
 

  קבוע-'ג נספח

 ומועדים תשלומים נספח

 ("ההסכם")להלן:   2019שנת  ______בחודש    ___להסכם מיום 

 
 ;מצד אחד    מוכר )כהגדרתו בהסכם זה(                                          ה בין:

 
 ;מצד שני                  הקונה )כהגדרתו בהסכם זה( לבין: 

 

 כללי .1

 נספח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונה לו בהסכם. 1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם תגברנה הוראות  1.3
 הנספח.

 הדירה .2

סכם זה במס' )זמני( חדרים, כולל ממ"ד, המסומנת בתוכניות נספח ב' לה __דירה בת 
 כהגדרתם המקרקעיןיבנה ע"ג  אשר __בבניין המסומן במס' )זמני(    __בקומה   ___

, באור יהודה, כיוונים עפ"י התוכניות. הדירה בהסכם זה כוללת את השטחים בהסכם
 הבאים:

 ' )זמני( _________ כפי שתסומן בתכניות נספח ב' להסכם זה.מס חניה 2.1

למען הסר ספק, ]מס' )זמני( _______ כפי שיסומן בתכניות נספח ב' להסכם זה.  מחסן 2.2
למפרט הטכני לא תוקנה  6.3"ק זה ובסעיף בס מולא לא המחסן' מסמובהר כי ככל ש

 .[המילה "אין" למילה "יש", הרי שהדירה אינה כוללת מחסן כאמור

]למען  .כאמור שתסומן ככל, זהלהסכם   'ב נספח בתוכניות שתסומן כפי פרטית חצר 2.3
הסר ספק, מובהר כי ככל שהחצר הפרטית לא סומנה בתכניות נספח ב' להסכם זה 

למפרט הטכני לא תוקנה המילה "אין" למילה "יש", הרי שהדירה  6.6ובסעיף 
 אינה כוללת חצר פרטית כאמור[.

בעת רישום הבית  דירהוצמדו לי 2.3-ו 2.1,2.2 פיםהשטחים המפורטים בסעי
, ו/או ירשמו באופן חוקי אחר, 1969-המשותף, בהתאם לחוק המקרקעין תשכ"ט

של המוכר ובהתחשב באופן רישומו של הבניין בלשכת  הסבירלפי שיקול דעתו 
רישום המקרקעין )הדירה והשטחים שיוצמדו לדירה ביחד, יקראו לצורכי ההסכם 

 "(. הדירהולהלן: "

 הדירה מסירת .3

, אזי מועד מסירת הדירה לידי 17-ו 11-12ירה ממוקמת בבניינים מס' )זמני( שהד ככל
 .  10.04.2022הקונה הנו: 

, אזי מועד מסירת הדירה לידי הקונה 13-14שהדירה ממוקמת בבניינים מס' )זמני( ככל
 10.06.2022הנו: 

, אזי מועד מסירת הדירה לידי הקונה 15-16שהדירה ממוקמת בבניינים מס' )זמני(  ככל
 .10.02.2022הנו: 

או לדחות ו/או לעכב  להקדיםאין באמור בכדי לגרוע מכל הוראה בהסכם המאפשרת 
 ו/או לעדכן ולהאריך את מועד זה.

 הדירה מחיר .4

להסכם,  14.4יף הקונה מתחייב לשלם למוכר באמצעות השוברים, כהגדרתם בסע 4.1
"( בצירוף הדירה מחירש"ח  כולל מע"מ כדין )להלן: " ______________סך של 

הפרשי הצמדה, במועדים ובתשלומים כמפורט להלן )וזאת מבלי לגרוע מחובתו 
להלן, בנוסף למחיר  4.3לשלם את התשלומים הנזכרים בנספח זה, לרבות בסעיף 



 

 הדירה(: 

 תשלומים 4.2

העסקים שלאחר מועד החתימה על הסכם זה, ישלם הקונה למוכר סך ביום  4.2.1
 מהשובר העתק למוכר וימציא, הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה"ח בש

 בחשבון השובר פירעון למועד עד. להלן 4.8 סעיף להוראות בהתאם המשולם
 פירעון לאחר. המוכר בידי החתום מההסכם העותקים כל יוחזקו הפרויקט
 על מההסכם עותק הקונה לידי המוכר יעביר, הפרויקט בחשבון התשלום

, כי אי ביצוע תשלום זה עד למועד הנקוב לעיל, יהווה הפרה מובהר. נספחיו
יסודית של הסכם זה ותקנה למוכר את כל הזכויות המוקנות לו עפ"י דין ו/או 
עפ"י הסכם זה וכן את הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי ללא מתן ארכה 

 כלשהי כמפורט בהסכם זה. 

  .הדירה ממחיר 10% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם  30.06.2019 ביום 4.2.2

  .הדירה ממחיר 10% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 31.12.2019 ביום 4.2.3

  .הדירה ממחיר 10% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 30.06.2020 ביום 4.2.4

  .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 31.12.2020 ביום 4.2.5

 .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 30.04.2021 ביום 4.2.6

  .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 31.10.2021 ביום 4.2.7

או המועד אשר בו הוזמן הקונה  לעיל 3 בסעיף הנקוב המועדימים לפני  7 4.2.8
בהתאם להוראות ההסכם )בין אם קיבל אותה ובין  דירהלקבל את החזקה ב

לידי הקונה, ישלם  דירהאם לאו(, לפי המוקדם, וכתנאי למסירת החזקה ב
וכן כל סכום אחר ממחיר הדירה  10% -סך בש"ח השווה ערך להקונה למוכר 

ו/או לצד ג' אחר על פי הוראות שחב הקונה למוכר על פי הוראות ההסכם 
  הסכם זה לרבות נספחיו.

 של סך"ד, לעוה ישירותבמועד חתימת הסכם זה ישלם הקונה סף למחיר הדירה, בנו 4.3
 בתוספת"( "דעו"ט שכממחיר הדירה, הנמוך מביניהם )להלן: " 1/2% או   ₪ 4,960

 .להסכם 18.4מע"מ, כאמור בסעיף 

המחיר הכולל שמתחייב הקונה לשלם למוכר ו/או לעוה"ד, בהתאם לאמור לעיל,  4.4
לעיל, הינו בסך של  4.3 -ו 4.1בגין מחיר הדירה והתשלומים  בהתאם לסעיפים 

 כולל מע"מ כדין, בצירוף הפרשי הצמדה.₪  ____________

על  18אינו כולל את התשלומים החלים על הקונה לפי סעיפים  דירהמחיר ה 4.5
 על סעיפיו הקטנים )כולל(.  21סעיפיו הקטנים עד 

כולל מע"מ בשיעור החוקי כפי שהוא בתוקף  הדירה מחיר חשבון על תשלום כל 4.6
 יחול( על פי דין בשיעור המע"מ עליה)ירידה/ שינויביום החתימה על ההסכם. כל 

, בהתאם הדין פי על כאמורשבון הדירה עליו חל השינוי על כל תשלום על ח
 להוראות הדין ביחס לשינוי.

הקונה מתחייב לשאת במע"מ כדין בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפי  4.7
 ההסכם אם חל לגביו מע"מ.

, יתבצע באמצעות השוברים. הקונה יעביר למוכר את השובר דירהתשלום מחיר ה 4.8
 ה של המוכר. המשולם לפי דרישתו הראשונ

למען הסר ספק, תנאי למסירת החזקה בדירה לקונה הנו גמר תשלום על פי חשבון סופי 
 אשר יכלול את ביצוע כל התשלומים שחובתם על הקונה המפורטים בהסכם לרבות בנספחיו.

 .בוטל .5

 הצמדה הפרשי .6

 :זה ובנספח בהסכם 6.1

משמעו מדד תשומות הבניה המתפרסם כל חודש על ידי הלשכה "המדד" 



 

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 
 שיתפרסם במקומו )כפוף ליחס שייקבע ביניהם(.      

)לגבי כל תשלום( משמעו המועד הקבוע לפירעון של כל תשלום שעל  "יום פירעון"
חשבון מחיר הדירה כנקוב לעיל וכל תשלום אחר שעל הקונה לשלם על פי ההסכם 
ו/או נספח זה ואם ייפרע התשלום במועד אחר ובכפוף להוראות הסכם זה להלן, 

 מועד פירעונו בפועל.

שהתפרסם ביום  ________משמעו המדד של חודש "המדד הבסיסי" 
 ._________ 

" משמעו, לגבי כל תשלום שהקונה חייב לשלם למוכר על חשבון המדד החדש"
 מחיר הדירה וכל תשלום אחר שעל הקונה לשלם על פי ההסכם  ו/או נספח זה:

או בסמוך לכך לאותו  15 -המדד שיתפרסם ב  -לחודש  1-15תשלום כאמור שבין 
סם לא ירד ביחס למדד  שהיה ידוע ביום הפירעון חודש, בכפוף לכך שהמדד שיתפר

 של אותו תשלום.

 המדד הידוע ביום הפירעון של אותו תשלום. -לחודש 16-31תשלום כאמור שבין 

לעיל ישולם לפי המדד הידוע  4.2.1אף האמור לעיל, התשלום הנקוב בסעיף  על
 14.4סעיף  במועד פירעונו בחשבון הפרוייקט, כהגדרתו בהסכם )בכפוף להוראות

 את משלם היה לו לשלם הקונה על היה לפיו מהמדד פחות לא אךלהסכם(, 
, ובתנאי מפורש כי תשלום זה נפרע בחשבון זה הסכם חתימת במועד התשלום

לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי  4.2.1, במועד הנקוב בסעיף הפרוייקט
 יחושבו אזי, להלן 8 בסעיף כאמור, תשלום של ביצועו יקדים והקונה במידה
של אותו   ביצועו ליום עד, בגין אותו תשלום שהוקדם בלבד,  ההצמדה הפרשי
 .בפועלשהוקדם  תשלום

קונה לשלם למוכר ו/או לעוה"ד מחיר הדירה וכן כל תשלום מכל סוג שהוא שעל ה 6.2
על פי ההסכם לרבות נספחיו, לרבות כזה שאיננו תשלום על חשבון מחיר הדירה 
ולרבות ריבית פיגורים )ככל שתחול(, יהיה צמוד למדד באופן שאם בזמן פירעונו 
בפועל של תשלום כלשהו יתברר כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, ישלם 

ום כשהוא מוגדל באותו היחס של עליית המדד החדש הקונה למוכר את אותו תשל
לעומת המדד הבסיסי )ההפרש בין התשלום המוגדל כאמור לעיל לבין התשלום 

 "(.הפרשי הצמדההנקוב בהסכם ו/או בנספח זה יקרא לעיל ולהלן: "

 יתווספו, בהסכם המפורטים מהתשלומים כלשהו תשלום בביצוע הקונה פיגר
 לפי בפועל התשלום או, ההסכם"י עפ התשלום ליום חישובם"י עפ הצמדה הפרשי
, אלא אם כן גבה המוכר בגין מלוא התקופה שבפיגור את מלוא מביניהם הגבוה

ריבית הפיגורים כהגדרתה להלן, שאז לא יגבה המוכר בגין תקופה זאת גם הפרשי 
 הצמדה.

לעיל, ביחד הקונה מתחייב לשלם למוכר את הפרשי ההצמדה שיגיעו ממנו, כאמור  6.3
עם הפירעון בפועל של כל תשלום שעל הקונה לשלמו על פי ההסכם ו/או נספח זה 
ובמועד הפירעון בפועל של כל תשלום כאמור. המוכר יערוך את החישוב הסופי של 
הפרשי ההצמדה שמגיעים מהקונה על פי ההסכם ונספח זה, לאחר ביצוע בפועל 

למוכר את יתרת חובו על פי החישוב  של כל התשלומים או מרביתם, והקונה ישלם
לפני מסירת  -יום מקבלת דרישת המוכר, ובכל מקרה  14 -האמור לא יאוחר מ

החזקה וכתנאי לה. כל סכום שישלם הקונה ייזקף תחילה על חשבון הפרשי 
  .ההצמדה  ולאחר מכן על חשבון הקרן

 בגין םסכומי למוכר ישלם לא הקונה כי מובהר, בהסכם אחרת האמור אף על 6.4
 ככל תשלום כל)ובתוספת  הנומינאלי בערכו הדירה ממחיר הפחותים הדירה מחיר

 (.להלן 7 בסעיף כאמור שיידרש

 פיגורים ריבית .7

בכל מקרה שהקונה יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים המפורטים בהסכם  7.1
ו/או בנספח זה ו/או הנובעים מהם מתחייב הקונה לשלם למוכר או לעוה"ד לפי 

 המלווה הבנקהעניין בנוסף לתשלום, ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל 
אשון לפיגור "(, החל מהיום הרריבית הפיגוריםלהלן: "ו לעילבחשבונות חח"ד )

 בו במקרה גם כי, מובהרימים מהמועד הקבוע לתשלום.  שבעהובלבד שחלפו 



 

 להוראות בהתאם עליו החלים מהתשלומים כלשהו תשלום בביצוע יפגר המוכר
 מהיום החל, הפיגורים ריבית את גם לתשלום בנוסף לקונה המוכר ישלם, הסכם

 .לתשלום הקבוע מהמועד ימים שבעה שחלפו ובלבד לפיגור הראשון

חיוב ריבית הפיגורים יבוצע כך שריבית הפיגורים תצורף לתשלום שעל הקונה  7.2
לשלם למוכר או לעוה"ד לפי העניין, וזאת מדי כל חודש )או חלק יחסי מחודש 
במידה ונותר עד התשלום הבא פחות מחודש( שלאחר מועד התשלום, ותחשב 

 ריבית הפיגורים להבא. ביחד עם אותו תשלום לקרן לצורך חישוב

או לעוה"ד לפי העניין, את ריבית הפיגורים ביחד עם  למוכר לשלם מתחייב הקונה 7.3
פירעון בפועל של התשלום שעל הקונה לשלם למוכר או לעוה"ד לפי העניין. כל 

לאחר מכן על וסכום שישלם הקונה ייזקף תחילה על חשבון ריבית הפיגורים 
 חשבון הקרן. 

לא יקנה לקונה זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל עליו לפי  האמור בסעיף זה 7.4
ההסכם ו/או נספח זה ולא יפגע בכל יתר התרופות, הסעדים והזכויות המוקנות 
למוכר בגין הפרת ההסכם ו/או נספח זה על ידי הקונה, לרבות הוראות לבטל את 

 ההסכם עקב ההפרה. 

 תשלומים הקדמת .8

והקונה יבקש להקדים את מועד ביצועו של תשלום כלשהו על מוסכם במפורש כי במידה  
חשבון מחיר הדירה לעומת המועדים הנקובים בהסכם ו/או בנספח זה, הוא יהיה רשאי 
להקדימו ובלבד שקיבל את אישור המוכר מראש. במקרה שהקונה הקדים ביצועו של 

הצמדה למועד תשלום בפועל כאמור, ישלם הקונה את התשלום שהוקדם בצירוף הפרשי 
בו בוצע התשלום בלבד, והמוכר לא יגבה הפרשי הצמדה נוספים ו/או ריבית פיגורים בגין 

 . תשלום זה. מובהר כי לא יהא בכך כדי להקדים את חיובי המוכר עפ"י הוראות ההסכם

 

 מוסכמים פיצויים .9

להסכם, על כל  7 בסעיףבגין כל חודש איחור במסירת הדירה מעבר לתקופות המפורטות 
הימים הראשונים  60 -מעבר ל 7.13)לגבי סעיף  7.11-7.14סעיפי המשנה שבו, לרבות 

 ארכה למוכר המקנה בדיןאו /ו בהסכם אחר סעיף כלאו /ו, להסכם 9.8-ו 8 סעיפיםאו /ו (בלבד
)להלן בסעיף זה:  דחות/לעדכן את מועד המסירה, במצטבר( ו/או זכות לשמקנה)ככל 

 לאמור בהתאם"(, ישלם המוכר לקונה פיצוי מוסכם קבוע מראש בסכום החוזי המועד"
 .  להסכם 7.13 בסעיף

 כללי .10

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות האמורות בנספח זה לעיל  10.1
לרבות אופן חישוב ומועדי תשלומים, יחולו בדבר הפרשי הצמדה וריבית פיגורים 

גם על כל תשלום מכל סוג שהוא שעל הקונה לשלם למוכר ו/או לצד ג' אחר על פי 
האמור בהסכם, ובלבד שבכל מקרה לא ישלם הקונה למוכר ו/או לצד ג' כאמור 
פחות מסכומי הקרן המקוריים בערכם הנומינאלי )ובתוספת כל תשלום ככל 

 לעיל(. 7עיף שיידרש כאמור בס

 הדירה חשבון על התשלומים יוקדמו החזקה מסירת הקדמת של מקרה בכל 10.2
בטרם ישולמו כל התשלומים שעל  דירהשטרם שולמו. בכל מקרה לא תימסר ה

 הקונה לשלם על פי הסכם זה, לרבות נספחיו.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  __________       _________________ 

   הקונה                             
 המוכר                    

  



 

  מוטב קבוע-1'ג נספח

 ומועדים תשלומים נספח

 ("ההסכם")להלן:   2019שנת  ______בחודש    ___להסכם מיום 

 
 ;מצד אחד    מוכר )כהגדרתו בהסכם זה(                                          ה בין:

 
 ;מצד שני                  הקונה )כהגדרתו בהסכם זה( לבין: 

 

 כללי .1

 נספח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 בהסכם.לכל מונח או ביטוי בנספח זה תהיה משמעות הנתונה לו  1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם תגברנה הוראות  1.3
 הנספח.

 הדירה .2

חדרים, כולל ממ"ד, המסומנת בתוכניות נספח ב' להסכם זה במס' )זמני(  __דירה בת 
 כהגדרתם המקרקעיןיבנה ע"ג  אשר __בבניין המסומן במס' )זמני(    __בקומה   ___

יהודה, כיוונים עפ"י התוכניות. הדירה בהסכם זה כוללת את השטחים , באור בהסכם
 הבאים:

 ' )זמני( _________ כפי שתסומן בתכניות נספח ב' להסכם זה.מס חניה 2.1

למען הסר ספק, ]מס' )זמני( _______ כפי שיסומן בתכניות נספח ב' להסכם זה.  מחסן 2.2
למפרט הטכני לא תוקנה  6.3זה ובסעיף  "קבס מולא לא המחסן' מסמובהר כי ככל ש

 .[המילה "אין" למילה "יש", הרי שהדירה אינה כוללת מחסן כאמור

]למען  .כאמור שתסומן ככל, זהלהסכם   'ב נספח בתוכניות שתסומן כפי פרטית חצר 2.3
הסר ספק, מובהר כי ככל שהחצר הפרטית לא סומנה בתכניות נספח ב' להסכם זה 

כני לא תוקנה המילה "אין" למילה "יש", הרי שהדירה למפרט הט 6.6ובסעיף 
 אינה כוללת חצר פרטית כאמור[.

בעת רישום הבית  דירהוצמדו לי 2.3-ו 2.1,2.2 פיםהשטחים המפורטים בסעי
, ו/או ירשמו באופן חוקי אחר, 1969-המשותף, בהתאם לחוק המקרקעין תשכ"ט

של המוכר ובהתחשב באופן רישומו של הבניין בלשכת  הסבירלפי שיקול דעתו 
רישום המקרקעין )הדירה והשטחים שיוצמדו לדירה ביחד, יקראו לצורכי ההסכם 

 "(. הדירהולהלן: "

 הדירה מסירת .3

, אזי מועד מסירת הדירה לידי 17-ו 11-12שהדירה ממוקמת בבניינים מס' )זמני(  ככל
 .  10.04.2022הקונה הנו: 

, אזי מועד מסירת הדירה לידי הקונה 13-14שהדירה ממוקמת בבניינים מס' )זמני(  ככל
 10.06.2022הנו: 

, אזי מועד מסירת הדירה לידי הקונה 15-16שהדירה ממוקמת בבניינים מס' )זמני(  ככל
 .10.02.2022הנו: 

או לדחות ו/או לעכב  להקדיםאין באמור בכדי לגרוע מכל הוראה בהסכם המאפשרת 
 או לעדכן ולהאריך את מועד זה./ו

 הדירה מחיר .4

להסכם,  14.4הקונה מתחייב לשלם למוכר באמצעות השוברים, כהגדרתם בסעיף  4.1
"( בצירוף הדירה מחירש"ח  כולל מע"מ כדין )להלן: " ______________סך של 

הפרשי הצמדה, במועדים ובתשלומים כמפורט להלן )וזאת מבלי לגרוע מחובתו 
להלן, בנוסף למחיר  4.3לשלם את התשלומים הנזכרים בנספח זה, לרבות בסעיף 



 

 הדירה(: 

 תשלומים 4.2

העסקים שלאחר מועד החתימה על הסכם זה, ישלם הקונה למוכר סך ביום  4.2.1
 מהשובר העתק למוכר וימציא, רההדי ממחיר 15% -ל ערך השווה"ח בש

 בחשבון השובר פירעון למועד עד. להלן 4.8 סעיף להוראות בהתאם המשולם
 פירעון לאחר. המוכר בידי החתום מההסכם העותקים כל יוחזקו הפרויקט
 על מההסכם עותק הקונה לידי המוכר יעביר, הפרויקט בחשבון התשלום

, כי אי ביצוע תשלום זה עד למועד הנקוב לעיל, יהווה הפרה מובהר. נספחיו
יסודית של הסכם זה ותקנה למוכר את כל הזכויות המוקנות לו עפ"י דין ו/או 
עפ"י הסכם זה וכן את הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי ללא מתן ארכה 

 כלשהי כמפורט בהסכם זה. 

  .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם  30.06.2019 ביום 4.2.2

  .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 31.12.2019 ביום 4.2.3

  .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 30.06.2020 ביום 4.2.4

  .הדירה ממחיר 15% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 31.12.2020 ביום 4.2.5

 .הדירה ממחיר 10% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 30.04.2021 ביום 4.2.6

 הדירה ממחיר 5% -ל ערך השווה סך למוכר הקונה ישלם 31.10.2021 ביום 4.2.7

או המועד אשר בו הוזמן הקונה  לעיל 3 בסעיף הנקוב המועדימים לפני  7 4.2.8
בהתאם להוראות ההסכם )בין אם קיבל אותה ובין  דירהלקבל את החזקה ב

לידי הקונה, ישלם  דירה, וכתנאי למסירת החזקה באם לאו(, לפי המוקדם
וכן כל סכום אחר ממחיר הדירה  10% -סך בש"ח השווה ערך להקונה למוכר 

שחב הקונה למוכר על פי הוראות ההסכם ו/או לצד ג' אחר על פי הוראות 
  הסכם זה לרבות נספחיו.

 של סך"ד, לעוה ישירותבמועד חתימת הסכם זה ישלם הקונה בנוסף למחיר הדירה,  4.3
 בתוספת"( "דעו"ט שכממחיר הדירה, הנמוך מביניהם )להלן: " 1/2% או₪   4,960

 להסכם.   18.4בסעיף  מע"מ, כאמור

המחיר הכולל שמתחייב הקונה לשלם למוכר ו/או לעוה"ד, בהתאם לאמור לעיל,  4.4
לעיל, הינו בסך של  4.3 -ו 4.1לסעיפים בגין מחיר הדירה והתשלומים  בהתאם 

 כולל מע"מ כדין, בצירוף הפרשי הצמדה.₪  ____________

על  18אינו כולל את התשלומים החלים על הקונה לפי סעיפים  דירהמחיר ה 4.5
 על סעיפיו הקטנים )כולל(.  21סעיפיו הקטנים עד 

כולל מע"מ בשיעור החוקי כפי שהוא בתוקף  הדירה מחיר חשבון על תשלום כל 4.6
 יחול( על פי דין בשיעור המע"מ עליה)ירידה/ שינויביום החתימה על ההסכם. כל 

, בהתאם הדין פי על כאמורשבון הדירה עליו חל השינוי על כל תשלום על ח
 להוראות הדין ביחס לשינוי.

הקונה מתחייב לשאת במע"מ כדין בגין כל תשלום אחר שהוא חייב בו לפי  4.7
 ההסכם אם חל לגביו מע"מ.

, יתבצע באמצעות השוברים. הקונה יעביר למוכר את השובר דירהתשלום מחיר ה 4.8
 ה של המוכר. המשולם לפי דרישתו הראשונ

למען הסר ספק, תנאי למסירת החזקה בדירה לקונה הנו גמר תשלום על פי חשבון סופי 
 אשר יכלול את ביצוע כל התשלומים שחובתם על הקונה המפורטים בהסכם לרבות בנספחיו.

 .בוטל .5

 הצמדה הפרשי .6

 :זה ובנספח בהסכם 6.1

משמעו מדד תשומות הבניה המתפרסם כל חודש על ידי הלשכה "המדד" 



 

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 
 שיתפרסם במקומו )כפוף ליחס שייקבע ביניהם(.      

)לגבי כל תשלום( משמעו המועד הקבוע לפירעון של כל תשלום שעל  "יום פירעון"
עיל וכל תשלום אחר שעל הקונה לשלם על פי ההסכם חשבון מחיר הדירה כנקוב ל

ו/או נספח זה ואם ייפרע התשלום במועד אחר ובכפוף להוראות הסכם זה להלן, 
 מועד פירעונו בפועל.

שהתפרסם ביום  ________משמעו המדד של חודש "המדד הבסיסי" 
 ._________ 

על חשבון  " משמעו, לגבי כל תשלום שהקונה חייב לשלם למוכרהמדד החדש"
 מחיר הדירה וכל תשלום אחר שעל הקונה לשלם על פי ההסכם  ו/או נספח זה:

או בסמוך לכך לאותו  15 -המדד שיתפרסם ב  -לחודש  1-15תשלום כאמור שבין 
חודש, בכפוף לכך שהמדד שיתפרסם לא ירד ביחס למדד  שהיה ידוע ביום הפירעון 

 של אותו תשלום.

 המדד הידוע ביום הפירעון של אותו תשלום. -חודשל 16-31תשלום כאמור שבין 

לעיל ישולם לפי המדד הידוע  4.2.1אף האמור לעיל, התשלום הנקוב בסעיף  על
 14.4במועד פירעונו בחשבון הפרוייקט, כהגדרתו בהסכם )בכפוף להוראות סעיף 

 את משלם היה לו לשלם הקונה על היה לפיו מהמדד פחות לא אךלהסכם(, 
, ובתנאי מפורש כי תשלום זה נפרע בחשבון זה הסכם חתימת במועד התשלום

לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי  4.2.1הפרוייקט, במועד הנקוב בסעיף 
 יחושבו אזי, להלן 8 בסעיף כאמור, תשלום של ביצועו יקדים והקונה במידה
של אותו   וביצוע ליום עד, בגין אותו תשלום שהוקדם בלבד,  ההצמדה הפרשי
 .בפועלשהוקדם  תשלום

מחיר הדירה וכן כל תשלום מכל סוג שהוא שעל הקונה לשלם למוכר ו/או לעוה"ד  6.2
על פי ההסכם לרבות נספחיו, לרבות כזה שאיננו תשלום על חשבון מחיר הדירה 
ולרבות ריבית פיגורים )ככל שתחול(, יהיה צמוד למדד באופן שאם בזמן פירעונו 

כלשהו יתברר כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, ישלם  בפועל של תשלום
הקונה למוכר את אותו תשלום כשהוא מוגדל באותו היחס של עליית המדד החדש 
לעומת המדד הבסיסי )ההפרש בין התשלום המוגדל כאמור לעיל לבין התשלום 

 "(.הפרשי הצמדההנקוב בהסכם ו/או בנספח זה יקרא לעיל ולהלן: "

עיל, תשלומים שעל הקונה לשלם למוכר בגין מחיר הדירה על אף האמור ל
למדד עד , יהיו צמודים 15.6.2021בהתאם להוראות נספח זה, לאחר יום 

 .15.6.2021שיתפרסם ביום  2021מאי שיתפרסם במועד זה, קרי למדד חודש 

 יתווספו, בהסכם המפורטים מהתשלומים כלשהו תשלום בביצוע הקונה פיגר
 לפי בפועל התשלום או, ההסכם"י עפ התשלום ליום חישובם"י עפ הצמדה הפרשי
, אלא אם כן גבה המוכר בגין מלוא התקופה שבפיגור את מלוא מביניהם הגבוה

ריבית הפיגורים כהגדרתה להלן, שאז לא יגבה המוכר בגין תקופה זאת גם הפרשי 
 הצמדה.

ור לעיל, ביחד הקונה מתחייב לשלם למוכר את הפרשי ההצמדה שיגיעו ממנו, כאמ 6.3
עם הפירעון בפועל של כל תשלום שעל הקונה לשלמו על פי ההסכם ו/או נספח זה 
ובמועד הפירעון בפועל של כל תשלום כאמור. המוכר יערוך את החישוב הסופי של 
הפרשי ההצמדה שמגיעים מהקונה על פי ההסכם ונספח זה, לאחר ביצוע בפועל 

שלם למוכר את יתרת חובו על פי החישוב של כל התשלומים או מרביתם, והקונה י
לפני מסירת  -יום מקבלת דרישת המוכר, ובכל מקרה  14 -האמור לא יאוחר מ

החזקה וכתנאי לה. כל סכום שישלם הקונה ייזקף תחילה על חשבון הפרשי 
  .ההצמדה  ולאחר מכן על חשבון הקרן

 בגין סכומים למוכר ישלם לא הקונה כי מובהר, בהסכם אחרת האמור אף על 6.4
 ככל תשלום כל)ובתוספת  הנומינאלי בערכו הדירה ממחיר הפחותים הדירה מחיר

 (.להלן 7 בסעיף כאמור שיידרש

 פיגורים ריבית .7

בכל מקרה שהקונה יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים המפורטים בהסכם  7.1
ו/או בנספח זה ו/או הנובעים מהם מתחייב הקונה לשלם למוכר או לעוה"ד לפי 



 

 המלווה הבנקהעניין בנוסף לתשלום, ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל 
אשון לפיגור "(, החל מהיום הרריבית הפיגוריםלהלן: "ו לעילבחשבונות חח"ד )

 בו במקרה גם כי, מובהרימים מהמועד הקבוע לתשלום.  שבעהובלבד שחלפו 
 להוראות בהתאם עליו החלים מהתשלומים כלשהו תשלום בביצוע יפגר המוכר
 מהיום החל, הפיגורים ריבית את גם לתשלום בנוסף לקונה המוכר ישלם, הסכם

 .לתשלום הקבוע מהמועד ימים שבעה שחלפו ובלבד לפיגור הראשון

חיוב ריבית הפיגורים יבוצע כך שריבית הפיגורים תצורף לתשלום שעל הקונה  7.2
לשלם למוכר או לעוה"ד לפי העניין, וזאת מדי כל חודש )או חלק יחסי מחודש 
במידה ונותר עד התשלום הבא פחות מחודש( שלאחר מועד התשלום, ותחשב 

 ריבית הפיגורים להבא. ביחד עם אותו תשלום לקרן לצורך חישוב

או לעוה"ד לפי העניין, את ריבית הפיגורים ביחד עם  למוכר לשלם מתחייב הקונה 7.3
פירעון בפועל של התשלום שעל הקונה לשלם למוכר או לעוה"ד לפי העניין. כל 

לאחר מכן על וסכום שישלם הקונה ייזקף תחילה על חשבון ריבית הפיגורים 
 חשבון הקרן. 

לא יקנה לקונה זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל עליו לפי  האמור בסעיף זה 7.4
ההסכם ו/או נספח זה ולא יפגע בכל יתר התרופות, הסעדים והזכויות המוקנות 
למוכר בגין הפרת ההסכם ו/או נספח זה על ידי הקונה, לרבות הוראות לבטל את 

 ההסכם עקב ההפרה. 

 תשלומים הקדמת .8

ה יבקש להקדים את מועד ביצועו של תשלום כלשהו על מוסכם במפורש כי במידה והקונ 
חשבון מחיר הדירה לעומת המועדים הנקובים בהסכם ו/או בנספח זה, הוא יהיה רשאי 
להקדימו ובלבד שקיבל את אישור המוכר מראש. במקרה שהקונה הקדים ביצועו של 

למועד  תשלום בפועל כאמור, ישלם הקונה את התשלום שהוקדם בצירוף הפרשי הצמדה
בו בוצע התשלום בלבד, והמוכר לא יגבה הפרשי הצמדה נוספים ו/או ריבית פיגורים בגין 

 .. תשלום זה. מובהר כי לא יהא בכך כדי להקדים את חיובי המוכר עפ"י הוראות ההסכם

 

 מוסכמים פיצויים .9

להסכם, על כל  7 בסעיףבגין כל חודש איחור במסירת הדירה מעבר לתקופות המפורטות 
הימים הראשונים  60 -מעבר ל 7.13)לגבי סעיף  7.11-7.14סעיפי המשנה שבו, לרבות 

 ארכה למוכר המקנה בדיןאו /ו בהסכם אחר סעיף כלאו /ו, להסכם 9.8-ו 8 סעיפיםאו /ו (בלבד
)להלן בסעיף זה:  דחות/לעדכן את מועד המסירה, במצטבר( ו/או זכות לשמקנה)ככל 

 לאמור בהתאם"(, ישלם המוכר לקונה פיצוי מוסכם קבוע מראש בסכום החוזי המועד"
 .  להסכם 7.13 בסעיף

 כללי .10

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות האמורות בנספח זה לעיל  10.1
לרבות אופן חישוב ומועדי תשלומים, יחולו בדבר הפרשי הצמדה וריבית פיגורים 

גם על כל תשלום מכל סוג שהוא שעל הקונה לשלם למוכר ו/או לצד ג' אחר על פי 
האמור בהסכם, ובלבד שבכל מקרה לא ישלם הקונה למוכר ו/או לצד ג' כאמור 
פחות מסכומי הקרן המקוריים בערכם הנומינאלי )ובתוספת כל תשלום ככל 

 לעיל(. 7עיף שיידרש כאמור בס

 הדירה חשבון על התשלומים יוקדמו החזקה מסירת הקדמת של מקרה בכל 10.2
בטרם ישולמו כל התשלומים שעל  דירהשטרם שולמו. בכל מקרה לא תימסר ה

 הקונה לשלם על פי הסכם זה, לרבות נספחיו.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  __________       _________________ 

                 המוכר       הקונה          


