמצא בחזקתו.
 

 מת המצהיר ___________ חתי_________ מספר ת.ז. ___ שם משפחה:_______ שם פרטי:
  

 זוג:בן/בת 
 מת המצהיר __________ חתי______ מספר ת.ז. ____חה:_______ שם פרטי: ___פשם מש

 
 על התצהירנדרשת חתימה של שני בני הזוג ג, רה של בני זובמק

 
 אישור עו"ד

 
בכתובת  __________עו"ד  ,בפני ו/הופיעהריני לאשר כי ביום _____ אני הח"מ, 
_______ _________ ומר/גב' _________ ת.ז. _________ מר/גב' __________________

 להצהיר ו/הםעליו כי /זהרור שהלאחוודות זהות, הו על ידי באמצעות תע__ אשר זות.ז. ________
 ו את נכונותאישר/כן,  ו/עשהילא לעונשים הקבועים בחוק אם יהיה/ו צפוי/ים י את האמת וכ

 . בפניעליה  עיל וחתם/וו/תם דלהצהרת
        
       _______________ 
 , עו"ד                        

 
 
 

 ' נספח ז
 

 ור חשאי חברת עורכי דיןליאו/או  חשאי ליאורעוה"ד     לכבוד:

 

 דבר ייצוג משפטיהוראות בן: הנדו

 

שת  לרכיה בחוז "( היזם )להלן: " 514667559בע"מ ח.פ.  אודור נכסיםוהתקשרנו עם    הואיל:

  -ו /ד/א 20חכ/ /582מכ/כנית ו תלפי לפי  2003 - או /ו  2002 מגרשב יחידת דיור

 בטירת הכרמל  10569 בגוש 13 -ו  10 חלקהחלק מכ עו דיה, 355-0440974  תתוכני

"( והכל בתנאים  המקרקעין )להלן: "בטירת הכרמל מחיר למשתכן  תכניבמסגרת תו

 "(; ם ההסכ" )להלן:ה סכם הרכישהמפורטים בה

 ידך. נוגע לייצוג המשפטי על בוהתבקשנו להעלות בנספח זה הבהרות    והואיל:
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 הירים כדלקמן: כך אנו מצאי ל

  :אי לכך

ו/או מי  ליאור חשאיהדין  ךרנו שהחברה מיוצגת בעסקה נשוא הסכם זה ע"י עול הודעכי 

היות מיוצגים ם אותנו וכי אנו זכאים ל(, וכי עוה"ד אינם מייצגי"עוה"ד")להלן:  מטעמו

 ו, על חשבוננו.  נבעסקה זו ע"י כל עורך דין אחר מטעמ

 

זאת  יות של היזם בלבדום הנכס על שם הרוכש הינן התחייבובקשר לרישתחייבויות כל ה

 כר הטרחה ישירות לעוה"ד המייצג את החברה. ת שעל אף כי אנו משלמים א

 

 לקוח.-ד יחסי עו"דלא נוצרים בינינו לבין עוה"

 

ויות כלפינו ביחס לרישום זכ הכי היזם רשאי לקיים את חיוביו על פי חוזה זלנו  הודע

 ך באמצעות עוה"ד ו/או מי מטעמו. כם זה ובכל הפעולות הנדרשות לשם כעל פי הס הרוכש

 

עוה"ד מייצג את היזם בכל הליך הקשור לפרויקט ו/או בקשר להסכם אתה ככי הודע לנו 

הליכים משפטיים מכל סוג, ולרבות הליכים  תלרבו ו/או בקשר ליחידת הדיור הנ"ל

 נו.פטיים כנגדנו ו/או מטעמשמ

סכם זה יעשה על ידך במועד הקבוע הדיווח עבורנו לרשויות המס בגין הנו כי גם הודע ל

, אך (ימים מיום חתימת הסכם זה 7ד שמסרנו לך את מסמכי הדיווח תוך בלבו) לכך בחוק

 חריות בקשר עם אמיתות הדיווח לרשויות המס.  יה בכך כדי להשית עליך אלא יה

 

 :איה באנו על החתוםרול
  
     

 _________חתימה: ___________  ____________________ חתימה:
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 'חנספח 

 
שנחתם בין _______________ )להלן ביחד ולחוד: רד מהסכם נפ נספח זה מהווה חלק בלתי

קו לטובתו על ידי הבנק, היא רח' ו למשלוח ערבויות, שיונפ( שכתובת"הרוכש"
נכסים בע"מ מס' חברה  אודורבין , ו_______מס' _______ עיר _____ ________________

על כל תנאיו ותניותיו, הנו  זה,נספח . _________מתאריך ____( "החברה"להלן: ) 514667559
, ובנק 1973 - ( תשל"ג' לחוק החוזים )חלק כלליבגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד

 "אדם שלישי". -זה לעיל כמור בסעיף ( ייחשב לצורך הא"הבנק" :בע"מ )להלן _____________
 

 מתחייבים בזה כדלקמן:הצדדים מצהירים ו
 

סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם, ובכל מקרה של סתירה בינו ו כהוראות נספח זה ייחשב .1
 ספח זה עדיף.וף ההסכם, יהיה האמור בנלבין האמור בג

( "המקרקעין")להלן: ם הדירה שרכש על פי ההסכ תהמקרקעין עליהם מוקמלקונה כי  הודע .2
ים שכנממו( "פרויקט"הקט הנבנה/שיבנה עליהם )להלן: הם ובפרויוכל הזכויות הקשורות ב

הבנק על פי או ימושכנו לטובת הבנק במשכנתא ובשעבודים מדרגה ראשונה, וכי זכויות 
, כל על פי ההסכם כשרש בדירה הרוכשבודים דלעיל עדיפים על פני זכויות המשכנתא והשע

 .ומשו מתוך הדירהכי המשכנתא והשעבודים דלעיל לא ימבכתב  בנקהאישר לא  עוד

, הרוכש, לפי חוק המחאת חיובים, את כל זכויותיה כלפי בודהחברה ממחה לבנק על דרך שע .3
הכספים והתשלומים המגיעים לחברה ממנו  חוזרת לקונה לשלם את כל ונותנת הוראה בלתי

 .ל ידי החברהמסרו לו עהתשלום שנ שובריאמצעות ב ם אך ורקכפי ההס על

 תיקוןראות הו חלות הרוכשאות בהתייחס לדירה שנרכשה על ידי מצהירה כי הור החברה .4
 חוק" :להלן) 1974 –ל"ה חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל 9' מס

מוסף מס הערך ה את יכללו לא שהרוכשיקבל  בנקאיותה ערבויותה לפיו( "דירות המכר
כי  הרוכשרה.  מובא לתשומת לב על חשבון מחיר הדי הרוכשותו ישלם בתשלום א שנכלל

המכר דירות, על הקרן שהוקמה במשרד האוצר, לשלם לקונה את סכום  חוקבהתאם לאמור ב
למוכר על חשבון מחיר הדירה, במקרה בו  הרוכשם המוסף הנכלל בתשלום ששילמס הערך 

בקשר לאותו תשלום, בהתאם לתנאיה. פי החוק  על הרוכשל מש הערבות הבנקאית שיקבותמ
 תשלום זה יועבר לקונה באמצעות הבנק.

כי הדרך היחידה והבלעדית לתשלום סכום כלשהו המגיע ממנו לחברה על פי  ונהלק הודע .5
כי  תמתחייב בזא הרוכשתשלום שנמסרו לו על ידי החברה. סכם היא באמצעות שוברי ההה

כי מלוא דירה אלא באמצעות שוברי התשלום, ון רכישת הלחברה בגי לא ישלם סכום כלשהו
דירה ישולמו לחברה באמצעות שוברי ה  הכספים המגיעים לחברה בקשר עם רכישת

לחברה בקשר ט על הפסקת העמדת מימון לקונה כי אם וככל שיוחל הודעהתשלום.  
ת טל האפשרויכול שתבו וסכם בין  החברה והבנק,מלפרויקט, בהתקיים העילות לכך על פי ה

 לעשות שימוש  בפנקסי השוברים.  

לחוק  50 מרשות המסים לפי סעיףור או מתחייבת לקבל אישהחברה מצהירה כי קיבלה  .6
חובת תשלום  שהרוכ, לפיו לא חלה על 1963 –מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג 
 . ירהדמקדמה לרשות המסים בקשר עם רכישת ה

יקט ושם ת שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרונק על מנבל לפנות כליו כי לקונה הודע .7
 176ים הרשומים בבנק, וזאת באמצעות סניף פרטתואמים את ה הרוכשהפרויקט שיש בידי 

 _______________פר סבמ טלפוני מענה באמצעות ,חולון 26רח' הרוקמים  שכתובתו
 .www.bankhapoalim.co.ilנק שהוא בובאמצעות אתר האינטרנט של ה

על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו יא את למלא בכתב יד ברור וקרבז מתחייב הרוכש .8

http://www.bankhapoalim.co.il/
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 הסכום את וכןכם המכר, לנתונים שצוינו בהס התאםבתעודת הזהות שלו  ומספרלו את שמו 
עמלה ה ממנו תשלום תגבות שוברי הן ביצוע כל תשלום באמצעילקונה כי בג הודע. לתשלום

 יבוצע התשלום על ידו.ו בשיעור המקובל בבנק ב
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כתובתו למשלוח ערבויות שיונפקו לטובתו על ידי הבנק, היא הכתובת כי מצהיר בזאת  הרוכש .9
 לידי סקטור הבניה)מתחייב בזאת להודיע לבנק בכתב  הרוכשבמבוא לנספח זה.  המפורטת

על כל  (____________________ ____תובת לקטרוני לכוהנדל"ן באמצעות דואר א
 י בכתובתו המפורטת דלעיל.שינו

כתנאי למימוש ערבות בנקאית כלשהי שקיבל ו/או שיקבל כי נק, הב מתחייב כלפי הרוכש .10
, או יבטל הסכם בדירהמיד לבנק את כל זכויותיו שרכש, ימחה ויעביר  דירהלמהבנק בקשר 

 וכשהרכמו כן  הכל לפי בחירת הבנק. - של החברה רו לבעלותהיחז בדירההזכויות שכך  ,זה
יחתום על הודעות זיכוי המבטלות את   – מורכתנאי למימוש ערבות בנקאית כאמתחייב כי 

 רכישת הדירה. חשבוניות מס שקיבל מהחברה בקשר ל

עקיפה כלפיו בקשר עם  לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או הודעיר כי מצה הרוכש .11
על ידי ת שהוצאה לטובתו הנרכשת, למעט הערבות הבנקאי הדירהבקשר עם  רויקט ו/אוהפ

 הבנק, אם הוצאה.

ייבות לקונה שאין לבנק כל מחו הודעפגוע בכלליות פיסקה זו לעיל, מודגש בזה כי י למבל
הפרויקט  הבנייה של מכל מין וסוג שהוא, בקשר לבניית ו/או השלמתלפיו כלפי החברה ו/או כ

 בות כלפי החברה ו/או כלפיולקונה שאין לבנק כל מחויי הודע .וכשה על ידשנר הדירה ו/או
קשר לטיב הבניה ו/או איכותה ו/או קצב ביצוע הבניה ו/או לקיום א במכל מין וסוג שהו

 על פי הסכם זה. הרוכשה כלפי כלשהי מההתחייבויות החברהתחייבות 

עם העמדת מימון לחברה פיו בקשר מחויבות כלן לבנק כל אחריות ו/או ילקונה כי א הודעכן 
שבין החברה ובין הבנק ו/או  סכםכי כל המימון לבניית הפרויקט על ידי החברה וו/או העמדת 

פגוע ו/או לגרוע ין באמור בהסכם זה כדי לוא זכויות כלשהן נהוקהוראותיו אינם מקנים ל
רויקט, ק בקשר לפה לבין הבנמו ו/או יחתמו בין החברתמזכויות הבנק על פי המסמכים שנח

 כל טענה הנוגעת למימון שהעמיד הבנק לחברה.יהיה מנוע מלהעלות  הרוכשו

לצורך לו שהפקוח על פרויקט הבניה נעשה  הודעכלפי הבנק כי  הרוכשכן מצהיר בזה מו כ .12
לחייב את הבנק  יהפקוח כד י של החברה כלפי הבנק, וכי אין במנגנוןהבטחת פרעון האשרא

או שהם מוקצים  לפי קצב התקדמות שלבי הבניה בפרט,משולמים  הרוכשכספי לוודא ש
, כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפיו בקשר כלל, בזההסכם לבנית הפרויקט, נשוא 

עלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על יהיה מנוע מלה הרוכשט, ועם פקוח על הפרויק
 .הפרויקט

הנעשה  י שהוא אינו יכול להסתמך על הפקוחן חד משמעלו באופ דעהומאשר בזה  כי  הרוכש .13
עליו כל אחריות להסתמכות שיכולה לנבוע ר מוהבנק מסי פרויקטקשר עם הבעבור הבנק 

 פקוח.כתוצאה מקיום מנגנון ה הרוכשאצל 

על נספח  וחתימת יוכ ק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבנקכי העת הודעלקונה  .14
ויות הבנק על פי כל האמור בו לרבות לכך שזכמצידו להתחייבות וה הסכמה וזה מהו

 ל פי ההסכם.ו עהשעבודים גוברות על זכויותי

ן ני חתימת ההסכם, וכי ניתמצהיר בזה כי כל האמור בנספח זה הודע לו מראש עוד לפ הרוכש .15
 רה לאור הנתונים שבו.ילו זמן סביר להימלך בדעתו אם לבצע את רכישת הד
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