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 לבין:

 

 . ___________ ת.ז. _________1

 . ___________ ת.ז. _________2

 ___________________ מרחוב
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 ("הרוכש"" ו/או הקונה" )להלן ביחד ולחוד:

 
 

 
 
 
 
 
 

 ;מצד שני

 עיבוי וחיזוק בבניין כהגדרתו להלן לפי הסכם 38פרויקט תמ"א  פועל לביצועהמוכר ו הואיל
 שנחתם עם בעלי הזכויות בבניין כהגדרתו להלן;  38תמ"א 

 החברה להקים זכאית"( הסכם התמ"אולפי ההסכם עם בעלי הזכויות בבניין )להלן: "  והואיל
 להלן;את הדירות החדשות כהגדרתם להלן, ובכלל זה את הדירה, כהגדרת מונח זה 

, והכול בהתאם ובכפוף ולמטרת מגורים בלבד וברצון הקונה לקנות מהמוכר את הדירה והואיל
לתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו כשזכויות המוכר בדירה נקיות מכל זכות של צד 

 (;"זכויות צד ג"ג', שיעבוד, משכון, משכנתא, עיקול, חוב )להלן: 

יר ולהסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, לרבות את אופן וברצון הצדדים לקבוע, להגד והואיל
הכל באופן, במועדים ותנאי התשלום בגין הדירה וכן את יתר התנאים המוסכמים 

 ובתנאים כמפורט להלן בחוזה זה ובנספחיו;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא, כותרות ההסכם, פרשנות ונספחים .1

זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והצהרות הצדדים המבוא להסכם  .1.1
והתחייבויותיהם הכלולות במבוא מהוות בסיס לרצון הצדדים להיכנס להסכם זה 

 ומחייבות אותם כחלק מגופו של ההסכם.

כותרות סעיפי הסכם זה, במידה שיש כאלה, נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להן, ולא  .1.2
 ו.יינתן להן, כל משקל בפירוש

 :בצדםבהסכם זה יוחדו למונחים הבאים הפירושים המופיעים  .1.3
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 ;פתח תקוהב םהמצויי 6403בגוש  97 המקרקעין הידועים כחלקה  "המקרקעין"

"הבניין" 
"הבית 

 המשותף"

הבנוי על המקרקעין ברח' כניסות,  2קומות ובו  4בניין הרשום כבית משותף בן 
 כהגדרתו להלן השלמת הפרויקטושלאחר בפתח תקוה  15-17יחיאל צ'לנוב 

 קומות; 7יהיה בן 

 "הפרויקט"

 

חיזוק והרחבת הבניין מפני רעידות אדמה ובניית הדירות החדשות כהגדרתם 
והן מכוח כל תכנית בניין עיר שתאושר על תיקוניה השונים  38להלן מכח תמ"א 

 והן מכוח כל הקלה שתאושר ע"י מוסד תכנון;

"הדירות 
 הקיימות"

הקיימות בבניין של בעלי הזכויות בבניין שהתקשרו עם המוכר בהסכם דירות 
 לביצוע הפרויקט;

"הדירות 
 החדשות"

דירות חדשות שיבנו על הגג הקיים של הבניין ושיבנו בקומת הקרקע של הבניין 
 וביניהם הדירה כהגדרתה להלן;

יקט המוגדרת בנספח המצורף לחוזה זה יחידת הדיור שרוכש הקונה בפרו "הדירה"
 פרט המכר;במ, בתוכניות הדירה ו"אהמסומן "

 

 "שטח הדירה"

 

 

 

 

 

 

מקום שבו צוין ו/או נכתב בכל מסמך ובכל דרך אחרת שטח הדירה, הכוונה  כל
בהתאם לכללי חישוב השטחים הקבועים בצו מכר לשטח הדירה כשהוא מחושב 

 .2008-תשס"חדירות )טופס של מפרט( )תיקון(, 

לחישוב ארנונה, לחישוב שטחים להיתר  -מודגש בזה כי לצרכים אחרים, כגון
ולחישוב שטח הדירה בעת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין וכיוצ"ב, 
אופן חישוב שטח הדירה עשוי להיות שונה מהאופן המתואר לעיל ולקונה אין 

 ולא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

 

וש "הרכ
 המשותף"

 

כל אותם חלקים של הבניין אשר לפי טיבם מהווים רכוש משותף ואשר לא ניתן 
להצמידם ליחידות דיור בבניין בהתאם להוראות חוק המקרקעין )כגון: חדרי 
מדרגות, מעליות, מתקנים המיועדים לשמש את כל דיירי הבניין וכיו"ב(, וכן 

וקנה על ידי החברה, בהתאם שטחים ומתקנים של הבניין אשר השימוש בהם י
 לשיקול דעתה הבלעדי, לכלל בעלי יחידות הדיור בפרויקט.

 

 "המפרט"

 

לחוזה זה בהתאם להוראות חוק  'אנספח המכר והתכניות המצורפים כ מפרט
 המכר )כהגדרתו להלן(.

בהסכם למימון בניית והשלמת  שעמו התקשר המוכרבנק הפועלים בע"מ  "הבנק המלווה"
 הפרויקט.

"חשבון 
 הפרויקט"

של בנק הפועלים ( 436) המתנהל בסניף מרכז שירות חולון 23415חשבון מס' 
 שוברים. עות פנקסבאמצבגין הדירה ,  ובו יופקדו כספי התמורה בע"מ

 

 "חוק המכר"

 

 .1973 -חוק המכר )דירות(, תשל"ג 

 .1974-התשל"ה ,)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( חוק המכר )דירות("חוק הבטחת 
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 השקעות"

"חוק 
 המקרקעין"

 .1969 -חוק המקרקעין, תשכ"ט 

"הלשכה" או    
 "הטאבו"

 .פתח תקוה -לשכת רישום המקרקעין

או  "עוה"ד"
 "ב"כ המוכר"

, רמת גן המייצג את 6החילזון משרד עוה"ד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', מרח' 
 לצרכי הסכם זה. החברה )ואותה בלבד(

 

 ם:הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ואלה הנספחי .1.4

 המפרט ותוכנית המכר. -נספח א'  .1.4.1

 נספח התשלומים. -נספח ב'  .1.4.2

 התחייבות כלפי הבנק המלווה. – 1בנספח  .1.4.3

הוראות חוק הבטחת השקעות בעניין הבטחת  -עדכון הרוכש  -נספח ג'  .1.4.4
לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעה של רוכשי  1א2 כספי הרוכש ]לפי ס'

 .1974 –דירות(, תשל"ד 

 ייפוי כוח נוטריוני לחברה. -נספח ד'  .1.4.5

 לעו"ד. -ייפוי כוח -נספח ה' .1.4.1

 ייפוי כוח לביטול הערת אזהרה. -נספח ו' .1.4.7

 כתב הוראות לנאמן הערבויות. –נספח ז'  .1.4.8

 הצהרות והתחייבויות הצדדים .2

לקונה והקונה מתחייב בזה לרכוש מהחברה את מלוא החברה מתחייבת בזה למכור  .2.1
 הזכויות בדירה, באופן ובתנאים המפורטים להלן בחוזה זה.

 פרויקט.ווי ומימון ללימתן עם הבנק המלווה ל בהסכם החברה מצהירה כי התקשרה .2.2
להסכם זה כלפי הבנק  1על נספח ב' במעמד חתימת הסכם זה הקונה מתחייב לחתום

 המלווה.

יר ומאשר, כי ביקר במקרקעין, בבניין ו/או בדירה )ככל שהדירה כבר נבנתה הקונה מצה .2.3
חתימת חוזה זה, ראה ובדק אותם ואת סביבתם,  בטרםנכון למועד חתימת חוזה זה( 

בדק את התוכניות החלות על המקרקעין ובדק את נספחי חוזה זה לרבות תוכניות 
רטים, המפרטים, התכניות והמסמכים את כל הפ ומכירהמכר והמפרט, יודע 

כי הוסברו לו זכויותיו בהתאם לחוק הבטחת השקעות לרבות המתייחסים אליהם, 
 34בקשר עם קיומם של שעבוד ו/או משכנתא ו/או משכון על הזכויות בחלקת משנה 

של ליווי פיננסי להקמת הפרויקט  עם קיומובמקרקעין לטובת הבנק המלווה ובקשר 
והקונה מצהיר כי הוא חותם על ההסכם מרצונו החופשי ולאחר שנהירים לו כל תנאיו, 

וכי בכפוף לאמור להלן בחוזה זה הוא מצא את הכל מתאים למבוקשו מכל הבחינות, 
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טענה מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע למקרקעין, לבניין, לפרויקט  מוותר על כל
 ו, לדירה, ולהתקשרותו בחוזה זה, לרבות טענות אי התאמה ו/או פגם. ולסביבת

הקונה מצהיר ומאשר בזה כי הוא מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לנקוט בכל הליך  .2.4
לרבות )אך לא רק( בהליכי יזום ו/או אישור ו/או  -תכנוני ביחס למקרקעין ולפרויקט 

לרבות התב"ע החלה על המקרקעין שינויים בתכניות בניין עיר החלות על המקרקעין, 
במועד החתימה על הסכם זה, הקלות, הגדלת זכויות הבניה, ניודן והוספת זכויות בניה 
עתידיות )כפי שיאושר ע"י הרשויות( וכן להגיש, מעת לעת, בקשות לתיקון ו/או לשינוי 

ה והכל בהתאם לשיקול דעת -בהיתרי הבניה המתייחסים לפרויקט ו/או לכל חלק ממנו 
דירה לא תפגענה. כן מסכים בזאת לקבלת ההבלעדי של החברה ובלבד שזכויות הקונה 

 הקונה לכל תיקון או שינוי במסמכי הרישום שיידרשו כתוצאה מביצוע הפעולות הנ"ל.

שמורה הזכות, בכל עת, לשנות את תכנונו ו/או תכנון חלק  חברהמוסכם על הקונה של .2.5
קט, ובלבד ששטח הדירה עצמה וצורתה לא יפגעו מחלקיו של הפרויקט והיחידות בפרוי

בכפוף לסטייה מותרת. הקונה מסכים לכל האמור ומתחייב שלא להתנגד לכל פעולה 
ו/או לכל שינוי בתב"ע ו/או בבניה ו/או בתכנון כאמור,  החברהו/או שינוי כאמור מטעם 

מותרים  לרבות קביעת דרכים, מעברים, שטחי גינה, חניות, זיקות הנאה ושימושים
בבניין וכו'. הקונה מסכים לכל האמור מראש, מוותר על כל דרישה וטענה, ומתחייב לא 
להפריע ו/או להתנגד לכך בשום אופן ובלבד ששטח הדירה כאמור בהסכם זה על 

 .אלא בסטיה מותרת כדין נספחיו לא ישתנו

פעולה הקונה מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר לכל  .2.6

חייב באופן לעיל, והוא מת 2.5 -ו 2.4שתעשה החברה מתוך הפעולות המפורטות בסעיף 
בלתי חוזר שלא להתנגד בכל דרך שהיא לכל הליך תכנוני ו/או הליכי רישוי ו/או בניה 
שיתבצעו על ידי החברה ביחס למקרקעין ולפרויקט ו/או לכל תכנית ו/או היתר אשר 
תיזום ו/או תגיש החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי שיכנס בנעליה בקשר למקרקעין 

באמור כדי לשנות באופן מהותי את התכנון והבניה של  ולפרויקט, ובלבד שלא יהיה
 הדירה עצמה.

הקונה מצהיר כי ידוע לו שאין ולא תהיה כל חבות ו/או יריבות של מי מבעלי הדירות  .2.7
הקיימות כלפיו וכי זכויות החברה בפרויקט תלויות וכפופות לקיום התחייבויות 

 .על פי הסכם התמ"א כלפי בעלי הדירות הקיימות חברהה

בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בחוזה זה לעיל ולהלן, ולביצוען המושלם של כל  .2.8
התחייבויות הקונה, החברה מצהירה ומתחייבת כלפי הקונה, כי הדירה תיבנה ותימסר 

 לו והזכויות בה תרשמנה על שמו באופן האמור להלן בחוזה זה.

ונה על פי חוזה זה כי התחייבויות החברה כלפי הקונה וזכויות הקמובהר בזה,  .2.9
ורק לדירה, וכן לאותם חלקים בפרויקט שלגביהם ייקבע במפורש  מתייחסות אך

שלקונה תהיינה זכויות מעבר או שימוש בהם, ובכפוף להגבלות השימוש בשטחים 
פי חוזה זה ועל פי הדין, אין הן מתייחסות לכל חלק אחר של הפרויקט  עלהאמורים 

קעין ולקונה לא תהיינה כל טענות כלפי החברה בגין ו/או של הבניין ו/או של המקר
הפרויקט ו/או המקרקעין לרבות בעניין הצמדות שיבוצעו בקשר עם מחסנים או חניות 

וכל שינוי שיחול בהם, ככל שיחול ובלבד שזכויות הקונה או מרפסות או שטחים אחרים 
 בדירה לא תפגענה.

ה נרכשה על ידי הקונה כשהיא למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי אם הדיר .2.10
בשלבי בניה מתקדמים, או בשלבי סיום בניה ו/או כאשר כבר נבנו ו/או הותקנו ו/או 
הורכבו פריטים בדירה, הרי שבמקרה של סתירה בין הכתוב במפרט לבין מצבה של 
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הדירה בפועל, תהיה עדיפות מכרעת למצבה של הדירה בפועל בעת רכישתה על ידי 
 הבסעיף זה, לקונה לא תהיה כל טענ מובהר בזאת כי במקרה כאמור (.AS ISהקונה )

ו/או תביעה ו/או דרישה מאת החברה והוא יהיה מנוע מלטעון כי מצבה של הדירה אינו 
 במפרט ו/או את התכניות. בהסכם ו/או תואם את האמור

ט הקונה מצהיר כי ידוע לו שיתכן והחברה מסרה ו/או תמסור את ביצוע בניית הפרויק .2.11
לקבלן מבצע או למספר קבלנים שאחד מהם יכול וישמש, בין היתר, כקבלן ממונה 

 (. "הקבלן"שיתאם את עבודת שאר הקבלנים )להלן יחד: 

הקונה מצהיר ומאשר כי נמסר לו במעמד חתימת חוזה זה, המידע הנדרש בהתאם  .2.12
 כם זה.להס "ג" -ובנספחים "א" ( לחוק המכר כמפורט 1)א()א2-)א( ו2להוראת סעיף 

כי הדירה הנמכרת לו ממצה לחלוטין את כל הזכויות של הקונה הקונה מצהיר ומאשר  .2.13
בפרויקט כפי שהן במועד חתימת הסכם זה וכי כל זכות עודפת שלא נמכרה לקונה 
במפורש על פי חוזה זה, לרבות זכויות בניה נוספות ולרבות הזכות לקבלת זכויות בניה 

אלא אם הוצמדו למי  ות לכל בעלי היחידות בבנייןנוספות על המקרקעין יהיו שייכ
 .מהדירות בפרויקט

מוסכם, כי תנאי הסכם זה משקפים וממצים את המוסכם והמותנה בין הצדדים וכי,  .2.14
בכפוף לאמור בכל דין, המוכר לא יהיה קשור בהבטחות, פרסומים, הצהרות, הודעות, 

מצגים, לרבות בדירה לדוגמא, מודעות, פרוספקטים, הדמיות, עלוני פרסום, מסמכים, 
פה ו/או בכתב שאינם נכללים בהסכם זה במפורש, אף אם -הסכמים והתחייבויות בעל

 ו/או מצג ו/או הסכם הסכם זה נעדר כל התייחסות אליהם. לפיכך, מוסכם כי כל מסמך
 קודם שנערך, אם נערך, בין הקונה למוכר בטל עם חתימת הסכם זה. 

מוצהר בזה שהדירה נמכרת למטרת מגורים, בכפוף לאישורי הרשויות ולשכת רישום  .2.15
המקרקעין, והקונה מתחייב להשתמש בה אך ורק למטרה הנ"ל ובהתאם להוראות כל 

שימוש בדירה שלא ע"פ בלעדית לכל עבירה או נזק הנובעים מה אחראידין, ויהיה 
ירה ולא למכור, להחכיר, להסב, הקונה מתחייב שלא להרשות שימוש בד האמור לעיל.

להעביר או למסור באופן אחר את הדירה שלא למגורים והוא מתחייב לשפות את 
המוכרת ולפצותה על כל  נזק, הפסד והוצאה שיגרמו לה בקשר עם שימוש בדירה שלא 
עפ"י האמור לעיל. הקונה מתחייב לא להניח, לקבוע ו/או להציג כל חפצים, שלטים וכל 

 שהם מחוץ לתחום החלק הפנימי של הדירה.מיטלטלין 

הקונה מצהיר, כי ניתנה לו שהות מספקת לעיין בהסכם על כל נספחיו ואפשרות מעשית  .2.16
לדרוש שינויים בהסכם בעצמו ו/או על ידי ייצוג משפטי, לפי בחירתו. הקונה מצהיר, כי 

מייצגים אך  ב"כ החברה, עוה"ד יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', הבהירו מפורשות, כי הם
וכי אינם מייצגים את הקונה בעסקת המכר ובעריכת החוזה, ובהתאם  חברהורק את ה

פעולות הרישום  .זכאי הקונה להיות מיוצג ע"י עורך דין מטעמו ומומלץ בידו לעשות כן

תבוצענה ע"י ב"כ החברה על פי ההסדר שבינו  אף אם)להסכם זה  6הנקובות בסעיף 
 . .הינן באחריות החברה ולא ב"כ החברה (לבין החברה ובכפוף להוראות הסכם זה

ותשתנה  ככלו ,הקונה מצהיר כי כתובתו הינה הכתובת המצוינת בתחילת הסכם זה .2.17
הקונה להעביר הודעה בכתב על שינוי כתובתו לבנק המלווה, לסניף מתחייב  ,כתובתו

  .Idan.peretz@poalim.co.ilמרכז עסקים ירושלים באמצעות דוא"ל: 
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 המכירה .3

 חברהלבנות ולמכור לקונה את הדירה והקונה מתחייב לרכוש מאת ה תמתחייב חברהה .3.1
זה, הכל בהתאם להסכם נספח "ב" את הדירה כנגד תשלום מלוא התמורה הנקובה ב

 לתנאים המפורטים בהסכם זה.

 בניה .4

 האו באמצעות קבלן/ים מורשים מטעמ הלבנות את הדירה בעצמ תמתחייב חברהה .4.1
והכל בכפוף לאמור בסעיף  כנספח "א"בהתאם לתוכניות ולמפרט המצורפים לחוזה זה 

2  .לעיל ולהוראות כל דין 

 נמחק. .4.2

במקרה של אי התאמה בין התכנית שבמפרט לבין התיאור המילולי שבו, יקבע התיאור  .4.3
 המילולי שבמפרט. 

מוסכם בזה שסטיות קלות מהמפרט ו/או סטיות שבאו עקב הוראות רשויות מוסמכות  .4.4
לתוספת לצו המכר דירות )טופס של מפרט(,  7/או סטיות קבילות כמפורט בסעיף ו

, לא תחשבנה כהפרת חוזה זה או שינויו והן לא יזכו את הקונה בפיצוי 1974 -תשל"ד 
 ו/או בסעד אחר כלשהו. 

אור הדירה יבמקרה של סתירה או אי התאמה בין תיאור הדירה במפרט לבין ת .4.5
ת הצדדים לעניין הכמויות וסוג החומרים, והתוכנית תחייב בתוכנית, המפרט יחייב א

את הצדדים לעניין מידות הדירה. מובהר כי אם יהיו בפועל הפרשים או סטיות 
בכמויות או במידות של כל פרט שהוא הנוגע לבניין או לדירה לעומת התיאור 

המותרים שבתוכניות ו/או במפרט הטכני, ואלו יהיו בגבולות ההפרשים ו/או הסטיות 
עפ"י הדין, הם לא יעלו כדי אי התאמה ו/או הפרה של התחייבויות החברה לפי הסכם 

למען הסר ספק, מובהר כי הדמיה בתשריט ו/או בתכניות ו/או בעלונים של . זה
הרהיטים ו/או חפצים ו/או פרטים אחרים בדירה ומחוצה לה הינה לצורכי המחשה 

ן חוזה זה ולא יימכרו ו/או יימסרו לקונה. בלבד, ואלה לא יהוו חלק מהדירה לעניי
הקונה מאשר, כי הוא מודע לשינויים העשויים לחול ביחס לתשריט ובתוכניות על פי 

 הסכם זה כאמור בו.

הפרויקט על פי שיקול דעתה הבלעדי,  הסר ספק, מובהר כי החברה תבנה אתלמען  .4.6
 פי הוראות חוזה זה.ברציפות או בשלבים, בכל צורה שהיא, ובלבד שהדירה תיבנה ל

החברה רשאית, ללא צורך בהסכמת הקונה, להעביר דרך המקרקעין ו/או הבניין, בין  .4.7
צנרת ומתקני מים, גז, צנרת מיזוג אויר,  –בעצמה ובין באמצעות כל רשות או גוף אחר 

קווי חשמל, כבלי טלפון, תקשורת, ביוב, ניקוז, פירים וכיו"ב, וכן להציב מתקנים 
ים ולמתוח כבלים וחוטים בין המתקנים הנ"ל המשרתים את הבניין ו/או להעמיד עמוד

בניינים אחרים. הקונה מתחייב לאפשר למוכר ו/או לרשויות או גופים אחרים שיבצעו 
העבודות המורות לעיל, לפקידיהם ולפועליהם, להיכנס למקרקעין, לבניין ולדירה 

שנה לצורך ביצוע העבודות הנ"ל ולהוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולות אשר תידר
 פשרות השימוש הסביר של הקונה.אובלבד שהדבר לא יפגע ב

לחברה הזכות בכל עת להסדיר, להקנות, למכור, להצמיד, מחסנים, חניות, ומעברים  .4.8
רגל במקרקעין ובבניין, כפי שתמצא לנכון לפי החלטתה הבלעדית, -רכב ולהולכי-לכלי

 ת הסכם זה. ובלבד שהדירה תיבנה לפי הוראו
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הקונה מצהיר שידוע לו כי יתכן והעבודות בפרויקט תמשכנה אף לאחר מסירת החזקה  .4.9
בדירה לקונה. הקונה מאשר שאין ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר 
לכך, לרבות )אך לא רק( בנוגע להפרעה ו/או מטרד העלולים להיגרם לו כתוצאה 

 יה של הפרויקט כאמור. מהתמשכות ביצוע עבודות הבנ

הקונה מתחייב לא להתנגד, לא להתערב ולא להפריע בכל דרך שהיא לפעולות שהחברה  .4.10
רשאית לעשותן, לרבות לפי הסעיפים דלעיל, ויהא אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, 

 שייגרם לחברה עקב התנגדות, התערבות או הפרעה מצדו של הקונה, ככל שיהיו.

 מסירת הדירה .5

למילוי כל התחייבויות הקונה על פי חוזה זה, החברה מתחייבת למסור לקונה בכפוף  .5.1
כשהיא בנויה בהתאם  4לאחר השלמת הבניה וקבלת טופס  את החזקה הבלעדית בדירה

למפרט ופנויה מכל אדם ומכל חפץ, וזאת במועד שיובא לידיעת הקונה ע"י החברה, 
עד זה לא יהיה מאוחר מהמועד ימים מראש, ובלבד שמו 14בהודעה מוקדמת בכתב של 

"(. ככל מועד מסירת החזקה" או "מועד המסירהלחוזה זה )להלן: " נספח ב'הקבוע ב
שהקונה לא יגיע לקבל את הדירה לרשותו, תשלח לו החברה הודעה נוספת, ובה יתבקש 

לתאם מועד לקבלת הדירה שלא יהיה מאוחר "( ההודעה השניה" )להלן:הקונה בשנית 
מועד או " "מועד המסירה"ממשלוח ההודעה השניה לקונה, כאמור לעיל.  ימים 7 –מ 

" ייחשב כמועד בו יגיע הקונה לקבלת הדירה לרשותו לפי ההודעה מסירת החזקה
ימים  7האמורה לעיל, או במקרה בו לא יגיע הקונה במועד שנקבע בהודעת המסירה, 

 ממועד משלוח ההודעה השניה לקונה כאמור לעיל.

אישור כי הקונה אינו יהווה יובהר, כי עצם משלוח ההודעה לקונה על תאריך המסירה 
 עמד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ו/או על פי כל דין. 

החזקה תימסר, בין היתר, כנגד תשלום מלוא מחיר הדירה )כהגדרתו להלן( ומילוי יתר  .5.2
לא רק( ביצוע כל יתר  התחייבויות הקונה כלפי החברה עד מועד המסירה, לרבות )אך

 התשלומים שעל הקונה לשלם לחברה על פי חוזה זה. 

 מוסכם בזה כי החברה תהיה זכאית להקדים את מועד המסירה על פי שיקול דעתה .5.3
, ובמקרה כאמור מתחייב ימים מראש 21וזאת על ידי הודעה מוקדמת לקונה בכתב של 

ותיו לפי חוזה זה ולקבל את הקונה להשלים את מלוא תשלומיו למוכר וכל התחייבוי
 החזקה בדירה במועד המוקדם כאמור.  

לעיל, מוסכם במפורש כי אם כתוצאה מגורמים  5.3 -ו 5.1על אף האמור בסעיפים  .5.4
שאינם תלויים בחברה ושאין לחברה שליטה עליהם או אם כתוצאה מכח עליון, לרבות 
מלחמה, גיוס כללי, פעולות איבה, מהומות, שביתות ו/או השבתות כלליות בענף הבניה 

במשק, מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל ארצי בכח אדם )לרבות עקב  או
סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים(, תופעות טבע חריגות, גילוי עתיקות או אתר 

איחור הנעוץ בחברת חשמל ו/או בחברת בזק ו/או בחברות התקשורת למיניהם  קבורה,
שלתיים או עירוניים, ובלבד שלא צווים ממ ו/או תאגיד מים ו/או כל רשות אחרת,

(, יחול עיכוב בהשלמת "דחייה מוצדקת"החברה )להלן: של  ה הבלעדיתהוצאו באשמת
הדירה, יידחה מועד המסירה הצפוי בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או 

, ובמקרה זה יידחה אף התשלום האחרון אשר ימים נוספים 30בתוספת  העיכוב הנ"ל
(. נספח ב'לשלם על חשבון התמורה, בהתאם לקבוע בנספח התשלומים )על הקונה 

החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב 
בהשלמת הדירה. בסמוך לאחר שנודע לחברה על הצורך לדחות את מועד המסירה 

על דחיית מועד  הצפוי בשל אחת מהסיבות המנויות בסעיף זה, תודיע החברה לקונה
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המסירה הצפוי ותפרט בהודעתה את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה החדש. 
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל 

 על החברה, או שהיה עליה לקחת את הסיכון לגביהם באופן סביר. 

דירה הנובע מאיזו מהסיבות הנקובות למען הסק ספק, יובהר כי עיכוב במועד מסירת ה
 לעיל לא יהווה הפרה מצד החברה ולא יזכה את הקונה בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

בזה, כי איחור של עד לעיל, מוצהר ומוסכם  5.4מבלי לגרוע ובנוסף לכל האמור בסעיף  .5.5
, מכל סיבה לחוזה זה נספח ב'מהמועד הקבוע ב יום במסירת הדירה על ידי החברה 60

לעיל, לא יחשב כהפרת חוזה זה על  5.4שהיא, לא יכלל במנין של ימי האיחור בסעיף 
ידי החברה ולא יקנה לקונה כל זכות לפיצויים או לעיכוב תשלומים שהוא חייב בהם על 

 פי החוזה. 

יחשב גם הוא כדחייה  5.5יום כאמור בסעיף  60למען הסר ספק, איחור כאמור של עד  .5.6

 . זה לחוזה 5.8מוצדקת ויחולו הוראות סעיף 

לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי במידה ויחולו  5.6 -ו 5.5מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .5.7
עיכובים או מניעות כלשהם מכל סוג שהוא אשר בגינם יתעכב חיבור הדירה לרשת 

ול ו/או לרשת הגז, עיכובים אשר החשמל ו/או לצנרת המים ו/או לרשת הביוב והתיע
יהיו תלויים בחברת החשמל המספקת חשמל לאזור הפרויקט ו/או בחברת המים 
הפועלת באזור הפרויקט ו/או בחברת הגז ו/או ברשויות ממשלתיות ו/או ברשויות 
מקומיות ו/או ברשויות אחרות, וכן בכל מקרה של עיכוב בעבודות הנובע מהקונה 

ניות הבניה אשר נתבקש ע"י הקונה, או עיכובים ו/או דחיות בקיום לרבות כל שינוי בתכ
התחייבויות הקונה כלפי החברה, לרבות בביצוע תשלומים ע"ח התמורה, תהא החברה 
רשאית לדחות את מועד המסירה עד אשר יוסרו העיכוב או המניעה האמורים, וכן 

רים, והדחייה לתקופה נוספת שהיא הכרחית כתוצאה מהעיכוב או המניעה האמו
תחשב אף היא לדחייה מוצדקת, ובלבד שעיכוב או מניעה כאמור זה  5.7בסעיף כאמור 

 אינם תלויים בחברה ולא נגרמו כתוצאה מאשמתה או מחדליה. 

זה  5סעיף איזה מסעיפי המשנה של דחייה מוצדקת במועד המסירה מתוקף הוראות  .5.8
לא תזכה את הקונה בכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהחברה או לכל זכות אחרת כלפיה 

 בגין תקופת הדחיה המוצדקת.

במקרה שמועד המסירה יידחה באופן שאינו בגדר דחייה מוצדקת, מעבר לתקופת  .5.9
א לחוק 5מהחברה על פי הקבוע בסעיף הדחיה המוצדקת, יהיה הקונה זכאי לפיצוי 

 המכר לגבי התקופה שאיננה בגדר דחיה מוצדקת. 

לעיל נקבע על  5.9הצדדים מאשרים ומצהירים בזה, כי סכום הפיצוי המפורט בסעיף  .5.10
ם את הנזק הצפוי להיגרם לקונה עקב דחייה כזו ובהתאם לחוק ידם לאור הערכת

המכר, וכי פיצוי זה מהווה פיצוי מלא, שלם וסופי בגין כל נזקי הקונה ופרט לכך לא 
 יגיע לקונה דבר מהחברה. 

מוצהר ומוסכם, כי הדירה תיחשב כראויה למסירה גם אם לא הושלמו אילו מעבודות  .5.11
יין ובדירה ובלבד שהעבודות לא תמנענה שימוש סביר עבודות גמר בפרוייקט ו/או בבנ

הדירה למקור חשמל ו/או אנרגיה, למים קבע של בדירה למטרת מגורים, לרבות חיבור 
ולביוב והקונה לא יהיה זכאי לסרב לקבל את החזקה בדירה מן הטעם שהעבודות 

 כמפורט בסעיף זה טרם הושלמו.  ןבפרויקט כול
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קה בדירה במועד המסירה אף אם לא הושלמו בפרויקט הקונה מתחייב לקבל את החז .5.12
והבניין מחובר  4לעיל, ובלבד שנתקבל בגין הבניין טופס  5.11העבודות כמפורט בסעיף 

 למערכות החשמל, המים והביוב.חיבור של קבע 

בכתב, שיחתם על ידי  בעת מסירת חזקה לקונה יערך בין נציג החברה והקונה פרטיכל .5.13
, בו יפורטו מצב הדירה, הליקויים, הפגמים ואי התאמות בין הקונה ונציג החברה

 "(. הפרטיכלהמפרט לבין הדירה, אם יהיו )להלן: "

החברה תדאג לתקן את המצוין בפרטיכל בתוך זמן סביר, למעט תיקון ליקויים ו/או אי  .5.14
התאמות לגביהם נקבע במפורש במסגרת חוזה זה כי האחריות לגביהם אינה חלה על 

הסרת ספק יובהר, כי ביצוע התיקונים כאמור לא יהווה, בכל מקרה, תנאי החברה. ל
 למסירת החזקה בדירה.

קבלת החזקה בדירה על ידי הקונה תהווה ראיה לכאורה כי הדירה נמסרה לקונה  .5.15
בהתאמה מלאה למפרט ולשביעות רצונו המוחלט, וכי אין לקונה ולא תהיינה לו כל 

למפורט בפרטיכל ולהוראות חוק המכר. אי חתימת תביעות בכל הנוגע לדירה, בכפוף 
הקונה על פרטיכל מסירת החזקה יהווה הפרתו היסודית של חוזה זה והחזקה בדירה 
תחשב כנמסרת חרף אי חתימת הקונה על הפרטיכל והתאריך הנקוב בהודעת החברה 
כתאריך מסירת החזקה בדירה לידי הקונה יחשב כתאריך מסירת החזקה בפועל 

 לענין תקופת הבדק והאחריות(. )לרבות

מוסכם במפורש, כי בכל מקרה שהקונה לא יקבל לידיו את החזקה בדירה במועד  .5.16
לעיל, או לא  5.1המסירה, או לא התייצב למסירת החזקה חרף הודעה כאמור בסעיף 

חתם על פרטיכל המסירה יראו אותו לצרכי כל הוראות חוזה זה כאילו קיבל את 
ובלבד שנמסר לקונה אישור בדבר  החזקה בדירה ללא כל הסתייגות לגבי מצבה

הבטחת השקעות של רוכשי תקנות המכר )דירות( )השלמתה של הדירה בהתאם ל
ואולם בכל מקרה לא   1976-דירות( )הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה(, תשל"ז

יהיה זכאי הקונה לתפוס חזקה בפועל בדירה, אלא לאחר תשלום מלוא מחיר הדירה 
 וכל סכומי הכסף המגיעים ממנו לחברה, ולאחר מילוי כל התחייבויותיו לפי חוזה זה.

לעיל, הרי בכל מקרה שהקונה לא יבוא לקבל את  5.16ור בסעיף מבלי לגרוע מהאמ .5.17
יהיה הקונה חייב לפצות, ו/או להחזיר לחברה, מיד לפי  החזקה בדירה במועד המסירה,

והפסדים שייגרמו לחברה עקב כך, לרבות הוצאות דרישתה, כל הוצאות, נזקים 
הטיפול, הביטוח ושמירת הדירה, מבלי שהדבר יטיל חובה כלשהי על החברה לשמור על 
הדירה, ולשלם המסים השוטפים בגינה, ובכלל זה יהיה הקונה חייב בכל החובות 

כי למניעת ספק, מוצהר במפורש  המוטלים על הקונה בעניין הוצאות החזקת הדירה.
אין באמור בפסקה זו כדי להטיל על המוכרת חובה כלשהי לשמירת הדירה או אחריות 
למצבה, והמוכרת לא תהיה אחראית למצב הדירה ולכל נזק, קלקול או פגם שיתהווה 
בדירה לאחר תאריך המסירה, אלא כשומר שכר אם גבתה דמי שמירה או כשומר חינם 

 אם לא גבתה דמי שמירה. 

/או במועד אחר קודם לה, לפי בחירת החברה, תיתן החברה לקונה במעמד המסירה ו .5.18
בכתב הנחיות ו/או אזהרות ו/או כתבי אחריות, כפי שיידרש ע"פ שיקול דעת החברה 
בנסיבות העניין, באשר לתכונות מיוחדות של הדירה ו/או הרכוש המשותף בניין ו/או 

בזה, לקבל מהחברה  מתקנים בהם ובאשר לתחזוקתם והשימוש בהם. הקונה מתחייב
את כל ההנחיות ו/או האזהרות דלעיל ולפעול באופן קפדני בהתאם להן. הקונה מצהיר, 
כי ידוע לו שכל נזק ו/או פגם ו/או אי התאמה שיתהוו בדירה ואשר ניתן היה למנעם ע"י 
מילוי ההנחיות ו/או האזהרות דלעיל, יהיו באחריות הקונה והקונה לא יוכל לדרוש 

 תיקונם ו/או להעלות כל דרישה ו/או תביעה אחרת לגביהם. מהחברה את
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מובהר במפורש, כי החל ממועד מסירת החזקה בדירה, יהיה הקונה אחראי לכל נזק  .5.19
לגוף ו/או לרכוש מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לכל אדם ו/או לרכושו, לחברה ומי 

ישרין או בעקיפין, מעובדיה ו/או מטעמה ו/או לדירה ו/או לתכולתה ו/או לסביבתה, במ
כתוצאה ו/או עקב השימוש בדירה על ידי הקונה ו/או מי מטעמו, לרבות כתוצאה מאי 

 מילוי הוראות חוזה זה.

עד למסירת החזקה בדירה לידי הקונה בהתאם להסכם זה, לא יהיה הקונה רשאי  .5.20
 עימהבכתב בתאום מוקדם בהסכמת החברה ולהיכנס לדירה )פרט לשם הסתכלות 

( או ששמו ינקב באישור בכתב הנ"ל חברהיערך בנוכחות נציג מוסמך מטעם הוהביקור 
הקונה מצהיר בזאת כי ידוע לו  להכניס חפצים אליה הן בעצמו והן על ידי אחרים.

שבמידה ויפר הוא ו/או מי מטעמו התחייבותו נשוא סעיף זה ישא הוא במלוא האחריות 
באתר הבניה ו/או בבנין ו/או בדירה לקונה בכל הנוגע לכל נזק, לרבות נזקי גוף, שייגרם 

 ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי שהוא.

כי הרכוש המשותף, הכולל בין השאר את המעליות ואת מערכות  קונהמוסכם על ה .5.21
בעלי הדירות  נציגיהחשמל, המים וכיבוי האש של הבית, יימסר על ידי החברה ל

לה יהוו שלוחים ו/או נאמנים של או שנחתם עימם 38הקיימות בהתאם להסכם תמ"א 
מובהר בזאת כי אין באפשרות  המשותף. הרכושכל בעלי הדירות בבית לצורך קבלת 

הרוכש  החברה להפעיל את מערכות הרכוש המשותף לפני מסירתן לנציגות הזמנית.
מסכים ומאשר כי מסירת הרכוש המשותף כאמור לעיל לרבות מועד המסירה יהוו לכל 

מסירה של הרכוש המשותף לרוכש עצמו ו/או לכל אחד מיתר בעלי הדירות דבר ועניין 
 בבית.

 זכויות בדירה תיקון מסמכי הבית המשותף ורישום .1

לאחר השלמת הפרויקט וגמר בנית הפרויקט ומסירת החזקה בכל הדירות החדשות  .6.1
בפרויקט, יפעל המוכר לתיקון מסמכי הבית המשותף באופן שבין היתר, תירשם הדירה 

נפרדת בבית המשותף על רישום נשוא הסכם זה בפנקס הבתים המשותפים כיחידה 
שהי, למעט ו/או זכות צד ג' כל שמו של הקונה כשהיא חופשיה מכל עיקול ו/או שעבוד

רשום את זכויות הקונה בדירה, בתנאי שהקונה מילא את כל יכאלו הקשורות בקונה, ו
תיקון מסמכי ף / ידוע לקונה, כי הליכי רישום הבית המשות התחייבויותיו לעניין זה.

הבית המשותף ורישום הזכויות בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין עשויים 
משך תקופה ארוכה, והקונה מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי להי

 המוכר ו/או מי מטעמו בקשר למועדי ואופן הרישום של ההליכים הנ"ל.

ע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את חלקי הבניין ו/או הבית והמוכר יהיה רשאי לקב .6.2
בבית המשותף ו/או  המשותף המיועדים לשימוש משותף של כלל המחזיקים בבניין ו/או

 של חלקם ואת יעודם, ושטחים אלו יהוו את הרכוש המשותף של הבית המשותף.

לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף כהגדרתו להלן, פרט לאותם חלקים שיוצאו  .6.3
על ידי המוכר ממסגרת הרכוש המשותף, ויוצמדו על ידו ליחידות מסוימות של הבית 

 המשותף.

בהסכם זה, קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה של משמעו  - "חלק יחסי"
הדירה )כולל שטח שמתחת לקירות פנימיים וכולל הצמדות מיוחדות, למעט חניות( 
לשטח הרצפה של כל הדירות בבניין )כולל שטח שמתחת לקירות פנימיים וכולל 

או בכל  הצמדות מיוחדות, למעט חניות(, לרבות הדירה, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה
פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על 

 פי כל דין. 
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שטחים הניתנים להוצאה יובהר כי המוכר רשאי להוציא משטחי הרכוש המשותף  .6.4
ולמכרם לפי  ומרפסות שטחי חניה , שטחי חצר,שטחי מחסניםמהרכוש המשותף לרבות 

 .שיקול דעתו

ות הנאה במקרקעין להבטחת זכויות קו/או זיהמוכר רשאי לרשום הערות אזהרה  .6.5
שימוש במתקנים ובמערכות שנועדו לשימוש הדיירים, כולם או חלקם ו/או להבטחת 

 זכויות מעבר וכיו"ב.

המוכר יהיה רשאי, לפני ואף לאחר מסירת הדירה לקונה ועד לרישום זכויות הקונה  .6.6
ורך בהסכמת הקונה לתיקון מסמכי הבית המשותף, בדירה, להגיש בקשות ללא צ

לרבות תשריט והתקנון, ובלבד שלא יהיה בכך בכדי לפגוע בזכויות הקונה בדירה לפי 
 הסכם זה.

לחוק  62לבית המשותף בהתאם להוראות סעיף  מיוחד תקנוןלרשום יהיה רשאי המוכר  .6.7
הוראות ל ויכלול שהתקנון המיוחד יכו והקונה נותן הסכמתו לכך מראש,המקרקעין 

 קביעת והסדרת היחסים בין בעלי הדירות בבניין, שמירת אופיו הייחודי שלבעניין 
ליחידות מסוימות, הוראות בדבר  םהבניין, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדת

האחזקה והתיקון של הרכוש המשותף או של הרכוש הצמוד לדירות מסוימות וחלוקת 
בדבר הצמדות ליחידות השונות בבניין ובדבר הזכויות אות הורההוצאות הכרוכות בכך, 

תחזוקת מתקני מכפלי חניה לרכוש המשותף ואופן השימוש בו וכן הוראות לגבי 
והצמדתם לדירות מסוימות אם בדרך של הצמדה רגילה, אם בדרך של הצמדה 

ח בלעדית והכל לפי הנחיית והוראות המפק ושבדרך של הקניית זכות שימ אםמשותפת 
אחזקתו נשיאה בעלויות . מובהר כי האחריות לביטוחו, תקינותו, על רישום המקרקעין

כאמור, על כל הכרוך והנובע מכך,  מכפלי חניה והחלפתו במידת הצורך של כל מתקן
 ו/או יהיה בשימושם הבלעדי תהיה באחריות בעלי הדירות אליהן יוצמד אותו מתקן

  ווה חלק מהרכוש המשותף.ועל חשבונם בלבד, ומתקנים אלה לא יה

והוא מסכים לכך כי בבניין ו/או בסביבתו יהיו שטחים ו/או מתקנים  ידוע לקונה .6.8
המיועדים לשימוש משותף של דיירי הבניין, כולם או חלקם, וכי חלקים/מתקנים אלה 
יירשמו כרכוש משותף במסגרת רישום הבית המשותף ו/או יוענקו בהם זכויות שימוש 

 משותפות כאמור בכל דרך חוקית אחרת.

כל דין המוכר ירשום את זכויות הקונה בדירה ובהצמדות לדירה ככל כפוף להוראות  .6.9
שישנן הצמדות לדירה )ככל שניתן( כאמור בפנקס הבתים המשותפים לא יאוחר 
מהמועד הקבוע לכך על פי דין, ובתנאי שהקונה קודם לכן מילא והשלים את כל 

ודות התחייבויותיו לפי חוזה זה, חתם על כל המסמכים והמציא את כל התע
והאישורים שנדרשו ממנו לצורך ביצוע הרישום לרבות מאת הרשות המקומית, מס 
רכישה, ובדבר תשלום יתר המיסים ופירעון כל תשלומי החובה החלים עליו כבעל 

הקונה מתחייב לחתום במעמד חתימת הסכם זה על ייפוי כח הזכויות וכמחזיק בדירה. 
כוחם של  הקונה את מייפה ה, לפיולהסכם ז כנספח ה'בלתי חוזר בנוסח המצ"ב 

המורשים על פי ייפוי הכח, ומורה להם בהוראה בלתי חוזרת לעשות שימוש בייפויי 
הכח שניתן על פי הסכם זה, בין היתר, ככל הנדרש לצורך ביצוע תיקון צו רישום הבית 

והקונה מסכים שהאנשים ששמותיהם מפורטים ביפוי  המשותף וכל הליכי הרישום
ל יהיו באי כוחו ויפעלו במסגרת הסמכויות הניתנות להם ביפוי הכוח האמור הכח הנ"

. הוראה זו הינה בלתי חוזרת מאחר וזכויות צד שלישי תלויות בה. יובהר שבכל לעיל
מקרה במניין הימים לרישום לעיל לא יובאו בחשבון איחורים מטעמים שאינם תלויים 

משרדים ו/או אצל אצל הרשויות בחברה ועיכובים של צדדים שלישים, שביתות 
 וכו' וכאלה שנגרמו בגלל הקונה.ממשלתיים 
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לא ישחרר את הקונה מן החובה למלא בעצמו אחר  נספח ה'מתן ייפוי הכח 
על פי הסכם זה ולחתום בעצמו על כל המסמכים שיידרש לחתום עליהם   והתחייבויותי

להתייצב לשם חתימה בכל  ובהתאם להוראות הסכם זה ו/או עוה"דעל ידי המוכר ו/או 
 הורו לו. עוה"דמקום שהמוכר ו/או 

הקונה מתחייב להופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או בלשכת המפקח על רישום  .6.10
המקרקעין ו/או במשרדי החברה ו/או במשרד עוה"ד, הכל לפי הוראות החברה במועד 

בת הדירה שעליו יודיעו החברה ו/או עוה"ד במכתב שיישלח אל הקונה בדואר לכתו
נשוא הסכם זה, לשם חתימה על כל המסמכים, התעודות וההצהרות, שיהיו נחוצים, 
דרושים או מועילים לביצוע כל הכרוך והקשור בתיקון צו רישום הבית המשותף, 

 רישום הזכויות בדירה על שמו של הקונה ולהקנייתה לו בהתאם לחוק המקרקעין.

, או לא בוצע לעיל 6.10ברה כאמור בסעיף בהודעת הח הקונה במועד הרשום עלא הופי .6.11
אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או  מחמת שהקונה לא מילא קודם לכן הרישום

שהדבר יהווה הפרת הסכם זה מצד הקונה,  בהתאם להודעת המוכר, הרי פרט לכך
 –המוכר יהיה פטור מהתחייבויותיו כלפיו בקשר עם רישום זכויותיו כאמור בהסכם זה 

 על הקונה.תחולנה ההוצאות הנובעות מכך ו

( ימים לפני המועד לרישום הזכויות 14על הקונה להמציא למוכר לפחות ארבעה עשר ) .6.12
בדירה בפנקס הבתים המשותפים, כפי שייקבע על ידי החברה ו/או עוה"ד, את כל 

 -האישורים והתעודות שהמצאתם דרושה לשם החתימה ו/או הרישום האמור, כגון 
מרשויות המס וכן אישורים מהרשויות העירוניות והממשלתיות, שיהיו תקפים אישור 

לחודשיים לפחות, המאפשרים את רישום והעברת הזכויות בדירה על שם הקונה, וכן 
יהא חייב להמציא שטרי משכנתא, חתומים ומאומתים ע"י הבנק לטובתו נתן המוכר 

נה וכן כל אישור שיידרש התחייבות לרישום משכנתא, ככל שהתבקש לכך ע"י הקו
יהא המוכר פטור מהתחייבויותיו  –לא יפעל הקונה כאמור לעיל  לצורך הרישום כאמור.

 כלפיו לעניין רישום זכויות הקונה בדירה לפי הסכם זה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, היה ונרשמה הערת אזהרה לטובת הקונה תחול ההערה על  .6.13
תן בזאת את הסכמתו המפורשת לייחוד הערת זכותו של הקונה בדירה בלבד והקונה נו

האזהרה לדירה נשוא הסכם זה בלבד והמוכר ו/או עוה"ד יוכלו לעשות שימוש ביפוי 
 הכח הבלתי חוזר לעשות כן.

ק שהלווה כספים לקונה לצורך נרשמה התחייבות לרישום משכנתא לטובתו של בנ
וחתימת גם את אישור רכישת הדירה, מתחייב הקונה להמציא למוכר, לפי דרישתו, 

ייחוד הערת אזהרה בדבר התחייבות לרישום על כל מסמך שיידרש לצורך  הבנק
 .ו/או תיקון צו רישום הבית המשותף משכנתא שנרשמה לטובת הבנק

זה לעיל, הרי פרט לכך שהדבר יהווה  6הפר הקונה איזו מהתחייבויותיו על פי סעיף  .6.14
הפרת חוזה זה מצדו, יחולו כל ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו, ככל שיהיו, על הקונה, 
והחברה ו/או עוה"ד יהיו רשאים לגבות שכר מיוחד בגין ביצוע הרישום, ככל שיוחלט 

עוה"ד והחברה  יהיועל ידם לבצעו. כמו כן, במידה ולא יתבצע הרישום במקרה כאמור, 
מכל אחריות בגין אי רישום הזכויות בדירה על שם הקונה בלשכת רישום  יםפטור

לבצע את הרישום כאמור, עד להמצאת כל הדרוש מהקונה  םהמקרקעין וכן מחובת
 וחתימתו על כל המסמכים הנדרשים.

כל ההוצאות, התשלומים והמסים הנוספים, כולל שכר טרחה נוסף לעוה"ד, יחולו כולם  .6.15
נה, והקונה לא יוכל לבוא בכל טענה שהיא כלפי החברה על הגדלה בהוצאות או על הקו
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בתשלומים כנ"ל כתוצאה מכך שלא סידר את הנדרש לפני הרישום בלשכת רישום 
 המקרקעין.

שם הקונה יעשה בתנאי  למען הסר ספק מובהר בזה כי רישום הזכויות בדירה על .6.16
ם הזכויות כאמור, ימלא הקונה את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה שקודם לרישו

סכום התמורה, המיסים, ההיטלים, תשלומים החובה, וההוצאות, מלוא לרבות תשלום 
 כמפורט בהסכם זה להלן.

 התמורה .7

זה מתחייב הקונה לשלם  הסכםעל פי  המוכרשל  ובתמורה לדירה וליתר התחייבויותי .7.1
"( וזאת מחיר הדירהכמחיר הדירה )לעיל ולהלן: " נספח ב'באת הסכום הנקוב  מוכרל

 .נספח ב'בשיעורים, במועדים, באופן ובתנאים כנקוב ב

, והתוספת נספח ב'מחיר הדירה הינו צמוד בשיעור, באופן ובתנאים כפי שנקבעו ב .7.2
 .ויתווסף לה מע"מ כדין הנובעת מהצמדה תתווסף למחיר הדירה ותהיה חלק ממנו

הדירה, מתחייב הקונה לשלם את כל יתרת התשלומים החלים עליו בנוסף למחיר  .7.3

להלן ולרבות התשלומים, העמלות  11 -ו 10בהתאם להוראות נספח ב' וסעיפים 
וההוצאות האחרות אשר תהיינה כרוכות בנטילת הלוואה/ קבלתה /אישורה ורישום 

של משכנתא )או כל  הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא ובגין רישומה
 בטוחה אחרת( אשר יחולו וישולמו במלואם ע"י הקונה.

הדירות , לרבות במקרקעין 34שהזכויות בחלקת משנה י ידוע לו הקונה מצהיר כ .7.4
ומשועבדים לטובת הבנק המלווה וכי זכויות החדשות והדירה, בשלמותם ממושכנים 

 .הבנק המלווה בהם עדיפות וקודמות בדרגה ראשונה ובלעדית

לאור האמור, ניתנת בזאת הוראה בלתי חוזרת לקונים לשלם את כל הסכומים  .7.5
שיגיעו מהקונים בקשר או בגין הרכישה אך ורק לבנק המלווה ובאמצעות  המגיעים או

הקונה מתחייב  .מוכר לידי הקונהשוברי התשלום כפי שימציא הבנק המלווה ו/או ה
למלא בכתב יד קריא וברור על גבי כל אחד משוברי התשלום את שמו ומספר התעודות 

 הזהות שלו בהתאם לנתונים שצוינו על ידו בהסכם זה.

 הוראות סעיף זה הינן יסודיות בחוזה זה והפרתן תהווה הפרה יסודית של החוזה. .7.6

 הבטחת השקעות הקונה .8

על חוזה זה יחולו הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(,  .8.1
 "( כפוף לאמור להלן. חוק הבטחת השקעות)להלן: " 1974 -תשל"ה 

יחידת הרישום ש"ו צע באמצעות ליווי בנקאיבומהפרויקט שהקונה מאשר כי ידוע לו  .8.2
. כן ידוע המלווה בנקהלטובת משועבדים הדירה ו/או זכויות המוכר  החדשה" לרבות

לקונה כי במקרה כאמור ימחה המוכר לבנק המלווה את כל זכויותיו לפי הסכם זה ו/או 
י ישעבדן לטובת הבנק המלווה, והקונה מתחייב לחתום על כל מסמך שידרש על יד

 הבנק המלווה בקשר לכך מיד כשיידרש.

על  בלשכת רישום המקרקעין יחידה חדשה שנרשמהמשמע  –הרישום החדשה"  "יחידת
, ושאליה ( בבית המשותף34כיחידת רישום חדשה )תת חלקה  יסוד מתקן קיים בבניין
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לבניית חלק מהדירות החדשות וזכויות הבניה  ועדיםצמודים גג הבנין, חלקי החצר המי
 אותם רכש המוכר מבעלי הזכויות בבניין.

המוכר רשאי למחוק כל הערת אזהרה שנרשמה לטובת הקונה, אם נרשמה, ובלבד  .8.3
ו/או פוליסת ביטוח בנוסח שיומצא על ידי הבנק  שנמסרה לקונה ערבות בנקאית

"( בגובה ערבות חוק המכרן: "המלווה בהתאם להוראות חוק הבטחת השקעות )להל
לחוק  1ג3למעט בגין רכיב המע"מ )כהגדרתו בסעיף  מלוא הסכומים ששילם הקונה

את עוה"ד לעשות שימוש . לצורך האמור לעיל מסמיך הקונה במפורש הבטחת השקעות(
 , ככל ונרשמהביפוי הכח נספח ו' שברשותו לצורך מחיקת הערת האזהרה שנרשמה

הקונה  בנק שיעמיד הלוואה לקונה לצורך רכישת הדירה. לטובת הקונה ולטובת
מתחייב לחתום במעמד חתימת הסכם זה על יפוי הכח למחיקת הערת אזהרה בנוסח 

 להסכם זה. כנספח ו'המצ"ב 

 כל התשלומים, בגין התמורה, לזכותהוראה בלתי חוזרת לשלם את  קונהל ןנות מוכרה .8.4
הפועלים  של בנק 431מספר  שירות חולוןמרכז בסניף  מוכרשל ה 23415חשבון מס' 

אך ורק  קונה. התשלומים כאמור ישולמו על ידי ה"(חשבון הפרויקט)להלן: " בע"מ
  .קונהל מוכראשר יימסרו על ידי ה המלווה באמצעות שוברי תשלום מטעמו של הבנק

ימי עסקים ממועד  14ו/או בתוך  במעמד חתימת הסכם קונהל מוכרמסור הילשם כך,  .8.5
שוברי הפקדה לחשבון  המלווה פנקס שוברים אשר יונפק על ידי הבנק זה חתימת הסכם

רכישת הדירה  לשלם במסגרת ועל חשבון קונההאמור בגין התשלומים אשר על ההבנק 
מתחייב לשלם את כל התשלומים על חשבון התמורה בגין  קונהנשוא הסכם זה. ה

מתחייב ליידע ולעדכן  קונהעיל. השוברי התשלום, כאמור ל הדירה אך ורק באמצעות
 אישור אודות ביצועו ותשלום שבוצע על ידו ולהעביר לידיבגין כל תשלום ו מוכראת ה
הקונה מתחייב לשמור אצלו את פנקס השוברים  .ימי עסקים ממועד התשלום 2בתוך 

בשלמותו ולהשיב לידי המוכרת את כל שוברי התשלום שלא שולמו על ידו, מכל סיבה 
לרבות במקרה של ביטול הסכם זה. במידה ולא יחזיר הרוכש את פנקס  שהיא,

השוברים ו/או יאבד אותו ו/או יגרום לו נזק ו/או מכל סיבה שהיא ישלם הרוכש סך של 
  בגין זאת.₪  500

 הרוכש מצהיר שידוע לו כי תשלום בניגוד לאמור לעיל עלול שלא לחייב את הבנק
לתת לרוכש ערבות  המלווה דבר ועניין, לרבות התחייבותו של הבנק לכל המלווה

שלא להתחשב בתשלומים אלה אם יחליט  המלווה כן עלול הבנק-בנקאית. כמו
לגרום לכך שהדירה לא תוחרג מתחולת  המלווה להמשיך ולסיים הבניה וכן עלול הבנק

 . המלווה השעבודים שלטובת הבנק

עונו בפועל של כל תשלום ע"ח התמורה לזכות החשבון מובהר ומודגש בזאת כי רק פיר .8.6
 המיוחד ייחשב כתשלום ע"ח התמורה עפ"י הסכם זה.

לשם קבלת אישור כי מספר חשבון הפרויקט  לפנות אל הבנק המלווה הקונה יהיה זכאי .8.7
ושם הפרויקט שימסרו על ידי המוכר תואמים את הפרטים הרשומים אצל הבנק 

 ם המפורטות להלן:המלווה, וזאת באחת מהדרכי

שבו מתנהל ( 436 )מס' סניף מרכז שירות חולוןבאמצעות פנייה אל סניף  .8.7.1
 חשבון הפרויקט.

 באמצעות פנייה טלפונית למספר הטלפון המצוי על גבי השובר לתשלום. .8.7.2
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באמצעות אתר האינטרנט של הבנק המלווה על ידי הקלדת הפרטים מתוך  .8.7.3
 שוברי התשלום שבידי הקונה.

 יובטחו לחוק הבטחת השקעות( 1ג3למעט רכיב המע"מ )כהגדרתו בסעיף כספי הקונה  .8.8
בהתאם לחוק הבטחת השקעות בדרך של מתן ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח בנוסח 
שיומצא על ידי הבנק המלווה בהתאם להוראות חוק הבטחת השקעות או על ידי 

 בטוחה אחרת בהתאם לחוק הנ"ל, לפי בחירת המוכר.

ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום שבגינו או  14כר תימסר לקונה תוך ערבות חוק המ
 בגין חלק ממנו תוצא ערבות חוק המכר.

בסמוך לפני מועד מסירת הדירה  מהסוג של ערבות בנקאית כי אזככל וניתנה בטוחה 
ימים לפני מועד זה וכתנאי למסירה כאמור, יפקיד  7 -לחזקתו של הקונה, ולא יאוחר מ

הקונה את ערבות/יות חוק המכר, לרבות ערבויות שהוסבו לטובת מוסדות פיננסים 
כאמור בהסכם זה להלן, בנאמנות בידי ב"כ החברה ו/או בידי עו"ד שייקבע על ידי 

בצירוף אישור  ("הערבויות נאמן"אשר ישמש כנאמן של שני הצדדים )להלן: החברה ו
אישור הקונה בדבר החזרת ובטלות הערבויות חוק המכר לפי תנאיהן )להלן: "

הנאמן ייקבע על ידי החברה בסמוך למועד מסירת החזקה בדירה והוא יחזיק  ."(הקונה
הוראות לנאמן המצורף  בערבויות ו/או בבטוחה החלופית בנאמנות, בהתאם לכתב

במעמד חתימת להסכם זה. הקונה מתחייב לחתום על כתב ההוראות לנאמן  ז' נספחכ
 סירת החזקה וכתנאי למסירת החזקה.בסמוך למועד מהסכם זה או לכל המאוחר 

יחזיק את הבטוחה בידיו הנאמנות עד להתקיים התנאים הקבועים נאמן הערבויות 
בחוק הבטחת השקעות לביטולה או להחלפתה בבטוחה מסוג אחר. משנתקיים אחד 

לידי החברה ואת אישור הקונה את הבטוחה  נאמן הערבויות רוימסמתנאים אלו, 
ים לצורך השבתה לבנק והיא תיחשב בטלה ומבוטלת. הקונה מתחייב לשאת בנזק

ערבויות חוק המכר בצירוף אישור  שיגרמו לחברה אם לא ימלא אחר התחייבותו זו.
למוכר כנגד קבלת מכתב החרגה סופי מטעם הבנק  נאמן הערבויותעל ידי יושבו הקונה, 

המאשר כי במקרה של מימוש השעבוד לטובת הבנק כמקובל בבנק המלווה המלווה 
לטובת  הערת אזהרה בכפוף לכך שנרשמההמלווה, לא ימומש השעבוד ביחס לדירה, ו

 .הקונה

 נמחק. .8.9

בגין תשלומי התמורה עבור הדירה המוכר  - היה והפרויקט יעשה ללא ליווי בנקאי .8.10
יחידת  יאפשר לקונה לרשום הערת אזהרה בלבד מסוג הערת אזהרה מוסכמת בלבד על

או במידה ונרשם כבר דירה נשוא הסכם זה ביחס לורשם יככל וזו ת הרישום החדשה
על הדירה עצמה כיחידת  -כללה הדירה כיחידת רישום נפרדת  נתיקון בית משותף בו 

לטובת הקונה ולטובת בנק ממנו ייטול הקונה הלוואה לשם מימון רישום נפרדת 
( בהתאם להוראות חוק הבטחת השקעות. חל איסור על "הבטוחה"הרכישה )להלן: 

אחרת ללא הסכמת החברה בכתב ושהבקשה לרישומה הקונה לרשום כל הערת אזהרה 
באמצעות מורשה חתימה מטעמה ומאומתת כדין על ידי  איננה חתומה על ידי החברה

לא תרשמנה משכנתאות לטובת בנק ממנו ייטול הקונה הלוואה לשם  ב"כ החברה.
 .בדבר התחייבות לרישום משכנתא בלבדמימון הרכישה אלא הערת אזהרה 

דים כי המוכר יהא זכאי בכפוף להוראות חוק הבטחת השקעות, מוסכם בין הצד .8.11
להחליף מפעם לפעם כל בטוחה שניתנה על ידו בבטוחה אחרת מאותו סוג או מסוג אחר 
ולבטל כל בטוחה מוחלפת אף ללא קבלת הסכמת הקונה ולשלוח על כך הודעה לקונה 

ולהחזיר לחברה  והקונה מתחייב, לפי דרישת החברה, לקבל כל בטוחה חלופה כאמור
כנגד קבלתה את הבטוחה המוחלפת ו/או לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך מתן 
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תוקף לביטול הבטוחה המוחלפת ו/או לשעבוד הבטוחה החלופה כפי שהייתה משועבדת 
הבטוחה המוחלפת )אם בכלל(. כן תהיה החברה זכאית לבטל כל בטוחה שתינתן לקונה 

ייבת יותר על פי דין ליתן בטוחה לפי אותו חוק. בכל מקרה שבו החברה לא תהיה ח
מוסכם בזאת, כי חתימת הקונה על הסכם זה הינה בבחינת הרשאה בלתי חוזרת 

 לפעול בשם הקונה לביטולן של בטוחות כאמור. את עוה"דהמסמיכה את החברה ו/או 

ם כאמור בסעיף זה לעיל, מוצהר ומוסכם בין הצדדי מבלי לגרוע מהתחייבויות הקונה .8.12
 כי בכל מקרה שהוא:

עם היווצרות הבטוחה החלופית כאמור לעיל, תיחשב הבטוחה המוחלפת  .8.12.1
בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות ללא צורך בהסכמה או אישור או 

 חתימה כלשהי מצד הקונה.

עם התמלא אי אלו מהתנאים החלופיים הקבועים לכך בחוק הבטחת  .8.12.2
וחה שנתנה החברה לקונה עפ"י השקעות ובכל תיקון לחוק, תיחשב כל בט

הסכם זה בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות ללא כל צורך בהסכמה 
 או אישור או חתימה כלשהי מצד הקונה.

מובהר כי עד למתן בטוחה לפי חוק הבטחת השקעות, לא ישלם הקונה לחברה סכום  .8.13
 מסכום התמורה, והכל בהתאם לחוק הבטחת השקעות. 7%העולה על 

( לחוק הבטחת 2)2( או 1)2שהבטוחה שניתנה לקונה אינה מן הסוג שבסעיפים ככל  .8.14
השקעות, לא ישלם הקונה על חשבון התמורה סכומים העולים על הקבוע בתוספת 

על חשבון  רוכשי דירות( )סייג לתשלומים ללתקנות המכר )דירות( )הבטחת השקעות ש
ת האמור לעיל הוא ישלם . ידוע לקונה כי אם למרו1975-מחיר הדירה(, תשל"ה 

סכומים מעבר לקבוע בתקנות האמורות, הרי סכומים אלה לא יהיו מובטחים בהערת 
 ונה על פי דין.קאזהרה שנרשמה לטובתו או בכל בטוחה אחרת לה זכאי ה

אמור לעיל, הקונה ו/או מי מטעמו אינם רשאים לרשום הערת אזהרה לפי חוזה הזולת  .8.15
באמצעות מורשה חתימה  ל ידי החברהבקשה החתומה עזה באופן עצמאי שלא על ידי 

 עוה"ד. הקונה מסמיך את החברה ואת מטעמה ומאומתת כדין על ידי ב"כ החברה
 למחוק את הערת אזהרה הנ"ל, היה ונרשמה ולעשות לצורך כך שימוש ביפויי הכח

שמסר לידי החברה. במקרה כאמור ישא הקונה בכל העלויות הקשורות  נספח ו'
 במחיקת ההערה והחברה תהא זכאית לכל הסעדים בגין הפרת ההסכם על ידי הקונה.

( ולהבטיחה בדרך של "הבנק" ביקש הקונה ליטול הלוואה מבנק למשכנתאות )להלן: .8.16
ום החדשה ביחס כתב הוראות בלתי חוזרות חתום על ידי החברה על יחידת הריש

" התחייבות לרישום , תיתן החברה את הסכמתה לכך )להלן:לזכויות הקונה
(, רק לאחר שהקונה שילם את ההון העצמי הנדרש בהתאם להוראות בנק משכנתא"

)עשרים וחמישה אחוזים( ממחיר הדירה  25% –לא פחות מ בכל מקרה ישראל ו
 בכספים המהווים הון עצמי של הקונה. 

נה, תחתום החברה על כתב התחייבות לרישום משכנתא בלבד בנוסח לבקשת הקו .8.17
שיאושר ע"י החברה, לפיו תתחייב החברה לרשום את המשכנתא במעמד רישום זכויות 
הקונה בדירה. תוקפה של התחייבות החברה לרישום משכנתא יהא מותנה בכך 

תבקשה שהקונה ו/או הבנק למשכנתאות העבירו את מלוא כספי ההלוואה בגינם נ
וההתחייבות  ליווי באמצעות פנקס השובריםהההתחייבות לרישום משכנתא לחשבון 

 תחול אך ורק לגבי כספים שהופקדו בו בפועל ולא תטיל על החברה חבויות אחרות. 
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בעצם העברת כתב התחייבות לרישום משכנתא לידי החברה )בין אם על ידי הבנק של  .8.18
כמה מלאה ומוחלטת של הקונה לכל תנאי הס יהווה הדברהקונה ובין אם על ידו( 

בלתי חוזרות לחברה לעניין השבת כספי ההלוואה לבנק הכתב ההוראות והוראות 
במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו בידי הקונה, והקונה לא יוכל להישמע בטענה 
כאילו לא הסכים לאי אלו מתנאי ההתחייבות שניתנה לבנק כאמור ולרבות לתיקוני 

 גביו.החברה על 

הקונה לא יהא רשאי להעלות כל טענה ולפיה עיכוב או איחור או אי ביצוע תשלום  .8.19
מתשלומי התמורה נבע מסירוב הבנק לאשר ההלוואה ו/או כי סורב על ידי הבנק ו/או 
כי תנאי ההלוואה שונו או טענה דומה אחרת, וחלה עליו החובה לוודא ענייניים אלו 

 ה. הקונה יעביר לחברה כתב התחייבות לחתימתעובר לחתימת ההסכם ומבעוד מועד
יום בטרם מועד ביצועו של תשלום  30בנוסח מקובל ושיאושר אצל החברה לפחות 

שלגביו נדרשת קבלת מימון המובטח בהתחייבות לרישום משכנתא. להסרת כל ספק, 
לא יהיה בנוסח כתב ההתחייבות לבנק בכדי לשנות הוראות הסכם זה או להטיל על 

חלים על החברה על פי הסכם זה החברה חובה לביצוע פעולות או תשלום סכומים שלא 
או בכדי לקבוע מועדים אחרים לביצוע פעולות לרבות רישומים שלא בהתאם להוראות 

לבצע תיקונים מקובלים במסמכי כתב ההתחייבות  םרשאי ויהי עוה"דחוזה זה. 
 לרישום משכנתא בתיאום עם הגורם המממן.

המקרקעין תרשמנה  בדירה על שם הקונה, בלשכת רישום הזכויותבמעמד רישום  .8.20
דירה לזכות הבנק/ים מטעם הקונה ובלבד שהקונה בהמשכנתא/ות על זכויות הקונה 

מסר למוכר את שטרי המשכנתא לצורך רישומן ושילם את כל האגרות הנדרשות 
 . לעוה"דלרישום והמציא אישורי תשלום אגרות בגין תשלומים אלה למוכר או 

ונה את הסכומים המגיעים לו בהתאם בוטל חוזה זה כדין, והחברה השיבה לק .8.21
להוראות חוזה זה, או במידה שהחברה הפקידה את הסכומים הנ"ל לזכות הקונה, 

הערבות, ו/או כל ערובה ו/או כל בטוחה אחרת  מתחייב הקונה להשיב לחברה את
מחיקת הערות האזהרה והקונה מתחייב ל והחברה תהא זכאית לפעולשנתנה לקונה, 

ערבות ו/או כל ערובה ו/או כל בטוחה אחרת שקיבל כאמור, במועד למסור לחברה את ה
 השבת או הפקדת הסכומים הנ"ל, כאמור בסעיף זה.

, הקונה נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לייחוד הערת האזהרה שתירשם לטובתו .8.22
על הדירה בלבד עם תיקון מסמכי הבית המשותף ו/או לביטול הערת  ככל ותירשם

לטובתו במקרה של ביטול הסכם זה והשבת הסכומים ששילם  האזהרה שתירשם
הקונה )בניכוי הפיצוי המוסכם( בהתאם להוראות הסכם זה עבור הדירה עד למועד 

 ביטול ההסכם.

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי על פי הוראות חוק הבטחת השקעות, החברה תעביר את כל  .8.23
חת השקעות. הקונה מוותר המידע בקשר עם הסכם זה לממונה, כהגדרתו בחוק הבט

 בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם העברת המידע לממונה כאמור.

)שבח ורכישה(, לחוק מיסוי מקרקעין  50סעיף  יפלאישור  הבליהחברה מצהירה כי ק .8.24
כי הריווח ממכירת דירות בפרויקט נתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה , 1963-תשכ"ג

מתחייב בזאת כי לא ינכה מתמורת הדירה כל  קונהולפיכך, ה "(50 טופסלן: "לה)
הקונה הפר ו היהמקדמה ו/או תשלום לרשויות המס. כמו כן, מוסכם בזאת כי 

שלא לנכות מתמורת הדירה כל מקדמה ו/או תשלום לרשויות המס ובכל  התחייבותו
דמה בהתאם ישירות לרשויות מיסוי מקרקעין סכום המק ישולם על ידי הקונהזאת 

(, לא ינפיק הבנק "78"תיקון )להלן: לחוק מיסוי מקרקעין  78תיקון מס' להוראות 
בפועל לרשויות  הקונה ערבויות חוק מכר על סכום המקדמה ששולמה על ידיהמלווה 
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ותשלום זה לא יהווה חלק  מיסוי מקרקעין ואשר לא הופקד בפועל בחשבון הליווי
 .מהתמורה שעל הקונה לשלם לחברה

להסכם,  נספח ג'ידועות לקונה זכויותיו על פי חוק הבטחת השקעות כמפורט ב .8.25
 .)א( לחוק1א'2עיף והמהוות גילוי נאות בדבר זכויותיו כנדרש על פי ס

 אחריות לפגמים .9

 החברה אחראית על פי הוראות חוק המכר, לתיקון פגמים וליקויים בדירה. .9.1

אי כמשמען בחוק המכר )להלן: "החברה מתחייבת לתקן על חשבונה אי התאמות  .9.2

לעיל, אשר יתגלו, אם יתגלו,  4.3– 4.5 פים"(, למעט סטיות כמפורט בסעיהתאמות
 במשך תקופות הבדק. 

מבלי לגרוע מהוראות חוק המכר, התחייבות זאת של החברה מותנית בקיומם של  .9.3
 התנאים המצטברים כדלקמן:

אי התאמות הינן כאלה שלא ניתן היה לגלותן בבדיקה סבירה בתאריך  .9.3.1
דיווח  המסירה ו/או שהתגלו ו/או שנוצרו לאחר מועד המסירה, והקונה

יום מהיום בו גילה את אי ההתאמות  14עליהן בכתב לחברה בתוך 
 כאמור. 

יום כאמור הינו סביר בנסיבות  14הצדדים קובעים כי פרק הזמן של 
 העניין.

אי התאמות אינן כאלה אשר החברה פטורה מתיקונן או הקונה מנוע  .9.3.2
 מלדרוש תיקונן לפי הוראות חוזה זה.

 או ליקוי הנובעים מבלאי סביר. אין המדובר בפגם או קלקול .9.3.3

בלתי סביר או בלתי זהיר ו/או כל  אי ההתאמות לא נבעו עקב שימוש .9.3.4
מעשה ו/או מחדל בלתי סבירים בדירה ו/או ברכוש המשותף, בין על ידי 
הקונה ובין אחר/ים )למעט החברה ו/או שלוחיה(, לרבות כאלה שנגרמו 

של דירה ו/או הרכוש עקב העדר ביצוע של עבודות אחזקה ו/או בדק 
המשותף ככל שקיים על חלקיהם, או עקב ביצוע לקוי של האחזקה ו/או 

קט ו/או נה ו/או רוכשי דירות אחרים בפרויהבדק שלהם על ידי הקו
מטעמם, לרבות שינויים מכל מין וסוג שהוא במבנה הדירה אביזריה 

 ומתקניה.

בות העניין סביר בהקשר זה מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה בו על פי נסי
כי אי ההתאמות נבעו ו/או הוחרפו בגין מעשה ו/או מחדל של הקונה ו/או 
מי מטעמו, יחשבו אי ההתאמות כאילו נבעו ו/או הוחרפו ע"י הקונה 

זה לגבי אי  9כאמור. החברה תהיה משוחררת מהתחייבויותיה לפי סעיף 
 התאמה שלגביה לא יתקיים איזה מהתנאים הנ"ל.

במהלך תקופות הבדק ו/או האחריות שינויים ו/או תוספות מכל מין וסוג ביצע הקונה  .9.4
בדירה, תהא החברה פטורה מביצוע התיקונים בחלקי הדירה בהם בוצעו השינויים ו/או 
התוספות ככל שהתיקון הנדרש הינו של ליקוי הנובע בין במישרין ובין בעקיפין מביצוע 

 השינויים כאמור.
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ני, עובדי ושליחי החברה להיכנס לדירה בכל זמן סביר הקונה מתחייב לאפשר לקבל .9.5
 שייקבע ע"י החברה בתיאום מראש עם הקונה לשם בדיקתה ו/או לשם ביצוע תיקונים.

ל ידי צד שלישי ו/או נגרם סעיף זה ועקב הפרתו נתבעה החברה עהפר הקונה הוראות 
וב ו/או חבות לה נזק אחר, ישפה הקונה את החברה בגין כל נזק לרבות בגין כל חי

 שהחברה עשויה להתחייב בהם כאמור לעיל.

כמו כן, מתחייב הקונה להעמיד לרשות מי שיבצע את התיקונים גישה נוחה וסבירה  .9.6
ושטח עבודה סביר שיהיו דרושים בנסיבות העניין כדי לאפשר ביצוע התיקונים, 

לסביבה זו,  ולמטרה זו על הקונה לפנות מהסביבה בה יבוצעו התיקונים ומדרכי הגישה
על אחריותו, כל חפצים, מתקנים ו/או גורמים אחרים, וזאת במועד שתקבע החברה 
לביצוע התיקונים. במידה שפינוי השטח ממחוברים המחוברים, חיבור של קבע, יגרום 

 להוצאות כספיות לקונה, תישא החברה בהוצאות אלו, ובהוצאות אלו בלבד. 

ום הוצאות בגין נזק ישיר ו/או עקיף בדירה מעבר לאמור לעיל, לא תישא החברה בש .9.7
 ו/או לתכולתה.

מוסכם כי במקרה שאין אפשרות לביצוע התיקונים ביחידת הדיור אשר ביצועם נדרש 
מתוך דירה שכנה, וזאת מן הסיבה שרוכש הדירה השכנה מסרב לאפשר ביצוע 

מת התיקונים, והחברה נקטה בכל הפעולות האפשריות הסבירות לצורך קבלת הסכ
הרוכש כאמור, לרבות נקיטת הליכים משפטיים, תהא החברה פטורה מביצוע 

 התיקונים כאמור עד להסרת המניעה.

לעיל יחול גם ככל הנדרש לשם ביצוע תיקונים ביחידות  9.6 -ו 9.5האמור בסעיפים  .9.8
, וזאת אף לאחר רישום הדירה על שם הקונה בלשכת ברכוש המשותף אחרות ו/או

 רישום המקרקעין.

ק ו/או עם החברה תבצע את התיקונים הדרושים לפי סעיף זה במהלך תקופת הבד .9.9
 סיומה. 

יקט בעת ובעונה כל התיקונים, אם יהיו, בכל הפרו החברה אינה מחויבת לבצע את .9.10
 אחת.

 באם אי ההתאמה תחייב תיקון דחוף, תתקן החברה את אי ההתאמה בתוך זמן סביר. .9.11

היה ולפי שיקול דעת החברה אין הפגם ניתן לתיקון באופן סביר אזי תהיה החברה  .9.12
, ובמקום התיקון, תפצה החברה את הקונה על הנזק הממשי פטורה מביצוע התיקון

הישיר שנגרם לו עקב הפגם, וזאת בעלות הגימור המתחייב על פי המפרט המצ"ב לחוזה 
 זה. 

על ידי הקונה ושלא  לא יחול לגבי תוספות שיבוצעו בדירה זה 9בתתי סעיפי  האמור .9.13
 .באמצעות המוכר ו/או הקבלן המבצע

ק הנובע מביצוע התיקונים, תפצה החברה את הקונה בגין הנזק היה וייגרם לדירה נז .9.14
הישיר בלבד או תתקן את הטעון תיקון, הכל לפי שיקול דעת החברה, ובלבד שהנזק 

 נגרם כתוצאה מביצוע התיקון.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי בכפוף לכך שהחברה תתקן את הליקויים שימצאו  .9.15
העניין ובהתאם להוראות הסכם זה, או  בדירה בתוך זמן סביר בהתחשב בנסיבות
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תפצה את הרוכש בגין ליקויים אלו כאמור, מקום שתיקונם אינו סביר בנסיבות העניין, 
הרוכש מוותר ויהא מנוע מלתבוע מהחברה פיצויים או דמי נזק בגין סבל, עוגמת נפש, 

ו עקב הפסד השתכרות, אי נוחות ונזקים עקיפים כיוצ"ב שנגרמו בגין הליקויים ו/א
 ביצוע תיקוני הבדק על ידי החברה.

מוסכם בזה כי אם תמסור החברה לקונה כתב התחייבות ו/או תעודת אחריות )להלן:  .9.16
"( שתוצא ו/או תינתן על ידי קבלן ו/או קבלן משנה שהועסקו במסגרת תעודת אחריות"

הפרויקט ו/או על ידי ספק של סחורות ו/או מוצרים ו/או חומרים ו/או אביזרים 
הנרכשים על ידי החברה מספקים, ובתעודת האחריות יקבל על עצמו הקבלן ו/או הספק 
אחריות ישירה כלפי הקונה בדבר העבודה שבוצעה על ידי אותו קבלן ו/או בדבר 
הסחורות ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או האביזרים שסופקו ו/או הותקנו בממכר 

אמור, אחראים לגבי אותן עבודות ו/או על ידי אותו ספק, יהיו הקבלן ו/או הספק כ
 סחורות ו/או מוצרים ו/או חומרים ו/או אביזרים שצוינו בתעודת האחריות.

כל פניה ו/או טענה ו/או תביעה לביצוע תיקונים כאמור, תופנה ראשית ע"י הקונה  .9.17
ובחתימתו על חוזה זה בכתב ישירות אל הקבלן ו/או הספק, לפי העניין, ואליו בלבד 

 להלן, מתחייב הקונה לנהוג כאמור לעיל בכל מקרה. 

החברה מסמיכה את הקבלן ו/או הספק לפעול בעניין זה כנציגה ולבצע את התיקונים  .9.18
 בהתאם להוראות כל דין ועל פי חוזה זה.

, כך שתקופות הבדק יתחילו יחולו אף על פגמים ברכוש המשותף זה 9הוראות סעיפים  .9.19
 מסירת הרכוש המשותף.מיום 

 מיסים .10

הקונה יישא במס רכישה החל על העסקה נשוא חוזה זה, וישלמו ישירות לרשויות המס  .10.1
במועד הקבוע לכך על פי החוק. כן יישא הקונה בכל מס אחר, ככל שיחול, על רוכש 
זכויות במקרקעין על פי הדין. הרוכש ימציא לחברה אישור כדין על ביצוע התשלום 

 ביצועו, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד המסירה. בסמוך לאחר

ככל שתיערך ע"י החברה או מי מטעמה שומה עצמית עבור הקונה לגבי מס הרכישה,  .10.2
מצהיר הקונה ומאשר, כי היא נערכה על פי בקשתו, ושידוע לו, כי באפשרותו להכין את 

ן לצורך השומה בעצמו או באמצעות עורך דין מטעמו או לפנות למשרדי מיסוי מקרקעי
 עריכתה. 

החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לשומה העצמית, לגובה השומה הסופית כפי  .10.3
שתיקבע ע"י רשויות המס, ולכל הקשור והכרוך בכך, ולא תהיה לקונה כל טענה כלפיה 

 ו/או כלפי מי מטעמה בקשר עם כך.

ן מכירת החברה תישא בתשלום מס הכנסה או מס שבח מקרקעין, ככל שיחולו, בגי .10.4
 הדירה לקונה.

כל המיסים, הארנונות, האגרות, ותשלומי חובה למיניהם וכן כל תשלום הכרוך  .10.5
באחזקת הרכוש המשותף ככל שקיים, לרבות כמפורט בהסכם זה ובמפרט ו/או בקשר 

קט, כגון: אחזקה, גינון, נתנו/הניתנים לבעלי יחידות בפרויאליהם, והשירותים שיי
ת בתשלומים אחרים, הן העירוניים והן הממשלתיים או אחרים, ניקוי וכדו', השתתפויו

על הדירה ועל בעליה, חוכריה ומחזיקיה ו/או  מכל סוג שהוא, החלים ו/או שיחולו
( לתקופה שעד מועד המסירה יחולו על החברה ואילו "המיסים"בקשר אליהם )להלן: 
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לך בין אם קיבל המיסים כאמור שיחולו לגבי התקופה שתחילתה במועד המסירה ואי
 הקונה את יחידת הדיור ובין אם לאו, יחולו על הקונה וישולמו על ידו. 

שילמה החברה מיסים עבור התקופה בגינה הקונה חייב בתשלומם, יחזיר הקונה  .10.6
הנ"ל מיד עם דרישתה הראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה  המיסיםלחברה את סכום 

למדד מחושבים מיום תשלומם ע"י החברה ועד להחזרתם ע"י הקונה, בהתאם לתנאי 
ההצמדה הנקובים בהסכם זה ובנספח ב'. על פיגור בתשלום ההחזר ע"י הקונה לחברה 

ת בקונה, להלן. במקרה שמועד המסירה יידחה מסיבות התלויו 12יחולו הוראות סעיף 
תחול על הקונה החובה לתשלום המיסים, כהגדרתם לעיל, ממועד המסירה הנקוב 

 בנספח ב' ולא ממועד המסירה הדחוי.

סים, בהיטלים לעיל, נקבעה בהתחשב במי 7ידוע לקונה שהתמורה כאמור בסעיף  .10.7
)לרבות היטלי השבחה, אגרות והיטלי פתוח(, ובשיעוריהם כפי שהם ביום חתימת חוזה 
זה. לאור האמור לעיל, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, הקונה יישא בכל מס, 
תשלום חובה, אגרה או היטל חדש שיוטל ושאינו קיים ביום חתימת הסכם זה, ו/או 

תשלומי חובה והיטלים קיימים, ככל שהם מתייחסים בכל תוספת למיסים, אגרות, 
וזאת גם עבור התקופה מיום חתימת  -ו/או למכירתה לקונה  ו/או למקרקעיןלדירה 

( ימים מעת שנדרשו בכתב 14חוזה זה ואילך, והמועד לתשלומם יחול תוך ארבעה עשר )
ה ישיב הקונה לחבר ה שילמה תשלומים אלה במקום הקונהמהקונה. ככל והחבר

( ימים מעת שנדרשו בכתב מהקונה ובתוספת מע"מ 14תשלומים אלה תוך ארבעה עשר )

 ין אי תשלום במועד.ילענ להלן 11.3בסעיף ויחולו הוראות 

 להטיל על החברה כל חובה לביצוע תשלום כאמור במקום הקונה. אין באמור לעיל בכדי

 תשלומים החלים על הקונה .11

התשלומים החלים לעיל, התשלומים הבאים )להלן: " 7בנוסף לתמורה כאמור בסעיף  .11.1
לו על הקונה, וישולמו על ידו מיד עם דרישתה הראשונה של החברה או "( יחועל הקונה

 הגוף לו משולמים תשלומים אלה לפי טיבם:

על העסקה נשוא חוזה זה, חל על  החל"( מע"ממס ערך מוסף )להלן: " .11.1.1
הקונה. הקונה מצהיר שידוע לו כי הסכומים הנקובים בנספח ב' להסכם 
כוללים מע"מ בשיעור החל במועד חתימת חוזה זה. אם בזמן פירעונו 
בפועל של סכום כלשהו ישתנה שיעור המע"מ, ישלם הקונה את הסכום 

שיעור בו השתנה  האמור כשהוא מוגדל או מוקטן, לפי העניין, באותו
 שיעור המע"מ.

מונה חשמל, מונה גז )במידה שיהיה(  ו/או הפקדת פיקדון עבור תשלום .11.1.2
וצנרת גז בהתאם למחירון ספק הגז שייבחר על ידי החברה על פי שיקול 
דעתה הבלעדי, בהתאם לחוזה שייחתם בינם לבין הקונה, והתקנתם. 

התקנת המונים  .יפנה לגופים הנ"ל לחתימת חוזה לקוח מולם קונהה
והצנרת כאמור תיעשה לפי הזמנת הקונה מהמוסדות המתאימים ועל 

 חשבונו ישירות.

השתתפות בהוצאות המשפטיות שיהיו לחברה ברישום הדירה על שם  .11.1.3
של בית משותף, כמפורט בסעיף  תיקון צו רישום הבית המשותףהקונה ו
11.1.4 אין בתשלום זה בכדי להטיל על ב"כ החברה את  להלן. 11.1.5 -ו

  החובה לבצע את הרישומים וזו נותרת חובה בלעדית של החברה.
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 אינו כולל אגרות רישום משכנתא נספח ב'מובהר כי הסכום הנקוב ב .11.1.4
בגין התחייבות לרישום אזהרה  ות רישום הערתאגר, לרבות לטובת הקונה

ככל ותירשם הערת  משכנתא לטובת בנק שיממן התמורה עבור הקונה
, אותם יידרש הקונה לשלם בנפרד כמפורט בהסכם זה בטרם אזהרה זו

הרישום של ההערות וכן להמציא לחברה שוברי אגרות משולמים לצורך 
 .הרישום

 השתתפות הקונה בהוצאותלל את אינו כו נספח ב'הסכום הנקוב ב .11.1.5
הפקת תשריטי בית ובהוצאות  המשפטיות של המוכר בקשר עם העסקה

ורישום הזכויות בדירה  צו רישום הבית המשותף /רישוםותיקוןמשותף 
או בסך הנקוב בתוספת מע"מ כדין ₪  5,019על שם הקונה בסך של 

 -"הההוצאות המשפטיות התשע ת גובהבתקנות חוק המכר )דירות( הגבל
אשר  כל דין שתבוא במקום התקנות"( או בהוראת התקנות)להלן: " 2014

תהא בתוקף במועד חתימת הסכם זה. לסכום זה יתווסף מע"מ כדין. 
 מעמדב ישולם ישירות לעוה"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' סכום זה

את החובה אין בתשלום זה בכדי להטיל על ב"כ החברה  .חתימת ההסכם
 לבצע את הרישומים וזו נותרת חובה בלעדית של החברה. 

החברה רשאית )אולם לא חייבת( לשלם על חשבון ולחובת הקונה כל תשלום  .11.2
מהתשלומים החלים על הקונה וזאת בכפוף לכך שהחברה דרשה מהקונה לבצע את 

 התשלום כאמור והוא לא עשה כן. 

ים על הקונה או חלק מהם, אזי יהא על היה והחברה שילמה תשלום מהתשלומים החל .11.3
הקונה להחזיר לחברה כל סכום כאמור מיד עם דרישתה הראשונה של החברה 

 להלן. 12ובתוספת ריבית פיגורים כהגדרתה בסעיף 

זה הינן יסודיות בחוזה והפרתן ו/או הפרת איזו מהן,  11 -לעיל ו 10הוראות סעיף  .11.4
 סודית של החוזה.תהווה הפרה י

 ריבית פיגורים .12

מבלי לפגוע באיזה מזכויותיה של החברה, על פי חוזה זה ועל פי הדין, הרי שבכל מקרה  .12.1
שהקונה יפגר בתשלום סכום כלשהו אשר עליו לשלם לחברה או לפקודתה על פי חוזה 

פיגורים בגובה הריבית המרבית הנגבית זה, יהיה הקונה חייב לשלם לחברה ריבית 
ה תקופה על ידי בנק הפועלים בגין משיכת יתר )משיכה החורגת ממסגרת באות

הצמדה בגין תקופת הפיגור הפרשי בתוספת  עו"שהאשראי המאושר בפועל( בחשבונות 
 )אישור בנק הפועלים בע"מ על גובה הריבית האמורה, ייחשב כראיה חלוטה לעניין זה(

ריבית )לעיל ולהלן: "הקבוע בדין לפי הנמוך מבניהם  מרביתאו ריבית פיגורים 
 "(.פיגורים

חיוב בריבית פיגורים יבוצע כך שריבית הפיגורים תצורף לתשלום שעל הקונה לשלם  .12.2
לחברה, מדי כל חודש שלאחר מועד התשלום, ותצטרף לקרן, ביחד עם אותו תשלום 

 והפרשי הצמדה בגינו, לצורך חישוב ריבית הפיגורים להבא.

כל תשלום שיבצע הקונה ייזקף קודם כל לחשבון ריבית הפיגורים, יתרתו תיזקף  .12.3
 לחשבון הפרשי הצמדה ורק לאחר כל אלו תיזקף יתרת התשלום לחשבון הקרן.
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 ייפוי כח נוטריוני  .13

ימים מיום חתימת חוזה זה, על ייפוי כח  10הקונה מתחייב לחתום בפני נוטריון, בתוך  .13.1
ולהמציא לחברה שני עותקים  נספח ד'כלהסכם זה  בלתי חוזר בנוסח המצורף

מקוריים מייפוי הכח, כשהם מאושרים ע"י נוטריון, לא יאוחר מאשר תוך התקופה 
 האמורה. הקונה ישא בתשלומים הכרוכים בחתימה בפני הנוטריון ובמתן ייפוי הכח.

ות ייפוי הכח ישמש את החברה לשם ביצוע הוראות חוזה זה וכל הנובע ממנו, לרב .13.2
ומבלי לפגוע בכלליות הנ"ל, רישום פרצלציות, בתים משותפים, הצמדות, תקנון, תיקון 
לתקנון, יחוד ומחיקת הערות אזהרה ככל שיירשמו, ביטול הערת האזהרה וחתימה על 

ע"י הקונה, במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו  -הצהרה לשלטונות מיסוי מקרקעין 
ה בלשכת רישום המקרקעין, רישום משכנתא שם הקונעל רישום הזכויות בדירה 

 לטובת הבנק בגין חובותיו של הקונה וכל פעולה אחרת המפורטת בייפוי הכח. 

מובהר כי המצאת ייפוי הכח מהווה תנאי מוקדם לרישום הערת אזהרה לטובת הקונה  .13.3
או מסירת בטוחה אחרת או לקבלת החזקה בדירה ע"י הקונה, במועדים הקבועים לכך 

 וזה זה. עפ"י ח

מתן ייפוי הכח לא ישחרר את הקונה מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו בחוזה  .13.4
 זה ולחתום בעצמו על המסמכים הקשורים בהם.

האמור בסעיף זה מהווה הוראות בלתי חוזרות למיופי הכח לפעול על פי ייפוי הכח.  .13.5
 תלויות בכך.הוראות אלה הן בלתי חוזרות בהתחשב בכך שזכויות צד שלישי 

 ותוספות בדירהשינויים  .14

ככל שהקונה יהא מעוניין לבצע שינויים ו/או תוספות פנימיים בדירה )להלן:  .14.1
לפני מסירת החזקה בדירה  -כלומר: עבודות שאינן כלולות במפרט  -( "השינויים"

החברה או לקונה, כי אז הוא יוכל לבצע שינויים כאמור אך ורק ע"י החברה באמצעות 
הקבלן )להלן: " (המבצע )הקבלן המקים את הפרויקט והדירה עבור החברההקבלן 
"(. לצורך האמור, הקונה יגיש לקבלן המבצע בקשה מסודרת בכתב בצירוף המבצע

התכנית הנדרשת לבצוע השינויים, חתומה ע"י אדריכל המוכר וכן אדריכל מטעם 
קונה יחתום על טופס הקונה במידה ויידרש לכך על ידי החברה ו/או הקבלן המבצע. ה

הזמנה של הקבלן המבצע, שנוסחו יקבע על ידי החברה או הקבלן המבצע ושיקבעו בו 
ככל שהקונה יהיה מעוניין בביצוע שינויים, אזי השינויים, מחירם ותנאי התשלום. 

לקונה לא תהיה כל זכות מועד מסירת הדירה. הקונה מודע לכך שהדבר יגרום לדחיית 
לדחיית מועד מסירת הדירה עקב ביצוע פי החברה, לרבות בכל הנוגע תביעה או טענה כל

להזמנת השינויים, ולגבי מחירם ו/או בנוגע לשוני שנוצר מהאמור במפרט השינויים, 
למען הסר ספק, אין בדחיית מועד מסירת הדירה  ותשריטי הדירה ו/או הנובע מהם.

את התמורה בגין הדירה  בעקבות ביצוע השינויים מלשחרר את הקונה מחובתו לשלם
 בהתאם למועדים המוסכמים, ואין הדחיה מעכבת ביצוע תשלומים אלה.

באמצעות  8.4כמפורט בסעיף  לחשבון הליוויישולמו למוכר  התשלום עבור השינויים .14.2
יהווה תנאי למסירת הדירה לקונה. השינויים ו עם הזמנת ביצועםשובר תשלום מיד 

 60 –יוזמנו ע"י הקונה בבת אחת ולפני בניית המחיצות בדירה ובכל מקרה לא יאוחר מ 
ימים ממועד חתימת ההסכם לפי המוקדם מבין המועדים הנ"ל. האמור בסעיף זה לא 

תם יתפרש כאילו החברה חייבת לבצע עבודות נוספות כלשהן או כל חלק מהן. לא ח
הקונה על טופס הזמנה מיוחד או סירבה החברה לבצע את השינויים או חלק מהם, 
תסיים החברה את בניית הדירה בהתאם לסטנדרט הבניה הקבוע במפרט הטכני. 
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לא  -הארכת תקופת הבנייה ודחיית מסירת הדירה לקונה כתוצאה מהבנייה הנוספת 
 ו ריבית. תזכה את הקונה בכל פיצוי שהוא, לרבות שכר דירה א

או כל מתקן אחר  למען הסר ספק, ביצוע והתקנת ארונות מטבח או ארונות אמבטיה
שלא באמצעות החברה ו/או מי מטעמה )היינו ע"י איש מקצוע מטעמו של  בדירה

 הקונה(, תתאפשר רק לאחר מסירת החזקה בדירה לידי הקונה.  

להפחתה במחיר הדירה  יובהר, כי הקונה לא יהיה זכאי בכל מקרה ומכל סיבה שהיא .14.3
ו/או לזיכוי מאת החברה בעקבות ביצוע השינויים על ידי הקבלן המבצע, וזאת גם אם 
השינוי כרוך בהפחתת כמויות או עבודה ביחס למפרט, והוא מוותר בזה מראש על כל 

 זכות קיזוז שעומדת לו על פי דין ביחס לכך. 

יו חייבים לבצע את השינויים להסרת ספק יובהר, כי החברה או הקבלן המבצע לא יה .14.4
או כל חלק מהן, וכי הקבלן המבצע יהיה רשאי להיענות או שלא להיענות לבקשת 
הקונה לבצוע השינויים, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. הקונה מסכים כי הקבלן 
המבצע יהיה זכאי להתנות את ביצוע העבודות הנוספות בשלב בו נמצאת בניית הדירה, 

 ניים ותכנוניים, ובסוג השינוי המבוקש.באילוצים טכ

יה או מובהר בזה כי בכל מקרה השינויים לא יכללו עבודות המחייבות קבלת היתר בנ .14.5
יקט או של הדירה או שינוי העלול לפגוע במעטפת שינוי בהיתר הבניה של הפרו

החיצונית של הדירה, שינוי הנוגע למרחב הדירתי המוגן, שינוי במערכות המשרתות את 
הדירה ו/או בקונסטרוקציה של אלה ו/או בקירות הבניין ו/או הפרויקט ו/או 

ו/או ו/או הבניין ו/או במערכות ובמתקנים של הדירה ו/או הבניין החיצוניים של הדירה 
עכב את הבניה של הדירה שינוי כל שהוא של הרכוש המשותף ו/או אם ביצועו עלול ל

זמנה לביצוע העבודות הנוספות והשינויים יקט. לא חתם הקונה על טופס הו/או הפרו
כאמור, או סירב הקבלן המבצע לבצע את העבודות הנוספות או את השינויים, תיבנה 

 הדירה לפי הקבוע בחוזה זה.

הקבלן המבצע רשאי שלא להכיר בטופס ההזמנה הנ"ל, אלא אם שילם הקונה, בעת  .14.6
 ם.חתימת הטופס, את מלוא מחיר העבודות הנוספות והשינויי

והקבלן המבצע ינויים שבמקרה ויהיה מעוניין בביצוע השכי ידוע לו הקונה מצהיר,  .14.7
. למען הסר ספק, במקרה כזה אישר את ביצוע השינויים ידחה מועד מסירת הדירה

יהיה על הקונה לשאת במסים ובתשלומים החלים עליו על פי הסכם זה וזאת החל 
 הנדחה. מועד המסירהממועד המסירה המפורט בנספח ב' ואילך ולא ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ולמען הסר כל ספק, מובהר כי כל שינוי ו/או החלפה  .14.8
"( הפריטיםו/או שדרוג של פריטים ו/או חומרים ו/או אביזרים ו/או מוצרים )להלן: "

המופיעים במפרט המצורף כנספח א' להסכם זה, יעשה בהתקשרות ישירה בין הקונה 
ל אחריותו הבלעדית של הקונה, גם אם הזמין הקונה את אותם פריטים לבין הספק, וע

מאת אותם ספקים המספקים לחברה ו/או לקבלן המבצע את הפריטים הנמנים במפרט 
)דוגמת אביזרי אינסטלציה, קרמיקה, מטבח וכד'( והקונה לא יפנה לחברה בכל טענה, 

ועם. מובהר ומוסכם, כי כספית או אחרת, בקשר לאופן ביצוע השינויים או אי ביצ
החברה ו/או הקבלן המבצע לא יהיו מעורבים בכל הקשור לשינויים ו/או תוספות אלה 
ו/או הזמנתם ולא תחול עליהם איזה שהיא אחריות בקשר לשינויים ו/או לתוספות 
ו/או לביצועם, לרבות למחירם, טיבם, איכותם, מועד אספקתם ו/או אי אספקתם 

ת לכך לגבי מועד מסירת החזקה בדירה( ו/או בקשר למצגים )ולהשפעה שעלולה להיו
שיוצגו לקונה ע"י הספק, אלא אם הפריטים הינם פריטים לגביהם התחייבה החברה 

 במפורש ובכתב במסגרת המפרט המצורף כנספח א' להסכם זה.
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עד למסירת החזקה בדירה לקונה בהתאם להוראות הסכם זה, לא יהיה הקונה רשאי  .14.9
ו/או שינויים ו/או תוספות בדירה שלא באמצעות הקבלן המבצע ולא  לבצע עבודות

 להכניס אליה ציוד ו/או מתקנים ו/או חפצים. 

החברה ו/או הקבלן המבצע לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לציוד, מתקנים או  .14.10
אביזרים, ככל שיסופקו ע"י הקונה לשם התקנתם בדירה במסגרת השינויים וכל 

לרבות לשמירתם, לביטוחם או לנזקים שיגרמו להם אם וככל שייגרמו, האחריות לכך, 
 תחול על הקונה בלבד.

בכל מקרה, ואף לאחר מסירת החזקה בדירה, אסור יהיה לקונה לבצע שינויים ו/או  .14.11
תוספות כלשהם בדירה, הטעונים היתר בניה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, 

ת עד לקבלת תעודת נו ו/או יותקנו על פיו(, וזא)לרבות התקנות שהותק 1965 -תשכ"ה 
קט ככל שנדרשת ו/או עד לרישום הזכויות בדירה על שמו של הקונה גמר ביחס לפרוי

 .מבניהםבלשכת רישום המקרקעין, לפי המאוחר 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר זכויות החברה על פי הסכם זה, יהיה הקונה חייב  .14.12
בוצעו על ידו, אם בוצעו, בניגוד לאמור לעיל ולהשיב את להרוס כל שינוי או תוספת ש

המצב לקדמותו, מיד עם דרישת החברה. בכל מקרה בו בוצע שינוי בדירה שלא 
רישומן של בהסכמת החברה מראש ובכתב ויש בשינוי זה כדי לעכב ו/או למנוע את 

בכדי למנוע ו/או  הבית המשותף ו/או רישום הדירה תיקון מסמכייקט ו/או יחידות בפרו
, מכל סיבה שהיא, יהא הקונה חייב לשפות את החברה בגין כל לבניין תעודת גמרקבלת 

/ תיקון צו רישום  נזק שייגרם, ככל שייגרם, הנובע מעיכוב ברישום הבית המשותף
, הנובע מהשינוי כאמור, וזאת מבלי לגרוע מחובתו דלעיל להשיב את הבית המשותף

 המצב לקדמותו.

מצהיר כי ידוע לו כי על החברה לקבל תעודת  קונההמכלליות האמור לעיל  מבלי לגרוע .14.13
גמר לבית ומתחייב שלא לבצע כל שינוי בדירה שלא על פי היתר בניה כדין ובנוסף שלא 
לבצע כל שינוי או עבודה בדירה או ברכוש המשותף אשר יהא בהם להפריע להכנת 

נות את מבנה הבית. הרוכש ישא בכל תשריט לרישום בית משותף ו/או לרישומו ו/או לש
הוצאה, קנס, עלות או נזק שייגרמו לחברה מכל סוג שהוא כתוצאה מהפרת סעיף זה. 
במידה ותהיה בקשה מצד הרשות המוסמכת לבקר בדירה כחלק מהליך קבלת תעודת 

 ., מתחייב הרוכש לאפשר את ביצוע הביקוראו רישום בית משותף גמר

רות המופיעות י הוראות ממין אלו ולרבות הוראות אחהקונה מאשר כי ידוע לו כ .14.14
, וכי יראו את הקונה ול שתיכללנה בתקנון הבית המשותףיקט, יכבהסכם זה ביחס לפרו

 כמחויב לשמור הוראות אלו כלפי החברה ו/או בעלי היחידות האחרות בפרויקט.

זה הינן יסודיות בחוזה והפרתן ו/או הפרת איזו מהן, תהווה הפרה  14הוראות סעיף  .14.15
 יסודית של החוזה

 העברת זכויות .15

פי  החברה רשאית ותהיה רשאית בכל עת, להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה על .15.1
, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתה, למי שייראה בעיניה, ללא צורך בקבלת חוזה זה

התחייבויות בל ההעברה יקבל על עצמו כלפי הקונה את הסכמת הקונה לכך, אך מק
 החברה על פי חוזה זה.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות החברה כלפי הקונה. .15.2
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הדירה ו/או את הדירות החברה רשאית ותהיה רשאית בכל עת למשכן ו/או לשעבד את  .15.3
פרויקט ו/או כל חלק מהם, ובלבד שבמועד מסירת החזקה את זכויותיה בו/או  החדשות

בדירה לקונה ו/או פקיעת תוקף הערבות, אם תינתן, תהיה הדירה חפשיה מכל שעבוד 
 ומכל משכון, למעט כאלו שמקורם בקונה ו/או במי מטעמו. 

, לא יהיה הקונה ת רישום המקרקעיןלא נרשמה הדירה על שם הקונה בלשככל עוד  .15.4
ו/או למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו על פי חוזה זה כולן רשאי להעביר 

ל זכויות "( ולא יהיה זכאי להקנות בכל דרך שהיא כהנעבראו מקצתן לאחרים )להלן: "
עם קבלת החזקה בדירה יתאפשר בידי הקונה להעביר ו/או  .שהן בדירה או בקשר אליה

 ל התנאים שלהלן:להמחות את זכויותיו בדירה, באם יתקיימו כ

הקונה ביצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה אשר היה עליו לבצען עד  .15.4.1
למועד העברת הזכויות לנעבר, לרבות תשלום מלוא התמורה על פי חוזה 
זה וקיבל את הסכמתה המפורשת והמוקדמת בכתב של החברה להעברה. 

 החברה לא תמנע את מתן הסכמתה אלא מסיבות סבירות.

מציא לחברה את האישורים המאמתים ביצוע כל התשלומים הקונה ה .15.4.2
החלים על הקונה לפי חוזה זה, הכל כפי שיידרש ע"י החברה, לרבות 

 אישורים על תשלום מסי ועד בית במידה וישנם.

הקונה והנעבר יחתמו על כל המסמכים כפי שיידרשו ע"י החברה לשם  .15.4.3
מו הקונה והנעבר שמירת זכויות החברה על פי חוזה זה, בין היתר יחת

במשרדי החברה על כתב העברת הזכויות וההתחייבויות שנוצרו לפי חוזה 
 על ידי החברה.זה בנוסח שייקבע 

של חוזה זה,  לעיל 13.1 -ו 6.9 פיםבסעיהנעבר יחתום על ייפוי הכח כנזכר  .15.4.4
וכן הקונה והנעבר יחתמו על כל מסמך הדרוש על ידי לשכת רישום 

 המקרקעין לצורך העברת הזכויות מהקונה לנעבר.

חים המתאימים הקונה והנעבר הגישו את ההצהרות, המסמכים והדיוו .15.4.5
לשלטונות מיסוי מקרקעין ושלמו את מס השבח ומס הרכישה אשר יחולו 
בגין העברת הזכויות או המציאו פטור מתשלומם או הבטיחו לשביעות 
רצון החברה את תשלומם, וכן את כל יתרת המסים החלים בגין העברת 
הזכויות והמציאו לחברה את כל אישורי המיסים כאמור המאפשרים 

הזכויות בדירה מהקונה לנעבר כפי הנדרש בלשכת רישום  העברת
 המקרקעין.

הקונה ימציא אישור מאת הרשות המקומית כי כל המסים, ההיטלים,  .15.4.6
הארנונות ותשלומי חובה המגיעים לכל אחד מהם בקשר לדירה שולמו עד 
לתאריך ההעברה ואין לכל אחד מהם התנגדות להעברת זכויותיו של 

 הקונה בדירה.

ביטל את הערת אזהרה שנרשמה לטובתו )אם נרשמה( והמציא על  הקונה .15.4.7
כך הוכחה לשביעות רצונה של החברה, ובמקרה שקיבל בטוחה אחרת לפי 

 .הבטוחה בוטלה כדיןו החזיר הבטוחה לחברה -חוק הבטחת השקעות 

הקונה ו/או הנעבר שילמו לעוה"ד בעבור הטיפול בהליכי ההעברה הנ"ל  .15.4.8
דת הדיור ביום העברת הזכויות בה, בתוספת אחוזים מערך יחי 0.5%
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או סכום הקבוע לפי הוראות כל דין, ככל שיהיו, בתוספת מע"מ מע"מ 
 . מבניהםבמועד ההעברה, לפי הנמוך 

המלווה נתן  -במידה שהקונה קיבל הלוואה למימון רכישת הדירה  .15.4.9
הסכמתו בכתב להעברת הזכויות, וכן הערת האזהרה שנרשמה לטובת 

הבטוחה  או נתקבל אישור המלווה לביטול בוטלה כל ונרשמה, כהמלווה
 .שהקונה קיבל והוסבה לטובת אותו מלווה

 הפרה וביטול .11

 זה. 16כל ביטול של חוזה זה יבוצע בהתאם להוראות סעיף  .16.1

כל השבת כספים לקונה עקב ביטול החוזה, לרבות  ,להלן 16.3בכפוף לאמור בסעיף  .16.2
, ככל חוק המכר ערבותהחזרת ובכפוף לסכום ההחזר כהגדרתו להלן, תהיה כנגד 

שנמסרה לקונה ו/או מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובת הקונה ותכלול את 
כמפורט  בתוספת הפרשי הצמדההכספים שהקונה שילם בפועל למוכר על פי החוזה 

 16.3מיום תשלומם על ידי הקונה ועד להשבתם בפועל ובכפוף לאמור בסעיף  נספח ב'ב
 להלן. 

 מובהר כי הסכום האמור לא יישא כל ריבית.

הפרה תחשב כיסודית כל אימת שהקונה לא ישלם לחברה במועדו ובמלואו תשלום 
כלשהו שעליו לשלם על פי הוראות חוזה זה ו/או כל אימת שהקונה יפר הוראה כלשהי 

וראות הסעיפים אשר בהם נקבע כי הינם יסודיים בחוזה, ו/או כל הוראה אחרת מה
 אשר הפרתה הינה יסודית על פי הדין.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות שיש לחברה כלפי הקונה על פי חוזה זה.

הפרה תחשב ליסודית רק לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב אשר תפרט את מהות 
יום לתיקונה, ולאחר שהקונה לא פעל לתיקונה במסגרת  7 -ההפרה ותקצוב לא פחות מ

 הזמן שנקבעה לכך. 

 בוטל חוזה זה ע"י החברה עקב הפרתו ע"י הקונה, אזי תחולנה ההוראות דלהלן: .16.3

ה והחברה תהיה משוחררת שחרור מלא זכויותיו של הקונה בדירה תפקענ .16.3.1
 םזכאי והיהחברה ו/או עוה"ד יוסופי מכל התחייבויותיה לפי חוזה זה, ו

לבטל כל הערת אזהרה ו/או בטוחה שניתנו לעשות שימוש ביפוי הכח ו
סעיף זה משמש הרשאה בלתי חוזרת המסמיכה את עוה"ד לבקש  לקונה.

 האזהרה עקב ביטול ההסכםין ביטול הערת עבשם הקונה מרשם המקרק
 .ולפעול לביטולה של הבטוחה שניתנה לקונה

 הבטוחות שניתנו לקונה ככל וניתנו יבוטלו כדין. .16.3.2

החברה תהיה זכאית לקחת לחזקתה הבלעדית את הדירה ולמכור את  .16.3.3
הזכויות בה לכל קונה ובכל מחיר ובתנאים שתמצא לנכון כאילו לא נחתם 

 חוזה זה מעולם.

טב יכולתה למכור בהקדם את הדירה והתמורה החברה תעשה כמי
"( תחולק בין הצדדים תמורת המכירהשתתקבל מהמכירה )להלן: "

 כדלקמן:
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מתמורת המכירה  15% -ראשית החברה תחלט ותגבה לעצמה סך השווה ל
כפיצוי סופי ומוסכם בגין כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו לה 

זה ע"י הקונה ומכירת הזכויות עקב מכירת הדירה לקונה, הפרת חוזה 
 בשנית.

שנית, מתוך היתרה אם תהיה תחזיר החברה לקונה את הסכומים 
 ששולמו לה בפועל. 

באם הקונה קיבל הלוואה למימון רכישת הדירה וטרם החזירה אזי 
תחילה תשלם החברה למלווה את הסכום ההחזר בגבול יתרת ההלוואה, 

ו/או כתנאי לביטול  ורם המממןכתנאי להסרת ההערה הרשומה לטובת הג
ואת היתרה אם  ל הקונה והוסבה לטובת הגורם הממןבהבטוחה שקי

 תהיה, תחזיר החברה לקונה.

 שלישית, היתרה שתישאר, אם בכלל, תהיה שייכת לחברה.

למען הסר כל ספק, מודגש כי בכל מקרה שהחברה תהיה זכאית לבטל  .16.3.4
זכאית לבטל את ההסכם הסכם זה לגבי אחד מיחידי הקונה, היא תהיה 

 ביחס לכל יחידי הקונה גם יחד.

תרופות בשל הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )על הפרת  .16.3.5
 .1970-הסכם( תשל"א

 הזכויות בפרוייקט ובסביבתו .17

או שיחתמו עם קונים אחרים  הוראות חוזה זה וכן הוראות חוזים אחרים שנחתמו .17.1
ה קשורה או שתהיה קשורה בהם, כל קט, הוראות כל חוזים אחרים שהחברבפרוי

התחייבות שהקונה או אחרים קיבלו על עצמם וכל תכנית בניין ערים, אינם מגבילים 
את החברה בניצול ביעוד ובתכנון המקרקעין ואינם מקנים כל זכות לקונה כלפי החברה 
ו/או כלפי אחרים לגבי אופי המקרקעין, הגבלות שחלות עליהם, ניצולם, ייעודם, 

ונם פרט להתחייבויות המפורשות בין החברה לבין הקונה במסגרת חוזה זה אשר תכנ
 תהיה להן נפקות רק בין הצדדים לחוזה זה.

כן מוסכם בזאת כי אין החברה חייבת לקבל על עצמה כלפי קונים אחרים כל  .17.2
 התחייבויות מאלה שקיבלה על עצמה כלפי הקונה על פי חוזה זה.

 עורכי הדין .18

ברישום הבניין כבית משותף / תיקון עבור החברה הקונה מסכים כי עוה"ד יטפלו  .18.1
ה, לרבות רישומים נוספים על שם הקונ בדירהמסמכי הבית המשותף וברישום הזכויות 

הנובעים מהסכם זה, והקונה מאשר כי ידוע לו שעוה"ד מייצגים את המוכר בעסקה 
חובת הרישום חלה על החברה ולא על נשוא הסכם זה ואינם מייצגים את הקונה וכי 

מיוצג על ידי עו"ד אחר בקשר עם הסכם זה, וזאת  הקונה רשאי להיות ב"כ החברה וכי 
מבלי לפגוע בהתחייבות הקונה לשלם את התשלום בגין ההוצאות המשפטיות לעוה"ד 

   עבור הטיפול בביצוע הרישומים הנ"ל.
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 שונות .19

את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל הכתוב בחוזה זה ממצה באופן בלעדי  .19.1
, ד עם חתימתו ובכל הצהרות, מצגיםמו"מ שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בב

התחייבויות או הסכמים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו של חוזה זה, כל אלה בטלים 
 ומבוטלים בזה. החברה תחויב אך ורק על פי חוזה זה ולא ע"י הצהרות והודעות בעל פה
של עובדיה, וכן גם לא ע"י הצהרות והודעות שנכללו בעיתון או בפרסומת או במסגרת 

 הדירה לדוגמא, ו/או דגם הפרויקט.

על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה  רכוויתושום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב  .19.2
חוזה ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי  רכוויתואו על פי כל דין ו/או 

זה ע"י הצד האחר או כנותנת דחייה או ארכה לבצע כל מעשה אשר על הצד האחר 
, ההסכמה, רהוויתולעשותו או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם 

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

ונה יקיים תחילה ביצוע כל אחת מהתחייבויות החברה על פי חוזה זה מותנה בכך שהק .19.3
את התחייבויותיו על פי חוזה זה עד לאותו מועד והחברה זכאית, מבלי לפגוע באמור 
בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה עד לאחר 

 שהקונה קיים את התחייבויותיו.

לנכון כנציגה החברה זכאית למנות כל גוף שהוא או אדם או חברת ניהול במידה ותמצא  .19.4
 וכבאי כוחה בכל הנוגע לעניינים כדלקמן:

 מסירת הדירה. .19.4.1

 שנויים ותוספות. .19.4.2

 אחריות לפגמים. .19.4.3

, לא יחולו על היחסים בין החברה והקונה 1974 -הוראות חוק חוזה קבלנות, תשל"ד  .19.5
 עפ"י חוזה זה.

הקונה מסכים בזה, כי ספרי החשבונות של החברה יהיו נאמנים עליו ויהוו ראיה  .19.6
 אורה בכל הנוגע לכל סכום שיגיע ממנו לחברה על פי חוזה זה.לכ

העתק הרישום בספרי החשבונות של החברה, המאושר על ידי רו"ח, יהא קביל בכל  .19.7
הליך משפטי )לרבות בסדר דין מקוצר( כראיה לכאורה לאותו רישום ולכל דבר או 

הלת החשבונות עסקה או חשבון הרשומים בו אם יצורף אליו אישור בכתב בחתימת הנ
 של החברה המאשר כי ההעתק נבדק לפי הרישום המקורי ונמצא נכון.

כלל הקונה מספר יחידים, יחולו התחייבויות הקונה על פי חוזה זה במאוחד ובנפרד על  .19.8
 כל יחידי הקונה.

 הקונה מצהיר בזאת כי הוא אזרח ותושב ישראל. .19.9

תב או אישור מכל סוג במקרה שאחד מיחידי הקונה יחתום על כל מסמך, כתב, מכ .19.10
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 
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מהווה ותחשב לכל עניין ודבר כמתן הרשאה על ידי יחידי הקונה בינם לבין עצמם 
 ות את יתר יחידי הקונה כאמור לעיל.ומאחד למשנהו ו/או לזכ

 הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימתו על ידי שני הצדדים, במלואם. .19.11

שום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על נספחיו,  .19.12
לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב, וכל הצהרה שתיעשה על ידי כל אדם, לרבות 

ו/או שליחיה בכל דבר הנוגע להסכם זה לא תחייב את החברה, אלא אם עובד/י החברה 
 ניתנה על ידי החברה בכתב.

והם יהיו רשאים  רכוויתושום איחור על ידי הצדדים בשימוש בזכויותיהם לא יחשב  .19.13
וזכאים להשתמש בזכויותיהם ו/או כל חלק מהן על פי הסכם זה ועל פי החוק, בכל 

כאן לא יחול לגבי עניינים לגביהם נקבעו תקופות ו/או מועד שימצאו לנכון. האמור 
מועדים בחוק המכר )דירות(, ובמיוחד לעניין חובת ההודעה על ליקויים ו/או אי 

 התאמות.

הקונה מאשר שידוע לו כי החברה נדרשת ועשויה להידרש ליתן מעת לעת אישורים ו/או  .19.14
ובכלל האמור גם למסור הודעות ו/או פרטים הנוגעים להתקשרות הצדדים בהסכם זה 

פרטי מידע הנוגעים לקונה ו/או שנמסרו לה ע"י הקונה, והוא מסכים לכך ומסמיך את 
 החברה לעשות כן.

לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או תוספת להסכם זה אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי  .19.15
 שני הצדדים.

 קיזוז .20

חוזה זה, לרבות ממחיר  הקונה לא יהיה רשאי לקזז מהתשלומים המוטלים עליו על פי .20.1
הדירה, מחיר תוספות ו/או שינויים, חיובים כספיים כלשהם שהחברה תהיה חייבת 

 לקונה, אם בכלל, בין מכח חוזה זה ובין מכח עסקאות אחרות.

החברה תהיה רשאית, לפי בחירתה, לקזז מתשלומים שתחוב לקונה, אם בכלל, בין  .20.2
בים כספיים שהקונה יחויב כלפיה, בין מכח חוזה זה ובין מכח עסקאות אחרות, חיו

 מכח חוזה זה ובין מכח עסקאות אחרות.

 מקום השיפוט .21

הסמכות המקומית לדון בכל הליך משפטי בנוגע לחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט  .21.1
 יפו, ולבית משפט זה בלבד. -המוסמך בתל אביב

 היתר עסקה .22

לפי היתר עסקה בהתאם לנוסח בספר "תורת ריבית".  םההסכם בין הצדדים הינ תנאי .22.1
כל האמור בהסכם זה נעשה דלא כאסמכתא בקנין אגב סודר ובכל קנין מועיל אחר 

 בבית דין חשוב. כל התנאים בהסכם זה הינם בתנאי כפול כתנאי בני גד ובני ראובן.

 הודעות .23

בת עליה הודיע כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כנקוב בכותרת ההסכם, או הכתו .23.1
לחברה בכתב לאחר החתימה על הסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד  קונהה
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למשנהו בדואר רשום על פי כתובות הצדדים הנ"ל, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה 
ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. הרוכש מתחייב להודיע לחברה  3בתוך 

 ום שכתובתו שונתה.ימים מי 7בכתב על שינוי כתובתו תוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל:

 

 

 אישור

אנו, הקונים, מאשרים בזה, כי לפני חתימת חוזה זה, על נספחיו, נמסר לנו החוזה על נספחיו, על מנת 
העניין, על מנת שתוכנו יתורגם לנו לשפה הידועה לנו, קראנו את לאפשר לנו לבדוק את תוכנו, או, לפי 

 החוזה והננו מוותרים בזה על כל טענה של חוסר הבנת תוכן החוזה.

  תאריך:_______________

 הקונים ___________________ תחתימ
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