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ש
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י
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(כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד בערבות הדדית ,להלן" :הקונה")

הואיל

והחברה חתמה ביום  25.3.2018על חוזה חכירה מהוון (להלן" :הסכם החכירה") עם
רשות מקרקעי ישראל בהתאם לתנאי המכרז של רשות מקרקעי ישראל מס' מר250/2017/
"מחיר למשתכן" והחלטת ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל מיום 27.11.2017
(להלן" :המכרז") הכל בקשר עם המקרקעין הידועים כגוש 2767 :חלקה ( 166בחלק) וגוש:
 2768חלקות מס'( 4 :בחלק)( 25 ,בחלק) ו( 26-בחלק) ,מגרשים 321-327 :בגן יבנה לפי
תכנית תמל  1003/בשטח של  19,912מ"ר בגן יבנה (להלן" :המקרקעין").

והואיל

ובהתאם להסכם החכירה ,המוכרת תהיה זכאית לפתח ,לבנות ולהקים על המקרקעין
פרויקט מגורים בן  15בניינים שיכלול כ –  285יח"ד ;

והואיל

ועל פי החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה "גן יבנה" ,תנאי לאכלוס הפרויקט הינו הקמת
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תחנת שאיבה לפי אישור מהנדס הוועדה המקומית (להלן" :עבודות תחנת השאיבה")
כמפורט בסעיף  6.7להסכם זה;

והואיל

וחל עיכוב משמעותי בתחילת ביצוע עבודות חברת החשמל במקרקעין ,עבודות אשר יידרשו
לצורך חיבור הפרויקט למערכת החשמל (להלן" :עבודות חברת החשמל");

והואיל

וברצון הקונה לרכוש מאת המוכרת וברצון המוכרת למכור לקונה את הממכר ,כהגדרתו
בסעיף  3להלן ,וזאת בתנאים ובתמורה המפורטים להלן בהסכם זה;

והואיל

והצדדים הסכימו על תנאי ההתקשרות ביניהם;

.1

.2

מבוא

.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם.

נספחי ההסכם

.2.1

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן כחלק מחייב ובלתי נפרד הימנו.
בכל מקום להלן בו ייאמר הסכם זה ,משמעו הסכם זה על כל נספחיו.

.2.2

ואלו נספחי ההסכם:

נספח "א"

-

התנאים המיוחדים;

נספח "ב"

-

מפרט טכני;

נספח "ג"

-

תוכניות הממכר;

נספח "ד"

-

ייפוי-כוח בלתי חוזר;

נספח "ה"

-

נספח הבנק המלווה;

נספח "ו"

-

מכירה טרום היתר;

נספח "ז"

-

תצהיר איסור על מכירת זכויות לנתין זר;

נספח "ח"

-

נספח יצירת קשר;

נספח "ט"

-

כתב התחייבות של רוכש דירת מחיר למשתכן לטובת משרד
השיכון והבינוי ותצהיר העדר יחסים מיוחדים (ט';)1

נספח "י"

-

תצהיר חסר קרקע;
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.2.3

.2.4

נספח "יא"

-

עדכון לפי סעיף 2א 1לחוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של
רוכשי דירות) התשל"ה – ;1974

נספח "יב"

-

קריטריונים למשפרי דיור;

מוסכם בזאת על הצדדים כי במידה ותחול סתירה בין איזו מהוראות הסכם זה לבין הוראה
כלשהי אשר נכללה באיזה מנספחיו ,יינתן "להוראות" תוקף ועדיפות באופן הבא:
.2.3.1

הוראות ההסכם תגברנה על כל הוראה בנספחיו ,מלבד הוראות נספח א' שיגברו על
הוראות ההסכם.

.2.3.2

מבין הנספחים ,בינם לבין עצמם ,תינתן עדיפות להוראות נספח א'.

.2.3.3

במקרה של סתירה בין הוראות נספח הבנק (נספח ה' להסכם) ,לבין הוראות ההסכם
ו/או הוראות נספח א' להסכם ו/או הוראות נספח אחר כלשהו להסכם  -תגברנה הוראות
נספח הבנק.

למונחים המפורטים להלן תהיינה המשמעות המפורטת לצידם:
.2.4.1

"המנהל" –

רשות מקרקעי ישראל.

.2.4.2

"המכרז" -

המכרז של רשות מקרקעי ישראל מס' מר250/2017/

.2.4.3

"זכאי מחיר למשתכן" – רוכשי דירות אשר הינם בעלי תעודת "זכאות לחסר דירה"
מידי משרד השיכון והבינוי בהתאם וכאמור בנספח ט' ו-י' להסכם זה.

.2.4.4

"משפרי דיור" – רוכשי דירות אשר הינם "משפרי דיור" בהתאם לקריטריונים של
משרד השיכון והבינוי כהגדרתם בתנאי המכרז וכמפורט בנספח י"ב להסכם.

.2.4.5

" הפרויקט" – פרויקט " "GAYAהמוקם על ידי המוכרת על המקרקעין הכולל 15
בניינים ובסה"כ פרויקט שיכלול כ 285 -יח"ד.

.2.4.6

"התב"ע" –

תמל.1003/

.2.4.7

"הדירה" –

כהגדרתה בנספח א'.

.2.4.8

"בניין" –

מבנה מגורים שיוקם על המגרש והכל כמפורט בנספח "ב" להסכם.

.2.4.9

"הממכר" –

הדירה בצירוף ההצמדות המפורטות בנספח א'.

" .2.4.10הבנק המלווה ו/או הבנק" –בנק לאומי לישראל בע"מ או כל מוסד פיננסי אחר שיעניק
למוכרת מימון לצורך ביצוע הפרויקט ואשר עימו
ייחתם ו/או נחתם הסכם ליווי בנקאי לפרויקט.
" .2.4.11חשבון הפרויקט" – חשבון הפרויקט בבנק המלווה של המוכרת.
" .2.4.12חוק המכר (דירות)"  -חוק המכר (דירות) ,התשל"ג .1973 -
" .2.4.13חוק המכר (הבטחת השקעות)" – חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות)  ,תשל"ה – .1974
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" .2.4.14הקבלן"– קבלן מורשה כדין שיבנה עבור המוכרת את הפרויקט כולו או חלקו (אם
וככל שיהיה קבלן כאמור שאינו המוכרת בעצמה ,לפי החלטת המוכרת)
" .2.4.15מועד המסירה" -המועד הנקוב בנספח א' להסכם זה.
.3

.4

תיאור העסקה והממכר

.3.1

מדינת ישראל  /רשות הפיתוח הינה הבעלים הרשומים של המקרקעין.

.3.2

בהתאם לחוזה החכירה שנחתם בין המוכרת לבין המינהל ,המוכרת רשאית להמחות ולהעביר
את זכויותיה לקוני יחידות בפרויקט.

.3.3

בהתאם לחוזה החכירה ותנאי המכרז ,הפרויקט הינו פרויקט "מחיר למשתכן" כהגדרת מונח
זה במכרז בו זכתה המוכרת.

.3.4

בכפוף להוראות נספח ו' להסכם ,להוראות הסכם זה ולמילוי כל התחייבויות הקונה על פיו,
מתחייבת בזאת המוכרת למכור לקונה ,והקונה מתחייב בזאת לרכוש מאת המוכרת את
הזכויות בממכר.

הצהרות הצדדים

.4.1

.4.2

המוכרת מצהירה כי:
.4.1.1

זכתה במכרז של המינהל .בהתאם להוראות המכרז ,ביום  25.3.2018חתמה על חוזה
חכירה עם המינהל (להלן" :חוזה החכירה") ,והיא זכאית לבנות ולהקים על המקרקעין
את הפרויקט על פי התב"ע ולמכור את הדירות שיבנו בפרויקט לקונים שונים ,ביניהם
זכאי מחיר למשתכן.

.4.1.2

המוכרת הינה מי שזכאית למלוא זכויות החכירה במקרקעין על פי חוזה החכירה עם
המינהל.

.4.1.3

הממכר יבנה בהתאם להיתר בניה שניתן או כפי שישונה כדין מעת לעת בכפוף להוראות
הסכם זה.

.4.1.4

זכויות המוכרת במקרקעין ובממכר נקיות מכל שיעבוד ,עיקול וזכות נוגדת לטובת צד ג',
למעט שעבודים שנרשמו ו/או שירשמו לטובת הבנק המלווה ,על פיהם שועבדו ו/או
ישועבדו כל זכויותיה של המוכרת במקרקעין ובפרויקט ,בשעבודים מדרגה ראשונה,
שאינם מוגבלים.

.4.1.5

עבודות הקמת הפרויקט יבוצעו ע"י המוכרת ,בין בעצמה ובין באמצעות קבלנים
מבצעים מורשים כדין ו/או קבלני משנה מורשים כדין מטעמה ,הכול באופן אשר
המוכרת תמצא לנכון.

.4.1.6

הפרויקט יבוצע באמצעות ליווי בנקאי סגור בהתאם לחוק המכר דירות (הבטחת
השקעות).

.4.1.7

הסכם זה אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון ,כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז
"מחיר למשתכן" .אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה,
להגביל את זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על החוזה ,להגביל או לשלול את אפשרות
הרוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה לפי כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות
כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו.

הצהרות הקונה
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הקונה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
.4.2.1

לקונה הובהר כי הסכם זה מקנה לו ,בכפוף למילוי כל חיוביו ,את הזכות לקבל בהעברה
מהמוכרת ,זכויות חכירה מהוונות בממכר ,עפ"י חוזה החכירה כהגדרתו לעיל ,לתקופה
בת  98שנים שתחילתה ביום  15.1.18וכן  98שנים נוספות בכפוף לתנאים כפי שנהוגים
ו/או יהיו נהוגים במנהל מעת לעת.

.4.2.2

הממכר ,הבניין והפרויקט ישמשו למטרת מגורים הכול על פי המותר על פי דין ובהתאם
לתב"ע ו/או להיתר הבניה שינתן או כפי שישונה כדין מעת לעת.

.4.2.3

הובהר לקונה כי המוכרת שעבדה ו/או תשעבד את זכויותיה במקרקעין במשכנתא
מדרגה ראשונה לטובת הבנק המלווה כהגדרתו לעיל אשר העמיד ו/או יעמיד למוכרת
הלוואות לצורך ביצוע הפרויקט ואשראים וכן יפיק את ערבויות חוק המכר שימסרו
לקונה.
נמסר לקונה כי עם חתימתו על הסכם זה הוא נותן את הסכמתו לרישום המשכנתא
לטובת הבנק המלווה בכל עת אשר המוכרת תמצא לנכון לעשות כן ,הכול כפי שיוסכם
בינה לבין הבנק המלווה.
הודע לקונה כי המשכנתא תירשם על זכויות המוכרת במקרקעין ,כשהן נקיות וחופשיות
מכל זכות צד שלישי לרבות הקונה.
הקונה ימנע מרישום הערת אזהרה לטובתו וזו תירשם לזכותו רק לאחר ביצוע מלוא
חיוביו ,לרבות תשלום מלוא התמורה על פי הסכם זה וכנגד השבת כל בטוחה שקיבל
במסגרתו ,וככל והערה כאמור תירשם בטרם עת תפעל ב"כ המוכרת למחיקתה מכח
ייפוי הכוח שבידה.
מובהר כי הממכר יוחרג מהשעבוד כמפורט בסעיף  7.2להלן.

.4.2.4

הק ונה מצהיר בזה כי ידוע לו שהדירה הנמכרת לו לפי הסכם זה ,היא דירת מחיר
למשתכן וכי הוא לא יהיה רשאי למכור את הממכר לכל צד שלישי החל מיום חתימה
על הסכם זה ועד חלוף  5שנים מיום קבלת טופס  4לדירה ,או  7שנים ממועד ביצוע
ההגרלה (בעקבותיה זכה הקונה בזכות לרכישת הממכר) ,המוקדם ביניהם ,והכל
בכפוף לתנאי משרד השיכון והבינוי וכמפורט בנספח ט' להסכם (להלן" :תקופת
הגבלת מחיר למשתכן").
מבלי לגרוע מהאמור ,הקונה מצהיר כי הוא מתחייב שלא לחתום לפני תום תקופת
הגבלת מחיר למשתכן ,על כל הסכם לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר
תום התקופה האמורה .ויובהר כי לאחר תום התקופה האמורה ,הרוכש יהא רשאי
לעשות כן.
הרוכש יהיה זכאי להשכיר את הממכר לצד שלישי לאחר קבלת החזקה בו ,למטרת
מגורים בלבד.
הקונה מצהיר כי ידוע לו כי לצורך הבטחת האמור בסעיף זה ,ייתכן ותירשם הערת
אזהרה לטובת משרד השיכון והבינוי על הממכר ,למשך תקופת הגבלת מחיר למשתכן,
במרשם המקרקעין ו/או בספרי המוכרת.
הקונה מצהיר כי ידוע לו כי במידה שיפר התחייבות זו הוא יחויב בתשלום בסך
 450,000ש"ח לרשות מקרקעי ישראל.

.4.2.5

הקונה מצהיר כי במידה שרכש את הממכר עקב ובהתבסס על הצגת אישור "משפר
דיור" ,חזקה שבבעלותו דירה נוספת לממכר כהגדרתה במכרז והקונה מתחייב למכור
את הדירה הקודמת שבבעלותו ,לא יאוחר מחלוף  12חודשים מיום קבלת טופס  4והכול
כמפורט בנספח י"ב להסכם זה .התחייבות זו לא תחול במקרה של מימוש דירת מחיר
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למשתכן על ידי הבנק שיעניק הלוואה מובטחת במשכנתא לקונה.
.4.2.6

הקונה מתחייב לחתום על תצהיר וכתב התחייבות לטובת משרד השיכון והבינוי בקשר
עם התחייבויותיו הנזכרות בסעיפים  4.2.4-4.2.5לעיל ,בנוסח המצורף כנספח ט' ו-יב'
להסכם.

.4.2.7

הקונה מצהיר כי ככל שיתברר בכל שלב שהוא עד למועד מסירת החזקה בממכר ,כי
נכון למועד חתימת הסכם זה הקונה לא עמד בקריטריונים של זכאי מחיר למשתכן
ו/או כי הונפקה לו תעודת זכאות בשגגה ,אז ידוע לו כי הסכם המכר שנחתם עמו יהיה
בטל ומבוטל והקונה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הביטול כאמור.

.4.2.8

הקונה מצהיר בזה כי לא ידוע לו על איזו שהיא מניעה בגללה לא יוכל לקבל בהעברה
מהמוכרת זכויות בממכר ,עפ"י חוזה החכירה וכן מצהיר הקונה כי אין הוא "נתין זר"
כהגדרתו להלן:
לצורך סעיף זה" :נתין זר"  -מי שאינו אחד מאלה:

.4.2.9

.4.2.8.1

אזרח ישראלי.

.4.2.8.2

עולה לפי חוק השבות ,התש"י  ,1950 -אשר לא מסר הצהרה לפי סעיף 2
לחוק האזרחות התשי"ב .1952 -

.4.2.8.3

זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות ,התש"י  ,1950 -שקיבל
במקומה אשרה ורישיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה
לישראל ,תשי"ב .1952 -

.4.2.8.4

תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בס"ק  1-3לעיל,
או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.

הקונה מצהיר ומאשר בזאת לעורכי הדין ,כהגדרתם לעיל ו/או לעורכי הדין המטפלים
ברישום כהגדרתם לעיל ,לחתום על כתב התחייבות ,תצהירים ומסמכים שונים ,ככל
שידרשו על ידי המינהל בדבר איסור על מכירת זכויות לנתין זר.

 .4.2.10נמסר לקונה כי בכוונת המוכרת לבנות את הפרויקט בהתאם להוראות התב"ע ובהתאם
לכל תב"ע אחרת שתבוא במקומה ,ככל שתבוא .למען הסר ספק המוכרת איננה רשאית
ליזום שינויים בתב"ע למעט הקלה לפי סעיף  147לחוק התכנון והבניה ובהתאם
להקלות ,ככל שינתנו) .כן נמסר לקונה ,כי יתכן ושטחי החניה ו/או המחסן ו/או
המעברים בפרויקט יכללו זיקות הנאה ,מעבר ברכב וברגל לכלי רכב ולהולכי רגל ו/או
זכויות חכירה לטובת הציבור ו/או לדיירי בניינים אחרים בפרויקט .כן נמסר לקונה ,כי
יתכן ובמועד המסירה המחסן והחניה שיוצמדו לדירה לא יהיו מוכנים למסירה .ככל
שהחניות שהוצמדו לדירה ככל שהוצמדו ,לא יהיו מוכנות במועד המסירה ,תדאג
המוכרת לספק בגינן חניות חלופיות זמניות בתחום המגרש לתקופה שלא תעלה על 15
חודשים ממועד מסירת החזקה בממכר לידי הקונה .כמו כן ,נמסר לקונה כי בשלבים
הראשונים של בניית הפרויקט יתכן ותהא כניסה זמנית לחניה ו/או חניה זמנית ואילו
הכניסה הסופית והחניה הסופית יקבעו לקראת השלמתו של הפרויקט ,ומסירת הממכר
לא תידחה בשל כך.
 .4.2.11נמסר לקונה כי מיקום החניה/ות והמחסן/נים בתוכניות על פי הסכם זה יכול וישתנה
ומיקומה/ן הסופי יקבע בשלב מאוחר יותר לאחר קבלת היתר בניה ו/או עקב דרישת
הרשויות המוסמכות.
 .4.2.12במידה והוצג בפני הקונה מצג כלשהו ביחס לשטח הדירה ,הרי שמובהר ומוסכם בזאת,
כי השטח הקובע לעניין הסכם זה הוא השטח המופיע במפרט הטכני המצורף כנספח ב'
להסכם זה ,וכי תוספת לשטח ללא הגבלה וכן הפחתה של השטח בפועל לעומת השטח
המופיע במפרט שאינה עולה על אחוז הסטיות הקבילות בהתאם לצו מכר דירות (טופס
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של מפרט) ,התשס"ח ,2008-לא תהווה הפרה של ההסכם .אין באמור בסעיף זה כדי
לשלול מן הקונה עילות תביעה הנובעות מפרסומים ומצגים שנעשו מטעם המוכר ערב
חתימת חוזה זה ,לרבות עילות בגין הטעייה ,מצג שווא ,תרמית ,חוסר תום לב וכיו"ב
העומדות לקונה על פי דין ובלבד שמדובר במצב שבו החוזה או נספחיו לא כולל מידע
מספק בדבר פרטי הדירה לפי הוראות צו מכר דירות (טופס של מפרט) .
 .4.2.13עד למועד מסירת החזקה ,הקונה לא ינהל משא ומתן ו/או יקיים מגע כלשהו עם קבלני
משנה ו/או בעלי מלאכה ו/או בעלי מקצוע ו/או יועצים ו/או פועלים כלשהם הפועלים
במקרקעין בהרשאת המוכר ו/או מטעמו ,לא יזמין אצלם עבודות ו/או תיקונים כלשהם,
ולא יעסיקם ו/או ישכור את שירותיהם בכל דרך ,במישרין ו/או בעקיפין  -לצורך עבודות
בדירה עד למועד מסירתה .לאחר מסירת החזקה בדירה בפועל ,יהיה הקונה רשאי לנהל
מגעים ו/או להתקשר עם קבלני משנה ו/או כל איש מקצוע מטעמו .רק לאחר מועד
מסירת החזקה הרוכש יהיה רשאי לבצע שינויים בדירה.
.5

בניית הממכר

.5.1

בכפוף למילוי חיובי הקונה על פי הסכם זה ולקבלת היתר בניה כמפורט בנספח ו' להסכם,
המוכרת מתחייבת בזאת לבנות את הממכר בעצמה ו/או באמצעות הקבלן ,כהגדרתו להלן,
בהתאם לתב"ע ו/או לתב"ע שתבוא במקומה ,תוכניות ההיתר ולמפרט הטכני ,ובהתאם לתקני
הבניה המחייבים במועד הוצאת היתר הבניה ,והכול בכפוף לשינויים ולהתאמות אשר ידרשו על
ידי כל רשות מוסמכת ו/או ניתנים לשינוי ביוזמת המוכרת על פי הוראות הסכם זה על נספחיו.
למען הסר ספק המוכרת איננה רשאית ליזום שינויים בתב"ע למעט הקלה לפי סעיף  147לחוק
התכנון והבניה ובהתאם להקלות ,ככל שינתנו) .הובהר לקונה כי הקונה נותן בחתימתו על
הסכם זה את הסכמתו לכך .המוכרת תפעל על פי שיקול דעתה הסביר מול הרשויות המוסמכות
על מנת לבקש ולהשיג תיקון ו/או שינוי בתוכנית ההיתר כדי להתאימה לכל דרישות הרשויות
המוסמכות ובלבד שמיקום הדירה ,גודלה ,והקומה בה היא נמצאת ויעודה ,על הצמדותיה לא
ישתנו עקב כך והכל בכפוף לסטייה הקבילה בהתאם לצו מכר דירות (טופס של מפרט) ,תשל"ד -
.,1974

.5.2

מוסכם ומובהר בזאת כי הממכר ייבנה בהתאם לקבוע במפרט הטכני ובהתאם לתכניות
המאושרות ולדרישות הדין .המוכרת תהא רשאית לבנות חניון אשר יהא משותף לכלל
הפרויקט.
מובהר כי בכל פריט במפרט המפנה לתקן מחייב ,הכוונה לתקן הישראלי המחייב במועד
חתימת הסכם זה או במועד הוצאת היתר הבניה או במועד הביצוע ,לפי המקל מביניהם ,על פי
שיקול דעתה הסביר של המוכרת ובלבד שזכויותיו של הקונה ,בהסכם זה ,לא תפגענה.

.5.3

מוסכם ומובהר בזאת ,כי שינויים קלים ו/או בלתי מהותיים בבניית הממכר לעומת המפרט
הטכני ובכלל זה שינויים ו/או סטיות המותרים עפ"י דין ו/או על בהתאם לדרישות רשויות
רלוונטיות שונות במהלך חיי הפרויקט לא יהוו אי התאמה ולא יזכו ולא יחשבו כהפרת הסכם
זה על ידי המוכרת ובלבד שלא יהיה בהם כדי לפגוע בשטח הדירה ו/או בכיוונה ו/או בתפקודה
והכל מבלי לגרוע מהוראותיו הקוגנטיות של חוק המכר בנוסחו במעמד חתימת הסכם זה
ומהוראות נספח ה' להסכם.

.5.4

המוכרת תהיה רשאית ,בכל שלב שהוא ,למסור את ביצוע בניית הפרויקט ,לרבות הממכר
לקבלן מטעמה אשר יתחייב לבנות את הפרויקט והממכר בהתאם למפרט הטכני ובלבד שלא
יהא בכך כדי לגרוע מכל חוב ו/או חובה המוטלים על המוכרת מכוח חוק המכר (דירות).

.5.5

ככל שהמוכרת תעביר את ביצוע עבודות הבנייה לקבלן מטעמה ,כאמור בסעיף  5.4לעיל ,הרי
שהבקשה לביצוע השינויים כהגדרתם בסעיף  17להלן תועבר ישירות לאישורו של הקבלן לגבי
אופן ביצועם של שינויים בדירה ואולם הסבת ההתחייבות לקבלן כאמור ,לא יהיה בה כדי
לגרוע מאחריות המוכרת עפ"י הסכם זה.

.5.6

קיום התחייבויות הקבלן כלפי הקונה מותנה בקיום התחייבויות הקונה כלפי המוכרת בהתאם
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להוראות הסכם זה והדין.

.5.7

.6

אין במינויה של המוכרת את הקבלן או בהתחייבותו כלפי הקונה כדי לגרוע מזכות המוכרת
לפטר או להחליף את הקבלן מכל סיבה שהיא ובלבד שזכויותיו של הקונה לא תפגענה לפי
הוראות הסכם זה.

מועד מסירת החזקה

.6.1

בכפוף למילוין המלא והמדויק של כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה כלפי המוכרת .ובכפוף
לאפשרות דחייתם של מועד המסירה ומועד ההשלמה בנסיבות המנויות בהסכם זה ,מתחייבת
המוכרת להשלים את בניית הממכר בהתאם להוראות הסכם זה ולמסור לקונה את החזקה
הבלעדית בו במועד המסירה הנקוב כאמור בסעיף  3לנספח התנאים המיוחדים להסכם (נספח
א') בכפוף לאפשרות דחייתה כאמור בהסכם זה.

.6.2

איחור בהשלמת הממכר ובמסירתו לקונה שלא יעלה על  60ימים ,לא יהווה הפרה של
התחייבויות המוכרת לפי הסכם זה ,ולא יזכו את הקונה בכל סעד ו/או תרופה.

.6.3

אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכרת ושאין למוכרת שליטה עליהם ו/או אם כתוצאה
מכוח עליון ,לרבות מלחמה ,גיוס כללי ,פעולות איבה ,מהומות ,שביתות ו/או השבתות כלליות
בענף הבניה או במשק ,מחסור כלל ארצי בחומרי בניה ,מחסור כללי ארצי בכוח אדם (לרבות
עקב סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים) ,תופעות טבע חריגות ,גילוי עתיקות או אתר קבורה,
איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעות על ידי הרשות המקומית שאינו באשמת המוכר,
צווים ממשלתיים או עירוניים ,ובלבד שלא יצאו באשמת המוכרת ,יחול עיכוב בהשלמת הנכס,
יידחה מועד המסירה בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב הנ"ל ,ובמקרה
זה יידחה גם התשלום האחרון אשר על הקונה לשלם על חשבון התמורה ,בהתאם ללוח
התשלומים .המוכרת תנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע או להקטין במידת האפשר את
העיכוב בהשלמת הממכר.
למען הסר ספק ,מובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא תחול לגבי אירועים
שהסיכון להתרחשותם ותוצאותיהם מוטל על המוכרת ,בין במפורש ובין במשתמע ,או שהיה
עליה לקחת את הסיכון לגביהם באופן סביר.

.6.4

בסמוך לאחר שנודע למוכרת על הצורך לדחות את מועד המסירה בשל אחת מהסיבות המנויות
לעיל ,ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה ,לפי המוקדם מביניהם ,תודיע המוכרת לקונה
על דחיית מועד המסירה ותפרט בהודעתה את הסיבות לדחייה ,וכן ,את מועד המסירה החדש
הצפוי .ככל שבמועד הוצאת ההודעה לא ניתן יהא לקבוע את תקופת הדחייה ואת מועד
המסירה החדש ,תודיע על כך המוכרת בהודעה נפרדת בסמוך למועד בו ייוודע לה אודות
הנתונים הנ"ל.

.6.5

על אף האמור לעיל ,במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף
 6.3לעיל ,התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני מועד המסירה ,תוכל המוכרת להודיע
לקונה על דחיית מועד המסירה כאמור ,גם במהלך החודשיים האלה ,בסמוך לאחר שנודע לה
על הצורך לדחות את מועד המסירה ,ובלבד שבנוסף להתקיימותם של תנאי סעיף  ,6.3המוכרת
לא יכולה הייתה לצפות באופן סביר ,בעת חתימת הסכם זה ,את התרחשותו של הגורם המעכב
את השלמת הממכר.

.6.6

במקרה שדחיית מועד המסירה לפי סעיף זה ,תעלה על ששה חודשים ממועד המסירה (למען
הסר ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת החודשיים המנויה בס' 6.2
לעיל) ,יהיה הקונה זכאי לבטל את ההסכם ולקבל השבה של כל הסכומים ששילם על חשבון
התמורה ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין .על ביטול כאמור יחולו הוראות הדין החלות על
ביטול חוזה במקרה של סיכול.

.6.7

הובא לידיעתו של הקונה כי עבודות תחנת השאיבה ועבודות חברת החשמל כהגדרתן במבוא
להסכם ,מבוצעות על ידי גורמים חיצוניים שאינם החברה ו/או מי מטעמה ואין לחברה ידיעה
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ו/או שליטה במועד תחילתן ו/או במועד סיומן והחברה המיידעת בזאת את הרוכש כי השלמת
עבודות אלה ,מהווה תנאי למתן אישור אכלוס הדירות עם התקיימות התנאי לאכלוס ,החברה
תודיע לקונה על התקיימותו.

.6.8

ככל שהמוכרת לא מסרה את הדירה לאחר שחלפו  60ימים ממועד המסירה בכפוף לאמור
בסעיף  6.3לעיל ,זכאי הקונה לפיצויים בלא הוכחת נזק ,בסכום המפורט להלן ,בעבור כל חודש
או חלק ממנו ממועד המסירה ועד למסירה בפועל ,כלהלן:
.6.8.1

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

.6.8.2

סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ומיקומה כשהם מוכפלים ב1.25-
בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה ואילך.

.6.8.3

הפיצויים הקבועים בסעיף  6ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש .הפיצויים בעד
שישים הימים שתחילתם במועד המסירה ,ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

.6.9

איחר הקונה במילוי איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,אשר גרמו לדחיית המסירה בפועל,
הרי שמבלי לפגוע ביתר הסעדים והתרופות המוקנים למוכרת על פי הוראות הסכם זה ו/או על
פי כל דין יתיר הדבר למוכרת דחייה מקבילה במועד מסירת החזקה בממכר .

.6.10

מבוטל.

.6.11

להסרת ספקות הובהר בזאת לקונה במפורש כי דחיית מועדי המסירה ו/או ההשלמה בשל איזו
מן הנסיבות המנויות בסעיפים  6.7 ,6.5 ,6.4 ,6.3 ,6.2לעיל ו 8.7 -להלן לא תחשב כהפרת הסכם
זה ולא תזכה את הקונה בסעד כלשהו ,לרבות הנחות ו/או זיכויים כלשהם במחיר הממכר ו/או
לא תיחשב כאיחור במסירת הממכר המזכה את הקונה בפיצויים כלשהם ,ולא תהווה עילה
לתביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא של הקונה כנגד המוכרת.
בנוסף מובהר ומוסכם בזאת כי תקופת הדחייה  -מכל אחת מן הסיבות המנויות בסעיפים ,6.2
 ,6.5 ,6.4 ,6.3לעיל ו 8.7 -להלן ,כולן או חלקן ,לא תובא במניינו של כל איחור אחר ,במידה
ויהיה כזה ,מכל סיבה שהיא.

.6.12

המוכרת תהיה רשאית להקדים את מועד המסירה בתקופה של עד  60ימים ללא קבלת הסכמת
הקונה ,בהודעה מוקדמת בכתב ,אשר תימסר לקונה לפחות  60יום מראש לפני מועד המסירה
המוקדם .מובהר בזאת כי הקדמת מועד המסירה בתקופה העולה על  60ימים כאמור ,מותנית
בהסכמת הקונה.
הוקדם מועד המסירה ישלם הקונה את יתרת התמורה לפחות  14יום לפני מועד המסירה
בפועל.

.7

מסירת החזקה בממכר

.7.1

סמוך למועד השלמת הממכר תשלח המוכרת לקונה הודעה בכתב ובה תזמין את הקונה לקבל
את הממכר לרשותה ,במועד שיתואם בינה לבין הקונה שלא יהיה מאוחר מ 21 -יום ממשלוח
ההודעה.
מובהר בזאת כי ככל שתימסר לקונה הודעת החברה בכתב ,בדבר המועד המשוער לקבלת טופס
 4ו/או למסירת הדירות בפרויקט ,תהווה הודעה זו הודעה מוקדמת כאמור בסעיף זה ,ולאחריה
לא תהא החברה מחויבת להודעה נוספת בכתב לעניין מועד המסירה ,והכל בכפוף להוראות
הדין ולסעיף  7.4להלן .נציגי החברה יידעו את הקונה ,בהודעה בכתב ו/או בהודעה בדוא"ל ו/או
בהודעה טלפונית בדבר מועד המסירה המדויק  7ימים מראש.

.7.2

החזקה בממכר תימסר במועד המסירה כשהממכר ראוי לשימוש למגורים לאחר קבלת טופס 4
/טופס אכלוס פנוי מכל אדם וחפץ וחופשי מכל חוב ,שיעבוד ,עיקול ,משכנתא או זכות אחרת
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של צד שלישי ,למעט משכנתא ו/או שעבוד אחר לזכות הבנק המלווה ו/או לזכות הבנק שייתן
לקונה את הערבות לפי החוק ,ולמעט משכנתא ,עיקול או שעבוד שירשמו בגין התחייבויות
הקונה או לפי בקשתו.
המוכרת מתחייבת כי תוך  60יום לאחר מסירת החזקה בדירה לידי הקונה ולבקשת הקונה ועל
חשבונו ,תמציא לקונה אישור של הבנק המלווה לפיו שיעבוד זכויות המוכרת במקרקעין אינו
חל על הדירה (להלן" :מכתב החרגה") .להסרת ספק ומבלי לגרוע מיתר ההוראות הקבועות
בהסכם זה לעניין הערבויות ,עד למועד מסירת אישור הבנק המלווה כאמור ,תהיינה הערבויות
הבנקאיות בתוקף.

.7.3

הקונה מתחייב לקבל את החזקה בממכר במועד שייקבע בהודעת המוכרת וכן למלא אחר כל
התחייבויותיו הקודמות למועד המסירה ,לרבות ביצוע כל תשלום החל עליו על פי הוראות
הסכם זה ואשר מועד פירעונו קודם למועד המסירה ולרבות החזרת ו/או הפקדת כל הערבויות
הבנקאיות שקיבל להבטחת התשלומים על פי החוק (ככל ויידרש לכך) והן לרבות חתימת הקונה
על טפסים שיידרשו על ידי הבנק ,בנוסחים כפי שיהיו נהוגים אצל הבנק המלווה במועד מסירת
החזקה בממכר ,ככל שידרשו .טפסים אלו ימסרו לידי המוכרת.
מובהר כי עד ולא יאוחר מ 14-ימים טרם מסירת החזקה בדירה לידי הקונה ימציא הקונה
ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר או ייפוי כוח בלתי חוזר כאמור בסעיף  18.14ובהתאם לדרישת
המוכרת להלן וכן ימציא לידי המוכרת ו/או עורכי הדין .ככל שהחברה תדרוש ייפוי כוח
נוטריוני ,היא תישא בעלותו.

.7.4

ככל שהקונה לא יתאם מועד למסירת הממכר לרשותו כלעיל ו/או לא יקבל את החזקה בממכר
במועד הנקוב בהודעת המוכרת ,תשלח לו המוכרת הודעה נוספת בה יתבקש הקונה בשנית
לתאם מועד למסירת החזקה ,שלא יהיה מאוחר מ 10-ימים ממועד משלוח הודעה זו .לא קיבל
הקונה את החזקה בממכר במועד הנקוב בהודעות המוכרת ,על אף שהיה עליו לקבלה ,מסיבות
התלויות בו ו/או לא נמסרה החזקה בממכר במועד הנקוב בהודעות המוכרת עקב אי ביצוע
תשלום ע"י הקונה ,כי אז ייחשב המועד האמור כמועד המסירה בפועל לקונה ,לכל דבר ועניין,
הנוגע להתחייבויות הקונה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,ובכלל זאת האחריות למצבו של
הממכר ,אחזקתו ,שמירתו ,והחבות לשאת בכל התשלומים ,ההוצאות ,המיסים וההיטלים
הנובעים מהחזקת הממכר והבעלות בו והחלים על פי דין על רוכשי דירות ,לרבות השתתפות
בהוצאות הבניין והרכוש המשותף ,לפי חלקו היחסי .אולם מובהר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי
הקונה לתפוס חזקה בפועל בממכר ,אלא לאחר תשלום מלוא תמורת הממכר וכל סכומי הכסף
המגיעים ממנו למוכרת ולאחר מילוי כל התחייבויותיו לפי חוזה זה כלפי המוכרת ,לרבות החזר
ערבויות ,מתן יפוי כוח נוטריוני וכו' .על אף האמור בסעיף זה לעיל ,המוכרת אינה רשאית
לפטור עצמה מן האחריות המוטלת עליה בשמירה על הממכר לפי הוראות חוק השומרים,
התשכ"ז .1967

.7.5

הקונה יהיה רשאי לבדוק הממכר בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני ובסמוך למועד
המסירה ,ובתאום מראש עם המוכרת.
במועד המסירה תערך בין הקונה לבין המוכרת ,תרשומת ,אשר תיחתם על ידי הקונה והמוכרת
או מי מטעמה ,אותו תסמיך המוכרת לשם כך ובה יצוין כל ליקוי ו/או פגם ו/או אי התאמה -
אשר התגלו ע"י הצדדים במועד המסירה (להלן" :פרטיכל המסירה") פרוטוקול המסירה יכלול
כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים.
להסרת ספקות מובהר בזאת כי אין בחתימת נציג המוכרת על פרטיכל המסירה משום אישור
ו/או הודאה בכך שאיזה מבין הליקויים ו/או אי ההתאמות אשר פורטו על ידי הקונה אכן
קיימים בממכר ואין בליקויים שיפורטו בפרטיכל כדי לעכב או לדחות את מועד מסירת החזקה
למעט אם מדובר בליקוי המונע שימוש סביר למגורים בדירה .אין בעריכת פרטיכל המסירה
כדי להעיד על כך שב עת העמדת הדירה לרשות הקונה לא היו אי התאמות נוספות ,בין שניתן
היה לגלותן בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ובין שלא ניתן היה לגלותן כאמור ,ואין בכוחה
של המוכרת מכוחו כדי למנוע מהקונה להעלות טענות בדבר אי התאמה.
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אין בפרטיכל המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין בדירה ליקויים או
שהדירה נמסרה לשביעות רצון הקונה .המוכרת מתחייבת לכלול את האמור בסעיף זה לעיל
בפרטיכל המסירה.

.7.6

נציג המוכרת יבדוק את הליקויים הנטענים על ידי הקונה בפרטיכל המסירה וליקויים הדורשים
תיקון דחוף ככל ובמידה שיהיו כאלה ,יתוקנו תוך זמן סביר ובהתחשב בדחיפות העניין.
יתרת הליקויים  -ככל ובמידה שיהיו כאלה  -יתוקנו על ידי המוכרת במהלך תקופת הבדק,
כמפורט בסעיף  10להלן.

.7.7

סירב הקונה לחתום על פרטיכל המסירה ,לא יהא בכך כדי לגרוע במאומה ממשקלו או ממעמדו
של הפרטיכל לכל דבר ועניין ,ואולם נציג המוכרת יציין עובדה זו על גבי הפרטיכל.

.7.8

קבלת החזקה בממכר תהווה אישור מצד הקונה לכך שהוא בדק את הממכר וקיבל אותו
כשהוא ראוי למגורים למעט תיקון פגמים ו/או ליקויים אשר יפורטו בפרטיכל המסירה .
האמור לעיל לא יחול על ליקוי ,פגם ו/או אי התאמה נסתרת ,אשר לא היו ניתנים לגילוי בעינו
של אדם סביר ,שאינו מומחה לבדיקת נכסים ,ובלבד שהקונה הודיע על קיום הליקוי ,פגם או
אי ההתאמה הנסתרת מיד לאחר גילויים ו/או בהתאם להוראות הדין.

.7.9

מוסכם בזאת כי במועד המסירה יכול ותימשכנה עבודות נוספות בחלקים אחרים של הבניין
ו/או הפרויקט ,זולת הממכר ,לרבות עבודות בשטחים הציבוריים ועבודות הפיתוח בכלל
הפרויקט ,וככל האפשר ,לא יהא בביצוען כדי לפגוע במסירת החזקה בדירה בהתאם להוראות
הסכם זה ,ובכפוף לכך שאי השלמת עבודות הפיתוח לא תמנע מן הקונה גישה סבירה לדירה על
הצמדותיה ובשימוש הסביר של הקונה בדירה למטרה לשמה נרכשה וכן ,שתימנע ככל האפשר
הפרעה לקונה.

.7.10

לצורך קבלת הרכוש המשותף של הבניין תמנה המוכרת  3קונים ,לשיקולה הסביר לקבלת
הרכוש המשותף ו/או כל חלק ממנו והוא ישמש כנציגות הבניין .מונו הקונים ,הם יהיו חייבים
לפי הודעת המוכרת לקבל את החזקה באותו חלק מהרכוש המשותף הנקוב בהודעה במועד
שייקבע ע"י המוכרת (להלן" :נציגות הבניין") .המוכרת רשאית למנות את הקונים כנציגות
זמנית (להלן" :הנציגות הזמנית") .בחרה המוכרת בקונים לשמש כנציגות זמנית ,יהיו חייבים
הקונים לשמש כנציגות כאמור ולקבל את החזקה ברכוש המשותף במועד שייקבע ע"י המוכרת
עד למינוי נציגות הבניין .מסירת החזקה ברכוש המשותף תעשה באותו האופן הקבוע למסירת
החזקה בממכר ,בשינויים המחויבים ,לרבות ,אך לא רק ,הפעולות המפורטות בסעיף  7.4לעיל.
בכל הנוגע לקבלת החזקה ברכוש המשותף כאמור ,תפעל הנציגות גם כנאמן של יתר רוכשי
החלקים בבניין וכל פעולה שתיעשה על ידו תיעשה גם בשמם ותחייבם.
למען הסר ספק מובהר ,כי ככל ונציגות הבניין ו/או הנציגות הזמנית תסרב לקבל לחזקתה את
שטחי הרכוש המשותף ותכולתו ואחזקתו ,לא תימסר החזקה במעליות והמוכרת תהיה
רשאית שלא להפעיל את המעליות ו/או החשמל בשטחי הרכוש המשותף עד לביצוע מסירה של
הרכוש המשותף לידי הנציגות וחתימת הנציגות על כל המסמכים הנדרשים לצורך כך .לקונה
לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוכרת בגין העיכוב במסירת השטחים
הציבוריים והמעלית בפרט בנסיבות אלו.
בכל הקשור לרכוש המשותף ,מסירתו ,בדיקתו ,תקינותו וכיוצ"ב תהא הנציגות הזמנית ו/או
נציגות הבניין לפי העניין הנציגות היחידה של הקונה ויתר קוני הדירות האחרות בבניין.
בחתימתו על הסכם זה ,מסכים הקונה ומאשר כי בכל הקשור והנוגע לרכוש המשותף מהווה
נציגות הבניין (החל מהמועד בו תמונה) ,מיופת כוחו ובלבד שזכויותיו בהסכם זה לא תפגענה
ובכפוף להוראות הדין.

.7.11

נמסר לקונה כי ייתכן והפרויקט ייבנה במספר שלבים ואשר לגביו מתוכננות מערכות משותפות
ו/או שטחים ציבוריים משותפים ,לרבות חניון ,אשר ייתכן ויימסרו לדיירי הפרויקט בשלבים
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שונים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולצורך קבלת הרכוש המשותף של הפרויקט כאמור בס"ק זה,
נציגי מספר בניינים ,אשר מונו בהתאם לסעיף  7.10לעיל ,הם שיקבלו את הרכוש המשותף של
הפרויקט (להלן" :נציגות הפרויקט") .נציגות הפרויקט תקבל את החזקה ברכוש המשותף של
הפרויקט ,במועד שייקבע ע"י המוכרת.
נמסר לקונה כי מועד המסירה של הרכוש המשותף בפרויקט שנמסר לידי נציגות הפרויקט,
ייחשב לכל דבר ועניין כלפי כל דיירי הפרויקט ,לרבות הקונה ,למועד בו נמסר הרכוש המשותף
הנ"ל בפועל וכי מניין תקופות הבדק והאחריות בגין הרכוש הנ"ל יחל ,במועד מסירת רכוש
משותף של הפרויקט כאמור ,לידי נציגות הפרויקט.

.7.12

הקונה מתחייב להשתתף החל ממועד המסירה (אף אם לא איכלס את הדירה בפועל ובהתאם
לאמור בהסכם זה) בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף ,לרבות תשלומי עלות
השירותים (בהתאם לחוזה השירותים) כמפורט בסעיף  18.10להסכם זה.
הקונה לא יהיה רשאי להוביל ריהוט ושאר משאות אל הדירה וממנה באמצעות המעליות
בבניין ,זולת באמצעות מעלית שתוגדר על ידי המוכרת לשם כך ,ובכל מקרה כל שימוש במעלית
שהוגדרה לכך על ידי המוכרת כאמור יעשה בתאום עם המוכרת או מי שהמוכרת תורה עליו.
מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו הן בשלב אכלוס הבניין והן לאחריו וללא הגבלת זמן,
והמוכרת תהיה רשאית לכלול הוראות ברוח זו גם בתקנון הבית המשותף.

.8

בניית הבניין והפרויקט:

.8.1

הובהר לקונה במפורש כי המוכרת תהיה זכאית ,בהתאם לדרישת הרשויות ובכפוף לאמור
להלן ,להכניס כל שינוי בכל חלק בבניין ובפרויקט ,פרט לממכר ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע
בזכויות הרוכש לפי דין והוראות הסכם זה .מוסכם בזאת כי כל השינויים האמורים לא יפגעו
בייעוד ובשימוש בממכר על פי ההסכם.

.8.2

נמסר לקונה כי המוכרת תהיה רשאית ,בכפוף להוראות הדין ,לבנות את הפרויקט בשלבים
ובכלל זה לבצע עבודות אחרות בכל חלק אחר של הפרויקט ,לרבות בניית בנינים סמוכים ,ביצוע
עבודות השלמה בדירות נוספות באותו הבניין והקמת החניון בשלבים גם לאחר מסירת החזקה
בממכר לקונה ובלבד שזכויותיו של הקונה בהסכם זה לא תפגענה.

.8.3

מבלי לגרוע מהאמור ,נמסר לקונה ,כי בכפוף להוראות הדין והמכרז ,המוכרת הינה רשאית
לבצע כל שינוי ביחס לתכנון יתרת הפרויקט ,לרבות הוספת יח"ד ו/או בניינים לפרויקט ,ולהגיש
כל בקשה להיתר ו/או הקלה בקשר עם האמור.

.8.4

המוכרת רשאית וזכאית ללא הסכמת הקונה להתקין או להעביר דרך המקרקעין ו/או הבניין
ו/או קירות ו/או תקרה ו/או רצפת הממכר ו/או חצר הממכר ,או כל חלק מהם ,בעצמה ו/או
באמצעות הקבלן ו/או באמצעות כל רשות או גוף אחר ,מתקנים הנדרשים לשם מערכות
התשתית ו/או מתקנים משותפים לדירות בבניין ו/או לשאר הבניינים בפרויקט ובכלל זאת
צנרת ומתקני מים ,קווי חשמל ,כבלי טלפון ,ביוב ,ניקוז ,תיעול ,צנרת ,כבלי אנטנות טלוויזיה,
כבלים לווין ,וכיו"ב מתקנים ומערכות המיועדים לשרת את הבניין ו/או יחידות בו ו/או בניינים
סמוכים והכול בין שהמערכות משרתות את הממכר ובין אם לאו .הקונה מתחייב שלא לכסות
או להסתיר את המערכות כאמור ,ככל שיהיו ,באופן שימנע תחזוקה ונותן בזאת לחברה ו/או
לקבלן ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות רלוונטית ,בכל עת ,זכות גישה אל אותן מערכות ו/או
תשתיות ו/או מתקנים כאמור ,וזאת לשם ביצוע טיפול ,תיקון ו/או אחזקה שוטפת ו/או כל
פעולה נדרשת בקשר עם האמור .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת כי הקמת חדר
שנאים או מתקנים אחרים עבור חברת חשמל וספקיות גז תצוין במפרט (בציון אם קיימים או
לאו) .אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין.
המוכרת רשאית לסגור באופן זמני מעברים ,חדרי מדרגות ,דרכי גישה לבניין או לכל יחידה
מיחידות המקרקעין ו/או להפסיק באופן חלקי ו/או זמני שימוש במעליות או במתקנים אחרים
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שבבניין או ביחידות המקרקעין ,כל זאת תוך הסדרת סידור חילופי סביר שיקטין את ההפרעה
וחוסר הנוחות הנגרמת עקב סגירה או הפסקה כאמור .על האמור לעיל ,המוכרת מתחייבת
לספק לקונה מעבר/דרך גישה חלופית סבירה בתקופה דלעיל ,כאשר לפחות מעלית אחת בבניין
עובדת ופעילה.
למען הסר ספק מובהר כי חל איסור על כל בעלי הדירות בפרויקט בדבר התקנת אנטנות
סלולריות לרבות מתקני גישה אלחוטיים ו/או אמצעי קליטה ופיקוח אלקטרוניים לרבות
איסור על השימוש בהם וזאת מבלי לקבל את כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי
הדין ו/או מאת הרשות הרלוונטית.

.9

.8.5

ייפוי הכוח הבלתי חוזר ,המצורף כנספח "ד" להסכם זה יכלול ,בין היתר ,הוראות מתאימות
המסמיכות את המוכרת ו/או באי כוחה לחתום בשם הקונה  -ככל ובמידה שחתימתו תידרש -
על כל מסמך ,בקשה ו/או אישור שיידרשו על מנת לבצע כל שינוי על פי האמור בהוראות סעיף 8
לעיל ,והכול מבלי לגרוע מזכויותיו של הקונה על פי הסכם זה ,והקונה מתיר בזאת למיופי הכוח
לעשות שימוש בייפוי הכוח האמור כל אימת שהדבר יהיה בהתאם להוראות הסכם זה.

.8.6

הובהר לקונה כי יכול ועבודות הפיתוח המבוצעות ו/או שיבוצעו בפרויקט לא יושלמו במועד
המסירה והשלמתן תידחה ויתכן שאגב כך גם לא יתאפשר שימוש בכל המעליות בבניין ,ובלבד
שעבודות כאמור לא יפריעו ולא ימנעו גישה לדירה ולשימוש הסביר בה .ויובהר ,כי הדירה
תיחשב כראויה למסירה גם אם לא הושלמו אילו מעבודות הפיתוח במגרש ,לרבות הכשרת
מקומות חנייה ו/או עבודות גמר בבניין ,ו/או בדירה ובלבד שהעבודות לא תמנענה שימוש סביר
בדירה למטרות מגורים ,לרבות קיומן של דרכי גישה אל הדירה וממנה ולרבות חיבור הדירה
למקור חשמל ו/או אנרגיה ,מים וביוב ובלבד שהדירה נמסרה בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 7.2
לעיל.

.8.7

נמסר לקונה ,כי ביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות מחוץ לתחומי המקרקעין נעשה על ידי
הרשות המקומית ו/או מי מטעמה והאחריות לביצוען ו/או למועד השלמתם לרבות השלכות
אלה על חיבור הבניין והדירה לתשתיות אינה מוטלת על המוכרת ואינה בשליטתה ולקונה לא
תהיה כל טענה כלפי המוכרת בקשר עם עבודות אלה .המוכרת מצידה מתחייבת לעמוד
בהתחייבויותיה כלפי הרשות המקומית באשר לביצוע העבודות וכי שילמה ו/או תשלם כל
סכום אשר היא מחוייבת לשלמו בגין ובעבור ביצוע עבודות אלה במועדן .

.8.8

למוכרת שמורה הזכות לבצע שינויים בתכניות הדירות שייבנו בפרויקט לרבות בבניין ובכלל זה
בניית שטחים ו/או קומות נוספות ו/או דירות נוספות ו/או צמצום מספר הקומות והיחידות,
לרבות בקשות לשינוי בהיתר הבניה ,ובכפוף לכך שזכויות הקונה בממכר לא תפגענה לפי דין
והוראות הסכם זה

.8.9

למעט הממכר ,זכויות הבניה בפרויקט ,כפי שקיימות עתה או כפי שתהיינה בעתיד ,לרבות אך
לא רק הזכויות על פי התב"ע ו/או תב"ע שתבוא במקומה ,שייכות למוכרת ,והמוכרת תהיה
רשאית לנצל את זכויותיה או שלא לנצלן ,לפי שיקול דעתה הסביר ובכפוף להוראות הדין
והמכרז ובלבד שאין מדובר בזכויות שמועד היווצרן הינו לאחר שהמוכרת מכרה את כל הדירות
בבניין בו מצויה הדירה כהגדרתה בנספח א'.

.8.10

הובא לידיעת הקונה כי המוכרת תפעל על פי שיקול דעתה הסביר מול הרשויות המוסמכות ,על
מנת לבקש ולהשיג הקלה בתב"ע לפי סעיף  147לחוק התכנון והבניה ו/או בתב"ע שתבוא
במקומה ,ומתחייב בזאת שלא להתנגד לכל בקשה להקלה ולהימנע מכל מעשה ומחדל העלולים
למנוע ,לדחות ,לעכב ,להפריע או לשבש את הליכי הבקשה להקלה לתב"ע ו/או את הבניה על פי
ההקלה לתב"ע ו/או על פי תב"ע שתבוא במקומה וכן לכל בקשה להיתר או לתיקון היתר
שתגיש המוכרת על פי התב"ע או תב"ע שתבוא במקומה .אין באמור כדי להגביל את זכותו של
הקונה לפנות לערכאות ,לרבות הזכות להשגת התנגדויות בפני ועדות התכנון.

אספקת חשמל ,מים וגז

.9.1

במועד המסירה יהיה הבניין מחובר למערכות המים ,הביוב ,הגז והחשמל וזאת ללא מוני מים,
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גז וחשמל באופן שבו לאחר הזמנת והתקנת המונים יוכל הקונה להפעיל את מערכות המים
והחשמל בדירה.

.9.2

החברה תבצע על חשבונה את כל הנדרש בגין חיבור המבנה והדירה לתשתיות ויובהר בזאת כי
הקונה ישלם או ישיב לחברה (ככל שהתשלום שולם על ידה ובלבד שהציגה לקונה אסמכתאות
בגין ביצוע התשלום כאמור) ,את התשלומים המפורטים להלן ותשלומים אלה בלבד :מים -
תשלום בגין מונה המים לדירה שבוצע/יבוצע לרשות המים או לתאגיד המים ,בהתאם
לתעריפים הקבועים בספר התעריפים של רשות המים .גז  -ככלל חיבורי הגז יעשה על ידי
הקונה באופן עצמאי מול חברת הגז .במידה ומדובר במקרה חריג בו החברה ביצעה את חיבור
הדירה עבור הקונה ואת התשלום בגין פיקדון של אחד החלקים עבור הקונה ,תוכל החברה
לגבות את אותו הסכום מהקונה בכפוף להמצאת אסמכתא לקונה על ביצוע התשלום ,כאמור
לעיל ורק ככל שהחברה קיבלה את הסכמת הקונה .חשמל  -לא יגבה מהקונה כל תשלום בגין
חיבור הדירה לחשמל ,וכל העלות הכרוכה בכך ,לרבות עלות המונה עבור הדירה ,מוטלת על
החברה בלבד. .
המוכרת תודיע לקונה בסמוך למועד המסירה ,אם לשלם את התשלום ו/או הפיקדון עבור הנ"ל
למוכרת או לרשויות (חברת חשמל או תאגיד המים הרלוונטי או הרשות המקומית או חברת
הגז) ,במועדים הנדרשים ,ובכל מקרה לא יידרש הקונה לשלם עבור הנ"ל פעמיים.

.9.3

.10

הקונה מתחייב לחתום על חוזה לאספקת מים ,אספקת גז וחיבור הממכר למונה חשמל לפני
מועד המסירה ובהתאם לזהות הספק שתיקבע על ידי המוכרת לפי שיקול דעתה הסביר.

תיקוני אי התאמות בתקופת הבדק:

.10.1

המוכרת תתקן על חשבונה כל אי התאמה שתתגלה בדירה ,לעומת תיאורה במפרט או בתקן
רשמי או בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאי ואגרות) כפי שהינם במועד חתימת
הסכם זה ,ושהחובה לתקנה חלה על המוכרת לפי הוראות חוק המכר(דירות) (להלן בהתאמה:
"אי התאמה"" ,אי התאמות") וזאת למשך התקופות הקבועות בחוק המכר.

.10.2

התחייבויות המוכרת לתיקון אי התאמות כאמור לעיל מותנות בכך ש:
 .10.2.1הקונה יודיע למוכרת על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה ,ואם לא ניתן
לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה ,תוך זמן סביר מהיום בו
נתגלתה אי ההתאמה (להלן" :הודעה בדבר אי התאמה").
 .10.2.2התגלתה אי התאמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר המוכרת מחוייבת לתקנה לפי הוראות
חוק המכר או הסכם זה ,וניתנה למוכרת הודעה בדבר אי התאמה ,תתקן המוכרת את
אי ההתאמה כלעיל לפי הוראות הסכם זה והדין ובתנאי שהקונה אפשר למוכרת
הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה.
 .10.2.3הקונה יאפשר כאמור למוכרת ו/או לשליחיה ו/או לקבלנים מטעמה לבדוק את
הליקויים ולתקנם ,לרבות תיקון ליקויים בדירה ,תיקון ליקויים בדירה שכנה ו/או
ברכוש המשותף ,מתוך דירת הקונה .במקרה זה יתואם המועד מראש עם הקונה,
והמוכרת מתחייבת להשיב את המצב בדירת הקונה לקדמותו לאחר ביצוע התיקון.
 .10.2.4חזרה והתגלתה אי התאמה לאחר שהמוכרת תיקנה אותה פעם אחת או יותר במשך
שנתיים שתחילתן במועד הודעת הקונה בדבר אי ההתאמה ,או שתיקונה של אי
ההתאמה דחוף והמוכרת לא תיקנה אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקונה ,רשאי
הקונה לתקנה והמוכרת תישא בהוצאות התיקון .במקרה זה ,ימסור הרוכש לקונה
הודעה מוקדמת על כך בטרם ביצוע התיקון.
 .10.2.5הוכח כי סיבת הליקויים אינה קשורה בעבודות נוספות או בשינויים שבוצעו בדירה על
ידי הקונה ו/או ביוזמתו ו/או על פי תכנונו ו/או עקב תחזוקה לקויה ו/או תפעול לא נכון
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של המתקנים ,האביזרים או המערכות בהתאם לחוברת הוראות התחזוקה והשימוש
אשר נמסרו לקונה ע"י המוכרת במועד המסירה ,כשהן חתומות על ידה .מובהר כי עם
קבלת הוראות כאמור יחתום הקונה על קבלתן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי במקרה בו יזמין הקונה שינויים ו/או
תוספות בממכר בהתאם להוראות סעיף  17להלן ,לא תהיה המוכרת אחראית לטיבם
ואיכותם של מוצרים ואביזרים אשר הוזמנו ע"י הקונה ואשר אינם כלולים במוצרים ו/או
אביזרים הניתנים לבחירה ע"י הקונה עפ"י המפרט הטכני ו/או רשימת האביזרים
לבחירה שתימסר לקונה ע"י הקבלן המבצע ,וכן לא תהא החברה אחראית לאיכות וטיב
ההתקנה של מוצרים כאמור אשר לא הותקנו באופן ישיר ע"י הקבלן המבצע וככל ויתגלו
אי התאמות ו/או ליקויים במסגרת השינויים והתוספות כאמור ,יפנה הקונה אך ורק
לספק אשר סיפק ו/או התקין את המוצרים ולא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תובענה
כלפי המוכרת והכול בכפוף להוראות הדין.
 .10.2.6הקונה הודיע למוכרת על הליקוי בכתב ובדואר רשום בתוך  15יום מעת שהתגלה ו/או
נתהווה.

.10.3

הקונה יאפשר את עריכת הביקור ואת ביצוע התיקונים בדירה ובבניין כולו ,לפי העניין ,אף אם
הדבר דרוש לתיקון אי התאמות בחלקי הבית שמחוץ לדירה.
כמו כן ,הקונה יעמיד לרשות מי שיבצע את התיקונים גישה נוחה וסבירה ושטח עבודה מקובל
סביר ,ככל הניתן ,שיהיו דרושים בנסיבות העניין כדי לאפשר ביצוע התיקונים ,ולמטרה זו על
הקונה לפנות מהסביבה בה יבוצעו התיקונים ומדרכי הגישה לסביבה זו ,על אחריותו ,כל
חפצים ,מתקנים ו/או גורמים אחרים ,וזאת במועד שתקבע החברה לביצוע התיקונים .במידה
שפינוי השטח ממחוברים המחוברים ,חיבור של קבע ,ו/או כאלה שפינויים יגרום להוצאות
כספיות לקונה ,תישא המוכרת בהוצאות אלו ,ובהוצאות אלו בלבד .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מאחריות המוכרת לתיקון הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי ההתאמות בהתאם לחוק המכר.

.10.4

סירב הקונה לאפשר למוכרת ו/או לקבלן בדיקת הליקויים ומקורם וכן תיקונם אזי ,לא תבצע
המוכרת את תיקונם עד אשר יאפשר לה הקונה לפעול כאמור אך בכפוף לתקופות המנויות
בחוק המכר (דירות) .

.10.5

הקונה מתחייב אפשר למוכרת ו/או לקבלן לתקן מתוך דירתו ליקויים ברכוש משותף ו/או
בדירה אחרת לפי שיקול דעתה הסביר של המוכרת ,בתיאום מראש ובכפוף להוראות הדין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מאשר בזאת הקונה ,כי ככל ורכש דירת גן בפרויקט ,יאפשר
למוכרת ו/או לקבלן לתקן ליקויים ברכוש משותף ו/או בדירה אחרת בפרויקט ,מתוך החצר
הצמודה לדירתו ,לאחר תאום מראש עם הקונה ובלבד שהמוכרת תשיב את המצב לקדמותו
קודם התיקון.
מוסכם כי במקרה שאין אפשרות לבצע התיקונים בדירה אשר ביצועם נדרש מתוך דירה שכנה,
וזאת מן הסיבה שרוכש הדירה השכנה מסרב לאפשר ביצוע התיקונים ,והמוכרת נקטה בכל
הפעולות האפשריות הסבירות לצורך קבלת הסכמת הקונה כאמור ,יידחה ביצוע התיקונים
כאמור עד להסרת המניעה וזאת בכפוף לתקופת הבדק והאחריות הקבועה בחוק המכר.

.10.6

במקרה של תיקון דחוף שבאחריות המוכרת או מי מטעמה לתקנו ,ובהתאם לשיקול דעתה
הסביר של המוכרת ,הקונה יאפשר למוכרת ו/או לשליחיה ו/או לקבלנים מטעמה לבדוק את
מהות הליקוי ולתקנו ,לרבות תיקון ליקויים בדירה ,תיקון ליקויים בדירה שכנה ו/או ברכוש
המשותף ,מתוך דירת הקונה .ככל הניתן יתואם מועד התיקון מראש עם הקונה ,והמוכרת
מתחייבת להשיב את המצב בדירת הקונה לקדמותו לאחר ביצוע התיקון.

.10.7

מוסכם כי השימוש בחומר ,מוצר או סחורה שבגינם קיים תקן ישראלי והנושאים תו תקן או
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התואמים תקן זה ,יחשב כשימוש בחומרי בניה טובים.

.10.8

המוכרת ו/או הקבלן יבצעו את התיקונים כאמור לעיל בגמר תקופת הבדק אלא אם הליקוי
הוא מהסוג המחייב תיקון דחוף ומוקדם יותר .תיקון כאמור יתבצע בהקדם האפשרי ובדחיפות
הראויה ,לאחר שניתנה למוכרת הודעה בכתב על דבר קיומו ,וככל שביצועו אפשרי מבחינת
תנאי מזג האויר ועונות השנה.
מובהר לקונה כי בכוונת המוכרת לבצע תיקוני תקופת הבדק בכל הדירות בבנין ברצף אחד,
והכל בנסיבות העניין ובמידת הדחיפות וכי תיתכן דחייה סבירה שדבר זה עשוי לגרום.

.10.9

הודע לקונה כי בכוונת המוכרת ו/או הקבלן לבצע את תיקוני תקופת הבדק בכל הדירות
בפרויקט ו/או בבניין במרוכז לפי סוגי הליקויים ולפיכך יתכן שהתיקונים יבוצעו במספר
מועדים שיתואמו מראש עם הקונה.

 .10.10במקרים שבהם יבוצעו עבודות בדירה יהיה על המוכרת להחזיר את הדירה למצבה כפי
שנמסרה לקונה ,לאחר סיום העבודות .עבודות התיקונים יבוצעו לאחר תאום עם הקונה בימי
העבודה ושעות העבודה הרגילות פרט לתיקונים דחופים.

.10.11

מבוטל.

 .10.12הקונה ו/או נציגות הזמנית ו/או נציגות הבית המשותף ,לפי העניין ,מתחייבים לחתום על
אישור עצם ביצוע כל תיקון ותיקון .הוראה זו תוכנס כהוראה מחייבת לתקנון הבית המשותף.
 .10.13מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים כי:
 .10.13.1החברה מצהירה בזה כי היווצרות ליקויים בדירה ו/או בבניין כהגדרתם לעיל הינה בלתי
נמנעת ,והקונה הודע לכך .לפיכך אחריות וחבות המוכרת מוגבלת אך ורק לביצוע תיקון
הליקויים כמוגדר בסעיף  10.1לעיל ועל פי הוראות סעיף זה.
 .10.13.2המוכרת תוכל להמציא לקונה כתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבניית הבניין או
מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים מוכנים
מספקים בהם יקבל על עצמו הספק אחריות ישירה כלפי הקונה לגבי העבודות או
המתקנים ,המערכות ,המוצרים ,החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו.
המציא המוכר לקונה כתבי התחייבות או תעודות אחריות כלעיל ,יהיה על הקונה לפנות
ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה בדבר אי התאמה כלעיל ולהעביר העתק פנייתו
למוכר .במקרה שהקבלן או הספק לא נענה בתוך זמן סביר לדרישת הקונה או שהקבלן
או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מחמת שמונה
להם כונס נכסים זמני או קבוע ,שלא לבקשת הקונה ,יהיה הקונה רשאי לשוב ולפנות
למוכר בדרישה לביצוע תיקונים והמוכר יתקן את הליקויים ואי ההתאמות כאמור
בהסכם זה ובהתאם לכל דין .למען הסר ספק ,יובהר כי אין באמור כדי להסיר מהמוכר
אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין .
 .10.14הקונה ו/או הנציגות הזמנית ו/או נציגות הבית המשותף ,יאפשרו ,בכפוף להוראות הדין,
למוכרת ו/או לקבלן ,לסגור חלק מתוך השטחים הציבוריים בפרויקט ,אשר ישמש אותו לצורך
אחסון ו/או שמירה של ציוד בעזרתו יבצע תיקונים בדירות ו/או בבניינים ו/או בשטחים
הציבוריים בפרויקט ,לפי העניין ,עד לתום תקופות הבדק הקבועות בחוק ו/או בהתאם לצורכי
המוכרת ו/או הקבלן מטעמה ,לפי המוקדם מבניהם .מובהר ,כי המוכרת ו/או הקבלן מטעמה
לא יישאו בכל הוצאה ו/או עלות בקשר עם סגירת אזור זה והכל בכפוף לכך שזכויות הקונה לא
ייפגעו בהתאם להוראות הסכם זה .הוראה זו תיכנס כהוראה מחייבת לתקנון הבית המשותף.

 .10.15היה ולא קיבל הקונה את החזקה בדירה במועד האמור בסעיף  7.3לעיל בעוד שהדירה ראויה
למגורים ,אזי ייראו את הדירה כאילו נמסרה לכל דבר ועניין .למען הסר ספק מובהר כי הפרת
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סעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר מקימה למוכרת את הזכות לביטול ההסכם.
 .10.16מוסכם ומותנה כי הקונה לא יהיה זכאי לבצע שינוי חיצוני כלשהו בממכר ו/או בבניין ,לרבות
פתיחת פתחים להתקנות מזגני אויר מסוג "מזגן חלון" ללא קבלת היתר כדין ,ככל שיידרש.
הואיל והחברה הודיעה לקונה על חשיבות חזותם החיצונית האחידה של היחידות בבניין ושל
חלקי הרכוש משותף בו ,וכן לעובדה כי הבניין מהווה ו/או יהווה חלק מפרויקט בעל תכנון
ואופי כוללים ,מתחייב הקונה כי אף לאחר קבלת החזקה בממכר ואף לאחר רישומו על שמו
בלשכה לא יעשה שנויים החורגים מהיתר הבניה אשר טעונים היתר עפ"י כל דין ו/או שינויים
כלשהם ,אשר יש להם השפעה איזו שהיא על הקירות החיצוניים או החזית החיצונית או
החלונות או המרפסות של הממכר ו/או על הרכוש המשותף (לרבות אך לא רק שנוי מבנה ,צורה
או צבע) או כל שנויים או תיקונים בממכר הפוגעים או העשויים לפגוע או לסכן את הרכוש
המשותף ו/או את הבניין או איזה מחלקיו ו/או יחידותיו או לשנות את ערכם ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל לא לבצע סגירת המרפסת ,שינוי מעקה ,סורגים ,החלפה או שינוי תריסים
ופריקסטים ,שינוי צבע במרפסות ,התקנת מזגנים ,התקנת צינורות ,חוטי חשמל ,מכשירים וכן
לא להתקין שלטים או אמצעי פרסום אחרים קבועים ,אלא אם כן קבל את הסכמת הרשויות
לכך ,עפ"י כל דין וכן את הסכמת הנציגות ,מראש ובכתב .למען הסר ספק ,לא תידרש בנוסף
הסכמת החברה ,אלא במסגרת זכויותיה כבעלים של דירות אחרות בבניין ,שטרם נמסרו
לקונים.
.11

התמורה

.11.1

בתמורה לממכר וליתר התחייבויותיה של החברה על פי חוזה זה מתחייב הקונה לשלם לחברה
את הסכום הנקוב בנספח א' כמחיר הממכר (לעיל ולהלן" :התמורה") וזאת בשיעורים,
במועדים ,באופן ובתנאים כנקוב בנספח א'.
התמורה דלעיל כוללת מע"מ בשיעורו החוקי במועד חתימת הסכם זה בגין רכיבי התמורה
החייבים במע"מ .במקרה ששיעור המע"מ יעלה או ירד יוסיף הקונה או יופחת בהתאמה סכום
השווה לתוספת או ההפחתה בגין השינוי בשיעור המע"מ וזאת בגין כל תשלום שישולם לאחר
שינוי שיעור המע"מ כאמור.
יובהר כי התמורה כוללת החזר הוצאות של עמלות ערבות שישולמו על ידי החברה בשביל
הקונה .ההוצאות שיוצאו על ידי החברה בשביל הלקוח בגין הערבויות הבנקאיות שינתנו לקונה
על ידי הבנק הינן בהתאם להחלטת מיסוי  3109/20של רשות המיסים כדלקמן:
 .11.1.1לפי סעיף 3א(ב) לחוק המכר המוכרת נושאת בעמלות הערבות הבנקאית בשביל הקונה
לצורך הבטחת הכספים ששילם הקונה על חשבון מחיר הדירה (להלן" :הערבות").
בהתאם ,מוסכם כי התמורה החוזית בין הצדדים כוללת החזר של סכומים ששולמו על
ידי המוכרת בשביל הקונה בקשר עם הערבות ,כמפורט להלן:
.11.1.1.1

מוסכם ,כי סכומים המשתלמים בעבור העמדת ערבות בשביל הקונה ישולמו
בפועל על ידי המוכרת עבור הקונה.

.11.1.1.2

תשלומים כאמור שישולמו כהוצאות בשביל הקונה ישולמו מתוך חשבון
הליווי הבנקאי שהנפיק ערבות לטובת הקונה.

.11.1.1.3

כל התשלומים ,העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה הם
בגובה המקובל בעסקאות מסוג זה בין צדדים שאינם קשורים והינם
כדלהלן:
 .11.1.1.3.1ריבית שנתית בשיעור של  0.70%מסך הכספים המופקדים
בחשבון הליווי.
 .11.1.1.3.2סך התשלומים ,העמלות וההוצאות הכרוכות שישולמו לבנק
בשביל הקונה ,בגין העמדת הערבות לקונה לא יעלו בפועל על
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הסכום ששולם בפועל על ידי המוכרת בשביל הקונה.
 .11.1.1.3.3במסמך החיוב שיופק מטעם הבנק לחברה יופיעו שם הקונה
וגובה התשלומים העמלות וההוצאות הכרוכות בהמצאת
הערבות.
 .11.1.1.3.4המוכרת תציג פירוט בכתב של סך עלויות העמדת הערבות
בהן נשאה המוכרת בשביל הקונה.

.11.2

התמורה תהא צמודה לשינויים שיחולו במדד מחירי תשומות הבנייה למגורים (להלן:
"המדד") ,כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או כפי שיתפרסם ע"י גוף אחר
שיבוא במקום הלשכה הנ"ל וכן כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם
נתונים ובין אם לאו ,באופן "שמדד הבסיס" הינו המדד הנקוב בנספח "א" (להלן" :מדד
הבסיס") ואילו המדד הקובע להצמדה הינו "המדד החדש" כהגדרתו להלן ,בלבד שהמדד
החדש ,כהגדרתו להלן ,לא יפחת ממדד הבסיס.
המדד יחושב באופן הבא :אם המדד הידוע בעת ביצוע תשלום (להלן" :המדד החדש") יהיה
גבוה ממדד הבסיס ,ישלם הקונה את אותו הסכום כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה המדד
החדש לעומת מדד הבסיס .היה והמדד החדש יהיה נמוך ממדד הבסיס ,ישלם הקונה לפי מדד
הבסיס ובכל אופן לא תהא ירידה מתחת למדד הבסיס.
* בגין כל תשלום שישולם ויפרע בין היום ה 16 -לחודש ועד ליום ה 31 -לחודש  -המדד הידוע
ביום הפירעון בפועל של אותו תשלום.
* בגין כל תשלום שישולם ויפרע בין היום ה 1 -לחודש לבין היום ה 15 -לחודש ,המדד שיפורסם
בגין אותו חודש.
הקונה ישלם למוכרת את הפרשי ההצמדה שיגיעו ממנו בגין כל תשלום ,במועד פירעון התשלום
וכחלק מהתמורה אותה חייב הקונה לשלם למוכרת בגין הסכם זה לכל דבר ועניין .מוסכם כי
לעניין ביצוע תשלום הפרשי ההצמדה בלבד ,רק פיגור של למעלה מ –  14ימים מיום דרישת
המוכרת לתשלום ,יהווה הפרה בגינה יחויב בריבית פיגורים.
למען הסר ספק מובהר כי היה ויתברר כי המדד החדש נמוך ממדד הבסיס תשולם התמורה ללא
כל הפחתות בגין ירידת המדד.

.12

.11.3

הובהר לקונ ה כי קבלת תשלום כלשהו על ידי המוכרת לא יהווה הודאה מצד המוכרת בקשר
עם מילוי התחייבויותיו של הקונה כלפי המוכרת ולא ימנע טענה כלשהי של המוכרת כלפי
הקונה במקרה של הפרת החוזה מצד הקונה.

.11.4

מוסכם בין הצדדים כי מסירת המחאות לצורך תשלום התמורה לא תחשב כפרעון התשלום ורק
תשלום באמצעות שובר תשלום יחשב כמילוי התחייבות הקונה כלפי המוכרת בהתאם לחוזה
זה.

.11.5

הוראות סעיף זה הינן יסודיות בחוזה זה והפרתן תהווה הפרה יסודית של החוזה.

תנאי תשלום התמורה

.12.1

אופן תשלום התמורה בפרויקט אך ורק לחשבון הליווי של הפרויקט וזאת באמצעות פנקס
שוברים אשר יימסר לקונה במעמד חתימת הסכם הליווי (לעיל ולהלן" :פנקס השוברים") והכל
בהתאם לקבוע בהוראות חוק המכר (הבטחת השקעות) ובהתאם לנספח הבנק המלווה המצורף
להסכם זה כנספח ו'.
הוראה זו בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי אלא בהסכמה בכתב מאת הבנק,
ובחתימתו על חוזה זה אישר הקונה כי רשם לפניו את ההוראות הבלתי חוזרות כאמור לעיל וכי
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הוא מתחייב לפעול על פיהן.

.13

.12.2

הובהר לקונה כי תשלום בניגוד לאמור לעיל לא יחייב את הבנק לשום דבר ועניין ,לרבות
התחייבותו של הבנק להוציא לקונה ערבות בנקאית כאמור לעיל ,כמו כן הבנק לא יתחשב
בתשלומים אלה באם יחליט להמשיך ולסיים את הבנייה.

.12.3

הובהר לקונה והוא מסכים לכך שהשוברים ניתנים לתשלום בכל הבנקים וכי במקרה
שהשוברים ישולמו בבנקים אחרים (פרט לבנק לאומי לישראל בע"מ) ,ייתכן שזיכוי חשבון
הפרויקט וזיכוי הקונה יבוצעו לאחר שני ימי עסקים מיום ביצוע התשלום ,עם ערך של יום
התשלום.

.12.4

המוכרת נותנת בזאת לקונה הוראה בלתי חוזרת לשלם את כל הכספים והתשלומים שיגיעו
לחברה מהקונה לפי החוזה אך ורק באמצעות שוברים לחשבון הפרויקט או לחשבון הנאמנות
שפרטיו מצוינים בנספח א' להסכם זה בהתאם לעניין.

.12.5

הקונה לא יהיה רשאי להקדים תשלומים ,אלא בהסכמת המוכרת מראש ובכתב.

.12.6

הקונה לא יהיה רשאי לשלם באמצעות השוברים תשלומים אשר יפחתו מהסך הנקוב בפריסת
התשלומים שבנספח א' אלא בהסכמת המוכרת מראש ובכתב .ככל ויפעל הקונה בניגוד לאמור
בסעיף זה ,תהא רשאית החברה לחייב את הקונה בגובה העמלה בה מחוייבת המוכרת על יד
הבנק המלווה בגין שימוש בכל שובר..

.12.7

על הקונה לשמור אצלו את פנקס השוברים בשלמותו ולהשיב לחברה את כל שוברי התשלום
שלא שולמו על ידו מכל סיבה שהיא עם מסירת החזקה בדירה .הקונה מתחייב כי בכל מקרה
של ביטול הסכם זה ,הוא ישיב לחברה את כל שוברי התשלום שהונפקו בקשר עם הדירה וטרם
שולמו.

ליווי בנקאי

.13.1

המוכרת מצהירה בזאת ,כי התקשרה ו/או תתקשר בחוזה ליווי בנקאי עם בנק מלווה אשר
יעניק ליווי פיננסי לבניית הבניין ובניינים נוספים בפרויקט.

.13.2

יובהר לקונה כי המוכרת תשעבד את זכויותיה במקרקעין לטובת הבנק המלווה ,הקונה נותן את
הסכמתו באופן מוחלט ובלתי חוזר לרישום המשכנתא ו/או התחייבות לרישום משכנתא לטובת
הבנק המלווה בכל עת אשר תמצא המוכרת לנכון לעשות כן ,הכל כפי שיוסכם בינה ובין הבנק
המלווה.

.13.3

מבוטל.

.13.4

לאחר חתימת הסכם זה ו/או לאחר חתימת הסכם הליווי ,לפי העניין ,המוכרת מתחייבת לפנות
בכתב לבנק המלווה בהתאם למועדים הקבועים בחוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) בבקשה להנפיק לקונה מכתב החרגה מותנה אשר על פיו יאשר הבנק כי המשכנתא
הרשומה לטובתו לא תחול על הדירה לאחר שמלוא התמורה בגין הממכר תשולם לחשבון
הליווי של הפרויקט ,הקונה החזיר את הערבויות הבנקאיות כאמור בס"ק  15.5.3להלן וקיבל
את החזקה בדירה .המוכרת תישא בעלות הנפקת מכתב ההחרגה המותנה כאמור.

.13.5

סעיף זה על תניותיו הינו בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' לחוק החוזים (חלק
כללי) ,תשל"ג ,1973 -והבנק יחשב לצורך האמור בסעיף זה כ" -אדם שלישי" ,והוראות סעיף זה
ייחשבו כהוראות עיקריות ויסודיות בהסכם.

.13.6

הובהר לקונה כי לאחר חתימת הסכם זה ו/או לאחר חתימת הסכם הליווי ,לפי העניין ,המוכרת
תמחה על דרך השעבוד ,לפי חוק המחאות חיובים ,תשכ"ט ,1969-את כל זכויותיה ,כלפי הקונה
לפי חוזה זה לטובת הבנק ,והקונה מסכים לכך.

.13.7

אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהקונה מלקבל הלוואה מכל בנק או מוסד פיננסי אחר
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המוסמך למתן הלוואות מסוג זה על פי דין ,אשר יבחר לצורך מימון רכישת הנכס ,והחברה
מתחייבת לחתום על "התחייבות מוכר לרישום משכנתא" לשם כך ,בנוסח ובתנאים המקובלים
בחברה ובבנקים למשכנתאות .וזאת בכפוף לאמור בנספח ה' להסכם זה והוראות סעיף 14
להלן.

.13.8

הקונה מתחייב ,כי אם יממש ערבות בנקאית כלשהי שקיבל ו/או שיקבל מהבנק בקשר לממכר
שרכש ,הוא ימחה ויעביר מיד לבנק את כל זכויותיו בממכר על פי חוזה זה או יבטל הסכם זה
כך שהזכויות בממכר יחזרו לבעלותה של המוכרת ,הכל  -לפי בחירת הבנק.

.13.9

הובהר לקונה כי המוכרת תהיה רשאית ,בכפוף להוראות הדין והמכרז ,לשנות את הבנק נותן
הליווי הבנקאי לפרויקט ולהגיע להסכם עם כל בנק אחר ובלבד ,שלא תפגענה זכויות הקונה לפי
הסכם זה ויוחלפו הערבויות שניתנו לקונה בערבויות חליפיות שוות ערך .במקרה זה יהיה על
הקונה לחתום על כל מסמך שיידרש ,ככל ויידרש ,לצורך החלפתו של הבנק כאמור בס"ק זה
וזאת במועדים שייקבעו על ידי המוכרת.

 .13.10כל עוד לא פקעו ערבויות חוק המכר ,שהומצאו לקונה על-ידי הבנק הקונה מתחייב שלא
להעביר את זכויותיו על פי ההסכם אלא בהסכמת הבנק מראש ובכתב .בנוסף ,הקונה מתחייב
שלא להעביר את זכויותיו בממכר טרם הסתיימה תקופת ההגבלה כהגדרתה בסעיף  4.2.4לעיל.
 .13.11הקונה מצהיר בזאת כי כתובתו למשלוח ערבויות חוק המכר שיונפקו לטובתו על ידי הבנק הינה
כמפורט בכותרת של הסכם זה לעיל .עד למועד המסירה ,מתחייב הקונה להודיע בכתב למוכרת
ולבנק ,בהתאם לפרטי יצירת הקשר המצוינים בנספח ח' ,על כל שינוי בכתובת שצוינה על ידו
בהסכם זה .ממועד המסירה כתובת הקונה לכל דבר ועניין תהיה בממכר אלא אם סוכם אחרת
בכתב בין המוכרת ובין הקונה.
 .13.12הקונה ימלא בכתב יד קריא וברור על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו לקונה את
שמותיהם ומספרי תעודות הזהות של כל אחד מיחידי הקונה בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם
זה ,והקונה ימלא את גובה הסכום לתשלום.
 .13.13מובהר לקונה ,כי לבנק המלווה לא תהא כל מחויבות מכל מין וסוג שהם ,ישירה או עקיפה,
כלפי הקונה בקשר עם הפרויקט ו/או בקשר עם הממכר ,למעט הערבות הבנקאית לפי חוק
המכר (דירות) שתוצא לטובתו על-ידי הבנק ,והקונה מאשר בזה כי לא תהיינה לו כל זכויות,
טענות ,דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהם כלפי הבנק למעט זכויותיו על פי הערבויות
הבנקאיות לפי חוק המכר (דירות) ,אם וככל שיקבל מאת הבנק.
 .13.14מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  13לעיל ,מודגש בזה כי מובהר לקונה שאין לבנק עימו
נחתם הסכם ליווי כל מחויבות כלפי המוכרת ו/או כלפיו להשלים את הקמת הפרויקט ו/או
להשלים את הממכר וכי כל חוזה שבין המוכרת לבנק ו/או הוראותיו אינם בגדר "חוזה לטובת
צד שלישי" כמשמעותו בפרק ד' לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג 1973-ואינם מקנים לו זכויות
כלשהן.
 .13.15הקונה יהיה זכאי לפנות לבנק עימו נחתם הסכם ליווי לשם קבלת אישור כי מספר חשבון
הפרויקט ושם הפרויקט שנמסרו לידם תואמים את הפרטים הרשומים אצל הבנק ,וזאת באחת
הדרכים המפורטות להלן:
 .13.15.1באמצעות פנייה לסניף שבו מתנהל חשבון הפרויקט.
 .13.15.2באמצעות פנייה טלפונית למספר הטלפון המצוין על גבי שוברי התשלום.
 .13.15.3באמצעות אתר האינטרנט של הבנק על ידי הקלדת פרטים מתוך שוברי התשלום שבידי
הקונה.
.14

משכנתא

.14.1

בכפוף לתנאים הנקובים בסעיף  14זה להלן ,תסכים המוכרת כי הקונה יסדיר חלק מהתמורה
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על פי הסכם זה על ידי קבלת הלוואה ממוסד פיננסי (להלן" :המוסד הפיננסי") שתובטח
במשכנתא (להלן" :המשכנתא") ואשר תירשם רק במעמד רישום הזכויות בממכר על שם
הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

.14.2

אם הקונה יבקש מהמוכרת ליתן התחייבות לרישום משכנתא בגין הממכר לטובת המוסד
הפיננסי ,יהא על הקונה:
 .14.2.1למסור למוכרת את אישור המוסד הפיננסי ,כי הוא עומד להעניק הלוואה שתובטח
במשכנתא כאמור וכי קיבל הוראות בלתי חוזרות מהקונה להעביר למוכרת את מלוא
כספי ההלוואה/ות  -ע"ח מחיר הממכר ,אך ורק באמצעות פנקס שוברים.
 .14.2.2לחתום ולמסור למוכרת כתב הוראות בלתי חוזרות המורה למוכרת להנפיק למוסד
פיננסי התחייבות לרישום משכנתא בגין ההלוואה/ות הנ"ל.
 .14.2.3לחתום ולהמציא למוכרת כתב הוראות בלתי חוזרות בנוסח שתקבע המוכרת – המופנה
לבנק שיוציא לקונה ערבות לפי חוק המכר (הבטחת השקעות) בדבר קיזוז סכום החוב
שיהיה ,לבנק או למוסד הכספי מכל תשלום שיגיע לקונה (אם יגיע) על פי הערבות הנ"ל.

.14.3

עם מילוי התנאים כאמור בסעיף  14.2לעיל ובכפוף לתשלום בפועל של לפחות  10%מהמחיר
מכספי הקונה ממקורותיו העצמאיים ,תשלום ההוצאות הכרוכות בהנפקת ו/או רישום
משכנתא בבנק נותן ההלוואה ,וכן ,בכפוף למסירת מסמכי המשכנתא ,לרבות ,אך לא רק ,כתב
ההתחייבות לידי המוכרת  14ימי עסקים לפני מועד התשלום ,תנפיק המוכרת התחייבות
לרישום משכנתא בנוסח המקובל אצלה ,לטובת המוסד הפיננסי נותן ההלוואה ,במסגרתה
תינתן כלפי המוסד הפיננסי התחייבות כדלקמן:
 .14.3.1להסכים לשעבוד ו/או למשכון זכויות הקונה בממכר ,למוסד הפיננסי נותן ההלוואה;
 .14.3.2לא לאשר העברת זכויות בממכר ללא הסכמת המוסד הפיננסי נותן ההלוואה;
 .14.3.3להודיע למוסד הפיננסי נותן ההלוואה על מועד רישום זכותו של הקונה בממכר בלשכת
רישום המקרקעין ולאפשר לו לרשום באותו מעמד משכנתא על זכות הקונה בממכר;
 .14.3.4להימנע מלרשום את זכותו של הקונה בממכר בלשכת רישום המקרקעין ,אלא אם כן
באותו מעמד תירשם על ידי נותן ההלוואה (המוסד הפיננסי) משכנתא על זכות זו
לטובתו.

.14.4

ככל והמוסד הפיננסי שיעמיד הלוואה לקונה לצורך מימון רכישת הממכר ידרוש כי הבנק
המלווה ינפיק הוראה בלתי חוזרת לטובת המוסד הפיננסי מעניק ההלוואה ,יישא הקונה
בעלויות הכרוכות בהליך זה.

.14.5

ביצוע התשלומים המוטלים על הקונה כאמור בהסכם זה אינו מותנה בקבלת ההלוואה ועל
הקונה יהיה לשלמם במלואם ובמועדם ,אף אם לא יקבל את ההלוואה .הוצאות הקונה בקשר
עם לקיחת ההלוואה יחולו וישולמו על ידו לרבות הוצאות בגין האגרות הנדרשות לצורך רישום
הערה אזהרה לטובת המוסד הפיננסי וכן האחריות לרישום הערה כאמור.
אושרה לקונה ההלוואה על ידי הבנק למשכנתאות ,יועברו כל כספי ההלוואה למוכרת בהתאם
להוראות חוזה זה גם אם המדובר בסכומים החורגים מאלה הנקובים בלוח התשלומים
שבנספח א' ו/או במועדים המוקדמים לאלה הנקובים בו ובלבד שכספי ההלוואה לא יעלו על סך
חובו של הקונה למוכרת באותו המועד.

.14.6

ואולם מובהר בזה ,למען הסר ספק ,כי אם ,לאחר תשלום מלוא התמורה למוכרת ,יבקש הקונה
ללוות כנגד שיעבוד הממכר סכומים נוספים ,תחתום המוכרת לבקשת הקונה על כתב
התחייבות לרישום משכנתא לטובת מלווה סכומים אלו ,מבלי שהתחייבות כזו תכלול
התחייבות של המוכרת להשבת סכום כסף כלשהו לגורם המלווה ,וסכומים נוספים אלו לא
יועברו למוכרת.
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.14.7

גרירת הלוואה מובטחת במשכנתא
 .14.7.1הקונה יוכל לשעבד את זכויותיו בדירה לפי חוזה לטובת תאגיד בנקאי ,ממנו נטל הקונה
הלוואה מובטחת במשכנתא ,לצורך רכישת דירה אחרת (להלן" :המוסד המממן האחר",
וכן" ,ההלוואה הקודמת" וכן "הדירה הקודמת") וזאת בסכום שאינו עולה על % 90
מהתמורה (קרן ההלוואה הקודמת) (להלן בהתאמה" :סכום הגרירה"" ,גרירת
המשכנתא אל הדירה"
 .14.7.2ככל שתידרש לכך המוכרת ,מתחייבת המוכרת לחתום עבור הקונה ו/או המוסד המממן
האחר ,על כל מסמך שיידרש לשם גרירת המשכנתא אל הדירה ,לרבות על כתב
התחייבות ,והכל – כמקובל במוסדות המממנים בישראל (להלן ייקראו המסמכים ביחד
ולחוד" :מסמכי גרירת המשכנתא") וזאת ,בכפוף ובהתקיים כל התנאים הבאים:
 14.7.2.1הקונה שילם למוכרת את כל התשלומים החלים עליו עד לאותו המועד
כאמור ,ובכל מקרה לא פחות מ 10% -מהתמורה בגין הממכר.
 14.7.2.2כתב ההתחייבות יהא בנוסח המקובל על המוכרת ובכל מקרה יהא מותנה
בהעברת מלוא סכום הגרירה ,בנוסף ל 10%-מהתמורה (להלן" :סכום
ההעברה המצטבר") לידי המוכר – לחשבון הפרויקט ,בדרך של תשלום
שובר/ים בסכום ההעברה המצטבר ,והתחייבויות הכספיות שחלות על המוכר
מכוח כתב ההתחייבות תוגבלנה ,בכל מקרה ,לגובה סכום הגרירה שהועבר
ו/או יועבר בפועל לידי המוכר – לחשבון הפרויקט.
 14.7.2.3מסמכי גרירת המשכנתא לא יכללו הוראות המטילות על המוכרת חבות
כלשהי כלפי הקונה ו/או המוסד הממן האחר; שהוא לא נטל מפורשות
בחוזה זה ו/או ערבות כלשהי לקונה ,כלפי המוסד המממן האחר;
 14.7.2.4האמור במסמכי גרירת המשכנתא יעלה בקנה אחד עם הוראות הסכם
זה והוראות כל דין;
 .14.7.3כמו כן ,בהתאם לדרישת המוסד המממן האחר ,תדאג המוכרת שהבנק המלווה ייתן את
אישור ההסבה ,ביחס להסבת הבטוחות ,בגובה סכום הגרירה ,ובכפוף לתשלום ההוצאות
הנובעות מכך למוכר (עמלת הבנק המלווה ,בתוספת מע"מ כדין)
 .14.7.4חתימת המוכרת על מסמכי גרירת המשכנתא ו/או המצאת אישור ההסבה מהבנק
המלווה יעשו ,ככל הניתן ,בתוך  21ימי עסקים מיום שתועבר למוכרת דרישה לעשות כן-
אליה יצורפו כל מסמכי גרירת המשכנתא ו/או הסבת הבטוחות ,לפי העניין ,בלבד
שהקונה יעביר למוכרת כל מסמך ו/או נתון שיהיו דרושים לו לביצועם.

.15

בטחונות

.15.1

הקונה מצהיר כי המוכרת הודיעה לו על זכותו על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של
קוני דירות) ,תשל"ה – ( 1974להלן" :חוק המכר הבטחת השקעות") ,להבטחת הכספים שישלם
למוכרת על חשבון הדירה על פי הסכם זה (להלן" :התשלומים") ,באחת מהדרכים הבאות:
 .15.1.1ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של התשלומים ,בנוסח שנקבע על ידי שר הבינוי
והשיכון ובהסכמת המפקח כהגדרתו בחוק המכר הבטחת השקעות.
 .15.1.2המוכרת ביטחה את עצמה אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים
(ביטוח) ,תשמ"א –  ,1981להבטחת החזרתם של התשלומים והקונה צוין כמוטב על פי
פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש.
 .15.1.3המוכרת שיעבדה את הדירה ,או חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית ,במשכנתא
ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר הבינוי והשיכון,
להבטחת החזרת התשלומים ששילם הקונה ע"ח התמורה.
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 .15.1.4המוכרת רשמה לגבי הדירה ,או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית ,הערת
אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף  126לחוק המקרקעין ,תשכ"ט – ,1969
ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד ,עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על
ההערה.
 .15.1.5המוכרת העבירה על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה ,או בחלק יחסי
מהקרקע שעליה היא נבנית ,כמוסכם בחוזה המכר ,כשהדירה או הקרקע נקיים מכל
שעבוד ,עיקול או זכות של צד שלישי.

.15.2

המוכרת מתחייבת לתת לקונה בטוחה בהתאם להוראות חוק המכר (הבטחת השקעות)
והמכרז .הבטוחה תהיה ערבות חוק מכר בהתאם לנוסח המקובל בבנק.

.15.3

הובהר לקונה כי יכול שהמוכרת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הסביר תשנה ו/או תחליף את
זהותו של הבנק או את הבטוחה הנ"ל בבטוחה אחרת מסוג פוליסת ביטוח בלבד על פי חוק
המכר (הבטחת השקעות) תשל"ה 1974-בנוסחו כיום או כפי שיתוקן ,או תמציא לקונה
מלכתחילה בטוחה אחרת כאמור ובלבד שהבטוחה החליפית או המצאת הערבויות מן הבנק
החלופי תעשה על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה1974-
ובכפוף להוראות המכרז כאמור ,ותשלח על כך הודעה לקונה .הקונה מתחייב לקבל ,לפי דרישת
המוכרת ,כל בטוחה חליפית או ערבות בנקאית מהבנק החלופי ולהחזיר למוכרת ,כנגד קבלתה
כל בטוחה אחרת או לחתום על כל מסמך שיידרש לכך .עם קבלת הבטוחה החלופית וכפוף
לתנאי הבטוחה החליפית ,תתבטל הבטוחה המוחלפת ותהא חסרת כל תוקף ונפקות.

.15.4

הקונה לא יהיה רשאי לממש את הערבות אלא בנסיבות אשר יהיו מפורטות בנוסח הערבות
שתונפק ע"י הבנק המלווה.
מומשה הערבות הבנקאית או כל בטוחה חלופית-יחשב הסכם זה כבטל ומבוטל לכל דבר ועניין
ותפקענה כל זכויותיו של הקונה בממכר.

.15.5

הערבות הבנקאית שתימסר לקונה על ידי המוכרת ,על פי סעיף  15.2לעיל ,תוחזר על ידי הקונה
למוכרת ותוקפה יפקע ,בהתקיים התנאים המופיעים בערבות ובהתקיים כל התנאים הבאים:
 .15.5.1נרשמה לזכות הקונה הערת אזהרה על המקרקעין (בגין העסקה בהתאם להסכם זה
ולאחר השלמת הבניה ומסירת החזקה ) ,בכפוף לאפשרות החוקית שתהייה לכך
ולחילופין ,נחתם חוזה החכירה בין הקונה לבין המינהל בגין העסקה בהתאם להסכם
זה ,הכל בכפוף למועד בו יבוצע הליך איחוד וחלוקה במקרקעין
 .15.5.2המוכרת המציאה לקונה אישור מהבנק המלווה ,כי המשכנתא הרשומה לטובת הבנק
ו/או שהמוכרת התחייבה לרשום לטובת הבנק על זכויותיה במקרקעין ,לא תחול עוד
על הממכר.
 .15.5.3בניית הממכר הושלמה והחזקה בו נמסרה לקונה או הועמדה לרשותו.
התמלאו התנאים לפי ס"ק  15.5.3 -15.5.1לעיל ובניית הממכר הושלמה ,חייב הקונה להחזיר
למוכרת את הערבות הבנקאית ,כנגד וכתנאי לקבלת החזקה בממכר מהמוכרת.
במקרה של עיכוב בביצוע האמור לפי ס"ק  15.5.1ו/או  ,15.5.2זכאית המוכרת לדרוש מהקונה
להפקיד את הערבויות הבנקאיות בידי עו"ד חיצוני שימונה ע"י המוכרת וישמש כנאמן (להלן:
"הנאמן") ,עד להתקיימות התנאים כאמור .הקונה חייב להיענות לדרישת המוכרת ובלבד
שבמקרה בו הופקדו הערבויות בידי הנאמן ,יקבל אישור בכתב מהנאמן על הפקדת הערבויות
בידיו והתחייבותו לפעול כאמור לעיל.

.15.6

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקונה כאמור בסעיף  15.5לעיל ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי עם
התמלא התנאים המפורטים בסעיפים  15.5.1-15.5.3לעיל במצטבר ,דהיינו ,השלמת בניית
הממכר ,מסירת החזקה לקונה ורישום הערת אזהרה לזכות הקונה בגין הסכם זה ,הקודמת
לכל עיקול או זכות לצד שלישי ,למעט משכנתא ו/או עיקול אשר הוטלו לבקשתו או בגינו של
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הקונה ,על פי העניין ,על זכויותיו בממכר ולחילופין נחתם הסכם חכירה בין הקונה לבין המינהל
 תחשב כל בטוחה שנתנה המוכרת לקונה על פי הסכם זה ,בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקףונפקות ,ללא כל צורך בהסכמה או אישור או חתימה כלשהי מצד הקונה.

.16

.17

.15.7

מוסכם בזאת כי ככל ובמידה שבמועד מסירת החזקה תהא רשומה משכנתא על המקרקעין או
חלקם לטובת הבנק ו/או ממציא הערבות לטובת הקונה ,תמציא המוכרת לקונה ,תוך  ,60יום
ממועד מסירת החזקה ,אישור מטעם הבנק בו יאשר הבנק ,כי בכפוף לתשלום מלוא התמורה
למוכרת ולפקיעת הערבות הבנקאית ,תחול המשכנתא בכפוף לזכויותיו של הקונה בממכר על פי
הסכם זה וכי ככל ובמידה שזו תמומש ,לא יחול המימוש על זכויות הקונה בממכר ,הכל בנוסח
אשר יהא נהוג בבנק בעת הרלבנטית (להלן" :מכתב ההחרגה") ,ובלבד שלא תפגע כל זכות של
הקונה בממכר וכי לא מומשו על ידי הקונה ערבויות חוק המכר שהונפקו לו.

.15.8

להסרת ספקות יובהר ,כי החברה תהא רשאית להבטיח את כספי הקונה באמצעות רישום
הערת אזהרה נקייה משעבוד או זכות של צד שלישי למעט שעבוד ,עיקול או זכות של צד שלישי
התלוי בקונה ,כאמור בסעיף  )4(2לחוק המכר (הבטחת השקעות) ,וזאת אף אם טרם הועברו
זכויות החכירה לקונה.

.15.9

בהסכם זה מפורטות הוראות בסעיף  11.1לעניין עמלת ערבות חוק המכר ,אשר תשולם על ידי
החברה בשביל הקונה .יובהר ,כי תשלום עמלות הערבות בשביל הקונה תבוצע בהתאם לסעיף
3א(ב) לחוק המכר.

פרטי גמר

.16.1

המוכרת ו/או הקבלן המבצע יעבירו אל הקונה ,בטרם ביצוע העבודות הנדרשות להתקנת פרטי
הגמר בממכר ,רשימת הספקים המורשים לספק פרטי גמר ליחידות הבניין .הקונה יהיה רשאי
לבחור מבין אפשרויות הבחירה שינתנו לו ספק מטבחים אחד ,וספק אחד עבור כלים סניטריים,
אביזרי אינסטלציה וריצוף.

.16.2

הקונה מתחייב לבחור את הספקים כאמור ואת פרטי הגמר שיותקנו בממכר וזאת עד למועד
אשר בכל מקרה לא יפחת מ 30-ימים ממועד חתימת ההסכם.

.16.3

בקשר לוויתור על פריטים כאמור בסעיף  17להלן ,מתחייב הקונה לבחור את הספקים כאמור
ואת פרטי הגמר שיותקנו בממכר וזאת עד למועד אשר יקבע בהודעת המוכרת ו/או הקבלן
המבצע אשר לא יפחת מהמועד הקבוע בחוק המכר.

.16.4

לא בחר הקונה את פרטי הגמר עד למועד הנקוב בהודעת המוכרת גם לאחר המועד האמור
בסעיף  16.5להלן ,תהייה המוכרת רשאית לדרוש מאת הקונה לשאת בהוצאותיה של המוכרת
ו/או מי מטעמה ,הנובעים מהעיכוב בבחירת פרטי הגמר כאמור.

.16.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקונה מאשר כי ידוע לו כי היה ולא יבחר את פרטי הגמר עד
למועד האחרון שנקבע בהודעת המוכרת ,תהיה המוכרת רשאית ,לאחר משלוח התראה בת 14
ימי עסקים ,לבחור את פרטי הגמר עבור הקונה על פי שיקול דעתה הסביר ולהתקינם בממכר.

שינויים ותוספות

.17.1

מובהר לקונה כי לפני מסירת החזקה בממכר לקונה ,בהתאם להוראות הסכם זה ,לא יהא
הקונה זכאי לבצע עבודות ו/או שינויים ו/או תוספות בממכר לעומת מתכונתו לפי הוראות
הסכם זה ,ולא יהיה זכאי להכניס אליו מתקנים ו/או חפצים ,והכל בין בעצמו ובין באמצעות
אחרים מטעמו וזאת למעט וויתור של הקונה על התקנת הפריטים ו/או אביזרים הבאים ,ובלבד
שבקשת הקונה לוויתור נמסרה לקבלן המבצע עד לתום המועדים הבאים כדלקמן:
 .17.1.1ארון מטבח -עד למועד סיום יציקת שלד המבנה לרבות תקרות ורצפות;
 .17.1.2ארון אמבטיה (רק אם נכלל במפרט) -עד למועד סיום יציקת שלד המבנה לרבות
תקרות ורצפות;
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 .17.1.3סוללות למים (כיור ,אמבטיה ומקלחת)-עד למועד סיום יציקת רצפת הבטון של
הדירה ;
 .17.1.4נקודות מאור  ,בית תקע ונקודות טלפון -עד למועד סיום יציקת רצפת הבטון של
הדירה;
ככל שירצה הקונה לוותר על הפריטים כאמור ,יגיש בקשה מסודרת בכתב למוכרת ו/או לקבלן
ו/או למי שימונה מטעמם ,ע"ג טופס שינויים ,בצרוף הבקשה והכול לא יאוחר מן המועד
האחרון הרלבנטי להגשת בקשות מסוג זה אשר יחול לא יאוחר מהמועדים המפורטים לעיל .
מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יהא מועד זה מאוחר מתשעים ( )90יום לפני מועד ביצועה של
רצפת הקומה בה מצויה הדירה.
 .17.1בכל מקרה ,אסור יהיה לקונה לבצע שינויים ו/או תוספות כלשהם בדירה או בכל חלק ממנה,
הטעונים היתר בניה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-לרבות התקנות
שהותקנו על פיו) ,ביניהם הוספת סככות ו/או פרגולות במרפסות ,ללא קבלת היתר בניה כאמור
ובכפוף לסעיף  10.16לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר זכויותיה של המוכרת ,יהא הקונה חייב להרוס כל שינוי ו/או
תוספת שבוצעו על ידו ,אם בוצעו ,בניגוד לאמור לעיל ולהשיב את המצב לקדמותו ,מיד עם
דרישת המוכרת ו/או הרשות.

.17.2

כמו כן מתחייב הקונה שלא לבצע ו/או להתיר ביצועם של שינויים חיצוניים הטעונים היתר
בניה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-לרבות התקנות שהותקנו על פיו)
ללא הוצאת היתר כאמור והכל בכפוף ומבלי לגרוע מסעיף  10.16לעיל .
לאחר רישום זכויותיו של הקונה בלשכת רישום המקרקעין ,יקבע לעניין ביצוע שינויים
חיצוניים ,כהגדרתם להלן ,הקבוע בתקנון הבית המשותף.

.17.3

עוד ובנוסף מובהר לקונה כי ככל שכתוצאה מביצועם של "שינויים חיצוניים" נגרם נזק באשר
הוא ,לא תהא למוכרת כל אחריות לתקינותו של אותו חלק מן הדירה ו/או הבניין שבו נגרם
הנזק כתוצאה מאותו שינוי החיצוני  -הכול מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למוכרת בשל
הפרתו של ההסכם על ידי הקונה.
"שינויים חיצוניים" ,משמעם בהסכם זה ,בין היתר:
פגיעה בציפוי או בטיח החיצוני ,החלפת או שינוי החלונות ,החלפת או שינויי הדלתות
החיצוניות ,שינויי צבע חיצוניים ,ו/או כל שינוי אחר ברכוש המשותף ,לרבות התקנת צינורות,
חוטי חשמל או כל חומר אחר על הקירות החיצוניים ,התקנת אנטנות מכל סוג ,תליית שלטים
באופן קבוע וכיוצא באלה שינויים העלולים לפגוע באחידות המראה החיצוני של הבית ו/או
העלולים לסכן את יציבותו של כל חלק בבית או לפגוע בערכו /או שינויים בפנים הדירה בקשר
עם מתקנים משותפים המהווים רכוש משותף.

.17.4

למען הסר ספק מובהר בזה כי בכל תוספת ו/או שינוי שיבוצע על ידי הקונה ,וכן בהתקנת
מערכות ו/או מתקנים שונים בדירה ,כגון מערכות מיזוג אוויר וכיו"ב ,יימנע הקונה מפגיעה
כלשהי באורח החיים התקין בבניין (ובבניינים השכנים) ולא יגרום מטרדים לדיירי הבניין ו/או
לשכניו .הקונה מתחייב כי ישמור על דיני איכות הסביבה ומניעת מפגעים ,לרבות מפגעי רעש,
ריח ,או זיהום ,וכי היה ויתקין מערכות כלשהן בממכר ,יפעל ככל הנדרש למניעת רעש או כל
מפגע אחר לשכניו.

.17.5

למוכרת שמורה הזכות ,בכפוף להוראות הדין והמכרז לבצע שינויים בתכניות היחידות שייבנו
בפרויקט לרבות בבניין ובכלל זה בניית שטחים ו/או קומות נוספות ו/או יחידות דיור נוספות,
לרבות בקשות לשינוי בהיתר הבניה ,כל עוד זכויות הקונה בממכר לא תפגענה כלל.
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.17.6

על מנת למנוע כל ספק ,הודע לקונה כי פרט לממכר זכאית המוכרת לבנות את הבניין ואת
הפרויקט בשלבים ,בצורה ובאופן שתמצא לנכון  ,לשנות את התכניות ולמכור ו/או להשכיר את
יתר חלקי הבנין או הפרויקט ,פרט לממכר למי שתמצא לנכון והכל בכפוף לאמור בסעיף .5.1
המוכרת תהי ה רשאית להציב או לקבוע או להתקין או להתיר הצבה או קביעה או התקנה של
שלט/ים אשר יציינו את שמה כיזם של הבניין ו/או של הפרויקט ,בחזית הבניין ו/או על קירות
חיצוניים או אחרים בבניין או בכל חלק אחר של הפרויקט והבניין עפ"י שיקול דעתה הסביר וכן
זכאית המוכרת לעגן זכות זאת בדרך חוקית ואף לקבוע זכות זאת כהוראה בתקנון הבית
המשותף .כן הובהר לקונה  ,כי למוכרת הזכות לקבוע את צורת השילוט וכל הקשור לשילוט
בבניין לרבות אופן הצבת השלט ,צורה ,גודל ,חומר ,גופן וכיו"ב' וזאת עד לסיום רישום מלוא
הזכויות בבית המשותף בפרויקט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,עד למועד מכירת כל הדירות בפרויקט ,המוכרת תהא רשאית לקבוע
או להתקין או להתיר הצבה או קביעה או התקנה של שלט/ים לצורך פרסום אשר יציינו את
שמה כיזם ויפרסמו דירה ו/או דירות שטרם נמכרו בבניין ו/או בפרויקט ,בחזית הבניין ו/או על
קירות חיצוניים ו/או אחרים בבניין ו/או על קירות ו/או מרפסות ו/או כל חלק של הדירות הלא
מכורות או בכל חלק אחר של הפרויקט והבניין עפ"י שיקול דעתה הסביר וללא כל תמורה בגין
הפרסום וכן זכאית המוכרת לעגן זכות זאת בדרך חוקית .כן מוסכם ,כי למוכרת הזכות לקבוע
את צורת השילוט וכל הקשור לשילוט בבניין לרבות אופן הצבת השלט ,צורה ,גודל ,חומר ,גופן
וכיו"ב' .המוכרת תישא בעלות אגרות שילוט זה (ככל שיוצב שלט כאמור)

.17.7

למעט הממכר ,זכויות הבניה בפרויקט ,כפי שקיימות עתה או כפי שתהיינה בעתיד ,לרבות אך
לא רק בזכויות על פי התב"ע וכל תב"ע שתחול ,שייכות למוכרת בלבד והמוכרת תהיה רשאית
לנצלן או שלא לנצלן ,לרבות ניודן של זכויות הבניה ,לפי שיקול דעתה הסביר ובכפוף להוראות
כל דין ובלבד שאין המדובר בזכויות שמועד היווצרן הינו לאחר שהמוכרת מכרה את כל הדירות
בבניין הוראות הסכם זה אינן מגבילות את המוכרת בשימוש ,בניצול ,ביעוד ובתכנון
המקרקעין ,ואינן מקנות כל זכות לקונה כלפי המוכרת ו/או כלפי אחרים לגבי אופי המקרקעין,
ההגבלות החלות עליהן ,ניצולם ,ייעודם ותכנונם .מובהר כי סעיף קטן זה תקף רק לגביי
יחידות בפרויקט שטרם שנמכרו.

.17.8

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,מובהר בזאת כי המוכרת תהיה
רשאית ,בהתאם להוראות המכרז והדין ,לנייד זכויות בניה בין בנייני הפרויקט ואף לנייד
זכויות בניה ממקרקעי הפרויקט למקרקעין סמוכים בהם נבנים ו/או יבנו פרויקטים נוספים ע"י
המוכרת או צדדי ג' עמם תתקשר המוכרת בכפוף לאמור בסעיף  17.7לעיל.

.17.9

המוכרת תהיה רשאית לרשום הערות אזהרה ,חכירות וזיקות הנאה על המקרקעין ו/או על
הבית המשותף ו/או על הרכוש המשותף ו/או לגבי שטחים אחרים כפי שאלה תידרשנה על פי
שיקול דעתה הסביר ,בין היתר ,להבטחת זכויות מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל ,וזכויות שימוש
בשטחים (לרבות חניות) במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של בעלי דירות אחרים בבניין,
או של בעלי זכויות בבניינים סמוכים ,או של רשויות ציבוריות ,כגון :עירייה ,חברת חשמל ,בזק,
חברת גז ובלבד שזכויותיו של הקונה לא תפגענה.

 .17.10כמו כן תהא המוכרת רשאית לרשום הערות אזהרה ,חכירות וזיקות הנאה כאמור לטובת
רשויות ציבוריות ,כגון :עירייה ,חברת חשמל ,בזק ,חברת גז וכו' אשר ידרשו באופן סביר ע"י
הגופים הנ"ל לצורך מתן שירותים על ידם.
 .17.11על מנת למנוע כל ספק ,ומובהר לקונה כי פרט לממכר זכאית המוכרת באמצעותה ו/או
באמצעות הקבלן לבנות את הפרוייקט בשלבים ,בצורה ובאופן שתמצא לנכון בכפוף להוראות
הדין והמכרז.
.18

רישום הזכויות והוצאת שטחים מהרכוש המשותף:

.18.1

המוכרת תרשום בלשכת רישום המקרקעין ,בסמוך למועד מסירת החזקה בדירה ורק לאחר
חתימת הקונה על יפוי כח כאמור בסעיף  18.14להלן ,הערת אזהרה לטובת הקונה על החלקה
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במקרקעין עליה יבנה הבניין ,להבטחת זכויות הקונה בממכר ,בהתאם להסכם זה (להלן:
"הערת האזהרה") .הקונה נותן בזה את הסכמתו מראש ויחתום על כל המסמכים הנדרשים
לצמצום ו/או לייחוד או לביטול הערת האזהרה שתירשם לטובתו כאמור בעת ביצוע רישום
פרצלציה ו/או מכירת חלקים מהמקרקעין בהתאם לזכויות המוכרת על פי הסכם זה ו/או בעת
רישום בית משותף ו/או כל רישום אחר במקרקעין הקונה מייפה את מיופי הכח הנזכרים ביפוי
הכח ,כהגדרתו להלן ,לעשות את כל הפעולות הדרושות ,לפי שיקול דעתם הסביר ובהתאם
להוראות המכרז והדין ,כדי לגרום לביטול כל הערת אזהרה שתירשם ,אם יפר הקונה
התחייבויותיו האמורות או במקרה בו יבוטל ההסכם כדין על ידי המוכרת.
הוסבר לקונה ,שעל-פי תנאי הבנק המלווה ,הערת אזהרה לזכותו אשר רישומה יתבצע
באמצעות עוה"ד ,כהגדרתם להלן ,והערת אזהרה לטובת הבנק למשכנתאות שיעמיד הלוואה,
אם יעמיד ,לטובת הקונה ,תרשם בסמוך לפני מועד מסירת החזקה בדירה ,והוא מתחייב בזה
לא לנקוט בכל הליך ,שיביא לרישום הערת אזהרה לזכותו .למען הסר ספק מובהר ,כי ככל
והקונה ייטול הלוואה לאחר שנרשמה לטובתו הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין,
האחריות על רישום הערת אזהרה לטובת הבנק למשכנתאות ,תחול על הקונה ותבוצע על ידו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל וככל שהליך רישום הפרצלציה במקרקעין יתעכב ,מוסכם כי
כחלופה לרישום הערת האזהרה להבטחת הזכויות בממכר ,זכאית המוכרת ,לאחר מסירת
החזקה בממכר ,לגרום לחתימת חוזה חכירה בין הקונה לבין המינהל.

.18.2

מוסכם בזאת כי העברת זכויות החכירה מהמוכרת לקונה ,תהא באמצעות רישום בית משותף,
והעברת הזכויות בממכר מהמוכרת לקונה.
בכפוף לביצוע הליכי איחוד וחלוקה במקרקעין ,המוכרת מתחייבת לפעול לשם רישומו של
הבניין בו מצוי הממכר (לעיל ולהלן" :הבניין") כבית משותף ,בלשכת רישום המקרקעין ,על פי
הנחיות רשויות הרישום המוסמכות .מובהר ,כי הבניין יכול וירשם ביחד עם בניין/בניינים
אחר/ים שיוקם/ו על ידי המוכרת על המקרקעין ויהוו את הבית המשותף לפי חוק המקרקעין
תשכ"ט –  1969והכל בכפוף לאמור בסעיף  18.4להלן .עוד הודע לרוכש כי במסגרת שטחי הבית
המשותף עוברים שבילים אשר יכול שירשמו בבעלות ו/או בחכירת מועצה מקומית גן יבנה,
בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה והמועצה.

.18.3

במקרה של רישום בית משותף מורכב ,יכול ויהיו מתקנים ושטחים משותפים לאגפים שונים
בבית המשותף המורכב .הודע לקונה כי רישום הבניין ביחד עם בניינים נוספים כבית משותף
אחד עשוי לגרום לעיכוב ברישום הבית המשותף.
עוד הודע לקונה כי הליך רישומו של בית משותף עלול להתעכב כתוצאה מסיבות שהמוכרת
הוכיחה לגביהן כי אינן תלויות בה וכי אין לה שליטה עליהן.
במקרה שבו הדירה היא בבית שעדיין ו/או אינו ניתן לרישום כבית משותף ,המוכר מתחייב
לרישום זכויות רוכש הדירה בדירה בלשכת רישום המקרקעין ,לא יאוחר מתום שישה חודשים
ממועד רישום בית משותף ,או ממועד העמדת הדירה לרשות הרוכש ,לפי המאוחר .אם רוכש
הדירה נדרש להופיע בלשכת רישום המקרקעין ,או במשרדו של עורך הדין המטפל ברישום,
והמועד להופעת הרוכש כאמור ,יתואם עמו.
בחישוב תקופות הרישום האמורות בסעיף זה ,לא יבואו במניין תקופות שהעיכוב בביצוע
הרישום בהן נגרם עקב נסיבות שלא בשליטתה ושלא יכולה הייתה למנוע את קיומן..
בכפוף לאמור לעיל ,המוכרת מתחייבת לרשום את הבניין כבית משותף.

.18.4

בתוך שישה ( )6חודשים לאחר רישומו של הבית המשותף ,תרשם זכות החכירה המהוונת או
הבעלות של הקונה ,בממכר ,כיחידה נפרדת בבית המשותף ,כשהיא נקיה מכל חוב ,עיקול,
משכנתא ,שעבוד ו/או זכות צד שלישי אחרת כלשהיא  -למעט משכנתא ו/או עיקול אשר הוטלו
לבקשתו או בגינו של הקונה ,על פי הענין ,על זכויותיו בממכר והכל בכפוף לכך שהקונה מילא
את כל חיוביו וביצע את כל המוטל עליו על פי הסכם זה על מנת לאפשר את רישום הממכר על
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שמו הכל כמפורט בהסכם זה וכן בכפוף לכך שלא תקום מניעה טכנית או חוקית שלמוכרת אין
כל שליטה עליה.

.18.5

ברכוש המשותף של הבניין יכללו כל אותם חלקים ושטחים שאין להוציאם מן הרכוש המשותף
בהתאם להוראות כל דין קוגנטי.
חלקי הבניין אשר הוצאו מתחום הרכוש המשותף כהלכה יכול ויוצמדו ליחידה כלשהיא בבניין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הודע לקונה במפורש כי המוכרת הוציאה ו/או תהיה רשאית
להוציא בכל עת עד למועד רישום הבית המשותף מגדר הרכוש המשותף שטחים ו/או זכויות לפי
שיקול דעתה הסביר ובכפוף להוראות הדין ולהצמידם ליחידה כלשהיא בבניין ו/או בבניינים
הסמוכים אשר ירשמו יחד עם הבניין כבית משותף ,באופן ובהיקף כמפורט להלן:
 .18.5.1כל שטחי הגגות ,למעט השטח הנחוץ בפועל על פי דין למיקום מתקנים משותפים.
זכויות הבניה לגבי הגגות ולגבי כל הגגות הנוספים שיווצרו כתוצאה
ממימושן ו/או זכויות בניה נוספות מוצאים בזאת מהרכוש המשותף.
 .18.5.2שטחים בקומת הקרקע ובמרתף תת קרקעי אם יבנה ,על כל מפלסיו ,אשר אינם
משמשים כמעברים לציבור ,למעט מתקנים משותפים.
 .18.5.3שטחים בקומות טכניות ובקומות מפולשות למעט מיקום מתקנים משותפים.
 .18.5.4כל החלקים והשטחים המוצאים מן הרכוש המשותף כמפורט במפרט.
(להלן בסעיף קטן זה" :השטחים המוצמדים").
למוכרת שמורה הזכות לנהוג בכל עת מנהג בעלים בכל השטחים הלא מוצמדים ו/או אלה
שיוצאו מגדר הרכוש המשותף ולערוך לגביהם כל עיסקה ו/או התקשרות אשר תמצא לנכון,
לרבות ניצול ומיצוי כל זכויות הבניה שתהיינה צמודות לשטחים הנ"ל מעת לעת על המקרקעין
והכל ללא צורך בקבלת הסכמתו של הקונה או מי מהקונים האחרים והכל בכפוף
להתחייבויותיה בהסכם זה-.

.18.6

שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה ושיעור ההשתתפות בהוצאות הדרושות
להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף יהא לפי יחס שטח רצפתה של הדירה לשטח
הרצפה של כל הדירות בבית המשותף .בחישוב שטח זה לא יובאו בחשבון שטחי גזוזטראות,
קירות חיצוניים ושטחים אשר הוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירה מסוימת ,והכול  -אלא
אם כן תקבע בתקנון ו/או בדין הוראה אחרת .בעל זכויות בדירה אליו הוצמד שטח/חלק
מהרכוש המשותף יהא רשאי לנהוג בו מנהג בעלים.

.18.7

הקונה מתחייב לשמור ולבצע ביחד עם יתר בעלי הדירות בבניין ,או בפרויקט  -ככל שהדבר
יידרש – את כל עבודות האחזקה ,התפעול והשרות הנדרשים לרכוש המשותף בבניין ו/או
לרכוש המשותף למספר בניינים בפרויקט ,וכן לשאת יחד עם יתר בעלי הדירות בכל העלויות
הכרוכות בכך ,לפי חלקם היחסי .הרכוש המשותף משמעו כל חלקי הבניין למעט הדירות
והחלקים אשר הוצמדו להן ,המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם.
כן הודע לקונה כי קיימים שטחים מתקנים ומערכות אשר ישמשו מספר בניינים בפרויקט,
לרבות את הבניין ,כגון (ומבלי לפגוע בכלליות האמור) חניונים ,דרכי גישה ,גינות ,מתקני
משחקים לילדים ,חדרים ייעודיים וכיוב' ,הקונה מתחייב לקיים את הוראות סעיף זה גם לגבי
רכוש משותף כאמור ,ככל שיהיה.

.18.8

מובהר בזאת כי ככל ויותקנו בבניינים סמוכים לבניין מערכות אשר משרתות אף את הבניין,
לרבות מאגרי מים משותפים ,קווי ביוב ,משאבות סניקה וכיוצ"ב ,יחולו הוצאות הטיפול
והאחזקה במתקנים הנ"ל ,לרבות במערכות הנלוות להם ,על הדיירים בבניין ,במשותף עם
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הבניינים בהם הותקנו המערכות הנ"ל ועם הבניינים אותם משרתות המערכות.

.18.9

עם רישום הבניין כבית משותף יירשם בלשכת רישום המקרקעין תקנון מיוחד ,בהתאם
להוראות חוק המקרקעין תשכ"ט( ,1969-להלן בהתאמה" :חוק המקרקעין ו" -התקנון") ,אשר
יתייחס ויסדיר ,בין היתר ,את השימושים השונים אותם ניתן יהיה לערוך בבניין וביחידותיו,
איסור התקנות אנטנות כאמור בסעיף  8.4לעיל ,שמירת אופיו הייחודי של הבניין ושמירת
ייעודו ,הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם ליחידות מסוימות בבניין ,הכול על פי
שיקול דעתה הסביר של המוכרת ,ובלבד שלא תפגענה זכויותיו של הקונה על פי הוראות הסכם
זה .הודע לקונה כי המוכרת רשאית לא להחיל על הבניין את התקנון המצוי והמפורט בתוספת
לחוק המקרקעין והיא רשאית להחיל תקנון אחר ,על פי שיקול דעתה הסביר.

 .18.10המוכרת תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הסביר להחליט על ניהול הפרויקט באמצעות
חברת אחזקה ושירותים (להלן" :חברת השירותים") במקרה כאמור תחולנה ההוראות
הבאות:
 .18.10.1הקונה יחתום מיד לדרישת המוכרת על חוזה להספקת שירותים הקשורים באחזקת
הרכוש המשותף וכן מתקנים שישמשו מספר בניינים בפרויקט ,לרבות את הבניין,
(להלן" :חוזה השירותים") ,ולרבות שירותי ניהול ,הפעלה ,אחזקה ,חידוש ,ניקיון,
תאורה של הרכוש המשותף כאמור (להלן" :השירותים") ,וכן ישתתף בהוצאות
הכרוכות בטיפול בחצר ,בגינה ,בקירות החיצוניים ,בגגות ,בחדר המדרגות ,במעלית,
באנטנה המרכזית לטלוויזיה (ככל שתותקן) ,בחשמל ,באינסטלציה ,במים ,בביוב,
בתיעול ובמתקנים המיועדים לשרת את דיירי הבית המשותף ,לרבות כאלו המיועדים
לשרת את דיירי הבניין יחד עם דיירי בניינים סמוכים נוספים.
 .18.10.2הקונה מתחייב למלא אחר התחייבויותיו שעל פי חוזה השירותים ולגרום לכך שכל מי
שהקונה יעביר לו את זכויותיו בממכר יחתום אף הוא על חוזה השירותים וימסור עותק
חתום ממנו לחברת השירותים.
 .18.10.3הודע לקונה  ,כי חוזה השירותים ו/או הוראות סעיף זה יירשמו בלשכת רישום
המקרקעין בין על ידי הכללתם בתקנון הבית המשותף ,בין על ידי צירוף חוזה השירותים
לתקנון ,בין על ידי רישום הערה בפנקסי רישום המקרקעין ובין בכל דרך אחרת לפי
שיקול דעתה הסביר של המוכרת ובכפוף להוראות הדין והמכרז .
 .18.10.4המוכרת מתחייבת כי הוראות חוזה השירותים – באם תהיה חברת שירותים לבית –
יהיו סבירות ,לרבות בכל הנוגע לעלות השירותים אשר יהיו על בסיס עלות הוצאות
בפועל בתוספת של % 15או לחילופין על בסיס סכום חודשי קבוע על בסיס תקציב
משוער חצי שנתי או שנתי (בהתאם להחלטת החברה ובהסכמת הנציגות) ,אשר יתעדכן
מעת לעת ,ואשר ישולם בהתאם למוסכם בהסכם ההתקשרות מול חברת הניהול כן
מתחייבת המוכרת כי התקשרות המוכרת עם חברת ניהול לא תעלה על תקופה של 2
שנים וכי זהות המתחזק/חברת הניהול תיקבע על ידי הנציגות והחברה לפני ובסמוך
למועד המסירה.
 .18.10.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי החלטה בדבר התקשרות עם חברת שירותים תיעשה
במשותף על-ידי המוכרת ונציגי הדיירים.
 .18.11בהתאם לאמור בהוראות סעיף  18לעיל ולהלן ,המוכרת מתחייבת לרשום את הפרויקט כבית
משותף וכן לרשום את זכויות הקונה על פי הסכם המכר בלשכת רישום המקרקעין.
מוסכם על הצדדים כי המוכרת תמנה עורכי דין אשר יטפלו מטעמה ברישום הזכויות בממכר
על שם הקונה (להלן" :עורכי הדין המטפלים ברישום הזכויות") .למען הסר ספק מובהר כי
עורכי הדין מיופי הכח רשאים להסב את יפוי הכח המצ"ב כנספח ד' להסכם זה ,לעורכי הדין
אשר ימונו מטעם המוכרת לטפל בביצוע הרישום כאמור.
 .18.12הקונה ימציא לעורכי הדין המטפלים ברישום הזכויות ,בסמוך לאחר דרישתם הראשונה,
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אישור מאת המוכרת המעיד על כך שכל התשלומים המגיעים לה על פי הסכם זה שולמו
במלואם ובמועדם וכי אין מניעה לרישום הזכויות על שם הקונה ,וכן ימציא הקונה את כל
האישורים והקבלות מאת הרשויות הממשלתיות והעירוניות המוסמכות ,המופנים לרשם
המקרקעין והמאשרים כי כל המיסים ,ותשלומי החובה ,החלים על הממכר או בקשר אליו
מתאריך המסירה ועד לתום המועד עליו יורו לו המוכרת ו/או עורכי הדין המטפלים ברישום
הזכויות בפנייתם אליו ,לרבות מס הרכישה ותשלומי הארנונה שולמו במלואם ובמועדם .כן
ימציא הקונה את כל יתר המסמכים הנדרשים לשם ביצוע הרישום ויחתום על כל מסמך
שיידרש לשם העברת הזכויות בממכר .לשם ביצוע הרישום יופיע הקונה ,לפי דרישת המוכרת
או עורכי הדין המטפלים ברישום הזכויות במועד שיקבע ,בלשכת רישום המקרקעין ו/או רשות
מקרקעי ישראל ו/או במשרד עורכי הדין ו/או במקום שהמוכרת תיבחר ויחתום על הצהרות,
תעודות ,שטרות ומסמכים אחרים כנדרש לשם רישום זכויותיו בממכר.
הובהר לקונה כי ככל ולא יתייצב במועד שיידרש לכך ,לצורך חתימה והמצאת כל המסמכים
הדרושים להעברת הזכויות ,עבודה יידחה הרישום לאחר התייצבותו של הקונה כאמור
והמצאת המסמכים הדרושים.
 .18.13הודע לקונה כי עורכי הדין המייצגים את המוכרת ,אינם מייצגים אותו בעסקה זו ,וכי הוא
רשאי להיות מיוצג במסגרת עסקה זו ע"י כל עורך דין מטעמו.
 .18.14הקונה יחתום על ייפוי כח בלתי חוזר בפני נוטריון או על ייפוי כוח בלתי חוזר ,על פי החלטת
החברה בנוסח המצורף להסכם זה כנספח "ד" ,בו יוסמכו עורכי הדין והמוכרת לפעול בשמו
ומטעמו של הקונה ,בהתאם לאמור ולמפורט בייפוי הכח ,לשם ביצוע כל התחייבויותיו של
הקונה על פי הסכם זה לרבות ביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך רישום הערת אזהרה לטובת
הקונה ו/או חתימה על הסכם חכירה על שם הקונה מול רשות מקרקעי ישראל ורישום הזכויות
בממכר ע"ש הקונה ,ככל שיהיה בכך צורך .למען הסר ספק מובהר כי ההוצאות הכרוכות
בהנפקת יפוי כח נוטריוני מהקונה למוכרת ו/או לעורכי הדין ,יחולו על המוכרת.
הקונה ימציא למוכרת ,בתוך  5ימי עסקים מחתימת הסכם זה שני עותקים מייפוי הכח כשהם
מאושרים בידי נוטריון.
להסרת ספקות מובהר בזאת ,כי אין במתן ייפוי הכח האמור כדי לפטור את הקונה
מהתחייבותו לשתף פעולה עם המוכרת ועורכי הדין המטפלים ברישום הזכויות ככל שיידרש
לשם רישום זכויותיו כאמור לרבות החתימה ,על כל מסמך ו/או שטר ו/או בקשה ו/או הצהרה
אשר חתימתו על גביהם נחוצה לשם רישום זכויותיו בממכר.

 .18.15כמו כן ,יחתום הקונה במועד חתימת הסכם זה על כתב התחייבות ,בנוסח המצורף להסכם זה
כנספח "ז" ,בקשר עם התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר ללא קבלת אישור יו"ר
מועצת מקרקעי ישראל.

.19

העברת זכויות

.19.1

המוכרת תהיה זכאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה במקרקעין  -כולן או מקצתן -וכן תהיה
זכאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה ואת חובותיה מכוח הסכם זה  -כולן או חלקן  -לכל
אדם או גוף משפטי זולתה ,מבלי שתצטרך לקבל את הסכמת הקונה לכך ,ובלבד שבמקרה כזה
זכויות הקונה בממכר לא תפגענה ובכפוף לכך שמקבל הזכויות יקבל על עצמו כלפי הקונה,
בכתב ,את התחייבויות המוכרת לפי הסכם זה שאז אחריות המוכרת כלפי הקונה תחול על
מקבל הזכויות אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות החברה לפי חוק המכר ובלבד שהחברה
תיוותר ערבה למילוי התחייבויותיה שהעבירה.
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.19.2

עד לרישום זכויות החכירה או הבעלות בממכר על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין לא
יהיה הקונה זכאי להעביר ו/או למכור ו/או להמחות לאחר בצורה כלשהי ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,את זכויותיו ו/או חובותיו על פי ההסכם  -כולן או חלקן  -לכל אדם או גוף משפטי
זולתו (להלן" :מקבל הזכות" או "הנעבר") ,אלא אם קיבל הקונה את הסכמת המוכרת ,ובכפוף
למילוי כל אחד ואחד מן התנאים הבאים ובלבד שתמה תקופת ההגבלה האמורה בסעיף 4.2.4
לעיל  .המוכרת לא תסרב להעברה אלא מטעמים סבירים וענייניים בלבד .כמו כן ,מוסכם כי אי
מתן הסכמת הבנק המלווה להעברת הזכויות תהווה טעם סביר לאי מתן הסכמת המוכרת
להעברת הזכויות.
 .19.2.1הקונה שילם למוכרת את מלוא התמורה בגין הממכר וקיבל את החזקה בו ,וכן שילם
את כל המיסים והתשלומים המגיעים ממנו בהתאם להסכם ,הודיע למוכרת בכתב על
דבר רצונו להעביר את זכויותיו בהתאם להסכם ,כאמור לעיל ,וקיבל את הסכמתה
המוקדמת בכתב של המוכרת להעברה.
 .19.2.2אם הקונה קיבל להבטחת כספו ערבות או ערבויות על פי חוק המכר הבטחת השקעות
להבטחת הכספים ששילם הקונה למוכרת ,ותוקפן עדיין לא פג ,תהיה העברת זכויותיו
כפופה לקבלת הסכמה מוקדמת בכתב של הבנק נותן הערבות.
מובהר בזאת כי בכל מקרה המוכרת לא תיתן את הסכמתה להסבת ערבויות חוק מכר
שיונפקו לקונה ע"י הבנק המלווה עפ"י הסכם זה לטובת הנעבר או לטובת בנק אשר
יעניק לנעבר הלוואה למימון רכישת הממכר מהקונה.
 .19.2.3הוסרו ו/או בוטלו עיקולים ו/או צווי מניעה  -אם יהיו כאלה  -על זכויות הקונה על פי
הסכם זה.
 .19.2.4מקבל הזכות קיבל על עצמו בכתב את כל התחייבויותיו של הקונה לפי ההסכם לרבות
התקנון שנערך על פיו ,ובכללן מחויבותו לפעול על פי הוראות הסכם זה ,וכן חתם על
ייפוי הכח הבלתי חוזר נספח "ד" לעיל ומסר  3עותקים מקוריים ממנו למוכרת.
 .19.2.5הקונה ו/או מקבל הזכות ישלמו כמוסכם ביניהם את כל ההוצאות ,האגרות ,המיסים
והתשלומים ,לרבות עמלות הבנק נותן הערבות ,שיחולו בגין העברת הזכויות ,אם יהיו
כאלה ,ימציאו למוכרת את כל האישורים המתאימים בקשר לכך ,וישלמו למוכרת או
לעורכי הדין את דמי הטיפול בשיעור הקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קביעת
מחיר מירבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין) התש"ס-
 .1999מקבל הזכות יחתום על כתב התחייבות ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספח "ז",
בקשר עם התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר ללא קבלת אישור יו"ר מועצת
מקרקעי ישראל.
 .19.2.6ככל והעברת הזכויות בוצעה לאחר מסירת החזקה בממכר לקונה ,ימציא הקונה למקבל
הזכות את קובץ הוראות תחזוקת הממכר שנמסר לו במועד המסירה ומקבל הזכות
יאשר כי קיבל את קובץ ההוראות לידיו.
 .19.2.7הקונה ומקבל הזכות ימציאו אישורים ויחתמו על כל המסמכים הנדרשים על פי דין על
מנת לאפשר את ביצוע העברת הזכויות.
 .19.2.8הקונה ימציא אישורים מהמוסד הפיננסי ממנו קיבל הלוואות המובטחות במשכנתא
(אם היו כאלה) כי ההלוואות סולקו או כי המוסד הפיננסי הסכים להעברתן על שם
הנעבר ,וכי תנאיי המוסד הפיננסי נתמלאו (באם היו תנאים כאלה) וכן שולמו כל
ההוצאות בקשר להעברת רישום המשכנתא על שם הנעבר.
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 .19.2.9הקונה ומקבל הזכות יחתמו על כל מסמך שיידרש מעת לעת ע"י המוכרת ו/או עורכי
הדין ואשר מטרתו להבטיח העברה מסודרת ובטוחה של הזכויות.
.20

מיסים ותשלומים

.20.1

המוכרת תשא בתשלום מס שבח מקרקעין או מס הכנסה בגין מכירת הממכר לקונה.

.20.2

המוכרת מצהירה ומאשרת כי ניתן לה פטור ו/או הנה זכאית לפטור מתשלום מס שבח בגין
העסקה נשוא חוזה זה ,וזאת בהתאם להוראות סעיף ( 50א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) התשכ"ג  ,1963וכי תישא בתשלום מס הכנסה בגין מכירת הממכר לקונה.

.20.3

כל המיסים ,הארנונות ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה למיניהם ,עירוניים או ממשלתיים או
אחרים מכל סוג שהוא ,החלים ו/או שיחולו על הממכר או בקשר אליו לרבות החלק היחסי
בקרקע ו/או ברכוש המשותף (להלן" :המיסים") בגין התקופה שתחילתה במועד מסירת
החזקה ואילך ,יחולו על הקונה וישולמו על ידו ,והכול ככל שהם מושתים על מחזיקים ו/או
בעלי דירות מעצם טיבם ובכפוף להוראות הדין .הקונה ישלם את המיסים לתקופה הנ"ל ללא
דיחוי לפי דרישת המוכרת ו/או לפי דרישת הרשות הנוגעת לדבר.
המוכרת תשא בתשלומי המיסים כמובנם לעיל ,אשר יחולו על הממכר ו/או המקרקעין עד
למועד מסירת החזקה בממכר לקונה ו/או כאלה אשר מעצם טיבם חלים על המוכרת ובכפוף
להוראות הדין .

.20.4

מוסכם בזאת כי ככל ובמידה שמועד המסירה יידחה עקב טעמים הנעוצים בקונה בלבד ,תחול
החבות לתשלום המיסים ,כמובנם בסעיף  20.3לעיל ,ממועד המסירה המקורי הנקוב בהסכם זה
ולא ממועד המסירה הדחוי.

.20.5

הקונה ישלם במלואו ובמועדו את מס הרכישה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,תשכ"ג ,1963 -החל על העסקה נשוא הסכם זה .המוכרת תדווח למיסוי מקרקעין על
העסקה נשוא הסכם זה עבור הצדדים .יובהר כי המוכרת אינה אחראית לתוכן הדיווח ו/או
להצהרה אותה ימסור הרוכש לצורך הדיווח הנ"ל .ככל שיבחר הרוכש לבצע את הדיווח באופן
נפרד ,יהיה רשאי לעשות זאת.

.20.6

המוכרת ועורכי הדין אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתוכן הדיווח ולדיווח בשם הרוכש,
לגובה השומה הסופית כפי שתיקבע ע"י רשויות המס ,ולכל הקשור והכרוך בכך ,המוכרת לא
תטפל בהגשת השגות ו/או עררים בקשר עם השומה העצמית של הקונה ולא תהיה לקונה כל
טענה כלפיהם ו/או כלפי מי מטעמם בקשר עם כך .מוסכם במפורש כי האמור לגבי עורך הדין
מהווה זכות לטובת צד ג'.

.20.7

הקונה מתחייב לשלם את התשלום ו/או הפיקדון שיידרש בגין מוני מים ו/או מוני חשמל ו/או
גז לממכר ,בהתאם לאמור בסעיף  9.2לעיל עבור חיבור דירתו בלבד.

.20.8

הקונה מתחייב לשלם סכום בשיעור הנקוב בנספח א' להסכם זה ,בגין שכר טרחת עורכי הדין
של המוכרת.

.20.9

מבוטל.

 .20.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי אגרות בגין רישום זכויות הקונה ו/או רישום זכויות צד ג'
שמקורן בקונה ,שהן :רישום זכויות והערת אזהרה לטובת גורם מממן שיעניק לקונה הלוואה,
יחולו על הקונה וישולמו על ידו למוכרת ו/או לעוה"ד בסמוך לפני רישום הזכויות בממכר על
שמו של הקונה ו/או ישולמו על ידו ישירות ללשכת רישום המקרקעין ככל ותחול עליו האחריות
לרישום הערת אזהרה לטובת גורם מממן שיעניק לקונה הלוואה כאמור בסעיף .18.1
 .20.11היטל השבחה בגין הממכר אשר העילה לתשלומו קמה עד למועד מסירת החזקה יחול על
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המוכרת .היטל השבחה בגין הממכר אשר העילה לתשלומו קמה עד למועד מסירת החזקה
בממכר ,ואשר נובע כתוצאה מיוזמת המוכרת יחול על המוכרת .כל היטל השבחה אשר העילה
לתשלומו קמה לאחר מסירת החזקה ו/או המקנה זכויות בניה נוספות לקונה או לממכר יחול
על הקונה .מובהר כי כל היטל השבחה בגין זכויות בניה נוספות בפרויקט אשר אין לקונה
זכויות בהן יחול על המוכרת.
 .20.12ידוע לקונה כי התמורה כהגדרתה בנספח א' להסכם נקבעה על ידי המוכרת בהתחשב בסוגי
המיסים ושיעורם כידוע ביום חתימת ההסכם .בכפוף להוראות כל דין יישא הקונה במיסים
חדשים ככל שיוטלו על הממכר ושאינם קיימים ביום חתימת ההסכם ו/או בתוספת למיסים
קיימים ככל שהם מתייחסים לממכר ו/או למכירתו לקונה .הוטל מס כאמור ,או הוגדל שיעורו
של מס קיים ,ואלו מתייחסים לממכר ו/או לחלקה ו/או למגרש ,יישא בו הקונה כפי חלקו
היחסי לפי העניין .הקונה ישא אך ורק בתשלומים החלים עליו על פי דין.
 .20.13הקונה ישלם במלואו ובמועדו כל מס אחר שיחול על רוכש זכויות במקרקעין.
 .20.14התשלומים שצוינו בסעיף זה לעיל ואשר לא ננקב מועד לתשלומם ,ישולמו למוכרת בתוך עשרה
ימים ממועד דרישתה ובכל מקרה עד למסירת החזקה בדירה וכתנאי לה ,לרשות המוסמכת-
מיד עם דרישתה הראשונה מאותה רשות ו/או במועד הקובע לפי דין ולכל גורם אחר-במועד
הנדרש על ידו ו/או על ידי המוכרת ו/או על פי המוסכם עמה.
 .20.15מוסכם כי המוכרת ,רשאית ,אך אינה חייבת לשלם את התשלומים ,כולם או חלק מהם ,במקום
הקונה וזאת אם מדובר בחוב שאי תשלומו עלול לעכב את המוכרת בביצוע התחייבויותיהן או
לפגוע באינטרס מוצדק אחר של המוכרת .הקונה יחזיר למוכרת את הסכומים ששילמו במקומו
המוכרת-מיד עם דרישתה הראשונה ,כשהם נושאי הפרשי הצמדה וריבית ,כהגדרתם להלן,
מהיום שבו חלף המועד לתשלום ועד ליום החזרת הסכומים למוכרת על ידי הקונה ,ובלבד
שחלפו  7ימים מהמועד הנ"ל .כל טענות ההגנה שהיו עומדות לקונה כלפי אותו גורם לו שילמה
המוכרת כאמור יעמדו לו כלפי המוכרת ,ובלבד שהודיע עליהם למוכרת לפני המועד שנקבע
לביצוע התשלום.
 .20.16הוראות סעיף  20לעיל הינן יסודיות בחוזה והפרתן ו/או הפרת מי מהן ,תהווה הפרה יסודית של
החוזה.
.21

הפרות וסעדים

.21.1

מבלי לגרוע מזכותה של המוכרת לכל סעד אחר ,מוסכם בזאת במפורש כי איחור של למעלה מ-
 7ימים בתשלום כלשהו על חשבון מחיר הממכר מעבר למועד הנקוב בהסכם או בתשלום אחר
שהקונה חייב לשלמו למוכרת על פי הסכם זה ,ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שהפרה
זו לא תוקנה בתוך  10ימים ממועד הודעת המוכרת .ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,איחור
כאמור יקנה למוכרת ,בין היתר ומבלי לגרוע מכל סעד אחר ,לאחר מתן התראה בכתב בת  4ימי
עסקים אשר תינתן על ידי המוכרת ,את הזכות לבטל את ההסכם ו/או למנוע את כניסתו של
הקונה לממכר ,לעכב את מסירת הממכר לידיו ,ו/או לדרוש פינויו של הקונה מהממכר ,הכול על
פי העניין ולפי בחירת המוכרת ובכפוף להוראות הדין .
עוד ומבלי לגרוע מזכויות המוכרת כאמור לעיל ,מוסכם בזאת במפורש כי אם יינקטו לגבי ו/או
כלפי הרוכש ,הליכי עיקול ו/או הוצאה לפועל ו/או הליכי פירוק ו/או כינוס ו/או פשרה ו/או
הסדר (לרבות הקפאת הליכים) בטרם נמסרה החזקה בדירה כמפורש בהסכם זה ו/או בטרם
בוצעו מלוא התחייבויות הרוכש בהתאם להסכם המכר ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של
ההסכם ובלבד שהפרה זו לא תוקנה בתוך  7ימים ממועד הודעת המוכרת .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,הפרה כאמור תקנה למוכרת ,בין היתר ומבלי לגרוע מכל סעד אחר ,את הזכות לבטל
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את ההסכם ו/או למנוע את כניסתו של הקונה לממכר ,לעכב את מסירת הממכר לידיו ,ו/או
לדרוש פינויו של הקונה מהממכר ,הכול על פי העניין ולפי בחירת המוכרת.
עוד ומבלי לגרוע מזכותה של המוכרת כאמור לעיל ,כל שיתברר ,בכל שלב שהוא ,בין אם לפני
מסירת הדירה לקונה ובין אם לאחריה ,כי נכון למועד חתימת הסכם זה הקונה לא עמד
בקריטריונים של זכאי מחיר למשתכן ו/או כי הונפקה לו תעודת זכאות בשגגה ,יהווה הדבר
הפרה יסודית של ההסכם אשר תקנה למוכרת ,בין היתר ומבלי לגרוע מכל סעד אחר ,את
הזכות לבטל את ההסכם ולמנוע את כניסתו של הקונה לממכר ,או לדרוש פינויו של הקונה
מהממכר ,הכול על פי העניין ולפי בחירת המוכרת ובכפוף להוראות הדין.
מובהר כי לחברה שמורה הזכות לפנים משורת הדין שלא לבטל הסכם זה במקרה של איחור
בתשלום כלשהו כאמור לעיל ו/או הפרת הסכם מטעם הרוכש ולא יהא בכך משום הודאה בכל
עובדה ויחולו בין היתר הוראות סעיף  21.2להסכם להלן ,כל זאת מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת
העומדת למוכרת לפי הסכם וכל דין.
הודיעה המוכרת לקונה על ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידו ,יחשב ההסכם כבטל בתוך 72
שעות ממועד משלוח ההודעה לקונה (בדואר רשום עם אישור מסירה) ,ואזי תהיה המוכרת
זכאית למכור את הממכר לכל מי שתמצא לנכון או לנהוג בו בכל דרך אחרת כפי שתמצא לנכון,
הכול לפי שיקול דעתה הסביר ובכפוף להוראות הדין.
פעלה המוכרת כאמור יחולו ההוראות כדלקמן:
 .21.1.1המוכרת תהיה זכאית להימנע ממסירת הממכר לקונה ובמקרה של הערת אזהרה
שנרשמה ,לגרום למחיקתה בלשכת רישום המקרקעין באמצעות ייפוי הכח שנמסר לה.
 .21.1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתאם להוראות הדין יחתום הקונה על כל מסמך
ולעשות כל פעולה שתידרש על ידו מאת המוכרת לצורך מחיקת הערת האזהרה ו/או
ביטול כל בטוחה אחרת כאמור ,וכן לחתום על כל מסמך עליו תידרש חתימתו לצורך
ביטול ההסכם לרבות תצהירי ביטול למיסוי מקרקעין.
 .21.1.3במקרה בו תבטל המוכרת את ההסכם ,יהא עליה להחזיר לקונה את היתרה שתישאר
מהכספים ששולמו לה על חשבון מחיר הממכר לאחר ניכוי סכום הפיצויים הנקוב
בפסקה  21.1.4להלן ,וכן בניכוי כל סכום שיידרש על ידי בנק או מוסד פיננסי כלשהו
לסילוק ההלוואה שניתנה לקונה ,אם ניתנה ,ובגינה נרשמה משכנתא או התחייבות
לרישום משכנתא על ידי המוכרת או המינהל .היתרה בניכוי כל הסכומים האמורים
תוחזר לקונה בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים וללא ריבית (להלן:
"ערכה הריאלי") ,בתוך  45יום מיום פינוי הדירה על ידי הקונה ובמקרים שבהם טרם
נמסרה החזקה –מיום הודעת הביטול ,לאחר שהקונה חתם על כל המסמכים הנדרשים
לצורך ביטול ההסכם בספרי רשויות המס ,החזיר למוכרת את פנקס השוברים ,את
הערבויות שניתנו לו או כל בטוחה אחרת שניתנה לו וחתם על המסמכים שידרשו על ידי
הבנק ,ככל שידרשו.
 .21.1.4במקרה שהמוכרת תבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הקונה ,ישלם הקונה
למוכרת ,סכום השווה ל – ( 2%שני אחוזים) מהתמורה ,בהתאם לתנאי ההצמדה של
תשלומי הקונה שנקבעו בחוזה ,ממועד חתימת ההסכם ועד למועד תשלום הסכום ,וזאת
כפיצוי קבוע מראש בגין הוצאות ביטול ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף
המוקנה למוכרת לפי הדין ובכפוף לו .המוכרת תהייה רשאית לחלט לטובתה את סכום
הפיצוי המוסכם הנ"ל מתוך הסכומים ששולמו לה על ידי הקונה.

.21.2

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה ,ומכל יתר התרופות המוקנות למוכרת על פי הסכם זה ועל פי כל
דין ,הרי במקרה שהקונה איחר במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,תהיה
המוכרת זכאית לעכב את מילוי התחייבויותיה כלפי הקונה ,עד למילוי התחייבויותיה ולפיצוי
המוכרת בגין האיחור ,לרבות כאמור בסעיף  21.3להלן.
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.21.3

מבלי לגרוע מזכותה של המוכרת לכל סעד אחר על פי הוראות הסכם זה ולפי הוראות כל דין,
הרי שעד למועד שבו יותקנו תקנות לפי ס' 5ב' לחוק המכר(דירות) ,ריבית הפיגורים לפי חוק
פסיקת ריבית והצמדה תהא הריבית בשיעור המקסימאלי שהמוכרת רשאית לכלול בהסכם .אי
לכך ,כל פיגור בתשלום סכום כלשהוא שהקונה חייב למוכרת על פי הוראות הסכם זה ,ישא
הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית פיגורים שנתית בגובה  7%לגבי כל תשלום.

.21.4

בגין חוב שישלם הקונה למוכרת בקשר עם הסכם זה ,יזקפו לזכות הקונה בתחילה ההוצאות,
אח"כ הריבית ,הפרשי הצמדה ,הפיצוי המוסכם והיתרה תיזקף ע"ח הקרן .אם תיוותר יתרת
קרן כלשהי ,תישא אף היא בהפרשי הצמדה וריבית והוראות סעיף זה יחולו גם לגבי תשלום
סכומים אלו וחוזר חלילה .מובהר כי חובת תשלום ריבית הפיגורים תחול על הקונה החל
מהיום שבו חלף המועד לתשלום כפי שנקבע בהוראות ההסכם ,ובלבד שחלפו  7ימים מהמועד
הנ"ל ועד מועד ביצוע התשלום בפועל ע"י הקונה .למען הסר ספק -על ריבית הפיגורים לחול
באופן הדדי ולחול הן על תשלומים שעל המוכרת לשלם לקונה והן על תשלומים שעל הקונה
לשלם למוכרת .

.21.5

כל תשלום אשר ישולם על ידי איזה מהצדדים ואשר חובת תשלומו חלה על הצד השני ,יהיה
הצד השני חייב להחזירו לצד המשלם תוך  7ימים מיום דרישת הצד המשלם.
לא שולם הסכום האמור תוך המועד הנזכר לעיל ,יישא הסכום ריבית פיגורים כמפורט בסעיף
 21.3לעיל ,מהיום שבו חלף המועד לתשלום ועד ליום החזרת הסכומים למוכרת על ידי הקונה,
ובלבד שחלפו  7ימים מהמועד הנ"ל.

.22

כללי

.22.1

אין בהוראות הסכם מכר זה כדי לגרוע מהוראותיו הקוגנטיות של חוק המכר (דירות) וחוק
המכר (הבטחת השקעות).

.22.2

מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה משקפים את ההסכם המלא ,היחיד והבלעדי בין
הצדדים .הסכם זה בא במקום ,ומבטל כל משא ומתן או סיכום ,בין אם בעל-פה ובין אם
בכתב ,הקודמים לחתימתו וכן כל מצג  -לרבות כזה שנעשה בפרסומים בעיתונים,
בפרוספקטים ,בדגם הפרויקט ,ובכל מסמך אחר שאינו כלול בהסכם זה על נספחיו ,אך בכפוף
לסעיף  4.2.12לעיל.

.22.3

כל שינוי בהסכם זה ו/או אישור העשוי להינתן על פיו יהיו ברי-תוקף מחייב רק אם יעשו בכתב
ויחתמו כדין.

.22.4

כל איחור ,ויתור ,ארכה ,הנחה ,או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על נספחיו על
ידי מי מהצדדים ,לא יהיו בני תוקף אלא אם ייעשו בכתב ויחתמו כדין על ידי מורשי חתימה.

.22.5

כל הוראה או הסכמה בכתב שתינתן ע"י מי מיחידי הקונה תחייב את יחידי הקונה ביחד ולחוד
גם אם ניתנה ללא הרשאה מצד כל יחידי הקונה.

.22.6

למען הסר ספק מובהר כי הצהרה או התחייבות בעל פה שינתנו ,אם יינתנו ,על ידי מי מעובדי
המוכרת או נציגיה לא תחייב את המוכרת.

.22.7

אי שימוש ו/או איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו  -לא ייחשב כויתור והצד יהא רשאי וזכאי
להשתמש בזכויותיו ו/או בכל חלק מהן ,על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,בכל מועד שימצא לנכון.

.22.8

מבוטל.

.22.9

לקונה לא תהיה זכות קיזוז כלפי המוכרת בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ובכלל.

 .22.10הוראות חוק חוזה קבלנות ,תשל"ד ,1974 -במידה וניתן להתנות עליו ,לא יחולו על היחסים בין
המוכרת והקונה עפ"י חוזה זה.
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 .22.11הודע לקונה כי ספרי החשבונות של המוכרת בקשר עם פרויקט זה יהוו ראיה לכאורה בכל
הנוגע לכל סכום שיגיע ממנו למוכרת על פי חוזה זה.
 .22.12העתק הרישום בספרי החשבונות של המוכרת ,המאושר על ידי רו"ח ,יקובל בכל הליך משפטי
(לרבות בסדר דין מקוצר) כראיה לכאורה לאותו רישום ולכל דבר או עסקה או חשבון הרשומים
בו אם יצורף אליו אישור בכתב בחתימת הנהלת החשבונות של המוכרת המאשר כי ההעתק
נבדק לפי הרישום המקורי ונמצא נכון.
 .22.13כלל הקונה מספר יחידים ,יחולו התחייבויות הקונה על פי חוזה זה במאוחד ובנפרד על כל יחידי
הקונה.
 .22.14במידה והקונה או מי מיחידיו פסול דין ,עליו לקבל את אישור בית המשפט המוסמך
להתקשרות על פי הסכם זה ומילוי כל התחייבויותיו ,ולהמציא אותו במעמד חתימת הסכם זה.
 .22.15במקרה שאחד מיחידי הקונה יחתום על כל מסמך ,כתב ,מכתב או אישור מכל סוג שהוא בכל
עניין הקשור בהסכם זה ,ביצועו או הנובע ממנו ,למעט בקשה לביטול ההסכם ,תחייב חתימתו
את כל יחידי הקונה ,וחתימת הסכם זה על ידי יחידי הקונה מהווה ותחשב לכל עניין ודבר כמתן
הרשאה על ידי יחידי הקונה בינם לבין עצמם ומאחד למשנהו ו/או לזכות את יתר יחידי הקונה
כאמור לעיל.
.23

כתובות הצדדים

.23.1

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן כמפורט בכותרתו.
לאחר מסירת החזקה בממכר לידי הקונה תהא כתובתו ,לכל דבר ועניין לצרכי הסכם זה,
בממכר.

.23.2

כל הודעה אשר תשלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובת הנזכרת לעיל ,על פי העניין,
תחשב כאילו הגיעה לייעודה לאחר  72שעות מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר.
נשלחה הודעה בפקס ,תחשב כמתקבלת לאחר שהונפק אישור על קבלתה.
נמסרה ההודעה ביד  -תחשב זו כמתקבלת בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________

____________________

המוכרת

הקונה
אישור

אני/ו הח"מ מאשר/ים בזה כי עוה"ד יעל לוטן ו/או סוניה קשאני ו/או עמית זוננשיין ו/או רן שחר הודיעני/ו כי הם
מייצגים את המוכרת בעסקה נשוא הסכם זה וכי אני/ו רשאי/ים להיות מיוצג/ים על ידי עורך דין בעסקה זו.
____________________

____________________
קונה א'

קונה ב''

36

מתחם ב'
ביין__ :
דירה__ :

ספח א'
התאים המיוחדים

ספח להסכם שחתם ביום __לחודש ______ 2021
בין
משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ ח.צ520033424 .
מגדל לוישטין ,דרך מחם בגין  ,23תל-אביב
)להלן" :המוכרת ו/או "החברה"(
מצד אחד;
לבין
ת.ז _________________ .טל ייד_______________:
.1
ת.ז _________________ .טל ייד_______________:
.2
מרחוב__________________________________ :
טל בבית_____________ :
כתובת ______________________ :E-mail
עו"ד מייצג:
מצד שי;
)כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד בערבות הדדית ,להלן" :הקוה"(
מוסכם ומותה בין הצדדים כי:
.1

.2

כללי
.1.1

ספח זה חתם במעמד חתימת ההסכם ה"ל ומהווה חלק בלתי פרד הימו.

.1.2

לכל מוח או ביטוי בספח זה תהיה משמעות התוה לו בהסכם.

.1.3

הוראות ספח זה משלימות את הוראות ההסכם ,אולם בכל מקרה של סתירה בין
הוראות ספח זה להוראות ההסכם ,יגברו ויכריעו ההוראות המפורטות בספח זה.

תאור הממכר
.2.1

דירה מס' __ )מס' זמי( בביין מס' ____ )מס' זמי( ,אשר תבה על המקרקעין
הידועים המקרקעין הידועים כגוש 2767 :חלקה ) 166בחלק( וגוש 2768 :חלקות
מס') 4 :בחלק() 25 ,בחלק( ו) 26-בחלק( ,מגרשים 321-327 :לפי תוכית בין ערים
תמל 1003/בשטח של  19,912מ"ר ב -גן יבה ,לפי התב"ע ו/או התב"ע החדשה
כהגדרתן בהסכם )להלן" :הדירה"(.

.2.2

הדירה היה בת ____ חדרים ,פוה לכיווים ___________ בקומה __ ,בשטח
ובתכון כמסומן בתכיות.
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.2.3

לדירה יהיה צמוד __ מקום חיה המסומן בספרי המוכרת כחיה מס' ____ )מס'
זמי( מקורה/לא מקורה ומחסן __ המסומן בספרי המוכרת כמחסן מס' ___ )מס'
זמי( )להלן" :ההצמדות"(.
הובא לידיעת הרוכש כי טרם ידוע מיקומם ו/או מספרם ו/או גודלם הסופי של
ההצמדות שיוצמדו לדירה ויתכן ויחול בהם שיוי .ככל ויחול שיוי כאמור ,בסמוך
לאחר קבלת היתר הביה ,הקוה יחתום על תשריט סופי של ההצמדות כאמור והכל
בכפוף לספח ו' להסכם.
מובהר ומוסכם בזאת כי יכול ובמועד המסירה לא תהיה  /יהיו החיה/ות שרכשו
ע"י הרוכש מוכות למסירה.
)הדירה וההצמדות ביחד להלן" :הממכר"(.

.3

מועד המסירה הצפוי )סעיף  6.1להסכם(
מועד המסירה הקוב

.4

לפי סעיף  6.1להסכם ,היו ביום .30.11.2023

תמורת הממכר )סעיף  11.1להסכם(
מחיר הממכר היו בסך ______________ ש"ח )________________________ ש"ח(,
כולל מע"מ כדין בשיעור ) 17.0%או בשיעור המע"מ שיחול במועד ביצוע התשלום( בגין רכיבי
התמורה החייבים במע"מ ובכפוף לאמור בהסכם )להלן" :התמורה"( .

.5

תשלום מחיר הממכר )סעיף  11.1להסכם(
.5.1

הרוכש מתחייב לשלם למוכרת את התמורה בגין הממכר בתשלומים ובמועדים
כדלקמן:
 .5.1.1סך של _________ ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת
הפרשי הצמדה ,ישולמו במועד חתימת חוזה זה לחשבון הליווי של
הפרויקט באמצעות פקס שוברים כהגדרתו בהסכם המכר ,לפי העיין.
 .5.1.2בתוך  45ימים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של _________ ש"ח
)כולל מע"מ( השווה ל –  13%מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה בכפוף
לקבלת פקס שוברים.
 .5.1.3בתוך  4.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של ___________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה וזאת
בכפוף לקבלת היתר ביה.
 .5.1.4בתוך  6.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של ___________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.5בתוך  8.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של
__________ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה בתוספת הפרשי
הצמדה.
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 .5.1.6בתוך  10.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.7בתוך  13.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.8בתוך  15.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.9בתוך  18.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.10בתוך  20.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.11בתוך  22.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 .5.1.12בתוך  24.5חודשים ממועד חתימת ההסכם ,ישולם סך של __________
ש"ח )כולל מע"מ( השווה ל –  7%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה.
 14 .5.1.13יום לפי מועד מסירת החזקה בדירה ישולם סך של __________ ש"ח
)כולל מע"מ( השווה ל –  10%ממחיר הממכר ,בתוספת הפרשי הצמדה
וזאת בכפוף לקבלת טופס  4ו/או אישור אכלוס.
בסה"כ ___________ ש"ח.
.5.2

בכל מקרה מובהר ,כי כל התשלומים יבוצעו ביום ה 20-לחודש בו קבע שיש
לבצעם ,למעט התשלומים בסעיפים  5.1.2 ,5.1.1ו 5.1.13-שיבוצעו במועד הקוב
בהם.

.5.3

כמו כן ישלם הקוה לחברה ,יחד עם התשלום האמור בסעיף  5.1.1לעיל ,סך של
 5,849ש"ח כולל מע"מ או סכום השווה למחצית האחוז מן התמורה כהגדרתה לעיל
בתוספת מע"מ ,המוך מביהם בגין שכר טרחת עורכי הדין של המוכרת בהתאם
לאמור בסעיף  20.8להסכם ובסך הכל בגין הממכר סך של ______ ש"ח )להלן:
"המחיר הכולל"(.

.5.4

יובהר כי התמורה כוללת החזר הוצאות של עמלות ערבות שישולמו על ידי החברה
בשביל הקוה .ההוצאות שיוצאו על ידי החברה בשביל הלקוח בגין הערבויות
הבקאיות שיתו לקוה על ידי הבק מפורטות בהסכם והין בהתאם להחלטת
מיסוי  3109/20של רשות המיסים.

.5.5

כן ישלם הרוכש את התשלומים הקובים בסעיף  20להסכם במועד הקוב בסעיף
 5.1.13לעיל.

.5.6

מובהר בזאת כי הקוה יבצע את כל התשלומים הקובים לעיל ,באופן בלעדי ואך
ורק באמצעות פקס שוברים ,כהגדרתו בהסכם המכר ,אשר יימסר לקוה במעמד
חתימת הסכם זה.
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.5.7

כל תשלום המשולם למוכרת ,מלבד התשלום הקוב בסעיפים  5.3ו 5.5-לעיל ,ישולם
בתוספת הפרשי הצמדה כהגדרתם בהסכם .הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא:
אם המדד החדש ,כהגדרתו בהסכם ,יהיה גבוה מהמדד הבסיסי ,כהגדרתו בהסכם,
ישלם הקוה את אותו סכום ,כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה המדד החדש לעומת
המדד הבסיסי.
למען הסר ספק ,במקרה והמדד החדש היו מתחת למדד הבסיסי ,לא יוקטן
התשלום כאמור.

.6

.5.8

הרוכש לא יהא רשאי להקדים את הפירעון בפועל של כל תשלום מהתשלומים
הקובים לעיל אלא במקרה בו יקבל לכך אישור מראש ובכתב של החברה.

.5.9

בכל מקרה שהרוכש יקדים את ביצועו בפועל של תשלום כלשהו מהתשלומים
בהסכמת החברה בכתב ,לא תועק לרוכש החה כלשהי ו/או זיכוי ריבית ו/או הטבה
אחרת כלשהי.

.5.10

אם תאריך המסירה בפועל יוקדם )לעומת מועד המסירה הקוב( ,על פי הודעה בכתב
ומראש של החברה ,אזי יוקדם מועד הפירעון של התשלומים האחרוים לפי הסכם
זה באופן שהרוכש ישלם לחברה בפועל את מלוא יתרת המחיר עד ולפי תאריך
המסירה שהוקדם כאמור עד ולא יאוחר מ 14 -ימים לפי מועד המסירה בפועל.
מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס אך ורק להקדמת תשלומים על ידי הקוה
למוכרת במקרה של הקדמת מסירת החזקה ואין בו הרשאה לאיחור או לדחייה
כלשהי במועדי התשלומים הקבועים בסעיף  5לעיל.

.5.11

מובהר כי במידה שמועד תשלום כלשהוא חל בשבת ו/או חג ,הקוה מתחייב לבצע
התשלום ביום שקודם לכך.

.5.12

למען הסר ספק ,כל תשלום על חשבון התמורה כולל מע"מ בשיעור החוקי כפי שהוא
בתוקף ביום חתימת ההסכם בגין רכיבי התמורה החייבים במע"מ .כל שיוי על פי
דין בשיעור המע"מ יחול על הקוה ויחושב לגבי כל תשלום על חשבון הממכר עליו
חל שיוי כזה על פי הדין.

הצמדה למדד )סעיף  11.2להסכם(
מחיר הממכר צמוד למדד תשומות הבייה ,בתאים כמפורט בסעיפים  11.2להסכם :המדד
הבסיסי היו  -המדד של חודש _________ שת _________ )כפי שפורסם ב________(
שהיו המדד הידוע במועד חתימת החוזה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________________
המוכרת

__________________________
הקוה/ים
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בין מס____ :
דירה מס____ :

ספח ד'
יפוי כח בלתי חוזר
וטריוי/לפי סעיף  91לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א1961-
אי החתום מטה:
שם ______ ת.ז__________ .
שם ______ ת.ז__________ .
כולו ביחד וכל אחד לחוד ממים ומייפים בזה את כוחם של משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ ח.צ.
 520033424ו/או את עוה"ד יעל לוטן ו/או סויה קשאי ו/או עמית זושיין ו/או רן שחר כולם ביחד וכל
אחד מהם לחוד ,להיות מורשו ומיופי כוחיו ולעשות בשמו ובמקומו את כל המעשים והפעולות
המפורטים להלן או כל חלק מהם.
.1

לרכוש ולקבל בשמי/ו ובשבילי/ו בדרך של מכר ,עם וללא תמורה ,בחכירה ,או בחכירות משה ,או
בכל חכירה אחרת ו/או כל זכות או זכויות שהן )ובכלל זה זיקות האה( ביחס לכס המצא בגוש 2767
חלקה ) 166בחלק( ,גוש  2768חלקות ) 4בחלק() 25 ,בחלק() 26 ,בחלק( מגרשים  321-327בגן יבה לפי
תוכית תמל ,1003/הידוע כבין מס' )זמי( _____ ,דירה מס' )זמי( ______ שרכש/ה על ידו
ממשולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ ח.צ) 520033424 .להלן" :הכס"( ,וזאת בתאים כפי
שמיופיי כוחי ימצאו לכון.

.2

המוח "הכס" המופיע בייפוי כח והרשאה זה ,כולל גם את כל הקשור בזכויותי ו/או התחיבויותי
בקשר לכס ה"ל ,הן בקרקע שעליה הוא בה ,הן בחלקה פרדת או מגרש פרד ,הן כחלק מסויים
בחלקה פרדת או במגרש פרד ,הן חלק בלתי מסויים בחלקה פרדת או במגרש פרד ,והן כחלקים
מחלקות או מגרשים בלתי מחולקים לחלקה פרדת ,ו/או כל בית או חלק ממו ו/או כל דירה או חלק
ממה ,בין שהבית ו/או כל בית ו/או חלק ממו ו/או כל דירה ו/או חלק ממה בו כבר ובין שהם
עומדים להבות בעתיד ,בין שהבית ו/או הדירה רשמו כבר כבית משותף לפי חוק המקרקעין תשכ"ט-
 1969ובין שטרם רשמו כאמור ובין שאלה יווצרו ו/או ירשמו בעתיד כתוצאה מפעולות איחוד
קרקעות ו/או הפרדתן ו/או רישום הבית ו/או מספר בתים לבית/ים משותף/ים ו/או כתוצאה מכל
פעולת רישום אחרת שהיא; בתאים כפי שמורשי/ו ה"ל ימצאו לכון לפי שיקול דעתו/ם המוחלט.

.3

באי כוחו יהיו רשאים לחתום בשמו על כתבי הסכמה ,מופה לרשם המקרקעין ,לפיו הו ותים
הסכמתו לביצוע עסקאות ו/או דיספוזיציות מכל מין וסוג שהוא ביחס למקרקעין )לרבות מכירת
חלקים ו/או רישום הערות אזהרה לזכות צדדים שלשיים/בקים שיעמידו משכתאות לרכישת
חלקים מהמקרקעין ו/או רישום חכירות ו/או חכירות משה ו/או זכויות בעלות לזכות צדדים
שלשיים(.

.4

לעשות בשמי/ו ובמקומי/ו הסכמים וחוזים עם מיהל מקרקעי ישראל ו/או עם גופים שהוא מייצג
)קק"ל ,רשות הפיתוח ,מדית ישראל ואחרים( ,וכן עם כל אדם ,חברה ,אגודה ו/או אישיות משפטית
אחרת ביחס לכס ו/או ביחס לרכישתו ו/או ביחס להחכרתו ו/או לכל זכות שהיא ו/או ביחס
לאחזקתו ו/או ביחס ליהולו ,ו/או ביחס לכל עין הקשור לרישום זכויותי ו/או חובותי בקשר לכס,
ו/או בכל דרך אחרת שתראה למיופה כוחי/ו ה"ל הכל לפי התאים אשר מיפוי כוחי/ו ימצא/ו לכון
לפי שיקול דעתו/ם המוחלט.

.5

למשכן בכל צורה ואופן שהוא בשמו ובמקומו במשכתא ,על פי חוק המקרקעין התשכ"ט,1969-
ו/או על ידי משכון ,על פי חוק המשכון ,תשכ"ז ,1967-על כל התיקוים שהיו ו/או שיהיו בחוקים ה"ל
ו/או על פי כל חוק אחר ,בין שיש לו עתה תוקף ובין שיקבל תוקף בעתיד )להלן" :המשכתא"( את
זכות הבעלות ו/או את החכירה הראשית ו/או זכות חכירת המשה ו/או זכויות חוזיות ו/או מן היושר
ו/או כל זכות אחרת שיש או תהיה לו בכסים ו/או בגין הכסים ,בין שהמשכתא תרשם באחריות
ו/או בערבות ו/או בערבות הדדית ביחד עם הממשלה ,חברה ,אגודה ו/או אישיות משפטית אחרת
ובין שהיא תרשם בלי אחריות ו/או ערבות הדדית כאמור ובין שתרשם במשכתא ראשוה בדרגה
41
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ו/או בכל דרגה אחרת ובין שתרשם עם משכתאות או זכויות אחרות ,בין שהמשכתא תהיה על ידי
רישום משכתא בלשכת רישום המקרקעין ,על פי חוק המקרקעין ,תשכ"ט ,1969-ובין שתהיה על ידי
רישום לפי חוק המשכון ,תשכ"ז ,1967-על כל התיקוים שהיו ו/או שיהיו בחוקים ה"ל ו/או כל חוק
אחר שיבוא במקום ו/או בוסף לחוקים ה"ל ו/או בכל דרך אחרת שתראה למורשיו ה"ל ,הכל
בתאים ובהוראות אשר מורשיו ימצאו לכון ,לפי שיקול דעתם המוחלט ,לרבות ויתור על כל הגה
לפי סעיף  33לחוק הגת הדייר )וסח משולב ,תשל"ב (1972-ו/או לפי סעיפים  38ו 39-לחוק ההוצאה
לפועל ,תשכ"ז ,1967-לפי שיתוקו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישו היום ו/או שיהיה בעתיד
בוסף ו/או במקום החוקים ה"ל.
.6

להסכים לרישום של כל סוגי הפעולות ו/או עסקאות ביחס לכס ולבית ו/או לקרקע עליה הוקמו,
לרבות איחוד ,חלוקה ,הפרדה ,חליפין ,שעבוד ,תוספת ביה וכל רישום של בית משותף וכל חלוקה
של רכוש משותף וכל תקון ,לרבות רישום הערות אזהרה ו/או יחודן ו/או רישום זיקות האה ,וכן
להסכים לכל שיוי ו/או תיקון בכל הפעולות ה"ל ו/או בכל חלק מהן ,הן אלו הקיימות ו/או הרשומות
בלשכות רישום המקרקעין והן אלו שתבוצעה ו/או תרשמה בעתיד; לתקן ,לחלק ,לבטל את רישום
הבית המשותף ו/או כל זכות שהיא בכס בתמורה ו/או ללא תמורה ,בשלמותה ו/או באופן חלקי,
כפוף למשכתא/ות ו/או לשעבוד/ים ו/או לזכות/יות של אחר/ים ,או חופשי מכל אלה.

.7

לפעול ולעשות כל פעולה ומעשה ולחתום על כל חוזה ,הסכם ,אישור ,הצהרה ,התחייבות ,מפה,
תשריט ,בקשה ,ו/או תכית לתוספת ביה ,תקון ,תיקון לתקון ,ובכלל על כל תעודה ומסמך הדרוש
לביצוע המעשים והפעולות שצוייו ביפוי הכח והרשאה זה ,ו/או לפעול או לחתום על כל ה"ל בבת
אחת או מזמן לזמן לחוד ו/או ביחד עם כל אדם ,חברה ,בק ,אגודה ו/או אישיות משפטית אחרת
שיש לה עיין בפעולה כזו או בלעדיו ובדרך כלל לעשות גם את המעשים ופעולות שהייתי/ו צריך/ים
לעשותם אילו הייתי/ו צריך/ים לעשותם אילו הייתי פעל/ים או וכח/ים בעצמי/ו.

.8

להופיע ולפעול בשמי/ו ובמקומי/ו בפי הממוה על המרשם ,המפקחים על רישום המקרקעין ,רשמי
המקרקעין ,ועדות בין ערים ,וכן בפי כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ובכל משרדים אחרים שהם ,בין
ממשלתיים ,עירויים ,ציבוריים ואחרים ולחתום בשמי/ו ובמקומי/ו על כל בקשה ,תצהיר בקשה
לרישום בית משותף ,בקשה לתיקון צו בית משותף ,בקשה לביטול צו בית משותף ,בקשה לרישום
תקון ,תיקון לתקון ,מפה ,תכית ,תשריט ,בקשה להערת אזהרה ,שטר מכר ,שטר חכירה ,שטר
חכירת משה ,בקשה לביטול הערת אזהרה ,בקשה לתיקון שטר ,שטר משכתא ,שטר תיקון משכתא,
שטר פידיון משכתא ,שטר ביטול משכתא ,שטר העברת משכתא ,שטר שיעבוד ,תכיות ,מפות ,ו/או
זיקות האה למיהם ,הסכמי שיתוף ,תקוים למיהם ,ובדרך כלל על כל מסמך ללא יוצא מהכלל
הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כח והרשאה זו ,וכל תיקון ו/או שיוי ו/או ביטול
של כל אחד מהמסמכים ה"ל.

.9

לשלם בשמי ובמקומי ,ועל חשבוי את כל התשלומים ,המיסים ,האגרות ,הארוות וההיטלים
למייהם החלים עלי ו/או על הכס ושידרשו לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או מסמך שידרש
כדין לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הזכרות ביפוי הכח וההרשאה הוכחיים.

.10

לחתום בשמי/ו ובמקומי/ו על כתב התחייבות להימע מהעברת זכויות לתין זר ללא קבלת אישור
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

.11

מדי פעם בפעם להעביר יפוי כח והרשאה זה כולו או מקצתו ,לאחר או אחרים.

.12

לבטל ו/או לתקן כל העברה שעשתה כ"ל ולהעבירה מחדש ,למות עורך-דין או עורכי-דין או
מורשה/ים אחר/ים ולפטר/ם בכל עת ולמות אחר או אחרים במקומו/ם לפי ראות עייו/הם של
מורשי/ו ה"ל.

.13

כל מה שיעשה/ו מורשי/ו ה"ל או כל מה שיגרום/ו בכל הוגע ליפוי כח הרשאה זה יחייב/ו אותי/ו
ואת יורשי/ו ואת כל הבאים בכוחי/ו.

.14

יפוי כח והרשאה זה היו החלטי ובלתי חוזר ואין אי/ו רשאי/ים לבטלו/ם ו/או לשותו/ם באיזה
אופן שהוא הואיל ובו קשורות הזכויות של מדית ישראל ו/או קק"ל ו/או רשות הפיתוח ו/או מיהל
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מקרקעי ישראל ,ו/או בק לאומי לישראל בע"מ ,ו/או בק לאומי למשכתאות בע"מ,ו/או טפחות בק
למשכתאות בע"מ,ו/או הבק הבילאומי הראשון למשכתאות בע"מ ,ו/או משכן בק הפועלים
למשכתאות בע"מ ,ו/או בק ירושלים לפיתוח ומשכתאות בע"מ ,ו/או בק דיסקוט למשכתאות
בע"מ ,ו/או בק דיסקוט לישראל בע"מ ו/או בק כרמל למשכתאות בע"מ ,ו/או בק אדים
למשכתאות והלוואות בע"מ ,ו/או בק עצמאות למשכתאות ופיתוח בע"מ ,ו/או של בקים ו/או של
מלווים אחרים ,והי/ו מצהיר/ים בזה כי אי/ו מוותר/ים בזה ויתור גמור ומוחלט על כל זכותי/ו
לעשות בעצמי/ו ,או על ידי מישהו אחר ,מלבד מורשי/ו ה"ל את כל המעשים והפעולות הזכרות
ביפוי כח והרשאה זה ,או את חלקם.
.15

במקרה ואי/ו ארצה/רצה לעשות פעולות אלה בעצמי/ו או על ידי מישהו אחר -מלבד מורשי/ו על
פי יפוי כח זה  -יהיו מורשי/ו רשאים למוע בעדי/ו או בעד הבאים בשמי/ו מלעשות זאת ,וכן לבטל
כל פעולה שבוצעה על ידי/ו.

.16

יפוי כח והרשאה זה הוא מיוחד )פרטי( ומתייחס אך ורק לכסים המצאים או שימצאו בכס המפורט
בסעיף  1לעיל או מספרי גוש ו/או חלקות אחרים ,אם ייתו למגרשים אלה בעקבות פרצלציה ,בין
שכסים אלה רשמו כבר בפקסי המקרקעין ו/או בפקסי הבתי המשותפים ובין שכסים אלה יווצרו
וירשמו כאמור כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או תיקון ו/או הפרדה ו/או חלוקה ו/או צו
רישום בית משותף ו/או צו לתיקון רישום בית משותף ו/או כתוצאה מכל פעולה אחרת.

.17

ביפוי כח זה  -לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמעה גם לשון קבה ולהיפך,
לפי המקרה.
ולראיה באו על החתום היום __ לחודש _____ שת ____.

חתימות:
_____________________

שם רוכש 1

_________________________

שם רוכש 2

הי מאשר/ת את חתימת ה"ל בפיי.
_____________________
_________  ,עו"ד
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ספח ה' – ספח הבק המלווה רוכשי דירות מחיר למשתכן
פרטי הרוכשים:
שם ________________________ :ת.ז ,________________ .טלפון ייד,___________________ :
שם ________________________ :ת.ז ,________________ .טלפון ייד,___________________ :
טלפון ,____________ :כתובת ______________________________ )להלן" :הרוכש"(
פרטי המוכר
שם :משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ כתובת :דרך מחם בגין  ,23תל אביב )להלן" :המוכר"(

ספח להסכם רכישת יחידה בפרויקט לגביו חתם הסכם מימון עם בק לאומי לישראל בע"מ )להלן" :הסכם
הרכישה"(
 .1הגדרות
.1.1

"הפרויקט" – פרויקט הכולל הקמת  15בייים ,המוקם או שיוקם על גבי המקרקעין והידוע גם בשם
""GAYA

.1.2

"המקרקעין" – מגרשים מס'  311-318ו 321-327-לפי תכית תמל ,1003/גוש  2767חלק מחלקה  166וגוש
 ,2768חלק מחלקות  ,25 ,4ו 26-בגן יבה.

" .1.3היחידה"  -הדירה/יחידה שבכוות הרוכש לרכוש מהמוכר כאמור בהסכם הרכישה.
" .1.4חוק המכר"  -חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה – .1974
" .1.5ערבויות מכר" – ערבויות על פי חוק המכר.
" .1.6הבק"  -בק לאומי לישראל בע"מ.
" .1.7הסכם המימון" -הסכם המימון שחתם בין הבק לבין המוכר בקשר עם הקמת הפרויקט.
" .1.8השעבוד" – שעבודים שוטפים וקבועים לטובת הבק על המקרקעין ועל הפרויקט על כל הבוי ושייבה וכל
זכויות המוכר מכל מין וסוג שהוא לגביהם ובקשר אליהם והכל כמפורט באגרות החוב ,בשטרי משכון
ובשטרי המשכתא שחתמו לטובת הבק.
" .1.9האשראי" – אשראים ושירותים בקאיים שוים ,לרבות ערבויות ,המובטחים בשעבוד.
" .1.10שוברי התשלום" – שוברי תשלום שיופקו על ידי הבק .
" .1.11חשבון הפרויקט" – חשבון מס' _____ על שם המוכר בסיף ___ של הבק.
" .1.12מכתב החרגה"–הודעה בוסח הקבוע בתוספת לחוק המכר.
 .2מימון הבק
.2.1

היחידה היה חלק מהפרויקט ומשועבדת לבק במסגרת השעבוד .היחידה מכרת לרוכש
לשעבוד וכל עוד לא הסכים הבק להחריגה מתחולת מימוש השעבוד ,היא משועבדת לבק.

.2.2

המוכר מקבל/יהיה זכאי לקבל מהבק אשראי המובטח בשעבוד ולהבטחת סילוקו התחייב כלפי הבק,
בין היתר ,לביצוע הפרויקט ובהתחייבויות שוות וספות בהקשר לכך ,והכל בהתאם לאמור בהסכם
המימון .מובהר ,כי התחייבויות המוכר יתו לבק בלבד והבק איו חייב לאכוף אותן ו/או לפקח על
ביצוען.

.2.3

גם אם קיים מגון פיקוח כלשהו לפרויקט  ,שבמסגרתו מסרים דיווחים לבק המגון ה"ל מיועד
לשימושו הבלעדי של הבק ,לצורכי הבטחת האשראי בלבד ,שהבק מסתמך עליו לפי הצורך .מובהר ,כי
לבק אין כל מחוייבות להסתמכות על מגון הפיקוח כאמור וכי הוא איו ושא בכל אחריות להסתמכות
הרוכש על מגון הפיקוח  ,ככל שתיווצר אצל הרוכש הסתמכות כאמור .

.2.4

אם הרוכש יהיה מעויין בפיקוח ו/או במגוי הגה כלשהם לכספו עליו להסדיר זאת במישרין מול
המוכר .הבק לא יהיה אחראי כלפי הרוכש באחריות כלשהי ,מעבר לאחריותו של הבק כלפיו על פי
ערבויות המכר שהוצאו ויוצאו לטובתו ובכפוף לתאיהן.

.2.5

בלא לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר אין במגון הפיקוח ו/או בהסכם המימון ו/או באיזה מהמסמכים אשר
חתמו ו/או ייחתמו בין הבק למוכר בקשר עם הפרויקט כדי לחייב את הבק לוודא שכספי הרוכש
משוחררים לפי קצב התקדמות שלבי הבייה בפרט או שהם מוקצים לביית הפרויקט בכלל.
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כמו כן ,מובהר כי הסכם המימון וכן כל המסמכים שחתמו ושייחתמו לטובת הבק על ידי המוכר אים
בגדר "חוזה לטובת צד שלישי" כמשמעו בחוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג  -1973ואין באמור בכתב זה
ו/או במסמכים אחרים הקשורים לפרויקט כדי להטיל על הבק אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי
הרוכש לגבי השימוש בכספים ,מימון הפרויקט  ,טיבו ,קצב התקדמותו ,אופן יהולו ו/או עמידתו
בתאים הדרשים על ידי כל גוף ו/או רשות שהיא.

.2.6

 .3ביצוע התשלומים לחשבון הפרויקט באמצעות שוברי תשלום
.3.1

חשבון הפרויקט  ,אשר פתח בבק על ידי המוכר ,על תכולתו הוכחית והעתידית ,משמש ו/או ישמש
לבק כבטחון.

.3.2

המוכר התחייב כלפי הבק ,כי כל תשלומי התמורה אשר ישולמו על ידי רוכשי יחידות בפרויקט  ,יבוצעו
אך ורק באמצעות שוברי תשלום ולא יתקבלו מרוכשי יחידות בפרויקט תשלומים על חשבון התמורה
אלא באמצעות שוברי תשלום .תשלום באמצעות שובר תשלום מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר
לבק להמציא ערבות מכר לטובת הרוכש בתוך  14ימי עסקים מיום התשלום בגין סכום התשלום למעט
רכיב המע"מ הכלל בתשלום זה .חובה זו של המוכר חלה עליו גם על פי חוק המכר.

.3.3

כל תשלום אשר לא ישולם באמצעות שוברי תשלום ,לא ייחשב כלפי הבק כתשלום על חשבון רכישת
היחידה על פי הסכם הרכישה ולפיכך לא תוצא בגיו ערבות מכר והוא לא ייחשב כתשלום לצורך קיום
תאי מכתב ההחרגה.

.3.4

במעמד החתימה על הסכם הרכישה ולצורך ביצוע כל התשלומים על חשבון התמורה על פי הסכם
הרכישה ,מסר לרוכש פקס שוברים לביצוע כל התשלומים על חשבון מחיר היחידה.

.3.5

תשלום שובר בסיף כלשהו של מוסד בקאי יזכה את חשבון הפרויקט לפי ערך יום העסקים בו שולם
השובר וייחשב כמשולם על ידי הרוכש באותו יום עסקים.

.3.6

הרוכש מתחייב בזאת כדלקמן:
 .3.6.1כל התשלומים על חשבון התמורה בגין היחידה ישולמו על ידו אך ורק באמצעות שוברי התשלום.
 .3.6.2פקס השוברים יישמר אצלו בשלמותו והוא ישיב למוכר את כל שוברי התשלום שלא שולמו על
ידו מכל סיבה שהיא מייד לאחר שיבוצעו על ידו מלוא התשלומים על חשבון היחידה או אם בוטל
הסכם הרכישה ,מייד עם ביטולו.
 .3.6.3במקרה שעד לחלוף  14ימים ממועד ביצוע תשלום על ידו באמצעות שובר תשלום לא תוצא לטובתו
ערבות מכר ,הוא יודיע על כך לבק ולמוכר באופן מיידי.

.3.7

יתן לפות אל הבק לצורך קבלת אישור בוגע למספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט  ,בכל אחת
מהדרכים הבאות:
פיה לסיף הבק שבו מתהל חשבון הפרויקט .
א.
פיה למעה טלפוי שמספרו יצויין על גבי שוברי התשלום.
ב.
באמצעות אתר האיטרט של הבק ,תוך הקלדת פרטי זיהוי אשר יופיעו על גבי שוברי התשלום.
ג.

 .4השעבוד
.4.1

הבק ,כבעל שעבוד העדיף על זכויותיו של הרוכש ,עשוי לפי בחירתו לפעול למימוש זכויותיו על פי מסמכי
השעבוד ,לרבות )אך לא רק( קיטת הליכים משפטיים לשם מיוי כוס כסים לפרויקט ,בין אם לצורך
השלמת הביה ובין אם לצורך מכירת הזכויות בפרויקט לצד שלישי )אך מבלי שיש בכך כדי לחייב את
הבק לקוט בהליכים ו/או להשלים את ביית הפרויקט(.

.4.2

במקרה כאמור מתחייב הרוכש כי ישתף פעולה בכל דרך שתידרש ,לרבות חתימה על כל המסמכים אשר
יהיו דרושים לביצוע האמור והמשך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם הרכישה ,לרבות תשלום לבק או
למי מטעמו ו/או לכוס שימוה כאמור ,של כל הסכומים המגיעים ושיגיעו ממו למוכר על פי הסכם
הרכישה.

.4.3

מימוש השעבוד על ידי הבק עשוי לכלול גם את מכירת היחידה והרוכש יהיה זכאי לקבל מהבק רק את
הכספים אשר יגיעו לו על פי ערבויות המכר שהבק הוציא לרוכש.

.4.4

המוכר התחייב למסור לבק העתק מהסכם הרכישה החתום לא יאוחר מתום  7ימים ממועד חתימתו.

45

מתחם ב'
 .5ערבות המכר
.5.1

המוכר הורה לבק בהוראה בלתי חוזרת ,כי עם ביצועו של כל תשלום על פי שובר תשלום שהופק על
ידי הבק ,תוצא על ידי הבק ערבות מכר צמודה למדד התשומות בביה למגורים בגין סכום התשלום
למעט רכיב המע"מ הכלל בתשלום.

.5.2

ערבות המכר ככל שהוצאה לטובת הרוכש מגלמת וממצה את כל אחריותו של הבק כלפי הרוכש בתאים
המפורטים בה בלבד והרוכש מוותר בזאת על כל זכות לדרוש מהבק כספים וספים ו/או שחרור השעבוד
מהיחידה שלא בהתאם לאמור בספח זה.

.5.3

במקרה של מימוש ערבות מכר ,לא תהיה לרוכש כל זכות לגבי היחידה .

 .6הערת אזהרה ; משכתא לרוכש
.6.1

הרוכש מתחייב בזאת לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי זכויותיו ביחידה אלא לאחר שתירשם משכתא
לטובת הבק ואולם בכל מקרה הבק יהיה עדיף בזכויותיו לגבי היחידה כל עוד לא התמלאו תאי מכתב
ההחרגה .כן מתחייב הרוכש כי רישום הערת אזהרה כאמור לא יקה לו כל זכות להתגד למימוש
זכויותיו של הבק על פי ההסכמים שביו לבין המוכר ו/או על פי השעבוד.

.6.2

רישום משכתא לטובת מוסד פיסי שתן ו/או ייתן מימון לרכישת היחידה יהיה מותה בהסכמת הבק
ובתאים שיקבעו על ידו .עם זאת הבק איו מתגד לכך שיתו לו הוראות בלתי חוזרות בוסח המקובל
עליו לטובת מוסד פיסי כאמור ולאשר כי יפעל לפיהן.

 .7כללי
.7.1

התחייבויות הרוכש כאמור בספח זה הין בלתי חוזרות הואיל וזכויות הבק תלויות בהן.

.7.2

הואיל והיחידה הרכשת על ידי הרוכש במסגרת הסכם הרכישה מהווה "דירת מחיר למשתכן" ,חלים
לגביה ולגבי הסכם הרכישה תאים מיוחדים אשר קבעו על ידי רשות מקרקעי ישראל ,כמפורט במכרז
מחיר למשתכן מס' מר 250/2017/ו/או בהסכם הרכישה.

.7.3

זכויותיו של המוכר כלפי הרוכש לפי הסכם הרכישה משועבדות לבק .החל מתאריך החתימה על ספח
זה כל שיוי ו/או תוספת להסכם הרכישה ו/או פשרה כלשהי לגבי הסכם הרכישה שיש בה להשפיע על
זכויותיו של הבק וכן ביטול של הסכם הרכישה יבוצעו אך ורק לאחר קבלת הסכמת הבק בכתב ומראש.

.7.4

ספח זה מהווה חלק מהסכם הרכישה ותאי מתאיו.

.7.5

במקרה של סתירה בין תאי ספח זה להסכם הרכישה ,גוברים תאי ספח זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום במועד ובמקום הזכרים בכותרת הסכם הרכישה:
____________________________

_______________________________
לכבוד
בק לאומי לישראל בע"מ

הו מורים בזאת למוכר למסור לבק לאומי את תוכו של סעיף זה ויראו סעיף זה כמופה הן למוכר והן לבק לאומי;
הריו מסכימים ומאשרים בזאת למוכר ו/או לבק לאומי ו/או למי מטעמם להעביר לבק לאומי ,לרבות למערך המשכתאות שלו,
מידע כמפורט להלן ,ואו מוותרים בזאת על סודיות המידע האמור ,כולו או חלקו ,ועל כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין
וסוג שהוא כגד מעביר המידע או מקבלו בקשר עם ההסכמה והויתור על סודיות כאמור בסעיף זה .הסכמתו ואישורו כאמור
לעיל ,יחולו על מסירת מידע כמפורט להלן:
.1

מסירת כל המידע והפרטים המצויים בידי המוכר ,שיתבקשו על ידי בק לאומי ,לרבות מערך המשכתאות שלו ,בקשר עם
רכישת היחידה ,לרבות אך לא רק :שמו  ,כתובת מגוריו ,מספר טלפון ייד וייח שלו ,וכן העתקים מכל מסמך עליו חתמו
הרוכש )להלן ,יחד ולחוד" :המידע"(.

.2

ידוע לו כי מסירת המידע כאמור לעיל לבק לאומי ,לרבות מערך המשכתאות שלו ,תתבצע למטרות שיווקיות ,לשם פיה
טלפוית אישית או לשם משלוח חומר שיווקי בדואר.

ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית להסכים למסירת פרטיו וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של בק לאומי ,ויעשה
בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגת הפרטיות התשמ"א  1981ובכפוף לו.

___________________
חתימת הרוכש

* יש לחתום על חלק זה רק באם הכם מסכימים למסירת המידע לבק לאומי כאמור
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בין מס:
דירה מס':

ספח ו' -מכירה טרום היתר בייה
שערך וחתם במעמד חתימת הסכם המכר
בין

 .1משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ ח.צ520033424 .
מגדל לוישטין ,דרך מחם בגין  ,23תל-אביב
)להלן" :לוישטין"" /המוכרת"(

מצד אחד;
לבין

___________ .1ת.ז____________ .
___________ .2ת.ז____________ .
)כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד בערבות הדדית להלן" :הקוה"(

מצד שי;

 .1האמור לצד הסעיפים המצויים בספח זה להלן ,בא להשלים ,להוסיף או לשות את האמור באותם סעיפים
בהסכם המכר ,אלא אם צוין מפורשות אחרת .השיויים להלן יגברו על האמור בהסכם המכר .שאר תאי הסכם
המכר יישארו בתוקפם.
 .1.1הובא לידיעת הקוה כי ביית הממכר בהתאם להסכם המכר ,וכן תוקפו של הסכם המכר ,כפופים לקבלת
היתר ביה לביית הביין והממכר במתכות המפורטת בהסכם המכר באופן שככל שלא יתקבל היתר ביה
בתוך  6חודשים ממועד חתימת הסכם המכר )להלן" :תקופת קבלת ההיתר"( ,אזי יהא הקוה רשאי להודיע
על ביטולו של ההסכם בתוך  30ימים שלאחר תום תקופת קבלת ההיתר כאמור ,בכפוף להתקיימות התאים
הבאים:
 .1.1.1הקוה הודיע למוכרת על ביטול הסכם המכר בדרך של משלוח הודעת ביטול בכתב ,בלתי מסויגת
ובלתי מותית למוכרת ,חתומה על ידי כל יחידי הקוה ,בדואר רשום ,והודעה זו התקבלה אצל
המוכרת )להלן" :הודעת הביטול"(;
 .1.1.2הקוה חתם על כל המסמכים שיידרשו על ידי הרשויות המוסמכות ,לרבות חתימה על תצהירי ביטול
הסכם המכר ועל תצהירי ביטול חיובי מס רכישה ו/או מס שבח /הכסה.
 .1.1.3הקוה השיב למוכרת את כל הביטחוות שקיבל ,בהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של
רוכשי דירות( התשל"ה  ,1974 -אם וככל שקיבל.
 .1.2יתה הודעת ביטול והקוה קיים את כל התאים המפורטים בסעיף שגיאה! מקור ההפיה לא מצא .לעיל,
אזי כגד ביטול הסכם המכר וכל זכויות הקוה )לרבות כל רישום שבוצע לטובתו ,אם בוצע( ,אם וככל
שהקוה שילם למוכרת עד לאותו המועד תשלומים על חשבון מחיר הממכר או בקשר אליו ,תשיב המוכרת
ראשית למוסד הכספי המלווה את הסכומים שיהא על המוכרת להחזיר לו בגין הלוואה שקיבל הקוה ,אם
קיבל ,מהמוסד הכספי המלווה ,על פי התחייבות המוכרת כלפי המוסד הכספי המלווה ,אם יתה ,ובהתאם
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לסכום שיקבע המוסד הכספי המלווה ,ויתרת הכספים ,אם וככל שתהיה ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד
תשומות הבייה ,יושבו לקוה.
 .1.3הובהר לקוה כי ייתכו שיויים בסימון המקום הסופי ו/או גודלם של החיה/יות )ככל שרכשו על ידי
הקוה( .עם קבלת היתר הבייה ,ככל שיהיו שיויים שכאלו ,יחתום הקוה על תשריט ו/או מפרטים סופיים
ומעודכים אשר יחייבו את הצדדים.
 .1.4כמו כן ,הקוה מאשר ,כי במועד חתימתו על הסכם המכר חתמו ,כספחים להסכם ,תכיות זמיות של
הממכר , ,וכן כי לאחר קבלת היתר בייה לביית הפרויקט )להלן" :המועד הקובע"( ימסרו לו התכיות
הסופיות כשהם תואמים את היתר הביה כפי שאושרו בפועל )להלן" :ההיתר בפועל"( ,או הודעה כי
התכיות הזמיות והמפרט הזמי הים סופיים ,ומאותו המועד ,יחשבו התכיות הסופיות והמפרט הסופי,
או אלו הזמיים שלגביהם תקבלה הודעה כי הם סופיים ,לפי העיין )להלן" :התכיות הסופיות"( כספחים
להסכם.
 .1.5על אף האמור לעיל יובהר כי ככל שיחולו שיויים בהיתר ו/או בתכיות ,העולים על הסטיות הקבילות
כהגדרתן בצו המכר דירות )טופס של מפרט( ,תשס"ח 2008 -ו/או שיויים מהותיים אחרים במיקומה של
הדירה ו/או תכוה הפימי אזי יהא רשאי הקוה ,בתוך  14יום מקבלת התכיות הסופיות ,לבטל את הסכם
המכר )בכפוף להוראות סעיף  1.1.1-1.1.3לעיל( ויהא זכאי להשבת כספים בהתאם לסעיף  1.2לעיל לא
הודיע הקוה בכתב על ביטול הסכם המכר בתוך  14הימים ה"ל ו/או לא חתם על התוכיות ו/או המפרט
הסופייים בהתאם לדרישת המוכרת ,יראו אותו כמסכים למפרט ולתכיות הסופיות ולביית הממכר,
הביין והפרויקט בהתאם להם ,חרף השיויים המהותיים לעומת התכיות הזמיות ויראו את התוכיות
הסופיות כאילו הן חלק מההסכם אף אם לא חתם עליהם הקוה
אין באמור בסעיף  1לעיל ,על כל סעיפיו הקטים ,בכדי להקות לקוה זכות לבטל את הסכם המכר אלא
בהתקיים התאים המצויים בתוספת זו במפורש.
 .1.6במקרה בו בוצע החזר התשלום כאמור לעיל ו/או הועמד התשלום לזכות הקוה ,ייחשב הסכם זה בטל
ומבוטל ,לקוה לא תהייה כל זכויות בממכר או בכל חלק ממו והמוכרת תהיה רשאית למכור את הממכר
ו/או לבצע לגביו כל עסקה אחרת וזאת-מבלי כל צורך בהסכמתו ו/או אישורו של הקוה ,אך בכפוף לקבלת
אישור משרד הביוי והשיכון לכך.
 .1.7למוחים בספח זה אשר לא הוגדרו במסגרתו תהא המשמעות התוה להם בהסכם המכר.

הרוכש

המוכר
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ספח ז'
כתב התחייבות מיום _____ שחתם ב_______
אי )או( מצהירים כי המוכרת יידעה אותו כי הקיית זכויות במקרקעין ,כהגדרתן להלן ,לזר כהגדרתו להלן ,תהיה
מותית באישור יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ,על פי המלצת ועדת המשה של מועצת מקרקעי ישראל.
אי )או( מע מהעברת זכויות לתין זר מבלי שקבל אישור כאמור.
במעמד רישום הזכויות ובהקיית זכויות במקרקעין בעתיד או התחייבות להקיה כאמור ,מידי או מידי אדם אחר
שיהיה בעל זכויות במקרקעין תירשם ,הערה לפיה העברת הזכויות במקרקעין ,כולן או מקצתן ,לתין זר ,טעוה
אישור ,מראש ובכתב ,של יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ,כאמור לעיל.
אי )או( מתחייב/ים להתות כל העברת זכויות בהתחייבות העברים שלא להעביר לזר ללא אישור כאמור וכן
בהסכמת העברים להתות כל העברה מצדם בקבלת הסכמה זהה ממי שאליו יעבירו את זכויותיהם.
ידוע לי כי במקרים בהם מקבלי הזכויות יהיו תאגיד או מי שאים ושאי תעודות זהות ישראלית תידרש בדיקת מיהל
מקרקעי ישראל קודם להעברת הזכויות.
לעיין זה:
"זכויות במקרקעין"  -בעלות ,או שכירות לתקופה העולה על חמש שים או שיש עמה ברירה להאריך את
תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שים ,בין שבדין ובין שביושר ,לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין שיתן לראות בה
מבחית תוכה בעלות או שכירות לתקופה כאמור; לרבות -
 (1זכות על פי התחייבות להקות בעלות או שכירות לתקופה כאמור ברישא.
 (2זכות באיגוד מקרקעין שהוא בעל זכויות במקרקעין .לעיין זה "-איגוד
מקרקעין"" ,זכות באיגוד"  -כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ"ג.1963-
" זר"  -מי שאיו אחד מאלה:
)א( אזרח ישראלי ו/או תושב ישראלי;
)ב( עולה לפי חוק השבות ,התש"י ,1950-שלא מסר הצהרה לפי סעיף  2לחוק האזרחות  ,התשי"ב;1952-
)ג( זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות ,התש"י ,1950-שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח
מכוח חוק הכיסה לישראל ,התשי"ב.1952-
)ד( תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהיו אחד מאלה המויים בפסקאות )א( ) -ג(
לעיל או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.
מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בס"ק )א( – )ד(.
בפסקה זו "שליטה"  -החזקה  -במישרין או בעקיפין ,על-ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד  -ב50%-
או יותר מן הערך הקוב של הון המיות המוצא של התאגיד או במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד או בזכות למות,
במישרין או בעקיפין ,מחצית או יותר מהמהלים של התאגיד.

_________

_________

שם

ת.ז.

______________
חתימה

_________

_________

שם

ת.ז.

______________
חתימה

------------------------------------------------------------------------------------המאשר :
אי החתום מטה מאשר כי זיהיתי את הקוה ה"ל לפי מסמכי הזיהוי שהוצגו בפי וכי הקוה חתם על חוזה זה
בוכחותי.
שם ______________

תואר המשרה ____________
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חתימת המאשר ___________

מתחם ב'

ביין מס___ :
דירה מס___:

ספח ח' – דף יצירת קשר
חברה

איש קשר

משולם לוישטין הדסה

טלפון

פקס

03-7100200

03-7100222

דואר אלקטרוי

וקבלות בע"מ
טיפול בדיירים ותשלומים

מחלקה משפטית

קבלן מבצע

עת גבאי

03-7100235

פטי קיטה

03-7100234

עו"ד יעל לוטן

03-7100200

03-7100291

g_anat@levinstein.co.il
k_pati@levinstein.co.il

03-7100222

ylotan@levinstein.co.il

עו"ד עמית זושיין

amit_zh@levinstein.co.il

עו"ד רן שחר

s_ran@levinstein.co.il

לוישטין תיב הדסה ובין

03-7100200

בע"מ
תיאום שיויי דיירים

קובי צור

שיווק

אלדר שיווק פרויקטים בע"מ

050-9070381

דיה עבר

או מודים לך על שבחרת לרכוש דירה בפרויקט "לוישטין בגן יבה" .
על מת שתהליך הרכישה על כל הכרוך בו יהיה קל ועים עומד לרשותכם צוות מקצועי שילווה אתכם לאורך כל
הדרך לדירה החדשה.

שמח לעמוד לרשותכם.
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מתחם ב'
ספח ט' – כתב התחייבות – חסר דירה רוכש דירת מחיר למשתכן
אי/או החתומים מטה:
שם

מלא________________________:

ת.ז

_____________________

שם

מלא________________________:

ת.ז

_____________________

חתמתי/ו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרויקט גן יבה )להלן" :דירת מחיר למשתכן"( עם
המוכרת" ,משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ" )להלן" :המוכרת"(.
ידוע לי/לו שהדירה הרכשת כאמור היה דירה המכרת על ידי המוכרת כדירת מחיר למשתכן ,כהגדרת
מוח זה במכרז מס מר 250/2017/בו זכתה המוכרת )להלן" :המכרז"( ,על הכללים הקבועים בו לעיין דירה
כאמור ,לרבות כללים המתייחסים לרוכש הדירה.
לפיכך ,מוסכם עלי/ו כי רכישת הדירה על ידי/ו תהא כפופה למילוי התאים וההתחייבויות המפורטות
להלן:
.1
א.

אי/או מצהיר/ים כי אי/ו "חסר/י דירה" ,כהגדרת מוח זה במסמכי המכרז ,וכי אי/או
מחזיק/ים באישור הזכאות הדרש על פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.
כמו כן חתמתי/ו על תצהיר – "חסר קרקע ביעוד מגורים" ,בוסח המצ"ב )ספח ח' למכרז(.

ב.

אי/או מתחייב/ים בזאת שלא למכור את דירת מחיר למשתכן ,החל מיום רכישתה ועד חלוף 5
שים מיום קבלת טופס  4לדירה או  7שים ממועד ביצוע ההגרלה )בעקבותיה רכשה יחידת הדיור(,
המוקדם מבייהם.
כמו כן ,אי/או מתחייבים שלא לחתום ,לפי תום  5/7השים האמורות ,על כל הסכם לפיו הזכויות
בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום  5/7השים ה"ל.
התחייבות זו וזכויות משרד הביוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל ,כאמור לא יחולו במקרה
של מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בק שיעיק לו הלוואה המובטחת במשכתא בדירת מחיר
למשתכן ,בסיבות של אי פרעון ההלוואה על ידו לבק.

.2

א.

הי/ו מבקש/ים ומסכים/ים כי לטובת המשרד ו/או מדית ישראל ,תירשם הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין בגין התחייבות להימע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן ,על פי כתב
התחייבותו זו.

ב.

ידוע לי/לו ואי/ו מסכים/ים כי ככל שאפר/פר התחייבויותיי/התחייבויותיו זו ,אחויב/חויב
בסך של  ₪ 450,000לרשות מקרקעי ישראל.
חתימה__________________ :

חתימה:

_____________________

אישור
הריי לאשר כי ביום ______הופיע/ו בפי ,עו"ד __________בכתובת __________________,
מר/גב'________________ ת.ז ___________________ ומר/גב' __________________
ת.ז ___________________ שהזדהו בפיי באמצעות תעודת זהות ולאחר שהוזהר/ו כי עליו/הם
להצהיר את האמת ,וכי יהיה/ו צפויים לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את
כוות הצהרתם דלעיל וחתם /ו עליה בפי.
חתימה וחותמת עו"ד
_________________
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מתחם ב'
ספח ט' - 1תצהיר והתחייבות – העדר יחסים מיוחדים
אי/והח"מ:
____________ת.ז __________________________ ,ת.ז _____________חלק בממכר_______ :
____________ת.ז __________________________ ,ת.ז _____________חלק בממכר_______ :
מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה ,ביחד ולחוד ,כלפי כל גורם שהוא ,לרבות כלפי:
משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ ח.צ520033424 .
)להלן ביחד ולחוד" :החברה"( כדלקמן:
 .1זכיו בהגרלה לבחור ולרכוש דירה מהחברה בפרויקט מחיר למשתכן בגן יבה ,הגרלה מספר 525
בהתאם למכרז מר 250/2017/במסלול מחיר למשתכן )להלן" :הפרויקט"(.
 .2ידוע לו שתאי למימוש זכותו לרכוש דירה בפרויקט ,בתאי מחיר למשתכן היו כי לא מתקיימים
לגביו התאים דלהלן ,ובהתאם לכך או מצהירים כדלקמן:
א.

או או קרוב משפחה שלו ,איו שותפים ו/או עובדים של החברה ו/או של מי מבעליה ו/או
של קרובי משפחה של מי מבעליה ,כהגדרת מוחם אלו בסעיף )106א( לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו 1976-ובסעיף  129לפקודת המכס )וסח חדש( )להלן יחד" :החוק"(.

ב.

או או קרוב משפחה שלו לא מהווים סוכן בלעדי או מפיץ בלעדי או בעל זיכיון בלעדי של
החברה ו/או של מי מבעליה ו/או של קרובי משפחה של מי מבעליה ,כהגדרת מוחים אלו
בחוק.

ג.

החברה או מי מבעליה או קרוב משפחה של מי מבעליה כהגדרתם בחוק איו "שולט" בו
או בקרוב משפחה שלו ,חוקית מעשית ,באופן המאפשר לו להגביל או לכוון את
פעילותיו ,כהגדרת מוחים אלו בחוק.
"קרוב משפחה" – משמעו בן זוג ,אח ,אחות ,הורה ,הורי הורה ,הורה של בן הזוג,
צאצא ,צאצא של בן הזוג ,ובן זוג של כל אלה.

 .3הו מאשרים כי הצהרתו ה"ל היא אמת ואם יתברר שהצהרתו זו ,כולה או חלקה איה אמת,
פצה ושפה את החברה ו/או את מי מבעליה בגין כל זק שייגרם להם וייתכן שאף תבוטל רכישתו
את הדירה.
ולראיה באו על החתום ,היום__________ :
_______________
שם וחתימה

_____________
שם וחתימה

אישור עו"ד
הריי לאשר כי ביום __________ הופיע/ו בפי ,עו"ד __________________ ,בכתובת
_____________________מר/גב' ______________________ ת.ז _______________ .ומר/גב'
_______________________ ת.ז ________________ .המוכר/ים לי באופן אישי/אשר זוהו על ידי
באמצעות תעודת זהות ,ולאחר שהוזהר/ו כי עליו/הם להצהיר את האמת ,וכי יהיה/ו צפוי/ים לעושים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את כוות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפי עו"ד.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח י'

מכרז מס' מר052/022//

תצהיר  -חסר קרקע ביעוד מגורים
הריני1ו מצהיר1ים ,כי אין לי1נו ו1או לתא משפחתי1נו ו1או למי מיחידיו ("יחידיו"  -יחיד או בן זוג ,לפי העניין,
וילדיהם שטרם מלאו להם ( 7/ולמעט ילד נשוי) ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם) ,זכויות (בחלק
שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים ,על פי תכנית מאושרת ,מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה ,כמפורט
להלן:
 בעלות1חכירה1חכירה לדורות1בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר ,נוסח משולב ,תשל"ב./907- זכות על פי חוזה פיתוח1חוזה לבעלות1לחכירה1לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון:ירושה1מתנה1נאמנות וכיו"ב).
 זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ אומושב שיתופי (להלן" :קיבוץ") ,ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.
 זכות לקבלת חוזה פיתוח1חכירה1בעלות במסגרת זכייה במכרז פומבי1הרשמה והגרלה1פטור ממכרז.הריני1ו מצהיר1ים כי ככול ויהיה1יו בידי1נו ו1או לתא משפחתי1נו ו1או למי מיחידיו ,זכויות כמפורט לעיל ,לאחר
מועד חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן ,אדווח זאת
למשרד הבינוי והשיכון ולא אחשב\נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים .במקרה זה הזכאות תישלל ,ולא ניתן
לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן נשוא הזכייה.
הגדרות:
תא משפחתי:
 זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל). זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  3חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות שלחסר דירה.
 הורה עצמאי (חד הורי1ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  7/שנה ,המתגורר עמו דרך קבעונמצא בחזקתו.
שם משפחה ______________:שם פרטי ______________ :מספר ת.ז ___________ :.חתימת המצהיר ______________
שם משפחה ______________:שם פרטי ______________ :מספר ת.ז ___________ :.חתימת המצהיר ______________

* במקרה של בני זוג ,נדרשת חתימה של בני הזוג על התצהיר.
אישור:
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני מר1גב'
_______________ ת.ז ___________________ .המוכר1ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי1ה אותו1ה כי
עליו1ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר1ה את נכונות
הצהרתו1ה דלעיל וחתם עליה בפני.

שם מלא של עורך הדין
________________

מס' רישיון

תאריך

חתימה וחותמת

__________ ________ ________________

מתחם ב'
ספח יא' – עדכון לפי סעיף 2א 1לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה –
1974
לכבוד
משולם לוישטין הדסה וקבלות בע"מ ח.צ520033424 .
)להלן" :החברה "(
ג.א.,.
הדון :חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה1974-
 .1הופיו לאתר הפרויקט בכתובת האיטרט  www.mishtaken-gaya.co.ilלשם עיון בחוק המכר
)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה (1974-להלן" :החוק"( ,בוסחו במועד
מכתבו זה.
 .2הובהר לו כי המצאת וסח החוק לעיוו איה מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ
משפטי ,בקשר עם פרשות החוק /יישומו /השפעות ושיויים עתידים בחוק ,כמו גם ביחס לתקות
ולצווים שהוצאו ו/או יוצאו מכוח החוק ו/או לפסיקת ערכאות משפטיות בעייו.

ולראיה באו על החתום:

___________________________
הקוה
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נספח יב

מכרז מס' מר052/022//

קריטריונים למשפרי דיור
תא משפחתי ו1או למי מיחידיו ("יחידיו"  -יחיד או בן זוג ,לפי העניין ,וילדיהם שטרם מלאו להם ( 7/ולמעט ילד
נשוי) ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם) ,או יחיד בן  35ומעלה ,בעל זכויות כמפורט להלן בדירת
מגורים יחידה אשר תימכר לא יאוחר מ /7-חודשים מיום מתן אישור לאכלוס הדירה (טופס  )4שרכש כדירת
מחיר למשתכן ,או שהיה בעל זכויות כמפורט להלן בדירת מגורים יחידה ב 6 -השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר
למשתכן ,ומכר אותה קודם לרכישה כאמור.
 בעלות1חכירה1חכירה לדורות1שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר ,נוסח משולב ,תשל"ב./907- זכות על פי חוזה לבעלות1לחכירה1לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון :ירושה1מתנה 1נאמנות וכיו"ב). זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ אומושב שיתופי (להלן" :קיבוץ") ,ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.
 -זכויות בדירה בשלבי בנייה.

הגדרות:
דירה יחידה

-

כהגדרתה בסעיף (9ג/ג)( )4לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
תשכ"ג" :/963-דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש
בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף /6א; לעניין הגדרה זו יראו דירת
מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש ,נוסף עליה ,דירת מגורים
שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (/
בינואר  ,)/990או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על
שליש".

תא משפחתי

-

זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף ,עם או בלי
ילדים (ללא הגבלת גיל).
זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  3חודשים מיום
הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי.
הורה עצמאי (חד הורי1ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם
מלאו לו  7/שנה ,המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו ,ובכלל זה
הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד  57%בדירה שנמכרה
בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) ולא היו לו
זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב 6 -שנים שקדמו למועד
הגשת הבקשה.

בנוסף לעמידה בקריטריונים לעיל ,וכתנאי להיות "משפר דיור" יש לחתום על התצהיר שלהלן בדבר היעדר זכויות
בקרקע המיועדת למגורים.

מכרז מס' מר052/022//
תצהיר  -חסר קרקע ביעוד מגורים
הריני1ו מצהיר1ים ,כי אין לי1נו ו1או לתא משפחתי1נו ו1או למי מיחידיו ("יחידיו"  -יחיד או בן זוג ,לפי העניין,
וילדיהם שטרם מלאו להם ( 7/ולמעט ילד נשוי) ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם) ,זכויות (בחלק
שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים ,על פי תכנית מאושרת ,מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה ,כמפורט
להלן:
 בעלות1חכירה1חכירה לדורות1בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר ,נוסח משולב ,תשל"ב./907- זכות על פי חוזה פיתוח1חוזה לבעלות1לחכירה1לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון:ירושה1מתנה1נאמנות וכיו"ב).
 זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ אומושב שיתופי (להלן" :קיבוץ") ,ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.
 -זכות לקבלת חוזה פיתוח1חכירה1בעלות במסגרת זכייה במכרז פומבי1הרשמה והגרלה1פטור ממכרז.

הגדרות:
תא משפחתי:
 זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף ,עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל). זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  3חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות שלחסר דירה.
 הורה עצמאי (חד הורי1ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו  7/שנה ,המתגורר עמו דרך קבעונמצא בחזקתו.
שם משפחה ______________:שם פרטי ______________ :מספר ת.ז ___________ :.חתימת המצהיר ______________
שם משפחה ______________:שם פרטי ______________ :מספר ת.ז ___________ :.חתימת המצהיר ______________

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

אישור:
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני מר1גב'
_______________ ת.ז ___________________ .המוכר1ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתי1ה אותו1ה כי
עליו1ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר1ה את נכונות
הצהרתו1ה דלעיל וחתם עליה בפני.

שם מלא של עורך הדין
________________

מס' רישיון

תאריך

חתימה וחותמת

__________ ________ ________________

