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 דירת מחיר למשתכן –וזה מכר ח

 

   2018 יום ______ לחודש ____________ שנתב  __________ונחתם ב ךנערש
 
 
 

   בין:
 51-248097-1א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ח.פ.  .1
 51-124361-0עץ השקד יזום בע"מ ח.פ.  .2

 , הרצליה פיתוח91מדינת היהודים כתובת לצרכי הסכם זה:   
 (ת"רמוכה": ביחד )להלן  

 

 ;צד אחדמ
 בין:ל

 . ______________________________ ת.ז. _____________________ 1
 . ______________________________ ת.ז. _____________________ 2

 מרחוב  ___________________________ 
 טל' ____________________

 "(הקונה" הלן:ל יניהםות הדדית בבבערו )כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד

 ;צד שנימ
 

מקרקעי ישראל  תרשוב 20.12.2113בעלת זכויות חכירה מהוונות עד ליום הינה ת רמוכוה  :לואיה
זכייתה במכרז  חווזאת מכבעתלית, לן, המקרקעין כהגדרתם לה של"(, מ"יר)להלן: "

מיום ה ועל פי חוזה חכיר "(זמכרה)להלן: " 265/2015י/חמס' במסלול מחיר למשתכן 
21.3.2016; 

 
בבניין  _____הנמצאת בקומה ___ מני זס' מת בדירה וכויזהן הקונה לרכוש את וברצו  ל:יהואו

 ____ -ו זמני _____מס'  ותחדרים, ובחני ____, המכילה ("הבניין")להלן:  __Cמס' 
 והכל כמפורט)נספח א'(,  המכר בתכניותומחסן מס' זמני ______ אם וככל שקיים וסומן 

יבנה על תש, "(רממכה" או "הדירה)להלן: " המצורפות לחוזה זה המכר בתכניות
עם הדירה המקרקעין ולקבל על עצמו את כל הזכויות, החובות וההתחייבויות בקשר 

 ;; וברצון המוכרת למכור לקונה את הדירה, הכל על פי חוזה זההתכישור
 
ת במקרקעין רמוכהשועבדות זכויות דנה/מבשועתקט יך ליווי פיננסי של הפרורלצוו ל:יהואו

 "(; תאנמשכהלהלן: ") הבנק כהגדרתו להלןובפרויקט לטובת 
 

ן הצדדים לקבוע ולהגדיר את מכלול היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות וברצו ל:יהואו
 ה;זוזה ח

 
 :הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ךפיכל

 
 מבוא, נספחים ופרשנות .1

 והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. לחוזה אמבוה .1.1

ת המסמכים הבאים המהווים אלא יקבע במפורש אחרת בין הצדדים כולל "החוזה"  אם .1.2
 חלק בלתי נפרד ממנו:

 סמך זה שכותרתו "חוזה". מ .1.2.1

 המכר.ות יתכנו יטכנהפרט המ - ספח א'נ .1.2.2

 תשלומים ומועדים. - ספח ב'נ .1.2.3

 ח.ופוי כיי - ספח ג'נ .1.2.4
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 .ליווי בנקאי - ספח ד'נ .1.2.5

 דף נלווה לפנקס השוברים. - 1נספח ד' .1.2.6

 אישור רוכש על קבלת פנקס שוברים.  – 2נספח ד' .1.2.7

 .מבוטל -פח ה' סנ .1.2.8

 נוסח של כתב התחייבות לרישום משכנתא. - נספח ו' .1.2.9

 שומה עצמית מס רכישה והתחייבות לתשלום.  ספחנ - ספח ז'נ .1.2.10

 .תצהיר וכתב התחייבות רוכש - נספח ח' .1.2.11

משמעות בין הוראותיו של מסמך -התאמה ו/או דו-ל סתירה, ו/או אימקרה ש בכל .1.3
ממסמכי החוזה לבין הוראות שבמסמך אחר של החוזה ו/או בין הוראות מהוראותיו של 
מסמך כלשהו של החוזה בינן לבין עצמן, יקבע הסדר הבא: חוזה זה, המפרט הטכני 

  .המכר ותכניות

 בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.הכותרות בחוזה נועדו לנוחות ההתמצאות  .1.4

 -אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. האמור בחוזה בלשון זכר  -האמור בחוזה בלשון יחיד  .1.5
 אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

 הגדרות .1.6

נוסף על כל הגדרה אחרת במבוא לחוזה או בגופו ובלי לגרוע מכל הגדרה כאמור, תהא 
 ה למונחים הבאים המשמעות שלצידם:בחוזה ז

 
וזאת  ,בסך הכל דירות 182 -ויכללו כו על המקרקעין משר יוקאים יניבנמספר 

לגרוע מיתר זכויותיה של המוכרת על פי הוראות חוזה זה, לרבות ובדגש  מבלי
  .להלן 3.5על סעיף 

 

  "פרויקט"ה

או תאגיד בנקאי ו/או גוף /ופיננסי  דמוסבע"מ ו/או לישראל בנק דיסקונט 
פי שיקול דעתה הבלעדי, לר בהסכם, שהתקלת רמוכהבחר תמממן, עימו 

 קט.יפרוללצורך מתן ליווי פיננסי 

"הבנק" או 
"הבנק 

 המלווה" 

או  "החוזה" וזה זה וכל נספחיו.ח
 "חוזה זה"

 "חוק המכר" .1973 –וק המכר )דירות(, תשל"ג ח

"חוק  .1969 –וק המקרקעין, תשכ"ט ח
 המקרקעין"

 2חלקות  10528א בגוש /362כ/מס' מתוכנית לפי  157 – 151ם מס' יגרשמ
א /362פי תוכנית מס' מכ/ל 162– 158)בחלק( ו/או מגרשים מס'  5-)בחלק( ו

לפי תוכנית מס'  169 - 163ם מס' יגרשמאו /ו)בחלק(   5חלקה  10528בגוש 
  )בחלק(. 5-)בחלק( ו 2חלקות  10528א בגוש /362מכ/

 א./362מכ/ת מס' יוכנתהתכניות החלות על המקרקעין לרבות  לכ

 "המקרקעין"

 

 
או   "ע"התב"

 "התוכניות"

כן כל עורך דין הפועל עבורם ופרל כהן צדק לצר ברץ,  דמשרמל עורך דין כ
 ו/או בשמם ו/או מטעמם ו/או בהרשאתם.

"ב"כ 
 המוכרת"

או  יה"יעירה" ה, לפי ההקשר והעניין.יידה המקומית לתכנון ובנועו הוא תתליעת ייריע
ות "הרש

 ת"יקומהמ
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, אשר יהא קבלן מורשה ובעל סיווג מתאים תוכרהמדי יבלן שייבחר על הק
 ט.יקרופלביצוע העבודות לבניית הדירה וה

 "הקבלן"

בשיעור המדרגה הגבוהה ביותר בחשבונות חח"ד עסקי או בריבית  תיביר
 בע"מלישראל בנק דיסקונט בשיעור המירבי בגין חריגה המוטל על ידי 

חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש )הגבוהה מביניהן(, הקיימת  נותוחשבב
באותה עת, מחושבת על בסיס יומי. מוסכם כי אישור בכתב של הבנק בדבר 

 גובה הריבית תהווה ראיה מכרעת בעניין.

 

"ריבית 
 פיגורים"

 
 
 

 מכרה .2

 ט.יקת הפרואבאמצעות הקבלן ת מתכננת לבנות/בונה על המקרקעין כרהמו .2.1

מתחייבת לבנות ולהקים את הדירה ולמסור את החזקה בה לידי הקונה ולהעביר  תכרהמו .2.2
 "י לצורך חתימה על חוזה חכירה רמת את הקונה לוהפנלכן ואת הזכויות בדירה לקונה, 

זה להלן, והקונה  החוזב, כמפורט עם הדירה בקשראו לרשום לטובתו הערת אזהרה 
ת, לקבל בה את החזקה, לשלם למוכרת מתחייב לרכוש את הזכויות בדירה מאת המוכר

את התמורה במלואה ובמועדיה, כפי שנקוב בנספח התשלומים והמועדים המצורף לחוזה 
 , ולפעול בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה. ספח ב'נכ

 הקונהות ייבויהתחות וצהרה .3

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר, מאשר הקונה

  מבוטל. .3.1

, שלא בדרך השתתפות "למשתכן מחיר"בפרויקט  זכאי לרכוש דירה הינו כי מצהיר הקונה .3.2
  .וכן לחתום על חוזה זה בהגרלה

וכן  ,הקונה מצהיר שידוע לו שהינו מחויב לתנאי התוכנית מחיר למשתכן ותנאי המכרז .3.3
במסגרת פרויקט  כל מסמך ו/או אישור שיידרשו למוכרת הקונה מתחייב להמציא למוכרת

  . נוי והשיכון ו/או חברת הבקרה"מחיר למשתכן", לרבות עבור משרד הבי

 תנאי את או/ו לקונה הקשורים המכרז תנאי את יפר לא כי, המוכרת כלפי מתחייב הקונה
 או/ו הוצאה כל בגין המוכרת את לשפות מתחייב והינו, למשתכן מחיר תוכנית תקנון
 דרישתה עם, ל"הנ והתקנון המכרז תנאי הפרת בגין למוכרת שייגרמו נזק או/ו הפסד

 .  משפטיות הוצאות בגין לרבות המוכרת של הראשונה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקונה מצהיר כי הוא עומד וימשיך לעמוד בכל התנאים 
הנדרשים על פי תנאי המכרז לצורך רכישת דירה, כי חתם על כל המסמכים הדרושים 

ל רכישת לצורך קבלת אישור משרד הבינוי והשיכון לרכישת הדירה, לרבות "תצהיר ע
 דירה שלא בעקבות הגרלה" אשר העתקו מצורף לחוזה זה כנספח ___ 

(, והקונה עומד וימשיך לעמוד בכל ההצהרות והתנאים הקבועים "התצהיר")להלן: 
 בתצהיר לצורך רכישת הדירה וחתימה על חוזה זה. 

עומד ידוע לקונה כי אם יתברר, בכל עת ואף לאחר חתימה על חוזה זה, כי הקונה איננו 
בתנאי הזכאות הקבועים במסלולים לדיור מפוקח כאמור בתצהיר, אזי משרד הבינוי 
והשיכון יהיה רשאי לבטל את רכישת הדירה. ככל שמשרד הבינוי והשיכון יבטל את חוזה 

מכל סעד ו/או זה, אזי יהווה הדבר הפרה יסודית של חוזה זה כלפי המוכרת, ומבלי לגרוע 
בקשר  ל פי חוזה זה ועל פי כל דין, יחולו הוראות חוזה זהתרופה המוקנים למוכרת ע

בפיצוי מוסכם כמפורט והקונה יחויב לביטול הרכישה בעקבות הפרה יסודית של הקונה, 
 בחוזה זה. 14.5בסעיף 
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למוכרת אין אחריות ו/או חבות כלשהי ו/או חלק כלשהו בהליך כי מצהיר שידוע לו  נההקו .3.4
, הקונה מוותר על כל טענה ו/או דרישה כך. לפידירה בפרויקטביחס למתן זכאותו לרכישת 

שיתברר כי הקונה אינו עומד בתנאי  הו/או במקרבקשר ל הליך מכירת הדירה  ו/או תביעה
  .הזכאות הקבועים במסלולים לדיור מפוקח כאמור בתצהיר

לרשויות המוסמכות לרבות רמ"י  להעביר רשאיתי המוכרת מצהיר שידוע לו כ נההקו .3.5
החוזה לרבות המפרט במסמכי לעיין  המוסמכות,ו/או לאפשר לרשויות  ומשרד השיכון

הטכני, תוכניות המכר וכל מסמך אחר לבקשת הרשויות המוסמכות, והקונה מתחייב שלא 
א למצהיר כי  הקונה לבוא כלפי המוכרת בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

רת, להתקשרותו בחוזה זה ולקיום כל הוראותיו כלשהי, חוקית או אח הניעמקיימת 
 במלואן ובמועדן.

 )בין אם ביוזמתה ובין אם לאו( הקלות לממש רשאיתת תהיה רמוכהבזאת, כי  רובהמ .3.6
ו/או לממש זכויות בנייה  1965 -לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  147סעיף  לפיהקלה לרבות 

, ועל פי דין ל פי מסמכי המכרזע שהמוכרת זכאית לממשאחרת  זכותכל ו/או נוספות 
. הקונה מוותר בזאת על כל תקנת שבסו/או  ו/או הקלהלרבות זכות להגדלת מס' הדירות 

והכל בתנאי שזכויותיו של הקונה בדירה על פי , ענה ו/או תביעה בגין כךטו/או  שהדרי
 ה לא תפגענה.  זוזה ח

ז, תנאי תוכנית מחיר נאי המכרתביסודיות את  מצהיר ומאשר כי ראה ובדק נההקו .3.7
עין, מיקומם וסביבתם, קמקרהוכן את  למשתכן, מחיר תוכניתשל ותנאי התקנון  למשתכן

וכי מצא את הכל , יןיהבנומכר, לרבות תכניות הדירה היות, המפרט ותכניות נתוכהאת 
מתאים מכל הבחינות למטרותיו, והוא מוותר בזאת על כל טענות אי התאמה ו/או פגם 

 פרויקט, למפרט הטכני, להדירלן, יבנילוכל טענה אחרת בקשר למקרקעין, ו/או טעות 
לראות את תינתן האפשרות קונה  כי לכלהמוכרת מתחייבת  ולהתקשרותו בחוזה זה.

, המקרקעין, וזאת בתיאום מראש עם נציגי המוכרת לצורך שמירה על בטיחות הקונה
 .קונהולצורך כך לדאוג כי אתר הפרויקט יהיה זמין ונגיש ל

מצהיר בזה, כי ידוע לו שהתכנון הארכיטקטוני ו/או הסידור והתכנון הקיים של  נההקו .3.8
יות, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, שבילים, מעברים, גינות, כנהתו על פי פרויקטה

ישה, מספר הדירות, סידורן, מקום מתקני האשפה, צובר גרחבות, כניסות, יציאות, דרכי 
ציה, מאגר מים )אם וככל שיהיה(, צנרת ביוב וכל אינסטלציה אחרת גז, חדר טרנספורמ

ת ומתקני עזר אחרים במקרקעין, הינו עקרוני בלבד, ולא ונטנאשבילים, מעברים, גדרות, 
וסביבתו כאמור, נתון  פרויקטו שהתכנון הסופי של הלסופי. הקונה מצהיר, כי ידוע 

ות ו/או שינויים שיבוצעו על פי שדרילוכן  הולשיקול דעת תהסופית של המוכר הלהחלטת
ות, אישורים, יתכנלדרישת רשות מוסמכת כלשהי, והוא כפוף בין היתר )אך לא רק( 

לה את אשיונות שיבוצעו או שיינתנו בהתאם להוראת כל דין, והקונה נותן לכל יהיתרים ור
ספק, יובהר כל  למניעת .הסכמתו מראש, ובלבד שלא תפגענה זכויותיו בדירה על פי החוזה

, וכי במקרה שיחול דין פי על לקונה הנתונות תרופה או זכות מכל לגרוע כדי באמורכי אין  
שינוי במיקומו של חדר הטרנספורמציה ו/או מתקנים אחרים של חברות החשמל והגז 

 המשרתים את הבניין, תודיע על כך המוכרת לקונה בכתב. 

ם י/ףים נוסנ/ייןלבנושותפות לבניין, לכלול מערכות מ יעשו פרויקטהש הודע לקונה .3.9
 (, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת.ים"פים הנוסנ"הבניי פרויקט )להלן יחד:ב

 , השבות חוק מכוח לישראל לעלות זכאי או ישראלי אזרח הוא כי מצהיר הקונה .3.10
וא מתחייב בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת שלא וה"( וק השבותח)להלן: " 1950 -תש"י ה

יר זכויותיו למי שאינו אזרח ישראלי או למי שאינו זכאי לעלות לישראל לפי חוק להעב
, וזאת מבלי ת ו/או הנחיות הרשויות לרבות רמ"יהחלטודין, ל, אלא בהתאם להשבות
  .בחוזה זה 13.2מאיסור העברת הזכויות כמפורט בסעיף לגרוע 

אם וככל שתתאפשר, תהיה  הקונה מצהיר כי ידוע לו שהקניית זכות הבעלות ביחס לדירה, .3.11
באישור רשות מקרקעי ישראל ובהתאם לכללים שיקבעו, מבלי שלמוכרת תהיה כל 
אחריות ו/או חבות בקשר עם כך. הקונה מתחייב שלא לפנות לרשות מקרקעי ישראל 

 .לצורך הקניית זכות הבעלות עד להשלמת רישום הבית המשותף

הפרה יסודית של החוזה, בעטייה המוכרת  מוסכם כי הפרת סעיף זה על תת סעיפיו תהווה .3.12
תהיה זכאית לעשות שימוש בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לה על פי חוזה זה 

 ועל פי כל דין.
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 היהבני .4

, בכפוף א' נספחכ לחוזה המצורף למפרט בהתאם תיבנה הדירה כי מתחייבת המוכרת .4.1
ויים אם יהיה צריך לבצעם המפרט וכן בכפוף לשינ לעומת בביצוע" םשינויים קליל"

, ובכפוף לשינויים םכתוצאה מהוראות הדין או מהנחיות הרשויות המוסמכות או שינויי
 נוספים עליהם יוסכם בכתב בין הצדדים, אם וככל שיוסכם.

בין מידות  2%" לצורך סעיף זה פירושם: סטיות בשיעור של עד ים קלים בביצועיינוש"
בין מידות  5%ידות בפועל, וכן סטיות בשיעור של עד הדירה המופיעות במפרט לבין המ

 וכמויות האביזרים המופיעים במפרט לבין המידות והכמויות בפועל.

כי בכל פריט במפרט המפנה לתקן או תקנון מחייב הכוונה לתקן או תקנון  רובהמ .4.2
המחייבים במועד הוצאת היתר הבניה או חתימת ההסכם, אלא אם בוצע הפריט, על פי 

ת, על פי תקן או תקנון חדש שהיה תקף למועד הביצוע בפועל. על אף רמוכהל דעת ויקש
האמור בכל דין ו/או בכל הוראה אחרת בחוזה זה על נספחיו מוסכם כי אם 

זי אקשר עם אכלוס הממכר, בהתקבל/יתקבל אישור הנדרש כדין מכל רשות מוסמכת 
שאינו מצוין  רממכביזר ל פריט ו/או מוצר ו/או אבכהמוכרת תהא פטורה מהתקנת 

ת ו/או כלפי הרשות המוסמכת בכל טענה רמוכהבמפרט, והקונה מתחייב שלא לבוא כלפי 
 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. 

ת ליזום ולהכניס שינויים, לפי שיקול רמוכהכל עת עד לגמר בניית הפרויקט, רשאית ב .4.3
ידי -הרשויות, ובלבד שלא יוכנס על , והכל בכפוף לאישוריתוינובב פרויקטדעתה, בתכנון ה

יובהר  לעיל.. 4.1ת שינוי בתכנון ובבניית הדירה עצמה אלא בהתאם לאמור בסעיף רמוכה
ואין באמור כדי למנוע , כי אין באמור כדי לגרוע מהוראותיו הקוגנטיות של חוק המכר

  מהקונה זכותו לפנות לערכאות לרבות הגשת התנגדות בועדות התכנון.

מתחייב לא להתערב ולא להפריע באיזה אופן שהוא, בעצמו או באמצעות אחרים,  הקונה .4.4
ת רמוכהט, או בפעולה כלשהי שקו הפרויאעל ידי מעשה או חוסר מעשה, בבניית הדירה 

, וכל פרויקטה, עד להשלמתו של הייזכאית לעשותה על פי הסכם זה במשך כל תקופת הבנ
יובהר כי אין באמור כדי  כם מצד הקונה.סיון התערבות כאמור ייחשב כהפרת ההסינ

 .לרבות הגשת התנגדות בועדות התכנון לגרוע מזכותו של הקונה לפנות לערכאות

ת רמוכהידי קבלנים ש-או על תרכהמוידי -והדירה ייבנו על פרויקטשה הובהר לקונה  .4.5
 תבחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 הדירה ומסירתה לקונה תשלמה .5

להלן, ובתנאי מוקדם שעד למועד זה מילא הקונה  5.6נקוב בסעיף א יאוחר מן המועד הל .5.1
אחר מלוא ההתחייבויות שהיה עליו למלא בהתאם לחוזה במלואן ובמועדן, תשלים 

ת את בניית הדירה ותמסור את הדירה לחזקתו של הקונה, כפוף לאיחורים רמוכה
ת טופס אכלוס ביחס אחר קבללל פי הוראות חוזה זה ועל פי כל דין, עת רמוכלהמותרים 

רה פנויה מאדם וחפץ, כשהזכויות בה חופשיות מכל חוב, עיקול, שיעבוד ישהדכלדירה, 
יחול האמור  וגבילוזכויות צד ג', למעט אלו שהוטלו בגין הקונה ובכפוף לזכויות הבנק 

 (. "יה"מועד גמר הבניהלן, כשהיא ראויה לשימוש )להלן: ל 7בסעיף 

גם  יהבנויה וראויה למסירה ולשימוש הקונה במועד גמר הבני, כי הדירה תחשב לרובהי .5.2
אם במועד הנ"ל טרם הושלמו עבודות הפיתוח של המקרקעין ו/או עבודות בניית יתר 

מתחייבת כי  תרכהמוו/או איזו מהן ו/או הרכוש המשותף שבו, אולם  פרויקטהדירות שב
 לדירה ובטוחה הבירסלהלן, תובטח לקונה גישה  5.6במועד המסירה, כאמור בסעיף 

וממנה ולא ימנע מהקונה שימוש סביר בדירה. עבודות פיתוח והשלמה במקרקעין, 
, תוכלנה להמשך אף לאחר מסירת הדירה פרויקטובסביבתו ועבודות נוספות ב פרויקטב

לקונה, ולקונה לא תהיינה טענות בקשר לכך, זאת למרות רעש, ההטרדות ואי הנוחות 
של ובטוחה , ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע גישה סבירה כים בכךאשר ייתכן ויהיו כרו

 שעבודות הפיתוח ככליובהר כי . הקונה לדירה על הצמדותיה וכן שימוש סביר בדירה
פעל באופן סביר תת רוכמהתמשכנה לאחר מסירת החזקה כאמור,  שבאחריות המוכרת

שעבודות הפיתוח  ודע לקונהה כמו כן, ככל האפשר הפרעה לקונה.  עמנולל על מנת במקוו
שעימו המוכרת התקשרה/ תתקשר לצורך כך.  הציבוריות תתבצענה באמצעות צד שלישי

המוכרת אינה אחראית לביצוע עבודות הפיתוח הציבוריות והוא מתחייב שלא לבוא לפיכך 
בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך,  ו/או הצד השלישי הנ"ל כלפי המוכרת
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  .ביחס למשך זמן ביצוע העבודות )אף אם תמשכנה לאחר קבלת החזקה בדירה(לרבות 

כן מאשר הקונה כי הובא לידיעתו כי עשויים לחול שינויים בעבודות הפיתוח עקב שינויים 
יכלי או אחרים, כולל שינוי גבהים, שינוי בשבילים, ומתקנים ציבוריים, האדר בתכנון 

קביעת המוכרת, אנשי המקצוע מטעמה, או דרישת  מספר מדרגות, וכיוצ"ב, והכול לפי
 הרשויות המוסמכות. 

כל האמור בחוזה, דחיית השלמת הדירה ומסירתה לקונה, מכל סיבה שהיא, שלא  תמרול .5.3
 5.7ו/או  5.5ו/או  5.4ימים וכן דחיות הנובעות מן הסיבות המנויות בסעיפים  60תעלה על 

ת שבחוזה, והקונה לא רמוכהשל התחייבויות  להלן, לא יהוו הפרה 14.6ו/או  5.18ו/או 
ת, כל סעד, פיצוי, שיפוי, דמי נזק או כל הטבה אחרת רמוכהיהיה זכאי לקבל ו/או לתבוע מ

בגין כל נזק שיגרם לקונה, ולא יהיה בכך עילה לשחרור הקונה מאיזו מהתחייבויותיו כלפי 
)ב(  -)א( ו 5י האמור בסעיף כ מובהר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ת על פי חוזה זה. רמוכה

לחוק המכר )דירות( לא יחול על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת 
 המוכרת ושהסיכון להתרחשותן אינו מוטל עליה, לרבות אך לא רק, הסעיפים הנ"ל.

או עיכוב בהשלמת הדירה או במסירתה, כתוצאה מגורמים  היאם תחול הפרעה בבני .5.4
שליטה עליהם ושהמוכרת אינה מודעת ולא היה  תוכרמאו שאין ל תוכרמם בשאינם תלויי

 העולפבאפשרותה לדעת במועד חתימת חוזה זה, כולל ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: 
כלל ארצי  רחסומ, גיוס כללי, עתיקותגילוי , ו/או צו של כל רשות מוסמכת החלטהו/או 

 ם, מלחמה, פעולת איבה, שביתות או השבתותאד וחבככלל ארצי , מחסור יהבחומרי בני
ובלבד שלא הוצאו באשמת  , צווים ממשלתיים או עירונייםכלליות בענף הבניה או במשק

, ובכל תוכרמאו מסיבה אחרת שאינה תלויה בחריגות עליון, תופעות טבע  וח, כהמוכרת
ת להשלים רכמוהנובע מהקונה, ידחה המועד שבו על שיוכח כי מקרה של עיכוב בעבודות 

את בניית הדירה ולמוסרה בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או מן העיכוב 
המוכרת מתחייבת להודיע לקונה על דחיית מועד המסירה הצפוי ולפרט בהודעתה . הנ"ל

את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה המשוער החדש, וזאת בסמוך לאחר שנודע 
 סיבות דלעילנמועד המסירה הצפוי בשל אחת או יותר מה למוכרת על הצורך לדחות את

כי אם וככל  מוסכם ,. על אף האמורועד לא יאוחר מחודשיים טרם מועד המסירה
 קיים אחת או יותר מהנסיבות דלעיל בפרק הזמן של חודשיים טרם מועד המסירהשתת

  באופן מיידי. דעה בכתב, המוכרת תשלח לקונה הוכאמור

ור לעיל, בכל מקרה יהוו הוראות החשב הכללי של משרד האוצר לגרוע מהאמ מבלי
ים המבוצעים עבור גורמים ממשלתיים, בשל פרויקטשל  יההמאריכות את תקופת הבני

נסיבות שיפורטו בהוראותיו, יהוו הוראות מחייבות אשר יחולו גם במערכת היחסים שבין 
 ת לקונה.כרהמו

אינה והיא ת רמוכהאינם בשליטת וא, אשר ויחולו עיכובים כלשהם מכל סוג שה המידב .5.5
ואשר בגינם ועיכובים אלה לא נגרמו בשל מעשיה או מחדליה של המוכרת, יכולה למנעם 

יתעכב חיבור הדירה לרשת החשמל וגם/או לצנרת המים וגם/או לרשת הביוב והתיעול, 
תהיה אשר תלויים בחברת החשמל וגם/או ברשויות ממשלתיות וגם/או ברשות המקומית, 

ה עד אשר יוסרו העיכובים הנ"ל, בכפוף לכך רמסיהועד מת רשאית לדחות את רמוכה
 ל מנת למנוע עיכובים אלה.עעלה באופן סביר ומקובל בנסיבות העניין פת רמוכהש

תתאם עם המוכרת . 2019שנת אוגוסט לחודש  31ביום את הדירה לקונה  רמסותת רמוכה .5.6
 30מוכרת לא תצליח לתאם עם הקונה במהלך . ככל שההקונה את מועד המסירה מראש

ימים טרם מועד המסירה בפועל, אזי המוכרת תקבע את מועד המסירה בהתאם למועד 
(. הקונה "מועד מסירת החזקה" או "מועד המסירה"לן: הול)לעיל שתודיע לקונה 

ת את מלוא התמורה, ימלא אחר כל רמוכלמתחייב כי לפני מועד המסירה ישלם 
ה. הקונה או מי זוזה חת שנותרו לו למלא עד מועד המסירה על פי הוראות ההתחייבויו

שהקונה ייפה את כוחו כדין, מתחייב להיות בדירה במועד המסירה ולקבל את הדירה 
  לרשותו בהתאם להוראות החוזה.

, על פי שיקול דעתה, למסור את החזקה בדירה מבלי למסור לו תכאיזת רמוכהכי  יובהר
ת החזקה בחניה שהוצמדה לדירה ובלבד שתינתן לקונה חניה זמנית באותו מעמד א

ממנה לדירה. החזקה בחניה הצמודה לדירה עשויה ובטוחה עם גישה סבירה  פרויקטב
לקונה במועד מאוחר יותר ממועד המסירה ולא יאוחר מיום השלמת עבודות  מסרילה

 הפיתוח. 



7 

 
                                                           ________________________ 

 הקונה                                                                                                                               

 

או במועד שבו קבעה  מראש עימו שתואםכי אם לא יופיע הקונה במועד המסירה  מובהר  .5.7
לא יהיה זכאי לקבל את הדירה  או או לא יקבל את הדירה לרשותו, כאמור לעיל –המוכרת 

להלן ו/או עקב אי מילוי  5.8ובו לחתום על הפרטיכל כאמור בסעיף ירלרשותו עקב ס
ת תהיה זכאית, מבלי רמוכההתחייבויותיו עפ"י החוזה, ייחשב הדבר כהפרת החוזה, ו

פגוע ביתר תרופותיה בגין הפרה זו, להתייחס לדירה כאילו נמסרה בפועל לידי הקונה, ל
ת לא תהיה רמוכהלהלן, ו 5.12וממועד זה ואילך תחל תקופת הבדק הנזכרת בסעיף 

)למעט אחריות, ככל  אחראית כלפי הקונה בקשר לשמירת הדירה או לאי שמירתה
וכן לא  (1967 –השומרים, התשכ"ז  שקיימת, כ"שומר חינם" כהגדרתו וכקבוע בחוק

לתיקון ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין אובדן, קלקול, פגם או נזק שיגרמו לדירה בשל אי קבלת 
 החזקה בפועל על ידי הקונה.

כל אחד מן המקרים המפורטים לעיל, יהיה הקונה חייב לשאת בכל התשלומים שעפ"י ב
 ואילך על הקונה.דין או שלפי החוזה חל תשלומם ממועד המסירה 

ת רשאית לנקוט בצעדים שידרשו, על פי רמוכהם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ע
שיקול דעתה הבלעדי, לשם שמירה על הדירה, וכל הוצאותיה בנדון יחולו על הקונה 

כל דין יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהוראות . וישולמו לה על ידו עם דרישתה הראשונה
  קוגנטי.

(. בפרטיכל "הפרטיכל"ת והקונה פרטיכל מסירה )להלן: רמוכההמסירה יערכו  דמועב .5.8
התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם בדירה, ככל שיהיו, בין הוראות -יצויין מצב הדירה וכל אי

החוזה לבין האופן בו נבנתה הדירה, אשר יהיה ברצון מי מהצדדים לרשום בו, אפילו אינו 
ת רמוכהידי מי ש-ת ו/או עלרמוכהידי נציגי -תם עליחרטיכל ימוסכם ככזה ע"י משנהו. הפ

ת בקיום רמוכהתסמיך לשם כך ועל ידי הקונה. החתימה על פרטיכל לא תהווה הודאת 
ת לתיקון כל אותם ליקויים רמוכההתאמה תעשה -הליקויים הנטענים. אם אכן היתה אי

לתקנם, תוך זמן סביר.  ת החובהרמוכהשיכללו בפרטיכל, ואשר על פי חוזה זה חלה על 
ת לתיקון הליקויים כאמור לא תראה רמוכהתקופת הזמן, כאמור, שבמהלכה תעשה 

משום דחיית מועד מסירת החזקה, למעט במקרה שבו הליקויים אינם מאפשרים את 
 ילשהכאו דרישה /והשימוש הסביר בדירה. כמו כן לא יהיה בכך עילה לטענה ו/או לתביעה 

ה ו/או טרדה ו/או אי נוחות זוזה חת ו/או מי מטעמה בגין הפרת רכמוהשל הקונה כלפי 
 שיגרמו בגין ביצוע התיקונים. 

 ת.רמוכהידי -הקונה על הפרטיכל מהווה תנאי מוקדם למסירת הדירה לידיו על תתימח

יחליט בדבר  ההתאמה ולתיקונה,-יו הצדדים חלוקים ביניהם בשאלות הקשורות לאיה
ימים  7תוך  דים לא יסכמו ביניהם את זהות המהנדס המוסכםמוסכם. ככל שהצד סהנדמ

. ("המהנדס"ת )להלן: רמוכהמוסכם כי יכריע בשאלות מהנדס ממועד המחלוקת, אזי 
לערכאות שיפוטיות, אם וככל  לפנותאין באמור כדי לגרוע מזכותו של הקונה כי יובהר 

 שיחלוק על החלטתו של המהנדס. 

נה תהווה ראיה לכאורה לכך כי הדירה נבנתה ונמסרה קבלת מפתחות הדירה ע"י הקו .5.9
או דרישה ו/או /ולקונה בהתאם לשביעות רצונו ולהוראות החוזה, וכי אין לקונה כל טענה 

ת חייבת על פי הדין או רמוכהתביעה בקשר לכך, בכפוף לליקויים שפורטו בפרטיכל אשר 
יחס בהוות ויתור של הקונה על פי החלטת המהנדס בתיקונם. יובהר כי אין באמור כדי ל

לליקויים ו/או פגמים שלא ניתן לגלות בבדיקה של קונה סביר, ושהמוכרת  דברב תענוטל
 מחויבת בתיקונם על פי הוראות חוזה זה ועל פי חוק המכר.

המסירה תהיה הדירה מחוברת לרשת הביוב, ובמצב שניתן לחבר אותה לרשת  במועד .5.10
 תרשוהודם למסירה על חוזים להספקת מים עם המים, הגז והחשמל. הקונה יחתום ק

"תאגיד המים חר )להלן: או כל תאגיד מוסמך איוב הבים והמ דאגיתהמקומית ו/או 
ר ע"י חתיבש(, על חוזה להספקת חשמל עם חברת החשמל, ועל חוזה להספקת גז והביוב"

ות אחר ירש ונה יחפוץ בחיבור דירתו לגז(. כן יחתום הקונה על כל חוזההקכל שכהמוכרת )
מתקנים המשותפים, ת יהיה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדירה ו/או הרמוכהשלדעת 

הקונה מתחייב לחתום על חוזים כנ"ל ולשלם את התשלומים ו/או  אם וככל שיהיו.
 .וכים בכך, לרבות דמי התקנת מוניםקדונות הכריהפ

כי ככל שהמוכרת תשלם מבלי שהדבר יהווה הרשאה כלשהי לקונה לאחר בתשלום, יובהר 
חוב במקום הקונה לרבות בגין אי תשלום הנובע מהחוזים הנ"ל, תעמודנה לקונה כלפי 

שעמדו לו כלפי הנושה המקורי, למעט במקרים הבאים בהם  הגנה טענות המוכרת אותן
במקרה שבו הקונה לא שילם את החוב גם לאחר  –לא תעמודנה לקונה טענות הגנה 
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אש ובכתב ו/או במקרה שיש בטענות ההגנה כדי לפגוע ימים מר 7התראה בת 
בהתחייבויות המוכרת כלפי צדדים שלישיים שרכשו דירות בפרויקט ו/או כלפי הרשויות 

 המוסמכות.

כנס לדירה או להכניס אליה ימען הסר ספק מותנה בזה, כי הקונה לא יהיה רשאי להל .5.11
אחרים, לפני שזו תימסר לרשותו חפצים או לתפוס חזקה בדירה, בין בעצמו ובין על ידי 

פי תיאום מראש ובכתב -ת ועלרמוכהבהתאם להוראות החוזה, פרט לכניסה ביחד עם נציג 
 ת ולשם הסתכלות בלבד. רמוכהעם 

ת מתחייבת לתקן את כל הליקויים והפגמים אשר יתגלו במהלך תקופות הבדק רמוכה .5.12
ת מותנית רמוכהזו של  והאחריות, בהתאם לאחריותה על פי חוק המכר. התחייבותה

 בתנאים כדלקמן: 

גבי ליקויים ופגמים שניתן היה לגלותם בבדיקה סבירה, של אדם שאינו ל .5.12.1
ת בתוך רמוכלמומחה במועד המסירה, בתנאי כי הקונה יודיע עליהם בכתב 

 שנה ממועד המסירה.

גבי ליקויים ופגמים שלא ניתן היה לגלותם בבדיקה סבירה במועד ל .5.12.2
 סביר זמן ת בתוךרמוכלכי הקונה הודיע עליהם בכתב המסירה, בתנאי 
  .םלאחר שגילה אות

בניה לקויה תכנון ו/או היו הצדדים חלוקים בשאלה באיזו מידה נובע פגם מ .5.12.3
או מחומרים לקויים, או עקב מעשה ו/או מחדל של הקונה כאמור בסעיף 

כותו של אין באמור כדי לגרוע מזכי יובהר  להלן, יכריע בענין המהנדס. 5.13
הקונה לפנות לערכאות שיפוטיות, אם וככל שיחלוק על החלטתו של 

 .המהנדס

ת לתיקוני ובוייית תהיה זכאית להמציא לקונה או להסב לטובתו התחרמוכה .5.12.4
תקופת הבדק ו/או תעודות אחריות, ככל שהיא קיבלה מקבלנים ו/או קבלני 

בי מלאכה כלשהי משנה ו/או מספקים ו/או מיצרנים ו/או מנותני שירותים לג
או בדירה ו/או לגבי חומרים שהשתמשו בהם ו/או לגבי  פרויקטבשביצעו 

ידם, והסבה או המצאה כאמור תפטור -מתקן או מוצר כלשהו שסופקו על
ת מאחריותה ו/או מהתחייבותה כלפי הקונה לגבי אותה מלאכה רמוכהאת 

של המוכרת  ו/או אותו מתקן ו/או אותו מוצר, וזאת מבלי לגרוע מאחריותה
  לתיקון ליקויים על פי חוזה זה ועל פי חוק המכר.

ת אלא לביצוע בעין של כל רמוכהכל מקרה לא יהיה זכאי הקונה לתבוע את ב .5.12.5
התיקונים והליקויים שיתגלו, אם יתגלו, בדירה, ולא יהיה זכאי לתבוע ו/או 

קיזוז לקבל פיצוי כספי ו/או דמי נזק, בין בתשלום ובין בהטבה כספית ו/או 
, למעט ו/או הפחתה מהתמורה בגין אי ההתאמות שיתגלו, אם יתגלו, בדירה

. הקונה ב להוראות חוק המכר )דירות(4הזכות המוקנית לקונה על פי סעיף 
הזכות לתקן כל ליקוי בדירה וכי אם תיקון  תוכרממצהיר כי ידוע לו כי ל

שוב ולתקן הזכות הבלעדית ל תוכרמת לא הועיל, לרמוכהמסויים שביצעה 
 . בכפוף לסעיף הנ"ל בעצמה את הליקוי

מצהיר כי ידוע לו שאסור לו או למי מטעמו לתקן את הליקויים, ואין  הקונה .5.12.6
ת בהוצאות רמוכההוא יכול ו/או רשאי לבצע את התיקון בעצמו ולחייב את 

במקרה שבו חזר והתגלה הליקוי לאחר שהמוכרת תיקנה , למעט התיקון
נתיים שתחילתן במועד הודעת הקונה בכתב למוכרת במשך ש פעמיים ואות

אינו  –בדבר הליקוי ו/או הפגם, או שבמקרה שתיקון הליקוי דחוף, כלומר 
מאפשר את השימוש הסביר בדירה, והמוכרת לא תיקנה אותו בתוך זמן 

הקונה יהיה רשאי לתקן  –סביר ממועד הודעת הקונה בכתב כאמור, שאז 
שא בהוצאות ילמוכרת הודעה בכתב, והמוכרת תאת הליקוי, ובלבד שהעביר 

 אות.תהתיקון הסבירות, כפוף להמצאת אסמכ

יתקן את הליקוי במקרים שאינם כמו כן מצהיר הקונה כי ידוע לו שאם 
ת פטורה מחובתה לתקן הליקוי ולא תישא רמוכה, תהיה כאמור לעיל

 .בהוצאות התיקון
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ה אחראית לתקן את הליקויים, אם ת לא תהירמוכהעיל, ל 5.12האמור בסעיף  תמרול .5.13
הליקויים נבעו ו/או הוחרפו עקב שימוש בלתי סביר ו/או בלתי זהיר ו/או ע"י כל מעשה 
ו/או מחדל של הקונה ו/או של מי מטעמו ו/או אם נהג הקונה שלא על פי הנחיות או 
אזהרות ככל שניתנו לו בדבר תכונות מיוחדות של הדירה או הוראות תחזוקה ושימוש 

או על פי האמור בכתבי האחריות, אם וככל שהוסבו לטובת הקונה או הומצאו לו /ובדירה 
או אם הליקויים קשורים בעבודות נוספות או בשינויים שבוצעו /ולעיל,  5.12.4על פי סעיף 

ת ו/או לאחר מסירת הדירה ו/או שבוצעו ע"י הקונה ו/או רמוכהבדירה שלא באמצעות 
 נו. ביוזמתו ו/או עפ"י תכנו

ת ו/או לעובדיה ו/או לקבלנים או לקבלני משנה מטעמה, רמוכלמתחייב לאפשר  הקונה .5.14
ו/או  פרויקטבלבדוק את הליקויים ולבצע את התיקונים בדירה ו/או בדירות אחרות 

, קט, לרבות בשטחים ו/או במיתקנים משותפים, בשעות סבירותירופבליקויים אחרים 
ו/או  הטענהקונה מוותר בזאת על כל . אופי הליקויובתיאום מראש ככל שניתן, בהתאם ל

 ה להיות לו בקשר עם זמן ביצוע התיקונים או בקשר עם יעשושדרישה ו/או תביעה 
נוחות, ככל שתיגרם לו כתוצאה מכך, וזאת אף אם התיקונים נוגעים לדירה אחרת -אי
או חלקו, מתוך או לשטחים ו/או המתקנים המשותפים, וביצועם ייעשה, כולו /ויקט ובפרש

 ת.רמוכההדירה או בקירות החיצוניים שלה, לפי קביעת 

מנת לצמצם את אי הנוחות העשויה להיגרם לקונה -ת תעשה כמיטב יכולתה עלרמוכה
עקב ביצוע התיקונים. במידה וביצוע התיקונים יגרום באופן ישיר לנזק פיזי בדירה, תשיב 

ת בהוצאות כלשהן בגין רמוכהלא תישא ת את המצב לקדמותו. מעבר לאמור לעיל, רמוכה
 נזק ישיר ו/או עקיף בדירה.

לא יהיה זכאי להסתמך על הליקויים ככל שיהיו או לדרוש תיקונם אם לא נתן  הקונה
 הזדמנות נאותה לבדוק את טענותיו ולתקן את הנדרש.  תוכרמל

ת רכמוהו/או לשליחיה כאמור לעיל לפעול כאמור, תהיה  תוכרמא יאפשר הקונה לל
כן, במידה -. כמוםפטורה מתיקון הליקויים ו/או יראו את הקונה כמוותר על תיקונ

והתיקון הנדרש מחייב גישה מאת דירה אחרת, אשר בעליה מסרב לאפשר למוכרת ו/או 
לשליחיה לעשות כן, תהיה המוכרת פטורה מביצוע התיקון עד למועד בו תתאפשר לה 

אמור לעיל כדי להאריך את תקופות הבדק ו/או הנגישות הדרושה למקור הליקוי. אין ב
 האחריות הנקובות בחוק המכר. 

קט יפרובת לבצע את תיקוני תקופת הבדק בכל הדירות רמוכהדוע לקונה כי בכוונת י
ז, לפי סוגי הליקויים ולפיכך ייתכן שהתיקונים יבוצעו במספר מועדים שיתואמו כמרוב

 מראש עם הקונה.

הבדק כשורה יהוו מילוי סופי, מלא ומוחלט של התחייבויות כי ביצוע תיקוני  םוסכמ
 ת והקונה מתחייב לחתום על אישור ביצוע כל תיקון ותיקון.רמוכה

נות שלושה רוכשים שיקבלו את הרכוש תאפשר לרוכשי הדירות בבניין למ תרמוכה .5.15
 ימים לפני מועד המסירה. ככל שרוכשי הדירות בבניין לא 60, וזאת עד מטעמם המשותף

 , המוכרת תהיהעד למועד הנ"ל ימסרו למוכרת את זהות מקבל הרכוש המשותף בכתב
אחד או יותר מהקונים או חלק ממנו תעשה ל לקבוע כי מסירת הרכוש המשותףזכאית 

קונה או לכל קונה אחר )אחד או לרבות ל של המוכרת , לפי שיקול דעתה הבלעדי,בבניין
 (. רכוש המשותף""מקבל ה)להלן:  יןיותר( של דירה בבני

הקונה כמקבל הרכוש  מינתה אתת רמוכהלעיל, יובהר כי ככל ש 5.15בכפוף לאמור בסעיף  .5.16
ת לקבל את החזקה רמוכההמשותף, או כל חלק הימנו, אזי יהא הקונה חייב לפי הודעת 

באותו חלק מהרכוש המשותף הנקוב בהודעה. בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף 
, לפי פרויקטבהרכוש המשותף גם כנאמן של כל יתר קוני דירות  כאמור יפעל מקבל

  שה אף בשמם ותחייבם. יעשה על ידו תיעפעולה שת וכלההקשר והעניין, 

ל הרכוש המשותף, אזי בכמק פרויקטבת קונה אחר )אחד או יותר( של דירה רמוכהבעה ק
ו, ללא זכות מסכים הקונה כי אותו מקבל הרכוש המשותף יהיה מוסמך בלעדית מטעמ

חדל של מאו /וביטול או הסתייגות, בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף, וכל פעולה 
 מקבל הרכוש המשותף בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף יחייבו את הקונה.

מרשות מוסמכת ו/או מהמהנדס ו/או מיועץ טכני מטעם המוכרת, כי הרכוש  רישוא
דקו ונמצאו מתאימים ותקינים, ישמשו כראיה נאמנה המשותף או כל חלקים ממנו נב

 .רכוש המשותף שהאישור מתייחס אליולמסירת אותו חלק של ה
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ים, על בעיל המתייחסות לקבלת החזקה בדירה יחולו, בשינויים המחויל 5ת סעיף ווראה .5.17
 קבלת החזקה ברכוש המשותף כמפורט בסעיף זה, בשינויים הבאים:

ותף יתחילו מיום מסירת הרכוש המשותף ת הבדק של הרכוש המשוקופת .5.17.1
 .יןבבני

ת, אלא אם ניתנה רמוכהל הודעה על פגמים ברכוש המשותף לא תחייב את כ .5.17.2
 ן.יבכתב על ידי נציגותם החוקית של בעלי הדירות בבני

, כי כל עיכוב שינבע מסירוב לקבלת הרכוש המשותף, יגרום לעיכוב מקביל במסירת רובהמ .5.18
 יתר הדירות.

יחס לרכוש המשותף בת רמוכהבדק/האחריות של ה תקופתי כיר ומאשר, מצה הקונה .5.19
המתקנים ו/או המערכות המשותפות שישרתו את הבניין ואת הבניינים הנוספים  תרבול
חל ממועד המסירה של הדירה תלעיל,  3.8ט בסעיף רמפוכם וככל שהמוכרת תקבע כך, א

ובלבד שהרכוש  ינים הנוספיםבין הבניין או הבנימן הראשון שאוכלס ייהראשונה בבנ
 הנווהק, המשותף נמסר למקבל הרכוש המשותף כהגדרתו לעיל, כפוף להוראות חוזה זה

 קשר עם כך. בת רמוכהמוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

  םורישה .6

למילוי כל התחייבויותיו של הקונה עפ"י החוזה, ובכפוף לרישום פרצלציה  ףכפוב .6.1
באופן , בפנקס הבתים המשותפים רשםיט יקרופהשוכרת תפעל על מנת במקרקעין, המ

כן ו ,ף להוראות חוק המקרקעיןופכבו י שיקול דעתה הבלעדי של המוכרתפלשיהיה 
הזכויות בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין כיחידה  םלרישוהמוכרת תפעל 
 בבית משותף. 

ועד חתימת חוזה זה אפשרות חוקית ת הודיעה לו כי אין במרמוכהמאשר כי  הונקה .6.2
לרשום את הדירה על שמו בספרי רישום המקרקעין. הקונה מסכים ומאשר כי רישומו 

צרו התנאים המשפטיים והמעשיים לכך. וול הדירה ייעשה לכשיישבעל זכויות החכירה כ
 בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקונה מצהיר כי ידוע לו שרישום הדירה כיחידה בבית משותף,מ
ו כל ההליכים המוקדמים לרישום כאמור, ובכללם רישום פרצלציה מושליעשה לאחר שי

בלשכת רישום המקרקעין. הקונה מודע לכך כי עד אשר לא יסתיימו ההליכים כאמור 
פי שיקול דעתה של ללק ממנו, חט, או כל יקרופבסעיף זה לא ניתן יהיה לרשום את ה

ב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה המוכרת, כבית משותף, ועל כן הוא מתחיי
  כלפי המוכרת בקשר עם כך.

בית משותף )אם וככל שהדבר כו חלקו אט יקפרוה  םישורלעיל,  6.2פוף לאמור בסעיף כ .6.3
בהתאם למועדים  ועל שם הקונה יבוצע הרדיבחכירה הזכויות  םישוראפשרי(, וכן 

המועדים  ןבחוק המכר לא יבואו במנייהקבועים בחוק המכר. בחישוב המועדים הקבועים 
 להלן.   6.6 -ו 6.5ות מן הסיבות המנויות בסעיפים ענובהדחיות 

ת מתחייבת כי בעת רישום הזכויות בדירה על שם הקונה, תהיה הדירה חופשיה רמוכה .6.4
 מכל עיקול, שיעבוד, משכנתא, למעט אלו שנרשמו בגין הקונה. 

שר יגרם ברישום הבית או הבתים המשותפים ו/או בזאת על הקונה, כי כל עיכוב א םוסכמ .6.5
, בין אם נגרמו תוכרמברישום הזכויות על שם הקונה כתוצאה מגורמים שאינם תלויים ב

על ידי הקונה או על ידי קונים אחרים ו/או על ידי הרשויות השונות, לרבות, אך לא רק, 
ל סיבה אחרת, ידחה ן ובניה, לשכת רישום המקרקעין, ו/או מכותכנלעדה המקומית הוו

ת כאמור, לא יהווה הדבר הפרה של חוזה זה, ולא רמוכהאת מועד ביצוע התחייבויות 
 יקנה לקונה זכות לפיצוי כלשהו.

המוכרת או  ישרדמהגעתו ל ךצורל הקונהת ו/או מי מטעמה יתאמו מועד עם רמוכה .6.6
וככל  אם ,חתימה על חוזה החכירה ךצורלב"כ המוכרת,  ישרדלמו אמ"י ר דישרלמ

כמו כן, כשיתאפשר רישום זכויות הקונה שיתאפשר לקונה לחתום על חוזה חכירה. 
 םישור תשכללמועד לצורך הגעתו של הקונה  םתואיבלשכת רישום המקרקעין, 

וה"ד המטפל ברישום הדירה ע"ש הקונה, ע דשרלמת ו/או רמוכהשרד מאו ל/ו המקרקעין
 תמטרולמטפל ברישום הדירה על שמו, ת ו/או עוה"ד הרמוכהבמועדים שייקבעו ע"י 

חתימה על כל המסמכים שידרשו לצורך רישום כבית משותף ולצורך רישום הזכויות 
שתף פעולה ולאפשר למוכרת ו/או מי מטעמה לתאם עימו לבדירה על שמו. הקונה מתחייב 
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ל עיכוב מצד הקונה בקיום הוראות סעיף זה כבמועד המוקדם ביותר האפשרי הניתן. 
כי הזכויות בדירה לא  שודגמה בביצוע פעולת הרישום הרלוונטית, בהתאמה. ידחילום יגר

 וזה זה.  חעל שם הקונה טרם שהקונה ישלים את כל התחייבויותיו לפי  השמנירת

ת ועודתם, היסמכמו/או לעוה"ד המטפל את כל ה תוכרמ, מתחייב הקונה להמציא לכמו כן
)אם וככל  רמ"יבאם לצורך רישום זכויותיו והאישורים הדרושים, שעל הקונה להמצי

ו/או בלשכת רישום המקרקעין, מכל הרשויות הרלוונטיות, לרבות, אך לא רק,  שיתאפשר(
כתב התחייבות ואישור מס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין, אישור הרשות המקומית 

  בד הקונה זכויותיו לטובת בנק(.יעלרישום משכנתא מבנק למשכנתאות )ככל שש

להלן, כדי לפטור את הקונה  11הבלתי חוזר, כמפורט בסעיף  וחפוי הכיין במתן יא
 מהתחייבויותיו בסעיף זה.

הקונה מכל סיבה שהיא או אם הקונה לא יתייצב במועד עם א ניתן יהיה לתאם לם א .6.7
הרישום או שלא בוצע מחמת מחדל  בתעכהו אם אלעיל  6.6בסעיף  ראמוכשתואם עימו 
 6.6מחמת שהקונה לא מילא במועד את מלוא התחייבויותיו בהתאם לסעיף של הקונה או 

ת בכל רמוכהלעיל, הרי פרט לכך שהדבר יהווה הפרת החוזה מצדו, אשר יזכה את 
התרופות הנתונות בידיה, תחולנה על הקונה כל ההוצאות הנובעות מכך )לרבות מיסים 

ם הזכויות בדירה על שם הקונה ת, והאחריות לרישורמוכהואגרות(, בהתאם לקביעתה של 
ימים מראש ובכתב  14, ובלבד שהועברה לקונה התראה בת תחול על הקונה בלבד

. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הקונה תיו כאמוריושבמהלכם לא מילא את התחייבו
 ת על פי החוזה.רוכמהמקיום התחייבויותיו כלפי 

ום ו/או אי המצאת המסמכים הנדרשים ם כתוצאה מאי חתימת הקונה על מסמכי הרישא
ה לעיל ו/או חלק מהם, ו/או כתוצאה ממחדלו של הקונה ו/או עיכוב ז 6.6כאמור בסעיף 

גין כל ב תרבולנזק כספי  תוכרמברישום הנובע ממעשה ו/או מחדל של הקונה ייגרם ל
ההוצאות, הנזקים וההפסדים שייגרמו למוכרת בשל כך, לרבות הוצאות הנובעות 

ת זכאית לתובעו מהקונה והקונה מתחייב לשלם רמוכהו נזק אחר, תהיה ארבויות מהע
את מלוא הנזק מיד עם קבלת דרישה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה  תוכרמל

 אחרים המוקנים לה מכוח חוזה הזה ו/או מכוח כל דין.
זה, כבית  מצהיר, כי ידוע לו שהמוכרת רשאית לרשום את הבניין נשוא חוזה הקונה .6.8

משותף, ביחד עם הבניינים הנוספים שיוקמו על המקרקעין )כולם או חלקם(, לפי שיקול 
 דעתה הבלעדי של המוכרת.

לעיל, במידה ותהיה מניעה לרישום זכויות הקונה בדרך של  6.3ל אף האמור בסעיף ע .6.9
כויות המשותף, תירשמנה זכויות הקונה על ידי רישום ז ביתכ פרויקטשלב ו/או ההרישום 

תיו וכויזבהעברה ובירושה, באמצעות תשריט מפורט אשר ישקף את  הגבלהחכירה, ללא 
הקונה מצהיר ומתחייב כי אין לו  של הקונה ו/או בכל דרך משפטית אחרת שתתאפשר.

ענה בקשר עם רישום כאמור אשר ייעשה על פי טאו /ו הרישדו/או  הביעתולא תהיה לו כל 
  תשל המוכר תיוהבלעד תהמוחלט השיקול דעת

ת תהיה רשאית לרשום בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה, חכירות וזיקות רמוכה .6.10
הנאה על המקרקעין ו/או הבית המשותף ו/או הרכוש המשותף, ו/או לגבי שטחים 

עפ"י שיקול דעתה,  הרשנידהמיועדים לשימוש כלל הציבור ו/או לגבי חלק מהם כפי שת
או לבניינים  פרויקטר לציבור )לרבות בעלי דירות אחרות בבין היתר להבטחת זכויות מעב

, לרבות (, זכויות שימוש בשטחים, במתקנים ובמערכותלעיל 3.8הנוספים כמפורט בסעיף 
ו לשימושם של דירות אחרות או של בעלי חלקים אחרים דנועשחדר טרנספורמציה 

ים, על פי שיקול דעתה או של בעלי זכויות במקרקעין סמוכים ו/או שאינם סמוכ פרויקטב
ת רשאית לפי שיקול דעתה או בהתאם לדרישות הרשויות, רמוכה. כן תהיה יהבלעד

להקנות ו/או להעביר לרשות המקומית זכויות בכל אחד מן השטחים כאמור לעיל, ובלבד 
 . עצמה זכויות הקונה בדירה הגעניפשלא ת

טרתה חלוקת המקרקעין ת תהיה זכאית, אף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמרמוכה
ו/או איחודם ו/או חלוקתם מחדש והפרשת חלקים מהם לצרכי ציבור ו/או צירופם 

ת, ובלבד שאין באמור רמוכהלמקרקעין סמוכים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
הזכות לשנות את הדירה ו/או תיאורה כפי שמופיע בהסכם זה ובנספחיו,  תוכרמלהקנות ל

 לעיל. 4.1ר בסעיף למעט שינויים כאמו
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ק ר םירשיבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקונה מצהיר כי ידוע לו שייתכן כי הבית המשותף מ .6.11
ן, כי המוכרת רשאית לרשום הערה ו/או זיקת הנאה כנים הנוספים, ויבניהלאחר השלמת 

ו/או זכות מעבר על המקרקעין בגין חדר טרנספורמציה, לטובת כל צד שלישי לרבות 
המקומית ו/או חברת החשמל, לפי שיקול דעתה המוחלט של  תרשוה ואהציבור ו/

המוכרת, והקונה נותן הסכמה בלתי חוזרת למוכרת לבצע את הרישומים כנ"ל, ומתחייב 
ם הוקנו לקונה עפ"י החוזה אלחתום על כל מסמך שיידרש לצורך כך, אם וככל שיידרש. 

כגון: מקום חניה ו/או גג ו/או זכויות מיוחדות לשטחים נוספים, בנוסף לדירה עצמה, 
ת להקניית הזכויות בשטחים אלה לקונה, אם וככל שהקונה רכש, רמוכהמחסן, תפעל 

 פרויקטבאופן רישומו של השלב הרלוונטי או ה בדרך של הצמדה או חכירה, ובהתחשב
 בלשכת רישום המקרקעין.

ט לאותם חלקים רפה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין, רלדי
ת ממסגרת הרכוש המשותף ויוצמדו בצמידות רמוכהמן הבית המשותף, שיוצאו על ידי 

 ים של הבית המשותף.ה או לדירות מסוימות או לאגף מסומיוחדת לדיר

קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה  -, בסעיף זה ובחוזה זה להלן, פירושו "יחסי"
דירות בבית המשותף )לפי העניין(, בכפוף לכל תיקון של הדירה לבין שטח הרצפה של כל ה

 ביחס זה, כפי שיידרש על ידי המפקח על רישום המקרקעין.

ת זכאית, אך לא חייבת, להוציא ממסגרת הרכוש המשותף חלקים רמוכהכי  הודע לקונה 
בלתי בנויים של המקרקעין, קירות חיצוניים, מתקני הסקה או מים, מתקני מיזוג אוויר, 

דר טרנספורמציה, או חדר חברי חניה, שבילים, מדרכות וכיו"ב, מרתפים, מחסנים, מע
בזק ו/או חדר תקשורת, חדר אשפה ו/או חדר משאבות ו/או מאגר מים ו/או חדר גנרטור, 

ו בבית המשותף, אם ייבנו, ושטחי חוץ מקורים ובלתי מקורים, לרבות חניות, ואלו נייבש
ת או תינתן כרהמוו/או ימכרו או יהיו בבעלות  פרויקטיוצמדו לדירות הבית המשותף ב

ת. כמו רמוכהבהם זיקת הנאה או זכות מעבר לציבור, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
, הכל פרויקטב תחרואת רשאית להצמיד כל שטח כאמור לעיל לדירות רמוכהכן, תהיה 

לשימוש לשבילים,  פרויקטעד שטחים ביירשאית ל תרכהמולפי שיקול דעתה. כן תהיה 
ת, שטחי גינון וציבור, מתקנים כגון אנטנות ודירהחניה, מעברים לחניה, מעברים בין 

ומיכלים לאספקת גז, וכן להקנות את הזכויות בהם לרשות המקומית ו/או לצדדים 
ת תהיה אף רמוכה .אולבין אם ו הדירבשלישיים, וזאת בין אם השימוש והמתקנים קשור 

 ות מיוחדות בנוגע לשטחים, כאמור לעיל, במסגרת התקנון המוסכם. רשאית לקבוע הורא

שייתכן ששטח הגג העליון )כולו או חלקו( יוצא מהרכוש המשותף ו/או יוצמד  הודע לקונה 
ו/או יוקנו בו זכויות לרוכש/י הדירה בקומת המגורים האחרונה בבניין, והקונה מתחייב כי 

  ביעה כלשהי כלפי המוכרת בקשר עם כך.לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או ת

, שייכות פרויקטקיימות או שיינתנו בעתיד בנוגע למקרקעין ו/או ל יה, כי זכויות בנירובהמ .6.12
ת רשאית לעשות בהן כראות עיניה לפי שיקול דעתה הבלעדי. רמוכהת בלבד, ורמוכל

, פרויקטאו בבמקרקעין ו/ יהלקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לזכויות הבני
על ידי יובהר כי מימוש זכויות הבנייה הנוספות . נהפגעיובלבד שזכויות הקונה בדירה לא ת

על אף  יהיה בהתאם לכל דין.המוכרת ייעשה עד למכירת הדירה האחרונה בפרויקט, ו
האמור לעיל, מוסכם כי המוכרת תהא רשאית לממש זכויות בנייה לצורך בנייה על גג 

ת בניינים נוספים בפרויקט, אם וככל שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות, הבניין ו/או גגו
 אף לאחר מכירת הדירה האחרונה בפרויקט. 

ת רשאית רמוכהעל שם בעליהן, תהא  פרויקטבשלב אף לאחר רישום כל הדירות  בכל .6.13
להגיש בקשות לשינוי צו רישום הבית המשותף, ו/או לשינוי התקנון והצמידויות 

ו/או לשינוי המכנה המשותף של הרכוש המשותף ו/או חלק הדירה ברכוש המיוחדות 
המשותף הנובעים מהכללת מבנים נוספים במסגרת הבית המשותף, ואת כל או חלק 
מהאמור, בלי צורך לקבל את הסכמת הקונה ובלי שהקונה יהיה רשאי להתנגד לכך, ובלבד 

י שמופיע בחוזה זה ובנספחיו, הזכות לשנות את הדירה כפ תוכרמשאין באמור להקנות ל
 לעיל. 4.1למעט שינויים כאמור בסעיף 
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שם תקנון מוסכם לבית המשותף בהתאם לסעיפים ירת תהיה רשאית לגרום לכך שירמוכה .6.14
ת לגרום רמוכה(. בהתאם לכך תוכל "תקנון מוסכם"לחוק המקרקעין )להלן:  63 -ו 62

נה את היחסים בין בעלי הדירות בתקנון המוסכם, בין היתר, הוראות שתקבע הללניכשת
לבין עצמם, הסדרת אפשרות מעבר ושימוש בדירה לשם בדיקת, תיקון או החלפת הצנרת 
והמערכות העוברות בדירה או כל חלק ממנה לצורך ביצוע השירותים והפעולות כאמור, 

לעיל והתנאים הנלווים  6.11הוראות בדבר קביעת הצמידויות המיוחדות הנזכרות בסעיף 
ת, הקונה, רמוכהצמידויות, הזכויות ברכוש המשותף ואופן השימוש בו, הבטחת זכויות ל

 הרשות המקומית ובעלי זכויות אחרים במקרקעין וכיוצא בזה.

ת רשאית לקבוע רמוכהת, כאמור לעיל, תהיה רמוכהבלי לגרוע מכלליות זכויותיה של מ .6.15
ה מסכים לכך מראש והוא בתקנון המוסכם את ההוראות הבאות, כולן או חלקן, והקונ

 מוותר על כל טענה בקשר לכך: 

ת האוסרות שימוש כלשהו בדירה, שיפריע ו/או ימנע בכל אופן שהוא ווראה .6.15.1
, וכן שימוש שיהווה פרויקטבשימוש סביר והנאה סבירים ביתר הדירות 

ו/או לצד שלישי כלשהו,  תוכרמסיכון בטיחותי ו/או מטרד על פי כל דין, ל
 . פרויקטבזכויות ו/או המחזיקים ביתר הדירות לרבות בעלי ה

 ת האוסרות על הקונה להציב שלטים ואמצעי פרסום כלשהם. אוהור .6.15.2

טלטלין בשטחי הרכוש המשותף, הוראות ית האוסרות להניח מווראה .6.15.3
האוסרות הפרעה והטרדה של יתר הדיירים בבית המשותף והוראות 

פצים בקירות החיצוניים האוסרות על הדיירים להציג או לקבוע סימנים וח
 של הדירה או מחוץ לה.

ת האוסרות על הקונה לעשות שינויים באלמנטים של הקונסטרוקציה ווראה .6.15.4
בדירה, במערכות מיזוג האויר, החשמל, המים, הביוב, הניקוז, בקירות 

ת ו/או נציגות רמוכההחיצוניים של הדירה, מבלי לקבל הסכמה מראש של 
 ונה. הבית המשותף, אם וככל שתמ

ת האוסרות לבצע שינויים בקירות החיצוניים של הדירה ובחזיתותיה ווראה .6.15.5
ת או של נציגות הבית רמוכה)פתחים וחלונות( בלי הסכמה מראש ובכתב של 

המשותף, אם וככל שתהיה ומבלי לקבל, בנוסף לכך, ומבלי לגרוע, את 
 שיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הדרושים עפ"י כל דין.יהר

ת בדבר התקנת סורגים על החלונות ואופן עיצובם והוראות בדבר ווראה .6.15.6
 התקנת סוככי שמש ואופן עיצובם.

ת המחייבות את הקונה להשתתף בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת ווראה .6.15.7
 לעיל. 6.11הרכוש המשותף, לפי חלקו היחסי, כאמור בסעיף 

ומבלי ת בזכות, ללא צורך בהסכמת הקונה רמוכהת המזכות את ווראה .6.15.8
ית בשיוכל להתנגד לכך, לחתום על בקשות לשינוי או תיקון צו רישום 

, בכפוף לזכויות הקונה יהמשותף, להיתרים, לשינויים או לתוספות בני
 ה.זוזה חבדירה על פי 

ת המזכות את המוכרת להציב שילוט מכל מין וסוג שהוא לאחר תום ווראה .6.15.9
לרבות על גבי גג הבניין ו/או עבודות הבניה לפי שיקול דעתה וראות עיניה, 

קירותיו החיצוניים ו/או לובי הכניסה ו/או אזור החנייה ו/או בכל חלק אחר 
מהרכוש המשותף. המוכרת תהא רשאית להציב שילוט מכל מין ו/או סוג 
ו/או גודל שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שילוט מואר אשר יהיה 

אשר יכלול את שם המוכרת ו/או  מחובר לשעון החשמל של הרכוש המשותף,
מי מטעמה ו/או את לוגו המוכרת ו/או מי מטעמה ו/או את שם הפרויקט  
ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהבניין. הקונה מסכים לכך מראש ומתחייב 
שלא להתנגד לכך. המוכרת תעגן הוראה זו בתקנון הבית המשותף, לרבות 

קבלת הסכמת  ו/או הסתרתו ללאאיסור גורף על הסרת השילוט ו/או שינויו 
יובהר כי המוכרת תשא בעלויות צריכת החשמל של המוכרת מראש ובכתב. 

 השילוט הנ"ל.
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לעניין חדר השנאים של חברת החשמל לישראל בע"מ וחדר תקשורת,  תוספת .6.15.10
  , בנוסח כפי שיוסכם עם חברת החשמל.פרויקטבאם יוקמו ב

 משותף.ל הרכוש הוניהות בדבר הפעלה, החזקה אוהור .6.15.11

  כספי הקונה תבטחה .7

 פרויקטילווה/מלווה על ידי הבנק וכי המקרקעין, ה פרויקטמצהיר כי ידוע לו כי ה הקונה .7.1
בדים/ישועבדו לטובת ועמש פרויקטוכל כספי התקבולים שתקבל המוכרת בקשר עם ה

הבנק בשעבוד מדרגה ראשונה להבטחת האשראי שיועמד על ידי הבנק למוכרת למטרת 
 השיקול דעת לפיי המוכרת רשאית להוסיף ולשעבד את כל אחד מהנ"ל וכ פרויקטה

מתחייב לחתום על המסמכים המתאימים לטובת הבנק ככל שיידרש, מיד  הקונוההבלעדי, 
 עם דרישתה הראשונה של המוכרת.  

בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקונה מצהיר בזאת כי המוכרת הודיעה לו כי בכוונתה מ .7.2
דרך השעבוד את כל זכויותיה כלפי הקונה לפי חוזה זה לטובת הבנק  לשעבד ולהמחות על

גם לטובת מוסד  -שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת  יולפ פרויקטאשר מלווה/ילווה את ה
פיננסי אחר, ובמקרה של שעבוד כאמור, ייתן המוכר ו/או מי מטעמו לקונה הוראות בלתי 

למוכרת על פי חוזה זה או בקשר אליו,  חוזרות להעביר כל סכום המגיע או שיגיע ממנו
במועד הקבוע לתשלומו, בהתאם לקבוע בהוראות הבנק. הקונה מסכים בזאת לשעבוד 

הבנק, ומתחייב לחתום, במעמד חתימת חוזה זה או מיד עם  תטובלוהמחאת הזכויות 
דרישת המוכרת )לאחר חתימת חוזה זה(, על כתב התחייבות לטובת הבנק בנוסח כפי 

 ש על ידי הבנק, אשר יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. שיידר

מצהיר בזה כי המוכרת הודיעה לו כי תשעבד ותמחה על דרך השעבוד את כל  הקונה .7.3
זכויותיה כלפי הקונה על פי חוזה זה לטובת הבנק בשעבוד ראשון, ותיתן לקונה הוראות 

נספח התשלומים בולהלן  7.11עיף סספח הליווי הבנקאי שבנבלתי חוזרות כמפורט ב
 הזכויות כאמור. הקונה מסכים בזה לשעבוד והמחאת. והמועדים

 דוע לקונה, כי התמורה תשולם בהתאם למפורט בנספח התשלומים )נספח ב'(. י .7.4

ת מודיעה לקונה, כי בהתאם לחוק המכר )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, רמוכה .7.5
(, הקונה זכאי להבטחת כספי "חוק המכר"זה בלבד:  7)להלן בסעיף  1974 -התשל"ה 

לחוק  2התמורה שישולמו על ידו על פי הסכם זה באחת מחמשת הדרכים המנויות בסעיף 
 המכר, כאמור להלן:

ת מסרה לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים רמוכה .7.5.1
ששילם הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא תוכל להעביר לקונה בעלות 

 הדירהכמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על  הדירבאו זכות אחרת 
או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת 
נכסים, צו פירוק או למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע 
האמור או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה 

טול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין , ואולם ביהדירב
 זה;

המוכרת ביטחה את עצמה אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים  .7.5.2
, שאישר לעניין זה המפקח על הביטוח, 1981 -פיננסים )ביטוח(, התשמ"א 

לעיל והקונה צויין  7.5.1להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בסעיף 
 פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; כמוטב על פי

או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית,  הדירההמוכרת שיעבדה את  .7.5.3
במשכנתא ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר 

 לעיל; 7.5.1השיכון, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בסעיף 

ל הקרקע שעליה היא , או לגבי חלק יחסי שהדירההמוכרת רשמה לגבי  .7.5.4
לחוק  126בהתאם להוראות סעיף  הדירהנבנית, הערת אזהרה על מכירת 

, ובלבד שלא נרשם לגביה שיעבוד, עיקול או 1969 -המקרקעין, התשכ"ט 
 זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;
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או בחלק  הדירבהמוכרת העבירה על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת  .7.5.5
או  הדירהקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשיחסי מהקר

 הקרקע נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

מצהיר כי ידוע לו שהמוכרת מתחייבת להבטיח את הכספים שישלם הקונה  הקונה .7.6
למוכרת על חשבון התמורה עפ"י הוראות החוזה, בהתאם לחוק המכר וזאת ע"י מתן 

לעיל, בגובה כל אחד מהתשלומים שישלם  7.5.1הבנק, כאמור בסעיף  ערבות בנקאית מאת
מור בנספח ב' )תשלומים ובכפוף לא , ללא רכיב המע"מ,הקונה למוכרת ע"ח התמורה

באחד מאופני "( או ע"י מילוי הוראות חוק המכר תוערבהלן: "היל ולע)לומועדים( 
 לעדית של המוכרת.המכר, לפי שיקול דעתה ובחירתה הב ההבטחה הקבועים בחוק

ק המכר, הערבות או פוליסת ביטוח ( להוראות חו9שלאור תיקון מס' ) הודע לקונה
שיונפקו לצורך הבטחת כספי התמורה, יהיו על פי תשלומי התמורה שישלם הקונה 

כהגדרתה  -למוכרת, ללא רכיב המע"מ. הקונה מצהיר כי במקרה של מימוש בטוחה, הקרן 
באמצעות התאגיד את הסכום בגובה רכיב המע"מ, וזאת  בחוק המכר, תשיב לקונה

לגבי כל תשלום תמורה מאת הקונה למוכר  הבנקאי או המבטח שהמציא את הבטוחה,
אשר בשלו ניתנה בטוחה, והכל בהתאם להוראות חוק המכר. הקונה מצהיר כי למוכרת 

ענה ו/או דרישה אין כל אחריות ו/או חבות בקשר עם כך ועל כן הוא לא יבוא כלפיה בכל ט
 . השבת רכיב המע"מו/או תביעה בקשר עם 

ת תישא בעלות מימון הערבות ו/או כל בטוחה אחרת באמצעותה תבטיח רמוכהיובהר כי 
 את כספי הקונה.

ת תישא בעלות מימון הערבות ו/או כל בטוחה אחרת באמצעותה תבטיח את כספי רמוכה
 הקונה.

שניתנה בבטוחה אחרת, בהתאם לתנאי חוק ת תהיה זכאית להחליף את הערבות רמוכה .7.7
כנגד יצירת הבטוחה המחליפה מוסכם, כי  על כך. תודיע לקונה, ובלבד שהמוכרת המכר

את הבטוחה המוחלפת. בכל מקרה,  תרכלמוכאמור וכתנאי לה, מתחייב הקונה להחזיר 
מיד עם יצירת הבטוחה המחליפה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף, ללא 

 צורך בהסכמה או באישור כלשהו של הקונה.

מצהיר כי בכל  הקונהם וככל שזכויות המוכרת תירשמנה בלשכת רישום המקרקעין, א .7.8
אופן לא יגרום לרישום הערת אזהרה לטובתו בלשכת רישום המקרקעין על פי חוזה זה. 
אם הקונה יפר את התחייבותו האמורה, אזי תהיה המוכרת זכאית למחוק את הערת 

שלהלן והקונה לא יהיה  11אזהרה ולעשות לשם כך שימוש ביפוי הכח הנזכר בסעיף ה
זכאי להתנגד למחיקת הערת האזהרה. הקונה ישא בכל הנזקים וההוצאות שהמוכרת 

 תיאלץ לשאת בהם בשל רישום ההערה ובשל ההליכים למחיקתה.

 כ"לב חותהבטו כל את הקונה ימסור, מסירתה וכנגד, לקונה הדירה מסירת דמועב .7.9
)אם  חכירה חוזה על לחתימה עד, בנאמנות הבטוחות את יחזיק המוכרת כ"ב. המוכרת

, המקרקעין בפנקסי אזהרה הערת רישום או י"רמ ובין הקונה בין וככל שיתאפשר כאמור(
 המכר חוק להוראות בהתאם והכל מביניהם המוקדם לפי, הדבר שיתאפשר וככל אם

כל בטוחה שניתנה לקונה על פי חוזה  ביחשת, ראמוהיום עם ק. לעיל 7.5 בסעיף כהגדרתו
זה כבטלה ומבוטלת ללא צורך בהסכמה או בהודעה כלשהי ומבלי שדבר זה יגרע מחובת 

   הקונה להשיב למוכרת את המסמך יוצר הבטוחה.

 לצורך הקונה תתאם עםאם וככל שיתאפשר לחתום על חוזה חכירה כאמור, המוכרת 
ככל שהמוכרת לא תצליח לתאם עם הקונה מועד כאמור בפרק זמן . החכירה חוזה חתימת

ימים מראש ובכתב לקונה. ככל שהקונה לא  7ימים, המוכרת תעביר התראה בת  14של 
הימים הנ"ל, המוכרת תהיה רשאית לעשות  7יתייצב ויחתום על חוזה חכירה לאחר 

קים שנגרמו למוכרת שימוש בכל הסנקציות המוקנות לה על פי דין, וכל ההוצאות והנז
אין באמור לעיל כדי לגרוע  יחולו על הקונה וישולמו עם דרישתה הראשונה של המוכרת.

 . וחלעשות שימוש ביפוי הכ וחהכ ויאו מיפ/ות רמוכהמזכות 

 פרויקטוכל כספי התקבולים שתקבל המוכרת בקשר עם ה פרויקטוהמקרקעין, ה לואיה .7.10
 תחייב הקונה ומצהיר בזאת כדלקמן:משועבדים ו/או ישועבדו לטובת הבנק מ
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ד תהיה הערבות שקיבל מהבנק בתוקף, הוא לא יעביר את זכויותיו עוכי כל  .7.10.1
על פי חוזה זה ללא הסכמה מוקדמת של הבנק. העברת זכויותיו של הקונה 

 לצד שלישי בניגוד לאמור תגרום מיידית לביטולה של הערבות. הדירב

 2.3פקדו לחשבון הליווי כאמור בסעיף י ידוע לו כי רק בגין הסכומים שיוכ .7.10.2
 יהיה זכאי לקבלת הערבות על פי חוק המכר., לנספח התשלומים והמועדים

, הוא הדירלכי אם יממש ערבות כלשהי שקיבל ו/או שיקבל מהבנק בקשר  .7.10.3
, כפי שיהיו בעת ההמחאה, הדירבימחה ויעביר מייד לבנק את כל זכויותיו 

יחזרו לבעלות  הדירבזה, כך שהזכויות בהתאם לחוזה זה, או יבטל חוזה 
 הכל לפי בחירת הבנק ובהתאם להוראות הבנק. -המוכרת 

י ידוע לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפיו בקשר עם כ .7.10.4
ה, למעט בקשר עם הערבות שתוצא על ידי הבנק רהדיו/או  פרויקטה

 לעיל. 7.5לטובתו, כאמור בסעיף 

אמור לעיל, מודגש בזה, כי ידוע לקונה שאין לבנק כל בלי לפגוע בכלליות המ .7.10.5
ה, רהדיו/או  פרויקטמחוייבות כלפי המוכרת ו/או כלפיו להשלים את בניית ה

וכי כל הסכם שבין המוכרת לבין הבנק ו/או הוראותיו אינם מקנים לו זכויות 
 כלשהם.

ל ה לעיל, על כז 7.10והוראות סעיף  ,לעיל 7.2, 7.1י הוראות סעיפים כ .7.10.6
תנאיהם ותניותיהם, הינם בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בפרק ד' 

, והבנק ייחשב לצורך האמור 1973 -של חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג
 בסעיפים כאמור כ"האדם השלישי".

 המצורףחתימת הסכם זה, מתחייב הקונה לחתום על נספח הליווי הבנקאי בנוסח  דמעמב .7.11
, ועל להסכם 1נספח ד'כהדף המלווה לפנקס השוברים המצורף על , זה םהסכל פח ד'סנכ

ל נוסח אחר בכאו  כחלק בלתי נפרד הימנו , וזאתלהסכם 2ד' נספחהמסמך המצורף כ
 שיאושר על ידי הבנק המלווה. 

 ים ואחזקהתירוש .8

ינקוט בכל האמצעים והפעולות, הדרושים לשם אחזקה ושמירה מתמדת של כל  הקונה .8.1
במצב תקין, מסודר וראוי לשימוש לאותן מטרות להם הם יועדו.  חלקי הרכוש המשותף

ת לא תהיה אחראית לבצע את התיקונים רמוכהלעיל,  5.17על אף האמור בסעיף 
ת תפנה רמוכהבמתקנים שברכוש המשותף ככל שהתיקונים בהם ייעשו שלא ע"י מי ש

 אליו את הקונה.

עיל ובכפוף לאמור ל 6.11בסעיף  מתחייב להשתתף, על פי חלקו היחסי )כהגדרתו הקונה .8.2
בסעיף זה להלן(, בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף לרבות ומבלי לפגוע 
בכלליות האמור לעיל: ניהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, בדק, נקיון, תאורה, שמירה 

נה, וכן בכל ההוצאות הכרוכות בטיפול בחצר, בגי ,פרויקטבוביטוח של הרכוש המשותף 
חדר המדרגות, במעליות, ב, , אם וככל שישנובקירות החיצוניים, בחלק המשותף בגגות

 ימום/קירור המרכזית, בגז, בחשמל,הח במערכת זיה,וילטלו המרכזית הנאנטב
ים לשטחי החניה, במדרכות ובשטחי הגינון. רמעבבבאינסטלציה, במים, בביוב, בתיעול 

 רה בו טרם אוכלסו כל הדירות  בפרויקט.ההוצאות הנ"ל יחולו על הקונה גם במק

בזה, כי לעניין ההוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף ו/או  םוסכמ
, פרויקטכל הדירות ב כל עוד לא אוכלסו -)לרבות הגינות המשותפות וכיו"ב(  פרויקטב

 ויקטפרישתתף הקונה בהוצאות האמורות לפי חלקו היחסי ביחס לדירות המאוכלסות ב
במועד החיוב בהוצאות הנ"ל )דהיינו, ביחס קרוב ככל הניתן ליחס שבין שטח הרצפה של 

 הדירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שאוכלסו עד למועד החיוב בהוצאות הנ"ל(.   

מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי המוכרת תהיה רשאית למנות חברת ניהול  נההקו .8.3
או על פי  הול ותחזוק לבניין, לפי שיקול דעתה הבלעדיאשר תיתן שירותי ני פרויקטל

. חברת הניהול תתקשר בהסכם ניהול ישירות עם הקונה דרישת הרשויות המוסמכות
 ", בהתאמה(.סכם הניהולה" או "רת הניהולבח)להלן: "
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תקופת הניהול תהא בהתאם  תם עימה הסכם ניהוליחכל שתמונה חברת ניהול ויכ
, הוראות הסכם הניהול יהוו חלק ת על פי הוראות חוק המכרלתקופה המירבית המותר

וזה זה. הקונה מתחייב לקיים את כל ההתחייבויות שיחולו עליו בהסכם חבלתי נפרד מ
 הניהול, ויחולו ההוראות שלהלן.

מתחייב לגרום לכך שכל מי שהקונה יעביר ו/או ימכור ו/או ישכיר  הקונה .8.3.1
תיו בדירה ו/או חלק הימנם, יתחייב ו/או יחכיר ו/או ישאיל לו את זכויו

לקיים את כל ההתחייבויות על פי הסכם הניהול, ויחתום על הסכם ניהול, 
 כתנאי לקבלת זכויות כאמור בדירה.

היה רשאית להחליט, אך לא חייבת להחליט, כי ת תוכרמכי ה הובהר לקונה .8.3.2
זה יירשמו בלשכת רישום  החוזל 8 ףהסכם הניהול ו/או הוראות סעי

רקעין, בין ע"י הכללתם בתקנון הבית המשותף ובין ע"י צירוף הסכם המק
הניהול לתקנון, בין ע"י רישום הערה בפנקס המקרקעין ובין בכל דרך אחרת, 

ת. מוסכם, כי גם טרם רישום התקנון ורישום רמוכהלפי שיקול דעתה של 
ן כבית משותף יראה הסכם הניהול כאילו הוא מהווה חלק מתקנון ייהבנ
 ן.ייית המשותף המחייב את כל בעלי הדירות ו/אן הזכויות בבנהב

שככל שתתמנה נציגות לבית המשותף, כמשמעותה בחוק  הודע לקונה .8.3.3
 המקרקעין, יהיו סמכויות הנציגות כפופות להוראות הסכם הניהול.

בהתאם להוראות הסכם הניהול ו/או בהתאם להוראות חברת ינהג   הקונה .8.3.4
בכל הקשור לאחזקת הדירה ובכל הקשור לשימוש  הניהול שיפורסמו בנפרד,

ברכוש המשותף ומערכותיו, אחזקתם וניהולם, והכל מתוך מגמה לסייע 
 ולנהלו ברמה הנדרשת.  יןלחברת הניהול לתחזק את הבני

 ותשלומים םמסי .9

ל המסים, האגרות, הארנונות, ההיטלים, תשלומי החובה למיניהם, עירוניים או כ .9.1
וכל התשלומים האחרים, מכל מין וסוג שהוא, החלים ו/או שיחולו ממשלתיים או אחרים 

(, לתקופה "המסים"על הדירה או בקשר אליה, לרבות דמי ניהול ו/או ועד בית )להלן: 
שתחילתה במועד המסירה ואילך, יחולו על הקונה וישולמו על ידו, בין אם קיבל הקונה 

אם אי מסירת החזקה נבעה את החזקה בדירה במועד המסירה ובין אם לאו, אלא 
בלבד. הקונה ישלם את המסים לתקופה הנ"ל לפי דרישת  תוכרממסיבות התלויות ב

ת ו/או לפי דרישת הרשות המקבלת את תשלום המסים, ישירות לזכאי לקבלם, רמוכה
 ללא דיחוי ולא יאוחר מהמועדים הקבועים לכך בדין. 

זהרה בגין התחייבות לרישום שא בכל האגרות שיידרשו ברישום הערות איהקונה י .9.2
 משכנתא ו/או משכנתאות ו/או כל זכות צד שלישי שמקורה בקונה.

או /ות על ידי כל רשות מוסמכת להתקין בדירה ו/או ברכוש המשותף רמוכהאם תידרש  .9.3
ת לא ידעה ולא רמוכהו/או פריטים שאינם כלולים במפרט הטכני ואשר  םינמתק פרויקטב

שא הקונה בכל התשלומים הנ"ל יבמועד חתימת חוזה זה, יתה לדעת על כך יייכולה ה
עיל, בגין הרכוש ל 6.11בשיעור שישולם בגין הדירה ו/או בשיעור יחסי, כהגדרתו בסעיף 

לם לשת. מוסכם, כי הקונה יהיה אחראי רמוכההמשותף, מיד עם דרישתה הראשונה של 
ת הפריטים ו/או ת את כל התשלומים הנובעים מהתקנכוסמהמו/או לרשות  תוכרמל

 בגין ביצוע העבודות ו/או המיסים שינבעו מהתקנתם. תהמתקנים כאמור, לרבו

ת רמוכהלקונה כי התמורה, כהגדרתה בנספח התשלומים והמועדים, נקבעה ע"י הודע  .9.4
בהתחשב בסוגי המסים ושיעורם כפי שהם ביום חתימת החוזה. בכפוף להוראות כל דין 

, ושאינם על רוכשי דירות או זכויות במקרקעין שיוטלו שא הקונה במסים חדשים, ככליי
ככל שהם מתייחסים לדירה  -קיימים ביום חתימת החוזה ו/או בתוספות למסים קיימים 

ו/או למכירתה לקונה וככל שהינם נוגעים לתמורה כהגדרתה בנספח התשלומים 
ולהלן, במועד ה לעיל ז 9והמועדים ו/או ככל שנוגעים לכל התשלומים המופיעים בסעיף 

 ת.רמוכההקבוע לכך בכל דין או לפי דרישתה הראשונה של 



18 

 
                                                           ________________________ 

 הקונה                                                                                                                               

 

לקונה כי התמורה, כהגדרתה בנספח התשלומים והמועדים, כוללת אך ורק את הודע  .9.5
 מועד לאחר נוצרה לדרישתו שהעילה נוסףעבודות הפיתוח המפורטות במפרט. כל תשלום 

וצים ו/או שינויים שיידרשו ו/או בקשר לעבודות פיתוח נוספות ו/או שיפ הדירה מסירת
ה מתחייב לשלמו נהקוו (בחלק יחסי)שיבוצעו ע"י רשות מוסמכת יחול על הקונה בלבד 

  במועד.

מס רכישה החל על העסקה נשוא חוזה זה יחול על הקונה וישולם על ידו במועדים  .9.6
ר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאש תוכרממתחייב להמציא ל הקונההקבועים לכך בדין. 

מועד מסירת החזקה אישור רשויות המס מופנה ללשכת רישום המקרקעין על תשלום 
יחתום במועד  הקונהבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי ממלוא מס הרכישה שחל עליו. 

לתשלום מס רכישה  תיבויהתחול הצהרה לעניין השומה העצמית עהחתימה על חוזה זה 
 )נספח ז'(. 

 ת. רמוכהשולמו על ידי ס שבח ו/או מס הכנסה, ימ .9.7

ה. ככל שקיימות ו/או תהיינה זוזה חת תישא בהיטל השבחה בגין הדירה לפי רמוכה .9.8
ה, זוזה חזכויות בניה נוספות אשר תהיינה ניתנות לניצול בדירה, אך לא נכללו בדירה לפי 

היטל השבחה בגין אלה יחול על עד למועד המסירה,  המוכרת ידי על וזכויות אלה לא נוצלו
 הקונה בלבד. 

ת במקום הקונה תשלום כלשהו החל על הקונה על פי חוזה זה, ישיב הקונה רמוכהשילמה  .9.9
את הסכום ששילמה כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית פיגורים, כהגדרתה  תוכרמל

לעיל, החל מהיום הראשון לפיגור ועד לפירעון מלוא הסכום שבפיגור בפועל, מיד עם 
על פי  תוכרממבלי לגרוע מכל סעד או תרופה שיהיו מוקנים ל דרישתה הראשונה, וזאת

להסרת ספק, יובהר כי לקונה תעמודנה כלפי המוכרת אותן ן. כל די חוזה זה ו/או על פי
 טענות הגנה שעמדו לו כלפי הנושה המקורי.

ת את החובה לשאת בתשלום כלשהו החל על הקונה רמוכהין באמור לעיל כדי להטיל על א .9.10
ה זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להוות הרשאה כלשהי לקונה להמשיך ולפגר על פי חוז
 בתשלום.

 0.5%ח או ש" 5,000ב"כ המוכרת, במועד חתימת החוזה, סך של למתחייב לשלם  הקונה .9.11
תוספת מע"מ כדין, בגין הטיפול ברישום זכויות הקונה ב ,ניהםימהתמורה, לפי הנמוך מב

  בדירה על פי חוזה זה.

, מבלי לגרוע ישלם במלואו ובמועדו כל מס אחר שיחול על רוכש זכויות במקרקעין הנהקו .9.12
 .מיתר הוראות חוזה זה

בתוך  תוכרמינו בסעיף זה לעיל ואשר לא ננקב מועד לתשלומם, ישולמו למים שצוושלתה .9.13
ה, ל םוקדמשבעה ימים ממועד דרישתה ובכל מקרה עד למסירת החזקה בדירה וכתנאי 

יד עם דרישתה הראשונה מאותה רשות ו/או במועד הקובע לפי דין מ -לרשות המוסמכת 
 ת ו/או על פי המוסכם עמה.רמוכההנדרש על ידו ו/או על ידי  דמועב -ולכל גורם אחר 

  חוזים עם חברת החשמל, הרשות העירונית וחברת הגז,  כדלקמן: תתימח .9.14

ת ברחמתחייב לחתום עם חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: " הקונה .9.14.1
"( על חוזה לאספקת חשמל לדירה ולשאת בתשלומים עבור התקנת החשמל

כי הקונה ישלם כל תשלום שיידרש בגין  יובהר. ונה חשמל וחיבורומר וחיבו
בכל תשלום שיידרש בגין  שאית, והמוכרת והמונה כאמור חיבור הדירה

  .הדירתיחיבור החשמל עד למונה 

ו עם תאגיד המים והביוב על שות מקומית אהרמתחייב לחתום עם  נההקו .9.14.2
ים עבור התקנת מונה המים מחוזה לאספקת מים, ולשאת בכל התשלו

בתשלומים בגין חיבור המים עד  שאיתכי המוכרת  יובהר. לדירה וחיבורו
ת תהא רשאית לשלם את עלויות החיבור במקומו, רמוכה ,הדירתילמונה 

ם לדרישת והקונה מתחייב להשיב למוכרת את עלויות החיבור בהתא
המוכרת, אך לא יאוחר ממועד מסירת החזקה. כן מתחייב הקונה לחתום על 

ית כבעל הזכויות בדירה לצורך ממקוה תרשובכל המסמכים הנדרשים 
 תוכרמתשלום מיסי הארנונה והמיסים השוטפים. הקונה מתחייב להמציא ל

 שות מקומית או מתאגיד המים והביוב, כי חתם על הסכם בדבררהמאישור 
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ית כבעל הזכויות בדירה ושילם ממקוה תרשובחיבור מים לדירתו, וכי נרשם 
את כל המיסים השוטפים החל מרישומו, כאמור. המצאת האישור האמור 

ת מתחייבת לבצע רמוכההינה תנאי מוקדם למסירת החזקה בדירה לקונה. 
ית ממקוה תרשוהאת ההכנות הדרושות להתקנת מונה המים לפי דרישת 

ה ו/או תאגיד המים יייד המים והביוב. במקרה בו ידרשו העירו/או תאג
, מתחייב לדירה ת תשלום בגין התקנת מונה המים וחיבורורמוכהוהביוב מ

ת, אך רמוכהאת התשלומים הנ"ל, בהתאם לדרישת  תוכרמהקונה להשיב ל
 לא יאוחר ממועד מסירת החזקה. 

מתחייב לחתום  והקונה יבחר להתקשר עם חברה לאספקת גז, הוא המידב .9.14.3
ת, בגין התחברות לרשת רמוכהעל חוזה עם חברה לאספקת גז לפי הוראות 

הגז המרכזית, ולשלם את כל התשלומים שיידרשו ע"י חברת הגז, בקשר עם 
דון יקהתקנת מונה גז וחיבורו לרשת הגז המרכזית, ואת חלקו היחסי עבור פ

ש ע"י ספק הגז על של מונה הגז ישירות לחברת הגז, וכן כל מקדמה שתידר
רת תבחר לפי שיקול דעתה כחשבון צריכת הגז בדירה או במידה שהמו

של הדירה הא רשאית לשלם את עלויות החיבור תת רמוכה -הבלעדי 
ב להשיב למוכרת את עלויות החיבור בהתאם יתחימבמקומו, והקונה 

 לדרישת המוכרת, אך לא יאוחר ממועד מסירת החזקה.

 רהים ותוספות בדייינוש .10

 יובהר כי מפרט הדירה והבניין לא יפחתו מהמפרט הטכני המצורף לחוזה זה כנספח א'. .10.1

מוסכם, כי הקונה לא יהיה רשאי להזמין מהמוכרת ו/או הקבלן תוספות ושינויים ביחס  .10.2
למפרט הטכני )נספח א'(, וכן לא יתאפשר לקונה לקבל כל זיכוי כספי כנגד ויתור על 

הטכני,  טזיכוי כספי שהקונה יקבל בהתאם לקבוע במפררכיבים במפרט הטכני, למעט 
 וזאת במקרה שהקונה יוותר על רכיבי המפרט הבאים )כולם או חלקם( ואלו בלבד:

 ארון מטבח; .10.2.1

 ארון אמבטיה, במידה ונכלל במפרט; .10.2.2

 סוללות למים )כיור, אמבטיה ומקלחת(; .10.2.3

 נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון. .10.2.4

ב להודיע לקבלן בדבר ויתור על אחד ו/או יותר מהרכיבים סכם כי הקונה יהא מחוימו .10.3
הנ"ל וזאת עד ולא יאוחר מהמועדים שיקבעו לכך על ידי הקבלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

יראו את הקונה כאילו ויתר על זכותו לקבלת הזיכוי הנ"ל והקונה לא יהא רשאי  –אחרת 
ה ו/או דרישה שהיא בקשר עם כך. לבוא כלפי המוכרת ו/או הקבלן בכל טענה ו/או תביע

על אף האמור לעיל, מוסכם כי זיכוי בגין רכיבי המפרט המפורטים דלעיל )כולם או חלקן(, 
( לא יעכב ו/או ימנע קבלת אישורים ו/או חלקם או)כולם  עליהם ויתורש לכך כפוף

לא  כלפי הקונה ו/או צדדים שלישיים, לרבות אךמוכרת ה שלהיתרים ו/או התחייבויות 
רכיבי  וויתורקבלת טופס אכלוס ביחס לדירה. הקונה מצהיר כי ידוע לו שבמידה  -רק 

 כלאו /ו לדירה אכלוס טופס קבלת יעכבאו /ו ימנע( חלקם אוהמפרט דלעיל כאמור )כולם 
לוותר על רכיבי המפרט  רשאי יהיה לא הקונה אזי ,כאמור המוכרת של אחרת התחייבות

או /ו דרישהאו /ו טענה בכל המוכרת כלפי לבוא שלא מתחייב והוא, כספי זיכוי לקבלו
  .כך עם בקשר תביעה

 רשאא יעשה שינויים כלשהם בדירה, ל ה מתחייב, כי אף לאחר קבלת החזקה בדירהנהקו .10.4
או החלונות או  יתאו החזית החיצונ יש להם השפעה איזו שהיא על הקירות החיצוניים

ותף ולרבות שינויים הפוגעים או העשויים לפגוע המרפסות של הדירה ו/או על הרכוש המש
פרויקט או איזה מחלקיו ו/או לשנות את ערכם ו/או האו לסכן את הרכוש המשותף ו/או 

לפגוע ברכוש דיירים אחרים בפרויקט, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לא לבצע סגירת 
ו פרגולה, שינוי צבע מרפסות, שינוי מעקה, החלפה או שינוי תריסים, התקנת סוכך ו/א

להתקין שלטים או אמצעי פרסום  במרפסות, התקנת צינורות, חוטי חשמל, וכן לא
ת מראש ובכתב, והכל בכפוף להוראות רוכמהאחרים, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמת 

על אף האמור לעיל, מוסכם כי לאחר מועד מסירת כל דין ולתקנון הבית המשותף. 
ובלבד שייעשו בכפוף לכל דין לרבות  שינויים חיצוניים לבצע רשאי יהיה הקונההחזקה, 

מראש, ושלא יהיה  סביר ןזמ למוכרת יודיע שהקונהקבלת היתר ו/או אישור ו/או רישיון, 
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ו/או לעכב ו/או למנוע את התחייבויות המוכרת כלפי צדדים שלישיים  לפגועבכך כדי 
פי דין לרבות תעודת גמר ו/או בקשר עם הפרויקט ו/או הוצאת אישורים הנדרשים על 

 .זה חוזה פי על הנדרשים המקרקעין בפנקסי רישומים ביצוע

 ייפוי כוח .11

 ת שעל פי החוזהרמוכהת יוולשם הבטחת התחייבויות הקונה וזכוחתימת החוזה  דמעמב .11.1
פוי יעל חוזה זה אישור נוטריוני על חתימתו על י החתימה דעומבב הקונה להמציא ייחתמ
. כל וחפוי הכית את מקור ירמוכלולמסור  ספח ג'נבנוסח המצורף לחוזה כ בלתי חוזר חוכ

יבת ת מחורמוכה, כאמור לעיל, לא תהיה וחפוי כית ירמוכלעוד לא מסר הקונה 
בהתחייבויותיה לפי חוזה זה, והיא תהיה רשאית בכל עת להודיע לקונה על ביטול 

ענה טו/או  הרישדנה תהיה כל ההתקשרות עמו ולמכור את הדירה לאחר, והכל מבלי שלקו
ת לקונה כאמור, יבוטל החוזה באופן רמוכהת בעניין זה. הודיעה רמוכהו/או תביעה כלפי 

 יוםעד לאותו  ת על ידי הקונה רמוכלת תשיב לקונה את הכספים ששולמו רמוכהמיידי ו
י הפיצו בניכוי, בערכם הנומינלי כשהם צמודים למדד הבסיס –, דהיינו הריאלי בערכם

יובהר כי הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של . להלן 14.5המוסכם, כאמור בסעיף 
 החוזה.

ישמש לשם ביצוע הוראות החוזה וכל הנובע ממנו, ומבלי לפגוע מכלליות  וחי הכפויי .11.2
על חוזה החכירה בשם ועבור הקונה,  התימחהאמור לעיל לרבות, ככל שיידרש הדבר, 

שנרשמו לטובת הקונה ו/או  ת אזהרהובית משותף וחתימה על תקנון, מחיקת הער םישור
 , אם וככל שנרשמו( -על פי הוראות חוזה זה )הן בפנקסי המקרקעין והן בספרי החברה 

או במקרה של ביטול החוזה, רישום הדירה בשם הקונה בלשכת רישום המקרקעין, /ו
ת זכאית לרשום ו/או לבצע רמוכהין שרישום וביצוע פעולות בלשכת רישום המקרקע

בהתאם להוראות החוזה וכן לקיום ו/או ביצוע כל מעשה ו/או פעולה אחרים שזכאית 
 ת לבצע בהתאם להוראות חוזה זה.רמוכה

לא ישחרר את הקונה מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו שבחוזה  וחפוי הכיי ןתמ .11.3
 ולחתום בעצמו על המסמכים הקשורים בו.

לפעול בשמו ומטעמו  וחמור בסעיף זה מהווה הוראה בלתי חוזרת מהקונה למיופי הכהא .11.4
. הוראה זו היא בלתי חוזרת הואיל וזכויות צד שלישי, ובין היתר של וחפוי הכיעל פי י

 ת, תלויות בכך.רמוכה

 ה למימון רכישת הדירהאלווה .12

תא מבנק רצה הקונה לממן את רכישת הדירה באמצעות הלוואה מובטחת במשכני .12.1
(, תחולנה ההוראות "הבנק למשכנתאות", "ההלוואה"למשכנתאות )להלן בהתאמה: 

 דלהלן:

האחריות המלאה לקבלת ההלוואה ולכל תנאיה מוטלת אך ורק על הקונה ואין בקבלת  .12.2
 ההלוואה או באי קבלתה כדי לשנות ו/או לגרוע מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. 

ת כל ההוצאות, התשלומים והעמלות, לרבות דמי ביול, ישא על חשבונו וישלם איהקונה  .12.3
 אם וככל שיחולו, הכרוכים בקבלת ההלוואה. 

ת לא תחול כל חובה או התחייבות לטפל ו/או להשיג את הסכמת הבנק רמוכהעל  .12.4
 למשכנתאות למתן ההלוואה ו/או לגרום לביצועה.

די לפטור את הקונה גם אם לא יעלה בידי הקונה לקבל הלוואה כאמור, לא יהיה בכך כ .12.5
מאיזו מהתחייבויותיו שעל פי חוזה זה ו/או לדחות מועד כלשהו לביצוע איזו 
מהתחייבויות הקונה שעל פי חוזה זה, ובכלל זה תשלום כל חלק מתוך התמורה במועדים 

 האמורים בנספח התשלומים והמועדים.

ר, תסכים בידי הקונה לקבל את הסכמת הבנק למשכנתאות למתן הלוואה כאמו הלע .12.6
לאשר לבנק למשכנתאות, כי לא תעביר את הזכויות בדירה על שם הקונה אלא  תרמוכה

רשם במקביל המשכנתא לטובת הבנק למשכנתאות )ככל שזו לא סולקה עד למועד יאם ת
זה(, ובלבד שהקונה קיים את כל התחייבויותיו שעל פי החוזה ושהחוזה לא בוטל. אישור 

 מוקדם כי יתקיימו כל התנאים הבאים: ת כאמור יינתן בתנאירמוכה
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, לפי הגבוה הדירה רמחימ( םאחוזי העשר) 10% או ₪ 100,000שילם  הקונה .12.6.1
ממקורותיו העצמאיים. במקרה והקונה יבקש לגרור משכנתא,  ,מביניהם

 להלן 12.6.2כאמור בסעיף  ת תחתום על התחייבות לרישום משכנתארמוכה
מן הקונה, בנוסף לסכום הראשוני של ת רוכמהרק בתנאי שקודם לכן קיבלה 

 לפי הגבוה מביניהם כאמור,₪  100,000או  מן התמורה עבור הדירה 10%
גם סכום נוסף ממקורות עצמיים בגובה סכום גרירת  ,ממקורות עצמיים

  המשכנתא המבוקש. 

המצורף לחוזה  ת לחתום יהיה בנוסח רמוכהח ההתחייבות עליה תידרש סונ .12.6.2
 . זה כנספח ו'

כאמור יותנה בין היתר בכך, כי הבנק למשכנתאות ישלם ויעביר את  רושיא .12.6.3
 כל כספי ההלוואה במישרין לחשבון הליווי, בהתאם להסדר השוברים.

ל סכום שישולם ו/או יושב לקונה ו/או לבנק למשכנתאות בהתאם ישולם כ .12.6.4
אך ורק כנגד פינוי החזקה בדירה )אם נמסרה לקונה( ובתנאי כי בד בבד עם 

ום תימחקנה הערת האזהרה אם נרשמה לטובת הקונה בלשכת רישום התשל
 המקרקעין.

ף לכך שתהיה אפשרות חוקית לעשות כן, ובכפוה לעיל, ז 12לכל האמור בסעיף  ףכפוב .12.7
ת רמוכהבנק יהיה רשאי לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בגין התחייבות ה

"(, ובלבד שהבנק יתחייב כלפי ההערה"האמורה לעיל לאחר מסירת החזקה לקונה )להלן: 
ת כי היה וההסכם יבוטל כדין, יפעל הבנק למחיקת ההערה שתירשם לטובתו )אם רמוכה

 תירשם( לאלתר, בהתאם להוראות דלעיל.

 זכויות תעברה .13

וכן תהיה זכאית להעביר  פרויקטובת תהיה זכאית לשעבד את זכויותיה במקרקעין רמוכה .13.1
  תיה שלפי החוזה לכל אדם או גוף משפטי זולתהאת זכויותיה ו/או את חובו

, מבלי שתצטרך לקבל את הסכמת הקונה לכך, ובלבד שזכויות הקונה על ("הנעבר")להלן: 
 .ה לא תפגענהז החוזפי 

 פרויקטי רוכשי דירות בכ ושדרית, על כל מסמך אשר הבנק רמוכהיחתום, לבקשת  הונקה
 הוראות שאינן מקובלות במסגרת הסכמי ליווייחתמו עליו, ובלבד שאותו מסמך לא יכלול 

 .ו/או הסכמי הלוואה

 4ם מתן טופס וימהקונה מתחייב כי החל ממועד רכישת הדירה ועד חלוף חמש שנים  .13.2
לא יהא הקונה רשאי להעביר לצד שלישי את זכויותיו בדירה על פי החוזה, בין  טקילפרו

שנים האמורות על כל הסכם לפיו בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לא לחתום לפני תום ה
הזכויות בדירה יועברו לאחר תום חמש השנים הנ"ל, וידוע לו שהמוכרת אינה רשאית 

"תקופת ולהלן: על פי הוראות המכרז )לעיל  את הסכמתה להעברת הזכויות כאמור,לתת 
 (. "איסור העברת זכויות" -" ואיסור העברת זכויות

ש"ח  450,000בסך של יף זה, הוא יחויב בתשלום ידוע לקונה כי בעטייה של הפרת סע
לרמ"י, והוא מתחייב שלא לבוא כלפי המוכרת ו/או רמ"י בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או 

 טענה בקשר עם כך. 

הקונה מתחייב לשפות את המוכרת בגין כל הוצאה ו/או הפסד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
, עם דרישתה הראשונה של ייבות הנ"לההתחו/או נזק שייגרמו למוכרת בגין הפרת 

י הפרת סעיף זה לעיל תהווה הפרה כין הוצאות משפטיות. מוסכם המוכרת לרבות בג
יסודית של החוזה, בעטייה המוכרת תהיה זכאית לעשות שימוש בכל סעד ו/או תרופה 

 ו/או זכות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

נ"ל הקונה מתחייב לחתום במעמד חתימת חוזה זה על להבטחת איסור העברת הזכויות ה .13.3
התחייבות להימנעות מעשיית עסקה כלפי רשות מקרקעי ישראל בנוסח המצורף תצהיר ו

(. "כתב ההתחייבות להימנעות מעשיית עסקה")להלן: ח' להסכם זה  כנספחלחוזה זה 
הפרתה הקונה מצהיר כי ידוע לו שהימנעות מעשיית עסקה הנ"ל הינה התחייבות ש

₪  450,000יסודית, ושבמקרה של הפרה כאמור על ידי הקונה יחויב בתשלום סך של 
מהקונה וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למוכרת על פי חוזה זה ועל 
פי כל דין. הקונה מצהיר שידוע לו שהמוכרת תעביר את כתב ההתחייבות להימנעות 



22 

 
                                                           ________________________ 

 הקונה                                                                                                                               

 

 שראל, כמתחייב על פי המכרז.מעשיית עסקה לרשות מקרקעי י

כמו כן, הקונה מצהיר שידוע לו כי לצורך הבטחת עמידתו בכתב ההתחייבות להימנעות 
ביחס לדירה בדבר הימנעות מעשיית עסקה  מעשיית עסקה, המוכרת תרשום הערת אזהרה

תרשום הערה כנ"ל המוכרת  -בפנקסי המקרקעין, וזאת אם וככל שהדבר יתאפשר, וכן 
יובהר כי במקרה של  , והקונה יישא בכל ההוצאות הדרושות בקשר עם כך.ברהבספרי הח

ו/או בתום חמש השנים הנ"ל ו/או עם  הפרת החוזה על ידי הקונה שבעטיה בוטל החוזה
, תהא המוכרת רשאית למחוק את הערת האזהרה הנ"ל שנרשמו רישום הבית המשותף

  רשמה.בספרי החברה ובלשכת רישום המקרקעין, אם וככל שנ

זכויות הקונה טרם נרשמו בפנקסי המקרקעין  בתום תקופת איסור העברת הזכויותש לככ .13.4
יהיה זכאי להעביר לאחר או לאחרים את זכויותיו לפי  הונקה בהתאם להוראות חוזה זה,

 אלא תסרב לא אשר, ראש ובכתבמ(, כפוף להסכמת המוכרת, "הנעבר"החוזה )להלן: 
 מוקדם ובתנאי, המוכרת כלפי התחייבויותיו כל אחר מילאש בתנאי וכן, סבירים מטעמים
  ם המוקדמים הבאים:יתנאה, ימלא את כל שהקונה

 דין בינו לבין הנעבר.כתום חהסכם מכר  תוכרמל אצימי .13.4.1

את מלוא  תוכרמילם לשיבל את החזקה בדירה בהתאם להוראות חוזה זה וק .13.4.2
בהתאם התמורה, את כל המסים והתשלומים האחרים המוטלים עליו 

 לחוזה, לרבות תשלומים בגין שינויים, ככל שבוצעו.

קיבל על עצמו בכתב את כל התחייבויותיו של הקונה לפי החוזה על  רנעבה .13.4.3
ועל כל  בנוסח המצורף נספח ג' להסכם זה וחפוי כיכל נספחיו, חתם על י

 . המסמכים שיידרשו על ידי הרשויות

בע על ידי יקחובות בנוסח שיוהנעבר יחתמו על כתב העברת זכויות ו הקונה .13.4.4
 ת.רמוכה

את כל האישורים והמסמכים הנדרשים ממנו במסגרת  תוכרמל אמציה .13.4.5
רכישת הדירה )בין היתר, אך לא רק, אישור מס רכישה וכל מסמך אחר 

ת רמוכהשיידרש על ידי לשכת רישום המקרקעין לצורך העברת הזכויות מ
 לקונה(.

אישורים המתאימים בקשר עם את כל ה תוכרמוהנעבר המציאו ל הקונה .13.4.6
העברת הזכויות, לרבות אישורי מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, אישור 

 הרשות המקומית )לרבות אישור היטל השבחה( ואישור ועד הבית,  וכיוצ"ב.

ו/או לעוה"ד את דמי הטיפול בשיעור הקבוע בצו הפיקוח על  תוכרמל םשולי .13.4.7
ותי נותן שירות בהעדר רישום מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מירבי לשיר

 .1999 -זכויות בפנקסי המקרקעין(, התש"ס

ולצורך רכישת הדירה נטל הקונה הלוואה המובטחת במשכנתא  המידב .13.4.8
אישור מאת הבנק  תוכרמעיל, ימציא הקונה לל 12בדירה, כאמור בסעיף 
והמעיד כי ההלוואה הנ"ל סולקה במלואה או  תוכרמלמשכנתאות המופנה ל

למשכנתאות הסכים לגרירת המשכנתא לנכס אחר ולמחיקתה כי הבנק 
מהדירה, כי תנאי הבנק למשכנתאות להעברה זו ולמחיקת המשכנתא, אם 

ת משוחררת מהתחייבויות שנתנה לבנק רמוכהיהיו כאלה, נתמלאו, וכי 
 למשכנתאות.

ת רשאית לדרוש שהקונה רמוכהבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה מ .13.4.9
 וחימציאו כל אישור ויחתמו על כל מסמך, לרבות יפוי כומקבל הזכות 

ת לשם שמירת רמוכהת, כפי שיידרשו על ידי רמוכהנוטריוני למי שתורה 
 ת ולשם ביצוע יעיל ונכון של ההעברה.רמוכהזכויות 

את הבטוחה שקיבל ו/או ימציא אישור על מחיקת  תוכרמישיב ל הקונה .13.4.10
  נרשמה.הערת האזהרה שנרשמה לטובתו, אם וככל ש

ו/או הנעבר ימציאו למוכרת ו/או לב"כ המוכרת, מיד עם דרישה  הקונה .13.4.11
ראשונה, כל מסמך אחר ו/או נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע יעיל ונכון של 

 העברת הזכויות.
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ו/או זכויותיו על פי החוזה לצד  הדירבהקונה מאשר ומצהיר כי ידוע לו שהעברת זכויותיו  .13.5
זה לעיל על תת סעיפיו, פרט  13א בהתאם להוראות סעיף שלישי, כולן או מקצתן, של

להיותה בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף, ופרט להיותה מנוגדת לתנאי המכרז והפרה 
כלפי רשות מקרקעי ישראל, מהווה גם הפרה יסודית של החוזה ותגרום, בין היתר, 

או תרופה ו/או לביטולה של כל בטוחה שהקונה קיבל מהמוכרת, וזאת בנוסף לכל סעד ו/
 זכות אחרים ו/או נוספים המוקנים למוכרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

 ותרופות ותהפר .14

. 1970 -ל הפרת החוזה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א ע .14.1
, מוסכם בין הצדדים כי בקרות המוכרת על פי חוזה זהי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות לבמ

הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתיאשרתהיה המוכרת  או יותר מהמקרים המנויים להלן,אחד 
 :את החוזהלבטל 

במועדים שנקבעו בנספח התשלומים  התמורה )כולה או חלקה(לא משלם  הקונה
 המוכרת.מיום קבלת דרישה בכתב מאת  םימי 10תוך  םואף לא שיל והמועדים )נספח ב'(

שהי שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה בתוך הפר את ההסכם בהפרה כל הקונה
 .מוכרתיום מיום שנדרש לכך על ידי ה 14

בתשלום התמורה ו/או בכל תשלום אחר בו חייב ימים  7 -מעבר ל בגין כל יום של איחור .14.2
ריבית פיגורים,  הקונה לפי חוזה זה ו/או חלק מהם, מתחייב הקונה לשלם למוכרת

בסיס יומי, מהמועד שנועד לתשלום ועד פרעונו המלא בפועל. כהגדרתה לעיל, מחושבת על 
אישור בכתב של הבנק בדבר גובה הריבית תהווה ראיה מכרעת לכך. אין באמור כדי 
להעניק לקונה זכות כלשהי לפגר בפרעון התשלומים, ואין באמור כדי לגרוע מזכויותיה של 

 המוכרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

ימים  10על לעיל, מוסכם כי איחור בתשלום התמורה או חלק ממנה העולה לאמור  ףנוסב .14.3
"י מתן הודעת ע החוזהאו כל הפרה יסודית אחרת, יקנה למוכרת את הזכות לבטל את 

יום. לא תיקן  14ההפרה בתוך ביטול בכתב לקונה שבו תדרוש המוכרת מהקונה לתקן את 
יום ממשלוח הודעת הביטול  14תום כבטל עם החוזה יחשב יהקונה את ההפרה, כאמור, 

או מסירתה ביד לקונה, לפי המוקדם מבין המועדים, והמוכרת תהיה זכאית למכור את 
 לכל מי שתמצא לנכון או לנהוג בו אחרת, מבלי לקבל קודם צו של בית משפט. הדירה

לעיל או מסיבה אחרת כלשהי על  14.3וזה כאמור בסעיף חבו המוכרת תבטל את ה המקרב .14.4
 וזה זה ו/או על פי כל דין, יחולו ההוראות כדלקמן:ח פי

יחזיר למוכרת לאלתר כל ערבות או בטוחה אחרת שקיבל מהמוכרת  הקונה .14.4.1
 וזה זה.חאו מהבנק המלווה בקשר עם 

משכנתא ו/או שעבוד  הדירבם במועד ביטול החוזה ירבצו על זכויות הקונה א .14.4.2
יסירם הקונה בתוך  -לאו  אחר ו/או עיקולים, בין אם נרשמו בפועל ובין אם

ימים מיום ביטול החוזה. מבלי לגרוע מחובת הקונה כאמור, המוכרת  14
, אשר תידרש וחפוי הכיתהיה רשאית לעשות כל פעולה, לרבות תוך שימוש בי

לשם ביטול החוזה ו/או ביטול הערות האזהרה ו/או המשכונות שנרשמו 
לשכת רישום המקרקעין או לטובת הקונה ו/או לטובת הבנק נותן ההלוואה ב

י ההקשר והעניין, אם פל או ביטול הרישום בספרי רמ"י/וברשם המשכונות 
 7נרשמו, ו/או ביטול הבטוחות האחרות שניתנו, אם ניתנו, לקונה עפ"י סעיף 

לעיל. הקונה מתחייב לחתום על כל מסמך ולעשות כל פעולה לצורך מחיקת 
 הערות האזהרה ולצורך ביטול הבטוחות.

יחתום על הצהרה ו/או על כל מסמך אחר שיידרש ע"י שלטונות מיסוי  הקונה .14.4.3
 וזה.חמקרקעין לצורך ביטול ה



24 

 
                                                           ________________________ 

 הקונה                                                                                                                               

 

דלעיל ובכפוף להוראות  14.4.3עד  14.4.1לקיום האמור בסעיפים  ףכפוב .14.4.4
להלן, תשיב המוכרת לקונה את הסכומים ששולמו על  14.4.6 -ו 14.4.5סעיף 

מודים באופן הקבוע בנספח התשלומים ידו בפועל עד למועד הביטול כשהם צ
והמועדים )למעט המע"מ שיוחזר נומינאלית( ללא ריבית, בניכוי הוצאות 
בפועל שתהיינה למוכרת בגין מתן בטוחות להבטחת כספי הקונה, בגין ביטול 

 14.5לאחר, בניכוי סכום הפיצויים האמור בסעיף  הדירההחוזה ומכירת 
, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לה עקב להלן וכן בניכוי כל יתר הנזקים

 הפרת ההסכם על ידי הקונה וביטולו.

ה משמשת או תשמש רהדיום הקונה קיבל הלוואה מבנק או מכל גוף אחר א .14.4.5
תנכה המוכרת מן הסכומים שעליה להשיב לקונה  -בטוחה לסילוק ההלוואה 

ם כאמור לעיל כל סכום שהקונה חייב למלווה על חשבון ההלוואה הנ"ל, וא
נרשמה לטובת המלווה הערת אזהרה ינוכו גם ההוצאות שיהיו למוכרת בגין 

 ביטולה. 

ימציא למוכרת אישור בכתב של בנק הקונה אשר העמיד לקונה  הקונה .14.4.6
)אם וככל שהעמיד(, המעיד על סילוק  הדירההלוואה לצורך רכישת 

, וכן כי בנק הדירההמשכנתא ו/או המשכון על זכויות הקונה בקשר עם 
 קונה משחרר את המוכרת מהתחייבותה לרישום המשכנתא האמורה.ה

 .ממועד הביטול ימים 45ת תשיב סכומים בהתאם להוראות סעיף זה רמוכה .14.4.7

של הפרת החוזה על ידי הקונה המזכה את המוכרת בביטול החוזה, ישלם הקונה  רהבמק .14.5
המוכרת  מהתמורה, וזאת מבלי שיהא על( אחוזים שני) 2%בשיעור של סכום למוכרת 

להוכיח פרטי הנזק ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע מכל סעד לו זכאית המוכרת עפ"י חוזה זה 
יהיה צמוד באותו אופן האמור בנספח התשלומים  הסכום הנ"לו/או עפ"י כל דין. 

  והמועדים עד ליום תשלומו בפועל.

פי ת תהיה רשאית לשלם במקום הקונה כל סכום שהקונה חייב בתשלומו על רמוכה
הוראות החוזה ולא שילמו במועד, והקונה יהיה חייב להשיב למוכרת, מיד עם דרישתה 
הראשונה, כל סכום כנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית פיגורים, כהגדרתה לעיל, וזאת 

. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים להם זכאית המוכרת עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין
 .כלפי המוכרת אותן טענות הגנה שעמדו לו כלפי הנושה המקורייובהר כי לקונה תעמודנה 

יחר הקונה במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו שבחוזה במלואן ובמועדן, הרי מבלי א .14.6
יתיר הדבר למוכרת דחייה  -לפגוע ביתר תרופות המוכרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין 

 מקבילה במילוי התחייבויותיה.

כות ו/או סעד ו/או תרופה שיהיו מוקנים למוכרת כלפי הקונה על פי כל בלי לגרוע מכל זמ .14.7
דין, הרי כל עוד לא השתמשה המוכרת בזכותה לבטל את החוזה בגין ההפרה, תהא 
המוכרת זכאית לדחות את מועד מסירת החזקה, על פי שיקול דעתה, והיא לא תהיה 

את ההפרה ו/או בטרם לקונה בטרם יתקן הקונה  הדירבמחוייבת למסור את החזקה 
 ישלם למוכרת את מלוא חובותיו שבפיגור לרבות הוצאות ו/או פיצויים בגין ההפרה.

 פרויקטה על המקרקעין ו/או היימשך בנה .15

כי המוכרת ו/או צד שלישי כלשהו עשויים להמשיך על פי שיקול דעתם, לבנות  הודע לקונה .15.1
 תיקון או שינוי של התכנון הקיים. בין לפי התכנון הקיים כיום ובין לפי כל פרויקטאת ה

עוד יית את המוכרת בשימוש, בניצול, בלוכי הוראות החוזה אינן מגבי הובהר לקונהכן 
ובתכנון המקרקעין ואינן מקנות כל זכות לקונה כלפי המוכרת ו/או כלפי אחרים לגבי אופי 

ייה ו/או זכויות ודם ותכנונם, וקיבולת הבניעהמקרקעין, הגבלות החלות עליהם, ניצולם, י
המותרות בהם, פרט להתחייבויות המפורשות בין המוכרת לבין הקונה במסגרת  יההבני

חוזה זה אשר תהיה להן נפקות רק בין הצדדים לחוזה זה, ולקונה לא תהיה כל זכות ו/או 
, שימושן, ייעודן, צורתן, ואופן בנייתן, ובלבד פרויקטת בודירההתנגדות ביחס למספר 

 נה זכויותיו על פי חוזה זה.שלא תיפגע

ה מודע לכך כי המוכרת עשויה ליזום שינויים בתכניות בנין ערים המתייחסות נהקו .15.2
. יובהר כי כל האמור פרויקטוכיוב', בקשר למקרקעין ו/או לו/או לבקש הקלות  פרויקטל

 . לעיל הינו בכפוף לתנאי המכרז
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אשר יוקם עליהם, כפי שקיימות  במקרקעין ו/או בכל יהר בזאת כי כל זכויות הבניהמוב .15.3
במועד חוזה זה ו/או כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת, תהיינה שייכות למוכרת בלבד 
והמוכרת תהיה רשאית לנצלן לפי שיקול דעתה הבלעדי, לניידן, למכרן, להשכירן 

 על ידי המוכרת הבנייה זכויות מימוש כי ובהרי ולהעבירן לאחרים כפי שתמצא לנכון
על אף האמור לעיל, מוסכם   .בפרויקט האחרונה הדירה מכירת ועד, דיןוף לכל ייעשה בכפ

כי המוכרת תהא רשאית לממש זכויות בנייה לצורך בנייה על גג הבניין ו/או גגות בניינים 
נוספים בפרויקט, אם וככל שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות, אף לאחר מכירת הדירה 

 האחרונה בפרויקט. 

למוכרת הזכות למכור, ליתן שימוש, לכל מטרה שהיא המותרת על פי כל דין, כל , כי רובהי .15.4
ירה מדירות הבניין ו/או המקרקעין, למעט דירתו של הקונה, או חלק מהן ו/או איזה ד

 זכות ו/או טובת הנאה בהם, לכל מי שתחפוץ ובתנאים שיראו לה.

. לצורך כך, תהיה פרויקטבנוספת על המקרקעין ו/או  יהת תהיה זכאית לכלול בנירמוכה .15.5
המוכרת ו/או מי שיהיו בעלי הזכויות במקרקעין רשאים לפעול ולגרום לשינוי צו רישום 

נה המשותף של הרכוש מכהבית המשותף, תקנון הבית המשותף, הצמידויות המיוחדות, ה
ברכוש המשותף. את הפעולות האמורות או כל חלק מהן  הדירההמשותף ושינוי חלקה של 

יהיה לעשות מבלי צורך בהסכמת הקונה, והקונה מסכים ומתחייב בזה מראש שלא ניתן 
להתנגד ושלא להפריע לביצוען. במקרה שעל פי כל דין תידרש חתימתו של הקונה על כל 
מסמך המתייחס לביצוע הפעולות הנ"ל מתחייב הקונה לחתום על כל מסמך כזה לפי 

לגרוע מזכות המוכרת לעשות שימוש דרישתה הראשונה של המוכרת. אין באמור כדי 
 ביפויי הכוח שניתן לה ע"י הקונה.

, בעצמה ו/או הדירהתהיה זכאית להעביר דרך כל חלק מן המקרקעין ו/או קירות  תרמוכה .15.6
באמצעות מי מטעמה ו/או באמצעות כל רשות או גוף אחר, ללא הסכמת הקונה, צינורות 

י חשמל, כבלים לטלפון ו/או ור, קווימים, הסקה, גז, צנרת תקשורת, צנרת מיזוג או
זיה, ביוב, ניקוז, תיעול וכיו"ב, וכן להציב מתקנים כנ"ל על המקרקעין ו/או יוולאנטנות טל

עמודים ו/או אנטנות ו/או למתוח קווי חשמל, וזאת בין אם המתקנים משרתים  הדירהגג 
ירה נוספת דעם  הדירהלבדה ובין אם הם משמשים, מחברים ומקשרים את  הדירהאת 

. הקונה מתחייב שלא עם הבניינים הנוספים ו/או פרויקטובין אם חלקים אחרים שב
מראש  להתנגד לכל פעולה שהמוכרת רשאית לעשות כאמור לעיל והוא נותן את הסכמתו

 תידרש שהמוכרת ככלמסירת הדירה בפועל לקונה,  לאחרכי  יובהר. לכל פעולה כזאת
ייעשה בתיאום מראש עם  הפעולות ביצוע אזי, דירהה קירות דרך"ל כנ פעולות לבצע

 .הקונה ובהסכמתו

זה על הקונה לאפשר לנציגי המוכרת ו/או למי מטעמה להיכנס למקרקעין ו/או  המקרב .15.7
ום מראש, לשם הוצאתן לפועל של עבודות כאמור, לרבות עבודות אחזקה יאירה, בתדל

בגין האמור לתקנון המוסכם של  ו/או תיקון של כל הנ"ל. המוכרת רשאית להכניס הוראה
הבית המשותף. המוכרת תעשה כמיטב יכולתה באופן סביר על מנת שעבודותיה כאמור לא 

. כן תדאג המוכרת לפנות ממקום ביצוע הדירביפריעו לשימושו הסביר של הקונה 
, ציוד וחומרים השייכים לה ו/או יההעבודות, בסיומן, כל פסולת, לכלוך, אשפה, שיירי בני

 למי מטעמה.

מתחייב שלא להביע התנגדות בכל דרך שהיא לכך שהמוכרת תבצע איזו מהפעולות  הקונה .15.8
זה. הקונה מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לצו מניעה ו/או  15המנויות בסעיף 

לרבות בגין מטרד ו/או אי נוחות וכיוב'. הקונה יהיה אחראי  פרויקטלהפסקת עבודות ב
עקיף, ובכלל זה מניעת רווח שיגרם למוכרת עקב התערבות או הפרעה לכל נזק ישיר ו/או 

אין באמור כדי למנוע מהקונה זכותו לפנות לערכאות לרבות הגשת התנגדות  מצידו.
 .בועדות התכנון

 יכלל .16

אימת שאחד מיחידי הקונה יחתום על מסמך או אישור או יבצע כל פעולה שהיא בקשר  כל .16.1
יהיה בכך כדי לחייב גם את יתר יחידי הקונה, אך לא יהיה וזה זה, חלהתחייבויותיו לפי 

 בכך לזכותם בכל מקרה שבו נדרשת פעולה מצד כל יחידי הקונה.
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כי ב"כ המוכרת, כהגדרתם בחוזה זה, מייצגים את המוכרת בעסקה נשוא  הודע לקונה  .16.2
אחר.  החוזה ואינם מייצגים את הקונה וכי הקונה רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ע"י עו"ד

למרות האמור לעיל, מוסכם, כי עוה"ד או כל משרד עורכי דין אחר שהמוכרת תמנה, 
 יטפלו בביצוע הרישום.

הקונה הוא תושב חוץ עליו לקיים את הוראות החוק הישראלי החלות על תושבי חוץ  אם .16.3
 .בכל הקשור לרכישת נכס מקרקעין בישראל

עליו לקבל את אישור בית המשפט  הקונה או מי מיחידיו הינו קטין או פסול דין םא .16.4
יום מחתימת החוזה. לא המציא הקונה  60המוסמך להתקשרות על פי החוזה, וזאת תוך 

תהיה המוכרת זכאית לבטל את החוזה  -למוכרת את האישור האמור בתוך המועד כאמור 
 לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת.

תור מצידה והיא רשאית יושום איחור בשימוש בזכויות על ידי המוכרת לא יחשב כו .16.5
להשתמש בזכויותיה, כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן לפי החוזה והן לפי כל דין, בכל עת 

 שתמצא לנכון.

לא יהיה רשאי לקזז מהתשלומים המוטלים עליו על פי החוזה חיובים כספיים  הקונה .16.6
עסקאות  וחחוזה זה ובין מכ וחכלשהם שהמוכרת תהיה חייבת לקונה, אם בכלל, בין מכ

 אחרות.

  על החוזה יחולו דיני מדינת ישראל. .16.7

וע התחייבויותיה של המוכרת לפי החוזה מותנה בכך שהקונה יקיים תחילה את ביצ .16.8
 התחייבויותיו הוא על פי החוזה, במלואן ובמועדן.

ם קובעים את כתובותיהם לצרכי החוזה כמצוין במבוא לחוזה. לאחר מסירת יצדדה .16.9
. שינה צד לחוזה את כתובתו, יודיע על כך לצד השני הדירבה תהיה כתובת הקונ הדירה

 ינה בהודעה הנ"ל תהיה כתובתו לצורך החוזה.בדואר רשום והכתובת )בישראל( שצו

שב יחכל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו בדואר רשום בישראל לפי הכתובת הנ"ל ת .16.10
למשלוח ואם  שעות מזמן שנמסרה למשרד הדואר 72כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 

 בעת מסירתה. -נמסרה ביד 

 ה באו הצדדים על החתום:ילראו
 

_____________________________    ____________________________ 
 הקונה                                             תרמוכה 

 
 

 רישוא
 
נו כי הם מייצגים את עודיהורץ ברל כהן צדק לצר פני/ו הח"מ מאשר/ים בזה כי משרד עורכי הדין א
ת של מכירה והעברת דירות מסוימות, שהנני צד לאחת מהן, וכי אני רשאי להיות מיוצג אות בעסקרמוכה

 ת.רמוכהעל ידי עורך דין בעסקה של רכישת הדירה שביני לבין 
רכשתי עבורי את רישום הזכויות בממכר ש ובצעיו מי מטעמם אי מפורשות לכך שעורכי הדין הנ"ל תסכמה
 ,לרבות רישום הערות האזהרה ת, וידוע לי כי עלי לשאת בהוצאות והאגרות לצורך רישום הזכויותרמוכהמ

 .בחוזה הרכישה הנ"ל רכאמו
 

 הקונה
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 המפרט הטכני ותוכניות המכר -ספח א' נ
 )מצורף בנפרד(
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 ומועדיםלומים תש -נספח ב' 

 
 "(החוזה)להלן: " 2018לחוזה מיום ___________ בחודש ______________ שנת 

 
 

 51-248097-1 א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ. 1  בין:
 51-124361-0עץ השקד יזום בע"מ ח.פ. . 2 

 , הרצליה 91מרחוב מדינת היהודים   
 ("המוכרת": יחד )להלן  

 ;מצד אחד
 

  לבין:
 ____________________________ ת.ז. _____________________ . __1
 . ______________________________ ת.ז. _____________________ 2

 מרחוב  ___________________________ 
 טל' ____________________

 "(הקונה" להלן: ובערבות הדדית ביניהם )כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד 

 ;מצד שני
 מורההת

בתמורה להתחייבויות המוכרת שבחוזה מתחייב הקונה לשלם למוכרת סכום של   .1
בתוספת הפרשי הצמדה ____________________ שקלים חדשים )כולל מע"מ כדין(, 

 "(. התמורה)להלן: "להלן  10כאמור בסעיף 

באמצעות פנקס  הקונה מתחייב לשלם למוכרת את התמורה בתשלומים כדלקמן .2
 להלן: 10ר לכל תשלום יתווספו הפרשי הצמדה כאמור בסעיף , כאשהשוברים

במעמד החתימה  מהתמורה( ישלם הקונה 10%סך של __________ ש"ח )המהווה  2.1
 על חוזה זה.

ממועד ימים  30מהתמורה( ישלם הקונה  22%סך של __________ ש"ח )המהווה  2.2
  .חתימת חוזה זה

ישולם  מהתמורה, 10%המהווה , _________ שקלים חדשים כולל מע"מ סכום של  2.3
 ימים ממועד חתימת חוזה זה. 60

 ישולם  מהתמורה, 8%, המהווה שקלים חדשים כולל מע"מ _________ סכום של  2.4
 . חודשים ממועד חתימת חוזה זה 5

ישולם  מהתמורה, 10%, המהווה שקלים חדשים כולל מע"מסכום של _________  2.5
 .31/7/2018ביום 

  ישולם מהתמורה, 20%, המהווה שקלים חדשים כולל מע"מסכום של _________   2.6
 .30/11/2018ביום 

מהתמורה, ישולם  10%של _________ שקלים חדשים כולל מע"מ, המהווה  סכום 2.7
 .30/3/2019ביום 

מהתמורה, ישולם  10%שקלים חדשים כולל מע"מ, המהווה __ של ________סכום  2.8
 ימים לפני מועד המסירה. 30 -לא יאוחר מ

 דיסקונט בבנקתל אביב(  ראשי) 10סניף  76604 מס'התמורה תשולם ישירות לחשבון  .3
(, אך ורק באמצעות שוברי התשלום שנמסרו "חשבון הליווי")לעיל ולהלן:  "מבע לישראל

 לו על ידי המוכרת.

לשינוי אלא בהסכמה הוראות סעיף זה לעיל הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או  .4
 בנק.בכתב מאת ה

בחתימתו על נספח זה אישר הקונה כי רשם לפניו את ההוראות הבלתי חוזרות כאמור  .5
 לעיל וכי הוא מתחייב לפעול על פיהן.
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כל סכום כאמור שישולם ע"י הקונה באמצעות שוברי התשלום לחשבון הליווי כאמור  .6
לעיל, ייחשב כתשלום רק בעת שסכום ההפקדה יזוכה בפועל בחשבון הליווי ולאחר 

 . שהקונה הודיע למוכרת בכתב אודות ההפקדה בצירוף העתק משובר התשלום

לעיל,  2המוכרת לא תהיה חייבת לקבל מהקונה תשלום מן התשלומים המפורטים בסעיף  .7
לפני המועד הקבוע לתשלומם. אם תסכים המוכרת להקדמת תשלום כלשהו, לפי שיקול 

בחודש בו  30 -ל 16 -הימים שבין ה דעתה הבלעדי, יהיה המועד לביצוע אותו תשלום בין
יבוצע התשלום. קונה המבקש להקדים תשלום כאמור ישלח למוכרת הודעה בכתב בדבר 

ימים לפני המועד המבוקש לתשלום. לא השיבה  10בקשתו לנהוג כאמור וזאת לפחות 
 המוכרת לפניה כאמור, יראו בכך סירוב להיענות לבקשת הקונה. 

 5.6ציין המוכרת בהודעה שתשלח לקונה כאמור בסעיף אם מועד המסירה שאותו ת .8
לעיל, ישלם  2.2לחוזה, יהיה לפני מועד כלשהו ממועדי התשלומים הקבועים בסעיף 

הקונה את מלוא התמורה )כולל הפרשי הצמדה, מע"מ, תשלומים עבור שינויים ותשלומים 
מסירת החזקה,  אחרים החלים על הקונה בהתאם להוראות החוזה ו/או הדין( עד למועד

ימים לפני מועד המסירה. מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס אך ורק  30 -ולא יאוחר מ 
להקדמת התשלומים המשתלמים על ידי הקונה למוכרת ואין בו הרשאה לאיחור או 

 לעיל. 2לדחייה כלשהם במועדי התשלומים הקבועים בסעיף 

לעיל,  2לשלמם כאמור בסעיף  מוסכם בזאת במפורש, כי התשלומים שהקונה מחוייב .9
(. "יום עסקים"יבוצעו אך ורק במועדים ובשעות בהם הבנקים המסחריים פתוחים )להלן: 

אם מועד כלשהוא ממועדי התשלום המפורטים לעיל אינו יום עסקים, ידחה התשלום 
 ליום העסקים שיבוא מיד לאחר מועד התשלום הנ"ל.

זה, יישאו הפרשי הצמדה לפי התנאים כל התשלומים והסכומים המצוינים בנספח  .10
 הבאים:

אם בזמן פרעונו בפועל של סכום כלשהו מן התשלומים והסכומים הנ"ל יהיה מדד  10.1
"המדד תשומות הבניה שהתפרסם לפני פרעונו בפועל של אותו סכום )להלן: 

 ______שהתפרסם ביום  הידוע במועד חתימת חוזה זה, ( גבוה מהמדדהחדש"
( ישלם הקונה את אותו סכום "מדד הבסיס"קודות )להלן: נ _________שהיה 

כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס. ירידה במדד 
 מדד הבסיס לא תזכה את הקונה בהקטנת הסכום המשולם.   מתחת תשומות הבניה 

לבין על אף האמור לעיל, לגבי תשלומים וסכומים כנ"ל שישולמו בין היום הראשון  10.2
החמישה עשר )כולל( של חודש לועזי או לבין יום פרסום המדד בפועל, לפי המאוחר 

המדד  –)בכפוף להסכמת המוכרת לקבלת כספים במועדים אלו( יהיה המדד החדש 
שיתפרסם באותו חודש בו מבוצע התשלום או המדד הידוע באותו מועד, לפי הגבוה 

מעו: המדד הכללי של מחירי מביניהם. בסעיף זה "מדד תשומות הבניה" מש
התשומה בבניה למגורים כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו )כפוף ליחס שיקבע ביניהם(.
 

 מס ערך מוסף 11

מס ערך מוסף המוטל על העסקה נשוא חוזה זה, חל על הקונה ומשולם על ידו במועד כל 
מסור לקונה חשבונית מס ערוכה כדין בגין כל תשלום. למען תשלום בפועל. המוכרת ת

הסר ספק מובהר כי הסכומים המפורטים בנספח זה, כוללים מע"מ בשיעור החוקי שחל 
כל עליה ו/או ירידה בשיעור המע"מ תחול על הקונה  .17%במועד חתימת חוזה זה, דהיינו 

 י בשיעור המע"מ. ותחושב לגבי כל תשלום שלא שולם למוכרת עד למועד השינו

 בנוסף לתמורה כמפורט בנספח זה לעיל, יהיה על הקונה לשלם גם את התשלומים הבאים: 12

יום מיום  60מס רכישה, בגין רכישת הדירה, אשר ישולם על ידי הקונה עד לתום  12.1
 החתימה על החוזה. 

מתחייב לשלם למשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, במועד חתימת החוזה,  הונהק 12.2
מהתמורה, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת מע"מ כדין,  0.5%ש"ח או  5,000 סך של

בגין הטיפול ברישום זכויות הקונה בדירה על פי חוזה זה. יובהר כי התשלום הנ"ל 
 לא יושב לקונה גם במקרה של ביטול החוזה, מכל סיבה שהיא.
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 לחוזה.   9כל התשלומים האמורים בסעיף  12.3

ינם תנאים יסודיים של החוזה. הפרת תנאי כלשהו התנאים והמועדים בנספח זה ה 13
 מתנאים אלה תהווה הפרה יסודית של החוזה.

לעיל, על כל תנאיו ותניותיו, הינו בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בפרק ד'  3סעיף  14
לעיל  3, והבנק ייחשב לצורך האמור בסעיף 1973 -של חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג

 כ"האדם השלישי".

 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

 
_______________________      __________________________ 

 הקונה        המוכרת    
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 פוי כוח בלתי חוזר נוטריוניי -ספח ג' נ
 

 אני/אנו הח"מ:
 
 __________.ז. ____________ת _________________________________ .1
 
 .ז. ______________________ת _________________________________ .2
 
 51-248097-1.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ח.פ. אביחד וכ"א מאתנו לחוד ממנים בזה את  וולנכ

  מון"( עו"ד בנימין ברץ ו/או עו"ד שגית שחתרוכמה: "יחד )להלן 51-124361-0ועץ השקד יזום בע"מ ח.פ. 
שהנ"ל פועלים כ, ברץ ו/או כל עו"ד אחר ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר שו/או עו"ד יניב שמהילה סובל 

ביחד או לחוד להיות בא/י כוחי/נו מורשנו ומיופיי כוחנו ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל המעשים 
 והפעולות המפורטים להלן או כל חלק מהם: 

 
____ נו את הזכויות בממכר הידוע כדירה מס' זמני ____ בבניין ולקבל בשמי/נו ובשבילי/ שרכול .1

א בגוש /362לפי תוכנית מס' מכ/ 157 – 151מגרשים מס' כהבנוי/שייבנה במקרקעין הידועים 
א בגוש /362לפי תוכנית מס' מכ/ 162– 158)בחלק( ו/או מגרשים מס'  5-)בחלק( ו 2חלקות  10528
 10528א בגוש /362לפי תוכנית מס' מכ/ 169 - 163ם מס' )בחלק( ו/או מגרשי  5חלקה  10528

, עין"רקהמק", "הבניין"או  קט"ויהפר")להלן בהתאמה: , בעתלית )בחלק( 5-)בחלק( ו 2חלקות 
(. המונח "הממכר" המופיע בייפוי כח והרשאה זה, כולל גם את כל הקשור בזכויותיי "כרהממ"

ן שעליו הוא נבנה, הן בחלקה נפרדת או מגרש ו/או התחייבויותיי בקשר לממכר, הן במקרקעי
ים בחלקה נפרדת או סונפרד, הן כחלק מסוים בחלקה נפרדת או במגרש נפרד, הן חלק בלתי מ

במגרש נפרד, והן כחלקים מחלקות או מגרשים בלתי מחולקים לחלקה נפרדת, ו/או כל בניין או 
חלק ממנו ו/או כל דירה ו/או חלק ממנה חלק ממנו ו/או כל דירה או חלק ממנה, בין שהבניין ו/או 

נבנו כבר ובין שהם עומדים להבנות בעתיד, בין שהבניין ו/או הממכר נרשמו כבר כבית משותף לפי 
ובין שטרם נרשמו כאמור ובין שאלה יווצרו ו/או ירשמו בעתיד  1969-חוק המקרקעין תשכ"ט

ית ו/או מספר בתים לבית/ים כתוצאה מפעולות איחוד קרקעות ו/או הפרדתן ו/או רישום הב
משותף/ים ו/או כתוצאה מכל פעולת רישום אחרת שהיא, בתנאים כפי שמורשי/נו הנ"ל ימצאו 

 לנכון לפי שיקול דעתו/ם המוחלט.
 

בשמי/נו ובמקומי/נו על כל מסמך, בקשה, הצהרה, הסכם, שטר מכר, שטר חכירה, חוזה  םחתול .2
ה להעברת זכויות חכירה, מש"ח, שטר משכנתא, בקשה חכירה, שטר העברת זכויות חכירה, בקש

לכתב התחייבות לרישום משכנתא, הודעות משכון זכויות חוזיות, ו/או כל  מסמך הנזכר בחוזה 
המכר עם הממכר ו/או הבניין ו/או המקרקעין, כמפורט בהסכם המכר ו/או כל מסמך הנחוץ לפי 

, כדי לרשום ו/או להעביר בלשכת רשום ראות עיניו ושיקול דעתו של כל אחד ממיופי כוחנו
המקרקעין על שמי/נו את הממכר ו/או חלקי/נו במקרקעין בבעלות או בזכויות החכירה או בכל 
דרך אחרת אפשרית, וכן את חלקי הפרויקט, הרכוש המשותף, מחסן ו/או חצר ו/או גג הצמודים לו 

וכן לחתום על כל תכנית, מפה,  )אם צמודים(, אותם רכשתי/נו מאת המוכרת על פי חוזה המכר,
התחייבויות למיניהן, וכל מסמך אחר כאמור לעיל, שיהיו דרושים לצורך ביצוע כל פעולה ללא 
יוצא מן הכלל הן בלשכת רישום המקרקעין, והן בכל משרד ממשלתי ו/או אחר הבאה להבטיח את 

ה המכר ו/או המתייחסים המוכרת ו/או אותנו ו/או את זכויות רוכשי הדירות בפרויקט נשוא חוז
למקרקעין, ו/או לפרויקט ו/או לממכר הנ"ל כפי שיהיה מספר המקרקעין מפעם לפעם כתוצאה 
מפעולות איחוד חלקות ו/או חלוקה מחדש ו/או רישום הבית/בתים משותפים על המקרקעין הנ"ל 

כויות הרשות ו/או חלקה ותת חלקות מהמקרקעין הנ"ל ולחתום על ייפוי כח בלתי חוזר להבטחת ז
 המקומית לצורך העברת שטחים המיועדים לצרכי ציבור והעברתם על שם הרשות המקומית.

 
 על כל מסמך ולעשות כל פעולה ללא יוצא מן הכלל הבאה להבטיח את זכויות המוכרת. םחתול .3
 
הערות אזהרה בלשכת רשום המקרקעין, לייחד אותן ולבטלן בפנקסי המקרקעין וזאת  םרשול .4

ובתנו, לטובת רוכשי דירות, לרבות רוכשי דירות מרוכשים ו/או לטובת המוכרת ו/או לטובת לט
בנקים ומוסדות כספיים ו/או חברות ביטוח וכיו"ב, ו/או לטובת הרשות המקומית ו/או לטובת כל 

 רשות מוסמכת אחרת.
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על המקרקעין בשמנו ובמקומנו על כל המסמכים הדרושים לצורך רישום הבניין שייבנה  םחתול .5
הנ"ל בפנקס בתים משותפים, לרבות בקשה לרישום הבניין כבית משותף ו/או בקשה לרישום 
הממכר כיחידה ו/או אגף נפרד בבית המשותף ו/או בקשה לרישום הבניין כבית משותף בכל דרך 

ו/או אחרת אפשרית, לפי ראות עיניו ושיקול דעתו של כל אחד ממיופי כוחי/נו, ו/או בקשות לתיקון 
ביטול צו בתים משותפים, לרבות כל שינוי בצו הקשור בממכר ו/או בבנין ו/או בקשה לרישום צו 
חדש במקום הצו המקורי, להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירות, לרשום זיקת/ות 
הנאה, לרשום תקנון מוסכם לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של כל אחד ממיופי כוחי/נו, 

 את התקנון, לקבל הודעות, להופיע, להשתתף, ולהצביע באסיפות לניהול הבית המשותף. לשנות 
 
ר ו/או לקבל זכויות בכל חלק מהמקרקעין לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל חוזה עם כל יהעבל .6

אדם, חברה או אישיות משפטית אחרת שהיא, בקשר לממכר ו/או למקרקעין ו/או ביחס לחכירתו 
לכל זכות אחרת שהיא בו ו/או ביחס לכל עניין הקשור לרישום זכויותי/נו ו/או ו/או ביחס 

חובותי/נו בקשר לממכר, יהא מספרו של כל חלק במקרקעין אשר יהיה כתוצאה מפעולות 
 פרצלציה ו/או איחוד ופרצלציה.

 
ה של שטח בשמנו ובמקומנו בכל הנוגע לביצוע פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ו/או הפרד לפעול .7

( ו/או כל החלקות אשר תבואנה "החלקות"או שטחים במקרקעין יהיה מספרן אשר יהיה )להלן: 
במקומן, ו/או מקרקעין אחרים הסמוכים להם, ולהעביר חלקים מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה או 

י ללא תמורה, להעניק כל זיקת הנאה מכל מין וסוג, ולצורך זה לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטר
איחוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה, שטרי ויתור על דרכים, ייחוד הערות אזהרה הרשומות 

 לטובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/או מוסד פיננסי מטעמנו לחלקות וכיוצ"ב.
 
בשמנו ובמקומנו על הסכם שיתוף ו/או חלוקה וצרופותיהם, לרבות התשריט הנלווה להם,  םחתול .8

 רקעין סמוכים להם, והכל בהתאם לזכויותינו ככתוב בהסכם המכר.המתייחס למקרקעין ולמק
 
ם בשמי/נו ובמקומי/נו לכל בקשה להיתר בניה, לשינוי ו/או בניה נוספת שתרצה המוכרת יהסכל .9

לבקש לגבי המקרקעין ו/או מקרקעין גובלים, וכן להסכים לכל בקשה שתוגש כאמור להקלה, ו/או 
, ולקבל בשמי/נו ובמקומי/נו 1965 -כנון והבניה, התשכ"ה שימוש חורג כמשמעותן בחוק הת

 הודעות על פי דין בקשר לכך.
 

נו ו/או להופיע בשמי/נו ובמקומי/נו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני גייצל .10
ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהוא, בלשכת רישום המקרקעין, הממונה על המרשם ו/או המפקח על 
המרשם ו/או רשם המקרקעין, מנהל מס שבח מקרקעין ו/או פקיד שומה ו/או מחלקת מדידות 
ו/או ועדות בנין ערים למיניהם, ו/או ברשם המשכונות, במשרדי רשות מקרקעי ישראל )להלן: 

( ו/או במוסד מוניציפלי ו/או אחר ובפני כל ערכאה משפטית ו/או כל סמכות שלטונית "רמ"י"
כל נושא משרה במשרדים והלשכות כאמור, המוסמכים על פי כל חוק לדון ו/או  אחרת ו/או בפני

לפסוק בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין בהסכם המכר הנ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשות 
ו/או לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על הצהרות, תעודות, בקשות, חוזים לרבות חוזי חכירה, 

רים, קבלות, תכניות, מפות, עסקאות, שטרות מכר ו/או חכירה ו/או התחייבויות, תביעות, ויתו
משכנתא, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, הסכמי שיתוף, תקנון בית משותף, וכל תיקון ו/או שינוי 
של המסמכים הנ"ל, והכל בין בשלמות ובין בחלקים, בבת אחת או מזמן לזמן, לחוד ו/או 

יות משפטית אחרת, ולנקוט לפי ראות עיניו ועל פי שיקול בשותפות עם כל אדם, חברה ו/או איש
דעתו בכל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים ו/או המועילים לשם ביצוע כל ו/או חלק 

 מהפעולות הנוגעות בממכר ו/או בפרויקט ו/או במקרקעין.
 

ארנונות, שלם בשמי/נו ובמקומי/נו, ועל חשבוני/נו את כל התשלומים, המסים, האגרות, הל .11
וההיטלים למיניהם, החלים עלי/נו ו/או על הממכר, ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה 
ו/או כל מסמך שיידרש כדין, לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הנזכרות בייפוי כח זה, לעיל 

 ולהלן.
 

או זכות אחרת לגבי /על שמנו בלשכת רישום המקרקעין זכות בעלות ו/או זכות חכירה ו םרשול .12
 הממכר נשוא חוזה המכר לעשות כל פעולה שימצאו לנכון כדי לבטל את הזכות שלי/נו על הממכר.
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ולשעבד את זכות הבעלות ו/או זכות החכירה ו/או כל זכות אחרת שיש לנו ו/או שתהיה לנו  ןמשכל .13
ן כל אחד ממיופי במקרקעין, במשכנתא בדרגה ראשונה או שניה ו/או בכל דרך שימצאו לנכו

"( או לפקודתו או בכל צורה ואופן כמשכנתא או בנקהכוחי/נו, לטובת כל בנק )להלן: "
כמשכנתאות, לפי התנאים ולאותה תקופה כפי שיורה הבנק, וזאת להבטחת סילוק כל הסכומים 

רה המגיעים ו/או שיגיעו לבנק ו/או לחברה מאתנו ללא הגבלה בסכום הכולל ו/או באותו סכום שיו
לרשום הערת אזהרה בספריכם ו/או בלשכת  -כמו כן הבנק, והכל בהתאם לאמור בהסכם המכר. 

רישום המקרקעין בגין הימנעות מעשיית עסקה לצורך הבטחת איסור העברת זכויות בממכר 
למשך תקופה של חמש שנים ממועד מסירת הדירה ו/או לתקן את הערת האזהרה הנ"ל, ולצורך כך 

 מך שיידרש ולעשות כל פעולה חוקית שתידרש לצורך כך. לחתום על כל מס
 

ע לבנק על פקיעת הערבויות הבנקאיות שמסרה לנו המוכרת, אם חלה עלינו חובה לעשות כן יהודל .14
 על פי חוזה המכר.

 
ם יבוטל חוזה המכר שנחתם בינינו לבין המוכרת, כדין, להודיע לכל הרשויות והגורמים הנוגעים א .15

ודות ביטול חוזה המכר, ולקבל בשמי/נו ובמקומי/נו אישורים על כך. להסכים לביטול לענין, א
ולבטל כל הערה ו/או התחייבות שנרשמו לטובתנו בכל מרשם שהוא, לרבות הערת אזהרה 

הערה בדבר הימנעות מעשיית  -לרבות אך לא רק  שנרשמה לטובתי/נו, אם נרשמה, בגין הממכר
ו/או ליחדה לממכר כשירשם הבניין כבית משותף, ולחתום בשמי/נו  , למחקה ולחזור לרשמהעסקה

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

ם לביטול הערת האזהרה שנרשמה לטובתנו בגין הממכר וזאת לצורך רישום משכנתא יהסכל .16
הערת  לטובת בנק מלווה לפרויקט במקרקעין, וכן לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל את

 האזהרה לטובתנו.
 

עם זכות  ,ר ייפוי כח זה על כל הסמכויות שבו, או כל חלק מהן, לעו"ד אחר ו/או לאחריהעבל .17
העברה לאחרים, לפטרם ו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את ענייננו הנ"ל לפי ראות עיניהם 

הננו מאשרים את מעשיהם ובכלל לעשות כל צעדים שימצאו לנכון ולמועיל בקשר עם ענייננו הנ"ל ו
 ו/או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כח זה מראש.

 
ננו מסכימים כי בא/י כוחי יטפלו בהעברת הממכר ו/או המקרקעין ו/או בכל האמור לעיל ו/או ה .18

בטיפול במשרד ספרי האחוזה גם בשמנו וגם בשם הקונה/המוכרת, המעביר הממשכן, המלווה 
מצהירים כי ידוע לנו שמיופי כוחי/נו רשאים לייצג אף את המוכרת לשם  ו/או הצד השני, והיננו

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

יפורש במובן הרחב ביותר מאחר ותלויות בו זכויות צד ג' ועל כן לא וכח זה הוא בלתי חוזר  ייפוי .19
נוי והנני/ו מאשר/ים בזאת את כל הפעולות שיעשו באי יהיה ייפוי כח זה ניתן לביטול ו/או לשי

שאר בתוקפו גם אם חס וחלילה נלך לעולמנו ו/או יכוחנו הנ"ל בתוקף ייפוי כח זה, ייפוי כח זה י
ימונה לנו אפוטרופוס ו/או כונס נכסים בפשיטת רגל ו/או אם חו"ח נאבד את כשרותנו המשפטית 

 בכל דרך אחרת.
 

ם חלק מהמקרקעין יהוומזה הוא מיוחד )פרטי( ומתייחס אך ורק לנכסים הכח והרשאה  ייפוי .20
ו, בעקבות נינתיכל שכגוש ו/או חלקות אחרים,  יספרמכהגדרתם לעיל, גם אם ינתנו למקרקעין 

פרצלציה, בין שנכסים אלה נרשמו כבר בפנקסי המקרקעין ו/או בספרי רמ"י ו/או בפנקסי הבתים 
יווצרו וירשמו כאמור כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או המשותפים ובין שנכסים אלה 

תיקון ו/או הפרדה ו/או חלוקה ו/או צו רישום בית משותף ו/או צו לתיקון רישום בית משותף ו/או 
 כתוצאה מכל פעולה אחרת.

 
ני/ו לא נהיה רשאים לעשות כל פעולה מהפעולות האמורות לעיל בייפוי כח זה, אלא באמצעות א .21

 יופי כוחי/נו או מי מהם, או על פי הסכמה בכתב של מיופי כוחינו או מי מהם.מ
 

 באנו על החתום היום ___________ לחודש ___________ שנה__________: הראיל
 
 

_______________________     ______________________ 
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 ליווי בנקאי   -ספח ד' נ
 

 תאריך...................... 

 לחוזה רכישה מיום________ נספח
 

לפי תוכנית  157 – 151ם מס' יגרשכמ"( על המקרקעין הידועים הפרויקטידוע לרוכש כי לצורך הקמת פרויקט בניה )להלן: " .1

 10528א בגוש /362פי תוכנית מס' מכ/ל 162– 158מגרשים מס'  )בחלק( ו/או 5-)בחלק( ו 2חלקות  10528בגוש א /362כ/מס' מ

  ()בחלק 5-)בחלק( ו 2חלקות  10528א בגוש /362לפי תוכנית מס' מכ/ 169 - 163ם מס' יגרשמאו /ולק( )בח  5חלקה 

 עץ השקד יזום בע"מ ח.פ. ו  51-248097-1א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ח.פ. ים מקבל"(, המקרקעין)להלן: "

"( אשראי ושירותים בנקאים שונים, בכלל זה נקהב)להלן: "מבנק דיסקונט לישראל בע"מ "( המוכר)להלן: " 51-124361-0

" ולהלן: האשראי)להלן ביחד: " 1974הפקת ערבויות על פי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה 

"(, כי העמדת האשראי למוכר מותנית בקיום תנאים מוקדמים והמשך העמדתו למוכר מותנה בעמידת המוכר חוק המכר"

ותיו כלפי הבנק, וכי להבטחת האשראי יצר ו/או ייצור המוכר, לטובת הבנק שעבוד ו/או משכנתא על הפרויקט ועל בהתחייבוי

המקרקעין כולל על כל זכויות הבניה קיימות ועתידיות, לטובת הבנק,  שזכויות הבנק על פיהם גוברות לכל דבר ועניין על 

השעבודים לטובת מת חוזה הרכישה ובין אם קודם לו )להלן: "זכויות הרוכש בין אם מועד יצירתם מאוחר למועד חתי

"(. היחידה נמכרת לרוכש בכפוף לשעבודים לטובת הבנק וכל עוד לא הסכים הבנק להחריגה מתחולת השעבודים הבנק

 שלטובת הבנק, היחידה משועבדת לבנק.

 

 מיום................. ידוע לרוכש, כי היחידה/דירה במקרקעין שרכש מאת המוכר על פי חוזה רכישה  .2

"( הינה חלק מן הפרויקט והמוכר ממחה לבנק על דרך שעבוד לפי חוק המחאת חיובים חוזה הרכישה"/"היחידה)להלן: "

 , את כל זכויותיו כלפי הרוכש בפרויקט.1969תשכ"ט 

 

 בחתימתו על נספח זה מאשר הרוכש כדלקמן: .3

ן רכישת היחידה אך ורק באמצעות שוברי תשלום )להלן:"שוברי ידוע לו כי עליו לשלם את מלוא סכומי התמורה בגי .1

 תשלום"(.

 קבל מהמוכר פנקס שוברי תשלום במעמד חתימת חוזה הרכישה.  .2

 חתם על הדף המלווה המצורף לפנקס שוברי התשלום הנ"ל לאחר שמולאו בו כל הפרטים כנדרש בו. .3

 (10)ראשי תל אביב  המתנהל בסניף 76604ן מס' חשבו -פרטי חשבון הפרויקט המוטבעים על שוברי התשלום הינם .4

 יקט"(.הלן: "חשבון הפרושל הבנק )ל

הרוכש לא יהיה רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על גבי שוברי התשלום, אולם במידה ושוברי התשלום  .5

רוכש להשלים לא יכללו את פרטי הרוכש )שם ותעודת זהות(, פרטי היחידה הנרכשת וסכומי התשלום, יהא על ה

 פרטים אלה בעצמו.

ושם הפרויקט שימסור הרוכש לבנק תואמים את חשבון הפרויקט  ולוודא האם מספרלפנות לבנק הרוכש רשאי  .6

הפרטים הרשומים בבנק וזאת בכל האמצעים הבאים: בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הפרויקט, באמצעות מענה 

 .ובאמצעות אתר האינטרנט של הבנק שוברי התשלום, ב יעמופטלפוני אשר מספר הטלפון המאפשר גישה אליו 

 

______________       __________________ 

 הרוכש                  המוכר                   

 

"( כנגד ביצוע תשלומים בקשר עם כתב הערבותידוע לרוכש, כי הערבות על פי חוק המכר שעליו לקבל מאת המוכר )להלן: " .4

"( תופק  אך ורק אם ישלם את התמורה באמצעות שוברי תשלום  לחשבון הפרויקט. לצורך התמורהדה )להלן: "רכישת היחי

ביצוע האמור לעיל, נותן בזאת המוכר לרוכש הוראה בלתי חוזרת, לשלם  את מלוא סכום התמורה בקשר עם רכישת היחידה 

א יקבל כתב ערבות או בטוחה אחרת לפי חוק המכר בגין באמצעות שוברי תשלום בלבד, לחשבון הפרויקט. ידוע לרוכש כי ל

 תשלומי תמורה שלא שולמו באמצעות שוברי התשלום.

 

סכום הערבות שתונפק לו אינו כולל . כן ידוע לרוכש כי ערבותמהבנק כתב  לקבל זכאי יהיה השובר תשלום עם כילרוכש  ידוע .5

לפי חוק מס  החלמס הערך המוסף  בשיעור שוברי תשלום, שייכלל בתשלומים אותם ישלם באמצעותאת מס הערך המוסף, 

 "(.מס הערך המוסףהשובר )להלן:" תשלום במועד  1975-"והתשלערך מוסף 

 

 במקרהלשלם לרוכש את סכום מס הערך המוסף,  ,שהוקמה במשרד האוצר ,הקרן עללרוכש כי בהתאם לחוק המכר ,  ידוע  .6

  .הבנק באמצעות לרוכש יועבר מס הערך המוסף תשלום וכי, לתנאיה בהתאם הערבות תמומש בו
מובהר, כי הבנק יעביר את כספי מס הערך המוסף, רק ככל ויתקבלו מהקרן, ואין לבנק כל אחריות כלפי הרוכש, במידה ולא 

  הועברו אליו הכספים כאמור. 
 המשך בעמוד הבא המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי נספח זה.

__________________       ____________________ 

 חתימת הרוכש        חתימת המוכר
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ידוע לרוכש, שהוצאת כתב הערבות על ידי הבנק מותנית בקיום מלא ושלם של התחייבויותיו על פי מסמך זה בלבד, ובפרט  .7

למוכר את התמורה אך ורק באמצעות   בביצוע תשלום התמורה באמצעות שוברי תשלום בלבד. לפיכך, הרוכש מתחייב לשלם

 שוברי התשלום לחשבון הפרויקט. ביחסים שבין הרוכש לבין הבנק, תשלום שאיננו 

מתבצע באמצעות שוברי התשלום לחשבון הפרויקט, לא יחשב כתשלום למוכר עפ"י חוזה הרכישה, ולא יוצא כתב ערבות 

היחידה שרכש משעבוד הבנק. כמו כן מובהר בזה לרוכש, כי לא  בגינו, ולא יזכה את הרוכש בקבלת חזקה ביחידה ובהחרגת

ניתן לבצע הפקדה של כספי התמורה בחשבון הפרויקט שלא באמצעות שובר תשלום. למען הסר ספק, עסקת ברטר או טרייד 

  ה.אין אינן נחשבות להפקדת כספים בחשבון הפרויקט ולא תזכינה את הרוכש בקבלת כתב ערבות ובקבלת חזקה ביחיד
 

, בנוסח ובתנאים על "(ההחרגה מכתבבכפוף לפניה בכתב של החברה לבנק, יפיק הבנק לרוכש מכתב החרגה מותנה )להלן: " .8

 פי הוראות חוק המכר.

 

המוכר והרוכש מסכימים ומתחייבים בזאת, כי החל מתאריך החתימה על מסמך זה, לא יעשה מי מהם כל שינוי או תוספת   .9

 ת הסכמת הבנק בכתב ומראש.לחוזה הרכישה, ללא קבל

 

הרוכש מסכים, מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שזכותו של הבנק, או כל מי מטעמו, לקבל ו/או להעביר את הזכויות ו/או  .10

החובות בקשר עם הפרויקט לאחר ולהמשיך לפי בחירתו בעצמו ו/או באמצעות אחרים בהקמת הפרויקט במקרה שהמוכר לא 

פי הבנק בגין הקמת וביצוע הפרויקט, ואולם להסרת ספק מובהר כי זכות זו הינה של הבנק בלבד יעמוד בהתחייבויותיו כל

ותלויה בשיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שיקבעו על ידי הבנק, ואין לרוכש כל זכות לדרוש את השלמת הפרויקט או כל חלק 

 הימנו על ידי הבנק או כל מי מטעמו.

 

ו את חוזה הרכישה כבטל ו/או והזכויות מכל מין וסוג שהם שהוקנו לרוכש ביחידה במקרה של מימוש כתב הערבות, ירא .11

יוחזרו למוכר ולחזקתו או יומחו לבנק כשהיחידה פנויה מכל אדם וחפץ, וכן נקייה מכל עיקול, שעבוד או זכות כלשהי לטובת 

 צד ג', שאינו הבנק. 

 

טולו ו/או לפקיעתו, יהיה כתב הערבות שניתן לרוכש בטל מובהר בזאת, שבהתקיים התנאים הקבועים בכתב הערבות לבי .12

 ומבוטל וחסר כל תוקף, בין אם החזירו הרוכש ובין אם לא, ולא יהיו לרוכש כל זכויות על פיו.

  

 ידוע לרוכש כי לא ניתן להסב את כתב הערבות לצד ג' כלשהו . .13

 

דה לפני שתרשם משכנתא על המקרקעין לטובת הבנק. הרוכש מתחייב בזאת, לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי זכויותיו ביחי .14

בכל מקרה זכויות הבנק עדיפות לגבי היחידה כל עוד לא התקיימו במלואם התנאים שיצוינו במכתב ההחרגה, והערת 

האזהרה ככל שתרשם לא תקנה לרוכש זכות להתנגד למימוש השעבודים לטובת הבנק ו/או למימוש זכויותיו על פי ההסכמים 

 בין המוכר.בינו ל

 

 הרוכש מתחייב בזאת, להודיע לבנק על ביטול חוזה הרכישה מכל סיבה שהיא וזאת, מיד עם ביטולו. .15

 

למניעת ספק מובהר בזאת כי לבנק אין כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפי הרוכש, לא במפורש ולא מכללא, בקשר עם  .16

רוכש, כי אין בתשלום שובר תשלום כדי להקנות לרוכש זכות הקמת הפרויקט ו/או בקשר עם היחידה. כמו כן מובהר בזה ל

כהגדרתו לעיל,  ו/או הערך המוסף  מס רכיב בהפחתת ששולם השובר לסכום השווה בסכוםמעבר לזכות לקבלת ערבות מכר 

היחידה לא יהיה בהנפקת ערבות מכר בעקבות זאת, כשלעצמם, כדי להקנות לרוכש זכויות מעבר לכך , לרבות לעניין החרגת 

שרכש מתחולת השעבודים לטובת הבנק על הפרויקט ומקרקעי הפרויקט , הממשיכים לעמוד במלוא תוקפם והיקפם.אין 

  לחוק המכר. 7באמור כדי לגרוע מהוראות תיקון 

 

ו קצב מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש, כי מנגנון הפיקוח על הבניה בפרויקט ו/או על קיום התחייבויות המוכר לבנק  ו/א .17

שחרור כספים מחשבון הפרויקט , נעשה לצרכי  הבטחת האשראי למימון הפרויקט, שניתן ו/או יינתן על ידי הבנק, בלבד ואין 

 בו בכדי ליצור התחייבות מכל סוג שהוא, של הבנק כלפי הרוכש. 

 

 המשך בעמוד הבא המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי נספח זה.

 

__________________      ____________________ 

 חתימת הרוכש          חתימת המוכר     
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כל אמצעי פיקוח ו/או ביטוח ו/או זהירות בו נוקט הבנק בקשר עם הפרויקט, אם יינקט, אין בו כדי להטיל על הבנק חבות ו/או 

בנעליו, לרבות אין בכך כדי לחייב את הבנק בפיקוח לטובת חובת זהירות כלשהי כלפי הרוכש ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי מי 

הרוכש על האשראי , אין בכך כדי לחייב הבנק לפקח על קצב שחרור הכספים ו/או כי הכספים מיועדים לבניית הפרויקט בלבד ,אין 

גנון הפיקוח, ככל שתיווצר לבנק מחויבות להסתמך על מנגנון הפיקוח כאמור והוא אינו נושא בכל אחריות להסתמכות הרוכש על מנ

 אצל הרוכש הסתמכות כאמור.. 

 

אם ובמידה והרוכש מעוניין בפיקוח ו/או במנגנוני הגנה כלשהם לכספו, עליו להסדיר זאת במישרין מול המוכר והרוכש מאשר כי 

המכר שהוצאו ו/או יוצאו הוא אינו רואה ולא יראה את הבנק כאחראי כלפיו באחריות כלשהי מעבר לאחריות הבנק על פי ערבויות 

 לטובת הרוכש ובכפוף לתנאיהן.

 

, מודגש בזאת, כי ידוע לרוכש שלבנק אין מחויבות כלפי המוכר ו/או כלפי הרוכש להשלים כן, ולמרות האמור בהוראות כתב זהכמו  .18

או כל פעולה וכי /את הקמת הפרויקט ו/או להשלים את היחידה שנרכשה ע"י הרוכש ו/או לבצע בגינם השקעה ו/או הוצאה ו

מערכת ההתקשרויות שבין הבנק ובין המוכר, בכלל זה כתב התנאים בגין מימון הפרויקט על כל צרופותיו ונספחיו והנובע מהם, על 

כל מרכיביהם ועל כל הכרוך בהם אינם בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעות המונח בפרק ד' לחוק החוזים )חלק כללי( 

בהם כדי להטיל על הבנק אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי הרוכש לגבי השימוש בכספים ומטרתם, אופן  ואין 1973 –תשל"ג 

אופן ניהולו ו/א עמידתו בתנאים הנדרשים על ידי כל  וקצב שחרורם  מחשבון הפרויקט, מימון הפרויקט, טיבו, קצב התקדמותו,

 ד והבנק אינו חייב לאכוף אותן ו/או לפקח על ביצוען.גוף ו/או רשות שהיא.. התחייבויות המוכר ניתנו לבנק בלב

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הרכישה ותנאי מתנאיו. .19

 

הרוכש והמוכר מסכימים ומצהירים בזאת, כי במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי מסמך זה ו/או נוסח כתב הערבות לבין  .20

 יין שבסתירה ו/או אי התאמה, תנאי מסמך זה ו/או נוסח כתב הערבות, בהתאמה לעניין.חוזה הרכישה, יגברו ויחולו לגבי הענ

 

 ידוע לרוכש כי לא יוכל לחזור בו מהתחייבויותיו כאמור במסמך זה, הואיל וזכויות הבנק תלויות בהן. .21

 

 

 

.........................................      .......................................... 

 הרוכש                        המוכר                
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 1ספח ד'נ

 

 
 



      
 

 

 2'ד נספח
 

 לכבוד 
 ______________ ת.ז. _________
 ______________ ת.ז. _________

 
 א.ג.נ.,

 
 

 _______לכיוונים _____ רכישת דירה מספר ___ בת ___ חדרים בקומה ___ הפונההנדון: 
 ם מס'יגרשכמהידועים  על המקרקעין   )להלן "היחידה"( בפרויקט הנבנה

מגרשים  )בחלק( ו/או 5-)בחלק( ו 2חלקות  10528בגוש א /362כ/מס' מלפי תוכנית  157 – 151 
 ם מס'יגרשמאו /ו)בחלק(  5חלקה  10528א בגוש /362מס' מכ/פי תוכנית ל 162– 158מס' 

 ()בחלק 5-)בחלק( ו 2חלקות  10528א בגוש /362מס' מכ/לפי תוכנית  169 - 163 
 

 
נבקשכם לאשר בחתימתכם בשולי מכתב זה, כי קבלתם מאיתנו פנקס שוברי תשלום,  .1

ן החברה מס באמצעותו בלבד עליכם לשלם את מלוא התמורה בגין היחידה, לחשבו
 ל בע"מ.של בנק  דיסקונט לישרא10ראשי תל אביב )שמנו בסניף  המתנהל על  76604

 
הננו מתכבדים להסב את תשומת לבכם לכך כי בניית הפרויקט בו מצויה היחידה אינה  .2

ממומנת בעת מתן מכתב זה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ, מאחר וטרם נתקיימו 
 התנאים המוקדמים לכך.

 
לעיל, באמצעות  1מובהר בזה כי אין בהפקדת הכספים לחשבון החברה שפרטיו בסעיף  .3

שוברי התשלום, בכדי לגרוע מהאמור לעיל ו/או בכדי ליצור מצג כי  הבנק מעמיד פנקס 
 מימון מלא או חלקי לבניית הפרויקט, ו/או כדי ליצור מחויבות של הבנק לעשות כן. 

 
אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכויותיהם מכח הערבויות הבנקאיות שיונפקו לכם  .4

, לאחר 1974שקעות של רוכשי דירות( התשל"ה בהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת ה
 ביצוע התשלומים באמצעות פנקס השוברים .

 
 

 בכבוד רב,
 

 .י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ א
 עץ השקד יזום בע"מ 

 
 

 חתימת הרוכשים
 הרינו מאשרים את האמור לעיל.

 
      __________      __________ 

 שם רוכש + ת.ז. שם רוכש + ת.ז.
 

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ העתק:
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  מבוטל –נספח ה' 
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 נוסח כתב התחייבות לרישום משכנתא -ספח ו' נ

 
  ך : ________________יתאר       
 הלוואה : ___________ מספר                    

 לכבוד 
 נק _____________בע"מ ב
 

  תב התחייבותכ: ןדונה
 
)להלן ____________ ת.ז _____________  -"ה ____________ ת.ז  ___________ ו וה  לואיה

 ___חדרים )מס' החדרים( בקומה  ___"( רכשו מאתנו יחידת מגורים בת יםשרוכהיחד: "
יה ט המצורף כנספח א' להסכם כהגדרתו להלן, וכן הצמדותריבתש___  המסומנת במס' )זמני(

)___ חניה/חניות ומחסן מס' ____(, בפרויקט שיוקם/המוקם על ידנו על המקרקעין הידועים  
"(, הכול עיןקמקרה)להלן: " בעתלית א/362כ/מס' מלפי תוכנית  157 – 151ם מס' יגרשמכ

", םהסכה" או "הדיחיהכמפורט בהסכם שנחתם בין הרוכשים לבינינו ביום _______ )להלן: "
 לפי העניין(. 

 
שים אושרו על ידכם והם קיבלו ו/או עומדים לקבל מכם הלוואה/הלוואות בצירוף כל כהרוו ליהואו

"( שיובטחו בין השאר אהוהלוהריבית, הפרשי הצמדה וכל סכום אחר שיגיע לכם )להלן: "
בתנאים  ________₪ראשונה או אחרת על היחידה בסכום של  הדרגב ברישום משכנתא

 "(.תאנמשכה: "שיקבעו על ידכם )להלן
 
תם להעמיד את ההלוואה לרשות הרוכשים לפני רישום המשכנתא בתנאי שתקבלו, בין מהסכו ל יהואו

 השאר, התחייבותנו זו. 
 
בנק אתם מצהירים כי ידוע לכם, שעל המקרקעין רובץ שעבוד בדרגה ראשונה לטובת בנק ו ליהואו

 בהתקיים כל התנאים הקבועים ע"מ, אשר יגברו על זכויותיכם, למעטב דיסקונט לישראל
ג להוראות חוק המכר )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )תיקון 2בהודעה, כהגדרתה בסעיף 

 (. 7מס' 
 

 , הננו מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:ךפיכל
 
 א להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המבו .1
 
מם וכן לחזקה בלעדית בה בכפוף למילוי שים יהיו זכאים לקבל זכויות ביחידה על שהרוכ .2

 התחייבויותיהם עפ"י ההסכם.
 
התנגדות מצדנו שכל זכויותיהם של הרוכשים ביחידה ישועבדו לטובתכם להבטחת מילוי  אין .3

 התחייבויות הרוכשים בגין ההלוואה.
 
יחידה האפשרות לכך ויומצאו לנו כל האישורים המתאימים, נרשום את הזכויות ב ריווצלכשת .4

על שמות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין כשהיחידה חופשית מכל חוב, התחייבות או 
שעבוד שהוא לטובתנו והכל בכפוף לכך שהרוכשים שילמו את מלוא התמורה המגיעה מהם על 

 פי ההסכם ולמעט אם תהיה מניעה שלא מטעמנו. 
 
בנק ה)להלן: " "מעב לישראלבנק דיסקונט ף למשכנתא בדרגה ראשונה הרשומה לטובת בכפו .5

"( הרובצת על המקרקעין בגין הלווי הפיננסי, עסקאות ו/או פעולות שקשורות המלווה
בפרצלציה, רישום בית משותף, כבישים, מדרכות, שירותים ציבוריים, הערות לפקודת הרשויות 

ותרת את הפועלות על פי כל דין וכיוצא באלה, לא עשינו ולא נעשה כל עסקה שהיא ביחידה הס
ההסכם ולא נסכים שתיעשה כל עסקה בה, לרבות רישום הזכויות בה על שם הרוכשים, אלא 

 אם באותו מעמד תרשם המשכנתא לטובתכם. 
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רישום הזכויות ע"ש הרוכשים נדאג לרשום משכנתא על פי שטרי המשכנתא שיומצאו  דמועב .6
את כל האישורים והמסמכים לנו על ידיכם חתומים ע"י הרוכשים וע"י הבנק, בכפוף להמצ

 המתאימים. 
 
שתירשם המשכנתא, לא ניתן הסכמתנו לביטול ו/או לשינוי ו/או לשעבוד ו/או להעברת כל  עד .7

 זכות שהיא של הרוכשים בגין היחידה. 
 
 יבות זו על כל סעיפיה היא בלתי חוזרת, מאחר וזכויותיכם תלויות בה. התחי .8
 
 מס'ם בפועל של כספי ההלוואה לפקודתנו בחשבון הליווי מס' יבות זו מותנית בתשלוהתחי .9

.י. אמריקה ישראל א, על שם  "מבע לישראל דיסקונט בבנקתל אביב(  ראשי) 10סניף  76604
 . 51-124361-0עץ השקד יזום בע"מ ח.פ. ו להשקעות בע"מ

 
פועל ע"י הרוכשים ם המובטח עפ"י התחייבות זו לא יעלה בכל עת על הסכום ששולם לנו בהסכו .10

בקשר עם המשכנתא כהגדרתה לעיל בגין היחידה, ובכל מקרה לא ניתן יהיה להיפרע מאתנו 
אלא רק מהזכויות של הרוכשים ביחידה. במקרה של ביטול ההסכם ובכפוף לאמור לעיל, אנו 
נשיב לכם את סכום ההלוואה כרשום בספרכם, כמוגדר לעיל, בגבולות הכספים שקיבלנו על 

ן הרכישה, מתוך הכספים להם זכאים הרוכשים בשל הביטול ובמועד בו יהיה עלינו חשבו
להשיב להם כספים אלה, כקבוע בהסכם, והכל בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם בקשר עם 
ביטול ההסכם וכנגד ביטול הערת האזהרה שנרשמה לטובתכם )אם וככל שנרשמה/ תרשם( על 

 פי כתב התחייבות זה.
 

שהדבר יתאפשר, אנו נגרום לרישומה של הערת אזהרה בגין התחייבותנו זו לא יאוחר וככל  אם .11
ממועד רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים )מבלי להתחייב לרישומה של הערת אזהרה 
כאמור(, ובלבד שתמציאו לידינו את כתב התחייבותנו זה כשהוא חתום על ידכם וכן תשולם 

האזהרה בלשכת רישום המקרקעין. להסרת ספק אתם  האגרה הנדרשת לצורך רישום הערות
מצהירים כי ידוע לכם שנכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, אין אפשרות לרשום הערות 

 עין בלשכת רישום המקרקעין.קמקרהאזהרה על 
 
 
 

 ה באנו על החתום :ילראו
 

       __________________________________________ 
 
 
 
 
 דין  -ידי עורך  -על החתימות תימוא
 
נני מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה ______________________, וכי החותמים בשמה ה

 מורשים לחתום בשמה ולחייבה בחתימותיהם. 
 
 
  ________________     : ____________ךארית

 וחותמת עוה"ד התימח        
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 נספח ז' - נספח שומה עצמית מס רכישה והתחייבות לתשלום
 

: ___________  תאריך  
  דכבול

 א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ 
 עץ השקד יזום בע"מ

 
 .ג.נ. א

 בות לתשלום מס רכישה ולהמצאת אישור על ביצוע התשלום יתחיה :ןנדוה
 

וזה חפי חוזה מכר מיום __________ )להלן: "לנו הח"מ, רוכשי דירה מספר _____ בפרויקט א 
", בהתאמה(, מצהירים בזה כי ידוע לנו כי בלא המצאת אישור שלטונות מס הדירה" -ו  "המכר

להעביר על שמנו  א ניתן יהיהלשבח ללשכת רישום המקרקעין על תשלום מס הרכישה שחל עלינו 
ו/או לפקודתנו את הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל, ולפיכך 

  -מסכימים כדלקמן הננו מתחייבים ו
 

שלם לרשויות המיסים את מס הרכישה בגין רכישת הדירה ו/או כל הפרש על חשבון מס ל .1
ולא יאוחר מאשר מועד  האפשרי םהקדבהרכישה שעדיין נותר לתשלום ולהמציא לכם 

מסירת החזקה כהגדרתו בחוזה המכר, וכתנאי למסירת החזקה, אישור רשויות המס 
 רקעין על תשלום מלוא מס הרכישה שחל עלינו. מופנה ללשכת רישום המק

 
אם שומתינו "הוקפאה" וטרם עלה בידינו למכור את דירת המגורים הנוספת שברשותנו, ב .2

אנו מתחייבים להסדיר את הדיווח לרשויות המס מייד עם מכירת הדירה הנוספת, 
כן ולחילופין להאריך במידת הצורך את הקפאת השומה בהתאם להוראות כל דין, ו

רכישה מופנה ללשכת -להסדיר את תשלום מס הרכישה כאמור ולהמציא לידכם אישור מס
 רישום המקרקעין וזאת עד למועד הקבוע בדין. 

 
 ין באמור כדי לפגוע בהתחייבויותינו בהתאם לחוזה המכר. א .3

 
 
 
 

 מו/ם המלא של הרוכש/ים :           ש  
 ___________ ת.ז. ____________ .1

 ת.ז. ____________ ___________ .2
 

 
 
 

1. _________________      2 .  _______________ 
 

 חתימה          חתימה                   
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 דכבול
 .י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ א

 עץ השקד יזום בע"מ 
 :__________ ךארית                     

 
 ישה רכ-ומה עצמית לצורך תשלום מסש :ןנדוה  

 
 וזה מכר מיום: ______________________ ח   

 
 ___________ ת.ז. ____________. 1 ים: /שרוכה   

 . ___________ ת.ז. ____________2
 

 ם את הדירה הנדונה, אני מאשר/ת בזאת כדלקמן: כקשר לחוזה המכר, במסגרתו רכשתי מב
 

"חוק )להלן:  1963-ורכישה( תשכ"גוק מיסוי מקרקעין )שבח חדוע לי כי בהתאם להוראות י .1
(, עלי לשלם לשלטונות משרד האוצר מס רכישה בגין רכישת הדירה, עפ"י חוזה מיסוי מקרקעין"

 המכר. 
 

ימים, לכל המאוחר, ממועד חתימת חוזה  60דוע לי כי עלי לשלם את מס הרכישה כאמור בתוך י .2
מועד חתימת חוזה המכר, אדאג ימים מ 35רכישה בתוך -המכר, וככל שלא יומצא לי שובר מס

לעדכנכם על כך באופן מיידי, מבלי לגרוע מאחריותי לפעול מול רשות המיסים לצורך בירור 
 וקבלת השובר לתשלום מס הרכישה או אישור מס הרכישה, לפי העניין. 

 

לי כי שיעור מס הרכישה הינו גבוה יותר לרוכש  שאינו יחיד "תושב ישראל", כהגדרת  רובהה .3
נח בחוק מיסוי מקרקעין או לרוכש )לרבות רוכש המהווה "תושב ישראל"( שיש ברשותו המו

יחיד "תושב ישראל", אשר עומד באחד אין בכוונתו למוכרה, לעומת רוכש דירת מגורים נוספת ו
 משלושת התנאים הבאים:

 ( אין לו דירת מגורים נוספת;1)
 שלהלן; 5.2ף ( יש לו דירה נוספת ובכוונתו למוכרה בהתאם לסעי2)
 ה)א( לחוק מיסוי המקרקעין. 49( הדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 3)

 

 .לבוטמ .4
            

 (: מן בעיגול וחתום ליד האפשרות הנכונהסאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן ) ךפיכל .5
 

למכור בכוונתי  איןות, ( דירת מגורים נוספ18לי או לבן/ת זוגי )או למי מילדי שמתחת לגיל  שי 5.1 
     אותה. 

   _________________ 
 

( דירת מגורים נוספת המצויה בגוש:   18לי או לבן/ת זוגי )או למי מילדי שמתחת לגיל  יש   5.2
________  חלקה: ________, ברח': ____________, בעיר: __________, ובכוונתי למכור 

ה הדירה הנרכשת להימסר לחזקתי עפ"י חוזה המכר חודשים מהמועד בו אמור 12אותה בתוך 
)אלא אם כן יחול עיכוב במסירה שלא יהא באשמתי ואזי תחל התקופה האמורה מהמועד בו 

 תימסר הדירה הנרכשת לחזקתי בפועל(. 
   _________________ 

 
וגם פחות ( דירת מגורים נוספת כלשהי,18לי או לבן/ת זוגי )או למי מילדי שמתחת לגיל  יןא 5.3 

 חלקים בדירת מגורים נוספת כלשהי.  1/3משליש 
   
  _________________ 
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 ה)א( לחוק מיסוי המקרקעין.49הדירה שרכשתי הינה דירה חלופית כמשמעותה בסעיף      5.4  

           
   _________________ 

  
 /  אינני  "תושב ישראל".  הנני 5.5  
                                    
           _________________ 
  
ולה חדש ו/או נכה ו/או נפגע פעולות איבה ו/או בן משפחה של חייל שנספה ע/ הנני  ייננא  5.6 

 במערכה וככל 
הריני מתחייב להמציא לכם באופן מיידי בקשה מתאימה לקבלת פטור חלקי מתשלום   - שכן

כן ידוע לי כי לא אהיה זכאי ליהנות המס וכן מסמכים נדרשים התומכים בבקשתי, שאם לא 
 מקבלת הפטור החלקי. 

 
                _________________ 
 

אבקשכם לדווח לרשויות על חוזה המכר, בהתאם לנתונים שמסרתי לכם במסמך זה לעיל, אשר      .6
הנני מצהיר על נכונותם, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה 

 י לעונשים הקבועים בחוק. צפו

 

 מס לגבי עבורי עצמית שומה, מטעמכם דין עורך לרבות, מטעמכם מי או ידכם על שתיערך ככל .7
 להכין באפשרותי כי לו ידוע וכי, בקשתי פי על נערכה היא כי ומאשר מצהיר אני, כלעיל הרכישה

 לצורך מקרקעין מיסוי למשרדי לפנות או מטעמי דין עורך באמצעות או בעצמי השומה את
 השומה לגובה, העצמית לשומה אחראים תהיו לא מטעמכם דין עורך כל או/ו אתם. עריכתה
 טענה כל לי תהיה ולא, בכך והכרוך הקשור ולכל, המס רשויות ידי על שתקבע כפי הסופית
 .כך עם בקשר מטעמכם מי כלפי או/ו כלפיכם

         
 

 , הברכב        
 

       _____________ ______ 
 חתימת הרוכש/ים              
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 'ח נספח
 

 המכרז להוראות בהתאם רוכש התחייבות וכתב תצהיר
 

 
 :אני/ אנו, הח"מ

 . ___________ ת.ז. ____________1
 . ___________ ת.ז. ____________2
 

  עתליתב  UNIK AND MORE ATLITחתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרויקט 
 51-248097-1א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ ח.פ.  :ותהחבר)להלן: "דירת מחיר למשתכן"(, עם 

 .51-124361-0עץ השקד יזום בע"מ ח.פ. ו
ידוע לי/לנו כי הדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכרת כדירת מחיר למשתכן, כהגדרת 

(, על הכללים הקבועים בו "המכרז"בו זכתה המוכרת )להלן:  2015/265חי/ס' מכרז רמ"י ממושג זה ב
 לעניין הדירה כאמור, לרבות הכללים המתייחסים לרוכש הדירה.

 
לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטים 

 להלן:
1.  

דירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אני/נו  אני/אנו מצהיר/ים כי אני/נו "חסר/י .א
 הזכאות הנדרש עפ"י המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן. באישורמחזיק/ים 

לנספח  "1כנספח " "חסר קרקע ביעוד מגורים", בנוסח המצ"ב -כמו כן, חתמנו על תצהיר 
 .זה

 5רכישתה ועד חלוף אני/נו מתחייב/ים שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום  .ב
שנים ממועד ביצוע ההגרלה בגינה נרכשה הדירה, לפי  7או  לדירה 4שנים מיום קבלת טופס 

השנים האמורות, על כל  5/7. כמו כן, אני/נו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום המוקדם
 השנים הנ"ל. 5/7הסכם לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום 

2.  

ואני/נו מסכימ/ים כי להבטחת התחייבותי/נו זו, תרשם הערת אזהרה במרשם  ידוע לי/לנו .א
 המקרקעין ובספרי המוכר. 

ידוע לי/לנו ואני/נו מסכימ/ים כי ככל שאפר/נפר את התחייבותי/נו זו, אחויב/נחויב בתשלום  .ב
 למשרד הבינוי והשיכון.₪  450,000בסך 

 
                     _______________________                     ________________________ 

 שם הקונה                                                                       שם הקונה                         
 

 אישור
 

, שגית שחמון או עו"ד יניב שמשהופיעו בפניי, עו"ד ____________ הריני לאשר כי ביום 
הרוכשים __________________ ת.ז , _________________תובת: בכ

_______________, ו __________________ ת.ז ________________ אשר הזדהו בפניי 
ע"י תעודת הזהות שלהם ולאחר שהוזהרו כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 

 ת הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונו
 

   _______________________ 
 עו"ד  
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 "1נספח "
 

 חסר קרקע ביעוד מגורים –תצהיר 
 

יחיד או בן זוג, לפי העניין,  –"יחידיו" הריני מצהיר, כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו )
ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם(, זכויות ולמעט ילד נשוי  21וילדיהם שטרם מלאו להם 

 )בחלק שעולה על שליש( בקרקע המיועדת למגורים, כמפורט להלן :
 

 – ב"תשל, משולב נוסח, הדייר הגנת חוק עליה שחל בשכירות /לדורות חכירה/  חכירה/  בעלות -
1972. 

:  כגון) אחרת דרך בכל או לדורות לחכירה/  לחכירה/  לבעלות חוזה/  פיתוח חוזה פי על זכות  -
 (.ב"וכיו נאמנות, מתנה, ירושה

 .לעיל אחרת דרך בכל או חוזה פי על עזר במשק או בנחלה זכויות -

 : הגדרות
 : משפחתי תא

 (.גיל הגבלת ללא) ילדים בלי או עם, משותף בית משק המקיים בציבור ידוע זוג או נשוי זוג -

 תעודת להנפקת הבקשה הגשת מיום חודשים 3 תוך להינשא ועומדים לנישואין שנרשמו זוגות -
 .והשיכון הבינוי משרד של זכאות

 עמו המתגורר, שנה 21 לו מלאו וטרם רווק שהוא לפחות אחד ילד עם( ת/הורי חד) עצמאי הורה -
 בדירה 50% – עד של זכויות בעל שהיה עצמאי הורה זה ובכלל, בחזקתו ונמצא קבע דרך

 נוספות זכויות לו היו ולא( לגירושין קודם) הנישואין לךבמה או גירושין בעקבות שנמכרה
 .הבקשה הגשת למועד שקדמו שנים 6 -ב לעיל להגדרות בהתאם

 

________________    ____________________ 

 שם רוכש     שם רוכש 

 

 

 : אישור
בפני  וופיע_________  הבזה כי ביום   ת/, מאשר אני הח"מ, עו"ד שגית שחמון או עו"ד יניב שמש

הרוכשים __________________ ת.ז _______________, ו __________________ ת.ז 
לומר  עליהםכי עליו/ םאותו/ םלי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי/ה יםהמוכר/או ________________ 

ם את נכונות הצהרתו/ ולעונשים הקבועים בחוק, אישר/ יםצפוי/ יהיוכן  ואת האמת וכי אם לא יעש
 עליה בפני.  חתמו/דלעיל וחתם

 
____________ ______                _______     ____________ 

  שם מלא של עו"ד           מס' רישיון                תאריך               חתימה וחותמת
 
 
    


