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 ___מספר )זמני(:  בנין                                       
 ___מספר )זמני(: דירה    

  "למשתכן מחיר"דירת  –מכר  הסכם     
 2019שנת  _____בחודש  __ביום  אביב בתלשנערך ונחתם 

 
 

 
 514482231ח.פ.  ,"מבע גרדנס גינדי בין:

 תל אביב 34העגול קומה ממגדלי עזריאלי, המגדל 
 ;מצד אחד                                                "(המוכר)להלן: "

 
 ת.ז ___________, _____________. 1 לבין: 

 ___________ ת.ז., ______________. 2
 ___________________ מרח' 

 דואר אלקטרוני: _____________________ כתובת
 ___________________: נוסף' טל __________________: 'טל 
                   ("הקונה")שניהם ביחד ולחוד בערבות הדדית, להלן:  

 ;מצד שני             
 

 

 המכרז, והמוכר זכה במכרז;את  הפרסמ( "המחכירים"/""ירמ)להלן: " ישראל מקרקעי ורשות :הואיל

לתנאי המכרז, המוכר התקשר עם המחכירים בחוזה חכירה מהוון, )חוזה החכירה, לרבות  ובהתאם :והואיל
"( ולפיו המוכר יחכור את החכירה חוזה: "להלןכל תיקון בו, לרבות פיצול ו/או איחוד, יקרא 

 המקרקעין מהמחכירים, לצורך, בין היתר, בניית הפרויקט;
 

, פרוייקט, באמצעות הקבלן המבצע, את המהםעל חלק  , אוהמקרקעיןוהמוכר מתעתד לבנות על  והואיל:
 כהגדרתו להלן;

 
בפרוייקט, בתנאים המפורטים  דירהוברצון הקונה לרכוש מהמוכר וברצון המוכר למכור לקונה  והואיל:

 בהסכם זה להלן;

 החכירהוהמוכר מצהיר כי בכפוף למילוי התחייבויות הקונה בהסכם זה במלואן ובמועדן, זכויות  והואיל:
משוחררת מכל שעבוד, עיקול, חוב או זכות צד שלישי  דירהלקונה כשה תוקננה/תועברנה דירהב

 מו, שנרשפרוייקטעל המקרקעין ועל הזכויות בגין ה ים, למעט שעבודהמחכיריםכלשהו, למעט זכויות 
 17בהתאם להוראות סעיף  דירהביחס ל ואשר יוחרגו ,בהסכם זה ולטובת הבנק כהגדרת מוו יירשא

 להלן;  7.4להלן ולמעט כמפורט בסעיף 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים  .1

המבוא להסכם זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים  1.1
  כיתר תנאיו. 

 כותרות סעיפי ההסכם אינן חלק ממנו ולא תילקחנה בחשבון לפירושו. 1.2

 רשימת נספחים 1.3

 מפרט טכני.  - נספח א'  1.3.1

 תכניות.  - נספח ב'  1.3.2

  ומועדים.נספח תשלומים   - נספח ג'  1.3.3

  יפוי כח בלתי חוזר.   - נספח ד'  1.3.4

 נספח ליווי בנקאי.  - נספח ה'  1.3.5

 חדר טרנספורמציה.  -לתקנון הבית המשותף  תוספת    -    'ו נספח 1.3.6

                     / 1950 -"י התש -השבות חוק פי על לעלות זכאותתצהיר   -    2-ו 1'ז נספח 1.3.7

 להלן(. 30.7להוראות סעיף )יצורף בהתאם זר  נתיןתצהיר 
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  .בשימוש לא  - ח'  נספח 1.3.8

  .לא בשימוש  - ט'  נספח 1.3.9

  .)ככל שרלוונטי( נספח רכישה מוקדמת  - נספח י'  1.3.10

 .משתכןדיירי מחיר ל של התחייבות וכתב תצהיר  - 'יא נספח 1.3.11

  .ניהול הסכם - ' בי נספח 1.3.12

: "חוק המכר להלן) 1973 -"גהתשל)דירות(,  המכר חוק פי על המותרות הסטיות כיבזאת  מוסכם 1.4
 כאי תחשבנה לא הן, ומהתוכניות מהמפרט ייהיראו אותן כסט ולאהן סטיות קבילות,  )דירות("(

. הקונה מאשר כי מבחינתו במאומה הקונה את תזכינה ולא שינויו או זה הסכם כהפרתאו /ו התאמה
ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי המוכר בשל  כל הגדלת שטח, מידות או כמויות אינה מהווה סטייה

 .כך

הינו חצר ו/או גינה, הרי שסימון החצר ו/או הגינה וגבולותיהן אינם  דירהמובהר כי ככל שחלק מה
 ,סופיים וכי כל תוספת לשטחן ללא הגבלה ו/או שינוי צורתן לא יהווה הפרה של התחייבויות המוכר

 .ולקונה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך מכרזהובלבד שהדבר ייעשה בהתאם להוראות 

 אופן עשוי"ב, וכיו המקרקעין בספרי רישום, ארנונה חישוב לצרכי וןכג, אחרים לצרכים כי מובהר
להיערך באופן שונה מהאופן המתואר לעיל ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי  דירהה שטח חישוב

 המוכר בקשר לכך.

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים פירושים כדלקמן:

  -"המקרקעין"  2.1

 109מגרש הגדרת המקרקעין תהא:  ,עפ"י התב"ע 109 במגרששייבנה ככל שהיחידה תיבנה בבניין 
 ;6231בגוש 118,119,123,124,144מחלקות חלק עפ"י התב"ע, המהווה 

 110מגרש עפ"י התב"ע, הגדרת המקרקעין תהא:  110במגרש שייבנה ככל שהיחידה תיבנה בבניין 
 ;6231בגוש 117,118,122,123,144מחלקות חלק  עפ"י התב"ע, המהווה

 

כתוצאה מאיחוד, פיצול, חלוקה, הפרדה, פרצלציה,  הנ"ל  למקרקעיןכל זיהוי אחר שיינתן  לרבות
רישום בית משותף, הליכי תכנון שיאושרו וכיוצ"ב. המוכר יהיה רשאי לפעול על פי שיקול דעתו 

 עם מגרשים ו/או חלקות אחרים םו/או איחוד המקרקעיןו/או על פי הוראת כל רשות לפיצול  הסביר
ו/או לחלוקתם ו/או לחלוקת מי מבניהם  להלן 5.2לרבות המקרקעין האחרים כהגדרתם בסעיף 

מחדש, ובמידה שיעשה כן יכונו החלקות ו/או המגרשים המפוצלים ו/או המאוחדים ו/או 
 ";המקרקעין" -ם החדשים שייווצרו המחולקים ו/או המגרשי

 או כל תכנית אחרת שתחול על המקרקעין; 1005תמ"ל/  מס' תכנית -"התב"ע"  2.2

על פי שיקול  בשלביםאו  במקביל המקרקעין על ייבנו אשר, בניינים מספרו/או  בניין  –"הפרוייקט"  2.3
וכו', בכפוף לאמור  ו/או אחרים שטחים טכניים או/ושטחי מגורים  ובהם של המוכר הסבירדעתו 

כי כל המופיע בתוכניות ביחס  מובהרשל המוכר. הסביר הכל על פי שיקול דעתו להלן,  5.2בסעיף 
מלבד הבניין, ככל שמופיע, אינו מחייב את המוכר והמוכר  המקרקעיןו/או  הפרוייקטליתר חלקי 

אף האמור,  על .ואם לאו בניין, מלבד ההמקרקעיןו/או  הפרוייקטרשאי לבחור אם לבנות ביתר 
גם למקרקעין  את הפרוייקט להרחיב ו הסבירדעת שיקול יוכל עפ"י מוכרהעת  בכלכי  מובהר

לקבוע כי  ואףלצמצמו,  או ,)לרבות המקרקעין האחרים כהגדרתם להלן( סמוכים ו/או אחרים
 ו הסביר שלתהיה שונה ביחס לסעיפים שונים בהסכם זה, עפ"י שיקול דעת הגדרת הפרוייקט

 ; כאמור לעיל המוכר יקבע אותם שטחיםל תתייחס לעילדש ההגדרה כאמור ובמקרההמוכר, 

הבניין הנבנה או שיבנה על המקרקעין כמפורט במפרט הטכני )נספח א' להסכם(  –"הבניין"  2.4
 במקרקעיןבניין אחד מתוך מספר בניינים  והוא דירהבו תמצא הובתוכניות )נספח ב' להסכם( ואשר 

 ; בהגדרת הפרוייקט , בכפוף לאמורקטיבפרויו/או 

 לנספח ג' להסכם זה;  2כמשמעותה בסעיף  –"  דירה"ה 2.5

, לרבות הנספחים לו, וכן כל תיקון בו המפרט הטכני המצורף כנספח א' להסכם זה - המפרט"" 2.6
 ;בהתאם להוראות הסכם זה

בהתאם להוראות הסכם  ן, וכן כל תיקון בההתכניות המצורפות כנספח ב' להסכם זה - "התכניות" 2.7
  ;זה
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 נספח ג' להסכם זה;ל 4.1 בסעיףכמפורט  דירהה תמורתהמחיר שישלם הקונה  –" דירה"מחיר ה 2.8

ביטוח ו/או גורם נוסף ו/או  כל בנק/חברתו/או "מ בע הפועלים בנק– "המלווההבנק " או"הבנק"  2.9
אחר, אשר יעניק לווי פיננסי לפרוייקט ו/או ינפיק ערבויות/פוליסות ביטוח עפ"י חוק מכר לרוכשי 

)להלן:  1974 – הבהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל" דירותה
  ;למוכר מימון יעמידאו /ו"( (השקעות)הבטחת  המכר חוק"

ו/או כל חשבון אחר שיחליף בע"מ  הפועליםבבנק   600 מס' סניףב 585879 -"חשבון הפרוייקט"  2.10
)ככל שלא מולא בחתימה, יהיה חשבון הפרוייקט החשבון  פרוייקטאותו לצורך העמדת האשראי ב
  ;עליו יודיע המוכר לקונה בכתב(

עפ"י  דירהזכויות הקונה במשכון  -"כספי מוסד לטובת משכנתא" או"משכנתא לטובת קונה"  2.11
בדרך  פוליסת ביטוח/מכר ערבות של הסבההחברות ו/או  ברשםהסכם זה ברשם המשכונות ו/או 

פוליסת /של מתן הוראה בלתי חוזרת בדבר העברת הכספים המגיעים במקרה של מימוש ערבות מכר
התחייבות לרשום  בגיןו/או חתימת המוכר על רישום ו/או התחייבות לרישום הערת אזהרה  ביטוח

, הכל לטובת מוסד כספי מממן )בנק או חברת ביטוח( )להלן: דירהמשכנתא על זכויות הקונה ב
ו/או כל חלק ממנו  דירהה מחיר תשלום מימון לצורך לקונה הלוואה בפועל יתןי( ש"מוסד כספי"

 (;"וואהההל)להלן: "

לבנות את הבניין, לרבות כל שינוי ו/או תיקון  יהיההיתר בניה כדין על פיו ניתן  –" הבניה היתר" 2.12
 להיתר;

 "ירמ ידי על שפורסם נספחיו כלעל  2016/393תא/ 'מס למשתכן מחיר במסלולמכרז  –" המכרז" 2.13
 ;ובו זכה המוכר

בהתאם להוראות הסכם זה "י המוכר ו/או מי מטעמו ו/או עכל חברה שתיקבע   - חברת הניהול"" 2.14
 ;, ככל שתיקבעו/או הסכם הניהול

 העסקה .3

באופן  דירההמוכר מתחייב בזה למכור לקונה והקונה מתחייב בזה לרכוש מהמוכר את ה 3.1
הנקוב להלן ובכפוף לתשלום מלוא התמורה וקיום שאר תנאי הסכם זה ע"י הקונה במלואם 

 ובמועדם.

, במצבם בעת חתימת הסכם ובסביבתם במקרקעיןלו האפשרות לבקר  ניתנהלקונה כי  הודע 3.2
בעצמו או ע"י יועץ מטעמו את המקרקעין ואת  ולבדוק לראות האפשרות לו ניתנה וכיזה, 

הוראות הסכם זה  ואת ,ובסביבתם במקרקעין והתשתיות המתקנים, המערכות תאסביבתם, 
רישום המקרקעין, התב"ע ותכניות  נסח לעיונו לקבל שבאפשרותולו  הודעכי  וכןונספחיו, 

 השימושיםפירוט בדבר  הכוללות דירה, סביבתם ועל ההמקרקעין עלבנין הערים החלות 
ו/או במקרקעין  ו/או שבקרבת המקרקעין במקרקעיןהשונים המותרים על פי התוכניות הנ"ל 

לבין  המוכרשנחתם בין  יהיהבנ חוזה ,המכרז, המפרט והתכניות המצורפות להסכם, אחרים
 המוכר זכויותבין היתר על  המעידים "(, הבניה חוזה)להלן: " רמ"י ישראל באמצעות  ממשלת

  .דירהבאו /ו במקרקעין

 לא בשימוש.  3.3

 פרויקט הוראותיחידות בהמן  רובעל  חלותשבהתאם לתנאי המכרז, כי ידוע לו  מצהיר הקונה 3.4
חלק "י הוראות המכרז עפש. בנוסף מצהיר הקונה כי ידוע לו "מכרז במסלול מחיר למשתכן"

או /ו "(משרדההשיכון והבינוי )להלן: "לזכאי משרד  ישווקו/שווקובפרויקט  הדירותמן 
במסגרת  וחלק מהדירות בפרויקט שווקו/ישווקו שלא למשפרי דיור עפ"י הוראות המכרז

  .מחיר למשתכן )שוק חופשי(

ולאור העובדה כי הדירה הנמכרת במסגרת הסכם זה הינה דירת "מחיר , לעיל האמור לאור
כי ביום חתימת הסכם זה לא עמד  בכל שלב שיתברר ככל כי ומתחייב מצהיר הקונהלמשתכן" 

הקונה בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או הונפקה לו תעודת זכאות בטעות ו/או 
הקונה לרכוש דירה בפרויקט, הרי שידוע לו והוא מסכים  מכל סיבה אחרת שבגינה לא היה זכאי

שהמוכר יהא רשאי לבטל הסכם מכר זה שנחתם עימו בהודעה לקונה, והקונה לא יהיה זכאי לכל 
פיצוי בגין הביטול האמור. במקרה של ביטול הסכם המכר כאמור, הקונה מתחייב לחתום על כל 

בות על תצהירי ביטול עסקה לרשויות מיסוי מסמך שיידרש לשם ביטול הסכם המכר כאמור, לר
מקרקעין, הכל עפ"י דרישה ראשונה מאת המוכר. אין באמור כדי לגרוע מסעדי המוכר עפ"י הסכם 

 זה ו/או עפ"י כל דין במקרה של ביטול הסכם מכר זה כאמור.
 

כרז מובהר כי חוזה זה אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במ כן
 את להגביל, החוזה מסעיפי אחד לכל ביחס אישור להוות כדי זה באישור אין"מחיר למשתכן". 

 כנגד טענות לטעון הרוכש אפשרות את לשלול או להגביל, החוזה על"מ מו לקיים הרוכש של זכותו
. סעיפיו כנגד שיפוטית ביקורת מפני כלשהי חסינות לחוזה להקנות כדי או דין כל פי על החוזה סעיפי
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 תגברנה בו המוזכר מסמך כל הוראות לבין זה הסכם הוראות ביןסתירה /התאמה אי של במקרה
 הוראות לבין זה הסכם הוראות בין סתירהאו /ו התאמה אי של במקרה אך, זה הסכם הוראות
  הוראות המכרז. תגברנה המכרז

 דירהבניית ה .4

"ב" להסכם זה,  -בהתאם למפרט ולתכניות כמפורט בנספחים "א" ו דירההמוכר יבנה את ה 4.1
   בהתאם להיתר הבניה ובכפוף להוראות הסכם זה.

 יהילעיל, הן סטיות קבילות, לא יראו אותן כסט 1.4מוסכם בין הצדדים, כי סטיות כמפורט בסעיף 
או כשינויו, ולא מהמפרט הטכני ומהתוכניות, הן לא תחשבנה כאי התאמה ו/או כהפרת הסכם זה 

  שהי.כלתזכינה את הקונה בזכות תביעה 

חלופה לגביה נקבע  ו/או בתיק דייר ו/או בכל מסמך אחר הטכני במפרט מצוינת בו מקרה בכל
במפורש כי היא לבחירת הקונה, מתחייב הקונה להודיע לקבלן המבצע ו/או למוכר  "להנ במסמכים

ראשונה של הקבלן המבצע או המוכר, לפי העניין על בחירתו מתוך החלופות, מיד עם דרישתם ה
ולא יאוחר מהמועד אותו יקבעו למתן ההודעה. היה והקונה לא יודיע לקבלן המבצע או למוכר, לפי 

 , לאחר מתן התראה על כך לקונהאו הקבלן המבצע העניין, על בחירתו כאמור, יהא רשאי המוכר
, לבחור את החלופה עבור ע על בחירתו כאמורימים במהלכה לא הודיע הקונה לקבלן המבצ 14בת 

ולקונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי  הסבירהקונה, לפי שיקול דעתו 
 הקונה, אמורכ המבצע והקבלן המוכר זכויותמ לגרוע מבלי .ו/או כלפי הקבלן המבצע המוכר

' וכו חשמל, אינסטלציה לרבות, הדירה תכניות קבלת ממועד ימים 30-מ יאוחר ולא עד כי מתחייב
או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידי הקבלן  "( מאת הקבלן המבצע לידיוהדייר תיק)להלן: "

, יעביר לידי הקבלן המבצע את תיק הדייר כשהוא השלים את כל בחירותיו כאמור לעיל וכן המבצע
לוותר  ניתן אשררט, ככל שקיימים כאלו ובמפ פריטיםלקבלן המבצע האם ברצונו לוותר על  הודיע

 ,. מוסכם כי ככל והקונה לא יעמוד במועד כאמורזה הסכםו/או  המפרטעליהם בהתאם להוראות 
 המוכרימים מראש במהלכם לא הודיע הקונה על רצונו כאמור,  14לאחר מתן התראה לקונה בת 

, לבטל את בחירת החלופות במלואן ו/או הסבירו/או הקבלן המבצע יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם 
ולקונה לא  ,הסביר דעתו לשיקול בהתאם המפרט"י עפבאופן חלקי ו/או להשלים את בניית הדירה 

 .בעניין זה כלפי המוכר ו/או כלפי הקבלן המבצע  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תהא כל

להלן ו/או בכל מקום אחר בהסכם זה, הודע לקונה ע"י  8אף האמור בסעיף זה לעיל ו/או בסעיף  על 
המוכר כי  ככל ובמועד החתימה על הסכם זה החל או הסתיים שלב הביצוע הרלבנטי, ביחס לדירה, 
לביצוע בחירות מתוך החלופות כאמור בסעיף זה לעיל ו/או לביצוע ויתורים על פריטים כהגדרתם 

כאמור ובמקרה  הויתוריםלהלן, אזי ייתכן והקונה לא יוכל לבצע את הבחירות ו/או את  8.1סעיף ב
זה המוכר ו/או הקבלן המבצע יהיו רשאים להשלים את בניית הדירה עפ"י המפרט בהתאם לשיקול 

 .הסבירדעתם 

הלן: לו לעילתבנה על ידי קבלן מבצע מטעם המוכר ) דירהשהכי הובא לידיעתו  מאשרהקונה  4.2
קבלן מבצע עם  יתקשרשל המוכר. המוכר מתחייב, כי  הסביר"(, לפי שיקול דעתו המבצע הקבלן"
  .פרוייקטיהיה קבלן רשום על פי החוק ובעל סיווג מתאים לבניית הש

אופן עבודות הבניה והפיתוח והיקפן, לרבות הקצב, המיקום, הגודל, הצורה, החומרים, אם ובמידה  4.3
ובחירתו, ובהתחשב  הסביר קול דעתויבהסכם זה ו/או במפרט, ייקבעו ע"י המוכר לפי ששלא צוינו 

 .םככל שיועמדו דרישות אלה על יד המפתחת הרשותו "ירמ, בדרישות רשויות התכנון המוסמכות

, לןלה 7.7 סעיףכהגדרתו ב תימסר לקונה במועד המסירה דירהב החזקה, זה בהסכם לאמור בכפוף 4.4
 ופנויה מכל אדם וחפץ ,להלן, ראויה לשימוש 7.2גמורה כאמור לעיל וכאמור בסעיף  דירהכשה

 לטובת המשכנתאוחופשיה מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא או זכות אחרת של צד שלישי, למעט 
, בכפיפות לכך שהקונה ימלא, קודם למועד המסירה, את כל אותן (לעיל)כהגדרתה  כספי מוסד

, ובמיוחד דירהההתחייבויות שהתחייב למלאן בהתאם להוראות הסכם זה לפני מסירת החזקה ב
סילוק בפועל של כל תשלום שהקונה התחייב לשלם למוכר ולכל גוף, אדם, או רשות אחרים עפ"י 

הצמדה ו/או ריבית ו/או הוצאות אחרות ככל שנגרמו  הוראות הסכם זה ו/או הדין לרבות הפרשי
או נתהוו במקרה של איחור בתשלומים, הכל עפ"י הוראות הסכם זה, ובכפוף להחזרת הערבות 

 להלן.  15אם קיבל אותה כבטוחה מהמוכר לפי סעיף  ,פוליסת הביטוח/הבנקאית

 תכנון ובניית הפרוייקט .5

בלבד,  דירהב הזכויות אתקונה כי הנו רוכש מהמוכר ל והודע לקונה מוכרכי הינו  מצהיר המוכר 5.1
ו/או עקב אילוצי  בהתאם לדרישת הרשויותיפעל לתיקון היתר הבניה  שהמוכרכי ככל  קונהל והודע

ו/או לצורך  לאמורבהתאם לרבות ייתכנו שינויים בתכניות ו/או במפרט, , ביצוע ו/או בקשר עמם
למוכר שקונה הודע ל. כמו כן, , הכל בכפוף להוראות המכרזהוראות הסכם זה ביצוע פעולות מכח

מכל אחד מהבניינים במקרקעין למקרקעין אחרים  ו/או שימושים/יעודים הזכות לנייד זכויות בניה
או ממקרקעין אחרים לכל אחד מהבניינים במקרקעין וכמו כן לנייד זכויות בניה ו/או 

מהבניינים נשוא המקרקעין לכל בניין/נים אחר/ים בתחום שימושים/יעודים בין כל אחד 
 המקרקעין.
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המוכר יהיה זכאי לבנות מבנים נוספים על המקרקעין או על שטחי קרקע נוספים שיאוחדו עם  5.2
 מחייבת רלוונטית חדשה"ע תב לכלבהתאם  לרבות, ו/או שירכשו על ידי המוכר המקרקעין

: ביחד ולחוד להלןו לעיליכונו  אלו מקרקעין) ו/או על מקרקעין אחרים ,לתוקףשנכנסה /שתיכנס
)לרבות בדרך ו/או כמות בניינים  דירותאו לגרוע כמות /וובין השאר, להוסיף   ,"(אחרים מקרקעין"

 יןיו/או היקף שימושי/יעודי שטחים בבנו/או בדרך של איחוד בניינים(  רותידאיחוד ו/או  פיצולשל 
בפרוייקט, לנצל זכויות בניה סמוכים ו/או במקרקעין אחרים ו/או  במקרקעיןו/או  ו/או במקרקעין

ין, לרבות הגדלת צפיפות, אם יהיו, או לעשות כן לגבי שטחי קרקע נוספים שיאוחדו עם ינוספות בבנ
 סמוכיםהמקרקעין, לפצל או לאחד או לאחד ולפצל מחדש את המקרקעין ולרבות עם מקרקעין 

ו/או להפריש חלקים מהמקרקעין ומזכויות הבניה על המקרקעין הקיימות  להעביר, ו/או אחרים
ו/או העתידיות, בין לצרכי ציבור ובין לצרכים אחרים, ליצור זיקות הנאה על המקרקעין ו/או על 

זכויות ו/או לטובת המקרקעין, ו/או ליתן זכויות מעבר ובין היתר , אחריםו/או  סמוכיםמקרקעין 
את הפיתוח  לשנותלמעבר ציבורי לאדם ו/או רכב, לטיפול בתשתיות ציבוריות תת קרקעיות, 

לשנות את מספר )לרבות שינויים בתשתיות( במקרקעין ו/או במקרקעין סמוכים ו/או אחרים, 
 לרבות אחריםבמקרקעין ו/או במקרקעין סמוכים ו/או  ו/או בפרויקטהקומות בכל אחד מהבניינים 

 בקומות חדריםאו /ו מבניםאו /ו דירות ו/או גריעת )מבלי לפגוע בכלליות האמור עד כה( הוספת
 החצרותאו צורת /ו, לשנות את מיקום , בין היתר הוספת חדרי גגו/או תיגרענה שתיווספנה

 ככל, המשותף הרכוש את המהווים)לרבות חצרות הבניין( הפתוחים  השטחיםהצמודות ו/או 
ו/או החצרות הצמודות לדירות הגן בפרוייקט ככל שישנן בפרוייקט, לשנות את  כאלה שישנם
 המשרתים המתקניםאו /המערכות ו או/ו המשותפים השטחים גודלו/או את  צורהו/או את  מיקום

 במקרקעין אחרים לבניינים , לנייד מקומות חניההמקרקעין אתאו /ו הפרוייקטאו את /ו הבניין את
או לשנות /ו למקרקעין אחריםו/או  סמוכיםאו ממקרקעין /ו אחריםאו במקרקעין סמוכים ו/או /ו

ו/או הוספת  מהרכוש המשותף שטחים)לרבות באמצעות הוצאת את היקף שטחי הרכוש המשותף 
אותם משמשים  היעודיםו/או הוספת ו/או גריעת השימושים ו/או  שטחים לרכוש המשותף

לשנות את סוג ו/או מיקום ו/או צורה ו/או מספר מקומות החניה ו/או  או/ו( השטחים המשותפים
 אולרבות להוסיף ו/או לגרוע חניות  פרוייקטבניין ו/או בההמחסנים ו/או חדרי האשפה ו/או לובי 

 חניון שקיים כלכאו קומות מרתף, ככל שקיים חניון תת קרקעי )שלעניין זה מובהר כי /ומחסנים 
הרי  "(,קרקעי תת חניון)להלן: " לאו אם ובין)במלואו ו/או בחלקו( , בין אם מקורה קרקעי תת

לרבות עם  לפצלםאו /ו לחברם וכן, מרתפים מספר או אחד מרתף לבנות רשאי יהא המוכרש
, הכל על פי שיקול תוך קביעת זכויות מעבר ו/או זיקות הנאה ביניהם אחריםסמוכים ו/או  מקרקעין

באופן בו יפוצל החניון  לרבותהחניון כהגדרתו להלן או צורת /ושטח  את ו/או לשנות (הסבירדעתו 
ובמקרה של הגדלת שטח החניון מוסכם של המוכר  הסבירחניונים נפרדים לפי שיקול דעתו  למספר

, אם במקרקעין ואם במקרקעין יון אף אל מעבר לגבולות המקרקעיןכי תותר הגדלת שטח החנ
ו/או הרחבת שטחי החניה ו/או המחסנים אל מעבר לגבולות המקרקעין ו/או  אחריםאו /ו סמוכים

שינוי במיקום החניות והמחסנים ו/או החניון )בין אם הוא חניון עילי מקורה או לא ו/או בין אם 
ו דעת שיקול"י עפאו בין אם הוא חניון תת קרקעי בחלקו וחניון עילי בחלקו /והוא חניון תת קרקעי 

 על אף האמור אחרת בהסכם, כי שמובהר ךות ("החניוןיקרא להלן בהסכם זה: " ,המוכר הסביר של
כדי להוות מצג ו/או התחייבות של המוכר כי קיים ו/או  אין באזכור בהסכם של "חניון תת קרקעי"

 בפרק ב' למפרט הטכני 6.1.1במפורש בסעיף  יצוין אלא אם חניון תת קרקעי יקטפרוייהיה קיים ב
להקים או  המוכר ו הסביר של, וזאת מבלי לגרוע משיקול דעתכי קיים בפרוייקט חניון תת קרקעי

ו/או הכניסה לחניון, כולם או חלקם ו/או במספר  לא להקים את החניון התת קרקעי כאמור,
או שינוי במיקום ו/או בצורת כניסת /ווכו',  ןהכניסות אל החניון ו/או היציאות ממנו ו/או במיקומ

אך ורק עקב הכל כלי הרכב לבניין ו/או לבניינים סמוכים ו/או לפרוייקט ו/או לבניינים אחרים, 
 ו/או מחוזה החכירה מהמכרזכמתחייב או /ו ו בקשר עמםדרישת רשויות ו/או אילוצי ביצוע ו/א

בכפוף לקבלת ו, חדשה רלוונטית מחייבת שתיכנס לתוקף "עתב כל מכחאו /ו הבניה מחוזהאו /ו
 אישורים מתאימים מהרשויות המוסמכות. 

 למען הסר ספק, החברה לא תהיה רשאית להתקין מתקנים סלולריים על גג הבניין.      

שתכנון הפרויקט לא יאושר ו/או ישונה עפ"י דרישת הרשויות  ככללגרוע מהאמור לעיל,  מבלי      
 מספר את להפחיתאו /ו במקרקעין ים/נוסףבניין/נים  בנותל, יהא המוכר זכאי בלבד המוסמכות

או /ו בבניין הדירות מספר את להפחיתאו /ו, בפרויקט אחרים בבנייניםאו /ו בבניין הקומות
של  הסבירלפי שיקול דעתו  הכולו/או לשנות את גודל שטח החניון,  טאחרים בפרויק ניםבבניי

 .המוכר

 

ו/או  לפעול לשינוי התוכניות של הפרוייקט ו הסבירשיקול דעתיוכל על פי מוכר ה כי לקונה הודע 5.3
ובין אם מיוזמת הרשויות )אך ורק בדרך של הקלות( , בין אם מיוזמתו לתקן את היתר הבניה

ין מיקום הבניינים במקרקעין ילרבות לענ ,ו/או עקב אילוצי ביצוע ו/או בקשר עמם המוסמכות
מיקום  ,ו/או מספר הבניינים במקרקעין ובפרוייקט ו/או במקרקעין סמוכים ו/או אחרים פרוייקטוב

ין בתוך י, שינוי מקומו של הבנפרוייקטהחניות, שינוי המרחקים בין הבניינים במקרקעין וב
 כרכוש ותירשמנה אורחים חניות תהיינה החניות מן חלק כי קביעה לרבותהמקרקעין, סוג החניות )
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או  ()בין אם מקורות ובין אם לאוולרבות קביעה כי כל או חלק מהחניות תהיינה עיליות , משותף
, מספר מקומות החניה, מספר קומות מרתף לחניות, תת קרקעיות )בין אם מקורות ובין אם לאו(

ככל שקיים חניון תת קרקעי, חלוקת מקומות החניה, שטחי מקומות החניה, דרכי הגישה לבניין, 
מיקום דרכי הגישה כאמור,  לרבותלמקרקעין, לפרוייקט, למפלס החניה, לחניה ולרכוש המשותף, 

 מו, ככל שימוקלהלן 12.5וחדרים אחרים כאמור בסעיף  להלן כהגדרתו הטרנספורמציה חדר מיקום
, ופרטי תכניות הפיתוח, תכנון קומת הקרקע, שינוי גובה הקומות, שינוי גובה הבניין ו/או פרוייקטב

ו/או מספר הקומות בהם )תוך  אחריםו/או  סמוכיםו/או במקרקעין  בניינים אחרים בפרוייקט
בבניין ו/או  הדירותשמובהר לעניין זה כי אין במספר קומה בכדי להעיד על גובהה( ו/או כמות 

איחוד ו/או  פיצול)לרבות בדרך של  אחריםו/או  סמוכיםו/או במקרקעין  ם אחרים בפרוייקטבבנייני
. בכל העניינים הנ"ל יהיה המוכר רשאי להחליט במהלך הבניה ות ו/או בדרך של איחוד בניינים(ריד

אך ורק בדרך של הקלות ביוזמת המוכר ו/או  , הכלםין ושל הפרוייקט ו/או אף לאחר סיומישל הבנ
ובכפוף להוראות המכרז  דרישת הרשויות המוסמכות ו/או עקב אילוצי ביצוע ו/או בקשר עמםלפי 

  .וחוזה הבניה

כי בהתאם לדרישות תכנוניות ו/או לדרישות הרשויות  הודע לקונהלגרוע מן האמור לעיל,  מבלי
שאינן תקפות במועד חתימת ההסכם( ו/או עפ"י שיקול הרלוונטיות )לרבות עקב אישור תב"עות 

ייתכן ויבוצעו שינויים בדרכי עקב אילוצי ביצוע ו/או בקשר עמם בלבד המוכר  ו הסביר שלדעת
ו/או לבניינים סמוכים ו/או  לבנייןו/או  למקרקעין בכניסותהתנועה ו/או  בהסדריהגישה ו/או 

)לרבות באופן  אחריםאו /ו סמוכים במקרקעיןאו /ו מקרקעיןב התנועה תכנית תשתנהאו /ואחרים 
 מקרקעיןאו /ו מקרקעיןשישפיע על מיקום מקומות החניה( ו/או ישתנה תכנון הפיתוח ו/או תכנון ה

בדרך של תוספת  לרבות אחרים, ניםבבנייו/או  בבנייןו/או קומות הקרקע  אחריםאו /ו סמוכים
ו לגרוע מהאמור לעיל, הקונה מצהיר כי ידוע לו כי לפי שיקול דעת מבלי .דירה/ות גן על הצמדותיה/ן

המוכר, יתכן ובמקרקעין ו/או בבניין יהיו חניות/ מקומות חניה אשר המוכר יקנה בהם  הסביר של
 אחר בבניין אולם במקרקעיןזכות )בעלות/חכירה/בכל אופן שימצא לנכון( למי שיש/ יהיו לו זכויות 

למקרקעין ו/או במקרקעין אחרים, אף אם למי שיקבל את  כים/הסמוך ים/במגרשו/או  בפרוייקט
  .אותן זכויות אין ולא יהיו זכויות אחרות במקרקעין

 

זה "שינויים" ו/או "תיקונים" כאמור לעיל מתייחסים, לרבות, אך לא רק, לשינויים ו/או  בסעיף
ו/או ברכוש המשותף  תיקונים בשטחים הציבוריים ו/או בחזיתות ו/או בשטחים המוצמדים

 וכדומה. 

 במקרקעין, על הצמדותיהן ו/או מבנים תדירוהקונה מסכים לכך שחלקי הפרוייקט ו/או שאר ה 5.4
אך בכפוף לאישור המוכר  ו הסביר שלבהתאם לשיקול דעתאו לא ייבנו /וייבנו  אחריםאו /וסמוכים 

 לבנייתם בכל צורה שהיא.והוא מתחייב ומצהיר, כי לא יפריע הרשויות המוסמכות 

שהמוכר יהיה רשאי להמשיך ולבנות את הבניין ו/או הפרוייקט ו/או חלקים ממנו ו/או  הודע לקונה 5.5
או /ובניינים אחרים במקרקעין ו/או בניינים שייבנו, אם ייבנו ע"י המוכר, בסמוך למקרקעין 

ו/או חלקים מהם, בתקופות ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו  אחריםו/או  סמוכים במקרקעין
 . דירהשל המוכר, גם לאחר מועד מסירתה של ה הסביר

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקונה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוכר יהיה זכאי להוסיף  מבלי
ו/או הוראת חוק  הכל הקלל בהתאםו/או בפרויקט  בבנייןו/או קומה/ות  נוספותולבנות דירה/ות 

של המוכר, ובכל שלב שהוא, גם לאחר מועד  הסביר, על פי שיקול דעתו קיימות ו/או עתידיות
מסירתה של הדירה ולרבות לתקן ו/או לשנות את היתרי הבניה של הבניין וזאת גם לאחר שיתקבל 

ו/או בקשר , בדרך של הקלות ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או עקב אילוצי ביצוע היתר הבניה
 .עמם

ו/או קומה/ות נוספות  ות/דירה יבנה והמוכר במידה כי לו ידוע כי, הקונה ומאשר מצהיר כן
לאחר מועד מסירתה של הדירה, כאמור לעיל, אזי יהיה המוכר זכאי  לרבות, בפרויקט כאמור

לאחר לצורכי ביצוע העבודות הנ"ל.   להשתמש בכל חלק של הרכוש המשותף בבניין ו/או בפרויקט
המוכר ינקוט באמצעים סבירים שיידרשו להקטנת ההפרעות, לרבות מועד מסירתה של הדירה 

 רוכשה בדירת הסביר השימוש יפגע שלא ובלבד ה סבירותביצוע עבודות כאמור ברצף ובשעות עבוד
 .להודיע זמן סביר מראש ע"י תליית מודעה בבניין על קיום העבודות ישתדלו ובהצמדותיה

או /והמוכר יהיה רשאי לעשות בשאר חלקי הבניין ו/או הפרוייקט ו/או בבניינים סמוכים מוסכם כי  5.6
 .הסביר, אם וככל שיבנו על ידו בסמוך למקרקעין, לפי שיקול דעתו אחרים במקרקעין

או אי קיומם ו/או /ועם קיומם  בקשרהמוכר  ו הסביר שלהקונה נותן הסכמתו מראש, לשיקול דעת 5.7
ו/או בניינים  דירותו/או  של שאר חלקי הפרוייקט ו/או שטחיםמתכונת בנייתם ו/או אי בנייתם 

ו/או לשינויים שיבקש  אחריםאו /ו סמוכיםבמקרקעין או לא ייבנו במקרקעין ו/או /ונוספים שיבנו 
ו/או לשינויים שיידרשו על ידי רשויות ו/או עקב אילוצי ביצוע ו/או בקשר  הקלות בדרך שלהמוכר 

שייבנו, אם יבנו,  ו/או אחרים ו/או בבניינים סמוכים אחריםו/או  סמוכיםו/או במקרקעין , עמם
 בסמוך למקרקעין, בכל צורה שהיא.  
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 הבנייןהמוכר יהיה רשאי להתנגד או שלא להתנגד לכל הליך תכנוני אותו יבקש צד ג' בקשר עם 
ו/או להגיע  אחריםאו /ו סמוכים מקרקעיןבו/או  במקרקעין לרבותאחרים  בנייניםו/או עם 

כל הנוגע לאותם הליכים תכנוניים, ובלבד שלא יהיה באמור להסכמות כלשהן עם צד ג' כאמור ב
 על פי הוראות ההסכם. דירהבכדי לפגוע בזכויות הקונה לשימוש ולגישה סבירים ב

כי כל זכויות הבניה ביחס לחלקו של המוכר במקרקעין, כפי שקיימות עתה ו/או כפי מוסכם בזה,  5.8
)ובלבד שאין מדובר בזכויות שמועד היווצרן הינו לאחר שהמוכר מכר את כל  שתהיינה בעתיד

רשאי לנצל את זכויות הבניה )או שלא  והוא, שייכות למוכר בלבד, (ו/או בפרויקט הדירות בבנין
לניידן  או/וצד ג'  לכלאו למכרן /ו, לרבות אך לא רק, להעבירן הסבירקול דעתו ילפי שלנצלן( 

לנייד זכויות בניה מבניין/ים במקרקעין לבניין/ים אחרים  או, אחריםו/או  סמוכיםלמקרקעין 
, למקרקעין. הוראות הסכם זה אחרים או/ו סמוכיםבמקרקעין או לנייד זכויות בניה ממקרקעין 

אינן מגבילות את המוכר בשימוש, ניצול, יעוד ותכנון זכויותיו במקרקעין ואינן מקנות לקונה זכות 
 בקשר לכך מעבר להתחייבויות המפורשות של המוכר על פי הסכם זה. 

ין מוסכם בזה כי אם בכל שלב משלבי הקמת הפרוייקט ו/או עקב בניה בבניינים אחרים במקרקע 5.9
ו/או הפרוייקט  יןיידרשו העברה ו/או התקנה בחלקי הבנ אחרים ו/או ו/או על מקרקעין סמוכים

מתקנים, שבילים ו/או דרכים, מעברים, כבישים, דרכים  שלו/או אחרים,  סמוכיםאו במקרקעין /ו
ו/או ', וכיובתקשורת  ,ביוב, חשמל, השקייה מערכתתת קרקעיות, מערכות, צנורות, קווי מים, 

מתקנים וציוד הנדרשים לצרכי בטיחות ו/או לצרכים אחרים, בין שיהיו כלולים בהיתר הבניה או 
בתנאיו ובין לאו, בין אם המתקנים הנ"ל משרתים את הבניין ובין אם משמשים, מחברים ומקשרים 

רקעין בפרוייקט ו/או במקרקעין ו/או במק אחריםו/או שימושים  יעודיםאו /ובניינים ו/או שטחים 
יהיה רשאי המוכר, ללא צורך בקבלת הסכמת הקונה,  -"( המתקנים)להלן: " אחריםו/או  סמוכים

לפעול לצורך ביצועם ו/או העברתם ולרבות תיקון היתר הבניה ו/או כל הליך אחר עפ"י הוראות 
הדין, המקרים כאמור לעיל, מתחייב הקונה לאפשר למוכר ו/או למוסדות ו/או לרשויות ו/או 

ברות, כהגדרתן להלן, לפקידיהם ולפועליהם, להיכנס למקרקעין ולפרוייקט כדי להוציא לפועל לח
את העבודות ו/או הפעולות אשר ידרשו ולפעול עפ"י הוראות סעיף זה, והקמת המתקנים לא תיחשב 

 במקרקעין שימוקמו שהמתקנים ייתכן כי מראש מסכים הקונהכהפרת הסכם על ידי המוכר. 
אחרים  בנייניםאת הבניין ו/או שהמתקנים שימוקמו בבניין ישרתו  ישרתו אחריםאו /ו סמוכים

סמוכים ו/או אחרים, ולמוכר קיימת הזכות לקבוע  ןמקרקעיבמקרקעין ו/או את המקרקעין ו/או 
זכויות מעבר, זיקות הנאה וכו' בקשר עם המתקנים הנ"ל, וכן כל הוראה רלוונטית שיראה לנכון 

 קמת המתקנים, תחזוקתם, השימוש בהם וכיוב'.לשם ה

בהתאם כי קונה הודע ללהלן,  12.16 -ו 11.3לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ובסעיפים  מבלי 5.10
יקט, תעבורנה מערכות תשתית עירוניות וכי ככל יפרוהלדרישת הרשויות השונות, יכול ובשטחי 

תירשם על  דירהל, יוצמדו אם, יוצמדושמההצמדות  באיזהשתעבורנה מערכות תשתית כאמור 
 זיקת הנאה הדדית לזכות מעבר למערכות תשתית עירוניות.   דירההזכויות במקרקעין וב

, החשמל חברת לדרישות בהתאם, רשאי יהיה המוכר, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי בנוסף
חדר ו/או תחנת  אחריםאו /ו ו/או במקרקעין סמוכים לו בסמוךאו /ו בפרוייקטאו /ו בבניין להקים

 ין ו/או לפרוייקט ו/או לבנייניםיטרנספורמציה עבור חברת החשמל לצורך אספקת חשמל לבנ
(. הזכויות בחדר הטרנספורמציה "חדר טרנספורמציה")להלן:  אחריםאו /וסמוכים  במקרקעין

יהיו שייכות לחברת החשמל, כן יוקנו לחברת החשמל זכויות מעבר להחזקה ולתיקונים בקשר 
לחדר הטרנספורמציה, הכל באופן ובתנאים כמקובל בחברת החשמל. כן יהיה  רשאי המוכר 

ככל שיחול שינוי מוסכם כי  להתקין מתקנים נוספים ו/או אחרים ככל שידרשו כאלה ע"י הרשויות.
מהותי במיקום חדר הטרנספורמציה בבניין, ככל שקיים, לעומת המפורט בתכניות נספח ב' להסכם 

 זה, אזי יודיע על כך המוכר לקונה.

המוכר יעניק לחברת החשמל ו/או לכל גוף או רשות את הזכויות האמורות הודע לקונה כי ייתכן ש 5.11
 )ובין היתר פטור מהוצאות אחזקה(, ת שתידרש על ידהלעיל, וכל זכות אחר 5.10 -ו 5.9בסעיפים 

ובין היתר הוראות על וכי בשטר החכירה, תכללנה ההוראות שיבואו להבטיח את הזכויות דלעיל, 
פיהן חברת החשמל תהיה רשאית לעשות שימוש בחדר הטרנספורמציה אשר החזקה בו תימסר לה, 

זקת הבניין ו/או הפרוייקט ו/או דמי הוראות על פיהן חברת החשמל לא תישא בהוצאות הח
, הוראות אשר יבטיחו לחברת החשמל זכות מעבר לחדר הטרנספורמציה והוראות בית וועד/ניהול

 זה להסכם"ו"  בנספח הכלולות אלו לרבותן זכות חברת החשמל ככל שידרש על ידה ינוספות לעני
הוראות  . לעת מעת, הרלבנטיים ברשותאו /ו בגוףאו /ו חשמל בחברת מקובלות שתהיינה כפיאו /ו

כאמור יכול ויחולו גם ביחס לחברת בזק ו/או חברת התקשורת ו/או חברות הכבלים ו/או חברת 
המים ו/או הרשות המקומית ו/או חברת המחשבים ביחס לחדרי בזק ו/או תקשורת ו/או מחשבים 

 ו חברה מוסמכ/ים אחר/ים.ו/או לכל גוף ו/או רשות ו/א פרוייקטשיהיו בתחום הבניין ו/או ה
בזק ו/או תקשורת ו/או מחשבים שיהיו בתחום  ידרחמוסכם כי ככל שיחול שינוי מהותי במיקום 

 ., לעומת המפורט בתכניות נספח ב' להסכם זה, אזי יודיע על כך המוכר לקונהמיםהבניין, ככל שקיי

וכיווניה לא ישונו, בכפוף לסטיות  דירהלעיל הנו בלבד ששטח ה 5.1-5.11כל האמור בסעיפים  5.12
לעיל בכל שלב  5לעיל. כמו כן, ביצוע עבודות כלשהן על פי סעיף  1.4ולהפרשים הקבועים בסעיף 
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 דירהלידי הקונה, יעשה בכפוף לכך שזכויות הקונה לשימוש סביר ב דירהשלאחר מסירת החזקה ב
צעו ע"י המוכר במקרקעין יבוצעו ובלבד שעבודות הפיתוח שיבו ולגישה סבירה אליה, לא תפגענה

 . באופן שימנע ככל האפשר מטרד לקונה

 . לא בשימוש 5.13

 מיתאגיד ו/או  םמי מטעמו/או  יהודה אורעיריית ו/או המשרד ו/או  המחכיריםכי לקונה  הודע 5.14
 המשרדו/או  המחכיריםכל גורם אחר שקיבל את אישור ו/או ו/או חברת החשמל  בע"מ קמהיש

ו/או במקרקעין  במקרקעיןרשאים לבצע "( המפתחת הרשות: "להלןו לעיל) יהודהאור  עירייתו/או 
עבודות פיתוח ועבודות אחרות וזאת בהיקף ובפרק זמן ככל  יהםתוובסביב סמוכים ו/או אחרים

. הקונה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ולא תהיינה לו כל דירה, ואף לאחר מועד המסירה של השיידרש
ומובהר כי המוכר אינו  ו/או כנגד מי מטעמו ו/או תביעות בגין עבודות אלו ו/או כנגד המוכרטענה 

. הקונה מצהיר ומתחייב בזאת לא כאמור תשתיתה ועבודות פיתוחה עבודות ביצועלאחראי 
לעכב, לשבש במעשה ו/או במחדל את המהלך התקין והרצוף של ביצוע עבודות , לפגועלהפריע, 

או /ואו להזיק לביצוע עבודות התשתית ו/או לתשתית כלשהי במקרקעין /התשתית כאמור ו
ו/או בסביבתם. כמו כן, הקונה מצהיר כי ידוע לו כי הרשות במקרקעין סמוכים ו/או אחרים 

המפתחת זכאית לשם ביצוע עבודות הפיתוח, לתכנן ולבצע תשתיות תת קרקעיות מכל סוג שהוא 
  .בסמוך לגבול המקרקעין או/ו בתוך תחום המקרקעין

ולא להפריע בכל אופן שהוא, בין בעצמו ובין באמצעות  , לא לעכב,להתערב שלא מתחייב הקונה 5.15
 או/ו סמוכיםאו במקרקעין /ו במקרקעין בניינים בבנייתאו /ואחרים מטעמו, בבניית הפרוייקט 

 .דירהה של המסירה מועד לאחר ולרבות, םבמשך כל תקופת הבנייה עד להשלמתהמוכר  "יע אחרים
, כפופה כאמור לעיל למרות האמור לעיל, הגבלת התערבותו של הקונה במהלך בניית הפרוייקט

 .ת בפני ועדות התכנוןיולרבות הזכות להגיש התנגדו ,לזכותו של הקונה לפנות לערכאות שיפוטיות

. החכירה בשטראו /ו המשותף הבית בתקנון לעיל 5 בסעיף כאמור הוראות לכלול רשאי יהיה המוכר 5.16
 .לעיל 5 בסעיף האמור לכל כפופות זה הסכם"י עפ הקונה זכויות

 30.1 -ו 12.17 12.6, 11.3לעיל ובסעיפים  5האמור בסעיפים  כלרשאי לקבוע ולהורות כי  המוכר 5.17
הזכויות  אם ואף אחרים/סמוכים למקרקעין ביחסהמקרקעין ו/או הפרוייקט יחול גם  ןילענילהלן 

 סביח"ל הנ בסעיפים האמור כל כי ותכמו כן, רשאי המוכר לקבוע ולהור בהם יכול ושייכות לצד ג'.
 הינו גם לטובת צד ג' שיהיה בעל הזכויות בהם. אחריםלמקרקעין סמוכים ו/או 

ו/או הבניין ו/או חלקים מהבניין ו/או  דירההקונה מסכים בזה כי בכל עת וגם לאחר השלמת ה .6
על שם הקונה  דירהלקונה ו/או לאחר רישום הזכויות ב דירהמהפרוייקט, גם לאחר מסירת החזקה ב

בלשכת רישום המקרקעין, יהיה המוכר רשאי לבצע עבודות אחזקה ותיקונים הנדרשים ו/או 
 במקרקעיןרים במקרקעין ו/או אח בבנייניםו/או בפרוייקט ו/או  דירההקשורים בבניין ו/או ב

, אם וככל שייבנו ע"י המוכר ו/או ברכוש המשותף, ולשם כך יהיה רשאי לבצע אחרים ו/או סמוכים
, ובלבד דירהשינויים זמניים ו/או להתקין מתקנים זמניים, גם אם הדבר יגרום להפרעות בשימוש ב

במידה שניתן להמעיטן,  לקונים ההפרעותשהמוכר ינקוט באמצעים סבירים שיידרשו להקטנת 
לרבות ביצוע עבודות כאמור ברצף ובשעות עבודה סבירות, ככל האפשר, ובסוף העבודות יפרק את 
 אותם מתקנים זמניים, שהותקנו על ידו במסגרת העבודות וישיב המצב לקדמותו, במידת האפשר.

 מועד המסירה .7

, , ובכפוף ליתר הוראות הסכם זהבמלואן ובמועדן בכפוף למילוי התחייבויות הקונה לפי הסכם זה 7.1
לקונה, לא יאוחר מהמועד  דירהולמסור את החזקה ב דירהלהשלים את בניית ה המוכרמתחייב 

  .להלן 7.7הקבוע בסעיף 
 להלן. 7.6מובהר בזה מפורשות כי למוכר הזכות להקדים את מועד המסירה עפ"י האמור בסעיף 

לבניין )או כל מסמך אחר מאת הרשויות הרלוונטיות  4התקבל טופס תחשב כגמורה כאשר  דירהה 7.2
היא תהיה במצב בו בנייתה הושלמה שן כוהמוסמכות המאפשר לחבר את הבניין לתשתיות קבע( וכ

עליהם היה זכאי לוותר בהתאם להוראות  כלשהם פריטים עלהקונה  לוויתורבכפוף  עפ"י המפרט
עפ"י הוראות הסכם זה,  , שלא ביוזמת הקונה,לשינויים ו/או תיקונים שבוצעו בו בכפוףו, הסכם זה

והגז,  המוכר ביצע את כל המוטל עליו על מנת שיהיה ניתן לחברה לרשתות הביוב, המים, החשמל
וזאת בכפוף לכך שהקונה יחתום על חוזים עם הרשויות המוסמכות והגופים נותני השירות וישלם 

  להלן, והכל לפני מועד המסירה. 19התשלומים ו/או הפיקדונות הכרוכים בכך כאמור בסעיף את 

, גם לפני גמר בניית הבניין, הפרוייקט דירהב החזקה את לקונה למסור רשאי יהיה המוכר כי מוסכם
במקרקעין ובין מחוץ להם,  ביןועבודות הפיתוח בונה המוכר,  אותםבניינים סמוכים ו/או אחרים 

ת, גינון וולפני תפעול מלא של שירותי הבניין כגון חניון, אספקת מים סדירה לרכוש המשותף, מעלי
 וניתן לעיל כאמור וגמורהתהיה בנויה  דירהובלבד שה "(,פיתוח עבודותועוד )להלן לצרכי קיצור: "

המאפשר לחבר את הבנין  והמוסמכות הרלוונטיות)או כל מסמך אחר מאת הרשויות  לבניין 4 טופס
 גישה מהקונה תמנע לא הפיתוח עבודות השלמת ואיאת אכלוס הדירה  המאפשרלתשתיות קבע( 

 אשר. במקרה כאמור עבודות הפיתוח לדירה על הצמדותיה ושימוש סביר בדירהובטוחה  סבירה
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כמו כן, הקונה . דירהבאופן שימנע ככל האפשר הפרעה לשימוש הסביר ב המוכר תבוצענה באחריות
מוותר על כל טענה כנגד המוכר ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע/אי ביצוע עבודות פיתוח במקרקעין 
ו/או בסביבתם, שאינן באחריות המוכר ובלבד שאי ביצוע עבודות פיתוח כאמור אינו נבע ממניעה 

ו/או עקב השימוש שייעשה בשטחים אלו, וזאת אף לאחר יו של המוכר, שנגרמה באופן ישיר בעט
 .מועד המסירה

, כאמור לעיל, אף ללא מסירת דירהמוסכם כי המוכר יהיה רשאי למסור לקונה את החזקה ב
לנספח ג' )נספח התשלומים(  2.1כמפורט בסעיף  ככל שקיימ/ות דירההחניה/ות הצמודה/ות ל

המוכר יספק  , ככל ולא תימסר החניה במועד המסירה,להסכם זה, מכל סיבה שהיא, ובלבד כי
וזאת לתקופה שלא , הפרויקט, בתחומי ובטוחה בעלי גישה סבירה לקונה מקומ/ות חניה חלופי/ים

ים /חלופי חניהות /מקומ בגין נוספים ביםחיו הקונה על שיושתו וללא תעלה על שנה ממועד המסירה
  כאמור

 עיכובאו /ועל הקונה  תהמוטל התחייבותעיכוב בביצוע תשלום כלשהו ו/או בקיום שכל כמוסכם כי 
הרי , עיכוב במסירת החזקה בדירה לקונה, יגרום ללעיל 4.1 בסעיף כאמור בחלופות הקונה בבחירת

למשך תקופה הזהה לתקופת העיכוב שהמוכר יהיה זכאי לדחות את מועד מסירת הדירה לקונה 
בתשלום ו/או ביצוע החיוב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למוכר על פי ההסכם ועל פי הדין 
 עקב הפרת ההסכם ע"י הקונה, לרבות השתת כל העלויות/הוצאות בגין הדחיה כאמור על הקונה.

סר ספק, ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מובהר כי מועד המסירה של הדירה יידחה למען ה
 .ככל שהקונה לא שילם למוכר את מלוא התשלומים החלים עליו בהתאם להוראות הסכם זה

לפי הסכם זה, ע"י המוכר  בביצועסביבתו הקרובה, ככל שהם מחויבים  שלפיתוח של הבניין ו/או ה 7.3
חודשים, לאחר מועד המסירה  12סביר, שלא יעלה על לאפשרות השלמתם, בפרק זמן יושלמו בכפוף 

סביבתו הקרובה, ככל שהם  שלפיתוח של הפרוייקט ו/או העבודות  .האחרונה בבניין דירהשל ה
לפי הסכם זה, יושלמו בכפוף לאפשרות השלמתם, בפרק זמן סביר, ע"י המוכר  בביצועמחויבים 

האחרונה בפרוייקט, ואילו עבודות הגינון  דירהחודשים, לאחר מועד המסירה של ה 12שלא יעלה על 
שנכללו במפרט, יושלמו עד תום עונת השתילה שלאחר מכן, ולקונה לא תהא  כלכוהשתילה, אם ו

סבירה, בנסיבות העניין, לבניין  בטוחהכל טענה בקשר לכך, בכפוף לכך שלקונה תתאפשר גישה 
 . דירהול

כפוף לכל מניעה להשלמת עבודות פיתוח כאמור שאינה נובעת מהמוכר, ובפרט עקב  האמור לעיל
לבצע במקרקעין ו/או  םו/או הרשות המפתחת ו/או מי מטעמ המחכיריםעבודות שבכוונת 

 30בתוספת זמן התארגנות של  ,בסביבתם, ומניעה כאמור תדחה את התחייבויות המוכר בהתאמה
מבלי  והמוכר לא יחשב במקרה כזה כמפר את התחייבויותיו כלפי הקונה על פי הסכם זה. ,ימים

שהינם באחריות  בסביבתםאו /לגרוע מן האמור, ככל שקיימות עבודות פיתוח במקרקעין ו
ו/או שלא נכתב לגביהן בהסכם זה באופן מפורש  םמטעמ מיאו /ו המפתחת הרשותאו /ו המחכירים

 לרבותכי אין למוכר כל אחריות בקשר עם עבודות אלו  קונהל הודע, הרי שוכרכי הינן באחריות המ
והוא מוותר על כל טענה כנגד המוכר בקשר עם האמור  ובלבד  ביצוען ו/או מועד השלמתן עם בקשר

 שאי ביצוען ו/או העיכוב בהשלמתן אינו נובע ממניעה שנגרמה בעטיו של המוכר.

לעיל וכשזכות   7.2במועד המסירה עפ"י האמור בסעיף  דירהלקונה את החזקה ב ימסורהמוכר  7.4
, למעט הנובעים מהמוכר שעבוד/ומשכנתאחופשיה מכל חוב, עיקול, זכות צד שלישי  דירההקונה ב
 דירהמה ווחרגיש על המקרקעין לטובת הבנק ות/משכנתאים//שעבוד, למעט המחכיריםזכויות 

 הערות ולמעטלהלן,  11.1שעבוד/משכון בהתאם להוראות סעיף  למעטלהלן,  17.6כאמור בסעיף 
ו/או הועדה לתכנון ובניה ו/או מדינת ישראל, ולמעט הערות אזהרה שעניינן  העירייה לטובת אזהרה

הפקעה ו/או הימנעות מעשיית עסקה ו/או הערה לפי פקודת הדרכים ו/או פקודת הקרקעות לטובת 
 הוראות"י עפ אחרת הערה כלו/או  הנאה תוזיק או/ו עתיקות אתר בדבר הערהמדינת ישראל ו/או 

 24.3לרבות בהתאם להוראות סעיף  זה הסכםמכח  דרשיו/או כל הערה אחרת שרישומה י "עהתב
לדרישת/הנחיית הרשויות השונות לרבות הרשות  ו/או המכרז הוראותאו /ו יישומואו /ולהלן 

אשר יתכן וכולן או חלקן לא תוסרנה גם לאחר הרישום כמפורט בסעיף  המפתחת כהגדרתה להלן
כאמור ביחס  דירהא לטובת מוסד כספי, למעט הערות וזכויות צד שלישי בלהלן, למעט משכנת 13

 הערהאו /ו צואו /ו עיקולו/או  חובלזכויות הקונה, אותן הקנה הקונה לצד שלישי, למעט כל 
חובה לחברת  תהיינה/, ככל שישאחזקה/הסכם ניהול חובת לכל בכפוף אך בקונה שמקורם

, והכל בכפוף להוראות הסכם זה ו/או שהוטלו על הקונה בהתאם להוראות הסכם זה ניהול/אחזקה
 להלן בדבר רישום תקנון מיוחד, זיקות הנאה וזכויות מעבר בפרט. 12בכלל ולאמור בסעיף 

במועד המסירה בתנאי שהקונה ימלא קודם לכן את כל  דירהלקונה את החזקה ב ימסורהמוכר  7.5
 רעוןיבהתאם להסכם זה, ובכלל זה פ דירהההתחייבויות שהוא חב לבצע לפני מסירת החזקה ב

והמסים שתשלומם נדרש לפי דין או  , האגרות, הפיקדונות, ההיטליםהתשלומים, התמורה מלוא
 15כאמור בסעיף לנאמן  או"ד הלעוההסכם, לרבות ריביות והפרשי הצמדה, מסירת הבטוחות 

 לגופיםאו /והרשות המפתחת כהגדרתה לעיל  לרבות, חתימה על כתבי התחייבות לרשויות להלן
אישור מס  והמצאתבנוסח שייקבע ע"י אותם הגורמים, ככל ויידרש בקשר עם הדירה,  ,הרלוונטיים

 רישום ללשכת המופנההסכם זה  בגיןלא קיים חוב ו/או יתרה לתשלום כלשהו  לפיורכישה 
אשר או עפ"י כל דין /ווכן בתנאי שלא חלו העיכובים המפורטים בהסכם זה  ,המוכר לידי המקרקעין
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 לקונה. דירהמקנים למוכר את הזכות לעכב את מסירת החזקה ב

או כל מסמך אחר עפ"י דין שיאפשר את חיבור הבניין  4יודיע לקונה על קבלת טופס  המוכר 7.6
 המוכר. הבניין את לאכלס למוכר שיאפשראו על קבלת כל מסמך אחר עפ"י דין  לתשתיות של קבע

מועד  מהו מהמועד בו הודיע המוכר לקונה םימי 21בתוך  עם הקונה מועד המסירהלתיאום  יפעל
להלן,  7.14רק הזמן הנותר עד לתום תקופת עדכון מועד המסירה, כמפורט בסעיף תוך פ או המסירה

)כל אחת מתקופות ההודעה המוקדמת בדבר המסירה המפורטות לעיל בסעיף  מבניהםלפי הקצר 
והצדדים יפעלו לתיאום מועד המסירה בפועל  ,"(ההודעה תקופתלצרכי סעיף זה: " וקראיזה 

 לרשותו הדירה למסירת מועד יתאם לא שהקונה ככל. למועד שלא יאוחר מתום תקופת ההודעה
כאמור לעיל ו/או לא יגיע לקבל את החזקה בדירה, ישלח לו המוכר הודעה נוספת, ובה יתבקש 

לא  .זו ההודעה ממשלוח ימים 10 -מ מאוחר יהיה שלא, הדירה למסירתהקונה בשנית לתאם מועד 
יקבע המוכר את מועד המסירה למועד  הצליחו הצדדים לתאם מועד כאמור במועדים שיציע המוכר,

 המוכר"י ע שיקבע המועד כי יובהר ספק הסר למען. שנקבע בהודעת המוכר לקונה כמועד המסירה
לרבות לעניין נשיאה בהוצאות ותשלומים על ידי הקונה  המסירה כמועדיחשב  לעיל כאמור למסירה

את החזקה בדירה עד למועד זה יחולו  לקבל ו/או יסרב הקונהאם לא הופיע  כיוהחל מאותו מועד 
סעד ו/או תרופה ו/או פיצוי על יהא זכאי לקבל כל  לאלהלן ובין היתר הקונה  7.10הוראות סעיף 

הפיצוי המוסכם כמפורט  לרבותהנ"ל  במועד הדירה לתקב אי בגין פי ההסכם ו/או על פי הדין
 לנספח ג' להסכם.  9בסעיף 

ימים  60של עד  בתקופה, זה להסכם' ג לנספח 3 בסעיף הנקוב המועדהמוכר יהא רשאי להקדים את 
 יאוחר לאכאמור,  המועד, ובלבד שניתנה לקונה הודעה על הקדמת הקונה בהסכמת צורך ללא

לנספח ג' להסכם זה, בתקופה  3. הקדמת המועד הנקוב בסעיף שהוקדם המועד לפני חודשייםמ
לפני ו בכתב , אשר תינתןהקונהשל  המפורשת הסכמתולקבלת  כפוףבימים, תיעשה  60העולה על 

המסירה כאמור, הקונה מתחייב להקדים, בהתאמה, את  מהבמקרה בו הוקד .בפועלמועד המסירה 
כל התשלומים אותם הוא חב בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות פירעון תשלומים על חשבון 
התמורה, שטרם הגיע מועד פירעונם, ובכל מקרה באופן שהמוכר יקבל את מלוא התמורה עבור 

ירעון הנקוב בנספח תשלומים ומועדים הדירה עד למועד המסירה המוקדם, גם אם יחול לפני זמן הפ
נספח "ג" להסכם זה, ולהשלים את קיום כל יתר התחייבויותיו אותן התחייב לבצע כתנאי  –

 .למסירה על פי הסכם זה, בהתאמה

מועד או " "המסירה מועד)לעיל ולהלן: " כמועד המסירה יחשב המוקדם מבין המועדים הבאים 7.7
 :("מסירת החזקה

לנספח התשלומים והמועדים )נספח ג' להסכם זה(, כפי  3הקבוע בסעיף  המועד 7.7.1
 להלן. 7.14  -לעיל ו 7.6 שיתעדכן בהתאם להוראות סעיפים

 מועד מסירת החזקה בפועל. 7.7.2

מעבר לתקופות  בפועללעיל, ככל ונדחה מועד המסירה  7.6כל האמור בסעיף זה ובסעיף  למרות
להלן, מועד המסירה יחשב כמועד הודעת המוכר כי  7.14עדכון מועד המסירה כמפורט בסעיף 

 הדירה מוכנה למסירה. 

לתפוס חזקה חשב כהפרה יסודית של ההסכם, שלא הקונה מתחייב בזאת בהתחייבות שהפרתה ת 7.8
בטרם תימסר לו  ,דירהו/או להכניס אליה חפצים ו/או ציוד ו/או לבצע שינויים כלשהם ב דירהב

החזקה על פי הוראות הסכם זה. הקונה מתחייב כי בשום מקרה לא יעשה דין לעצמו ויתפוס את 
גרוע מבלי ל , ללא תיאום עם המוכר, וזאת אף אם המוכר איחר במועד המסירה.דירההחזקה ב

פועל, אלא שלא להיכנס למקרקעין ו/או לדירה עד למועד המסירה במהאמור לעיל, הקונה מתחייב 
. בכל מקרה, הביקור ובהתאם לנהליהם רק לאחר תיאום מוקדם מראש עם המוכר והקבלן המבצע

 אתר בהם ובשעות בימיםורק  אךו יעשה אך ורק בדרך שלא תפגע ו/או תפריע לעבודות הבנייה
לעיל, הרי בסעיף זה מובהר בזה כי אם יפר הקונה את התחייבותו כאמור  .פעיל יהיה הבנייה

שבנוסף לכל סעד אחד הנתון למוכר לפי הסכם זה לא תחול על המוכר ו/או על הקבלן המבצע כל 
אם ייגרם, ובכלל זאת לנזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או לריהוט ו/או  גרם,יאחריות שהיא לכל נזק שי

 לאביזרים.

סעיף במצב כאמור ב דירההחל ממועד המסירה ובלבד שה דירההקונה מתחייב לקבל את החזקה ב 7.9
אף אם יהיו בה ליקויים ו/או אי התאמות ובלבד  דירהחייב לקבל את החזקה במתלעיל. הקונה  7.2

כל זאת מבלי לפגוע בזכויות הקונה לתיקון  דירהבובטוח שאין בהם כדי למנוע שימוש סביר 
 להלן.  10הליקויים ואי ההתאמות, ככל שישנם, כאמור בסעיף 

במועד המסירה, כפי שהוזמן, על אף שהיה עליו לקבל  דירהבלא הופיע הקונה לקבל את החזקה  7.10
עקב אי  דירהלעיל, או לא היה זכאי הקונה לקבל את החזקה ב 7.9את החזקה בה כאמור בסעיף 

מילוי התחייבות מהתחייבויותיו שמילויה מהווה תנאי למסירה על פי הסכם זה ו/או עקב סירובו 
 הוראותלגרוע מזכויות המוכר על פי  מבלי אזילהלן,  9.4לחתום על פרוטוקול מסירה כאמור בסעיף 

כאילו  דירה, יהא המוכר רשאי להתייחס לו/או הוראות כל דין להלן 25 ףסעיהסכם זה, לרבות 
להלן. כמו  10נמסרה לידי הקונה, וממועד זה ואילך תחל להימנות תקופת הבדק כמפורט בסעיף 
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כן, ממועד זה ואילך יהא הקונה חייב בכל התשלומים שעל פי דין ו/או הסכם חל מועד תשלומם 
ליקוי, החל ממועד המסירה ואילך, וכן לא יהא המוכר אחראי כלפי הקונה לתיקון או לפיצוי בגין כל 

לאחר מועד המסירה בשל אי קבלת החזקה במועד או עקב  דירהגרמו לנקלקול, פגם ו/או נזק ש
. הקונה משחרר בזאת את המוכר מחובת שמירה כלשהי דירההעדר טיפול, השגחה או שמירה על ה

שא באחריות לשמירתה ממועד זה ואילך, יממועד המסירה כאמור בסעיף זה, והוא לבדו י דירהעל ה
, ויפצה את המוכר בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרם אם לא קיבל בפועל את החזקה אף

כי אין באמור בכדי לפטור את המוכר מאחריותו, ככל שקיימת, כ"שומר  יובהר .עקב האמור לעיל
 . 1967 -חינם" בהתאם להוראות חוק השומרים התשכ"ז 

ים )נספח ג' להסכם זה( יהיה ניתן לעדכון ע"י לנספח התשלומים והמועד 3המועד הקבוע בסעיף  7.11
מגורמים שאינם תלויים במוכר ושאין  כתוצאה באופן סביר, המתחייבתהמוכר בתקופה נוספת, 
מלחמה, גיוס כללי, פעולות  לרבותבשל עיכובים הנעוצים בכח עליון,  ולמוכר שליטה עליהם א

השבתות כלליות בענף הבניה או במשק, מחסור כלל ארצי בחומרי  אוו/איבה, מהומות, שביתות 
הגבלת כניסת פועלים(, תופעות טבע בניה, מחסור כלל ארצי בכוח אדם )לרבות עקב סגר כללי או 

על ידי  המבוצעות הפיתוחאתר קבורה, איחור בביצוע עבודות  גילויאו /וחריגות, גילוי עתיקות 
ו/או עקב הגשת התנגדויות ו/או עררים,  , שאינו באשמת המוכר , במקרקעין הרשות המקומית

לרכישת דירה בפרויקט ו/או עקב  בהגרלה הזוכיםהדירות בפרויקט ו/או  רוכשילרבות על ידי 
הדירות בפרויקט ו/או הזוכים בהגרלה  הליכים משפטיים ו/או צווים שיפוטיים שמקורם ברוכשי

 עיכוב יחול צווים ממשלתיים או עירוניים, ובלבד שלא הוצאו באשמת המוכר. ו/או לרכישת דירה
 באופן המתחייבת הזמן קופתבת המסירה מועד יידחה, הפרויקט ו/או הבנין ו/או הדירה בהשלמת

 על לשלם הקונה על אשר האחרון התשלום אף יידחהזה,  ובמקרה "להנ העיכוב או מההפרעה סביר
 באמצעים ינקוט המוכר. זה להסכם' ג בנספח המפורט התשלומים ללוח בהתאם, התמורה חשבון

ו/או  הבניןו/או  הפרויקט בהשלמת העיכוב את האפשר במידת להקטין או למנוע מנת על סבירים
הדירה. למען הסר ספק, יובהר כי עדכון מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא יחול לגבי ארועים 
שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על המוכר, בין במפורש ובין במשתמע, או שהיה עליו 

 לקחת את הסיכון לגביהם באופן סביר. 
 

 מהסיבות יותראו /ו אחת בשל, הצפוי המסירה מועד בדחיית הצורך על למוכר שנודע לאחר בסמוך
 יודיע, )לפי המוקדם מבניהם( הצפוי המסירה מועד לפני מחודשיים יאוחר ולא, לעיל המנויות

 המסירה מועד את וכןבהודעתו את הסיבות לדחייה  ויפרט המסירה מועד דחיית על לקונה המוכר
ניתן לקבוע את תקופת הדחייה ואת מועד המסירה החדש,  ככל שבמועד הוצאת ההודעה לא .החדש

 .יודיע המוכר על כך בהודעה נפרדת עם היוודע לו אודות הנתונים הנ"ל
 

אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת הסיבות המנויות בסעיף זה  על
 דחיית על לקונה להודיע המוכר יוכל, המסירההתעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני מועד 

אלה, בסמוך לאחר שנודע לו על הצורך לדחות את מועד  חודשיים במהלך גם כאמור המסירה מועד
שבנוסף להתקיימותם של תנאי סעיף זה, המוכר לא יכול לצפות באופן סביר, בעת המסירה, ובלבד 

 .ו/או הדירה הבניןו/או  הפרויקטכריתת החוזה, את התרחשותו של הגורם המעכב את השלמת 

לקונה עקב האמור בסעיף זה, מעבר לזמן  דירהה מסירת מועד נדחה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי
ממועד המסירה, )להסרת ספק מובהר כי מנין  . חודשים 6 עד היותר לכלסביר, בנסיבות העניין, אך 

"(, יהיה הקובע המועדלהלן, בסעיף זה: ")( להלן 7.13 בסעיף המנויה התקופהאת  כוללהחודשים  6
  .הקונה רשאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב

 :הבאות ההוראות יחולו אזי, לעיל כאמור, ההסכם ביטול על למוכר הקונה ויודיע היה

מתחייב לחתום, על הסכם ביטול ועל כל מסמך אחר, ככל שיידרש, לצורך  הקונה 7.11.1
 פנקסי לרבות שיידרש מסמך כלשהמוכר יורה לו  למיביטול ההסכם כדין, ולהשיב 

 ההסכם עם בקשר, שנמסרו ככל, לו שנמסרו הביטחונות כל את היתר ובין השוברים
 לטובת נתן אותה התחייבות מכל המוכר את ולשחרר נדרשות ובלתי בטלות כשהן
, נרשמה אם, אזהרה הערת כל ולמחוק, ניתנה אם(, בהסכם)כהגדרתו  כספי מוסד

 .כספי מוסד אותו לטובת

 סכומים אותם את לקונה המוכר ישיב, לעיל 7.11.1 בסעיף האמור כל למילוי בכפוף 7.11.2
דירה, בניכוי כל סכום ככל שהקונה חייב למוסד כספי ה מחיר חשבון על הקונה ששילם

)כהגדרתו בהסכם(, ואם נרשמו לטובת המוסד הכספי הערות אזהרה, ינוכו גם 
"(. יתרת הכספים תושב הכספים יתרתההוצאות שתהיינה למוכר בגין ביטולן )להלן: "

 תשומות, כשהיא צמודה למדד לעיל 7.11.1 בסעיף האמור כל מקיום יום 45 תוךלקונה 
ממועד פרעון התשלום בחשבון הפרוייקט ועד למועד השבתם לקונה. על ביטול  הבניה

  כאמור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול.

 טענה כל לקונה תהא לא, לעיל 7.11.2 בסעיף כאמור לקונה הכספים להשבת בכפוף 7.11.3
ו/או דרישה כלפי המוכר  )למעט תביעת פיצויים ככל שהוא זכאי להם( תביעהאו /ו
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בקשר עם ההסכם ו/או ביטולו ובכפוף לקיום כל התחייבויות הקונה  ו/או עוה"ד
כמפורט לעיל לא תהיה למוכר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקונה בקשר 

  עם ההסכם ו/או ביטולו.

יתעכב מסיבה כלשהי,  דירהמוסכם בזה, כי אם חיבור רשת החשמל ללגרוע מן האמור לעיל,  מבלי 7.12
)או כל מסמך אחר מאת  לבניין 4שאינה נובעת ממעשה ו/או מחדל של המוכר ועל אף שניתן טופס 
, אזי יהיה המוכר רשאי, אך לא הרשויות הרלוונטיות המאפשר לחבר את הבניין לתשתיות קבע(

משך כל שעות היממה ויספק  באמצעות גנרטור שיופעל על ידולרבות  זמניחשמל  דירהלספק לחייב, 
, ובמקרה כזה לא יהיה חשמל באופן זהה לאופן המסופק כתוצאה מחיבור קבוע לרשת החשמל

מתחייב הוא לשלם , וכן למרות כל האמור בהסכם זה דירההקונה זכאי לסרב לקבל את החזקה ב
  .הזמני חשמלה בצריכתר את חלקו היחסי למוכ

מוסכם בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה, ובנוסף לעדכון מועד המסירה בהתאם לאמור  7.13
ו/או עדכון של מועד  דחייה זכות המקנה בהסכם אחר סעיף כל או/ו לעיל 7.11, 7.5בסעיפים 

 60לא יראו בהשלמת הדירה ומסירתה לקונה במועד שלא יעלה על , במצטבר, כאמור המסירה
)שישים( ימים מעבר למועד המסירה, מכל סיבה שהיא, משום הפרה כלשהי של הסכם זה ו/או 

 המוכרו ככלהוראה מהוראותיו על ידי המוכר ו/או מי מטעמו, ולא יזכו את הקונה בסעד כלשהו. 
, לפיצוייםהקונה  זכאי, המסירה ממועד ימים )שישים( 60 שחלפו לאחר לקונה הדירה את מסר לא

 למסירה ועד המסירה ממועד ממנו חלק או חודש כל בעבור, להלן המפורט בסכום, נזק הוכחת בלא
-השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב סכום :להלןדכ, בפועל

 סכום שתחילתה במועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד. התקופה בעבור 1.5
 תקופה בעבור 1.25-ב מוכפלים כשהם ובמיקומה בגודלה דומה דירה של שכירות לדמי השווה

ישולמו לעיל, זה  בסעיף הקבועים הפיצויים .ואילך רההמסי מועד לאחר חודשים תשעה שתחילתה
הימים שתחילתם במועד המסירה,  (שישים) 60בתום כל חודש בעד אותו חודש. הפיצויים בעד 

  .האמוריםהימים  (שישים) 60ישולמו בתום 

 -, ו7.11, 7.5 ,7.2 לקונה עקב הסיבות, או מי מהן, הנקובות בסעיפים דירהה מסירת ודחיית עדכון 7.14
בהסכם המאפשר למוכר לדחות/לעדכן את מועד  אחרו/או כל סעיף  להלן 9.8 ףוסעי ,לעיל 7.13

מין וסוג  מכל, לא תהווה הפרה של ההסכם על ידי המוכר ולא תזכה את הקונה בכל סעד המסירה
לנספח  9)למעט עפ"י הוראות סעיף  נזקים כלשהםו/או תשלומים ו/או  הוצאותבעד שהוא, לרבות 
 ודחייה עדכון, ובכלל זה הוצאות דיור חלופי. (, ככל ויתקיימו תנאיהםלעיל 7.13סעיף וג' להסכם זה 

לא תהווה לקונה עילה להשתחרר מהתחייבויותיו כלפי המוכר והקונה יהיה מנוע מלטעון  ורכאמ
 לגרוע כדי באמור אין .לעיל 7.11, בכפוף להוראות סעיף מכל סוג שהוא כנגד המוכר טענה או תביעה

 .דין"י עפ הקונה של מזכויותיו

 התנאיםו/או  המטלות ביצוע אי, כי ככל ויחול עיכוב בקבלת היתר לאכלוס הבניין, עקב מוסכם עוד 7.15
 העבודות תושלמנהלדחות את מועד המסירה עד אשר ו"ע, יהא המוכר רשאי לעדכן בתב הקבועים

 לאיכלוסתאפשר קבלת היתר י"ע, באופן שבתב הקבועים התחבורתיים לתנאיםו/או  למטלות בנוגע
היתר לצרכי התארגנות והמוכר לא יחשב במקרה כזה  ביןיום  60 תקופה נוספת שלהבניין, וכן ל

 דחייתו עדכוןשמאשר כי ידוע לו  הקונה כמפר את התחייבויותיו כלפי הקונה על פי הסכם זה.
 עוציםעיכובים הנ בשל לנספח התשלומים והמועדים )נספח ג' להסכם זה(, 3הקבוע בסעיף  המועד

 ידע לא ושהמוכר המוכר בשליטת ם/ושאינ מים/גורםמ ו/נבעים /שהעיכוב בכך מותנה עליון כחב
ים, /העיכוב למרות, סבירים מאמצים ועשה ההסכם כריתת במועד הם/ועלי לדעת עליו היה ולא

למען הסר ספק יובהר  .זה הסכם להוראות בהתאם במועד הדירה את למסור בהתחייבות לעמוד
ויודגש כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על 

 .סביר באופן לגביהם הסיכון את המוכר בין במפורש ובין במשתמע, או שהיה על המוכר לקחת

ולאחר כל הארכה ו/או  המסירהלקונה מעבר למועד  דירהבכל מקרה שהמוכר יאחר במסירת ה 7.16
ו/או כל  להלן, 8, סעיף דלעיל 7דחיה במועד המסירה כאמור בסעיפי המשנה של סעיף ו/או  עדכון

סעיף אחר בהסכם ו/או בדין המקנה למוכר ארכה )ככל שמקנה( במצטבר, יהא הקונה זכאי לפיצוי 
  .לעיל 7.13וסעיף  לנספח ג' 9מוסכם וסופי בגין האיחור כמפורט בסעיף 

 .בוטל 7.17

לעיל, על סעיפיו המשניים,  תהווה הפרה  7הפרה של כל הוראה מההוראות המפורטות בסעיף  7.18
  יסודית של הסכם זה על ידו.

  שינויים ותוספותביצוע  איסור .8

יהיה רשאי להזמין מהקבלן בהתאם להוראות המכרז הוא לא  כי במפורשוידוע לקונה  מוסכם 8.1
 דירהשינויים באו /ו בדירה פריטים של מיקום שינוי ,עבודות נוספות, תוספותאו לבצע /והמבצע 

וזאת החל ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד מסירת החזקה בדירה לעומת המפרט והתוכניות 
כן, הקונה לא יהיה זכאי לקבל זיכוי כנגד ויתור על  כמו .זה הסכם להוראות בהתאם ,לקונה בפועל

המפורט במפרט נספח א' להסכם  בסךעל פריט/ים במפרט  ויתורבגין  זיכוי למעטפריט/ים במפרט, 
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לקבל זיכוי כספי בגין וויתור  זכאיבמפורש, במפרט ו/או בהסכם זה, כי הקונה  קבענ לגביהםזה, 
)להלן:  זה הסכם להוראות בהתאם עליהם לוותר ברצונו כי המבצע לקבלן הודיע הקונה וכי, עליהם

 ."(פריטים על ויתורים"

 

 

 

 

 

אף האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות נספח השינויים לו, ככל שיצורף להסכם זה, מוסכם  על
, ביחס למפורט דירהעל הצדדים כי הקונה לא יהא רשאי לעשות כל שינוי בשטחי השירות של ה

הקטנה/הגדלה של שטחי השירות ב' להסכם, לרבות -בתכניות המכר ובמפרט הטכני, נספחים א' ו
ביטול ו/או הזזה של מחיצות הפנים המקיפות את שטחי השירות כאמור, והקונה  ו/או דירהשל ה

רישום זכויותיו של הקונה בדירה עד למתחייב שלא לעשות כל שינוי כאמור, בכל שלב שהוא, 
 בית משותף.הבניין כבלשכת רישום המקרקעין לאחר רישום 

הסכם בנוסח /הזמנה טופס לפי הקונה ידי על יבוצעו פריטים על ויתוריםלאמור לעיל,  בכפוף 8.2
 . "(הויתורים הזמנת הסכם)להלן: " הצדדיםידי  שיחתם על המקובל אצל הקבלן המבצע

 הקבלןלהלן,  10.7להוראות סעיף  בכפוףבכל מקרה ועל אף האמור אחרת בהסכם, מוסכם כי 
יהיה אחראי  וכן התקנתם איו/או  פריטים על לוויתוריםבקשר  בלעדיה אחראיההמבצע יהיה 

בין הצדדים ולמוכר לא תהיה כל  שנחתםהזמנת הויתורים  להסכםבלעדי כלפי הקונה בכל הקשור 
הזמנת  הסכםחתימת  עם, תוך שמובהר כי להסכם הזמנת הויתורים אחריות ו/או חבות בקשר 

, הדירהרכיבי  לאותםיהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי הקונה ביחס  המוכר, כאמורהויתורים 
ולקונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה  עליהם לוותראשר הקונה ביקש  כפי שהם מפורטים במפרט,

 הזמנת הסכם על לחתום לקונה יאפשר המבצע הקבלן ו/או תביעה כלפי המוכר בקשר עם האמור.
 .סביר זמן פרק תוך הויתורים

 8.1 בסעיף לאמור בהתאם התקנתם על לוותר בחר שהקונה בלבד פריטים על ויתורים בגין זיכויים 8.3
 שהקונה ככל מועד מבעוד  המבצע הקבלן ידי על שנקבעו במועדים המבצע לקבלן כך על והודיע לעיל
 הקבלן לנוהלי בהתאם, להלן כהגדרתם הספקיםאו /ו המבצע הקבלן מול הם גם יעשו, לכך זכאי

בהתאם  ו/או הספק הרלוונטי וביחס אליהם בלבד יהא זכאי הקונה בזיכוי נומינלי  המבצע
)אלא אם במועד בו הודיע הקונה לקבלן המבצע על הוויתורים  לסכומים הנקובים במפרט הטכני

ממחיר הדירה, שאז יהא זכאי הקונה לזיכוי בהתאם  50%-כאמור, שולמו למוכר בפועל מעל ל
מפרט הטכני, כשהם צמודים למדד תשומות הבניה החל ממועד הודעתו לקבלן בנקובים לסכומים ה

, והכל בכפוף לכך שהקונה עמד כאמור המבצע על הוויתורים כאמור ועד למועד קבלת הזיכוי
 8.1בלוחות הזמנים להזמנת ויתורים על פריטים כפי שיקבעו על ידי הקבלן המבצע, כמפורט בסעיף 

ספק ולמרות האמור לעיל, יובהר, כי זיכוי שניתן לקונה ע"י הקבלן המבצע ו/או  . למען הסרשלעיל(
מי מטעמו, כמוהו כזיכוי הניתן ע"י המוכר. כמו כן הקונה לא יהיה זכאי לקבל זיכוי כלשהו בשל 

  .עבודות אשר, לאור בקשתו לויתורים על פריטים, לא יבוצעו בדירה

, דירהוע ולא להסכים לביצוע כל שינויים חיצוניים בהקונה מתחייב לא לבצע, לא להרשות ביצ 8.4
)ובכלל זה  דירהה במרפסות ולרבות דירה, בכל פתחי הדירהובכלל זה שינויים בגג הבניין ו/או ה

ובכל צד חיצוני של הקירות החיצוניים ( ו/או בגג התקנת/הצבת בריכה ו/או ג'קוזי במרפסות הדירה
ו/או ככל שיהיה בהם כדי לעכב את  קבלת כל האישורים הנדרשים לכך על פי דין, ללא הדירהשל 

, וזאת עד לרישום זכויותיו של הקונה בדירה בלשכת זה הסכם פי על המוכר יבמחוהרישומים בהם 
 מכל אחריות המוכר על להטיל כדי באמור אין. רישום המקרקעין לאחר רישום הבניין כבית משותף

 . לעיל המפורטים השינויים ביצוע בגין שהוא סוג

, ככל שצמודה, וכן חצר הבניין דירהל הצמודה החצרש יתכןש לידיעתו הובאמצהיר הקונה כי  עוד
)להלן:  זה להסכם' ב נספח לתוכניות בהתאם תוו/או הפרוייקט המהווה רכוש משותף, ככל שקיימ

חניון תת  שייבנה ככל ,פרוייקט"(, ממוקמות כולן או חלקן מעל תקרת החניון שיבנה בהחצרות"
 קביעת"י עפ, בעומק משתנה אדמהמצע גידול מנותק מסוג ויימצא  ייתכןובהן , קרקעי בפרוייקט

 כאמור שבמקרה הקונה לידיעת הובא. אשר על כן, המוכר ו/או מי מטעמו של הסבירושיקול דעתו 
ובעומק  הז סוגמ מצעאך ורק צמחיה )עצים ושיחים( מסוג המתאים לגידול ב בחצרותניתן לשתול 

 בחצרות המיםו יתכןכן, ידוע לקונה כי  כמו. "להנ דרישותכאמור ו/או לבצע עבודות בהתחשב ב
 ניתן בחצרותכי  מובהר .ייבנה שכזה ככל, קרקעי התת החניון בתקרת ניקוז לנקודת מתנקזים

 יפגע שלא באופן עבודות לבצעאו /ו חודרניים ולא אלימים לא שורשים בעלת צמחיה ורק אך לשתול
 תחזוקה עבודות בביצוע צורך שיהיה ככל. החניון תקרת של האיטום ובמערכת הניקוז בצנרת

, לרבות לצנרת ולמערכות שונות העוברות ככל שכזה ייבנה התת קרקעי החניון לתקרת ותיקונים

 על יםויתור להזמנתבלוחות הזמנים  יעמוד לא והקונה ככלמובהר בזאת במפורש כי 

 וויתורים על פריטיםזכאותו לבצע  לשלי, כפי שיקבעו על ידי הקבלן המבצע, תפריטים

יום מראש  14לעיל, וזאת לאחר התראה בת כמפורט  פריטים בגין זיכוי ולקבלכאמור 

 .ובכתב
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בה, מתחייב הקונה לאפשר ביצוע עבודות אלו. ידוע לקונה והוא מתחייב ליידע ולחייב כל מי שיבצע 
ממנו ליידע את  דירההממנו )לרבות חיוב רוכשי  דירהעבודות כלשהן בחצרות ו/או את רוכשי ה

 כי להעיד בכדי באמור אין ספק הסר למעןמהם וכך הלאה(, בכל הוראות סעיף זה.  דירההרוכשי 
  .קרקעי תת חניון יבנה כלל בפרויקט

" בהסכם זה: לרבות אך לא רק, התקנת מזגנים לרבות מזגני חלון שלא שינויים חיצונייםהמושג "
בהתאם לתוכניות המכר )ו/או התקנת מזגנים אף במקומות המיועדים לכך אשר רמת הרעש של 
יחידת העיבוי שלהם עולה על המותר עפ"י תקן מחייב(, ו/או מתקנים אחרים כל שהם שלא 

ם, על פי התוכניות )נספח ב' להסכם זה( או המותרים במקומות המיועדים לכך, אם וככל שמיועדי
, ו/או בגדרות שינוי במעקה כלעפ"י התב"ע, לרבות בקירות חוץ, סגירת מרפסת, בניית פרגולות, 

, פגיעה בטיח ו/או בציפוי החיצוני, החלפת או שינוי התריסים בחלונות שלהם בציפוייםאו /ו םבצבע
סורגים, התקנת סידורים לתליית כביסה במרפסת או בחצר ובמרפסות, שינוי צבע התריס, התקנת 

)אם קיימים(, התקנת אנטנות מכל  דירה, פרט לסידורים המיוחדים המותקנים בדירהלהצמודה 
סוג כולל צלחות לקליטת לוויינים, התקנת צינורות לחוטי חשמל ו/או צינורות מים ו/או כל חומר 

בריכה ו/או  הצבת/התקנתאחר על הקירות החיצוניים, התקנת דודי שמש וכל פגיעה אחרת בגג, 
שינויים העשויים לפגוע באחידות  התקנת או תליית שלטים וכיוצא באלהג'קוזי במרפסת ו/או בגג, 

, שהינו בניגוד ו/או מצריך תיקון להיתר דירה, וכן כל שינוי, לרבות בהמראה החיצוני של הבניין
 .הבניה

 .החיצוניים השינויים ברישום הכרוך לכל אחראי יהא לא המוכר מקרה בכל כי מובהר

 .החכירה בשטר כאמור הוראות לכלול רשאי יהיה המוכר

יהיה אחראי ויפצה את המוכר על כל תביעה, הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו למוכר,  הקונה
, הרישומים בביצוע מניעהאו /ו עיכוב עקב נזקים לרבות, זה סעיף מהפרת כתוצאה, לו שיגרמו ככל
 והמוכר, לעיל האמור לצורך, לקדמותו המצב להחזרת הקונה נגד צו לקבל המוכר רשאי יהיה וכן

 בכל' ג צד הודעת לו לשלוחאו /ו נוסף כנתבע הקונה את לצרףאו /ו הקונה את לתבוע רשאי יהיה
 .הקונה של זו התחייבות הפרת עקב כנגדו שיפתח בוררות לרבות משפטי הליךאו /ו תביעה

 קבלת לאחר, זה סעיף להוראות בהתאם המותרים, דירתו בחזית שינויים יבצע שהקונה ככל
 לא יידרש לקבל לשם כך, את הסכמתו של המוכר.  ,לידיו בדירה החזקה

 פרוטוקול מסירה .9

  .בשימוש לא 9.1

 .לא בשימוש 9.2

, המסירההדירה בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני ובסמוך למועד יהיה רשאי לבדוק את  הקונה 9.3
תיערך ע"י המוכר והקונה  לחזקת הקונה, דירהבמועד מסירת ה. המוכר עם מראש בתאום

תרשומת, אשר תיחתם על ידם, ובה יצוין כל פגם, ליקוי או אי התאמה אשר התגלו על ידי הצדדים 
  ."(פרוטוקול המסירה)להלן: " במועד המסירה

 .מהצדדים אחד כל של הסתייגות או הערה כל יכלול המסירה פרוטוקול

בחתימת המוכר או נציגו על פרוטוקול המסירה משום מובהר בזאת כי אין ברישום הפגמים ו/או 
הודאה ו/או אישור בדבר קיום איזה מהליקויים הנטענים שפורטו על ידי הקונה בפרוטוקול 

 המסירה.

 הדירה העמדת שבעת כך על להעיד כדי המסירה פרוטוקול בעריכת אין, כי מובהר 9.3.1
 העמדת בעת גלותןל היה שניתן בין, נוספות התאמות אי היו לא הקונה לרשות
 למנוע כדי בכוחו ואין, כאמור לגלותן ניתן היה שלא ובין הקונה לרשות הדירה

 .התאמה אי בדבר טענות להעלות מהקונה
 כל פי על המוכר אחריות את לשלול או לסייג כדי המסירה פרוטוקול בעריכת אין 9.3.2

 .דין
 לכך ראיה משום עצמה המסירה בביצועאו /ו המסירה פרוטוקול בעריכת אין 9.3.3

 .הקונה רצון לשביעות נמסרה שהיא או ליקויים בדירה שאין
 .המסירה בפרוטוקול 9.3.1-9.3.3מתחייב לכלול את הוראות סעיפים  המוכר 9.3.4

חתימת פרוטוקול המסירה באופן המתואר בסעיף זה ע"י הקונה מהווה תנאי מוקדם למסירת  9.4
לידי הקונה. סירב הקונה לחתום על פרוטוקול המסירה, לא יגרע הדבר ממשקלו  דירההחזקה ב

 ומעמדו של פרוטוקול המסירה, אולם הדבר יצוין בפרוטוקול המסירה.

הקבלן המבצע יתקן את הליקויים המוסכמים בהתאם לפרוטוקול המסירה וזאת תוך זמן סביר  9.5
היקפו והתיקון הנדרש. ליקויים המחייבים,  לפי נסיבות העניין, בהתחשב בין היתר, בסוג הפגם,

יתוקנו בהקדם האפשרי ובמידת הצורך, יעוכב מועד  ,דחוףלדעת המוכר או הקבלן המבצע, תיקון 
 המסירה בהתאם.
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מוסכם בזה כי המוכר יהא רשאי להסב את חיוביו על פי סעיף זה להלן ולעיל לקבלן המבצע אשר  9.6
על פי הסכם זה. אין בהסבת חיובי  דירהכל התיקונים ביאשר כי הוא מקבל על עצמו את ביצוע 

מאחריותו לתיקון הליקויים, אשר תחול בהתאם להוראות סעיף  המוכר רוהמוכר כאמור כדי לפט
 .)דירות( המכר חוק להוראות ובהתאם ובהתאם ליתר הוראות הסכם זה להלן 10.7

ו/או הקבלן המבצע רשאי לגרום לכך מובהר בזה כי בכל מקרה של ליקוי כאמור, יהא המוכר  9.7
שהפגם ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה יתוקנו ואין עליו כל חובה שהיא לגרום להחלפת כל מוצר 

 דירהו/או אביזר ו/או פריט אשר בו נתגלה הליקוי ובלבד שהתיקון יהיה נאות בהתחשב בכך שה
 חדשה. דירההיא 

 בשימוש.  לא 9.8

 ה ע"י הקונה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוראת סעיף זה הנה יסודית והפרת 9.9

 אחריות ובדק .10

הואיל והבניה מתבצעת ע"י הקבלן המבצע ולא ע"י המוכר עצמו, אזי מוסכם ומוצהר כי האחריות  10.1
ו/או לאי התאמות עפ"י חוק המכר )דירות(, תחול על הקבלן המבצע  ,לליקויים, פגמים, קלקולים

 הלעומת תיאור בדירהכל אי התאמה שתתגלה הקבלן המבצע יתקן על חשבונו  .בלבד ולא על המוכר
תנאיו ואגרות( כפי שהינם במועד  )בקשה להיתר, בתקן רשמי או בתקנות התכנון והבניה ובמפרט א

 1973-ושהחובה לתקנם חלה על המוכר על פי הוראות חוק המכר )דירות(, תשל"גחתימת הסכם זה, 
התקופות הקבועות  בתוך"(, וזאת המכר חוק" -" והתאמות אי" ",התאמה אי" -)להלן בהתאמה

מובהר, כי הסבת האחריות לקבלן המבצע כאמור לעיל לא תפטור את המוכר  ()דירות בחוק המכר
 המכר בחוק, והיא תחול בהתאם לאמור "להנ התיקונים לביצוע תווערבוכלפי הקונה  מאחריותו

  .ובהוראות המכרז והנספחים לו )דירות(

יודיע למוכר על קיום  שהקונהכאמור לעיל, מותנות בכך  התחייבויות המוכר לתיקון אי התאמות 10.2
כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה 

 אי בדבר הודעה" -בהסכם זהלהלן ) , תוך זמן סביר מהיום בו נתגלתה אי ההתאמההקונהלרשות 
ימנע מהקונה  לא, אי ציון ליקוי או פגם כלשהו בפרוטוקול המסירה, לעיללאמור  בכפוף "(.התאמה

להעלות טענות בשלב מאוחר יותר באשר לליקויים או פגמים שהיו בדירה ולא נרשמו בנסיבות 
שאינן מהוות עילה לביטול ההסכם על פי הדין הכללי, אלא אם כן מדובר בפגם נסתר או באי 

אין בהוראות סעיף זה כדי להוסיף ו/או לגרוע חוק.  התאמה שלא ניתן להתנות עליה על פי
  מהוראותיו הקוגנטיות של חוק המכר )דירות(.

, בתיאום מראש דירהלהיכנס ל םלקבלן המבצע ו/או למי מטעמ למוכר ו/או הקונה מתחייב לאפשר
המוכר/הקבלן כל ליקוי אחר שברצון בדיקת  לצורךלצורך בדיקת אי התאמות כאמור לעיל, ו/או 

המבצע לבדוק. אי התאמות מסוג המחייב תיקון דחוף )דהיינו שאינן מאפשרות את השימוש הסביר 
 איסביר מיום קבלת ההודעה ע"י הקבלן המבצע, בהתחשב בין היתר, בסוג  זמן(, יבוצע תוך דירהב

 לתיקון עהמבצ הקבלן שלאו /ו המוכר של אחריותובכל מקרה,  .והתיקון הנדרש ה, היקפההתאמה
לקבלן המבצע הזדמנות נאותה לתקן כל הטעון  ייתן שהקונה לכך כפופה, לעיל כמפורט התאמות אי

, והקונה מתחייב לתת למוכר ולקבלן המבצע הזדמנות תיקון )אף אם אי ההתאמה חזרה על עצמה(
 . נאותה לביצוע התיקון כאמור

 שתחילתן שנתיים במשך יותר או אחת פעם אותה תיקן שהמוכר לאחר התאמה אי והתגלתה חזרה
 תיקן לא והמוכר דחוף ההתאמה אי של שתיקונה או, ההתאמה אי בדבר הרוכש הודעה במועד
. התיקון בהוצאות יישא והמוכר לתקנה הקונה רשאי, הקונה הודעת ממועד סביר זמן בתוך אותה

 . התיקון ביצוע טרם בכתב כך על מוקדמת הודעה למוכר הקונה ימסור, זה במקרה

או  דירהאת ביצוע התיקונים ב למוכר ו/או לקבלן המבצע ו/או למי מטעמם הקונה מתחייב לאפשר 10.3
אחרת שבבניין ושביצועם יעשה כולו  דירהבבניין לרבות ברכוש המשותף, אף אם התיקונים נוגעים ל

מפאת  ו תביעהאו בקירות החיצוניים שלה והקונה מוותר על כל טענה ו/א דירהאו חלקו מתוך ה
 סבירות עבודה בשעות יעשה, זה בסעיף כאמור, התיקונים שביצוע, ובלבד הפרעות בנוחיותו

. בסיום ביצוע התיקונים, יחזיר, במידת האפשר, הקבלן המבצע את מצב הקונה עםמראש ובתיאום 
 .בדירה התיקונים את לבצע המבצע לקבלןבכפוף להתחייבות הקונה לאפשר  והכלהדירה לקדמותו, 

ובלבד שאין  דירהאחרת שבבניין או לרכוש המשותף יבוצעו מתוך ה דירהתיקונים הנוגעים ל
 המוכרשכתוצאה מביצוע תיקונים ע"י  ככל .דירהתוך האפשרות סבירה אחרת לבצעם שלא מ

 הדירה מצב את ויחזיר"ל כנ נזק כל המוכר יתקן, המשותף לרכוש או לדירה נזק ייגרם לעיל כאמור
 .התיקון עבודות סיום לאחר האפשרי בהקדם, הניתן ככל לקדמותם, המשותף הרכוש או

 שיוכח , פגמים, קלקולים או אי התאמות, ליקוייםהחובה לביצוע תיקוני תקופת הבדק לא תחול על  10.4
הנובעים או , פגמים, קלקולים או אי התאמות, נובעים מבלאי סביר ועל ליקוייםע"י המוכר כי 

שהוחמרו בשל עבודות, שינויים, שיפוצים, תוספות או הפחתות שיבוצעו על ידי הקונה שלא 
באמצעות המוכר ו/או הקבלן המבצע ו/או מחומרים ומוצרים שנרכשו ע"י הקונה ישירות ו/או עקב 
חוסר אחזקה נאותה, שלא בהתאם להוראות חוברת התחזוקה כאמור במפרט הטכני )נספח א' 
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כם זה( ו/או מעשה ו/או מחדל של הקונה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות המוכר ו/או להס
ע"י  יוכחהקבלן המבצע כאמור לא תחול כל אימת שהקונה ביצע שינויים במהלך תקופת הבדק ו

 הליקוי נובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השינויים כאמור.המוכר כי 

 .הושמט 10.5

בבניין ברצף  הדירותכמיטב יכולתו, את תיקוני הבדק ככל יכולתו בכל בכוונת הקבלן המבצע לבצע  10.6
דחייה סבירה בנסיבות העניין, בביצוע תיקוני תקופת הבדק לקונה כי תיתכן  הודע ולפיכךאחד, 

  , בהתחשב בסוג הליקוי, היקפו והתיקון הנדרש.דירהב

להסב לקונה את ההתחייבויות שנתקבלו מאת קבלני  הסבירהמוכר יהיה רשאי על פי שיקול דעתו  10.7
ו/או הבניין ו/או הספקים  דירהמשנה ו/או קבלנים מיוחדים שהועסקו בפרוייקט ו/או בבניית ה

)קבלני המשנה, קבלנים מיוחדים וספקים, כולם  דירהפקו רכיבים או מערכות לבניין ו/או לישס
"(, או להמציא לקונה התחייבויות כנ"ל מטעם הקבלן המבצע הספקים" או "הספקיקראו להלן: "

ו/או הספקים בגין הרכיבים ותיקוני תקופת הבדק. ההסבה תהא במסירת הודעה על כך מאת 
ישירה כלפי  אחריותעל עצמו  המוכר או במסירת כתב התחייבות מאת הספק, לפיו הספק מקבל

הקונה לגבי העבודות או המתקנים, המערכות, המוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו 
 ובמקרה, זה להסכם 10 -ו 9, 8, 7את כל התחייבויות המוכר המפורטות בסעיפים על ידו, ולרבות 

 הספק על חוק פי על המחויבים בשינויים יחולו המוכר התחייבויות כל כאמור

, יהיה על הקונה לפנות כאמור לעילהמציא המוכר לקונה כתבי התחייבות או תעודות אחריות 
לעיל ולהעביר  10.1הגדרתה בסעיף ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה בדבר אי התאמה כ

העתק פנייתו למוכר. במקרה שהקבלן או הספק לא נענה בתוך זמן סביר לדרישת הקונה או 
ו הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מחמת שמונה להם שהקבלן א

כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת הקונה, יהיה הקונה רשאי לשוב ולפנות למוכר בדרישה 
את הליקויים ואי ההתאמות כאמור בהסכם זה  יתקנולביצוע תיקונים והמוכר ו/או הקבלן המבצע 

ר מהמוכר אחריות לתיקון אי י. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי להסובהתאם לכל דין
 .(חוק המכר )דירותהתאמות על פי 

ואחריות המוכר מותנית בביצוע נאות של עבודות אחזקה, תפעול ושירות של מתקנים בהתאם  היה
לאמור במפרט, אזי לצורך מתן תוקף לאחריות הספק, הקבלן המבצע והמוכר, מתחייב הקונה 
להתקשר עם הספק או גורם האחזקה המתאים בהסכם לביצוע עבודות האחזקה והשירות של 

התקשרות הקונה עם ספק או גורם אחזקה אחר תפקיע את אחריות אותם מתקנים. מובהר כי 
  .המוכר ו/או הקבלן המבצע ו/או הספק לעניין זה

מוצהר ומוסכם במפורש כי פרט לאחריות והתחייבות הקבלן המבצע לביצוע תיקוני תקופת הבדק  10.8
ל המוכר ו/או כמפורט לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו הקוגנטיות של חוק המכר )דירות(, לא תחול ע

 .ןאו לתיקונההתאמות  לאיעל הקבלן המבצע כל אחריות או חבות נוספת כלשהי בקשר 

 .בשימוש לא 10.9

 ו/לא יאפשראו קונה הדירה הסמוכה, ממנה צריך לבצע את התיקון כמפורט להלן, /ואם הקונה  10.10
 תיקוני ביצועאו /ותיקון  הדרושבדיקת או ככל שלא תתאפשר, מכל סיבה שאינה בשליטת המוכר, /ו

 הקבלןאו /ו המוכר יהא לא, זה בהסכם כמפורט הכל, מהם חלק כל או כולם, כאמור הבדק תקופת
ימים לקונה  14, לאחר מתן התראה בת דירהב כלשהם בדק תקופת תיקוני לבצע עוד חייב המבצע

תר על כל ויראו את הקונה כמוו במהלכם לא התאפשר לבדוק ו/או לבצע את הדרוש תיקון כאמור,
טענה ו/או תביעה כלפי המוכר ו/או הקבלן המבצע ויראו את המוכר ו/או הקבלן המבצע משוחררים 

  או לתיקוני תקופת הבדק.הדרוש תיקון  לכלמכל חובה או אחריות בקשר 

 לרשות המוכר ו/או הקבלן המבצע דירהלהעמיד את ה מתחייבהקונה  ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי
שלו  דירהסמוכה ו/או ברכוש המשותף מתוך ה דירהעל מנת לבצע תיקונים ב בתיאום מראש
 לעיל. 10.3כמפורט בסעיף 

ביצוע נאות של תיקוני תקופת הבדק שתיקונם נדרש כאמור, יהווה מילוי סופי ומלא של  10.11
לחתום לפי דרישת המוכר ו/או הקבלן התחייבויות המוכר ו/או הקבלן המבצע. הקונה מתחייב 

מובהר כי הקונה יהיה רשאי לציין בגוף האישור את  המבצע על אישור ביצוע כל תיקון ותיקון
  .הסתייגויותיו לגבי התיקון שבוצע

 הוראות יחולו בבניין המשותף הרכוש עם בקשר המוכר לאחריות הקשור בכל כי הצדדים על מוסכם 10.12
 .להלן 12.11 סעיף להוראות בכפוף והכל, לעיל 10 סעיף

 .בשימוש לא 10.13

  דירהזכויות הקונה ב .11

, להצמדותיה ולחלקיו ברכוש המשותף בכפוף דירהמובהר בזאת כי זכויות הקונה הן אך ורק ל 11.1
, למכור, להחכיר, להחכיר הסבירלהלן. המוכר יהא רשאי, לפי שיקול דעתו  12להוראות סעיף 
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 דירותעבד ו/או להעניק, בכל דרך שימצא לנכון, את הבחכירת משנה, להשכיר, להעביר, לש
בכל חלק מהם ו/או או /ואו במקרקעין סמוכים ו/או אחרים /ובפרוייקט ו/או זכויות במקרקעין 

, זכויות שימוש בהם ו/או זכויות בניה, ולנהוג בהם מנהג בעלים, והכל ללא כל צורך בהסכמת הקונה
"מחיר  כדירות בפרויקט דירות למכור החובה לרבותלהוראות המכרז לעניין זה,  בכפוף הכל

 .המכרז להוראות בהתאם" למשתכן

, לשעבד הסביר פי שיקול דעתולהמוכר יהיה רשאי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי  מבלי
ו/או  ו/או מקרקעין סמוכים ו/או אחרים המקרקעיןו/או למשכן ו/או לגרום לשעבוד ו/או למשכון 

כל התנאים הבאים  קיוםובלבד שהחל ממועד  ,לטובת כל צד ג' ו/או לטובת המוכר מהם חלק כלב
 להסכם' ג לנספח 4.4 בסעיף כאמור הכולל הדירה מחירבמצטבר: פירעון כל התשלומים על חשבון 

למעט ההוצאות כאמור בסעיף שולמו לחשבון הפרוייקט, כהגדרתו לעיל, באמצעות השוברים,  אשר
' להסכם, לנספח ג 4.3לנספח ג' להסכם אותן מתחייב הקונה לשלם בהתאם להוראות סעיף  4.3

 דירהואילך, תהא ה ,(להלן 15.1 בסעיף)כהגדרתה  ערבותלקונה והחזרת ה דירהמסירת החזקה ב
הבנק המלווה,  מאת לרבות בדרך של מכתב החרגהן כאמור לעיל, חופשית מכל שעבוד ו/או משכו

  .להלן 17.6בסעיף  כמפורטהקובע כי המשכנתא על המקרקעין לא תמומש ביחס לדירה, 

על הקונה כי המוכר רשאי לשעבד ו/או למשכן ו/או לגרום לשעבוד ו/או למשכון  מוסכםכן,  כמו
אף לאחר מסירת החזקה  מהם חלק כלבאו /ואו מקרקעין סמוכים ו/או אחרים /ו המקרקעין

בהתאם להוראות  דירהובלבד ששעבוד ו/או משכון כאמור יהיה כפוף לזכויות הקונה ב ,דירהב
 .דירה, ושלא יהיה ניתן לממש את השעבוד/משכון מההסכם זה

והצמדותיה, בלבד, כי  דירהמובהר בזאת לקונה כי התחייבות המוכר כלפי הקונה הנה לבניית ה 11.2
ו/או הקומות בבניין ו/או בפרוייקט  דירותא חלה על המוכר חובה לבנות את כל ההוא מודע לכך, כי ל

או /ולמוכר הזכות למכור חלקים מהמקרקעין  וכיו/או בסביבתם  במקרקעיןו/או את יתר הבניינים 
לצדדים , ובכפוף להוראות המכרז הסביר דעתו שיקול לפי, אחריםאו /ו סמוכים ממקרקעין

, דירותשלישיים, לרבות אך לא רק, ללא כל התחייבות נלווית של המוכר לבנות על אותם חלקים 
ולפיכך, הקונה לא יבוא בכל טענה הנובעת מעניין זה למוכר ולא תהא לו כל טענה לגבי זהות 

 זכויות הקונה על פי הסכם זה.לא תפגענה ובלבד ש הצדדים השלישיים

לכך שהמוכר יעביר, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לרשויות המוסמכות,  לקונה והוא מסכים הודע 11.3
"( חלקים החברותו/או לגופים ו/או חברות דוג' חברת חשמל, מים, תקשורת כבלים, גז וכו' )להלן: "

מהמקרקעין, בכל דרך שימצא לנכון, לצורכי הציבור, לרבות לדרכים ולשטחים ציבוריים פתוחים, 
 הודעחוזה החכירה ו/או היתר הבנייה. המכרז ו/או  תנאילהולכי רגל, על פי תכניות בנין ערים ו/או 

ותיהם וכן קונה שהמוכר יהא רשאי לבצע שינויים בשטח המקרקעין ו/או בצורתם ו/או בגבולל
 מגרשיםאו /ולבצע חלוקה ו/או פיצול ו/או הפרדה ו/או איחוד של המקרקעין, לרבות עם מקרקעין 

וכן להעניק,  )אף שהנ"ל אינם מהווים חלק מהפרויקט ו/או מהמקרקעין(  אחריםאו /וסמוכים 
קעין ו/או לזכות ו/או לחובת מקר מהם חלק כל אוליצור ולרשום לזכות ו/או לחובת המקרקעין 

לצורכי מעבר ו/או להולכי רגל  זיקות הנאה , כל חלק מהם או/ו אחרים סמוכים ו/או מגרשיםאו /ו
 סמוכיםכל אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקרקעין רכב ו/או  כליו/או לצרכים אחרים וזאת לטובת 

ו/או מי מהם ו/או להבטחת זכויות מעבר   ו/או מגרשים אחרים בסביבת המקרקעין אחריםו/או 
לעיל ו/או  5.9בסעיף  כאמור לרבותלהנחה ו/או לתיקון המתקנים ומערכות תשתית עירוניות, 

להלן, והכל על פי דרישות הרשויות המוסמכות ו/או החברות  12להבטחת זכויות כאמור בסעיף 
. מבלי לגרוע מן האמור, החכירה חוזההמכרז ו/או  תנאיו/או התב"ע ו/או תנאי היתר הבנייה ו/או 

מובהר בזאת כי מיקום זיקת/ות ההנאה במקרקעין, ככל שקיימות, יכול להשתנות ביחס לידוע 
במועד חתימת הסכם זה, על פי דרישות הרשויות המוסמכות ו/או החברות ו/או התב"ע ו/או תנאי 

של המוכר,  הסבירו/או בהתאם לשיקול דעתו  הפיתוח חוזההמכרז ו/או  תנאיהיתר הבנייה ו/או 
 כנגד המוכר בקשר עם האמור.  ולקונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

  .החכירה בשטראו /ו המיוחד התקנון במסגרת כאמור הוראות לכלול רשאי יהיה המוכר

, כיווניה ותכנונה הפנימי לא ישתנה, דירההרשות שנותן הקונה למוכר כאמור מותנית בכך ששטח ה 
 .לעיל 1.4 בסעיף כאמורהסטיות וההפרשים  זולת

 רכוש משותף .12

 כלבמסוימת או  דירהברכוש המשותף אשר נאסר עפ"י דין להצמידו ליהיה זכאי לחלקים  הקונה 12.1
 12.4)כאמור בסעיף  כלשהי בפרוייקט דירהל צמידה ולא משותף כרכוש קבעשטח אחר שהמוכר 

 יחס לפי יקבע( , כאמורהוצמדו שלא אוהצמדתם  שנאסרה). חלקו של הקונה באותם שטחים להלן(
ו/או לפי קביעת המוכר בבניינים אחרים במקרקעין בבניין  הדירותלכלל רצפות  דירהה רצפת שטח

 ברכוש סייח חלקובכפוף לכל קביעה אחרת בתקנון הבית המשותף )להלן: "ו/או בפרוייקט 
 יובהר ו/או ירשם בכל אופן חוקי אחר. דירהל יוצמד המשותף ברכוש היחסי החלק "(.המשותף

 הוצמדו שלא בפרוייקט בשטחים כלשהולא יהיה זכאי לעשות שימוש  הקונהלמען הסר ספק כי 
עפ"י  דירותלמעט אם שטחים אלה נקבעו כרכוש משותף כאמור ו/או לא ניתן להצמידם ל דירתול

 דין. 
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החל ממועד המסירה מתחייב הקונה לשאת כדי חלקו היחסי, בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף  12.2
, כולל שפ"פ, חדר מדרגות, גג, מערכת צינורות המים ורשת החשמל פרוייקטשבבניין ו/או ב

או עגלות מיכל, ביוב, גינה, ניקיון, מאור בחדר  , פירי אשפהיצוניים, פחי אשפההמשותפת, קירות ח
המתקנים המשותפים  ותחזוקה שוטפת של המדרגות, הסקה אם תהיה, מיזוג אויר, שמירה, תפעול

וכו', ולשלם את חלקו  פרוייקטבבניין כולל דמי שירות או ביטוח למתקנים אלה למערכות ולמבנה ה
פי דרישת נציגות הבית המשותף ו/או נציגות הבית המשותף המורכב ממספר בהוצאות אלו ל

ו/או בהתאם "( ועד הביתבניינים, אם וככל שירשם בית משותף למספר בניינים יחדיו )להלן: "
בשטר  או/וזכאי לקבוע הוראות לעניין זה בתקנון הבית המשותף  והמוכרלהוראות ולקבוע בהסכם, 

 להלן.  12.15החכירה כאמור בסעיף 

מאשר, כי ידוע לו שכל חלקי הבניין ו/או הפרוייקט ו/או זכויות המוכר במקרקעין )לרבות  הקונה 12.3
וכן  (אחרים ו/אוסמוכים  ביחס לחלקים נוספים שירכשו על ידו, אם וככל שירכשו במקרקעין

זכויות ו/או אחוזי בניה, בין הקיימים במועד חתימת הסכם זה ובין שיינתנו לאחר מועד חתימת 
בין הקיימים במועד חתימת הסכם זה ובין  -)ולעניין זכויות ו/או אחוזי בניה נוספים  הסכם זה

שטחי  כל, גגות, החצרות, וביחוד כל שטחי שיינתנו עד למועד סיום מכירת כל הדירות בפרויקט(
, המחסנים, ושטחים אחרים אשר ניתן עפ"י דין להוציאם מהרכוש המשותף, הם חניון/החניה

רכושו הבלעדי של המוכר אשר יהיה רשאי לעשות בהם כרצונו מבלי לקבל את הסכמת הקונה, והוא 
)בין בעל זכויות ו/או דייר יהיה רשאי להעבירם ו/או להחכירם לרבות בחכירת משנה למי שירצה 

ובתנאים כראות עיניו, ו/או לבנות אותם ולשם ביצוע בניה כאמור יהיה המוכר רשאי ן אם לאו( ובי
 בכפוף הכל, הוצאת שטחים מהרכוש המשותף( של בדרך)לרבות  גם להשתמש ברכוש המשותף

, מבלי שהקונה יהיה רשאי לבוא בטענה כלשהי אליו בקשר לכך, ובלבד דין ולכל המכרז להוראות
למרות האמור לעיל  .הוא רוכש על פי הסכם זה האות גופא דירהיפגעו זכויותיו של הקונה בשלא 

המוכר לא יותיר בבעלותו חלקים מהרכוש המשותף בפרוייקט ולא יצמיד לדירות בפרוייקט חלקים 
לאמור בסעיף  בכפוףלקונה כי  ידוע. מהרכוש המשותף, למעט חני/ות ו/או מחסנ/ים ו/או חצרות

 .משותף רכוש יהוו, בין קיימות ובין עתידיות ואלו בניהאו זכויות /ולא כוללת אחוזי  רהדיה 5.8

 ידי עלייקבעו /שנקבעו הבנייןאו /ו הפרוייקטאו /ו המקרקעין של חלקים אותם רק כי, מובהר 12.4
 ,והפרוייקט הבניין של משותף כרכוש ייחשבו, הפרוייקטאו /ו הבניין של משותף כרכוש המוכר
לזכותו של המוכר להוציא שטחים מהרכוש המשותף בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו,  בכפוף
 לתוכניות בהתאם המשותף מהרכוש שהוצאו שטחים כי, עת בכל, לקבוע רשאי יהיה המוכר, ואולם
יחזרו להיות רכוש משותף  ו/או בהתאם ליתר הוראות הסכם זה על נספחיו, (זה להסכם' ב)נספח 

 ין ו/או הפרוייקט מבלי שהקונה יהיה רשאי לבוא בטענה כלשהי אליו בקשר לכך.של הבני

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת מפורשות, כי המוכר יהיה רשאי להוציא ממסגרת  12.5
וחדרים אחרים שידרשו לשימושו של המוכר ו/או מי מטעמו  הרכוש המשותף חדר טרנספורמציה

 ו/או של כל רשות מוסמכת לפי דרישתה.  11.3חברות כהגדרתן בסעיף ו/או בהסכמתו ו/או של ה

שטחים מהרכוש או להוציא /ו להקצותאו /והמוכר יהיה רשאי, אך לא חייב ובכפוף לכל דין, לייעד  12.6
מדחסי /מעביהמשותף לשימוש עבור מתקנים ו/או שימושים שונים כגון: דודים וקולטי שמש, 

לרבות פירי  מיכלים לאספקת גז מרכזי, אנטנות וצלחות לקליטת לוויינים, מתקני אשפהמזגנים, 
 'וגכדוחדרים אחרים  ומתקנים מרכזיים כלשהם, עגלות, חדר גנרטור, חדר טרנספורמציה אשפה

וכל מטרה  אחריםאו /ו , מחסנים, חניות, לרבות חניות עבור מקרקעין סמוכיםלעיל 12.5בסעיף 
של המוכר, בין אם השימוש במתקנים ו/או הסביר קול דעתו יהכל לפי ראות עיניו וש ,אחרת

בניינים ין ביחד עם ימהרכוש המשותף קשור בבניין ובין אם ישמשו את הבנאו בשטחים /ובחלקים 
בלעדית ו/או במידה רבה ו/או באופן  ובין אם ישמשו את כל דיירי הבניין ובין אם ישמשו אחרים

או /והמוכר יהיה רשאי להתקין שילוט תוך ציון שמו  משמעותי דירה או דירות מסוימות בבניין.
הבניין  לוביכל מקום מקובל כגון ב"(, השילוט)להלן: " ה/שלו והלוגושם כל חברה קשורה אחרת 

או על הקירות החיצוניים של הבניין ו/או /וו/או הפרוייקט ו/או על גג הבניין ו/או הפרוייקט 
)אולם לא על חלונות הבניין( הפרוייקט ו/או בשטחים המשותפים של הבניין ו/או של הפרוייקט 

 הניהול לחברת ,מראש בהודעה ,אפשרל מתחייבהקונה של המוכר. הסביר הכל לפי שיקול דעתו 
 )להלן ביחד:ו/או לכל חברה קשורה  מוכרלאו /ו)במידה ותהיה חברת ניהול בבניין ו/או בפרויקט( 

וזאת לשם ביצוע  הנ"ל ו/או מערכותיה גישה סבירה ונוחה לשילוטאו למי מטעמם /ו "(גינדי"
כמו , בכל עת. השילוט הנ"ל ו/או שינוי ו הנ"ל עבודות תחזוקה ו/או תיקון ו/או ניקיון של השילוט

כן הקונה מתחייב, בין במעשה ובין במחדל, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, שלא להזיז ו/או 
,  ול ו/או לשנות את צורתהנ" לחבל ו/או לפגוע ו/או לפגום בשילוט הנ"ל ו/או לכבות את השילוט

מובהר כי לאחר האיכלוס, וקבלת הרכוש המשותף, תוכל נציגות הרוכשים לקבוע הוראות לעניין 
)שלעניין הסרת השילוט  השילוט יחולו על המוכרוהסרת . מוסכם כי העלויות בגין התקנת השילוט

י לפעול להסירו מובהר כי ככל שתתקבל החלטה כדין להסרת השילוט, המוכר בלבד יהיה רשא
, וככל שיחולו עלויות חשמל בקשר עם ובמקרה כאמור הסרת השילוט תהיה על חשבונו של המוכר(

    .לתאורה יחולו אלו על המוכר השילוט 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מאשר הקונה, כי ידוע לו כי שטחים וחלקים משטח המקרקעין, ו/או  12.7
הבניין ו/או הפרוייקט, חדר טרנספורמציה וחדרים אחרים שידרשו לשימושו של המוכר ו/או מי 
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מטעמו ו/או מי בהסכמתו ו/או לשימושן של כל רשות מוסמכת ו/או מי "מהחברות" לפי דרישתן, 
צרות, חניות, מחסנים )ובאופן מפורש כל שטחי המחסנים הקומתיים, המחסנים בקומת וכן ח

הקרקע ובקומות המרתף, ככל שקיימים(, גג ו/או גגות הבית המשותף וכל שיבנה עליהם לרבות 
גגות של דירות בבניין, חדרים ו/או מרפסות על הגג, וכן זכויות ו/או אחוזי בניה, בין הקיימים במועד 

הסכם זה ובין שיינתנו לאחר מועד חתימת הסכם זה, חלקים בלתי בנויים של חצר הבניין, חתימת 
קירות חיצוניים שיקבע המוכר, כניסות נפרדות, מתקנים, מערכות, אמצעים ושטחים מבונים 
ובלתי מבונים שמטבעם ו/או מיקומם עשויים לשמש בלעדית ו/או במידה רבה ו/או באופן משמעותי 

ת מסוימות בבניין ו/או בפרוייקט, ושטחים אחרים אשר ניתן עפ"י דין להוציאם דירה או דירו
מהרכוש המשותף, בין אם סומנו בתוכניות נספח ב' להסכם זה כרכוש משותף ובין אם לאו, הוצאו 

בבניין ו/או יירשמו עפ"י ו/או ייתכן ויוצאו מן הרכוש המשותף והינם מוצמדים ו/או יוצמדו לדירות 
ו יוקנו ו/או יועמדו לשימושו הבלעדי של המוכר ו/או מי מטעמו ו/או מי בהסכמתו גם אם כל דין, א

לא תהיה להם דירה בבניין ו/או לשימושה הבלעדי של כל רשות מוסמכת אחרת ו/או של החברות, 
 של המוכר.  הסבירהכל לפי שקול דעתו 

 הסביר ודעתמובהר כי הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף יכול ותהיה לפי שיקול  12.7.1
המוכר לשם הצמדתם לדירה/ות ו/או לשם רישומם כיחידה נפרדת שתישאר  של

בבעלות המוכר ו/או כל צד ג' אחר )והללו יהיו זכאים לעשות בה מנהג בעלים( ו/או 
לשם הקניית הזכויות בהם לכל גורם בכל דרך הקניית זכויות אחרת, ואף אם 

  נמכרו כל הדירות בפרוייקט לרוכשי דירות.

לעיל וכן במקרה של בניה נוספת כלשהי ע"י  5במקרה של בניה נוספת ע"י המוכר כאמור בסעיף  12.8
שהוצמדו להם חלקים בבניין כאמור, על החלקים המוצמדים, יהיו המבנים הנוספים,  דירותבעלי ה

 מובהר .בבניין דירותו/או  דירהלרבות גגותיהם וקירותיהם החיצוניים, צמודים במלואם לאותה 
באמור כדי לגרוע מזכות הקונה  איןבכפוף להוראות המכרז וכי  הינו 12.8-ו 12.7כי כל האמור בס"ק 

  לפנות לערכאות לרבות הגשת התנגדות בפני ועדות התכנון.  

בבניין ו/או בפרוייקט )להלן בסעיף זה: מהדירות לרוכשי שתיים  יודיעהמוכר ו/או הקבלן המבצע  12.9
ו/או לחברת הניהול  "(הנציגות"( ו/או לנציגות הבית המשותף אם תמונה )להלן: "הרוכשים נציגי"

לקבל את הרכוש יוזמנו  בומועד  על, הסביר , הכל כפי שהמוכר יקבע לפי שיקול דעתוכמפורט להלן
. מוסכם כי המוכר יהא רשאי לקבוע "(מועד מסירת הרכוש המשותף)להלן: " המשותף לרשותם

ירת הרכוש המשותף במועד המוקדם ו/או המאוחר ממועד מסירת הדירה ו/או הדירות את מועד מס
כי ככל ונציגי הרוכשים ו/או הנציגות לא ישתפו פעולה עם המוכר  מוסכםבבניין ו/או בפרויקט 

בקשר עם קבלת החזקה ברכוש המשותף ו/או יסרבו מכל סיבה שהיא לקבל את החזקה ברכוש 
להלן, יהא רשאי המוכר למסור את הרכוש  12.11לגרוע מהאמור בסעיף  יומבלאו בחלקו /והמשותף 

יחולו בהתאמה כלפי חברת הניהול,  12.11, 12.10, 12.9המשותף לחברת הניהול והוראות סעיפים 
 ויחייבו יחולו 12 סעיף הוראותוהכל ללא צורך בהסכמת נציגי הרוכשים ו/או הנציגות. מובהר כי 

 הרכוש אם אף וזאת, המשותף הרכוש מסירת ממועד החל בפרויקטאו /ו בבניין הדירות רוכשי את
  .כאמור הניהול לחברת יימסר המשותף

לבוא במועד מסירת  , לפי העניין,או חברת הניהול בהודעה יתבקשו נציגי הרוכשים או הנציגות 12.10
  בניין ולקבל את הרכוש המשותף לרשותם בהתאם להוראות הסכם זה.להרכוש המשותף 

במעמד מסירת הרכוש המשותף, ייערך ע"י המוכר ו/או הקבלן המבצע פרטיכל מסירת הרכוש  12.11
מצב הרכוש המשותף וכל אי התאמה, אם תהיה, בין  יצויין"( ובו הפרטיכלהמשותף )להלן: "

"י ע תבוצע המשותף הרכוש בדיקתהוראות הסכם זה לבין האופן בו נבנה והותקן הרכוש המשותף. 
הפרטיכל ייחתם , )למעט אם בוצעה על ידי מומחה מטעמם( בלבד סביר רוכש בעיני הרוכשים נציגי

, לפי העניין. או חברת הניהול רוכשים או הנציגותעל ידי המוכר או הקבלן המבצע ועל ידי נציגי ה
חתימתו של נציג המוכר או הקבלן המבצע על הפרטיכל לא תתפרש כהודאת המוכר בליקויים 

לעיל  10, בכפוף לאמור בסעיף תוך זמן סביר הנטענים. הקבלן המבצע יפעל לתיקון כל הטעון תיקון
בים, לרבות בשינויים הבאים: תקופת הבדק בשינויים המחוי שיחול, אף לעניין הרכוש המשותף

או מהמועד בו המוכר היה מוכן למסור את הרכוש המשותף,  תחל ממועד מסירת הרכוש המשותף
בנפרד אלא אך ורק כלפי  דירהלא תחול כלפי כל בעל המבצע  והקבלןאחריות המוכר  לפי המוקדם,

ולפיכך כל הודעה על אי התאמות ברכוש המשותף לא תחייב את המוכר במאוחד,  דירותכל בעלי ה
ואת הקבלן המבצע אלא אם ניתנה על ידי כל בעלי הדירות ביחד או על ידי הנציגות או על ידי חברת 

 ידי על המשותף הרכוש קבלת כי מאשר הקונההניהול )במידה וקיימת חברת ניהול(, ובדואר רשום. 
, לפי העניין, תחייב אותו לכל דבר וענין, ואין לקונה או חברת הניהול גותהנצי או הרוכשים נציגי

 .לכך הנוגע בכל המוכר כלפי ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות

כאחד מנציגי הרוכשים או הנציגות, אזי יהא הקונה חייב, לפי הודעת המוכר, לקבל  הקונה נבחר
 ברכוש החזקה לקבלת הנוגע בכל. הודעהל בהתאםאו בכל חלק ממנו, /והמשותף  רכושבאת החזקה 

, הנציגות או הרוכשים נציגי יפעלו, כאמור, העניין לפי, הנציגות או הרוכשים נציגי ידי על המשותף
 ידם על שתעשה פעולה וכל בפרוייקטאו /ו בבניין חלקים רוכשי יתר כל של כנאמנים גם, העניין לפי

 .ותחייבם, בפרוייקטאו /ו בבניין חלקים רוכשי יתר בשם אף תעשה
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עימם מראש, ולאחר שקיבלו  שתואםאם מכל סיבה שהיא עד למועד מסירת הרכוש המשותף 
סירבו מכל  אולא הופיעו או לא בדקו, או לא חתמו על הפרטיכל התראה ותואם עימם מועד נוסף, 

ייחשבו –נציגי הרוכשים, או מי מהם או הנציגות,סיבה שהיא לקבל את החזקה ברכוש המשותף 
ומצאו אותו תקין בדקו את הרכוש המשותף את הרכוש המשותף לידיהם,  קיבלולכל דבר כאילו 

רשאי לפעול באופן חד צדדי  יהאוהמוכר  ,ומתאים לאמור בהוראות הסכם זה וקיבלו אותו בהתאם
חשבון  עללעיל  11.3בסעיף  כהגדרתןעל מנת להעביר את רישום המונים השונים מול החברות 

תשלומים בקשר עם יהא רשאי להודיע לרשויות ו/או כל גורם רלוונטי אחר הגובה הנציגות וכן 
 בקשר התשלומים כל , לרבות כאמור לעיל,הרכוש המשותף כי החל ממועד מסירת הרכוש המשותף

לרבות כאמור  , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר של המוכרהנציגות על יחולו המשותף הרכוש עם
 . לעיל 12.9בסעיף 

המוכר כת ו/או ממהנדס זכאי למסור למקבל הרכוש המשותף כאמור אישור מרשות מוסמ המוכר
, כי הרכוש המשותף או כל חלקים ממנו נבדקו ונמצאו ו/או הקבלן המבצע ו/או מיועץ טכני

למסירת אותו חלק של הרכוש המשותף  לכאורהמתאימים ותקינים ואישור כזה ישמש כראיה 
 .  זה הסכם בהוראות לאמור ומתאים ןתקי ואכשה שהאישור מתייחס אליו

כי יתכן וחלקים ברכוש המשותף המשותפים לבניין ו/או לחלקים אחרים בפרויקט,  מובהר
נמסרו/ימסרו/נקבע מועד מחייב למסירתם עוד קודם למועד מסירת יתרת הרכוש המשותף, לרבות 
לפני מועד מסירת הדירה, והקונה מאשר כי מועד המסירה המחייב לכל דבר ועניין בקשר עם מסירת 

ש המשותף הינו מועד מסירתם או המועד שנקבע ע"י המוכר למסירת אותם אותם חלקים מהרכו
 חלקים, לפי המוקדם, אף אם מועד זה כבר חלף וגם אם מועד זה מוקדם למועד מסירת הדירה. 

 חלקן את ישלמו לא, לרוכשיהןנמסרו  לאאו  נמכרו לא אשר המוכר שבבעלות הדירות כי מוסכם 12.12
אין המוכר רשאי לפטור  .אלו דירות עבוריוכל המוכר להוכיח שלא צרך  אותה , ,בפועל הצריכה בגין

  . את עצמו מנשיאה בהוצאות הקבועות של אחזקת הרכוש המשותף

להיכנס לדירה בתיאום מראש,  םו/או למי מטעמ חברת הניהול/הקונה מתחייב לאפשר לוועד הבית 12.13
ו/או כל מערכת  לעיל 5.9לצורך תחזוקת ו/או בדיקת ו/או תיקון של המתקנים כהגדרתם בסעיף 

  .משותפת אחרת העוברת בדירה

 בשימוש.  לא 12.14

המוכר יהיה רשאי, ללא צורך בהסכמת הקונה, לרשום תקנון בית משותף בנוסח שיקבע על ידי  12.15
, בין בנוסח התקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין ובין תקנון הסביר לפי שיקול דעתו המוכר

את  , בין היתר,אחר, ולכלול בו, בין היתר, את ההוראות הבאות, כולן או חלקן, שיבואו להסדיר
  :בבית המשותף, והקונה מסכים לכך מראש דירותהיחסים בין בעלי ה

ו/או ברכוש המשותף שיפריע ו/או ימנע בכל  דירההקונה לא יעשה כל שימוש שהוא ב 12.15.1
בבניין ו/או  דירותאופן שהוא שימוש סביר והנאה סבירים ברכוש המשותף וביתר ה

בעלי הזכויות בהם ו/או מחזיקיהם וכן לא "י עהאחרים  במקרקעיןאו /ובפרוייקט 
רבות יהווה סיכון בטיחותי ו/או מטרד על פי כל דין למוכר ו/או לצד שלישי כלשהו, ל

 במקרקעיןו/או  בבניין ו/או בפרוייקט דירותבעלי הזכויות ו/או המחזיקים ביתר ה
 .האחרים

 . בשימוש לא 12.15.2

יהיו רשאים  ,תהיה אם ,הניהול חברתאו /וו/או ועד הבית נציגות ההמוכר ו/או  12.15.3
שבבניין לרבות הקונה, ירכשו, על חשבונם, פוליסות  דירותלהחליט כי בעלי הזכויות ב

מתאימות לביטוח מבנה הבניין ו/או הפרוייקט ולביטוח צד ג' בשטחי הרכוש 
 המשותף. החלטה זו תחייב את הקונה לכל דבר ועניין, והוא נותן לה הסכמתו מראש. 

 .כי הפרויקט יתוחזק וינוהל ע"י חברת ניהול והוראות בעניין זה 12.15.4

 דירותבמידה ובהתאם לדרישת הרשויות ו/או בהתאם לדרישת רוב של בעלי הכי  12.15.5
יהיה רשאי ועד הבית  דירותיהם)שני שליש( מהרכוש המשותף צמוד ל 2/3 -בבניין ש

ו/או הנציגות להתקשר עם חברת ניהול/מתחזק לניהול כל העניינים הקשורים בניהול 
כמו בין ועד הבית/הנציגות לבין ואחזקת הרכוש המשותף, וזאת בנוסח ובתנאים שיסו

  חברת הניהול/מתחזק לניהול הנ"ל.

 לעיל.  5להבטחת זכויות כאמור בסעיף  הוראות 12.15.6

 מהרכוש שהוצא חלק כלאו /ו חניה שטחיאו /ו בניה זכויותאו /ו בניה אחוזי הצמדת 12.15.7
)ו/או כל יחידה ו/או תא המהווים יחידה  בפרוייקטאו /ו בבניין תדירול המשותף

, קביעת אופן הצמדת זכויות הבניה ו/או אחוזי נפרדת ברת רישום כיחידה נפרדת(
או /ו בבניין תדירוהבניה ו/או שטחי חניה, לרבות הצמדתם לגגות הצמודים ל

 )ו/או כל יחידה או תא המהווים יחידה נפרדת ברת רישום כיחידה נפרדת( בפרוייקט
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 הצמדת אופן קביעת, הבניה אחוזיאו /ו הבניה זכויות מימוש אופן, למחסנים תלרבו
הכל  וכו' דירותל הבניה אחוזיאו /ו זכויות מניצול כתוצאה שתיבננה הבניה תוספות

 .לעיל 12.7-ו 12.3 פיםלרבות כאמור בסעי

 .המשותף הרכוש ושירותי תיקון, החזקת חובת בדבר הוראות 12.15.8

 מיטלטלין וכל שלטים, חפצים הצבתאו /ו קביעתאו /ו הנחת איסור בדבר הוראות 12.15.9
 .דירהה לשטח מחוץ שהם

לרבות  ,לעיל 12.1 בסעיף כהגדרתושיעורו של החלק היחסי ברכוש המשותף  קביעת 12.15.10
קביעת הקביעות המותרות לשינוי או לקביעה בתקנון בהתאם להוראות חוק 

 המקרקעין.

הפרוייקט בהוצאת אחזקת ותיקון הרכוש קביעת השתתפות דיירי הבניין ו/או  12.15.11
 היחסיהמשותף וקביעת יחס ההשתתפות ביניהם אף אם יחס זה לא תואם את חלקם 

 ברכוש המשותף.

לעיל, לרבות אלו  5.11 -ו 5.10 ,5.9 בסעיפים כאמור הזכויות להבטחת הוראות 12.15.12
 המפורטות בנספח ו'. 

 לעיל. 8.4 בסעיף כאמור הזכויות להבטחת הוראות 12.15.13

 להבטחת הכניסה לחניון והיציאה ממנו וכיו"ב.  הוראות 12.15.14

 בסעיף כאמור שלה הרעש רמת והגבלת המזגן של העיבוי יחידת התקנת לגבי הוראות 12.15.15
 .לעיל 8

 .בשימוש לא 12.15.16

 אישור ללא, בגגאו /ו במרפסת'קוזי גאו /ו בריכה התקנת על האוסרות הוראות 12.15.17
 .ובכתב מראש קטורוקונסטר

 .דירהאופן ביצוע שיפוצים בהוראות בדבר  12.15.18

 הוראות בדבר העברת ציוד וריהוט בשטחים הציבוריים. 12.15.19

הוראות המזכות את המוכר בזכות, ללא צורך בהסכמת הקונה ומבלי שיוכל להתנגד  12.15.20
לכך, לחתום על בקשות לשינוי או תיקון צו רישום הבניין כבית משותף, להיתרים, 

הוא  אותן והצמדותיה דירהויות הקונה בלשינויים ו/או לתוספות בנייה, בכפוף לזכ
, יובהר כי אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכות הקונה לפנות עפ"י הסכם זהרוכש 

  .לערכאות לרבות הגשת התנגדות בפני ועדות התכנון

וחדרים  תוספת מיוחדת לעניין חדר חברת החשמל לישראל בע"מ, וחדר תקשורת 12.15.21
 , באם יוקמו בפרוייקט.לעיל 12.5אחרים כאמור בסעיף 

להיכנס  חברת ניהול ו/או מי מטעמם/הבית לוועד לנציגות ו/או מתירותה הוראות 12.15.22
 5.9לדירה לצורך תחזוקת ו/או בדיקת ו/או תיקון של המתקנים כהגדרתם בסעיף 

 .ו/או כל מערכת משותפת אחרת העוברת בדירה לעיל

עסקים אסורים על פי דין עסקים מסוג מסוים ו/או  דירההוראות האוסרות לנהל ב 12.15.23
 ו/או עסקים שלא נתקבל בגינם רישיון תקף לנהלם, הכל בהתאם להוראות התב"ע.

 לעיל.  12.6הוראות להבטחת האמור בסעיף  12.15.24

אף לפני רישום הבניין כבית משותף רשאי המוכר, להחיל על הבניין ו/או הפרוייקט את התקנון 
ואף להחליפו באחר וממועד ההחלה, השינוי ו/או כל חלק מהוראותיו ולערוך בו כל שינוי 

 .וההחלפה יחייבו את הקונה

ות ריד/דירהמובהר בזה במפורש, כי אם בחלקים כלשהם, שיוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו ל 12.16
"(, המקרקעין הכפופים)להלן: " הדירהולרבות בהצמדות  דין כל"י עפאו /ומסוימת/ות 

ות אחרת/ות כלשהן בבנין ו/או /דירהו/או  דירותו/או  דירהמערכות שנועדו לשמש  יעברו/עוברות
ובין  הדירהיחד עם  בין"(, הנהנות דירותה)להלן: " אחריםאו ו/ סמוכיםבפרוייקט ו/או במקרקעין 

: צנרת ביוב, מערכות תשתית עירוניות, מתקני גז, ניקוז, מים, חשמל, שלא, לרבות אך לא רק
"(, יכול שתרשמנה, לפי שקול דעת המערכות המשותפותטלוויזיה, כבלים, טלפון וכו' )להלן: "

 דירותהנהנות הערות בדבר זכות מעבר ו/או זיקות הנאה מתאימות לפיהן ה דירותהמוכר, לטובת ה
הנהנות רשאיות להשתמש במערכות המשותפות שבמקרקעין הכפופים, לרבות לשם תיקונן 

 ואחזקתן. 

הצדדים מאשרים, כי הוסכם ביניהם שהמוכר יהיה זכאי לרשום בפנקסי המקרקעין בלשכת רישום  12.17
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 המקרקעין חכירות ו/או חכירות משנה ו/או הערות ו/או זיקות הנאה לזכות/לחובת מקרקעין
או /ואו חלקות ו/או מגרשים אחרים בסביבת המקרקעין, /ו מהם חלק כלו/או  אחרים או/ו סמוכים

 לרבות רגל להולכי השימוש לעניין היתר ביןו/או לבניינים בפרוייקט  בבניין דירותהבניין ו/או 
או אליהם, והוא הדין  למקרקעין מהרחוב רכב כליאו /ו לציבור למעבר, הפתוחים השטחים בתחום

בקשר למקומות החניה אם יהיו כאלה, וזכויות מעבר לצנרת, למערכות תשתית עירוניות, כבלי 
לשם תחזוקתם ותיקונם. או כל מתקן אחר /וחשמל, קווי תקשורת לוויין, צוברי גז ו/או בלוני גז 

במקרקעין בדבר זכות עוד מוסכם בין הצדדים כי המוכר יהיה זכאי לרשום זיקת הנאה על הזכויות 
ו/או זכויות כלשהן ו/או הערות ו/או זיקות  ו/או לכל צד ג' למעבר לציבור ו/או להולכי רגל וכלי רכב

 מהיתראו /ו"ע מהתבאו /ו ההבני מחוזהאו /וו/או מחוזה החכירה  מהמכרזהנאה לרבות כמתחייב 
, ככל שקיימות, יכול כאמורההנאה  . מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזאת כי מיקום זיקת/ותהבניה

להשתנות ביחס לידוע במועד חתימת הסכם זה, על פי דרישות הרשויות המוסמכות ו/או החברות 
ו/או  יההבנ חוזהאו /והחכירה  חוזההמכרז ו/או  תנאיו/או התב"ע ו/או תנאי היתר הבנייה ו/או 

מתחייב להודיע לקונה בכתב על כל שינוי  המוכר אולםשל המוכר, הסביר בהתאם לשיקול דעתו 
ביחס לתכניות נספח ב'  תקשורת חדריאו /ו חשמל חברת של הטרנספורמציה חדרי מיקוםב מהותי

 מובהר. כנגד המוכר בקשר עם האמור  תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל תהא לא לקונה, להסכם זה
 ועדות בפני התנגדות הגשת לרבות לערכאות לפנות הקונה מזכות לגרוע כדי זה סעיף בהוראת אין כי

 . התכנון

  רישום .13

תירשם בלשכת רישום המקרקעין כיחידת  דירההמתחייב כי  המוכרלאמור בסעיף זה להלן,  בכפוף 13.1
של  הסביר רישום נפרדת המהווה חלק מבית משותף, הכל בכפוף להוראות הדין ועל פי שיקול דעתו

 המוכרייעשה ע"י  הרישום"(. הרישוםבסעיף זה בפרט )להלן: "המוכר כמפורט בהסכם זה בכלל ו
 , בכפוף לקיום כל חיובי הסכם זה.מטעמו מיאו /ו

קונה שעד אשר לא יסתיימו הליכי האיחוד ו/או איחוד וחלוקה מחדש ו/או חלוקה מחדש ל הודע 13.2
לרשום את הבניין , ככל שיבוצעו, לא יהא ניתן בסביבותיהםאו /ו במקרקעין"( הפרצלציה)להלן: "

יבוצע ע"י המוכר כחלק ממנו  אוין כבית משותף י. רישום הבנאו כחלק מבית משותף כבית משותף
במקרקעין על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין, בכפוף לאמור  החכירהלאחר רישום זכויות 

ל שרישום . אם וככ, ולאחר הסרת כל מניעה בקשר עם הרישום, להלן, רישום הפרצלציה13.6בסעיף 
 רשותו/או על ידי ה המחכיריםהפרצלציה, ככל שתידרש, לא יבוצע ע"י הועדה המקומית ו/או על ידי 

ידאג המוכר יהיה תלוי אך ורק במוכר,  הפרצלציה שרישום וככל, ו/או על ידי מי מטעמם המפתחת
 הסבירות וכן לכל יתר הפעולות לטיפול בהגשת התכניות הדרושות לצורך רישום הפרצלציה

  .במוכר תלוי שהדבר וככל הניתן ככל מוקדם במועד הפרצלציה רישום לצורךשידרשו, ככל שידרשו, 

ו/או  סמוכיםו/או במקרקעין  במקרקעין נוספים שטחיםאו /ו בניין יבנה והמוכר שככל קונהל ודעה 13.3
מגרש/ים ו/או  עםאו של הבניין /ואיחוד של המקרקעין ו/או  פיצוליתכן שיהיה צורך לבצע  אחרים

 ומסכיםחלקות אחר/ים, עליו/עליהם יבנה/ו הבניין ו/או השטחים הנוסף/ים. כמו כן, מודע הקונה 
או בניינים /ועם מגרשים  גםאו הבניין /ויתכן שיהיה צורך לבצע אחוד המקרקעין  כי מראש לכך

ייתכן שבעקבות האיחוד הנ"ל יתווספו שימושים ו/או ייעודים , וכן כי אחת רישום לחלקת אחרים
 . נוספים למקרקעין

רשם בית משותף ישי או( אגפים' מס בלי או)עם  בנפרד משותף כבית שיירשם יכול בפרוייקט הבניין 13.4
 על המצויים אחרים בניינים עם לרבות ,הכולל מספר בניינים )עם או בלי מס' אגפים בכל אחד(

, כשהבניין מהווה אחד מהם, הכל לפי דרישת הרשויות סמוכים מקרקעיןאו /ו םאחרי מקרקעין
של המוכר, וכי לקונה לא תהיה כל טענה הסביר המוסמכות, האפשרויות החוקיות ושיקול דעתו 

לעניין זה, לא כהתנגדות תכנונית ולא כל טענה אחרת. ידוע לקונה כי הרכוש המשותף, כולו או חלק 
שבתחומי כל מבנה ו/או אגף בבית המשותף יתכן שיוצמד במסגרת רישום הבית המשותף ממנו, 

 שבאותו מבנה או אגף. דירותל

 לאחר רק ויבוצע יכול כאמור משותף כבית הבניין רישום כי לו ידוע כי מאשר הקונה, מקרה בכל 13.5
כבית משותף וזאת  ו/או כל יתר הבניינים שירשמו יחדיו פרוייקטב הבניינים כל של הבנייה השלמת

או /ו לכן קודם המקרקעין רישום בלשכת המוכר שם על נרשמו במקרקעין החכירהאף אם זכויות 
, רק לא אך לרבות, זה לעניין טענה כל תהיה לא ולקונה, לכן קודם הסתיים הפרצלציה ביצוע

אף האמור אחרת בהסכם זה על נספחיו, הקונה מודע לכך כי יתכן )עפ"י  על תכנונית כהתנגדות
המוכר( שהחניות ו/או חלק מהן ממוקמות ו/או תמוקמנה במקרקעין  ו הסביר שלשיקול דעת

יתכן שהחניון, כולו או חלקו,  וכיאו בסמיכות לבניינים אחרים במקרקעין /ו אחרים או/וסמוכים 
 וכיאו בסמיכות לבניינים אחרים במקרקעין /ו אחרים ו/או סמוכיםיהיה מתחת ו/או במקרקעין 

 המוסמכות הרשויות דרישת, הדין להוראות בהתאם האפשרויות"י עפ יעשה החניות רישום אופן
 2-)אף אם מורכבת מ עוקבת חניה רישום, למעט מבלי אך, לרבות, המוכר שלהסביר  דעתו ושיקול

 .  כמשטחאו /ו כקרקעהחניה  רישוםו/או  כהצמדה של מקום חניה אחד מקומות חניה(

, ובכפוף לכך שניתן יהא לבצע במלואן ובמועדן בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה 13.6
ן, להוראות את הרישום בדרך הרגילה, בהתאם לחוק, לתקנות, להוראות לשכת רישום המקרקעי
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או כל רשות  מקרקעין/משותפים בתים רישום על ת/, להוראות המפקחו/או המשרד המחכירים
מוסמכת אחרת כפי שיהיו נהוגות במועד הרלבנטי, מתחייב המוכר לדאוג לכך שרישום הבניין כבית 

 12 לא יאוחר מתוםיבוצע  ,לעיל  13.4לרבות בהתאם לסעיף , בפנקס הבתים המשותפים משותף
ממועד מסירת הדירה לקונה בפועל או ממועד שבו לא תהיה  חודשים )או כל מועד אחר עפ"י דין(

כל מניעה, משפטית ו/או מנהלית ו/או אחרת לביצוע הרישום כאמור, לרבות השלמת רישום 
המקרקעין, רישום הפרצלציה, ככל שלא נרשמה  הזכויות  במקרקעין על שם המוכר בלשכת רישום

, לעיל, ככל 13.3עד למועד חתימת הסכם זה, איחוד ו/או פיצול המקרקעין, בהתאם להוראות סעיף 
שיידרש, והשלמת בניית כל הבניינים בפרוייקט ו/או כל יתר הבניינים שירשמו יחדיו כבית משותף, 

 בפנקס הבתים המשותפים בדירה ע"ש הקונהות ין שני המועדים, ורישום הזכוילפי המאוחר מב
חודשים כאמור(  ממועד  6-חודשים )או כל מועד אחר עפ"י דין ובלבד שלא יפחת מ 6יבוצע תוך 

אשר  בפנקס הבתים המשותפים מסירת הדירה לקונה בפועל או ממועד מתן צו לרישום הבניין
, לפי המאוחר מבין רים ע"י הקונההדירה הינה חלק ממנו כבית משותף ובכפוף להמצאת כל האישו

היה ומועד הרישום ידחה מחמת כח עליון או מחמת  שני המועדים )להלן: "מועד הרישום"(.
, לרבות עיכובים הנעוצים בחוסר שיתוף פעולה מצד רוכשי דירות עיכובים שאינם בשליטת המוכר

העניין למנוע את קיומם ו/או ואשר המוכר לא היה יכול באופן סביר בנסיבות  בבניין ו/או בפרויקט
דחה מועד הרישום בפרק הזמן הנובע י, ימחמת כל עיכוב אחר המותר/יותר למוכר עפ"י דין

ועם הסרת המניעה /ואו העיכובים הנ"ל יפעל המוכר בהקדם האפשרי לצורך רישום  מהעיכוב הנ"ל
 . זכויות הקונים בפנקס הבתים המשותפים

 לא בשימוש. 13.7

המוכר יהא זכאי להוציא מן הרכוש המשותף שטחים וחלקים לעיל,  12לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי 13.8
לשימושים הנדרשים על פי דין, או לשימוש עבור מתקנים כגון אנטנות וצלחות לקליטת לווינים, 
גומחות למוני חשמל ו/או טלפון, צנרת ו/או מכלים לאספקת גז מרכזי, כבלים, חוטי חשמל, צינורות 

קה, תיעול, כבלי טלפון, בין אם יותקנו על ידו ובין אם על ידי כל רשות או מוסד או גוף אחר, בין הס
לרבות חניות או שטחים אחרים /וובין אם לשימוש יחידות דיור אחרות  דירהאם השימוש קשור ב

ומחסנים. המוכר מבהיר בזאת והקונה מסכים לכך כי המוכר יהיה רשאי לרשום הערות אזהרה, 
עלויות, חכירות וזיקות הנאה על המקרקעין ו/או על הבית המשותף, שתידרשנה על פי שיקול ב

בין , ו/או בעלי הזכויות בו הבניין לדיירי שירות ויתנו שייתכן רשותאו /ו גוף כל שם על לרבותדעתו, 
עדו היתר להבטחת זכויות דרך ו/או זכויות שימוש במתקנים אחרים לרבות חניות או במערכות שנו

חלקות סמוכות סמוכים ו/או  מקרקעיןאו /ו אחרים זכויות בעליאו /ואחרים  דירותלשמש אף בעלי 
ו/או  לעיל( 11.3עפ"י דרישת רשויות מוסמכות ו/או "חברות" )כהגדרתן בסעיף ו/או  אחרותו/או 

 .עפ"י המתחייב מהתב"ע ו/או מהיתר הבניה

, והקונה וזאת באמצעות עוה"ד זה הסכם מכח המתחייבים ברישומים יטפל המוכר כיקונה ל ידוע 13.9
שייקבע  ,עוה"ד ו/או בלשכת רישום המקרקעין ובכל מקום אחרהמוכר ו/או  פנימתחייב להופיע ב

לא לצורך ביצוע הרישום כאמור בהסכם זה.  ע"י המוכר ו/או על ידי עוה"ד, במועד שיתואם עמו,
ו ימים שיציע 14עוה"ד לתאם עם הקונה מועד כאמור שיהיה בתוך פרק זמן של  ו המוכר ו/אוהצליח

 המוכר יבמשרדעוה"ד המוכר ו/או עוה"ד, מתחייב הקונה להופיע במועד שיקבע על ידי  המוכר ו/או
  .עוה"ד ו/או בלשכת רישום המקרקעין ובכל מקום אחר שייקבע ע"י המוכר ו/או על ידי עוה"ד או/ו

 הפעולות לביצוע מטעמו מיאו /ו המוכר עם פעולה לשתף הקונה מתחייב, לעיל לאמור בנוסף
 מטעם אחר מקצוע בעל כלאו /ו לאדריכלאו /ו למודד לאפשר וכן, הרישום ביצוע לצורך הנדרשות

 לשם נדרש מסמך וכל תשריט כל הכנת לצורך ולשטחי הבנין, ולבצע מדידות דירהל להיכנס, המוכר
 .הרישום ביצוע

 לפי יותר מאוחר מועד בכלאו /ו החזקה מסירת למועד עדכמו כן, מתחייב הקונה להמציא למוכר, 
, כל אישור ו/או תעודה ו/או מסמך שידרשו לצורך ביצוע הרישום, ובכלל זה אישור המוכר דרישת

הסכם זה , ארנונות, היטלים שחובת תשלומם על פי )לרבות מס רכישה( על תשלום כל המיסים
)לרבות אישור עירייה ו/או הועדה המקומית מופנה לרשם המקרקעין בדבר העדר  מוטלת על הקונה

 עבורבקשר עם מוסדות פיננסיים שמימנו  לשלם את כל הוצאות הרישום הנדרשותוכן  חובות(
וכן כל  )לרבות הערות אזהרה בגין כתבי התחייבות לרישום משכנתא( חלק מרכישת הדירההקונה 

 הפרת בשל)לרבות  הקונה של בעטיו נגרמו אשרוצאה ו/או תשלום שיידרשו לשם הרישום כאמור ה
לחתום על כל מסמך ו/או  ו/או בקשר עמן(  בבנייןאו /ו בדירה בניה חריגות ביצועאו /ו זה הסכם

 כנדרש. 

לא הופיע הקונה ו/או לא המציא מסמך כלשהו כנדרש כאמור לעיל ו/או לא שילם תשלום ו/או לא 
חתם על כל מסמך כנדרש כאמור ו/או לא שיתף פעולה ו/או איפשר כניסה כאמור, למרות שנשלחה 
אליו התראה בעניין, כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למוכר בגין אי ביצוע הרישום, לרבות אי ביטול 

להלן, יחולו על הקונה וישולמו  13.12רבויות חוק מכר ו/או אי מילוי התחייבויותיו כאמור בסעיף ע
 תחשב זה סעיף הוראת הפרתעל ידו והוא מתחייב לשפות את המוכר מיד עם דרישתו הראשונה. 

 .הקונה"י ע יסודית הפרה

שותף יחייבו את הקונה וברכוש המ דירהב והחובות הזכויות לעניין המתייחסות זה הסכם הוראות 13.10
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על שם הקונה  דירהזכויות בהנפרדת בבית המשותף ולפני רישום  דירהכ דירהגם לפני רישום ה
בלשכת רישום המקרקעין, והקונה מסכים לכך במפורש. כמו כן, עד להשלמת הרישום, בכפוף 

, תוקנה לקונה הזכות לחזקה ולשימוש במועדן עפ"י הסכם זה לקיום מלוא התחייבויות הקונה
 , ובחלקים שהוצמדו אליה.דירהבאופן ייחודי ב

 .בשימוש לא 13.11

בכל שלב  המחכיריםעל שם הקונה בספרי  דירהב החכירהיות העברת זכו ויאפשר שהמחכירים ככל 13.12
על שם הקונה בלשכת רישום  דירההחכירה בקודם לרישום הבית המשותף ורישום זכויות 

או כתבי  דירהבקשר ל חכירהלצורך חתימת חוזה  למחכיריםהמקרקעין, יפנה המוכר את הקונה 
, הכל בנוסח שיהיה מקובל באותה המחכיריםעל שם הקונה בספרי  דירהב החכירההעברת זכויות 

לצורך  המחכירים. הקונה מתחייב להופיע בפני עוה"ד או בפני פרוייקטה לגבי מחכיריםה אצלעת 
ו/או כתבי העברה כאמור, לפי העניין, וזאת  דירהבקשר ל המחכיריםעם  חכירהחתימה על חוזה 

או על כתבי העברה כאמור,  חכירהעל חוזה  המחכיריםחתם הקונה בפני  .עימושיתואם  במועד
 למחכיריםעל כך. מובהר בזה, כי ככל שהפנה המוכר את הקונה  המחכיריםשור יימציא למוכר את א
או כתבי העברה, חתימת הקונה כאמור מהווה תנאי  המחכיריםעם  החכירהלחתימה על חוזה 

על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין. מבלי לגרוע  רהדיהחכירה במוקדם לרישום זכויות 
הכח  ומיופיו/או כתבי העברה כאמור, יהא המוכר  חכירהמהתחייבות הקונה לחתימה על חוזה 

( לעשות שימוש ביפוי הכח הבלתי חוזר הנזכר ים)אך לא חייב  םרשאילהלן  22הנזכרים בסעיף 
בשם הקונה וכל בטוחה  המחכיריםאו כתבי העברה עם  החכירהלהלן ולחתום על חוזה  22בסעיף 

 שניתנה לקונה על ידי המוכר תחשב ממועד זה ואילך כבטלה ומבוטלת.

אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה )לרבות במפרט הטכני נספח א'(, הקונה מודע  על
הזכויות , ובכפוף לאישורם המחכיריםומאשר בזאת כי ייתכן ובהתאם להנחיות והוראות 

של  הסביר (, בהתאם לשיקול דעתולחכירה)בניגוד  תהיינה זכויות בעלות דירהשתירשמנה לקונה ב
)למעט תביעת פיצויים ככל שהוא זכאי  המוכר, והקונה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

זה כנגד המוכר ו/או מי מטעמו בקשר עם האמור. במקרה האמור, יחולו הוראות הסכם  להם(
  .לעיל 15.3-ו 13.9בהתאמה, בשינויים המחוייבים, לרבות אך לא רק הוראות סעיפים 

 .הושמט 13.13

הקונה מתחייב להסיר כל מניעה לרישום הבית המשותף, הנובעת ממנו, ככל שנובעת וזאת מיד עם  13.14
 דרישת המוכר. הפרת הוראה זו הינה הפרה יסודית של הסכם זה.

כפי שיופיע בתשריט הבית המשותף עלול להיות שונה מזה  דירהומסכים ששטח ה מאשרהקונה  13.15
שמופיע בהסכם זה, לרבות מפאת השוני בשיטת המדידה לפי החוק לעומת שיטת המדידה הנדרשת 

בתשריט הבית המשותף  דירהת על רישום המקרקעין, ומשכך הוא מאשר שתיאור ה/על ידי המפקח
מפרט והתוכניות המצורפים להסכם זה גם אם יהיה קיים שוני הלפי  דירהתואם את תיאור ה

 ות על רישום המקרקעין לפיו, בין היתר, יאשר/על תצהיר למפקח מווכי יתכן ועוה"ד יחת ,כאמור
. בכל מקרה לקונה לא תהא כל טענה ו/או אמורכעוה"ד את ההתאמה גם אם יהיה קיים שוני 

 וה"ד בגין כל האמור לעיל.דרישה כלפי המוכר ו/או מי מטעמו ו/או ע

 התמורה .14

כל יתר התחייבויותיו של המוכר על פי הסכם זה, מתחייב הקונה לשלם  ועבור דירהה רכישת עבור 14.1
, וכן את כל יתר נספח "ג"ל 4כאמור בסעיף  והתשלומים דירהלמוכר ו/או למי מטעמו את מחיר ה

 לעילוכל יתר התשלומים כאמור ייקראו  דירההסכם זה )מחיר ה "יעפהתשלומים החלים עליו 
 "(. התמורהלהלן: "ו

שולם על ידי הקונה למוכר בתשלומים י ,להסכם' ג לנספח 4.4 בסעיף כאמור הכולל הדירה מחיר 14.2
כחלק בלתי נפרד ממנו ובמועדים המפורטים בלוח התשלומים והמועדים המצורף להסכם זה 

  .נספח "ג"ומסומן כ

 .הושמט 14.3

, תשלום שוברי באמצעות ורק אך שולםי, להסכם' ג לנספח 4.4 בסעיף כאמור הכולל הדירה מחיר 14.4
או /ו השוברים)להלן: " הצדדים שני"י ע זה הסכם על החתימה לאחר הקונה לידי המוכר שימסור

 לחשבוןחשבון התמורה  על"( ולא בכל דרך אחרת ובין היתר לא יועברו תשלומים התשלום שוברי
 התמורה בגין למוכר כלשהו סכום לשלם לא מתחייב והקונה השוברים באמצעות שלא הפרוייקט

 תשלום המחייבות זה הסכם הוראות כל כי יובהר זה לעניין. התשלום שוברי באמצעות אלא
 כאמור הכולל הדירה מחיר לתשלום מתייחסות, תשלום שובריאו /ו השוברים באמצעות התמורה

  .להסכם 'ג לנספח 4.4 בסעיף

לקונה כי תשלום שיבוצע שלא באמצעות שוברי התשלום עלול להותיר את הקונה ללא  מובהר
לא תוחרג מהשעבודים  דירהוכן לגרום שה)הבטחת השקעות( בטוחות המגיעות לו על פי חוק המכר 

בהתאם להוראות הסכם זה, ככל  דירהו/או משעבודים אחרים שירשמו על ה שלטובת הבנק
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וכי במקרה שהשוברים ישולמו  ,שוברים ניתנים לתשלום בכל הבנקיםלקונה כי ההודע . ויירשמו
יבוצע לאחר שני ימי עסקים מיום ביצוע  פרוייקטבבנקים אחרים )פרט לבנק( זיכוי חשבון ה

לקונה כי בגין ביצוע תשלום באמצעות שוברי התשלום הודע התשלום, עם ערך של יום התשלום. 
 בו יבוצע התשלום על ידו.תגבה ממנו עמלה בשיעור המקובל בבנק 

 למלא שיש הפרטים את ויכללו וברור קריא יד בכתב ידו על ימולאו השוברים כל כי מתחייב הקונה 14.5
 את וכן, זה בהסכם שצוינו לפרטים בהתאם, שלו הזהות תעודת מספר ואת שמו זה ובכלל בשובר
  .לתשלום הסכום

מתחייב לשמור אצלו את פנקס השוברים בשלמותו, ולהשיב לידי המוכר את כל השוברים  הקונה 14.6
 במועד או שלא שולמו על ידו ו/או שלא נעשה בהם שימוש, מכל סיבה שהיא, במועד מסירת החזקה 

 או במועד ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.  מראש בהתראה לקונה המוכר עייוד עליו אחר

 סיבה מכלאו /ו השוברים לפנקס שייגרם נזקאו /ו אובדןאו /ו גניבה של במקרה כי מתחייב הקונה
"(, יחתום הקונה על כל החדש הפנקס)להלן: " חדש שוברים פנקס של הנפקתו תידרש שבה אחרת

וכן ישלם הקונה למוכר, לפי דרישתו ראשונה מסמך שיידרש על מנת להנפיק פנקס חדש כאמור 
 וכתנאי לקבלת הפנקס החדש, כל עלות שתיגרם למוכר עקב הנפקתו של הפנקס החדש כאמור.

הקונה מתחייב שלא לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על גבי שוברי התשלום, למעט השלמת  14.7
 א יופיעו בשובר.והסכום המשולם באמצעות השובר, ככל שאלה ל דירהפרטיו, פרטי ה

ידוע לקונה כי לא יהיה בתשלום על פי השובר כדי להקנות לו זכות כלשהי מעבר לזכות לקבל את  14.8
הערבות, כהגדרתה להלן, ו/או לא יהיה בהנפקת ערבות המכר בעקבות זאת כדי להקנות לו זכויות 

שירשמו לטובת מתחולת השעבודים  דירהמעבר לזכויותיו על פי הערבות, לרבות הזכות לשחרור ה
 ועל המקרקעין. פרוייקטהבנק על ה

במחיר הדירה  כלולותאשר  להסכם לנספח ג' 4.3, ההוצאות כאמור בסעיף זה בהסכם האמור אף על 14.9
 אלא, תשלום שוברי, לא ישולמו באמצעות לנספח ג' להסכם 4.4כאמור בסעיף  ,הכולל

 לנספח ג' להסכם.  4.3 סעיף להוראותישירות לעוה"ד בהתאם  במזומן/בהמחאה

, תחשב הפרה על ידי הקונה זה להסכם' ג נספח מהוראותאו /ו זה 14 סעיף מהוראות הוראה הפרת 14.10
 יסודית של הסכם זה.

  הבטחת כספי הקונה .15

בגין הסכום מתחייב להבטיח כספים ששולמו באמצעות השוברים, על חשבון התמורה,  המוכר 15.1
להוראות חוק  בהתאם, ששולם באמצעות השוברים, למעט בגין רכיב המע"מ הנכלל בסכום זה

"(, החוק)להלן בסעיף זה: "  1974 -דירות(, תשל"ה   )הבטחת השקעות של רוכשי (דירות)המכר 
בהתאם להוראות החוק, באחת מהדרכים הבאות, לפי שקול דעתו של  במידה שיהיה צורך בכך,

 המוכר: 

 באמצעותבנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם הקונה למוכר  ערבות 15.1.1
 במקרים, אלולמעט בגין רכיב המע"מ הנכלל בכספים חשבון התמורה,  עלהשוברים, 
 ; בערבות המפורטים

המוכר אצל מבטח להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם הקונה למוכר  ביטוח 15.1.2
, אלולמעט בגין רכיב המע"מ הנכלל בכספים חשבון התמורה,  עלהשוברים,  באמצעות

 ; מראש שולמו הביטוח ודמי הביטוח פוליסת פי על כמוטב צוין והקונה

השיכון,  ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר משכנתא 15.1.3
 חשבון עלהשוברים  באמצעותלהבטחת החזרת כל הכספים ששילם הקונה למוכר 

 , או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית; דירהה"ג ע שתירשם התמורה

לחוק המקרקעין  126בהתאם להוראות סעיף  דירהרישום הערת אזהרה בגין מכירת ה 15.1.4
היא נבנית, ובלבד שלא נרשמו , או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה דירהלגבי ה

 לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות;

, או בחלק יחסי מהמקרקעין, כמוסכם בהסכם דירהב אחרת זכות או הבעלות העברת  15.1.5
או המקרקעין, לפי העניין, נקיים מכל שעבוד, עיקול או  דירהזה, על שם הקונה כשה

 זכות של צד שלישי;

)למעט , התמורה חשבון על, השוברים באמצעות הקונה ידי על ששולמו כספים ובטחוי בה הדרך
כספים ששולמו בגין רכיב המע"מ, אשר במקרה של מימוש הערבות/פוליסת הביטוח, כהגדרתן 

 ערבות של בדרך תהיהלהלן, עפ"י דין על ידי הקונה, יושבו לקונה על ידי הקרן, כהגדרתה בחוק(, 
", לפי הביטוח פוליסתאו " "הערבותלהלן: "ו לעילבהתאם לחוק ) ביטוחאו פוליסת  בנקאית

בבטוחה כאמור פוליסת הביטוח  או (, וזאת מבלי לגרוע מזכות המוכר להחליף את הערבותהעניין
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 או פוליסת הביטוח בהסכם זה לעיל ולהלן. הקונה מאשר בזה, כי ידועים לו כל תנאי הערבות
בגובה כל אחד מהתשלומים שישלם פוליסת הביטוח יהיו  או הערבות. והוא מסכים לתוכנן

. עלויות אלו, למעט בגין רכיב המע"מ הנכלל בתשלומים הקונה למוכר באמצעות שובר התשלום
)שלעניין זה מסכים הקונה מראש, כי  יחולו על המוכר - או פוליסות הביטוח הוצאת הערבויות

על אף האמור לעיל, הרי שהחל ממועד מסירת הדירה בפועל לידי הקונה וככל שלא ניתן יהיה 
לעיל, יחולו תשלומים  15.1.4להחליף את הערבות או פוליסת הביטוח בבטוחה כאמור בסעיף 

העלויות הנ"ל עבור  אלו על הקונה והמוכר יהא  רשאי, לתקופה שהחל מאותו מועד, לשלם את
 מאת קבלה לקונה שתומצאהקונה, ולגבות מהקונה באופן שוטף את העלויות כאמור, ובלבד 

עבור כל תשלום שייגבה מהקונה כאמור, והקונה מתחייב לשאת בתשלומים  הקונה שם על הבנק
עפ"י הסכם זה  המוכר מזכויות לגרוע מבליהנ"ל במלואם ובמועדם בהתאם לדרישת המוכר(. 

 כלפי המוכר התחייבויות קיום, מוסכם כי הפרת הקונה התחייבות זו תדחה את ו/או עפ"י דין
לרבות בכל הקשור לביצוע רישומים והמוכר יהיה רשאי לעכב  זה הסכם להוראות בהתאם הקונה

. סכום (את ביצוע הרישומים על שם הרוכש ו/או העברת זכויות הרוכש עד להסדרת חובו למוכר
 יוצמד בהתאם לשיטת ההצמדה שעליה הוסכם בהסכם זה.פוליסת הביטוח  או הערבות

 לכך הקבוע במועדתימסר לקונה  הביטוח פוליסת או הערבות, להלן 17 בסעיף לאמור בכפוף
פוליסת  או הקונה מתחייב ליידע את המוכר באופן מיידי במידה ולא יקבל את הערבות .בחוק

ומסכים בזאת כי המוכר יהיה רשאי להעביר לממונה הקונה מאשר במועד כאמור. הביטוח 
"(, כל הממונהמטעם משרד הבינוי והשיכון שמונה/ימונה על פי הוראות החוק )להלן: "

אינפורמציה שתידרש על ידו בקשר עם הקונה ו/או בקשר עם הסכם זה ו/או ביצועו, לרבות 
  במקרה זה. להלן יחולו 30.10העברת העתק של ההסכם לממונה והוראות סעיף 

, לשנות ו/או להחליף כל הסבירהקונה מסכים בזה כי המוכר יהא רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו  15.2
בטוחה שיקבל בבטוחה אחרת מאותו סוג ו/או מסוג אחר, הכל בכפוף להוראות החוק ולהסכמת 

ה על יודיע לקונ המוכרהבנק ככל שזו תידרש באותו מועד בהתאם לתנאי הסכם הליווי הבנקאי. 
הקונה מתחייב, לפי דרישת המוכר, לקבל כל בטוחה כאמור ולהחזיר למוכר, כנגד החלפה כאמור. 

קבלת התחליף, את הבטוחה הקודמת ולחתום או להמציא כל מסמך שיידרש על מנת לבטל את 
ימים ממועד דרישה ראשונה. אגרת רישום הערת אזהרה לטובת כל  7הבטוחה הקודמת, וזאת תוך 

 , תחול על הקונה ותשולם על ידו.הקונה של נסי מטעמומוסד פינ

שיידרש לו על ידי הבנק אצל הבנק  מקובלאו /ו נהוגכן, הקונה מתחייב לחתום על כל מסמך  כמו
 .או הבטוחה, לפי העניין לצורך קבלת הערבות המחכיריםאו /וו/או המוכר 

וכתנאי מוקדם למסירתה  דירהבאם הבטוחה תהא ערבות או פוליסת ביטוח אזי לפני מסירת ה 15.3
וכן ככל שנלקחה משכנתא על ידי   ביטוחה תלידי הקונה, יעביר הקונה את הערבות או את פוליס

להלן( חתום ומאומת ע"י המוסד הכספי, וזאת  16.4את כתב ההתחייבות )כהגדרתו בסעיף  -הקונה 
שאינו מתוך עורכי הדין( שימונה ( לידי עו"ד צד שלישי )1  -לפחות שבעה ימים לפני מועד המסירה, ל

( לידי ב"כ הקונה )עו"ד צד שלישי או 2; או ולמוכרלעניין זה כנאמן לקונה  וישמש המוכרעל ידי 
לפי החלטת  ( שהבטוחה תיוותר בידי הקונה; הכל3"( או; הנאמן: "להלןו לעילב"כ הקונה, יקראו 

, לפי ביטוחה תהמוכר. עורכי הדין או הנאמן או הקונה, לפי העניין, יחזיקו את הערבות או פוליס
לבנק או לחברת הביטוח, בהתאמה מיד עם התקיים אחד מהתנאים  אותה והעניין, בידיהם ויעביר

 המפורטים להלן לפי המוקדם:

החזקה בדירה לקונה ונחתם חוזה חכירה בין הקונה לבין המחכירים בקשר  נמסרה 15.3.1
לדירה או כתב העברת זכויות חכירה בדירה על שם הקונה בספרי המחכירים, לפי 
העניין, כשהזכויות בדירה חופשיות מכל עיקול, שיעבוד, זכות צד ג' או משכנתא, פרט 

חת הלוואה שהקונה ייקח על למשכנתא)ות( לטובת המוסד הכספי שתרשם)נה( להבט
מנת לממן את רכישת הדירה, פרט להערות ולזכויות שירשמו לפי בקשת הקונה ו/או 
לפי צו של רשות מוסמכת שניתן כנגד הקונה ו/או עיקולים שיוטלו על זכויות הקונה 

לעיל בדבר רישום תקנון, זיקות הנאה  11-12בדירה, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 
 אובכפוף לזכויות המחכירים; וזכות מעבר ו

לקונה, נרשמה הערת אזהרה לטובת הקונה והומצא אישור  בדירההחזקה  נמסרה 15.3.2
הבנק )וגם מהמוכר או מי מטעמו ככל ונרשמה לטובתם משכנתא בדרגה שניה( בדבר 

 להלן; או   17מהמשכנתא כאמור בסעיף  דירהנכונותו לשחרר ה

 או; החוק אותלהור בהתאם חלופית בטוחה לקונה הומצאה 15.3.3

נרשמו על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין כשהזכויות  דירהב החכירה זכויות 15.3.4
חופשיות מכל עיקול, שיעבוד, זכות צד ג' או משכנתא, פרט למשכנתא)ות(  דירהב

לטובת המוסד הכספי שתרשם)נה( להבטחת הלוואה שהקונה יקח על מנת לממן את 
ולזכויות שירשמו לפי בקשת הקונה ו/או לפי צו של רשות , פרט להערות דירהרכישת ה

, והכל דירהמוסמכת שניתן כנגד הקונה ו/או עיקולים שיוטלו על זכויות הקונה ב
לעיל בדבר רישום תקנון, זיקות הנאה וזכות מעבר  11-12בכפוף לאמור בסעיפים 
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 ; אוהמחכירים ובכפוף לזכויות

וק בנוסחו היום או כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתמלא התנאים הקבועים בח, לחילופין 15.3.5
 המאפשרים השבה/ביטול של בטוחה על פי החוק.  

לעיל,  15.3.1-15.3.4ובכל שלב קודם להתקיימות מי מבין התנאים המפורטים בסעיפים  היה
 ת, לפי העניין, למימושה וככל שהערבות או פוליסהביטוח בפוליסתיתקיימו התנאים בערבות או 

או הנאמן, לפי העניין, הדין  רכייעבירו עו –, לפי העניין הופקדה בידי עורכי הדין או הנאמן ביטוחה
את הבטוחה לרוכש כנגד המצאת עותק מאושר של פסק דין או החלטה אחרת של רשות שיפוטית 

, לפי ביטוחה תמוסמכת בישראל, לפיו התקיימה אחת העילות לתשלום על פי הערבות או פוליס
 ין. העני

, בהתאם או פוליסת הביטוח עם התמלא התנאים המחייבים את הקונה להחזיר למוכר את הערבות 15.4
 פוליסת הביטוח/, תיחשב הערבותפוליסת הביטוח/להוראות הסכם זה, תנאי החוק ותנאי הערבות

שנתן המוכר לקונה על פי הסכם זה בטלה ומבוטלת ללא צורך בהסכמה או בחתימה כלשהי מצד 
 כתבאו /ו פוליסת הביטוח/אמור לעיל אינו גורע מחובתו של הקונה למסור את הערבותהקונה. ה

 מסירת שאי ככל, האמור מכלליות לגרוע מבלי. לעיל 15.3 בסעיף כאמור, המוכר לידי ההתחייבות
 תנאי אזי, כספיות בעלויות המוכר לחיוב תגרום ההתחייבות כתבאו /ו פוליסות הביטוח/הערבויות

 ריבית הוצאות לרבות לו שנגרמו הנוספות העלויות כל בגין המוכר פיצוי יהיה החזקה למסירת נוסף
, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר של המוכר בגין הפרה פוליסת הביטוח/הערבות עלותאו /ו חריגה
 .כאמור

פוליסת /הערבות של תוקפה פג לא עוד כל כי, בזאת מובהר, להלן 24.2 בסעיף אמורמהלגרוע  מבלי
ע"י הקונה למקבל העברה מטעמו, תהא כפופה להסכמתו המוקדמת  דירה, העברת זכויות בהביטוח

 .בכתב של הבנק

 ביפוי המפורטים הכח מיופי כלליות האמור לעיל, הקונה מאשר כי הוא מסמיך אתממבלי לגרוע  15.5
 .נדרשת לבלתי והפיכתה , לעשות בשמו את כל הנדרש לביטול הערבות)נספח "ד"( חוזר הבלתי הכח

 זה הסכם עם בקשר המקרקעין רישום בלשכת אזהרה הערת ברישום יהיה שלא מתחייב הקונה 15.6
 התחייבויות מילוי אתאו /ו לבנק בטחונות לתת מהמוכר למנוע כדי, שתירשם ככל, לפיו וזכויותיו

 בצורה  תהיה, הקונה ידי על תירשם אם, כאמור האזהרה הערת. אחריםאו /ו הקונה כלפי המוכר
 כאמור הערה לרשום מניעה תהיה שלא ככל וזאת לדירה רק המתייחסת מפורטת אזהרה הערת של

לגרוע מן האמור, מובהר כי בכל מקרה רישום הערת אזהרה  מבלי. המקרקעין רישום בלשכת
במקרה המוכר ובמועדים שייקבעו על ידי המוכר בלבד.  עםכאמור לעיל יהא אך ורק בתיאום מראש 

בו יפר הקונה את התחייבותו האמורה ויגרום לרישום הערת אזהרה, בניגוד לאמור לעיל, אזי יהיה 
 22המוכר זכאי למחוק את הערת האזהרה ואף לעשות לשם כך שימוש ביפוי הכח הנזכר בסעיף 

להלן ו/או לדרוש את מחיקת הערת האזהרה בבית המשפט המוסמך, בכל עת, והקונה לא יהיה 
להתנגד למחיקת הערת האזהרה. הקונה יישא בכל הנזקים וההוצאות שהמוכר יאלץ לשאת  זכאי

מקרה,  בכל. , לרבות הוצאות משפטיותבהם בשל רישום ההערה וקיומה ובשל ההליכים למחיקתה
לעשות  םרשאי ויהי הכח ומיופיכל הערת אזהרה לטובת הקונה תיוחד לדירה בעת ביצוע הרישומים 

    להלן. 22לשם כך שימוש ביפוי הכח הנזכר בסעיף 

מומשה הבטוחה כדין, ייחשב הסכם זה כבטל ומבוטל לכל דבר ועניין, ותפקענה כל זכויותיו של  15.7
  ו/או הבנק.ותועברנה לטובת המוכר  דירההקונה ב

מצהיר ומתחייב בזאת כי במקרה בו יבקש לממש את הבטוחה שקיבל, בהתאם להוראות  הקונה
מתחייב לאשר בחתימתו את קבלת חשבונית הזיכוי )הודעת זיכוי( שיוציא לו  הקונההסכם זה, 

 המוכר, וזאת כנגד ביצוע התשלום על פי הבטוחה כאמור.

לעיל, יהיה בהתאם לפרטים  15.1עפ"י הוראות סעיף  לקונה כי מוטב הבטוחה, המתקבלת ידוע 15.8
 31.1.2שצוינו על גבי שובר התשלום )שם ומספר תעודת זהות( וכי כתובת הקונה, כמפורט בסעיף 

לידיו  15.1.2 -ו 15.1.1להלן, תיחשב ככתובת למשלוח מי מבין הבטוחות המפורטות בסעיפים 
 ואת כתובתוהקונה(. הקונה מצהיר כי בדק את  )במידה והמוכר בחר במי מביניהן כבטוחה בעבור

 לבנק בכתב להודיע מתחייב הינו וכי נכונים הינם כי ומאשר מצהיר והוא זה בהסכם כמפורט פרטיו
באמצעות פקס  ולמוכר המלווה הבנק"י ע שהונפקו השוברים"ג ע מצוין שמספרו פקס באמצעות)

לגביהם. ידוע לקונה כי כל טעות ו/או אי דיוק בפרטים ( על כל שינוי שיחול 03-6947949מספר: 
והוא מוותר מראש על כל טענה כלפי המוכר ו/או  אלו יכולים לגרום לעיכוב במסירת הבטוחה לידיו

 .מי מטעמו בקשר עם האמור

 משכנתא .16

 ה רשאי לעשות כן, יהידירהבמידה שהקונה ירצה לקבל הלוואה ממוסד כספי למימון חלק ממחיר ה
 בכפוף להוראות הבאות:

 תשלום לצורך ורק אך לקחית, לעיל כהגדרתה" הקונה לטובת"משכנתא ב המובטחת ההלוואה 16.1
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. תשלומי ההלוואה ישולמו לחשבון הפרוייקט באמצעות השובר/ים דירהה מחיר של בפועל
 שהופקדו בידי הקונה במעמד חתימת הסכם זה, ואך ורק באמצעות שוברים אלה.

לקונה על ידי אותו מוסד כספי, בתנאים המקובלים אצלו, ועל הקונה האחריות ההלוואה תינתן  16.2
לברר ולהבין את כל התנאים של ההלוואה, ובכלל זה ריביות, הצמדה, תשלומים, ערבויות, 
בטחונות, פירעון מוקדם וכו'. לקונה ידוע שההלוואה ניתנת על ידי המוסד הכספי על פי קריטריונים 

על ידי המוסד הכספי בלבד ועל כן, אין באמור בכל הוראות הסכם זה בכלל  ושיקולים אשר נקבעו
ובמיוחד לא באמור בסעיף זה משום התחייבות כלשהי מצד המוכר כי לקונה תינתן הלוואה ו/או 

 .נספח "ג"משום עילה מוצדקת לעיכוב בתשלומים המפורטים ב

הקונה יחתום על הוראה בלתי חוזרת למוסד הכספי להעביר את כספי ההלוואה למוכר באמצעות  16.3
להלן. הקונה מאשר כי הנו מודע לכך כי אך ורק יום קבלת  17.7חשבון הפרוייקט כמפורט בסעיף 

ופרעון סכום ההלוואה בפועל על ידי המוכר מהמוסד הכספי ייחשב כיום התשלום בפועל ע"ח 
ו כן מצהיר הקונה כי ידוע לו שמועד העברת סכום ההלוואה לחשבון הפרוייקט הנו התמורה. כמ

  ".גבאחריותו הבלעדית ועליו לוודא כי סכום זה יועבר על פי המועדים הקבועים בנספח "

הקונה מאשר ומסכים לכך, כי תנאים מקדמיים להסכמת המוכר לחתימה על כתב התחייבות לצורך  16.4
"( ולהמצאת הבטוחה התחייבות כתבה מאת מוסד כספי )להלן: "לקיחת הלוואה ע"י הקונ

להבטחת התשלום המשולם מכספי הלוואה או לחתימה על כתב התחייבות מוכר למתן בטוחה 
למוכר  דירהלפחות ממחיר ה 15%תשלום של  כאמור, הנם חתימה על יפוי הכח והמצאתו למוכר,

לפחות ממחיר  10%או תשלום של  ( ₪ מיליון 1.8 על עולה שמחירה)בדירה  מהון עצמי של הקונה
 בנק להוראות בהתאם והכל₪(, מיליון  1.8הדירה למוכר מהון עצמי של הקונה )בדירה שמחירה עד 

חתימת הקונה על כתב הוראות בלתי חוזרות בדבר העברת  למשתכן מחיר של בפרויקטים ישראל
"(, הקונה הוראותבנוסח של הבנק )להלן: "הכספים המגיעים לקונה על פי הבטוחה למוסד הכספי 

וכן, כי כל כספי ההלוואה ישולמו ישירות לחשבון הפרוייקט באמצעות שובר/ים וכי המוסד הכספי 
ייתן הסכמתו לביטול ההתחייבות ולהשבת כל בטוחה שתינתן לו ככל שהסכם זה יבוטל בכפוף 

סד הכספי למוכר והמגיעים לקונה להשבה למוסד הכספי של הכספים ששולמו ישירות על ידי המו
 האזהרה הערות לייחודו המשותף הבית לרישוםעפ"י הסכם זה וכן ייתן את הסכמתו מראש ובכתב 

 ע"ש המוכר.  דירהבמסגרת רישום בית משותף ו/או רישום ה דירהב המוכר לזכויות

 לחשבון ישירותעל מסמכי גרירת משכנתא אלא אם ישולם מלוא הסכום הנגרר  יחתוםלא  המוכר 16.5
על מסמכי גרירת משכנתא או לחילופין יובהר במסגרת  המוכר לחתימת קודם, המוכר של הליווי

מסמכי הגרירה כי ההתחייבות לא תיכנס לתוקף אלא לגבי סכומים שישולמו בפועל לחשבון הליווי 
למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה לא יחתמו מסמכי גרירת משכנתא  –.על ידי הבנק למשכנתאות 

 הליוויממחיר הדירה כולל מע"מ על ידי הקונה לחשבון  ,העניין לפי, 10% / 15% קודם לתשלום 

. נטל הקונה הלוואה מיותר בנקיםה עלהמוכר יחתום על כתב ההתחייבות בנוסח שיהא מקובל 
כר על כל כתב התחייבות, קודם שיקבל את הסכמת המוסד ממוסד כספי אחד, לא יחתום המו

הפיננסי שנתן את ההלוואה הראשונה בזמן, לרישום המשכנתא לטובת המוסד הכספי השני בדרגת 
 קדימות שווה.  

לשלם את כל העמלות, הוצאות והאגרות הכרוכות ברישום הערת אזהרה ו/או  מתחייב הקונה 16.6
המשכנתא ו/או המשכון ואת כל יתר העמלות, ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים באישור 

הסבת הבטוחה שניתנה לקונה, ככל שתידרש על ידי הבנק המלווה,  בעלותההלוואה ובקבלתה, 
 הלוואה.ה אתהרה לפי תנאי המוסד כספי שנתן וברישום המשכנתא, המשכון והערות אז

 להפחיתאו /ו לגרוע כדי, הלוואה לקבל הקונה של יכולתו אי או ביכולתואו /ו לעיל באמור אין 16.7
 .ובמועדה התמורה מלוא את לשלם מהתחייבותו

 כל הפרת או והפרתן, בהסכם יסודיים תנאים מהוות זה סעיף"י עפ הקונה והתחייבויות הצהרות 16.8
 .הקונה"י ע זה הסכם של יסודית הפרה תהווה מהן אחת

 זכויות הבנק .17

 הנפקתעם הבנק לצורך קבלת לווי בנקאי לפרוייקט ולצורך  יתקשר/המוכר מצהיר כי התקשר 17.1
. הקונה מתחייב ו/או לצורך קבלת מימון למוכר לעיל 15כאמור בסעיף  דירותלרוכשי  ערבויות

לחתום במעמד חתימת הסכם זה וכחלק בלתי נפרד הימנו, על כתב התחייבות לטובת הבנק בנוסח 
ימים מדרישת  7, או בנוסח אחר כפי שיידרש ע"י הבנק מפעם לפעם וזאת תוך "ה"המצורף כנספח 

 הנפקתצורך המוכר, ומתחייב לפעול על פיו, ולקיים אחר כל תנאי נוסף שיקבע לפי דרישת הבנק ל
 .הערבויות

ידוע לקונה, כי בגין האמור לעיל שיעבד או ישעבד המוכר את זכויותיו במקרקעין ורשם ו/או ירשום  17.2
ו/או בדרגות נוספות כפי שיסכם עם  בדרגה ראשונה ות/משכנתאו/או  שעבודהערת אזהרה ו/או 

 ,הבנק עם שיסכם כפי ותנוספ בדרגותאו /ות לרישום משכנתא בדרגה ראשונה יוהתחייבואו /ו הבנק
 לטובת הבנק. ו/או אצל המחכירים על המקרקעין
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בחתימתו על הסכם זה נותן הקונה הסכמתו הבלתי חוזרת לרישום השעבודים כאמור לעיל והוא  17.3
  לא יהיה רשאי להתנגד לכך.

ידוע לקונה כי המוכר ממחה בזאת בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת על דרך השעבוד, לפי חוק המחאת  17.4
 מחירחיובים, את כל זכויותיו כלפי הקונה, לבנק, ונותן בזה לקונה הוראה בלתי חוזרת לשלם את 

לחשבון הפרוייקט באמצעות שוברים, כמפורט לנספח ג' להסכם,  4.4הדירה הכולל כאמור בסעיף 
נספח ג',  –לעיל, הכל בהתאם למועדי התשלום הקבועים בנספח התשלומים והמועדים  14עיף בס

  והקונה מתחייב בזאת לפעול ע"פ ההוראה הנ"ל.

 שהתקבל, שוברים באמצעות בתשלום זה הסכם להוראות בהתאם מחויב שהיה מהתמורה חלק כל
 .תמורהה"ח ע מהתשלומים כחלק חשביבאמצעות השוברים, לא  םושלא שול

 .הבנק בהסכמת אלא, לשינוי או לביטול ניתנות ואינן חוזרות בלתי הינן המוכר של אלה הוראות

 וכי לעיל כאמור חוזרות הבלתי ההוראות את לפניו רשם כי הקונה מאשר זה הסכם על בחתימתו
 .פיהן על לפעול מתחייב הוא

אינפורמציה שתידרש ע"י הבנק בקשר עם הקונה מאשר ומסכים בזאת כי המוכר יעביר לבנק כל  17.5
להלן  30.10הקונה ובקשר עם הסכם זה וביצועו, לרבות העברת העתק ההסכם לבנק והוראות סעיף  

 יחולו במקרה זה.

בין הקונה  חכירהעל ידי הקונה, ביחד עם חתימת הקונה על חוזה  דירהקבלת החזקה בל בסמוך 17.6
, 15.1.4, בהתאם להוראות סעיף דירהה בגין הקונה לטובת אזהרה הערת רישום או המחכיריםלבין 

על פי חוק המכר  הערבותובכפוף להשבת או ביטול , או כל בטוחה חלופית בהתאם לחוק לפי העניין
הדירה הכולל  מחירובתנאי קודם כי כל התשלומים על חשבון שקיבל הקונה  )הבטחת השקעות(

לנספח ג' להסכם אותן  4.3וצאות כאמור בסעיף לנספח ג' להסכם, למעט הה 4.4כאמור בסעיף 
 שולמו לחשבון הפרוייקט ,לנספח ג' להסכם 4.3 סעיף הוראותמתחייב הקונה לשלם בהתאם ל

)לעיל ולהלן: כהגדרתו לעיל, באמצעות השוברים, ימציא המוכר לקונה אישור חתום על ידי הבנק 
, בנוסח שיהיה מקובל דירההקובע כי המשכנתא על המקרקעין לא תמומש ביחס ל "(הבנק אישור"

  כאמור יכול ויהיה מותנה בקיום התנאים שלעיל(. מעת לעת )אישור הבנק אצל הבנק

ההודעה הנדרשת לקונה בהתאם לחוק המכר  ולצרכילגרוע מהאמור לעיל,  מבלי 17.6.1
 בלתי הוראה לבנק יתןינתן ו/או  כי מודיע לקונה המוכר)הבטחת השקעות(, 

 הקונה ששילם התמורה חשבון על הראשון התשלום ביצוע לאחר לפיה חוזרת
 ימציא, המבטח ידי על הביטוח פוליסת הוצאת לאחר או שוברים פנקס באמצעות

)הבטחת  המכר בחוק כאמור" שעבוד רישום מחיקת בדבר"ההודעה  את הבנק
"ההודעה בדבר מחיקת רישום שעבוד" מאת הבנק, יעביר  . לאחר קבלת(השקעות

אותה המוכר לקונה. עלות הפקת הודעת הבנק כאמור כמפורט לעיל תחול 
 .המוכרותשולם על ידי 

 במזומן יהיהלנספח ג' להסכם  4.4כאמור בסעיף  הכוללהדירה  מחירהקונה מתחייב לכך שתשלום  17.7
למעט  השוברים באמצעות הפרוייקט לחשבון ויופקד בלבד חשבון לחיוב הוראה של בדרך או

ישירות  מזומן/לנספח ג' להסכם אותן מתחייב הקונה לשלם בהמחאה 4.3ההוצאות כאמור בסעיף 
שלא במזומן  הדירה מחיר"ח ע שלום. כל תלנספח ג' להסכם 4.3 סעיף הוראותלעוה"ד בהתאם ל

והקונה לא יהיה  על פי הסכם זה רההדי מחיר"ח ע שלוםחשב כתי)עסקת ברטר, טרייד אין וכד'( לא 
זכאי לקבל את החזקה בדירה, אלא בכפוף לביצוע כל התשלומים אותם עליו לשלם עפ"י הסכם זה 

 .קודם לאותו מועד, לרבות תשלום מלוא מחיר הדירה לחשבון הפרויקט באמצעות השוברים

יהא זכאי לקבל את אישור הבנק למספר חשבון הפרוייקט ושם הפרוייקט בדרכים הבאות: קונהה 17.8
  

 ככל) __________ רחוב ____ סניף הפרוייקטלסניף שבו מתנהל חשבון  פניה   17.8.1
 לקונה המוכר יודיע עליהם הפרטים"ל הנ הפרטים יהיו, בחתימה מולאו שלא

 (.בכתב

 למענה טלפוני שמספרו מצוין על גבי השוברים.  פניה       17.8.2

 לפי העניין,, (.co.ilbankhapoalimwww.) הבנקבאמצעות אתר האינטרנט של  17.8.3
)ככל שלא מולאו בחתימה,  השוברים גבי על יופיעו אשר זיהוי פרטי הקלדת תוך

 .יהיו הפרטים הנ"ל הפרטים עליהם יודיע המוכר לקונה בכתב(

 מסים אגרות ותשלומים .18

  הקונה מתחייב לשלם מס רכישה בשיעור ובמועד כנדרש לפי חוק מיסוי מקרקעין. 18.1

 מטעמו מיבעצמו או באמצעות  העצמית עבור רכישת הדירה שומהה את ערוךל הקונה באפשרות
 .או לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין לצורך עריכתה
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 הקשור ולכל, העצמית לשומה אחריות כל"ד עוההסר ספק יובהר כי לא תחול על המוכר ו/או   למען
 .כך עם בקשר מטעמם מי כלפיאו /ו כלפיהם טענה כל לקונה תהיה ולא, בה והכרוך

ולבקשת  ככל, אולם הדין להוראות בהתאם זה הסכם נשוא העסקה על המס לרשויות ידווח הקונה
 המוכר מטעם המוגש המס לרשויות הדיווח בטופס לכלול"ד עוהו/או  המוכר יסכימוהקונה, 
 כלאו על מי מטעמם /ו"ד עוה המוכר ו/או  , לא תחול עלהקונה מטעם הדיווח את גם המס לרשויות
 ידוע ו/או עריכת השומה, כמפורט לעיל ו/או איחור בהגשת הדיווח הדיווח הגשת עם בקשר אחריות

 תשלום שובר)לדוג'  המיסים מרשות אליו להישלח אמורים אשר מסמכים כי מאשר והוא לקונה
 במאגרי רשומה שהיא כפי לכתובתו המיסים רשות"י ע וישלחו יתכן'( וכו שומה הודעת, רכישה מס

. המיסים לרשות הדיווח בטופסאו /ו זה בהסכם המצוינת לכתובתו ולא, הפנים משרד של המידע
או /ו במועדם המיסים מרשות מסמכים לקבלת האחריות כי ומתחייב מאשר הקונה, האמור לאור

, ולרבות לקבלת שובר מס רכישה על מנת שישלמו במועד הפנים משרד במאגרי הכתובת לעדכון
 קונהל תהיה ולא כך עם בקשר אחריות כל תהא לא"ד לעוהאו /ו למוכר כיותחול עליו באופן בלעדי, 

  מי מטעמם בקשר עם האמור.  כל טענה ו/או דרישה כלפי המוכר ו/או עוה"ד ו/או

לידיו וכתנאי לה,  דירהב החזקה מסירת ממועד יאוחר ולא עד למוכר להמציא מתחייב הקונה
 רישום לצורך, והנדרש ללשכת רישום המקרקעין המופנ, אישור מס רכישה סופי בגין הסכם זה

 .המקרקעין רישום ובלשכתהמחכירים  אצלעל שם הקונה  דירהב הזכויות

 לא בשימוש. 18.2
הכרוכים ברישום הערת את ההוצאות, האגרות ותשלומי החובה  למוכר לשלםמתחייב  קונהה 18.3

אזהרה לטובת מוסד כספי ו/או משכנתא לטובת מוסד כספי באם הקונה ייטול משכנתא כמפורט 
 לעיל.  16בסעיף 

לנספח ג'  4.3הסר ספק, מובהר בזה כי בנוסף למחיר הדירה הקונה יישא בסך הקבוע בסעיף  למען 18.4
י ההסכם בלשכת רישום בהוצאות המשפטיות בגין רישום הזכויות על פ כהשתתפות להסכם

  המקרקעין, ובכלל זה רישום הבניין בפנקס הבתים המשותפים

 האגרות, הארנונות, המיסים כל את לשלם מתחייב הקונה, להלן 20 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי 18.5
 על שיחולואו /ו החלים שהוא סוג מכל אחרים או ממשלתיים או עירוניים, למיניהם וההיטלים

"( והיטלים אגרות)להלן: " דירהו/או כל תשלום אחר החל על בעלים ו/או מחזיק בזכות ב דירהה
הכל בגין התקופה שממועד המסירה ואילך. הקונה ישלם את המיסים הנ"ל ללא דיחוי לפי דרישת 

  הרשות הגובה ו/או לפי דרישת המוכר.

פרוטוקול המסירה ו/או בשל נדחתה בשל סירובו לחתום על  דירהלמען הסר ספק, במידה ומסירת ה
במועד המסירה, כפי שהוזמן ו/או בשל אי מילוי התנאים  דירהאי הופעת הקונה לקבלת החזקה ב

בשל או /והמוקדמים החלים על הקונה עפ"י הסכם זה והמהווים תנאי מוקדם למסירת החזקה 
ורים בסעיף זה פיגור בתשלום החל עליו על פי ההסכם, יחולו על הקונה האגרות וההיטלים האמ

 .להלן 20, מבלי לגרוע מן האמור בסעיף החל ממועד המסירה הקבוע בהסכם

זאת בהתאם  ,החל ממועד המסירה, הקונה מתחייב לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף 18.6
 ן כבית משותף.ילחלקו היחסי ברכוש המשותף, אף בטרם נרשם הבני

 של המוכר בהיותו חוק פי על מוכר על המוטלים הכנסה מסאו /ו שבח מס בתשלום שאיי המוכר 18.7
 וכן במס רכוש בגין התקופה עד מועד המסירה, אם וככל שיחול. דירהה

ככל שתוצג בפני המוכר דרישה ו/או הודעה כלשהי מכל גורם מוסמך שהוא בקשר עם הגבלת/עיקול  18.8
צד ג' כלשהן וכו', ואשר  זכויותיו של הקונה לפי הסכם זה, כגון עיקולים, צווים, פסקי דין, זכויות

, כך עם בקשר המוכרשל  סבירותתדרוש את התייחסותו/ טיפולו של המוכר, יישא הקונה בהוצאות 
 לידי בדירה החזקה מסירת טרם יידרש כאמור שהתשלום וככל, המוכר של ראשונה דרישה"י עפ

 .הקונה לידי בדירה החזקה למסירת מוקדם תנאי יהווה"ל הנ התשלום שפירעון הרי, הקונה

 חיבורי תשתיות .19

כמקובל וכנהוג  דירההקונה מתחייב לשלם עבור פיקדון והתקנת מונה חשמל, מונה מים ומונה גז ל 19.1
"( ולחתום ברשויות על הרשויותבחברת החשמל, ברשות המים ובחברת הגז )להלן בסעיף זה: "

הרשויות ו/או בהתאם להפניה שתינתן לו חוזה לאספקה כמקובל באותן רשויות, בהתאם לפניית 
ע"י המוכר, לשלם את כל התשלומים שיידרשו ע"י הרשויות, וכן כל מקדמה שתידרש ע"י ספק הגז 

 שילם לקונה, וכתנאי למסירה. דירה, וזאת לפני מסירת החזקה בדירהעל חשבון צריכת הגז ב
מתחייב יום התחייבויות המוכר מנת שלא לעכב ק עלהמוכר תשלומים כאמור בשם או עבור הקונה 

. לקונה בדירה החזקה למסירת וכתנאי המוכר דרישת עם מידבזאת הקונה לשלם סכום זה למוכר, 
מובהר כי לקונה תעמודנה כלפי המוכר אותן טענות הגנה שעמדו לו  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,

תשלום בגין חיבור הבניין לרשת המים, למיכל האספקה לגז  יכמובהר בזאת,  .מקוריהכלפי הנושה 
   .מוכרוחיבור לרשת החשמל מוטל על ה )לא כולל מונה דירתי( הדירתיעד למונה 

 
הקונה מתחייב לחתום על כל המסמכים הנדרשים בעירייה לצורך רישומו כמחזיק ובעל זכויות 
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 לקונה, וכתנאי למסירה. דירההחזקה בוזאת לפני מסירת  ,ולצורך תשלום מסים וארנונה דירהב

בשינויים המחויבים ביחס חול ת התחייבות הקונה לחתימה על מסמכים כאמור בפסקה לעיל
אולם לגבי הרכוש המשותף תיווספנה חברות  לחוזים ו/או למונים כאמור של הרכוש המשותף

כל שקיים( או ברכזת התקשורת להגדרת "הרשויות" ביחס לקו הטלפוני המותקן במעליות הבניין )כ
על שמם של בעלי הזכויות בבניין/חברת הניהול/נציגות הבניין  יועברו אלה יםוקושכיבוי האש )כך 

 12.11. אין באמור כדי לגרוע מזכויות המוכר כאמור בסעיף (ו/או הקבלן המבצע המוכרעפ"י דרישת 
 . לעיל

המוכר או מטעמו חיבור מים ו/או חשמל הותקן ע"י , דין פי על הדירה את לאכלס שניתןאף  ועלאם  19.2
ועדיין אינו מקבל אספקת מים ו/או חשמל מהרשויות,  דירהוהקונה קיבל את החזקה ב דירהזמני ל

מתחייב הקונה לשלם למוכר, לפי דרישתו, את חלקו היחסי בהוצאות צריכת המים ו/או החשמל 
ת, את אספקת המים או הודעה מוקדמו התראה מתן לאחר. המוכר יהא רשאי לנתק, דירהב

באם לא ישולם לו חוב זה ו/או באם לא יומצא לידיו האישור בדבר  דירההחשמל הזמנית ל
  התקשרות עם הרשויות כאמור בסעיף זה לעיל.

חיבור זמני לאספקת ב דירהה אתאין בכל האמור בסעיף זה כדי להטיל על המוכר חובה לחבר 
 חשמל ו/או מים.

 מיסים ותשלומי חובה  .20

נלקחו בחשבון ההיטלים, האגרות, המסים ותשלומי החובה  דירהמצהיר כי בקביעת מחיר ה וכרהמ 20.1
 דירה, על הבנייה, על מכירת הדירהעל ההפרוייקט,  עלן, יהאחרים המוטלים על המקרקעין, על הבני

 חוזה קבלת לשם דרשונשו/או לרשות המפתחת  למחכיריםהתשלומים  וכן לקונה או בהקשר לכך
והחל מאותו  החזקה מסירת למועד עד יידרשו או שנדרשוכפי  "(תשלומי החובה)להלן: " החכירה

תשלומי החובה  ו/או ידרשו יועלו החזקה מסירת מועדולאחר  במידה. מועד ישולמו ע"י הקונה
מעבר לסכומים שנלקחו בחשבון כאמור לעיל ו/או יוטלו תשלומי חובה כלשהם חדשים בקשר 

יחולו  ומכירתה לקונה, דירהו/או בקשר לבניית ה דירהו/או לאו לפרוייקט /ולמקרקעין ו/או לבניין 
והקונה  , ובלבד שנדרשו בגין התקופה שממועד מסירת החזקה כאמור ואילך,על הקונה אלה

יום מהיום שעל המוכר לשלמם ו/או מהיום שקיבל את דרישת  14למוכר תוך  מםמתחייב לשל
  .המוכר לכך

"ב" להסכם  –כולל רק אותן עבודות פיתוח הכלולות במפרט ובתכניות, נספחים "א" ו  דירהמחיר ה 20.2
עבודות פיתוח בקשר לשיחול לאחר מועד מסירת החזקה לקונה, כל תשלום בהיתר הבניה. ו ,זה

יחול על הקונה בלבד והקונה  ,מוסמכת רשותכל ע"י ו/או שיבוצעו נוספות ו/או שינויים שידרשו 
למען הסר ספק, המוכר מתחייב לשאת בתשלומי עבודות  לרשויות הנ"ל. מתחייב לשלמם במועד

ובהתאם , מכוחה הוצא היתר הבניהבתב"ע  ,בהיתר הבניה, ובתכניותהפיתוח הכלולות במפרט 
 . וזאת עד למועד מסירת החזקה לקונה להוראות המכרז

 .לא בשימוש 20.3

 כללי –תשלומים  .21

, החלים על והתשלומים המפורטים בהסכם זה לעיל , ההוצאות, ההיטליםכל המיסים, האגרות 21.1
אשר לא שולמו עם החתימה על הסכם זה, ישולמו עם הגיע המועד החוקי לתשלומם או לפי  הקונה,

דרישת המוכר )שלא תהא קודמת למועד החוקי, ככל שקיים מועד כאמור(, אך בכל מקרה ישולמו 
הקונה מתחייב להמציא לידי המוכר אישורים על ביצוע כל . לפני מועד המסירה וכתנאי למסירה

  טו לעיל מיד עם דרישתו.התשלומים שפור
לעיל, מתחייב הקונה לשלם למוכר או לרשויות )עפ"י  7.10כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 

דרישת המוכר( מיד עם קבלת דרישתו לכך את תשלומי הארנונה וכל היטל או אגרה עבור התקופה 
רושים לביצוע , על מנת לאפשר את קבלת האישורים הדזה הסכם להוראות בהתאם חב הוא בה

 הרישום על פי ההסכם.

 הקונה בזאת מתחייב הקונה עבור או בשם לעיל המפורטים התשלומים מן תשלום המוכר שילם 21.2
  .בכתב מהמוכר דרישה מקבלת ימים שבעה תוך, למוכר זה סכום לשלם

מבלי לגרוע מזכויות אחרות השמורות למוכר, מוסכם כי היה ויאלץ המוכר לשלם תשלום מן 
התשלומים המפורטים לעיל בשם או עבור הקונה בשל העובדה כי הקונה לא שילם את התשלום 

והעיכוב בתשלום ע"י הקונה מעכב את המוכר בביצוע התחייבויותיו עפ"י  במועדו ו/או במלואו
 , אזי מתחייב הקונה להחזיר למוכר את הסכום ששילם המוכר כאמור, הסכם זה ו/או על פי דין

לנספח ג', על התקופה המתחילה במועד  7י הצמדה וריבית פיגורים כאמור בסעיף בתוספת הפרש
לקונה תעמודנה  .בו היה עליו לבצע את התשלום ועד למועד בו ישולם סכום זה לידי המוכר בפועל

 כלפי המוכר אותן טענות הגנה שיעמדו לקונה כלפי הנושה המקורי.

   יפוי כח .22

 זה להסכם המצורף בנוסח חוזר בלתי כוח יפוי על הקונה יחתום במעמד החתימה על הסכם זה 22.1
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 לבצע, הכח ביפוי כהגדרתםאת מיופי הכח  המסמיךביצוע הוראות הסכם זה  לצורך ,"ד'" כנספח
 יהיו רשאים לחתום בשם "להנ הכח מיופי .את כל הפעולות המפורטות ביפוי הכח בשמו ובמקומו

 .הפעולות המפורטות ביפוי הכחלשם ביצוע כל  הנדרשעל כל  הקונה מכח יפוי הכח ו/או במקום
 לחתום וכןליתן בשמו אישור  הנ"ל האמור, הקונה מסמיך את מיופי הכח כלליותמבלי לגרוע מ

 רישום ובלשכת"י ברמ בדירה הקונה זכויות רישום לצורך הנדרש מסמך כל על ובמקומו בשמו
 הסכם על חתימה, המשותף לבית תקנון רישום, משותף כבית הפרוייקט רישום ולצורך, המקרקעין

 יחודאו /ו מחיקת, רישום, ורישומו ניהול הסכם על חתימה, שיתוף והסכם חכירה רישום, שיתוף
, משכנתא לרישום התחייבויות כתבי, משכנתאות וביטול רישום, אזהרה הערות לרבות הערות
, בטחונות ביטול, בנקאיות ערבויות ביטול, משכנתא לרישום התחייבויות כתבי בגין אזהרה הערות
 הרישום בצו תיקון לבקש, רישיונות ושאר ערים בניין תכניות לשנות, בניה היתרי, הקלות לבקש
 ולחתום, זה הסכם פי על הקונה התחייבויות קיום לצורךאו /ו להצמדות תיקון, המשותף לבית
 ביצוע לצורך הנדרשת פעולה כל ובמקומו בשמו לבצע וכן, אלה לכל הסכמתו על הקונה בשם

 הכח מיופיככל שתידרש ע"י  ,. מובהר בזאת כי על אף מסירת יפוי הכחלעיל המפורטים הרישומים
 דירתוהופעתו האישית של הקונה לצורך חתימתו על כל מסמך שיידרש לרבות אישור על זיהוי  הנ"ל

 הנ"ל ם כך, במועד שיתואם עמו ע"י מיופי הכחעפ"י תשריט הבית המשותף, כאמור, הוא יתייצב לש
ימים  14לתאם עם הקונה מועד כאמור שיהיה בתוך פרק זמן של  הנ"ל ואם לא הצליחו מיופי הכח

 .הנ"ל , מתחייב הקונה להתייצב במועד שיקבע על ידי מיופי הכחהנ"ל שיציעו מיופי הכח

 מאומת העתק למוכר וימציא"ב המצ בנוסח הכח יפוי על שוב הקונה יחתום החזקה למסירת כתנאי 22.2
 .כדין

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשחרר את הקונה מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולחתום  22.3
ואין בנתינת יפוי הכח משום שחרור הקונה  הנ"ל בעצמו על כל מסמך שיידרש ע"י מיופי הכח

. לא לקונה דירהתנאי למסירת החזקה בואף כ מחובתו להתייצב ולחתום על המסמכים באופן אישי
מועדים שהציע המוכר, במועד  3שתואם איתו או ככל שלא יתואם במסגרת  במועדהתייצב הקונה 

 לקונה הנ"ל מיופי הכח או המוכר של הראשונה פנייתוימים ממועד  14תוך שיקבע ע"י המוכר 
כלפי המוכר ו/או עוה"ד ו/או מיופי  תביעהיהיה מנוע הקונה מלהעלות כל טענה ו/או לתיאום מועד, 

חתימה מכח יפוי הכח הבלתי חוזרים. מובהר כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע  נהישעני הנ"ל הכח
לפעול מכוחו וללא יוצא "ל הנבתוקף יפוי הכח של הקונה ו/או בזכות המוכר ו/או מיופי הכח 

 . מהכלל

מיופי הכח הנ"ל לפעול כאמור לעיל, זאת הואיל הוראות סעיף זה מהוות הוראות בלתי חוזרות ל 22.4
וזכויות המוכר, כמו גם זכויות צדדים שלישיים, תלויות בהן. הקונה מתחייב להביא לידיעת כל 

 , על דבר קיומו של יפוי כח זה.דירההבאים מכוחו, לרבות רוכשים חדשים של ה

 בגין אזהרה הערת לרישום בקשה על לחתום הכח למיופי  חוזרות בלתי הוראות בזאת נותן הקונה 22.5
 המוסד"י ע גם תיחתם כאמור שבקשה ובלבד הכספי המוסד לטובת משכנתא לרישום התחייבות

 .הכספי

 הפרת סעיף זה על ידי הקונה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 22.6

 עניינים מיוחדים .23

בהתחייבות שהפרתה בנוסף על כל האמור בכל מקום אחר בהסכם זה מצהיר ומתחייב הקונה, 
 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, כדלקמן:

 .בשימוש לא 23.1

ביצוע התחייבויות הקונה על פי הסכם זה באופן מלא ובמועד הנו תנאי הכרחי ומקדמי לקיום כי  23.2
מילוי אחת עיכוב בככל שהתחייבויות המוכר על פי הסכם זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

, עיכוב במסירת החזקה בדירה לקונהיגרום לשל הקונה על פי ההסכם,  ומהתחייבויותיאו יותר 
מועד מסירת הדירה בהתאמה לתקופת האיחור, מעבר  הרי שהמוכר יהיה זכאי לדחות ולעדכן את

לתקופות הדחיה והעדכון המותרות עפ"י הסכם זה, בין היתר לצרכי התארגנות. במקרה כאמור, 
ת ו/או הוצאה שתחול על המוכר בגין דחיית ועדכון מועד המסירה כאמור יישא בכל עלו הקונה
המוכר לא יחשב במקרה כזה כמפר את התחייבויותיו כלפי הקונה על פי הסכם זה, והכל ולעיל, 

ספק, ומבלי לגרוע מיתר  למען הסרמבלי לגרוע מזכויות המוכר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין. 
מועד המסירה של הדירה יידחה ככל שהקונה לא שילם למוכר את הוראות הסכם זה, מובהר כי 

  . מלוא התשלומים החלים עליו בהתאם להוראות הסכם זה

 ,לגביה הבניה ובהיתר במכרז ,למטרות הקבועות בתב"ע דירהכי הנו מודע לכך שיוכל להשתמש ב 23.3
על ידו ו/או על ידי  דירהוהוא יהיה אחראי בלעדית לכל עבירה ו/או נזק הנובעים מהשימוש ב ,בלבד

 .הבאים מטעמו או ברשותו

 העברת זכויות .24

על שם הקונה בלשכת רישום  דירהב וכל עוד לא נרשמו זכויות החכירה דירהלאחר מסירת ה 24.1
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 כולןמכח ההסכם  המקרקעין, לא יהא רשאי הקונה להעביר ו/או לשעבד ו/או להסב את זכויותיו
ולא יהיה זכאי להקנות בכל דרך שהיא כל זכות  "(,ההעברה מקבל)להלן: " ים/לאחראו מקצתן 

המוכר לא יסרב  .אם קיבל הקונה את הסכמת המוכראלא  ים,/לאחראו בהצמדותיה /ובדירה 
 יתמלאו במלואם כל התנאים דלהלן:להעברה אלא מטעמים סבירים וענייניים בלבד ובלבד ש

 למועד עד לבצען עליו היה אשר זה הסכם פי על התחייבויותיו כל את ביצע הקונה 24.1.1
 .זה הסכם פי על התמורה מלוא תשלום לרבות, ההעברה למקבל הזכויות העברת

שקיבל הקונה לא )הבטחת השקעות(  לפי חוק המכר פוליסת הביטוח/כל עוד הערבות 24.1.2
 פקעה, נדרש אישור הבנק המלווה לביצוע ההעברה מראש ובכתב.

 בשימוש.  לא 24.1.3

הקונה ימציא לידי המוכר את כל האישורים מאת כל רשות המופנים ללשכת רישום  24.1.4
, לרבות מס שבח, מיסוי מקרקעיןהמקרקעין בדבר תשלום מלוא החובות לשלטונות 

, דירהבגין ההעברה כאמור ובגין העדר חובות על ה מס רכישה, מס מכירה ומס רכוש
כי המיסים לסוגיהם,  ה המקומיתוהועד וכן  אישורים מאת הרשויות ומאת העירייה

שולמו במלואם ו/או כל מס ו/או דרישת  דירהובכלל זה ארנונה והיטל השבחה בקשר ל
תשלום אחרת אשר תהא מקובלת באותה עת בקשר עם העברת הזכויות. בנוסף, 

 הימציא הקונה לידי המוכר אישור מס רכישה מאת שלטונות מיסוי מקרקעין המופנ
על ידו על פי הסכם זה וזאת  דירהללשכת רישום המקרקעין בגין רכישת הזכויות ב

 דירהכאמור כתנאי למסירת החזקה ב רכישה מס אישורמבלי לגרוע מחובתו להמציא 
 לידיו.

 אישור ימציא הקונה - במשכנתא מובטחת כספי ממוסד הלוואה לקח שהקונה במקרה 24.1.5
 לזכותו רשומה שהייתה המשכנתא כי, ספיהכ המוסד מאת המוכר של רצונו לשביעות

 פי על המשכנתא לרישום מהתחייבותו המוכר את משחרר הוא וכי נגררהאו /ו סולקה
 למוכר הקונה ימציא, כן כמו. הזכויות להעברת מסכים הנו וכי ההתחייבות כתב

משוחררת מכל חוב ו/או שעבוד ו/או משכון  דירהה לפיו הראיות פקודת פי על תצהיר
ו/או עיקול ו/או זכות צד ג' כלשהו. במידה ונרשמה לטובת המוסד הכספי הערת 

הערת אזהרה זו בוטלה ונמחקה והקונה המציא על כך הוכחה לשביעות  –אזהרה 
 רצונו של המוכר.

 דירהה למכירת מההסכם למקור נאמן העתק או מקורי עותק למוכר ימציא הקונה 24.1.6
מתצהירים  -חתום בין הקונה לבין מקבל העברה ובמקרה של העברה ללא תמורה 

 על ידי עו"ד. כדיןמאומתים 

המוכר או עוה"ד כתב העברה בנוסח לידי  ויעבירוומקבל ההעברה יחתמו  הקונה  24.1.7
ובו יאשר  הקונה ומקבל ההעברה(  לחתימות )כולל אימות עו"ד שיקבע על ידי המוכר

מקבל העברה כי קיבל על עצמו בכתב את התחייבויות הקונה על פי הסכם זה, וכן 
לעיל, חתומים במקור  22עותקים מיפויי כח כמפורט בסעיף  2ימציא מקבל העברה 

 .נוטריון ידי על כדיןעל ידי מקבל העברה ומאומתים 

דמי טיפול כויות, הקונה ומקבל ההעברה ישלמו למוכר עבור מתן הסכמתו להעברת הז 24.1.8
 לשירותי מרבי מחיר)קביעת  ושירותים מצרכים מחירי עלפיקוח  בצו לקבוע בהתאם

או כל קביעה  1999-"סתש(, המקרקעין בפנקסי זכויות רישום בהעדר שירות נותן
  . החל על המוכר מחייבאחרת על פי דין 

בדבר  שתהיה,, ככל חברת הניהול /הבית מועד מקורי אישור למוכר המציא הקונה 24.1.9
 וקיימת במידהו ,עברהההעד למועד  חברת הניהול /סילוק כל חובותיו כלפי ועד הבית

 .העברההסכם ניהול חתום על ידי מקבל , גם ו/או בפרויקט בבניין ניהול חברת

שנדרש אישור של צד שלישי עקב מיהות מקבל העברה, כגון אישור בית משפט,  מקום 24.1.10
 אישור העברה ומקבל הקונה ימציאו, 1960 -עקב חוק מקרקעי ישראל, התש"ך לרבות
 .הזכויות להעברת כתנאי כאמור

מסמך נוסף שיהיה דרוש ו/או  אישורהקונה ו/או מקבל ההעברה ימציאו למוכר כל  24.1.11
 ביצוע יעיל ונכון של העברת הזכויות ולהבטחת זכויות המוכר.למוכר לשם 

 הוכחה כך על והמציא( נרשמה)אם  לזכותו שנרשמה האזהרה הערת את ביטל הקונה 24.1.12
)הבטחת  המכר חוק לפי אחרת בטוחה שקיבל ובמקרה, המוכר של רצונו לשביעות
ור לעיל אין באמ החזיר הבטוחה למוכר כשהיא מבוטלת ובלתי נדרשת. – השקעות(

כדי לגרוע מהוראות חוק המכר )הבטחת השקעות(, לעניין זכאות הקונה לקבלת 
 בטוחות.

שם  על בדירה החכירה)מקור( להעברת זכויות  בכתב המחכיריםלמוכר אישור  הומצא 24.1.13
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 . אישור כאמור מנפיקים המחכיריםשאם וככל  –מקבל העברה 

משוחררות  דירהב הזכויות לפיו המוכר של דעתו להנחת אישור למוכר המציא הקונה 24.1.14
 מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד ג' כלשהו.

 . 

מוסכם בזאת כי העברת זכויות הקונה לפני מסירת החזקה בדירה, לא תתאפשר אלא אם קיבל  24.2
 לרבות וענייניים סבירים מטעמים אלא תישלל שלא המוכר הסכמתהבנק ואת  הסכמתהקונה את 

 ו/או הבנק.  המוכר של הלגיטימיים האינטרסים על שמירה

כאמור מותנית, בנוסף  העברהה כאמור, האמור לעיל, ככל ותינתן הסכמה להעברמלגרוע  מבלי
ההוראות המצטברות  בקיום גם, להסכם 24.1 בסעיף המפורטים התנאים כל של מלא לקיום

 הבאות: 

לא יתנגד להסבת הערבויות שהונפקו לטובת הקונה בגין תשלומים ששילם עד  המוכר 24.2.1
ווה, לטובת מקבל ההעברה בכפוף להסכמת הבנק המל הדירהלאותו מועד ע"ח מחיר 

 ככל שתינתן, ובלבד שלא תוטל עליו כל חבות בגין הסבת הערבויות כאמור; 

לא יהא חייב להמציא בטוחה כלשהי למקבל ההעברה אלא לגבי יתרת מחיר  המוכר 24.2.2
לנספח ג' להסכם )בהפחתת ההוצאות המפורטות  4.4הכולל כאמור בסעיף  הדירה
 למוכר ע"י מקבל ההעברה ישירות;  שישולםלנספח ג'(  4.3בסעיף 

 הדירהלא יהיה רשאי למכור זכויותיו על פי הסכם זה במחיר הנמוך ממחיר  הקונה 24.2.3
על פי מחירון המוכר כפי שיהיה בתוקף באותה עת )ככל שטרם נמכרו ע"י המוכר כל 

 בפרוייקט ובסביבתו(.  הדירות

דמי טיפול רת הזכויות, הקונה ומקבל ההעברה ישלמו למוכר עבור מתן הסכמתו להעב 24.2.4
 לשירותי מרבי מחיר)קביעת  ושירותים מצרכים מחירי עלפיקוח  בצו לקבוע בהתאם

או כל קביעה  1999-"סתש(, המקרקעין בפנקסי זכויות רישום בהעדר שירות נותן
 .החל על המוכר מחייבאחרת על פי דין 

לא יהא רשאי למכור את דירתו  הוא כי ומאשר מצהיר הקונהזה לעיל,  24אף האמור בסעיף  על 24.3
 זכייתו ממועד שנים 7 חלוף עד או, דירהל 4 טופסקבלת  מיוםשנים  5מיום רכישתה ועד חלוף  החל
)או  מביניהם המוקדם לפי, זה בהסכם להתקשר לו שאפשרה המשרד מטעם בהגרלה הקונה של

 עם בקשר, אחרת מוסמכת רשותאו /ו ישראל מקרקעי מועצת של אחרת החלטה לכל בהתאם
לרבות בדרך של הסכם למכירת דירתו לאחר (, זה בהסכם הקונה התקשרות על תחול אשר, האמור

 רשאי יהיה הקונה  זאת עם יחד .השנים כאמור 5/7השנים כאמור, אשר נכרת טרם תום  5/7תום 
במסגרת  לחתום מתחייבהאמור לעיל הקונה  להבטחתבלבד.  מגורים למטרת  הדירה את להשכיר

, וכן ידוע להסכם זה 'יאהחתימה על הסכם זה על תצהיר וכתב התחייבות בנוסח המצורף כנספח 
 לקונה כי תירשם הערת אזהרה בגין האמור לעיל, בלשכת רישום המקרקעין.

, ישלם הקונה למשרד, לעיל לאמור בהתאם שלאויפר הקונה הוראה זאת, וימכור את הדירה  ככל
וכן ישלם הקונה למוכר את כל הנזקים וההוצאות , ₪ 450,000פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 

 .שייגרמו לו כתוצאה מהפרת הוראה זו

 הפרות ותרופות .25

חולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל על הפרת הסכם זה, אלא אם הותנה במפורש בהסכם, י 25.1
 .1970 -הפרת חוזה(, התשל"א 

מבלי לפגוע בזכויות אחרות השמורות למוכר, רשאי המוכר בכל אחד מהמקרים המנויים להלן,  25.2
 דירהו/או  לעכב את מסירת ה דירהלהביא הסכם זה לידי ביטול ו/או למנוע כניסתו של הקונה ל

 :דירהי הקונה מן הלידי הקונה ו/או לדרוש את פינו

תשלום כלשהו על לעיל,  14 לסעיף ובהתאםאם הקונה לא ישלם במועדו, במלואו  25.2.1
חשבון התמורה ו/או תשלום כלשהו מהתשלומים האחרים החלים על הקונה לפי 

  .נספח "ג"הסכם זה או הנקובים ב

 )שלושה( ימי עסקים לא יחשב כהפרה לעניין ס"ק זה 3מובהר בזאת כי איחור של עד 
יחשב כהפרה יסודית של  ימים 10איחור העולה על  .ואיחור מעבר לכך יחשב כהפרה

 .ובלבד שהקונה לא תיקן את ההפרה במסגרת אורכה אותה קיבל מהמוכר הסכם זה

כר ינקוט בפעולות אלו לאחר שנתן , המוהפרה לא יסודית אם הקונה יפר את ההסכם 25.2.2
 מראש, בהם הקונה לא תקן את ההפרה. ימים( שבעה) 7לקונה התראה של 

המוכר ינקוט בפעולות אלו לאחר שנתן  אם הקונה יפר את ההסכם הפרה יסודית 25.2.3
 .)שבעה( יום מראש, בהם הקונה לא תקן את ההפרה 7לקונה התראה של 
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, עקב הפרתו ע"י הקונה, יחזיר המוכר לקונה כל סכום בחר המוכר לבטל את ההסכם כאמור לעיל 25.3
והחל ממועד השבת הכספים להם זכאי הקונה  בלבד דירהששולם במישרין על ידו על חשבון מחיר ה

 בהתאם להסכם זה לקונה שנמסרו חותולבטל את הבט ניתןבהתאם להוראות סעיף זה, יהא 
את כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו  יהיה זכאי לקזז . המוכר)לרבות באמצעות יפוי הכח(

 לקזז רשאי הוא אשר הסכומים יתר כלאו יגרמו לו בגין הפרת ההסכם על ידי הקונה, וכן את 
, למוסד הכספי הסביר . כמו כן ישיב המוכר, לפי שיקול דעתוו/או הדין זה הסכם להוראות בהתאם

ה של הקונה, לביטול כתב ההתחייבות עליו חתם המוכר כל סכום שיידרש על ידו לסילוק הלווא
לטובת המוסד הכספי, מחיקת וביטול הערת אזהרה/משכנתא שנרשמו, אם נרשמה לטובת המוסד 

לכל צד שלישי  דירהכמנהג בעלים ובכלל זה למכור את ה דירההכספי. המוכר יהיה זכאי לנהוג ב
 .אחר בתנאים שהוא יקבע, וזאת החל מתאריך משלוח הודעת הביטול

האמור בפסקה זו לא בא לגרוע מזכותו של המוכר לתבוע מאת הקונה כל סעד אחר לרבות שיפוי 
לרבות עקב עיכובים בביטול ו/או השבת הבטוחות  ופיצוי בגין כל נזקים אחרים שנגרמו למוכר

 .שנמסרו לקונה לפי הסכם זה

לקונה בתנאי  היתרהשהקונה יהא זכאי להשבת כספים כמפורט לעיל, תושב  ככל 25.3.1
)תוך שמירה על כל טענה  דירהבכל טענה ו/או דרישה לזכות  עלבכתב  יתרו שהקונה

במקרה והחזקה  ,ראוי במצב למוכר והשיבה דירההאת  פינהשעומדת לו עפ"י כל דין(, 
השיב למוכר את השוברים שהופקדו בידיו במועד החתימה על הסכם נמסרה לידיו, 

זה וטרם שולמו ואת הבטחונות שקיבל להבטחת כספו וחתם על תצהירי ביטול עסקה 
  מיסוי מקרקעין.לשלטונות 

 הינו הקונה לידי כאמור היתרה להשבת נוסף תנאי כי מוסכם לעיל לאמור בנוסף
מיד עפ"י דרישת  זה הסכם לביטול הנדרשים הביטול מסמכי כל על הקונה חתימת
 .המוכר

לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם על הצדדים כי השבת היתרה שתושב לקונה  מבלי 25.3.2
יום מהמועד בו הקונה פינה את הדירה  45כאמור לעיל, תתבצע בכל מקרה לאחר 

ממועד ביטול ההסכם כדין במקרה והחזקה בדירה טרם  והשיבה למוכר כאמור או
  .נמסרה לידיו, והכל בכפוף למילוי התנאים שלעיל

כי לשם  מוסכםלעיל,  25.3על כל המסמכים כמפורט בסעיף  לחתוםלגרוע מחובתו של הקונה  מבלי 25.4
נספח ד' - לעשות שימוש ביפוי הכח חוזרתבלתי  הרשאההכח  למיופיהקונה  נותןביטול ההסכם, 

על כל המסמכים הנדרשים לביטול ההסכם כאמור, לרבות חתימה על  בשמולחתום ולהסכם זה, 
בקשות, תצהירים לרבות תצהירי ביטול למס שבח, מחיקת הערות אזהרה ו/או , הסכםמסמכים, 

משכנתאות ו/או רישומים אחרים שנעשו בשם הקונה, ביטול בטוחות שנתנו לקונה כמפורט בסעיף 
של המוכר, ולקונה לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או  הסבירהכל על פי שיקול דעתו , 'וכו ללעי 15

 . כלפי המוכר ו/או כלפי מיופי הכח בקשר עם ביטול ההסכם ו/או שימוש ביפוי הכח כאמור תביעה

 .זה הסכם להוראות בהתאם הקונה של מהתחייבויותיו לגרוע בכדי באמור אין

  .לא בשימוש 25.5

  .התמורההמוכר יהא זכאי לקזז את נזקיו בפועל מכל תקבול שקיבל מהקונה על חשבון  25.6

 זאת ולמרות, זה הסכם פי על לשלם התחייב אותם מהתשלומים איזה ישלם לא הקונה בו במקרה 25.7
 דירהב החזקה את לקונה ימסור המוכר(, כן לעשות המוכר על חובה כמטיל יתפרש שהדבר)ומבלי 

אזי מיד עם דרישת המוכר, ישעבד הקונה לטובת המוכר, בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה )או בדרגה  –
ממוסד כספי כלשהו(, ללא הגבלה בסכום  דירהשניה במידה והקונה לקח הלוואה למימון רכישת ה

לרבות על פי הסכם זה ומיד לכשתהיה אפשרות חוקית לכך, ולא יאוחר  דירהאת כל זכויותיו ב
על שם הקונה, מתחייב בזה הקונה לשעבד לטובת המוכר במשכנתא בדרגה  דירהד רישום הממוע

ממוסד הכספי כלשהו(,  דירהראשונה )או בדרגה שניה במידה והקונה לקח הלוואה למימון רכישת ה
. השעבוד יהיה בהתאם לנוסח שטר המשכון/משכנתא דירהללא הגבלה בסכום את כל זכויותיו ב

 22המוכר. מובהר בזה כי המוכר יהיה זכאי להשתמש ביפוי הכח האמור בסעיף שיהיה מקובל על 
 לעיל, גם לשם ביצוע הוראות סעיף זה וכל הנובע ממנו.

  עורכי הדין .26

 ושות' )בהסכם זה לעיל ולהלן: עם ראב"ד, מגריזו, בנקל שבלתקונה כי משרד עורכי הדין ל הודע
את המוכר בעסקה  ים/צגימיאו עורכי הדין הפנימיים של המוכר, /ו(, "עוה"ד" או "עורכי הדין"

 18.4 בסעיף המפורטות ההוצאות בתשלוםכי אין  ,נשוא הסכם זה וכי אינם מייצגים את הקונה
הקונה בכל  לביןאו עורכי הדין הפנימיים של המוכר /ו"ד ה, בכדי ליצור יחסי שליחות בין עולעיל

הקשור להסכם וכי הוא רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ע"י כל עורך דין אחר ונתנה לו האפשרות 
למרות האמור לעיל הצדדים למנות עורך דין מטעמו שייצגו בכל הנוגע להתקשרות בהסכם זה. 

ף בהתאם ובכפו מיסוי מקרקעיןמסכימים כי עוה"ד יטפלו בהגשת הדיווח על הסכם זה לשלטונות 
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וכי  בלבד לעיל, ברישום הבית המשותף וברישום הזכויות בדירה עפ"י הסכם זה 18.1לאמור בסעיף 
את הסכמתו המפורשת לכך שעוה"ד  נותןקונה ההקונה לא יהא זכאי לקבל מעוה"ד שירות נוסף. 

משפטיים בין יהיו רשאים לייצג את המוכר, לרבות בהליכים או עורכי הדין הפנימיים של המוכר /ו
 המוכר לבין הקונה בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

 

 המחאת חובות וזכויות המוכר .27

"( את זכויותיו הנעבר: "להלן, זה סעיף)לעניין  לאחרים או לאחר להעביר, עת בכל, רשאי המוכר
, וזאת מבלי להיזקק הסביראו מקצתן, לפי שיקול דעתו  ןואת התחייבויותיו לפי הסכם זה, כול

להסכמתו של הקונה, תוך הודעה בכתב על כך לקונה ובתנאי שהנעבר יקבל על עצמו את כל 
 ביפוי כהגדרתם)או מיופי הכח התחייבויות המוכר על פי הסכם זה, ובמידת הצורך, יחתום הקונה 

 יוותר, רכאמו התחייבויותיו המוכר העביר .כאמור העברה עם בקשר ידרשיש מסמך כל על( הכח
 .שהעביר ההתחייבויות למילוי הקונה כלפי ערב המוכר

 יחד ולחוד -חבות הקונה  .28

"(, חייב יחד יחידי הקונהכל אחד מהמוגדרים ביחד במבוא להסכם כ"קונה" )להלן בסעיף זה: " 28.1
ולחוד וערב כלפי המוכר בערבות מלאה והדדית האחד למשנהו לקיום הוראות ההסכם ללא יוצא 
מן הכלל וערבות זו לא תפקע גם במקרה של מתן ארכה/הנחה כלשהי על ידי המוכר לאחד מיחידי 

  הקונה. 

בהסכם זה,  כל חתימה על מסמך, מכתב, בקשה או אישור של אחד מיחידי הקונה בעניין הקשור 28.2
תחייב את שאר יחידי הקונה, וחתימת מסירת הודעות מטעם המוכר,  לרבותביצועו או הנובע ממנו, 

יחידי הקונה על הסכם זה תחשב כהרשאה של יחידי הקונה שניתנה לכל אחד מהם לחייב את יתר 
לחתום  יחידי הקונה. עם זאת, מוסכם כי אין בכך כדי לשחרר את כל אחד מיחידי הקונה מהחובה

 ו/או לבצע בעצמו פעולות כנדרש על פי ההסכם.

בכל מקרה שהמוכר יהיה רשאי לבטל הסכם זה לגבי אחד מיחידי הקונה, הוא יהא רשאי לבטלו  28.3
. ביקש אחד מיחידי הקונה לבטל הסכם הסבירגם ביחס ליתר יחידי הקונה, הכל לפי שיקול דעתו 

זה והמוכר הסכים לכך, הרי הביטול ו/או הוויתור  זה, או ביקש אחד מיחידי הקונה לוותר על הסכם
של אחד מיחידי הקונה, לא יחשב כביטול או ויתור של כל יתר יחידי הקונה, אלא אם קבע המוכר 

 אחרת.

 ויתור .29

שום ויתור, ארכה או הנחה בתנאי כל שהוא בהסכם זה על נספחיו לא יהיו ברי תוקף אלא אם ייעשו  29.1
 מהצדדים מי. שום איחור בשימוש בזכויות על ידי הצדדיםתימה של בכתב ויחתמו על ידי מורשי ח

, בכולן או בכל אחת מהן לחוד, לפי הסכם הםלהשתמש בזכויותי םרשאי הצדדיםלא ייחשב כויתור. 
 לנכון. ולנכון ובסדר שימצא וזה ולפי החוק, בכל עת שימצא

לגרוע מתנאי אחר ו/או הוראה שום הוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה אינה באה  29.2
 אחרת של ההסכם כי אם להוסיף עליו.

 כללי .30

30.1  

 בכל הצדדים בין והמותנה המוסכם את במלואם משקפים זה הסכם תנאי כי בזאת מוסכםא. 
 או דברים זכרון, מצג, הצהרה, פרסום, פרוספקט כל וכי מכך הנובע וכל הדירה ברכישת הקשור

 בהסכם במפורש נכללו ושלא זה הסכם חתימת לפני, בכלל אם, שנעשו בכתב או"פ בע התחייבות
 סעיף בהוראות אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען. מההסכם חלק יהיו לא, לו כנספח צורפו או
 .ההסכם חתימת לפני בפניו שהוצגו ככל למצגים בנוגע דין פי על הקונה מזכויות לגרוע כדי זה

מוסכם כי המוכר לא יהיה קשור ולא יחויב בגין המו"מ, כהגדרתו לעיל, לעיל  מהאמורלגרוע  מבלי
 ככל שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו של הסכם זה.

לדוגמא" אשר תשמש לצרכי  דירה" שהמוכר זכאי להחזיק בבניין ו/או בפרוייקט לקונה הודע
 וא/ו סמוכים מקרקעין לרבות, ובמקרקעין בפרוייקט פוטנציאליים בבניין, דירותתצוגה לקוני 

הקונה מתחייב לא להתערב ו/או  .הסביר, כפי שיקבע על ידי המוכר לפי שיקול דעתו אחרים
והקונה יהיה לדוגמא"  דירהלהתנגד ו/או להפריע בכל דרך שהיא לפעילותה התקינה של "ה

עקב התנגדות, אך גרם למוכר יוכח כי נכלל זה מניעת רווח שאחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף וב
 מהערכאות סעד לקבלת לפנות הקונה מזכות לגרוע כדי באמור איןפרעה מצידו. ההתערבות או ה

  .התכנון בועדות התנגדות הגשתאו /ו

הפרויקט ו/או  בסביבת  מהאזורים חלקו/או  כלכי לקונה  הובהרלגרוע מן האמור לעיל,  מבלי. ב
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)שלעניין זה מובהר כי ההתייחסות למקרקעין בפסקה זו הינה לכל ההגדרות  המקרקעין
 הכולליםשטחים  לרבות, ו/או הבנייןלהוראות הסכם זה(  בהתאם במצטברהאפשריות למקרקעין 

ו/או אופן/תצורת הבינוי ו/או המיקום של הבניינים  'וכו דרכים, כבישים, פארקים, בניינים
ו/או קודם לחתימת הבקשה להרשמה  "מהמו במסגרת בפניו והוצגו שייתכן, שיוקמו בפרויקט

 אשראו בניינים /ו זוריםאו/או ייעודים ו/או  שטחיםלהכיל  עשוייםו/או  מכילים, ו/או ההסכם
  .ו/או במתכונת שהוצגה לו סופי באופן ואושר טרםו/או הקמתם  בנייתם

 מפרסומים הנובעות, לזכותו שעומדות ככל, תביעה עילות מהקונה לשלול כדי באמור אין. ג
 .דין כל מכוח לקונה העומדות, ההסכם כריתת ערב המוכר מטעם שנעשו ומצגים

שלטענתו המוכר חב חובות שהמוכר חב לקונה לא יהיו ניתנים לקיזוז. הקונה לא יוכל לקזז חובות  30.2
הקונה לא יהיה רשאי לקזז  .כלפיו. חובות שהקונה חב למוכר על פי הסכם זה יהיו ניתנים לקיזוז

 ., ככל שתהיהמתשלומים או מחובותיו למוכר סכומים כלשהם שיגיעו לו מחברת הניהול

ב ונחתמו כל שינוי או תוספת בתנאי הסכם זה או נספחיו לא יהיו ברי תוקף אלא אם כן נעשו בכת 30.3
על ידי המוכר באמצעות מורשי החתימה שלו והקונה. הצדדים מתחייבים לאשר האחד למשנהו, 

  בהקדם, כל שינוי או תוספת כזו שיסכימו עליהם.

  .הדין החל על ההסכם הוא הדין הישראלי בלבדמוסכם בזה במפורש כי  30.4

)עליו זכאי המוכר לוותר בכתב  ובתנאיאת המוכר רק לאחר שייחתם על ידי המוכר, הסכם זה יחייב  30.5
שהקונה שילם באמצעות השוברים את וזאת מבלי לגרוע מחובת הקונה לבצע את התשלום( 

 .במלואו ובמועדו ,נספח "ג"התשלום הראשון המוטל עליו על פי ההסכם כאמור ב

שפט הינו קטין או פסול דין, עליו לקבל את אישור בית המ הקונה אם הקונה או מי מיחידי 30.6
יום מחתימת ההסכם על ידי הקונה. כל ההוצאות  60וזאת תוך  -להתקשרות על פי ההסכם 

והאגרות הכרוכות בהשגת אישור בית המשפט יחולו על הקונה בלבד. לא הושג אישור בית המשפט 
כאמור, ייחשב האפוטרופוס של הקטין או של פסול הדין, לפי העניין, כצד ישיר מלכתחילה להסכם 

 זה.

ונה מצהיר בזאת כי הוא אזרח ותושב ישראל. על אף האמור לעיל, במקרה והקונה הוא תושב הק 30.7
חוץ או תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שהינו תושב חוץ, אזי יבוצע הסכם זה בהתאם ובכפיפות 

, וכל הוראות בדבר פקוח על מטבע שיוצאו בין מכוחו ובין 1978-לחוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח
 ין אחר.מכח כל ד

)לרבות אם אינו   1960 -מקרקעי ישראל תש"ך בחוקבמקרה והקונה הינו "זר" כהגדרת מונח זה 
אזרח ו/או תושב ישראל או תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אזרח ו/או תושב ישראל(, אזי 

קבלת אישור  ,לרבות לעניין הקניית זכויות לזרים "ירמיבוצע הסכם זה בהתאם לכללי ולנוהלי 
. במקרה והקונה הינו "זר" הזכאי לעלות לארץ על פי מראש ובכתב של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

"(, מתחייב בזה הקונה לחתום במעמד החתימה השבות חוק)להלן: " 1950 –חוק השבות, התש"י 
ה, להסכם ז 1'ז כנספח המצורף בנוסחלעלות על פי חוק השבות  זכאותעל הסכם זה על תצהיר 

ולהמציא למוכר, מיד עם דרישתו הראשונה ולא יאוחר ממועד המסירה, כל אישור נוסף הדרוש על 
ו/או בלשכת רישום המקרקעין, והאחריות  "ירמעל שם הקונה  דירהמנת לאפשר את ביצוע רישום ה

כל תשלום שיידרש עקב היותו  וכן לשלם לרמ"י הבלעדית לקבלת אישור כזה חלה על הקונה בלבד 
בזה הקונה  מתחייבבמקרה והקונה הינו "זר" והוא אינו זכאי לעלות לארץ על פי חוק השבות, זר. 

 כנספח המצורף בנוסחמטרת הרכישה  בדברלחתום במעמד החתימה על הסכם זה על תצהיר זר 
דרישתו או  "ירמור איש קבלתהקונה להמציא לידי המוכר מיד עם  מתחייבלהסכם זה, וכן  2'ז

לידי הקונה,  דירהולא יאוחר ממועד המסירה וכתנאי למסירת החזקה ב של המוכר, הראשונה
 רמ"יעל פי הסכם זה על ידו. הקונה מצהיר כי כללי ונוהלי  דירהלרכישת ה רמ"יאישור בכתב מאת 

לגבי הקניית זכויות לזרים ידועים לו וכי ככל שתהיה מניעה להתקשרות בהסכם זה עקב היותו 
 "זר" כאמור, תהיה זו הפרה יסודית של ההסכם על ידו.

ונחתם הסכם זה בשם הקונה באמצעות מיופה כח והקונה מהווה "זר", מתחייב הקונה  ככל
לפי העניין(  2או ז' 1הסכם זה תצהיר )נספח ז'ימים ממועד חתימתו על  14לידי המוכר תוך  להמציא

 חתום על ידו ומאומת כדין.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היה ובמועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים, או בסמוך לו, ערך  30.8
 ו/או יםסמוכ במקרקעיןבמקרקעין ו/או בפרוייקט ו/או  דירותהמוכר מבצע כלשהו בנוגע למכירת 

על ידי הקונה על פי הסכם זה, אלא אם הדבר צוין  דירהאינו חל בנוגע לרכישת ה, מבצע זה אחרים
, אינה כוללת כל הטבה המגולמת דירהמפורשות בהסכם ו/או בנספחיו, ומשכך, התמורה עבור ה

 בכל מבצע כאמור.

, במועד חתימת מוכרלידי ה קונההינו תאגיד, ימסור ה קונהוה במידה כי בזאת ומוסכם מובהר 30.9
ידי נוטריון, על  על ויאושרויאומת  קונהלעיל שיחתם על ידי ה 22יפוי כח על פי סעיף  זה, הסכם 

הקונה, העתק נאמן למקור בחותמת רשם החברות מתעודת ההתאגדות של הקונה חשבונו של 
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וכן מסמכים המעידים על קיום הקונה, על כשירותו פרוטוקול תאגיד חתום ומאומת על ידי עו"ד 
 2011התשע"ב ה ועל החלטתו לבצעה, בהתאם לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, לבצע את העסק

 ובהתאם לנהלי רישום מקרקעין.

קונה שמידע אשר נמסר על ידו למוכר יוחזק, כולו או חלקו, אצל המוכר ו/או גופים אחרים ודע לה 30.10
, אשר ישמש אותם לצרכי קיום וביצוע ההסכם וכל הקשור והנלווה לכך, וככל שיידרש ומטעמ

יימסר לרשויות, לגופים לגביהם מוטלת חובת מסירת המידע עפ"י דין וכן לגופים נוספים אשר 
הממונה  –)כגון ו/או בקשר עם הפרוייקט מסירת המידע להם תידרש לצורך ביצוע ההסכם 

, ועד יל, הרשות המקומית, הגוף מנפיק הבטוחה, הבנק, המוסד הכספילע 15.1כהגדרתו בסעיף 
וכיו"ב( והקונה מוותר בזאת על כל טענה כלפי המוכר בנוגע  הבית/ חברת הניהול/ נציגות הדיירים

למסירת מידע כאמור. המוכר יהיה רשאי לרשום את המידע בפנקס מאגרי המידע, ככל שחלה חובה 
 לרושמו על פי דין.

הוראות מוסכם כי  מכים המצורפים להסכם זה באים להוסיף האחד על השני ולא לגרוע.כל המס 30.11
כן מובהר כי בכל מקרה בו קיימת  .כמשלימות זו את זוהסכם זה והמסמכים המצורפים לו ייחשבו 

 כהוראות הסותרות ההוראות את לפרש סבירה אפשרותסתירה בין המסמכים הנ"ל אולם קיימת 
 .כמצטברות התפורשנ הן מצטברות

כי הוראות הסכם זה יחולו אך ורק לגבי הקונה וכי אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את  מובהר 30.12
 המוכר כלפי כל צד ג' לרבות אך לא רק רוכשי דירות אחרות בפרויקט ו/או בפרויקטים אחרים. 

", לבניין/הפרוייקט/ לכל חלק 4כי בכל מקום בהסכם זה בו מתחייב המוכר להמציא "טופס  מובהר 30.13
", יהווה הדבר קיום התחייבות המוכר לכל דבר 4מהם, הרי שככל שתוצא תעודת גמר ולא  "טופס 

 ועניין. 

 כתובות והודעות .31

  כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כדלקמן: 31.1

  במבוא להסכם.: הכתובת הרשומה המוכר 31.1.1

לאחר  דירה: הכתובת הרשומה במבוא להסכם עד מועד המסירה או כתובת ההקונה 31.1.2
 מכן.

כל הודעה מצד אחד למשנהו שתשלח בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם הודיע צד למשנהו  31.2
 בכתב על שינויה, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך שלושה ימים לאחר מסירתה לדואר למשלוח

 . מסירתה ביד, אם נמסרה בידאו עם 

  הניהול והסכם הניהול חברת .32

ו/או היתר הבניה ו/או הנחיות/דרישות הרשות  להוראות התב"ע לו שבהתאם הודעהקונה מאשר כי  32.1
 , ייתכן והבניין ו/או הפרוייקטו/או כל רשות רלוונטית אחרת כהגדרתה לעיל בהסכם זה המפתחת

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לקונה במפורש  . ו/או כל חלק מהם ינוהלו על ידי חברת הניהול
שקמה בע"מ ועיריית אור יהודה, הרי שחברת ניהול אחת -כי בהתאם לדרישת תאגיד המים מי

, וזאת מבלי לגרוע מן האפשרות שחברת הניהול הנ"ל תנהל תנהל לפחות את כל הבניינים במקרקעין
 יינים נוספים במקרקעין סמוכים ו/או אחרים.בנ

חברת הניהול מונתה ו/או תמונה על ידי המוכר והיא תועסק על ידי דיירי הפרויקט לשם ביצוע  32.2
ואספקת השירותים הכרוכים בניהול, אחזקתו ובדקו של הרכוש המשותף של הבניין והפרויקט 

וכן נושאים נוספים הנדרשים עפ"י המכרז  וריכוז ניהולם באופן שיבטיח את שמירתם ברמה גבוהה
אזי תנאי ההתקשרות עם חברת  כאמור, ניהולחברת  ימנההמוכר מובהר, כי ככל ו. ו/או התב"ע

 . הניהול לא יחרגו מהמקובל בשוק ובענף

הקונה מסכים בזה מראש כי חברת הניהול תהא רשאית בכל עת להסב ולהמחות את כל זכויותיה  32.3
הניהול לחברת ניהול אחרת או לידי גוף משפטי אחר, ובלבד שחברת הניהול  וחיוביה על פי הסכם

 האחרת או אותו גוף יקבלו על עצמם את מילוי כל התחייבויות חברת הניהול על פי הסכם הניהול
 המוכר כי מובהר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .הניהול הסכםכי לא יחול שינוי מהותי בנוסח  וכן

 לא הפרוייקטאו /ו הבניין כי , הסביר דעתו שיקול פי על טרם אכלוס הפרויקט להחליט רשאי יהא
 ובלבד שהדבר אינו נוגד את הוראות הדין. .לכך מסכים והקונה, .ניהול חברת ידי על ינוהלו

להסכם זה )לעיל ולהלן:  'יבנספח במעמד חתימת הסכם זה, יחתום הקונה על הסכם הניהול  32.4
 "(. הניהולהסכם "

בחתימת הקונה על הסכם הניהול, מוסר הקונה את הניהול והביצוע של השירותים )כהגדרתם  32.5
בהסכם הניהול( לחברת הניהול, והוא מתחייב להיות קשור אך ורק עם חברת הניהול בכל העניינים 

  הנוגעים לניהול ולביצוע השירותים.
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ל ולגרום לכך כי כל מי שהקונה יעביר לו הקונה מתחייב למלא אחר התחייבויותיו בהסכם הניהו 32.6
 )בין היתר שוכרים(, יחתום אף הוא על הסכם הניהול.  בדירהאת זכויותיו 

במקרה שהסכם הניהול יבוא לסיומו, מכל סיבה שהיא, בהתאם להוראות הסכם הניהול, יגרום  32.7
שהם עצמם או הנציגות יתקשרו עם גוף  לכךבבניין ובפרויקט,  דירותהקונה, יחד עם יתר רוכשי 

 .ו/או ימנו נציגות דיירים ו/או ועד בית שינהל את הבניין והפרויקט אחר שינהל את הבניין והפרויקט

המוכר ו/או חברת הניהול יהיו זכאים לייחד שטחים בתחום הרכוש המשותף בפרויקט על מנת  32.8
 להקים בו משרד ו/או מתקנים אשר ישמשו את חברת הניהול.

מסכים כי הסכם הניהול ו/או עקרונות הסכם הניהול ו/או הוראות סעיף זה ירשמו בלשכת  הקונה 32.9
בתקנון הבית המשותף, בין על ידי צירוף הסכם הניהול רישום המקרקעין, בין על ידי הכללתם 

 קול דעת המוכר.ילתקנון הבית המשותף, בין על ידי רישום הערת אזהרה ובין בכל דרך אחרת, לפי ש

לחברת הניהול תהיינה כל הסמכויות המוקנות לנציגי הרוכשים או  כימסכים ומאשר  הקונה 32.10
 המשותף הרכוש קבלת רק לא אך לרבות, רויקטבפאו /ו בבניין המשותף לרכוש ביחסהנציגות 

 .לעיל 12 בסעיף כמפורט הכל, לידיה

מסכים כי ככל שתתמנה נציגות לבית המשותף, יהיו סמכויותיה כפופות להוראות הסכם  הקונה 32.11
הניהול, ובלבד שאין בכך כדי להתנות על הוראות שלא ניתן להתנות עליהן על פי חוק המקרקעין, 

 .1969-התשכ"ט

חברת הניהול, או כל גוף אחר, יספקו שירותים לבניין ו/או לפרוייקט, לרבות לשטחים המשותפים  32.12
נושאים נוספים הנדרשים עפ"י  וכןבפרויקט ולרבות למתקנים המשותפים, או לכל חלק בהם, 

 והקונה מתחייב לשלם את חלקו היחסי בהם כקבוע בהסכם הניהול.המכרז ו/או התב"ע 

יהא רשאי למנות את חברת הניהול ולהורות לה להתחיל לספק את השירותים לפרוייקט  כרהמו 32.13
ואף לאחר מועד המסירה. יובהר כי בכל מקרה ואף טרם מינוי הסביר בכל מועד לפי שיקול דעתו 

והתחלת שירותי חברת הניהול ישלם הקונה החל ממועד המסירה למוכר ו/או למי שהמוכר יורה לו 
 השירותיםבה דמי הניהול אותם ניתן היה לגבות בהתאם להוראות הסכם הניהול בגין תשלומים בגו

 ל. "הנ הביניים בתקופת שיסופקו

  

 

 ולראיה באנו על החתום:

_______________ 

 הקונה

 __________________ 

 המוכר

 

 

 אישור

)בהסכם  ושות'עם ראב"ד, מגריזו, בנקל שבלת הקונה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי משרד עורכי הדין 
"(, ו/או עורכי הדין הפנימיים של המוכר, מייצג/ים את "דעוה" או "הדין עורכיזה לעיל ולהלן: "

המפורטות המוכר בעסקה נשוא הסכם זה וכי אינם מייצגים את הקונה, כי אין בתשלום ההוצאות 
לעיל, בכדי ליצור יחסי שליחות בין עוה"ד ו/או עורכי הדין הפנימיים של המוכר לבין  18.4בסעיף 

הקונה בכל הקשור להסכם וכי הוא רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ע"י כל עורך דין אחר ונתנה לו 
מור לעיל האפשרות למנות עורך דין מטעמו שייצגו בכל הנוגע להתקשרות בהסכם זה. למרות הא

בהתאם  מיסוי מקרקעיןהצדדים מסכימים כי עוה"ד יטפלו בהגשת הדיווח על הסכם זה לשלטונות 
לעיל, ברישום הבית המשותף וברישום הזכויות בדירה עפ"י הסכם זה  18.1ובכפוף לאמור בסעיף 

וכי הקונה לא יהא זכאי לקבל מעוה"ד שירות נוסף. הקונה נותן את הסכמתו המפורשת לכך 
עוה"ד ו/או עורכי הדין הפנימיים של המוכר יהיו רשאים לייצג את המוכר, לרבות בהליכים ש

 משפטיים בין המוכר לבין הקונה בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

 

                                                     ____________________________________________ 

 הקונה               הקונה                                                  
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 'ד נספח

 כח בלתי חוזר  יפוי

 *1961 -לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א   91נוטריוני / לפי סעיף 

כולנו ביחד וכל  ,___________ ת.ז.,_____________ ו ת.ז ___________, ___________אנו הח"מ, 
יורם ראב"ד ו/או דוד מגריזו ו/או יוסף בנקל ו/או עופר זוזובסקי ו/או אחד לחוד, ממנים בזה את עוה"ד ה"ה 

ו/או אלי כהן ו/או עופר לריש ו/או נירית אבטליון ו/או כלנית בר ו/או ניר  שמואל גלינקא ו/או עינת וידברג
קוש ו/או דורון קויאטק ו/או אורלי קציר ו/או דקל  -שמרי ו/או אמיר און ו/או אמיר פרנקל ו/או מירי אליה

-ובי בראיהונתן ו/או מאיה ק-ריכטר ו/או יצחק כהן-וייזר ו/או רינת דבש ו/או אסף שיר ו/או סנדרה מנור
נס ו/או עודד נבון ו/או שרון ריבק ו/או ענבל רז ו/או שירי שפירא ו/או הילה לב ו/או אייל רון ו/או חן נוסל 

גיב ו/או מור סו/או אורי  בכר-עומר וייס ו/או ספיר אבן חןו/או יואב מנור ו/או רחלי רוט כצנלסון ו/או 
ו/או איתי קביליו ו/או שירה הדר ו/או מורן זיסמן  ייטלאנגלשטיין ו/או רון גל ו/או חן קובליו ו/או נאור טר

, 4ברקוביץ' ", מגדל המוזיאון, עורכי דין מ"ו/או גיל אלגרבלי ו/או אדוה עמר ו/או משה חן ו/או ליטל דניאל
ו/או  ו/או עו"ד טל דקל ויזל אביב ו/או עו"ד ליטל גינדי מטלון ו/או עו"ד גיא גינדי ו/או עו"ד ברק טויזר-תל

"( להיות באי כוחי/נו החוקי/ים, לפעול הכח מיופי" -כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד )להלן , עו"ד חן כהן
 ולעשות בשמי/נו ובמקומי/נו את הפעולות, הדברים והעניינים  כדלקמן, כולן או מקצתן, דהיינו:

לפקודתי/נו את זכויות הבעלות ו/או החכירה ו/או חכירת המשנה בנכס הידוע לרשום על שמי/נו או עבורי/נו או 
שיבנה/נבנה במקרקעין __ "( בבניין מספר )זמני( הדירה, על הצמדותיה )להלן: "__בקומה  __כדירה מספר )זמני(

  :והידועיםאור יהודה ב"( הנמצאים הבנין)להלן: "

 ;6487בגוש  93,94,97-100חלק מחלקות המהווה  ,1005תמ"ל/  מס' תכנית"י עפ 108 מגרשכ

 ;6487בגוש  98,100,102-104חלק מחלקות , המהווה 1005תמ"ל/  מס' תכניתעפ"י  119כמגרש 

 ;6231בגוש  115חלקה חלק מהמהווה , 1005תמ"ל/  מס' תכנית"י עפ 103 מגרשכ

 ;6231 בגוש 118-ו 117חלק מחלקות המהווה , 1005תמ"ל/  מס' תכנית"י עפ 106 מגרשכ

 ;6231 בגוש 119-ו 118חלק מחלקות המהווה , 1005תמ"ל/  מס' תכנית"י עפ 107 מגרשכ

 ;6231בגוש  118,119,123,124,144חלק מחלקות המהווה , 1005תמ"ל/  מס' תכניתעפ"י  109מגרש כ

 ;6231בגוש  117,118,122,123,144חלק מחלקות המהווה , 1005תמ"ל/  מס' תכניתעפ"י  110מגרש כ

 ;6231בגוש  122,123,129,130חלק מחלקות : המהווה, 1005תמ"ל/  מס' תכניתעפ"י  114 מגרשכ

 ;6231בגוש  123,124,130,131חלק מחלקות המהווה , 1005תמ"ל/  מס' תכניתעפ"י  115 מגרשכ

נו /בשמי כך לשם ולחתום, לנכוןו /ימצא"ל הנ"כ שב כפי ובתנאים באופן למקרקעין שיינתן אחר זיהוי כלאו /ו
 (.  "המקרקעין" )להלן: לכך הדרושים והמסמכים השטרות, הבקשות כל עלנו /ובמקומי
, לערוך, לחתום, לרשום את הבניין כבית משותף, לכלול מבנים או בניינים נוספים בבית המשותף לגרום .1

"הבית קרקעין ו/או מקרקעין סמוכים )להלן: העתיד להירשם כאמור בין אם, יבנו ו/או מצויים על המ
(, לרשום תקנון מיוחד או מוסכם לבית המשותף, צו בתים משותפים, מינוי נציגות בית המשותף"

יחידות בבית /דירותמשותף או נציגות זמנית, להצביע בשמי/נו ובמקומי/נו בכל אסיפה כללית של בעלי ה
המשותף, בכל עניין, נושא, זכות, לחתום על בקשה לייחוד הערות אזהרה, תשריט, זיקות הנאה, זכויות 
מעבר ו/או לשנות ולתקן כל מסמך כאמור לרבות תקנון כאמור וכל צו לרישום הבית המשותף כאמור 

שום הנדרשת לפי היתר וכן לרשום את הדירה כיחידת רישום נפרדת בבית המשותף ולבצע כל פעולת רי
 הבניה לבנין ו/או לפי כל תוכנית בנין עיר.

הוראות חוק המקרקעין ו/או  לשם האמור ביפוי כח זה יהיו באי כוחי/נו רשאים לבצע כל פעולה מכח
הוראות חוק התכנון והבניה ו/או הוראות כל דין ולרבות לייחד כל הערת אזהרה הרשומה לטובתי/נו 
על המקרקעין ו/או על הבנין, באופן שתתייחס לזכויות בדירה בלבד, והכל ככל שיידרש להשלמת ביצוע 

 הרישומים כאמור ו/או מכח יפוי כח זה.
נו החוזיות בדירה ו/או לרשום על הזכויות בדירה משכנתא ו/או משכנתאות בכל /למשכן את זכויותי .2

דרגה שהיא לטובת צד ג' הנ"ל ו/או לטובת כל בנק או מלווה אחר  בסכום ובתנאים שיקבעו על ידי 
 המלווים ו/או המוטבים כאמור שלזכותם ירשמו השעבודים ו/או המשכנתאות, לפי העניין.

י/נו על כל בקשה, שטר, מסמך חוזה וכיוצא באלה בנוגע לדירה ו/או לבנין, לחתום בשמי/נו ובמקומ .3
"( ו/או בלשכת רישום המקרקעין של הבית "ירמלרבות לצורך רישום ברשות מקרקעי ישראל )להלן: "

המשותף ותקנון הבית המשותף ו/או של כל הסכם שיתוף במקרקעין בין בעלי הזכויות במקרקעין 
ר ועניין בקשר לרכוש המשותף של הבית המשותף ובכלל זה על הסכם ניהול עם ולרבות בנוגע לכל דב

 חברת הניהול.

 רשות)קק"ל,  ידו על המיוצגים גופיםאו /ו"י רמ עם אחר מסמך כלאו /ו הסכם כל על בשמנו לחתום .4
 .בה זכות לכל ביחסאו /ו לרישומהאו /ו לדירה ביחס( ישראל מדינת, הפיתוח

להוציא ממסגרת הרכוש המשותף של הבית המשותף חלקים שונים ובכלל זה חלקים מן הבנין ו/או  .5
מהמקרקעין ו/או זכויות ו/או אחוזי בניה בבנין ו/או במקרקעין, בין הקיימים במועד חתימת יפוי כח 

ן שמסביב זה ובין שיינתנו לאחר מועד חתימת יפוי כח זה, לרבות הגג או כל חלק ממנו, קרקע המקרקעי
גינה וחניה בבית המשותף, ולהצמידם לדירה או  מחסן, או מתחת לבית המשותף, או כל חלק ממנה, וכל

לדירות ו/או לשטחים אחרים כלשהם בבית המשותף ו/או לתת בהם זכות לשימוש בלעדי וייחודי לבעל 
בבניין ו/או הזכויות בדירה או לכל אחד מבעלי הזכויות בדירות האחרות ו/או בשטחים אחרים 

 במקרקעין, וכל זאת במסגרת רישום הבנין כבית משותף.
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חברת להתקשר עם צד ג' הנ"ל או כל חברה אחרת שתמונה על ידי צד ג' הנ"ל או כקבוע בהסכם )להלן: " .6
הסכם "( בהסכם לשם אספקת שירותים לבנין ו/או לבית המשותף ו/או למקרקעין )להלן: "הניהול

ם לרישום הסכם הניהול בלשכת רישום המקרקעין, בין על ידי רישום הערה, ולבקש או להסכי "(ניהול
בין על ידי הכללת הסכם הניהול או כל חלק ממנו בתקנון הבית המשותף ובין בכל דרך אחרת, ולעשות 
את כל הפעולות, הדברים והעניינים הקשורים בהתחייבויותינו עפ"י הסכם הניהול שאנו ו/או מי מאיתנו 

 ולים ו/או זכאים לעשות ולפעול הן עתה והן בעתיד וללא כל סייג ו/או הגבלה שהם.רשאים, יכ

 אסיפה בכלנו /ובמקומינו /בשמי להצביע, משותף בית של זמנית נציגותאו /ו משותף בית נציגות למנות .7
 .זכות או נושא, עניין בכל המשותף בביתאו /ו בבנין הדירות בעלי של כללית

, אור יהודהלהופיע במקומי/נו, לייצגני/נו ולחתום בשמי/נו בפני כל מאן דהוא ולרבות רמ"י, עיריית  .8
בע"מ, המפקח על המקרקעין, רשם  מי שיקמה, תאגיד אור יהודההועדה המקומית לתכנון ולבניה 

יות המקרקעין, המפקח על בתים משותפים, מחלקת הסדר ורישום קרקעות, הועדות המקומיות והמחוז
לתכנון ולבניה, מוסדות התכנון, בתי משפט מכל הדרגות והסוגים, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי, 
חברת הניהול ובכל מקום אחר, בתור מבקש, תובע, נתבע, משיג, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, 

, מסמכים, טפסים, מתנגד ובכל צורה אחרת, ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל סוגי בקשות, שטרות
כתבי התחייבויות, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, עסקאות או איזו 
שהיא פעולה הקשורה בדירה ו/או בבנין ו/או במקרקעין, וכן לבצע כל פעולה שבעל הזכויות בדירה רשאי 

 רמ"י.בלעשותה, ללא כל יוצא מן הכלל, לרבות 

לקבל בשמי/נו ו/או לרשום על שמי/נו את זכות הבעלות או החכירה ו/או חכירת המשנה ו/או כל זכות  .9
רמ"י ולחתום לשם כך בשמי/נו ובמקומי/נו על כל הבקשות, מאחרת בדירה, מכל צד שלישי לרבות 

ביטול  השטרות, החוזים והמסמכים הדרושים לכך, ועל כל אישור שיידרש לבנק מנפיק הערבויות לעניין
 להלן. 19הערבויות הבנקאיות/הבטוחות הנזכרות בסעיף 

 הפעולות סוגי לכל וביחס ועניין דבר בכלנו /ובמקומינו /בשמי ולחתום, לבצע לרשום, להסכים לגרום .10
 לצורך ידרשו אשר סמוכות וחלקות המקרקעיןאו /ו, המקרקעיןאו /ו הבנין עם בקשר העסקאותאו /ו

 רישום, הפרדה, פיצול, חליפין, חלוקה, איחוד לרבותנו /שמי על הדירה רישוםאו /ו משותף בית רישום
 מהפעולות פעולה בכל שינויאו /ו תיקוןאו /ו ביטול כל וכן מחדש וחלוקה איחוד רישום חידוש, ראשון

 "ל.הנ

או /ו הערה כל לייחדאו /ו לצמצםאו /ו לבטלאו /ו לרשוםאו /ו לערוךאו /ו להתחייבאו /ו הסכמה ליתן .11
או עסקה במקרקעין ו/או זיקת הנאה )לרבות לזכות /ו "(הערות)להלן: " לעיל כמפורט אזהרה הערות

ו/או לחובת מקרקעין סמוכים( ו/או זכות מעבר ו/או צו ו/או זכות חכירה בקשר עם המקרקעין ו/או כל 
בניה ו/או לפי חוק חלק בהם ולרבות הדירה ו/או לבצע כל פעולה אחרת כלשהי לפי חוק התכנון וה

המקרקעין ו/או לפי כל דין אחר, בכפוף להערות ו/או צווים הרשומים ו/או על אף הערות ו/או צווים 
 הרשומים וליתן כל הסכמה )ככל שתידרש( לביצוע מי מהפעולות דלעיל בשמי/נו ובמקומי/נו. 

, מחדש ופיצולו סמוכות חלקות עם, איחודו, המקרקעין שטח לפיצול לגרום או להסכים, לבצע, לרשום .12
 צווים, הערות, מעבר זכויות, הנאה זיקות, הפקעות לביצוע להתחייב, לוותר, להסכים, לבצע, לרשום וכן

אור  עיריית לרבות, חוקית רשותאו /ו גורםאו /ו' ג צד לכל חכירה זכויות מתן, תמורה ללא העברות
 ועדותאו ו/או /ו"מ בע מי שיקמה תאגידאו /ו יהודהאור  ולבניה לתכנון המקומית הועדהאו /ו יהודה

ו/או חברת החשמל ו/או כל רשות ו/או גוף חוקי ו/או לטובת מקרקעין סמוכים ולביצוע  השונות התכנון
"חוק התכנון )לעיל ולהלן:  1965-כל פעולה אחרת בו או בחלק ממנו לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ח

( ו/או הוראות כל "חוק המקרקעין")לעיל ולהלן:  1969-קעין תשכ"ט( ו/או הוראות חוק המקרוהבניה"
 חיקוק ו/או דין אחר לצורך קיום התחייבויות המוכר עפ"י ההסכם, הכל עפ"י שיקול דעת מיופה כוחי/נו.

את הדירה כיחידת רישום נפרדת בבית משותף לבדה או יחד עם יתר הדירות שיבנו ו/או בנויות  לרשום .13
אות חוק המקרקעין ו/או כל דין ו/או בכל אופן חוקי שיתאפשר ו/או עפ"י הוראות בבנין עפ"י הור

המפקח על בתים משותפים ו/או רשם המקרקעין ו/או רמ"י כשצמודים אליה החלקים ברכוש המשותף 
כפי שיקבעו ע"י מיופי הכח ו/או לעשות כל פעולה רישומית אחרת בקשר לדירה ו/או ברכוש המשותף 

 שיש לי/נו ו/או שיהיו לי/נו בדירה ו/או ברכוש המשותף ובקשר אליהן.  ו/או בזכויות

ו/או להסכים ו/או לערוך ולרשום צו בתים משותפים ו/או תקנון מיוחד ו/או זיקות הנאה ולחתום  לבקש .14
על כל בקשה, שטר, צו, תשריט, הסכמה לייחוד דירות ו/או הסכמה למינוי ועד בית/נציגות ו/או כל 

קשה ו/או שטר אחר שיידרש לצורך רישום הבית המשותף וכן לבקש מדי פעם לתקן ו/או מסמך ו/או ב
לשנות את צו רישום הבית המשותף ו/או את תקנון הבית המשותף לעשות כל פעולה בהתאם לחוק 
המקרקעין ו/או חוק התכנון והבניה ו/או הוראת כל חיקוק ו/או עפ"י הוראת ו/או בקשת כל רשות 

 הכל עפ"י שיקול דעת מיופה כוחי/נו. מוסמכת אחרת, 

 בבנין לדירותאו /ו לדירה המשותף הבית של המשותף הרכוש מתוך חלקים מיוחדת בצמידות להצמיד .15
, הנאה זיקת, הפקעה, משכנתא, שעבוד צו, הערה לרשוםאו /ו אחרת לדירה אחת מדירה להעבירןאו /ו

 בקשראו /ו בבנין שיבנו מהדירות כלשהן דירותאו /ו דירהאו /ו הדירה לחובתאו /ו לזכות, מעבר זכות
 כלשהו' ג צדאו /ו גופיםאו /ו רשויות לטובתאו /ו  אחריםאו /ו סמוכים מקרקעיןאו /ו המקרקעין עם

"מ בע מי שיקמה תאגידאו /ו אור יהודה ולבניה לתכנון המקומית הועדהאו /ו אור יהודה עיריית וכולל
 הכל עפ"י שיקול דעת מיופה כוחי/נו.ועדות התכנון השונות ו/או חברת החשמל ו/או 

לבקש או להסכים או לרשום או לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על בקשות לרישום הערות אזהרה, מכל  .16
מין וסוג שהוא, לרבות בקשות לרישום הערות אזהרה לטובת מקבל העברה אשר ירכוש את הזכויות 

ו לייחוד הערות האזהרה ו/או לרישום משכנתא או משכנתאות, בכל דרגה שהיא, בדירה מאיתנו, ו/א
ו/או לרישום שיעבודים למיניהם ו/או זיקות הנאה על הדירה ו/או על הבנין ו/או על המקרקעין וכן כל 

 ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מהפעולות הנ"ל.

לק את כל ההתחייבויות, התשלומים, המיסים, להשיג את כל האישורים, התעודות והמסמכים ולס .17
האגרות וכל יתר ההוצאות למיניהן, הדרושים לשם ביצוע הפעולות והמעשים שייעשו לפי יפוי כח זה 
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ו/או החלים על הדירה ו/או הבנין ו/או המקרקעין ולשם כך לקבל כספים בשמי/נו מאת ממשלת ישראל 
שהוא ולהשתמש בכספים אלה לביצוע אותם פעולות ומאת מלווים אחרים ו/או מכל אדם ו/או גוף 

 ומעשים.

מידי פעם בפעם להעביר יפוי כח זה, כולו או מקצתו, לעורכי דין אחרים ולבטל כל העברה שנעשתה  .18
 כנ"ל, ולהעבירו מחדש, לפי ראות עיניהם של מורשי/נו הנ"ל.

לחוק המכר  2לי/לנו על פי סעיף לבטל ו/או להחליף ו/או לצמצם בשמי/נו ובמקומי/נו כל בטוחה שניתנה  .19
או על פי כל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו  1974 -)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה 

ולקבל עבורי/נו כל בטוחה אחרת ו/או נוספת על פי החוק הנ"ל ו/או על פי כל דין שיבוא במקומו או 
ל, ערבות בנקאית ו/או פוליסת חברת ביטוח ו/או בנוסף לו, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי

משכנתא ו/או הערת אזהרה ו/או רישום זכויותי/נו בדירה ו/או ביטול ו/או שינוי ו/או החלפה של כל 
אחד מאלה בבטוחה אחרת מאלו המנויות בחוק הנ"ל או בכל דין שיבוא במקומו או בנוסף לו. לחתום 

 פה, צמצום או החזר של הבטוחה כאמור. על כל מסמך בנוגע לביטול, שינוי, החל

לעשות כל פעולה שהיא, ללא יוצא מן הכלל, בפני רמ"י, מחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, המפקח  .20
על רישום המקרקעין, הממונה על המרשם ו/או בפני כל אדם, גוף, רשות או פקיד ו/או בפני רשויות המס 

מעין שיפוטית לרבות בית משפט מכל הדרגות, בית דין, ועדת למיניהן ו/או בפני כל רשות שיפוטית ו/או 
ערר, לרבות ועדות בנין ערים )מקומית, מחוזית, ארצית( כמובנם בחוק התכנון והבניה, בפני חברת 
הניהול, כל מוסד ממשלתי, עירוני מוניציפאלי ובכל מקום אחר שהוא בדבר רישום, ביטול רישום תיקון 

פעולה אחרת שהיא בכל הנוגע לדירה, לבניין ולמקרקעין על כל מרכיביהם, רישום ושינוי רישום וכל 
 חלקיהם וכל הקשור בכל אלה וכן כל פעולה שניתן לעשותה עפ"י חוק המקרקעין.

לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל המסמכים הנדרשים לביטול ההסכם, לרבות חתימה על מסמכים,  .21
ס שבח, מחיקת הערות אזהרה ו/או משכנתאות ו/או בקשות, תצהירים לרבות תצהירי ביטול למ

רישומים אחרים שנעשו בשמי/נו ובמקומי/נו, ביטול בטוחות שנתנו לי/לנו וכו', הכל על פי שיקול דעתו 
 הבלעדי של צד ג' הנ"ל.

"(, צד ג' הנ"ל)לעיל ולהלן: " 514482231גרדנס בע"מ ח.פ. גינדי   –היות ויפוי כח זה ניתן לטובת צד ג'  .22
שזכויותיו עומדות ותלויות ביפוי כח זה, הרי הוא בלתי חוזר, ולא תהיה לי/נו רשות לבטלו או לשנותו, 
וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתי/נו והוא יחייב גם את יורשי/נו, יורשי יורשי/נו, אפוטרופוסי/נו ומנהלי 

  עזבוני/נו.

ויהיו רשאים לייצג גם את צד ג' הנ"ל ו/או  כן אנו מסכימים בזה במפורש כי באי כוחי/נו הנ"ל מייצגים .23
את חברת הניהול, לרבות בהליכים משפטיים בין צד ג' הנ"ל ו/או חברת הניהול לביני/נו בכל דבר ועניין 
הקשור להסכם ו/או להסכם הניהול, וכן, כי באי כוחי/נו הנ"ל יוכלו לייצג גם צד שלישי כלשהו בנוסף 

יפוי כח זה ו/או מסמכותם של באי כוחי/נו לפעול מכוחו וכן, כי באי לצד ג' הנ"ל מבלי שיגרע מתוקף 
 כוחי/נו הנ"ל אינם מייצגים אותי/נו.

ביפוי כח זה לשון רבים גם יחיד במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפך. כל פעולה עפ"י  .24
 ו/או לביצוע באופן חוזר ונשנה. יפוי כח זה ניתן לביצוע בבית אחת ו/או לסרוגין ו/או לתיקון ו/או לביטול

יפוי כח זה נועד לאפשר לבאי כוחי/נו לעשות בשמי/נו ובמקומי/נו כל פעולה הדרושה לרבות לפי שיקול  .25
דעתו הבלעדי של צד ג' הנ"ל לביצוע האמור ביפוי כח זה ו/או לביצוע כל פעולת רישום בהתאם להסכם 

 מנת על ההרחבה דרך על לפרשו ויש"ההסכם"( ולהלן : שבינינו לבין צד ג' הנ"ל לרכישת הדירה )לעיל 
 נרשמה שלא פעולה לרבות זה כח יפוי מכחאו /ו ההסכם מכחנו /התחייבותי כל הפועל אל מהכח להוציא
 .זה כח ביפוי במפורש

זה כדי לשחרר אותי/נו מחובותיי/נו לבצע בעצמי/נו את כל הפעולות הנזכרות ביפוי  אין במתן יפוי כח .26
 כח זה.

אין ולא תהיה לי/לנו כל טענה או תביעה כלפי מיופה הכח בגין עשיית שימוש ביפוי כח זה, לרבות בגין  .27
 קבלת הוראות מצד ג' הנ"ל בעניין אופי הפעלת יפוי כח זה.

 2019שנת  ________לחודש  ___ום ולראיה באתי/נו על החתום הי

_____________________                                            _________________________ 

 חתימה            חתימה

 לחוק לשכת עורכי הדין, על עורך הדין מיופה הכח למלא אישור זה. 91ניתן לפי סעיף  *אם יפוי הכח

 מאשר בזה חתימת מרשי/נו הנ"ל. __________ , עו"דאני הח"מ, 

 ________________                  ___________תאריך: 

 "דעו חתימת                 
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 ליווי בנקאי  –נספח ה' 

( שכתובתו "הקונה" )להלן ביחד ולחוד: שנחתם בין _______________נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 
שיונפקו לטובתו על ידי הבנק, היא רח' ______________ מס' _______ עיר _________, ובין  ,למשלוח ערבויות

נספח זה, על כל תנאיו ותניותיו, . מתאריך ________( "החברה" )להלן: 514482231מס' חברה "מ בעגינדי גרדנס 
, ובנק הפועלים בע"מ 1973 - לחוק החוזים )חלק כללי( תשל"גהנו בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' 

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

 הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 

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

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

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

 .דלעיל לא ימומשו מתוך הדירה

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

 .שוברי התשלום שנמסרו לו על ידי החברהאמצעות ב ורק

חוק ל 9' מס תיקוןלות הוראות מצהירה כי הוראות בהתייחס לדירה שנרכשה על ידי הקונה ח החברה .4
 לפיו"( דירות המכר חוק:" להלן) 1974 –המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה 

מס הערך המוסף שנכלל בתשלום אותו ישלם הקונה על  את יכללו לאשיקבל הקונה  בנקאיותה ערבויותה
חשבון מחיר הדירה.  מובא לתשומת לב הקונה כי בהתאם לאמור בחוק המכר דירות, על הקרן שהוקמה 
במשרד האוצר, לשלם לקונה את סכום מס הערך המוסף הנכלל בתשלום ששילם הקונה למוכר על חשבון 

קאית שיקבל הקונה על פי החוק בקשר לאותו תשלום, מחיר הדירה, במקרה בו תמומש הערבות הבנ
 בהתאם לתנאיה. תשלום זה יועבר לקונה באמצעות הבנק.  

ידוע לקונה כי הדרך היחידה והבלעדית לתשלום סכום כלשהו המגיע ממנו לחברה על פי ההסכם היא  .5
סכום כלשהו  בזאת כי לא ישלםשוברי התשלום שנמסרו לו על ידי החברה. הקונה מתחייב  באמצעות

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

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

לחוק מיסוי מקרקעין  50 לפי סעיף מרשות המסים אישוראו מתחייבת לקבל החברה מצהירה כי קיבלה  .6
, לפיו לא חלה על הקונה חובת תשלום מקדמה לרשות המסים בקשר עם 1963 –)שבח ורכישה(, התשכ"ג 

 . רכישת הדירה

חשבון הפרויקט ושם הפרויקט שיש בידי נק על מנת שהבנק יאשר לו שמספר לב לפנות יוכל כי לקונה ידוע .7
____(  סניף_________ )מס' הקונה תואמים את הפרטים הרשומים בבנק, וזאת באמצעות סניף 

ובאמצעות אתר  03-6532628פר במס טלפוני מענה באמצעות__________________,  בתושכתו
 .www.bankhapoalim.co.ilהאינטרנט של הבנק שהוא 

את למלא בכתב יד ברור וקריא על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו לו את שמו בז מתחייב הקונה .8
לקונה  ידוע. לתשלום הסכום את וכןלנתונים שצוינו בהסכם המכר,  בהתאםתעודת הזהות שלו  ומספר

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

הקונה מצהיר בזאת כי כתובתו למשלוח ערבויות שיונפקו לטובתו על ידי הבנק, היא הכתובת המפורטת  .9
דואר אמצעות לידי סקטור הבניה והנדל"ן ב)במבוא לנספח זה. הקונה מתחייב בזאת להודיע לבנק בכתב 

 על כל שינוי בכתובתו המפורטת דלעיל. (bashofar@mailpoalim.co.il-mailbox.hozimאלקטרוני לכתובת 

כתנאי למימוש ערבות בנקאית כלשהי שקיבל ו/או שיקבל מהבנק בקשר כי הקונה מתחייב כלפי הבנק,  .10
 בדירההזכויות שכך  , או יבטל הסכם זה,בדירהאת כל זכויותיו  שרכש, ימחה ויעביר מיד לבנק לדירה

כתנאי למימוש ערבות כמו כן הקונה מתחייב כי  הכל לפי בחירת הבנק. -יחזרו לבעלותה של החברה 
שקיבל מהחברה בקשר לרכישת חשבוניות מס  המבטלות את הודעות זיכוי יחתום על  -בנקאית כאמור 

 הדירה. 

הפרויקט ו/או וע לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפיו בקשר עם הקונה מצהיר כי יד .11
 הבנק, אם הוצאה.על ידי הנרכשת, למעט הערבות הבנקאית שהוצאה לטובתו  הדירהבקשר עם 

http://www.bankhapoalim.co.il/
mailto:mailbox.hozim-bashofar@mailpoalim.co.il
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מבלי לפגוע בכלליות פיסקה זו לעיל, מודגש בזה כי ידוע לקונה שאין לבנק כל מחוייבות כלפי החברה 
שנרכשה על  הדירההפרויקט ו/או  מין וסוג שהוא, בקשר לבניית ו/או השלמת הבנייה של מכלו/או כלפיו 

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

 על פי הסכם זה.

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

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

 למימון שהעמיד הבנק לחברה.

שה לצורך הבטחת פרעון כמו כן מצהיר בזה הקונה כלפי הבנק כי ידוע לו שהפקוח על פרויקט הבניה נע .12
הפקוח כדי לחייב את הבנק לוודא שכספי הקונה  האשראי של החברה כלפי הבנק, וכי אין במנגנון

זה, הסכם משולמים לפי קצב התקדמות שלבי הבניה בפרט, או שהם מוקצים לבנית הפרויקט, נשוא 
ויקט, והקונה יהיה מנוע , כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפיו בקשר עם פקוח על הפרבכלל

 .מלהעלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על הפרויקט

הנעשה עבור הבנק  הקונה מאשר בזה  כי ידוע לו באופן חד משמעי שהוא אינו יכול להסתמך על הפקוח .13
והבנק מסיר מעליו כל אחריות להסתמכות שיכולה לנבוע אצל הקונה כתוצאה מקיום  פרויקטקשר עם הב

 ן הפקוח.מנגנו

על נספח זה מהווה  וחתימתוכי  לקונה ידוע כי העתק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבנק .14
כל האמור בו לרבות לכך שזכויות הבנק על פי השעבודים גוברות על זכויותיו הסכמה והתחייבות מצידו ל

 .על פי ההסכם

לפני חתימת ההסכם, וכי ניתן לו זמן סביר  הקונה מצהיר בזה כי כל האמור בנספח זה הודע לו מראש עוד .15
 להימלך בדעתו אם לבצע את רכישת הדירה לאור הנתונים שבו.

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 הקונה  בע"מ גינדי גרדנס 
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 'ו נספח
  המשותף הבית לתקנון תוספת

 )נוסח לא סופי כפוף להערות חברת חשמל(   
 
 

 -עפ"י הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט  -( "התוספת לתקנון"לתקנון הבית המשותף )להלן:  תוספת
(, שנערכה ונחתמה ביום _____ על ידי בעלי הדירות, כהגדרתם להלן, של המקרקעין "החוק")להלן:  1969

חלק  -ו 6487בגוש  93,94,97-100,102-104מחלקות  חלקהנמצאים ברחוב ______________  הידועים 
 באור יהודה. 6231 בגוש 129-131, 144, 122-124, 115-119 ותחלקמ
 גינדי -וית משותף בכפוף להוראות הסכם המכר שנחתם בין "(, ואשר נרשמים כבהמקרקעין)להלן: " 

 (."המשותף הביתלבין בעלי הדירות כהגדרתם להלן ועל פי החוק )להלן: " 514482231 ח.פ. ,גרדנס בע"מ
 
  הגדרות .1
 

חלקת  -החדר הרשום בפנקס הבתים המשותפים בתור יחידה נפרדת  - "חדר הטרנספורמציה" 
 "(.החדרמשנה מס' ____ בבית המשותף, שגבולותיו מסומנים בתרשים בצבע אדום )להלן: "

 
כמשמעות בעל דירה עפ"י פרק  -חברת החשמל לישראל בע"מ  - "החברה" אוהחדר"  בעלת" 

 בתים משותפים בחוק.
 

 התוספת של נפרד בלתי חלק בתור"ב המצ________,  מיום_____  'מס תרשים -"התרשים"  
 .לתקנון

 
 בחדר השימוש .2
 

החדר, או מי שיבוא במקומה, תהיה רשאית להשתמש בחדר למטרת התקנת,  בעלת 2.1 
אחזקת והפעלת מתקני טרנספורמציה ומתקני חשמל אחרים, ולבצע כל פעולה שהיא 
חייבת ו/או רשאית לבצע עפ"י רישיונה ועפ"י כל דין, ולרבות כל יתר המטרות של 

צורך ובקשר עם אספקת החברה הנחוצות, כפי שהחברה תמצא לנכון, מזמן לזמן, ל
 חשמל לדיירי הבניין ו/או לצרכנים ו/או למזמינים אחרים של החברה באזור. 

 
 מחומרים בחדר המתקנים כל ולהקים העבודות כל לבצע מתחייבת החברה .א 2.2 

 .ובטוחים מעולים
 

 לניקיונו ולדאוג בו שימצאו והמתקנים החדר לתחזק מתחייבת החברה .ב  
 למנוע מנת על אליו והכניסה החדר את לנעול החברה מתחייבת כן. השוטף
 .מורשים בלתי אנשים כניסת

 
 הבניין של המשותף ברכוש החברה ידי על שתבוצענה התחזוקה עבודות כל .ג  

 או המשותף הבית לנציגות מראש עליהן הודיעה שהחברה לאחר תבוצענה
 העבודות ביצוע על הודעה להדביק דאגהאו /ו( הרלבנטי המועד)לפי  למוכר
 בהם דחופים במקרים למעט, לבנין בכניסה בולט במקום ביצוען ומועד

 האפשרית במהירות להיענות מתחייבת החברה. לרכוש או לגוף סכנה נשקפת
 לתחזוקתו הקשורה המשותף הבית נציגות של קריאה לכל העניין בנסיבות

 .החדר של ואבטחתו
 

 בו המבוצעות והעבודות בו המצויים המתקנים, החדר כי מצהירה החברה .ד  
 הביטוחים במסגרת הנסיבות לפי כנדרש מבוטחים יהיו בו שיבוצעו או/ו

 .החברה ידי על החברה לרכוש הנערכים
 
 החדר בעלת של מיוחדות זכויות .3
 

 לרצועת מתחת הנמצאת, בצנרת ואביזרים חשמל כבלי להניח רשאית החדר בעלת 3.1 
"( וכן היא רשאית להחזיק את הצנרת)להלן " בתרשים צהוב בצבע המסומנת הקרקע

לתקנם להחליפם ו/או  כבלי החשמל והאביזרים בצנרת, לתחזקם להוציאם לשנותם
להוסיף עליהם בכל עת לפי ראות עיניה ו/או לעשות כל עבודות אחרות בצנרת כפי 

 "(.כבלים הנחתשתמצא לנחוץ )להלן: "
 

 זכות מטעמה אחר כוח בא ולכל לקבלניה, לשליחיה, לעובדיה, החדר לבעלת בזה ניתנת 3.2 
, הצנרת אל וכן החדר אל עת לבכ ולילה יום ברכב או ברגל חופשית וגישה חופשי מעבר

 "(.והגישה המעבר)להלן: " כחול בצבע בתרשים המסומן, המעבר דרך
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 החברה רשאית והגישה המעבר בזכות שימושה במסגרת, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  

 וכן((, יותר)ואף  אחד כל טון 5 -ל להגיע עשוי)שמשקלם  טרנספורמטורים להעביר
, לכך בקשר ועבודות בחדר טרנספורמציה מתקני של והפעלה החזקה, התקנה לבצע

 להניח וכן, שבו הטרנספורמציה במתקניאו /ו בחדר פנימיים תיקוניםאו /ו שינויים
 לעיל כאמור תיקוניםאו /ו עבודות תבצע שהחברה מקרה שבכל בתנאי וזאת כבלים

 חשבונה על לקדמותו הקרקע רצועת מצב את העבודות סיום עם מיד תחזיר היא
 שכל בתנאי וכן"ל, הנ העבודות בגין, יגרם אם, שיגרם ישיר נזק כל חשבונה על ותתקן
, בבניין לדיירים המשותף ברכוש החזקה שנמסרה לפני עוד תעשה אשר כאמור עבודה
 החזקה מסירת מועד לאחר שתעשה וככל, במקרקעין הזכויות בעל עם בתיאום תעשה
 הסביר לשימוש ממש של הפרעה להפריע כדי בה ויהיה בבניין לדיירים המשותף ברכוש
 .העניין בנסיבות הדבר ניתן אם, הבית נציגות עם בתיאום תעשה, בבניין

 
 לה הניתנות הזכויות בהפעלת ובסבירות בזהירות לפעול מתחייבת החדר בעלת 3.3 

 שיגרם ישיר נזק כל סביר זמן תוך לתקן מתחייבת היא וכן לעיל 3.2 -ו 3.1 בסעיפים
 שהדבר ככל, ולהחזיר בצנרתאו /ו בחדר ידה על עבודות ביצוע עקב המשותף לבית
 .לקדמותו המצב את, ניתן

 
 בעלי הדירות  התחייבויות .4
 

"( הדירות בעלי)להלן: " המשותף בבית הנכסים בעליאו /ו הזכויות מבעלי אחד כל 4.1 
להרשות למישהו אחר מטעמו להניח חומרים או חפצים מתחייב בזה לא להניח ולא 

כלשהם בקרבת החדר ו/או בקרבת החלונות ו/או הדלתות ו/או התריסים ו/או איזה 
 שהוא פתח אחר בחדר, וכן לא לחסום או להפריע את המעבר והגישה אל החדר.

 
 את החדר לבעלת בזה נותן הדירות מבעלי אחד כל 4.1 סעיף מהוראות לגרוע מבלי 4.2 

 דירה בעל אותו של חשבונו על"ל כנ החפצים או החומרים את לסלק והרשות הזכות
 .העניין בנסיבות מתאימה התראה מתן לאחר וזאת, כאמור בהתחייבותו יעמוד שלא

 
 על ולשמור החדר בחזית השיפוע את לשנות לא בזה מתחייב הדירות מבעלי אחד כל 4.3 

 .הטרנספורמציה חדר בחזית המשטח פילוס
 

 בחצר אחרת עבודה איזה או בנין עבודת שכל בזה מתחייב הדירות מבעלי אחד כל 4.4 
 או ידו על שתתבצע, הצנרת בקרבת או החדר בקרבת, הבניין בתוך או המשותף הבית

 לטרנספורמטורים הפרעה או הפסד, נזק כל המונע באופן לפועל תוצא - מטעמו מי"י ע
 תפריע לא כזו עבודה וכי החדר בעלת של כלשהו ציוד או למיתקןאו /ו לכבליםאו /ו

 .החברה של החשמל מתקני להפעלתאו /ו ולגישה למעבר
 

 ולא לבצע לא הדירות מבעלי אחד כל מתחייב, לעיל באמור לפגוע ומבלי בנוסף 4.5 
 החדר בעלת של בכתב המוקדמת הסכמתה בלי - לבצע מטעמו אחר למישהו להרשות

 סיבים הנחת לשם תעלות חפירת או תיקון, הריסה, בנייה של הן, שהיא כל עבודה -
 של במרחק - עצים נטיעת או בורות חפירת, חשמל או ביוב, מים צינורות, אופטיים

 מתכת יתדות נעיצת לבצע ולא מהצנרתאו /ו הטרנספורמציה מחדר' מ 1.5 -מ פחות
 .הטרנספורמציה חדר בקירות אחרת עבודה כלאו /ו"ב, וכיו מסמריםאו /ו וויםאו /ו

 
 חדר בקרבת מנועים או מכונות להעמיד צורך הדירות מבעלי למישהו יהיה אם 4.6 

 רעידות או זעזועים למנע מנת על הדרושים האמצעים בכל לאחוז עליו הטרנספורמציה
 .הטרנספורמציה שבחדר המכשירים את לקלקל העלולים

 
, שמים לוודא מנת על המתאימים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים הדירות בעלי 4.7 

 הכל, לחדר יחדרו לא הביובאו /ו מים אספקת צינורות מיאו /ו המרזבים מי לרבות
 פגיעה למנוע מנת על החדר של תקינה לתחזוקה מצידה דאגה החדר שבעלת לכך בכפוף

 .ולרטיבות למים החדר באיטום
 

לאמור לעיל, אם מי מבעלי הדירות יפר התחייבות מהתחייבויותיו לעיל בסעיף  בנוסף 4.8 
זה, מתחייב אותו בעל דירה לשפות ולפצות את בעלת החדר בגין כל תביעה ו/או דרישה 

 במישרין שייגרמוכלפי בעלת החדר, על כל נזק או הפסד ממין כלשהו )גוף או רכוש( 
 את להחליףאו /ו לתקן החדר בעלת בידי תהרשו, לכך בנוסף. אדם לכל בעקיפין או

 מבעל כאמור הוצאותיה ולגבות מכך כתוצאה שניזוקו בחדר והכלים המכשירים
 .המפר הדירה
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 וניהול החזקה מהוצאות ופטור זכויות על החדר בעלת ויתור .5
 

 הבית דיירי של כלליות באסיפות ולהצביע להשתתף זכותה על מוותרת החדר בעלת 5.1 
 החברה בזכויות לפגוע העשויות בהחלטות מדובר שאין ככל, החדר מצוי בו המשותף

 .זו בתוספת האמור"י עפ
 

 מקנה הוא שאין הרי, המשותף ברכוש יחסי חלק לחדר יוצמד רישום לצורכי אם 5.2 
 זכויות על מוותרת והחברה שכזו מהצמדה דין פי על הנובעות כלשהן זכויות לחברה

 לפי המשותף הבית דייריאו /ו הזכויות בעלי יתר לטובתאו /ו המוכר לטובת אלה
 .העניין

 
 מין מכל והניהול ההחזקה הוצאות בתשלום מהשתתפות פטורה תהיה החדר בעלת 5.3 

 .פעמיות חדאו /ו עתיותאו /ו שוטפות הוצאות לרבות, המשותף הבית של שהוא וסוג
 
 התוספת לתקנון  מעמד .6
 

 .המשותף הבית מתקנון נפרד בלתי חלק מהווה זו לתקנון תוספת 6.1 
 

 הוראות תחייבנה, התקנון גוף לבין לתקנון התוספת הוראות בין סתירה של במקרה 6.2 
 .לתקנון התוספת

 
 בכפוף אלא לתיקון או לשינוי ניתנת אינה לתקנון התוספת מהוראות הוראה כל 6.3 

 .החדר בעלת של בכתב לכך המוקדמת הסכמתה לקבלת
 

 
 :החתום על הדירות בעלי באו ולראיה

 
 ___________ היום

 
_____________ 

_____________ 

 הדירות בעלי

 
 )ייחתם במעמד חתימת החוזה בתחתית העמוד, כנספח, על ידי הצדדים(
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 נספח י'

    

 ___:זמני מס'בנין    
 ___:דירה מס' זמני

 "(ההסכם"להלן: ) ________נספח  להסכם מיום  

 _________  שנערך ונחתם ביום 

 
 514482231גרדנס בע"מ ח.פ.  גינדי בין:

 תל אביב 34ממגדלי עזריאלי, המגדל העגול קומה      
 ;מצד אחד                     "(המוכר)להלן: " 

 
 ___________ת.ז , ____________. 1       לבין:

 ___________ ____________,ת.ז.. 2
 מצד שני;     "(הקונהלהלן: "שניהם ביחד ולחוד בערבות הדדית ) 

על אף האמור בהסכם בדבר זכאות המוכר לבנות את הדירה ו/או הבניין, הקונה מצהיר כי ידוע לו  .1
ידוע לו כי אולם  09.01.2019שניתן ביום  היתר הבניה קבלתבסמוך לאחר כי הוא רוכש את הדירה 

נתונים ו אינם סופיים ב',-תוכניות המכר שצורפו להסכם כנספחים א' וו המפרט הטכניייתכן ש
שהתקבל בהתאם להיתר הבניה  ו/או פרטים נתוניםשל ו/או השלמות שינויים עדכונים ו/או ל

וככל . לאור האמור, כאמור , ובלבד ששינויים אלו יהיו בהתאם להיתר הבניה שהתקבלכאמור
ועד חתימת ממ חודשים 4המסמכים המעודכנים ייחתמו על ידי הקונה בתוך שיידרש על ידי החברה, 

  .להלן(. 2)בכפוף לאמור בסעיף  ההסכם

במקרה  ,בהתאם למפורט להלןתעמוד הזכות לבטל את ההסכם  לאור האמור לעיל, מוסכם כי לקונה .2
אצל  שיתקבלו המסמכים המעודכניםבו יתברר כי הדירה והבניין אשר אמורים להיבנות על פי 

המפרט תיאור הדירה והבניין על פי מ להלן( 3בסעיף  )כמפורט באופן מהותי יםשונ ,הקונה
תעמוד בתוקפה במשך  ,זכות הביטול כאמור בסעיף זה ב' להסכם.-שצורפו כנספחים א' וכניות ווהת

אשר תחילתם במועד אליו זומן הקונה, בתאום מראש עם המוכר,  ,( ימיםארבעים וחמישה) 45
 כנים. למשרדי המוכר לעיין ולחתום על המסמכים המעוד

 –ניתנה הודעת הביטול כאמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות 

ביטול ההסכם יעשה בדרך של משלוח הודעת ביטול בלתי מסויגת ובלתי מותנית ויכנס לתוקפו  2.1
 במשרדי המוכר עם אישור מסירה. בדואר רשוםבמועד מסירת ההודעה 

כל מסמך אחר, ככל שיידרש, הקונה מתחייב לחתום, מיד לדרישת המוכר, על הסכם ביטול ועל  2.2
לצורך ביטול ההסכם כדין, ולהשיב כל מסמך שיידרש ובין היתר את כל הביטחונות שנמסרו לו, 
ככל שנמסרו, בקשר עם ההסכם כשהן בטלות ובלתי נדרשות ולשחרר את המוכר מכל התחייבות 

טובת אותו מוסד אותה נתן לטובת מוסד כספי, אם ניתנה, ולמחוק כל הערת אזהרה, אם נרשמה, ל
 כספי.

לעיל, ישיב המוכר לקונה את אותם סכומים ששילם  2.2-ו  2.1בכפוף למילוי כל האמור בסעיפים  2.3
הקונה על חשבון מחיר הדירה, בניכוי כל סכום ככל שהקונה חייב למוסד כספי, ואם נרשמו לטובת 

נה למוכר בגין ביטולן המוסד הכספי ו/או לטובת הקונה הערות אזהרה, ינוכו גם ההוצאות שתהיי
יום מהתקיימות כל האמור  45תוך "(. יתרת הכספים תושב לקונה יתרת הכספים)להלן: "

לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה  בהתחשב בשינוי  2.2-ו 2.1בסעיפים 
למען  .שיחול בין המדד הידוע במועד פרעונם בחשבון הפרויקט ובין המדד הידוע ביום ההשבה

סר ספק, יובהר כי במקרה של ביטול כאמור, יושבו לידי הקונה בנוסף ליתרת הכספים גם הסכום ה
לנספח  4.3להסכם ולסעיף  18.4כאמור בסעיף בהוצאות המשפטיות  השתתפותששולם עבור 

 התשלומים והמועדים, נספח ג' להסכם זה.
ביטול ההסכם לפי  עםמוסכם כי , לעיל 2.2 בסעיף מפורטכשל הקונה  התחייבויותיולגרוע מ מבלי 2.4

לחתום על כל המסמכים הנדרשים לביטול ההסכם כאמור, לרבות חתימה  מתחייבהקונה נספח זה, 
הערות  מחיקת, בקשות, תצהירים לרבות תצהירי ביטול למס שבח, ביטול הסכםעל מסמכים, 

שנתנו לקונה  בטוחות ביטולאזהרה ו/או משכנתאות ו/או רישומים אחרים שנעשו בשם הקונה, 
נותן הקונה למיופי הכח  האמור ביצוע לשם וכן ,'וכווהשבתן למוכר  להסכם 15כמפורט בסעיף 

נספח ד' להסכם, ולחתום בשמו על כל המסמכים  –הוראות בלתי חוזרות לעשות שימוש ביפוי הכח 
על פי הנדרשים לביטול ההסכם כאמור, לרבות חתימה על מסמכים, בקשות, תצהירים וכו', הכל 

של המוכר, ולקונה לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המוכר ו/או  סבירשיקול דעתו ה
 כלפי מיופי הכח בקשר עם ביטול ההסכם ו/או שימוש ביפוי הכח כאמור. 
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ב'  -בניין, שצורפו כנספחים א' והסטיות מהמפרט הטכני והתכניות של הדירה ו/או  מובהר כי .3
)מבלי לגרוע מכלליות האמור,  (ירות)ד המכר חוקת על הסטיות המותרות על פי להסכם זה, העולו

מובהר כי שינוי מהותי במיקום הדירה ו/או בצורתה ו/או בכיווניה ו/או שינוי בקומתה של הדירה 
 . בביטול ההסכםהקונה המזכה את ו/או שינוי מהותי בהצמדותיה יחשבו כ "שינוי מהותי" 

שלא לבטל את ההסכם בהתאם להוראות נספח זה לעיל )לרבות במקרה של אי הודעת הקונה  בחר
או בהתאם לדרישת המוכר הקונה על ביטול( או במצב דברים בו אין לקונה זכות לבטל הסכם זה, 

על תכניות ומפרט טכני לחתום להגיע למשרדי המוכר ומתחייב הקונה בכל עת שהיא, 
במועד שיתואם עמו מראש ע"י , "(המעודכנים המסמכים" מעודכנים/משלימים )לעיל ולהלן:

 לא עוד כל כי מוסכם. לעיל 2הימים בסעיף  45תום תקופת מ לא יאוחר המוכר אולם בכל מקרה
על ידי המוכר  נדרש לא קונהה לרבות במקרה בו ,כאמור המעודכנים המסמכים על הקונה חתם

 כתוצאה ההסכם בוטל לא עוד וכל זה בהתאם להוראות נספח המעודכנים המסמכיםלחתום על 
המכר על ידי הקונה בשל אי חתימתו על המסמכים המעודכנים,  הסכם של היסודית מהפרתו
, והמסמכים המעודכנים יחליפו ויבואו במקום המפרט הטכני יגבר המעודכנים במסמכים האמור

הקונה מתחייב כי לא תהא לו שצורף להסכם כנספח א' ותוכניות המכר שיצורפו להסכם כנספח ב, 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוכר בקשר עם המסמכים המעודכנים בין אם חתם עליהם 

 ובין אם לא. 

לעיל, הרי שבכפוף להשבת הכספים ובתנאים האמורים ם כאמור לבטל את ההסכהקונה בחר  .4
המוכר בקשר עם  כלפי ו/או דרישה ו תביעהו/אכל טענה לקונה כאמור בנספח זה, לא תהא לקונה 

כל טענה למוכר כמפורט לעיל לא תהיה הקונה לקיום כל התחייבויות בכפוף ו ההסכם ו/או ביטולו
 .בקשר עם ההסכם ו/או ביטולוהקונה כלפי ו/או דרישה או תביעה ו/

הקונה מצהיר כי חתם על נספח זה לאחר שהובהר לו כי הוא רשאי להיוועץ עם עו"ד מטעמו וכי  .5
 הוא הבין ומסכים לכל הנאמר בו. 

נספח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, והוא גובר על הוראותיו של  .6
 השינויים, במקרה של סתירה.ההסכם על נספחיו, לרבות נספח 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

______________________    _______________________ 

  המוכר                הקונה                       
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 'יא נספח

 ישראל מדינת

 והשיכון הבינוי משרד

 ודיור נכסים אגף

 למשתכן מחיר דירת רוכש - דירה חסר התחייבות כתב

 ת.ז ___________, ____________החתומים מטה:  אנו

 ___________ ת.ז.___________,         

 .אור יהודה" בבית בפארק "גינדי  חתמתי/נו על ״חוזה מכר דירת מחיר למשתכן״ בפרויקט

 .גינדי גרדנס בע"מ )להלן: ״דירת מחיר למשתכן״( עם המוכר

ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, כהגדרת 

בו זכה המוכר )להלן: "המכרז"(, על הכללים הקבועים בו לעניין דירה  2016/393תא/מונח זה במכרז 

 כאמור, לרבות כללים המתייחסים לרוכש הדירה.

 המפורטות וההתחייבויות התנאים למילוי כפופה תהאנו /ידי על הדירה רכישת כינו /עלי מוסכם, לפיכך

 :להלן

1.  

אנו /אני וכי, המכרז במסמכי זה מונח כהגדרת" דירה"חסר/י  אנו כיים /מצהיראנו /אני .א

 .למשתכן מחיר דירת רכישת לצורך המכרז פי על הנדרש הזכאות באישורים /מחזיק

לכתב התחייבות "ב המצ בנוסח", מגורים ביעוד קרקע"חסר  – תצהיר על חתמנו, כן כמו

 .זה

 ועד רכישתה מיום החל, למשתכן מחיר דירת את למכור שלא בזאתים /מתחייבאנו /אני .ב

בהגרלה מטעם  זכייתנו ממועד שנים 7 חלוף עד או לדירה 4 טופס קבלת מיום שנים 5 חלוף

)או בהתאם לכל  מביניהםלהתקשר בהסכם זה, לפי המוקדם  נוהמשרד שאפשרה ל

החלטה אחרת של מועצת מקרקעי ישראל ו/או רשות מוסמכת אחרת, בקשר עם האמור, 

 לפני, לחתום שלאים /מתחייבאנו /אני, כן כמו(. זה בהסכם נואשר תחול על התקשרות

 לאחר יועברו למשתכן מחיר בדירת הזכויות לפיו הסכם כל על, האמורות השנים 5/7 תום

 "ל.הנ השנים 5/7

זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו  התחייבות

 במשכנתא מובטחת הלוואהלנו במקרה של מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק 

  .לבנק ידינו על ההלוואה פרעון אי של בנסיבות, למשתכן מחיר בדירת
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2.  

 אזהרה הערת תירשם, ישראל מדינתאו /ו המשרד לטובת כיים /ומסכיםים /מבקשו /הנני .א

 למשתכן מחיר בדירת עסקה מעשיית להימנע התחייבות בגין המקרקעין רישום בלשכת

  .זונו /התחייבותי כתב פי על

, זוהתחייבויותינו /התחייבותיינפר /שאפר ככל כיים /מסכיםנו /ואנילנו /לי ידוע .ב

 .והשיכון הבינוי למשרד ₪ 450,000 בסך בתשלוםנחויב /אחויב

 

___________________     ___________________ 

 שמות הרוכשים            

 

 אישור

 מר בכתובת ______________________ עו"ד ו בפניי, /לאשר כי ביום __________ הופיע הריני

אשר  ___________ ת.ז., _______________וגב' ת.ז ___________,  ______________

ים /ו צפויה/הם להצהיר את האמת, וכי יהי/הם כי עליו/, ולאחר שהזהרתיזיהיתיו/הם ע"פ תעודת זהות

 מו עליה בפני.ם/ם דלעיל וחתו/ו את נכונות הצהרת/ו כן, אישרה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

________________________ 

     עו"ד 
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  חסר קרקע ביעוד מגורים – תצהיר

יחיד או בן  –" יחידיוו/או לתא משפחתי ו/או למי  מיחידיו )" נו/, כי אין ליים/מצהיר ו/הריני
ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע  21זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם מלאו להם 

, על פי תכנית ונמצאים בחזקתם(, זכויות )בחלק העולה על שליש( בקרקע המיועדת למגורים
 כמפורט להלן: מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בניה,

בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב,  -
 .1972 –תשל"ב 

זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת  -
 )כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב(.

( או זכות או בכל דרך אחרת כאמור לעיל)זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה  -
"( ללא תשלום או בתשלום מופחת קיבוץאו מושב שיתופי )להלן: "למגורים לחבר קיבוץ 

 .מכח חברותו בקיבוץ

זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות במסגרת זכיה במכרז פומבי/הרשמה  -
 והגרלה/פטור ממכרז.

 

י/ו מצהיר/ים כי ככל ויהיה/יו בידיי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו, זכויות הרינ

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

נחשב כחסר קרקע בייעוד \דירת מחיר למשתכן, אדווח זאת למשרד הבינוי והשיכון ולא אחשב

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

 למשתכן נשוא הזכייה.

 הגדרות:

 תא משפחתי:

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

חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת  3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  -
 .חסר דירהתעודת זכאות של 

שנה, המתגורר  21הורה עצמאי )חד הורי/ת( עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  -
 .עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו

_________________________________ 

 אישור

, ______________כי ביום __________ הופיע בפני, מר  בזה אשרהח"מ, ___________עו"ד, מאני 

, אשר זיהיתיו/הם ע"פ תעודת זהות ___________ ת.ז._______________ וגב'  ת.ז ___________

לעונשים הקבועים ים /ו צפויה/יהיאם לא יעשה כן את האמת, וכי  ומרהם ל/והם כי עליו/ולאחר שהזהרתי

 מו עליה בפני.ם/וחת , אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעילבחוק

 

 חתימה וחותמת תאריך מס' רישיון שם מלא של עורך הדין

________________ ________________ ________________ __________________ 
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 'יב נספח

 אור יהודהב "בית בפארק" פרויקט
 הסכם ניהול

 2019שנת  _____בחודש  __ביום  אביב בתלשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

  514482231גרדנס בע"מ, ח.פ.  גינדי
 תל אביב  34ממגדלי עזריאלי, המגדל העגול קומה 

 
 מצד אחד         "( הניהול חברת)להלן: "

 ל ב י ן

  ת.ז ___________, ______________. שם: 1
 ___________ ת.ז.______________,. שם: 2

 ___________________ מרחוב
 החל מתאריך המסירה כקבוע בהסכם הרכישה תהיה כתובתו של  המחזיק בדירה

 

 מצד שני      "(המחזיק)שניהם ביחד וכל אחד לחוד להלן: "

 
)להלן:  גרדנס בע"מ גינדיבהסכם עם  ___________המחזיק התקשר ביום ו הואיל

 ;"(הרכישה הסכם)להלן: "( לפיו רכש את הדירה מאת המוכר "המוכר"

, ועל מנת לאפשר ולשמור על רמת תחזוקה נאותה של הבניין הרשויות לדרישות ובהתאם הואיל
והפרוייקט כהגדרתם להלן, יבוצע ניהול וביצוע השירותים בבניין ובפרוייקט, באמצעות 

 ;בצע את מתן השירותיםחברת הניהול אשר תנהל, תארגן ות

ברצון המחזיק למסור לחברת הניהול וברצון חברת הניהול לקבל על עצמה את ניהול ו הואיל
 ;וביצוע השירותים

 וביצוע לניהול הנוגע בכל הצדדים בין ההדדיות ההתחייבויות את להסדיר בא זה והסכם הואיל
 ;ובפרוייקט בבניין השירותים

הסכם הניהול הנזכר בהסכם הרכישה, וכן בתקנון המוסכם של והסכם זה מהווה את  הואיל
 ;הבניין, כאשר יירשם כבית משותף כאמור בהסכם הרכישה

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:     

 
 כללי .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 שנות הוראות הסכם זה.כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפר 1.2

 

 הגדרות .2

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המובאת לצידם, אלא אם נאמר במפורש אחרת 
 או שהקשר הדברים מחייב פרוש אחר:

 כהגדרתם בהסכם הרכישה;  -"המקרקעין " 2.1

להסכם  5.2בהסכם הרכישה, בכפוף לאמור בסעיף  כהגדרתו  -הפרוייקט"    2.2
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והפרוייקט יבנה בשלבים, אזי הגדרה זו,  במקרההרכישה. 
כל עוד לא הסתיימה בנייתם של השלבים הרלבנטיים, 

 תתייחס אך ורק לחלקי הפרוייקט שבנייתם הסתיימה. 

י הבניין הנבנה או שיבנה על המקרקעין כמפורט במפרט הטכנ   -"הבניין"       2.3
)נספח א' להסכם הרכישה( ובתוכניות )נספח ב' להסכם 

 הרכישה( ואשר בו תמצא הדירה.

 .הרכישה הסכם נשוא הדירה -"הדירה"   2.4

 .בפרויקט הדירות כל -"הדירות" 2.5

מי שיהיו, מעת לעת, בעלי זכות החזקה והשימוש בדירה או  -"המחזיקים" 2.6
 הבעלים או הזכאים להירשם כבעלים של הדירות.

 .להלן 3 בסעיף המפורטים השירותים  -"השירותים"  2.7

חניון תת קרקעי בפרוייקט, לרבות מקומות חניה אשר הוצאו   -"החניון"  2.8
מן הרכוש המשותף והוצמדו לדירות ו/או לשטחים אחרים 

 בפרויקט.

 "השטחים והמתקנים 2.9
כל חלקי הבניין והפרוייקט שהמוכר יעד ו/או ייעד אותם  -המשותפים" 

משותף של כל המחזיקים או מרביתם ו/או חלקים לשימוש 
בבניין ובפרויקט שיקבעו בתקנון הבית המשותף המתייחס 
לבניין או לפרוייקט, לפי העניין )כאשר ירשם בהתאם 

 להוראות הסכם הרכישה( כרכוש משותף, לרבות:

כל חלקי הבניין, לרבות חלק מהגגות, הקירות החיצוניים,     2.9.1
, חדרי אשפה, חדרי המדרגות, חזיתות, המסד, החניון

מעברים  וכן יתר השטחים בבניין חוץ מן החלקים שנמכרו 
למחזיקים ו/או המיועדים למכירה בעתיד, וחוץ מאותם 
חלקי הבניין שיוצאו על ידי המוכר מהשטחים והמתקנים 

 המשותפים, ויוצמדו לדירות לפי שקול דעתו.

ג אויר, מתקני מבואות, מעליות, פירי מעליות, מתקני מזו    2.9.2
ומערכות כיבוי אש, שלטים, מיכלים, צנרת מכל סוג שהוא 
וכל יתר המתקנים, המערכות והציוד המצויים בבניין ו/או 
משרתים אותו ו/או את הפרוייקט ואשר המוכר יעד ו/או ייעד 
אותם לשימוש משותף על ידי כל המחזיקים או מרביתם, 

ו/או השטחים  אפילו אם הם מצויים בתחומי הדירות עצמן
 הצמודים להן.

כל יתר שטחי הפרוייקט שלא יועדו ו/או מיועדים למכירה,     2.9.3
לרבות חצרות, גינות, מבואת כניסה )לובי(, לרבות המערכות 
והציוד שיותקנו באלו, מתקנים, דרכים, מדרכות, שפ"פ אם 
קיים וכו', פרט לאותם חלקי פרוייקט, שיוצאו על ידי המוכר 

 ים המשותפים לפי שיקול דעתו. מהשטחים והמתקנ

מובהר ומוסכם בזאת כי השטחים והמתקנים המשותפים לא     2.9.4
יכללו חלקים שהוצמדו על ידי המוכר לדירה כלשהי ולא 

 המוכריכללו את אותם חלקי פרויקט, שיוצאו על ידי 
 .דעתו שיקול לפי המשותפים והמתקנים מהשטחים

רכוש המשותף של אין באמור לעיל, כדי להכליל בשטחי ה    2.9.5
הבניין והפרויקט שטחים ו/או מתקנים שלא הוגדרו בהסכם 
הרכישה או במפרט המצורף אליו כרכוש משותף ו/או 
שהמוכר זכאי עפ"י הסכם הרכישה או המפרט המצורף אליו 
שלא להגדירם כרכוש משותף ו/או להוציאם מהרכוש 

 המשותף. 
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 בחוק המקרקעין.נציגות הבית המשותף, כמשמעותה   - "הנציגות" 2.10

 .1969 –חוק המקרקעין, תשכ"ט  -"המקרקעין חוק" 2.11

 מדד המחירים לצרכן. -"מדד" 2.12

משמע "ההוצאות" ו"שכר חברת הניהול", כהגדרתם   -"הניהול דמי" 2.13
 בהסכם זה.

 

הרכישה, יראו הגדרה זאת כחלה גם  בכל מקרה שבו מונח מסוים הוגדר בהסכם 2.14
בהסכם זה הגדרה אחרת או שמהקשר הדברים בהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לו 

 משתמעת כוונה אחרת.

 ניהול וביצוע השירותים .3

חברת הניהול מתחייבת לבצע ולספק את השירותים שיכללו, בין היתר, את השירותים  3.1
 המפורטים להלן:

, חידוש, בדק, תיקונים(, ומונעת)תקופתית  שוטפת אחזקה, הפעלה, ניהול       3.1.1
 אחזקתם לשם והכל, המשותפים והמתקנים השטחים של ושיפוץ טיפול

, נאותה וברמה באיכות, והתקין השוטף ותפקודם תקינותם ושמירת הנאותה
 לדרישת ובהתאם הניהול חברת של המקצועי דעתה שיקול מיטב פי על זאת כל

 .הרשויות

טפול בתשלומי חובה, מיסים, חיובים, אגרות והיטלים ככל שחלים ו/או        3.1.2
שיחולו על השטחים והמתקנים המשותפים, ובתשלומים בגין אספקת חשמל, 

 מים וכד' לשטחים והמתקנים המשותפים.

 החניון, טיפול ותחזוקה שוטפת של כל מערכות  החניון  וניקיון החניון.  ניהול 3.1.3

חברת הניהול תהיה רשאית לקבוע מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את היקף השירותים, סוגם,  3.2
טיבם והחלק מהם אשר יסופק לבניין, לפרויקט ו/או חלקים מסוימים מהם, אם בכלל, את זמן 
ואופן הספקתם ותקופתם ובכלל זה, לכלול בהם גם שירותים נוספים, שלפי מיטב שקול דעתה 

רישת הרשויות נדרשים על מנת לאפשר את ניהולו ואחזקתו של המקצועי ובהתאם לד
הפרוייקט ברמה ובאיכות נאותה, ובלבד ששירותים אלה נהוגים או מקובלים בפרויקטים מסוג 
הפרוייקט. כמו כן, חברת הניהול תהא רשאית לספק שירותים למקרקעין סמוכים ו/או אחרים 

ין אספקת השירותים הנ"ל, וכן תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ולגבות תשלומים בג
לקבל שירותים ממקרקעין סמוכים ו/או אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב את 
המחזיק בגין קבלת השירותים הנ"ל, הכל על מנת לאפשר את ניהולו ואחזקתו של הפרוייקט 

י בהתאם לדרישת מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לקונה במפורש כ ברמה ובאיכות נאותה.
שקמה בע"מ ועיריית אור יהודה, הרי שחברת ניהול אחת תנהל לפחות את כל -תאגיד המים מי

, וזאת מבלי לגרוע מן האפשרות שחברת הניהול הנ"ל תנהל בניינים הבניינים במקרקעין
 .להלן 8.4, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף נוספים במקרקעין סמוכים ו/או אחרים

 ההתקשרות .4

ת הניהול מקבלת על עצמה את הניהול והביצוע של השירותים בבניין ובפרויקט והמחזיק חבר 4.1
מסכים לכך ומוסר לחברת הניהול את הניהול והביצוע הבלעדי של השירותים ומתחייב שלא 

 לבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים אלא באמצעות חברת הניהול.

לקבל לחזקתה את השטחים והמתקנים המשותפים המחזיק מייפה את כוחה של חברת הניהול  4.2
 ולעשות בשמו ובמקומו כל פעולה הנוגעת להתחייבויותיו בקשר אליהם.

חברת הניהול תהיה רשאית לקבל לניהולה נכסים נוספים, לרבות כל חלק נוסף בפרוייקט או  4.3
 לנהל חלק כלשהו הימנו, הכל לפי ראות עיניה.

ת השירותים במקצועיות, במיומנות, בתום לב, ברמה חברת הניהול מתחייבת לבצע ולספק א 4.4
ובאיכות נאותה, כמקובל בפרויקטים מסוגו של הפרויקט, ובמטרה לשמור על אופיו של 
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 הפרויקט ועל רמתו ואיכותו.

מוסכם ומובהר בזאת כי הנציגות ככל שתהיה, ביחד עם מחזיקים ששטח הרצפות הכולל של  4.5
)לפחות( משטח הרצפות הכולל של הדירות )לא  51% - דירותיהם )לא כולל הצמדות( שווה ל

כולל הצמדות( בפרויקט, זכאים להודיע בכתב לחברת הניהול כי אינם מעוניינים בקיומו של 
שירות מסוים מהשירותים הניתנים על ידי חברת הניהול באותה עת, למעט שירותים הניתנים 

ו/או שהינם חיוניים לאחזקת  לשטחים בפרויקט ו/או בסביבתו, על פי דרישת כל רשות
 הפרויקט.

ניהול וביצוע השירותים יעשה על ידי חברת הניהול בעצמה ו/או על ידי אחרים, הכל לפי שיקול  4.6
דעתה של חברת הניהול. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות חברת הניהול כלפי המחזיק 

 למתן השירותים באופן האמור בהסכם זה. 

המחזיק מסכים לכך שחברת הניהול תקבע מידי פעם נוהלים והוראות בקשר לניהול וביצוע  4.7
השירותים. חברת הניהול לא תקבע נוהלים ו/או הוראות שיש בהם בכדי לפגוע בשימוש הסביר 

 של המחזיק בדירה ו/או שהינן נוגדות במפורש את הוראות הסכם זה.

 התחייבויות המחזיק .5

 מתחייב בזאת:המחזיק   

להיות קשור רק עם חברת הניהול בכל העניינים הנוגעים לניהול וביצוע השירותים בבניין  5.1
 ובפרוייקט לפי הסכם זה ולהשתתף בהוצאות הכרוכות בביצוע השירותים ובניהולם.

להרשות לחברת הניהול ולבאים מכוחה להיכנס לדירה לשם ביצוע הפעולות הקשורות בניהול  5.2
תים, בין אם עבודות אלה תעשינה עבור עצמו או עבור מחזיק אחר בפרויקט או וביצוע השירו

לצורך ביצוע תיקונים שיידרשו בחלק אחר בבניין או בפרויקט. בכל מקרה של פעולה כאמור 
בסעיף זה תשתדל חברת הניהול כי ההפרעה למחזיק תהיה קטנה ככל האפשר וכי בהקדם 

זה תעשה בתאום  5.2כניסה לדירה כאמור בסעיף האפשרי יוחזר מצב הדירה לקדמותו. ה
 מראש עם המחזיק ו/או מי מטעמו.

להסכים לכך שהסכם זה יירשם ו/או יופקד בלשכת רישום המקרקעין, בין על ידי הכללתו או  5.3
הכללת כל חלק ממנו במסגרת תקנון הבית המשותף ובין על ידי רישום הערה כי הוא קיים 

 הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המוכר.ומחייב ובין בכל דרך אחרת, 

 ההוצאות ושכר חברת הניהול .6

המחזיק מתחייב לשאת, ביחד עם יתר המחזיקים, בכל ההוצאות הכרוכות בניהול וביצוע  6.1
השירותים, כולל מיסים, אגרות, ארנונות, חשמל, מים, היטלים ודמי השתתפות בקשר 

הוצאות אדמיניסטרטיביות, הוצאות לשטחים ולמתקנים המשותפים וכולל הוצאות מימון ו
הכרוכות , הפרויקט באזור דומים בפרויקטים המקובל במחירגביה, תקורה ושכר מנהלים 

בתפעול חברת הניהול ובכל יתר הפעולות שחברת הניהול תבצע לפי הוראות הסכם זה )לעיל 
 ( ולשלם את חלקו היחסי בהן. "ההוצאות"ולהלן: 

ההוצאות, ייקבע בהתאם למפתח שיוכן על ידי חברת הניהול חלקו היחסי של המחזיק בכלל  6.2
  -ויאושר על ידי רואי החשבון שלה ובכפוף לאמור להלן 

לחלוקת ההוצאות הכרוכות בניהול וביצוע השירותים המשותפים  הבסיס 6.2.1
לפרוייקט כולו, לרבות הוצאות הקשורות באחזקת השטחים והמתקנים 

לפי יחס שטח הרצפה של כל דירה  המשותפים, יקבע על ידי חברת הניהול
לשטחי הרצפות של כל הדירות בפרויקט אלא אם יקבע אחרת בתקנון הבית 

 המשותף. 

למען הסר ספק, לעניין סעיף זה, שטחים מוצמדים לדירה לא יחשבו כשטחים 
 שכלולים בשטח הרצפה לעניין סעיף זה.

ו/או  ידי המוכר-שטרם נמכרו ונמסרו על מוסכם בזאת כי אותן דירות בפרוייקט 6.2.2
ל ועדירות שנמכרו ולא נמסרו לרוכשיהן, לא ישלמו את חלקן בגין הצריכה בפ

אין באמור בכדי לגרוע . אותה יוכל המוכר להוכיח שלא צרך עבור דירות אלו
מכל הוראה בהסכם הרכישה המטילה על המחזיק חבות תשלום כאמור קודם 
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  להגיע מועד המסירה.

)חמישה עשר אחוזים(  15% -לעיל יתווסף סכום השווה ל 6.1להוצאות הנזכרות בסעיף  6.3
. , הנמוך מביניהםהפרויקט ובאיזור בענף המקובל לאחוז השווה סכום אומההוצאות הנ"ל 

(, אשר יהווה את שכרה של חברת הניהול תמורת "שכר חברת הניהול")לעיל ולהלן: 
התחייבויותיה בהסכם זה. שכר חברת הניהול יהיה חלק בלתי נפרד מן ההוצאות וישולם על 

 ידי המחזיקים בהתאם לאמור לעיל.

חברת הניהול מתחייבת לנהל הנהלת חשבונות מסודרת ונפרדת לכל הקשור בהסכם זה,  6.4
התאם לכללים חשבונאיים מקובלים, וספריה יבוקרו לפחות אחת לשנה ע"י רואה חשבון ב

  חיצוני.

הנציגות תהא רשאית לבדוק את תקינותם של ספרי החשבונות הנ"ל וחברת הניהול מתחייבת  6.5
לאפשר לה לעיין בספרי החשבונות הנ"ל ולתת לה הסברים ופרטים מלאים. כן תהיה הנציגות 
רשאית לקבל לעיונה כל חשבון הכלול בספרי הנהלת החשבונות הנ"ל וכל הסבר לגבי אופן 

בים של המחזיקים. חברת הניהול תקבע נוהלים סבירים לשם קבלת עריכת החשבונות והחיו
 מידע כאמור.

ספרי חברת הניהול וחשבונותיה ייחשבו ויהיו נאמנים על המחזיק וישמשו הוכחה לכאורה בכל  6.6
הנוגע לתשלומים המגיעים מאת המחזיק ו/או ששולמו על ידי המחזיק לחברת הניהול, 

 שום בהם.להוצאות ולכל ענין אחר המופיע ור

 החל אחר תשלום ולכל לעיל כהגדרתן, להוצאות בנוסף הניהול לחברת לשלם מתחייב המחזיק 6.7
 הוצאותאו /ו ראשונית התארגנות עבור, פעמי חד תשלום, זה הסכם להוראות בהתאם עליו

 והמתקנים השטחים אבזוראו /ו ציוד רכישת עבור לרבות הפרויקט ותפעול ניהול בגין הקמה
 חד תשלוםאו /ו הוצאה כלאו /ו לעיל 3 בסעיף כאמור משרדהפעלת /הקמתאו /ו המשותפים

 עבור ניהול לדמי השווה סך על יעלה לא אשר בסך, הפרוייקט בגין ראשוניאו /ו חריגאו /ו פעמי
 של הראשונה דרישתה ממועד ימים 7 תוך המחזיק ידי על ישולם"ל הנ הסכום. אחד חודש
 .הניהול חברת

 תשלומי המחזיק .7

המחזיק מתחייב לשאת בתשלומים החלים עליו על פי הוראות הסכם זה החל ממועד קבלת  7.1
החזקה בדירה או החל מתאריך המסירה עפ"י הסכם הרכישה גם אם טרם איכלס המחזיק את 
הדירה או בכל מועד אחר לפיו בהתאם להסכם הרכישה עליו לשאת בהם, לפי המועד המוקדם 

 שביניהם.

יק מתחייב לשלם לחברת הניהול, על חשבון התשלומים החלים עליו עפ"י הסכם זה, המחז 7.2
מקדמה על סך השווה לחלקו המשוער בהוצאות, בהתאם לדרישות תשלום שיבוססו על אומדן 

"(. המקדמה המקדמההוצאות ושיוגשו לו מפעם לפעם על ידי חברת הניהול בכתב )להלן: "
 ל חודש קלנדרי.תשולם מדי חודש, ביום הראשון לכ

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי על המחזיק לשלם לחברת הניהול את חלקו בהוצאות,  7.3
בין אם הוא מחזיק בדירה בעצמו, בין אם מסר את השימוש בה לאחר, בין אם אין הוא או כל 

 אחד אחר מחזיק בדירה בפועל כלל, בין אם הוא נהנה בפועל מהשירותים ובין אם לאו.

חודשים מתום כל שנה תערוך חברת הניהול חשבון סופי של  6קופה שלא תעלה על תוך ת 7.4
(, אשר יבוקר ויאושר על ידי רואי החשבון "החשבון השנתי"ההוצאות בשנה האמורה )להלן: 

לעיל, ראייה  6.6של חברת הניהול ואשר יומצא למחזיק, והוא ישמש, על אף האמור בסעיף 
ביצוע השירותים, ולחובת התשלום של המחזיק על פיו. למרות מכרעת לגובה הוצאות הניהול ו

האמור לעיל, חברת הניהול תהא רשאית לערוך, כל אימת שיידרש עפ"י שיקול דעתה, אף 
במהלך אותה שנה, חשבונות ביניים סופיים של ההוצאות עד לאותו מועד. לגבי חשבונות אלה 

 המחויבים. יחולו ההוראות החלות על החשבון השנתי בשינויים 

המחזיק מתחייב בזאת לשלם לחברת הניהול את ההפרשים, במידה ויהיו כאלה, בין המקדמות  7.5
ימים מהיום שבו הגישה  7ובין סכומי ההוצאות המופיעים בחשבון השנתי. התשלום יבוצע תוך 

חברת הניהול את החשבון השנתי למחזיק. במידה וההפרשים יהיו לזכותו של המחזיק יזוכה 
 7.2ו ברישומי חברת הניהול בהתאם ויופחת מהמקדמות שעליו לשלם כאמור בסעיף חשבונ

לעיל בצמוד לאחר המצאת החשבון השנתי. חישוב ההפרשים, לחובת או לזכות המחזיק, ייעשה 
צמוד למדד, בהתאם לשינויים במדד בין אמצע השנה המדווחת לבין מועד החיוב או הזיכוי, 
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 כאמור.

רשאי לקזז מתשלומים או מחובותיו לחברת הניהול סכומים כלשהם לרבות המחזיק לא יהיה  7.6
כאלו שיגיעו לו מהמוכר, וכן לא יהיה רשאי לקזז מתשלומים או מחובותיו למוכר סכומים 

 כלשהם שיגיעו לו מחברת הניהול.

 –על מנת להבטיח את קיום השירותים כאמור בהסכם זה יפקיד המחזיק קודם, ולא יאוחר מ  7.7
ם לפני מועד מסירת הדירה לחזקתו, בידי חברת הניהול פקדון בגובה המקדמה עבור ימי 7

"(, וזאת בנוסף למקדמה כאמור הפקדוןחודשים )להלן:" 3ביצוע השירותים בתקופה של 
לעיל. במקרה שהמחזיק רכש את זכויותיו בדירה שלא מהמוכר, ישלם המחזיק  7.2בסעיף 

מאשר בעת חתימת הסכם זה. הפקדון ישמש להבטחת לחברת הניהול את הפקדון לא יאוחר 
 תשלומי המחזיק על פי הסכם זה, וכן כהון חוזר לפעילות חברת הניהול.

במקרה שהמחזיק לא יעמוד בתשלום כלשהו במועדו, כאמור בהסכם זה,   7.7.1
יום מראש  15תהיה חברת הניהול רשאית, לאחר מתן התראה בכתב למחזיק 

עקב כך, להשתמש בכספי הפקדון לכיסוי ובלי לגרוע מיתר תרופותיה 
 התשלום האמור.

המחזיק יהא זכאי להחזר הפקדון או כל יתרה שתוותר ממנו כאמור בסעיף   7.7.2
לעיל, בתום תקופת הסכם זה או אם ימכור המחזיק את זכויותיו  7.7.1

בדירה, ובלבד שהסדיר את חובותיו לחברת הניהול, ובמקרה של העברת 
שהנעבר הפקיד בידי חברת הניהול פקדון כפי שיקבע על גם בתנאי  -הזכויות 

 .הריאלי בערכוידי חברת הניהול באותה עת. הפקדון יוחזר 

 תקופת ההסכם .8

חברת הניהול מתחייבת לבצע ולנהל את השירותים החל מהמועד שיקבע על ידי המוכר למסירת  8.1
או בכל מועד אחר שייקבע על ידי המוכר על פי  הראשונות בבניין למחזיקיהן דירותהחזקה ב

להסכם הרכישה, )מועד תחילת מתן השירותים  32.12שיקול דעתו בהתאם להוראות סעיף 
   (."מועד תחילת מתן השירותים"יכונה להלן: 

 בשימוש.   לא 8.2

 תקופתחודשים ממועד תחילת מתן השירותים )להלן: " 12-תקופת ההסכם הראשונה הינה ל 8.3
"(. בתום תקופת ההסכם הראשונה הנציגות תהיה רשאית להאריך את ראשונהה ההסכם

תוקפו של הסכם זה לתקופה של שנה נוספת, אלא אם כן הובא הסכם זה לכדי סיום כמפורט 
 להלן.

 כלהנציגות, החל מתום תקופת ההסכם הראשונה, יהיו זכאים חברת הניהול או, לפי העניין,  8.4
בהחלטה שתתקבל ע"י רוב הדיירים )רוב הדיירים כמשמעו בסעיף ביחד עם מחזיקיםשתהיה, 

, להביא לסיומו של הסכם זה ובתנאי שהודעה חתומה על ידם בקשר ב' לחוק המקרקעין( 71
יום מראש. ככל שעל פי חוק המקרקעין נדרש  90לחברת הניהול לפחות  עם סיום ההסכם תינתן

רוב אחר לעניין החלפת חברת הניהול בגורם אחר, יחול לעניין הודעת הסיום האמורה הרוב 
 הנדרש עפ"י חוק המקרקעין לכך.

בכל מקרה בו יגיע הסכם זה לסיומו, יפעלו המחזיקים, כי הנציגות )וככל שבאותו מועד טרם  8.5
מונתה נציגות אז מתחייב המחזיק לפעול עם יתר המחזיקים למינוי נציגות(  תתקשר עם חברת 

( לקבלת השירותים, שכן ידוע למחזיק כי "חברת הניהול החדשה" -ניהול  חדשה )לעיל ולהלן 
 קיומה של חברת ניהול בבניין הינה דרישה מחייבת של הרשויות על פי התב"ע. 

החדשה, לפי הענין, את כל הרכוש  עביר לנציגות או לחברת הניהולחברת הניהול מתחייבת לה
והציוד שנרכשו על ידה מכספי המחזיקים ואת כל עודפי הכספים שגבתה מהמחזיקים לרבות 
סכומי הפקדון וכן התקשרויות, הסכמים, תכניות של השטחים והמתקנים המשותפים וכל 

דרש לצורך המשך ניהול ובצוע מסמך רלבנטי אחר הקשור במתן השירותים ו/או שיי
 השירותים.

 המחאת זכויות וחבויות .9

המחזיק מתחייב בזאת כי אם יעניק באופן כלשהוא זכויות חזקה ו/או שימוש בדירה לאחר  9.1
"( למשך תקופת זמן כלשהי, יהא עליו, לפני חתימת ההסכם בינו לבין הזכות מקבל)להלן: "
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עם חברת הניהול, על הסכם הניהול. חתימת מקבל הזכות, לגרום לכך שמקבל הזכות יחתום 
הסכם הניהול על ידי מקבל הזכויות עם חברת הניהול לא תשחרר את המחזיק מביצוע חיוביו 
על פי הסכם זה והוא יהיה אחראי ביחד ולחוד עם מקבל הזכות לביצוע מלוא חיוביו על פי 

 הסכם זה.

(, ככל שהדבר "הנעבר"לאחר )להלן: המחזיק מתחייב כי אם יעביר את זכויותיו בקשר לדירה  9.2
מותר לו עפ"י הסכם הרכישה ביחס לדירה, כי אז יגרום לכך, כתנאי מוקדם להעברת זכויותיו, 

 שהנעבר יחתום על הסכם הניהול ויפקיד את הפקדון בידי חברת הניהול.

 מכל זכויות להעברת הניהול חברת של הסכמה להוות כדי לעיל 9.2 -ו 9.1 בסעיפים באמור אין
 הסכם הוראות כל אחר למלא המחזיק מתחייב הזכויות העברת לעניין, מקרה ובכל, בדירה סוג

 .המוכר דרישותאו /ו זה לעניין הרכישה

 הסכם נשוא התחייבויותיואו /ו מזכויותיו חלקאו /ו כל להעביר זכאי המחזיק אין, מקרה בכל
 .ובכתב מראש הניהול חברת הסכמת ללא לאחר זה

 הפרות .10

יום, בתשלום כלשהוא המגיע או שיגיע ממנו לחברת  14 -בכל מקרה שהמחזיק יפגר, מעבר ל 10.1
הניהול לפי הסכם זה ו/או אם יפר תנאי הסכם זה, תהיה חברת הניהול רשאית, מבלי לפגוע 
בזכותה לכל סעד חוקי אחר, לפי בחירתה היא, להוסיף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, 

 או הוצאה המגיעים מהמחזיק ואשר לא שולם במועדו. על כל תשלום

 שונות .11

כל החלטה של הנציגות וכן כל סיכום בין חברת הניהול לבין הנציגות בעניינים הנוגעים לבצוע  11.1
 השירותים על פי הסכם זה, יחייבו את המחזיק.

, כחוק"מ מע בתוספת ישולם זה הסכם"י עפ הניהול לחברת המחזיק ישלם אותו תשלום כל 11.2
 אילו בו הכלולות ההוצאותאו /ו אלו תשלומים בגין"מ במע נושא היה לא המחזיק אם גם וזאת
 .ממנו וכחלק תשלום כל עם בבד בד ישולם"מ המע. בעצמו משלמן היה

 .המוכר  - שלישי צד לטובת גם התחייבויות מהוות זה הסכם פי על המחזיק התחייבויות 11.3

בתנאי מתנאי הסכם זה והוראותיו על ידי מי מהצדדים לא יהיו בני כל ארכה, ויתור או שינוי  11.4
 תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 __________________          _______________ 
 חברת הניהול             המחזיק              
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ספח זה אינו חל מקום בו הרוכש מיוצג על ידי נ

 עו"ד ו/או מקום בו מי מיחיד הרוכש הינו עו"ד

 לכבוד        לכבוד
 ושות' עם ראב"ד, מגריזו, בנקל שבלת      גרדנס בע"מ גינדי

 4ברקוביץ'    34 קומה, עגול מגדל, עזריאלי מגדלי
 אביב-תל        אביב-תל

 
 א.ג.נ.,        א.ג.נ.,

 
  אור יהודה ", בית בפארק" בפרוייקט למשתכן מחיר דירת רכישת הסכםהנדון: 
 [___________ ת.ז.,___________ -ו ת.ז ___________ ______________ ]שם הקונה:

 
התקשרנו בהסכם לרכישת דירה במסגרת מכרז "מחיר למשתכן"  _________וביום  הואיל

"(, לפיו רכשנו מאת המוכר את הזכויות המוכר)להלן:  גרדנס בע"מ גינדי"( עם הסכם)להלן: "
" בהתאמה( בפרויקט הבניין" -" והדירה)להלן: " __ בבניין מס' )זמני( __בדירה מספר )זמני( 

כחלק על המקרקעין הידועים אור יהודה ב שיבנה/נבנהאור יהודה ב "בית בפארקגינדי "
 ,115-119, 122-124, 129-131, 144   מחלקות חלק -ו 6487 בגוש 93,94,97-100,102-104 ותחלקמ

", בהתאמה(, הרינו מאשרים ומצהירים בזאת המקרקעין" -" והפרוייקט)להלן: "  6231  בגוש
 כלפיכם, כדלקמן: 

ו/או עורכי הדין הפנימיים ושות'  עם ראב"ד, מגריזו, בנקל שבלתלנו, כי משרד עורכי הדין  ידוע .1
, מייצגים את המוכר בעסקה נשוא "עורכי הדין" או "עוה"ד"(של המוכר )להלן בנספח זה: 

ההסכם, כי עוה"ד הנ"ל אינם מייצגים אותנו וכי הומלץ לנו להיות מיוצגים בעסקה נשוא 
 מאי ע"י עורך דין אחר מטעמנו. ההסכם באופן עצ

 רכישת בגין הרכישה מס לגבי העצמית השומה את ערכנו אנו כי ומאשרים מצהירים אנו .2
 ולא, מטעמנו דין עורך באמצעות נערכה שדלעיל שהשומה או ההסכם פי על בדירה הזכויות

 .לכך בקשר מטעמכם מי כלפיאו /ו כלפיכם טענה כל לנו תהיה

לנו מצב הזכויות המשפטיות של המוכר במקרקעין, כי המוכר זכה במכרז המקנה לו  הוסבר .3
את האפשרות להתקשר עם המחכירים בחוזה חכירה, כהגדרתו בהסכם, בקשר עם 
המקרקעין. כמו כן, הובהר לנו כי נתקבל היתר בניה לבניין, וכי טרם נרשמו זכויות החכירה 

רישום  בלשכתמקרקעין. כמו כן, הובהר לנו כי במקרקעין על שם המוכר בלשכת רישום ה
 בדרגה)משכנתא(  שעבוד ירשם או נרשם החברות וברשם המחכירים בספריהמקרקעין, 

 כהגדרתו, הבנק לטובת המקרקעין על הבנק עם שיסוכם כפי אחרת דרגה בכלאו /ו ראשונה
 לרוכשי מכר חוק ערבויות הוצאת ולצורך הפרוייקט לבניית בנקאי לווי קבלת לצורך, בהסכם

 "(. המשכנתא)להלן: " הבנק מאת בפרוייקט דירות

 לנספח 4.4 בסעיף כאמור הכולל הדירה מחיר חשבון על ישולמו אשר התשלומים כי לנו ידוע .4
לנספח ג' להסכם אותן מתחייב הקונה לשלם  4.3למעט ההוצאות כאמור בסעיף  ,להסכם' ג

, יבוצעו אך ורק לנספח ג' להסכם 4.3בהמחאה/מזומן ישירות לעוה"ד בהתאם להוראות סעיף 
באמצעות שוברי תשלום וכי להבטחת כל תשלום שישולם באמצעות השוברים, עפ"י הוראות 

התחייב המוכר בהסכם להמציא לנו לאחר , ל בסכום זהלמעט בגין רכיב המע"מ הנכלההסכם, 
פרעון התשלום, בטוחה בהתאם להוראות חוק המכר דירות )הבטחת השקעות של רוכשי 

להסכם,  15.3"(, וכי עד להתקיים מי מבין התנאים המפורטים בסעיף בטוחהדירות( )להלן: "
מורה באמצעות שוברי לפי המוקדם מביניהם, הכספים המשולמים על ידינו על חשבון הת

התשלום מובטחים אך ורק באמצעות הבטוחה שתינתן לנו, עפ"י שיקול דעתו של המוכר ועל 
כן, קיימת חשיבות כי נשלם רק באמצעות שוברים וכי אנו נדאג לקבל מאת המוכר בטוחה 

 בגין כל תשלום שנשלם באמצעות השוברים. 

 חשבון על שוברים באמצעות תשלום כל פרעון במעמד נוכחים אינם"ד שעוה מאחר, כן כמו
 החובה, ולכן בטוחה לנו נמסרת כאמור תשלום כל בגין כי לוודא באפשרותם אין התמורה

 .לקבלה לדאוג מתחייבים ואנו עלינו חלה תשלום כל עבור הבטוחה קבלת לוודא

"מכרזי מחיר פרויקט הוראות ב הדירות מן רובלנו שבהתאם לתנאי המכרז, חלות על  ידוע .5
לא נהיה רשאים למכור את הדירה החל  אנו. בנוסף ידוע לנו שעפ"י הוראות המכרז למשתכן"

 זכייתנו ממועד שנים 7 חלוף עד או לדירה 4שנים מיום קבלת טופס  5מיום רכישתה ועד חלוף 
)או בהתאם לכל  מביניהםלהתקשר בהסכם זה, לפי המוקדם  נובהגרלה מטעם המשרד שאפשרה ל

החלטה אחרת של מועצת מקרקעי ישראל ו/או רשות מוסמכת אחרת, בקשר עם האמור, אשר תחול 
השנים כאמור,  5/7, לרבות בדרך של הסכם למכירת הדירה לאחר תום בהסכם זה( נועל התקשרות

מור לעיל אנו מתחייבים לחתום במסגרת השנים כאמור. להבטחת הא 5/7אשר נכרת טרם תום 
 ככל וכיהחתימה על הסכם זה על תצהיר וכתב התחייבות בנוסח המצורף כנספח יא' להסכם זה, 
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שנפר הוראה זאת, ונמכור את הדירה שלא בהתאם לאמור לעיל, נשלם למשרד, פיצוי מוסכם וקבוע 
 מהפרת כתוצאה לו שייגרמו צאותוההווכן נשלם למוכר את כל הנזקים ₪,  450,000מראש בסך של 

 המקרקעין רישום בלשכת, לעיל האמור בגין אזהרה הערת תירשם כי לנו ידוע, כן כמו. זו הוראה
  ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המוכר.נ, ואין להמוכר בספריאו /ו

 דין"י עפ נאסר אשר המשותף ברכוש למעט המשותף ברכוש לחלקים זכאים איננו כי לנו ידוע .6
 כלשהי לדירה הצמיד ולא משותף כרכוש קבע שהמוכר אחר שטח בכל או מסוימת לדירה להצמידו

 כלשהו שימוש לעשות זכאים נהיה לא כי לנו ידוע כן כמו(. להסכם 12.4 בסעיף)כאמור  בפרוייקט
או /ו כאמור משותף כרכוש נקבעו אלה שטחים אם למעט לדירה הוצמדו שלא בפרוייקט בשטחים

 יחידות עפ"י דין./לדירות להצמידם ניתן לא

 30.1אנו מאשרים כי ניתנה לנו סקירה כללית על ההסכם לרבות הוסברו לנו הוראות סעיף  .7
 7.7-לנספח התשלומים )נספח ג' להסכם( ו 3להסכם לעניין המצב התכנוני, וכן הוראות סעיף 

 להסכם המכר לעניין מועד המסירה.

 הראשון התשלום העברת אי כי לו ידוע כי מצהיר הקונה, ההסכם הוראות ביתר לגרוע בלימ .8
 של יסודית הפרה מהווה להסכם 18.4 בסעיף המפורטות וההוצאות הדירה מחיר חשבון על

 .ההסכם

, ההסכם חתימת לפני עוד מראש לנו הודע, לעיל זה באישורנו האמור כל כי בזה מצהירים אנו .9
 .שבו הנתונים לאור הדירה רכישת את לבצע אם בדעתנו להימלך סביר זמן לנו ניתן וכי

 

 

___________                    __________________ 

 חתימת הקונה                    תאריך     

 

 

 

 : "דעו אישור

 "הה חתמו לעיל האישור על כי בזהת /מאשר"ד עו"מ, __________, הח אני
 ___________ ת.ז., ____________________-ו ת.ז ___________,  __________________

 .תוכנו את להם שהסברתי לאחר וזאת

 

 

___________      ____________________ 

 חתימה                              תאריך 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


