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

  ;ובכפוף להוראות חוזה זה תנאי המכרזל בהתאם

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

 הנקובים בהסכם זה להלן;

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא ונספחים:  .1

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

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

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

 בד שלא יפחת מן המפרט המחייב. ברו הוראות המפרט ובליג

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

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

 .כל דיןהמכרז ול בכפוף להוראת 

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

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

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

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

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

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

 כל דין. לפי  העומדת לו

יחידי ד: "בסעיף זה בלב " )להלןכ"רוכש הזכל אחד מהמוגדרים ביחד במבוא להסכם  .1.6
"(, יהיה חייב יחד ולחוד וערב כלפי החברה בערבות מלאה והדדית האחד הרוכש
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למשנהו לקיום הוראות הסכם זה ללא יוצא מן הכלל וערבות זו לא תפקע גם במקרה 
 על ידי החברה לאחד מיחידי הרוכש. הנחה של מתן אורכה ו/או ויתור ו/או

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

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

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

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

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:  .1.9

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

 כני.ט טמפר -ב'  נספח

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

  נוסח יפוי כוח בלתי חוזר. -נספח ד' 

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

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

 .הוראות בדבר ייצוג משפטי -ז' נספח 

 .נספח ליווי בנקאי  -נספח ח' 

  

 הגדרות:  .2

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

 הסכם זה:  יפשל הצדדים לתחייבויותיהם וה

יבנה ימצא יחידת הדיור ואשר יהבית אשר בו ת ו/או "הבניין" "הבית"
על המקרקעין, על ידי החברה, בין בעצמה ובין 

בתים ע"י קבלן/י משנה, לחוד ובין ביחד עם 
 .יקט בפרו נוספים



4    

 

      

 סים בע"מאודור נכ           הרוכש                     

 

 

 

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

מהרכוש המשותף  ,אם יוצאו ,חלקים שיוצאו ת"מיוחדו "הצמדות
ימת כמפורט מסו ליחידת דיורושיוצמדו 

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

  "הנכסאו "
כרת על הצמדותיה לרבות הנמ ריחידת הדיו

במפרט  טכמפורף תויחסי מהרכוש המשה החלק
 . 'א נספחבו הטכני

דרש הרוכש לשלם לחברה תמורת יהתשלום שי  ידת הדיור"יח ר"מחי
יחידת הדיור כאמור בנספח א' )כולל מע"מ( 
וביתר הוראות הסכם זה ובתוספת הפרשי 

 רעונויפהצמדה וריבית שהצטברו עד למועד 
 כל תשלום ותשלום.  שלעל בפו

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

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

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

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

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

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

 .  שצורף לחוברת המכרז ד"אחי
  

לצורך  מאת בנק מסחרי הרוכש שיקבל האוהלו -"המשכנתא" 
קי של רכישת יחידת הדיור ן חלו/או מימו ןמימו

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

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

 מ"י. רומשרד הבינוי והשיכון  
 
 המכירה:  .3

יבויות הרוכש עפ"י הסכם זה, החברה מוכרת בזה לרוכש יחוי מלוא התבכפוף למיל .3.1
 .והרוכש רוכש בזה מאת החברה את הזכות לחכירה ביחידת הדיור

יחידת יחס למובהר בזאת כי התחייבויות החברה כלפי הרוכש על פי הסכם זה חלות ב .3.2
 . בלבד הדיור
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, על הדיאת שטח היח ל ידו, כוללת אך ורקעהנרכשת  ריחידת הדיוהודע לרוכש כי  .3.3
כמסומן בתוכניות המצורפות להסכם זה )נספח ג' להלן( ואת חלקה בשטחי  הצמדותיה

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

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

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

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

 ש הצהרות הרוכ .4

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

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

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

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

  . טול חוזה זהבי ןבגי החברהמ

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

חייב הרוכש מת ועדים. כמו כן,, לפי המוקדם מבין המ)נרכשה יחידת הדיור בעקבותיה(
אמורות על כל הסכם לפיו זכויותיו ביחידת הדיור ה םיהשנ 5/7תום לחתום לפני  שלא

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

 .והבינוי ןובת משרד השיכולט

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

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

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

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

ות שיהרוכש נג יאפשר, , בתיאום מראשו כן, במקרה כזה. כמ'וכיוב , מאגרי מיםחניונים
לגרום נזק למתקן מפעולות שעלולות מנע יהמשותפים ול הצורך לאותם מתקנים תדבמי

, כפי שהודע לו על ידי החברה בתכניות מחסןה ו/או בחלל הדירה בשטח משותף העובר
שותף שירשם בית מכמו כן ידוע לרוכש כי לכל  .המכר, המפרט והוראות התחזוקה 
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שא בעלות ועל כן הוא ימשותף,  מאגר מים בפרוייקט יהיה בלשכת רישום מקרקעין
כקבוע עפ"י  אחזקת הבית המשותףבמסגרת  , בהתאם לחלקו היחסי וזאתוותקזאח

, ואין באמור והצמדותיה האמור בסעיף זה לא ימנע מהרוכש שימוש סביר בדירההדין. 
 ש עפ"י כל דין.הרוכ בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות

פי  הפרויקט על נון הקיים שלדור והתכו/או הסי האדריכליכנון תה לרוכש כי הודע .4.6
יות, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, שבילים, מעברים, גינות, רחבות, מקום כנהתו

מתקני האשפה, צובר גז, מאגר מים )אם וככל שיהיה(, צנרת ביוב וכל אינסטלציה 
הועדה  רועל בסיס איש נוהיומתקני עזר אחרים במקרקעין,  תונטנאאחרת, גדרות, 

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

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

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

 ומה ו/אוו/או מיק נה הפנימיתכנו ו/או ה ובלבד וששטח היחידה עצמהסכם זבה
 ישתנו.  הצמוד לה לאגבולותיה  ו

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

ל אחד המתקנים ז. במקרה שיחול שינוי במיקומו שת והגהחשמל וספקיות התקשור
אין בהודעה כאמור כדי  רוכש בכתבל הרע על כך החבן במפרט, תודית המצוי"ל לעומנה

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

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

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

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

 ועדתרת מגורים המיהינה דיכם זה, סהמכרת לו על פי לו שיחידת הדיור הנ הודעכי  .4.9
 בלבד. םלמגורי

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

 דרישת הדין ול תובהתאם להוראו החברה של ה הסבירל פי שיקול דעתחר, עמתקן א
  .שימוש במסתור כייעודו המקורי וכשרהמנע משלא ייובלבד הרשויות 

תהיה באישור הרשות ובהתאם  שהקניית זכות הבעלות ביחס לדירה,  רוכשל הודע .4.11
הקניית הבעלות שכל שדרוש על מנת  תעשה שהחברה ובלבד , על ידה יקבעוילכללים ש

בעלות עד הקניית זכות הלצורך  ות לרשותמתחייב שלא לפנ הרוכש. בפועללרוכש תיגרם 
  .השלמת רישום הבית המשותףעד ומל

 יקט.ניתן היתר בנייה לפרו 12.1.2020שביום כי הודע לו  .4.12
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 תהפריע באיזה אופן שהוא, בעצמו או באמצעוולא למתחייב לא להתערב  הרוכש .4.13
ט, או בפעולה קיו הפרוא יחידת הדיור , בבנייתם, על ידי מעשה או חוסר מעשהאחרי

ה, עד להשלמתו ייזה במשך כל תקופת הבנ כםסהזכאית לעשותה על פי  שהחברהכלשהי 
ות לפנ שהרוכ. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הבניין בו נמצא הנכס

 ועדות התכנון. בפני ת, לרבות הזכות להגשת התנגדויולערכאות

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

 חנית  תוחלף ל"הנ "נכה חניית" את אחרת דיור ליחידת להצמיד( הדין י"עפ כהגדרתו)
לא בד שובל ברהחה ה הסביר של דעת לשיקול םתאבה טקיבפרו אחרת לחניה הרוכש
 . ת חניה כאמורגרע זכותו של הקונה בהצמדו/או תיתישלל 

 ר: ת הדיודיבניית יח .5

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

 יחידת הדיורת א ם כדין, מורשיעות קבלן/י ו/או משנהבאמצ ןלבנות בין בעצמה ובי .5.1
ובתכניות ז( רכ)שלא יפחת מהמפרט המחייב כאמור בהוראות המפרט מב כמפורט

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

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

בות לשהם, לרכו את הרוכש בתרופה או סעד כא יזלוהרוכש, לרבות טענת אי התאמה, 
זה ובכפוף  ולמסרה לרוכש עד למועד המסירה הנקוב בהסכםלשהו(, י כשיפואו  יפיצו

 להוראותיו.

אין לראות באי חודשים ממועד מסירת הדירה, ו 6בתוך עבודות פיתוח החצר תושלמנה  .5.2
ין יגמורים לעננם אי יתבהבמועד גמר הבניה כי יחידת הדיור או  צרהח וחהשלמת פית
גמר הבניה תהיינה דרכי , ובלבד שבמועד דר להלןיור המוגדת הדה של יחימועד המסיר
שימוש סביר גישה ולבית ושפיתוח החצר עד לאותו מועד יאפשר  ובטוחות תגישה סבירו

המשך עבודות הפיתוח יתבצעו . גוריםלמטרת מ , על הצמדותיה,בבית וביחידת הדיור
 ור.האפשר הפרעה לרוכש יחידת הדיככל  עבאופן שימנ

 תגרש תבוצענה על ידי הרשויתוח והתשתית עד לגבול המודות הפוכש כי עבר לרהובה .5.3
מצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה, וכי למעט תשלום בשם ובמקום המועצה, בא

תאם למסמכי המכרז, אין ולא תהיה חר בההוצאות פיתוח לרשות או כל תשלום נדרש א
ודות עב ע שלביצוהלמועדי  ולא באשריות, לא באשר לאיכות הביצוע אחר לכלמוכרת 
 והתשתית הנ"ל. הפיתוח

 מועד המסירה: .6

, ק ובמועדן של כל התחייבויות הרוכש כלפי החברה לפי הסכם זהא והמדויוי המלליבכפוף למ 6.1
 ות ופנקס השוברים בהתאם למפורט בהסכם זההבטוחבייחוד תשלום מלוא התמורה והשבת ו
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  םביו ורדת הדיה ביחיקת החזלרוכש א רה למסורהוראותיו, מתחייבת החב ף לכלובכפו
לאחר חר שבנייתה הושלמה בהתאם לתוכניות ולמפרט, אל(, "מועד המסירה")להלן:  30.6.22

מוש בטוח וסביר בדרכי יולש םראויה לשימוש למגוריכשיחידת הדיור ו לבניין 4שניתן טופס 
 אדם וחפץמכל  פנויה,  ) כאשר לפחות מעלית אחת עובדת(תףושהגישה אליה וברכוש המ

צד שלישי, למעט משכנתא  מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא או זכות אחרת של הוחופשי
 פי בקשת רוכש הדירה-לרכישת הנכס או משכנתא שנרשמה עלשניתנה כביטחון להלוואה 

תוך הדירה בהתקיים התנאים מ השעבודים לטובת הבנק המלווה, אשר לא ימומשווא כנתהמשו
 חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(,בכפוף לנות והכל הכוום במכתב הנקובי
 .1974-תשל"ה

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

תמסרם עד למועד  במועד החתימה כאמור, אזיהמוכרת יהיו בידי לא קה התחזוראות ככל שהו
   . י הרוכש דיהמסירה ל

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

הרוכש ין את מזת, ובה בכתב הודעהכש המוכרת לרושלח ת יחידת הדיורלמת שהסמוך למועד  6.2
  21 -שלא יהיה מאוחר מ המוכרת, נו לבין יבבמועד שיתואם  לרשותו, יחידת הדיורלקבל את 

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

 10 -יהיה מאוחר מ שלא ,ולרשות יחידת הדיורבשנית לתאם מועד למסירת  הרוכש ה יתבקשוב
  .הודעה זוימים ממשלוח 

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

 להשליםו מול החברהבון שחהביצוע גמר  על הרוכש להסדיר אתיהיה סירה בפועל המ מועדעד ל
 . בהתאם למפורט בנספח א')ככל וקיימים(, והכל  התחייבויותיו לחברהאת כל יתרת 

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

)אלא אם היו בדירה ליקויים יור למרות שהושלמהחידת הדאת החזקה ביל קברוכש לסירב ה 6.5
, יתואם מועד או לא הופיע לקבל את החזקה בה ם(,נם מאפשרים שימוש סביר למגורייאאשר 

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

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

 ות עליה. הבעליור או מההיטלים הנובעים מהחזקת יחידת הדו ההוצאות, המסים

תהא  י הוזמן לכך,אף כ ההמסיר מועדכש לקבל לחזקתו את יחידת הדיור ביע הרולא יופ 6.6
כשומר חינם לפי הוראת חוק השומרים, התשכ"ז כלפי הרוכש לשמירת הנכס החברה אחראית 

או פגם או תשלום פיצוי ליקוי  לכתיקון ב תהא חייבתהחברה במצב כאמור, בלבד.  1967 –
 . 1967בהתאם לחוק השומרים, התשכ"ז   לות עליהות המוטי יתר החובילוולמ ,וכשלר
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לוח הודעה לרוכש על תאריך המסירה אין בה אישור כי הרוכש שילם את כל מש עצם 6.7
 יך המסירה. רד לתאהתשלומים החלים עליו לפי הסכם זה ע

לבד ימים וב 60, בתקופה של עד החזקה בדירהרת יסמהמוכרת זכאית להקדים את מועד  6.8
עד מסירת וממוקדמת כאמור לא יאוחר מחודשיים לפני ה על מסירה ודעכש הלרו השמסר

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

תחול האחריות לאחזקתה  ו,ל מי שנמסרהחידת הדיור לרוכש או רואים אותה כיסרה מנ 6.9
מיסים וההיטלים הנובעים מהחזקת יחידת הדיור ה, וצאותם, הההתשלומי לשאת בכלוהחבות 

 . ככל שאכן אמורים לחול על רוכשעלות עליה, בהאו מ

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

רשות מקרקעי ות מקומית, שרהי, לרבות חברת החשמל, בזק, או מחדל של רשות כלש מעשה
 נםאיאינם בשליטתה ו חברת גז וכיו"ב, ובלבד שהעיכוב או המניעהישראל, משרד השיכון, 

 את העיכוב. למנוע  תנעל מ העשתה כמיטב יכולת יים בחברה וכי היא ותל

אף ביחס לרכוש  , ובכפוף לכל דין,יביםהמחו ינוייםולו בשף זה יחות בסעירההוראות האמו 6.11
 )להלן: דיירים בבנייןלשלושת ה תימסרבפרויקט ותף בית. החזקה ברכוש המשבשהמשותף 

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

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

רום לעיכוב מקביל גילקבלת הרכוש המשותף,  של הנציגות בע מסירובנוב שימובהר, כי כל עיכ 6.12
  .וש סבירלשימ ראוי ותףכוש המשד שהרובלב רותיתר הדי במסירת

 
 מסירה: באיחור  .7

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

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

, תהמוכר חריותבא ןשאינ המקומית הרשות י"ע עותהמבוצ חהפיתו עבודות בביצוע ראיחו
 בהשלמת עיכוב יחול, תהמוכר חריותבא הוצאו שלא ובלבד, עירוניים או ממשלתיים םיצוו

, ל"נה העיכוב או מההפרעה סביר באופן המתחייבת מןז פתקובת המסירה מועד יידחה, הנכס
 בהתאם, התמורה בוןשח על לםרוכש לשה על ראש חרוןאה התשלום אף יידחה זה ובמקרה

 האפשר במידת להקטין או למנוע מנת על סבירים יםמצעאבנקוט ת תהמוכר. התשלומים ללוח
 .הנכס בהשלמת העיכוב את
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 םאירועי לגבי תחול לא זה בסעיף כאמור המסירה מועד דחיית כי יובהר, ספק הסר למען .7.3
 שהיה או, במשתמע יןוב רשפובמ בין, תוכרמה על טלומ ולתוצאותיהם להתרחשותם שהסיכון

 .סביר ופןאב לגביהם הסיכון את לקחת העלי

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

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

 בסעיף נויותמה מהסיבות חתאמ המסירה מועד לדחיית שהצורך במקרה, לעיל רהאמו אף על .7.5
 לרוכש על המוכרת להודיע תוכל, המסירה דעמו לפני האחרונים החודשיים במהלך התעורר זה

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

 השלמת  את עכבמה הגורם של התרחשותו את סביר, בעת כריתת החוזה, ןבאופ ותיכולה לצפ
 .הנכס

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

, התמורה חשבון על ששילם הסכומים כל של השבה לולקב כםההס את לבטל יוכש זכארה יהיה
  .סיכול של במקרה חוזה של ביטולו לגבי הדין הוראות יחולו כאמור ביטול על .הריאלי וכבער

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

 :כלהלן, בפועל הרילמס ממועד המסירה ועד

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

 .מועד

 -ב מוכפלים כשהם קומהמיוב להודבג דומה דירה של ירותכש לדמי השווה סכום .7.7.2
 .ואילך המסירה מועד לאחר חודשים תשעה השתחילת תקופה בעבור -1.25

 בעד יצוייםפה. דשחו אותו בעד חודש כל בתום ישולמו לעיל 7.7 בסעיף הקבועים הפיצויים .7.8
 ים.האמור הימים שישים בתום ישולמו, הרהמסי במועד שתחילתם הימים שישים

 

 

  מסירה: ולטוקפרו .8

 עמו לפני ובסמוך טמבעצמו ו/או באמצעות מי  הנכס את לבדוק רשאי יהיה הרוכש .8.1
המוכרת  י"ע תיערך המסירה במועד המוכרת. עם מראש בתאום, המסירה למועד
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ר ה אשמאהת אי יצוין כל פגם, ליקוי או ובה, ידם על םתיחת אשר, והרוכש תרשומת
 (."ירההמס וקולפרוט"להלן: )המסירה  ידי הצדדים במועד-התגלו על

 דים.של כל אחד מהצד תוכל הערה או הסתייגפרוטוקול המסירה יכלול  .8.2

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

להעלות טענות בדבר  כדי למנוע מהרוכש ין בכוחוכאמור, וא תןלגלו תןינ היה שלא ובין
 .אי התאמה

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

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

 המסירה. בפרוטוקול 8.3-8.5 סעיפים הוראות את לכלול תמתחייב וכרתמה .8.6

 הבדק והאחריות:  תופתקו .9

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

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

מוסכם, כי אה אחרת בדין ו/או במכרז הנוגדת את האמור בסעיף זה להלן, הור ןיככל שא
 6.1בהתאם לאמור בסעיף ייעשה בניין של ה ף" לגבי הרכוש המשותמועד המסירה"

נוגעים המשותף החלקי הרכוש  עם השלמתבבניין,  יחידות הדיורכשי כל רו רו, עבלעיל
ותף או אותו חלק ממנו שהושלם ש המשוכיחשב הריי החברה, ובמועד זה לעניין על יד

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

 ים הנ"לדיירה לושתלשאו  ה רשאית להסב לרוכשהיה החברד כאמור, תועכם כי בממוס
בויות לתיקונים שתקבל מאת קבלני משנה ו/או מספקים או להמציא לקונה חייתהאת ה

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

, או גז, גנרטורים, משאבות מים למת אחריות, כגון מעליות, דודי חשלגביהם נהוג לת
 למען הסר ספק, הסבת ההתחייבויות .אביזרי אינסטלציה, מנעולים, דלתות וכד'

להוראות הדין  נים בהתאםוקלבצע תיהחברה מחובתה  את פטורמור לא תנים כאלתיקו
ירה ולתיקון כל אי וי התחייבויותיה שהעבשים למילבה כלפי הרוכיוותר ערוהחברה ת

מטעם רוכשי יחידות  יה לחברה נעשו פניותיובלבד שטרם הפנפי כל דין.   התאמה על
 .א נענום שליקמשנה ו/או הספה ילקבלני הדיור בבניין
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  חזקת שימוש בחומרי בניה טובים: .10

ן )ובהעדרם, תקי ים תוושאנולציבור כהנמכרים מר, במוצר או בסחורה כלשהי ש בחוומהשי
כמסומנים או על פי תקן ישראלי או על פי תקן אחר  תבחנויות המתמתחוהנמכרים לציבור 

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

 . ולהוראת כל דין במפרט במכרז,  אמורכפוף ל

 נים: וקביצוע תי .11

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

ק המכר ות חוהורא על פירת וכהמעל  להח הושהחובה לתקנ ,חתימת הסכם זה דעבמו
חוק " -" ו אי התאמות, ""התאמה יא" בהתאמה: )להלן 1973 - תשל"ג ,)דירות(

 חוק המכר.הקבועות בלמשך התקופות  , וזאת"(המכר

יודיע שהרוכש מותנות בכך  ,כאמור לעיל ותהתאמ יאקון ילת תהמוכרהתחייבויות  .11.2
 הותגלא ניתן לה, ואם לירמועד המסתוך שנה מ כל אי התאמה על קיום תרכלמו

 תהתוך זמן סביר מהיום בו נתגל ,בעת העמדת הדירה לרשות הרוכש בבדיקה סבירה
 .("הודעה בדבר אי התאמה" אי ההתאמה )בהסכם זה:

ואשר המוכרת מחויבת לתקנה על פי  וןלתיק תכאמור הניתנ אי התאמה תההתגל .11.3
תקן מה, תי התאדבר אהודעה ב וניתנה למוכרת, המכר או הסכם זה קוהוראות ח

 רוכשהוהדין, ובתנאי ש האמה כלעיל על פי הוראות הסכם זמוכרת את אי ההתה
 אפשר למוכרת הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.

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

, הרוכש דעתוה ממועד סביר זמן בתוך אותה תיקנה לא והמוכרת דחוף תאמההה
התיקון. במקרה זה, ימסור הרוכש  בהוצאות תישא והמוכרת הרוכש לתקנה רשאי

 ביצוע התיקון.ב טרם בכת ךכלמוכרת הודעה מוקדמת על 

 תולשם בדיקנס לנכס או לקבלני משנה, להיכו/, לקבלן תרכלמומתחייב לאפשר  הרוכש .11.4
ס תיקונים מתוך הנכ וכן לבצע ני אי ההתאמות, ככל שתהיינה,תיקו את כדי לבצעו

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

ה ולפי בהסכם זכאמור  ןצועיבב תחייביא הש אי ההתאמותבצע את תיקון המוכרת ת .11.5
 הרוכש בדבר אי ההתאמה. מסירת הודעת ממועד סביר זמן דין בתוך לכ

גרם נזק לנכס או לרכוש יכלעיל יע"י המוכרת צוע תיקונים יצאה מבתוכשככל 
ו הרכוש המשותף הנכס אמצב  תחזיר אתכל נזק כנ"ל והמוכרת תקן תהמשותף 
 ן.תיקוהרי לאחר סיום עבודות ם האפשדק, בהככל הניתן לקדמותם
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 וכתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבניית הבנין א לרוכשציא וכל להמת תהמוכר .11.6
מרים ו/או אביזרים הנרכשים מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חו

 הרוכש , אחריות ישירה כלפי ו הספקלן אבקמוכנים מספקים, בהם יקבל על עצמו ה
 בוצעו אוסחורות שוההחומרים המוצרים,  ,המערכותאו המתקנים,  תולגבי העבוד

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

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

ת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת מחמ ורוק איפשיטת רגל או פ
והמוכרת  יקוניםוע תציבדרישה לבלמוכרת רשאי לשוב ולפנות הרוכש , יהיה הרוכש

 למען הסר .כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין תתתקן את הליקויים ואי ההתאמו
על פי כל  תות לתיקון אי התאמאמור כדי להסיר מהמוכרת אחריוכי אין בר בהספק, יו

 דין.

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

סביר ו/או אי רגיל וו/או מבל הות התחזוקארתאם להושלא בה ו/או מחדל של הרוכש
נים הטעונים נשוא הליקוי, בחוזי שירות לגבי מתק ימחמת שהרוכש לא התקשר, לגב

 . דין והכל בכפוף להוראות ה אחזקה שוטפת

ת ובלא יאפשר הרוכש את הביקור מסישבמידה וק הרי בחו תרככל שאין הוראה אח .11.8
בועים במפורש שאינם ק יםנאקונים בתו/או התי התלויות בו או יתנה את הביקור

לא  אזי ע התיקונים עצמם,לא יאפשר ביצו שאו במקרה שהרוכ או בדין בהסכם זה
 . חייבת לבצע תיקונים ביחידת הדיור המוכרתתהא 

 הרוכש ביצע שינויים  באם ,כאמור לעיל המוכרת וע אתהרוכש יהיה מנוע מלתב .11.9
ופן ישיר ו/או ה, באן גרמהתקנת ח כיהוכ אשר עמו,י מי מטתוספות בעצמו ו/או ע"ו
   .וק המכר )דירות(וף להוראות חפכוהכל בהתאם וב קיף לפגמים הנ"לע

לרוכש כי מערכות הרכוש המשותף, כגון מעליות, כיבוי אש וכן מערכות  הודע .11.10
דורשות תחזוקה ה אחרות, עד כמה שיש כאלה, הנן מערכות מורכבותתפות משו

ת ר, בהוראות. לפיכך, אחריוהית ט, ביןכמפור וזאתכך, ים למומחשוטפת על ידי 
י מתקנים ומערכות אלה, כמו גם הבדק כלפי הרוכש לגב וחבות החברה בתקופת

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

 לן יתקשרו עם הספקים שהרוכשים או נציגות הבניי ך כירום לכין, לגבבנירים האח
ת בהסכמים לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים במשך כל תקופת אותם מתקנים ומערכו

 הבדק.

 שינויים ותוספות:  .12

שדרוגים  לבצע רלא יתאפשלהוראות תכנית מחיר למשתכן י בהתאם כ וכשלר הודע .12.1
יחידת למועד קבלת מפתח כם זה ועד תימה על הסד החממועהחל  ,יחידת הדיורב

ארון  (1): טים להלןמפרט והמפורהכלולים בהפריטים  ל, אך למעט ויתור עהדיור
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( 4)דות טלפון, ונקו בית תקע (3) )כיור, אמבטיה ומקלחת(,סוללות למים( 2)מטבח, 
   .  דלת כניסה למרפסת שירות

דיור דת היחי רוכשתכן", יר למש"מח מכרזאות להורפוף להוראות כל דין ובהתאם כב .12.2
טים הכלולים הדיור ולוותר על פריט מבין הפרי אשר יבקש לבחור את הריצוף ליחידת

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

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

ימי  7, לפחות אתוהחברה תתאם אזי  ככל שהרוכש לא יגיע במועד שתואם מראש, .12.3
 במועד מור גםף כאריצואת החור חדש. היה ולא הגיע הרוכש לב דעעסקים מראש( מו

ו בלבד, ות הקשורות אליביבפעם הנוספת, מס עמו ש ו/או שלא ניתן היה לתאםהחד
תבחר החברה את הפריטים דלעיל בהתאם לשיקול דעתה הסביר ולרוכש לא אזי 

   . החברה בגין כךכלפי תהייה כל טענה 

וכש ם הרעל שיור ת הדדכש ועד לרישום הזכויות ביחיורמיום מסירת יחידת הדיור ל .12.4
תוספת ביחידת  שאי לבצע כל שינוי אוהמקרקעין, לא יהא הרוכש רשום שכת ריבל

. הטעונים היתר בניה ובלא שהקדים וקיבל היתר בניה כדין לשינוי ו/או לתוספתהדיור 
  ים בגין כך.קזעל ידו עלול להסב לחברה נינוי כאמור שיתבצע כל ש הודע לקונה כי

  הפרויקט רישום .13

עפ"י החוזה, ובכפוף לרישום פרצלציה  הרוכש יו שלבויותהתחייי כל למילווף בכפ .13.1
רשם יתפעל על מנת שהפרויקט י החברהעין, על פי תשריט איחוד וחלוקה, קרבמק

אך  החברהשל  הסביר דעתה שיקולבפנקס הבתים המשותפים, באופן שיהיה לפי 
ה על ת בדירכויום הזרישועל לתפ החברה, וכן והמכרז קרקעיןמהלהוראות חוק בכפוף 

מתחייבת לעשות את כל  ההחברבלשכה כיחידה בבית משותף. בעניין זה,  שוכהרם ש
 אלה:

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

 במועד המוקדם ביותר האפשרי;

מועד תפים לא יאוחר מתום שנה ממשו ס בתיםת בפנקהבי ישוםם לרלגרו .13.1.2
יחוד של המקרקעין כאמור בסעיף קעין של החלוקה והארקרישום בפנקסי המ

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

בפנקס הבתים המשותפים לא  רוביחידת הדי הרוכשלגרום לרישום זכויות  .13.1.3
ים הבית בפנקס הבתים המשותפ ישוםמועד רדשים מה חושיש מתוםוחר יא

 , לפי המאוחר.הרוכשה לרשות ריאו ממועד העמדת הד

למען הסר ספק, החברה מתחייבת לרשום את זכויותיו של רוכש הדירה  .13.1.4
  ילוי התחייבויות הרוכש בהסכם זה. וף למ, בכפבפנקסי המקרקעין
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רדו של במש ן ו/אומקרקעיום הריש לשכתיע ביחידת הדיור יידרש להופרוכש ו ככל .13.2
ו רישום הזכויות ום הבית המשותף ו/אשירישום, לצורך קידום רהדין המטפל ב-עורך

 ביחידת הדיור שלרשותו, מועד התייצבותו יתואם מראש עם המוכרת.

קופות ין תו במניא יבואל, ללעי 13.1ם כהגדרתן סעיף ב תקופות הרישובחישומובהר כי  .13.3
ם עקב נסיבות שלא בשליטתו גרשום נירן כי העיכוב בביצוע השהמוכר הוכיח לגביה

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

ו שמ על הראפשרות חוקית לרשום את הדי הזכי אין במועד חתימת חוזה הודע לרוכש   .13.4
של  הרישומו כבעל זכויות החכיר סף הודע לרוכש כי נוב ין.מקרקעשום הרי ריבספ

רו התנאים המשפטיים והמעשיים לכך. מבלי לגרוע מהאמור הדירה ייעשה לכשייווצ
יעשה לאחר שיושלמו כל יידה בבית משותף, ה כיחשרישום הדיר גם לו הודעלעיל, 
שריט פי תכה על יה בלשרצלצום פריש כללםם המוקדמים לרישום כאמור, וביכההלי

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

  .הדין  תווהכל בכפוף להורא , כבית משותףהחברהשל ביר סה

, תהיה הדירה חופשיה כשהרו על שם בדירה ויותהזכ ישוםעת רמתחייבת כי ב החברה .13.5
 ו/או לחובתו.  הרוכשא, למעט אלו שנרשמו ביוזמת תנמכל עיקול, שיעבוד, משכ

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

השונות,  ו/או על ידי הרשויות הרוכשנגרמו על ידי ככל שו, טה עליהםהייתה שלי לא
א רק, הוועדה, הלשכה, רשות המסים, רמ"י ידחה את מועד ביצוע לרבות, אך ל

 לעיל 13.1ף כאמור בסעי החברההתחייבויות 

 כשהרוצורך הגעתו של ואם מועד לתיבלשכה,  הרוכשכשיתאפשר רישום זכויות  .13.7
, במועדים הרוכשרה ע"ש המטפל ברישום הדי ה"דמשרד עוו/או ל הברהחרדי משל

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

רך לצו יידרשומסמך שאו /דה ותעו ו/אוו המצאה למוכרת של כל אישור א/משותף ו
ים שחובת סים, ארנונות, היטלמהה אישור על תשלום כל ביצוע הרישום, ובכלל ז

 . הרוכשתשלומם על פי החוזה מוטלת על 

מוקדם ה לתאם עימו במועד המטעמ למוכרת ו/או מיאפשר יושתף פעולה י  הרוכש
חייה רום לדה יגיף זת סעוראובקיום ה הרוכשכל עיכוב מצד  .ןביותר האפשרי הנית

מנה ויות בדירה לא תירשכז, בהתאמה. מודגש כי הע פעולת הרישום הרלוונטיתביצוב
 ישלים את כל התחייבויותיו לפי חוזה זה.   הרוכשש לפני הרוכשעל שם 

ם, יכלהמציא למוכרת ו/או לעוה"ד המטפל את כל המסמ וכשרהכמו כן, מתחייב 
זכויותיו ברמ"י  צורך רישוםלהמציאם ל הרוכשעל ם, שהתעודות והאישורים הדרושי

אישור מס רכישה לרישום  טיות, לרבות, אך לא רק,נובלשכה, מכל הרשויות הרלו ו/או
ריות ]נוסח ת העילפקוד 324בפנקסי המקרקעין, אישור מועצה ללשכה )בהתאם לסעיף 

 זכויותיו לטובת בנק(.  כשורהחדש[( ושטרי משכנתא )ככל ששעבד 
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 הרוכש להלן, כדי לפטור את  18פורט בסעיף כמ י חוזר,וח הבלתהכ פוייתן ין במאי
 מהתחייבויותיו בסעיף זה.

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

לעיל,  13.7אם לסעיף תהלא מילא במועד את מלוא התחייבויותיו ב הרוכשש או מחמת
ימים  14ה התראה בת עברה לקונוד שהובלב הרי שהדבר יהווה הפרת החוזה מצדו

 ר.כאמוכם לא מילא את התחייבויותיו להמראש ובכתב שבמ

על מסמכי הרישום ו/או אי המצאת המסמכים  הרוכשתימת מאי חוצאה אם כת
 לו שלזה לעיל ו/או חלק מהם, ו/או כתוצאה ממחד 13.713.7כאמור בסעיף  םיהנדרש
זק , ייגרם למוכרת נהרוכשדל של או מח/ו/או עיכוב ברישום הנובע ממעשה ו הרוכש
ת ובמוכרת בשל כך, לרת, הנזקים וההפסדים שייגרמו לל ההוצאוכ יןלרבות בגכספי 

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

 כל דין.ח כוה ו/או מחוזה הז תרופה אחרים המוקנים לה מכוחו/או  סעד

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

 הסביר  לפי שיקול דעתה והכל ,גפים ו/או כניסות ו/או מבניםלי חלוקה לאאו ב/עם ו
 . רזוהמכ הדין וראותוף להובכפ ברההחשל 

חכירות וזיקות הנאה על  ,התהיה רשאית לרשום בלשכה הערות אזהר החברה .13.10
ו/או הבית המשותף ו/או הרכוש המשותף, ו/או לגבי שטחים המיועדים המקרקעין 

, הסביר תהול דעקו/או לגבי חלק מהם כפי שתידרשנה עפ"י שייבור לשימוש כלל הצ
מוש בשטחים, במתקנים כויות שיז ר,בר לציבוכויות מעבין היתר להבטחת ז

נועדו לשימושם של דירות אחרות ואם רמציה, אם אלו ופ, לרבות חדר טרנסובמערכות
עין במקרקנועדו לשימושם של בעלי חלקים אחרים בפרויקט ו/או בעלי זכויות 

תהיה  . כןאך בכפוף לדרישת הרשויות ברהחהשל  הסביר סמוכים, על פי שיקול דעתה
ביר עהישות הרשויות, להקנות ו/או לדעתה או בהתאם לדרול לפי שיקרשאית  הברהח

 הרוכשמן השטחים כאמור לעיל, ובלבד שלא תיפגענה זכויות  למועצה זכויות בכל אחד
 . ה אליהישהגכי ודר , על הצמדותיהבדירה עצמה

 לבצע כל אף לאחר הרישום, מכרז והדין,אות הרבכפוף להו תהיה זכאית, החברה
חלקים  וקתם מחדש והפרשתהמקרקעין ו/או איחודם ו/או חלה חלוקת רתמטפעולה ש

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

פחיו, למעט שינויים ובנס זה זהע בחושמופיכפי  ומהו/או גודלה ו/או מיק רהתיאו ו/או
 .המותרים עפ"י הסכם זה

שייתכן כי הבית המשותף יירשם רק לאחר  לרוכש הודעגרוע מהאמור לעיל, ל ימבל
ית לרשום הערה ו/או זיקת שאר הברהחהשלמת הבניינים הנוספים במגרש, וכן, כי 

שלישי  צדל לטובת כ פורמציה,ר על המקרקעין בגין חדר טרנסת מעבוהנאה ו/או זכ
. החברהשל הסביר שיקול דעתה  חברת החשמל, לפי רבות הציבור ו/או המועצה ו/אול
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אם הוקנו לקונה עפ"י החוזה זכויות מיוחדות לשטחים נוספים, בנוסף לדירה עצמה, 
חים אלה זכויות בשטיית הנלהק החברהחניה ו/או גג ו/או מחסן, תפעל מקום כגון: 

התחשב באופן רישומו מדה או חכירה, ובל הצבדרך שרכש,  וכשרהוככל ש לקונה, אם
 וונטי או הפרויקט בלשכה.לרשל השלב ה

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

רה או לדירות מסוימות או וחדת לדימית ו בצמידוף ויוצמדממסגרת הרכוש המשות
 ותף.שממסוים של הבית ה לאגף

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

 ן.המקרקעי וםישפקח על רל ידי המתיקון ביחס זה, כפי שיידרש עלכל 

ותף ציא ממסגרת הרכוש המשוהזכאית, אך לא חייבת, ל החברההודע לקונה כי 
חלקים בלתי בנויים של המקרקעין, קירות חיצוניים, מתקני הסקה או מים, מתקני 

נים, חדר , מחסםברי חניה, שבילים, מדרכות וכיו"ב, מרתפיר, מעמיזוג אווי
שפה ו/או חדר משאבות ו/או ת, חדר אורקשאו חדר תר בזק ו/טרנספורמציה, או חד

ית המשותף, אם ייבנו, שטחי חוץ מקורים טור, שייבנו בברנר מים ו/או חדר גמאג
ו יוצמדו לדירות הבית ( ואלובלתי מקורים, לרבות חניות, וכן הגג העליון )כולו או חלקו

 ציבור,מעבר לכות או זו/ה או תינתן בהם זיקת הנאו/רו כמיו יאהמשותף בפרויקט ו/
תאם להוראות כל דין ובה תוובכפוף להורא החברהשל הסביר ל לפי שיקול דעתה והכ

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

ינון ה, מעברים בין הדירות, שטחי גרים לחניעבמ ם, חניה,ש לשביליבפרויקט לשימו
ומיכלים לאספקת גז, וכן להקנות את  , מאגרי מים,ם כגון אנטנותינוציבור, מתק

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

 . ןלכל די ףוובכל בכפ המוסכם ם, כאמור לעיל, במסגרת התקנוןגע לשטחינוב מיוחדות

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

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

 ן אנטנת סלולאר.ית הבניועל גגשלא להציב  תהחברה מתחייב

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

לא  רומובהר כי האמ .מבלי לגרוע מכלליות האמור דין, כללהוראות , בכפוף ר הסבי
תמכור את כל  החברהווצרו, לאחר שיל זכויות בניה עתידיות, שייווצרו, אם ייחול ע

ין. דבדירה לא תיפגענה ובכפוף להוראות כל  כשהרות הדירות בבניין. ובלבד שזכויו
כל הדירות  חר מכירתלאה ש בבעלותשאיר רכוובהר כי החברה אינה רשאית להי

 בבניין.  
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אך בכפוף להוראות  קט על שם בעליהן,הדירות בפרוי לכאף לאחר רישום  ,בכל שלב .13.12
שותף ית המרשאית להגיש בקשות לשינוי צו רישום הב החברהתהא  המרכז והדין,

הרכוש  או לשינוי המכנה המשותף שלו/ת חדווו/או לשינוי התקנון והצמידויות המי
המכר  קלחו 7של הרוכש בהתאם להוראת ס' לגרוע מזכותו  ר לעילבאמואין משותף ה

  .ו/או עפ"י כל דין )דירות(

 תקנון הבית המשותף: .14

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

ם הוראות שתקבענה את היחסי ון המוסכם, בין היתר,ללנה בתקנלגרום שתיכ החברה
צמם, הסדרת אפשרות מעבר ושימוש בדירה לשם בדיקת, ן בעלי הדירות לבין עבי

ה או כל חלק ממנה לצורך ביצוע בדיר תיקון או החלפת הצנרת והמערכות העוברות
זכרות הנ דותות המיוחהצמידוי ות כאמור, הוראות בדבר קביעתהפעולוהשירותים 

יות ברכוש המשותף ואופן כוהזלעיל והתנאים הנלווים לצמידויות,  13.10בסעיף 
, המועצה ובעלי זכויות אחרים במקרקעין הרוכש, החברהבו, הבטחת זכויות  השימוש
  זה.וכיוצא ב

ע רשאית לקבו החברהיה לעיל, תהר אמוכ, החברהמבלי לגרוע מכלליות זכויותיה של  .14.2
 רט, אשר יצוינו במפורש גם במפבאות, כולן או חלקןראות הההואת המוסכם  בתקנון

 : מכר ה

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

, שהושלישי כלאו לצד /מטרד על פי כל דין, למוכרת וו/או  סיכון בטיחותי
  ט.תר הדירות בפרויקעלי הזכויות ו/או המחזיקים בירבות בל

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

 ו לקבוע סימנים וחפציםציג אההאוסרות על הדיירים להמשותף והוראות 
 דירה או מחוץ לה.ניים של הרות החיצוקיב קבוע  באופן

כגון:   , ככל שיחפוץ,לעשותיחפוץ  הרוכש ם הנוגעות לשינויים אותהוראות  .14.2.3
שינויים באלמנטים של הקונסטרוקציה בדירה, במערכות מיזוג האוויר, 

ולאחר  דירה,הם, הביוב, הניקוז ובקירות החיצוניים של , המיהחשמל
ם וככל ותף, אהמשית ציגות הבכמה של נקבלת החזקה בדירה, הס

 שתמונה. 

ות החיצוניים של הדירה ירבקהוראות האוסרות לבצע שינויים  .14.2.4
חזיתותיה )פתחים וחלונות( ולאחר קבלת החזקה בדירה, הסכמה של וב

שתהיה ומבלי לקבל, בנוסף לכך, ומבלי  וככל נציגות הבית המשותף, אם
"י כל עפ שיםרים הדרואו ההית/ת הרישיונות ו/או האישורים ווע, ארלג

 דין.
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יצובם והוראות בדבר ע פןהוראות בדבר התקנת סורגים על החלונות ואו .14.2.5
 ואופן עיצובם.התקנת סוככי שמש 

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

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

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

וחדר  בע"מראל ליש חשמלחדר השנאים של חברת הלעניין  תהוראו .14.2.8
 .קמו בפרויקט, בנוסח כפי שיוסכם עם חברת החשמלוישקשורת, ת

 מחיר יחידת הדיור ותנאי התשלום:  .15

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

 . א'בנספח ה כמפורט דמהצ תווספו הפרשייא' על הסכומים הנקובים בנספח  .15.2

תשלומים או  יריווי באמצעות שובבון הלישירות לחשלמו ו ישושיבוצע תשלומים .15.3
 . ו/או בהתאם להוראות נספח א' ווההמלנק בהתאם להנחיית הב

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

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

  בוטל.   .15.5

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

 ריחידת הדיוישת על חשבון רכ הליווי, לא ייחשב כתשלום ןבושחל תישולם ישירו
יעשו ומים שלא יתשלכי והובהר לו היטב, לרוכש  הודע. יחידת הדיור מחיר ו/או

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

ק המלווה החלה ביחס הבנ בתטוולת השעבוד ללא תוחרג מתח יחידת הדיור
 למקרקעין.

, מתחייב הרוכש יחידת הדיורשבון מחיר שלומים על חמהתחד מיד עם ביצוע כל א .15.7
להסכם זה על ביצוע  במבואלהודיע לחברה בכתב במשרדה שנמצא בכתובת הרשומה 

יין. הכרוכים בענ הרלבנטיים הנוספים כל הפרטיםו יקוו, מועדו המדהתשלום, סכומ
שרי האפדם ר, מתחייב הרוכש להעביר לחברה בהקוע התשלום כאמוחר ביצמו כן לאכ

  נושא את חותמת הבנק.את העתק השובר המשולם ה
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, אלא א'פורטים בנספח ים המהרוכש לא יהיה רשאי להקדים תשלומים לעומת המועד .15.8
ת רוכש הקדים אנה ההסכמה כאמור והככל שנית ,ךלכ הסכמת החברה אם קיבל את

למועד בו בוצע  צירוף הפרשי הצמדהכש את התשלום בלם הרוומים, ישהתשל
נוספים וריבית בגין תשלום  א תהייה רשאית לגבות הפרשי הצמדה . החברה ללוםהתש

  .זה

 ש: ספות החלות על הרוכות נותשלומים ופעולמיסים,  .16

ת ם להלן אהנקובישלם במועדים א' מתחייב הרוכש ל קוב בנספחנהר ויר יחידת הדיבנוסף למח
 הפעולות הבאות: וכן לעשות את  ומים הבאיםהתשל

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

 ם על ידהום שולה )ככל שהתשלישלם או ישיב לחבר כי הקונה תאבז שתיות ויובהרלת
 תשלומיםאת ה ,(אסמכתאות בגין ביצוע התשלום כאמורשהציגה לקונה  ובלבד

 : אלה בלבד תשלומיםלהלן ו יםמפורטה

הדיור  ידתיחל וחברת הגז שתקבע החברה לגבי אספקת מונה גז וחיבור .16.1.1
ככל והדייר יבחר  ,ם כךשלה דם הנדרש על יולשלם לחברת הגז את התשלו

על ידי  הלל חיבורי הגז יעשכככי , ויובהר רכת הגזירה למעאת הדלחבר 
מקרה חריג בו החברה ת הגז. במידה ומדובר בחברול הקונה באופן עצמאי מ

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

ור לעיל ורק ככל , כאמתשלוםהע קונה על ביצוצאת אסמכתא ללהמ
  .נהשהחברה קיבלה את הסכמת הקו

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

ים של רשות ים הקבועים בספר התעריפתעריפל אםתהמים, בהלתאגיד 
 .מיםה

 לותתשלום בגין חיבור הדירה לחשמל, וכל העמהקונה כל ה יגב לא - חשמל .16.1.3
על  .ר הדירה, מוטלת על החברה בלבדרוכה בכך, לרבות עלות המונה עבוהכ

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

חר להתקשר עם רוכש ב)אם ה מחברת הגזורים יא לחברה אישהרוכש מתחייב להמצ
יהוו ראייה בכתב לכך שחתם כאמור לעיל ש מל,החש, תאגיד המים וחברת חברת גז(

נאי מוקדם את כתעל הסכמים לאספקת חשמל, גז מים ואספקתם ליחידת הדיור, וז
 .ודייהדיור ל למסירת החזקה בפועל ביחידת

ירה לרשת הד בורלעיל הינם עבור חי16.1 16.1 בסעיףיובהר כי התשלומים האמורים  .16.2
והגז. תשלום בגין חיבור הבניין לרשת המים, למיכל האספקה לגז )מיכל או ים, המ

שמל מוטל על הח רשתהבניין לוהדירה עד למונה הדירתי וחיבור נתי( צובר ביתי / שכו
 ברה.הח
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הנדרשות עד ליום מסירת יה או פיתוח דות בנאותן עבו לל אתור כוידת הדימחיר יח .16.3
 .זמכרעפ"י ה הדירה

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

יחידת גודל  לכך לרבות על רשבניה או בהקרקעין ועל ההחברה ו/או המק על ליםהמוט
 ם חתימת הסכם זהדועים ביוו ישהי"( שבתוקף ו/או תשלומי חובההדיור )להלן: "

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

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

של  חזיק ו/או בעלים ו/או חוכריםעל מ זה ו/או שלפי טיבם חליםחתימת הסכם במועד 
 החלים החובה החדשיםי יות את תשלומחברה ו/או לרשוישלם הרוכש ל ,רדיוחידת הי

  . ירהדת הדיור וזאת קודם למועד המסבאופן יחסי על יחי

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

פי ממוצע שתחשב כה על ו היחסי בצרילקש לחברה את חללי, ישלם הרוכפי מונה כ
קביעת החברה ין יחידות הדיור, עפ"י ת באחררה ו/או עפ"י כל חלוקה צודקת החב

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

תשלומו  רק אם מדובר בחוב שאים עבור הרוכש לומיתשע ברה תוכל לבצויובהר כי הח
 . בביצוע התחייבויותיה ת החברהב אלעכעלול 

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

 התראה מוקדמת לרוכש.  לאחריל, וזאת מור לעם הדרושים כאריצאו לה האישויומ

ת, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים לזכות הממשלה רנונוהא ות,המסים, האגר .16.7
קע או על המחזיק בה ל הקרולזכות הרשות המקומית המוטלים על פי כל דין על בע

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

, הקבועים בהסכם זהייבת, לבצע התשלומים ה חאינהחברה זכאית, אך בשום מקרה  .16.8
וע בביצ לול לעכב את החברהעקרה שמדובר בחוב שאי תשלומו במ במקום הרוכש
הרוכש סכם זה, יחזיר לשלמו לפי ה שכוהר ום שעל. שילמה החברה תשלהתחייבויותיה

 , בר במפורש באותו סעיףר אף אם לא נאמר הדם כאמורישה כל תשלוד מיד עם
 מבלי לגרוע , וזאתבהסכם זההצמדה וריבית בהתאם למנגנון הקבוע  רשיהפ בתוספת

יובהר כי לרוכש תעמודנה כלפי  .כם זהמכל סעד אחר השמור לה בהתאם להוראות הס
 קורי.דו לו כלפי הנושה המגנה שעמה תנועט וכרתהמ

מיסוי מקרקעין  את מס הרכישה כמשמעותו בחוקמועדו מלואו ובישלם בהרוכש  .16.9
, החל על העסקה נשוא הסכם זה. מובהר כי 1963 -גורכישה(, תשכ" ירהמכ )שבח,

 הרוכש יחול ועל, עבור הרוכש ם ג ועדבמ לרשויות המס על הסכם זה ידווח המוכר 
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ברה המציא לחרוכש לחייב הכן, מת. כמו , ככל שיחול ה במועדושיכהר לום מסתש
רקעין( עד לא המקום ור )המיועד ללשכת ריששור על תשלום מס הרכישה האמאי

 אוחר ממועד המסירה, וזאת כתנאי מוקדם למסירת החזקה בדירה לידיו. י

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

בכך, ולא תהיה לרוכש ו/או ן, ולכל הקשור קעימקרעל ידי רשויות מיסוי בסופו של יום 
ין ו/או מי רך הדלמי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עו

 מטעמם, בקשר לכך.  
 

על  ישולמוזה, יחולו וכם סקה נשוא הסשיחולו ביחס לעהכנסה, ככל  מס וא/שבח ו מס .16.10
  עד החוקי לכך.ידי החברה במו

זה על ידי  16 לות ו/או התשלומים הנזכרים בסעיףצוע הפעובי -ק למען הסר כל ספ .16.11
בלשכת רישום המקרקעין, לפי ותיו הרוכש עד וכולל מועד המסירה ו/או עד רישום זכוי

י הינו תנא - ועדע עד אותו מומם של אלה הגיכל שמועד תשלכ - דם, במועהעניין
ויותיו בלשכת רישום זכ שוםרת יחידת הדיור לרוכש ו/או לרים, בין היתר, למסימוקד

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

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

 וכש: הר ידי א עלנטילת משכנת .17

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

 סכם זה. ות האה לפי הוראההלוולוא סכום ביר לחברה את מלהע

ום משכנתא לטובת בנק לרישבות החברה נותנת בזאת הסכמתה לחתום על התחיי .17.2
ממחיר יחידת  10%, לאחר שהרוכש שילם מהון עצמי לפחות ים לרוכששילווה כספ

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

וזאת על מנת  בנוסח כתב ההתחייבות ים על הבנקיםבלמקו יהיוסבירים, ש תיקונים
קבועות בחוזה זה יות הלמנוע הטלת התחייבויות כלשהן על החברה מעבר להתחייבו

 . ובמכרז

בסכום נוקב משכנתא ה תחייבות לרישוםוכש על כתב הת הרבוברה לטחתמה הח .17.3
לקבלת ודם זה קור או הסכמה מצד החברה לקבל סכום לא יהיה בזה וית -ה הלווא

אמור כמהסכום הנקוב מהון עצמי וחתימת החברה תחשב ככפופה ומותנית  10%
 לעיל.  17.2 בסעיף

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

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

 ונה.לווה על חשבנק המחד מאת הבהחרגה מותנה א מכתב

 יפוי כח .18

יפוי כוח בלתי חוזר  כם זהסה תמחתי מועדב לחתום ולמסור לחברההרוכש מתחייב  .18.1
 ורקאך ו/או עוה"ד . יפוי הכח ישמש בידי החברה כנספח ד'בנוסח המצורף להסכם זה 

ם דת הדיור, רישוהרוכש על יחישל  ותום זכוהוראת חוזה זה לרבות ריש שם ביצועל
 הכל כמפורט ביפוי הכח.  ,רהשום הערת אזהאו רימשכנתא 

ה למלא בעצמו אחר מתן ייפוי הכוח כאמור לא ישחרר את הרוכש מן החוב .18.2
  .התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ושאליהן מתייחס ייפוי הכוח

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

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

  ת בהן.שלישיים, תלויו

 ותרופות:  ים סעד .19

ת פודים והתרוגע זכאי לכל הסע, יהא הצד הנפיווראותהוראה מההפר צד להסכם  .19.1
ואולם  1970 -הקבועים לעניין זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

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

 10 על ה לפי הסכם זה העולל הרוכש החלים ע תמורהה לומישתיזה מן איחור בביצוע א .19.2
ובלבד והרוכש לא תיקן את ההפרה לאחר  חשב כהפרה יסודית של ההסכםייימים 

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

, ומבלי מיםי 10  -ב סכם זהלפי ה מתשלומי התמורהתשלום  יצועבבהרוכש איחר  .19.3
לי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר העומד לחברה על מבהסכמה לאיחור ודבר יהווה שה

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

  ספח התשלומים.לנ 5יף בוע בסעקה בשיעור 

 . בוטל  .19.4

הסכם זה הפרה יסודית או במקרה שהרוכש יפר הסכם זה הפרה  פרבמקרה שהרוכש י .19.5
 יקבעיימים )או זמן ארוך יותר ש 10שאינה יסודית וההפרה לא תתוקן על ידו תוך 

רה, תהיה החברה ההפ רבמעת קבלת התראה בכתב מהחברה בד ב החברה(תבמכ
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ה על פי ל ומדיםעד נוסף ו/או אחר העי לפגוע בכל סאת מבלזסכם זה וזכאית לבטל ה
 . להלן  19.9ויחולו הוראות הסעיף  הסכם זה ו/או על פי כל דין

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

' לפי התנאים שתקבע אותם וזאת ג כל צדור את יחידת הדיור ל, להעביר ולמסלמכור
 שלאחר משלוח הודעת הביטול מאת החברה אל הרוכש.  14 -החל מיום ה

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

 -הדיור ולמנוע את מסירתה לרוכש. בנוסף לכך או לחילופין  דתלעכב תחת ידה את יחי
ר זאת מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אח ואף -של החברה  שיקול דעתה הסבירלפי 
תהיה החברה רשאית  -ין ל די כפ למד לחברה כלפי הרוכש לפי הסכם זה ו/או עהעו
ין, אופי יי הענלפהכל  -ישום המקרקעין בלשכת ר ות הרוכשישום זכוכב את רילע

 של החברה.  הסביר ההפרה וטיבה ולפי שיקול דעתה

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

לפי הסכם זה  הרוכש להכספים ששילם הכל יתרה מכם זה על פי הס זהביטול החו
כשהם צמודים למדד תשומות הבניה ממועד ביצוע כל תשלום של הרוכש ועד לתשלום 

 בכפוף לכך שהחברהריאלי, ערכם הזה, ב היתרה בפועל על ידי החברה על פי הסכם
לרוכש  ליה להשיבהיה עיסכום שכות מכל , לנהסביר תהי שיקול דעלפית, רשא תהא 

 את אלה או מקצתם: 

בנק שהלווה כספים לרוכש כנגד הידי לשנדרשת החברה לשלם ם סכו .19.8.1
לטובת אותו בנק ושנמסרו חתימת החברה על התחייבות לרישום משכנתא 

ת, לל ריבילחברה ואשר החברה רשאית להחזיר לבנק לפי חשבונו )כו
ישתו של ו'(, כשדרם, הוצאות וכעון מוקדריהצמדה, עמלת/קנס פהפרשי 

עבור החברה לתשלום כאמור. הוראות  עתהבנק תשמש אסמכתא מכר
 פסקה זו לא יחשבו בכל מקרה שהוא כהסכם לטובת הבנק. 

  .להלן 19.9 סעיףבהתאם להוראות הפיצוי  .19.8.2

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

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

 הרוכש. י"ע לה וששולמ הסכומים מתוך לעילדכ כםהמוס יצויהפ סכום

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה לא תהייה רשאית לכלול התניית פיצויים  .19.10
ם נוספות או לקבוע כי הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לפיצוי אחר , ככל ששני מוסכמי

 סים לאותו ראש נזק. ייחויים מתהפיצ

 כלפי החברה.  כות קיזוזעמוד לרוכש זקרה לא תבכל מ .19.11
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הסכם מתחייב הרוכש לחתום עם החברה על הסכם ביטול ה במקרה של ביטול .19.12
 וי מקרקעין.ותצהירי ביטול בנוסח המתחייב על ידי משרד מיס

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

 : ורליחידת הדי תסה מוקדמאיסור כני .20

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

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

 תף: הבית המשוקת אחזצאות הו .21

גר למעשה ביחידת הדיור(, מתחייב הרוכש  הרוכש אםמתאריך המסירה )מבלי להבדיל בהחל 
בכלל  יחידות הדיורל רצפות לשאת בחלק יחסי לפי שטח רצפת דירתו לעומת שטח כל

רט על פי חוק מכר למפבהתאם  הרכוש המשותף שבביתחזקת אהאגפים/מבנים, בהוצאות 
 . ים או ועד הביתיראות אלו לפי דרישת נציגות הדיחלקו בהוצם זה, וישלם ספח להסכהמהווה נ

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

 לא צרכה.תוכיח שחברה שאותן ה בניכוי חלק ההוצאות בפועל

 הסבת זכויות ע"י החברה .22

כי החברה זכאית להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא לפי שיקול  כש כי רוהודע ל
מבלי  ,ויותיה ו/או חובותיה או מי מהן על פי הסכם זה, כולן או מקצתןאת זכ הסביר דעתה

לפי ת החברה ככל התחייבויועצמו את כש ובתנאי שהנעבר יקבל על הרולהסכמת להיזקק 
ערבה  תיוותר, והחברה ו של הרוכש עפ"י הסכם זה לא תיפגענהתיהרוכש לפי הסכם זה וזכויו

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

 העברת זכויות הרוכש ביחידת הדיור לאחר .23

כש ם זה, הרוולאמור בהסכ ר למשתכןהמכרז ולהוראות תכנית מחי אותאם להורבהת .23.1
שנים מיום  5את יחידת הדיור לצד שלישי עד חלוף  ירלא יהא רשאי למכור או להעב

נרכשה  בעקבותיה(שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7 אוליחידת הדיור  4קבלת טופס 
ום ר תיות לאחכו, לפי המוקדם מבין  המועדים, לרבות הסכם להעברת ז)יחידת הדיור

יחד עם זאת,  מורות.תום חמש/שבע השנים הא כרת לפניחמש / שבע השנים, אשר נ
  רשאי להשכיר את הדירה, למטרת מגורים בלבד. ה הרוכש יהי

משרד השיכון לביצוע העברת  השנים הנ"ל, ו/או ככל שנתקבל אישור 5/7לאחר חלוף  .23.2
ל הרוכש ביחידת הדיור ו שזכויותיו זכויות עוד טרם פרק הזמן הנ"ל וכל עוד לא נרשמ

לשעבד ו/או  אוכש זכאי להעביר ו/או למכור ו/המקרקעין, לא יהיה הרות רישום בלשכ
להמחות לאחר בצורה כלשהי, בין בעקיפין ובין במישרין, את זכויותיו וחובותיו 

הדיור ו/או זכויות וחובותיו לפי הסכם זה או איזו מהן ללא אישורה מראש  ביחידת
תהא ויות, יובהר כי החברה עברת הזכוכן אישור הבנק המלווה לה ברהב של החכתוב
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ור מטעמים סבירים ורלבנטיים לרישום הזכויות אמרשאית לסרב ליתן הסכמתה כ
חר קבלת אישור הבנק המלווה, בלבד . אישור החברה יינתן )ככל שיינתן(, אך ורק לא

 וכן לאחר מילוי כל התנאים כדלקמן:

 כויותז מכירת רוכש לנעבר בדברהכדין בין ום הסכם חתה יומצא לחבר .23.2.1
 יור.ביחידת הד הרוכש

התחייבויותיו של הרוכש לפי הסכם זה וחתם ל הנעבר קיבל על עצמו את כ .23.2.2
 (.נספח ד'על יפויי הכוח )

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

 רך דין.אומתו על ידי עו

סכם זה לרבות ה ו את כל המגיע מן הרוכש על פיהרוכש ו/או הנעבר שילמ .23.2.4
, כל המיסים, ההוצאות, האגרות והתשלומים יחידת הדיורמלוא מחיר 

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

ן הומצאו וכ, ביחידת הדיור העברת הזכויותלתאריך אישור החברה ל עד
לחברה על ידי הרוכש אישורים על ביצוע התשלומים הנ"ל ואישורים 

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

לא תתאפשר העברת זכויות ביחס אמור דלעיל, מובהר כי לגרוע מהמבלי  .23.2.5
ליחידת כל עוד לא התקבל בידי הרוכש מכתב השחרור ביחס  חידת הדיורלי

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

חברת הניהול )ככל תף ו/או רה אישור נציגות הבית המשולחבהומצא  .23.2.6
והנעבר חתם על הסכם ניהול  תףנה(, על תשלום מיסי הבית המשושתמו

 באותה עת.  בנוסח שיהיה

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

ות נקאית בצרוף טופס הערבערבות הבכתב חתומה על ידו לביטול הב
דין, וקיבל אישור הבנק בכתב ומראש ך המקורי, מאושרת על ידי עור

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

אמצעות יפויי לרבות ב )לשביעות רצונה של החברה, ולהאת ביט יחהבט
כך הוכחה לשביעות רצונה  עלי הסכמה בלתי חוזרים( והמציא כוח וכתב

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

קיבל הלוואות המובטחות נו רוכש ממה הרוכש ימציא אישורים מבנק .23.2.8
תא או במשכון זכויות הרוכש בהתחייבות לרישום משכנכנתא או במש
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ה )אם היו כאלה(, כי ההלוואות סולקו או כי בנק הרוכש הסכים ירבד
הרוכש נתמלאו )באם היו תנאים להעברתן על שם הנעבר וכי תנאי בנק 

משכנתא ם הרת רישועבכאלה( וכן כי הרוכש שילם את ההוצאות בקשר לה
 על שם הנעבר.

 ום על ידו בדבר מצב המשכנתאותהרוכש לחברה תצהיר חת ן, ימציאכמו כ .23.2.9
 .יחידת הדיורהשעבודים על ו

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

 .בדין

דלעיל,  הז 23 יףו/או הדרישות המנויות בסע כיםמת המסמשימובהר כי ר .23.2.11
ם להעביר לחברה כל בימצה, והרוכש ו/או הנעבר מתחייאינה סופית ומ

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

שלישי בניגוד לאמור  לצד יחידת הדיורותיו בברת זכוילרוכש, כי הע הודע .23.2.12
כל תוקף, והיא תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על  בתהא ת לעיל, לא

 מראש.כל המשתמע מכך, ללא כל התראה או הודעה 

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

הערת האזהרה לטובת הבנק המממן מטעם הרוכש, ככל  קתהנעבר, אלא בכפוף למחי
ש, ורק לאחר קיום הנ"ל, שנרשמה, וכן לקבלת הסכמת הבנק המממן מטעם הרוכ

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

 ובת הבנק המממן מטעם הנעבר.לטעצמו, 
 
 

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

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

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

 לות: עוואלה הפ בכפוף לכל דין

ת ו/או מתקנים ו/או קנים ו/או הנחת צינורולהצבת מתזכויות מעבר ו/או זכויות  יתןל .24.1
לעניין שימוש ו/או גישה להולכי רגל ו/או כלי רכב ו/או מקומות חניה ו כבלים ו/א

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

ו/או ליחידת  יתן ו/או הבית, לזכות רשות מקומון ו/או לחובת המקרקעיתמצא לנכש
 דיור ו/או לבית כלשהוא ולקבל זכויות כאמור.



28     

 

      

 סים בע"מאודור נכ           הרוכש                     

 

 

 

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

גרעו או ימה ולא יעצפגע יחידת הדיור יובלבד שלא תדות ו/או השטחים הנ"ל את היחי
 תכניות המכר. –ג' פגעו ההצמדות לה, אם קיימות במפורש בנספח יי

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

 . לקונה תימסר חניה חלופית ש מיקומן וכן

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

ט חדר שנאים וין במפרן או בסמוך לו, במיקום המצבנילהקים בת החברה תהיה רשאי .24.5
ות התקשורת והגז. במקרה שיחול קיים אחרים עבור חברת החשמל וספו/או מתקנ

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

 .על פי דין רוכשל

ת צו א עיל ולרבות לתקן ולחזור ולתקןת כל פעולה מהמנויות לקן ולשנובכל עת לת .24.6
 רישום הבית המשותף וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת הרוכש. 

 . ד'נספח  –כח כל דבר אחר או נוסף המפורט ביפוי ה .24.7

 

  הבטחת כספי הרוכש וליווי בנקאי .25

יקט, כויות במקרקעין והקמת הפרוהז ן רכישתמולרוכש כי, לצורך מי הודע .25.1
 ק מלווה.שרה/תתקשר החברה עם בנהתק

את  תשעבד  /רת ההתקשרות עם הבנק המלווה, החברה שעבדהסגלו כי במ הודע עוד   .25.2
נה/נבנה בהם לרבות יחידת הדיור לטובת זכויותיה במקרקעין, בפרויקט כולל כל שייב

המלווה את מלוא זכויותיה  בנקתמחה ל אוהחברה המחתה ו/ ,הבנק המלווה. בנוסף
על פני זכויות ת מלווה בפרויקט, עדיפות וקודמוכש, וכי זכויות הבנק הכלפי הרו

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

המלווה את מש הבנק לא ימ החרגההרשומים במכתב ם הם התנאייי)לפיו, בהתק
ימים ממועד  30פי דרישה בכתב, בתוך ל (,ליחידת הדיורם לטובתו ביחס השעבוד הרשו

ל הסכם זה מאשר תשלומו בפועל של התשלום הראשון על חשבון התמורה. בחתימתו ע
ו/או יו ובנספח זה' תגברנה על כל הוראה סותרת בהסכם חכי הוראות נספח  הרוכש

 יימים. בכל הסכם אחר, ככל שק

בנקאית או פוליסת ת החברה תפעל להנפקת ערבו ,חברהלהבטחת תשלומי הרוכש ל .25.3
 ,1974 –של רוכשי דירות(, התשל"ה  הבטחת השקעות) המכר )דירות( ביטוח לפי חוק

ל ימי עסקים ממועד פירעונו בפועל של כל תשלום על פי נוסח מקוב 14וזאת בתוך 
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אית תהא "(. הערבות הבנקפוליסהה" או "תהערבובבנק המלווה )להלן: "זה לעניין 
. תשלום כספי התמורה כאמור בנספח א' להסכם זה  צמדהההבהתאם למנגנון צמודה 

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

חברה ואת הבנק ת היעדכן אא ככל שהרוכש ישנה כתובתו במהלך תקופת חוזה זה הו .25.4
 ח דואר רשום. עות משלובאמצ לווההמ

, במועד המסירה בתנאי כי ו הפוליסהא את הערבותתחייב להחזיר לחברה הרוכש מ .25.5
כמו"כ  .  יין זהבענ )ב(2נתקיימו הוראות חוק המכר דירות הבטחת השקעות )סעיף 

בקשר עם  ווהבנק המלה על כל מסמך שיידרש על ידי הודע לרוכש כי יהיה עליו לחתום
תנה מהבנק המלווה, לפיו הבנק מו-ב החרגה סופי ובלתיקבלת מכתכך, כל זאת כנגד 

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

, אזי  ינהלהממזה חכירה חתום חו  או / רהאזהש הערת וכלא נרשמה לזכותו של הר
שאינו נמנה ל עו"ד נייטראלי ש הערבות הבנקאית לידיו הנאמנותימסור הרוכש את 

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

ק המכר והכל בכפוף לחו השקעותק הבטחת בחולכך התנאים הקבועים 
 .אמורכ )דירות()הבטחת השקעות(

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

לם ומים שישהבנק, בגובה כל אחד מהתשל מאתבנקאית ת ערבופוליסת ביטוח או 
, הכלול בתשלומים סףתמורה, למעט רכיב מס הערך המוהרוכש למוכרת ע"ח ה

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

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

 תנאיה, וכי תשלום המע"מ יועבר לרוכש באמצעות הבנק. ל

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

 לרוכש  הודע ברה לבנק המלווה. כן הח על ידי ברכי העתק מהסכם זה יוע לרוכש הודע .25.7
נית הזיכוי )הודעת בות הבנקאית הוא אף יחתום על חשי מקום שיממש את הערבוכ

שמומשה, וכן מתחייב  לסכום הערבות זיכוי( שתונפק לרוכש על ידי החברה ביחס
בהתאם  ביחידת הדיורהרוכש להמחות ולהעביר מיד לבנק המלווה את כל זכויותיו 

  .כם זההסל

ידי החברה בקשר  הבטוחה שניתנת על ור, חידת הדיבי עד למסירת החזקה בהר כימו .25.8
י הוראות חוק הבטחת השקעות הינה ערבות בנקאית או פוליסת לפעם הפרויקט, 

, מפעם לפעם, לפי החברה תהיה זכאית רלאחר מסירת החזקה כאמו יביטוח. מוסכם כ
בכפוף  ה בבטוחה אחרתיד יתנה עלשנ, להחליף כל בטוחה הסביר שיקול דעתה
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ק המלווה בנואישור ה רות(של רוכשי די עותהבטחת השק)דירות() מכרה ות חוקלהורא
 והרוכש ישתף פעולה ככל שיידרש לשם ביצוע פעולות אלה.

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

, אלא בהסכמה מפורשת יןמי מטעמו בלשכת רישום המקרקע אזהרה לטובתו ו/או
לטובתו,  ום הערות אזהרהלרוכש כי החברה רשאית לרש הודעובכתב של החברה וכי 

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

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

 הרוכש.

 מבוטלת.ה ופת כבטלחלעם יצירת בטוחה חלופית, תיחשב הבטוחה המו .25.10

ו שמספר חשבון הפרויקט ושם ק על מנת שהבנק יאשר לפנות לבניהיה רשאי ל הרוכש .25.11
תואמים את הפרטים הרשומים בבנק, וזאת בשלושת  הרוכשיקט שיש בידי רוהפ

 הבאות: הדרכים

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

 .03-6532628באמצעות מענה טלפוני במס'  .25.11.2

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

 שוברי התשלום.

המידע הנדרש בהתאם רוכש את כל ל מסרהמעמד חתימת הסכם זה כי ב תמאשרברה הח .26
 –של"ה ירות(, ת)הבטחת השקעות של רוכשי ד ות(כר )דירהמ)א( לחוק 1א2להוראת סעיף 

  להסכם זה. 'הבנספח פורט , והכול כמ1974

 : נותשו .27

תחילה את  ביצוע התחייבויותיה של החברה לפי הסכם זה מותנה בכך כי הרוכש יקיים .27.1
יבויותיו הוא על פי הסכם זה שמועד קיומן הנו עד וכולל מועד קיום התחייבות התחי

 החברה. 

יהיו בני  בהסכם זה על נספחיו לאי כלשהו אורכה או הנחה, שינוי בתנאר, ום ויתוש .27.2
שמע הטענה כי צד הסכים לשנות מהסכם זה יב ולא תבכתיעשו יתוקף אלא אם 

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

ו בשום מקרה שמשא יגזרו מהם גזירה שווה ולא ינים, לא יהוו תקדים, לכמה ענייב
 לצורך פירושו של הסכם זה. 
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לא יהיה תוקף או נפקות לכל  ם שבין הצדדים.הסכם זה בא להסדיר סופית היחסי .27.3
וכיו"ב, בין טא שה, טיוימצג, הבטחה, חוזר, פרסום, אמירה, סיכום דברים, בקשת רכ

 א מצאו בו את ביטויים המפורש. מו לחתימת הסכם זה ושלכתב, שקדבעל פה ובין ב
שה, זה זה מבטל כל מצג, הבטחה, חוזר, פרסום, אמירה, סיכום דברים, בקשת רכיחו

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

אחרת, ו/או טענה חוסר תום לב ו/או  ,יתלת הטעיה, הצגת מצג שווא, תרמשהיא בעי
שחלה על החברה  פרסומיםספחיו, מצגים וזה על נבמקרה בו יהיו חסרים בהסכם 

 .ביחס לפרטי יחידת הדיור עפ"י דין ןחובה לציי

( אינם מייצגים ייאור חשאלהחברה )כולל משרד עוה"ד  של י עוה"דכמובהר ומוסכם  .27.4
עוץ משפטי בקשר להסכם ירשאי לקבל י וכשוכש אלא את החברה בלבד וכי הראת הר

 זה ונספחיו מעו"ד מטעמו. 

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

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

או לדואר האלקטרוני בות לעיל, כתואחד למשנהו תשלח בדואר לפי ה כל הודעה מצד .27.7
תחשב  שלח בדואר. הודעה שתם זהשהרוכש ימסור לחברה במועד החתימה על הסכ

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

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

"י משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז ר עחוזה זה אוש .27.9
זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה,  ן". אין באישור"מחיר למשתכ

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

 כלשהי מביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו.

 ם: הצדדים על החתוולראיה באו     

 

 אודור נכסים בע"מ           הרוכש                     
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  'ס פ ח    אנ 

 ותנאי תשלום  מחירההדיור הצמדותיה,  יחידת 

 :חידת הדיורי .1

 2003 מגרש 13 -ו 10חלק מחלקה  10569גוש 
 

 ____בניין מס': ___ דירה מס':___ קומה מס': ___ מס' חדרים:   
 

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

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

_____ _______________________________________)ובמילים:____
 "(. מחיר יחידת הדיור)להלן: " ש"ח(
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, כאשר מדד הבסיס אמור בנספח זההפרשי הצמדה כ יתווספו למחיר יחידת הדיור
 . להלן 5כמפורט בסעיף לחישוב הוא מדד תשומות הבנייה 

  יםלוח תשלומ .3

ה מעמד החתימה על הסכם זולם ע"י הרוכש בממחיר יחידת הדיור יש 7%סך של  .3.1
 עד חתימת הסכם זה. ים ממוימ 3ולא יאוחר מ 

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

 ת הדיור.ממחיר יחיד 10%סך של  רתישולם למוכ 1.6.2020ביום  .3.3

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

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

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

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

 יחידת הדיור. ממחיר 10%מוכרת סך של ישולם ל 1.9.2021ביום  .3.8

 ידת הדיור.חיר יחממ 10%מוכרת סך של ישולם ל 1.12.2021יום ב .3.9

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

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

ו בהתאם לשיעור המע"מ שיחול שטרם בוצעו יהינוי בשיעור המע"מ והתשלומים השי
 במועד התשלום בפועל.

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

שלום כאמור, הוא כל זאת יבוצע תלחודש, ככל שב 15 -לבצע תשלום ב א ניתןלכי יודגש, 
 יחושב על פי המדד שיפורסם בסוף אותו היום.

ווספו לאותו תשלום ית"י הסכם ונספח זה ביום תשלומו של כל תשלום ותשלום עפ
 ומדד הבסיס ההפרש שבין המדד הקובעדה למדד בשיעור ולמו בפועל, הפרשי הצמויש

היה ותשלום זה לא . (15.12.2019שפורסם ביום  11/2019חודש מדד  -נוסיס הימדד ב)
ט בהסכם פיגורים כמפור ם זה ויחייב בריביתרה של הסכישולם במועד יהווה הדבר הפ

ההחזרים ויבים, גם לגבי הצמדת י ובשינויים המחה, יחול באופן הדדיף זהאמור בסע זה.
 .שעל החברה לבצע לפי הסכם זה

 א בחשבון.ת למדד הבסיס, לא תובדד מתחירידת מ
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ווי חשבון הלילבאמצעות פנקס השוברים  תשלומים על חשבון התמורה  יבוצעוה כל .6
אשר אליו  176ניף ה, סבבנק המלוו 171711מס' חשבון בנק ינו שההמלווה  בבנק

 חשבון )להלן: " חשבון התמורהמשולמים ע"י הרוכש על יופקדו הכספים ה
 "(. הליווי

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

 והעברת הזכויות הבניין כבית משותףשום היינה למוכרת בקשר לרימשפטיות שת
 ת גובהתקנות המכר )דירות( )הגבלפי חוזה זה בהתאם ל בדירה על שם הרוכש על

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

וצאות ואגרות ה ללב בפסקה דלעיל אינו כוכי הסכום הנקו להסרת ספקות, יובהר
טובת הבנק למשכנתאות, כהגדרתו תא או הערת/ות אזהרה לרות ברישום משכנהקשו
  ה.שי שמקורה בקונו/או כל זכות צד שלי המכר בהסכם 17 בסעיף

בעת ביצוע רישום הא בתוקף במועד הנוגע בדבר, ימציא הרוכש למוכרת אמצעי תשלום שי
  .הרוכששכנתא שנטל ר המום האגרות הנוגעות בדבשכה כאמור, בסכבל

 הרוכש לשלמו לפי הוראות הסכם זה.  כולל כל תשלום אחר שעלנספח זה אינו  .8
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 ' ד ספחנ

   כוח בלתי חוזר יפויי

 
 טה: אנו החתומים מ

 
 

 שם הרוכש 
 מס' זהות

  

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

ד או שהנ"ל פועלים ביחכ, עוה"ד הנ"לו"ד אחר ממשרד כל עופר וולהיים ו/או אור חשאי ו/או עה"ד ליעואת 
ת מיופיי כוחנו ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל המעשים והפעולונו וימורש ,נו/חוד להיות בא/י כוחיל

 : רט להלן( )כפי שיפו ת בממכרכויול הסכם המכר ורישום הזלשם קיומו ש הםם להלן או כל חלק מ המפורטי
מס'  יםמגרשכ דועים היבמקרקעין בממכר שיבנה שבילי/נו את הזכויות ולקבל בשמי/נו וב שרכול . 1

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

לבין תכן" שנחתם ביני וזאת בהתאם לחוזה מכר דירת "מחיר למש ("כר"הממ או/ו עין"רק"המק
 . "(המכר חוזהת )להלן: " מוכרה

כל הקשור בזכויותיי ו/או לל גם את המונח "הממכר" המופיע בייפוי כח והרשאה זה, כו 
, הן ה, הן בחלקה נפרדת או מגרש נפרדבנוא נתיי בקשר לממכר, הן במקרקעין שעליו הוהתחייבוי

ו במגרש נפרד, דת אקה נפרים בחלסוק בלתי מכחלק מסוים בחלקה נפרדת או במגרש נפרד, הן חל
יין או חלק ממנו ו/או או כל בנ/והן כחלקים מחלקות או מגרשים בלתי מחולקים לחלקה נפרדת, ו

ובין ל דירה ו/או חלק ממנה נבנו כבר כ  ו/אולק ממנה, בין שהבניין ו/או חלק ממנו חכל דירה או 
ין לפי חוק המקרקעותף בית משממכר נרשמו כבר כשהם עומדים להבנות בעתיד, בין שהבניין ו/או ה

בעתיד כתוצאה מפעולות  או ירשמו ובין שטרם נרשמו כאמור ובין שאלה יווצרו ו/ 1969-תשכ"ט
ה ים לבית/ים משותף/ים ו/או כתוצאבתספר ו/או הפרדתן ו/או רישום הבית ו/או מ תאיחוד קרקעו

  ול דעתו/ם שיק ון לפיו הנ"ל ימצאו לנכמכל פעולת רישום אחרת שהיא, בתנאים כפי שמורשי/נ
 .רהסבי

 

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

תב קשה לכח, שטר משכנתא, בעברת זכויות חכירה, בקשה להעברת זכויות חכירה, מש"ה
מכר עם ר בחוזה המשכנתא, הודעות משכון זכויות חוזיות, ו/או כל  מסמך הנזכ תחייבות לרישוםה

וץ לפי ראות עיניו נחמך ההמכר ו/או כל מס חוזהרקעין, כמפורט בקהממכר ו/או הבניין ו/או המ
ן מקרקעיביר בלשכת רשום השל כל אחד ממיופי כוחנו, כדי לרשום ו/או להע הסביר ושיקול דעתו

ת ל דרך אחרכר ו/או חלקי/נו במקרקעין בבעלות או בזכויות החכירה או בכשמי/נו את הממ על
לו )אם  יםצמודכוש המשותף, מחסן ו/או חצר ו/או גג הראפשרית, וכן את חלקי הפרויקט, ה

ית, מפה, מאת המוכרת על פי חוזה המכר, וכן לחתום על כל תכנ צמודים(, אותם רכשתי/נו
א ר כאמור לעיל, שיהיו דרושים לצורך ביצוע כל פעולה ללא יוצן, וכל מסמך אחיניהיות למהתחייבו
ת משרד ממשלתי ו/או אחר הבאה להבטיח א להן בלשכת רישום המקרקעין, והן בכ מן הכלל

ם וכשי הדירות בפרויקט נשוא חוזה המכר ו/או המתייחסירת ו/או אותנו ו/או את זכויות רוכהמ
כפי שיהיה מספר המקרקעין מפעם לפעם כתוצאה  או לממכר הנ"ל/קט ולפרוי למקרקעין, ו/או
ם משותפים על המקרקעין הנ"ל  יאו חלוקה מחדש ו/או רישום הבית/בתחלקות ו/ מפעולות איחוד

ייפוי כח בלתי חוזר להבטחת זכויות המועצה   חלקות מהמקרקעין הנ"ל ולחתום עלת ה ותו/או חלק
 על שם המועצה. ציבור והעברתם רכי דים לצעברת שטחים המיועלצורך ה
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 אותן ולבטלן בפנקסי המקרקעין וזאתן, לייחד הערות אזהרה בלשכת רשום המקרקעי םרשול . 3
ו/או לטובת  ירות מרוכשים ו/או לטובת המוכרתד וכשילטובתנו, לטובת רוכשי דירות, לרבות ר

כל רשות ו/או לטובת  יהעיריטובת הח וכיו"ב, ו/או לבנקים ומוסדות כספיים ו/או חברות ביטו
 מוסמכת אחרת.

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

או בקשה לרישום /קשה לרישום הבניין כבית משותף וב רבותהנ"ל בפנקס בתים משותפים, ל
ף בכל דרך ניין כבית משותם הבלרישו המשותף ו/או בקשההממכר כיחידה ו/או אגף נפרד בבית 

ד ממיופי כוחי/נו, ו/או בקשות של כל אח הסביר אחרת אפשרית, לפי ראות עיניו ושיקול דעתו
ן ו/או בקשה ינוי בצו הקשור בממכר ו/או בבניש ת כלון ו/או ביטול צו בתים משותפים, לרבוקלתי

לרשום צמידם לדירות, ולה המשותףיא חלקים מהרכוש לרישום צו חדש במקום הצו המקורי, להוצ
מיופי כוחי/נו, לשנות את כל אחד מ זיקת/ות הנאה, לרשום תקנון מוסכם לפי שיקול דעתם של

רך והכל לצו ות לניהול הבית המשותףיפבאס קבל הודעות, להופיע, להשתתף, ולהצביעלהתקנון, 
 . בממכר  וקיומו של הסכם זה ורישום זכויותינ

 
עין לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל חוזה עם כל בכל חלק מהמקרקיות בל זכור ו/או לקיהעבל . 5

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

ין אשר יהיה כתוצאה מפעולות פרצלציה ו/או  כל חלק במקרקע ו שלא מספרבקשר לממכר, יה
 איחוד ופרצלציה. 

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

אשר תבואנה ( ו/או כל החלקות "החלקות"מספרן אשר יהיה )להלן:  או שטחים במקרקעין יהיה
מוכים להם, ולהעביר חלקים מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה או רקעין אחרים הסו מקן, ו/אבמקומ

 רי , שט, ולצורך זה לחתום על כל בקשה, הצהרהגלהעניק כל זיקת הנאה מכל מין וסו לא תמורה,ל
לטובתנו  , שטרי ויתור על דרכים, ייחוד הערות אזהרה הרשומותאיחוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה

 יננסי מטעמנו לחלקות וכיוצ"ב. ות ו/או מוסד פכנתאנק למשו/או לב
 
התשריט הנלווה להם,  תוף ו/או חלוקה וצרופותיהם, לרבותל הסכם שיבשמנו ובמקומנו ע םחתול . 7

 כויותינו ככתוב בהסכם המכר.קעין סמוכים להם, והכל בהתאם לזקרולמ המתייחס למקרקעין
 
שינוי ו/או בניה נוספת שתרצה להיתר בניה, ל בקשהלכל  וולטובתנ מקומי/נום בשמי/נו וביהסכל . 8

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

 בקשר לכך.ובמקומי/נו הודעות על פי דין 
 

 או עירוני נו ובמקומי/נו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/ו להופיע בשמי/ ו/א נוגייצ ל . 10
מפקח על  ה ו/אוכת רישום המקרקעין, הממונה על המרשם שו/או ציבורי ו/או אחר כלשהוא, בל

מדידות ו/או  ן, מנהל מס שבח מקרקעין ו/או פקיד שומה ו/או מחלקתהמרשם ו/או רשם המקרקעי
(  " "רמ"יאו ברשם המשכונות, במשרדי רשות מקרקעי ישראל )להלן: ים למיניהם, ו/ן ערות בניועד

או /ו אחרתערכאה משפטית ו/או כל סמכות שלטונית  מוסד מוניציפלי ו/או אחר ובפני כלו/או ב
פסוק בכל והלשכות כאמור, המוסמכים על פי כל חוק לדון ו/או לבפני כל נושא משרה במשרדים 

המכר הנ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשות ו/או לחתום  חוזהן בין ו/או בעקיפימישרקשור בעניין ה
ות, יע, תבחוזים לרבות חוזי חכירה, התחייבויות ,קומי/נו על הצהרות, תעודות, בקשותמי/נו ובמבש

או משכנתא, /עסקאות, שטרות מכר ו/או חכירה ו תוכניות מכר,  ות,ויתורים, קבלות, תכניות, מפ
סמכים סכמי שיתוף, תקנון בית משותף, וכל תיקון ו/או שינוי של המנאה למיניהן, הות הד, זיקשעבו

קים, בבת חלין בבין בשלמות ובורישום הזכויות בממכר  רלצורך קיומו של הסכם המכ  ל, והכלהנ"
ת אחרת, ולנקוט ד ו/או בשותפות עם כל אדם, חברה ו/או אישיות משפטיאחת או מזמן לזמן, לחו

בכל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים ו/או  הסביר ול דעתוניו ועל פי שיקת עיפי ראול
 עיןוגעות בממכר ו/או בפרויקט ו/או במקרקנלשם ביצוע כל ו/או חלק מהפעולות ההמועילים 

 ובתנולט
, הארנונות, סים, האגרותינו, ועל חשבוני/נו את כל התשלומים, המ/שלם בשמי/נו ובמקומיל . 10

ה נו ו/או על הממכר, ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעודהם, החלים עלי/מיני טלים ליוהה
לעיל   זה,כח או רישום כל הפעולות הנזכרות בייפוי /מסמך שיידרש כדין, לצורך ביצוע ו ו/או כל

 ולהלן. 
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לגבי  תה ו/או זכות אחרו בלשכת רישום המקרקעין זכות בעלות ו/או זכות חכירעל שמנ םרשול . 11

 .על הממכר כר לעשות כל פעולה שימצאו לנכון כדי לבטל את הזכות שלי/נור נשוא חוזה המהממכ
 

לנו ו/או שתהיה לנו  יש ת שת ו/או זכות החכירה ו/או כל זכות אחרוולשעבד את זכות הבעל ןמשכל . 12
ו,  חי/נופי כוילנכון כל אחד מממשכנתא בדרגה ראשונה או שניה ו/או בכל דרך שימצאו במקרקעין, ב
ות, לפי  ו כמשכנתא"( או לפקודתו או בכל צורה ואופן כמשכנתא אבנקהק )להלן: "לטובת כל בנ

מגיעים ו/או שיגיעו  ם הומייורה הבנק, וזאת להבטחת סילוק כל הסכשהתנאים ולאותה תקופה כפי 
ם ל בהתאכשיורה הבנק, וה חברה מאתנו ללא הגבלה בסכום הכולל ו/או באותו סכוםלבנק ו/או ל

ין קרקעין בגלרשום הערת אזהרה בספריכם ו/או בלשכת רישום המ -. כמו כן המכר חוזהמור בלא
מיום  שנים 5של פה למשך תקו ת איסור העברת זכויות בממכרחהימנעות מעשיית עסקה לצורך הבט

ממועד  מביניהםשנים ממועד קבלת הודעה על הזכיה, לפי המוקדם  7או  לדירה 4קבלת טופס 
ות  ערת האזהרה הנ"ל, ולצורך כך לחתום על כל מסמך שיידרש ולעשו/או לתקן את הירה ירת הדסמ

 לה חוקית שתידרש לצורך כך. כל פעו
 

בה לעשות כן רה לנו המוכרת, אם חלה עלינו חושמסות ע לבנק על פקיעת הערבויות הבנקאייהודל . 13
 על פי חוזה המכר. 

 
דיע לכל הרשויות והגורמים הנוגעים כרת, כדין, להוהמו ו לביןנהמכר שנחתם בינים יבוטל חוזה א . 14

ל כך. להסכים לביטול עלקבל בשמי/נו ובמקומי/נו אישורים ה המכר, ולענין, אודות ביטול חוז 
שהוא, לרבות הערת אזהרה שנרשמה  חייבות שנרשמו לטובתנו בכל מרשםהת או/ולבטל כל הערה ו

ר הימנעות מעשיית עסקה, הערה בדב -רק  ך לארבות אלמה, בגין הממכר לטובתי/נו, אם נרש
נו  /ם הבניין כבית משותף, ולחתום בשמימכר כשירשלמחקה ולחזור לרשמה ו/או ליחדה למ

 ורך כך.לצ שיםובמקומי/נו על מסמך ו/או שטר הנדר
 

 תשום משכנתא לטובת האזהרה שנרשמה לטובתנו בגין הממכר וזאת לצורך רים לביטול העריהסכל . 15
עין, וכן לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל את הערת האזהרה לפרויקט במקרק לווהבנק מ

 טובתנו.ל
 

לאחר עם זכות העברה או ו/ ויות שבו, או כל חלק מהן, לעו"ד לאחרכר ייפוי כח זה על כל הסמיהעבל . 16
 ובכלל ם לפי ראות עיניה רם ו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את ענייננו הנ"ללאחרים, לפט

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

המוכרת, המעביר הממשכן, המלווה ו/או /הרוכשבשם משרד ספרי האחוזה גם בשמנו וגם ל ביפובט
כוחי/נו רשאים לייצג אף את המוכרת לשם ביצוע כל  לנו שמיופי ודעהכי הירים צהשני, והיננו מ הצד

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

זכויות צד ג' ועל כן לא בן הרחב ביותר מאחר ותלויות בו במורש כח זה הוא בלתי חוזר יפו ייפוי . 18
כל הפעולות שיעשו באי כוחנו שר/ים בזאת את ו מאוהנני/ טול ו/או לשינוייהיה ייפוי כח זה ניתן לבי

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

 אחרת.
 

ם חלק מהמקרקעין יהוומך ורק לנכסים הרטי( ומתייחס אד )פא מיוחוכח והרשאה זה ה ייפוי . 19
ו, בעקבות נינתיכל שכ ,גוש ו/או חלקות אחרים יספרמרקעין ינתנו למקכהגדרתם לעיל, גם אם 

ו/או בספרי רמ"י ו/או בפנקסי הבתים אלה נרשמו כבר בפנקסי המקרקעין ים נכספרצלציה, בין ש
ישום ו/או חידוש רישום ו/או תיקון אמור כתוצאה מרמו כו וירשרשנכסים אלה יווצהמשותפים ובין 

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

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

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

 
 , עו"ד_______

 

 'נספח ה
 

 לחוק המכר )דירות(  1א 2לרוכש בהתאם לסעיף הודעה 
 1974  – של"ה ירות תדשקעות של רוכשי הבטחת  ה

      

 הרוכש/ים  :לכבוד

 
 :יחידת הדיורפרטי 

 )בחלק( 10 10569
 )בחלק( 13

355-0440974 
 /ד/א 20/חכ/582מכ/ -ו 

2003              

פר מס מגרש תכנית חלקה גוש
 בניין

מספר 
 דירה

 (הדיור יחידת –)להלן 

 

/ד/א 20/חכ/582מכ/כנית ותי לפ 2003' מגרש מס  :יחידת הדיורפרטי המקרקעין שעליהם נבנית 
 –)להלן  בטירת כרמל 10569 בגוש 13 -ו 10 חלקהחלק מכע ודיה ,355-0440974 יתתכנ   -או/ו

 (.מקרקעיןה

 

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

 

 –ן )להל 1974-של"הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התבהתאם לה

 התחייב כדלקמן:החוק(, הרינו להודיעכם ול

טובתנו )להלן לשעבודן לבדות לטובתנו או שניתנה התחייבות קעין משועככל שזכויות המוכר במקר

 בהתקיים כל אלה: ריחידת הדיוי השעבוד לא ימומש מתוך ם כבי(, אנו מתחייהשעבוד –

 הושלמה; יחידת הדיורבניית         .1

 בדירה נמסרה לקונה; ההחזקה        .2

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

 (;שאינו תאגיד מלווה מבטחאו י תאם לחוזה המכר )לעניין תאגיד בנקאוה( או בהמלו

ק, או התקיימו א לחו2 ם לסעיף( לחוק, בהתא5( או )4(, )3)2הובטחו לפי סעיף  הרוכשכספי         .4

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

ר המשכונות, בתוך זמן ין, אצל רשות מקרקעי ישראל או במאגרקעמק, לרבות בפנקסי ההדיור

חידת ייהיה אפשר לפעול כאמור לגבי פרדת ונרישום  תירשם כיחידת יחידת הדיורסביר לאחר ש

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

 .הרוכשלת הסכמת בקבך , בכל עת ובלא צוריחידת הדיורלמעט מקרקעין, ה

 ישל אשראיחול לגבי שעבוד או לגבי התחייבות לרישום משכנתה שניתנו ב מובהר כי האמור לא

 תבטיח אותו. יחידת הדיורכי  הרוכש ד לקונה על ידינו או שסוכם עםשהועמ

  

 

 ספח ו' נ
 

 תכןמחיר למש רוכש דירתחסר דירה  -כתב התחייבות

 ___________________ ת.ז _______________________אני/ אנו, הח"מ, _____________

 ___________________________ת.ז _ ___________________________                           

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

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

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

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

ללים הקבועים בו לעניין "(, על הכהמכרזכתה המוכרת )להלן: "ו זב 450/2018חי/ מכרז רמ"י מס'ושג זה במ

   .הדירה שלרוכ ללים המתייחסיםהדירה כאמור, לרבות הכ

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

 להלן: 

ים ה במסמכי המכרז, וכי אני/נו מחזיק/ח זרה" כהגדרת מונם כי אני/נו "חסר/י דיאני/אנו מצהיר/י .א

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

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

נים מיום ש 5ישתה ועד חלוף ר למשתכן, החל מיום רכשלא למכור את דירת מחיאני/נו מתחייב/ים  .ב

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

לפיו   כםהשנים האמורות, על כל הס 5/7יב/ים שלא לחתום, לפני תום ו מתחי נאני/ . כמו כן,יניהםמב

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

 על משתכןל מחיר דירת מימוש של במקרה יחולו לא כאמור המשרד ותוזכוי זו התחייבות . ג

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

 .לבנק ידנו על ההלוואה

 האזהר הערת תרשם, ישראל מדינת או/ו המשרד לטובת כי ים/יםומסכ ים/שמבק נו/הנני .ד
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 כתב  פי על כןלמשת מחיר בדירת עסקה מעשיית להימנע תהתחייבו בגין ןהמקרקעי רישום בלשכת

 .זו נו/התחייבותי

נפר את התחייבותי/נו זו, אחויב/נחויב בתשלום בסך / ל שאפרככי כ ני/נו מסכימ/יםלי/לנו וא הודע .ה

 ד הבינוי והשיכון.₪ למשר 450,000

 
  ___________________    ________________ 

 הרוכששם                רוכש השם                
 

 אישור 
אשר  הנ"להרוכשים , __________עו"ד ________ יי,____________ הופיעו בפנשר כי ביום הריני לא

ויים  יו צפו כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהשהוזהר חרהזדהו בפניי ע"י תעודת הזהות שלהם ולא
  כונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי.כן, אישרו את נועים בחוק אם לא יעשו לעונשים הקב

     
 
 

_____________  
 חותמתחתימה +       

 
 
 
 
 

 יור רוכש דירת מחיר למשתכןמשפר ד –בות כתב התחיי

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

 _____________, ת.ז________________________________________                              

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

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

ן הקבועים בו לעניי "(, על הכללים זהמכרבו זכתה המוכרת )להלן: " 450/2018' חי/מכרז רמ"י מסמושג זה ב
   ים לרוכש הדירה.ור, לרבות הכללים המתייחסהדירה כאמ

 

 ים להלן: המפורט  ים וההתחייבויותפה למילוי התנאו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפולפיכך, מוסכם עלי/נ

י/נו מחזיק/ים נגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אדיור" כה אני/אנו מצהיר/ים כי אני/נו "משפר/י .א
 דירת מחיר למשתכן. על פי המכרז לצורך רכישת יור", הנדרשבאישור "משפר/י ד

 ז(.רח ט' לחוברת המכוסח המצ"ב )נספ"חסר קרקע ביעוד מגורים", בנ -תצהירחתמנו על  -כמו כן .ב
שנים  5החל מיום רכישתה ועד חלוף למשתכן,  שלא למכור את דירת מחיר בזאת  י/נו מתחייב/יםאנ . ג

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

 ל. "השנים הנ 5/7ת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום ת בדירוהסכם לפיו הזכוי
 תכן עלו במקרה של מימוש דירת מחיר למשלות זו וזכויות המשרד כאמור לא יחוהתחייב .ד

 כן, בנסיבות של איוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתידי בנק שיעניק לנו הל       
 .ידנו לבנק עון ההלוואה עלפר              

 שם הערת אזהרהישראל, תר בקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינתי/נו מנהנ  .ה
 ,בדירת מחיר למשתכן מעשיית עסקההמקרקעין בגין התחייבות להימנע  בלשכת רישום       

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

 
 
 

         _____________________                            __     ________________________ 

 הרוכש םש                                                                      הרוכששם                          

 

 אישור 

 אישור 
אשר  הנ"ל_____, הרוכשים _הופיעו בפניי, עו"ד ____________ ____________הריני לאשר כי ביום 

יו צפויים  וזהרו כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהעודת הזהות שלהם ולאחר שהבפניי ע"י תהזדהו 
 לעיל וחתמו עליה בפניי. הרתם דצשרו את נכונות הלא יעשו כן, אילעונשים הקבועים בחוק אם 

 

___________________________   _ 

 עו"ד,           

 

 

 קרקע ביעוד מגורים רסח -תצהיר

 

ג, לפי העניין, וילדיהם, יחיד או בן זו -" יחידיו למי מיחידיו )"לי ו/או לתא משפחתי ו/או יר, כי אין הריני מצה

ה  דרך קבע ונמצאים בחזקתם(, זכויות )בחלק שעול  עימם םירילד נשוי ומתגורולמעט  21להם שטרם מלאו 

 הלן: ל( בקרקע שמיועדת למגורים, כמפורט על שליש 

סח משולב, עליה חוק הגנת הדייר, נו בשכירות שחלבעלות/חכירה/חכירה לדורות/  -

 . 1972-תשל"ב

דרך אחרת  לדורות או בכלה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה זכות על פי חוז -

 מתנה/נאמנות וכיו"ב(. רושה/י)כגון: 

זכות ו א חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעילזר על פי זכויות בנחלה או במשק ע -

ם או בתשלום "(, ללא תשלוקיבוץ)להלן:"ושב שיתופי למגורים לחבר קיבוץ או מ

 מופחת מכוח חברותו בקיבוץ

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

 לה/פטור ממכרז.והגר

 הגדרות:

 תא משפחתי: 

ם או בלי ילדים )ללא עבציבור המקיים משק בית משותף,  דעהואו זוג זוג נשוי  -

 .  הגבלת גיל(
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חודשים מיום הגשת הבקשה  3ינשא תוך רשמו לנישואין ועומדים להזוגות שנ -

 .חסר דירה נפקת תעודת זכאות של לה

שנה,   21שהוא רווק וטרם מלאו לו  לפחות ורי/ת( עם ילד אחדה עצמאי )חד ההור -

 . ונמצא בחזקתו ו דרך קבעהמתגורר עימ

-  

 __________________             ________________ 

 הרוכששם                                                            הרוכששם            
 
 
 
 
 
 

 : אישור
 

ר  ולאח נ"לההרוכשים בפני  ו___ הופיע_____ה כי ביום __ אשר בזמ__________, עו"ד, אני הח"מ, ___
ונשים הקבועים בחוק, צפוי/ה לעת האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה ר אשהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומ

 ני. את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ אישר/ה
 

       
 

       ____________ 
 ותמתימה וחתח                             

 
 
 
 

 רודי רמשפ -חסר קרקע ביעוד מגורים -תצהיר
 
לפי הענין, וילדיהם בן זוג,  יחיד או -"יחידיולמי מיחידיו )"או ריני/ו מצהיר/ים כי אין לי/לנו ו/ה

כויות ם(, זעימם דרך קבע ונמצאים בחזקת )ולמעט ילד נשוי( ומתגוררים 21או להם שטרם מל
 תן להוציאדת למגורים, על פי תוכנית מאושרת, מכוחה ניע המיועק)בחלק שעולה על שליש( בקר

 ורט להלן:פהיתר בנייה, כמ
 
 .1972 -"בגנת הדייר, נוסח משולב, תשלליה חוק הירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עחכ/בעלות -

 
או בכל דרך אחרת )כגון: כירה וזה לבעלות/לחכירה לדורות/לחזכות על פי חוזה פיתוח/ח -

 ות וכיו"ב(.נה/נאמנתירושה/מ
 
ות למגורים זכ )או בכל דרך אחרת כאמור לעיל( או ל פי חוזהזכויות בנחלה או במשק עזר ע -

ו בתשלום מופחת מכוח חברותו "(, ללא תשלום אקיבוץ" הלן:שיתופי )ללחבר קיבוץ או מושב 
 בקיבוץ.

 
ה/פטור ה והגרלמת במסגרת זכייה במכרז פומבי/הרשבעלוזכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/ -

 ממכרז.
 ניה יות בדירה בשלבי בזכו -

 
 :גדרותה
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זכויות שהוא בעל שנים ומעלה,  35או יחיד בן , יוידחלהלן ו/או מי מיכהגדרתם  :משפחתי תא
חודשים מיום מתן אישור  12-ים יחידה , אשר תימכר לא יאוחר מגורכמפורט להלן בדירת מ

בדירת  לעילו שהיה בעל זכויות כמפורט אמשתכן, ל, שרכש כדירת מחיר 4, טופס הדירה וסכללא
 ורכישה כאמשתכן ומכר אותה קודם לרלמ שקדמו לרכישת דירת מחירהשנים  3-ביחידה  יםמגור
  וכן:

 לדים )ללא הגבלת גיל(.ור המקיים משק בית משותף, עם או בלי יזוג נשוי או זוג ידוע בציב-
ים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת חודש 3 ךנשא תויו לנישואין ועומדים להשמזוגות שנר-

 חסר דירה.זכאות של 
המתגורר עמו שנה,  21 ד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לואח הורה עצמאי )חד הורי/ית( עם ילד-

 בחזקתו.דרך קבע ונמצא 
 

 מת המצהיר ___________ חתי________ מספר ת.ז. ___שם משפחה:_______ שם פרטי: _
  

 זוג:בן/בת 
 מת המצהיר __________ חתי_______ שם פרטי: _________ מספר ת.ז. ____משפחה: םש
 

 התצהיר נדרשת חתימה של שני בני הזוג עלג, במקרה של בני זו
 

 אישור עו"ד
 

בכתובת  __________ו"ד ע, בפני ו/הופיעי לאשר כי ביום _____ הרינאני הח"מ, 
______ ומר/גב' ____________ . _____ז___ ת.________ מר/גב' __________________

 להצהיר ו/הםעליו כי /זהרור שהלאחוהו על ידי באמצעות תעודות זהות, __ אשר זות.ז. ________
 את נכונותאישר/ו כן,  ו/עשהילא קבועים בחוק אם לעונשים היהיה/ו צפוי/ים י ת האמת וכא

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

 
 
 

 

 ' נספח ז
 

 ור חשאי חברת עורכי דיןליאו/או  ליאור חשאיעוה"ד     לכבוד:

 

 דבר ייצוג משפטיהוראות ב הנדון:

 

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

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

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

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

 "(; ם ההסכ" )להלן:ה ם הרכישהמפורטים בהסכ

 גע לייצוג המשפטי על ידך. בנורות הוהתבקשנו להעלות בנספח זה הב   והואיל:
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 רים כדלקמן: היכך אנו מצאי ל

  :אי לכך

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

היות מיוצגים אותנו וכי אנו זכאים ל(, וכי עוה"ד אינם מייצגים "עוה"ד"ן: )להל מטעמו

 על חשבוננו.   נו,מטעמ בעסקה זו ע"י כל עורך דין אחר

 

זאת  יות של היזם בלבדהנכס על שם הרוכש הינן התחייבו וםבקשר לרישכל התחייבויות 

 חברה. כר הטרחה ישירות לעוה"ד המייצג את השת על אף כי אנו משלמים א

 

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

 

לפינו ביחס לרישום זכויות ה כזה זוכי היזם רשאי לקיים את חיוביו על פי חלנו  הודע

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

 

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

ים כהליכים משפטיים מכל סוג, ולרבות הלי תלרבו או בקשר ליחידת הדיור/הנ"ל ו

 יים כנגדנו ו/או מטעמנו.שפטמ

סכם זה יעשה על ידך במועד הקבוע יווח עבורנו לרשויות המס בגין ההדנו כי גם הודע ל

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

  חריות בקשר עם אמיתות הדיווח לרשויות המס. בכך כדי להשית עליך א לא יהיה

 

 :ה באנו על החתוםראיול
  
     

 _________חתימה: ___________  ____________________ חתימה:
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 'חנספח 

 
)להלן ביחד ולחוד:  שנחתם בין _______________רד מהסכם פנ נספח זה מהווה חלק בלתי

קו לטובתו על ידי הבנק, היא רח' למשלוח ערבויות, שיונפ( שכתובתו "הרוכש"
כסים בע"מ מס' חברה נ אודורבין , ו___ס' _______ עיר _________מ ________________

על כל תנאיו ותניותיו, הנו  ,זהנספח . _________מתאריך ____( "החברה"להלן: ) 514667559
, ובנק 1973 - ( תשל"גלחוק החוזים )חלק כלליוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' בגדר "ח

 "אדם שלישי". -זה לעיל כ( ייחשב לצורך האמור בסעיף בנק""ה :הלןלבע"מ ) _____________
 

 מתחייבים בזה כדלקמן:הצדדים מצהירים ו
 

ל מקרה של סתירה בינו סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם, ובככו הוראות נספח זה ייחשב .1
 ספח זה עדיף.ההסכם, יהיה האמור בנ לבין האמור בגוף

( "המקרקעין")להלן: דירה שרכש על פי ההסכם ת המוקמ המקרקעין עליהםלקונה כי  הודע .2
ים נשכממו( "פרויקט"הקט הנבנה/שיבנה עליהם )להלן: הם ובפרויוכל הזכויות הקשורות ב

נק על פי בשעבודים מדרגה ראשונה, וכי זכויות הבאו ימושכנו לטובת הבנק במשכנתא ו
, כל על פי ההסכם רכשש רהיבד הרוכשבודים דלעיל עדיפים על פני זכויות המשכנתא והשע

 .ומשו מתוך הדירההמשכנתא והשעבודים דלעיל לא ימ כיבכתב  בנקהאישר עוד לא 

, הרוכשותיה כלפי , לפי חוק המחאת חיובים, את כל זכוידבוהחברה ממחה לבנק על דרך שע .3
הכספים והתשלומים המגיעים לחברה ממנו  וזרת לקונה לשלם את כלונותנת הוראה בלתי ח

 .ידי החברהל מסרו לו עשוברי התשלום שנאמצעות ב אך ורקכם ההס יפ על

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

מס הערך המוסף  את יכללו אל שהרוכ שיקבל בנקאיותה ערבויותה לפיו( "דירות המכר
כי  הרוכשרה.  מובא לתשומת לב על חשבון מחיר הדי הרוכשו ישלם ותבתשלום א שנכלל

האוצר, לשלם לקונה את סכום המכר דירות, על הקרן שהוקמה במשרד  קחובהתאם לאמור ב
ו בלמוכר על חשבון מחיר הדירה, במקרה  הרוכשם וסף הנכלל בתשלום ששילמס הערך המ

שר לאותו תשלום, בהתאם לתנאיה. בקפי החוק  על הרוכשהערבות הבנקאית שיקבל  ומשתמ
 תשלום זה יועבר לקונה באמצעות הבנק.

ום כלשהו המגיע ממנו לחברה על פי כי הדרך היחידה והבלעדית לתשלום סכ הונלק הודע .5
י ת כבזא במתחיי הרוכשתשלום שנמסרו לו על ידי החברה. ם היא באמצעות שוברי הההסכ

כי מלוא רה אלא באמצעות שוברי התשלום, ודין רכישת הלא ישלם סכום כלשהו לחברה בגי
דירה ישולמו לחברה באמצעות שוברי ה  הכספים המגיעים לחברה בקשר עם רכישת

לחברה בקשר על הפסקת העמדת מימון לקונה כי אם וככל שיוחלט  הודעשלום.  הת
ת טל האפשרוכם בין  החברה והבנק, יכול שתבומוספי ה לפרויקט, בהתקיים העילות לכך על
 לעשות שימוש  בפנקסי השוברים.  

לחוק  50 מרשות המסים לפי סעיף וראו מתחייבת לקבל אישהחברה מצהירה כי קיבלה  .6
חובת תשלום  שהרוכ, לפיו לא חלה על 1963 –מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג  מיסוי

 . הדירשת הימקדמה לרשות המסים בקשר עם רכ

יקט ושם שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרות נק על מנבל לפנות יוכל כי לקונה הודע .7
 176 ים הרשומים בבנק, וזאת באמצעות סניףטפרתואמים את ה הרוכשהפרויקט שיש בידי 

 _______________פר סבמ טלפוני מענה אמצעותב, חולון 26רח' הרוקמים  שכתובתו
 .www.bankhapoalim.co.ilשהוא  בנקשל ה ובאמצעות אתר האינטרנט

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

http://www.bankhapoalim.co.il/
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 הסכום את וכןכם המכר, לנתונים שצוינו בהס אםבהתתעודת הזהות שלו  ומספרלו את שמו 
עמלה ממנו ה תשלום תגבביצוע כל תשלום באמצעות שוברי הין י בגכלקונה  הודע. לתשלום

 יבוצע התשלום על ידו.ו בשיעור המקובל בבנק ב
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תו על ידי הבנק, היא הכתובת כתובתו למשלוח ערבויות שיונפקו לטוב כימצהיר בזאת  הרוכש .9
 בניההלידי סקטור )מתחייב בזאת להודיע לבנק בכתב  הרוכשמבוא לנספח זה. המפורטת ב

על כל  (__________________ __ ____תובת נדל"ן באמצעות דואר אלקטרוני לכוה
 י בכתובתו המפורטת דלעיל.שינו

לשהי שקיבל ו/או שיקבל כתנאי למימוש ערבות בנקאית ככי נק, בה מתחייב כלפי הרוכש .10
ם כ, או יבטל הסבדירהמיד לבנק את כל זכויותיו שרכש, ימחה ויעביר  רהלדימהבנק בקשר 

 וכשהרכמו כן  הכל לפי בחירת הבנק. - של החברה יחזרו לבעלותה בדירההזכויות שך כ ,זה
ת  יחתום על הודעות זיכוי המבטלות א – רמוכתנאי למימוש ערבות בנקאית כאמתחייב כי 

 ישת הדירה. חשבוניות מס שקיבל מהחברה בקשר לרכ

יפה כלפיו בקשר עם עק ו/או לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה הודעיר כי מצה הרוכש .11
על ידי ת שהוצאה לטובתו הנרכשת, למעט הערבות הבנקאי ירההדבקשר עם  הפרויקט ו/או

 הבנק, אם הוצאה.

בות לקונה שאין לבנק כל מחויי הודעבזה כי פגוע בכלליות פיסקה זו לעיל, מודגש לי מבל
הפרויקט  נייה שלהב שלמתהמכל מין וסוג שהוא, בקשר לבניית ו/או לפיו כלפי החברה ו/או כ

 בות כלפי החברה ו/או כלפיולקונה שאין לבנק כל מחויי הודע .וכשה על ידשנר הדירהו/או 
ב ביצוע הבניה ו/או לקיום קשר לטיב הבניה ו/או איכותה ו/או קצבא מכל מין וסוג שהו

 על פי הסכם זה. הרוכשה כלפי שהי מההתחייבויות החברהתחייבות כל

העמדת מימון לחברה  עםפיו בקשר לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלין כי א לקונה הודעכן 
שבין החברה ובין הבנק ו/או  םסככי כל המימון לבניית הפרויקט על ידי החברה וו/או העמדת 

פגוע ו/או לגרוע באמור בהסכם זה כדי ל ואין זכויות כלשהן נהוקו אינם מקנים להוראותי
יקט, רוק בקשר לפו/או יחתמו בין החברה לבין הבנ תמושנח םמזכויות הבנק על פי המסמכי

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

ורך לו שהפקוח על פרויקט הבניה נעשה לצ דעהוכלפי הבנק כי  הרוכשכן מצהיר בזה  מוכ .12
חייב את הבנק י לח כדוהפק י של החברה כלפי הבנק, וכי אין במנגנוןהבטחת פרעון האשרא

או שהם מוקצים  י קצב התקדמות שלבי הבניה בפרט,לפמשולמים  הרוכשלוודא שכספי 
ויבות כלפיו בקשר , כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחכללב, זההסכם לבנית הפרויקט, נשוא 
עלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על יהיה מנוע מלה הרוכשו עם פקוח על הפרויקט,

 .ויקטרהפ

הנעשה  שהוא אינו יכול להסתמך על הפקוחי ן חד משמעלו באופ הודעמאשר בזה  כי  רוכשה .13
וע עליו כל אחריות להסתמכות שיכולה לנבמר והבנק מסי פרויקטקשר עם הבעבור הבנק 

 וח.כתוצאה מקיום מנגנון הפק הרוכשאצל 

על נספח  ותימתחי וכ קנק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבכי העת הודעלקונה  .14
ויות הבנק על פי כל האמור בו לרבות לכך שזכידו למצהתחייבות זה מהווה הסכמה ו

 ל פי ההסכם.עו השעבודים גוברות על זכויותי

ן חתימת ההסכם, וכי נית האמור בנספח זה הודע לו מראש עוד לפנימצהיר בזה כי כל  הרוכש .15
 לאור הנתונים שבו. ירהת הדשלו זמן סביר להימלך בדעתו אם לבצע את רכי
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