
  מכר מיום __________לחוזה  נספח
 2017ב___________ ביום ___ לחודש _____ שנת  םונחת ךשנער

 
 

 51-248097-1. א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ח.פ. 1  בין:
 51-124361-0. עץ השקד יזום בע"מ ח.פ. 2  
 , הרצליה 91מרחוב מדינת היהודים   
 ("המוכרת" )להלן:  

 
 ;מצד אחד                          

 
 _________ ת.ז. ________ .1  לבין:

 _________ ת.ז. ________ .2  
 מרחוב ___________, ___________  
 טל': ______________  

 שניהם ביחד וכל אחד לחוד ובערבות הדדית ביניהם 
      ("הקונה")שיקראו להלן: 

 ;מצד שני             
 
 

מס' וביום _________ נחתם בין הצדדים חוזה מכר דירה למשתכן ביחס לדירה  הואיל
בחוזה ם בפרויקט, כהגדרתבקומה האחרונה בבניין מס' ___ זמני  ____, המצויה 

 (;"הדירה" -ו "החוזה"המכר )להלן בהתאמה: 
 

מול הרשויות המוסמכות לצורך קבלת האישורים ו/או  /תפעלפועלת והמוכרת והואיל 
על מנת לבצע בנייה ו/או  ,הנדרשים על פי דין)לרבות תיקון היתרים( ההיתרים 

לצורך שימוש בגג העליון  -לעשות שימוש בגג העליון של הבניין, לרבות אך לא רק 
כמסומן ומצוין בתוכניות המכר והמפרט הטכני   והכלכמרפסת גג פתוחה, 

 ;("הגג העליון")להלן:  1א'נספח המצורפים לחוזה כ
 

, המוכרת מעוניינת לאפשר להלן 1וכפוף להתקיימות התנאי המתלה כאמור בסעיף  והואיל
 זה להלן; ובכפוף לתנאי נספחכמפורט  ,את הגג העליון לרכושלקונה לבחור האם 

 
, והכל בהתאם רכישת הגג העליוןתנאי את ברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר  והואיל:

  ; זה נספחלהוראות 
          

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  
 

ם החלטה מוסכם בין הצדדים כי היה ותתקבל החלטה של רשות מוסמכת )בין א .1
נהלית( לפיה המוכרת רשאית לעשות שימוש בגג העליון שיפוטית ובין אם החלטה מ
העליון, וכן יתקבל היתר בניה כדין ו/או תיקון להיתר בניה ולאפשר יציאה מהדירה לגג 

הקונה  (,"התנאי המתלה"הלן: עיל ול)ל כדין ביחס לבניית הגג העליון על כל הנובע מכך
 הגג העליון וזאת בכפוף לתנאים שלהלן )במצטבר(: את לרכושיהיה רשאי 

 הקונה מילא את כל התחייבויותיו בהתאם לחוזה, במלואן ובמועדן. 1.1

לרכישת הגג זכותו תמורת רכישת הגג העליון, אם וככל שהקונה יבחר לממש את  1.2
)כולל מע"מ( בתוספת  ₪_________ישלם הקונה למוכרת סך של  –העליון 

 הפרשי הצמדה למדד הבסיס, בהתאם למועדים הבאים:

היתר לבניית הגג הודעת המוכרת בדבר קבלת ימים ממועד  30תוך  1.2.1
)כולל מע"מ( המהווה  ₪ __________ הקונה סך שלהעליון, ישלם 

 מהתמורה בגין רכישת הגג העליון.  35%

או ממועד התשלום הראשון  זה נספחחודשים ממועד חתימת  12תוך       1.2.2
ישלם הקונה סך של  ניהם(י)לפי המאוחר מב 1.2.1 יףהמנוי בסע

רכישת הגג מהתמורה בגין  40%)כולל מע"מ(, המהווה __________ ₪ 
 העליון.



ימים לפני מועד המסירה, ישלם הקונה סך של  30 -עד ולא יאוחר מ 1.2.3
מהתמורה בגין רכישת  25%)כולל מע"מ(, המהווה  ___________ ₪

  הגג העליון.

בגין הפרשי הצמדה למדד הבסיס, וכי התמורה  יתווספויובהר כי לסכומים הנ"ל 
"התמורה בגין הגג ן הדירה )להלן: לתמורה בגימהווה תוספת הגג העליון 

יובהר כי התמורה בגין הגג העליון מחושבת בהתאם לכללי מכרז מחיר  (. העליון"
 למשתכן.

   ., ככל שיחולהקונה יישא במס הרכישה הנובע מנספח זה 1.3

ייחשב הגג העליון כחלק  – ירכוש את הגג העליוןהיה והקונה יובהר כי למניעת כל ספק,  .2
 יחולו ביחס אליו כל הוראות החוזה.ובלתי נפרד מהדירה, 

במסגרתה  מוסכם כי ככל שיתקיים התנאי המתלה, המוכרת תודיע לקונה בהודעה בכתב .3
בתנאי נספח זה, וכן  יתבקש הקונה לחתום על אישור בכתב בדבר רכישת הגג העליון

 14, וזאת תוך הרכישהבהתאם להסכם  ,ככל שיידרש המיסים,לרשות  דיווחלחתום על 
יעביר למוכרת  לא הקונה שבו במקרה. הועברה לקונה הודעת המוכרתימים מהמועד שבו 
יודיע במקרה שבו הקונה כאמור או ויחתום על דיווח לרשות המיסים  את האישור בכתב

או במקרה שבו  אשהי סיבה מכל, בכתב כי אינו מעוניין לרכוש את הגג העליוןלמוכרת 
 .ומבוטל בטל יהיה זה נספח אזי, לא יתקיים התנאי המתלה

שככל שהוא יודיע בכתב למוכרת כי אינו מעוניין לרכוש את הגג  ,הקונה מצהיר כי ידוע לו .4
  3העליון או לא יעביר למוכרת את האישור בכתב בדבר רכישת הגג העליון כאמור בסעיף 

זכות ו/או סעד ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר הקונה מוותר על כל  אזי -לעיל 
 .ועניין דבר לכל משותף רכוש יהווה העליון הגג ידוע לועם הגג העליון, ו

ובין  נספח זהבכל סתירה בין הוראות . חוזהאין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהוראות ה .5
 .נספח זהיגברו הוראות  – חוזהההוראות 

 
             _______________                                               _______________ 

 הקונה                                                                      תהמוכר                  

    


