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       בהסכם ליווי;"( הבנק המלווה)להלן: " בע"מ םפועליבנק ה עם  והחברה התקשרה והואיל

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

  ;אות חוזה זהף להורובכפו מכרזתנאי הל בהתאם

במסגרת דירת מחיר  יחידת הדיורהזכות לחכירה בוהרוכש מבקש לרכוש מאת החברה את  והואיל
יחידת הדיור במחיר ובתנאים זכות החכירה בוהחברה מוכנה למכור לרוכש את  למשתכן,

 הנקובים בהסכם זה להלן;

 דים כדלקמן:לפיכך הותנה והוסכם בין הצד

 

 פחים: מבוא ונס .1

 ד ממנו. ו מהווים חלק בלתי נפרלהסכם זה ונספחיוא המב .1.1

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

  יגברו על כל נספח אחר.)נספח ג'( למען הסר ספק הוראות תכניות המכר 

פך. האמור בלשון זכר ילה אף בלשון רבים במשתמע וכן לשון יחידסכם זה בהאמור בה .1.3
 אף לשון נקבה במשתמע וכן להפך. –

הצדדים מסכימים בזאת כי פרשנותו של הסכם זה תעשה בכל מקרה אך ורק מתוך ועל  .1.4
 ריכתו של ההסכםסמך הכתוב בו ללא הזדקקות לראיות חיצוניות ו/או לנסיבות ע

 .כל דיןול כרזהמ להוראת בכפוף 

 כל הצעה קודמת ו/או הסכם ו/או כל פרסום ו/או מצג ו/או הצהרהרוכש כי ל עהוד .1.5
בין במשתמע ו/או ו, בין בכתב ובין בע"פ, בין במפורש ו/או בקשה לבחירת דירה

ך וערניתנה לו האפשרות לבטלים, והרוכש, לאחר ש –פרוספקטים קודמים וקיימים 
ד על השוני ועמלצורפים לו, ומההתוכניות והמפרט  סכם זה, עלהשוואה בינם לבין ה

 הודע לרוכש  .עפ"י הסכם זה ונספחיו בלבד החברהוכל ההבדלים, החליט להתקשר עם 
, אין באמור כדי לגרוע מזכויות ויחייבכי רק האמור במפורש בהסכם זה ובנספחיו 

ל ערכאה ד החברה בכוכש האפשרות לטעון כנגהרוכש עפ"י כל דין ו/או לשלול מהר
חוסר תום לב, ו/או במקרה בו יהיו  ,הטעיה, הצגת מצג שווא, תרמית תשהיא בעיל

כותרות הסעיפים  .חסרים בהסכם פרטים שחלה על החברה חובה לציינם עפ"י דין
בהסכם זה הינן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירוש ו/או 

ע מספק בדבר פרטי דיכם זה אינו כולל משהסכי ככל מובהר  רשנות הסכם זה.פ
ה לא תהייה זכאית לשלול תוקף חוזי של מצגים ופרסומים שעשתה הדירה, אזי החבר

 והרוכש יהיה זכאי לכל זכות דלעיל העומדת לו לפי כל דין. 
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יחידי בד: "כל אחד מהמוגדרים ביחד במבוא להסכם זה כ"רוכש" )להלן בסעיף זה בל .1.6
החברה בערבות מלאה והדדית האחד  ילפחד ולחוד וערב כייב יהיה ח"(, יהרוכש

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

 ועים במכרזחוזה העומד בכללים הקבחוזה זה אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון כ .1.7
ן באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה, יא "מחיר למשתכן".

להגביל או לשלול את אפשרות  להגביל את זכותו של הרוכש לנהל מו"מ על החוזה,
הרוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה עפ"י כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות 

"היתר עסקה"  חפרשאי להוסיף נסכש הרו עיפיו.ביקורת שיפוטית כנגד סכלשהי מ
 זה. להסכם

 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, יחידת הדיור -נספח א' 

 מפרט טכני. -נספח ב' 

 .תכניות מכר -נספח ג' 

  סח יפוי כוח בלתי חוזר.ונ -נספח ד' 

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

דירת מחיר למשתכן  / "משפרי  כתב התחייבות רוכש -נספח ו' 
 .ותצהיר חסר קרקע דיור"

 .צוג משפטיהוראות בדבר יי -ח ז' נספ

 .וי בנקאיויל חנספ  -נספח ח' 

  

  

 הגדרות:  .2

בהסכם זה יהיו למונחים להלן הפרושים שבצידם, ובכל מקום שבצד פירוש קיימת 
אלה חלק בלתי נפרד מחובותיהם הצהרה, התניה, התחייבות ו/או הסכמה יהיו 

 זה: והתחייבויותיהם של הצדדים לפי הסכם 
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לחוד ובין מצא יחידת הדיור יאשר בו ת תיבה ו/או "הבניין" "הבית"
 ו/יבנהיואשר בפרויקט  נוספיםבתים ביחד עם 

על ידי החברה, בין בעצמה ובין על המקרקעין, 
 .ע"י קבלן/י משנה

סלול תכנית מחיר דיור הנבנית ונמכרת במיחידת  "  דירת מחיר למשתכן"
 ן. למשתכ

כוש המשותף רהמ ,אם יוצאו ,צאוחלקים שיו דות""הצמדות מיוח
ימת כמפורט מסו ליחידת דיורושיוצמדו 

 .א'בתכניות הבניה, במפרט הטכני ובנספח 
 או "הדירה" ""יחידת הדיור

  "הנכסאו "
הנמכרת על הצמדותיה לרבות  יחידת הדיור

במפרט  ורטכמפחסי מהרכוש המשותף יה החלק
 . 'אנספח בו הטכני

רה תמורת לם לחבשל שדרש הרוכישי לוםהתש  דת הדיור""מחיר יחי
יחידת הדיור כאמור בנספח א' )כולל מע"מ( 
וביתר הוראות הסכם זה ובתוספת הפרשי 

 רעונויפהצמדה וריבית שהצטברו עד למועד 
 בפועל של כל תשלום ותשלום. 

ו/או מוסד פיננסי ו/או ע"מ בועלים פהבנק  -"הבנק המלווה" "הבנק" או
 רחבוף מממן, עימו תד בנקאי ו/או גתאגי

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

 פיננסי לפרויקט.
, מפועלים בע"הבבנק  15078מס' חשבון בנק  -"חשבון הפרויקט"

 המשולמיםהכספים  קדוליו יופ, אשר א176סניף 
ח ספבנגדרתו ע"י הרוכש על חשבון התמורה, כה

 .(ם)נספח תשלומים ומועדי א'
מפרט עבודות הבניה בהתאם לצו מכר דירות  -"המפרט" 

ושלא )נספח ב'(  1974  -)טופס של מפרט( תשל"ד 
מפרט  -חיר למשתכן מפרט "מיפחת מהוראות 

והכל  , על תיקוניומכרזחוברת השצורף ל אחיד"
   . זלהוראות המכרבהתאם 

  
 מאת בנק מסחרי לצורך בל הרוכשה שיקהלווא -המשכנתא" "

יחידת הדיור  תשכיקי של רמימון חלו/או  מימון
 על פי הסכם זה. 

 על החברהחלות העבודות הפיתוח המפורטות  - "פיתוח החצר"
 ואלו בלבד. התב"עמכוח 

הגדרתה במכרז תכנית לבנית דירות מגורים כ –" תכנית מחיר למשתכן"
 י. השיכון  ורמ"וי והבינמשרד 

 
  המכירה: .3
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חברה מוכרת בזה לרוכש ה ,זהפ"י הסכם רוכש עויות ההתחייבבכפוף למילוי מלוא  .3.1
 .הזכות לחכירה ביחידת הדיורוהרוכש רוכש בזה מאת החברה את 

מובהר בזאת כי התחייבויות החברה כלפי הרוכש על פי הסכם זה חלות ביחס ליחידת  .3.2
 . בלבד ורהדי

, על דהח היחי, כוללת אך ורק את שטהנרכשת על ידויחידת הדיור  כי וכש הודע לר  .3.3
פות להסכם זה )נספח ג' להלן( ואת חלקה בשטחי כניות המצורותבן כמסומ הצמדותיה

והיא תוכל לניידן,  יובהר כי זכויות בניה עתידיות יהיו שייכות לחברה .הרכוש המשותף
 ם למכירת כלקדן ותשמועד היווצר לבדוב להוראות כל דין להעבירן וכיו"ב בכפוף

ד הנ"ל לא יהיו שייכות עומה יה שיתווספו לאחרת בניזכויו בעוד הדירות בפרויקט
למען הסר ספק, החברה לא תהיה רשאית להותיר לעצמה זכויות ברכוש  .לחברה

כאמור. מתחייב שלא להתנגד ו/או לעכב ו/או להפריע לכל פעולה המשותף. הרוכש 
ת דיית יחלבני כדי לגרוע מהתחייבות החברה ,ללעיבסעיף זה  מורן באמובהר כי אי

 ומבלי לגרוע   הסכם זה ולהוראות , התכניות המאושרותרזכמה תהדיור בהתאם להוראו
 .התכנוןות ועדזכותו של הרוכש לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדויות בפני מ

 הצהרות הרוכש  .4

תכן וכי הוא עומד בכל למש מחירכי הוא זכאי לרכוש יחידת דיור במסלול ר אשמהרוכש  .4.1
ית מחיר למשתכן וכי יחידת סגרת תכנור במידת יחיד זכאי לרכושרשים מים הנדהתנא

רוכש כל ההדיור הנמכרת לו על פי הסכם זה הינה דירת מחיר למשתכן וע"כ יחולו על 
 תכנית מחיר למשתכן ובהסכם זה.הכללים, התנאים וההתחייבויות, כפי שנקבעו ב

חוזה  מתד חתיכל עת ממועברר, ביה ויתא מסכים באופן בלתי חוזר כי הוש והלרוכ הודע .4.2
ועד קבלת החזקה בדירה על ידו, כי נכון ליום חתימת החוזה, אינו עומד ה ועד למז

ו/או שהונפקה לו  ו/או משפרי דיור בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה
יהא זכאי לכל פיצוי  הרוכששבלי ל חוזה זה לאלתר, מדת זכאות בטעות, יבוטתעו

  . ביטול חוזה זהין בג ברההחמ

למכור את יחידת הדיור החל מיום רכישתה ועד לתום  רשאייהיה  לא לרוכש כי עדוה .4.3
הודעה לת הד קבשנים ממוע 7ליחידת הדיור או חלוף  4שנים מיום קבלת טופס  5חלוף 

ב שלא לחתום ייכמו כן, הרוכש מתח .וקדם מבין המועדיםהמי על הזכיה בהגרלה, לפ
ו ביחידת הדיור יועברו לאחר יתיול הסכם לפיו זכות על כהאמורוהשנים  5/7לפני תום 

יחד עם זאת הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למגורים  השנים הנ"ל. 5/7תום 
לטובת ₪  450,000ה ובן היתר, בתשלום  בגרוכש ביאת הייב הפרת תנאי זה תח בלבד 

 ד השיכון והבינוי.רשמ

ברה ידי הח לע תירשם כנספח ו'המצ"ב  בותחייההת להבטחת עמידת הרוכש בתנאי כתב .4.4
הרוכש יחתום ו בספרי החברהאו /ו ו/או ברמ"י המקרקעין לשכת רישוםהערת אזהרה ב

 .להבטחת האמור לעיל זה, להסכם 'וכנספח  המצ"בעל כתב התחייבות 

 .  כל דין זה ועל פי על פי חוזה רוע מזכויות החברהכדי לג עילבאמור לאין 
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ם ור ו/או החניה, עשוייאו יחידת הדיו/ ןחסבחלל המאו /טח ובש כי מפורש,הודע לו ב ןכ .4.5
 , חניוניםמתקנים משותפים שונים, לרבות צנרת מים, ביוב, ניקוזלעבור ו/או להימצא 

הרוכש נגישות במידת הצורך  פשראי, , בתיאום מראש. כמו כן, במקרה כזהוכיוב'
משותף  מתקןזק לגרום נלולה לקנים משותפים ולהימנע מכל פעולה שעלאותם מת

יף זה לא ימנע מהרוכש שימוש ר בסעהאמו .מחסןה או בחלל/ו הדירה בשטח רבוהע
 , ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הרוכש עפ"י כל דין.והצמדותיה סביר בדירה

ט על פי ון הקיים של הפרויקו/או הסידור והתכנ האדריכליהתכנון  ש כילרוכ הודע .4.6
מקום , גינות, רחבות, בריםשבילים, מער, ומאה תמכלליורוע י לגבלות ולרב ת,יוכנהתו

, צנרת ביוב וכל אינסטלציה )אם וככל שיהיה( מתקני האשפה, צובר גז, מאגר מים
דה ס אישור הועיהינו על בסין, ת ומתקני עזר אחרים במקרקעונטנאאחרת, גדרות, 

הסופי של התכנון כי  שלרוכ עהוד ,בהתאם לכך. ועדה(קבלת החלטת והמקומית )
כפוף בין היתר )אך לא רק( ו, התכנוןות וירש ות שדריל כפוףאמור, יקט וסביבתו כוהפר

 שיונות שיבוצעו או שיינתנו בהתאם להוראת כל דיןיות, אישורים, היתרים וריתכנל
 לתוגב ולא ייפגעו לא דין כל י"עפ או/ו זה מחוזה הנובעות שוכרה שזכויות לכך בכפוףו

שלא תפגענה ובלבד  התכנון, ועדות בפני תנגדויותת השהג לרבות לערכאות ותלפנ וזכות
הפרת התחייבויותיו של המוכר ולא יהוו השינויים כאמור  בדירה הרוכשזכויותיו של 

לא  או גבולותיה  והצמוד לה/ה ו/או מיקומה וששטח היחידה עצמוזה ובלבד  בהסכם
 נו. ישת

יין ו/או בסמוך לו, בבנתהא רשאית להקים  הברחהמור, יות האלגרוע מכלל בלימ .4.7
ום המצוין במפרט, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים, המשמשים עבור חברת מיקב

 ו של אחד המתקניםהחשמל וספקיות התקשורת והגז. במקרה שיחול שינוי במיקומ
 כדי כאמור אין בהודעה בכתב כשלרו החברהצוין במפרט, תודיע על כך הנ"ל לעומת המ

 .י דיןחרת הנתונה לרוכש על פה אע מכל זכות או תרופוגרל

לטובת הבנק המלווה בשעבוד קודם וראשון בדרגה וללא לו שהחברה שיעבדה  הודעכי  .4.8
תהיינה ת הבנק המלווה רקעין, וכי זכויוהגבלה בסכום את כל זכויותיה בקשר עם המק

החרגה  התקבל מכתב לא כל עוד, דיורביחידת ה שהרוכשל  זכויותיו עדיפות בכל זמן על
)דירות(  והכל בכפוף לחוק המכר בקשר לזכויותיו ביחידת הדיורהמלווה י מהבנק סופ

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

דירת מגורים המיועדת  הסכם זה, הינה הנמכרת לו על פי לו שיחידת הדיור הודעכי  .4.9
 .ורים בלבדלמג

המתוכנן  רט במפרט המכר,יפוסומן בתכניות וי שיכפ ,יסהכבה סתורובהר לו כי מה כי .4.10
להיבנות בדירה, ייתכן וישמש, בין היתר, לצורך אחסון דודים, צינורות ביוב ו/או כל 

ת שות הדין ולדריובהתאם להורא ברההח של ה הסבירמתקן אחר, על פי שיקול דעת
  .ריודו המקר כייעומסתווש בע מהרוכש שימובלבד שלא יימנהרשויות 

אם הרשות ובהת תהיה באישור לדירה,  הבעלות ביחס ותשהקניית זכ רוכשל הודע .4.11
הקניית הבעלות שתעשה כל שדרוש על מנת  שהחברה ובלבד , על ידה יקבעוילים שלכל

 ניית זכות הבעלות עדרך הקת לצוות לרשופנל מתחייב שלא שוכהר. לרוכש תיגרם בפועל
  .ותףהשלמת רישום הבית המשמועד ל
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, ועל כן בכל מקום פרוייקטבניין ו/או ללניתן היתר בניה  9.1.19שביום ע לו כי הוד .4.12
  .יה זו בטלהזה על נספחיו שקיימת התניה למתן היתר בניה לבניין הרי שהתנבהסכם 

ופן שהוא, בעצמו או באמצעות ריע באיזה אערב ולא להפמתחייב לא להת וכשרה .4.13
ה ט, או בפעולקיורהפו א ת הדיורידיחאחרים, על ידי מעשה או חוסר מעשה, בבניית 

תו ד להשלמע ה,יינבת הקופל תזה במשך כ הסכםזכאית לעשותה על פי  שהחברהכלשהי 
כי  . יובהררוכשהמצד חוזה כהפרת ה יחשבות כאמור יסיון התערביוכל נ, טקשל הפרוי

, לרבות הזכות להגשת לפנות לערכאות הרוכשבאמור כדי לגרוע מזכותו של  אין
 ן.כנוהת ות בפני ועדותהתנגדוי

 זה הסכם אותלהור בהתאם הדיור ליחידת שהוצמדה שהחניה ככל כי כשלרו הודע .4.14
 נכה י"ע החברה תתבקש בו קרהמב אזי, הדין י"עפ תהכהגדר" נכה חניית" דרתמוג

 חנית תוחלף ל"הנ" הנכ חניית" את אחרת דיור ליחידת להצמיד( הדין י"עפ כהגדרתו)
 . החברה סביר של ה הדעת ללשיקו בהתאם בפרויקט אחרת לחניה הרוכש

 יית יחידת הדיור: נב .5

 י הסכםה על פפי החברכל וכשהתחייבויות הרכל ן של ובמועדהמלא, המוחלט לוי למי כפוףב
 : כלל, מתחייבת החברהזה, ללא יוצא מן ה

פרט מב ור כמפורטאו משנה את יחידת הדי/ובין באמצעות קבלן/י ון בעצמה לבנות בי .5.1
, תכניות הנספחים להסכם זהבו ור בהוראות המכרז(ייב כאמ)שלא יפחת מהמפרט המח

ן ראות דיו/או הומוסמכות הות הרשויהנחיות /דרישותו וחהפיתהיתר הבניה, תכניות 
ף " לצורך סעישינויים קליםפרט )"וע לעומת המקלים שיידרשו בביצ ובכפוף לשינויים

 2008-התשס"ח   יקון(,)טופס של מפרט()ת מכר דירות המפורטות בצו סטיות זה פירושם
ם זה, ולא הסכ על פי החברה רה של התחייבויותוו הפלא יה כאמור לעיל קליםים וישינ

 כו את הרוכשת אי התאמה, ולא יז, לרבות טענשהי מצד הרוכשבסיס לטענה כלו כשמשי
למועד רוכש עד ולמסרה לו(, יצוי או שיפוי כלשהסעד כלשהם, לרבות פבתרופה או 

 ו.ה ובכפוף להוראותיבהסכם זהמסירה הנקוב 

אי אין לראות ברה, ות הדיד מסירחודשים ממוע 6בתוך נה עבודות פיתוח החצר תושלמ .5.2
ין יעננם גמורים לאי הביתת הדיור או במועד גמר הבניה כי יחיד החצר תוחמת פיהשל

גמר הבניה תהיינה דרכי ועד יור המוגדר להלן, ובלבד שבממועד המסירה של יחידת הד
שימוש סביר גישה ושר ותו מועד יאפח החצר עד לאתולבית ושפי ובטוחות סבירותגישה 

ו המשך עבודות הפיתוח יתבצעלמטרת מגורים.  ,תיה, על הצמדוהדיוריחידת בית ובב
 ת הדיור.לרוכש יחיד האפשר הפרעהבאופן שימנע ככל 

הרשות  לגבול המגרש תבוצענה על ידי דות הפיתוח והתשתית עדכש כי עבוהובהר לרו .5.3
ם מטעמה, וכי למעט תשלו ות מיבאמצעותה ו/או באמצע, בשם ובמקום המועצה

תהיה למסמכי המכרז, אין ולא  םאנדרש אחר בהתום תשלפיתוח לרשות או כל ות הוצא
ת די הביצוע של עבודויצוע ולא באשר למוער לאיכות הביות, לא באשלמוכרת כל אחר

 שתית הנ"ל.הפיתוח והת

 :מועד המסירה .6
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 ,כם זהוכש כלפי החברה לפי הסשל כל התחייבויות הרועדן במק ומדויוי המלא והלמילוף בכפ 6.1
ורט בהסכם זה ופנקס השוברים בהתאם למפ והשבת הבטוחותרה תמובייחוד תשלום מלוא הו

 31 ביום הדיורש את החזקה ביחידת ת החברה למסור לרוכתיו, מתחייבף לכל הוראוובכפו
, ות ולמפרטמה בהתאם לתוכניחר שבנייתה הושלאל(, "המסירה"מועד )להלן:  2022ינואר 

ולשימוש בטוח וסביר  וריםראויה לשימוש למגיחידת הדיור שכו לבניין 4תן טופס לאחר שני
פנויה מכל אדם וחפץ ,  ת(חת עובדות מעלית אלפח אשר) כהגישה אליה וברכוש המשותףבדרכי 

משכנתא שלישי, למעט  צד של ו זכות אחרתתא א, משכנעיקול מכל חוב, שעבוד, השיופוח
 כש הדירהפי בקשת רו-נרשמה עלשת הנכס או משכנתא שלוואה לרכיכביטחון להשניתנה 

ם התנאים דירה בהתקייומשו מתוך ה, אשר לא ימהמשכנתא והשעבודים לטובת הבנק המלווהו
רוכשי דירות(, ת של השקעו )הבטחתחוק המכר )דירות( להנקובים במכתב הכוונות והכל בכפוף 

 .1974-תשל"ה

 וקהתחזת אוור לידי הרוכש הורזה, על המוכרת למס כי, במועד החתימה על הסכםהר מוב
יה. יד על ומות"(, ותצרפם להסכם ומפרט, כשהן חתהוראות תחזוקה ושימוש)להלן: " ושימוש

תמסרם עד למועד  ימה כאמור, אזתיהחדי המוכרת במועד קה לא יהיו ביככל שהוראות התחזו
   . הרוכש המסירה לידי 

 איחור וא שהיא סיבה לכמ המסירה מועד לאחר יום 60 עד של הדיור יחידת במסירת חוריא
 בפיצוי כשהרו את יזכה ולא הפרה יהווה לא להלן 7 בסעיף כמפורט המוארך המסירה דועלמ

 .כלשהו

הרוכש זמין את תובה בכתב, הודעה רת לרוכש וכהמשלח ת דת הדיוריחימת ועד השלסמוך למ 6.2
  21 -וחר מ מאשלא יהיה המוכרת, אם בינו לבין שיתו במועד לרשותו, דיוריחידת הת ל אלקב

לא או /לרשותו כלעיל ו הדירהלא יתאם מועד למסירת שהרוכש ככל  . ההודעהממשלוח ים ימ
נוספת, עה הודהמוכרת לו ח שלת, המסירה הסופי במועד לרשותו יחידת הדיורע לקבל את יגי

 10 -ה מאוחר מלרשותו, שלא יהי וריחידת הדיסירת ד לממוע נית לתאםהקונה בשובה יתבקש 
  .והודעה זלוח ממש םיימ

 צעתמתב תתאם את מועד המסירה עם הרוכש, הן במקרה שהמסירה י החברהבזאת כמובהר  6.3
  מור. אכמועד המסירה ת ייה של הקדמה או דחה זה והן במקרתאם ללוח הזמנים שבחוזבה

 להשליםו חברהמול החשבון ה ע גמרביצו הסדיר אתוכש לעל הרל יהיה עד למועד המסירה בפוע
 . בהתאם למפורט בנספח א', והכל )ככל וקיימים( תיו לחברההתחייבויויתרת ל את כ

 הקבוע בהסכם זה. ובאופן סירה מהידת הדיור במועד ביח זקההח ל אתהרוכש מתחייב לקב 6.4

)ובלבד שאין המדובר בליקויים  שהושלמהת הדיור למרות את החזקה ביחידרב הרוכש לקבל יס 6.5
 , יתואם מועדזקה בהאת הח א הופיע לקבלאו ל אשר אינם מאפשרים שימוש סביר למגורים(

כמועד  מועד המסירה לעיל,, ייחשב שתואםעד החלופי הרוכש למו ופיעה לא .החלופי למסיר
 ם זה, ולרבות, אךוכש על פי הסכהקשור בהתחייבויות הר ייןוענדבר המסירה בפועל לרוכש לכל 

ה, אחריות למצבהיור, דהמחיר יחידת תשלום יתרת לעניין ת האמור, ויי לפגוע בכללבלמ
וצאות, המסים ים, ההשלומל התות לשאת בכחב)כאמור להלן(, וה ושמירתהלאחזקתה 

 . עליהההיטלים הנובעים מהחזקת יחידת הדיור או מהבעלות ו
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תהא  ,י הוזמן לכךכ אףה המסיר מועדדיור בתו את יחידת הלא יופיע הרוכש לקבל לחזק 6.6
התשכ"ז , וראת חוק השומריםכשומר חינם לפי הש כלפי הרוככס לשמירת הנהחברה אחראית 

או פגם או תשלום פיצוי ליקוי  לכתיקון ב ייבתתהא חברה חהבמצב כאמור,  ד.בלב 1967 –
 . 1967תשכ"ז ים, הוק השומרבהתאם לח  ליהמוטלות עת הובור החולמילוי ית ,לרוכש

שילם את כל ור כי הרוכש מסירה אין בה אישש על תאריך הח הודעה לרוכשלום מצע 6.7
 המסירה. ך הסכם זה עד לתארי ם החלים עליו לפיתשלומיה

ימים ובלבד  60, בתקופה של עד מסירת החזקה בדירהקדים את מועד הזכאית להמוכרת  6.8
סירת עד מי מווחר מחודשיים לפנת כאמור לא יאודעה על מסירה מוקדמש הרוכרה לשמס
ור, מותנית ימים כאמ 60ולה על קה בתקופה העהקדמת מועד מסירת החז .קדםשהוקה החז

 ת הרוכש.בהסכמ

לו, תחול האחריות לאחזקתה  מי שנמסרהותה כא רואים וכש אות הדיור לרידנמסרה יח 6.9
ת יחידת הדיור הנובעים מהחזקת, המיסים וההיטלים צאוההוים, והחבות לשאת בכל התשלומ

 . אמורים לחול על רוכש שאכןככל עליה,  עלותמהב או

יעוכב חיבור ם ו/או עיכוב שבגינ הרוכש לכל מניעה ית כלפיה אינה אחראבהר כי החברוי 6.10
אית , וכן לא תהיה החברה אחרלביתו/או הטלפון ו/או כל תשתית אחרת שמל או החו/ המים

בזק,  ות חברת החשמל,ברשל רשות כלשהי, לקב מעשה או מחדל מועד המסירה עיכוב בן עבגי
או  ובד שהעיכיו"ב, ובלבוכ חברת גז, השיכוןרד מש עי ישראל,רשות מקרקמית, רשות מקו

על מנת למנוע את  העשתה כמיטב יכולת יים בחברה וכי היא תלו אינםואינם בשליטתה  ההמניע
 העיכוב. 

אף ביחס לרכוש  ובכפוף לכל דין, ,יביםינויים המחוולו בשף זה יחות בסעיורהאמאות ההור 6.11
 הםלאשר  בבנייןים דיירלשלושת ה תימסרבפרויקט ותף זקה ברכוש המשמשותף שבבית. החה

הדיירים  .הםת הדיור שלוכתנאי למסירת החזקה ביחיד ,ייןבבנת הדיור זקה ביחידר החמסתי
טוקול רופ עמם ךיעריו ות,י היחידלל בעלבשם כ יהםלידותף יקבלו את הרכוש המשהנ"ל 

לאחד משלושת  ברכוש המשותףלחברה הזכות למסור את החזקה  ,לעיל רות האמורמסירה. למ
בהעדר החלטה ע"י  ל.ם הנ"ותו החליטו שלושת הדייריהז האמור לעיל אשר עלים הדייר

  .המשותףוש הרכ מסריי הםל יםהדיירשלושת ט החברה על ליהדיירים הנ"ל תח

רת כוב מקביל במסיותף, יגרום לעישמוב לקבלת הרכוש העיכוב שינבע מסירמובהר, כי כל  6.12
 יתר הדירות.

 
  רה:מסיבאיחור  .7

 של הפרה הווהי לא – ימים 60 על יעלה אשל נהלקו ובמסירתו סהנכ בהשלמת איחור .7.1
 .כלשהו הרוכש בסעד את היזכ ולא זה בהסכם תרהמוכ התחייבויות

 כתוצאה םא או עליהם שליטה תלמוכר ושאין תכרבמו תלויים נםשאי מיםורמג אהוצכת אם .7.2
 כלליות השבתות או/ו שביתות, מהומות, איבה פעולות ,כללי גיוס, מלחמה לרבות, ןיועל מכח
 לרבות) אדם בכח ארצי כלל מחסור, בניה בחומרי יארצ לכל מחסור, במשק או הבניה בענף
, קבורה אתר וא עתיקות גילוי, חריגות טבע ותתופע(, יםעלופ סתכני הגבלת או כללי סגר עקב
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, תהמוכר חריותבא שאינו קומיתמה הרשות י"ע המבוצעות הפיתוח עבודות בביצוע ראיחו
 בהשלמת עיכוב יחול, תהמוכר יותרחבא הוצאו שלא ובלבד, ייםעירונ או ממשלתיים םויוצ

, ל"הנ העיכוב או עהמההפר ירבס ןבאופ המתחייבת זמן בתקופת המסירה מועד יידחה, הנכס
 םתאבה, התמורה חשבון על כש לשלםורה על אשר חרוןאה התשלום אף יידחה זה ובמקרה

 האפשר במידת להקטין או למנוע תנמ על סבירים יםבאמצעט נקות תהמוכר. יםלומהתש ללוח
 .הנכס בהשלמת העיכוב את

 יםאירוע לגבי ולתח לא זה יףבסע כאמור המסירה מועד דחיית כי יובהר, ספק הסר למען .7.3
 יההש או, במשתמע ובין במפורש בין, תהמוכר על טלומ ולתוצאותיהם שותםלהתרח שהסיכון

 .סביר ופןאב לגביהם הסיכון את תלקח העלי

 המנויות מהסיבות אחת בשל המסירה מועד את לדחות הצורך על למוכרת שנודע חרלא וךבסמ .7.4
המוכרת  תודיע(, ניהםימב המוקדם לפי) המסירה דמוע ניפל מחודשיים יאוחר ולא, זה בסעיף

 המסירה עדומ את וכן ייהלדח הסיבות את בהודעתה ותפרט המסירה מועד תיידח לרוכש על
 המסירה מועד ואת ההדחיי תקופת את לקבוע ניתן לא הההודע הוצאת שבמועד לככ. החדש
 .ל"הנ ניםתוהנ דותוא לה היוודע עם נפרדת בהודעה כך על המוכרת תודיע, החדש

 בסעיף המנויות תיבומהס מאחת המסירה מועד לדחיית צורךהש במקרה, לעיל ורהאמ אף על .7.5
 לרוכש על להודיע כרתהמו לתוכ, המסירה עדמו לפני האחרונים ייםהחודש במהלך התעורר זה

 הצורך לה על שנודע לאחר בסמוך, אלה חודשיים במהלך גם כאמור המסירה מועד תדחיי
הייתה  רת לאזה, המוכ סעיף תנאי של להתקיימותם ףשבנוס ובלבד ,המסירה דמוע את לדחות

 השלמת את עכבמה הגורם של התרחשותו את תת החוזה,סביר, בעת כרי באופן לה לצפותיכו
 .הנכס

)להסרת  ,המסירה ממועד חודשים 6  על תעלה זה סעיף לפי ההמסיר מועד שדחיית במקרה .7.6
לעיל(  7.1' ודשיים המנויה בסהתקופה  בת החל את כולים חודשספק מובהר כי מנין ששת ה

, התמורה חשבון על ששילם מיםכוהס כל של השבה ולקבל ההסכם את לבטל וכש זכאירה יהיה
  .סיכול של במקרה חוזה של ביטולו ביגל הדין הוראות יחולו מוראכ לטובי על .לירכו הריאעב

 סירהמה ממועד ימים 60 שחלפו חראל רההדי לרוכש הירהד את מסרה לא שהמוכרת ככל .7.7
  ממנו חלק וא חודש כל בעבור, להלן המפורט בסכום ,נזק תכחהו בלא, לפיצויים הרוכש זכאי

 :ןכלהל, בפועל סירהמל ממועד המסירה ועד

 -ב מוכפלים כשהם ובמיקומה בגודלה דומה דירה של שכירות לדמי השווה וםסכ .7.7.1
 מאותו שיםחוד שמונה בתום הוסיומ רההמסי במועד שתחילתה התקופה בעבור – 1.5

 .מועד

 -ב ליםמוכפ כשהם ובמיקומה בגודלה מהדו דירה של ותירשכ לדמי השווה סכום .7.7.2
 .ואילך המסירה עדמו חרלא חודשים תשעה תהשתחיל תקופה בעבור -1.25

 בעד הפיצויים. שחוד אותו בעד ודשח כל בתום ישולמו לעיל 7.7 בסעיף םועיהקב םצוייהפי .7.8
 ם.האמורי הימים שישים בתום ישולמו, המסירה במועד שתחילתם יםהימ םשישי
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 ה: ירמס פרוטוקול .8

 ו לפני ובסמוךטעממי מ מצעותאו באו ו/בעצמ הנכס את וקדלב ירשא יהיה הרוכש .8.1
 המוכרת י"ע תיערך המסירה עדבמו וכרת.מה עם מראש בתאום, המסירה למועד

התאמה אשר  אי אופגם, ליקוי  לן כיצוי ובה, ידם על תיחתם אשר, והרוכש תרשומת
 (."המסירה פרוטוקול"להלן: )המסירה ידי הצדדים במועד -התגלו על

 גות של כל אחד מהצדדים.תייאו הסכל הערה  ירה יכלולול המסקוטורפ .8.2

 הרוכש רשותל הדירה העמדת שבעת כך על דלהעי כדי ההמסיר פרוטוקול בעריכת אין .8.3
 הרוכש לרשות הדירה העמדת תעב לגלותן היה ןיתשנ ןבי, התאמות נוספות אי והי לא

ות בדבר רוכש להעלות טענהוע מן בכוחו כדי למנ, ואיכאמור לגלותן תןני היה שלא ובין
 .מהי התאא

 .כל דין פי על וכרתמה אחריות תא לשלול או לסייג כדי המסירה פרוטוקול בעריכת אין .8.4

 בדירהשאין  לכך איהם רמשו ה עצמהאו בביצוע המסיר/רוטוקול המסירה ואין בפ .8.5
 וכש.רהלשביעות רצון או שהיא נמסרה ליקויים 

 סירה.המ ולוטוקבפר 8.3-8.5 פיםיסע תהוראו את לכלול יבתחימת המוכרת .8.6

 : ק והאחריותתקופות הבד .9

דת הדיור יהיו כאמור ל החברה כלפי הרוכש בגין יחיתקופת הבדק ותקופת האחריות ש .9.1
  .1973 –"ג )דירות(, התשל בחוק המכר

ת ק ותקופת הבדקופן תייחידת הדיור לעניככל שקיים, כדין  דין הרכוש המשותף, .9.2
 .  .1973 -"ג)דירות(, התשל כר, כאמור בחוק המחריותהא

, כי מוסכםבסעיף זה להלן, ו/או במכרז הנוגדת את האמור  אה אחרת בדיןל שאין הורככ
 6.1ר בסעיף מולא םתאהבשה " לגבי הרכוש המשותף של הבניין ייעמועד המסירה"

השלמת חלקי  ים, עםו בחלקבבת אחת אבבניין,  יחידות הדיורי , עבור כל רוכשלעיל
יחשב הרכוש המשותף או י, ובמועד זה חברהדי העל יעניין געים לשותף הנוהמש הרכו

בבניין,  יחידות הדיורי רוכש שהושלם כנמסר לחזקתם ולרשותם של כל אותו חלק ממנו
תף בעת מסירת החזקה הרוכש לבדוק את מצב הרכוש המשו ותבזכוע גפזאת מבלי לו
או  רוכשלהסב לרשאית ה החברה הית מור,כי במועד כא מוסכם לידיו.הדיור דת יחיב

את קבלני משנה ו/או את ההתחייבויות לתיקונים שתקבל מ ים הנ"לדיירה לושתלש
 הבדק ו/אופת תקווני חייבות לתיקנה או לנציגות החוקית, התא לקוצימספקים או להמ

ודה ו/או עב מתקן ו/או מוצר המשנה ו/או ספקים שסיפקוהאחריות מטעם קבלני 
או גז, גנרטורים, משאבות מים,  חשמלודי ת, דמעליו , כגוןת אחריותלתג נהו לגביהם

ת ההתחייבויות , הסבלמען הסר ספק .מנעולים, דלתות וכד' אביזרי אינסטלציה,
הוראות הדין לבצע תיקונים בהתאם לרה מחובתה חבה תא ורפטאמור לא תונים כלתיק

י ן כל אולתיקושהעבירה ה תיבויום למילוי התחייוכשיי הרתר ערבה כלפוהחברה תיוו
ם רוכשי יחידות טעמ יה לחברה נעשו פניותיובלבד שטרם הפני כל דין.  על פאמה הת

 ו.משנה ו/או הספקים שלא נענה ינילקבל הדיור בבניין
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  ובים:בניה טרי חומוש בחזקת שימ .10

 ם,דרובהעים תווי תקן )שאנוכרים לציבור כורה כלשהי הנמבמוצר או בסח השימוש בחומר,
כמסומנים או על פי תקן ישראלי או על פי תקן אחר תחות נויות המתמחבלציבור  הנמכרים

 על הסכם החתימה( בעת טובלי סטנדרט בניה ה כבעכשהם מקובלים בשימוש בענף הבניו/או 
 . דין ולהוראת כל רטמפב במכרז,  הכל כפוף לאמורו ש בחומרי בנייה טוביםכשימו חשביי זה,

  ם:קוניביצוע תי .11

במפרט או  ובנכס, לעומת תיאור התגלתהתאמה שכל אי  הבונעל חש תקןהמוכרת ת .11.1
כפי שהינם  איו ואגרות(ר, תנהתכנון והבניה )בקשה להית או בתקנותבתקן רשמי 

הוראות חוק המכר פי על המוכרת חלה על  הבה לתקנהחווש ,זה םועד חתימת הסכבמ
חוק " -" ו תתאמואי ה, ""מהתאאי ה" בהתאמה: )להלן 1973 - תשל"ג ,)דירות(

 חוק המכר.הקבועות בלמשך התקופות  , וזאת"(המכר

יודיע שהרוכש ת בכך תנומו ,לכאמור לעי אי התאמותקון ילת תהמוכר התחייבויות .11.2
 הלא ניתן לגלות תוך שנה ממועד המסירה, ואם אמההת איל כ על קיום תרוכלמ

 תהתגלהיום בו נן סביר מזמך , תוכשירה לרשות הרובעת העמדת הד רהבבדיקה סבי
 .("הודעה בדבר אי התאמה" )בהסכם זה:תאמה אי הה

י ויבת לתקנה על פרת מחואשר המוכ לתיקון תכאמור הניתנ תאמהאי ה תההתגל .11.3
תאמה, תתקן וניתנה למוכרת הודעה בדבר אי ה, הכם זחוק המכר או הסהוראות 

 רוכשהשובתנאי  ן,דיה והם זי הוראות הסכה כלעיל על פתאמהמוכרת את אי הה
 לתקן את אי ההתאמה.זדמנות נאותה למוכרת ה שראפ

 במשך תרוי או אחת פעם אותה תיקנה שהמוכרת לאחר מהאי התא והתגלתה חזרה
-אי של שתיקונה או, ההתאמה-אי רבדב שוכהר הודעת במועד שתחילתן שנתיים

, וכשרה ודעתה ממועד סביר ןמז בתוך אותה הקנתי לא והמוכרת דחוף ההתאמה
התיקון. במקרה זה, ימסור הרוכש  בהוצאות תישא והמוכרת קנההרוכש לת רשאי

 ן.התיקוהודעה מוקדמת על כך בכתב טרם ביצוע למוכרת 

תו י משנה, להיכנס לנכס לשם בדיקנקבלאו לו/, לקבלן רתוכלממתחייב לאפשר  הרוכש .11.4
ים כס תיקונהנך מתו וכן לבצע היינה,ת, ככל שתההתאמוני אי תיקו וכדי לבצע את

ות עשו בשעין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייחרות בבניחידות או ביידרשיש
 .הרוכשאום מראש עם יבתוות סביר

בהסכם זה ולפי כאמור  ןעצויבב תחייבשהיא  תאי ההתאמובצע את תיקון ת וכרתמה .11.5
 אי ההתאמה.הרוכש בדבר  דעתמסירת הו ממועד סביר זמן וךכל דין בת

גרם נזק לנכס או לרכוש יל יעיכלהמוכרת י ע"ם יקוניצוע תימבה צאשכתוככל 
ותף ש המשחזיר את מצב הנכס או הרכותנ"ל וזק ככל נהמוכרת תקן תהמשותף 
 תיקון.הודות עב יוםחר סם האפשרי לאהקד, בככל הניתן לקדמותם

ו בבניית הבנין א מקבלנים שהועסקוכתבי התחייבות  לרוכש המציאוכל לת המוכרת .11.6
ל חומרים ו/או אביזרים הנרכשים או שם ו/ל מוצריות ו/או ששל סחור יםפקמס
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 הרוכשירה כלפי ות ישם יקבל על עצמו הקבלן או הספק, אחרימוכנים מספקים, בה
שבוצעו או  המוצרים, החומרים והסחורות ,ותערכ, המקניםדות או המתלגבי העבו

ל, ריות כלעיעודות אחת אובות התחיי יכתברוכש המוכרת ל ההמציאשסופקו על ידו. 
אי התאמה  הודעה בדברלפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הרוכש על  יהיה

 זמן לא נענה בתוך קאו הספ הקבלןשמקרה ב .כרתלמוו ולהעביר העתק פניית כלעיל
ונים מחמת וכלו לבצע את התיקהספק לא יהקבלן או כש או שלדרישת הרויר סב

, שלא לבקשת קבועאו  ים זמניכונס נכס מונה להםש מתו מחרוק איגל או פר פשיטת
רת והמוכ בדרישה לביצוע תיקוניםלמוכרת רשאי לשוב ולפנות הרוכש , יהיה הרוכש

למען הסר  .לכל דין תאםובהזה  ות כאמור בהסכםיים ואי ההתאמקן את הליקותת
כל  פיל ות ען אי התאמלתיקו אחריותמהמוכרת  כדי להסירבהר כי אין באמור ספק, יו

 דין.

 אחראית ולא תתקן כל ליקוי שנוצר מעבודות ושינוייםתהא לא  המוכרת מובהר כי .11.7
או /ו ל יחידת הדיור ו/או ממעשהנית שמחוסר אחזקה נאותה ו/או מאחזקה רשל

ת י רגיל וסביר ו/או מחממבלא ו/או בהתאם להוראות התחזוקה לאש שהרוכמחדל של 
ים אחזקה ונתקנים הטעות לגבי מחוזי שירב י,בי נשוא הליקושר, לגשהרוכש לא התק

 . הדיןף להוראות בכפו והכל שוטפת

 לא יאפשר הרוכש את הביקור מסיבותה וככל שאין הוראה אחרת בחוק הרי שבמיד .11.8
במפורש  ינם קבועיםשא איםבתנ או התיקונים/ו יות בו או יתנה את הביקורהתלו

א ל אזי ונים עצמם,תיקא יאפשר ביצוע האו במקרה שהרוכש ל או בדין בהסכם זה
  .כאמורביחידת הדיור ים תיקונה את צעחייבת לב המוכרתתהא 

יים צע שינוש ביהרוכ באם ,מור לעילאכ המוכרתוע מלתבוע את הרוכש יהיה מנ .11.9
ה, באופן ישיר ו/או עקיף מו ו/או ע"י מי מטעמו, אשר התקנתן גרמותוספות בעצ

   .(המכר )דירות וקתאם ובכפוף להוראות חל בהוהכ ללפגמים הנ"

כן מערכות ותף, כגון מעליות, כיבוי אש לרוכש כי מערכות הרכוש המשו דעהו .11.10
שות תחזוקה ורורכבות הדמערכות מ אלה, הנןכ ישכמה שפות אחרות, עד משות

ות ן היתר, בהוראות. לפיכך, אחריידי מומחים לכך, וזאת כמפורט, בישוטפת על 
 לה, כמו גםת ארכוומע לגבי מתקנים כשהבדק כלפי הרוברה בתקופת ות החוחב

קה ת בתחזופי החברה, מותניל המתקנים והמערכות הנ"ל כלאחריות הספקים ש
הרוכשים  רוכש מתחייב, ביחד עםה מי מטעמם.קים ו/או ידי הספ עלם נאותה שלה

ל ם הספקים ששרו עכך כי הרוכשים או נציגות הבניין יתקהאחרים בבניין, לגרום ל
כל תקופת ה ותיקונים במשך בודות אחזקע עיצום לבערכות בהסכמיומאותם מתקנים 

 הבדק.

 ספות: שינויים ותו .12

שדרוגים  עלבצתאפשר י לאלמשתכן ית מחיר כנת י בהתאם להוראותכש כלרו הודע .12.1
יחידת מפתח  ועד למועד קבלת תימה על הסכם זההחל ממועד הח ,הדיוריחידת ב

    . הדיור
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דיור רוכש יחידת השתכן", למ חירז "מלהוראות מכר אםפוף להוראות כל דין ובהתכב .12.2
הכלולים ם טין הפריר על פריט מבית הדיור ולוותידיחיבקש לבחור את הריצוף לר אש

ימי  7)לכל הפחות  ע"י החברהמולו יקבע י, עד למועד שבחיייהא כם, במפרט ההס
כנגד קבלת  ,יםהפריטבין על פריט מתר לווו כאמורהריצוף לבחור את  עסקים מראש(,

 . ורף להסכם זהמצה נספח ג'והכל בהתאם להוראות  ספיוי כזיכ

ימי  7, לפחות אתותתאם ה ברמראש, אזי הח שתואם במועד ש לא יגיעככל שהרוכ .12.3
מועד כאמור גם ב. היה ולא הגיע הרוכש לבחור את הריצוף מועד חדש (מראשם עסקי

, לבדיו בשורות אלבות הקבפעם הנוספת, מסי עמותאם היה להחדש ו/או שלא ניתן 
יר ולרוכש לא בהתאם לשיקול דעתה הסבלעיל את הפריטים דתבחר החברה י זא

   . בגין כךה ברטענה כלפי הח ייה כלתה

הרוכש לרוכש ועד לרישום הזכויות ביחידת הדיור על שם  דיורה דתיחי מסירתמיום  .12.4
תוספת ביחידת ש רשאי לבצע כל שינוי או הרוכ בלשכת רישום המקרקעין, לא יהא

. ו/או לתוספת ה כדין לשינויקיבל היתר בניובלא שהקדים ו ים היתר בניהעונהט דיורה
  זקים בגין כך.לחברה נ לול להסבו עבצע על ידאמור שיתכ ויל שינודע לקונה כי כה

  הפרויקט רישום .13

לציה כפוף לרישום פרצה, ובעפ"י החוז הרוכשיו של כל התחייבויותבכפוף למילוי  .13.1
רשם ישהפרויקט יתפעל על מנת  ברההחוחלוקה, וד איחריט קעין, על פי תשבמקר

 אך החברה של הסביר העתן שיהיה לפי שיקול דהמשותפים, באופ בפנקס הבתים
יות בדירה על תפעל לרישום הזכו החברה, וכן והמכרז חוק המקרקעיןאות להורבכפוף 

כל את  מתחייבת לעשות החברה משותף. בעניין זה, בבית בלשכה כיחידה הרוכששם 
 :אלה

ישום יה בקשר לרהמוטלים עלם את כל החיובים כל הפעולות ולקיילבצע את  .13.1.1
את הדירה, מצעין שבה נשל המקרק ה ואיחודוקחלי המקרקעין של בפנקס

 במועד המוקדם ביותר האפשרי;

ה ממועד ום שנמשותפים לא יאוחר מת בית בפנקס בתיםלגרום לרישום ה .13.1.2
ן כאמור בסעיף של המקרקעיוד איחה והרקעין של החלוקרישום בפנקסי המק

 ;חר, לפי המאוהרוכשת שולר יחידת הדיור או ממועד העמדת ( לחוק1())אב6

בפנקס הבתים המשותפים לא  דת הדיורחיבי הרוכשת ויישום זכולגרום לר .13.1.3
ותפים ם המשחודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתייאוחר מתום שישה 

 אוחר.מי ה, לפהרוכשרה לרשות או ממועד העמדת הדי

ה רוכש הדיר כויותיו שלחייבת לרשום את זסר ספק, החברה מתלמען ה .13.1.4
  . הז וכש בהסכםיבויות הרהתחי לוימיל , בכפוףמקרקעיןקסי הבפנ

דו של המקרקעין ו/או במשר להופיע בלשכת רישום ככל ורוכש יחידת הדיור יידרש .13.2
 ום הזכויותרישאו ף ו/שום הבית המשותל ברישום, לצורך קידום ריהמטפ הדין-עורך

 ת.המוכרם מראש עם צבותו יתוארשותו, מועד התייביחידת הדיור של
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ן תקופות לעיל, לא יבואו במניי 13.1סעיף  ם כהגדרתןות הרישוופתקמובהר כי בחישוב  .13.3
שלא בשליטתו  בותנסיקב ם עגרכוב בביצוע הרישום ני העילגביהן כ שהמוכר הוכיח

 13.7-ו 13.6פים ות בסעיבות המנוילרבות הסי, למנוע את קיומןלא יכול היה והוא 
 .להלן

ו משל ע ההדירם את זה אפשרות חוקית לרשו כי אין במועד חתימת חוזההודע לרוכש   .13.4
של  ות החכירהעל זכוירישומו כב בנוסף הודע לרוכש כי  המקרקעין. בספרי רישום

מהאמור  מבלי לגרועים והמעשיים לכך. צרו התנאים המשפטירה ייעשה לכשייווהדי
יעשה לאחר שיושלמו כל יכיחידה בבית משותף, הדירה  שרישום גם לו הודע, לעיל
לשכה על פי תשריט פרצלציה ב םישום רכלל, ובכאמוריכים המוקדמים לרישום ההל

תיימו ההליכים כאמור שר לא יסכי עד א לרוכש   ן, הודעאשר על כ .  איחוד וחלוקה
קול דעתה כל חלק ממנו, לפי שירויקט, או פהת זה, לא ניתן יהיה לרשום א בסעיף

  .אות הדין והכל בכפוף להור , כבית משותףהחברהשל הסביר 

, תהיה הדירה חופשיה הרוכשרה על שם ם הזכויות בדיושריעת כי ב ייבתמתח החברה .13.5
 ובתו. ו/או לח הרוכשזמת ט אלו שנרשמו ביותא, למעבוד, משכנול, שיעמכל עיק

 הבתים המשותפים ו/אוגרם ברישום הבית או יר יכוב אשיע, כי כל רוכשהודע  ל  .13.6
 תכרמולשו וכרתים במורמים שאינם תלויאה מגכתוצ הרוכשברישום הזכויות על שם 

השונות,  ידי הרשויות ו עלו/א הרוכשידי  ו עלנגרמ ככל שו, שליטה עליהםהייתה לא 
עד ביצוע המסים, רמ"י ידחה את מורשות  דה, הלשכה,, אך לא רק, הוועותלרב

 לעיל 13.1עיף ר בסכאמו הברהחהתחייבויות 

 הרוכשבלשכה, יתואם מועד לצורך הגעתו של  וכשרהת יווכז שר רישוםתאפכשי .13.7
 , במועדיםרוכשההדירה ע"ש  "ד המטפל ברישוםו/או למשרד עוה ההחבררדי משל

 תישום הזכויודירה על שמו לצורך רו/או עוה"ד המטפל ברישום ה החברהיקבעו ע"י שי
הבית  וםישר רךדרשו לצוישיבדירה על שמו, בין היתר לצורך חתימה על כל המסמכים 

צורך דרשו לו מסמך שייתעודה ו/א משותף ו/או המצאה למוכרת של כל אישור ו/או
ת, היטלים שחובת כל המסים, ארנונוום אישור על תשל יצוע הרישום, ובכלל זהב

 . הרוכשפי החוזה מוטלת על  תשלומם על

 םקדו במועד המולמוכרת ו/או מי מטעמה לתאם עימאפשר יושתף פעולה י  שכהרו
רום לדחייה יגת סעיף זה בקיום הוראו הרוכשהאפשרי הניתן. כל עיכוב מצד  רותבי

לא תירשמנה י הזכויות בדירה ש כבהתאמה. מודג ום הרלוונטית,צוע פעולת הרישבבי
 תיו לפי חוזה זה.  ויכל התחייבוישלים את  הרוכשש נילפ הרוכשעל שם 

ים, את כל המסמכ לפמטה ד"והכרת ו/או לעלהמציא למו הרוכשכמו כן, מתחייב 
מ"י ום זכויותיו ברציאם לצורך רישהמל הרוכשעל התעודות והאישורים הדרושים, ש

ה לרישום , אך לא רק, אישור מס רכישרלוונטיות, לרבותת הה, מכל הרשויוו/או בלשכ
 לפקודת העיריות ]נוסח 324מועצה ללשכה )בהתאם לסעיף  ררקעין, אישובפנקסי המק
 זכויותיו לטובת בנק(.  הרוכש)ככל ששעבד  תאכנשמי חדש[( ושטר

 שכהרופטור את הלן, כדי לל 18ף כמפורט בסעיבלתי חוזר, כוח הפוי היתן יאין במ
 מהתחייבויותיו בסעיף זה.
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לא יתייצב במועד שתואם עמו  הרוכשאם ו א שוכרהלא ניתן יהיה לתאם עם אם  .13.8
 הרוכשדל של שלא בוצע מחמת מחכב הרישום או לעיל או אם התע 13.7כאמור בסעיף 

לעיל,  13.7ף יו בהתאם לסעיותיאת מלוא התחייבולא מילא במועד  הרוכשאו מחמת ש
ימים  14ה בת ד שהועברה לקונה התראלבוב מצדות החוזה הווה הפרר יבדשהי הר

 ה כדימור בסעיף זכאמור. אין באאת התחייבויותיו שבמהלכם לא מילא מראש ובכתב 
 על פי החוזה. ברהחהמקיום התחייבויותיו כלפי  הרוכשלפטור את 

 םכיסמום ו/או אי המצאת המשהריכי על מסמ הרוכשחתימת  יכתוצאה מא םא
ממחדלו של מהם, ו/או כתוצאה זה לעיל ו/או חלק  13.7ור בסעיף הנדרשים כאמ

, ייגרם למוכרת נזק הרוכשה ו/או מחדל של רישום הנובע ממעשכוב בו/או עי הרוכש
סדים שייגרמו למוכרת בשל כך, לרבות ההפם ויוצאות, הנזקפי לרבות בגין כל ההכס
 הרוכשמלתובעו זכאית  החברהק אחר, תהיה יות או נזות מהערבובענוה ותצאהו

והכל מבלי לגרוע מכל  ,כאמור בסעיף זה לעילנגרם לה נזק כיחה כי החברה הוובלבד ש
 ין.דהזה ו/או מכוח כל  ם המוקנים לה מכוח חוזהו תרופה אחריסעד ו/א

ת כבי וזה זה,חוא נש ןירשאית לרשום את הבני החברהלו ש הודע כי ,שראמ הרוכש .13.9
, טבפרויקו/או  רשו/או המגמשותף, ביחד עם בניין/ים נוסף/ים שיוקם/ו על המקרקעין 

 הסביר דעתה לפי שיקול כלוה ם ו/או כניסות ו/או מבנים,עם ו/או בלי חלוקה לאגפי
  .והמכרז פוף להוראות הדיןבכו החברהשל 

על  ות הנאהקוזיות רישאית לרשום בלשכה הערות אזהרה, חכה רתהי הברהח .13.10
מיועדים שטחים ה המשותף ו/או הרכוש המשותף, ו/או לגביקעין ו/או הבית המקר

, הסביר דעתהעפ"י שיקול  מהם כפי שתידרשנהר ו/או לגבי חלק לשימוש כלל הציבו
 קניםתבמ חים,ות שימוש בשטמעבר לציבור, זכוי בין היתר להבטחת זכויות

של דירות אחרות ואם  מושםלשי ו נועדולם א, אהיחדר טרנספורמצ ובמערכות, לרבות
רקעין בעלי זכויות במק יקט ו/אורים בפרונועדו לשימושם של בעלי חלקים אח

 . כן תהיהותדרישת הרשויאך בכפוף ל ההחברשל  הסביר פי שיקול דעתה סמוכים, על
או /ויות, להקנות ודרישות הרשלאם בהת או הסביר יקול דעתהרשאית לפי ש החברה
לא תיפגענה השטחים כאמור לעיל, ובלבד שחד מן בכל א ויותכצה זלמוע להעביר
 . יהדותהצמ , עלעצמהבדירה  שהרוכזכויות 

לבצע כל  ר הרישום,לאחאף  להוראות המכרז והדין, פוףבכ תהיה זכאית, החברה
ם ש והפרשת חלקימחד םוקתו חלו איחודם ו/אחלוקת המקרקעין ו/אפעולה שמטרתה 

של  הסביר דעתהמוכים, והכל לפי שיקול ן סקעיופם למקרציר ו/או מהם לצרכי ציבור
 יה צמדותעל ה ות את הדירהלמוכרת הזכות לשנלהקנות  ין באמור, ובלבד שאהחברה

ינויים ה ובנספחיו, למעט שכפי שמופיע בחוזה ז ומהמיק דלה ו/אוו/או גו ו/או תיאורה
 .סכם זהה "יפים עהמותר

ף יירשם רק לאחר הבית המשותשייתכן כי  וכשרל דעוהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
רשאית לרשום הערה ו/או זיקת  החברהי , וכן, כהשלמת הבניינים הנוספים במגרש

לישי פורמציה, לטובת כל צד שגין חדר טרנסו/או זכות מעבר על המקרקעין בהנאה 
 .החברהשל  הסביר שיקול דעתהשמל, לפי ת החרחב ו/אוו/או המועצה לרבות הציבור 

 ה זכויות מיוחדות לשטחים נוספים, בנוסף לדירה עצמה,החוזפ"י לקונה ע קנואם הו
ית הזכויות בשטחים אלה קנילה החברהסן, תפעל ו/או גג ו/או מח ום חניהכגון: מק
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 ישומותחשב באופן רובהצמדה או חכירה, רכש, בדרך של ה הרוכשש ונה, אם וככללק
 י או הפרויקט בלשכה.ב הרלוונטשלה של

המשותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין, פרט לאותם  רכושסי בד חלק יחוצמירה ידל
 החברהל ידי או עיוצ בכפוף להוראות הדין והמכרז, שרא שותף,ן הבית המחלקים מ

מות או ה או לדירות מסויירצמדו בצמידות מיוחדת לדש המשותף ויוממסגרת הרכו
 בית המשותף.ה של םמסוילאגף 

ככל האפשר ליחס שבין שטח קרוב  -רושו לן, פילה ה זהזו", בסעיף זה ובחיחסי"
וף )לפי העניין(, בכפרות בבית המשותף כל הדי הרצפה של הרצפה של הדירה לבין שטח

 ין.המפקח על רישום המקרקע יידרש על ידיזה, כפי ש לכל תיקון ביחס

יבת, להוציא ממסגרת הרכוש המשותף יחא אך ל זכאית, החברההודע לקונה כי 
ני הסקה או מים, מתקני ין, קירות חיצוניים, מתקמקרקעשל ה בנויים לתיים בקלח

, חדר ים, מחסניםרכות וכיו"ב, מרתפחניה, שבילים, מדמעברי  וג אוויר,מיז
ות ו/או או חדר משאבאשפה ו/ו/או חדר תקשורת, חדר  , או חדר בזקטרנספורמציה

ורים וץ מקשטחי ח נו,ייב םאחדר גנרטור, שייבנו בבית המשותף,  וו/אמים  רמאג
צמדו לדירות הבית ואלו יואו חלקו(  ון )כולוובלתי מקורים, לרבות חניות, וכן הגג העלי

תן בהם זיקת הנאה תינאו ו/ החברה או יהיו בבעלותו/מכרו יאו י/המשותף בפרויקט ו
 ובכפוף להוראות כל החברהשל הסביר  תהדע שיקולר, והכל לפי או זכות מעבר לציבוו/

להצמיד כל  איתרש החברה. כמו כן, תהיה תכנוןהרשויות הם להוראות תאבהודין 
תהיה  . כןהסביר דעתהקט, הכל לפי שיקול עיל לדירות אחרות בפרוישטח כאמור ל

ם לחניה, בילים, חניה, מעברישטחים בפרויקט לשימוש לש לייעד רשאית החברה
ת גז, אספקים לות ומיכלנטנגון אות, שטחי גינון וציבור, מתקנים כירהדין רים במעב

ין אם שלישיים, וזאת בית ו/או לצדדים רשות המקומויות בהם לכן להקנות את הזכו
שאית לקבוע אף ר תהיה החברהם לאו. ר בדירה ובין אהשימוש והמתקנים קשו

ובכל בכפוף  מוסכםה וןתקנגרת הור לעיל, במסבנוגע לשטחים, כאמ הוראות מיוחדות
 . לכל דין

תה הסביר של קול דע)בהתאם לשיקונה שייתכן מובהר ל ת האמור,מכליוע גרוי למבל
ים משותפים, קנים מתו ממוקמששטח הגג העליון, למעט חלק הימנו עליהחברה( 

בו  יוצמד ו/או יוקנו(, יוצא מהרכוש המשותף ו/או 'בנספח כמתואר במפרט הטכני )
 .ןייבבנרונה חת המגורים האי הדירה בקומ/לרוכשזכויות 

 ן אנטנת סלולאר.יניהבת וגגציב על החברה מתחייבת שלא לה

,  או עתידיות ויקט, באם קיימותמובהר, כי זכויות הבנייה בנוגע למקרקעין ו/או לפר .13.11
 שיקול דעתה ות עיניה לפיכראן בהות לעשרשאית  החברהלבד, ויכות למוכרת בשי

מובהר כי האמור לא  .מבלי לגרוע מכלליות האמור כל דין, בכפוף להוראות, הסביר 
תמכור את כל  החברהווצרו, לאחר שיידיות, שייווצרו, אם יניה עתב כויותול על זיח

. דיןות כל ובכפוף להוראבדירה לא תיפגענה  הרוכשכויות בבניין. ובלבד שזהדירות 
ירות ירת כל הדה לאחר מכעלותרכוש בב רשאית להשאירהחברה אינה  כי הרובי

 בבניין.  
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אך בכפוף להוראות  ם בעליהן,ש קט עלת בפרויאף לאחר רישום כל הדירו ,בכל שלב .13.12
תף ם הבית המשות לשינוי צו רישורשאית להגיש בקשו החברהתהא  המרכז והדין,

וש משותף של הרכינוי המכנה הלשאו ו/ ותוחדת המיונון והצמידויאו לשינוי התקו/
לחוק המכר  7זכותו של הרוכש בהתאם להוראת ס' עיל לגרוע מאין באמור לף המשות

  .כל דיןעפ"י ו/או  דירות()

 

 הבית המשותף:תקנון  .14

אם המשותף בהת תקנון מוסכם לביתתהיה רשאית לגרום לכך שיירשם  החברה .14.1
כל ם לכך תו"(. בהתאוסכםן מנותק": הלןין )לעלחוק המקרק 63 -ו 62עיפים לס

סכם, בין היתר, הוראות שתקבענה את היחסים תקנון המותיכללנה בום שלגר ברהחה
עצמם, הסדרת אפשרות מעבר ושימוש בדירה לשם בדיקת,  יןות לבלי הדירבין בע

רך ביצוע חלק ממנה לצו או כלברות בדירה נרת והמערכות העוהחלפת הצתיקון או 
ות דות הנזכרמיוחידויות הבר קביעת הצמר, הוראות בדמוכא לותעווהפותים רהשי

וים לצמידויות, הזכויות ברכוש המשותף ואופן השימוש נאים הנלווהתלעיל  0בסעיף 
א כיוצאחרים במקרקעין ועלי זכויות , המועצה ובהרוכש, החברהבו, הבטחת זכויות 

  ה.זב

רשאית לקבוע  החברהה תהילעיל,  , כאמורהברהחויותיה של לגרוע מכלליות זכ לימב .14.2
אשר יצוינו במפורש גם במפרט , ןאת ההוראות הבאות, כולן או חלק בתקנון המוסכם

 : המכר 

א מנע בכל אופן שהוהוראות האוסרות שימוש כלשהו בדירה, שיפריע ו/או י .14.2.1
ווה ט, וכן שימוש שיהויקבפרות רהדייתר אה סבירים בר והנשימוש סבי

י כל דין, למוכרת ו/או לצד שלישי כלשהו, ל פמטרד ע יחותי ו/אוסיכון בט
 קים ביתר הדירות בפרויקט. זיהמחלרבות בעלי הזכויות ו/או 

ות הוראות האוסרות להניח מיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף, הורא .14.2.2
 ם בביתירייר הדשל ית בחוק, דרתםכהג והטרדה האוסרות הפרעה

ימנים וחפצים ע סאו לקבורים להציג סרות על הדייוהוראות האוהמשותף 
 ל הדירה או מחוץ לה.בקירות החיצוניים שבאופן קבוע 

כגון:   , ככל שיחפוץ,לעשותיחפוץ  הרוכשאותם   לשינוייםות הנוגעהוראות  .14.2.3
 וויר,ות מיזוג האציה בדירה, במערכשינויים באלמנטים של הקונסטרוק

ולאחר ם של הדירה, ובקירות החיצונייוז ניק, הבביום, ההחשמל, המי
רה, הסכמה של נציגות הבית המשותף, אם וככל בדיהחזקה  קבלת

 שתמונה. 

ות החיצוניים של הדירה בצע שינויים בקירת להוראות האוסרו .14.2.4
בדירה, הסכמה של ובחזיתותיה )פתחים וחלונות( ולאחר קבלת החזקה 

לי , בנוסף לכך, ומבקבלי למבלויה שתה תף, אם וככלהמשו נציגות הבית
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ורים ו/או ההיתרים הדרושים עפ"י כל אישו/או ה הרישיונות לגרוע, את
 דין.

ות בדבר החלונות ואופן עיצובם והורא על הוראות בדבר התקנת סורגים .14.2.5
 התקנת סוככי שמש ואופן עיצובם.

רושות לאחזקת הדת כל ההוצאולהשתתף ב הרוכשת הוראות המחייבות א .14.2.6
 לעיל. 13ר בסעיף לקו היחסי, כאמופי חותף, לשהמ רכושה

לחתום על  הרוכשת בהסכמרך צו בזכות, ללא החברההוראות המזכות את  .14.2.7
בקשות לשינוי או תיקון צו רישום בית משותף, להיתרים, לשינויים או 

ה על פי חוז ה דותיעל הצמ ירהבד שהרוכזכויות ת בנייה, בכפוף ללתוספו
  זה.

"מ וחדר ל בעישראהחשמל ל של חברת ן חדר השנאיםהוראות לעניי .14.2.8
 מל.ברת החשם חם ע, בנוסח כפי שיוסכיוקמו בפרויקטשתקשורת, 

 הוראות בדבר הפעלה, החזקה וניהול הרכוש המשותף. .14.2.9

 מחיר יחידת הדיור ותנאי התשלום:  .15

 להסכם זה.  א'נספח וב בהנק הסכוםת א הלחברישלם הרוכש ורת יחידת הדיור תמ .15.1

 . א'רט בנספח י הצמדה כמפויתווספו הפרשא' פח סנים בים הנקובעל הסכומ .15.2

תשלומים או  יוברליווי באמצעות שלחשבון ה תוירישתשלומים שיבוצעו ישולמו  .15.3
  .ו/או בהתאם להוראות נספח א' בהתאם להנחיית הבנק המלווה

ידת הדיור יר יחוא מחמל ה אתלחבררוכש ה לםישרם ור המע"מ בטהיה שינוי בשיע .15.4
ונה כל תשלום שטרם שולם באופן , ישם זהלפי הסכ ם עליוילהתשלומים הח ושאר

 ( לשיעורו החדש. 17%שיעור הישן )ה סף שביןהמורך יחסי לשינוי במס הע

  בוטל.   .15.5

א , אליורת הדיחידחשבון מחיר  הרוכש מתחייב שלא לשלם לחברה סכום כלשהו על .15.6
א לום שלשתמפורש כי כל השוברים. מובהר ב קסמתוך פנ שלוםי התשוברות מצעבא

 הדיור תידיחהליווי, לא ייחשב כתשלום על חשבון רכישת  ןלחשבוות ישירישולם 
והובהר לו היטב, כי תשלומים שלא ייעשו לרוכש  הודע. יחידת הדיוריר ו מחו/א

על פי  תטוחולו בפקנה ונת אך שלים לגרום לכברים כאמור, עלולבאמצעות פנקס השו
לול לגרום לכך כי כן עם, ום תשלומיס לאותחיידי החברה ב חת השקעות עלחוק הבט

נק המלווה החלה ביחס טובת הבד לעבולא תוחרג מתחולת הש יחידת הדיור
 למקרקעין.

, מתחייב הרוכש ריחידת הדיומיד עם ביצוע כל אחד מהתשלומים על חשבון מחיר  .15.7
על ביצוע בוא להסכם זה ומה במבת הרשתוא בכשנמצרדה במשתב ה בכלהודיע לחבר
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וכל הפרטים הרלבנטיים הנוספים הכרוכים בעניין.  דויקו הממו, מועדם, סכוולהתש
התשלום כאמור, מתחייב הרוכש להעביר לחברה בהקדם האפשרי  צועלאחר ביכן מו כ

  את חותמת הבנק.את העתק השובר המשולם הנושא 

, אלא א'פח פורטים בנסמועדים המלעומת ה ומיםתשל דיםלהק שאייה רהרוכש לא יה .15.8
שניתנה ההסכמה כאמור והרוכש הקדים את ה לכך, ככל הסכמת החבר תאקיבל  םא

למועד בו בוצע  וכש את התשלום בצירוף הפרשי הצמדהישלם הרם, ומיהתשל
ם לושין תית בגם וריבנוספי רשי הצמדה התשלום. החברה לא תהייה רשאית לגבות הפ

  .זה

 על הרוכש:  ספות החלותפעולות נותשלומים ום, מיסי .16

את  הלןם להנקוב בנספח א' מתחייב הרוכש לשלם במועדים הנקובייור ת הדחיר יחידבנוסף למ
 ת: ת הבאוהפעולווכן לעשות את  לומים הבאיםהתש

 לם כדלקמן: התקשר עם ו/או לשי מועד המסירה ולפי הוראת החברה, לנלפובסמוך  .16.1

 ליחידת הדיור ומונה גז וחיבורקת אספלגבי ברה ע החגז שתקבת החבר .16.1.1
ככל והדייר יבחר  ,הנדרש על ידה לשם כךהתשלום הגז את חברת ולשלם ל
 . הגז למערכת ירההד לחבר את

לתאגיד ליחידת הדיור ולשלם  נה מים וחיבורולגבי אספקת מו תאגיד המים .16.1.2
 .לשם כך וום הנדרש על ידאת התשל המים

ל פי הוראות רה ולהירשם כצרכן עבפניית החפי העל  החשמלת ברחלות לפנ .16.1.3
  מל. חב' החש או נוהלי

שר עם חר להתקש ברוכ)אם ה הרוכש מתחייב להמציא לחברה אישורים מחברת הגז
יל שיהוו ראייה בכתב לכך שחתם ת החשמל, כאמור לע, תאגיד המים וחברחברת גז(
וקדם כתנאי מ וזאתור, ת הדיידיחלקתם גז מים ואספים לאספקת חשמל, על הסכמ

. ככל שהחברה תבצע תשלומים עבור דיוהדיור ליפועל ביחידת סירת החזקה בלמ
לה את אזי הרוכש ישיב הרוכש שאר עלולים לעכב אותה במילוי התחייבויותיה, 

 . התשלומים מיד עם דרישתם

מים, ר הדירה לרשת ההינם עבור חיבולעיל  16.1בסעיף מים האמורים וי התשליובהר כ .16.2
או ל יכמכל האספקה לגז )החשמל והגז. תשלום בגין חיבור הבניין לרשת המים, למי

 ברה.הח על מוטלשמל ת החרשי וחיבור הבניין לי( עד למונה הדירתכונת/ ש ייתב צובר

סירת הנדרשות עד ליום מפיתוח  ולל את אותן עבודות בניה אות הדיור כמחיר יחיד .16.3
 .זעפ"י המכר הדירה

ב מחיר יחידת הדיור נקבע בהתאם למכרז ולהוראות תכנית מחיר למשתכן בהתחש .16.4
שהוטלו ו/או  האחרים, בדמי היתרובה י החמלותשמסים, בב ת,ובהיטלים, באגר

 ך לרבות על גודל יחידתיה או בהקשר לכקרקעין ועל הבנהמ או/רה והחב ם עלליהמוט
ת הסכם ו ידועים ביום חתימ"( שבתוקף ו/או שהיבהתשלומי חוהדיור )להלן: "
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מת תיח דמו קמה לאחר מועבמקרה בו יוטל היטל השבחה אשר העילה לתשלוזה
 ירת החזקהלאחר מס, ויוטלוה קרמב .ול על היזםיח -בע מיוזמת היזם אשר נוה החוז

דירות  ליעב /רוכשילים על הח פיםחדשים ו/או נוס חיובי מס עתידיים ביחידת הדיור ,
ל בם חלים עזה ו/או שלפי טיחתימת הסכם במועד  א היו ידועים ו/או בתוקף של

 ו לרשויותרה ו/אר, ישלם הרוכש לחבויחוכרים של יחידת הד ו/או םבעלי ו/או קחזימ
אופן יחסי על יחידת הדיור וזאת קודם למועד דשים החלים בחהתשלומי החובה  את

  ה. המסיר

חל עיכוב בהתקנת מוני מים ו/או חשמל ו/או גז והחברה נשאה בתשלום צריכת המים  .16.5
בם על וינמסרה לרוכש( מכוח חדיור החידת חר שיא)ל וכשהגז של הרו/או החשמל ו/או 

ממוצע שתחשב  בצריכה על פי יה את חלקו היחסחברם הרוכש לי, ישלפי מונה כלל
הדיור, עפ"י קביעת החברה ן יחידות ירת בהחברה ו/או עפ"י כל חלוקה צודקת אח

. סכום החובימים ממשלוח מכתב דרישה בכתב את  7 חברה בתוךוהרוכש ישלם ל
 מקורי.הנושה הה שעמדו לו כלפי נגכלפי היזם טענות ה עמודנהרוכש תכי ל בהרוי

מני למים או חשמל ליחידת הדיור, תהיה החברה חיבור ז התקין החברבו ת הקרבמ .16.6
החיבור הזמני ולהפסיק את אספקת המים ליחידת הדיור, אם לא  ק אתזכאית לנת

  לרוכש. דמתמוקאה תרה חרלא עיל, וזאתהדרושים כאמור ליומצאו לה האישורים 

 ים לזכות הממשלהאחרי החובה הים ותשלומרנונות, ההיטלאההמסים, האגרות,  .16.7
 חזיק בהל המכל דין על בעל הקרקע או עמקומית המוטלים על פי ולזכות הרשות ה

( שיחולו על יחידת הדיור ממועד המסירה ואילך יחולו וישולמו על "המסים")להלן: 
 כש. ידי הרו

, הקבועים בהסכם זהים מוקרה אינה חייבת, לבצע התשלשום מ, אך בתאיזכ החברה .16.8
לול לעכב את החברה בביצוע עשאי תשלומו  בקרה שמדובר בחומב שם הרוכמקוב

וכש לשלמו לפי הסכם זה, יחזיר הרוכש תשלום שעל הר חברה. שילמה ההתחייבויותיה
 ,ףתו סעיבאורש הדבר במפו מיד עם דרישה כל תשלום כאמור אף אם לא נאמר

לגרוע לי מב , וזאתזה בהסכםאם למנגנון הקבוע תהת הפרשי הצמדה וריבית בוספבת
י כלפ יובהר כי לרוכש תעמודנה .לה בהתאם להוראות הסכם זהאחר השמור  דמכל סע
 טענות הגנה שעמדו לו כלפי הנושה המקורי. המוכרת

עין י מקרקיסוק משמעותו בחוהרוכש ישלם במלואו ובמועדו את מס הרכישה כמ .16.9
ובהר כי . מא הסכם זהנשו , החל על העסקה1963 -מכירה ורכישה(, תשכ"גשבח, )

שה הרכיתשלום מס  הרוכש יחול ועל, במועד לרשויות המס על הסכם זה ווחדי המוכר 
ל תשלום מס ישור עברה איא לחתחייב הרוכש להמצ. כמו כן, מ, ככל שיחול עדומוב

 ,הלא יאוחר ממועד המסיר ין( עדרקעהמקום רישכת הרכישה האמור )המיועד ללש
 בדירה לידיו. מסירת החזקה וזאת כתנאי מוקדם ל
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ש כי המוכר ו/או עורך הדין ו/או מי מטעמם אינם ר לרוכוהובה הודע
לגובה  שומה העצמית,, להדיווח לתוכןצמם כל אחריות על עלים מקב

 כלן, ולקרקעימוי מיסשל יום על ידי רשויות עצמית שתיקבע בסופו השומה ה
רישה ו/או ענה ו/או דש ו/או למי מטעמו כל טכוהקשור בכך, ולא תהיה לר

 או עורך הדין ו/או מי מטעמם, בקשר לכך.  ברה ו/הח יפתביעה כל
ל יחולו וישולמו ע ,קה נשוא הסכם זהסה, ככל שיחולו ביחס לעסנס הכאו ממס שבח ו/ .16.10

  ידי החברה במועד החוקי לכך.

 זה על ידי 16 ם בסעיףיעולות ו/או התשלומים הנזכרוע הפביצ -ק ספכל למען הסר  .16.11
, לפי לשכת רישום המקרקעיןיו בויותוכולל מועד המסירה ו/או עד רישום זכהרוכש עד 

 הינו תנאי -ד אותו מועד מם של אלה הגיע עתשלוככל שמועד  -העניין, במועדם 
יותיו בלשכת רישום ם זכוו/או לרישויור לרוכש דת הדירת יחי, בין היתר, למסקדםמו

רת ו/או נוספת של החברה כלפי התחייבות אח מילוי כלו -יין לפי הענ -ן המקרקעי
ע"י  לעיללות האמורות יודגש כי אין באי ביצוע איזו מהפעוכם זה. י הסש לפהרוכ

 חברה.הע"י קבע ישידת הדיור במועד יחיאת לגרוע מחובת הרוכש לקבל הרוכש, כדי 

 הרוכש:  כנתא על ידית משנטיל .17

ן רכישת יחידת הדיור כנגד רישום מוורך מיקאית לצוואה בנבמקרה והרוכש יקבל הל .17.1
חוזרת לבנק  ביחידת הדיור, מתחייב הרוכש ליתן הוראה בלתיו תייוכומשכנתא על ז

 זה.  סכםת הסכום ההלוואה לפי הוראו יר לחברה את מלואלהעב

שכנתא לטובת בנק ום מלריש ל התחייבותתה לחתום עסכמה נת בזאתהחברה נות .17.2
ממחיר יחידת  10%מי לפחות שילם מהון עצ , לאחר שהרוכשכשפים לרושילווה כס

מלוא כי  בתנאי שיובטחוכמקובל בשוק שנוסח כתב ההתחייבויות יהיה נאי ובת הדיור,
לתקן רשאית  רות. החברה תהיהישייה ה נשוא המשכנתא יועבר אלסכום ההלווא

ת על מנת זאו ייבותבנוסח כתב ההתח בלים על הבנקיםם, שיהיו מקויריסב תיקונים
בועות בחוזה זה ת הקבויוכלשהן על החברה מעבר להתחיי ע הטלת התחייבויותלמנו
 . רזובמכ

כנתא הנוקב בסכום חייבות לרישום משב התהרוכש על כת חתמה החברה לטובת .17.3
לקבלת קודם ל סכום זה החברה לקב ה מצדאו הסכמלא יהיה בזה ויתור  - הלוואה

אמור כככפופה ומותנית שב רה תחימת החבצמי וחתמהסכום הנקוב מהון ע 10%
 . לעיל 17.2בסעיף 

ם ורישת להתחייבוום החברה על כתב חתד, לא תמבנק אחנטל הרוכש הלוואה מיותר  .17.4
 אה הראשונה לרישום המשכנתאההלוו ק שנתןמשכנתא, קודם שתקבל הסכמת הבנ

 קדימות שווה.רגת לטובת הבנק השני, בד

הכנת מסמכי המשכנתא, ב כותהכרו)המממן והמלווה( הנובעות וים הבנק הוצאותכל  .17.5
ת תחייבות החברה להנפקלת ה, זול ידושולמו עוי רישום משכנתא וכו' יחולו על הרוכש

 בונה.שה על חאחד מאת הבנק המלווהחרגה מותנה  כתבמ
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 יפוי כח .18

ר חוז בלתי יפוי כוח כם זהסה חתימת עדמוב תום ולמסור לחברהחלהרוכש מתחייב  .18.1
אך ורק ו/או עוה"ד יפוי הכח ישמש בידי החברה . ד' ספחנכבנוסח המצורף להסכם זה 

דת הדיור, רישום יחיעל  ל הרוכשות רישום זכותו שרבזה זה לוראת חולשם ביצוע ה
 הכל כמפורט ביפוי הכח.  ,אזהרהם הערת משכנתא או רישו

מו אחר א בעצה למלחרר את הרוכש מן החובישא למתן ייפוי הכוח כאמור  .18.2
  .ה ושאליהן מתייחס ייפוי הכוחז הסכםרט ביותיו כמפוהתחייבו

, םאחרייים דדים שלישרה וכן זכויות צהחבכויות לו שז עהודבזאת כי  מאשרהרוכש  .18.3
מפורש בלתי , ולפיכך הוראות אלו הינן בהכוחת ייפוי תלויות ו/או קשורות בהוראו

 חוזרות.

הוראה בלתי חוזרת של הרוכש למיופי הכוח לפעול בשמו  הווהזה מ 18עיף ר בסמוהא .18.4
ה וכן זכויות צדדים החבריות איל וזכוהכוח, הופוי י ייומטעמו של הרוכש על פ

 הן. שלישיים, תלויות ב

 ות: ותרופים סעד .19

ת כאי לכל הסעדים והתרופוצד הנפגע זיהא התיו, הפר צד להסכם הוראה מהוראו .19.1
ואולם  1970 -חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א וק הה בחלעניין ז הקבועים

לבין  1970 -של"א (, תחוזהשל הפרת תרופות בים )החוזבכל סתירה בין הוראות חוק 
 ה. ת הסכם זרו הוראוהוראות הסכם זה, יגב

 על  כם זה העולהרוכש לפי הסהחלים על ה המורהת מיאיחור בביצוע איזה מן התשלו .19.2
ובלבד והרוכש לא תיקן את ההפרה לאחר  ית של ההסכםסודרה יחשב כהפייים מי 10

וזו  ,לתקן את ההפרה החברהמ עסקים ימי 10של  ל,דוא"הודעה בכתב לרבות ב שקיבל
 לא תוקנה.

, ומבלי יםימ 10  -ב לפי הסכם זה שלומי התמורהתמתשלום  ש בביצועאיחר הרוכ .19.3
מד לחברה על ו אחר העוו/א נוסףבכל סעד  בלי לפגועלאיחור ומיהווה הסכמה  שהדבר

ור, שא התשלום, שבפיגיכאמור, י פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובנוסף לכל סעד
גורים ת פיעל, ריבילומו בפואו הנכון לתשלום )לפי העניין( ועד לתשבוע ם הקמהיו

  ומים.שלפח התלנס 5הקבוע בסעיף  בשיעור 

הרוכש לפי הסכם זה הרי פי כל הלחברחר העומד בכל סעד אלי לפגוע באמור לעיל ובמ .19.4
ר( ור יתווסף/ו )במצטבן מחיר יחידת הדיתשלום/ים על חשבושמנין ימי איחור בביצוע 

ירה המוארך ו מועד המסרה ו/אד המסיה באופן שמועי הסכם זהמסירה לפ מועדל
 סיפא.  6.1עיף מור כדי לפגוע בסים. אין באמצטברחור הימי האי יידחו במספר

 רהש יפר הסכם זה הפהרוכת או במקרה שבמקרה שהרוכש יפר הסכם זה הפרה יסודי .19.5
יקבע יך יותר שמן ארו)או ז ימים 10יסודית וההפרה לא תתוקן על ידו תוך  נהאיש

רה, תהיה החברה מהחברה בדבר ההפ התראה בכתב רה( מעת קבלתכתב החבבמ
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ע בכל סעד נוסף ו/או אחר העומדים לה על פי ת מבלי לפגואזה ובטל הסכם זזכאית ל
 ין. ו על פי כל דו/אהסכם זה 

הרי ל, לעי 19.5סודית או כאמור בפסקה קב הפרה ירה עהחב בוטל ההסכם על ידי .19.6
 החברה רשאית היהן תהעומדים לה על פי כל דיף ו/או אחר שמבלי לפגוע בכל סעד נוס

ת ותם וזאפי התנאים שתקבע אסור את יחידת הדיור לכל צד ג' ללמכור, להעביר ולמ
 לוח הודעת הביטול מאת החברה אל הרוכש. שלאחר מש 14 -ם היוהחל מ

אחר י לפגוע בכל סעד נוסף ו/או לשמבהרי סכם על ידי הרוכש, הפרת הרה של בכל מק .19.7
רשאית ל דין, תהיה החברה ו/או על פי ככם זה חברה כלפי הרוכש לפי הסהעומד ל

 - או לחילופין לכך בנוסףכש. רתה לרוור ולמנוע את מסילעכב תחת ידה את יחידת הדי
סעד נוסף ו/או אחר י לפגוע בכל זאת מבל ואף -לפי החלטתה הבלעדית של החברה 

ת שאיתהיה החברה ר -כל דין  ו/או על פי הסכם זה חברה כלפי הרוכש לפיד להעומ
ין, אופי יהכל לפי הענ -לשכת רישום המקרקעין זכויות הרוכש ב לעכב את רישום

 של החברה. ביר הס דעתהל פי שיקוטיבה ולההפרה ו

 45 -לא יאוחר מ שיב לרוכשה על החברה להלעיל, יהי 19סעיף פעלה החברה כאמור ב .19.8
 מיד עם   החזקה  ובמקרים בהם טרם נמסרהעל ידי הרוכש וי הדירה מיום פינימים 

ם זה לפי הסכ כשרוה להכספים ששילם הכל יתרה מביטול החוזה על פי הסכם זה 
לום רוכש ועד לתשכשהם צמודים למדד תשומות הבניה ממועד ביצוע כל תשלום של ה

 החברהשף לכך פובכיאלי, כם הרזה, בער החברה על פי הסכם בפועל על ידי היתרה
עליה להשיב לרוכש היה י, לנכות מכל סכום שירסבה , לפי שיקול דעתהאיתרש תהא 

 ת אלה או מקצתם: א

לרוכש כנגד  בנק שהלווה כספיםהידי לשלם החברה ל דרשתם שנסכו .19.8.1
מסרו אותו בנק ושנ נתא לטובתת לרישום משכחתימת החברה על התחייבו

ית, כולל ריבונו )ק לפי חשבבנחזיר לית להארשלחברה ואשר החברה 
רעון מוקדם, הוצאות וכו'(, כשדרישתו של יקנס פ/הפרשי הצמדה, עמלת

ות שלום כאמור. הוראהחברה לתבור עת עהבנק תשמש אסמכתא מכר
 ת הבנק. פסקה זו לא יחשבו בכל מקרה שהוא כהסכם לטוב

  .להלן 19.9 סעיףלהוראות  בהתאם צויהפי .19.8.2

הרוכש  ישלם, ית מצד הרוכשודיס הפרה עקב ההסכם את בטלת חברהשה במקרה .19.9
ה של נאי ההצמדבהתאם לת התמורה,מ( ני אחוזיםש) 2%– ל השווה סכום למוכרת

, ום הסכוםועד תשלממועד חתימת ההסכם ועד למ ,תשלומי הרוכש שנקבעו בחוזה
 נוסף דעס מכל לגרוע מבלי וזאת ,םכההס ביטול הוצאות בגין מראש עיםקבו כפיצויים
 תא לטובתה לחלט רשאית יההמוכרת תה. הדין ובכפוף לו יפ למוכרת על המוקנה

 הרוכש. י"ע לה ששולמו הסכומים מתוך לעילדכ וסכםמה הפיצוי וםסכ

יצויים רשאית לכלול התניית פ א תהייהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה ל .19.10
וסף לפיצוי אחר , ככל ששני כם הינו בנהפיצוי המוס יכ או לקבוע כמים נוספותמוס

 פיצויים מתייחסים לאותו ראש נזק. ה
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 וז כלפי החברה. יזוכש זכות קד לרבכל מקרה לא תעמו .19.11

 הסכם ביטולבמקרה של ביטול ההסכם מתחייב הרוכש לחתום עם החברה על  .19.12
 ין.מיסוי מקרקעיטול בנוסח המתחייב על ידי משרד צהירי בות

ל תרופה אחרת כש את הזכות לתבוע פיצויים או ככדי למנוע מהרולעיל בור אין באמ .19.13
 לפי כל דין. 

 : ת הדיוריחידל איסור כניסה מוקדמת .20

המסירה אסור יהיה  פרוטוקולהדיור ולפני חתימת  לרוכש את יחידת ני שהחברה תמסורלפ
להכניס חפצים  לרוכשה יהי, וכן אסור האלא בתיאום עם החבר דת הדיורליחיכנס ילהלרוכש 

 ., אלא בתיאום והסכמת החברה מראשריםלא בעצמו ולא על ידי אח -יור ליחידת הד

 המשותף:  הביתאחזקת הוצאות  .21

גר למעשה ביחידת הדיור(, מתחייב הרוכש  הרוכשאם ל מתאריך המסירה )מבלי להבדיל בהח
בכלל  רהדיו ותיחידכלל רצפות  סי לפי שטח רצפת דירתו לעומת שטחק יחבחללשאת 

הרכוש המשותף שבבית בהתאם למפרט על פי חוק מכר חזקת אוצאות האגפים/מבנים, בה
  .וצאות אלו לפי דרישת נציגות הדיירים או ועד הביתבהישלם חלקו ה, והמהווה נספח להסכם ז

ת הדיור. אם טרם נמסרה החזקה בכל יחידואף , ד(וע )ככל שלא נבחרה נציגות אואו החברה
, וזאת חזקהאהבפרויקט תישא החברה בהוצאות  יחידות דיור שטרם נמכרו בגין כייובהר 

 .כהלא צרכיח שתוה בניכוי חלק ההוצאות בפועל שאותן החבר

 הסבת זכויות ע"י החברה .22

בכל צורה שהיא עבד לש מוסכם ומוצהר במפורש, כי החברה זכאית להסב ו/או להעביר ו/או
הסכם זה, כולן או ובותיה או מי מהן על פי או ח/ו את זכויותיה בירהס לפי שיקול דעתה

 ותייבויל התחאת כמבלי להיזקק להסכמת הרוכש ובתנאי שהנעבר יקבל על עצמו  ,מקצתן
, והחברה החברה כלפי הרוכש לפי הסכם זה וזכויותיו של הרוכש עפ"י הסכם זה לא תיפגענה

 .אותן העבירה לנעבר, זה כםיות עפ"י הסוייבתחהלקיום הביחס ערבה כלפי הרוכש  ותרתיו

 ת זכויות הרוכש ביחידת הדיור לאחרהעבר .23

זה, הרוכש  כםלאמור בהסותכן בהתאם להוראות המכרז ולהוראות תכנית מחיר למש .23.1
ום שנים מי 5למכור או להעביר את יחידת הדיור לצד שלישי עד חלוף  רשאילא יהא 

יתו בהגרלה, לפי ל זכיע מיום קבלת הודעהשנים  7ליחידת הדיור או  4טופס  קבלת
מבין  המועדים, לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר תום חמש / שבע המוקדם 

יחד עם זאת, הרוכש יהיה  השנים האמורות.ע ום חמש/שבתפני השנים, אשר נכרת ל
  רשאי להשכיר את הדירה, למטרת מגורים בלבד. 

לביצוע העברת יכון השקבל אישור משרד השנים הנ"ל, ו/או ככל שנת 5/7וף ר חללאח .23.2
טרם פרק הזמן הנ"ל וכל עוד לא נרשמו זכויותיו של הרוכש ביחידת הדיור  עוד זכויות

יהיה הרוכש זכאי להעביר ו/או למכור ו/או לשעבד ו/או א קרקעין, למום הבלשכת ריש
יו בין במישרין, את זכויותיו וחובותין וקיפלהמחות לאחר בצורה כלשהי, בין בע
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זה או איזו מהן ללא אישורה מראש  כויות וחובותיו לפי הסכםאו ז/ו ביחידת הדיור
י החברה תהא כ ות, יובהריהזכוובכתב של החברה וכן אישור הבנק המלווה להעברת 

רשאית לסרב ליתן הסכמתה כאמור מטעמים סבירים ורלבנטיים לרישום הזכויות 
הבנק המלווה,  אישורת אך ורק לאחר קבלישור החברה יינתן )ככל שיינתן(, . א לבדב

 מילוי כל התנאים כדלקמן:וכן לאחר 

 יותוזכ תרוכש לנעבר בדבר מכירהיומצא לחברה הסכם חתום כדין בין  .23.2.1
 יחידת הדיור.ב הרוכש

הנעבר קיבל על עצמו את כל התחייבויותיו של הרוכש לפי הסכם זה וחתם  .23.2.2
 .(נספח ד')וח י הכפוייעל 

ברת הזכויות ביחידת ר להעקשעל טפסי בקשה ב הרוכש והנעבר חתמו .23.2.3
ר על פי הנוסח שיהיה בחברה באותה עת, וחתימותיהם על הבקשה הדיו

 ן.אומתו על ידי עורך די

עבר שילמו את כל המגיע מן הרוכש על פי הסכם זה לרבות הנוכש ו/או רה .23.2.4
צאות, האגרות והתשלומים ההו ים,, כל המיסיחידת הדיורמלוא מחיר 

כמו כן,  .אלה, במידה שיהיו כדת הדיורביחי ותגין העברת הזכוישיחולו ב
 שולמו כל המיסים והתשלומים, האגרות וההוצאות לפי הסכם זה ונספחיו,

, וכן הומצאו ביחידת הדיור החברה להעברת הזכויות ורתאריך אישלעד 
מים הנ"ל ואישורים תשלוע הלחברה על ידי הרוכש אישורים על ביצו

סף, על שם הנעבר/ים. בנויור דת הדחיביעברת הזכויות כנדרש לצורך ה
 הומצא לחברה אישור על תשלום "היטל השבחה" או על פטור מתשלום זה.

ובהר כי לא תתאפשר העברת זכויות ביחס מ ור דלעיל,ממהא מבלי לגרוע .23.2.5
ליחידת ביחס רור השחכל עוד לא התקבל בידי הרוכש מכתב  ליחידת הדיור

מאת הבנק המלווה  בכתב מהאישור ו/או הסכ , אלא אם התקבלהדיור
 לנעבר כאמור.   ביחידת הדיורהזכויות  להעברת

ככל ) רת הניהולבאו חהומצא לחברה אישור נציגות הבית המשותף ו/ .23.2.6
שתמונה(, על תשלום מיסי הבית המשותף והנעבר חתם על הסכם ניהול 

 . עת באותה בנוסח שיהיה

הרוכש  – הלןל 25.3בסעיף דרתה אם ניתנה לרוכש ערבות בנקאית כהגב .23.2.7
מלווה בקשה נק ההשיב את הערבות הבנקאית שקיבל לידיו או המציא לב

לביטול הערבות הבנקאית בצרוף טופס הערבות  על ידו תומהכתב חב
ק בכתב ומראש הבנ רך דין, וקיבל אישורהמקורי, מאושרת על ידי עו

בויות הבנקאיות שקיבל לידיו הערת יב אעברת הזכויות. הרוכש השלה
 )אם נרשמה( אום לביטולן וכן ביטל את הערת אזהרה שנרשמה לזכותו וגר

של החברה, לרבות באמצעות יפויי רצונה  יעות)לשב יח את ביטולההבט
ונה ת רצעל כך הוכחה לשביעו כוח וכתבי הסכמה בלתי חוזרים( והמציא

הערה לטובת הנעבר,  שוםרינגד וסכם, כי ההערה תימחק כשל החברה. מ
 ציא לחברה את ייפויי הכוח הנדרשים כאמור.לאחר שזה המ
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בטחות אות המוהלווקיבל הרוכש ממנו  מבנקהרוכש ימציא אישורים  .23.2.8
במשכנתא או בהתחייבות לרישום משכנתא או במשכון זכויות הרוכש 

או כי בנק הרוכש הסכים ההלוואות סולקו כי  דירה )אם היו כאלה(,ב
נתמלאו )באם היו תנאים ל שם הנעבר וכי תנאי בנק הרוכש ן ערתלהעב

א משכנתעברת רישום הר להכאלה( וכן כי הרוכש שילם את ההוצאות בקש
 בר.שם הנע על

ת כמו כן, ימציא הרוכש לחברה תצהיר חתום על ידו בדבר מצב המשכנתאו .23.2.9
 .יורת הדיחידוהשעבודים על 

ם השירות המשפטי ר עקשתם בלעורך הדין את שכר טרח הרוכש ישלם .23.2.10
בכפוף לקבוע  ,דין לבצע בקשר להעברת הזכויות כאמורשיידרש מעורך ה

 .בדין

לעיל, זה ד 23נויות בסעיף ישות המהדר ו/או שימת המסמכיםכי רמובהר  .23.2.11
ברה כל בר מתחייבים להעביר לחעהנ אינה סופית וממצה, והרוכש ו/או

ספת, הנדרשת לפי ו/או למלא כל דרישה עניינית נו כלשהו וףמסמך מאת ג
, להעברת י הרשויות(ף לדרישתם ע"בכפואך ) שיקול דעתו של עורך הדין

 מהרוכש לנעבר. ת הדיוריחידויות בכהז

 מורלצד שלישי בניגוד לא יחידת הדיוריו בלרוכש, כי העברת זכויות הודע .23.2.12
ת של הסכם זה, על יסודי רהקף, והיא תהווה הפכל תו בתלעיל, לא תהא 

 , ללא כל התראה או הודעה מראש.כל המשתמע מכך

לנעבר,  וריחידת הדיב זאת כי במכירת הזכויותספק, מובהר בהסר כמו כן, ולמען  .23.3
שכנתא לטובת בנק מממן מטעם החברה לא תחתום על כתב התחייבות לרישום מ

רוכש, ככל מטעם הן ה לטובת הבנק המממפוף למחיקת הערת האזהרכא בהנעבר, אל
ל, כמת הבנק המממן מטעם הרוכש, ורק לאחר קיום הנ"שנרשמה, וכן לקבלת הס

ישום הערת אזהרה לטובת ד, לצורך רבבל ת זכויותסכמתה כבעלחברה תמציא הה
ש כהרוכתב התחייבות לרישום משכנתא שימציא  הבנק המממן מטעם הנעבר, בגין

 ממן מטעם הנעבר.עצמו, לטובת הבנק המ
 
 

 : כניתתנאה, רכוש משותף, תקנון, תיקון יקות הז .24

כל  יבת אחת או בחלקים, לגבולן מקצתן, בות כהחברה תהא רשאית לעשות את הפעולות הבא
ו/או נוספת מן הפעולות ין ו/או לגבי חלקים ממנו, וכן לעשות כל פעולה אחרת המקרקע

שורה בהן, גם אם לא או הק/ו ו חלקן, או הכרוכהשה לשם ביצוען, כולן אוהדרהמנויות להלן 
והן תיעשינה  תיו של הרוכשכויוובלבד שאין בפעולות האלו מכדי לפגוע בז מפורש,נאמר הדבר ב

 הפעולות: ואלה  דין לבכפוף לכ

או ים ו/או הנחת צינורות ו/או מתקנים ו/ליתן זכויות מעבר ו/או זכויות להצבת מתקנ .24.1
או כלי רכב ו/או מקומות חניה רגל ו/י ש ו/או גישה להולכבלים ו/או לעניין שימוכ

של ו באיזה חלק ו/א יוצא באלה זכויות ברכוש המשותף של הבית המשותףוכ
 של זיקת הנאה ו/או בכל דרך משפטית אחרתוזאת בדרך  המקרקעין ו/או הבית
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ת שות מקומית ו/או ליחידרות ו/או לחובת המקרקעין ו/או הבית, לזכ שתמצא לנכון
 לקבל זכויות כאמור.שהוא וכלדיור ו/או לבית 

 פי הסכם זהעל  כמפורט במפרט הטכניוש המשותף איזה שטחים שהם, להוציא מהרכ .24.2
ידות נפרדות אחרות או לרשום בכל דרך אחרת בית או ליחבלהצמידם ליחידות דיור ו

עו או גרית הדיור עצמה ולא ידיחיפגע ית ו/או השטחים הנ"ל ובלבד שלא תאת היחידו
 ניות המכר.תכ –ג' אם קיימות במפורש בנספח ת לה, דופגעו ההצמיי

 רה מהאמור בהסכם/מי המכבאופן שונ ורת דימקומות חנייה ליחידו שנות ולהצמידל .24.3
 . בלבד  יבויות לספק חניות נכים לרוכשיםמחמת התחי

עין רשה לצרכי ציבור במקרקפו הם פרצלציה ו/או איחוד מגרשי בניה ו/אלבצע ולרשו .24.4
 ך לרשום חכירות בהם. ובמידת הצור, ככל שתידרש ח הביתבות שטלרובכל חלק מהם 

 בוטל  .24.5

שנאים  במפרט חדר ןסמוך לו, במיקום המצוים בבנין או בלהקיהחברה תהיה רשאית  .24.6
התקשורת והגז. במקרה שיחול ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל וספקיות 

על כך החברה  תודיע ט,לעומת המצוין במפרשל אחד המתקנים הנ"ל  וקומשינוי במי
ונות הנת אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופהבכתב, כאשר  לרוכש
 .ל פי דיןע לרוכש

ו פעולה מהמנויות לעיל ולרבות לתקן ולחזור ולתקן את צולשנות כל  בכל עת לתקן .24.7
 הסכמת הרוכש.  תקבלרישום הבית המשותף וזאת ללא צורך ב

 . ד'נספח  –הכח  ביפוי רטאחר או נוסף המפו כל דבר .24.8

 

  רוכש וליווי בנקאיהבטחת כספי ה .25

, טבמקרקעין והקמת הפרויקישת הזכויות ן רכלרוכש כי, לצורך מימו הודע .25.1
 החברה עם בנק מלווה. תקשרהתקשרה/ת

את   שעבדת /השעבדההתקשרות עם הבנק המלווה, החברה לו כי במסגרת  הודע עוד   .25.2
ר לטובת יבנה/נבנה בהם לרבות יחידת הדיוכל שי ללרקעין, בפרויקט כוזכויותיה במק

ה את מלוא זכויותיה לבנק המלוו התמח המחתה ו/אוהחברה  ,הבנק המלווה. בנוסף
פני זכויות כי זכויות הבנק המלווה בפרויקט, עדיפות וקודמות על י הרוכש, ופכל

ר וכן בכפוף לאמו ,'חבנספח , בהתאם לאמור הם זהרוכש, בכפוף להוראות הסכ
"ח החברה עווה אשר יימסר מטעם הבנק המל ע"ח החברה מותנה החרגההבמכתב 

לא יממש הבנק  החרגההרשומים במכתב ים הלידי הרוכש )לפיו, בהתקיים התנא
 30(, לפי דרישה בכתב, בתוך יורליחידת הדשעבוד הרשום לטובתו ביחס מלווה את הה

על  תולום הראשון על חשבון התמורה. בחתימל התשעל שמועד תשלומו בפוימים מ
' תגברנה על כל הוראה סותרת בהסכם זה חח כי הוראות נספ הרוכשכם זה מאשר הס

 אחר, ככל שקיימים. ו/או בכל הסכם חיו ובנספ
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ערבות בנקאית או פוליסת  החברה תפעל להנפקת ,מי הרוכש לחברההבטחת תשלול .25.3
 ,1974 –של רוכשי דירות(, התשל"ה  קעותחת השהבט) המכר )דירות( קביטוח לפי חו

נו בפועל של כל תשלום על פי נוסח מקובל ימי עסקים ממועד פירעו 14בתוך  וזאת
ערבות הבנקאית תהא "(. הוליסהפה" או "הערבותבבנק המלווה )להלן: "זה  לעניין

. תשלום כספי התמורה כאמור בנספח א' להסכם זה  גנון ההצמדהבהתאם למנצמודה 
  ור בהסכם זה.ים כאמברהתאם להסדר שבחוק קרי, באמצעות פנקס השוב יהיה

 ת הבנקה ואאת החברכתובתו במהלך תקופת חוזה זה הוא יעדכן ככל שהרוכש ישנה  .25.4
 שום. רבאמצעות משלוח דואר  לווההמ

, במועד המסירה בתנאי כי ערבות או הפוליסהאת הרה ש מתחייב להחזיר לחבהרוכ .25.5
זכות ל הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין  ללא כש וכנרשמה לזכותו של הר

ליו כמו"כ הודע לרוכש כי יהיה ע לת החזקה. ודמת אחרת וזאת כתנאי מוקדם לקבק
ת כך, כל זאת כנגד קבלה בקשר עם ול כל מסמך שיידרש על ידי הבנק המלוע וםלחת

את ש מממותנה מהבנק המלווה, לפיו הבנק המלווה לא י-החרגה סופי ובלתימכתב 
"(, וזאת מכתב החרגהיל ולהלן: "ור )לעדיהמשכנתא הרשומה לטובתו ביחס ליחידת ה

נרשמה לזכותו של  לאה מסירבמועד הבכפוף להוראות חוק הבטחת השקעות. ככל ש
אזי ימסור הרוכש את כאמור, נתקבל מכתב ההחרגה  הרה או שלאזהרוכש הערת א

 ,שאינו נמנה מבין ב"כ החברהלי ראיטשל עו"ד ניהערבות הבנקאית לידיו הנאמנות 
"(, ומחזיק הערבות ישיב את ותמחזיק הערבהחברה בלבד )להלן: " על ידיה אשר ימונ

 מלא התנאיםתהחברה או לידי הבנק המלווה, מיד בהידי נקאית להערבות הב
קעות. במקרה שכזה, החברה תהיה רשאית לבקש את בטחת השבחוק הלכך הקבועים 

 בקבלת רךת, בהתאם לקבוע בתנאי הערבות, ללא כל צואינקביטול הערבות הב
רה ידי הרוכש מהווה הוראה בלתי חוזרת לחב הסכמת הרוכש. חתימת הסכם זה על

יטולה של הערבות התנאים לב םבנק המלווה על ביטול הערבות בהתקיייע ללהוד
 .בכפוף לחוק המכר )דירות()הבטחת השקעות( כאמור והכל ורכאמ

על מוכרת ל ה מתחייבת להבטיח את הכספים שישלם הרוכשברהחשלרוכש  הודע .25.6
מתן  וזה, בהתאם לחוק הבטחת השקעות וזאת ע"יחשבון התמורה עפ"י הוראות הח

ד מהתשלומים שישלם גובה כל אחבערבות בנקאית מאת הבנק, ביטוח או  ליסתפו
וכרת ע"ח התמורה, למעט רכיב מס הערך המוסף, הכלול בתשלומים רוכש למה
השקעות ובכפוף לאמור הבטחת ק לחו 9"(, בהתאם לתיקון המע"מים )להלן: "וראמה

 .תשלומים ומועדים()א' בנספח 
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וקמה על הלחוק הבטחת השקעות, על הקרן ש 9ס' ון מאם לתיקלרוכש כי בהת הודע
סכום המע"מ במקרה בו תמומש הערבות, בהתאם  קונה אתי משרד האוצר לשלם ליד

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

בטיח את תרת באמצעותה מימון הערבות ו/או כל בטוחה אח בעלות שאהחברה תי
 .כספי הרוכש

 הודע לרוכש כן  נק המלווה.בעתק מהסכם זה יועבר על ידי החברה לכי ה לרוכש הודע .25.7
ת ממש את הערבות הבנקאית הוא אף יחתום על חשבונית הזיכוי )הודעמקום שיכי 

ות שמומשה, וכן מתחייב ם הערבכוכוי( שתונפק לרוכש על ידי החברה ביחס לסזי
בהתאם  דת הדיורביחיויותיו מחות ולהעביר מיד לבנק המלווה את כל זכהרוכש לה
  .להסכם זה

הפרויקט, לפי הוראות חוק קשר עם יתנת על ידי החברה בהבטוחה שנ ימובהר כ .25.8
סת ביטוח. מוסכם כי החברה תהיה ליפוהבטחת השקעות הינה ערבות בנקאית או 

כל בטוחה שניתנה על ידה  , להחליףהסביר , לפי שיקול דעתהם לפעםפעזכאית, מ
 ווה והרוכשלת חוק הבטחת השקעות ואישור הבנק המוראוכפוף להבבטוחה אחרת ב

 ביצוע פעולות אלה. דרש לשםישתף פעולה ככל שיי

ווי בנקאי וטרם נרשמה פרצלציה על ליב ע"י החברה כי הפרויקט מלווה לרוכשהובהר   .25.9
שום ו/או לא לגרום לרישום הערת מתחייב שלא לר כן לא ניתן / הוא, ועל יןהמקרקע
ורשת בהסכמה מפ אמי מטעמו בלשכת רישום המקרקעין, אלאו /טובתו ואזהרה ל

לרוכש כי החברה רשאית לרשום הערות אזהרה לטובתו,  דעהווכי  ובכתב של החברה
ה תהיה זכאית החבר .דהרוכשים נוספים בבית, במועד שיוחלט על י בתטוכמו גם ל

ולשם  ובתלטו מורע"י הרוכש ו/או מי מטעמו כא הרה שנרשמהלמחוק כל הערת האז
ום אחר כל ריש כי רישום הערה ו/או כוח. מובהרהכך רשאית לעשות שימוש בייפוי 

סכם זה מצד ה שלכאמור ללא הסכמת החברה מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית 
 הרוכש.

 הבטוחה המוחלפת כבטלה ומבוטלת. תיחשב ת,עם יצירת בטוחה חלופי .25.10

שמספר חשבון הפרויקט ושם  ר לובנק יאשהקונה יהיה רשאי לפנות לבנק על מנת שה .25.11
ים בבנק, וזאת בשלושת ם הרשומונה תואמים את הפרטייש בידי הקשהפרויקט 

 הדרכים הבאות:

, 176סניף , 15078ל חשבון הפרויקט מס' נהמתאמצעות פנייה לסניף בו ב .25.11.1
 . לוןחו 26הרוקמים ח' רובתו כתש

 .03-6532628מענה טלפוני במס' אמצעות ב .25.11.2

 :ט של הבנק שהואנטרנר האיאתבאמצעות  .25.11.3
 www.bankhapoalim.co.il ,עו על גבי שר יופיתוך הקלדת פרטי זיהוי א

 שוברי התשלום.
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המידע הנדרש בהתאם רוכש את כל ל הסרמהסכם זה  כי במעמד חתימת תאשרמהחברה  .26
 –ות(, תשל"ה השקעות של רוכשי דיר)א( לחוק המכר )דירות( )הבטחת 1א2עיף ס להוראת

  להסכם זה. 'הבנספח רט כמפווהכול  ,1974

 

 ונות: ש .27

ה מותנה בכך כי הרוכש יקיים תחילה את הסכם ז צוע התחייבויותיה של החברה לפיבי .27.1
ות התחייבם ם זה שמועד קיומן הנו עד וכולל מועד קיוסכוא על פי ההתחייבויותיו ה

 החברה. 

היו בני לא ינספחיו כלשהו בהסכם זה על הנחה, שינוי בתנאי  שום ויתור, אורכה או .27.2
זה  ת מהסכםשמע הטענה כי צד הסכים לשנוית בכתב ולא יעשויתוקף אלא אם 

יחשב כויתור י מהצדדים לאבהתנהגותו. שום איחור בשימוש בזכויות על ידי מי 
בעניין פלוני או מלאים או חלקיים, שניתנו לרוכש יתור, ו מצידו. ארכה ו/או הנחה ו/או

ם מקרה ישמשו בשויגזרו מהם גזירה שווה ולא לא  תקדים, ה עניינים, לא יהוובכמ
 ה. לצורך פירושו של הסכם ז

לכל  ותוקף או נפקם זה בא להסדיר סופית היחסים שבין הצדדים. לא יהיה תהסכ .27.3
בין ים, בקשת רכישה, טיוטא וכיו"ב, ום דבריכמצג, הבטחה, חוזר, פרסום, אמירה, ס

. מצאו בו את ביטויים המפורששלא כם זה וב, שקדמו לחתימת הסבעל פה ובין בכת
ירה, סיכום דברים, בקשת רכישה, סום, אממבטל כל מצג, הבטחה, חוזר, פר חוזה זה

ות ויאין באמור כדי לגרוע מזכ .תב ובא במקומםבכל פה ובין טיוטא וכיו"ב, בין בע
 גד החברה בכל ערכאהכש האפשרות לטעון כנכש עפ"י כל דין ו/או לשלול מהרוהרו

אחרת, ו/או טענה תום לב ו/או  חוסר ,מיתהטעיה, הצגת מצג שווא, תר עילתשהיא ב
ה לה על החברשח זה על נספחיו, מצגים ופרסומיםו יהיו חסרים בהסכם במקרה ב
 .ורדיביחס לפרטי יחידת ה עפ"י דין ןחובה לציי

גים ( אינם מייצור חשאיליאכולל משרד עוה"ד בהר ומוסכם כי עוה"ד של החברה )מו .27.4
עוץ משפטי בקשר להסכם ילקבל י רוכש רשאיש אלא את החברה בלבד וכי ההרוכאת 

 חיו מעו"ד מטעמו. זה ונספ

 . ת כתובת דואר אלקטרוניבולר הסכם זהנם כאמור בכותרת יכתובות הצדדים ה .27.5

-ד"האזרחי, התשמ ןהדי סדר לתקנות -4 ו 3 ם לתקנותבהתא עקביי השיפוט מקום .27.6
 .העניין לפי 1984

או לדואר האלקטרוני עיל, הכתובות לחד למשנהו תשלח בדואר לפי צד אהודעה מכל  .27.7
תחשב  . הודעה שתשלח בדוארלחברה במועד החתימה על הסכם זה ש ימסורשהרוכ
 ר רשום. ח בדואלושעות לאחר מסירתה לדואר למש 72 צד האחרלה שהגיע

לצורך קות ן כל נפת בלבד ולא תהיה להזה נעשו לצורך הנוחוכותרות הסעיפים בהסכם  .27.8
 פירושו. 
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הקבועים במכרז  בכללים רד הבינוי והשיכון כחוזה העומדשר ע"י משחוזה זה או .27.9
חס לכל אחד מסעיפי החוזה, ביוות אישור "מחיר למשתכן". אין באישור זה כדי לה

 או לשלול את אפשרות וכש לנהל מו"מ על החוזה, להגבילשל הר תולהגביל את זכו
חוזה חסינות להקנות ל החוזה עפ"י כל דין או כדי עיפיכנגד ס הרוכש לטעון טענות
 גד סעיפיו.וטית כנכלשהי מביקורת שיפ

 ולראיה באו הצדדים על החתום:     

 אודור נכסים בע"מ           הרוכש                     

 

 ח    א'   נ ס פ

 ותנאי תשלום. ה, מחירהיחידת הדיור הצמדותי

 :יחידת הדיור .1

 3002 מגרש 10לקה ק מחחל 10569גוש 
 6 /5/  4/  3: ' חדריםבניין מס': ___ דירה מס':___ קומה מס': ___ מס  

 מחסן מס'_____-ו חניה מס': ______ -הצמדות: חניה מס': _____ ו 
 (%17ור )כולל מע"מ בשיע₪ ____________ ___________: יחידת הדיורמחיר  .2

 "(. מחיר יחידת הדיור)להלן: "

, כאשר מדד הבסיס וספו הפרשי הצמדה כאמור בנספח זהיתו יורלמחיר יחידת הד
 . להלן 5בסעיף  כמפורטהבנייה דד תשומות מלחישוב הוא 

  לוח תשלומים .3

זה  במעמד החתימה על הסכם ידת הדיור ישולם ע"י הרוכשממחיר יח 7%סך של  .3.1
 ימים ממועד חתימת הסכם זה.  3 לא יאוחר מו

ימים ממעמד  45שולם ע"י הרוכש תוך ממחיר יחידת הדיור י 20%ה לסך של השלמ .3.2
 חתימת הסכם זה.

 ור.חידת הדיממחיר י 10%ישולם למוכרת סך של  25.6.19ביום  .3.3

 ממחיר יחידת הדיור. 10%סך של ישולם למוכרת  25.9.19ביום  .3.4

 ממחיר יחידת הדיור. 10%וכרת סך של ם למלישו 25.12.19ביום  .3.5

 יחידת הדיור. ממחיר 10%ישולם למוכרת סך של   25.3.20ביום  .3.6

 ת הדיור.יר יחידממח 10%ישולם למוכרת סך של  25.6.20ביום  .3.7

 ממחיר יחידת הדיור. 10%ל כרת סך שישולם למו 25.9.20ביום  .3.8
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 יחידת הדיור. מחירמ 10%ישולם למוכרת סך של  למכרז( 42)שלב  31.1.21ביום  .3.9

ידת מועד מסירת יחעד ל ישולם למוכר 10%תרת מחיר יחידת הדיור בסך של י .3.10
 הדיור, על פי הודעת החברה.

ה שיעור על פי דין. היה וישונ 17%שיעור ם מע"מ בכל התשלומים הנ"ל כוללי .4
מו התשלומים שטרם שולמו, ע"ח תמורת המע"מ לאחר חתימת הסכם זה, יותא

ו בהתאם השינוי בשיעור המע"מ והתשלומים שטרם בוצעו יהיפ"י עיחידת הדיור, 
 התשלום בפועל. לשיעור המע"מ שיחול במועד

 מגורים )להלן:"הבניה ל התשלומים הנ"ל יהיו צמודים למדד תשומות .5
ניה דהיינו המדד קבלת היתר הבו המדד הידוע ביום בסיס הינ"(  כשמדד ההמדד

מועד תשלום הינו המדד שיתפרסם  בכל עוהמדד הקוב, 15.12.18שפורסם ביום 
 "(.המדד הקובעלהלן: " בוצע התשלום בפועל )בגין החודש בו 

תווספו לאותו תשלום ספח זה ישלומו של כל תשלום ותשלום עפ"י הסכם ונביום ת
ין היעדר פרסומו של מדד בגין י הצמדה למדד. היה הפרש כספי בגעל, הפרשוישולמו בפו

צמדה יובהר כי תשלומי הה הפרש יחדיו עם התשלום הבא.ותו אחודש התשלום, ישולם 
שלום זה לא ישולם במועד יהווה הדבר מים מיום דרישת החברה. היה ותי 14ישולמו עד 

האמור בסעיף זה , יחול  ם זה.ורט בהסכם זה ויחייב בריבית פיגורים כמפה של הסכהפר
החברה לבצע לפי על ים שרופן הדדי ובשינויים המחויבים, גם לגבי הצמדת ההחזבא

 הסכם זה. 

 

ת, ריבית פיגורים לחוק המכר)דירו 5תקנות לפי ס'ד למועד שבו יותקנו מובהר בזאת כי ע
ה מחשבונות גין חריגתהייה הריבית בשיעור המקסימלי בוהצמדה( לפי חוק פסיקת ריבית 

על הן  ,כן, על שיעור ריבית הפיגורים להיות הדדי ולחול-מוחח"ד בבנק המלווה. כ
 למוכר.  ומים שעל הרוכש לשלםהתשלומים שעל המוכר לשלם לרוכש והן על התשל

 הבסיס, לא תובא בחשבון. ירידת מדד מתחת למדד

שבון הליווי לחוברים באמצעות פנקס הש התמורה  יבוצעול חשבון התשלומים ע כל .6
ליו אאשר  176בבנק המלווה, סניף   15078חשבון בנק מס' שהינו המלווה  בבנק

 חשבון)להלן: " מורהיופקדו הכספים המשולמים ע"י הרוכש על חשבון הת
 "(. הליווי

יור, ממחיר יחידת הד 0.5%או ₪  4,960של  סך – משפטיות בהוצאות השתתפות .7
בתוספת מע"מ, כהשתתפות בהוצאות , , לפי הנמוך מביניהםדרתו לעילכהג

והעברת הזכויות  שותףממשפטיות שתהיינה למוכרת בקשר לרישום הבניין כבית 
כר )דירות( )הגבלת גובה נות המתקזה בהתאם ל בדירה על שם הרוכש על פי חוזה

זה לידי  ימת הסכם, אשר ישולמו במועד חת2014-תשע"ה טיות(,ההוצאות המשפ
 דין. -יחברת עורכ -ליאור חשאי

 הוצאות ואגרות להסרת ספקות, יובהר כי הסכום הנקוב בפסקה דלעיל אינו כולל
ו כהגדרתק למשכנתאות, רות ברישום משכנתא או הערת/ות אזהרה לטובת הבנהקשו

  בקונה.שמקורה  כל זכות צד שלישיו/או  בהסכם המכר 17בסעיף 

א הרוכש למוכרת אמצעי תשלום שיהא בתוקף בעת ביצוע רישום במועד הנוגע בדבר, ימצי
 . התא שנטל הקונהמשכנ בסכום האגרות הנוגעות בדבר מור,אבלשכה כ
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  לל כל תשלום אחר שעל הרוכש לשלמו לפי הוראות הסכם זה.אינו כו נספח זה .8
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 'דספח נ

  בלתי חוזרוח כ ייפוי

 
 מים מטה: אנו החתו

 
 

 שם הרוכש 
 תמס' זהו

  

  
 
וכן "( תרוכמה)להלן: " 514667559.פ. ח "מעסים באודור נכאתנו לחוד ממנים בזה את ביחד וכ"א מ וולנכ

ל פועלים ביחד או שהנ"כ ,עוה"ד הנ"לכל עו"ד אחר ממשרד ו/או  ר וולהייםעופחשאי ו/או ליאור ה"ד עואת 
עולות ובמקומנו את כל המעשים והפ ונו ומיופיי כוחנו ולעשות בשמנימורש ,נות בא/י כוחי/היולחוד ל

 :הלן( פורט ל)כפי שי ות בממכרמו של הסכם המכר ורישום הזכויקיו םלש הםהמפורטים להלן או כל חלק מ
 3002מס'  מגרשכ הידועיםבמקרקעין נה בממכר שיביות ולקבל בשמי/נו ובשבילי/נו את הזכו שורכל .1

טירת עיר ב 10569 ושבג 10חלקה מחלק  ההמהוו, אד//20חכ//582מכ/מס'  'מס פי תכנית מפורטתל
וזאת  ("כר"הממ ו/או עין"רק"המק ו/או, "הבניין" ו/או קט"יופרה"התאמה: )להלן ב כרמל

 . "(חוזה המכרת )להלן: "ני לבין המוכרה מכר דירת "מחיר למשתכן" שנחתם ביבהתאם לחוז
ת כל הקשור בזכויותיי ו/או אבייפוי כח והרשאה זה, כולל גם המופיע  ונח "הממכר"מה 

פרדת או מגרש נפרד, הן הוא נבנה, הן בחלקה ניו לרקעין שעהתחייבויותיי בקשר לממכר, הן במק
ו במגרש נפרד, בחלקה נפרדת אים סואו במגרש נפרד, הן חלק בלתי מסוים בחלקה נפרדת כחלק מ

בניין או חלק ממנו ו/או  מחולקים לחלקה נפרדת, ו/או כל שים בלתילקות או מגרחוהן כחלקים מ
לק ממנה נבנו כבר ובין ו/או כל דירה ו/או ח מנומאו חלק /דירה או חלק ממנה, בין שהבניין וכל 

לפי חוק המקרקעין ר כבית משותף , בין שהבניין ו/או הממכר נרשמו כבמדים להבנות בעתידשהם עו
ו בעתיד כתוצאה מפעולות ממור ובין שאלה יווצרו ו/או ירשנרשמו כאובין שטרם  1969-תשכ"ט

ותף/ים ו/או כתוצאה מספר בתים לבית/ים משאו /ם הבית ווד קרקעות ו/או הפרדתן ו/או רישואיח
 ול דעתו/ם.לנכון לפי שיקבתנאים כפי שמורשי/נו הנ"ל ימצאו  רישום אחרת שהיא, מכל פעולת

 

הזכויות ם המכר ורישום כשיידרש לצורך קיומו של הס מסמךו על כל ו ובמקומי/ננבשמי/ םחתול .2
כירה, שטר העברת ר, שטר חכירה, חוזה חמכ רהסכם, שטבקשה, הצהרה, כאמור ובכלל זה:  רבמככ

ת כתב התחייבויות חכירה, מש"ח, שטר משכנתא, בקשה ל, בקשה להעברת זכוזכויות חכירה
עם הממכר  או כל  מסמך הנזכר בחוזה המכר/וזיות, וון זכויות חכלרישום משכנתא, הודעות מש

שיקול חוץ לפי ראות עיניו והנ ךו כל מסמהמכר ו/א חוזההמקרקעין, כמפורט בו/או הבניין ו/או 
שמי/נו את ו/או להעביר בלשכת רשום המקרקעין על כוחנו, כדי לרשום דעתו של כל אחד ממיופי 

וכן את  חכירה או בכל דרך אחרת אפשרית,זכויות הבבעלות או ב ממכר ו/או חלקי/נו במקרקעיןה
אם צמודים(, אותם ו )להצמודים המשותף, מחסן ו/או חצר ו/או גג  חלקי הפרויקט, הרכוש

, וכל ל כל תכנית, מפה, התחייבויות למיניהןהמכר, וכן לחתום עתי/נו מאת המוכרת על פי חוזה רכש
 ולה ללא יוצא מן הכלל הן בלשכתוע כל פעם לצורך ביציאחר כאמור לעיל, שיהיו דרושמסמך 

או אותנו ו/או ו/ תאת המוכררד ממשלתי ו/או אחר הבאה להבטיח רישום המקרקעין, והן בכל מש
המתייחסים למקרקעין, ו/או לפרויקט א חוזה המכר ו/או יות רוכשי הדירות בפרויקט נשואת זכו

עולות איחוד חלקות ו/או תוצאה מפמפעם לפעם כ "ל כפי שיהיה מספר המקרקעיןאו לממכר הנו/
 קותלקה ותת חשותפים על המקרקעין הנ"ל ו/או חלחדש ו/או רישום הבית/בתים ממחלוקה 

לצורך העברת שטחים  טחת זכויות המועצהום על ייפוי כח בלתי חוזר להבמהמקרקעין הנ"ל ולחת
 ם על שם המועצה.יבור והעברתהמיועדים לצרכי צ

 
 
לן בפנקסי המקרקעין וזאת טרשום המקרקעין, לייחד אותן ולבה בלשכת הערות אזהר םרשול .3

מוכרת ו/או לטובת מרוכשים ו/או לטובת הות רירוכשי ד ובתנו, לטובת רוכשי דירות, לרבותלט
בת כל רשות ו/או לטו עירייהרות ביטוח וכיו"ב, ו/או לטובת הדות כספיים ו/או חבבנקים ומוס

 מוסמכת אחרת.
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קרקעין רישום הבניין שייבנה על המ ךנו על כל המסמכים הדרושים לצורו ובמקומבשמנ םחתול .5

ותף ו/או בקשה לרישום רישום הבניין כבית משה לשקלרבות ב הנ"ל בפנקס בתים משותפים,
שותף בכל דרך רד בבית המשותף ו/או בקשה לרישום הבניין כבית מכיחידה ו/או אגף נפהממכר 

ו, ו/או בקשות לתיקון ו/או נל דעתו של כל אחד ממיופי כוחי/יו ושיקוי ראות עינלפאחרת אפשרית, 
ו/או בקשה לרישום צו  שור בממכר ו/או בבניןהק וצשינוי ב ביטול צו בתים משותפים, לרבות כל

ום זיקת/ות לרש וציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירות,להקום הצו המקורי, חדש במ
שנות את התקנון, לקבל ל עתם של כל אחד ממיופי כוחי/נו,שיקול ד מוסכם לפי וןלרשום תקנהנאה, 

 בית המשותף. ל הוהיפות לניות, להופיע, להשתתף, ולהצביע באסהודע
 
בשמי/נו ובמקומי/נו על כל חוזה עם כל ק מהמקרקעין לחתום ר ו/או לקבל זכויות בכל חליבהעל .6

מקרקעין ו/או ביחס לחכירתו ר ו/או לבקשר לממכ א,או אישיות משפטית אחרת שהי אדם, חברה
ו ו/או חובותי/נו י/נתושום זכויו ו/או ביחס לכל עניין הקשור לריביחס לכל זכות אחרת שהיא ב וו/א

ה כתוצאה מפעולות פרצלציה ו/או ק במקרקעין אשר יהיר לממכר, יהא מספרו של כל חלבקש
 איחוד ופרצלציה.

 
ו הפרדה של שטח אלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ו/יצוע פרצל הנוגע לבבכבשמנו ובמקומנו  לפעול .7

בואנה ו/או כל החלקות אשר ת( "תו"החלקן: קרקעין יהיה מספרן אשר יהיה )להלאו שטחים במ
ולהעביר חלקים מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה או  אחרים הסמוכים להם,במקומן, ו/או מקרקעין 

ה, שטרי רצורך זה לחתום על כל בקשה, הצהוסוג, ולה מכל מין נאלא תמורה, להעניק כל זיקת הל
תנו ת אזהרה הרשומות לטובערוה ם, ייחודשטרי הפרדה, שטרי ויתור על דרכי איחוד, שטרי חלוקה,

 נו לחלקות וכיוצ"ב.ו מוסד פיננסי מטעמו/או לבנק למשכנתאות ו/א
 
יט הנלווה להם, בות התשרפותיהם, לררול הסכם שיתוף ו/או חלוקה וצבשמנו ובמקומנו ע םחתול .8

 המכר. כל בהתאם לזכויותינו ככתוב בהסכםן ולמקרקעין סמוכים להם, והיהמתייחס למקרקע
 
בניה נוספת שתרצה  בניה, לשינוי ו/או לכל בקשה להיתר ולטובתנו נו/ם בשמי/נו ובמקומייסכהל .9

כאמור ה שתוגש ים לכל בקשסכאו מקרקעין גובלים, וכן לה/המוכרת לבקש לגבי המקרקעין ו
, ולקבל בשמי/נו 1965 -, התשכ"ה משמעותן בחוק התכנון והבניהכלהקלה, ו/או שימוש חורג 

 לכך.דעות על פי דין בקשר הו ונובמקומי/
 

או עירוני נו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו//יע בשמי/נו ובמקומינו ו/או להופגייצל .10
ו/או המפקח על  םישום המקרקעין, הממונה על המרשבלשכת ר חר כלשהוא,א ו/או ציבורי ו/או

ות ו/או שומה ו/או מחלקת מדידיד קפין ו/או רשם המקרקעין, מנהל מס שבח מקרקעהמרשם ו/או 
( ""רמ"ישכונות, במשרדי רשות מקרקעי ישראל )להלן: ניהם, ו/או ברשם המועדות בנין ערים למי

אחרת ו/או  תה משפטית ו/או כל סמכות שלטוניכל ערכא אחר ובפני אוו/או במוסד מוניציפלי ו/
בכל חוק לדון ו/או לפסוק כל  יכים על פרה במשרדים והלשכות כאמור, המוסמבפני כל נושא מש

כר הנ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשות ו/או לחתום המ חוזהו בעקיפין בעניין הקשור במישרין ו/א
ת, תביעות, וים לרבות חוזי חכירה, התחייבוישות, חוזתעודות, בק, מי/נו ובמקומי/נו על הצהרותבש

שכנתא, כר ו/או חכירה ו/או מת מורקאות, שטעס תוכניות מכר,  תכניות, מפות, ויתורים, קבלות,
סמכים , תקנון בית משותף, וכל תיקון ו/או שינוי של המיניהן, הסכמי שיתוףשעבוד, זיקות הנאה למ

ובין בחלקים, בבת  בין בשלמותשום הזכויות בממכר המכר וריו של הסכם ומלצורך קי  הנ"ל, והכל
ת, ולנקוט או אישיות משפטית אחרו/ הל אדם, חברכ מן לזמן, לחוד ו/או בשותפות עםאחת או מז

לים לשם ל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים ו/או המועיעל פי שיקול דעתו בכלפי ראות עיניו ו
 לטובתנו כר ו/או בפרויקט ו/או במקרקעיןגעות בממעולות הנומהפביצוע כל ו/או חלק 

 ם, האגרות, הארנונות,מסיההתשלומים,  כל ובמקומי/נו, ועל חשבוני/נו אתשלם בשמי/נו ל .11
, ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה עלי/נו ו/או על הממכרוההיטלים למיניהם, החלים 

זה, לעיל  כל הפעולות הנזכרות בייפוי כח או רישוםביצוע ו/ורך או כל מסמך שיידרש כדין, לצו/
 ולהלן.

 
אחרת לגבי  זכות חכירה ו/או זכותאו /כות בעלות ון זעל שמנו בלשכת רישום המקרקעי םרשול .12

 הממכר.ה שימצאו לנכון כדי לבטל את הזכות שלי/נו על ה המכר לעשות כל פעולהממכר נשוא חוז
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יש לנו ו/או שתהיה לנו שכות החכירה ו/או כל זכות אחרת ת ו/או זות הבעלות זכולשעבד א ןמשכל .13
ד ממיופי כוחי/נו, ך שימצאו לנכון כל אחדר לניה ו/או בכו שקעין, במשכנתא בדרגה ראשונה אבמקר

שכנתאות, לפי או לפקודתו או בכל צורה ואופן כמשכנתא או כמ "(בנקהל בנק )להלן: "לטובת כ
ם המגיעים ו/או שיגיעו יק, וזאת להבטחת סילוק כל הסכומיורה הבנפה כפי שתקו התנאים ולאותה

, והכל בהתאם אותו סכום שיורה הבנקו באום הכולל ו/בסכו/או לחברה מאתנו ללא הגבלה  לבנק
ין בגין הערת אזהרה בספריכם ו/או בלשכת רישום המקרקע לרשום -המכר. כמו כן  חוזהלאמור ב

של חמש שנים  העברת זכויות בממכר למשך תקופהת איסור ורך הבטחה לצהימנעות מעשיית עסק
רש חתום על כל מסמך שיידך לכ"ל, ולצורך הנ ירה ו/או לתקן את הערת האזהרהממועד מסירת הד

 שתידרש לצורך כך. ולעשות כל פעולה חוקית 
 

ות כן חובה לעשינו מסרה לנו המוכרת, אם חלה עלע לבנק על פקיעת הערבויות הבנקאיות שיהודל .14
 פי חוזה המכר. על

 
געים הנו ות והגורמיםשויהמוכרת, כדין, להודיע לכל הר וזה המכר שנחתם בינינו לביןחם יבוטל א .15

ים על כך. להסכים לביטול נו ובמקומי/נו אישור/טול חוזה המכר, ולקבל בשמילענין, אודות בי
ערת אזהרה שנרשמה לרבות ה שם שהוא,ל מרהתחייבות שנרשמו לטובתנו בכולבטל כל הערה ו/או 

יית עסקה, מעשהערה בדבר הימנעות  -ך לא רק נרשמה, בגין הממכר לרבות א םלטובתי/נו, א
שמי/נו כבית משותף, ולחתום ביחדה לממכר כשירשם הבניין ולחזור לרשמה ו/או ל חקהמל

 לצורך כך.ובמקומי/נו על מסמך ו/או שטר הנדרשים 
 

ך רישום משכנתא לטובת רה לטובתנו בגין הממכר וזאת לצורה שנרשמערת האזהול הם לביטיהסכל .16
אזהרה שכנתא הנ"ל את הערת ההמ םם לאחר רישורשולווה לפרויקט במקרקעין, וכן לבנק מ

 לטובתנו.
 

ו לאחר עם זכות העברה הסמכויות שבו, או כל חלק מהן, לעו"ד לאחר ו/אר ייפוי כח זה על כל יהעבל .17
 הנ"ל לפי ראות עיניהם ובכלל אחרים במקומם ולנהל את ענייננוו למנות פטרם ו/אם, ללאחרי

  .נייננו הנ"לם עעמועיל בקשר ול לעשות כל צעדים שימצאו לנכון
או המקרקעין ו/או בכל האמור לעיל ו/או טפלו בהעברת הממכר ו/נו מסכימים כי בא/י כוחי ינה .18

 וכן, המלווה ו/ארת, המעביר הממשונה/המוכם בשם הקו וגבמשרד ספרי האחוזה גם בשמנ בטיפול
מוכרת לשם ביצוע כל ת האם לייצג אף לנו שמיופי כוחי/נו רשאי הודעכי הצד השני, והיננו מצהירים 

 הלן.בייפוי כח זה לעיל ולאו חלק מהפעולות הנזכרות /ו
 

על כן לא צד ג' ו ו זכויותות במובן הרחב ביותר מאחר ותלויכח זה הוא בלתי חוזר יפורש ב ייפוי .19
ו נעשו באי כוחו מאשר/ים בזאת את כל הפעולות שילביטול ו/או לשינוי והנני/ ןיפוי כח זה ניתיהיה י

ך לעולמנו ו/או ימונה לנו ו גם אם חס וחלילה נלה, ייפוי כח זה ישאר בתוקפנ"ל בתוקף ייפוי כח זה
רך ו המשפטית בכל דת כשרותנח נאבד אחו" ס נכסים בפשיטת רגל ו/או אםאפוטרופוס ו/או כונ

 אחרת.
 

קרקעין מהמ ם חלקיהוומהד )פרטי( ומתייחס אך ורק לנכסים כח והרשאה זה הוא מיוח ייפוי .20
ו, בעקבות נינתיכל שכרים, גוש ו/או חלקות אח ירספמגם אם ינתנו למקרקעין  כהגדרתם לעיל,

בתים י ו/או בפנקסי הספרי רמ"ן ו/או ברקעים אלה נרשמו כבר בפנקסי המקפרצלציה, בין שנכסי
יקון ו תאוש רישום ו/מו כאמור כתוצאה מרישום ו/או חידבין שנכסים אלה יווצרו וירשוהמשותפים 

רישום בית משותף ו/או  משותף ו/או צו לתיקוןחלוקה ו/או צו רישום בית  ו/או הפרדה ו/או
 .כתוצאה מכל פעולה אחרת

 
, אלא באמצעות היל בייפוי כח זולות האמורות לעולה מהפעות כל פעלעש ני/ו לא נהיה רשאיםא .21

 נו או מי מהם.וחיכב של מיופי ו או מי מהם, או על פי הסכמה בכתמיופי כוחי/נ
 

 
 
 

 ו על יפוי כח זה בפניי.מאשר כי ה"ה הנ"ל חתמי ________________, עו"ד אנ
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 , עו"ד_______
 

 
 

 

 

 

 נספח ה'
 

 מכר )דירות(לחוק ה 1א2אם לסעיף תהודעה לרוכש בה
 1974 –וכשי דירות תשל"ה רחת  השקעות של הבט

 

      

 הרוכש/ים  :לכבוד

 
 :דת הדיוריחיפרטי 

             3002 ד/א/20חכ//582מכ/ )בחלק( 10 10569
מספר  גרשמ תכנית חלקה גוש

 בניין
מספר 
 דירה

 (יחידת הדיור –)להלן 

 

' מפורטת מס לפי תכנית 3002ש מס' מגר  :וריחידת הדית יפרטי המקרקעין שעליהם נבנ
 (.המקרקעין –ן ל)לה בטירת כרמל 10569 ושבג 10חלקה חלק מכ עודיה, אד//20חכ//582מכ/

 

 (.המוכר –)להלן  514667559כסים בע"מ ח.פ אודור נ וכר: פרטי המ

 

 –להלן ) 1974-של"הרוכשי דירות(, התהשקעות של  בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת

 כדלקמן:ודיעכם ולהתחייב חוק(, הרינו להה

הלן ת לשעבודן לטובתנו )ליבוית לטובתנו או שניתנה התחשזכויות המוכר במקרקעין משועבדו ככל

 בהתקיים כל אלה: יחידת הדיורש מתוך , אנו מתחייבים כי השעבוד לא ימומ(השעבוד –

 הושלמה; הדיוריחידת ניית ב        .1

 ה נמסרה לקונה;זקה בדירההח        .2
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י אוברים )לעניין תאגיד בנקשולם למוכר בהתאם לפנקס הש הדיוריחידת מחיר מלוא         .3

 (;מלווה שאינו תאגיד תאגיד בנקאי או מבטח המכר )לעניין לווה( או בהתאם לחוזהמ

התקיימו  לחוק, אוא 2 ם לסעיף( לחוק, בהתא5ו )( א4(, )3)2הובטחו לפי סעיף  הרוכשכספי         .4

 ב)א( לחוק.2ם הקבועים בסעיף התנאי

דת יחילתחולת השעבוד על שר קל למחיקתו של כל רישום בבכפוף לאמור, אנו מתחייבים לפעו

קעי ישראל או במאגר המשכונות, בתוך זמן ות בפנקסי המקרקעין, אצל רשות מקר, לרבהדיור

יחידת ור לגבי אפשר לפעול כאמת ויהיה נפרדרישום  תירשם כיחידת יוריחידת הדר שסביר לאח

 לקיחממש את השעבוד מתוך שאר ; אנו נהיה רשאים ל שאר המקרקעיןבנפרד מ יורהד

 .הרוכשעת ובלא צורך בקבלת הסכמת , בכל ת הדיוריחידהמקרקעין, למעט 

י של אשראמשכנתה שניתנו ב יבות לרישוםמובהר כי האמור לא יחול לגבי שעבוד או לגבי התחי

 תבטיח אותו. יוריחידת הדכי  הרוכששסוכם עם  נה על ידינו אוועמד לקושה

  

 

 ספח ו'נ
 

 משתכן כש דירת מחיר לרוחסר דירה  -תחייבותב התכ                         

 ____________________________________ ת.ז ___________אני/ אנו, הח"מ, ________

 __________________ת.ז __________ ___________________________                           

' פי תכנית מפורטת מסל 3002' סמ מגרשברת מחיר למשתכן" חתמתי/נו על "חוזה מכר די

עם  "(,יר למשתכןדירת מח)להלן: " בטירת כרמל 10569 גושב 10ה חלקחלק מכ הידוע, ד/א/20חכ//582מכ/

 (.כרת""המו)להלן:  51-466755-9 אודור נכסים בע"מ, ח.פ

כהגדרת משתכן, יר לעל ידי המוכרת כדירת מחהנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת  לנו כי הדירהלי/ הודע

ים בו לעניין "(, על הכללים הקבועזהמכרבו זכתה המוכרת )להלן: " 90/2017חי/ס' "י ממכרז רמשג זה במו

  הדירה. שבות הכללים המתייחסים לרוכרה כאמור, לרהדי

התחייבויות המפורטים י/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההדירה על יד עלי/נו כי רכישתלפיכך, מוסכם 

 ן:להל

נו מחזיק/ים /דירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אניכי אני/נו "חסר/י מצהיר/ים ני/אנו א .א

 -חתמנו על תצהיר -כמו כן ך רכישת דירת מחיר למשתכן.י המכרז לצורהזכאות הנדרש עפ"באזור 

 ז(נוסח המצ"ב )נספח ח' לחוברת המכרד מגורים", ב"חסר קרקע ביעו

שנים מיום  5רכישתה ועד חלוף למשתכן, החל מיום ירת מחיר ור את דלמכ אני/נו מתחייב/ים שלא .ב

נו . כמו כן, אני/וקדם מביניהםזכיה, לפי המקבלת הודעה על ה שנים ממועד 7או  ירהלד 4קבלת טופס 

מחיר  , על כל הסכם לפיו הזכויות בדירתשנים האמורותה 5/7לפני תום  ב/ים שלא לחתום,מתחיי

 .שנים הנ"לה 5/7ם ר תולמשתכן יועברו לאח
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 על למשתכן מחיר ירתד מימוש של במקרה יחולו לא כאמור המשרד ויותוזכ זו התחייבות .ג

 פרעון אי של נסיבותב, משתכןל מחיר בדירת במשכנתא ובטחתהמ הלוואה נול שיעניק בנק ידי

 .לבנק ידנו על וואהההל

 אזהרה רתהע תרשם, אלישר מדינת או/ו המשרד לטובת כי ים/מסכיםו ים/מבקש נו/הנני .ד

 כתב יפ על למשתכן מחיר בדירת עסקה מעשיית להימנע התחייבות בגין המקרקעין רישום בלשכת

 .זו נו/התחייבותי

לום בסך תחייבותי/נו זו, אחויב/נחויב בתשאפר/נפר את הכל שכימ/ים כי כלנו ואני/נו מס/לי הודע .ה

 למשרד הבינוי והשיכון.₪  450,000

 
  ___________________    ________________ 

 הרוכששם                רוכש השם                
 

 ראישו
אשר  הנ"ל, הרוכשים _________________יי, עו"ד _ו בפנ__ הופיע__________כי ביום  הריני לאשר

ים ויצפוכי יהיו הזהות שלהם ולאחר שהוזהרו כי עליהם להצהיר את האמת הזדהו בפניי ע"י תעודת 
 ליה בפניי. ים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עשים הקבועלעונ

     
 
 

_____________  
 חותמת+ חתימה       

 
 
 
 
 

 מחיר למשתכן יור רוכש דירתמשפר ד –ייבות כתב התח

 __________________________________, ת.ז _________________אני/ אנו, הח"מ: __

 _________________________________________, ת.ז____________                              

רטת מס' תכנית מפו לפי 3002 מס' מגרשבתכן" מחיר למשמתי/נו על "חוזה מכר דירת חת
ר מחי דירת)להלן: "בטירת כרמל  10569 בגוש 10ה חלקחלק מכ הודעה, ד/א/20חכ//582מכ/
 (."המוכרת")להלן:  51-466755-9נכסים בע"מ, ח.פ אודור "(, עם ןשתכלמ

שתכן, רת כדירת מחיר למידי המוכאמור הינה דירה הנמכרת על נרכשת כדירה הלי/לנו כי ה הודע
"(, על הכללים המכרזכרת )להלן: "בו זכתה המו 90/2017חי/"י מס' רממכרז זה ב ושגכהגדרת מ

  המתייחסים לרוכש הדירה. הכללים, לרבות מורה כאהדירהקבועים בו לעניין 
 

ייבויות כפופה למילוי התנאים וההתחנו תהא ל ידי/לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה ע
 המפורטים להלן:

מכי המכרז, וכי אני/נו משפר/י דיור" כהגדרת מונח זה במסי אני/נו "ם כני/אנו מצהיר/יא .א
רך רכישת דירת מחיר רז לצול פי המכש עהנדרר", מחזיק/ים באישור "משפר/י דיו

 למשתכן.
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ברת בנוסח המצ"ב )נספח ט' לחו ",גוריםיעוד מ"חסר קרקע ב -חתמנו על תצהיר -כמו כן .ב
 ז(.המכר

ועד ת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה כור את דירלמ שלא בזאת  ב/יםאני/נו מתחיי .ג
, לפי הזכיה הודעה עללת ד קבממועשנים  7או  לדירה 4שנים מיום קבלת טופס  5חלוף 

ם האמורות, השני 5/7תום  . כמו כן, אני/נו מתחייב/ים שלא לחתום, לפניהמוקדם מביניהם
 ים הנ"ל.השנ 5/7ום ר תתכן יועברו לאחת בדירת מחיר למשו הזכויועל כל הסכם לפי

 על ןלמשתכ מחיר דירת מימוש של במקרה יחולו לא כאמור שרדהמ וזכויות זו התחייבות .ד
 אי של בנסיבות, למשתכן מחיר בדירת במשכנתא המובטחת הלוואה לנו קשיעני בנק ידי       

 .נקלב ידנו על ההלוואה פרעון              

 אזהרה הערת תרשם, ישראל מדינת או/ו משרדה תלטוב כי ים/כיםומס ים/מבקש נו/יהננ  .ה

 ,כןלמשת רמחי דירתב העסק מעשיית להימנע התחייבות בגין המקרקעין רישום בלשכת       

 .זו נו/התחייבותי כתב פי על               

ו, אחויב/נחויב ותי/נו זכי ככל שאפר/נפר את התחייבכימ/ים נו מס/לי/לנו ואני הודע .ו
 בינוי והשיכון.למשרד ה₪  450,000תשלום בסך ב

 
 
 

         _____                                 __________________________________________ 

 הקונה שם                                            שם הקונה                                                   

 

 

 אישור

 

____________________, בכתובת בפניי, עו"ד ____________ הופיע _ם ביוהריני לאשר כי 
_________________________ ת.ז _____________ גב'מר/ _______________________,

ו/הם ו כי עליבאופן אישי ולאחר שהוזהר/ ר/ים לי_ המוכ________________________________
כן, אישר/ו את נכונות אם לא יעשה/ו נשים הקבועים בחוק פוי/ים לעוו צאמת, וכי יהיה/להצהיר את ה

 י. הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני

 

________________   ____________ 

 עו"ד         

 חסר קרקע ביעוד מגורים -תצהיר

 

ין, , לפי העניזוגיחיד או בן  -"יחידיומיחידיו )"או למי /אין לי ו/או לתא משפחתי ו היר, כייני מצהר

 ים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם(,רלמעט ילד נשוי ומתגורו 21מלאו להם וילדיהם, שטרם 

 ל שליש( בקרקע שמיועדת למגורים, כמפורט להלן:עולה ע)בחלק ש יותזכו
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, נוסח ת שחל עליה חוק הגנת הדיירבשכירו/לדורותבעלות/חכירה/חכירה  -

 .1972-שולב, תשל"במ

ו בכל דרך כירה לדורות אה לבעלות/לחכירה/לחפיתוח/חוז וזהזכות על פי ח -

 אחרת )כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב(.

או  על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעילק עזר ה או במשנחלות בזכוי -

 תשלום או"(, ללא קיבוץ:" להלן) תופימושב שיוץ או זכות למגורים לחבר קיב

 וץוח חברותו בקיבבתשלום מופחת מכ

זכייה במכרז פומבי/הרשמה בעלות במסגרת /וח/חכירהחוזה פית זכות לקבלת -

 והגרלה/פטור ממכרז.

 הגדרות:

 :חתימשפ תא

בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים )ללא  הודעזוג  שוי אוזוג נ -

 ל(. לת גיהגב

ום הגשת הבקשה חודשים מי 3תוך  ם להינשאות שנרשמו לנישואין ועומדיזוג -

 .סר דירה חזכאות של נפקת תעודת לה

 21)חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו הורה עצמאי  -

 , . דרך קבע ונמצא בחזקתועימו  המתגוררה, שנ

 __________________             ________________ 

 הרוכששם                                                            הרוכששם            
 
 
 
 
 
 

 :אישור
 

 "לשים הנהרוכני בפ ופיע___ הו_____ם __, _____________, עו"ד, מאשר בזה כי ביואני הח"מ
ה לעונשים /היה צפויכן א ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה

 בפני.ה דלעיל וחתם עלית נכונות הצהרתו אישר/ה אהקבועים בחוק, 
 

       
 

       ____________ 
 חתימה וחותמת                             

 
 
 

 'נספח ז
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 ו/או ליאור חשאי חברת עורכי דין ר חשאיליאו"ד עוה    לכבוד:

 

 הוראות בדבר ייצוג משפטיהנדון: 

 

ישת רכלה בחוז"( היזם)להלן: " 514667559ח.פ.  בע"מ אודור נכסיםקשרנו עם והת  יל:הוא

 עודיה, ד/א/20חכ//582מכ/י תכנית מפורטת מס' לפ 3002 מגרשב יוריחידת ד

מחיר למשתכן  תתוכניבמסגרת  בטירת הכרמל 10569 שבגו 10 חלקהחלק מכ

ה ים בהסכם הרכישהמפורטוהכל בתנאים  "(המקרקעין)להלן: "בטירת הכרמל 

 "(;כםההס" לן:)לה

 

 .ת בנוגע לייצוג המשפטי על ידךהרות בנספח זה הבוהתבקשנו להעלו  והואיל:

 

 אי לכך אנו מצהירים כדלקמן:

 

ליאור חשאי חברת עורכי דין ין הד ךעורנשוא הסכם זה ע"י קה בעסצגת לנו שהחברה מיו הודעכי 

ו זכאים גים אותנו וכי אנינם מייצ(, וכי עוה"ד א"וה"דע"לן: )לה מי מטעמו ו/או ליאור חשאיו/או 

 על חשבוננו.   ע"י כל עורך דין אחר מטעמנו, זו מיוצגים בעסקהלהיות 

 

ואין להן כל  התחייבויות של היזם בלבד ינןש ההרוכשום הנכס על שם כל התחייבויות בקשר לרי

 קשר לעוה"ד

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

 

ם זכויות הרוכש ישוביחס לרלפינו ל פי חוזה זה כקיים את חיוביו עם רשאי לאנו מסכימים כי היז

  עמו.ובכל הפעולות הנדרשות לשם כך באמצעות עוה"ד ו/או מי מט על פי הסכם זה

 

יקט ימים לכך שעוה"ד מייצג את היזם בכל הליך הקשור לפרוימתנו על מסמך זה אנו מסכבחת

ות , ולרבשפטיים מכל סוגהליכים מ תלרבו רידת הדיוליחהנ"ל ו/או בקשר  להסכם ו/או בקשר

 משפטיים כנגדנו ו/או מטעמנו.ים הליכ

 

  :ולראיה באנו על החתום

     

 ___חתימה: _________________

 
 מה: ____________________חתי  



      

 אודור נכסים בע"מ           וכשהר                     

 

 

 

 

 

 'חנספח 

 
: __ )להלן ביחד ולחוד______ם בין _______שנחתנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 

די הבנק, היא רח' ל יטובתו ענפקו לח ערבויות, שיו( שכתובתו למשלו"הרוכש"
ברה ' חמס בע"מאודור נכסים , ובין ___מס' _______ עיר _________ ________________

 ותניותיו, הנונספח זה, על כל תנאיו . _________מתאריך ____( ברה""הח)להלן:  514667559
, ובנק 1973 - ל"גלי( תשהחוזים )חלק כלעו בפרק ד' לחוק שי" כמשמ"חוזה לטובת אדם שליבגדר 

 י".שליש"אדם  -( ייחשב לצורך האמור בסעיף זה לעיל כ"הבנק" :הלןבע"מ )ל _____________
 

 בזה כדלקמן:צדדים מצהירים ומתחייבים ה
 

ינו בכל מקרה של סתירה בסכם, ום ויסודיים בההוראות נספח זה ייחשבו כסעיפים עיקריי .1
 .זה עדיףבנספח ם, יהיה האמור האמור בגוף ההסכ לבין

( ""המקרקעין)להלן: מוקמת הדירה שרכש על פי ההסכם המקרקעין עליהם לקונה כי  ודעה .2
ממושכנים ( "פרויקט"השיבנה עליהם )להלן: הם ובפרויקט הנבנה/ורות בהקשות זכויוכל ה

פי  י זכויות הבנק עלשונה, וכובשעבודים מדרגה רא משכנתאלטובת הבנק ב או ימושכנו
, כל על פי ההסכם שרכש רהבדי הרוכשיפים על פני זכויות עד ם דלעילשעבודיהמשכנתא וה

 .הדירה דים דלעיל לא ימומשו מתוךעבווהשנתא בכתב כי המשכ הבנקאישר עוד לא 

, הרוכשויותיה כלפי כל זכ את חיובים, אתהחברה ממחה לבנק על דרך שעבוד, לפי חוק המח .3
מים המגיעים לחברה ממנו שלופים והתכל הכסלקונה לשלם את וראה בלתי חוזרת ונותנת ה

 .חברהשוברי התשלום שנמסרו לו על ידי האמצעות ב ההסכם אך ורק פי על

 תיקוןחלות הוראות  הרוכשחס לדירה שנרכשה על ידי מצהירה כי הוראות בהתיי החברה .4
 קחו" :להלן) 1974 –ירות(, תשל"ה רוכשי ד ת( )הבטחת השקעות של)דירו חוק המכרל 9' מס

מס הערך המוסף  את יכללו לא הרוכששיקבל  בנקאיותה ערבויותה פיול( "דירות המכר
כי  הרוכשלתשומת לב  חשבון מחיר הדירה.  מובא על וכשהרם שנכלל בתשלום אותו ישל

 את סכום ד האוצר, לשלם לקונהה במשרעל הקרן שהוקמבהתאם לאמור בחוק המכר דירות, 
ו על חשבון מחיר הדירה, במקרה בכר למו וכשהרילם נכלל בתשלום ששמס הערך המוסף ה

בהתאם לתנאיה.  ום,תשלותו על פי החוק בקשר לא הרוכשתמומש הערבות הבנקאית שיקבל 
 יועבר לקונה באמצעות הבנק.תשלום זה 

על פי  נו לחברהסכום כלשהו המגיע ממתשלום דה והבלעדית ללקונה כי הדרך היחי הודע .5
בזאת כי  מתחייב הרוכשו על ידי החברה. ו לם שנמסרהתשלו באמצעות שוברי ההסכם היא

שוברי התשלום, וכי מלוא ות מצעא באלא ישלם סכום כלשהו לחברה בגין רכישת הדירה אל
שוברי חברה באמצעות כספים המגיעים לחברה בקשר עם רכישת  הדירה ישולמו לה

ה בקשר ן לחברסקת העמדת מימוככל שיוחלט על הפכי אם ו לקונה הודעהתשלום.  
פי המוסכם בין  החברה והבנק, יכול שתבוטל האפשרות ויקט, בהתקיים העילות לכך על לפר

 נקסי השוברים.  בפ וש שימ לעשות

וק לח 50 פי סעיףאו מתחייבת לקבל אישור מרשות המסים להירה כי קיבלה החברה מצ .6
ם בת תשלוחו וכשהרו לא חלה על , לפי1963 –שכ"ג ישה(, התוי מקרקעין )שבח ורכמיס

 . שת הדירהקדמה לרשות המסים בקשר עם רכימ

מספר חשבון הפרויקט ושם ו שר ליאש נק על מנת שהבנקלב לפנות יוכל כי לקונה הודע .7
 176יף עות סננק, וזאת באמצתואמים את הפרטים הרשומים בב הרוכשפרויקט שיש בידי ה

ובאמצעות 03-6532628פר במס לפוניט מענה באמצעות, חולון 26רוקמים הרח'  שכתובתו
 .lkhapoalim.co.iww.banwאתר האינטרנט של הבנק שהוא 

מסרו תשלום שנשוברי המ את למלא בכתב יד ברור וקריא על גבי כל אחדזב מתחייב הרוכש .8
 הסכום תא וכןכם המכר, סהינו בלנתונים שצו בהתאםהות שלו תעודת הז ומספרלו את שמו 

http://www.bankhapoalim.co.il/


      

 אודור נכסים בע"מ           וכשהר                     

 

 

 

 

 

 עמלהלקונה כי בגין ביצוע כל תשלום באמצעות שוברי התשלום תגבה ממנו  הודע. לתשלום
 ידו. יבוצע התשלום עלבו ר המקובל בבנק בשיעו



      

 אודור נכסים בע"מ           וכשהר                     

 

 

 

 

 

 

ת יא הכתובלטובתו על ידי הבנק, השיונפקו רבויות ע מצהיר בזאת כי כתובתו למשלוח הרוכש .9
לידי סקטור הבניה )ודיע לבנק בכתב מתחייב בזאת לה שהרוכ המפורטת במבוא לנספח זה.

על כל  (________________________והנדל"ן באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 
 דלעיל. וי בכתובתו המפורטתשינ

יקבל ית כלשהי שקיבל ו/או שבות בנקאימוש ערלמכתנאי כי מתחייב כלפי הבנק,  הרוכש .10
, או יבטל הסכם בדירהזכויותיו  מיד לבנק את כל רויעבישרכש, ימחה  לדירהנק בקשר מהב
 רוכשהכמו כן  הבנק.בחירת לפי הכל  -יחזרו לבעלותה של החברה  בדירההזכויות שכך  זה,

ות את  וי המבטלעות זיכודיחתום על ה –אי למימוש ערבות בנקאית כאמור כתנמתחייב כי 
 רה בקשר לרכישת הדירה. יבל מהחבחשבוניות מס שק

שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפיו בקשר עם לו  הודעיר כי הצמ וכשהר .11
ל ידי עית שהוצאה לטובתו ט הערבות הבנקאת, למענרכשה הדירההפרויקט ו/או בקשר עם 

 הבנק, אם הוצאה.

נק כל מחוייבות שאין לב לקונה הודעדגש בזה כי לעיל, מוסקה זו פימבלי לפגוע בכלליות 
הפרויקט  סוג שהוא, בקשר לבניית ו/או השלמת הבנייה שלמכל מין ולפיו כ ו/או כלפי החברה

 או כלפיויבות כלפי החברה ו/ן לבנק כל מחוינה שאילקו הודע .שנרכשה על ידו הדירהו/או 
ו לקיום ו קצב ביצוע הבניה ו/אכותה ו/או/או איה מכל מין וסוג שהוא בקשר לטיב הבני

 ל פי הסכם זה.ע הרוכשה כלפי רבות החהתחייבות כלשהי מההתחייבוי

ברה מון לחת מילקונה כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפיו בקשר עם העמד הודעכן 
ו/או ן הבנק ביכי כל הסכם שבין החברה ויקט על ידי החברה ומימון לבניית הפרו ו/או העמדת

ע פגוע ו/או לגרול ה כדיואין באמור בהסכם ז כלשהן זכויות הנוקאותיו אינם מקנים להור
מזכויות הבנק על פי המסמכים שנחתמו ו/או יחתמו בין החברה לבין הבנק בקשר לפרויקט, 

 ימון שהעמיד הבנק לחברה.כל טענה הנוגעת למ ה מנוע מלהעלותיהי כשהרוו

ניה נעשה לצורך רויקט הבלו שהפקוח על פ הודעי י הבנק ככלפ וכשהרכמו כן מצהיר בזה  .12
הפקוח כדי לחייב את הבנק  י הבנק, וכי אין במנגנוןי של החברה כלפארן האשהבטחת פרעו

, או שהם מוקצים לבי הבניה בפרטדמות שהתק משולמים לפי קצב הרוכשלוודא שכספי 
ו מחויבות כלפיו בקשר ריות ו/אק כל אחבנ, כי אין לזה, בכללהסכם נית הפרויקט, נשוא לב

נוגעת לפקוח שבצע הבנק על עלות כל טענה ההלנוע מיהיה מ הרוכשעל הפרויקט, ועם פקוח 
 .הפרויקט

הנעשה  חלהסתמך על הפקויכול  אינולו באופן חד משמעי שהוא  הודעמאשר בזה  כי  הרוכש .13
לנבוע  ת שיכולהלהסתמכות והבנק מסיר מעליו כל אחריו פרויקטקשר עם הבעבור הבנק 

 מנגנון הפקוח. אה מקיוםכתוצ הרוכשאצל 

על נספח  וחתימתוכי  כם שבינו לבין החברה ימסר לבנקק או צלום מההסתעכי ה הודעלקונה  .14
כויות הבנק על פי ו לרבות לכך שזאמור בכל הזה מהווה הסכמה והתחייבות מצידו ל

 שעבודים גוברות על זכויותיו על פי ההסכם.ה

ן תיוכי נאש עוד לפני חתימת ההסכם, דע לו מרכל האמור בנספח זה הו ר בזה כימצהי כשרוה .15
 להימלך בדעתו אם לבצע את רכישת הדירה לאור הנתונים שבו.לו זמן סביר 

 
 

 
 

 :תוםולראיה באו הצדדים על הח
 
 



      

 אודור נכסים בע"מ           וכשהר                     

 

 

 

 

 

 
 ים בע"מאודור נכס  וכשהר

 
 

 
 
 


