
 

 

 לשינויים ונתון סופי אינו כן ועל הבקרה משרד ידי על אושר טרם זה נוסח
 

 נספח יג'         
 2017שנת  נובמברלחודש  __מכר מיום לחוזה  נספח

 2017שנת  נובמברלחודש  __ביום  חיפהב םונחת ךשנער
 
 

 בין
 

  511243610. עץ השקד יזום בע"מ ח.פ. 1  
 "(עץ השקד)להלן: "      
  512480971. א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, ח.פ 2  
 "(ישראלאמריקה )להלן: "      
   
 מצד אחד;     "(המוכרות)ייקראו להלן: "  

 
 לבין

 

 __________ ת.ז _____________

 

 )יחד וכל אחד מהם לחוד, באחריות הדדית ביניהם, 

 מצד שני;      (הקונה"ייקראו להלן: "
 

מס' דירה רכישת דירה למשתכן ביחס ל - נחתם בין הצדדים חוזה מכר ___וביום  הואיל
, לרבות בחוזה המכרם בפרויקט, כהגדרת __ (זמני), המצויה בבניין מס' __ (זמני)

 ;("הדירה", "החוזה"בהתאמה:  )להלןחניות בהתאם למסומן בתוכניות המכר 
 

והודע לקונה שהמוכרות מחויבות להקצות מספר חניות נגישות המיועדות לשימוש  והואיל
הדין ו/או היתר הבניה ו/או של נכה, מתוך כלל החניות בפרויקט, וזאת על פי 

 דרישת הרשויות;
 

בתכניות המכר  המסומנת לדירה הינה חניה שמקום חניה שהוקצהוהודע לקונה  והואיל 
 ;("נכה" -ו "החניה הנגישה"המיועדת לשימוש של נכה )להלן: נגישה, כחניה 

 
בהתאם  קונההחניה הנגישה וכן חניה נוספת, אם הוקצתה לוהודע לקונה כי  והואיל

עד למכר וזאת , הוקצו לו על תנאי "(החניות המוקצות)להלן: " להוראות החוזה
דירה בפרויקט לנכה,  נהת תמכורוהדירה האחרונה בפרויקט וכי במקרה שהמוכר

לבטל את ת והמוכרת וזכאייינה תה, "(הקונה הזכאי)להלן: " הזכאי לחניה הנגישה
קונה ן לו/להצמיד, לבדה הנגישההחניה הקצאת או את החניות המוקצות  הקצאת

ות ה/חני" ות בפרויקט )להלן:ת/הזכאי ולהקצות לקונה חנייה/ות אחר
 ,מוכרותשל ה ןשיקול דעתלפי הכל כמספר החניות שבוטלו כאמור,  "(,ותת/אחר

 כמפורט בנספח זה להלן;
 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  

 
ו על תנאי, כאמור במבוא הוקצו ל המוקצותהחניה הודע לקונה והוא מסכים ללא סייג כי  .1

תמכורנה דירה בפרויקט לקונה זכאי, תהיינה המוכרות  תובמקרה שהמוכרוכי  לנספח זה
לבדה, את הקצאת החניות המוקצות או את הקצאת החניה הנגישה לקונה זכאיות לבטל 

לקונה חניה/ות אחרת/ות, בכל מיקום ואופן, לפי  להצמידו/ן לקונה הזכאי ולהקצות
 . ן הבלעדי של המוכרותשיקול דעת

 שיוקצו כאמור לקונה תהיינההאחרות מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי יכול שהחניות 
 אחת לשניה.העוקבות או לא צמודות 

 , ללא שינוי. האחרת/ות ה/ותיובהר כי כל הוראות החוזה יחולו ביחס לחני .2



 

 

הקונה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המוכרות בגין  .3
 . אחרת/ות /ותבחניה, החניות המוקצות או החניה הנגישה בלבדהחלפת 

, כאמור החניות המוקצות או החניה הנגישההקצאת ביטול הקונה מצהיר כי במקרה של  .4
, והוא מוותר על כל טענה ו/או רותהאמובחניות , הקונה לא יהיה בעל זכות כלשהי לעיל

 .עימןדרישה ו/או תביעה בקשר 

לחנה הודעה לרוכש בדבר ביטול הקצאת החניות המוקצות או החניה המוכרות תש .5
ותציין מיקומן ומספרן של החניה/ות האחרת/ות שתוצמדנה לדירה. באם  לבדה הנגישה

ך ו/או תכנית ו/או תוספת לחתום על כל מסמ הקונה מתחייביידרש לכך על ידי המוכרות, 
שתוקצנה לדירה, מיד עם דרישתן הראשונה של  האחרת/ותלחוזה, ביחס לחניה/ות 

 המוכרות. 

ובין  נספח זהבכל סתירה בין הוראות אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהוראות החוזה.   .6
 .נספח זהיגברו הוראות  – החוזההוראות 

 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

____________________________    ______________  ____________ 
 הקונה                המוכרות                    
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