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) ""י"רמ –ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל (להלן והמוכרת מצהירה, כי   :הואיל
 תכניתב'  כמתחם 31חלקה  30466 כגושהידועים את המקרקעין  האישרה להקצות ל

 202ס' מגרש מ) "התב"ע" :לןלה תקרא נספחיה על"ל הנ(התכנית  152-0103655מס' 
 וכןא'  10695079' מס) "רמ"י"(להלן: ישראל מקרקעי רשות, תיק ציון במבשרתהמצוי 

 152-0103655תכנית מס' כמתחם ג'  32חלקה  30466את המקרקעין הידועים כגוש 
א  וכן את המקרקעין הידועים 10695087המצוי במבשרת ציון תיק רמ"י  203ס' מגרש מ

תיק רמ"י  204ס' מגרש מ 152-0103655תכנית מס' כמתחם ד'  26חלקה  30466כגוש 
"המגרש"  –(להלן ) "המכרז"(להלן:  309/2015 למכרז ים/ בהתאם וזאתא 10695095

זכאית לבנות בנייני והמוכרת  )"המתחם" ו/או" הפרויקט" ו/או "המקרקעין" או/ו
  ;מקרקעיןמגורים על ה

 204 ובמגרש  10,11,12ייבנו בניינים  203, במגרש 7,8,9יבנו בניינים  202 ס'מגרש מוב  :הואילו
  . 13,14,15,16ייבנו בניינים מס' 

נחתם הסכם חכירה והסכם בניה בין המוכרת לבין רשות מקרקעי  22.12.2016וביום    :והואיל
  .  ")הסכם הבניה" ו/או"הסכם החכירה " " ישראל לגבי המקרקעין (להלן:

נספח בכהגדרתה  דירההאת ו בנייןהובין היתר את  ובדעת המוכרת לבנות את הפרויקט  והואיל:
  ;)"הדירה" (להלן: כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ג' המצ"ב

בדירה ת יווזכהלרכוש את  והפרויקט הדירה תכניותלאחר שבדק את  רוכשון הוברצ  :והואיל
ולקבל את החזקה בה לידיו כשהיא בנויה וגמורה הכל בהתאם לתנאי הסכם זה, 

   והמוכרת מסכימה למכור 

הקונה מצהיר ומתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזקה בדירה כי נכון   והואיל:
למועד החתימה על החוזה, הוא לא עמד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי 

ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר  -דירה ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות 
  . פיצוי בגין ביטול כאמורשנחתם עימו יבוטל מעיקרו והוא לא יהיה זכאי לכל 



 

_________    __________  
        

  הרוכש                                                                                     ) בע"מ1983י.ד. ברזאני נכסים ובניין (
 

  . ניתן היתר בניה   :והואיל

ליווי בנקאי לפרויקט  למתן הסכםבמזרחי טפחות בע"מ והמוכרת התקשרה עם בנק   והואיל:
למען הקיצור והנוחיות הבנק המלווה ו/או חברת ביטוח ו/או כל גוף ו/או גורם פיננסי (

   ;)"המלווה "הבנק להלן:אחר יקרא 

ראל ו/או מידי חברת עמק שי והמוכרת טרם קיבלה את החזקה במגרש מרשות מקרקעי  והואיל:
  איילון בע"מ;

   

  והגדרותמבוא, נספחים  . 1

(כמפורט להלן) מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, המבוא להסכם זה והנספחים  .1.1
  כל מקום בהסכם או בנספחיו שנזכר ההסכם, גם נספחיו במשמע.

  :דלהלןהנספחים לתי נפרד ממנו זה מצורפים כחלק בלהסכם  .1.2

הדירה ו/או החניה ו/או כל הצמדה  תשריטתכניות חוק מכר ו/או  –" אנספח "
  ההסכם; מיוחדת אחרת עפ"י

  מפרט טכני; -" בנספח "

  ;והגדרת הדירה ומועדים נספח תשלומים -" גנספח "

  ;בלתי חוזר יפוי כוח -" דנספח "

       ;הבנק המלווההצהרה והתחייבות בדבר   –" הנספח "

  חייבות על פי הוראות המכרז ורמ"י;כתב הת – "ו"נספח 

  ;תצהיר על פי הוראות המכרז ורמ"י – "ז"נספח 

 כותרות הסעיפים הן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.3

הנאמר בהסכם זה בלשון יחיד כוונתו אף ללשון רבים, והנאמר בלשון זכר כוונתו  .1.4
 אף ללשון נקבה, וכן להפך.

. תמורשה החתימה מטעם המוכרהסכם זה יכנס לתוקפו רק לאחר חתימתו על ידי  .1.5
 .רוכשימי עסקים ממועד חתימת ה 14כאמור תעשה בתוך  תחתימת המוכר

 מצהיר מאשר ומתחייב כדלקמן: רוכשה . 2

לרבות  ראה ובדק או כי הייתה לו אפשרות לראות ולבדוק את תכניות הדירה כי .2.1
ין ייקט והסביבה בה יבנו הבנהמקרקעין, הפרואת המפרט הטכני, , ה כווניהשטח

 והדירה, וכן את הנתונים העובדתיים, התכנוניים והמשפטיים בקשר עם הדירה
לרבות בדיקת התב"ע והתוכניות  כפי שהם נכון ליום חתימת הסכם זה ו/או סביבתה

על נספחיו וכן  החלות על המקרקעין וסביבתן, מסמכי המכרז, הוראות הסכם זה
מצא את האמור מתאים לצרכיו  רוכשה .כל גורם אשר עשוי להשפיע על הדירה

ל כל טענה ובחתימתו על הסכם זה מוותר הוא עהדירה המוסכם למטרותיו ולמחיר 
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוכרת וכלפי מאן דהוא בכל הקשור ו/או הנובע ו/או 

אמור ן והיחידה, ובין היהכרוך בכך לרבות לעניין אי התאמה, בין מקום הקמת הבני
את  רוכשלהראות ל תמתחייב המציד תהמוכר בתשריט הדירה ובמפרט הטכני.

   הדירה.  המקרקעין ו/או את תכניות 

ועל כן חלק  מכרז דירת מחיר למשתכןהינו מודע לכך שהדירה נרכשת במסגרת  כי .2.2
ניכר מהוראות הסכם זה מוכתבות ע"י הוראות המכרז, רמ"י ומשב"ש, ובין היתר 

  :כי ומאשר מצהירמתחייב, הינו 
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הינו עומד בתנאי רמ"י ומשרד השיכון ומחזיק באישור הזכאות הנדרש  .2.2.1
  הדירה.על פי המכרז לצורך רכישת 

כתב התחייבות על הינו מתחייב לחתום במעמד חתימת הסכם זה  .2.2.2
לרמ"י ו/או  תז' להסכם, אשר יועברו ע"י המוכר -ותצהיר, נספחים ו' ו

  למשב"ש ו/או למי מטעמם.

בהתאם להוראות המכרז לא יוכל לבצע שדרוגים ו/או שינויים ו/או  .2.2.3
ועד קבלת מלתוספות במפרט הטכני החל ממועד חתימת הסכם זה ועד 

 להלן. 7סעיף בבין היתר  החזקה בדירה כמפורט

, לצד שלישי את הדירהרשאי למכור כי ידוע לו שבהתאם להוראות המכרז הוא אינו  .2.3
שנים ממועד  7או  לדירה 4שנים מיום קבלת טופס  5ועד חלוף  רכישתההחל מיום 

כויות הזלרבות הסכם להעברת . ביצוע ההגרלה בגינה נרכשה הדירה, לפי המוקדם 
ובמידה ויעביר  אמורות.השנים  5/7-השנים אשר נכרת לפני תום ה 5/7לאחר תום 

 להלן. 12ף בסעיבין היתר את הדירה יהא צפוי לקנס, כמפורט 

הרוכש יצהיר ויתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת  –ביטול חוזה המכר  .2.4
החזקה בדירה, שנכון ליום חתימת החוזה, הרוכש אינו עומד בקריטריונים לקבלת 
תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, כי ידוע לו והוא 

בגין ביטול  לא יהיה זכאי לכל פיצויהוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עימו יבוטל ו
  .כאמור

  המכר והתמורה . 3

 רוכשמתחייב בזאת לרכוש מן המוכרת והמוכרת מתחייבת בזאת למכור ל רוכשה .3.1
והכל בהתאם ובכפוף להוראות ו/או נוהלי רמ"י ובהתאם ובכפוף  את הדירה

  .להוראות הסכם זה

לשלם  רוכשבתמורה לקיום התחייבויות המוכרת על פי הסכם זה מתחייב ה .3.2
והכל להסכם זה  נספח ג'כמפורט באת מלוא סכום התמורה הדירה למוכרת עבור 

  ."התמורה") (לעיל ולהלן: נספח ג'בתנאים ובמועדים המפורטים ב

לשלם את מלוא התמורה  רוכשבמקרה שמועד המסירה יחול לפני המועד שבו על ה .3.3
לשלם למוכרת את כל יתרת  רוכשעל פי לוח התשלומים שבנספח ג', מתחייב ה

  להלן. 5, בכפוף לאמור בסעיף מועד המסירה ימים לפני 5 התמורה לא יאוחר מאשר

רעונו ימוסכם בזה כי ביצוע תשלום מן התשלומים המפורטים בהסכם זה לפני זמן פ .3.4
מוקדמת מהמוכרת מראש ובכתב. התמורה עבור  הנקוב, מותנה בקבלת הסכמה

הדירה והתשלומים המפורטים בנספח ג' כוללים מע"מ, בשיעור הידוע בעת חתימת 
ההסכם. אם יחול שינוי בשיעור המע"מ יתרת התמורה אשר טרם שולמה תשולם 

 בהתאם לשיעור המע"מ הידוע באותה עת. 

במקרה של אי פירעון  ודיים.תנאי התשלום בהסכם זה ומועדיהם, הינם תנאים יס .3.5
מיום קבלת הודעה על ידי  ימים 10ובפיגור העולה על  תשלום כלשהו במועדו

ויקנה  רוכשה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ע"י המוכרת ו/או מי מטעמה
 על פי הסכם זה ו/או דין לרבות הזכות לבטל את ההסכם את כל הסעדים וכרתלמ

ימים לאחר קבלת ההתראה , וההפרה לא תוקנה ייחשב הדבר כהפרה יסודית של  7
 הסכם המכר.
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  בניית הדירה . 4

 כי מובהר, ותקנותיו המכר חוק להוראותוסעיפי המשנה כדלהלן הינו בכפוף  4האמור בסעיף  כל .4.1
  .שמורות – דין כל מכחאו /ו זה מהסכם הנובעות הרוכש זכויות כל

המוכרת מתחייבת כי הדירה תיבנה במיומנות, מחומרים טובים ובהתאם להיתר הבניה, לתקן  .4.2
. ב' -א' ו יםנספחהישראלי (מקום שקיים), למפרט הטכני, לתשריט ולתכניות הרצופים בזה כ

ו/או הדירה בין המפרט לבין התכניות המצורפות  במקרה של סתירה או אי התאמה בתיאור הבנין
אליו, יגבר התיאור המילולי המופיע במפרט. סטיות בבניית הבנין ו/או הדירה לעומת המפרט 

) לא יהוו הפרה "חוק המכר" (להלן: 1973 -המותרות בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג 
אביזר או פריט הנקוב במפרט באביזר או המוכרת תהא רשאית להחליף של התחייבויות המוכרת. 

פריט אחר לפי קביעת אדריכל הפרויקט ו/או המהנדס מטעם המוכרת, וזאת באם יהא מחסור 
בפריט או באביזרים אלה, ובלבד שהפריט האחר יהווה תחליף ראוי וסביר לזה הנקוב במפרט, לפי 

 שיקול דעת מהנדס מטעם המוכרת.

מות אינן ממצות את זכויות הבנייה ע"ג המגרש וכי יייות הקע"י המוכרת שהתכנ רוכשלהובהר 
להגיש תכנית שינויים למימוש יתרת זכויות הבנייה ו/או  זכאית  המוכרתלהוראות המכרז  ובכפוף

קומות נוספות, חניות נוספות, יחידות נוספות, נוספים,  בנייניםלקבלת זכויות בניה נוספות לרבות, 
שטחי שרות ומחסנים, על דרך של בקשה להקלה, שינוי תב"ע או כל דרך אחרת לפי שיקול דעתה 

, תהיה המוכרת רשאית כל עת עד לגמר בניית הפרויקט, ב, מובהר   .של המוכרת והמוחלטהבלעדי 
יקט ובתוכניות בנין עיר בתכנון ובבניית הפרושהוא לרבות  ליזום ולהכניס שינויים מכל מין וסוג

שינויים  המתייחסות למקרקעין, קיימות ו/או עתידיות, להוסיף עליהן ו/או לגרוע מהן וכן לעשות
ין ו/או להקטין או להגדיל את מספר ייקט ושל הבניינים, לרבות הבנבבינוי ובביצוע של הפרו

או לדרישות הרשויות, וכן בלעדי והמוחלט ההקומות ו/או הדירות בהם, הכל לפי שיקול דעתה 
קט ובין לשם העברתם ו/או בין לצורך חלקים אחרים של הפרוי להפריש חלקים מחטיבת הקרקע,

הנובעות מהסכם זה ו/או  הרוכש בלבד שכל זכויות החכרתם לצרכי ציבור ו/או לצרכים פרטים.
 . תפגענה למעט החלק היחסי ברכוש המשותףלא  –עפ"י כל דין 

והדירה ו/או במהלך בניית המבנים  ןהבניילא יהיה זכאי להתערב במהלך בניית הבניינים,  רוכשה
.  המוכרת תהיה רשאית לבנות את הנ"ל בבת אחת או בשלבים, לשנות בפרויקטהאחרים שייבנו 

, צורתם החיצונית ומיקומם, כולם או חלקם, לבנות את הבניינים ואת יתר המבנים תכניותיהםאת 
וכננים בפרויקט בכל מספר קומות ו/או לבנות על כל שטח הקרוב ו/או הגובל במקרקעין המת

ולהסדיר חניות ומעברים לכלי רכב ולהולכי רגל ולערוך בהם שינויים, הכל בין לפי תכנון הקיים 
ומבלי  הבלעדישיקול דעתה כיום ובין על פי כל שינוי שיעשה בעתיד וכפי שתמצא לנכון על פי 

 .לכך להפריע זכאי היהי רוכששה

 בתקופות ממנו חלקיםאו /ו הפרוייקט את ולבנות להמשיך תרשאי היהת תהמוכר כי  רוכשודע לה
 להתנגד רשאי יהיה לא רוכשהו תהמוכר של הבלעדי הדעת שיקול פי  על שייקבעו ובמועדים

 הפרוייקט חלקי ששאר צורה בכל לטעוןאו /ו שהיא צורה בכל הפרוייקט חלקי שאר של לקיומם
אין  כלשהו מסוג מטרד או מפגע מהווים מהם חלקאו /ו המקרקעין על האחרים הבתיםאו /ו

באמור כדי לגרוע או להגביל זכות הרוכש לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדות בפני 
 .ועדות התכנון

מנהג בעלים על פי שיקול דעתה הקיימות ו/או העתידיות המוכרת רשאית לנהוג בזכויות הבנייה 
הבלעדי ובין היתר למכור את זכויות הבנייה או כל חלק מהן לכל מי שתמצא לנכון, להצמידן, 

בכפוף  להעבירן לכל מקום אחר שתמצא לנכון ובכלל זה מחוץ למגרש ו/או למתחם ו/או למקרקעין
ו/או יוצמדו לדירה  עודפות יהוו רכוש משותף של כלל הדייריםהרישום הזכויות בסיום לכך ש

לא יוותרו בידי המוכרת כל זכויות בניה או חלקים  מסויימת עפ"י החלטת המוכרת. יובהר כי 
 .בנפרדבניינים של כל מגרש ומגרש במכירת כל הדירות לאחר  בבנין או ברכוש המשותף
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 בבנייןכל תוספת בניה או חלק ממנה תהיה ניתנת להירשם כדירה נפרדת או ניתנת להצמדה לדירה 
במפורש יותיו לפי סעיף זה, כולן או חלקן, . בעל זכויות הבניה רשאי לוותר על זכואו בכל דרך אחרת

 ובכתב, ובמקרה כזה תהיה הזכות הנ"ל ו/או תוספת הבניה או כל חלק ממנה רכוש משותף. 

ע"י המוכרת, שכתוצאה מבנייה ו/או תוספת בניה כאמור לעיל, ייתכן ותיבנה תוספת  רוכשל ובהרה
בניה ו/או מרפסת מעל המרפסת  ו/או החצר ו/או החצרות מכל מין וסוג שהוא לרבות כל מרפסת 
גג הקיימת/מות (ככל שקיימות) עפ"י תכניות המכר המצורפות להסכם זה (להלן: "מרפסת 

  תקרה באופן חלקי או מלא את מרפסת הדירה. הדירה"),  באופן שהיא 

ע"י המוכרת  נוספים ו/או פרויקטים כי בסביבות המגרש והמקרקעין, יבנו בניינים רוכשידוע ל .4.3
עבודות הבנייה שבהם יתכן ותמשכנה לאחר מסירת החזקה  , ואשרתשלא על ידי המוכרו/או 

טרד, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב, מוותר מראש על כל טענה לרעש, מ רוכש, והרוכשבדירה לידי ה
 .בשל ביצוע עבודות הבנייה הנ"ל, וכן מתחייב להימנע מלהתנגד ו/או להפריע לעבודות בנייה אלו

החברה תהיה רשאית לרשום הערות אזהרה, חכירות וזיקות הנאה על המקרקעין ו/או הבית  .4.4
הציבור, כפי שתידרשנה  המשותף ו/או הרכוש המשותף ו/או לגבי שטחים המיועדים לשימוש כלל

על פי שיקול דעתה, בין היתר להבטחת זכויות מעבר לציבור, זכויות שימוש בשטחים במתקנים 
ובמערכות (לרבות חניות) שנועדו לשימושם של דירות אחרות או של בעלי דירות אחרות בבניין או 

 של בעלי חלקים אחרים בפרויקט או של בעלי זכויות במקרקעין הסמוכים.

 קנון הבית המשותף סעיף הקובע כי תכי המוכרת רשאית לקבוע במאשר כי הוסבר לו  רוכשה .4.5
חברת החשמל מתנה ו/או עלולה להתנות את אספקת החשמל לבניין בהקמת חדר חשמל ו/או 
תחנת טרנספורמציה בבניין ובהקניית זכויות גישה ומעבר במקרקעין לחברת החשמל, להנחת 

רקעיים וזכויות מעבר על המקרקעין לצורך התחברות למתקנים אלה קרקעיים, ועל ק-כבלים תת
מאשר כי ידוע לו שמתקנים אלה ישרתו וגם/או עלולים לשרת גם  רוכשולשם אחזקה ותיקונים. ה

את יתר הבניינים במקרקעין וכן בניינים נוספים בסביבה וכי החברה תהיה רשאית להקנות לחברת 
את הזכויות הנ"ל בדרך של העברת בעלות ו/או זכויות חכירה  החשמל  על פי דרישות חברת החשמל

ו/או רישום זיקת הנאה ו/או רישום הערת אזהרה ו/או בכל דרך אחרת שתקבע על ידם. חברת 
  החשמל תהא פטורה מהשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף.

 ל שיידרשו כאלה ע"י הרשויות.להתקין מתקנים נוספים ו/או אחרים ככ תרשאי תהיה המוכרתכן 
יחסית למיקום  ,חדר החשמל/טרנספורמציה ו/או כל מתקן פולט קרינה ככל שיהיה שינוי במיקום

 המוכרת מחויבת להודיע לרוכש על שינוי כאמור. הידוע ביום חתימת הסכם זה כמצויין בתוכניות,

את הזכויות דלעיל בנוסח מוסכם, כי בתקנון הבית המשותף יכללו הוראות אשר יבואו להבטיח 
שיהיה מקובל בחברת החשמל ו/או בגוף ו/או ברשות הרלוונטיים, מעת לעת ובהתאם לשיקול 

 דעתה של המוכרת.

  אין באמור לעיל לגרוע, כי אם להוסיף, להוראות האחרות שבהסכם.

להעביר דרך המקרקעין, הבניין והדירה, בעצמה או  עד למועד המסירה המוכרת תהיה רשאית .4.6
מתקנים ומערכות כגון צנרת מים, הסקה, ביוב, ניקוז, גז, צוברי  -באמצעות כל רשות או גוף אחר 

גז, כבלי חשמל, טלפון, טלוויזיה, ותקשורת, מתקני מיתוג והסתעפות וכיו"ב וכן להעמיד עמודים 
המתקנים הנ"ל משרתים את הבניין לבדו ובין אם הם וזאת בין אם  -ואנטנות ולמתוח כבלים 

 משמשים, מחברים ומקשרים בניינים אחרים במתחם ובין אם הם משמשים מקרקעין אחרים. 

למוכרת ו/או לרשויות או לגופים העוסקים בנ"ל, לפקידיהם  רוכשהלאחר מועד המסירה יאפשר 
ולהוציא לפועל את העבודות ו/או  אחרת לדירה, ולפועליהם, להיכנס לבניין, ובהיעדר ברירה

ובלבד שאין אפשרות אחרת  הפעולות אשר תידרשנה לצרכים הנ"ל, לרבות עבודות תיקון ואחזקה
מסכים מראש לכל פעולה כאמור ומתחייב לחתום על פי דרישת המוכרת  רוכש. הלתיקון הליקוי 

  .עם הרוכשראש מ, בכפוף לתיאום על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע פעולה כאמור

) אשר יבנה את הבנין הקבלן"" - המוכרת זכאית למסור את ביצוע בניית הבנין לקבלן משנה (להלן .4.7
ואת הדירה בהתאם למפרט ולהוראות הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע באחריות 

 עפ"י הסכם זה עפ"י חוק המכר (דירות). רוכשהמוכרת כלפי ה
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 הרוכש                     

 

בפרויקט  מכירת מלוא הדירותשלאחר הינו בכפוף לכך  סעיפיו הקטניםעל כלל  4האמור בסעיף  .4.8
ויות בלתי כזשטחים שלא הוצמדו ליחידה מסוימת לרבות כל ה וסיום רישום הפרויקט כולו

יהוו רכוש משותף של כלל , לפי המאוחר, ו/או סיום הפרויקט מנוצלות (העכשוויות והעתידיות)
  אם להחלטת המוכרת.בהתאו יוצמדו לאחת הדירות  הדיירים

  השלמת בניית הדירה ומסירת החזקה . 5

עפ"י הסכם זה במלואן ובמועדן, ובכלל זה תשלום מלוא  רוכשבכפוף לקיום כל התחייבויות ה .5.1
, אישור חברת לדירה ולרבות המצאת אישור העירייה על חתימת הסכם לאספקת מים התמורה

ואישור חברת הגז אודות חתימת הסכם , לדירה החשמל על חתימת הסכם לאספקת חשמל
, מתחייבת המוכרת להשלים את בנית הדירה ולמסור את החזקה בה לידי לאספקת גז לדירה

, כשהיא ניתנת לאכלוס, ופנויה 4כשהיא מושלמת, לאחר מתן טופס   2021 אפרילבחודש  רוכשה
והדירה חופשית  ו/או לגנרטור מאדם וחפץ, כשהמבנה מחובר לרשתות המים, הביוב, והחשמל

משעבוד, עיקול או זכות אחרת כלשהי לטובת צד שלישי שמקורם במוכרת, בכפוף להוראות הסכם 
  .ו/או חברת הביטוח ו/או הגורם המלווה הבנק המלווהזה בדבר שיעבודים לטובת 

על הסכמי הספקה עם  רוכש, יהא בכפוף לחתימת המים, ביוב, חשמלה הדירה לאספקת חיבור
תאימים ו/או התקנת מונים ו/או ביצוע החיבורים הנדרשים על ידי הגורמים הגורמים המ

  .רוכשהמתאימים, פעולות שאינן באחריות המוכרת ומותנות בביצוע התשלומים הנזכרים על ידי ה

                                                                                                                             בהסכם זה פירושה היותה בנויה בהתאם להוראות הסכם זה. "השלמת הדירה" 
גישה  רוכשמה ומנעילא  הרי שאלה  רוכשעבודות פיתוח לאחר מסירת הדירה לככל שיבוצעו 

פשר הפרעה סבירה ושימוש סביר בדירה ובלבד שעבודות אלו יתבצעו, באופן שימנע, ככל הא
הדירה תחשב  כמושלמת וכראויה למסירה גם אם הפרויקט ייבנה בהדרגה באופן ובקצב  .רוכשל

ואף אם לא ייבנה/ו בניין/ים נוסף/ים במגרש/במקרקעין (זולת הבניין בו  מוכרת שייקבע על ידי ה
נע ובלבד שהדבר לא ימ , לפי שיקול דעתה הבלעדיהמוכרת תהא הדירה) והכל בהתאם להחלטת 

גישה סבירה ושימוש סביר בדירה ובלבד שעבודות אלו יתבצעו, באופן שימנע, ככל  רוכשמה
   .רוכשהאפשר הפרעה ל

מכל סיבה שהיא,  רוכשלמרות כל האמור בהסכם זה, כל איחור בהשלמת הדירה ובמסירתה ל .5.2
איחור הנובע כל המסירה לפי הסכם זה, וכן ום מהיום בו הייתה אמורה להתבצע י 60שלא יעלה על 

 לא יהוו הפרה של התחייבויות המוכרת בהסכם זה , 5.4,5.4.1,5.7מן הסיבות המנויות בסעיפים  
  . ולא יזכו את הרוכש בכל סעד לרבות הפיצוי בגין האיחור במסירה 

אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכרת או שאין למוכרת שליטה עליהם, או אם כתוצאה  .5.3
ו/או השבתות כלליות  שביתות גיוס כללי,  מהומות  , מלחמה, פעולות איבה,לרבות מכח עליון, 

 ,(לרבות סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים)י בחומרי בניהארצ מחסור כללבענף הבניה או במשק, 
אי השלמת תשתיות ע"י צדדי ג', אי תופעות טבע חריגות , גילוי עתיקות או אתר קבורה וכיו"ב 

השלמת עבודות הפיתוח הכלליות, עיכוב בחיבור הפרויקט או כל חלק ממנו לרשת התשתיות, 
, תחול הפרעה בבניה או באשמת החברהנגרם ובלבד שלא  עיכוב במתן אישורים על ידי הרשויות

ב בהשלמת הדירה, יידחה מועד השלמת הדירה בתקופת זמן המניעה המתחייבת יחול עיכו
ככל שתקופת הדחיה  ,להלן 5.5בכפוף לאמור בסעיף בתוספת זמן סביר מההפרעה או העיכוב הנ"ל. 

חודשים (במצטבר)  6ולא פחות מ תהיה מעבר לסביר בנסיבות העניין  רוכשבמסירת החזקה לידי ה
או /ו תביעה כל רוכשל תהא לא כאמור ובמקרהלבטל הסכם זה  רוכשי היהא רשאכי אז ורק אז, 

ולקבל השבה של הכספים  מלבד ביטול ההסכם מטעמה מיאו /ו המוכרתד כנג תביעהאו /ו דרישה
. האמור לעיל בא להוסיף אך לא לגרוע מתחולתו של ששולמו על חשבון הדירה בצרוף הצמדה כדין

לעניין עיכובים בבנייה בשל כוח  1970-(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"אלחוק החוזים  18סעיף 
 עליון.

רמ"י ו/או עמק אילון ניהול תשתיות  כימפורשות מובהר מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .5.3.1
 חברה מוריה חברתאו /ו") איילון"עמק (להלן ולעיל " 511925109ופרוייקטים בע"מ ח.פ 

הרשות המקומית פועלות לפינוי או /") ומוריה חברה"מ (להלן: "בע ירושלים לפיתוח
ציר החוצבים על מנת לאפשר את סלילת ציר  כביש  פולשים ומחזיקים אחרים מתוואי
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לסלילת כביש ציר חוצבים  החברות הנ"ל ו/או כל אחת מהן בנפרד וכן פועלות החוצבים
  .ב"עח התבשטלרבות אחרות פיתוח  ו/או תשתיות ציבוריות ו/או עבודות לביצוע

אי מסירת המגרש מחב' איילון כי  מוסכם בזאת מפורשות, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל
ס במתן טופבביצוע עבודות הבניה ו/או כי אם יחול עיכוב ו/או משב"ש ו/או רמ"י ו/או 

ו/או  סלילת ציר החוצבים, כתוצאה מעיכוב בביצוע ו/או ו/או בדחיית המסירה בדירה 4
הקשורות לחברת עמק איילון הציבוריות ו/או עבודות הפיתוח  כתוצאה מעיכוב בעבודות

מכל לרמ"י ו/או לכל גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או אחר לרבות עבודות הנדרשות  ו/או
ו/או שלא  תנאי אחר הקבוע בתב"ע אשר אינו מוטל על המוכרת ו/או שאינו באחריותה

 ה, לא ייחשב העיכוב כהפרת תנאי הסכם זה, והקונכרתנגרם בשל מעשי / מחדלי המו
מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בכול טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוכרת כתוצאה 

  מעיכוב כאמור.

קונים כי חברת עמק אילון ו/או חברת מוריה ו/או מי מטעמה החלה בביצוע הודע לכן 
ך תוואי הכביש בציר החוצבים עבודות התכנון לצורך ביצוע הסדרי התנועה לאור

כמתחייב מהתב"ע. יחד עם זאת, מובא בזאת לידיעת הקונים כי ביצוע הסדרי התנועה 
כאמור, מחייב פינוי פולשים ומחזיקים הקיימים לאורך תוואי הכביש בציר החוצבים. 
 תהליך פינוי הפולשים והמחזיקים החל, אולם אין בכך משום התחייבות כי פינוי

ו/או בדחיית המסירה  4ושלם עד למועד הגשת בקשה להיתר בניה ו/או טופס י הפולשים
. הקונים מצהירים מאשרים ומתחייבים כי לא תהא להם כל דרישה ו/או טענה בדירה

בביצוע עבודות בניית ו/או תביעה כלפי המוכרת בגין האמור בסעיף זה לרבות בגין עיכוב 
  . התב"עדרי התנועה כמתחייב מו/או בביצוע הס 4ו/או בקבלת טופס הדירה 

 יידחו להסכם 5.3.1המנויים בסעיף  יםכי איחור במקר, מוסכם בזאת, כל האמור בהסכם זהחרף  .5.4
, ולא יקנו עפ"י ההסכםאשר על הרוכש לשלם על חשבון התמורה בלבד את התשלום האחרון 
זכות לקבלת פיצויים בכל סעד אחר לרבות לו/או לא יזכו את הקונה  ההסכםלרוכש זכות לבטל את 

  . בגין איחור במסירה

בסמוך לאחר שנודע לחברה על הצורך לדחות את מועד המסירה בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף  .5.5
) תודיע החברה לרוכש הםמבניזה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה הצפוי (לפי המוקדם 

יובהר חייה ואת מועד המסירה החדש, על דחיית מועד המסירה ותפרט בהודעתה את הסיבות לד
המפורטים ברישא לסעיף זה, אשר מתרחשים בחודשיים  םכי אם האיחור נובע מהאירועי

  האחרונים טרם מסירת החזקה אין מניעה להודיע לרוכש ביום שנודע למוכרת על הליקויים. 

זה במלואן  במילוי מושלם ומדויק של אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם רוכשאיחר ה .5.6
ובמועדן, יתיר למוכרת איחור מקביל במילוי התחייבויותיה בהתאמה וזאת מבלי לפגוע ביתר 

  תרופות המוכרת. 

 ,על תתי סעיפיו  5.3 דחיית מועד המסירה בנסיבות האמורות בסעיפים, 5.5בכפוף לאמור בסעיף  .5.7
, לא להלן 5.9למועד המסירה עליו קיבל הודעה לפי הוראות סעיף  רוכשאו בשל אי הופעת ה, 5.6

בכל סעד כלפי  רוכשה את התהווה הפרה של התחייבויות המוכרת על פי הסכם זה ולא תזכ
אלא אם כן דחיית  בידיו את הזכות להשתחרר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה , ולא תיתןהמוכרת

ת ו. עוד מובהר כי תקופבמצטבר חודשים 6ולא פחות מ  המועד תהייה מעבר לסביר בנסיבות העניין
  .בינן לבין עצמןת ומצטבר ןת לעיל הינוהאיחור המפורט

שתציין מועד  עם אישור קריאה  או בדוא"לבדואר רשום בכתב הודעה  רוכשהמוכרת תשלח ל .5.8
שלא יהיה מוקדם את הדירה לרשותו  תלקבלאת המועד  רוכשתאם עם הותלמסירת הדירה 

למלא,  רוכש. בהודעה יתבקש ה(להלן "מועד המסירה בפועל") ממשלוח ההודעה שבעה ימיםמ
לפני מועד המסירה, אחר ההתחייבויות שנותרו לו למלא עד מועד המסירה, כולל ביצוע כל 

  מתחייב למלאן כתנאי לקבלת החזקה. רוכשהתשלומים שיגיעו למוכרת, ככל שיגיעו, וה

על פה ו/או החזקה במועד, תשלח המוכרת התראה נוספת ואחרונה בלקבלת  רוכשככל שלא הגיע ה
. המועד בפועל ימים ממועד המסירה 5 -על מועד המסירה בפועל שלא תפחת מבכתב ו/או במייל 

  שינקב בהודעה הנוספת יחשב כמועד המסירה לכל דבר ועניין. 
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בכפוף עד המסירה המוכרת רשאית להקדים את מועד מסירת הדירה למועד מסירה המוקדם ממו
במקרה של הקדמת מועד המסירה בהסכמה כאמור,  .רוכשה ו המפורשת שללקבלת הסכמת

מתחייב  רוכששמועד ביצוען עד מועד מסירת החזקה, וה רוכשיוקדמו בהתאמה כל התחייבויות ה
  להופיע במועד זה בדירה על מנת לקבל את החזקה בה.

ות לפני מועד המסירה ומתחייב להיות בדירה מתחייב למלא אחר ההתחייבויות האמור רוכשה .5.9
לא יתפוס ולא  רוכשבמועד המסירה ולקבל את הדירה לרשותו בהתאם להוראות הסכם זה.  ה

  יהיה זכאי לתפוס חזקה בדירה לפני שזו תימסר לרשותו בהתאם להוראות הסכם זה.

לבדוק בעצמו את הדירה , יהא הרוכש רשאי, בתאום עם המוכרת, בפועל קודם למועד המסירה . 5.10
 רוכש. למען הסר ספק, אין בביקור הסביר רוכשכ ואת התאמתה למוסכם בהסכם זה על נספחיו

  בדירה, כאמור לעיל משום מסירת החזקה בדירה לידיו.

"הפרוטוקול"), ובו יצוין מצב הדירה  -במעמד מסירת הדירה ייערך ע"י המוכרת פרוטוקול (להלן  . 5.11
תהיה, בין הוראות הסכם זה לבין האופן בו נבנתה הדירה. המוכרת תציין וכל אי התאמה, אם 

וכל דבר שידרוש תיקון. הפרוטוקול ייחתם ע"י המוכרת וע"י  רוכשבפרוטוקול כל הערה שיעיר ה
על הפרוטוקול מהווה תנאי מוקדם למסירת הדירה לידיו. מוסכם בזאת  רוכש. חתימת הרוכשה

כי למעט אי ההתאמות המפורטות בו לא היו בדירה במועד  ורהלכא כי הפרוטוקול יהווה ראיה
  .למעט אי התאמות נסתרות עריכת הפרוטוקול אי התאמות כלשהן

בפרוטוקול הנ"ל. אם יתעוררו חילוקי דעות  םשתירש הצדדים יהיו רשאים להסתייג מכל הערה 
בהם מהנדס בנין  בין הצדדים בנושא הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי התאמות כאמור, יכריע

), אשר ימונה ע"י הצדדים בהסכמה והכרעתו תחייב את הצדדים, בלא "הפוסק" –מוסכם (להלן 
שיוכלו הם לערער עליה בכל דרך ואופן שהוא. בהעדר הסכמה על זהות הפוסק ימונה הפוסק ע"י 

בחלקים שווים וזאת בכפוף  שאו בהוצאות הפוסקייו"ר לשכת עוה"ד במחוז ירושלים. הצדדים י
  החלטתו.ל

  חתימת הצדדים על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררות בענין זה.

פרק זמן  המוכרת תתקן את הליקויים, הפגמים ואי ההתאמות שיצוינו בפרוטוקול המסירה, תוך . 5.12
 תחשב הדירה רוכשלהלן. מובהר בזה כי למטרת מסירת הדירה ל 6.7בכפוף לאמור בסעיף  סביר

יהיה חייב לקבלה לרשותו, גם אם ימצאו בה לקויים, או יוותרו עבודות השלמה  רוכשכמושלמת וה
בדירה, ואשור מהנדס  רוכששל הובטוח לבצוע, ובלבד שלא יהיה באלה כדי למנוע שימוש סביר 

  לכך.   לכאורה ן זה יהווה ראיהיהמוכרת לעני

בעת העמדת בבדיקת "רוכש סביר" זכאי להסתמך על אי התאמה שניתן היה לגלותה  רוכשה
בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשותו. בכפוף לאמור  מוכרתהדירה לרשותו, אם הודיע עליה ל

להעלות טענות בשלב מאוחר יותר  רוכשהימנע מלא לעיל, אי ציון ליקוי או פגם כלשהו בפרוטוקול 
פגמים שהיו בדירה ולא נרשמו בנסיבות שאינן מהוות עילה לביטול החוזה על  באשר לליקויים או

  .פי הדין הכללי, אלא אם כן מדובר בפגם נסתר או באי התאמה שלא ניתן להתנות עליה על פי חוק

 רוכשלכך, כי הדירה נבנתה ונמסרה ל ראיה לכאורהתהווה  רוכשקבלת מפתחות הדירה ע"י ה . 5.13
, בכפוף לאמור כל טענה ו/או תביעה כנגד המוכרת רוכשוכי אין ל בהתאם להוראות הסכם זה

  בפרוטוקול ובכפוף להתחייבויות שעל פי הסכם זה על המוכרת למלאן אחר מועד המסירה.

וגם לא נענה להודעה הנוספת שניתנה לו לקבלת הדירה  בפועלבמועד המסירה  רוכשלא הופיע ה . 5.14

לעיל, או לא היה זכאי לקבל את הדירה לרשותו עקב אי מילוי התחייבויותיו  5.8 כמפורט בסעיף
ובלבד שסירובו אינו נובע מפגם המונע שימוש  סרב לחתום על פרוטוקול המסירהאו  בהסכם זה,

של וזאת מבלי לפגוע ביתר תרופותיה  רוכשתראה הדירה כאילו נמסרה לידי הבטוח בדירה, 
מסירה חלופית. נמסרה הדירה במסירה  -בגין הפרה זו. מסירת הדירה בדרך זו תיקרא המוכרת 

  ביחס לאמור בפרוטוקול המסירה. רוכשל החלופית לא תישמע כל טענה ש

זכאי להיכנס לדירה או להכניס אליה חפצים או לתפוס  רוכשנמסרה הדירה במסירה חלופית, לא יהיה ה . 5.15
 בה חזקה לפני שיקבל מהמוכרת את מפתחות הדירה.



  ברזאני מבשרת החדשה 
 

 

במועד המסירה, הן לעניין מניין  רוכשהמוכרת תהיה רשאית להתייחס לדירה כאילו נמסרה לידי ה . 5.16
 תקופות הבדק, והן לעניין תשלומים החלים על הדירה.

בקשר לשמירת הדירה או אי  רוכשרת לא תהא אחראית כלפי הנמסרה הדירה במסירה חלופית המוכ . 5.17
 לא יהא זכאי לפיצוי בגין אלה רוכשפגם או נזק שיגרמו לדירה וה שמירתה ולא לתיקון כל קלקול,

. יחד עם זאת ומבלי לגרוע מכל 1967 -על פי חוק השומרים , התשכ"ז  כשומר חינם למעט לשמירה
לא חייבת) להוציא הוצאות לשמירת הדירה עד למסירת  האמור לעיל, תהא המוכרת רשאית (אך

 להחזיר למוכרת הוצאות אלה עם דרישתה הראשונה רוכש, ועל הרוכשמפתחות הדירה לידי ה
  . תהא אחראית המוכרת כשומר שכר כאמור כי אז ובמקרה בו תגבה המוכרת הוצאות שמירה

להלן,  10 –ו  9פים לומים עפ"י סעיממועד המסירה ואילך, לרבות תש רוכשעל ה יםכל החובות החל . 5.18
 החל ממועד המסירה החלופית. רוכשיחולו על ה

במועד המסירה ו/או במועד אחר קודם למועד המסירה, לפי בחירת המוכרת תהיה המוכרת, רשאית  . 5.19
הוראות ו/או הנחיות בדבר תכונות מיוחדות של הדירה ו/או של הבנין ו/או של הרכוש  רוכשלתת ל

ו להלן, ו/או של כל חלק מהם ו/או של מתקנים הנמצאים בהם ו/או הוראות המשותף כהגדרת
מתחייב לפעול בהתאם להוראות ולמלא אחר כל  רוכשתחזוקה ושימוש בנ"ל או בכל חלק מהם, ה

החובות מוטלות על פיהן. מוסכם בזה כי כל פגם שיתגלה בנ"ל שינבע מאי מלוי ההוראות שלעיל, 
והוא לא יהיה רשאי לדרוש את תיקונו או לבוא בדרישה או בתביעה אחרת  רוכשיהיה באחריות ה

  כלשהי בקשר לכך.

תימסר לדייר אשר ייבחר בבניין או חלק ממנו המוכרת תהיה זכאית לקבוע כי מסירת הרכוש המשותף  . 5.20
ימים מהודעת החברה תמסור המוכרת  3ובהיעדר הסכמה בתוך ע"י שלושת הרוכשים הראשונים 

 רוכשוה לפי החלטתה,  ן,יכשי הדירות בפרויקט בבניואו למספר רוכשים מבין ר לרוכש אחד
ידי המוכרת -מסכים, במקרה כזה, לקבל את הרכוש המשותף, או, לפי הענין, כי הרוכש שיבחר על

 - 5.10כאמור לעיל יקבל לרשותו את הרכוש המשותף שבבנין, ויחולו בקשר לכך הוראות סעיפים 
ים המחויבים. הרוכש שיקבל את הרכוש המשותף יתקשר בשם הנציגות עם לעיל, בשינוי 5.17

חברת החשמל ומחלקת המים של העירייה להתקנת מוני החשמל והמים של הבנין וכן יחתום על 
  כל מסמך אחר שידרש בקשר לרכוש המשותף. 

  כזה. האמור בסעיף זה לעיל יחול בהתאמה גם לגבי רכוש משותף של כל הבניינים, ככל שיהיה

מסירת הרכוש המשותף כאמור לעיל תחשב כמסירתו לכלל בעלי הרכוש המשותף לכל דבר ועניין 
ובמיוחד לעניין הסרת/הפקעת אחריות המוכרת בכל הקשור לרכוש, על פי כל דין ובכלל זה דיני 

  הנזיקין אשר תחול על כלל הדיירים.

  תיקוני בדק ואחריות . 6

לרבות לגבי תיקון פגמים ליקויים הנובעים מעבודות הבניה, בכפוף אחריות המוכרת לגבי הבניה  .6.1
ו/או מקנה זכויות למוכרת  רוכשלאמור בהסכם זה ו/או בכפוף לכל דין אחר המטיל אחריות על ה

, 1973 –ו/או קובע תנאים לאחריות המוכרת,  תהא בהתאם לאמור בחוק המכר (דירות), תשל"ג 
  בלבד.

ין הצדדים בשאלה, האם קיים פגם בדירה או באביזר מאביזריה, אם יתעוררו חילוקי דעות ב .6.2
מרים ליקויים או בתקנים ליקויים, יכריע בכך פוסק כאמור ווהנובע מעבודה גרועה או בשימוש בח

  לעיל לרבות גובה הפיצוי ו/או בכל הנובע מחילוקי הדעות כאמור.  5.12 בסעיף

 רוכשחריות המוכרת לפגמים כאמור לעיל מותנית וכפופה לקיום כל החיובים המוטלים על הא .6.3
בקשר לכך על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ואין בה כדי לגרוע או לפגוע באופן כלשהו מכל הוראה 

ק המכר ו/או על פי כל דין המקנה זכויות למוכרת ו/או הקובעת קיום על פי הסכם זה ו/או על פי חו
תנאים לאחריות המוכרת כאמור לעיל. אחריות המוכרת לפגמים כאמור לעיל אינה חלה לגבי 

  והובאו לידיעתו. רוכשהתכנון הארכיטקטוני של הדירה והבנין שהוצגו בפני ה

בזה, כי התחייבויות המוכרת לתקון הפגמים לעיל מוסכם  6.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .6.4
יודיע למוכרת בכתב ובדואר רשום על קיום הפגמים תוך שנה  רוכשכאמור לעיל מותנית בכך שה

יום בו נתגלו הפגמים מהתוך זמן סביר ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, 
  . מבניהםכאמור לפי המאוחר 
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רשאי לדרוש את ביצוע תיקונם בלבד, ובשום  רוכשתיקון, יהיה ההתגלו פגמים כאמור הניתנים ל .6.5
מקרה לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצויים או דמי נזק או תשלום אחר כלשהו בגין פגמים 

  כאמור.

היו הפגמים כאלה, שלפי שקול דעתה המקצועי של המוכרת, אינם ניתנים לתקון באופן סביר, לא 
זכאי, לקבל מהמוכרת פיצוי  רוכשהפגמים, ובמקרה כזה יהיה ה תהיה המוכרת חייבת לתקן את

לא יהיה  רוכשהנזקים הישירים שייגרמו לו, אם ייגרמו לו כתוצאה מהפגמים כאמור לעיל, והבגין 
הובהר   זכאי לתבוע ו/או לקבל שום פיצוי או דמי נזק אחרים או תשלום אחר כלשהו בקשר לכך.

כי בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה הבנייה המצורף לו, לרמ"י קיימת זכות לקבוע כי  לרוכש
  לא ניתן לתקן פגם או ליקוי.

מתחייב בתקופות הבדק והאחריות, כהגדרתן בחוק המכר, להתקשר, בעצמו ו/או ביחד עם  רוכשה
ם של המתקנים ין ו/או לגרום לכך שנציגות הבית תתקשר עם הספקייכשי דירות אחרים שבבנור

בהסכמים לביצוע עבודות האחזקה והשרות  -והמערכות המשותפים או עם כל גורם אחזקה אחר 
של המתקנים והמערכות המשותפים, למלא אחר הוראות התפעול של הספקים ונותני השרות 

  ולשלם את כל התשלומים בגין האחזקה והשרות ולמלא אחר כל הוראות הספקים כאמור.

, לקבלן המבצע או לקבלני המשנה, להיכנס בתיאום המועד מראש לאפשר למוכרתמתחייב  רוכשה .6.6
לדירה לשם בדיקתה וכדי לבצע תיקונים וכן לבצע מתוך הדירה תיקונים שידרשו בדירות אחרות 

 ובלבד שהמוכרת תשיב את הדירה והבניין לקדמותם ין ו/או ברכוש המשותף ו/או בפרויקטיבבנ
  .לאחר התיקון

  מתחייב לפעול בכל דרך אפשרית להקטנת נזקיו בגין הליקויים האמורים. רוכשה

מוחלט מצידו על ביצוע  רכוויתוביצוע התיקונים כאמור לעיל, יחשב הדבר  רוכשלא אפשר ה
  התיקונים ו/או על כל סעד משפטי אחר.

, פרט הסביר התיקונים יבוצעו בכל הדירות ברצף אחד במועד שיקבע על ידי המוכרת ע"פ שק"ד  .6.7
לתיקונים שאינם סובלים דיחוי שיתוקנו, ככל האפשר, בסמוך לדרישה ובכפוף לאפשרות בצוע 

  התיקון לרבות מבחינת עונות השנה.

דעתה ובמיוחד אם יהיה  המוכרת תהיה רשאית לדחות את המועדים המפורטים לעיל על פי שיקול
  צורך בהמתנה ו/או בעריכת בדיקות נוספות לצורך קביעה האם יש פגם, היקפו, טיבו, מקורו וכו'. 

כתב התחייבות מקבלני משנה  רוכשבכפוף להוראות חוק המכר (דירות), תוכל המוכרת להמציא ל .6.8
סחורות ו/או של  ו/או מהקבלן המבצע שהועסקו בבניית הדירה ו/או הבניין, או מספקים של

מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים מוכנים מספקים ו/או עבודה, בו יקבל על עצמו 
לגבי העבודות או המתקנים, המערכות  רוכשקבלן המשנה או הספק, אחריות ישירה כלפי ה

כתב  רוכשהמוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו. המציאה המוכרת ל
לפנות בכתב תחילה ישירות לקבלני  רוכשייבות או תעודות אחריות כאמור לעיל, יהיה על ההתח

המשנה או לספקים בכל דרישה בקשר לביצוע התיקונים ולהעביר העתק פנייתו למוכרת, והמוכרת 
בקשר לפגמים ולביצוע התיקונים, פרט למקרה בו, קבלן  רוכשתהיה פטורה מכל אחריות כלפי ה

רשאי לשוב  רוכשפק לא ימלאו אחר התחייבותם בכתב האחריות, שאז יהיה ההמשנה או הס
  ולפנות למוכרת בדרישה לביצוע תיקונים. 

או מי מטעמו בדירה, או נעשה שימוש בחומרים שסופקו על  רוכשבוצעו שנויים או תוספות ע"י ה        .6.9
), הרי מבלי לגרוע מכל תוספות"שינויים ו" -כאמור לעיל (להלן לאחר מסירת חזקה  רוכשידי ה

של איכות וטיב ההתקנה מוצרים ו/או ליתר הוראות הסכם זה לא תהיה המוכרת אחראית ל
תיקון הפגמים שיתגלו ע"י הרוכש   הבוצעהתקנה שו/או  שר סופקוהעבודות ו/או השינויים א

יהיה מנוע מלטעון כל טענה כלפי המוכרת בקשר  רוכשתוספות, והשינויים ובדירה הנובעים מה
 לכך.

מבלי לפגוע באמור מוסכם בזאת מפורשות כי המוכרת לא תהיה אחראית לאי התאמות שיתגלו, אם  . 6.10
יתגלו, בעבודות הפיתוח או במערכות ומתקנים שמטבעם דורשים תחזוקה שוטפת ו/או אשר 

לעיל וזו  6.6 -ו 5.20 שוטפת כמפורט בסעיף הודעה כי הם דורשים תחזוקה רוכשלגביהם ניתנה ל
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לא בוצעה כנדרש מכל סיבה שהיא ובכלל זה עקב אי תשלום תשלומים הנדרשים על ידי גורמי 
 התחזוקה.

מוסכם בזאת במפורש כי תיקון הפגמים ו/או אי התאמות, או ביצוע עבודות נוספות, שלא על ידי  . 6.11
מכל מין וסוג שהוא שהתגלו או שיתגלו לאחר המוכרת יסיר מהמוכרת כל אחריות לאי התאמות 

 .המכר לחוקב(ב) 4 סעיף להוראות, הכל בכפוף אותו מועד בדירה

מוותר על כל טענה בקשר למועד ביצוע תיקון או בקשר לכל אי נוחות שתיגרם לו בקשר לכך  רוכשה . 6.12
ובלבד שהמוכרת תשיב את הדירה והבניין לקדמותם, וכן מתחייב הוא לנקוט בכל הצעדים 

מילא חובתו להיות נוכח בדירה בעת ביצוע  רוכשלשמירה על תכולת הדירה בזמן תיקון ובלבד שה
  .שתואם מראש עם הרוכש, במועד התיקון

מוסכם בזאת כי במקרה שלא ניתן לתקן הליקוי בדרך המקובלת בנסיבות העניין מהטעם שביצוע  . 6.13
התיקון כרוך בכניסה לדירה אחרת או לרכוש המשותף, ובעל הדירה או הרכוש המשותף מסרב 

יקון לאפשר למוכרת להיכנס לנכסו לצורך ביצוע התיקונים בדירה, תהיה המוכרת פטורה מת
הליקוי כל עוד נמנעת ממנה הכניסה ובלבד שפנתה לבעל הדירה האחרת או הרכוש המשותף 

  ודרשה ממנו לאפשר לה גישה לצורך תיקון אי ההתאמה.

המוכרת לא תהיה אחראית לכל נזק תוצאתי ובכלל זה נזק תוצאתי הנובע מאי התאמות בדירה 
        או בחלק אחר בפרויקט או הנובע מתיקונן.

לא יהא רשאי לקזז את עלות תיקון הליקויים ו/או כל נזק ו/או ירידת  רוכשעל אף האמור בכל דין, ה      . 6.14
כלפי המוכר, זולת אם נקבע מראש  רוכשערך שהם תוצאה של אותם ליקויים מכל חוב של ה

   ובמפורש אחרת, בפסק דין של בית המשפט.

  שינויים ותוספות . 7

לא יוכל לבצע אצל המוכרת שינוים ו/או תוספות ו/או שדרוגים  ימצהיר מאשר ומתחייב כ רוכשה .7.1
 המכרז הוראות"י עפ כי מובהר. בדירה החזקה למסירת עד' בעל הקבוע במפרט המצ"ב כנספח 

 יעשה, שייעשה ככל, שינוי כל כן ועל במפרט תוספותאו /ו שינויים ביצוע לאפשר רשאי אינו המוכר
  לאחר מסירת החזקה בדירה בלבד. רוכשאו מי מטעמו על חשבונו ועל אחריותו של ה רוכשה"י ע

ויתור על הרכיבים למעט  ,לא יוכל לקבל זיכוי כנגד ויתור על רכיבים במפרט רוכשה כי מובהר .7.2
. להלן פירוט כנספח ב'  מפרטבכספיים, בשיעור הקבוע  םזיכוייהמפורטים להלן, ובגינם קבלת 

 :  רלוויתוהרכיבים הניתנים 

יובהר כי הדייר רשאי לוותר על כלל מרכיבי המטבח , ארון מטבח, משטח   - מטבח ארון .7.2.1
  עבודה והקרמיקה והכיור (כלומר ויתור על כל המרכיבים, "קומפלט") . 

  ;אם נכלל במפרט אמבטיה ארון .7.2.2

  ); ומקלחת אמבטיה(כיור,  למים סוללות .7.2.3

  ;טלפון ונקודות תקע  בית, מאור נקודות .7.2.4

 

  הרישום . 8

המוכר מתחייב לעשות את כל הפעולות והסידורים שיהיה צורך לעשותם על מנת שהדירה תירשם  .8.1
על פי חוק המקרקעין, לרבות רישום הבניינים כבית משותף  –כיחידת רישום נפרדת בבית המשותף 

לפי חוק המקרקעין, כשהבניין לבדו יהא בית משותף או ביחד עם הבניינים האחרים בפרוייקט או 
עין, אשר יהוו יחד בית משותף אחד לעניין חוק המקרקעין, הכל לפי בחירת המוכרת במקרק

 ובהתאם להוראות חוק המקרקעין.

כמפורט בהסכם זה מתחייבת המוכרת לרשום בלשכת  רוכשבכפוף למילוי מלוא התחייבויות ה .8.2
אחד, כבית משותף  ו/או במקרקעין יקטאת המבנה ואת המבנים האחרים בפרורישום המקרקעין 

) שנים עשר חודשים( 12 לא יאוחר מתוםלפי בחירתה,  -או כמספר בתים משותפים נפרדים 
או ממועד העמדת הדירה לרשות  חודשים ממועד רישום הפרצלציה בלשכת רישום המקרקעין

 . , לפי המאוחררוכשה
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שה) י(ש 6 לא יאוחר מתוםבדירה כיחידה נפרדת  רוכשהמוכרת מתחייבת לרשום את זכויות ה .8.3
, לפי רוכשאו ממועד העמדת הדירה לרשות ה חודשים ממועד רישום המבנה כבית משותף

  .המאוחר

  אי רישום במועדים האמורים מסיבות שאינן תלויות במוכרות לא יהווה הפרה של הסכם זה.   .8.4

נובע  לעיל, שאינוד 8.3 -ו  8.2 ,8.1וסכם בזאת כי כל עיכוב בביצוע הפעולות האמורות בסעיפים מ .8.5
כגון עיכובים כתוצאה מהתמשכות ההליכים  במישרין ממעשה ו/או מחדל אשר בשליטת המוכרת

שייגרמו ע"י לשכת רישום המקרקעין ו/או רמ"י ו/או רשויות המס ו/או הרשות המקומית  וכיו"ב 
  ן התקופה הקצובה לביצוען.ילא יובא במני

קעין, כאשר הדירה מהוונת ומשוחררת בדירה ירשמו לזכותו בלשכת רישום המקר רוכשכויות הז .8.6
ופרט לזיקות הנאה  רוכשמכל שעבוד או עיקול, פרט לשעבודים שיוטלו עליה בשל חובות ה

להלן  8.8 -ו 8.7 שהמוכרת רשאית לרשמן לגבי הרכוש המשותף ו/או חלק ממנו כמפורט בסעיפים
  כמפורט בהסכם זה. רוכשוהכל בכפוף למילוי מלוא התחייבויות ה

מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין,  רשותמסכים לכך שהמוכרת תרשום ב רוכשה .8.7
זיקות הנאה כמשמעותן בחוק המקרקעין, לזכות הקרקע ו/או לחובת הקרקע, וכן הערות לרבות 

פי הערת אזהרה על הקרקע ו/או על הבית המשותף ו/או על הרכוש המשותף,  ככל שיידרש הדבר ול
שיקול דעתה הבלעדי וזאת בין היתר להבטחת זכויות מעבר להולכי רגל, לנוסעים ברכב וכן זכויות 
חניה, ולהבטחת השימוש של כל מתקן בשטחים, במערכת ומבנה שנועדו לשימוש בעלי חלקים 

וכן לרשום זיקת מעבר אחרים לרבות בעלי דירות אחרות או מגרשים סמוכים או כל צד ג' אחר, 
לפי שיקול דעת המוכרת, , (ככל שיש חניות) על גבי החניות הצמודות לדירת הרוכש י הבנייןלדייר

לשימוש והנאה סבירים בדירה, וכן בגישה  רוכשובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע מזכויות ה
  לדירה.

המוכרת רשאית לייחד לפי שיקול דעתה הבלעדי שטחים מהקרקע לשבילים, שטחי חניה, מערכות  .8.8
תאורה, גינון, מערכת הסקה או מיזוג אויר, מקלטים, מערכות חשמל, גז, אינסטלציה, ניקוז, 

מסכים כי תרשמנה זיקות הנאה ו/או הערות אזהרה להבטחת זכויות  רוכששילוט ותקשורת. ה
השימוש במתקנים האמורים ללא צורך בהסכמה נוספת מצידו ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי 

לשימוש והנאה סבירים בדירה וכן בגישה לדירה ובכפוף להוראות חוק  רוכשהלגרוע מזכויות 
  המקרקעין.

המוכרת רשאית להוציא לפי שיקול דעתה הבלעדי ממסגרת הרכוש המשותף, חלקים בלתי בנויים  .8.9
של הקרקע, שטחי חניה, שבילים, שטחי גינה, חניות, גגות, עליות גג, גגות המשמשים מרפסות של 

,  מחסנים, מרתפים,  מעברים, מבואות לרבות שטחי קרקע בבניין, במגרש ו/או דירות, חללים
לא יהיו שבמתחם ו/או בפרוייקט וכן כל חלק אחר שאינו הדירה  וכל מתקן או מערכת אחרים 

חלק מהרכוש המשותף והמוכרת רשאית לרשמם כדירה נפרדת, או כיחידות נפרדות בבית משותף 
הכל כפי שהמוכרת  -ות בבית משותף או ליעדם לשימושים אחריםאו להצמידם לדירה או ליחיד

 רוכשתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי , ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע מזכויות ה
הבית המשותף  רישוםשבסיום וזאת בכפוף לכך  על פי הסכם זה לשימוש בדירה, וכן בגישה לדירה

זכויות עודפות או  לפי המאוחר,  או סיום הפרויקט ויקטאו לאחר מכירת הדירה האחרונה בפר
אין באמור כדי לגרוע מזכות המוכרת לקבוע בכל עת  רים.דייעתידיות יהוו רכוש משותף של כלל ה

  כי השטחים המפורטים לעיל, או כל חלק מהם, יהוו חלק מהרכוש המשותף.

דלעיל כפוף להוראות ההסכם, לדרישות רשויות התכנון והבניה  8.8 -ו 8.7, 8.6האמור בסעיפים  . 8.10
  ולהוראות כל חוק.

המשותף ולכלול בו הוראות שיבטיחו להנחת  המוכרת רשאית לרשום תקנון מצוי או מיוחד לבית . 8.11
דעתה את קיום הוראות הסכם זה וכן הוראות בדבר השימוש ברכוש המשותף ובדבר הוצאות 

ברכוש  רוכשאחזקתו וניהולו וזאת ללא כל תנאי וללא כל הגבלה, ובלבד ששיעור ההשתתפות של ה
ף, ובלבד שלא יהיה בכל המשותף יהיה עפ"י חלקו היחסי בכלל שטח הרצפה של הבית המשות

  לשימוש בדירה, וכן בגישה לדירה.  רוכשהאמור כדי לגרוע מזכויות ה
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ועד לביצוע פעולות רישום הבית המשותף ורישום הדירה על שם  רוכשגם לאחר מסירת הדירה ל . 8.12
ומבלי  רוכשבלשכת רישום המקרקעין, רשאית המוכרת, ללא כל צורך בקבלת הסכמת ה רוכשה

להתנגד לכך, להגיש בקשות לשינוי רישום הבית המשותף, לשינוי התקנון  שזה יהיה רשאי
והצמידויות ולשינוי החלק של הדירה ברכוש המשותף, לרבות כתוצאה מהכללת בנין, או בנינים 
נוספים במסגרת הבית המשותף וכן לחלק את הקרקע ו/או לאחדה ו/או לחלקה מחדש ו/או 

ובלבד שהבנין הנוכחי  רוכשהכל בכפוף למתן הודעה על כך ללהפריש ממנה חלקים לצרכי ציבור, ו
  עפ"י הסכם זה. רוכשיהווה חלק מהרישום ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע מזכויות ה

מתחייב שלא ליזום או להצביע  רוכשהועד להשלמת פעולת הרישום,  8.12בכפוף לאמור בסעיף  . 8.13
באסיפה הכללית של הדיירים או בכל דרך אחרת עבור כל שינוי בתקנון או בהסכם שיתוף שיש 

 רוכשנועדה להגן על זכויות הצבעה ההבהם כדי לפגוע בזכויות המוכרת עפ"י הסכם זה לבד אם 
  בדירה ו/או עפ"י הסכם זה.

תעודה להמציא למוכרת כל  רוכשרת, מתחייב הימים מיום דרישתה הראשונה של המוכ 14תוך  . 8.14
 רוכשאישור הדרוש לרישום לרבות שטרי משכנתא וכן תעודות המעידות כי הו/או מסמך ו/או 

  רוכששילם במלואם את כל התשלומים המגיעים לרשויות המס ולרשות המקומית החלים על ה
, ככל שהדבר רוכשעל שם הבגין הדירה, והמאשרות כי אין כל מניעה לרשום את הזכות בדירה 

  במיסים ו/או בתשלומים כאמור. רוכשכרוך בחיוביו של ה

אם לצורך ביצוע חלוקה ו/או איחוד ו/או חלוקה מבלי לגרוע ביתר הוראות הסכם זה מוסכם כי  . 8.15
מחדש של הקרקע תיזקק המוכרת לתעודות מיסים מהרשות המקומית ו/או ממשרד האוצר, 

 רוכשמתחייב ה -ל התשלומים המגיעים לרשויות הנ"ל בגין הדירה שילם את כ רוכשהמעידות כי ה
  ימים מיום דרישתם. 14להמציאן למוכרת תוך 

בכל גוף מוסדי או ו/ מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין רשותמתחייב להופיע ב רוכשה . 8.16
צל ו/או במשרד עוה"ד של המוכרת וכן למלא אחר הדרישות המקובלות א ו/או ממשלתי אחר

הגורמים הנ"ל, לשם רישום זכויות במנהל מקרקעי ישראל במועד שיתואם בינו ובין המוכרת ואף 
לחתום ולהצהיר על כל המסמכים שיידרשו לביצוע הרישומים הנ"ל וקבלת כל ההתחייבויות 

  הנובעות מכך.

כאמור וכמפורט לעיל, או שלא קיים את כל ההתחייבויות שהיה עליו למלא עד  רוכשלא התייצב ה . 8.17
לאותו מועד כאמור לעיל תפקע התחייבות המוכרת לרישום הדירה. אם למרות זאת תמצא 

בכל הוצאה נוספת  רוכשהמוכרת לנכון לבצע את רישום הדירה תהיה רשאית היא לחייב את ה
  שתיגרם לה בשל כך.

הרוכש לא יישא בכל אגרה ו/או היטל ו/או בכל עלות של כל העבודות ו/או הטיפולים הארגוניים  . 8.18
(למעט שכ"ט עו"ד) והאחרים הנדרשים לצורך הבניה ובין היתר הוצאות הנדרשות לתכנון, לפיתוח 

 רוכשהלבנייה (לרבות פינוי מטרדים , פסול וכדומה ) לשווק ולרישום הדירה בספרי המקרקעין. 
  . יקח משכנתא רוכשאגרת משכנתא ככל שהבשא יי

לרשום בית משותף או  תמוסכם בזאת, כי היה ומסיבות שאינן בשליטת המוכר, ייבצר מהמוכר . 8.19
לייחד את הדירה ולרשמה כיחדה נפרדת בבית משותף על פי חוק המקרקעין, הוא לא יהיה חייב 

רישום חכירה לדורות לתקופה של בדרך של  רוכשלעשות כן, ובמקום זאת הדירה תירשם על שם ה
בכל  תלא יבוא למוכר רוכשוה תשנה, בדרך המשפטית שתתאפשר, הכל לפי שיקול דעת המוכר 999

 טענה בכל הקשור לכך.

למען הסר ספק, מובהר כי בכל אותם מקרים שלא נרשמו זכויות הקונים בלשכת רישום  . 8.20
הפעולות המשפטיות הנדרשות המקרקעין ועד למועד הרישום, מתחייב המוכר לנהל את כל 

והכרוכות בטיפול ברוכשי דירות עד לרישום הזכויות לרבות, הכנת תכניות מדידה ורישומן בלשכת 
רשם המקרקעין, העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום 

זכויות, והכל משכנתאות לטובת הקונים, רישום בית משותף, בדיקת אישורי מיסים ורישום 
 בהתאם  לנהלים המקובלים אצל המוכר וכמפורט להלן.

 הקניית זכות הבעלות בדירה תהיה באישור רמ"י ובהתאם לכללים שיקבעו בעניין. . 8.21

תהא המוכרת רשאית כמפורט בהסכם זה  רוכשבכפוף למילוי מלוא התחייבויות המוסכם בזאת כי  . 8.22
חתם חוזה חכירה מהוון, לפיו ירשמו זכויות ימקרקעי ישראל י רשותלבין  רוכשלגרום לכך כי בין ה
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            ____________  
 הרוכש                     

 

רשות בהתאם לתנאי חוזה החכירה המקובלים ברשות מקרקעי ישראל חכירה המהוונות בספרי 
  מסכים מראש לתנאיו. רוכשבעת חתימתו וה מקרקעי ישראל

כשה הדירה, שנים ממועד ביצוע ההגרלה בגינה נר 7או  4שנים ממועד קבלת טופס  5בתקופה של  . 8.23
בלשכת רישום המקרקעין בהמצאת אישור רמ"י וכן  רוכשיותנה רישום זכויות הלפי המוקדם 

חתום הרוכש על יבמעמד חתימת הסכם זה . להלן 12.4ברישומה של הערת אזהרה כמפורט בסעיף 
 בקשה לרישום הערת אזהרה.

שנים ממועד ביצוע ההגרלה בגינה  7או  4שנים ממועד קבלת טופס  5כי בתקופה של  רוכשידוע ל . 8.24
וככל שלא נרשמה פרצלציה, תתנה הרשות את חתימת חוזה החכירה . הדירה, לפי המוקדם  נרכשה

 עם רוכשי דירות מחיר למשתכן, בעמידתם בתנאי המכרז. 

  אחזקה . 9

ובהתאם להסדר הקבוע בפרק ו' סימן ג' לחוק אחזקתו של הרכוש המשותף וניהולו יעשו עפ"י  .9.1
  .1969-המקרקעין, התשכ"ט

מתחייב לשאת החל ממועד המסירה או ממועד המסירה החלופית בחלק היחסי של הוצאות  רוכשה .9.2
 אחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף. 

לבין כלל שטח הרצפה של  רוכשזה, משמעו היחס שבין שטח רצפת דירתו של ה חלק יחסי לענין
ישלם את חלקו בהוצאות אלה לפי דרישת נציגות הבית  רוכשיתר הדירות בבניין (ללא צמידויות). ה

  המשותף או כמתחייב עפ"י חוק או נוהל. 

  

  מיסים ותשלומים .10

כל המסים, הארנונות, האגרות וההיטלים למיניהם, עירוניים או ממשלתיים או אחרים מכל סוג שהוא  . 10.1
החלים ו/או שיחולו על הדירה, בעליה ומחזיקיה וכן החלק היחסי מהמסים והארנונות, האגרות 

"המסים") לתקופה שעד  -וההיטלים שיחולו על המקרקעין ו/או כל הבנין (כל הנ"ל ייקראו להלן 
מועד המסירה יחולו על המוכרת, ואילו המסים שיחולו לגבי התקופה ממועד המסירה ואילך יחולו 

 רוכשחייב בתשלומם, לאחר שניתנה ל רוכש. שילמה המוכרת מסים עבור התקופה שהרוכשעל ה
למוכרת את סכום המסים הנ"ל מיד  רוכשאפשרות סבירה לעשות כן והוא לא שלמם, יחזיר ה

  ה, כשהוא מחושב בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים בנספח ג'.לדרישתה הראשונ

מצהיר כי ידוע לו שהתמורה נקבעה בהתחשב במסים, בהיטלים ובשיעוריהם כפי שהם ביום  רוכשה . 10.2
או /שיוטל וחדש ו/או בכל מס,  רוכשלעיל, יישא ה 10.1 חתימת הסכם זה. למרות האמור בסעיף

וזאת גם עבור התקופה מיום , ל עקב חתימת הסכם זהזה, או שיוח שאינו קיים ביום חתימת הסכם
 בקשר או דירהרוכשי  על המוטלים במיסים שמדובר ככל, המסירהחתימת הסכם זה ועד למועד 

  .  רכישתה עם

  ישא במס רכישה על העסקה נשוא ההסכם וישלמו במועד עפ"י החוק.י רוכשה . 10.3

  .נשוא הסכם זה עסקהבגין המוכרת תישא בתשלום  מס שבח ו/או מס הכנסה 

 , כי התמורה בהסכם זה כוללת אך ורק את עבודות הפתוח המפורטות בנספח ב' להסכםרוכשידוע ל . 10.4
  ובתחום המגרש בלבד.

כל תשלום בקשר לעבודות פתוח נוספות ו/או שפורים ו/או שינויים שיידרשו ו/או שיבוצעו ע"י 
 לאחר מועד המסירה, , שאינן כלולות בנספח ב' הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת אחרת

  לפי חלקו היחסי. רוכשיחולו על ה

  מתחייב לחתום על חוזים לאספקת מים, חשמל וגז לדירה במועד שהמוכרת תדרוש זאת ממנו. רוכשה . 10.5

לשלם את התשלומים  קדונות שיידרשו ע"י הגופים הנ"ל, ואףימתחייב להפקיד את הפ רוכשה
שידרשו גופים אלה כתנאי לחתימת חוזי האספקה וחיבור מוני המים, החשמל והגז לדירה, ולא 

  ימים לפני מועד המסירה. 30-יאוחר מ
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 רוכשלחברת גז שהיא תתקשר עמה בהקשר לפרויקט זה, וה רוכשהמוכרת רשאית להפנות את 
  ,ת תדרוש זאת ממנובמועד שהמוכר מתחייב לחתום עמה על הסכם התקשרות

  אין באמור כדי להחיל אחריות כלשהי על המוכרת בקשר לעניין חיבור הגז.

מתחייב בזאת למלא אחר ההוראות לעיל וכי ככל שלא ימלא אחריהן תהא המוכרת זכאית  רוכשה
  לתבוע ממנו על כל המשתמע כתוצאה מכך.

תחייבויותיו עפ"י הסכם זה, הנם עד למועד המסירה ומילוי שאר ה רוכשתשלום התמורה בה חייב ה . 10.6
  תנאים מוקדמים למסירת הדירה לידיו.

  יפוי כח .11

יום חתימת הסכם זה, על יפוי כח בלתי חוזר המוכרת ולבאי כוחה, בנוסח במתחייב לחתום  רוכשה . 11.1
  .נספח ד'המצורף להסכם זה כ

ישמש בידי ב"כ המוכרת אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם זה וכל הנובע ממנו, ומבלי  יפוי הכח . 11.2
, ועל פי שיקול דעתם ו/או רישום משכנתא ייחוד הערות אזהרהו/או  רישוםלפגוע בכלליות הנ"ל, 

מקרקעי ישראל ובלשכת רישום המקרקעין  רשותב רוכששל מיופי הכוח, רישום הדירה בשם ה
  וכו'.

  .רוכשהכח מהווה תנאי מוקדם לקבלת החזקה בדירה ע"י ה המצאת יפוי . 11.3

מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו בהסכם זה  רוכשמתן יפוי הכח לא ישחרר את ה . 11.4
  ולחתום בעצמו על המסמכים הקשורים בהם. 

האמור בסעיף זה מהווה הוראות בלתי חוזרות למיופי הכח לפעול על פי יפוי הכח. הוראות אלה  . 11.5
 י חוזרות בהתחשב בכך שזכויות צד שלישי תלויות בכך. הן בלת

  

  העברת זכויות .12

את הדירה, החל מיום מכור לצד שלישי כלשהו לא יהיה זכאי ל רוכשבהתאם להוראות המכרז, ה . 12.1
שנים ממועד ביצוע ההגרלה בגינה  7או  לדירה 4שנים מיום קבלת טופס  5רכישתה ועד חלוף 

לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר תום חמש השנים, אשר נכרת . נרכשה הדירה, לפי המוקדם
יהיה רשאי להשכיר את הדירה,  רוכשהשנים האמורות. יחד עם זאת, השבע  /לפני תום חמש 

 למטרת מגורים בלבד.

במעמד חתימת  רוכשה יחתום, והמוכר"ש משב"י, רמ כלפי דלעיל 12.1 בסעיף האמור להבטחת . 12.2
' ז –' ו ו כנספחלטובת הרשות או מי מטעמה המצורף  – תהתחייבו וכתב תצהירהסכם זה על 

 .זה להסכם

יפר את התחייבותו וימכור את הדירה טרם חלוף המועד הנקוב לעיל, הוא יחויב  רוכשככל שה . 12.3
 .למשב"ש₪  450,000בתשלום של 

המצ"ב עליו יחתום עם החתימה על הסכם זה ובתנאי כתב ההתחייבות  רוכשלהבטחת עמידת ה . 12.4
תירשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברמ"י ו/או בספרי המוכר בגין ' נספח וכ

התחייבות זאת והמוכר מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך רישום הערה כאמור עפ"י 
 דרישת המוכר.

, עד לרישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין ע"ש דלעיל 12.1-12.4ם מבלי לגרוע מהוראות סעיפי . 12.5
יהיה רשאי להשתמש בדירה למטרות הקבועות בתב"ע, בהיתר ובהתאם להוראות  רוכש, הרוכשה

 והנחיות רמ"י בלבד ולא לכל מטרה אחרת.

ישום על שמו בלשכת ר רוכשועד לרישום זכויותיו של ה לעילד 12.1-12.4ראות סעיפים בכפוף להו . 12.6
שמילא נאי זכיותיו על פי הסכם זה בתכאי להעביר לאחר או לאחרים את ז רוכשהיהא , המקרקעין

לרבות תשלום מלוא התמורה ותשלום יתר התשלומים החלים  את כל חובותיו על פי הסכם זה
כאמור וזאת עד  , ובתנאי שיקבל בכתב ומראש את הסכמת המוכרתעליו על פי הוראות הסכם זה

דירה בלשכת רישום המקרקעין. המוכרת לא תהא רשאית לסרב לתת הסכמתה כאמור לרישום ה
 אלא מטעמים סבירים ורלוונטים לרישום הזכויות בלבד. 
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המוכרת מצידה תיתן את הסכמתה להעברת זכויות דלעיל,  12.1-12.6בכפוף לאמור בסעיפים  . 12.7
  כאמור, בכפוף לקיום כל התנאים כדלקמן:

במקרה של  לנעבר בדבר העברת הזכויות לנעבר. רוכשכדין בין ההמצאת הסכם חתום  .12.7.1
  .העברה ללא תמורה יומצאו תצהירים מאומתים ע"י עו"ד

המצאת אישורים בדבר תשלום כל המסים, האגרות, הארנונות, היטלים והתשלומים  .12.7.2
ו/או הנעבר ואשר יחולו  רוכשמכל מין וסוג שהוא החלים עפ"י חוק ולפי הסכם זה על ה

ההעברה או שינבעו כתוצאה ממנה, לרבות אישור על תשלום כל החובות המגיעים  בגין
  לועד הבית.

, אם היתה כזו, סולקה רוכשהצגת אישור מאת הבנק המעיד כי ההלוואה אותה נטל ה .12.7.3
  , ואישור הבנק בדבר הסכמתו להעברה.רוכשבמלואה או נגררה ע"י ה

  לעיל. 11 פוי הכח הנזכר בסעיףהנעבר יחתום על יפוי כח נוטריוני בנוסח זהה לי .12.7.4

וכל יחידי הנעבר יחתמו על כתב העברת הזכויות וההתחייבויות  רוכשכל יחידי ה .12.7.5
  האמורות בהסכם זה על  שם הנעבר בנוסח מקובל שיקבע ע"י המוכרת.

תשלום לפקודת המוכרת בעבור הוצאות הטיפול בהעברה (לרבות בקשר עם טיפול  .12.7.6
שולם עפ"י הוראות החוק, במידה ולא נקבע תשלום זה בסילוק משכנתא ו/או רישומה) י

  מעלות ההעברה. 0.5% כאמור שאז ישולם סך

והנעבר ימלאו אחר כל  רוכשמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה המוכרת רשאית לדרוש שה .12.7.7
דרישה של המוכרת וימציאו לה כל מסמך נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע יעיל ונכון של 

  ההעברה.

וכן מילוי כל תנאי שיידרש  הבנק המלווהו/או העברת כל בטוחה שייתן השבת כל בטוחה  .12.7.8
 דרש, לעניין העברת הזכויות בבטוחה ו/או בבטוחות, הכלי, אם יהמלווהבנק המ

 באחריות הנעבר ו/או המעביר ובכל מקרה ללא כל אחריות שהיא מצד המוכרת. 

אין באמור לעיל כדי להטיל חבות כלשהיא על המוכרת למעט לעניין פעולתה כחברה  .12.7.9
  משכנת.  

ביטל את הערת האזהרה שנרשמה  רוכשהערת אזהרה, ה רוכשבמידה ונרשמה לטובת ה . 12.7.10
 ונו של המוכר.לזכותו והמציא על כך הוכחה לשביעות רצ

שנים ממועד ביצוע  7או  4ס שנים מקבלת טופ 5מובהר, כי במקרה של העברת זכויות טרם חלוף  . 12.8
כאמור וכמפורט ו/או משב"ש יידרש אישור רמ"י . בגינה נרכשה הדירה, לפי המוקדם ההגרלה
וזאת כתנאי מקדמי  12.4 לעיל וכן למחיקת ההערה הרשומה לטובתה מכח סעיףד 12.1בסעיף 

  לביצוע  העברת הזכויות.

 רוכשהבטחת כספי ה .13

  מצהיר מאשר ומתחייב בזה בנוסף כדלקמן: רוכשה

לצורך מתן  ") הבנק המלווה" בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן:כי ידוע לו כי נחתם הסכם ליווי עם  . 13.1
לטובת הבנק  המלווה בין היתר שיעבוד ו/או תיצור המוכרת ליווי בנקאי לפרויקט שבמסגרתו 

  משכנתא על המקרקעין והמגרש, ולרבות כל הבנוי ו/או שייבנה עליהם.

זכויותיה לבנק המלווה את כל ותמחה   תהמוכרתשעבד  כי ידוע לו כי במסגרת הליווי הבנקאי   . 13.2
לשלם   תמתחייב להיענות להוראה בלתי חוזרת מצד המוכר רוכש.  המכח חוזה זה רוכשכלפי ה

במידה ויוצרו שעבודים נוספים הם יגברו  זה זה לחשבון הליווי.את כל סכומי התמורה כמפורט בחו
  על זכויות הרוכש והרוכש לא יהיה רשאי להתנגד לכך.

 13.2 כי חתימתו על חוזה זה מהווה הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת מצידו לפעול כאמור בסעיף . 13.3
  לעיל.

כי ידוע לו שלבנק המלווה לא תהא כל מחויבות מכל מין וסוג שהוא כלפיו בקשר לבניית הבניין  . 13.4
והדירה ובקשר עם חוזה זה וכי אין ולא תהיינה ו/או תיוחסנה לו כל זכויות, טענות, דרישות ו/או 
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קאיות תביעות מכל מין וסוג שהוא כלפי הבנק המלווה, למעט זכויותיו עפ"י הערבות/  ערבויות הבנ
  שיקבל מהבנק המלווה.

נספח מצורף להסכם זה כידרש על ידי הבנק המלווה ואשר נשיחתום על נספח ליווי בנוסח  רוכשה . 13.5
) (להלן: ו/או כל טופס אחר אשר יידרש ע"י הבנק המלווה  124.24ו/או טופס  144.47  ה'  (טופס

 "נספח הבנק")  .

מלווה בהתאם לחוק המכר הבטחת רוכשי דירות הנן כי ידוע לו שהערבויות אשר תונפקנה ע"י הבנק ה .14
  מע"מ.  אשר אינן כוללות ערבויות

על זכויות לפי חוק המכר   רוכשהודעה ל נספח ח'ממנו ומסומן כ מצורף כחלק בלתי נפרד זה להסכם . 14.1
  .1974 –(דירות)  (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה 

מצהיר שידוע לו כי לפי הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),  רוכשה . 14.2
 7%העולים על "חוק המכר הבטחת השקעות") תבטיח המוכרת את הכספים  -(להלן  1974-תשל"ה

לעיל, ע"י הוצאת ערבות חוק מכר מסוג  3על פי סעיף  רוכשה על ידי להממחיר הדירה ושישולמו 
אם המוכרת תבטח את עצמה אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותי או ערבות בנקאית 

, וכי בלבד ) לחוק המכר2( 2) או 1( 2בהתאם להוראות סעיף  1981 –פיננסים (ביטוח), התשמ"א 
). סוג הבטוחה יקבע על ידי המוכרת על פי "הבטוחה" (להלן:ל פי בטוחות אלו מתחייב לפעול ע

  שיקול דעתה הבלעדי.

 -שיוציא את הבטוחה (להלן  המלווה נותן בזה הוראה בלתי חוזרת למוכרת להעביר לבנק רוכשה . 14.3
על פי  רוכשהבנק)  את כל זכויותיו על פי הסכם זה, בכל מקרה שהבנק ישלם את הסכום המגיע ל

  הבטוחה.

ות בנוסח שיידרש על ידו, לנכ המלווה לבנקמתחייב לחתום על כתב הוראות בלתי חוזרות  רוכשה . 14.4
בטוחה את הסכומים שיהיה חייב לגוף הפיננסי, או לגורם פיננסי המיתרת הכספים שיגיעו לו על פי 

 כספים למימון רכישת הדירה. רוכשאחר שילווה ל

  במעמד מסירת החזקה: . 14.5

תועבר הבטוחה לידיו הנאמנות של נאמן  רוכשבמעמד מסירת החזקה בדירה לידי ה .14.5.1
קבע ע"י המוכרת (להלן: כי דינה, וזהותו תישאינו נמנה על עובדי המוכרת או עור

רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש ו/או "הנאמן") והמוכרת תהא רשאית לבטלה עם 
מקרקעי ישראל על שמו ו/או עפ"י התנאים הרשומים  רשותחתימה על חוזה חכירה בעם 

  .)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( (דירות) בבטוחה, ובכפוף להוראות חוק המכר

וחתימה על מסמך הבנק המלווה במוסח  הפקדת הבטוחה בידיו הנאמנות של הנאמן .14.5.2
מהווה תנאי למסירת או בכל נוסח אחר שיהיה רלוונטי בעת מסירת החזקה   המצ"ב

  .רוכשהדירה לידי ה

אמנות בנישא בכל הוצאה או נזק שיגרמו למוכרת בגין איחור בהפקדת הערבות  רוכשה .14.5.3
  .כאמור

 כל שינוי ו/או ביטול של ההסכם מותנה בקבלת הסכמתו של מנפיק הבטוחה בכתב. .14.5.4

  

 

  פנקס השוברים .15

כי הפרויקט צפוי לקבל ליווי מהבנק המלווה ולכן הדרך היחידה והבלעדית לתשלום  רוכשידוע ל . 15.1
למוכרת על פי ההסכם היא באמצעות שוברי התשלום שימסרו לו על  רוכשסכום כלשהו המגיע מה

בגין רכישת הדירה אלא  תמתחייב בזאת כי לא ישלם סכום כלשהו למוכר רוכשידי המוכרת. ה
 באמצעות שוברי התשלום.

בנק לשום דבר וענין, המצהיר שידוע לו כי תשלום בניגוד לאמור עלול שלא לחייב את  רוכשה . 15.2
 שלא לשלם כל תשלום על פי הסכם זה אלא באמצעות שוברי התשלום. רוכשב הולפיכך מתחיי
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י הפיננסי כדלקמן: שם הפרויקט, יהא רשאי לקבל מידע מהבנק המלווה בדבר מתן הליוו רוכשה . 15.3
פרטי החשבון המיוחד, שוברי התשלום, הנפקת ערבויות המכר וזאת באמצעות אתר האינטרנט 

ו/או באמצעות פניה  טלפונית    של הבנק על ידי הקלדת פרטים המופיעים על גב שוברי התשלום
החשבון תנהל יהבנק בו  על גבי שוברי התשלום ו/או באמצעות פניה לסניף יעפשיולמספר הטלפון 

   המיוחד.

מצהיר כי כתובתו הרשומה בהסכם זה הנה כתובתו הנכונה למשלוח ערבויות חוק המכר  רוכשה . 15.4
מתחייב, להודיע לבנק בכתב על כל שינוי בכתובת שצוינה  רוכששיונפקו לטובתו על ידי הבנק. ה

  על ידו בהסכם המכר.

ימלא בכתב יד ברור וקריא על גבי שוברי התשלום את שמו ומספר תעודת הזהות שלו  רוכשה . 15.5
 בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם המכר, וכן את הסכום לתשלום.   

ל, הרוכש מתחייב לאשר בחתימתו לממש את ערבויות חוק המכר שקיב רוכשבמקרה בו יבקש ה . 15.6
את קבלת חשבונית זיכוי (הודעת זיכוי) שתוציא לו החברה, וזאת כנגד ביצוע התשלום על פי 

 ערבויות חוק המכר.

על כתב או בכל עת לפי דרישת המוכרת לחתום במעמד חתימת הסכם זה מתחייב  רוכשה . 15.7
 . רישת הבנקאו בכל נוסח דומה לפי דו/ כנספח "ה" אשר יצורףהתחייבות, 

אינו רשאי לשנות פרט כלשהו מהפרטים שיוטבעו על גבי שוברי התשלום, אולם במידה  רוכשה . 15.8
להשלים  רוכש, פרטי הדירה וסכום התמורה יהא על הרוכשושוברי התשלום לא יכללו את פרטי ה

 פרטים אלו בעצמו.

פי הנוסח המקובל דף מלווה על  רוכשבמעמד קבלת פנקס השוברים, במקרה של ליווי, יימסר ל . 15.9
  יאשר את קבלתו  בחתימתו.  רוכשבבנק המלווה , וה

בקשר לבנייה  רוכשמוסכם בזאת כי אין לבנק המלווה כל מחויבות מכל מין וסוג שהם כלפי ה .15.10
לא תהיינה כל זכויות, טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל מין וסוג שהם כלפי  רוכשולחוזה זה ול

ע"פ ערבות חוק המכר הבטחת השקעות כהגדרתו להלן ככל שקיבל הבנק המלווה למעט זכויותיו 
  אותה מהבנק המלווה והכל כמפורט בנספח להסכם המכר המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

  הפרות ותרופות .16

תשלום כלשהו מהתשלומים שעליו לשלם עפ"י הסכם זה במלואו, וזאת לא יאוחר  רוכשלא שילם ה . 16.1
ימים לאחר מועד התשלום הנקוב בהסכם זה על נספחיו או לא מילא אחר התחייבות  10-מ

מיום שנתקבל לידיו מכתב התראה  14מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ולא עשה כן גם לאחר חלוף 
  . רוכשהפרה יסודית ע"י המהמוכרת יחשב הסכם זה כמופר 

, תהיה המוכרת רשאית, אך לא חייבת, לבטל את רוכשהופר ההסכם הפרה יסודית על ידי ה . 16.2
על פי  מוכרתל תהעומד ד ו/או תרופהמבלי לגרוע מכל סעזאת ו ההסכם ולמכור את הדירה לאחר

  .דין כל חוק ו/או הסכם זה ו/או על פי

המזכה את המוכרת בביטול הסכם כדין, אף אם לא בוטל, , רוכשבכל מקרה של הפרת הסכם ע"י ה . 16.3
אחוזים) מהתמורה, כשסכום זה מחושב כשהוא  שני( 2%למוכרת סכום השווה ל  רוכשישלם ה

צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה בנספח ג', כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, והמוכרת תהיה 
. בחרה המוכרת בביטול רוכשע"י הרשאית לחלט לטובתה סכום זה מתוך הסכומים ששולמו לה 

את יתרת הכספים המגיעים  רוכשההסכם כאשר היא זכאית לכך כאמור לעיל, תחזיר המוכרת ל
יום מיום ביטול ההסכם  45 ךלאחר החילוט כאמור לעיל תולרבות החלק היחסי משכ"ט עו"ד, לו, 

זכות המוכרת לתבוע את יובהר כי אין באמור כדי לפגוע ב או מיום פינוי הדירה, לפי המאוחר.
  זכות ו/או סעד ו/או תרופה אשר נגרמו לה. נזק ו/או הרוכש על כל 

מוותר מראש  רוכשתעשה כשהם צמודים בתנאי נספח ג', אך ללא ריבית, וה רוכשהשבת הכספים ל
  .על כל טענה או דרישה בקשר לכך

מכלליות האמור לעיל  בפועל, ומבלי לגרוע רוכשכתנאי להשבת החלק מהתמורה ששולם על ידי ה . 16.4
  ומכל הוראה אחרת של ההסכם יבצעו הפעולות הבאות:
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הסכם  ביטוליחתום על כל מסמך ותצהיר הנדרשים לצורך הודעה לרשויות על  רוכשה .16.4.1
 המכר.

מתחייב לשתף פעולה  רוכשישיב למוכרת את הבטוחות לדרישתה הראשונה. ה רוכשה .16.4.2
עם המוכרת בקשר עם השבת ו/או ביטול הבטוחות ככל שיידרש, ובכלל זה לחתום על 
כל מסמך ולמסור כל מסמך הדרוש לצורך כך. המוכרת תהיה רשאית לנקוט בכל 

 האמצעים שתמצא לנכון כדי להביא לביטול הבטוחות ובכלל זה שימוש בייפוי הכח.

ברי התשלום שקיבל מהמוכרת לצורך ביצוע התשלומים ישיב למוכרת את כל שו רוכשה .16.4.3
 ואשר לא נעשה בהם שימוש, ככל שקיבל שוברים כאמור.

בחרה המוכרת בביטול ההסכם כאשר היא זכאית לכך, הרי שבנוסף לתנאים הנקובים לעיל יחולו  . 16.5
 בפועל ההוראות הבאות: רוכשעל השבת החלק מהתמורה ששולם על ידי ה

 את הסכומים הבאים:  רוכשם שהתקבל ממכירת הדירה להמוכרת תנכה מכל סכו

כדי לפגוע בזכות המוכרת אין באמור  לעיל 16.3הפיצויים המוסכמים הנזכרים בסעיף  .16.5.1
ובלבד שלא  זכות ו/או סעד ו/או תרופה אשר נגרמו להנזק ו/או לתבוע את הרוכש על כל 

 .. יגבה כפל פיצוי בגין אותו ראש נזק

על  רוכשכל תשלום הדרוש לסילוק כל שעבוד ו/או הלוואה הרשומים לטובת ו/או בגין ה .16.5.2
 הדירה.

התברר לאחר שנוכו כל הסכומים דלעיל כי סכום הניכויים עולה על חלק התמורה  .16.5.3
  למוכרת את ההפרש ביניהם. רוכשישלם ה רוכשששולם על ידי ה

 רוכשמכל סכום שיגיע ל רוכשהמוכרת תהייה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה לטענתה מן ה
מהמוכרת, יהא מקור החיובים אשר יהא, בין שהחיובים קצובים ובין שאינם קצובים ולרבות 

 חיובים שטרם הגיע מועד פירעונם.

  מהמוכרת מכל סכום שיגיע למוכרת ממנו. לא יהיה רשאי לקזז כל סכום המגיע לו   רוכשה

לא תעמוד כל זכות עיכבון על רכוש של המוכרת מכל סוג שהוא, לרבות על הדירה או כל  רוכשל . 16.6
 חלק אחר בפרויקט.

את תשלום מלוא הנזקים  רוכשאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המוכרת לתבוע מה . 16.7
  .שיגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או ביטולו

(לרבות מלוא  את מלוא התמורה רוכשמוכרת לא תהיה רשאית לבטל את ההסכם אם שילם הה . 16.8
  , קודם להוצאת הודעת ביטול ע"י המוכרת.הפרשי ריבית והצמדה)

בתשלום כל סכום  רוכשבנוסף על כל תרופה אחרת שיש למוכרת, הרי שבגין כל פיגור שיפגר ה . 16.9
, ימים מיום דרישת היזם לתשלום 14עלה על ובלבד שהפיגור י המגיע ממנו למוכרת לפי ההסכם

למוכרת על כל סכום שיפגר בתשלומו דמי פיגורים ממועד הפירעון הנקוב בהסכם  רוכשישלם ה
וזאת מיום הפיגור ועד לתשלום בפועל. כל  שנתי  7.5%ועד לתשלומו בפועל ריבית פיגורים בשיעור

סכום של דמי הפיגורים ייחשב כסכום התמורה המקורי לכל דבר ועניין ויחולו עליו כל ההוראות 
   והכללים החלים על סכום התמורה. 

לעיל  5.3הימים הנזכרים בסעיף  60תקופה העולה על  רוכשאיחרה המוכרת במסירת הדירה ל .16.10
זכאי, , לקבל  רוכש, יהיה הלעיל 5.7 5.4,5.3.1יבות הנזכרות בסעיפים לא מאחת או יותר מהסוש

האחור, החל מהמועד  ימהמוכרת פיצוי חדשי קבוע, מוסכם ומוערך מראש לכל חודש מחדש
המוסכם למסירה ולמשך שמונה חודשים סכום השווה לדמי השכירות של דירה דומה בגודלה 

 רוכש. החל מהחודש התשיעי ואילך יהיה ה1.5 -ל בובמיקומה לדירה נשוא הסכם זה כשהוא מוכפ
 בלבד.  1.25 -זכאי לסכום השכירות האמור כשההוא מוכפל ב

  :רוכשמשכנתאות והלוואות לבקשת ה .17

להלוואה לצורך מימון רכישת הדירה, יהא עליו לברר בבנק את כל התנאים  רוכשאם יזדקק ה . 17.1
  רעון ההלוואה.יוהביטחונות שיהיה עליו לתת לבנק לצורך קבלת ההלוואה וכן את תנאי פ



 ברזאני מבשרת החדשה 
 

            ____________  
 הרוכש                     

 

זכויותיו עפ"י ההסכם  ו/או משכנתא  ישא בכל האגרות וההוצאות הכרוכות ברישום משכון רוכשה . 17.2
  לטובת הבנק.

מהתמורה לפי הגבוה מביניהם, ₪  100,000או  10% למוכרת לפחות  ישלם רוכשלאחר שה . 17.3
כתב התחייבות אשר תנאיה יהיו אך  רוכשממקורותיו העצמאיים, מתחייבת המוכרת להמציא ל

ורק בנוסח שיהא מקובל על המוכרת, בכל מקרה, עד לתשלום מלוא התמורה, יכלול נוסח 
ם משכנתא בהעברת מלוא סכום ההלוואה  ההתחייבות סעיף לפיו מותנית ההתחייבות לרישו

  של המוכרת.  בפנקס השוברים שיפורטלחשבון 

לשלם  רוכשדרש הייבקש לגרור משכנתא קיימת ולרושמה על זכויותיו בדירה, י רוכשבמקרה שה
 נוספים מהתמורה לפחות,  10%  -כספים ממקורותיו העצמאיים בשיעור סכום הגרירה ו  למוכרת

  לעיל. 17.3וזאת כתנאי למתן התחייבות כאמור בסעיף 

מוסכם כי הסכם זה והתשלומים הקבועים ומועדם אינו מותנה בקבלת הלוואה כאמור והרוכש  . 17.4
בנק, וכי ענין זה מצוי באחריותו מתחייב לבצעם במועדם אף אם לא תאושר לו משכנתא על ידי ה

 וכי אם לא יקבל הלוואה לא יהווה הדבר עילה לביטול ההסכם. רוכשהבלעדית של ה

 יכלל .18

על פי הסכם זה או על פי כל דין או לא השתמשה בזכות  הלא השתמשה המוכרת בזכות מזכויותי . 18.1
נע הדבר ממנה לתבוע ואף לא ימ יתור מצדה על הזכות האמורהוייחשב הדבר כו לא -כאמור במועד 

  .ובכתבתביעה כלשהי את הקונים אלא אם כן צוין אחרת במפורש 

ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד מהצדדים במקרה מסוים לא יהוו תקדים למקרה אחר. לעניין  . 18.2
 הסכם זה לא יהא תוקף לשום ויתור או ארכה אלא אם ניתנו בכתב.

בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו לא יהיו בני תוקף אלא שום ויתור, ארכה, או הנחה או שינוי  . 18.3
 אם יעשו בכתב ויבואו עליהם חתימת שני הצדדים.

הוא יהיה רשאי  רוכשלבטל את ההסכם לגבי אחד מיחידי ה תרשאי ת תהיהבכל מקרה שהמוכר . 18.4
הבלעדי. ביקש אחד מיחידי  ה, הכל לפי שיקול דעתרוכשלבטל את ההסכם ביחס לכל יחידי ה

ת לוותר על הסכם מאת המוכר רוכשלבטל הסכם זה, או ביקש אחד מיחידי ה תמאת המוכר כשרוה
דינו כדין ביטול ו/או  רוכשלכך, הרי הביטול ו/או הוויתור של אחד מיחידי ה הסכימהזה והמוכרת 

 .רוכשוויתור של כל יתר יחידי ה

כם זה לכל אדם או גוף המוכרת תהא זכאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הס . 18.5
 רוכשמשפטי. העביר המוכרת את התחייבויותיה ו/או זכויותיה כאמור תודיע המוכרת על כך ל

ובכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם זה תוותר המוכרת אחראית למילוי התחייבויותיה עפ"י הסכם 
 זה.

חבים ואחראים  שרוכמתייחס ליותר מאדם (או גוף) אחד, יהיו כל יחידי ה רוכשקרה שהמונח הבמ . 18.6
תחייב את כל יחידי  רוכשהסכמה, פעולה וחתימה של מי מיחידי ה על פי הסכם זה ביחד ולחוד.

 .רוכשה

לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד  4-ו 3מקום השיפוט יקבע בהתאם לתקנות סכם בזה כי מו . 18.7
  , לפי העניין.1984 –

ותהיה רשאית לשעבד את  מזרחי טפחות בע"מ לטובת בנק שעבדה את המקרקעין  המוכרת . 18.8
בכל עת, באופן ננסי יו/או כל גוף ו/או מוסד פו/או חברת ביטוח המקרקעין בעתיד לטובת בנק 

ובתנאים שיוסכמו עם הבנק או לפי העניין עם חברת ביטוח, לרבות רישום שעבוד לטובתם על 
  המקרקעין בזכויות קודמות על פני כל זכות אחרת.

הסכמתו הבלתי חוזרת לרישום השעבודים כאמור לעיל   רוכשימתו על הסכם זה נותן הבעצם חת
  .והוא לא רשאי להתנגד לכך

מצהיר שידוע לו כי משרד עוה"ד י. לומברוזו ושות' ו/או עו"ד ישי ליברמן מייצג את  רוכשה . 18.9
 םידי המוכרת לטפל בביצוע הרישום בלשכת רישום המקרקעין, וה-על והמוכרת בעסקה זו, ומונ

 .רוכשמייצג את ה םאינ
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מסכים לכך שכל אחד מעוה"ד של המוכרת ו/או מי שימונה על ידם, יטפל בהליכים  רוכשה
  של הסכם זה. 8הקשורים בביצוע הרישומים נשוא סעיף 

כי ב"כ המוכר אינו מייצג אותו לענין מס הרכישה  רוכשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע ל
וזאת למעט  בלבד רוכש, ועל הרוכשת על הין זה מוטליאלא לעניין הדיווח בלבד וכי האחריות בענ

  חדל ברשלנות או בזדון מצד המוכרתבמקרה של מעשה או מ

למלא אחר כל הוראות החוק הישראלי החלות  רוכשהוא תושב חוץ, מתחייב ה רוכשבמקרה שה .18.10
על תושבי חוץ המתקשרים בהסכם כמו הסכם זה לרבות הצהרה בדבר זכאות לעלות לפי חוק 

  השבות.

תנאי ההסכם משקפים את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים. מבלי לגרוע באמור לעיל מוסכם כי  .18.11
לא יהיו  רוכשזה וכי המוכרת והאת הדירה רק על סמך האמור בהסכם  רוכש רוכשמוסכם כי ה

קשורים בכל התחייבות בע"פ או בכתב, הבטחה או מצג, פרסומים, הצהרות, או טיוטות שאינם 
  נכללים במפורש בהסכם על נספחיו.

אין בכך כדי לשלול מהקונה טענה הנוגעת למקרה בו יהיו חסרים בהסכם פרטים מובהר בזאת, כי  .18.12
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות דין, מובהר כי  שחלה על החברה חובה לציינם עפ"י

 הקונה על פי דין בנוגע למצגים ככל שהוצגו בפניו לפני החוזה ע"י המוכרת. 

התחייבויות המוכרת בהסכם הנן אך ורק בדברים הנוגעים לדירה ולבניין, לחלק היחסי ברכוש  .18.13
כפי שמפורט במפרט הטכני המצ"ב המשותף כמפורט בהסכם זה, לצמידויות המיוחדות ולפיתוח 

. כל הוראה או תרשים שבמסמכי ההסכם שאינם נוגעים לדירה ולבניין בלבד, אינם באים כנספח ב'
 אור כללי ובלתי מחייב ולצרכי המחשה בלבד.יאלא לצורך ת

  כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים. .18.14

הממוניים שביניהם הם על פי ה"שטר  םהעניינייהצדדים מודים בזאת בהודאה גמורה, שכל  .18.15

  .עיסקה" שיש למוכרת ונמצא במשרדה הראשי

, כל דבר לפי כל האמור לעיל נעשה בקנין גמור אגב סודר כתיקון חז"ל, ובקנין שטר וסיטומתא .18.16
ענינו היותר המועיל, ובאופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרא, והתנאים נעשו כתנאי בני 

 .גד ובני ראובן, והכל שריר וקיים

 כתובות .19

הר חוצבים,  11המדע קרית : המוכרתכתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט להלן: . 19.1
  ירושלים.

   : כמופיע בכותרת להסכם זה;רוכשה    

בכל מקרה של שינוי כתובות מתחייבים הצדדים להודיע האחד למשנהו על הכתובת החדשה, אולם  . 19.2
  כל עוד לא יעשו כן, תיחשב הכתובת דלעיל ככתובת המחייבת לכל עניין ודבר.

בדואר רשום על פי כתובתו דלעיל, תיחשב במייל ו/או כל הודעה שישלח צד בהסכם זה למשנהו  . 19.3
ימים מיום המסירה לבית הדואר למשלוח.  5שנתקבלה כדין אצל הנמען לאחר עבור כהודעה 

  דין לכל דבר ועניין.-כתובות הצדדים יהוו גם כתובת להמצאת כתבי בי

מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה כתובותיהם עפ"י הסכם זה יהיו בישראל וישמשו גם ככתובות  . 19.4
  להמצאת כתבי בית דין.

  
  הצדדים על החתום:ולראיה באו 

  
  
  

      
  המוכרת    הרוכש
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י.ד. ברזאני נכסים ובניין 
  ) בע"מ   1983(

  
  : רוכשהצהרת ה

  
 נו/לידיעתי הובאו לעיל 18.5 שבסעיף שהעובדות בזאת ים/ומאשר ים/מצהיר, ________________ מ"הח ו/אני

 וכי המוכרת את ורק אך מייצג ליברמן ישי או/ו'  ושות לומברוזו. י ד"עוה משרד כי נו/לי ידוע וכי נו/לי ו/והובהר
 על נו/לחתימתי קודם כי ים/מצהיר ו/הריני כן. בעקיפין ובין במישרין בין זו בעיסקה ידם על ים/מיוצג ו/אינני

  .נו/מטעמי ד"עו י"ע זו בעיסקה ים/מיוצג להיות נו/זכותי נו/לי הובהרה זה הסכם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'ג נספח    
  תשלומים נספח

  

  ________________ ת.ז ___________

  ________________ת.ז. ___________

  

  

  שניהם ביחד וכל אחד לחוד (יקראו להלן: "הרוכש") 

  

  

  תיאור הדירה  . 1

 ______מס' הדירה: 
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 מס' חדרים כולל ממ"ד : ____

 קומה: _____________

  :הצמדות

  חניה מס' ________

  ________מחסן מס' 

הפרויקט  -(להלן ב' להסכם זה -הכל כמפורט בנספחים א' ו וכן חלק יחסי ברכוש המשותף             

  . )בהתאמה הדירהו

 מסירת הדירה . 2

 2021חודש ינואר מ בו לא יאוחר כפוף לאמור בלחוזה ו 4, כמפורט בסעיף רוכשמסר לחזקתו של היהדירה ת
.  

 התמורה . 3

__ __________של   סך למוכרתלשלם  הרוכש יבלכל התחייבויות המוכרת בהסכם מתחי בתמורה .3.1
 בנוסף. )"התמורה" :להלןכשסכום זה כולל מע"מ. ____________ ₪)  _________________₪ (

, לפי כולל מע"מ כחוקאו חצי אחוז מסכום התמורה ₪  5850 -סכום של  הרוכש ישלם האמור לסכום
  כי סכום זה אינו מהווה חלק מהתמורה וישולם ישירות לב"כ המוכרת. יובהר "דעובגין שכ"ט  הנמוך,

 : להלן המפורטיםמתחייב לשלם את התמורה הנקובה לעיל במועדים ובסכומים  הרוכש .3.2

ישולם במועד חתימת הסכם לחשבון הליווי באמצעות שובר התשלומים.  10%-סך השווה ל .3.2.1
 בנוסף לתשלום זה,  ישולם שכר טרחת עו"ד במועד זה. 

  ימים ממועד חתימת הסכם זה .  30מהתמורה ישולם  5% -סך השווה ל .3.2.2

  חודשים מיום חתימת הסכם זה.   5מהתמורה ישולם  15% -סך השווה ל  .3.2.3

  .  חודשים מיום חתימת הסכם זה  11ישולם  20% -סך השווה ל .3.2.4

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.  17ישולם  10% -סך השווה ל .3.2.5

  חודשים מיום חתימת הסכם זה. 22ישולם  10% -סך השווה ל .3.2.6

  חודשים מיום חתימת הסכם זה.  27ישולם  10% -סך השווה ל .3.2.7

   זה.חודשים מיום חתימת הסכם  30ישולם  10% -סך השווה ל .3.2.8

  ימים לפני מועד במסירה. 7היתרה תשולם  .3.2.9

על הצמדותיה ישולמו אך ורק תשלום אשר ישולם על ידי הרוכש על חשבון תמורת הדירה  כל .3.3
  .המוכרתהרוכש מאשר יקבל  באמצעות פנקס השוברים

רכישת הדירה על פי חוזה  בגין מוכרתלעל חשבון התמורה  מתחייב שלא ישלם סכום כלשהו הרוכש .3.4
  אלא באמצעות שוברי התשלום.המכר 

שינויים בשיעורי המסים  למעטהדירה כאמור לעיל, הינו סופי ולא ניתן לשינוי מכל סיבה שהיא,  מחיר .3.5
, היטלים ואגרות הכל כאמור ובכפוף להסכם ולמעט התשלומים החלים על הרוכש על כאמור בהסכם

בה על הרוכש לשלמו עפ"י הסכם להסכם על כלל סעיפיו הקטנים, וכל תשלום אחר שחו 10פי סעיף 
  המכר. 

המרכזית לסטטיסטיקה,  הלשכה יהמפורסם ע" תשלום ישא הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה כל .3.6
מדד הבסיס ), וישולם  –(להלן ידוע בעת חתימת הסכם זה המדד המחייב להסכם זה הנו המדד אשר 

  .לעילביחד עם הפרשי ההצמדה במועדים כאמור 

   מובהר בזאת כי הפרשי ההצמדה בגין כל תשלום הינם חלק בלתי נפרד מקרן אותו תשלום לכל דבר ועניין.

הצמדה, בין מדד הבסיס לבין המדד  הפרשיבו, ייווספו  15 -תשלום שישולם מהראשון לכל חודש ועד ל לכל
לחודש ועד לסוף החודש, יחושבו הפרשי ההצמדה  16 -מהלאותו חודש. כל תשלום שישולם  15 -שיתפרסם ב

   הידוע בעת התשלום. המדדבין מדד הבסיס לבין  

    כי לצורכי הסכם זה, מדד שלילי יחשב כמדד בשיעור אפס. מוסכם

 ע"ח התמורה. תשלומיםרשאי להקדים לא יהא  הרוכש . 4
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הצמדה כאילו הרוכש , ישלם ללא הסכמת המוכרתתשלום את הקדים במקרה בו הרוכש ימובהר בזאת כי  . 5
 שנקבע כמפורט מעלה.שילם במועד התשלום 

את כל שוברי התשלום מוכרת לשמור אצלו את פנקס השוברים בשלמותו, ולהשיב לרוכש מתחייב בזאת  . 6
  שלא שולמו על ידי הרוכש, מכל סיבה שהיא.

את העתק  029406001הרוכש מתחייב להעביר למוכרת בפקס שמספרו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  . 7
השובר המשולם לחשבון הנ"ל על מנת לאפשר למוכרת לוודא שהרוכש קיבל ערבות בנקאית מתאימה ועל 

 מנת להוציא חשבונית מס.

וההיטלים שלא נקבע להם בחוזה  על הרוכש להשלים עד מועד מסירת החזקה את כל התשלומים הנוספים . 8
תאריך תשלום, ובכלל זה תשלומים או היטלים שאינם ידועים בעת קביעת המחיר בחוזה ושחלים על הרוכש 

  לפי תנאי החוזה.

כל תשלום על חשבון מחיר הדירה כולל מע"מ בשיעור החוקי כפי שהוא בתוקף ביום החתימה על ההסכם.  . 9
כש בשיעורים החוקיים כפי שיהיה מעת לעת (עליה או ירידה), בכל מועד מס ערך מוסף יחול וישולם ע"י הרו

תשלום בפועל של התשלומים המפורטים בהסכם (למען הסר ספק השינוי יחול ביחס לתשלומים שיבוצעו 
  לאחר מועד השינוי במע"מ ולא על תשלומים שכבר שולמו).

יב בו לפי ההסכם אם חל לגביו מע"מ ובכלל הרוכש מתחייב לשאת במע"מ כדין בגין כל תשלום אחר שהוא חי .10
זה תשלומי חובה, אגרות, השתתפות בהוצאות רישום, שינויים ותוספות, תוספת למחיר הדירה שתתווסף 

  , גם אם תהיה הפחתה בשיעור המע"מ.'על פי ההסכם, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים וכו

ת בנספח זה לעיל בדבר הפרשי הצמדה וריבית למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות האמורו .11
פיגורים לרבות אופן חישוב ומועדי תשלומים, יחולו גם על כל תשלום מכל סוג שהוא שעל הרוכש לשלם 

  למוכרת ו/או לצד ג' אחר על פי האמור בהסכם. 

  ;הצדדים על החתום באו ולראיה

  

  

  

  __________________            _____________  

  הרוכש                 המוכרת     

  

  

  

  

  נספח ד'
  

  ייפוי כח בלתי חוזר
  

  אני/ו החתום/מים מטה
  
  ______________ ת.ז. ______________ 

  
  ______________ ת.ז. ______________

  
  
  

ממנה/ים ומייפה/ים בזאת את כוחם של כ"א  עו"ד יצחק לומברוזו ו/או עו"ד אורי לומברוזו ו/או א. בנקי ו/או ח. 
זפרני ו/או ל. ברדריאן ו/או ב. גאנוניאן ו/ואו י. גוטניק ו/או מ. ארז ו/או ג. הללי  ו/או י. ליברמן  להופיע ולפעול 

 152-0103655כמתחם ב' תכנית מס'  31חלקה  30466כגוש בשמנו ובמקומנו בכל הקשור המקרקעין הידועים 
במבשרת ציון, תיק רשות מקרקעי ישראל המצוי  202 ס'מגרש מ) "התב"ע"(התכנית הנ"ל על נספחיה תקרא להלן:

גרש מ 152-0103655תכנית מס'  32חלקה  30466א' וכן את המקרקעין הידועים כגוש  10695079) מס' "רמ"י"(להלן:
תכנית מס'  26חלקה  30466א  וכן את המקרקעין הידועים כגוש 10695087צוי במבשרת ציון תיק רמ"י המ 203 ס'מ
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 –(להלן ) "המכרז"(להלן:  309/2015א וזאת בהתאם למכרז ים/10695095תיק רמ"י  204 ס'מגרש מ 152-0103655
  כדלקמן:, באופן )"המתחם" ו/או" הפרויקט" ו/או "המקרקעין"ו/או "המגרש" 

  
חוק המקרקעין),  -(להלן  1969 -לחתום על שטר/י מכר ו/או חכירה לדורות במובן חוק המקרקעין, תשכ"ט   .1

לרבות שטר/י חכירת משנה או שטר/י חכירה בדרגה אחרת או על שטרי העברת חכירה בתור חוכר או חוכר 
ס כשהוא פנוי או של הנכס החכירה) או על שטר/י מכר בתור קונה לפי הענין, של הנכ -משנה לדרגותיו (להלן 

כשעליו מבנה או הנכס כשעליו ייבנה מבנה בעתיד, בין שהמבנה רשום כבית משותף לפי חוק המקרקעין ובין 
שיירשם בעתיד כבית משותף, ובין שהמבנה הינו בית בודד בנוי או יחידה למטרה אחרת או תא לכל מטרה 

למעט זיקות הנאה לענין חוק המקרקעין, והכל  שהיא, וזאת כשהנכס חופשי ממשכנתא/ות ו/או שעבודים
  בתנאים שכל אחד מבא/י כחי/נו ימצא/ו לנכון.

  
למשכן את הבעלות או החכירה או את זכויותי/נו בנכס במשכנתא/ות ו/או במשכון/ות בדרגה ראשונה או   .2

משכון/ות פסו או בכל דרגה אחרת, ולחתום בשמי/נו על שטר/י משכנתא/ות ו/או -בדרגה ראשונה פרי
  בתנאים כפי שיקבעו על ידי המלווים, או כפי שימצא לנכון כל אחד מבא/י כחי/נו, וכן לפדותן או לתקנן.

  
לבטל את הערת האזהרה או הערות האזהרה ו/או המשכון או המשכונות הרשומות ו/או שיהיו רשומות   .3

  . לטובתנו בגין ההסכם
    
 לשכת רישום המקרקעין ו/או רשם המשכונות, קרקעי ישראל,לשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופיע במנהל מ  

מחלקת אגף מירשם והסדר מקרקעין, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי ובכל 
מקום אחר בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום 

ת טאבו, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות על בקשות, כל מיני שטרו
וכל מסמך וניר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנזקציה ברכוש נ"ל או איזו שהיא 
פעולה הקשורה ברכוש הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הרכוש רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני 

, לרבות בקשות כל מוסד לשם בוררות כל התחייבויותיו במשכנתא הרובצת על הרכוש, על שמו של צד ב'
  לביטול משכון.

  
להסכים ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל בקשה, הצהרה, תכנית, מפה או מסמך אחר לביצוע איחוד   .4

שות וגם/או לאיחוד החלקות חלקות אדמה ו/או לביצוע כל פעולה של פיצול הקרקע למספר חלקות חד
החדשות הנ"ל ולפיצולן מחדש, הפרשה לצרכי ציבור וגם/או כל פעולה אחרת לפי חוק התכנון והבניה, 

בקשר לקרקעות  1943 -חוק התכנון והבניה) ו/או פק' הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) -(להלן  1965 -תשכ"ה 
  לנכון כל אחד מבא/י כחי/נו. הכל כפי שימצא -הכלולות בקרקע שעליה יימצא הנכס 

  
בשמי/נו ובמקומי/נו לרישום המבנה בו מצוי הנכס כבית  -כשאחר/ים בקש/ו  -לבקש או להסכים   (א)  .5

משותף לפי חוק המקרקעין, כשהמבנה לבדו יהיה בית משותף או כשהמבנה ביחד עם בית/ים ו/או 
עין; להוציא חלק/ים מן הרכוש בנין/ים אחר/ים יהיו ביחד בית משותף אחד, לפי חוק המקרק

  המשותף של הבית המשותף בו מצוי הנכס ולהצמידו/ם לכל דירה או יחידה אחרת שבבית המשותף. 
  

להצמדות של חלק או חלקים מהרכוש המשותף שבבית  -כשאחר/ים בקש/ו  -לבקש או להסכים   (ב)  
נקס הבתים המשותפים; המשותף לכל דירה או יחידה אחרת בבית המשותף ולרישום ההצמדות בפ

לבטלן או להעבירן מדירה אחת לאחרת; לרשום שעבודים ו/או זיקות הנאה על הנכס, לרבות על 
חלק/ים ממנו, לזכות הנכס ו/או לחובתו, לרבות זיקות הנאה לשמוש להולכי רגל ו/או לכלי רכב אל 

  וממקומות החניה או לגישות לבתים ולרחובות.
  

וק המקרקעין או להסכים לרישום התקנון כנ"ל בין בעלי הדירות שבבית לרשום תקנון במובן ח  (ג)  
המשותף, לשנותו, לתקנו או להחליפו מידי פעם בפעם; לבקש או להסכים (כשאחר/ים מבקש/ים) 

  תיקון הצו לרישום הבית כבית משותף.
  

 -י פעם בפעם באי/י כחי/נו יהיה/ו זכאי/ים להשתמש בסמכות מסמכויות שבסעיף זה, בכל עת, ומיד    
  הכל בתנאים שימצ/או לנכון.

  
לרישום הערות אזהרה לפי חוק המקרקעין בפנקסי  -כשאחר/ים בקש/ו  -לבקש או להסכים   (ד)  

המקרקעין בגין הסכם או חוזה בדבר בניית דירה או דירות במבנה בו מצוי הנכס, וכן לבקש, או 
רישום של הערות אזהרה, לרבות בקשה או להסכים כשאחר/ים בקש/ו, צימצום או ביטול או שינוי ב

הסכמה, כשאחר/ים בקש/ו, לרישום בפנקסי המקרקעין של עסקה בנכס או של פעולה אחרת כלשהיא 
בכפוף  -אשר תתבצע לפי חוק התכנון והבניה ו/או לפי חוק המקרקעין ו/או לפי דין אחר כלשהוא 

הכל כפי שכל אחד מבא/י כחי/נו ו -להערת האזהרה הרשומה או למרות הערת האזהרה הרשומה 
  ימצא/ו לנכון.

  



 ברזאני מבשרת החדשה 
 

            ____________  
 הרוכש                     

 

לייחד הערת אזהרה על חלקת משנה המתאימה, לפי הצורך, בעת רישום הבית בפנקס הבתים   (ה)  
  המשותפים ולחתום ולהגיש בשמי/נו כל בקשה או הצהרה הדרושות לכך.

  
מסמך אחר כנדרש לפי חוק מס לבקש או למסור ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו כל בקשה, הצהרה או   (ו)  

על תיקוניו ו/או לפי כל חוק אחר ו/או כל דין אחר, ולחתום בשמי/נו ובמקומי/נו  1963 -שבח מקרקעין 
  על כל מסמך בהקשר זה.

  
לחתום על כל מסמך אשר באי/י כחי/נו ימצא/ו לנכון באשר לצימצום, ביטול, שינוי או החזר של כתב   (ז)  

ת ביטוח או כל בטחון אחר שניתן לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות ערבות בנקאית או פוליס
  , כפי שישנו או כפי שיתוקן או ישונה מידי פעם בפעם.1974 -של רוכשי דירות) תשל"ה 

  
לחתום על חוזה חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל ועל בקשה למתן התחייבות לרישום משכנתא בקשר   (ח)  

  מקרקעי ישראל. עם רישום זכויותינו במנהל
  
לבצע כל מעשה, פעולה או עסקה אשר לפי הסעיפים הקודמים יחייבו את באי כחי/נו להופיע בשמי/נו   .6

ובמקומי/נו בפני מינהל מקרקעי ישראל, רשם המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, הממונה על 
וכן בפני כל מוסד או גוף, תאגיד, המירשם, המנהל הכללי (הכל במובן חוק המקרקעין), המפקח על מטבע חוץ 

או פקיד ממשלתי או עירוני ולחתום בשמי/נו על כל הצהרה, בקשה (לרבות בקשות והצהרות לענין קבלת 
היתרי בניה להקמת בנינים ו/או בתים נוספים על הקרקע שעליה יוקם הנכס, לרבות הוספת קומות או 

י דירות בבית משותף, תקנון לפי חוק המקרקעין או על מבנים), שטרי ויתור, תכניות, מפות, הסכם בין בעל
כל מסמך אחר שיהיה צורך בו או אשר ידרש למען תת תוקף ולהוציא לפועל את הסמכויות, המעשים 

 -והעסקות הניתנות ביפוי כח זה, וזאת הן לפי חוק המקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוק השליחות, תשכ"ה 
  דין אחר הנוגע לענין. (ללא הגבלה) והן לפי כל 1965

  
בא/י כחי/נו יהיו רשאי/ם, על פי שיקול דעתם, להעביר את הסמכויות הניתנות ביפוי כח זה, כולן או מקצתן,   .7

לאחר ו/או לפטר כל אדם שימונה כנ"ל על ידו/ם ולמנות אחר/ים תחתיו/ם, ואני/ו הח"מ מסכים/ים למעשים 
או של כל מי שיתמנה על ידו/ם ושנעשו בתוקף יפוי כח זה של כל אחד מבא/י כחי/נו לפי יפוי כח זה 

ומשחרר/ים אותו/ם מכל אחריות אישית כלפי/נו בקשר למעשים כנ"ל, וכל מה שיעשה כל אחד מבא/י כחי/נו 
כנ"ל יחייב אותי/נו ואת הבא/ים במקומי/נו ואני/נו נותן/ים הסכמתי/נו מראש לכל מעשה/ים כנ"ל 

ם שיעשה/ו על ידי כל אחד מבא/י כחי/נו לעיל כאילו המעשה/ים נעשה/ו אישית ומאשר/ים מראש כל מעשה/י
  על ידי/נו.

  
יפוי כח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/ו וכל מי שיבוא במקומי/נו או תחתי/נו זכאי לבטלו, לשנותו או   .8

נו, הואיל וזכויות צד שלישי /לתקנו והוא מחייב אותי/נו ו/או את הבאים במקומי/נו או תחתי/נו לרבות יורשי
תלויות בו, היינו בעלי הקרקע הרשומים כעת או שירשמו כבעליה ו/או בעלי זכויות אחרים במבנה/ים שיוקמו 
על הקרקע  ו/או בנק למשכנתאות ו/או כל אדם או מוסד כספי אחר שהסכים להלוות לי/לנו כספים תמורת 

  רישום משכנתא/ות ו/או משכון/ות לגבי הדירה.
  

אני/ו מצהיר/ים בזה כי הנני/ו מוותר/ים ויתור גמור לעשות בעצמי/נו או על ידי מישהו אחר מלבד מיופה/י   
כחי/נו את כל הפעולות, או איזו מהן, הנזכרות ביפוי כח זה וכל אחד מבא/י כחי/נו לעיל יהיה/ו זכאי/ים 

  למנוע בעדי/נו מלבצע כל פעולה כזו.
  
וי כח זה מתייחסת לכל חלקת/ות האדמה או לקטע/ים ממנה/מהן או לכל הקרקע הנזכרת במבוא ליפ  .9

חלקת/חלקות אדמה אחרת/אחרות לרבות חלק ממנה/מהן שתיווצר/נה עקב רישום ו/או תיקון רישום ו/או 
פיצול כל חלקת/ות האדמה שבגוש/ים הנ"ל למספר חלקות חדשות ו/או איחוד של חלקות אדמה ו/או 

  אדמה, שבאותו/ם גוש/ים. לאיחוד של חלקי/חלקות
  
  

  ולראיה באתי/נו על החתום
  
  
 חתימה:_____________                                    ______________________   
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  נספח ו'

  חסר דירה רוכש דירת מחיר למשתכן –כתב התחייבות 

  

  אני/אנו החתומים מטה : 

  

  _____________________, ת.ז. _____________________

  _____________________, ת.ז. _____________________

  

(להלן: "דירת  מבשרת ציון -ב "ברזאני מבשרת החדשה"חתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרוייקט 
  .510993389) בע"מ ח.פ 1983י נכסים ובניין (י.ד. ברזאנמחיר למשתכן") עם המוכרת 

ידוע לי/לנו שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, כהגדרת מונח זה 
בו זכה המוכר (להלן: "המכרז"), על הכללים הקבועים בו לעניין דירה כאמור, לרבות כללים  309/2015ים/במכרז 

  לרוכש הדירה.המתייחסים 

  לפיכך, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידי/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויות המפורטות להלן :

1.  



 ברזאני מבשרת החדשה 
 

            ____________  
 הרוכש                     

 

אני/אנו מצהיר/ים כי אני/אנו "חסר/י דירה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אני/אנו  .1.1
 מחזיק/ים באישור הזכאות הנדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן. 

 "חסר קרקע ביעוד מגורים", בנוסח המצ"ב (נספח ח' לחוברת המכרז). –כמו כן, חתמנו על תצהיר 
שנים  5ם בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן, החל מיום רכישתה ועד חלוף אני/אנו מתחייב/י .1.2

 לדירה.  4מיום קבלת טופס 
השנים האמורות, על כל הסכם לפיו הזכויות  5כמו כן, אני/אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום 

  השנים הנ"ל. 5בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום 
בינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה של מימוש התחייבות זו וזכויות משרד ה .2

דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעניק לנו הלוואה המובטחת במשכנתא בדירת מחיר למשתכן, בנסיבות 
 של אי פירעון ההלוואה על ידינו לבנק.

3.  

a. שם הערת אזהרה בלשכת הנני/נו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדינת ישראל, תיר
רישום המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן, על פי כתב 

 התחייבותי/נו זו.
b.  ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים כי ככל שאפר/נפר התחייבויותיי/התחייבויותינו זו, אחויב/נחויב

  למשרד הבינוי והשיכון.₪  450,000בתשלום בסך של 
 

_______________________                                                            _______________________  

  שם:       שם:                                                                                                 

  
  אישור

  
הריני לאשר כי ביום ____________ הופיע/ו בפניי, עו"ד __________________, בכתובת 
________________________ מר/גב' __________________, ת"ז _________________ המוכר/ים לי 

וק אם לא באופן אישי, ולאחר שהוזהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בח
  יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפניי. 

______________________ 
                                                                                                                             

 _____________,עו"ד
  
  

  נספח ז'

 חסר קרקע ביעוד מגורים -תצהיר 

יחיד או בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם  -" יחידיוהריני מצהיר, כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיחידיו ("
ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), זכויות (בחלק שעולה על שליש)  21מלאו להם 

    למגורים, על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כמפורט להלן:בקרקע המיועדת 

  .1972-בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב -

לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון:  זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה -
  ב).ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"

  זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.  -

  

  הגדרות:

    תא משפחתי:
  

  זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל). -
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חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של  3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  -
 משרד הבינוי והשיכון. 

שנה, המתגורר עמו דרך קבע  21הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  -
בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או  50% -ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד

שנים שקדמו למועד  6 -במהלך הנישואין (קודם לגירושין) ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב
 הגשת הבקשה.

  
 שם משפחה: ___________ שם פרטי: _______________מספר ת.ז.: ___________

  ______מספר ת.ז.: ___________שם משפחה: ___________ שם פרטי: _________

  

____________________                                                      חתימת המצהיר/ים* ____________________
    

  
    * במקרה של בני זוג, נדרשת חתימה של שני בני הזוג על התצהיר. 

  

  אישור:

ם ______________ הופיע בפני מר/גב' _______________ אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר בזה כי ביו
ת.ז. ___________________, ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפני.

  

  חתימה וחותמת    תאריך     רישיון מס'           שם מלא של עורך הדין

________________         _____________  ________  _____________  


