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 )מחיר למשתכן(   חוזה מכר דירה  
 

 2020 ________בחודש  ______ביום באשקלון  שנערך ונחתם 
 

 51-545201-9בע"מ ח.פ.  לבניין ופיתוח  אלון מרדכי ובניו חברה בין:
    על ידי מורשה החתימה מטעם החברה 
       , אשקלון11ברקת מרחוב   
  

 ("המוכרו/או " "החברה)להלן: "
 

  
 . ___________________ ת.ז _______________1   בין: 

 . ___________________ ת.ז. _______________2  
  

 לצורכי ההסכם  שכתובתו       
 שניהם ביחד וכ"א לחוד    

 "(הקונה)להלן: "         
 
 
 
 

"חוזה בקשר למקרקעין )להלן:  חכירהחוזה  בין החברה לבין המנהל נחתםו והואיל:
 (;"החכירה

 
, זכאית החברה לבנות את הדירה ואת הפרויקט על המקרקעין, החכירהוע"פ חוזה   והואיל:

למכור, להעביר ולרשום זכויות חכירה בדירה ובדירות שייבנו בו, והכל בהתאם 
 להוראות חוזה הפיתוח;

ת "תוכנית מחיר למשתכן" והפרויקט כהגדרתו להלן ייבנה בהתאם ובמסגר והואיל:
 ;"  337/2015הבלוט ים/בהתאם למכרז של רשות מקרקעי ישראל שמכונה :"

 
את  צמה ובין באמצעות אחרים,ע, בין בוהחברה עומדת להקים ו/או מקימה והואיל:

 , את הבית ואת הדירה;ממנו ים/ו/או חלק הפרויקט
 

 אזור מסחרי יחד עם מגורים.בנה יובמסגרת הפרויקט ועל פי חוזה החכירה י והואיל:
 

דירה ולקבל את החזקה וזכות זכויות החכירה בביקש לקנות מהחברה את    קונהוה והואיל:
 השימוש בה ע"פ התנאים המפורטים בהסכם זה, והחברה הסכימה לכך;

 
 
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן
 
 הגדרות .1

 
 דם.יהפירוש המובא לצבהסכם זה יהיו למונחים הבאים 

 
)מס'  2950 באשקלון ומהווה חלק מהמתחם והידוע כגוש 9מס' מגרש  - "המקרקעין"

 ()בחלק 35)בחלק(,  13)בחלק(  11, ישן ]מסי חלקות 15( חלקה 1967ישן 
בין ע"פ זיהוי זה ובין ע"פ כל זיהוי אחר  192/03/4לפי תוכנית מפורטת 

ואשר עליו בונה ו/או תבנה החברה, בין בעצמה  ,כפי שישתנה מעת לעת
 , הבית והדירה.ו/או חלקים ממנו ובין באמצעות אחרים, את הפרויקט

   
כהגדרתו במכרז מנהל מקרקעי ישראל מס'  9מגרש מס'   ג'מס' מתחם  - "המתחם"

 במסגרת מחיר למשתכן. 337/2015ים/
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 "הפרויקט"
 
 
 

 האיזור המסחרי

- 
 
 
 
- 

, בין בעצמה במתחם אשר נבנה ו/או יבנה ע"י החברה "הבלוט"פרויקט 
ואשר  בין שיבנה בכל המתחם ובין בחלקו, ובין באמצעות אחרים,

 וכן אזור מסחרי במסגרתו נבנים ו/או יבנו הבית והדירה
 

כחלק המפרוייקט ייבנה איזור מסחרי שהכניסה אליו נפרדת ומהווה חלק 
 ברכוש המשותף של הבית.נפרד מהבית ואין לו חלק 

 
   

נבנה או יבנה על    ____________בניין      _____הבית המסומן במספר זמני  - "הבית"
המקרקעין ע"י החברה בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, כחלק מן 

 הפרוייקט, ובו נמצאת/תמצא הדירה.
   

, מטבח וחדרי שרות בשטח כולל ממ"ד  ,חדרים  ____________דירה בת   - "הדירה"
בתשריט  _____________המתוחם, המוגדר והמסומן במספר זמני 

להסכם זה,  'ג'בכנספח להסכם זה ובמפרט המצ"ב  ב'נספח המצ"ב כ
של הבית  כולל קומת קרקע ___________הנמצאת/תמצא בקומה 

 והפונה לכיוונים לפי התוכניות והמפרט הטכני המצורפים להסכם
. 

על פי התשריט  ______________ מס' חנייה צמודהלדירה 
לדירה צמוד מחסן מס' ______________ על פי התשריט המצ"ב.
 המצ"ב.

 .בע"מהפועלים בבנק   ___________   בסניף ________ חשבון מס' - "הפרוייקט"חשבון 
   

 מקרקעי ישראל. רשות - "המינהל"
   

 .1969 –חוק המקרקעין, תשכ"ט  - "חוק המקרקעין"
   

 על תיקוניו.  1973 –חוק המכר )דירות(, התשל"ג  - "חוק המכר"
   

זכות חכירה מהוונת לדורות, כמשמעותה בחוק המקרקעין, בדמי חכירה  - "החכירה"
וביתר התנאים הנקבעים מידי פעם בפעם ע"י המינהל, ובכפוף לחוזה 

 הפיתוח.
   

 להסכם זה. ב'נספח התשריט המצורף כ - "התשריט"
   

 ., לרבות הנספחים למפרטלהסכם זה ג'נספח י המצורף כהמפרט הטכנ - "המפרט"
   

 "עבודות פיתוח"
 

עבודות פיתוח 
 ציבוריות

- 
 
 
- 

 בעצמה ובין באמצעות עבודות פיתוח במקרקעין שתבצע החברה, בין 
 מפרט.ל בהתאםאחרים, 

 
הרשות המקומית ו/או על צע באמצעות ועבודות פיתוח במקרקעין שתב 

 מפרט.ל בהתאם, ידי משרד השיכון ו/או מי מטעמו
   

על היתרה  14.4.2023-תיעצר בלמדד ההצמדה מובהר כי,  - 14.08.2023 - "מועד המסירה" 
 .הלא משולמת

   
משמעו מדד תשומות הבנייה, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  - "מדד הבנייה"

 לסטטיסטיקה ו/או כפי שיתפרסם ע"י גוף אחר שיבוא במקומו.
   

"מדד המחירים 
 לצרכן"

המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית משמעו מדד  -
 לסטטיסטיקה ו/או כפי שיתפרסם ע"י גוף אחר שיבוא במקומו.
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בנספח כמפורט החתימה על הסכם זה הידוע ביום  הבנייה תשומות מדד - "מדד הבסיס"
 .א' לחוזה זה

   
 .הידוע ביום ביצועו של כל תשלום  תשומות הבנייה האחרון  מדד  - "המדד החדש"

 
 -כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשל״א  -״הפרשי הצמדה״

1961 . 
   

 "מס ערך מוסף"
 )מע"מ(

מס ערך מוסף או כל מס אחר, כפי שיקרא, באם יבוא במקום המס הנ"ל,  -
ובשיעור כפי שיהיה נהוג בעת פירעון כל תשלום ותשלום, החל על הקונה 

 ע"פ הסכם זה.
   

, בו מסמיך ח'כנספח ייפוי כוח בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם זה  - כוח"ה"ייפוי 
הקונה את עוה"ד ו/או אחרים, כמפורט בייפוי הכוח, לבצע בשמו פעולות 
בקשר למקרקעין, לבית ולדירה, אשר ישמש אך ורק לצורך ביצוע הסכם 

 זה.
   

 "עוה"ד"
 
 
 

 "הבנק"
 

- 
 
 

ו/או על ידי   ו  כל עו"ד אחר כפי שייקבע על יד ו/או  אליעזר בן מוחהעוה"ד  
 .החברה 

 
 

כל בנק ו/או חברת ביטוח ו/או גורם פיננסי נוסף ו/או אחר עימו  -
יתקשר המוכר, אשר יעניק ליווי פיננסי לפרויקט ו/או ינפיק 
ערבויות חוק מכר ו/או פוליסות ביטוח לרוכשי הדירות בהתאם 

ר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, לחוק המכ
 ;1974-התשל"ד

 

 כללי .2
 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 2.1
 

כותרות הסעיפים הנן לצורך הנוחיות בלבד ולא יסתמכו עליהן בביאור ו/או בפירוש  2.2
 הסכם זה.

 

 הנספחים להסכם זה יחשבו חלק בלתי נפרד ממנו: 2.3
 

 
 -נספח א׳  תשלומיםנספח 

 נספח ב׳ ־ כניות הדירה.ות
 נספח ג׳ ־ מפרט טכני.

 נספח ד׳ ־ נספח ליווי בנקאי.
 נספח ה ׳ ־ הודעה לקונה על זכויותיו לפי חוק המכר.

 של הקונה לעמידה בתנאי המכרז  כתב התחייבות
  

 -נספח ו׳ 
  -' זנספח   התחייבות המוכרת להמצאת בטוחה לפי חוק המכר              

 יפוי כוח בלתי חוזר
 
  

  - ח'נספח 
 -נספח ט' תצהיר חסר קרקע בייעוד מגורים               

 היתר בנייה היעדר נספח 
 

 -נספח י'
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 התמורה 2.4
 ______סך של בתמורה להתחייבויות החברה ע"פ הסכם זה מתחייב הקונה לשלם 

בהתאם לאמור בהסכם זה ובהתאם , (מחיר הדירה"או " "התמורה)להלן: " ₪ )₪ (
 נספח התשלומים.-בנספח א' להסכם זה  לאמור 

 
 
 העסקה .3
 

ולהמציא  הדירההבית והדירה ולמכור לקונה את החברה מתחייבת בזאת לבנות את  3.1
לקונה חוזה חכירה לחתימה, בינו לבין המנהל, בנוסח המקובל על המנהל, כפי שיהיה 

בכפוף להוראות חוזה בניית מכרז מחיר למשתכן  "(חוזה החכירהמעת לעת )להלן: "
 שבין החברה לבין רמ"י.

 

ייב כי ככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזקה בדירה כי ביום תחמצהיר ומ קונהה 3.2
חתימת הסכם זה אינו עומד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או 
שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, כי ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עימו 

 .יבוטל ולא תהא לו זכאות לקבלת פיצוי בגין הביטול האמור

 

ניתן לחברה היתר בניה כהגדרתו להלן והכל בכפוף למפורט  טרםכי  ,הובהר לרוכש 3.3
נחתם הסכם ליווי בנקאי להקמת הפרויקט עם הבנק  , וטרםבנספח ח' להסכם זה
פנקס שוברים לרוכש והכל בכפוף לאמור בנספח ב'  הונפקטרם המלווה, ובכלל זאת 

 להסכם זה. 
 
 הצהרות והתחייבויות החברה .4
 

 מצהירה ומתחייבת בזאת כדלקמן:החברה 
 

 כי היא רשאית להתקשר בהסכם זה. 4.1
 

 המחייב לתשריט ולמפרט, כדין בניהי להיתרכי תבנה את הדירה ואת הבית בהתאם   4.2
 ובכפוף להוראות הסכם זה.

 
, פנויה ולמגורים בדירה כשהיא נקיה, ראויה לשימוש כי תמסור לקונה את החזקה 4.3

 ת,פועלות ותקינות לרבות המעלימחוברות, שכל מערכות הדירה  ,מכל אדם ו/או חפץ
 הכל כמפורט בהסכם זה.החשמל, המים והגז, 

 

מכל חוב, עיקול,  החופשי כשהיא בדירה חכירההזכות לקבלת הקונה  תפנה אתכי  4.4
משכנתא או שעבוד לטובת צד ג' כלשהו, למעט הערות ו/או זכויות ו/או חובות ו/או 

 .לים שיירשמו לטובת הקונה ו/או בגינו ו/או לפי בקשתושעבודים ו/או עיקו
 

במידה ובמועד המסירה תהא משכנתא ו/או שעבוד כלליים על המקרקעין בגין כי  4.5
בנוסח המקובל אצל הבנק קונה אישור תדאג כי הבנק המלווה ינפיק  עבור ההחברה, 
ם על שחרור הדירה מתחולת המשכנתא ו/או השעבוד, בנוסח ובתנאי המלווה

המקובלים אצלם וכי במועד רישום הבית כבית משותף יופטרו המשכנתא ו/או 
 ., בין במכתב החרגה ובין בכל דרך אחרתהשעבוד הנ"ל

 
הבית, בנפרד ו/או ביחד עם בתים אחרים בפרויקט ו/או בכל הדירה ו כי תרשום את 4.6

ה דרך אחרת, כבית משותף לפי הוראות הפרק השישי של חוק המקרקעין וכי לדיר
יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף ו/או כל הצמדה אחרת והכל בכפוף להוראות הסכם 

 זה.
 

 פועללהסכם זה והוצאתו  בהתאם להוראותפוי הכוח  אך ורק יכי תעשה שימוש בי 4.7
 ., רישום המשכנתא או רישום הערת אזהרהרישום זכותו של רוכש הדירהלרבות 
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 המוכר מתחייב בזה כדלקמן:

 
כניות, ולרשויות התכנון והרישוי המוסמכות לכך את הבקשות, התכי הגיש  4.8

התרשימים ואת כל שאר המסמכים הנדרשים ע״י הרשויות הנ״ל לשם קבלת ההיתר 
 והתחלת ביצוע הבניה.

 
כי ביצע ו/או יבצע את בניית הבניין והדירה במיומנות ובמקצועיות סבירים עפ״י  4.9

ם והוראות כל דין, וזאת בכפוף ובהתאם כנית, המפרט, התקנים המחייביוההיתר, הת
 להוראות המפורטות להלן:

 
 

, להכניס ו/או לבקש עריכת הסביר המוכר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו 4.9.1
שינויים בתכנון הבניין ו/או הבית המשותף ו/או הדירה ו/או המבנים ו/או 

 כנית מתאר המתייחסות למקרקעיןוכנית בנין עיר ו/או תוהמקרקעין ו/או בת
 ,1965 – ה"תשכ והבניה התכנון לחוק 147 סעיףלוהכל בכפוף  ולמגרש

לשם  , וכן להפריש חלקים מהמקרקעין ומהמגרש, לרבותלהוראות המכרז
)למעט שינוי  העברתם ו/או החכרתם לצרכי ציבור, ובלבד שהשינוי כאמור

 שיידרש, אם יידרש, ע״י הרשויות המוסמכות( לא יפגע באופן מהותי בשטח
כנית ווכי סטיות ו/או שינויים קלים מן הת ניהוכיוו במיקומה, הדירה וגודל

 , לא ייחשבו1973והמפרט, בהיקף המותר עפ״י חוק המכר )דירות( התשל״ג ־
סטיות ניכרות, אם באו עקב הוראות רשויות מוסמכות לכך,  חוזה. כהפרת

, אך תזכינה את הקונה לבטל ע"י המוכר לא תחשבנה אף הן כהפרת החוזה
ובלבד שנתנה לקונה האפשרות לעיין בתוכניות  ימים 30תוך את החוזה 

בערכו ולהשבת הכספים ששילם למוכר על פיו ללא כל סנקציה  ,החדשות
 הנקוב בנספח א׳ להסכם זה. ןבאופהריאלי 

 
המוכר יהיה רשאי להעביר דרך ולהקים על המקרקעין, המבנים, המגרש, 
הבניין והדירה, בעצמו או באמצעות מי מטעמו ו/או באמצעות כל רשות 

הסקה, גז, קווי חשמל, כבלי טלפון,  ו/או גוף אחרים, צינורות מים,
טלוויזיה וטלוויזיה בכבלים, אנטנות טלוויזיה, צנרת ביוב, ניקוז וכיוצ״ב 
וכן להעמיד עמודים ולמתוח כבלים וחוטים ולהקים ארונות ומתקנים 

לרים( עבור מונים שונים בין אם המתקנים הנ״ל משרתים את הדירה )פי
לבדה ובין עם הם משמשים, מחברים ומקשרים דירות אחרות ו/או מבנים 

כמפורט במפרט ללא הסכמת הרוכש עד למועד מסירת הדירה,  אחרים
לאחר מסירת הדירה יתאם המוכר בהסכמת הרוכש מועד לביצוע 

הא רשאי כמו כן, המוכר י .ת סבירותהעבודות בתיאום מראש ובשעו
להקים בבניין או בסמוך לו, במיקום המצוין במפרט, חדר שנאים ו/או 
מתקנים אחרים עבור חברת החשמל וספקיות התקשורת והגז. במקרה 
שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל תודיע על כך החברה לקונה 

ת או תרופה הנתונות לקונה בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכו
 המוכר לא יתקין אנטנה סלולארית בבניין. על פי דין.

 
 

 
 

למוכר ו/או למי מטעמו, לרשויות ו/או לגופים העוסקים בנ״ל, אפשר  י  הקונה 4.9.2
ן ולדירה ולהוציא לפועל את ילפקידיהם ולפועליהם להיכנס למגרש, לבני

הנ״ל עד למועד מסירת הדירה העבודות ו/או הפעולות אשר תידרשנה לצרכים  
בהסכמת הקונה ובתיאום העבודות מראש עם   לקונה ואף לאחר המועד הנ״ל

 .הקונה בשעות סבירות
 

בניית הדירה, לרבות עבודות הפיתוח )למעט עבודות הפיתוח שבאחריות  4.9.3
 .הרשויות(, תבוצע ע״י המוכר ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם

 
בזה כי המוכר ו/או מי מטעמו, זכאי ורשאי למען הסר ספק מובהר ומוסכם  4.9.4

לבנות את המבנים ו/או הבניין והדירה וכל חלק מהם באמצעות הקבלן ו/או 
, ללא צורך מורשים כדיןו/או קבלני משנה  מורשים כדין קבלנים אחרים

בקבלת הסכמת הקונה לכך, בכפוף לכך שהמוכר יוותר אחראי כלפי הקונה 
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 .ועל פי כל דין למילוי התחייבויותיו עפ״י חוזה זה
 

הקונה לא יהיה רשאי להתערב בתהליך הבנייה, כולל בביצוע עבודות הפיתוח,  4.9.5
ע אין באמור בסעיף זה לגרו ולרבות בקצב הבנייה, טיבה, איכותה וכיוצ״ב.

, לרבות הזכות להגשת משפטיות לפנות לערכאותמזכותו של הקונה 
 .התנגדויות בפני ועדות התכנון

 
 חיבורבכל הקשור ב הנדרשים ברשויות המוסמכות יישא בתשלומים הקונה 4.9.6

שא בתשלום בגין חיבור ילרשתות החשמל התקשורת, המים והביוב וי  הדירה
יב הקונה מצידו לשאת מתחי הדירה לרשתות הנ״ל, בכפוף לאמור להלן,

ולשלם את הוצאות רכישת והתקנת המונים בדירה או עבור הדירה עפ״י 
המוכר יישא בכל התשלומים . דרישת הרשויות והחברות המוסמכות לכך

מיכל או צובר לרשת המים, למיכל האספקה לגז )  בגין חיבור הבניין  הנדרשים
 .ביתי/ שכונתי( עד למונה הדירתי וחיבור לרשת החשמל

 
 

 הצהרות והתחייבויות הקונה .5
 

 כדלקמן: הובא לידיעת הקונה
 

  .החופשיי הוא מתקשר בו מרצונו כהסכם זה ו  לקרוא ולבדוקכי ניתנה לו האפשרות  5.1

 

את המקרקעין וסביבתם, כי ניתנה לו האפשרות   לראות ולבדוקכי ניתנה לו האפשרות   5.2
, את התוכניות, התשריט, המפרט, מיקום הבית במסגרת המקרקעין לבחון ולהבין

והפרויקט, לרבות המבנים המותרים לבנייה במסגרת הפרויקט ושימושיהם,  המתחם
השטחים המשותפים ושטחי הציבור, דרכי הגישה לפרויקט וכן גם את המצב המשפטי 

 .לבית ולדירהלמתחם, למקרקעין, לפרויקט,  ביחס
 

תלוי מבוצע על ידי החברה ואינו אינו החיצוני  הפיתוחכל ש הובא לידיעת הקונה 5.3
 . בחברה ו/או באחריותה

 

על ידי בסמוך לאיזור המגורים  שבמתחם ייבנה אזור מסחרי  הקונההובא לידיעת  5.4
 וסוג שהוא הנובעות מהאמור.החברה וכי הוא מודע היטב לכל המשמעויות מכל מין 

למען הסר ספק ,הרכוש המשותף של אזור המגורים אינו משמש את האזור המסחרי 
 והינו מהווה חלק נפרד לחלוטין.

מגרש, ה, מקרקעיןהאת  ולבדוק האפשרות לבקרהובא לידיעת הקונה כי ניתנה לו  5.5
 , במצבם בעת חתימת חוזה זה.והממכרהבניין 

ונה לראות את המקרקעין וכן את כל המסמכים כמפורט המוכר מתחייב לאפשר לק 5.6
 לעיל. 

כי הינו אזרח ישראלי ותושב ישראל, כנדרש בהוראות המנהל ולא חלות עליו מגבלות  5.7
 כלשהן, שימנעו ממנו לחתום על חוזה החכירה.

לחוק התכנון  147סעיף לו שבכוונת המוכר לבקש הקלה בכמות הדירות מכוח הודע  5.8
 והבנייה.

אין באמור   ק כיולבדואת תוכנם  בין  להבמסמכי המכרז, עיין ל לקונה נתנה האפשרות 5.9
 .בהם בכדי להקנות לו כל טענה ו/או זכות שאינה נזכרת בהוראות הסכם זה

סמך מבמקרה והקונה הוא יותר מיחיד, כי אז חתימת כל אחד מיחידי הקונה על  5.10
כלשהו הנובע מחוזה זה, תחייב כל אחד מיחידי הקונה מבלי שיהיה צורך בחתימת 

, יהיה רשאי לדרוש את הסביר דעתויתר יחידי הקונה, אולם המוכר, לפי שיקול 
מובהר כי במקרה של ביטול ההסכם יהיה צורך בחתימת כל  חתימת כל יחידי הקונה.

 יחידי הקונה לביטול ההסכם.
כי לצורך מתן ליווי בנקאי לפרויקט ייצור המוכר לטובת הבנק המלווה  לקונהידוע  5.11

ת כל הבנוי ו/או שייבנה בין היתר שיעבוד ו/או משכנתא על המקרקעין והמגרש, ולרבו
 עליהם.
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כי במסגרת הליווי הבנקאי ישעבד המוכר וימחה לבנק המלווה את כל  לקונהידוע  5.12
 זכויותיו כלפי הקונה מכח חוזה זה.

 
כי חתימתו על חוזה זה מהווה הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת מצידו לפעול כאמור  5.13

 לעיל.
כל מין וסוג שהוא כלפיו בקשר כי ידוע לו שלבנק המלווה לא תהא כל מחויבות מ 5.14

לבניית הבניין והדירה ובקשר עם חוזה זה וכי אין ולא תהיינה ו/או תיוחסנה לו כל 
דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא כלפי הבנק המלווה, למעט  זכויות, טענות,

 זכויותיו עפ״י הערבות/ערבויות הבנקאיות שיקבל מהבנק המלווה.
וכן לאחר ׳  דליווי בנוסח המצ״ב להסכם זה מסומן נספח  טרום    הקונה יחתום על נספח 5.15

קבלת ליווי בנקאי יחתום הרוכש על מסמכי הבנק המלווה בנוסח המקובל והנהוג על 
״( או בכל נוסח אחר שיקבע על ידי הבנק וכן על נספח הבנק)להלן: ״הבנק המלווה  

 כל מסמך נוסף שיידרש, אם יידרש, על ידי הבנק המלווה.
סכם מצורף כחלק בלתי נפרד הודעה לקונה על זכויות לפי חוק המכר )דירות( לה 5.16

 . 1974 -)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל״ה 
לבצע כל אחת מהפעולות   סבירהשהמוכר רשאי בכל עת, ולפי שיקול דעתו    הודע לקונה 5.17

הקונה ו/או המפורטות להלן ו/או את כולן גם יחד, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת 
ולא יהיה בכך כדי  ובלבד שזכויות הרוכש בנכס לא תיפגענה בחתימתו לשם ביצוען

 .מיקומה וכיווניה שטחה, לגרוע מגודל הדירה,
 147לפי סעיף    להגיש לאישור רשויות התכנון והרישוי המוסמכות לכך בקשה להקלות 5.18

 .לחוק התכנון ובנייה
ו להצמידם לדירות/יחידות אחרות להוציא חלקים מהרכוש המשותף, למוכרם ו/א 5.19

 55בכפוף לסעיף , חניות נוספות, ןיין ובפרט למכור להצמיד ליחידה/יחידות בבנייבבנ
ומובהר בזאת כי הבניין והדירה יתאימו להוראות כל דין,  לחוק המקרקעין ובכפוף

 .למפרט הנספח לחוזה
ף לתב"ע בכפו לחלק את המקרקעין לחלקות חדשות ו/או לאחד חלקות קיימות 5.20

 .ולדרישות הרשויות
להעביר לרשות המקומית או לחברת החשמל לישראל בע״מ, ל״בזק״־ החברה  5.21

הישראלית לתקשורת בע״מ או לכל גוף מוסמך אחר שטחים לצורך סלילת/הרחבת 
 דרכים או למטרות ציבוריות אחרות כלשהן.

על שם  ןיית בבנלבקש, בכל עת, בין כל עוד לא הועברו ונרשמו כל הדירות ו/או החניו 5.22
 קוניהן ובין לאחר מכן, תיקון צו רישום הבניין כבית משותף ו/או תיקון התקנון.

לערוך ו/או לחתום ו/או לרשום תקנון בית משותף, זיקת הנאה לאדם ו/או למקרקעין  5.23
או לכל חלק מהם, חכירה/ות ו/או זכויות אחרות בהתאם להוראות הדין ו/או החוזה, 

 .לחוזהכמפורט במפרט הנספח 
ובלבד שלא תוגבל זכותו של   הקונה לא יתערב לא יפריע למהלך הבנייה ולא יתערב בה 5.24

 .לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגיש התנגדות קונהה
כי הדירה אינה כוללת אחוזי בניה הקיימים על המגרש, למעט שטח  הודע לרוכש 5.25

הבניה המיועד לבניית הדירה על פי הסכם זה, וכי יתרת אחוזי הבניה הקיימים ו/או 
לחוק  147לפי סעיף  שיתווספו למגרש, לרבות בגין הקלות שינתנו ע״י רשויות התכנון

מחיר למשתכן. כמו כן, מובהר כי   יהוו חלק בלתי נפרד משיווק דירות,  התכנון והבניה
למוכר והוא יוכל לניידן / להעבירן בכפוף יהיו שייכות זכויות הבנייה העתידיות 

שאין מדובר בזכויות שמועד היוצרן הינו לאחר שהמוכר מכר ובלבד   ,להוראות כל דין
 . את כל הדירות בבניין

 
 

 
 בניית הפרוייקט, הבית והדירה .6
 

לבנות את הבית והדירה במומחיות נאותה ולעשות שימוש בחומרים החברה מתחייבת   6.1
 נושאי תו תקן מחייב בלבד )ככל שקיים כזה( ובהתאם למפרט ולהיתר הבנייה.
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במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בתיאור הבית ו/או הדירה ו/או כל חלק מהם, בין  6.2
המצורפות למפרט, אלה המופיעים במפרט לבין אלה המופיעים בתוכניות הנכללות או  

 .המחייב יכריעו ויגברו הפרטים ו/או התיאור/ים המופיעים במפרט
 

, כי ידוע לו כי במהלך בניית הבית ו/או הדירה עלולים להיווצר הובא לידיעת הקונה 6.3
שינויים ו/או סטיות מתוכניות הבניין של הבית ו/או הדירה ו/או המפרט. אשר על כן, 

ועל הפרשים או סטיות בכמויות או במידות של פרטי אם קיימים או יהיו קיימים בפ
הדירה, ו/או חלקיה, לעומת המתואר במפרט, ואלה יהיו בגבולות סטיות או הפרשים 

, לא יהוו ולא ייחשבו אלה כאי התאמה ו/או לא יהוו הוראות הדיןהמותרים על פי 
בכל  הפרת התחייבויות כלשהן מצד החברה ע"פ הסכם זה והם לא יזכו את הקונה

חוק יה המותרת על פי , ובלבד שמדובר בסטיסעד, לרבות פיצוי ו/או זיכוי כלשהו
 . המידות שיצוינו בתשריט יחייבו את הצדדים.המכר )דירות(

 
 

 שינויים ועבודות נוספות  .7
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, עד לקבלת החזקה בדירה בפועל ע"י הקונה, לא יהא  7.1
ט למע שינוי ו/או תוספת בדירה, אלא באמצעות החברההקונה רשאי לבצע כל 

 .שלהלן 7.3 השינויים המצוינים בסעיף
 

לא בהתאם למפרט שלא יפחת מהמפרט המחייב של משב״ש.  ויבנ והבניין הדירה 7.2
לא יגבה מהרוכש תשלום בגין  המוכר  רה.יים עד למסירת החזקה בדיבוצעו כל שדרוג

שינויים במפרט ו/או בגין תוספות למפרט האמור, וזאת החל ממועד חתימת חוזה 
 המכר ועד קבלת החזקה בדירה.

 
 

על אף האמור לעיל, רוכש הדירה יהא רשאי לוותר על פריט מבין הפריטים הכלולים  7.3
 במפרט המחייב, והמפורטים להלן, כנגד קבלת זיכוי כספי:

 ון מטבח.. אר1
 ארון אמבטיה, אם נכלל במפרט. .2
 סוללות למים)כיור, אמבטיה, מקלחת( .3
 נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון. .4

לרוכש הדירה כנגד וויתור על פריט ן נתשייגובה הזיכוי הכספי 
 מבין הפריטים המנויים בסעיף זה מפורט במפרט.

 
 בדירה לקונה מסירת החזקה .8
 

להסכם זה ובתנאי מוקדם, )סעיף ההגדרות(    1בסעיף  כאמור  מועד מסירת החזקה הנו   8.1
 .קודם לכן , בלא יוצא מן הכלל,כי הקונה השלים את כל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה

 
המוכר מתחייב בזה להשלים את בניית הדירה, ולמסור החזקה בדירה לקונה  8.2

, שכל מערכותיה פועלות ותקינות יםכשהדירה ראויה למגור" ו4כשלדירה יהיה "טופס  
ולה דרכי גישה ברגל וברכב, פנויה מכל   וחיבור הדירה לחשמל, מים וגז(  מעליתלרבות  )

)למעט  חפץ וחופשיה מכל חוב, שיעבוד, עיקול או זכות אחרת של צד שלישי
משכנתא/ות שניתנה/ו כביטחון להלוואה לרכישת הדירה ע״י הקונה ו/או נרשמה/ו 

הקונה ו/או שיעבוד/ים לטובת הבנק המלווה ובכפוף לזכויות האמורות  עפ״י בקשת
מועד להלן(, לא יאוחר מיום המסירה הנקוב בנספח א׳ להסכם זה )להלן: ״  8.3  בסעיף

 ״(.מסירת החזקה
מסירת החזקה כאמור מותנית במילוי כל ההתחייבויות אותן חייב היה הקונה  8.3

״(. הקונה לא ההתחייבויות המוקדמות״ -להשלים עד מועד מסירת החזקה )להלן:
יהיה זכאי לדרוש את החזקה בדירה כל עוד לא קיים ההתחייבויות המוקדמות, גם 
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המוכר יהא רשאי לדחות את מועד   אם הודיע לו המוכר בכתב על מועד מסירת החזקה.
 להלן. 8.15מסירת החזקה בדירה בתנאים המפורטים בסעיף 

לתוכה חפצים כלשהם לפני מילוי כל ההתחייבויות יס  כנילדירה ולא    לא ייכנסהקונה   8.4
המוקדמות ולפני מועד מסירת החזקה. בכל מקרה שהקונה יפעל בניגוד להוראות 

. המוכר לא יהיה אחראי לכל נזק ייחשב הדבר כהפרה יסודית מצד הקונהסעיף זה 
 ו/או הוצאה שייגרמו לקונה כתוצאה מפעולה לפי סעיף זה.

על חוזים לאספקת מים וחשמל לדירה עם כל הרשויות המוסמכות,  יחתוםהקונה  8.5
עפ״י הנחיות המוכר ו/או מי מטעמו ולשלם ולהפקיד את כל התשלומים והפיקדונות 

 הכרוכים בכך.
 .בוטל 8.6

 זמין אתתלרוכש הודעה בכתב, ובה  החברהשלח תסמוך למועד השלמת הנכס  (א
 , שלא יהיההחברהלבין  ושיתואם בינהרוכש לקבל את הנכס לרשותו, במועד 

ככל שהרוכש לא יתאם מועד למסירת  . ימים ממשלוח ההודעה 21-מאוחר מ 
שלח לו החברה תהנכס לרשותו,  הנכס לרשותו כלעיל ו/או לא יגיע לקבל את

מועד למסירת הנכס לרשותו,  בשנית לתאם הרוכשהודעה נוספת, ובה יתבקש 
 . וח הודעה זוימים ממשל 10שלא יהיה מאוחר מ 

 הרוכש יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני (ב
ע"י   ובסמוך למועד המסירה, בתאום מראש עם החברה. במועד המסירה תיערך

או אי  החברה והרוכש תרשומת, אשר תיחתם על ידם, ובה יצוין כל פגם, ליקוי
פרוטוקול " : להלן) המסירההתאמה אשר התגלו על ידי הצדדים במועד 

 . ("המסירה

על היזם או נציגו לרשום בפרוטוקול כל הערה של רוכש הדירה וכל דבר הטעון   ( ג
 .פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים, תיקון

לרשות  אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה (ד
העמדת הדירה  מות נוספות, בין שניתן היה לגלותן בעתלא היו אי התא הרוכש
כדי למנוע מהרוכש   ובין שלא היה ניתן לגלותן כאמור, ואין בכוחו  הרוכשלרשות  

 .להעלות טענות בדבר אי התאמה

  אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות החברה על פי  (ה
 .כל דין

 בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאיןאין בפרוטוקול המסירה ו/או  (ו
לכלול    תבדירה ליקויים או שהיא נמסרה לשביעות רצון הרוכש. החברה מתחייב

 .לעיל בפרוטוקול המסירה ג,ד,ה את הוראות סעיפים

 .בוטל 8.7
 .בוטל 8.8
 .בוטל 8.9

מסירת החזקה בדירה לידי הקונה מותנית בהשבת הערבות ו/או הערבויות הבנקאיות  8.10
ע״י הקונה לידי המוכר )להלן: ״תצהיר הביטול״(, אם זו הבטוחה עפ״י חוק המכר 

שניתנה לקונה כאמור להלן. למרות האמור מוסכם כי באם לא ניתן יהיה לבטל 
הערבות הבנקאית במועד מסירת החזקה, בשל הוראות כל דין, אזי תופקד הערבות 

ת וזאת עד למועד בנאמנו  הקונה  ב״כ  עו"ד שימונה ע"י החברה ואינו בא כוחה או  בידי
 בו ניתן יהיה לבטלה כדין.

כי גם אם הקונה לא יופיע בדירה במועד מסירת החזקה ו/או לא יאשר  הודע לרוכש 8.11
ולאחר שתואם עימו מועד   בכתב קבלת החזקה, מבלי לתת סיבה מספקת לכך למוכר,

יראו את המוכר כאילו מסר לקונה את מסירה נוסף ולא הופיע לקבלת החזקה, 
 בדירה במועד הזה.החזקה 

 הצמוד והכללי  המוכר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להשלים את ביצוע עבודות הפיתוח 8.12
 .בחוברת המכרז 42בהתאם לשלב 

כי המוכר לא יהיה אחראי לביצוע ו/או לטיב ו/או ללוחות הזמנים של  לקונה הודע
 ביצוע עבודות הפיתוח ע״י הרשויות, כמשמעם בהסכם זה.



 

10 

 

אופן, מיקום והיקף הביצוע של עבודות הפיתוח ייקבעו בהתחשב בדרישותיהן של  8.13
התנגדויות בפני ועדות להגיש ולקונה זכות לערער על כך והרשויות המוסמכות, 

 .נוןהתכ
ימים לא  60שלא יעלה על  לרוכשאיחור בהשלמת הנכס ובמסירתו מובהר בזה כי  8.14

  .כלשהו הפרה של התחייבויות החברה בהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסעדוה יהו

עליהם או אם  שליטה חברהושאין ל בחברהאם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים  8.15
איבה, מהומות, שביתות ו/או  ולותכתוצאה מכח עליון, לרבות מלחמה, גיוס כללי, פע

מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל  השבתות כלליות בענף הבניה או במשק,
)תופעות טבע חריגות,   סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים  לרבות עקב  ארצי בכח אדם(

הרשות  או אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעות ע"י גילוי עתיקות
שלא הוצאו  שאינו באשמת החברה, צווים ממשלתיים או עירוניים, ובלבד יתהמקומ

המסירה בתקופת זמן  יידחה מועד באשמת החברה, יחול עיכוב בהשלמת הנכס
הנ"ל, ובמקרה זה יידחה אף התשלום  המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב

לומים. החברה חשבון התמורה, בהתאם ללוח התש האחרון אשר על רוכש לשלם על
למנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב סבירים על מנת  נקוט באמצעיםת

 זה בסעיף כאמור המסירה מועד דחיית כי יובהר ספק, הסר למען הנכס. בהשלמת
 על החברה, בין מוטל ולתוצאותיהם להתרחשותם שהסיכון אירועים לגבי לא תחול
 .סביר באופן הסיכון לגביהם את לקחת עליה שהיה במשתמע, או ובין במפורש

 

אחת מהסיבות  על הצורך לדחות את מועד המסירה בשל חברהבסמוך לאחר שנודע ל 8.16
 ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. המנויות בסעיף

המסירה  ודיע החברה לרוכש על דחיית מועדת ,(לפי המוקדם מבניהם) המסירה
החדש. ככל שבמועד  את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה הפרט בהודעתתו

ודיע תואת מועד המסירה החדש,   ת תקופת הדחייההוצאת ההודעה לא ניתן לקבוע א
 .אודות הנתונים הנ"ל ההיוודע ל על כך בהודעה נפרדת עם החברה

 

מהסיבות המנויות   על אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת 8.17
וכל החברה תמועד המסירה,  בסעיף זה התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני

כאמור גם במהלך חודשיים אלה, בסמוך  לרוכש על דחיית מועד המסירהלהודיע 
לדחות את מועד המסירה, ובלבד שבנוסף להתקיימותם  על הצורך הלאחר שנודע ל
לצפות באופן סביר, בעת כריתת החוזה,  היכול הייתהזה, החברה לא  של תנאי סעיף

 .סהתרחשותו של הגורם המעכב את השלמת הנכ את

 

ממועד המסירה  ית מועד המסירה לפי סעיף זה תעלה על ששה חודשיםבמקרה שדחי 8.18
התקופה בת החודשיים המנויה   להסרת ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את)

ולקבל   זה  הסכם  ל, יהיה הרוכש זכאי לבט(לעיל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בס'  
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  השבה של כל הסכומים ששילם על חשבון התמורה,

ההחזר בפועל. על ביטול   ליוםועד    מהרוכש  חברהכל תשלום אחרון ל  העברתמיום    כדין
 .הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול כאמור יחולו הוראות

 

ממועד  ימים 60את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו  הככל שהחברה לא מסר 8.19
המפורט להלן, בעבור כל  המסירה, זכאי הרוכש לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום

 למסירה בפועל, כלהלן: חודש או חלק ממנו ממועד המסירה ועד
 1.5מוכפלים ב  סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם

בתום שמונה חודשים מאותו  ה שתחילתה במועד המסירה וסיומהבעבור התקופ
מוכפלים  סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מועד.

 בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה ואילך.- 1.25ב 
 

ישולמו בתום כל זה לעיל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הפיצויים הקבועים בסעיף   8.20
הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד המסירה,  חודש בעד אותו חודש.

 שישים הימים האמורים.ם ישולמו בתו
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ימים  60להקדים את מועד מסירת החזקה בדירה, בתקופה של עד המוכר יהיה זכאי  8.21
כאמור לא יאוחר מחודשיים לפני  מוקדמתה ובלבד שמסר לרוכש הודעה על מסיר

ככל והמוכר יבקש להקדים את מועד המסירה החזקה שהוקדם.  מועד מסירת
  מותנית באישור הרוכש. תהיה כאמור, ההקדמה ימים 60בתקופה העולה על 

 

 .1967 -ם, התשכ"זיובהר כי המוכר אחראי לשמירת הנכס לפי הוראות חוק השומרי 8.22
 

הוצאות היחסי של השא הקונה בחלק יי ,לאחר מסירת החזקה בדירה לקונה 8.23
מוסכם  .תשלום מיסים והוצאות טיפול ברכוש המשותף ,המשותף רכושבהשוטפות 

של אחזקת הרכוש כי המוכר יישא בחלקו היחסי בהוצאות השוטפות והקבועות 
 המשותף לגבי היחידות שטרם נמכרו. 

 
 בוטל. .9

 
 

 תיקוני ליקויים בתקופת הבדק .10
 

בתקן   תגלה בנכס, לעומת תיאורו במפרט אויכל אי התאמה ש  ועל חשבונ  המוכר יתקן 10.1
במועד  כפי שהינם להיתר, תנאיו ואגרותבקשה  רשמי או בתקנות התכנון והבניה

להלן המכר ) על פי הוראות חוק חברהחתימת הסכם זה, ושהחובה לתקנה חלה על ה
(, וזאת למשך התקופות הקבועות בחוק "אי התאמות"ו: ", אי התאמה" :בהתאמה

 .המכר
 לתיקון אי התאמות כאמור לעיל, מותנות בכך שהרוכש יודיע המוכרייבויות התח  10.2

 על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלותהלחברה 
נתגלתה ו בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הרוכש, תוך זמן סביר מהיום ב

 .("הודעה בדבר אי התאמהבהסכם זה ")אי ההתאמה 

 

הוראות   מחויב לתקנה על פי  מוכרהור הניתנת לתיקון ואשר  התגלתה אי התאמה כאמ 10.3
את אי  מוכרה תקןיהודעה בדבר אי התאמה,  מוכרחוק המכר או הסכם זה, וניתנה ל

 מוכראפשר ל ההתאמה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין, ובתנאי שהרוכש
 המוכרחזרה והתגלתה אי התאמה לאחר ש .הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה

שנתיים שתחילתן במועד הודעת הרוכש בדבר  אותה פעם אחת או יותר במשך ןתיק
אותה בתוך זמן  ןלא תיק מוכרההתאמה דחוף וה -אי ההתאמה, או שתיקונה של אי

 ישא בהוצאות התיקון.י מוכררשאי הרוכש לתקנה וה סביר ממועד הודעת הרוכש,
 .ל כך בכתב טרם ביצוע התיקוןהודעה מוקדמת ע מוכרל במקרה זה, ימסור הרוכש

 

בדיקתו   , לקבלן ו/או לקבלני משנה, להיכנס לנכס לשםמוכרהרוכש מתחייב לאפשר ל 10.4
תיקונים  וכדי לבצע את תיקוני אי ההתאמות, ככל שתהיינה, וכן לבצע מתוך הנכס

בשעות  ין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשוישיידרשו ביחידות אחרות בבנ
 .אום מראש עם הרוכשסבירות ובתי

 

כל  בביצוען כאמור בהסכם זה ולפי א חייבושהאת תיקון אי ההתאמות  המוכר יבצע 10.5
ככל שכתוצאה  דין בתוך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש בדבר אי ההתאמה.

 יתקן המוכרהמשותף  כלעיל ייגרם נזק לנכס או לרכוש מוכרהמביצוע תיקונים ע"י 
לקדמותם ככל הניתן, בהקדם ף מצב הנכס או הרכוש המשות חזיר אתיכל נזק כנ"ל ו

 .האפשרי לאחר סיום עבודות התיקון

 

 להמציא לרוכש כתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבניית הבניין או המוכר יוכל 10.6
 מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים

הרוכש  עצמו הקבלן או הספק, אחריות ישירה כלפימוכנים מספקים, בהם יקבל על 
שבוצעו או  לגבי העבודות או המתקנים, המערכות, המוצרים, החומרים והסחורות

אחריות כלעיל,  לרוכש כתבי התחייבות או תעודות המציא המוכרשסופקו על ידו. 
בדבר אי התאמה  יהיה על הרוכש לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה
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לא נענה בתוך זמן  במקרה שהקבלן או הספק .מוכרלעיל ולהעביר העתק פנייתו כל
התיקונים מחמת  סביר לדרישת הרוכש או שהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את

קבוע, שלא לבקשת  פשיטת רגל או פירוק או מחמת שמונה להם כונס נכסים זמני או
תקן י  מוכרוהלביצוע תיקונים    בדרישה  מוכרל, יהיה הרוכש רשאי לשוב ולפנות  הרוכש

ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק,  את הליקויים ואי ההתאמות כאמור בהסכם זה
 .אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין מוכרמהיובהר כי אין באמור כדי להסיר 

 
הקונה אינו רשאי לבצע תיקונים בעצמו באמצעות מי מטעמו במקום המוכר ולדרוש  10.7

הוצאותיו בקשר לכך בלא שקיבל אישור מפורש מראש ובכתב מאת המוכר החזרת 
 .ב)ב( לחוק המכר )דירות(4והכל בכפוף להוראות סעיף  לכך

 
שלצורך ביצועם   לביצוע כל שינוייםייתן הסכמתו  ביצוע ולא    יתירבצע, לא  יהרוכש לא   10.8

 .נדרש היתר בניה, וזאת ללא קבלת היתר בניה כדין
האמור בסעיף זה יחול כל עוד לא נרשם הבניין כבית משותף. למען הסר ספק, אין 

יובהר, כי המוכר אינו רשאי  באמור כדי לגרוע מכל חובה שבדין החלה על הקונה.
בחזית הבניין, לאחר לקבוע שנדרשת הסכמתו במקרה שהרוכש מבקש לבצע שינויים 

 שהדירה נמסרה לידיו.
  .בוטל 10.9

 .בוטל  10.10
 .בוטל 10.11
 כי: בזה מובהרלמען הסר כל ספק  10.12

 .בוטל  . 10.12.01

 המוכר לא יהיה חייב בתיקון ו/או השיפוי ו/או בפיצוי בגין כל פגם ו/או   .  10.12.02
לא נגרמו הוכח כי ליקוי, קלקול, אי התאמה או נזק אחר לדירה, אשר 

על ידו ו/או ע״י מי מטעמו או אשר נגרמו עקב אי תפעול נכון ואחזקה 
בלתי מתאימה של הדירה, מתקניה ומערכותיה ע״י הקונה ו/או ע״י כל 
גורם אחר אשר יחזיק בדירה בפועל ו/או בגין הפרת התחייבות הקונה 

 .דלעיל  8.4כאמור בסעיף 

 .בוטל . 10.12.03

 לקונה דירת הגן כי ישנה אפשרות שתהיינה בתחומי הגינות של הודע  . 10.12.04
להיתר והכל בהתאם  ין כולוידירות הגן שוחות ניקוז וביוב של הבנ

 .הבניה שיינתן
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לחברי   בחוזה זה,  תוכהגדרתפעל למסירת הרכוש המשותף המיוחס לדירה    החברה 11.1
לחוק המקרקעין שיתמנה בבניין על ידי   65נציגות הבית המשותף כהגדרתה בסעיף  

באופן  משויךבעלי הזכויות בדירות שבבניין ,וככל שחלק מהרכוש המשותף אינו 
שהם   לבנייניםבלעדי לבניין לבדו ,לחברי נציגות ועד הבית שהרכוש המשותף שייך  

וזאת עד ולא יאוחר מהמועדים  (נציגות ועד הבית"" מונו מטעמם )להלן:
מועד מסירת " האמורים למסירת החזקה בדירה כאמור בסעיף זה לעיל )להלן:

 "(.הרכוש המשותף
ן, ייום לפני מועד תחילת אכלוס הדירות בבני 14-ידוע לקונה כי עד ולא יאוחר מ 11.2

ין להציג בפני המוכר את נציגות הדיירים שיקבלו מטעמם את ייהא על דיירי הבנ
ן. לא נעשה כן בתוך התקופה דלעיל, יהא זכאי המוכר יכוש המשותף של הבניהר

נציגים שיקבלו בשם כל הרוכשים את הרכוש   3למנות את הנציגים בעצמו ולפחות 
 "(.הנציגות הזמניתהמשותף )להלן: "
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המוכר מתחייב בזה לתת לקונה לאחר השלמת ביצוע עבודות בניית הבניין והדירה על   12.1
ידו, ובכפוף לכך שהקונה מילא במלואן ובמועדן אחר כל התחייבויותיו מכח חוזה זה, 
הפניה המתאימה למנהל לשם כריתת חוזה חכירה מהוון וזאת במסגרת הודעה על 

 משתכנים עפ״י נהלי המנהל.
, לכשיידרש לכך, כל אישור ומסמך שיידרשו מציאיועל חוזה החכירה  חתוםיהקונה   12.2

לשם כך ו/או בעקבות החתימה. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי תנאיו ונוסחו של 
 .בכפוף להוראות המכרז והוראות כל דיןחוזה החכירה נקבעים בלעדית ע״י המנהל 

רה עפ״י חוזה החכירה בלשכת המוכר מתחייב לגרום לרישום זכויות הקונה בדי 12.3
רישום המקרקעין וזאת בדרך של רישום הבניין כבית משותף בפנקס הבתים 
המשותפים ורישום הדירה כיחידת רישום נפרדת כבית משותף והכל בכפוף לזכויות 

 צדדים שלישיים ו/או דיירים אחרים ו/או המוכר, כאמור בחוזה זה.
 המוכר מתחייב: 

 
ולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי לבצע את כל הפע 12.4

המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת הדירה, במועד המוקדם ביותר 
 האפשרי.

 לחוק המקרקעין,  142, כאמור בסעיף  לגרום לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים 12.5
ן של החלוקה והאיחוד של לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעי

 , או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר.10.4.1הקרקע כאמור בפסקה  
לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שישה  12.6

חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או ממועד העמדת הדירה 
 וחר.לרשות הקונה, לפי המא

כי הוא קונה את הזכויות בדירה בידיעה ובהסכמה כי זכויות הובא לידיעת הקונה,  12.7
אלה תרשמנה בלשכת רישום המקרקעין רק בגמר פעולות הפרצלציה בשטח 
המקרקעין, כמפורט לעיל, וכשתיווצר אפשרות חוקית ומעשית לרישום כנ״ל. 

ינהל לצורך חתימה על חוזה ההוצאות, התשלומים וההיטלים, כפי שיידרשו ע״י המ
 החכירה יחולו על המוכר.

עם דרישת המינהל או הרשות המוסמכת או ב״כ המוכר ולחתום על חוזה   יופיעהקונה   
החכירה או כל מסמך שיוצג לו ע״י המינהל או רשות מוסמכת אחרת, לצורך החתימה 

 על חוזה החכירה.
הקונה ולאחר תיאום המועד עם הקונה ידאג לתאם מועד עם  המוכר או מי מטעמו 12.8

 בה יציין את היום, השעה והמקום שבו יתבצע הרישום ישלח המוכר הודעה בכתב
 10 -)להלן: ״מועד הרישום״(. מועד הרישום לא יהיה מוקדם מ שתואם עם הקונה

 )עשרה( ימים ממשלוח ההודעה.
אחר כל ההתחייבויות שנותרו לו למלא עד למועד הרישום, וכן להופיע  ימלאהקונה 

במועד הרישום במקום הנקוב בהודעה ולהצהיר ולחתום ככל שיידרש כדין לשם ביצוע 
 מובהר למוכר, כי הודעה בלבד אינה מהווה תיאום למועד. הרישום.

נה לא מילא קודם לא הופיע הקונה במועד הרישום, או לא בוצע הרישום מחמת שהקו 12.9
לכך אחר התחייבותו, כאמור לעיל, הרי פרט לכך שהדבר יהווה הפרת חוזה זה מצידו, 

 תחולנה כל ההוצאות הנובעות מכך על הקונה.
למוכר ו/או לב״כ המוכר את כל האישורים שיידרשו על  ימציאלפני הרישום הקונה  12.10

 ידם לצורך הרישום, ובהתאם לדרישה זו.
  
 ה בין הצדדים כדלקמן:מוסכם בז 

 
לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, פרט לאותם חלקים מן הבית המשותף  12.11

, ממסגרת הרכוש המשותף, ויוצמד בצמידות בכפוף למפרטשיוצאו ע״י המוכר, 
 מיוחדת לדירה או ליחידות אחרות של הבית המשותף.

שטח הרצפה של  יחסי״ בסעיף זה, פירושו קרוב ככל האפשר ליחס שבין ״ 
ין, כולל הדירה, בכפוף לכל תיקון יהדירה לשטח הרצפה של כל היחידות בבנ

ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש ע״י  
   המפקח על רישום הזכויות במקרקעין. 
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כי המוכר יהיה רשאי להוציא ממסגרת הרכוש המשותף את גג או גגות  הודע לקונה 12.12
הבניין וכן את שייבנה עליהם, וכן גג שייווצר עקב הבנייה החדשה או גגות המשמשים 

ה ין וכן אחוזי בנייבלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבית, ו/או כל חלק אחר בבני
ין ו/או בבית המשותף ובלבד יבנולהצמידם בצמידות מיוחדת לדירה ו/או ליחידה ב

והכל בכפוף  שלא תפגע אפשרות הגישה למתקנים המשותפים שיוצבו על גג הבניין
 .לחוק המקרקעין והוראות כל דין 55לסעיף 

ין או במבנה אחר עבור דיירי הבניין, יירשם המקלט, לרבות דרכי יאם ייבנה מקלט בבנ 12.13
והוראות בעניין זה ובעניין חובת הדיירים  הגישה אליו, כרכוש משותף בבית המשותף

בבית המשותף להחזיק המקלט במצב תקין וראוי, כמתחייב עפ״י דין, תיכללנה 
דירות החובות וזכויות בעלי את בתקנון הבית המשותף או בכל מסמך אחר, המסדיר 

 בבית משותף.
ורמציה, מיקומם של עמדות האשפה המשותפות, תחנת הטרנספהודע לקונה על  12.14 

שלא ניתן לפתוח פתח  הודע לקונההחניות וכל מרכיב משותף אחר בתחומי המתחם. 
ו/או להשתמש בקירוי הגגות אשר פתח יציאה אליהם לא סומן בבקשה להיתר בניה, 

. כמו כן, לא ניתן לבצע סגירה לקירוים שבוצעו נתיבותשהוגשה ע״י המוכר לעירית 
עד למועד מסירת  חיצוניים ו/או תוספות לדירהע״י המוכר ולא ניתן לבצע שינויים 

 .החזקה
כי המוכר יהיה רשאי, אך לא חייב, להעניק לבעלי דירות, שלהם יוצמדו  הודע לקונה 12.15

ו/או יוקנו חלקים ברכוש המשותף כנ״ל ולחליפיהם, את הזכות לעשות ברכוש 
המשותף המוצמד ו/או המוקנה כנ״ל כל שימוש, ניצול, בניה וכד׳, ללא הגבלה כלשהי 

או נציגות הבית המשותף, /וללא צורך בקבלת הסכמה ו/או חתימה של שאר הדיירים ו
 בכפוף לקבלת היתרי בניה כדין.

, לקבוע ו/או לחתום על ו/או לרשום הסכם סבירההמוכר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו   12.16
שיתוף ו/או תקנון בית משותף, בין אם מסמכים אלו או מי מהם יירשמו בפנקס 

דירות בחוזה, ולכלול המתנהל עפ״י דין ובין אם הם או מי מהם יחייבו את בעלי ה
בתקנון ו/או בהסכם השיתוף, בין היתר, הוראות בנוגע ליחסים בין בעלי הדירות בבנין 
ו/או בבית המשותף ו/או במבנים, בין אם אלו יירשמו כבית משותף אחד ובין אם 
יירשמו כבתים משותפים נפרדים, ואת זכויותיהם והתחייבויותיהם, את הסדרי 

רכוש המשותף ו/או של הרכוש הצמוד לדירות וחלוקת האחזקה והתיקון של ה
לעיל,   12.11-12.16ההוצאות הכרוכות בכך, את הצמידויות המיוחדות הנזכרות בס״ק  

והכל בכפוף לכך שהדבר  הזכויות ברכוש המשותף, אופן חלוקת השימוש בו וכיוצ״ב
 .ובכפוף להוראות חוק המקרקעין נקבע במפרט המצורף לחוזה זה

וכר יהיה רשאי אף לאחר מסירת הדירה לקונה ואף לאחר הרישום, להגיש בקשות המ 12.17
לשינוי התקנון ו/או הסכם השיתוף והצמידויות המיוחדות ו/או המשותפות וכן את 
חלקי הדירה ברכוש המשותף הנובעים כתוצאה מהכללת מבנים נוספים במסגרת 

המוכר יהיה זכאי לעשות הבית המשותף ובלבד שזכויות הקונה בנכס לא תיפגענה. 
את כל האמור לעיל מבלי צורך בקבלת הסכמת הקונה לכך  והקונה יהיה זכאי להתנגד 

 .והכל בכפוף להוראות והוראות כל דין לכך
יהיו רשאים להקים בבניין או בסמוך לו, במיקום המצוין המוכר ו/או מי מטעמו  12.18

החשמל וספקיות התקשורת  במפרט, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת
והגז. במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל תודיע על כך החברה 

אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על  לקונה בכתב.
התחנה תהיה שייכת לחברת החשמל וכן יוקנו לה זכויות מעבר להחזקה  .פי דין

 ולתיקונים בקשר לתחנה.
כי המוכר יעניק לחברת החשמל את הזכויות האמורות וכל זכות אחרת  הודעהקונה  

שתידרש על ידה וכי בתקנון הבית המשותף ייקבעו הוראות שיבואו להבטיח את 
 .בכפוף להוראות כל דין הזכויות דלעיל

המוכר יהיה רשאי לרשום הערות אזהרה וזיקות הנאה על המגרש, שתידרשנה עפ״י  12.19
, בין היתר להבטחת זכויות דרך וחניה וזכויות שימוש במתקנים הסביר שיקול דעתו

ובמערכות שנועדו לשימושם של דיירי הבניין ו/או המבנים ו/או בעלי דירות אחרים 
ף או בבתים משותפים אחרים על אותו מגרש או של בעלי זכויות בבית המשות

 בבניינים סמוכים.
המוכר יהיה זכאי בכל שלב, ואף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת  12.20

בכפוף  המגרש ו/או איחודו ו/או חלוקתו מחדש והפרשת חלקים ממנו לצרכי ציבור
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מורה ובלבד שזכויות הקונה בנכס לא , בין בתמורה ובין ללא תלדרישת הרשויות
 תיפגענה.

המוכר יבצע את כל האמור לעיל בכל דרך המוכרת עפ״י הדין, בכפוף להוראות המכרז,  12.21
לרבות עריכת הסכמי שיתוף ורישומים או כל הסכם אחר המסדיר זכויות 

בין והתחייבויות הדיירים בבית המשותף ו/או רישום בית משותף ותקנון בית משותף,  
הבית המשותף יכלול   םאאם הבית המשותף יכלול רק את הבניין בו נבנית הדירה ובין  

מבנים נוספים שייבנו בשטח המגרש ו/או המקרקעין ו/או רישום חכירות ו/או הערות 
מבנים אחרים  והרשאות למיניהן ו/או זיקות הנאה על חלקים במגרש, לרבות לטובת

הנבנים על המגרש ו/או על המקרקעין ו/או הצמדות שטחים מסוגים שונים, לרבות 
ין/ים שייבנו על המגרש והצמדת חלקים יהצמדת חלק יחסי מהמגרש לכל דירה בבנ

 ן/ים זה/אלו ו/או איחוד ימהמגרש בצמידות מיוחדת לדירות מסוימות בבני
 וחלוקה וכיוצ״ב.           

ם במועד רישום הזכויות בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין היה ותירש
 הערת אזהרה בגין חוזה זה, היא תיוחד לדירה נשוא חוזה זה.

שלא ניתן לרשום הערת אזהרה על זכויותיו בדירה, אלא רק  הובא לידיעת הקונה 12.22
ום לאחר שבניית הדירה תושלם ולאחר שיקבל חזקה ייחודית בדירה ולאחר ריש

ובלבד שקודם לכן מילא אחר כל התחייבויותיו לפי  הזכויות בספרי רשם המקרקעין,
 חוזה זה.

הקניית זכות בעלות על הדירה תהיה באישור רשות מקרקעי ישראל ובהתאם לכללים  12.23
 שיקבעו בעניין.

 
 התמורה .13
 

והמוכר בחוזה זה, מתחייב תמורת מכירת הדירה לקונה ומילוי כל יתר התחייבויות המוכר  13.1
ובתוספת  ״(סכום התמורה״-הקונה לשלם למוכר סך כמפורט בנספח א׳ להסכם זה. )להלן:

 הפרשי הצמדה למדד הבסיס, כמפורט בנספח א׳ להסכם זה.
 סכום התמורה ישולם ע״י הקונה למוכר במועדים ובתנאים כמפורט בנספח א׳ לחוזה זה. 13.2
י הקונה למוכר בתוספת הפרשי הצמדה למדד הבסיס באופן שבו סכום התמורה ישולם ע״ 13.2

אם יתברר במועד התשלום בפועל של כל אחד מהתשלומים על חשבון סכום התמורה ע״י 
הקונה למוכר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, ישלם הקונה למוכר את התשלום 

בהתאם  ("הצמדה שיהפרן: "להל) הנ״ל כשהוא מוכפל במדד החדש ומחולק במדד הבסיס
 .לחוק פסיקת ריבית והצמדה

למען הסר ספק מובהר בזה כי אם יתברר במועד הביצוע בפועל של אחד או יותר מתשלומי  13.4
סכום התמורה כי המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, ישלם הקונה למוכר את התשלום הנקוב 

 בחוזה זה.
פחת שיעור המע״מ, מתחייב הקונה לשלם במקרה שבו, לאחר כריתת חוזה זה, יועלה או יו 13.5

 למוכר את המע״מ בהתאם לשיעורו החדש.
הקונה לא יהיה רשאי לאחר ביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים על חשבון סכום התמורה  13.6

 מבלי לקבל את הסכמת המוכר לכך בכתב ומראש.
שוברים,  פנקסכל התשלומים על חשבון סכום התמורה ישולמו ע״י הקונה באמצעות  13.7

 העברתם או הפקדתם לחשבון הפרויקט כמפורט בחוזה זה.
כל תשלום שישולם ע״י הקונה ו/או מטעמו על חשבון סכום התמורה ייזקף תחילה על חשבון  13.8

 הפרשי הצמדה וריבית, לפי העניין, ורק לאחר מכן ייזקף על חשבון קרן סכום התמורה.
  

 וןמימ
 

 בכוונתו להתקשר עם הבנק המלווה בהסכם ליווי בנקאי לפרויקט במסגרתו יקבלהמוכר מצהיר כי          13.9
 אשראי וליווי בנקאי מהבנק המלווה לצורך בניית המבנים על המקרקעין ועל כן:                

חשבון " תשלומים שישלם הקונה עבור הדירה יופקדו בחשבון נפרד בבנק המלווה )להלן:
 (. "הפרויקט

 
  תן ערבות לפי חוק המכר לקונה כנגד כל סכום המופקד באותו חשבון לאחר שסכום יהבנק המלווה י      13.10

בהתאם להוראות חוק המכר  )שבעה אחוזים( ממחיר החוזה 7%ההפקדות המצטבר עולה על 
 .)דירות(

כרת בינו לבין הבנק המלווה, שעניינו קבלת אשראי יהמוכר מצהיר כי עפ״י חוזה הליווי הבנקאי שי       13.11
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פנקס למימון הבנייה, על הקונה לשלם את התשלומים על חשבון סכום התמורה אך ורק ע״י 
בניגוד לאמור עלול שלא לחייב את הבנק לשום דבר ועניין,  כי, תשלום    הובא לידיעת הקונה.  שוברים

בות בנקאית לפי חוק המכר כאמור לעיל. כמו לרבות התחייבותו של הבנק המלווה לתת לקונה ער
 כן עלול הבנק שלא להתחשב בתשלומים אלה, אם יחליט להמשיך ולסיים את הבנייה.

ידוע לקונה כי הפרויקט צפוי לקבל ליווי מהבנק המלווה ולכן הדרך היחידה והבלעדית  13.12
שוברי התשלום לתשלום סכום כלשהו המגיע מהקונה למוכר על פי ההסכם היא באמצעות 

 שימסרו לו על ידי המוכר.
 הקונה לא ישלם סכום כלשהו למוכר בגין רכישת הדירה אלא באמצעות שוברי התשלום.

בכתב יד ברור וקריא על גבי כל אחד משוברי התשלום  ימלאהקונה  .א
 שנמסרו לו את שמו ומספר תעודת הזהות שלו וכן את הסכום לתשלום.

פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על גבי שוברי הקונה אינו רשאי לשנות   .ב
התשלום, אולם במידה ושוברי התשלום לא יכללו את פרטי הקונה, פרטי 

 הדירה וסכום התמורה יהא על הקונה להשלים פרטים אלו בעצמו.

אין בביצוע תשלום על פי שובר כדי להקנות לקונה זכות מעבר לזכות   . ג
בהנפקת ערבות מכר בעקבות זאת כדי לקבל ערבות מכר ו/או לא תהיה 

להקנות לקונה זכויות מעבר לזכויותיו על פי ערבות המכר, לרבות זכויות 
לשחרור הדירה שרכש מתחולת השעבודים לטובת הבנק המלווה על 

 הפרויקט ועל מקרקעי הפרויקט.
במעמד קבלת פנקס השוברים, במקרה של ליווי, יימסר לקונה דף מלווה  .ד

 המקובל בבנק המלווה, והקונה יאשר את קבלתו בחתימתו.  על פי הנוסח  

הקונה יהא רשאי לקבל מידע מהבנק המלווה בדבר מתן הליווי הפיננסי  .ה
שוברי התשלום, הנפקת  כדלקמן: שם הפרויקט, פרטי החשבון המיוחד,

ערבויות המכר וזאת באמצעות אתר האינטרנט של הבנק על ידי הקלדת 
רי התשלום ו/או באמצעות פניה טלפונית פרטים המופיעים על גב שוב

למספר הטלפון המופיע על גבי שוברי התשלום ו/או באמצעות פניה לסניף 
 הבנק בו מתנהל החשבון המיוחד.

ידוע לקונה כי תשלום באמצעות שובר בפנקס השוברים מהווה הוראה  .ו
בלתי חוזרת לבנק המלווה להמציא ערבות חוק מכר, על אותו סכום 

ימי עסקים מיום התשלום או לחילופין מוטל   14ה וזאת תוך  לטובת הקונ
על הבנק המלווה לוודא כי ניתנה לקונה בטוחה אחרת בהתאם להוראת 

 לחוק המכר הבטחת השקעות כהגדרתו להלן. 2סעיף 

מוסכם בזאת כי אין לבנק המלווה כל מחויבות מכל מין וסוג שהם כלפי  .ז
א תהיינה כל זכויות, טענות, הקונה בקשר לבנייה ולחוזה זה ולקונה ל

דרישות, ו/או תביעות מכל מין וסוג שהם כלפי הבנק המלווה למעט 
זכויותיו ע״פ ערבות חוק המכר הבטחת השקעות כהגדרתו להלן ככל 
שקיבל אותה מהבנק המלווה והכל כמפורט בנספח להסכם המכר המצ״ב 

 כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ידוע לקבלן כי הקונה עשוי לממן חלק מתמורת הממכר, באמצעות לקיחת משכנתא מבנק  13.13
למשכנתאות ו/או מוסד פיננסי ובלבד שקודם לכן שילם מהון עצמי חלק מהתמורה על פי 
דרישת הבנק למשכנתאות. הקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או בקשה הנהוגים על ידי 

ימי עסקים מיום קבלת  14יננסיים וזאת בתוך בנקים למשכנתאות ו/או מוסדות פ
המסמכים לידיו ו/או לידי בא כוחו, על מנת לאפשר לקונה לקבל את ההלוואה, ובלבד 

 שההמחאה תהיה ערוכה לפקודת הקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באחריות הקבלן להסדיר משכנתא כאמור לעיל וכי אי   

אותו ממחויבותו לתשלום התמורה לקבלן במועד.  אישור המשכנתא לקונה לא תשחרר
הקבלן מתחייב לשתף פעולה על מנת למלא את דרישות הבנק למשכנתאות ו/או המוסד 
הפיננסי אליו יפנה הקונה לקבלת משכנתא וזאת על מנת לאפשר לקונה לקבלה. עיכוב 

ות בקבלת כספי המשכנתא אשר יגרום לאיחור בתשלום מתשלומי התמורה וזאת מסיב
הקשורות בקבלן ו/או אשר בשליטתו, לא יהווה הפרה של הסכם זה והתשלום שאמור 
להיות ממומן מכספי המשכנתא ידחה בהתאם כשהוא נושא הפרשי הצמדה. אולם, עיכוב 
בקבלת כספי המשכנתא אשר יגרום לאיחור בתשלום מתשלומי התמורה וזאת מסיבות 
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ו, לא ישחרר את הקונה ממחויבותו לתשלום שאינן קשורות בקבלן ו/או אשר אינן בשליטת
 התמורה לקבלן במועד.

 
במקרה בו יבקש הקונה לשעבד את זכויותיו בדירה להבטחת הלוואה שניתנה   13.14

יחתום המוכר על התחייבות מוכר בנוסח המקובל אצל , בעבר)גרירת משכנתא(
המוכר אך ורק לאחר ששילם הקונה את סכום הגרירה במלואו לחברה ובנוסף לכך 

 ממחיר הדירה במימון עצמי. 10%שילם לפחות  
כל ההוצאות הקשורות ונוגעות להלוואה ו/או לגרירה ו/או לרישום הערה/ות  

 הקונה. בגינה, ככל שניתן לרשמן, יחולו על
 

להסכם זה תוסבנה  15זכויות הקונה על פי הערבות הניתנת לקונה עפ״י סעיף  13.15
במידת האפשר ובכפוף להסכמת הבנק המלווה את הפרויקט, למוסד הפיננסי על 
פי בקשת המוסד הפיננסי והקונה ובכפוף לזכויות המוכר וכל הוצאה שתחול בגין 

ן זה משמעה אישור קבלת כתב הוראות ההסבה תחול על הקונה. ״תוסבנה״ לעניי
בלתי חוזר חתום על ידי הקונה ומופנה לבנק המלווה בנוסח המקובל בבנק המלווה 

 בקשר להעברת כספים על פי הערבות ותנאיה למוסד המממן.
 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה מובהר כי הקונה לא יהא רשאי להעביר או לשעבד  13.16
 ללא הסכמת המוסד הפיננסי. זכויותיו על פי חוזה זה,

 
 .בוטל 13.17

 
 

 
 הבטחת כספי הקונה .14
 

בהתאם  להבטחת כספי הקונה, ששולמו על ידו, תמסור לו החברה ערבות בנקאית, 14.1
 .כפי שיהא בתוקף בעת חתימת הסכם זה, לחוק הבטחת השקעות

 
 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה  14.2
, לשנות ו/או להחליף את הערבות, בכל אחת מהבטוחות החלופיות המנויות סבירה

בחוק הבטחת השקעות, בנוסחו היום או כפי שיתוקן, או להמציא לקונה מלכתחילה, 
בהתאם ובכפוף להוראות חוק  "(הבטוחה החלופיתכאמור )להלן: " ,בטוחה אחרת

 כאמור ,כל בטוחה חלופית יקבל. הקונה המכר הבטחת השקעות של רוכשי דירות
לחברה, כנגד קבלתה, כל חזיר יו ,בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות

על כל מסמך שיידרש לשם כך. החברה מתחייבת חתום יו/או  שלזכותו בטוחה אחרת
החלפת הערבות בבטוחה אחרת אותה רשאית היא להודיע לקונה בכל מקרה של 

זה בו נאמר הערבות,  14בכל מקום בסעיף  להעניק בהתאם לחוק הבטחת השקעות.
 גם הבטוחה החלופית. שיראו בכך כאילו נרשםהרי 

 
 הקונה מתחייב להחזיר לחברה את הערבות לפי המוקדם מאלה: 14.3

 
 . אוהבמועד ביטולה כמצוין בנוסח 14.3.1

 
 . אובאחרת הו/או החלפת הבמועד שינוי 14.3.2

 
לכך   יםשהתקיימו התנאים הקבועבמעמד מסירת החזקה בדירה לידיו ובתנאי   14.3.3

שנרשמה הערת אזהרה לזכותו או נחתם חוזה החכירה או נמסרה הפנייה ,  בדין
לקונה לחתימת חוזה החכירה וחוזה החכירה לא נחתם מסיבות התלויות 

מקרה הערבות לא תהיה בתוקף לתקופה ארוכה יותר מזו  בקונה. ואולם, בכל
 הדרושה ע"פ חוק הבטחת השקעות.

מוסכם בזאת, כי בכל מקרה בו לא נחתם חוזה החכירה בין הקונה לבין המינהל 
שאינם   עוה"ד  אצלעד למועד מסירת החזקה בדירה, יפקיד הקונה את הערבות  

לחתימת חוזה החכירה בין   , , וזאת עד אשר יתמלאו התנאיםמטעמו של המוכר
 בהתאםשהוציאה הקונה למינהל, שאז תוחזר הערבות לבנק המלווה או למי 

 .הדין להוראות
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 תפוג רק בקיומן של התנאים הקבועים בהוראות הדין כי, הקונה לידיעת הובא

 לא כלשהי מסיבה אם גם, בהתקיים התנאים הקבועים לכך בדין הערבות
החברה תהא רשאית לעשות שימוש   ,כן  כמו.  המלווה  לבנקאו  /ו  לחברה  הוחזרה

 כלב –הכוח לשם ביטול הערבות ומתן הוראות לבנק לביטול הערבות  ביפוי
את הערבות ו/או שתוקפה פקע ו/או   לבטל  היאמקרה בו ע"פ הסכם זה רשאית  

וזאת בנוסף לכל סעד אחר הנתון לחברה, לרבות עיכוב  –שתוקפה ראוי לפקוע 
 החזרת אי בגין הכרוכה הוצאהאו /ו עמלה לכ החזרזקה ו/או מסירת הח

  במועד הערבות
 

  .בוטל 14.4
 

מומשה הערבות, יחזיר הקונה את מלוא זכויותיו ע"פ הסכם זה לבנק המלווה או למי  14.5
יחשב הסכם זה כבטל ומבוטל לכל דבר ועניין ותפקענה כל  מימושה. עם השהוציא

זכויותיו של הקונה בדירה. כמו כן, מורה בזאת הקונה לחברה, בהוראה בלתי חוזרת, 
את הערת האזהרה שתירשם לזכותו בלשכת רישום המקרקעין, אם תרשם,  להסיר

 בגין קיצו של הסכם זה.
 

 .קונהר ההוצאות הערבות בעבועלות החברה תישא ב 14.6
 

כי בכל מקרה שתירשם לזכותו הערת אזהרה, הרי שהיא תיוחד לדירה  ,ודע לקונהה 14.7
 בלבד והוא מסמיך, בחתימתו על הסכם זה, את עוה"ד לחתום בשמו על ייחוד כאמור.

 
 בנוסף על האמור, הרי שהקונה מאשר כי ידועים לו גם התנאים הבאים: 14.8

 
וסכומה יהיו בהתאם )להלן: "המוטב"( לטובתו תופק הערבות ב המוטשם  14.8.1

לפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום )שם, מס' ת.ז. וסכום( ולפיכך על הקונה 
 .בהםלהקפיד הקפדה יתירה על המופיע 

 
כתובת המוטב תהא זו אשר צוינה ע"י הקונה בכותרת הסכם זה והערבות  14.8.2

חברה( ישירות לכתובת הנ"ל. הקונה מאשר תישלח ע"י הבנק המלווה )ולא ה
 בזאת כי בדק בקפידה את הפרטים שבכותרת להסכם זה ומצאם מדויקים.

 
 

 ייפוי כוח .15
 

 .הבלתי חוזר המצורף להסכם זה הכוחעל ייפוי  יחתוםהקונה  15.1
 

הכוח למלא  למיופהיאפשר ו הסכם זההוראות ייפוי הכוח ישמש אך ורק לשם ביצוע  15.2
, על כל הכרוך והנובע מכך, ע"פ הסכםשהקונה ובמקומו את התחייבויותיו בשם 

לרבות לשם ביצוע כל התחייבויות הקונה ע"פ הסכם זה, במידה ולפי ההסכם רשאית 
 החברה לבצעם.

 
 הכוח לפעול ע"פ ייפוי הכוח למיופהבלתי חוזרות  הינן הוראותכח הפוי יבי הוראותה

 .לשם ביצוע הוראות הסכם זה
 

מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו  קונהמתן ייפוי הכוח לא ישחרר את ה 15.3
ו/או להופיע בכל מקום  בהסכם זה ולחתום בעצמו על המסמכים הקשורים בהםש

 .כפי שיידרש ,ו/או בפני כל גוף
 

 מיסים ותשלומי חובה .16
 

שלומי חובה אחרים כלשהם כל המיסים, לרבות מס רכוש, הארנונות, האגרות, ההיטלים ות 16.1
החלים ו/או שיוטלו ע״י כל רשות ממלכתית ו/או עירונית ו/או אחרת כלשהי בגין המקרקעין, 
המגרש, הבניין או הדירה )להלן: ״תשלומי החובה״( בגין התקופה שעד למועד מסירת 

 החזקה יחולו על המוכר וישולמו על ידו.
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 הוצאות הבית המשותף שא הקונה בתשלוםיי החל ממועד מסירת החזקה בדירה ואילך  16.2

. תשלומים כאמור יבוצעו ע״י הקונה עם קבלת חלקו היחסי ברכוש המשותףלבהתאם 
דרישתו הראשונה של המוכר לתשלומם ובהתאם לדרישה זו. ידוע לקונה כי דירות הקרקע 

בהתאם להוראות  ין ישתתפו בהוצאות אחזקת מעלית הבניין ואחזקת חדר המדרגותיבבנ
 .חוק המקרקעין

 
₪  5,019במעמד חתימת חוזה זה בנוסף לתמורה סך של בלבד מוכר עו"ד ההקונה ישלם ל 16.3

עבור ממחיר הדירה בצירוף מע״מ, הנמוך מבין השניים,    0.5%בצירוף מע״מ או את הסך של  
הגבלת גובה בהתאם לתקנות המכר )דירות( )  קרקעיןרישום זכויות הקונה בלשכת רישום המ

 . 2014 -ההוצאות המשפטיות( התשע״ה 
 

 קודם למסירת ,בנוסף מתחייב בזה הקונה לשלם את התשלומים והוצאות כמפורט להלן  16.4
לאוצר המדינה ישירות ובמועד הקבוע לכך עפ״י דין  ,החזקה בדירה לידיו וכתנאי למסירה

להלן: ״מס רכישה״( בקשר לרכישת הזכויות את מס הרכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין )
בדירה על ידו. הקונה מתחייב לחתום במעמד כריתת חוזה זה על הצהרה על רכישת זכות 
במקרקעין בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ולהמציא למוכר או לב״כ המוכר קבלה על תשלום 

 .עד למועד מסירת החזקהמס הרכישה, וזאת 
 

, כהגדרתה בנספח התשלומים והמועדים, נקבעה על ידי המוכר הודע לקונה כי התמורה   16.5
. , בהתאם להוראות המכרזסים ושיעורם כפי שהם ביום חתימת החוזהיבהתחשב בסוגי המ

סים חדשים, ככל שיוטלו, ושאינם קיימים ביום יבכפוף להוראות כל דין יישא הקונה במ
ייחסים לדירה ו/או למכירתה ככל שהם מת –סים קיימים יחתימת החוזה ו/או בתוספת למ

לקונה ובלבד שמיסים אלו חלים על רוכש דירה עפ"י דין. ובהתאמה, ככל שיחולו מיסים 
  .חדשים החלים עפ"י דין על המוכר ידאג המוכר לשלמם

 
 שמחיר הדירה כולל את עבודות הפיתוח עפ״י חוזה זה. הקונה לא יידרש  הובא לידיעת הקונה     16.6 

 תשלום נוסף בקשר לעבודות פיתוח נוספות בחצרים ו/או במקרקעין.לכל    
 

מוסכם כי קיום התחייבויות המוכר, כאמור בחוזה זה, מותנה בתשלום מלוא התמורה ע״י  16.7
הקונה ועמידה בתנאי התשלום וכי אי ביצוע תשלום במלואו ובמועדו ייחשב להפרה יסודית 

לאחר משלוח התראה ובו נתנה שתזכה את המוכר בין היתר בזכות לבטל חוזה זה    של החוזה,
 להלן. 19.3לקונה, כמפורט בסעיף אורכה 

 
( ימים מצד הקונה בתשלום איזשהו סכום החל עשרה) 10עם זאת, מוצהר כי פיגור של עד  16.8

 עליו, לא יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
 

 .בוטל  16.9
 
 החובה, התשלומים מפורש כי הביצוע בפועל של כל תשלומילמען הסר ספק מובהר בזה ב 16.10

הקונה, יהווה  וההוצאות החלים על הקונה עפ״י סעיף זה ועפ״י יתר הוראות חוזה זה, ע״י
מוקדם למסירת החזקה בדירה לקונה ולביצוע כל יתר התחייבויות המוכר, כמפורט  תנאי

 בחוזה זה.
 

 נטילת הלוואה על ידי הרוכש .17
 
הרוכש יהיה זכאי לממן את מחיר הדירה על ידי נטילת הלוואה מבנק הרוכש בכפוף   17.1

 להלן. זהלתנאים הנקובים בסעיף 
 

לבקשת הרוכש תחתום החברה על כתב התחייבות לרישום המשכנתא לטובת בנק הרוכש   17.2
במצטבר ובכפוף לכך שההתחייבות כאמור תהא מפורטים להלן הבהתמלא כל התנאים 

 .של החברה סבירהלפי שיקול דעתה ו, בבנקיםים המקובלים בנוסח ובתנא
 
 

ממחיר הדירה בצירוף מע"מ כאמור בחוזה זה ובנספח  10%הרוכש שילם לחברה סך של   17.3
 ג' לחוזה זה. 
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על חוזה ההלוואה עם בנק  מועד ביצוע התשלום, על פי נספח ג',לפני  יחתוםהרוכש   17.4
ישירות לחשבון   לשלם את סכום ההלוואההרוכש  ולתת הוראה בלתי חוזרת לבנק  הרוכש,  

 .הפרויקט
 
 

 הומצאה לחברה התחייבות בנק הרוכש בכתב לכך שסכום ההלוואה עד לגובה יתרת מחיר   17.5
 הדירה הבלתי משולמת באותה עת ישולם ישירות לחשבון הפרויקט.

 
פי הסכם זה וכן ערבות בנקאית או כל בטוחה אחרת -הרוכש מאשר, כי זכויותיו על  17.6

שתומצא לו מאת החברה ו/או הבנק תוסבנה ו/או תשועבדנה לטובת הבנק של הקונה. 
מובהר ומוסכם, כי למרות על האמור במסמכי המשכון/השעבוד לטובת הבנק של הקונה, 

ל זכות אחרת של הקונה ו/או של הבנק של זכות החברה לקבלת מלוא התמורה תגבר על כ
הקונה. יובהר, כי הסבת הבטוחה לבנק הרוכש תעשה רק בהסכמת החברה ועל פי שיקול 

 . רסביהדעתה 
 
 
החברה תהא זכאית לדרוש כי הקונה והבנק יקיימו כל תנאי שהוא ו/או יעמידו לחברה  17.7

מתה לחתימה על , כתנאי להסכהסביר נוספים, לפי שיקול דעתההמסמכים הכל את 
. ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע מהרוכש לקבל משכנתא התחייבות לרישום משכנתא

בכלל זה ובין היתר מובהר, כי החברה תהא זכאית לדרוש כי סכום ההתחייבות/המשכנתא 
שיירשם בספרי החברה ו/או בלשכת רישום המקרקעין, לא יעלה על סכום ההלוואה 

מאת הבנק של הקונה בחשבון החברה בגין הנכס ואשר לגביו נתנה לקונה שיופקד בפועל 
 החברה הסכמתה בכתב.

 
ולחתום על כל מסמך שיידרש על מנת  עורך הדיןאצל החברה ו/או  יתייצבהרוכש  17.8

, בהתאם לכתב התחייבות לרישום משכנתאשהחברה תוכל לקיים את התחייבותה 
ולשלם לחברה ו/או  ת אזהרהא, בקשה לרישום הערלרבות לחתום על שטרי משכנת

את סכומי האגרות והתשלומים שיידרשו, אם יידרשו, לשם ביצוע האמור  עורך הדיןל
מובהר, כי הרוכש יישא רק באגרות ובהוצאות שיידרשו לצורך רישום המשכנתא  לעיל.

שנטל ואילו האגרות וההוצאות עבור רישום הבית המשותף ורישום זכויות הקונה בדירה 
לא יעמוד בהתחייבותו דלעיל ידחה רישום   , כי אםהובא לידיעת הרוכש  המוכר.  יחולו על

 .ו/או קבלת המימון על ידי הבנק של הקונה זכויותיו בדירה
 
 

 .בוטל.  17.9
 
להסרת ספק, מובהר כי החברה לא מתחייבת בשום פנים ואופן להשיג עבור הרוכש  17.10

בקבלת ההלוואה מבנק הרוכש, מימון כלשהו וכי כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים 
במישרין ובעקיפין, יחולו על הרוכש בלבד. מוסכם מפורשות, כי הוראות סעיף זה לא 
תתפרשנה כהתנאת ביצוע תשלום כלשהו על ידי הרוכש על חשבון מחיר הדירה בקבלת 
הלוואה המובטחת במשכנתא והרוכש יהיה חייב בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, 

עיקר תשלום מחיר הדירה, בין אם קיבל הלוואה המובטחת במשכנתא ובין אם לרבות וב
 לאו.

 
 
הקונה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ההלוואה ובמתן כל בטוחה בקשר עם כך,  17.11

 . וברישום המשכנתא, והוא לבדו יטפל בכל הכרוך בקבלת ההלוואה
  

 העברת זכויות  .18
 

להלן, המוכר יהיה רשאי להעביר ו/או לשעבד את המקרקעין,  18.3בכפוף לאמור בסעיף  18.1
כולם או מקצתם, ו/או את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה לכל אדם או גוף משפטי, בתנאי 
שבמקרה של העברה כאמור, הנעבר )אך לא בעל השעבוד( יישאר אחראי למילוי התחייבויות 

בזאת כי   הודע לקונהתחייבויותיו ע״י הנעבר.  המוכר עפ״י החוזה והמוכר יהיה ערב למילוי ה
, ללא צורך בקבלת הסכמה סבירההמוכר יהיה רשאי לרשום שעבודים כנ״ל לפי שיקול דעתו  

ובמקרה זה המוכר ידאג להמציא לקונה מכתבי החרגה מכל השעבודים שיוטלו   נוספת מצידו
 .על הממכר
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בויותיו לפי חוזה זה לאחר )להלן: ״הנעבר״( הקונה לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו והתחיי 18.2
לעיל, אלא אם כן מילא אחר כל  12בטרם נרשמו זכויותיו בדירה, כמתואר בסעיף 

 התחייבויותיו כלפי המוכר, ורק לאחר שקיבל את הסכמת המוכר בכתב ומראש להסבה
 בלבד.  ים לרישום הזכויותיאלא מטעמים סבירים ורלוונט  ,כאמורובתנאי שהמוכר לא יסרב  

 

המוכר ייתן את הסכמתו להסבה לאחר שהקונה ישלם לו את מלוא יתרת התמורה המגיעה  
בגין רכישת הדירה ו/או בגין יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, לאחר שהמוכר יאשר  ממנו

שילם לו את מלוא הסכומים המגיעים לו אם בכלל, בגין ביצוע עבודות  בכתב כי הקונה
לעיל, ולאחר שהקונה והנעבר ימלאו אחר כל התנאים  7 בדירה, כאמור בסעיףנוספות 

 והאישורים המפורטים להלן: וימציאו למוכר את כל המסמכים
חוזה חתום כדין בין הקונה לנעבר בדבר הסבת הזכויות  18.2.1

 וההתחייבויות עפ״י חוזה זה לנעבר.
כל האישורים שיהיו דרושים לשם רישום ההעברה על שם  18.2.2

לרבות אישורים שכל המיסים, האגרות והתשלומים  הנעבר,
מכל מין וסוג שהוא שיחולו בגין ההסבה או שינבעו כתוצאה 
ממנה, שולמו, לרבות מס שבח מקרקעין, מס רכישה, מס רכוש, 

 תשלומים לרשות המקומית וכיוצ״ב.
 .הנהוג בחברההנעבר יחתום על יפוי כח נוטריוני בנוסח  18.2.3
להסבת הזכויות מהקונה לנעבר וחתימת הנעבר   הסכמת המינהל 18.2.4

 על חוזה חכירה עם המינהל.
הדירה שוחררה מכל שיעבוד, עיקול, חוב או זכות כלשהי לצד ג׳,  18.2.5

או שהנעבר הסכים לקבל על עצמו פירעון החובות בגינם הוטלו 
השעבוד, העיקול וכו׳, ובעל השעבוד או העיקול הסכים אף הוא 

 לכך.
ביטול הערבות כדין והקונה החזיר למוכר התקיימו התנאים ל 18.2.6

או לבנק המלווה את הערבות הבנקאית עפ״י חוק המכר, אם זו 
 להלן. 15הבטוחה שניתנה לו, כאמור בסעיף 

הקונה ו/או הנעבר ישלמו לב״כ המוכר דמי טיפול בשיעור השווה  18.2.7
 לקבוע בדין.

הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחייבים, גם לגבי הסבות  18.2.8
עברות של הזכויות בדירה ע״י הנעבר אחר וכן הלאה. לאחר וה

רישום זכותו של הקונה או הנעבר, לפי העניין, בדירה בלשכת 
רישום המקרקעין או במינהל, לפי העניין, לא יהא תוקף 

 לעיל. 14.2להוראות סעיף 
18.3   

הרוכש לא יהיה רשאי למכור את הדירה לצד שלישי, החל מיום רכישתה  א.  
ביצוע שנים ממועד  7ו/או  לדירה 4ד חלוף חמש שנים מיום קבלת טופס וע

, לרבות הסכם ההגרלה )בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור( לפי המוקדם
שנים ממועד  7ו/או   4מטופס  להעברת זכויות לאחר תום חמש השנים

השנים האמורות. שבע  /, אשר נכרת לפני תום חמש ההגרלה לפי המוקדם
 הרוכש יהיה רשאי להשכיר הדירה למטרת מגורים בלבד.יחד עם זאת, 

להבטחת האמור לעיל מתחייב הרוכש לחתום על תצהיר וכתב התחייבות  .ב
לטובת משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו, בנוסח המצ״ב כחלק בלתי 

 נספח ד׳.כ נפרד מהסכם זה

ככל שהרוכש יפר התחייבותו וימכור את הדירה טרם חלוף המועד האמור,  . ג
 ש״ח למשרד הבינוי והשיכון. 450,000הוא יחויב בתשלום בסך 

ידי -להבטחת עמידת רוכש הדירה בתנאי כתב ההתחייבות, תירשם על .ד
המקרקעין ו/או בספרי היזם עד לרישום הערה   במרשם  היזם הערת אזהרה

 במרשם המקרקעין.
 

 הפרות וסעדים .19
 

עיקריים   םמהוות תנאי ,16,  14,  12,  11,  10,  9,    8  ,6, 5, 4, 3הוראות כל אחד ואחד מהסעיפים    19.1
 בחוזה זה והפרתן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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לעיל, מובהר בזה כי פיגור בביצוע   18.1למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף    19.2
 ( ימים ע״י הקונה יהווה הפרה של חוזה זה ע״י הקונה,עשרה) 10בתשלום כלשהו העולה על 

בדרך של הודעה  הפרה יסודית רק אם המוכר נתן לרוכש ארכהפיגור מעין זה יוכל להחשב כ
כל פיגור בתשלום מעל   .ממועד הארכה ימים  10, והרוכש לא תיקן את ההפרה בתוך בכתב

  ב' לחוק המכר )דירות(. 5לקבוע בסעיף בריבית פיגורים בהתאם המוכר ימים יזכה את  10-ל

בכל מקרה שבו יופר חוזה זה בהפרה יסודית ע״י הקונה, יהיה זכאי ורשאי המוכר, וזאת  19.3
מבלי לפגוע בזכותו לקבלת כל סעד או תרופה אחרים מכח הוראות חוזה זה והוראות כל דין, 

 14בו קיבל אורכה של  )ארבעה עשר( יום על ידו לקונה 14ובכפוף למתן הודעה מוקדמת של 
 או את כולן גם יחד: מהפעולות המפורטות להלן,, לבצע כל אחת יום

 לבטל חוזה זה. 19.3.1
 למנוע את כניסת הקונה לדירה ו/או לעכב את מסירת החזקה בדירה לקונה. 19.3.2
ולסלק את ידי   באם נמסרה כבר החזקה בדירה לקונה, לדרוש את פינוי הדירה באופן מיידי 19.3.3

 הקונה מהדירה ולהחזיר את הדירה למוכר כשהיא ריקה ופנויה מכל אדם ו/או חפץ.
לעיל, ישיב המוכר  17.2ה ע״י המוכר בנסיבות האמורות בסעיף זבמקרה של ביטול החו 19.3.4

החל ממועד ביצוע התשלום ע״י הקונה  בערכו הריאלילקונה כל סכום ששולם לו על ידו 
זר בפועל ע״י המוכר, בניכוי סכום הפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף ועד למועד ביצוע ההח

ומובהר בזאת כי המוכר רשאי לתבוע את כל ההוצאות והנזקים בבית המשפט  להלן 19.4
 .בכפוף לכלל כי לא ניתן יהיה לתבוע כפל פיצוי בגין ראש נזק אחד

יום לאחר פינוי  45יתרת הכסף בגין הדירה תוחזר לקונה ע״י המוכר בערכו הריאלי תוך 
 יום לאחר הביטול אם החזקה טרם נמסרה לקונה הדירה. 45הדירה ע״י הקונה או 

ר לעיל יהיה המוכ  19.2בנוסף, במקרה של ביטול חוזה ע״י המוכר בנסיבות האמורות בסעיף   19.3.5
, לכל אדם ובהתאם להוראות המכרז זכאי למכור ולמסור את הדירה, בכפוף לאמור לעיל

לפי התנאים כפי שיקבע וזאת החל מתאריך כניסתה לתוקפה של הודעת הביטול על ידו 
לקונה, וזאת בלא שתגרע זכותו של המוכר לתבוע מאת הקונה שיפוי ופיצוי בגין נזקים 

 .אחרים כלשהם שנגרמו לו עקב כך
 

, ישלם הקונה לחברה מצד הקונהודית החברה תבטל את ההסכם עקב הפרה יסשבמקרה  19.4
, שנקבעו בחוזה  קונהלתנאי ההצמדה של תשלומי ה, בהתאם  מהתמורה  2%  -סכום השווה ל

כפיצויים קבועים מראש בגין הוצאות הסכום, ממועד חתימת ההסכם ועד למועד תשלום 
 על פי הדין ובכפוף לו. חברה המוקנה ל מכל סעד נוסףמבלי לגרוע ביטול ההסכם, וזאת 

כלעיל מתוך הסכומים את סכום הפיצוי המוסכם  החברה תהיה רשאית לחלט לטובתה
  ששולמו לו ע"י הקונה.

הצפוי, כתוצאה מסתברת הפיצוי המוסכם והמוערך מראש הנ״ל נקבע בהתאם לנזק 
 מהפרתו היסודית של חוזה זה ע״י הקונה.

הרי שמבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל סעד שיעמוד  ,חוזה זה בהפרה יסודיתמי מהצדדים הפר  19.5
את כל הנזקים יהיה רשאי הצד המקיים לתבוע עפ״י חוזה זה ו/או עפ״י הדין, לצד המקיים 

 לעיל 17.4וזאת מעבר לפיצוי המוסכם הנקוב בסעיף קטן  וההוצאות שנגרמו  עקב הפרה זו,
 .בכפוף לכך שלא יידרש פיצוי כפול בגין אותו ראש נזק

 .בוטל 19.6

 .בוטל 19.7

לעיל, יחולו על הפרת חוזה זה הוראות חוק החוזים  17.2 -17.7בכפוף להוראות סעיפים  19.8
 .1971 -)תרופות בשל הפרת חוזה( התשל״א 

 
 

 שונות .20
 

לשם  יופיעועוה"ד יטפלו בכל הקשור ברישומים המחייבים ע"פ הסכם זה והצדדים  20.1
עשיית הפעולות הנחוצות לביצוע הרישומים, כאמור, ולחתום על כל המסמכים כפי 

 שיידרשו.
 

הקונה מאשר, כי הובא לידיעתו כי עוה"ד מייצגים את החברה בעסקה נשוא הסכם 
 –למנות עורך  ואף הומלץ לו לקונה האפשרות זה ואין הם מייצגים את הקונה וניתנת

 דין מטעמו שייצגו בכל הנוגע להתקשרות בהסכם זה.
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כי עוה"ד הנ"ל ייצגו את החברה, בכל סכסוך משפטי ו/או  הובא לידיעת הקונה

 בעתיד בין הקונה לחברה, בקשר עם כל דבר ועניין בהסכם.כלשהם, שיהיו  התדיינות
 

הקונה מספר יחידים, יחולו התחייבויות הקונה ע"פ הסכם זה במאוחד כלל  20.2.1 20.2
 ובנפרד על כל יחידי הקונה.

כל מסמך, מכל סוג שהוא, בקשר להסכם זה אשר ייחתם ע"י אחד מיחידי  20.2.2
הקונה, יחייב לכל דבר ועניין את כל יחידי הקונה. חתימתם של כל אחד מיחידי 

שאה ע"י הקונה, בינם לבין עצמם, לחייב הקונה על הסכם זה מהווה מתן הר
 ו/או לזכות את יתר יחידי הקונה כאמור לעיל.

 
עליו לקיים את הוראות הדין הישראלי   –במידה והקונה, או מי מיחידיו, הנו תושב חוץ   20.3

החלות על תושבי חוץ המתקשרים בהסכם מסוגו של הסכם זה ו/או הוראות המינהל 
ה כל מסמך כפי שיידרש על ידה לשם כך, הכל בעצמו ועל ועליו לדאוג להמציא לחבר

 .בהתאם להוראות המכרז חשבונו
 

כל שינוי בהסכם זה ו/או תוספת לו ייעשו בכתב ויחתמו ע"י שני הצדדים שאם לא כן  20.4
 לא יהא להם כל תוקף.

 
נתונה בכל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו תהא הסמכות  20.5

 .לתקנות סדר הדין האזרחי  4-ו  3לתקנות  ובכפוף    לבית המשפט לפי הסמכות העניינית
 

במידה והקונה יבקש לממן את רכישת הדירה ו/או חלק מרכישת הדירה מכספי  20.6
הרי שהטיפול וההוצאות הקשורים בכך יחולו על  ,הלוואה שיקבל ממוסד פיננסי

  .הקונה בלבד
ן את רכישת הדירה ו/או חלק מרכישת הדירה מכספי במידה והקונה יבקש לממ

הלוואה, כאמור, תסכים החברה לחתום על התחייבות לרישום משכנתא בתנאי, כי 
 10%נוסח ההתחייבות יהיה מקובל על החברה, בתנאי כי הקונה שילם לא פחות מ 

מהתמורה קודם לכן ובתנאי כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר )לרבות 
מכים שבין הקונה לבין המוסד המלווה, כאמור(, תגבר זכות החברה לקבלת מלוא במס

 התמורה על כל זכות אחרת של הקונה ו/או של המוסד המלווה, כאמור.
 

לקונה לא תהא זכות עכבון מכל סוג שהוא ובקשר לכל חיוב אשר יטען כי החברה חבה  20.7
 כלפיו, בין בקשר להסכם זה ובין בכלל.

 
לקונה לא תהא זכות קיזוז מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה, בין בקשר לחיובים  20.8

 הנובעים מהסכם זה ובין שהם נובעים מכל מקור אחר.
 

אי שימוש או איחור בשימוש בזכות מזכויותיו של צד להסכם זה, ע"פ הסכם זה או  20.9
 ע"פ כל דין, לא יחשב כויתור מצדו על הזכות האמורה.

 
ויתור, הנחה, שינוי או ארכה שניתנו מצד החברה לקונה במקרה מסוים, לא ישמשו  20.10

תקדים למקרה אחר ובכל מקרה, לא יהיה תוקף לויתור או ארכה כאמור אלא אם 
 ניתנו בכתב.

 
הסכם זה והנספחים לו מגבשים ומבטאים את מערכת היחסים, הזכויות והחובות   20.11

 שבין הקונה לבין החברה.
 

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתישלח  20.12
בדואר רשום ע"י צד למשנהו ע"פ הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 

 ימי עסקים מעת שנשלחה כאמור. 3
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 החברה  הקונה 
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 'אנספח 
 

 תשלומים, מועדים והצמדה למדדתמורת הממכר, 
 
 
 
 

 51-545201-9אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח  בע"מ ח.פ.   בין:
    על ידי מורשה החתימה מטעם החברה 
       , אשקלון11מרחוב  ברקת  
  

 ("המוכרו/או " "החברה)להלן: "
 

  
 _______________. ___________________ ת.ז 1   בין: 

 . ___________________ ת.ז. _______________2  
  

 לצורכי ההסכם  שכתובתו       
 שניהם ביחד וכ"א לחוד    

 "(הקונה)להלן: "         
 
  

  

 )להלן ביחד:
  "(;הצדדים"

    

 הממכר א.
 
ו/או המחסן הצמודים ליחידת הדיור,  דירת מגורים המסומנת בתכנית הדירות והחניה/ות .1

 כמפורט להלן:
 

  
, מטבח וחדרי שרות , כולל ממ"דחדרים ____________דירה בת 

 _____________בשטח המתוחם, המוגדר והמסומן במספר זמני 
 'בג'כנספח להסכם זה ובמפרט המצ"ב  ב'נספח בתשריט המצ"ב כ

 כולל קומת קרקע___________ להסכם זה, הנמצאת/תמצא בקומה 
של הבית והפונה לכיוונים לפי התוכניות והמפרט הטכני המצורפים 

 להסכם.
. 

על פי  , מחסן מספר_____________ חנייה מס' צמודהלדירה 
 התשריט המצ"ב.

 
 
 
 יוםלמדד תיעצר ב, כאשר ההצמדה 202308.14. יהיה ביום:_מועד מסירת החזקה  ב.

14.04.2023.  
 
 :הגדרות .2
 

 __________ש"חמחירו הבסיסי של הממכר, הינו סך של  –"המחיר הבסיסי"  2.1
)_______________שקלים חדשים(, כולל מע"מ, הכל במועדים ובשיעורים 

 המפורטים להלן.
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 המחיר הבסיסי כולל חניה מס' ______.  
 

 נוסף לתשלום המחיר הבסיסי של הממכר, מתחייב הקונה כדלקמן: 
 

 
 הרוכש יישא, זה הסכם על החתימה במעמד, ההסכם מהוראות לגרוע מבלי 2.2

 כדין"מ  מע  בתוספת₪    5,019  של  בסך,  הדירה  למחיר  בנוסף"ד,  עוה"ט  שכ  בתשלום
עבור ,  מבניהם  הנמוך  לפי,  כדין"מ  מע  בתוספת  הדירה  ממחיר(  0.5%)  אחוז  חצי  או

 בהמחאה ישולםרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. התשלום כאמור 
)דירות( )הגבלת  המכר לתקנות ובכפוף בהתאם והכל_____________ לפקודת

 .2014-"התשע(, המשפטיות ההוצאות גובה
 

 הריבית וההצמדה, הינם חלק בלתי נפרד ממחיר הממכר.למען הסר ספק, הפרשי   
 

מדד תשומות הבניה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  –"המדד"  2.3
לסטטיסטיקה ומחקר כללי )להלן: "הלשכה לסטטיסטיקה"(, אף אם יתפרסם ע"י 
כל מוסד ממשלתי אחר ולרבות מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם הוא בנוי על 

 נים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.אותם נתו
 

אם יבוא מדד אחר, יקבע היחס בינו לבין המדד המוחלף ע"י הלשכה  
לחודש, המדד החדש לגביו,  16-30לסטטיסטיקה. כל תשלום שישולם, שלא בין 

 יהיה המדד שיתפרסם בסמוך לאחר ביצוע התשלום.
 

המדד שהתפרסם ביום ,  ל חוזה זההמדד הידוע ביום החתימה ע  –"המדד הבסיסי"   2.4
 לחודש ______שנת ______.  15

 
אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לפני המועד שנקבע לתשלום כלשהו  2.5

מהתשלומים, כמפורט להלן, או היום בו שולם בפועל תשלום כאמור ע"י הקונה 
לעומת לחברה, לפי בחירת החברה )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה 

המדד היסודי, אזי יהיה הקונה חייב לשלם לחברה את התשלום הנ"ל שהוא מוגדל 
 באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 
 פחת המדד החדש מהמדד היסודי, לא יחול שינוי בתשלום.       

 
 .1961 -כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשל״א  -״הפרשי הצמדה״ 2.6

 
 

  
 באמצעות פנקס )להלן: "חשבון החברההתמורה תשולם ישירות לחשבון החברה  .3 

 .שוברים          
 

 
 תשלומים ג.
 

 7%חתימת הסכם המכר ישלם הרוכש סך של ________ ₪ ]המהווה  במעמד א. .4

)להלן:  להלן כהגדרתם, הצמדה הפרשי בתוספת"מ( מע[ )כולל הדירה ממחיר
 התשלום הראשון"(. "

התשלום הראשון יופקד נפק פנקס שוברים, הוככל ועד למועד תשלום זה לא 
 התשלום על הנאמן)להלן: " מוכר, אשר ישמשו כנאמן של הנאמןאצל 

"(. הצדדים נותנים בזאת, הוראה בלתי חוזרת, לנאמן על התשלום הראשון
הראשון, להפקיד את התשלום הראשון לאחר קבלת פנקס שוברים, ישירות 
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לחשבון הפרויקט, כהגדרתו בהסכם המכר באמצעות "שובר תשלום" לאחר 
 הראשון את "השובר לתשלום". תשלום הלנאמן על  שהמוכר ימסור

ממחיר  20%-ממחיר הדירה, השלמה ל 13%מהווה ₪ ]ה_________סך של  .ב
שקלים חדשים[ )כולל מע"מ( __________________הדירה[ ]במילים: 

 ימים ממועד החתימה על הסכם 45 )בתוספת הפרשי הצמדה(, ישולם בתוך
. ככל ועד למועד זה לא הונפק פנקס שוברים, ישלם "(השני התשלום)להלן: "

ימי עסקים ממועד הודעת המוכר לפיה  7 תוךב את התשלום כאמור רוכשה
 . "(החברה הודעת" )להלן: הונפק פנקס שוברים לדירה, כמפורט בהסכם זה

על מנת לקבל את פנקס השוברים   יגיע  הקונהכי עם קבלת הודעת החברה,    מובהר
ולחתום על אישור בדבר קבלתו ועל כל מסמך שיידרש ע"י הבנק המלווה לצורך 

 כך.

 יימסר לא, זה הסכם חתימת ממועד ימים 45 ובחלוף ככל כי ומוסכם מובהר
 13%) זה סעיף נשוא והסכום יוקפא המדד אזי, השוברים פנקס לקונה

לאחר מועד  עסקים ימי 7 -ועד ל 45 -למדד מהיום ה יוצמד לא( מהתמורה
 מסירת פנקס השוברים. 

כן, יובהר כי הקפאת המדד כאמור בסעיף זה, תחול ככל שהקונה ישלם  כמו
 ממועד קבלת פנקס השוברים.   העסקים  ימי  7את התשלום על פי סעיף זה בתוך  

 העסקים  ימי  7  בתוך  זה  סעיף  לפי  התשלום  את  ישלם  לא  והקונה  ככל  כי  מובהר
ממועד המצאת פנקס השוברים לקונה, הרי שהקפאת המדד כאמור לא תחול 

 על תשלום זה.
"מ( מע[ )כולל הדירה ממחיר נוספים 14%]המהווה  ₪________  של סך .ג

(, ההסכם חתימת מיום חודשים 7________ ) ביום(, הצמדה הפרשי)בתוספת 
 "(.השלישי התשלום)להלן: "

 
נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ(   14%]המהווה סך של ________ ₪  .ד

חודשים מיום חתימת  14)בתוספת הפרשי הצמדה(, ישולם ביום _________ )
 ( ."הרביעי התשלוםההסכם(, )להלן: "

 
נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ(  ₪14% ]המהווה  ________סך של  .ה

דשים מיום חתימת חו  21)בתוספת הפרשי הצמדה(, ישולם ביום __________ )
 ( ."החמישי התשלוםההסכם(, )להלן: "

 
נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ(  ₪%14 ]המהווה  ________סך של  .ו

חודשים מיום חתימת  28)בתוספת הפרשי הצמדה(, ישולם ביום ________ )
 ( ."ישישה התשלוםההסכם(, )להלן: "

 
 

נוספים ממחיר הדירה[ )כולל מע"מ(   %14סך של ________ ₪ ]המהווה  .ז
חודשים מיום חתימת  35__________))בתוספת הפרשי הצמדה(, ישולם ביום 

 , )להלן: "התשלום השביעי"( .ההסכם(
 

נוספים ממחיר הדירה[  10%יתרת התמורה בסך של ________ ₪ ]המהווה  .ח
 14) ________)כולל מע"מ( )בתוספת הפרשי הצמדה( תשולם לא יאוחר מיום 

ימים טרם מועד מסירת החזקה בדירה לידי הרוכש ו/או המועד בו הוזמן הרוכש 
לקבל את החזקה בממכר לפי הוראות הסכם זה, לפי המוקדם(, וזאת כתנאי 

 )להלן: "התשלום האחרון"( . למסירת החזקה בדירה לידי הרוכש
 

 מורת הממכר.הפרשי הצמדה ישולמו יחד עם כל תשלום ובנוסף לו, ויהוו חלק מת .5
 
למען הסר ספק, כל תשלום על חשבון מחירו הכולל של הממכר, כולל מע"מ בשיעור החוקי  .6

כפי שהוא בתוקף ביום חתימת הסכם זה. אם בזמן פירעונו בפועל של סכום כלשהו שישולם 
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על ידי הקונה ישתנה שיעור המע"מ ישלם הקונה את הסכום האמור כשהוא מוגדל או 
 ניין, באותו שיעור בו השתנה שיעור המע"מ.מוקטן, לפי הע

 
 הקונה מתחייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפי ההסכם, אם חל .7

 לגביו מע"מ וזאת בשיעור החוקי שיהיה קבוע בעת ביצוע בפועל של כל תשלום כאמור.
 
וברי תשלום לחשבון התשלומים שישולמו ע"י הקונה, על פי נספח זה, ייעשו באמצעות ש .8

לעיל, במועדים לעיל או בכל מועד אחר שיוסכם בין הצדדים  3החברה, כאמור בסעיף 
 בכתב.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי מועד ביצוע כל תשלום בפועל, יהיה המועד בו יאשר הבנק  9

 כי חשבון החברה זוכה במלוא הסכומים הרלוונטיים לאותו תשלום.
 

  
 
 הצמדההפרשי  ד.
 

לעיל, יהיה צמוד למדד, באופן שאם בזמן  4כל תשלום מהתשלומים המפורטים בסעיף  .10
פירעונו בפועל של תשלום כלשהו, יתברר כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, ישלם 
הקונה לחברה את אותו תשלום, כשהוא מוגדל באותו יחס של עליית המדד החדש לעומת 

 המדד הבסיסי.
 

ההפרש בין התשלום המוגדל, כאמור לעיל, לבין התשלום הנקוב בהסכם ו/או בנספח זה,  
 "הפרשי הצמדה".יקרא לעיל ולהלן: 

 

 פיגורים בתשלומים .ה

  
11.  

ימים   10איחור בתשלום איזה מהתשלומים מתוך כלל תשלומי הקונה למוכר, שאינו עולה על  
לא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה. מבלי לפגוע ביתר הזכויות השמורות למוכר לפי חוזה 

 זה או לפי החוק, 
 
 
 

 הקדמת תשלומים ה.
 

הקונה יהא רשאי להקדים תשלומים הקבועים מהתמורה ,אולם אין בכך כדי לזכות אותו  .12
את התשלום  הקונהתשלומים כאמור, ישלם  קונהשהקדים הבמקרה  בהנחה כשלהיא.

 .בפועל למועד בו בוצע התשלוםבצירוף הפרשי הצמדה 
 
 מימון חלק מהרכישה באמצעות הלוואה / משכנתא ו. 
 

והקונה ישיג הלוואה כנגד משכנתא, לצורך מימון חלק מחירו הכולל של הממכר, במידה  .13
הרי שכל ההוצאות הכרוכות בהשגתה ובקבלתה, לרבות עמלות הבנק, אגרות דמי שריון 
או אשראי ורישום משכנתא, שכ"ט עו"ד וכל התשלומים האחרים שידרשו כדי שסכום 

נה בלבד. רישום המשכנתא יעשה רק מסר למוכר, יחולו על הקויההלוואה בשלמותה י
 לאחר שהזכויות בממכר תירשמנה על שם הקונה. 

 
מוסכם בזה, כי במידה והקונה לא יקבל הלוואת משכנתא, מסיבות שאינן תלויות בחברה,  .14

 לא יחול כל שינוי בתנאי תשלום המחיר הכולל של הממכר.
 

חייבות לטובת הבנק מטעם הקונה מוסכם בזה, כי החברה לא תהיה חייבת לחתום על הת .15
לרישום משכנתא, אלא אם יפורט, באופן מפורש, כי כספי ההלוואה המובטחת במשכנתא 

 של הקונה, ישולמו ישירות לחשבון החברה.
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ימים לפני  7לכך, כי חתימת מסמכי המשכנתא ע"י החברה, תיעשה לפחות  יגרוםהקונה  .16

 לעיל. 4 מועד שלגביו נקבע תשלום, כאמור בסעיף
 

מוסכם בזה, כי החברה אינה מתחייבת לחתום על מסמכי גרירת משכנתא קודמת של  .17
הקונה, אלא לאחר שהקונה שילם לחברה ממקורותיו ולא באמצעות משכנתא, את הסכום 

 נוספים מתמורת הממכר.  10%הנגרר בצירוף 
 

 הפרה יסודית. הוראות נספח זה מהוות תניות יסודיות להסכם והפרתן תיחשב ל .18
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:      
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 ' דפח נס
 

 בנקאי ליווי מסמך 
 
 

( שכתובתו למשלוח  "הקונה"להלן: )  . 1בין:נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם שנחתם 
אלון מרדכי ובניו חברה בין ל  _____________    היא ערבויות, שיונפקו לטובתו על ידי הבנק,

נספח זה, על כל תנאיו ותניותיו, הנו  __________( מתאריך"החברה"בע"מ )להלן:    יתוחפו לבניין  
, ובנק 1973 -בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' לחוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג 

 "אדם שלישי".   -האמור בסעיף זה לעיל כ( ייחשב לצורך "הבנק" הפועלים בע"מ )להלן: 

 
 הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

הוראות נספח זה ייחשבו כסעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם, ובכל מקרה של סתירה בינו לבין  .1
 האמור בגוף ההסכם, יהיה האמור בנספח זה עדיף.

וכל ( ""המקרקעין )להלן: המקרקעין עליהם מוקמת הדירה שרכש על פי ההסכם ידוע לקונה כי  .2
ממושכנים או ימושכנו ( "פרויקט"ההם ובפרויקט הנבנה/שיבנה עליהם )להלן: הזכויות הקשורות ב

לטובת הבנק במשכנתא ובשעבודים מדרגה ראשונה, וכי זכויות הבנק על פי המשכנתא והשעבודים 
בכתב כי  הבנקאישר , כל עוד לא על פי ההסכם שרכש בדירהכויות הקונה דלעיל עדיפים על פני ז

 .המשכנתא והשעבודים דלעיל לא ימומשו מתוך הדירה

החברה ממחה לבנק על דרך שעבוד, לפי חוק המחאת חיובים, את כל זכויותיה כלפי הקונה, ונותנת  .3
פי ההסכם  חברה ממנו עלהוראה בלתי חוזרת לקונה לשלם את כל הכספים והתשלומים המגיעים ל

 . שוברי התשלום שנמסרו לו על ידי החברהאמצעות ב אך ורק

ידוע לקונה כי הדרך היחידה והבלעדית לתשלום סכום כלשהו המגיע ממנו לחברה על פי ההסכם היא  .4
בזאת כי לא ישלם סכום כלשהו  באמצעות שוברי התשלום שנמסרו לו על ידי החברה. הקונה מתחייב  

לחברה בגין רכישת הדירה אלא באמצעות שוברי התשלום, וכי מלוא הכספים המגיעים לחברה בקשר 
.  ידוע לקונה כי אם וככל שיוחלט על  ם רכישת  הדירה ישולמו לחברה באמצעות שוברי התשלום ע

הפסקת העמדת מימון לחברה בקשר לפרויקט, בהתקיים העילות לכך על פי המוסכם בין  החברה 
 והבנק, יכול שתבוטל האפשרות לעשות שימוש בפנקסי השוברים.  

לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,    50  לפי סעיף  מסיםמרשות ה  אישורהחברה מצהירה כי קיבלה   .5
, לפיו לא חלה על הקונה חובת תשלום מקדמה לרשות המסים בקשר עם רכישת 1963 –התשכ"ג 

 . הדירה

נק על מנת שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט שיש לב  לפנות  יוכל  כי  לקונה  ידוע .6
 סניף)מס'  עסקים אשדודמים בבנק, וזאת באמצעות סניף בידי הקונה תואמים את הפרטים הרשו

ובאמצעות אתר  03-6532628פר במס טלפוני מענה באמצעות אשדוד 9האורגים  שכתובתו_( 399
 . www.bankhapoalim.co.ilהאינטרנט של הבנק שהוא 

את למלא בכתב יד ברור וקריא על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו לו את בז מתחייב הקונה .7
 ידוע .  לתשלום  הסכום  את  וכןלנתונים שצוינו בהסכם המכר,    בהתאםתעודת הזהות שלו    ומספרשמו  

עמלה בשיעור המקובל בבנק לקונה כי בגין ביצוע כל תשלום באמצעות שוברי התשלום תגבה ממנו 
 יבוצע התשלום על ידו. בו 

הקונה מצהיר בזאת כי כתובתו למשלוח ערבויות שיונפקו לטובתו על ידי הבנק, היא הכתובת  .8
קטור הבניה והנדל"ן  לידי ס)המפורטת במבוא לנספח זה. הקונה מתחייב בזאת להודיע לבנק בכתב 

על כל שינוי בכתובתו   (bashofar@mailpoalim.co.il-mailbox.hozimדואר אלקטרוני לכתובת  אמצעות  ב
 המפורטת דלעיל. 

כתנאי למימוש ערבות בנקאית כלשהי שקיבל ו/או שיקבל מהבנק כי הקונה מתחייב כלפי הבנק,  .9
הזכויות שכך    , או יבטל הסכם זה,בדירהשרכש, ימחה ויעביר מיד לבנק את כל זכויותיו    לדירהבקשר  
כתנאי למימוש כמו כן הקונה מתחייב כי  הכל לפי בחירת הבנק. -יחזרו לבעלותה של החברה  בדירה

שקיבל מהחברה בקשר חשבוניות מס    המבטלות את  הודעות זיכוי  יחתום על    –ערבות בנקאית כאמור  
 לרכישת הדירה. 

הפרויקט ו/או הקונה מצהיר כי ידוע לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפיו בקשר עם   .10

http://www.bankhapoalim.co.il/
mailto:mailbox.hozim-bashofar@mailpoalim.co.il
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 הבנק, אם הוצאה.על ידי ו הנרכשת, למעט הערבות הבנקאית שהוצאה לטובת הדירהבקשר עם 

מבלי לפגוע בכלליות פיסקה זו לעיל, מודגש בזה כי ידוע לקונה שאין לבנק כל מחוייבות כלפי החברה 
שנרכשה   הדירההפרויקט ו/או    מכל מין וסוג שהוא, בקשר לבניית ו/או השלמת הבנייה שלו/או כלפיו  

מכל מין וסוג שהוא בקשר לטיב   ו/או כלפיו  ידוע לקונה שאין לבנק כל מחוייבות כלפי החברה  .על ידו
הבניה ו/או איכותה ו/או קצב ביצוע הבניה ו/או לקיום התחייבות כלשהי מההתחייבויות החברה 

 . על פי חוק מכר שיונפקו לקונהלמעט לעניין הערבויות  כלפי הקונה על פי הסכם זה

שר עם העמדת מימון לחברה ו/או כן ידוע לקונה כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפיו בק
כי כל הסכם שבין החברה ובין הבנק ו/או הוראותיו העמדת מימון לבניית הפרויקט על ידי החברה ו

ואין באמור בהסכם זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות הבנק על פי   זכויות כלשהן נהוקאינם מקנים ל
לפרויקט, והקונה יהיה מנוע מלהעלות   המסמכים שנחתמו ו/או יחתמו בין החברה לבין הבנק בקשר

 כל טענה הנוגעת למימון שהעמיד הבנק לחברה.

כמו כן מצהיר בזה הקונה כלפי הבנק כי ידוע לו שהפקוח על פרויקט הבניה נעשה לצורך הבטחת  .11
הפקוח כדי לחייב את הבנק לוודא שכספי  פרעון האשראי של החברה כלפי הבנק, וכי אין במנגנון

ים לפי קצב התקדמות שלבי הבניה בפרט, או שהם מוקצים לבנית הפרויקט, נשוא הקונה משולמ
, כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפיו בקשר עם פקוח על הפרויקט, והקונה זה, בכללהסכם 

 .יהיה מנוע מלהעלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על הפרויקט

הנעשה עבור  משמעי שהוא אינו יכול להסתמך על הפקוחהקונה מאשר בזה  כי ידוע לו באופן חד  .12
והבנק מסיר מעליו כל אחריות להסתמכות שיכולה לנבוע אצל הקונה  פרויקטקשר עם הבהבנק 

 כתוצאה מקיום מנגנון הפקוח. 

על נספח זה  וחתימתוכי  לקונה ידוע כי העתק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבנק .13
כל האמור בו לרבות לכך שזכויות הבנק על פי השעבודים גוברות בות מצידו למהווה הסכמה והתחיי

 . על זכויותיו על פי ההסכם

הקונה מצהיר בזה כי כל האמור בנספח זה הודע לו מראש עוד לפני חתימת ההסכם, וכי ניתן לו זמן  .14
 סביר להימלך בדעתו אם לבצע את רכישת הדירה לאור הנתונים שבו.

 
 : ים על החתוםולראיה באו הצדד

 
 
 

 הקונה  החברה
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 'הנספח 
 

ות(, רוכשי דירעות של קהודעה לקונים על זכויות לפי חוק המכר)דירות()הבטחת הש
 1974-התשל״ה

      בשנת       בחודש       הסכם מכר מיום 

 לכבוד
 

        ת.ז. ,              מר
        ת.ז. ,            גב'  

 )הקונים( 

 א.ג.נ.,

 להלן: ״החוזה״(.)      בשנת       בחודש       חוזה מכר דירה מיום  הנדון:
מגרש       חדרים בקומה             בבניין       בכניסה       דירה מס׳ 

     . 
לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל״ה־ 1א2בהתאם להוראות סעיף 

הננו להביא לידיעתכם כי אתם זכאים להבטחת הכספים שתשלמו ע״ח : ״החוק״(, )להלן 9741
 מחיר הדירה באחת הדרכים הקבועות לשם כך בחוק כדלקמן:

. לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים 2״
 המכר:מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה 

מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים  (ז
ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר 
לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת 
עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת 

נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס צו הקפאת הליכם, צו לקבלת 
נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור או מחמת 
נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, 
ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת 
לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח 

 בות;הער

ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים  (ח
, שאישר לענין זה המפקח על 1981-פיננסים )ביטוח(, התשמ״א

(, 1הביטוח, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה )
והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו 

ה את נוסח פוליסת מראש; שר האוצר רשאי לקבוע לעניין ז
 הביטוח;

שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית,  (ט
במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר 

 (;1לכך השר, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה)
 

רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית,  (י
 לחוק 126ת הדירה בהתאם להוראות סעיף הערת אזהרה על מכיר

, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, 1969המקרקעין, תשכ״ט־
 עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;
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העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק  (יא
יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה 

 רקע נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.או הק

( יהיה רשאי להחליף את 2( או )1)2א. מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2
(, ובלבד שהושלמה בניית 5( או)4(, )3)2הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף  

שהמוכר הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא נקבע בחוזה המכר 
אינו רשאי להחליף את הערובה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות 

 .״3סעיף 
 

 בכבוד רב,

 אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

 אנו מאשרים קבלת הודעתכם זו.

______________________ 
 הקונים                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

33 

 

 'ונספח 
 

 מחיר למשתכן דירתחסר דירה רוכש -כתב התחייבות 
 

 אנו הח"מ
 

        ת.ז. ,            מר  
        ת.ז. ,            גב'  

 )הקונים( 
דירת אשקלון )להלן:"-ב"הבלוט" בפרוייקט חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" חתמתי/נו על "
 .אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ"( עם המוכר מחיר למשתכן

דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה 
"( ,על הכללים הקבועים בו המכרזבו זכה המוכר )להלן: " 337/2015 ם/י כהגדרת מונח זה במכרז

 לעניין דירה כאמור , לרבות כללים המתייחסים לרוכש הדירה.

התחייבויות לפיכך, מוסכם עליי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וה
 המפורטות להלן:

1. 

כהגדרת מונח זה במסמכי  "חסר/י דירהאני /אנו מצהיר/ים כי אני/נו " . א
הנדרש על פי המכרז  הזכאות  המכרז, וכי אני/אנו מחזיק/ים באישור

 ירת מחיר למשתכן.דלצורך רכישת 

"חסר קרקע ביעוד מגורים" בנוסח המצ"ב )נספח ח' –כמו כן, חתמנו על תצהיר  
 לחוברת המכרז(.

אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן ,החל  . ב
שנים  7או לדירה  4שנים מיום קבלת טופס  5מיום רכישתה ועד חלוף  

 .ה, לפי המוקדם מבינהםמיום ביצוע ההגרל

השנים  5/7לחתום ,לפני תום כמו כן אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא 
בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר האמורות, על כל הסכם לפיו הזכויות  

 השנים הנ"ל. 7/5תום 

                            התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל,                 .2
כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת מחיר למשתכן ל ידי בנק שיעניק לנו הלוואה 
המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בנסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידינו 

  לבנק.

3 .  

הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל, תרשם הערת  .א
המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר אזהרה בלשכת רישום 

מסכים/ים כי ככל ידוע לי /לנו ואני/אנו  למשתכן, על פי כתב התחייבותי/נו זו.
ש"ח למשרד הבינוי  450,000שאפר/נפר התחייבותי/נו אחויב/נחויב בתשלום בסך של 

 והשיכון.

________________   __________________ 
 שם:     שם:                 
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 אישור

 

ברח'    19318מוחה אליעזר מס רישיון  -הופיעה בפני עו"ד בן  ___________הנני מאשר בזה כי ביום  

גב'____________ -____________ ות.ז.  מר_______________ אשקלון  13כצנלסון 

יים / יצפו יו/היהילהצהיר את האמת וכי  ים כי עליו/הם/וואחרי שהזהרתי  ת.ז.____________

 עליה בפני.  מו/םאת נכונות ההצהרה הנ"ל וחת  ו/שריכן, א  ו/עשהילעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 

___________________    _____________________ 

 אליעזר בן מוחה, עו"ד           חותמת 
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 מחיר למשתכן דירתדירה רוכש  משפר-כתב התחייבות 
 

 אנו הח"מ
 

        ת.ז. ,            מר  
        ת.ז. ,            גב'  

 )הקונים( 
דירת אשקלון )להלן:"-ב"הבלוט" בפרוייקט חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" חתמתי/נו על "
 ."( עם המוכר אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"ממחיר למשתכן

דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה 
"( ,על הכללים הקבועים בו המכרזבו זכה המוכר )להלן: " 337/2015 ים/ כהגדרת מונח זה במכרז

 לעניין דירה כאמור , לרבות כללים המתייחסים לרוכש הדירה.

התחייבויות לפיכך, מוסכם עליי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וה
 המפורטות להלן:

1. 

כהגדרת מונח זה במסמכי  "דיור"משפר/י אני /אנו מצהיר/ים כי אני/נו  . ג
הנדרש על פי  "משפר/רי דיור"המכרז , וכי אני/אנו מחזיק/ים באישור 

 ירת מחיר למשתכן.דהמכרז לצורך רכישת 

)נספח ח'   "חסר קרקע ביעוד מגורים" בנוסח המצ"ב–כמו כן, חתמנו על תצהיר  
 לחוברת המכרז(.

אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן ,החל  . ד
שנים  7או לדירה  4שנים מיום קבלת טופס  5מיום רכישתה ועד חלוף  

 .מיום ביצוע ההגרלה, לפי המוקדם מבינהם

השנים  5/7ם ,לפני תום כמו כן אני/אנו מתחייב/ים בזאת שלא לחתו
האמורות, על כל הסכם לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר 

 השנים הנ"ל. 5/7תום 

            התחייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל,              .2
כאמור לא יחולו במקרה של מימוש דירת מחיר למשתכן ל ידי בנק שיעניק לנו הלוואה 
המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בנסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידינו 

  לבנק.

3.  

הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל, תרשם הערת  .ב
ין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בג

 .למשתכן, על פי כתב התחייבותי/נו זו.

ידוע לי /לנו ואני/אנו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבותי/נו אחויב/נחויב בתשלום  .ג
 ש"ח למשרד הבינוי והשיכון. 450,000בסך של 
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________________   __________________ 
 שם:     שם:                 

 אישור

 

ברח'    19318מוחה אליעזר מס רישיון  -הופיעה בפני עו"ד בן  ___________הנני מאשר בזה כי ביום  

גב'____________ -____________ ות.ז.  מר_______________ אשקלון  13כצנלסון 

יים / יצפו יו/היהילהצהיר את האמת וכי  ים כי עליו/הם/וואחרי שהזהרתי  ת.ז.____________

 עליה בפני.  מו/םאת נכונות ההצהרה הנ"ל וחת  ו/שריכן, א  ו/עשהילעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 

___________________    _____________________ 

 אליעזר בן מוחה, עו"ד           חותמת 
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 'נספח ט

 ביעוד מגורים-חסר קרקע -תצהיר 
 

יחיד או בן  -"יחידיו" )או למי מיחידיו /נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/ם, כי אין ליי/ו מצהיר/הריני

ומתגוררים עימם דרך קבע  (ולמעט ילד נשוי) 21וילדיהם שטרם מלאו להם  זוג, לפי העניין,

בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית  (שעולה על שליש בחלק), זכויות (ונמצאים בחזקתם

 להלן: מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כמפורט

בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב,  /חכירה לדורות /חכירה /בעלות −

 .1972-תשל"ב

 כגון:)לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת    /לחכירה  /חוזה לבעלות  /זכות על פי חוזה פיתוח −

 .(נאמנות וכיו"ב /מתנה /שהירו

או זכות למגורים   (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל)זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה   −

, ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח (להלן: "קיבוץ")מושב שיתופי  לחבר קיבוץ או

 חברותו בקיבוץ.

 /הרשמה והגרלה /בעלות במסגרת זכייה במכרז פומבי /חכירה /זכות לקבלת חוזה פיתוח −

 פטור ממכרז.

או למי מיחידיו, זכויות /נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/יו בידי/ים כי ככול ויהיה/ו מצהיר/הריני

מועד חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת  כמפורט לעיל, לאחר

נחשב כחסר קרקע ביעוד \אחשבלמשרד הבינוי והשיכון ולא  דירת מחיר למשתכן, אדווח זאת

לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר  למגורים. במקרה זה הזכאות תישלל, ולא ניתן

 למשתכן נשוא הזכייה.

 הגדרות:
 תא משפחתי:

 .(ללא הגבלת גיל)זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים   −

חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת  3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  −

 חסר דירה. תעודת זכאות של

ורר שנה, המתג  21עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו    (ת/חד הורי)הורה עצמאי   −

 ונמצא בחזקתו. עמו דרך קבע

_______ __שם משפחה:______________ שם פרטי: ______________ מספר ת.ז.: ____
 חתימת המצהיר ______________

_____ __שם משפחה:______________ שם פרטי: ______________ מספר ת.ז.: ______
 חתימת המצהיר ______________

 ת חתימה של בני הזוג על התצהיר.* במקרה של בני זוג, נדרש
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 אישור

 

ברח'    19318מוחה אליעזר מס רישיון  -הופיעה בפני עו"ד בן  ___________הנני מאשר בזה כי ביום  

גב'____________ -____________ ות.ז.  מר_______________ אשקלון  13כצנלסון 

יים / יצפו יו/היהילהצהיר את האמת וכי  ים כי עליו/הם/וואחרי שהזהרתי  ת.ז.____________

 עליה בפני.  מו/םאת נכונות ההצהרה הנ"ל וחת  ו/שריכן, א  ו/עשהילעונשים הקבועים בחוק אם לא  

 

___________________    _____________________ 

 אליעזר בן מוחה, עו"ד           חותמת 
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 נספח ז'
 נוסח התחייבות למתן בטוחה

      בשנת       בחודש       להסכם מכר מיום 
 לכבוד

 
      ת.ז.             מר 
      ת.ז.              גב' 

 )הקונים(  

 ׳ א.ג.נ.

 להלן: ״החוזה״(.)      בשנת       בחודש       חוזה מכר דירה מיום  הנדון:

      מגרש       חדרים בקומה             בבניין       בכניסה        דירה מס׳
הואיל והודעת לנו כי בכוונתך ליטול הלוואה ממוסד פיננסי, לרכישת הדירה שבנדון, והואיל והסכמנו לתת 

ייבות לרישום משכנתא, בתנאי, בין היתר, שכל כספי ההלוואה ישולמו לנו ישירות ע״י למוסד הפיננסי התח
( סיפא לחוק המכר )דירות()הבטחת השקעות של רוכשי 2ג)3המוסד הפיננסי, אזי בהתאם להוראות סעיף 

ידך ו/או אנו מתחייבים לגרום לכך שבגין כל תשלום שישולם לנו על ״החוק״(, )להלן:  1974דירות(, תשל״ה־
 .המכר הבטחת השקעות לחוק 2מטעמך ע״ח התמורה, תינתן לך בטוחה בהתאם להוראות סעיף 

 בכבוד רב,

 אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ
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 נספח ח'
 ייפוי כח והרשאה מיוחד ובלתי חוזר 

 
 

 : אני הח"מ
 
 

ומייפה/ים בזה את כחו/ת של עו"ד אליעזר בן מוחה ו/או כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנה/ים בזה 
ידם לשם כך להיות מורשי /נו ומיופי כחי/נו ולעשות בשמי/נו ובמקומי/נו את כל -כל מי שימונה על

 דלהלן ו/או כל חלק מהם: , אך ורק לשם ביצוע הוראות חוזה המכר,המעשים והפעולות
 

לרכוש ולקבל בשמי/נו ו/או על שמי/נו בעלות או חכירה או חכירת משנה ו/או כל חכירה אחרת או  (1
הרשאה ו/או כל זכות או זכויות אחרות ביחס לנכס בפרוייקט שייקרא הבלוט שרכשתי/נו מאת 
אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ  הידוע כדירה בת _______ חדרים, מספר  

 2950באשקלון ומהווה חלק מהמתחם והידוע כגוש  9__ בבנין _____ מגרש מס' ___________
)בחלק( [לפי תוכנית מפורטת   35)בחלק(,    13)בחלק(    11]מסי ישן חלקות,    15( חלקה  1967)מס' ישן  

 הנכס"(.")להלן: 192/03/4/
 

התחייבויותי/נו בקשר לנכס הנ"ל, הן הביטוי "הנכס" כולל גם את כל הקשור לזכויותי/נו ו/או  (2
בקרקע שעליה הוא נבנה )בין כחלקה או מגרש נפרד או כחלק בלתי מסוים )מושע( מחלקה או 
מגרש נפרד, ובין כחלקים מחלקות או מגרשים בלתי מחולקים לחלקה נפרדת, או חלק בלתי מסוים 

בין   –ף או כחלק ממנה,  והכל )מושע( מהם( והן בבית או בחלק ממנו ו/או בכל יחידה בבית משות
שהבית ו/או הנכס נבנו כבר ובין שהם עומדים להבנות בעתיד, בין שהנכס ו/או הבית ו/או הקרקע 
)עליה הוא נבנה( רשומים כבר בלשכת רישום המקרקעין או בלשכת מירשם חוקית אחרת 

או בלשכת מירשם )שבאותו אזור( ובין שהנכס/ים יוצרו וירשמו בעתיד בלשכת רשום המקרקעין 
חוקית אחרת )באותו אזור( כתוצאה מפעולות איחוד קרקעות ו/או הפרדתן ו/או רישום ראשון /או 
רישום הבית ו/או מספר בתים כבית/ בתים משותף/ים או כתוצאה מכל פעולת רישום אחרת 

 שהיא, והכל בתנאים )ובכלל זה תקופה, דמי חכירה או הרשאה( כפי שמורשי ימצאו לנכון. 
 

לעשות בשמי/נו ובמקומי/נו כל הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל ו/או גופים שהוא מייצג )קק"ל,  (3
רשות הפיתוח, מדינת ישראל ואחרים( )להלן: "ממ"י"( ו/או עם כל אדם, חברה, אגודה או אישיות 
משפטית אחרת שהיא, ביחס לנכס או לרכישתו או לחכירתו או ביחס לקבלת הרשאה או כל זכות 

בהתאם   שהיא בו ו/או ביחס לכל עניין הקשור לרישום זכויותי/נו ו/או חובותי/נו בקשר לנכס  אחרת
 .להוראות חוזה המכר

 
להסכים לרישום של כל סוגי הפעולות ו/או עסקאות ביחס לנכס ו/או הבית ו/או הקרקע עליה  (4

אזהרה ו/או ייחודן הוקמו, לרבות חלוקה, חליפין, איחוד, פיצול ו/או הפרדה, לרבות רישום הערות  
ו/או שעבודים למיניהם, רישום בתים משותפים, תקנון/ים מוסכם/ים, הצמדות למיניהן, רישום 
הבעלות ו/או החכירה ו/או ההרשאה ו/או כל זכות אחרת בנכס על שמי ו/או רישום/ים כנ"ל 

רישום בנכס/ים אחר/ים על שם הזכאים להרשם כבעלי זכויות בו/בהם וכן להסכים לביטול כל 
שנעשה בטעות בלבד שעם הביטול יבוצע הרישום הנכון לתיקון הרישום השגוי כפי שמורשי 

 .הסביר, ובלבד שיירשמו בהתאם להוראות הסכם המכרימצאו לנכון לפי שיקול דעתם 
 

 
 
להופיע בשמי ובמקומי בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד, ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או  (5

הו, ולרבות בתי המשפט ובתי הדין למיניהם, הממונה ו/או המפקח על מרשם ו/או רשם אחר כלש
המקרקעין ו/או כל נושא תפקיד אחר במשרדים ו/או בלשכות של רישום המקרקעין ו/או הסדר 
קרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות בנין  ערים למיניהם, ולעשות ו/או לפעול ו/או לחתום 

ל הצהרות, תעודות, בקשות, בקשות לפטור מתשלום מס שבח מקרקעין וכל מס בשמי ובמקומי, ע
אחר, אגרה, הטל או כל תשלום אחר שיחול על הנכס, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, 
ויתורים, קבלות, תוכניות, מפות, עסקאות, הנאה למיניהם, הסכמי שיתוף בין בעלי הזכויות, 

ירות בבית משותף וכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד תקנונים מוסכמים בין בעלי ד
מהמסמכים הנ"ל. ובדרך כלל, לעשות כל פעולה ולחתום על מסמך הדרוש לביצוע הפעולות  
והמעשים המפורטים ביפוי הכח וההרשאה הנוכחיים )לפי קביעת מורשי( והן בין בשלמות ובין 

ביחד ו/או כשותפות עם כל אדם, חברה, אגודה ו/או   בחלקים, בבת אחת או מזמן לזמן, לחוד ו/או
 אישיות משפטית אחרת שיש להם ענין בפעולה או במעשה כנ"ל.

 
, האגודות, הארנונות וההיטלים לשלם בשמי ובמקומי, ועל חשבוני את כל התשלומים, המסים (6

 למיניהם החלים עלי ו/או על הנכס ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או מסמך 
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שיידרש כדין לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הנזכרות ביפוי הכח וההרשאה 

 .והכל בהתאם לאמור בהסכם המכר הנוכחיים
 

י כח והרשאה זה, כולן או מקצתן לאחר/ים, לבטל כל מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפו (7
העברה שנעשתה כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, 
ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניו/הם של מורשי/נו הנ"ל ואני/ו הח"מ מסכים/ים למעשים 

 שיתמנה על ידו/ם ונעשו בתוקף יפוי כח זה .של כל אחד מבא/י כח/נו לפי יפוי כח זה או כל מי 
 

יפוי כח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו או מי שיבוא במקומי/נו או תחתי/נו זכאי לבטלו  (8
לשנותו או לתקנו והוא מחייב אותי/נו ו/או הבאים במקומי/נו או תחת/נו הואיל וזכויות צד שלישי 

אלון מרדכי ובניו ם כעת או שיירשמו כבעליה ו/או של תלויות בו, היינו של בעלי הקרקע הרשומי
אלון והואיל ויפוי כח והרשאה זה ניתן כדי לאפשר ביצוע התחייבויות  בע"מ חברה לבניין ופיתוח

והנני מצהיר כי אני מוותר בזה ויתור גמור ומוחלט על   בע"מ מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח
את כל או חלק מהפעולות  –מלבד מורשי הנ"ל  -זכויותי לעשות בעצמי או ע"י מישהו אחר

והמעשים הנ"ל ומורשי הנ"ל יהיה רשאי למנוע בעדי או בעד הבאים בשמי, לעשות כל פעולה או 
 מעשה כאמור.

 
ם ייקרא גם בלשון יחיד ולהיפך, כל האמור בלשון זכר ייקרא גם כל האמור ביפוי כח זה בלשון רבי (9

 בלשון נקבה ולהיפך, הכל לפי המקרה. 
 

   
 
 

 ולראיה באנו  על חתום היום: ____________    
 
 
 
 
 

__________________      __________________ 
 חתימה        חתימה               

 
 
 
 

 הנ"ל בפניי_______________ -הנני מאשר חתימת ___________ ו
 
 

          
 

__________________ 
 בן מוחה אליעזר ,עו"ד                      
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 היתר בנייה  היעדר  –י'   נספח
 2019 ____________ בשנת  ________ בחודש ביום אשקלוןב ונחתם שנערך

 
 51-545201-9אלון ובניו חברה לבניין ולפיתוח  בע"מ ח.פ.  מרדכי  :בין

   
 ;אחד מצד      "(המוכר: "להלן)  

 
 

   :ובין
              

  "(הקונה: "ולחוד יחד, להלן)  
 ;שני מצד          

 
 "(. ההסכם" :להלן)מיום __________   מכר הסכם על חתמו והצדדים הואיל

 
 ;התקבל היתר בנייה לפרויקטוטרם  והואיל

 
 :כדלקמן הצדדים בין הוסכם לפיכך

 
במועד החתימה על ההסכם טרם התקבל היתר בנייה  של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשקלון  .1

"( להקמת הפרויקט וכי היתר הבנייה הינו תנאי מתלה להסכם זה )להלן: :" הוועדה המקומית)להלן
 "(."התנאי המתלה

בניה יחולו שינויים כלשהם המוסכם כי ככל שבמסגרת הליך אישור התוכניות למתן היתר  .2
תן הודעה על כך לרוכש בכתב, תוך צירוף תכנית ו/או מפרט ייבכל מקרה  מוכרכניות, כי אז הובת

 עדכניים.

 

ה הינם בגבולות אלו המותרים לפי צו מכר ילגרוע באמור בהסכם זה, ככל שהשינוי ו/או הסטי  מבלי .3
 , אזי לא  יהווה השינוי ו/או הסטייה עילה לביטול ההסכם.1974 -דירות )טופס של מפרט( תשל"ד

 

המותרת על פי חוק המכר )דירות(,  המובהר בזאת, כי שינוי במידות הממכר, העולה על הסטיי .4
)להלן: "חוק המכר )דירות("(, יהווה שינוי משמעותי )להלן: "שינוי משמעותי"(. ככל   1973  –תשל"ג  

ע"י מסירת הודעה ויחול שינוי משמעותי כאמור בצורת הדירה, יהא הקונה זכאי לבטל את ההסכם 
וי כאמור ובלבד שניתנה לו האפשרות יום מיום מתן הודעה לקונה על שינ 30בתוך בכתב למוכר 

 ביטולו  את  הקונה  ביקש  ולא  במידה  כי  מובהר,  ספק  הסר  למעןלעיין בתוכניות החדשות והעדכניות.  
 כמסכים אותו יראו"ל, כנ הסופיות התכניות על ההודעה קבלת מיום יום 30 תוך, זה הסכם של

 המוסמכים  הגורמים"י  וע  המוסמכות  הרשויות"י  ע  אושרו  אלה  שתוכניות  ובתנאי  בתכניות  לשינויים
 ו.לא אם ובין הקונה"י ע נחתמו אם בין, והשיכון הבינוי משרד מטעם

 
חודשים ממועד החתימה על ההסכם ,יהא  6אם ומכל סיבה כלשהיא לא יתקבל היתר בנייה, בתוך  .5

ימים   30תב,  רשאי הקונה ,לאחר גמר התקופה האמורה ,לבטל את ההסכם  על ידי מסירת הודעה בכ
 "(.תקופת ההודעהמראש )להלן:"

 
יובהר כי ככל והתנאי המתלה יתקיים בטרם תום תקופת ההודעה ,ההסכם יישאר בתוקפו וזכות  .6

 הביטול הנובעת מהאמור בנספח זה תפקע.
 

 חשבון  על  למוכר  ידו  על  ששולם  סכום  כל  בחזרה  לקבל  זכאי  הקונה  יהיה,  לעיל  כאמור  ההסכם  בוטל .7

 במקרה  כספים  החזר.  למגורים  הבנייה  תשומות  למדד  הצמדה  הפרשי,בתוספת    הדירה  של  הרכישה

 לרבות הנלווים המסמכים וכלל ביטול הסכם חתימת לאחר ימים 45 עד ייעשה ההסכם ביטול של

 על ייעשה המס משלטונות כספים החזר כל כי מובהר. מקרקעין מיסוי ידי על הנדרשים המסמכים

 .לכלליו בהתאם  האוצר ידי

 
 עקב ביטול החוזה כאמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות: לקונה,מלא בוצע החזר תשלום  .8



 
 
 
 

 

- 43   - 

 
 ההסכם ייחשב כמבוטל. (א)

לקונה לא יהיו כל זכויות בדירה והינו מאשר כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות ו/או  (ב)

 כאור לעיל.קבלת היתר בנייה -דרישות  כלפי המוכר ,לרבות בשל אי

 המוכר יהיה משוחרר שחרור מלא וסופי מכל התחייבויות על פי ההסכם. (ג)

וזאת ללא כל צורך בהסכמה  אחריםהמוכר יהיה רשאי למכור את הדירה לרוכשים  (ד)

 כלשהיא מצד הקונה.

 
 

 
 

 
 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 

_____________      ______________ 
 הקונה        המוכר   
 
 

 

 


