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 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 נספחים, פרשנות והגדרות מבוא, .1

 המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לצורכי נוחיות ולא ישמשו לפרשנותו ו/או לכל מטרה אחרת. .1.1

לכל המונחים והביטויים המוגדרים בהסכם תהיה המשמעות שלצידם, לרבות בכל אחד מנספחיו אלא אם  .1.1

 שאז יפורשו בהתאם להגדרה שבאותו נספח.הוגדרו אחרת בנספח 

 למונחים ולביטויים שבהסכם, הבאים תהא בהסכם המשמעות שלצידם: .1.1

 הסכם זה וכל נספחיו. - "ההסכם"

נספח התנאים "

 "המיוחדים

' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד נספח אהנספח המצורף כ -

 הימנו.

נספח דירות והמצ"ב כהמפרט שנערך בהתאם להוראות חוק המכר  - "המפרט"

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.' ב

שינויים ו/או תוספות שביקש הקונה לבצע בנכס לעומת הקבוע  - "שינויים ותוספות"

ואשר לגביהם יחולו הוראות  ,במפרט, באופן שונה מהקבוע במפרט

 להלן. 5סעיף 

הוראות תחזוקה "

 "ושימוש

הנדרש, לענין הנכס או כל דבר שבו, הוראות תחזוקה ושימוש, ככל  -

הרכוש המשותף כמשמעותו בחוק המקרקעין ומיתקניו, וכן בדבר 

 תכונות מיוחדות של הנכס או כל דבר שבו.

 100/ש, תכנית מתאר מקומית ב.842תכנית מתאר מקומית מ.י./ב.מ./ - " התכניות"

ן, על כל תיקון ו/או שינוי שיערך לה 211ותכנית מתאר מקומית בש/

 אשר, בין היתר, חלות על המקרקעין.

 "המקרקעין"

 

 24 -ו  4והמצוי בחלקות  842כסימונו בתוכנית מי/במ/  800מגרש  -

תכנוני של הועדה המקומית לתכנון ולבניה התחומה ב 5218בגוש 

 .בית שמשעיריית שטחה המוניציפאלי של בית שמש וב

להסכם  כנספח ג'המצורף  תשריטבצהוב המסומן ב מהמקרקעיןחלק  - "המתחם"

 אשר בתחומו מתכננת החברה לבנות את הפרויקט.

 "המגרש"

 

         

 " כלל המקרקעין"          

כחלקה רישומית  ואשר יירשם חלק מהמתחם עליו ייבנה הבניין -

או כאגף בבית  ,הבניין שייבנה עליו כבית משותףיחד עם  עתידית,

 משותף מורכב על פי החלטת החברה.

                                                                                    

 211ובש/ 842מי/במ/תוכניות ההמקרקעין המצויים בתחומן של כלל 

מתחם נוסף אשר יש בו לחברה זכויות בתוך  למעטותחם למעט המ

 .קרקעיןהמ
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ם עליהם ייבנו בתי כנסת )מעל שטחים בתוך תחומי החניות שבמתח - "בתי הכנסתשטחי "

לחניות( בהתאם לדרישות הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית 

שמש, שלא על ידי הקבלן. שטחים אלו אינם רכושו של הקבלן אלא 

או רכוש הועדה מקרקעין בכלל ההזכויות  בעליחלק מרכושם של 

פי דרישות הועדה המקומית בתי הכנסת ישמשו את  . עלהמקומית

אינם נכללים בנכס הנמכר  שטחים אלו. הרחב לכשייבנוהציבור 

או טענה בעניין בניית בתי ו/ לקונה ולקונה לא תהיה בהם כל זכות

סת כנ. הקונה מודע לכך שבשטחי בתי האו אי בנייתם הכנסת

והוא  ,, שלא על ידי החברהיבוצעו עבודות לצורך הקמת בתי הכנסת

ל אותן עבודות לרבות מתחייב שלא להתנגד בשום צורה לביצוען ש

מיקומם המשוער של שטחי בתי  .לתכנונם של שטחי בתי הכנסת

אין באמור כדי  הכנסת מצוין בתשריט הרצ"ב כנספח ג' להסכם.

 להלן. 1.5.5לגרוע מסעיף 

בניינים נוספים  5וכן  בניינים המתוכננים להיבנות במתחם 5 - ""הפרויקט

מקרקעין כמסומן בבמתחם נוסף המצוי המתוכננים להיבנות 

, בהתאם להוראות התוכניות החלות על בתשריט המצ"ב כנספח ג'

הבניה שהוצאו ו/או שיוצאו, ככל שיוצאו,  יהמקרקעין ולהיתר

 לרבות כל שינוי ו/או תיקון שיערך לכל הנ"ל.

בו מתוכננת להיבנות הדירה ואשר פרטיו שייבנה על המגרש הבנין  - "הבנין"

 המיוחדים ובמפרט. מפורטים בנספח התנאים

הדירה שתיבנה עבור הקונה ואשר פרטיה מפורטים בנספח התנאים  - "הדירה"

 המיוחדים ובמפרט.

בצירוף השטחים שיוצמדו לה, כמפורט בנספח התנאים  ,הדירה - "הנכס"

 המיוחדים ובמפרט.

מועד המסירה "

 "הצפוי

המועד הצפוי למסירת הנכס לקונה והקבוע בנספח התנאים  -

 מיוחדים.ה

 להלן. 1.1כהגדרתו בסעיף  - "מועד המסירה"

 1.1פרוטוקול שיערך ע"י הצדדים במועד המסירה, כאמור בסעיף  - "פרוטוקול המסירה"

 להלן.

 עבודות הפיתוח"

 "מתחםהשל  הצמוד

הכלולות  שיבוצעו במתחם על ידי הקבלן הצמודעבודות הפיתוח  -

 א לבנין.שיוצא או הוצעל נספחיו בהיתר הבניה 

עבודות הפיתוח "

 "הנוספות

עבודות פיתוח ו/או שיפורים ו/או שינויים שיידרשו ו/או שיבוצעו  -

, ואשר ו/או צד ג' אחר ע"י הרשות המקומית או כל רשות אחרת

, לרבות: כבישים, מתחםהשל הצמוד אינם כלולים בעבודות הפיתוח 

 פה וכו'. מדרכות, נטיעות, ביוב, מכון טיהור, ניקוז, אבני ש
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בחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יאו קבלנים שי קבלן - "הקבלן"

החברה ואשר יהיו בעלי רשיון ובעלי סיווג מתאים לבניית הבנין. 

מובהר, כי החברה תהיה רשאית להחליף את הקבלן במהלך בניית 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. הבניין או הדירה

 נכס המצוינת בנספח התנאים המיוחדים.התמורה בגין רכישת ה - "התמורה"

ידי הלשכה המרכזית -מדד תשומת הבניה המתפרסם על - "המדד"

לסטטיסטיקה. במידה ויוחלף בסיס המדד או במידה ותוחלף שיטת 

חישובו או עריכתו, או במידה ויפורסם ע"י גוף אחר במקום הלשכה 

תוך הנ"ל, תעשה החברה את חישוב עליית המדד לצרכי סעיף זה 

 התחשבות בשינויים הנ"ל.

 המדד הנזכר בנספח התנאים המיוחדים.  - "מדד הבסיס"

ליום האחרון לכל חודש קלנדרי,  21 -לגבי התשלומים שיבוצעו בין ה - "המדד החדש"

המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומו בפועל של כל סכום המגיע 

 מהקונה לחברה. 

)כולל( ועד בכלל לכל חודש  25 -ל 2 -לגבי תשלומים שיבוצעו בין ה

קלנדרי, המדד שיפורסם לאחר תשלומו בפועל של כל סכום המגיע 

 מהקונה לחברה.

שיעור האחוזים בו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי ואשר  - "הפרשי הצמדה"

 יתווסף לתמורה.

שולם תשלום בטרם פורסם המדד החדש לגביו, ישלם הקונה 

ב בהסכם את התשלום לפי המדד הידוע לחברה ביום התשלום הנקו

 בעת ביצוע התשלום בתוספת הפרשי הצמדה.

ככל שעם פרסום המדד החדש יתברר כי המדד החדש גבוה מהמדד 

שהיה ידוע בעת ביצוע התשלום, ישלם הקונה לחברה את ההפרש 

כלעיל מיד לאחר פרסומו של המדד החדש. ירידה במדד מתחת 

 ה בהקטנת הסכום לתשלום.למדד הבסיס לא תזכה את הקונ

מובהר בזאת כי הפרשי הצמדה בגין כל תשלום הינם חלק בלתי 

 נפרד מקרן אותו תשלום לכל דבר וענין.

או חברת ביטוח, אשר יעמידו ליווי פיננסי לבניית הבנין ו/הבנק  - "הבנק המלווה"

ו/או הפרויקט, לרבות בקשר עם הוצאת ערבויות חוק מכר ו/או 

ח. החברה תהיה רשאית בכל עת להחליף את זהות פוליסות ביטו

הבנק המלווה ו/או חברת הביטוח, בכפוף לזכויות הקונה עפ"י 

כמו כן, החברה תהיה רשאית ליטול ליווי בנקאי הסכם זה. 

ובמקרה כאמור אלו יכללו תחת  באמצעות יותר מגורם מימוני אחד

התקשר אין באמור בהגדרה זו כדי לחייב את החברה ל .הגדרה זו

בהסכם לקבלת ליווי בנקאי והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי 
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 מבלי שתהיה לקונה כל טענה ו/או דרישה בעניין.

 ., ככל שיינתןהליווי הפיננסי שינתן לפרויקט ע"י הבנק המלווה - "הליווי הבנקאי"

 וחדיםבנספח התנאים המי סמו כמפורטיפורחשבון הליווי שפרטיו  - "חשבון הפרויקט"

 .אשר יופעל אם וככל שיהיה ליווי בנקאי

" או פנקס השוברים"

 "השוברים לתשלום"

פנקס השוברים שיונפק ע"י הבנק המלווה ואשר באמצעותו ישלם  -

 .אם וככל שיהיה ליווי בנקאי הקונה את התמורה

 הבנק ממנו יטול הקונה הלוואה לצורך תשלום התמורה, ככל שיטול. - "בנק הקונה"

הערת אזהרה אשר תירשם לטובת הקונה בהתאם להוראות חוק  - "בטוחהה"

שתינתן לקונה עפ"י אחרת בטוחה המכר הבטחת השקעות או כל 

של החברה, הבלעדי , לפי שיקול דעתה חוק המכר הבטחת השקעות

ובכפוף  לרבות החלפה של כל בטוחה כאמור בבטוחה חליפית

 להוראות הסכם זה.

בנוסחו ביום חתימת הסכם זה,  2015 -המכר )דירות(, תשל"ג חוק  - ""חוק המכר דירות

 אלא אם צוין אחרת בהסכם זה.

חוק המכר הבטחת "

 "השקעות

 -חוק המכר )דירות(, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה  -

בנוסחו ביום חתימת הסכם זה, אלא אם צוין אחרת בהסכם  2014

 זה.

 .2010 -ין, תשכ"ט חוק המקרקע - "חוק המקרקעין"

 המכר .1

הקונה רוכש בזה מאת החברה את הזכויות בנכס והחברה מוכרת בזה לקונה את הזכויות בנכס, הכל  .1.1

בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. למען הסר ספק מובהר, כי זכויות הקונה עפ"י הסכם זה 

ונה בנכס ולזכויות הקונה והתחייבויות החברה כלפי הקונה שבהסכם זה, מתייחסות אך ורק לזכויות הק

ואינן מתייחסות לכל חלק אחר בבנין, בחלקה,  ועל מגבלותיהן בבנין בהתאם לקבוע במפורש בהסכם זה

ולקונה לא תהיה כל טענה בקשר ו/או בכלל המקרקעין ו/או  במקרקעין מתחם ו/או בפרויקט מגרש, בב

 שינוי שיחול בהם.  לחלקים אחרים אלו, ובכלל זה בקשר לבנייתם, להשלמתם או לכל

, כי בדק או ניתנה לו האפשרות לבדוק את םוסביבתמתחם מקרקעין, ההקונה מצהיר, כי ראה ובחן את ה .1.1

מצבם המשפטי והתכנוני של כל הנ"ל ואת זכויות החברה בהם, ובכלל זה את תוכניות בנין העיר החלות 

הבניה )ככל שקיים במועד חתימת  ( את היתרכהגדרתן לעיל תוכניתהו/או המתוכננות לגביהם )לרבות 

המתוכננים להבנות במתחם ובסביבתו וביצע את הבדיקות בכל רשות והבניינים ההסכם(, את המתקנים 

וכן לרבות את תכנונם ו/או גוף רלבנטיים וכן בדק את מצב הבנין והנכס כפי שהם ביום חתימת הסכם זה 

קיבל את המסמכים והפרטים  המצורפות לו וכן את תיאור הבנין והנכס כפי שמופיע במפרט ובתוכניות

בדק כל גורם אחר העשוי להשפיע על החלטתו לרכוש את הנכס ומצא את כל הנ"ל מתאימים  שביקש וכן

למטרותיו, והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה, תביעה או דרישה ו/או כל טענת אי התאמה, ברירה 

 להלן. 8אי התאמה כאמור בסעיף  מחמת מום או אחרת, בכפוף לזכות הקונה לתיקון
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 :הקונה כי ידוע לוצהיר , מלהלןומיתר הוראות הסכם זה לעיל  1.1-ו 1.2מסעיף  מהאמור מבלי לגרוע .1.1

עליו ייבנה הבניין ואשר החברה הינה בעלת זכויות להירשם בו כבעלים המגרש כי  .2.3.2

 וכי  שהם חלק מכלל המקרקעיןמקרקעין, האשר מהווה חלק מ ,מהמתחםחלק מהווה 

כלל לפעול בקשר ל זכותקיימת מי מטעמם לו/או כלל המקרקעין בעלי הזכויות בל

מקרקעין ולזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל ה

להביא ולתכנן את כלל המקרקעין ולבנות בהם בהתאם לשיקול דעתם  זאת הם רשאים

וניכרות  בניה נוספות אשר יקנו זכויותליהם אישור תוכניות החלות עללשינוי ו/או 

וכן יהיו רשאים  שימושים שוניםיעודים ו/או יויאפשרו  שיביאו להגדלה ניכרת של יח"ד

נותן הסכמה בלתי חוזרת לכל הנ"ל  והקונה המתחם או אלבניה מהמתחם לנייד זכויות 

 תביעה ו/או זכות בקשר לכך. ומוותר מראש על כל טענה ו/או

הוא מנוע , ידוע לקונה כי בהתאם להוראות הסכם זהוע מכלליות האמור, מבלי לגר

, ובכלל או בכלל המקרקעין מלפעול בכל דרך שהיא בקשר עם תכנון ובניה במקרקעין

זאת מנוע מלפעול לתכנון )לרבות לצורך תיקון ו/או שינוי ו/או קידום כל תוכנית בקשר 

ולא לנקוט בכל  ד לכל פעולה כאמורומתחייב באופן בלתי חוזר שלא להתנג (אליהם

והוא מוותר  פעיל צד שלישי לצורך כךלההליך בקשר לכך ולא יזום תוכניות חדשות ולא 

על כל זכות שיש לו בקשר לכך, לרבות על כל זכות קיימות ו/או עתידית לפיצוי על פי 

 -ה תשכ"ה לחוק התכנון והבני 201כל דין ו/או כל שינוי שלו, ובין היתר, בהתאם לסעיף 

2015.  

יחידת  ה שלעל אף האמור מובהר כי הקונה יהיה רשאי לתכנן תוכנית המתירה הרחב

בתום חמש שנים ממועד תשלום מלוא רק  בלבד בבנייןהדיור או תוספות אחרות 

החברה בבניין, התמורה בגין הנכס ובלבד שלא יהיה בתוכניות אלו כדי לפגוע בזכויות 

 כויות הבעלים בכלל המקרקעין. ובמקרקעין או בז במתחם 

יהיו רשאים מיופי הכח להלן  25לגרוע מהאמור, במסגרת יפוי הכח הנזכר בסעיף מבלי 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בנוסף, . של הקונה ובמקומו בשמולפעול בקשר עם האמור 

כתב התחייבות המופנה  על במועד חתימת הסכם זה מתחייב הקונה לחתוםולהלן, 

היטב והוא מאשר שקרא והבין  כנספח ה'כויות בכלל המקרקעין בנוסח המצ"ב לבעלי הז

 .זה 1.5את האמור בסעיף כן ו את האמור בו ואת השלכותיו

הליכי התכנון, יתכן ולרשות מקרקעי ישראל יוקצו זכויות בפרויקט  במסגרתכי  .2.3.2

 , ובכלל זאת שטחי בניה.ובמתחם

בלעדי ובכפוף לקבלת היתרי בניה כדין על פי שיקול דעתה הכי החברה תהיה רשאית  .2.3.3

, זכויות בניה קיימות ו/או או לבניינים אחרים שייבנו במתחם להצמיד לדירות בבנין

, בין היתר, בניית קומות ואשר יאפשרלמתחם נוספות, ובכלל זאת זכויות שנוידו 

מעל הקומות המתוכננות כיום ו/או הסבת שימושים  נוספות בבניןויחידות דיור 

 ,שייבנו במתחם בבניינים אחרים לרבות ,מגוריםצורך מות המתוכננות כיום לבקו

והקונה נותן הסכמה בלתי חוזרת לכך ומוותר על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר 

 .ומתחייב לחתום על כל מסמך שידרש בקשר לכך עם דרישה לכך

חתמו ין, ובכלל זאת יכי יתכן ויערכו הסדרים שונים בין בעלי הזכויות בכלל המקרקעי .2.3.4

וזכויותיו  ו/או עם צד ג' אחר ו/או עם הרשויותו/או עם החברה הסכמי שיתוף ביניהם 

בנכס ו/או על פי הסכם זה יהיו כפופות לכל הסדר ו/או הסכם כאמור. מובהר כי לא 
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יהיה באמור כדי לפגוע בשימוש הסביר של הקונה בנכס ובמעבר אליו וממנו. ככל 

ימים  1בתוך הקונה לחתום על כל מסמך שידרש בקשר עם הנ"ל  ידרש, מתחייביש

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה החברה זכאית לעשות שימוש  .מדרישת החברה

ביפוי הכח שנתן לה הקונה בהתאם להסכם זה לשם ביצוע התחייבויות הקונה מכח 

 סעיף זה.

המיועדים ו שטחים יוקצ ובכלל המקרקעין , המקרקעיןבתחום המתחםידוע לו שכי  .2.3.5

ידוע לו , כי או בכל שטח אחר על גבי שטחי חניה למגורים לצורך בניית בתי כנסת

 וען שלדרשו ביצי, כי יולא יהיו שייכים לקונה שטחים אלו אינם שייכים לחברהש

עבודות פיתוח ותשתית וכי תתאפשר גישה לבתי הכנסת לכלל הציבור הרחב, לרבות 

וכי לצורך כך ידרשו הקצאות  או בכלל המקרקעין מתחםלמי שאינו בעלי זכויות ב

בפרויקט וכן מתן זכויות ו/או זיקות לצדדים שלישיים וכן שינוי  ו/או שטחים במתחם

התוכניות ו/או היתר הבניה והקונה בחתימתו על הסכם זה נותן הסכמה תיקון ו/או 

מך מכל סוג שהוא בלתי חוזרת לכך ולכל הנזכר לעיל ולהלן ומתחייב לחתום על כך מס

בקשר לכך עם דרישה, לרבות בקשר לתכנון ו/או רישום הזכויות ומוותר על כל טענה 

 ו/או זכות ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור לעיל ולהלן. 

מובהר כי היקף ו/או מועד בנייתם ו/או מיקומם של בניית בתי הכנסת אינם ידועים 

ם לשיקול הדעת של אבהת , ככל שייבנו,יבנו לחברה ואינם בשליטתה ובכל מקרה אלו

ו/או רשויות התכנון מבלי שתהיה לקונה כל זכות בקשר  בכלל המקרקעין בעלי הזכויות

לכך. כמו כן, מובהר כי אין באמור כדי להוות מצג ו/או התחייבות ו/או מחויבות כלשהי 

 יבנו בתי כנסת בפרויקט. כלל כלפי הקונה כי 

 8חברה מתעתדת להגיש בקשה לועדה המקומית לאישור תוספת של עד שה כי ידוע לו 1.5.1

, אשר ייבנו בין היתר על חשבון קומת המחסנים של יח"ד בכל בניין שייבנה במתחם

לא יתנגד לבנייה נוספת זו בועדה המקומית מסכים לכך והבניין וכן על גג הבניין. הקונה 

ת אחרת והוא מודע לכך שעל דעת בועדת ערר או בכל מוסד תכנוני או ערכאה שיפוטי

 כך החברה מוכרת לו את הנכס.

לדירות שתיבנה בבניין  קומת המחסניםמ חלקכי ידוע לו כי בכוונת החברה להמיר  .1.5.1

  מגורים.

כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע עבודות הפיתוח שיבוצעו בכלל המקרקעין ו/או במתחם  1.5.8

תשתיות, לרבות תשתיות על, בתחום המתחם  ו/או במגרש ייתכן ויהיה צורך להעביר

והמגרש ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בגין כך כלפי החברה או כלפי כל גורם אחר 

 אשר יבצע או יתכנן את עבודות הפיתוח האמורות.

 תכנון הפרויקט, הבנין והדירה  .1

יה החברה רשאית לפי מוסכם, כי בכל עת, אף לאחר השלמת בניית הבנין ומכירת כל הזכויות בו, תה .1.1

שיקול דעתה או בהתאם להנחיות הרשויות, ליזום ולבצע שינויים בתכנון הפרויקט ובתכנון ובבניה 

, לרבות בתוכניות בנין עיר החלות עליו וכן ולהגיש, מעת לעת, בקשות להקלות מכל סוג ובבניין במתחם

נוי בהיתרי הבניה לבניית הפרויקט שבס ותיקון או שית לתוספת יחידות דיור במסגרת הקלת ורבשהן, ל

והבניינים הנכללים בו, לרבות הבנין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול 

דעתה או בהתאם לדרישת הרשויות, לערוך שינויים בתכנון ובביצוע של הבנין והפרויקט, ובכלל זאת 

תחם ובפרויקט ו/או במיקומם, לרבות ביעודם, בשטחם, בבנין ובמספר הבניינים המתוכננים להיבנות במ

ו/או במקומות החניה ו/או במחסנים בכל בנין, ככל שישנם, בין )תוספת או הפחתה( במספר היחידות 
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, בין לצורך חלקים אחרים של המתחםמהיתר בדרך של פיצולם או חיבורם, וכד', וכן להפריש חלקים 

 ו/או לכל צורך אחר.ו/או לצורך הצבת תשתיות תם לצרכי ציבור הפרויקט ובין לשם העברתם ו/או החכר

ו/או בעלי הזכויות בכלל המקרקעין ו/או מבלי לגרוע מהאמור, מצהיר הקונה כי ידוע לו כי בכוונת החברה 

וכן להגדיל ו/או  םדעתלפי שיקול  בכלל המקרקעיןו , במקרקעיןמתחםלבנות בניינים נוספים במי מטעמם 

בכלל  ו/או בעלי הזכויותהחברה שייד את זכויות הבניה או חלקן בכל דרך חוקית כפי לנצל ו/או לנ

לנכון, ואולם אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה להגדלה או לניצול או לניוד יראו  המקרקעין

קם זכויות כאמור והחברה אינה מקבלת על עצמה כל התחייבות לגבי בניית יתר הבניינים בפרויקט או חל

 ו/או לגבי מועד בנייתם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקונה לחתום עם דרישת החברה על מפרט מתוקן שישקף את 

 השינויים בתכנון ובבנייה, וכן על כל מסמך אחר שיידרש לצורך ביצוע שינויים אלו.

היה רשאית לבנות את שהחברה ת וכי בניינים נוספים במסגרת הפרויקט בנוייידוע לו שכי הקונה מצהיר 

הבניינים בשלבים ועל פני מספר שנים, כפי שיקבע על ידה על פי שקול דעתה, וכי יתכן כי במהלך בניית 

הפרויקט ולאחר מועד מסירת החזקה בנכס לקונה, ייגרמו לקונה הפרעות כתוצאה מהתמשכות ביצוע 

, לרבות בקשר עם עבודות קשר לכךעבודות הבניה של הבניינים והפרויקט והקונה מוותר על כל טענה ב

 הפיתוח ו/או אי נוחות ו/או הפרעות שעלולות להיגרם לו.

זה לעיל, מותנה בכך שלא יוכנס שינוי מהותי בתכנון הבנין ובבניית הדירה גופא  5.2האמור בסעיף 

 בהשוואה לאמור במפרט ובכפוף לאמור בו ושלא יפגע השימוש הסביר של הקונה בדירה ובמעבר אליה

 וממנה. אין באמור כדי לגרוע מהשינויים ומהסטיות המותרים עפ"י כל דין.

בעלי יהיו שייכות ל לעיל( 1.5.2)בכפוף לאמור בסעיף  במתחםו/או העתידיות  כל זכויות הבניה הקיימות  .1.1

 וצמידיו/או  רומכיאו  ועבירם ישהו/או למי  על פי ההסכמים שביניהם חברהלאו  זכויות בכלל המקרקעין

ו/או בעלי הזכויות  כויות אלה ולקונה לא תהינה זכויות מכל סוג שהוא לגבי זכויות בניה כלשהן. החברהז

, ןלנהוג בזכויות הבניה מנהג בעלים, ולפעול בקשר אליהן לפי שיקול דעת םרשאי יהיו בכלל המקרקעין

גרוע מהאמור, תהיה לרבות העברתן למגרשים ו/או לחלקות ו/או לשטחים אחרים בכל דרך שהיא. מבלי ל

, לעיל( 1.5.2ו/או העתידיות )בכפוף לאמור בסעיף  החברה רשאית לקבוע כי זכויות הבניה הקיימות

אך ורק על שטחים מסוימים בבנין או במתחם, כגון בניה על גגות, במתחם תיבננה הניתנות לניצול 

לקים כפי שייקבעו על ידי תיוחדנה ותוצמדנה למי שיהיו בעלי הזכויות באותם שטחים מסוימים, בח

 החברה. 

לעיל יהיו רשאים לממש את דכ בבניין החברה ו/או בעלי הזכויות שליחידותיהם יוצמדו זכויות הבניה

זכויות הבניה הנ"ל באופן ובתנאים כפי שייקבעו על ידם ויהיו רשאים, בין היתר, לבנות את השטחים 

ר לכל חלק מחלקי הרכוש המשותף כולל מתקנים שניתן יהיה לבנותם במסגרת מימוש הזכויות, להתחב

ומערכות, לכלול כל תוספת בניה כנ"ל במסגרת הבית המשותף בדרך של תיקון צו רישום הבית המשותף 

וכד', בכפוף לקבלת ההיתרים הדרושים מהרשויות המוסמכות אך ללא צורך בהסכמת יתר בעלי היחידות 

תם על מסמך כלשהו והקונה בחתימתו על הסכם זה נותן בבנין ו/או בפרויקט או מי מהם ו/או בחתימ

הסכמתו לאמור לעיל ובלבד שלא יפגע השימוש הסביר של הקונה בדירה. ככל שיהיה צורך יאפשר הקונה 

לבעלי הזכויות הנ"ל לבצע את העבודות שתידרשנה לצורך מימוש זכויות הבניה מתוך הבנין ו/או הדירה 

 .   נכסא יפגע השימוש הסביר של הקונה ב)בכפוף לתיאום מראש( ובלבד של

 בניית הפרויקט, הבנין והדירה .1

החברה מתחייבת לבנות את הנכס במיומנות, מחומרים טובים ובהתאם לתקן ישראלי רשמי, ככל שקיים  .1.1

 ומחייב, ובהתאם להיתר הבניה ולמפרט, בכפוף לשינויים ולסטיות המותרים עפ"י דין. 
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מצעות הקבלן אשר יהיה אחראי ישירות למילוי כל התחייבויות החברה בניית הבנין והנכס, תעשה בא .1.1

להלן, ואולם הקונה  8 -ו  1, 4,5,1בקשר עם בניית הבנין והנכס ותיקון הליקויים, ובכלל זאת עפ"י סעיפים 

יהיה רשאי לפנות לחברה בדרישה לקיום ההתחייבויות הנ"ל בכל מקרה שהקבלן לא נענה תוך זמן סביר 

לעיל מחמת פשיטת רגל או פרוק דקונה או במקרה בו הקבלן לא יוכל לקיים את ההתחייבויות כלדרישת ה

או מחמת שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת הקונה. קיום התחייבויות הקבלן כלפי הקונה 

כלפי  מותנה בקיום התחייבויות הקונה כלפי החברה והקבלן על פי ההסכם והקבלן יהיה זכאי להסתמך

 הקונה על כל הוראה ו/או התחייבות ו/או תנאי של ההסכם כאילו התנאים מתייחסים כלפיו.

במקרה שהחברה נתנה לקונה אפשרות לבחור מהמפרט את הפריטים שיותקנו בדירה מתוך כמה חלופות,  .1.1

. לא מתחייב הקונה למסור לחברה הודעה בכתב, לא יאוחר מהמועד עליו יודיעו לו החברה ו/או הקבלן

מסר הקונה לחברה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לבחור את הפריטים שיותקנו בדירה על פי 

 שיקול דעתה, ולקונה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

או בסמוך לו, במיקום המצוין במפרט או בכל מקום  , במתחם,במגרשהחברה תהיה רשאית, להקים בבנין  .1.1

ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל,  חדרי טרנספורמציה, ,אחר שיאושר ע"י הרשויות, חדר שנאים

לצורך אספקת חשמל לבנין ו/או ליתר הפרויקט או חלקו וכן צובר/י גז ו/או יחידה/ות לצרכי תקשורת 

לרבות שטחי גישה ו/או חצרות ו/או שטחים נלווים לאותם שימושים  ו/או תקשורת מחשבים ו/או טל"כ

החברה תהיה רשאית לרשום את היחידות הנ"ל כיחידות נפרדות  .ונטיתבהתאם לדרישות הרשות הרלו

במסגרת הבית המשותף ולהעניק את הזכויות בהן לחברת חשמל ו/או לחברת הגז ו/או לחברת בזק ו/או 

לחברת תקשורת, לפי הענין. כמו כן תהיה החברה רשאית להעניק לגופים אלה זכויות מעבר לאחזקה 

חת כבלים וצנרת, זיקות הנאה, וכל זכות אחרת שתידרש על ידם באופן סביר לצורך ולתיקונים, זכויות להנ

למען הסר  מתן השירותים הנ"ל, ובכפוף לדין וכן לפטור אותם מתשלומים בגין אחזקת הבית המשותף.

ספק, מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית להקים בשטח גינה שיוצמד לדירה בבניין צובר ו/או צוברי גז 

הזכויות בנכס יהיה חייב לאפשר לחברת הגז זכויות מעבר לאחזקה, תיקונים, הנחת כבלים וצנרת  ובעל

 כמפורט לעיל.

המגרש, המתחם,  המקרקעין, , אף לאחר מועד המסירה, להעביר דרךםרשאי והיומי מטעמה יהחברה  .1.4

מים, הסקה, ביוב,  הבנין והנכס, בעצמה או באמצעות כל רשות או גוף אחר מתקנים ומערכות כגון צנרת

ניקוז, גז, מיכלי גז, צוברי גז, כבלי חשמל, טלפון, טלוויזיה, ותקשורת, מתקני מיתוג והסתעפות וכיו"ב וכן 

וזאת בין אם המתקנים הנ"ל משרתים את הבנין לבדו  -להעמיד עמודים ואנטנות ולמתוח כבלים וחוטים 

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

. הקונה יאפשר לחברה או ובנכס ובלבד שלא יהיה במתקנים כאמור כדי לפגוע בשימוש סביר בדירה

לרשויות או לגופים העוסקים במתקנים כאמור, לפקידיהם ולפועליהם, להיכנס לבנין ובהיעדר ברירה 

ו הפעולות אשר תידרשנה לצרכים הנ"ל, לרבות , ולהוציא לפועל את העבודות אולנכס אחרת לדירה

עבודות תיקון ואחזקה, ובאופן שמתקנים כאמור שיותקנו בדירה גופא יותקנו בקירותיה, ברצפתה או 

 בתקרתה בלבד. 

ככל שבמפרט לא פורטו פרטי העבודות הנ"ל, ובכלל זה מיקומן, גודלן, צורתן, החומרים בהם יעשה 

 ידי החברה בשים לב לדרישות הרשויות המוסמכות ועל פי כל דין.שימוש וכיו"ב יקבעו אלה על 

מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב הקונה שלא להתערב ולא להפריע במהלך תכנון ובניית הדירה, הבנין  .1.4

 והפרויקט ו/או כל שינוי שיערך בהם בהתאם לקבוע בהסכם זה. 

 היתר בניה כל שינוי או תוספת הטעוניםהקונה מתחייב, אף לאחר מועד המסירה, שלא לבצע בנכס ובבנין  .1.4

)לרבות התקנות שהותקנו על פיו( ו/או שאינם  2015 -בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
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מהווים שינוי פנימי, וזאת עד לקבלת תעודת גמר ביחס לבנין ועד לרישום הזכויות בנכס על שם הקונה 

 בלשכת רישום המקרקעין.

מהאמור לעיל, הקונה מתחייב לא לבצע כל שינוי או תוספת בכל חלק מהרכוש  כמו כן, ומבלי לגרוע

המשותף, לרבות בגג הבנין ובקירות החיצוניים, ו/או כל שינוי או תוספת הפוגעים בקונסטרוקציה של 

הבנין; במערכות ו/או במתקנים בבנין;  המרחב המוגן הדירתי )הממ"ד(; במראה החיצוני של הבנין, לרבות 

  .סות הנכס; ללא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתבבמרפ

מובהר, כי הסכמת החברה לכל שינוי או תוספת אינה משחררת את הקונה מקבלת ההיתרים הדרושים 

הקונה מתחייב להרוס כל שינוי או תוספת  ,מהרשויות וקבלת הסכמת נציגות הבית המשותף, כמו כן

 ר לעיל ולהשיב את המצב לקדמותו, מיד עם דרישת החברה.שיבוצעו על ידו, אם יבוצעו, בניגוד לאמו

זה, ומתחייב לחתום על פי דרישת החברה על כל מסמך  4הקונה מסכים מראש לכל פעולה על פי סעיף  .1.4

 שיידרש לצורך ביצוע פעולה כאמור ובלבד שלא ימנע השימוש הסביר של הקונה בדירה.

 שינויים ותוספות בדירה .4

יב הקונה שלא להכניס לנכס ולא להכניס ו/או להתקין בנכס ציוד ו/או מתקנים עד למועד המסירה, מתחי .4.1

ו/או חפצים ו/או אביזרים כלשהם ולא לבצע שינויים ותוספות בדירה לעומת הקבוע במפרט אלא אם 

  .קיבל על כך הסכמה מראש ובכתב של החברה

לבצע שינויים  מהחברה שמהתמורה והוראות סעיף זה, יהיה הקונה רשאי לבק 50% בכפוף לתשלום .4.1

ועל חשבונו  באמצעות בעלי מקצוע מטעמה ובנכס ואלו יתוכננו אך ורק על ידי החברה ותוספות בדירה

בנוסף על מהקונה נפרד של הקונה. בגין שינויים ותוספות אלו )לרבות התכנון( תגבה החברה תשלום 

 זה להלן.  5ובכפוף להוראות סעיף   להסכם 'כנספח ובהתאם למחירון המצורף סכום התמורה בגין הנכס 

בכתב לא יאוחר  לחברהלפנות  הקונה יהיה עלבו הקונה יבקש לערוך שינויים ותוספות  כאמור,במקרה  .4.1

ימים ממועד  00לכל המאוחר עד תום  , ואם לא נמסרה לו הודעה כאמורחברהודיע התמהמועד עליו 

 . חתימת הסכם זה

ת החברה להסכים לכל שינויים ו/או תוספות שיבקש הקונה והחברה כדי לחייב א זה 5אין באמור בסעיף  .4.1

ללא כל נימוק וגם במקרה בו לא יהיה תהיה רשאית לסרב לכל בקשה לשינוי ו/או תוספת שיבקש הקונה 

. מובהר כי לא ניתן כדי לשבש את מהלך העבודה התקין של בניית הבניין ו/או הדירהבשינוי ו/או בתוספת 

רשאי להכניס לדירה ו/או לבצע בה בטרם מועד המסירה כל שינויים ו/או תוספות  יהיהוהקונה לא יהיה 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר שלא על ידי החברה או באמצעותה ובהתאם להוראות סעיף זה

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בין בזאת כי החברה תהיה רשאית לסרב לבצע כל שינוי ו/או תוספת 

  . ובין אם לאו מפורטים ומתומחרים בנספח ו' הרצ"בם ותוספות אלו ששינויי

, בין היתר, במקרים בהם, לפי לסרב לשינויים כאמורתהיה רשאית החברה האמור, כלליות מבלי לגרוע מ

, השינויים והתוספות עלולים לפגוע במראה החיצוני של הבנין ו/או ביחידות סמוכות ו/או השיקול דעת

ויים בקונסטרוקציה של הבנין ו/או בקירותיו החיצוניים ו/או אם יוזמנו במועד שלדעת אם יצריכו שינ

ו/או אם ביצוע השינויים הוא בניגוד  ו/או את מסירת החזקה בדירה ביצועם עלול לעכב את הבניה חברהה

  ן.ילדין ו/או אם לצורך ביצועם יידרש היתר בניה או עריכת שינוי בהיתר הבניה של הבני

בחוזה לביצוע השינויים חברה , יתקשר הקונה עם הביצוע השינוייםבקשה לאת החברה ה האישר .4.4

והתוספות אשר יסדיר, בין היתר, את אופן ולוח הזמנים לביצועם, לרבות הדחייה המתבקשת במועד 

ותוספות על ידי  שינוייםהקונה לרה של אישור בקשת מקדרש. מובהר, כי ביככל שת המסירה )של הדירה(,

רה תשולם התמורה בגינם על פי התעריף הקבוע במחירון המצ"ב כנספח ו' במועד חתימת החוזה החב
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מובהר  או בכל מועד אחר אשר ייקבע באותו חוזה. רוכשלביצוע השינויים אשר ייחתם בין החברה ובין ה

יצוע כי התעריפים הקבועים במחירון המצ"ב כנספח ו' הינם צמודים למדד ממועד הבסיס ועד למועד ב

  התכנון ו/או השינוי ו/או התוספת בפועל.

כתוצאה מהבקשה לביצוע השינויים יהיה זכאי הקונה לזיכוי כלשהו בגין המפורט במפרט בהתאם ככל ש .4.4

 נתן במחיר העלות של החברה.  ילהחלטת החברה, הזיכוי י

 .תוספות בדירה/או שינויים ולבצע כי אין לקונה זכות מוקנית שוב מובהר בזאת  .4.4

 .וטלב .4.4

הקונה מסכים ומאשר כי כל בקשה לביצוע השינויים והתוספות שתאושר על ידי החברה תהווה שינוי  .4.5

מוסכם למפרט במובן זה שהוא יהיה מנוע מלטעון לכל אי התאמה בהסתמך על המפרט המקורי הנוגעת 

 לשינויים ולתוספות או הנובעת מביצועם. לדרישת החברה יחתום הקונה על מפרט מתוקן.

לא יהיה זכאי הקונה לכל החזר ו/או  ,טל ההסכם מכל סיבה שהיא, למעט בשל הפרתו על ידי החברהבו .4.15

פיצוי בגין השינויים והתוספות והחברה תהיה רשאית לבחור בין השארת השינויים והתוספות על כנן לבין 

חברה את החזרת מצב הדירה לקדמותו. בחרה החברה בהשבת המצב לקדמותו יהיה הקונה חייב לשלם ל

 הוצאותיה בגין החזרת מצב הדירה לקדמותו.

 השלמת בניית הדירה ומסירת הדירה לקונה .4

החברה תשלים את בניית הדירה ותמסור את החזקה בה לידי הקונה לא יאוחר ממועד המסירה הצפוי  .4.1

, ובכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה שהיה עליו למלא עד למועד זה בהתאם להסכם במלואן ובמועדן

 ובכלל זה תשלום מלוא התמורה, ובכפוף להוראות הסכם זה להלן.

יום מראש, בה יהיה נקוב המועד בו מוזמן הקונה למסירת  24החברה תשלח לקונה הודעה בכתב לפחות  .4.1

"(. בהודעה יתבקש הקונה למלא כתנאי לקבלת הדירה, אחר כל מועד המסירה" -הדירה לרשותו )להלן 

למלא על פי ההסכם עד למועד למסירה, ובכלל זאת חיבור הדירה למערכות ההתחייבויות שנותרו לו 

 .ותשלום יתרת התמורה להלן 1.1כאמור בסעיף 

מובהר, כי החברה תהא זכאית להקדים את מועד המסירה הצפוי ובלבד שנתנה לקונה התראה בכתב על 

 .המכר הבטחת השקעותולהוראות חוק  להלן 1.1יום מראש ובכפוף לסעיף  50הקדמת מועד המסירה 

מוסכם בזאת כי מועד המסירה יכול שיידחה, מכל סיבה שהיא בתקופה של שישים ימים ממועד המסירה  .4.1

הצפוי ו/או בתקופות נוספות בשל הסיבות שלהלן )במצטבר(, וזאת מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ע"י 

 שהם:החברה ו/או יקנה לקונה זכות ו/או טענה ו/או פיצוי ו/או תרופה כל

גורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם או כתוצאה מכח עליון, מבלי  .6.3.2

כללי, פעולת איבה,  חלקי או גיוס מבצעים צבאיים, לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה,

ברשות מרשויות השלטון ו/או  שביתות, מהומות, עיצומים, השבתות בענף הבניה ו/או במשק

, מחסור כללי בחומרי בנייה, מחסור כללי בכוח ומית והועדה המקומיתלרבות הרשות המק

אדם, תופעות טבע, ימי גשם רבים מהמקובל, צווים ממשלתיים או עירוניים וכיו"ב, מעשי 

בחיבור , בביצוע עבודות הפיתוח הנוספות שאינן באחריות החברהזדון, הוראות דין, עיכוב 

ית ו/או אי קבלת אישורים, אי השלמת עבודות הפרויקט או כל חלק ממנו לרשתות התשת

 שישפיתוח תשתיות על של כלל המקרקעין ו/או  הנוספות , לרבות עבודות פיתוחאחרות

 חברת החשמל וכו'ו/או ו/או תאגיד המים  כגון הרשות המקומית ,לבצען באמצעות אחרים

 "ב.צ, עיכוב במתן אישורים על ידי הרשויות וכיוםיו/או צדדים שלישי
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איחור הקונה בקיום התחייבויותיו המפורטות בהסכם או איזה מהן במלואן ובמועדן יימדד  .6.3.2

 מיום שהיה עליו לקיים כל התחייבות ועד לקיומה המלא.

איחור הנובע מביצוע שינויים ותוספות שהתבקשו על ידי הקונה, ואשר החברה הודיעה עליו  .6.3.3

 לעיל. 5.5לקונה בעת אישור העבודות הנוספות כאמור בסעיף 

, לרבות מתחת לבנין ובסביבתו וכן עבודות מתחםבהצמוד מוסכם בזה במפורש שעבודות הפיתוח 

, לרבות ברכוש המשותף ופרט לדירה גופא, תוכלנה להימשך מתחםוה , המגרשבחלקים אחרים של הבנין

פיתוח  חודשים ממועד המסירה. במידה שיתבצעו עבודות 21אף לאחר מסירת הדירה לקונה לתקופה של 

לאחר המסירה, הן תתבצענה באופן שיאפשר לקונה שימוש סביר בנכס וגישה סבירה  מתחםבהצמוד 

מובהר בזאת כי גם עבודות הפיתוח הנוספות יכולות להימשך לאחר מועד מסירת החזקה לאור  לנכס.

 בכלל המקרקעין.במקרקעין והיקפן הגדול של עבודות הפיתוח הנוספות המבוצעות 

לרשותו ולבדוק במועד זה את  דירהבמועד המסירה ולקבל את ה דירהייב להיות נוכח בהקונה מתח .4.1

תימסר לרשותו  ולפני שז דירהה למפרט ולהוראות ההסכם. הקונה מתחייב כי לא יתפוס חזקה בתהתאמ

 בהתאם להוראות ההסכם.

ו לא היה זכאי א ,לרשותו דירהאו הופיע אך לא הסכים לקבל את ה ,לא הופיע הקונה במועד המסירה .4.4

לרשותו עקב אי מילוי התחייבויותיו בהסכם, הרי שמבלי לפגוע בזכות החברה לראות  דירהלקבל את ה

לקונה  דירהה הו נמסרבמחדל כאמור הפרת ההסכם ומבלי לפגוע ביתר תרופותיה בגין הפרה זו, יראו כאיל

 , ומבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו הוראות אלה:מסירההבמועד 

לידי הקונה במועד המסירה, הן לענין  הכאילו נמסר דירהה תהיה רשאית להתייחס להחבר .6.5.2

, והקונה יהיה חייב בכל התשלומים הדירהמניין תקופות הבדק, והן לענין תשלומים החלים על 

 דירהשעפ"י דין או שלפי ההסכם חל תשלומם על הקונה ו/או על מחזיק ו/או בעלים של ה

 להלן. 24ל ומבלי לפגוע בכלליות הנ"ל, תשלומים לפי סעיף ממועד המסירה ואילך, כול

או אי שמירתה ולא לתיקון כל  דירההחברה לא תהיה אחראית כלפי הקונה בקשר לשמירת ה .6.5.2

 והקונה לא יהיה זכאי לפיצוי בגין אלה. דירהקלקול, פגם או נזק שיגרמו ל

במועד  דירהמסירת ה הקונה יהיה חייב לשפות את החברה בכל הוצאה שתיגרם לה בשל אי .6.5.3

 המסירה.

בהתאם להוראות ההסכם, ניתן יהיה לעשות בה שימוש סביר  הבנוי תהיה הדירהבמועד המסירה  .4.4

במועד המסירה יהיה הבנין מחובר למערכות האינסטלציה, החשמל, הגז והביוב, ואולם כמו כן למגורים. 

עם הגורמים המתאימים, התקנת  חיבור הדירה למערכות הנ"ל כפוף לחתימת הקונה על הסכמי הספקה

מונים או ביצוע החיבורים הנדרשים על ידי הגורמים המתאימים וביצוע תשלומים בקשר לכך ע"י הקונה 

והקונה מתחייב לפעול לצורך חיבור הדירה למערכות כאמור, לא יאוחר ממועד המסירה ובהתאם 

 להוראות החברה.  

סירה ובו יצוין מצב הדירה וכל אי התאמה, אם תהיה, בין במועד המסירה יערך ע"י החברה פרוטוקול המ .4.4

"(. הפרוטוקול ייחתם ע"י פרוטוקול המסירה" -הוראות ההסכם לבין האופן בו נבנתה הדירה )להלן  

החברה וע"י הקונה. מובהר בזאת כי חתימת הקונה על הפרוטוקול הינה תנאי מוקדם למסירת הדירה 

פרוטוקול כל דבר שימצא לנכון ובלבד שהדבר לא ייחשב כהודאת החברה לידיו. הקונה יהיה רשאי לציין ב

בנכונות הערות אלה של הקונה. מוסכם בזאת כי הפרוטוקול ייחשב כראיה לכאורה כי למעט אי 

ההתאמות המפורטות בו לא היו בדירה במועד עריכת הפרוטוקול אי התאמות שניתן לגלותן בבדיקה 

 סבירה.
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החברה לקונה הוראות תחזוקה ושימוש והקונה מתחייב לפעול בהתאם  עד מועד המסירה תמסור .4.4

 להוראות התחזוקה והשימוש ולמלא אחר כל החובות המוטלות על פיהן. 

מובהר בזה כי למטרת מסירת הדירה לקונה תיחשב הדירה כמושלמת והקונה יהיה חייב לקבלה לרשותו,  .4.5

י למנוע שימוש סביר של הקונה בדירה. אישור גם אם ימצאו בה אי התאמות ובלבד שלא יהיה בהם כד

 ראיה באשר לאפשרות השימוש הסביר בדירה. חשבמהנדס מטעם החברה י

קבלת מפתחות הדירה ע"י הקונה תהווה הוכחה לכך כי הדירה נבנתה ונמסרה לקונה בהתאם להוראות 

ל החברה למלאן לאחר ההסכם, בכפוף לאמור בפרוטוקול המסירה ובכפוף להתחייבויות שעל פי ההסכם ע

 מועד המסירה.     

 מסירת הרכוש המשותף ואחזקתו .4

החברה תהיה רשאית למסור את הרכוש המשותף, או כל חלק ממנו לכל אחד מרוכשי הדירות בבנין או  .4.1

או לנציגות הדיירים שתוקם על ידי רוכשי הדירות או  כנציגם של כלל בעלי הרכוש המשותף, לחברת ניהול

לחייבם לחתום ולקבל בהעברה הסכמי שירות עם ספקים של חלקים ברכוש המשותף וכן  ,חלק מהם

והוראות שימוש ותחזוקה ויראו את מסירת הרכוש המשותף כאמור כמסירתו לכלל בעלי הרכוש המשותף 

 לעיל החלות על מסירת הדירה בשינויים המחויבים. 1ולענין זה יחולו הוראות סעיף 

ראשון בבנין לקבל דירתו, חברה תפנה לקונה או במקרה שהקונה יהיה מבלי לגרוע מהאמור, ככל שה

מתחייב הקונה לקבל את הרכוש המשותף בהתאם לאמור לעיל ולדרישת החברה ולא יהיה רשאי לסרב 

 לכך.

מסרו דירות בבנין לרוכשי הדירות, לרבות הנכס נשוא הסכם זה, אלא אם יכמו כן, ידוע לקונה כי לא י

ובמקרה של אי קבלת הרכוש המשותף תהיה החברה רשאית  בהתאם למפורט לעיל תףימסר הרכוש המשו

מבלי שתהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי, לרבות לקבלת פיצוי  קונהלעכב את מסירת הדירה ל

. כמו כן, עיכוב בשל אי קבלת הרכוש המשותף יחשב כעיכוב עילל 1.5ויחולו לענין זה הוראות סעיף 

תוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו שנגרם כ

 לעיל. 1.5.2א)ג( לחוק המכר ולצורך סעיף 5לצורך סעיף 

אחריות החברה כ"מחזיק" וכ"בעלים" של הרכוש המשותף המצוי בתחומי המגרש עליו נבנה הבנין )ובכלל  .4.1

מועד בו הודיעה כי ניתן יום מה 24תוך בזה דיני הנזיקין, תפקע  זאת בתחום הבנין(, על פי כל דין ובכלל

 או במועד מסירת הרכוש המשותף לרוכש הראשון, לפי המוקדם. לקבל את הרכוש המשותף

הקונה מתחייב לנקוט ביחד עם יתר בעלי הזכויות בבנין בכל הפעולות והאמצעים הדרושים לצורך אחזקה  .4.1

רכוש המשותף והמתקנים המצויים בהם, לרבות להתקשר עם גורמי תקינה ומתמדת של הדירה, הבנין ה

תחזוקה ולשלם את כל התשלומים הנדרשים בקשר לכך וכן למלא אחר הוראות נציגות הבית המשותף, 

 חברת הניהול, גורמי התחזוקה והרשויות בכל הקשור והכרוך בנ"ל.

או הספקים לטיב המתקנים ומערכות תנאי מוקדם לתוקף אחריות החברה ו/או הקבלן ו/או היצרנים ו/

הבנין )לרבות מעליות( הינו ביצוע האחזקה, התפעול והשירות של אותם מתקנים ע"י הספקים ו/או נותני 

שירותים המאושרים על ידם. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקונה ביחד עם הרוכשים 

המשותף יתקשרו עם הספקים הנ"ל ו/או נותני האחרים בבנין, לגרום לכך שהרוכשים או נציגות הבית 

שירותים המאושרים על ידם לביצוע עבודות האחזקה והשירות של המתקנים והמערכות, למשך כל 

 תקופות הבדק והאחריות. 

הקונה מתחייב להשתתף ולשאת החל ממועד המסירה בחלקו היחסי בהוצאות הדרושות להחזקתו  .4.1

בבנין ובפרויקט, ובכלל זה הוצאות בגין תיקון, חידוש, נקיון, חשמל התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף 
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שמירה וביטוח, כולל ומבלי לפגוע בכלליות הנ"ל, בהוצאות הכרוכות בטיפול בחצר, בחניה, בחדר 

המדרגות, במעליות, באנטנה המרכזית לטלוויזיה, במערכות הגנרטור, בתאורה ובמערכת הסולרית, ככל 

ו מהן יותקנו בבנין או בפרויקט וכן כל מערכת אחרת בבנין ובפרויקט, הכל כפי שמערכות אלה או איז

 שתחליט החברה לפי שיקול דעתה.

מובהר כי במקרה שהבנין מהווה חלק מבית משותף המורכב ממספר מבנים, הרי שעד להשלמת כל 

במבנים, לפי הענין,  המבנים יתחלקו הוצאות האחזקה כלעיל בין בעלי הזכויות בדירות בבנין בלבד, ו/או

 שבנייתם הסתיימה והחלה מסירת החזקה בדירות שנבנו בהם לרוכשים.

החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לדאוג בעצמה לניהול ולהחזקת כל רכוש משותף עד למועד מסירת כל  .4.4

 הדירות לרוכשיהן ובמקרה כזה ישלם הקונה את חלק הדירה בהוצאות לחברה.

ר בהסכם זה, החברה תהיה רשאית למסור את האחזקה של הרכוש המשותף על אף כל דבר נוגד האמו .4.4

לחברת ניהול ובמקרה כזה מתחייב הקונה לחתום על הסכם עם חברת הניהול עם דרישת החברה וכתנאי 

 . ולשלם את התשלומים שידרשו בקשר לכך למסירה החזקה בדירה

מההוצאות המוטלות על  15%  -השווה ל בגין דירות שטרם הגיע מועד המסירה, תשתתף החברה  בסכום  .4.4

 דירות אחרות מסוגן בבנין.

 תיקון ליקויים .4

החברה תהא אחראית לתקן ליקויים בדירה רק ככל שהינם בבחינת "אי התאמה" כהגדרת מונח זה בחוק  .4.1

המכר דירות ובהתאם לתקופות ולתנאים כפי שהם קבועים בחוק המכר, ובכפוף לכל הוראה עפ"י החוק 

י הסכם זה המטילה התחייבויות ו/או חובת הוכחה על הקונה ו/או המקנה זכויות לחברה ו/או ו/או עפ"

 הקובעת תנאים לאחריות החברה.

הקונה יודיע לחברה בדואר רשום על כל אי התאמה בדירה בסמוך ככל האפשר למועד בו גילה אותה.  .4.1

אי התאמות שצוינו במפורש לענין זה מובהר, כי אין מוטלת על הקונה החובה להודיע לחברה על 

 .בפרוטוקול המסירה

אי מתן הודעה לחברה כמפורט לעיל או בסמוך ככל האפשר למועד בו ניתן היה לגלות את אי ההתאמה 

בבדיקה סבירה, לפי המוקדם שביניהם, יביא להגבלה ו/או להסרת אחריות החברה לתיקון אי ההתאמה 

כמו כן אי מתן הודעה  .חברה הודעה כאמור בסעיף קטן זהכפי שהייתה במועד בו היה על הקונה למסור ל

א לחוק המכר דירות יפטור את החברה לחלוטין 4לחברה בדואר רשום באופן ובמועד כאמור בסעיף 

 מאחריות לאי ההתאמה.

הקונה יתן לחברה הזדמנות נאותה לתקן אי התאמות אם יתגלו, אפילו יהיה הקונה בדעה כי אי ההתאמה  .4.1

 לרבות תיקונים חוזרים.  -לתיקון, אם לדעת החברה היא ניתנת לתיקון. לענין זה "תיקון" אינה ניתנת 

היתה אי ההתאמה כזו שלפי שיקול דעתה המקצועי של החברה אינה ניתנת לתיקון באופן סביר, לא תהיה 

ים החברה חייבת לתקן את אי ההתאמה ובמקרה כזה יהיה הקונה זכאי לקבל מהחברה פיצוי בגין הנזק

 הישירים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, כתוצאה מאי ההתאמה כלעיל.

לא ניתנה לחברה הזדמנות נאותה לתיקון אי ההתאמה, לא יהיה הקונה זכאי לקבל מהחברה פיצוי כלשהו 

 בגין אי ההתאמה ולא תחול על החברה כל אחריות בקשר לכך. 

ק המכר לתקן בעצמו אי התאמה כלעיל,  מוסכם בזאת, כי ככל שהקונה יהיה רשאי על פי הוראות חו .4.1

ימסור הקונה לחברה הודעה מוקדמת על כך בכתב באמצעות דואר רשום טרם ביצוע התיקון, והחברה 

תשיב לקונה את ההוצאות הישירות והסבירות של עלות תיקון אי ההתאמה בלבד, זאת בכפוף ולאחר 
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כאמור, אסמכתאות בכתב להנחת דעתה של  שהקונה יציג לחברה, בתוך זמן סביר ממסירת הודעת הקונה

החברה להוכחת קיום אי ההתאמה, הנסיבות בגינן זכאי הקונה לתקנה בעצמו, העלות הישירה של התיקון 

ששולמה על ידו לבעלי המקצוע שביצעו את התיקון, ולכך שעלות התיקון סבירה ומקובלת בנסיבות 

 הענין. 

ת שאינן בדירה אך תיקונן מחייב ביצוע תיקונים מתוך מועד תיקון אי ההתאמות, לרבות אי התאמו .4.4

 הדירה, ייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות דלקמן:

החברה תהא רשאית לתקן את כל אי ההתאמות עליהן יודיע הקונה לחברה עד לתום שנה  .8.5.2

 ממועד המסירה או במועד הסמוך לאחר תום אותה שנה.

את כל אי ההתאמות עליהן יודיע הקונה לחברה לאחר תום שנה החברה תהא רשאית לתקן  .8.5.2

ממועד המסירה במועד שייקבע על ידי החברה מעת לעת מתוך מגמה לרכז תיקון אי התאמות 

 בדירות שונות.

אי התאמות שתיקונן אינו סובל דיחוי יתוקנו במועד סמוך להודעה, בכפוף לאפשרות ביצוע  .8.5.3

 ה.התיקון, לרבות מבחינת עונות השנ

לעיל, אם על פי  8.5.5החברה תהיה רשאית לדחות את המועדים המפורטים לעיל, למעט האמור בסעיף 

שיקול דעתה המקצועי ו/או אם יש צורך בהמתנה ו/או בעריכת בדיקות נוספות לצורך קביעה האם יש 

 כלל אי התאמה, היקפה, טיבה, מקורה וכו'.

ות ו/או אחריות של הקבלן ו/או של ספקים ו/או החברה תהיה רשאית למסור לקונה כתבי התחייב .4.4

קבלנים בגין אביזרים, חומרים או עבודה. במקרה כאמור תהיה החברה פטורה מאחריות לתיקון אי 

התאמות בעניינים הבאים בגדר כתבי ההתחייבויות ו/או האחריות, אלא אם מוסר כתב ההתחייבות ו/או 

לעיל ו/או לא נענה לפניית הקונה  8.5נקובים בסעיף האחריות לא תיקן את אי ההתאמות במועדים ה

 בתוך זמן סביר, לפי המאוחר שאז הקונה יהיה רשאי לפנות בדרישה לחברה לתיקון אי ההתאמות.

תנאי נוסף לאחריות החברה לאי התאמות הוא שהקונה יאפשר לחברה להיכנס לדירה ולבנין בכל זמן  .4.4

בנין, ולצורך תיקון אי התאמות, אף אם אלה נוגעות לדירה סביר ובתיאום מראש לצורך בדיקת הדירה וה

אחרת בבנין ו/או לרכוש המשותף או לחלק אחר בפרויקט וביצועם יעשה בתוך הדירה או הבנין או 

בקירות החיצוניים שלהם. הקונה מוותר על כל טענה בקשר למועד ביצוע תיקון אי התאמות או בקשר 

ובלבד שהחברה תשיב את מצב הדירה והבנין לקדמותם, וכן מתחייב  לכל אי נוחות שתיגרם לו בקשר לכך

 הוא לנקוט בכל הצעדים לשמירה על תכולת הדירה בזמן תיקון אי ההתאמות.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהיה אחראית לכל אי התאמה שמקורה במעשה או במחדל של הקונה  .4.4

ע עבודות בנכס שלא על ידי החברה או מי מטעמה, או של צד שלישי, ובכלל זה אי התאמות שינבעו מביצו

לעיל באמצעות חומרים ו/או  5לעיל וכן לגבי עבודות ושינויים שנערכו ע"פ סעיף  8.4לרבות עפ"י סעיף 

הקונה. כמו כן לא תהיה החברה אחראית לאי התאמות שיתגלו, אם יתגלו, אביזרים שסופקו ע"י 

במערכות ומתקנים שמטבעם דורשים תחזוקה שוטפת ו/או אשר לגביהם ניתנה לקונה הודעה כי הם 

דורשים תחזוקה שוטפת )ובכלל זה על ידי גורם מסוים( וזו לא בוצעה כנדרש מכל סיבה שהיא ובכלל זה 

 ים הנדרשים על ידי גורמי התחזוקה.עקב אי תשלום תשלומ

 זה יחולו גם על אחריות החברה לתיקון אי התאמות ברכוש המשותף בשינויים המחויבים. 8הוראות סעיף  .4.5

 פרצלציה ורישום בית משותף .5
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הקונה מצהיר כי ידוע לו כי לצורך רישום הבית המשותף יתכן ויהיה צורך לבצע במתחם הליכי תכנון ו/או  .5.1

על חלקה נפרדת )פרצלציה או רפרצלציה( וכי  מוירשוהמגרש רישום על מנת שהבנין הליכי חלוקה ו

הליכים אלו יכולים להיערך תקופה ארוכה והקונה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. ככל 

 שהדבר תלוי בחברה, תנקוט החברה בהליכים סבירים לקידום הליכי התכנון ו/או הרישום כאמור.

על פי חוק נפרד או כחלק מבית משותף מורכב כבית משותף והמגרש ישום הבנין החברה תפעל לר .5.1

 המקרקעין.  מובהר, כי הבית המשותף יכול שיהיה מורכב מהבנין לבדו ויכול שיהיה מורכב ממספר בניינים

. היה הבית המשותף מורכב ממספר בניינים תהיה החברה רשאית לגרום שכל אחד מהבניינים ו/או אגפים

 "ב(.צלחוק המקרקעין )מבנה, אגף וכיו 50ם ככל האפשר כיחידה עצמאית במובן הוראות סעיף יירש

החברה תהיה רשאית לרשום על המגרש זיקות הנאה ו/או להעניק זכות מעבר לצד ג' כלשהו לרבות 

 לשטחי בתי הכנסת ו/או לחדרי הטרנספורמציה ו/או לצוברי הגז לרבות זכויות למעבר לבניינים סמוכים

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בתחומי המגרש

להלן, יעשו בתוך התקופות הקבועות לכך  20.2רישום הבית המשותף וכן רישום הנכס, כאמור בסעיף  .5.1

בחוק המכר כפי שיהיו במועד סיום בניית הבנין, אך לא פחות מאלו הקבועות בחוק המכר בנוסחו ביום 

ה פיזית או משפטית שאינה תלויה בחברה. במקרה שהבנין חתימת הסכם זה, ובכפוף לכך שלא תהיה מניע

טרם  מגרשאו במקרה שהזכויות ב , לרבות מספר אגפיםיירשם כבית משותף ביחד עם בניינים נוספים

, ימנו התקופות בחוק המכר מיום שתסתיים בניית כל הבניינים המתוכננים להוות נרשמו ע"ש החברה

. מובהר כי בכל המאוחרהענין ולפי הזכויות ע"ש החברה, לפי ו/או מיום רישום  חלק מהבית המשותף

מקרה, בחישוב תקופות הרישום לא יבואו במניין תקופות עיכובים שנגרמו עקב נסיבות שלא בשליטת 

לעיל ו/או  1.5.2החברה ו/או שלא היה ביכולתה למנוע את קיומן ו/או הנובעים מהנסיבות שבסעיף 

יכים בלשכת רישום המקרקעין, רשויות המיסוי ו/או הרשות המקומית עיכובים הנובעים מהתמשכות הל

 הקונה מוותר על כל טענה ו/או זכות בקשר לעיכובים הנ"ל. ו/או כל רשות ו/או גוף אחרים.

כמפורט בנספח התנאים  גרשמהמהדירה תרשם כיחידה נפרדת ויוצמדו לה שטחים מהבנין ו/או  .5.1

הרכוש " -ש המשותף של הבית המשותף, כמפורט להלן )להלן המיוחדים ובמפרט וכן חלק יחסי מהרכו

"(, פרט לאותם חלקים מן הבית המשותף, שיוצאו ע"י החברה ממסגרת הרכוש המשותף לפי המשותף

 שיקול דעתה. 

שבין שטח הרצפה של הדירה  קרוב ככל האפשר ליחס  -" משמעו חלק יחסי ברכוש המשותףמובהר כי "

ת הבית המשותף, בכפוף לכל תיקון ביחס זה, כפי שייקבע ע"י החברה ויאושר לשטח הרצפה של כל יחידו

 ע"י המפקח על רישום המקרקעין.

מוסכם בזה כי במסגרת הרכוש המשותף ייכללו חדרי מדרגות, מעליות ושטחים ומתקנים המיועדים  .5.4

ייכללו ברכוש לשמש את כל בעלי היחידות בבנין או מרביתם, אשר החברה תחליט לפי שיקול דעתה כי 

 המשותף.

, שטחים מתחםההחברה תהיה רשאית שלא לכלול במסגרת הרכוש המשותף חלקים בלתי בנויים של  .5.4

בנויים, קירות חיצוניים, כניסות נפרדות, שטחים ומתקנים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות 

 בבנין, בהתאם לקבוע במפרט לענין זה.

מור במפרט, מאשר הקונה כי נמסר לו על ידי החברה כי השטחים מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהא

המפורטים להלן לא ייכללו במסגרת הרכוש המשותף: זכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות בכפוף 

לעיל, שטחי החניות ושטחים נוספים בחניון, למעט כאלה המשמשים למעבר לפי קביעת  5.1לסעיף 

שטחים המיועדים לשמש שטחים המיועדים למבואות דירתיות,  החברה; שטחים המיועדים למחסנים;

של יחידות בבנין, לפי קביעת החברה; שטחי הגגות והבנוי עליהם, למעט אלו המיועדים  )גינות( כחצרות
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)מובהר כי במידה ותתווספנה קומות לבניין יועברו השטחים  למתקנים משותפים, לפי קביעת החברה

 ;לגג החדש שיווצר בבניין ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך(המיועדים למתקנים משותפים 

; שטחים ומתקנים המשמשים בלעדית דירה או דירות מסוימות, ככל וייבנו מרחבים מוגנים קומתיים

לרבות שטחי קרקע בבנין ובמתחם, מקורים ולא מקורים. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לקבוע בכל 

מהשטחים המפורטים לעיל יהוו חלק מהרכוש משותף ו/או כדי לגרוע מזכותה לשנות את  עת כי כל חלק

 המעברים המשותפים.

לגבי שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף, תהיה החברה רשאית לנהוג בהם לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת  .5.4

ות ו/או לשנות למוכרם ו/או להצמידם ליחידות בבית המשותף, לרבות של החברה, לרושמם כיחידות נפרד

 יעודם, והכל ללא צורך באישור הקונה ו/או בעלי הזכויות בבנין ו/או בבית המשותף.

הערות ובכלל זה הערות  חכירות,החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לרשום בעלויות, שכירויות,  .5.4

ר על אזהרה, זיקות הנאה, הוראות בתקנון הבית המשותף, שעבודים והגבלות אחרות וכל רישום אח

ו/או הבית המשותף ו/או הרכוש המשותף או לטובתם, שישמשו על פי ו/או המגרש המתחם ו/או הבנין 

שיקול דעתה של החברה, בין היתר, להבטחת זכויות דרך, מעבר וחניה, וזכויות שימוש בשטחים, 

 מקרקעיןו/או בכלל ה ל בעלי חלקים אחרים בבנין ו/או במתחםבמתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם ש

, או של חברת הניהול, ולמקרקעין ובכלל זה של בעלי דירות אחרות או של בעלי מגרשים סמוכים למתחם

או של גופים ציבוריים כגון הרשות המקומית, חברת החשמל,  ,)לרבות בשטחי בתי הכנסת( או של הציבור

המשותף או שדרך הגישה  "ב. ככל שבתחומי הנכס קיימים חלקים מהרכושצחברת גז, חברות תקשורת וכיו

. כל נכסלרכוש משותף או לחלקים אחרים במתחם הינה דרך הנכס בלבד, יחול האמור בסעיף זה גם על ה

 האמור לעיל יחול בתנאי שלא תהיה פגיעה בשימוש הסביר בנכס.

החברה תהיה רשאית לרשום תקנון מיוחד לבנין ולפרויקט על פי הוראות חוק המקרקעין והוראות  .5.5

 , לרבות המפרט, ולכלול בתקנון זה, בין היתר, הוראות בעניינים הבאים:ההסכם

הוראות בדבר זכויות בעלי דירות שונות ברכוש המשותף ובכלל זה צמידויות מיוחדות, זכויות  .9.9.2

 בנייה, מימושן ודרך ניצולן וכד'. 

 הוראות בדבר חלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף ובהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש .9.9.2

 המשותף או כל חלק ממנו, בכפוף להוראות הסכם זה.

הוראות שתבואנה לקבוע את היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף, האחזקה והתיקון של  .9.9.3

 הרכוש המשותף או של הרכוש הצמוד לדירות מסוימות וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך.

הוראות בדבר אופן  הוראות בדבר אופן השימוש ברכוש המשותף, ומבלי לגרוע מהאמור, .9.9.4

במעלית /ואו במעליות הבנין, כפי  ומועדי הפעלת מנגנון "פיקוד השבת", ככל שיותקנו בבנין,

 שתראה לנכון.

קביעת סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית המשותף ודרך בחירת הנציגות, לרבות  .9.9.5

 הוראות לפיהם החברה תקבע את הנציגות.

, לרבות מקרים בהם תינתן הסכמה מראש של כל בעלי הוראות בדבר תיקון צו הבית המשותף .9.9.6

 הדירות לתיקונים על ידי החברה ו/או בעלי דירות שונים.

ראה צורך להכלילן בתקנון או על פי דין או על פי דרישת הרשויות ת חברההוראות אחרות שה .9.9.7

המוסמכות, כדי לגרום לניהול תקין של הבית המשותף ולהחזקתו השוטפת, ובכדי להבטיח 

, ובכלל זאת בקשר קיום הוראות נוספות של ההסכם או על פיהם שניתן להסדירן בתקנון

 .לאנטנות סלולאריות 



 28 

לעיל, לרבות זכויות מעבר  4.4הוראות שיבואו להבטיח את הזכויות של הגופים כאמור בסעיף  .9.9.8

  וזיקות הנאה בחלקה והוראות לפיהן גופים אלה לא יישאו בהוצאות אחזקת הבית המשותף. 

הוראות האוסרות על בעלי הזכויות ביחידות בבית המשותף לבצע כל שינוי בחזיתות היחידות  .9.9.9

ו/או בקירות החיצוניים שלהם ו/או בגג היחידות בלא קבלת הסכמת בעלי הזכויות ביחידות 

האחרות בבית המשותף, וזאת מבלי לגרוע מחובתם לקבלת ההיתרים הדרושים מהרשויות 

 לעיל. 5.1מור בסעיף המוסמכות, ובכפוף לא

היה ובהתאם להוראות ההסכם תירשם לטובת הקונה או לטובת אחר לבקשת הקונה הערת אזהרה על פי  .5.15

על המתחם או על כל חלק ממנו שאינו הדירה, בטחת השקעות מכר האו על פי חוק החוק המקרקעין 

הערת האזהרה לחלקה  לעיל תיוחד 0.2מסכים הקונה שעם השלמת הליכי החלוקה מחדש כמפורט בסעיף 

 שהבנין יהווה חלק ממנה ושעם רישום הבנין כבית משותף תיוחד הערת האזהרה לדירה.

במקרים הבאים תהיה החברה רשאית, ללא צורך בקבלת הסכמת הקונה ומבלי שהוא יהיה זכאי להתנגד  .5.11

ים לצידם, על פי לכך, לערוך תיקונים במסמכי הבית המשותף, שיעשו או יתבקשו על ידי הגורמים המפורט

שיקול דעתם, לרבות שינוי צו הבית המשותף, שינוי תקנון, צמידויות וחלק כל יחידה ברכוש המשותף 

ו/או בהוצאות שעל בעלי היחידות לשאת, וזאת גם לאחר מועד המסירה, רישום הבית המשותף ורישום 

 הדירה על שמו, ובלבד שלא ימנע השימוש הסביר של הקונה בנכס:

 ה שגיאה או טעות בכל אחד ממסמכי הבית המשותף.אם תתגל .9.22.2

במקרה של הכללת מבנים נוספים או בניה נוספת במסגרת הבית המשותף וכן בכל מקרה של  .9.22.2

ו שינוי ברכוש המשותף כתוצאה לעיל ו/א 5.1שינוי ו/או ניצול זכויות הבניה כאמור בסעיף 

 החל. מכח הדיןת או של הרשות המקומיו/או במקרה של דרישות ו/או שינויים  מכך

ו/או  מתחםההחברה תהיה זכאית, בכל שלב ואף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת  .5.11

לצרכי ציבור ו/או לכל צורך אחר, בין בתמורה ובין ללא  וממנמחדש והפרשת חלקים  וחלוקתו/או  ואיחוד

 תמורה ובלבד שלא ימנע השימוש הסביר של הקונה בנכס.

וגד בהסכם זה, מוסכם כי החברה תהיה רשאית להחליט, לפי שקול דעתה ובמועד שיקבע על אף כל דבר נ .5.11

 כחלקת רישום נפרדת ורישום הבית המשותף כאמור לעיל,המתחם על ידה, כי בשלב ראשון ועד לרשום 

תרשם בלשכת רישום המקרקעין לזכות הקונה חכירה ראשית ו/או חכירת משנה על הדירה לתקופה של 

בלא שיהא על הקונה לשלם דמי חכירה שנתיים. שטר החכירה ינוסח ע"י החברה ויקנה לקונה שנה,  000

זכויות קרובות ככל האפשר לאותן זכויות שהיו לו אילו נרשמה בשמו הבעלות בדירה, לרבות זכותו של 

לכך. על רישום החכירה כלעיל  ודה ללא צורך בקבלת הסכמת החברההקונה להעברת החכירה ולשעב

 לו הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים לפי הענין.יחו

 רישום הדירה בשם הקונה .15

לעיל, מתחייבת  0בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה בהסכם במלואן ובמועדן, ובכפוף לאמור בסעיף  .15.1

החברה לגרום לרישום הנכס על שם הקונה בצירוף חלק יחסי ברכוש המשותף כשהזכויות בדירה נקיות 

 "(.רישום הדירה" -לעיל ולהלן וחופשיות )

ידוע לקונה כי לצרכים אחרים כגון רישוי, ארנונה ורישום נערך חישוב שטח הדירה, כפי שמופיע במפרט, 

 באופן שונה ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

להופיע  החברה תודיע לקונה בהודעה מוקדמת בת ארבעה עשר ימים מראש על המועד והמקום בו עליו  .15.1

כדי לחתום ולהצהיר ככל שיידרש לשם רישום הדירה והקונה מתחייב להופיע במקום ובמועד שיצוין 
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בהודעת החברה, לחתום ולהצהיר ככל שיידרש לשם ביצוע האמור לעיל. עד לאותו מועד ישלים הקונה 

רים המעידים כי את ביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם ובכלל זה ימציא הקונה לחברה את כל האישו

להלן, שולמו )לרבות מס  24כל המסים והתשלומים החלים על הקונה על פי ההסכם, לרבות עפ"י סעיף 

(, שטרי משכנתא יום 10-שתדרש על ידי לשכת רישום המקרקעין ולפחות ללתקופה רכישה וארנונה 

תשלום מס החל על חתומים ומאומתים כדין, וכן כל אישור אחר הדרוש לרישום, למעט כזה התלוי ב

ככל ותדרוש  החברה על פי הוראות ההסכם וכן ישלם את סכומי האגרות שידרשו לצורך רישום הדירה

 , לרבות בקשר למשכנתא לטובת בנק הקונה.זאת החברה

יום מהמועד הקודם, או  24לא התייצב הקונה במועד שצוין בהודעת החברה ולא במועד נוסף שיהיה בתוך  .15.1

התחייבויות שהיה עליו למלא עד לאותו מועד כאמור לעיל, תפקע התחייבות החברה שלא קיים את כל ה

לרישום הדירה. אם למרות האמור לעיל, תמצא החברה לנכון לבצע את רישום הדירה תהיה רשאית היא 

לחייב את הקונה בכל הוצאה נוספת שתיגרם לה בשל כך. כמו כן במקרה כזה תהיה החברה רשאית אך לא 

 על פי שיקול דעתה, לבצע את רישום הדירה תוך שימוש בייפוי הכוח.חייבת, ו

אם מסיבות שאינן תלויות בה, נמנע מן החברה באופן סביר מלרשום את זכויות הקונה בדירה כזכויות  .15.1

זה ו/או בכל מקום אחר בהסכם, תהיה החברה  20לעיל וסעיף  0ביחידה בבית משותף כאמור בסעיף 

בויות לרישום הדירה בכל הסדר רישום חילופי שתמצא לנכון ובכלל זה בדרך רשאית לקיים את ההתחיי

של רישום הסכמי שיתוף. כל המסמכים הנחוצים לצורך ביצוע הסדרי הרישום החילופיים ינוסחו על ידי 

החברה, ונוסחם יהיה כזה שיקנה לקונה זכויות הדומות ככל האפשר לאלה שהיה מקבל לו היו נרשמות 

רה בשמו על פי הוראות ההסכם. בחרה החברה בהסדר רישום חילופי, מתחייב הקונה לחתום הזכויות בדי

 בסמוך לדרישת החברה על כל מסמך שיידרש לחתום עליו לצורך ביצוע ההסדר החילופי בו תבחר החברה.

 התמורה .11

ה בתמורה להתחייבויות החברה בהסכם מתחייב הקונה לשלם לחברה את התמורה בצירוף הפרשי הצמד .11.1

 ובהתאם לקבוע בהסכם זה, לרבות בנספח התנאים המיוחדים. 

לעיל, מתחייב הקונה לשלם את מלוא  1.1במקרה של הקדמת מועד המסירה הצפוי, כאמור בסעיף  .11.1

 בטחת השקעות.מכר הובכפוף להוראות חוק ה התמורה עד מועד המסירה המוקדם

 -ק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג )ג( לחו25על פי הוראות סעיף בכל הקשור למקדמת מס השבח  .11.1

 אך ורק בכפוף למפורט דלקמן:יפעל הקונה  2015

 "( התשלום" -מהתמורה  )להלן בסעיף זה  80%ככל ששולם על ידי הקונה סכום העולה על  22.5.2

' ו/או 50והחברה לא הודיעה לקונה על דחיית התשלום ו/או לא הודיעה לו על  קיומו של 'טופס 

דיעה לו כי הפקידה בטוחה אצל רשויות המס להבטחת תשלום מס השבח/מס הכנסה החל לא הו

וב"כ  התמורהעל חשבון  1.5% ישלם הקונה בנאמנות לב"כ החברה בנאמנות שיעור של  -עלייה 

החברה יעביר את הסכום )או סכום נמוך יותר ככל שיקבעו בהוראות החוק באותו מועד או 

 שאז היתרה תועבר לחברה( לרשויות המס. -מקדמה בהתאם להחלטה על הפחתת ה

 ' לא יעביר ו/או יפקיד הקונה את המקדמה. 50למען הסר ספק מובהר, כי במקרה של קיומו של 'טופס  

שובר תשלום של רשות  קיומו של סכום המקדמה ייחשב כתשלום על חשבון התמורה רק מעת     .22.5.1

 לומו.המסים הנושא חותמת בנק המעידה על תש

ככל שיובטל הסכם זה בשל הפרתו על ידי הקונה והוא יהיה זכאי להשבת כספים כתוצאה מכך,    22.5.5

ישובו לו הכספים בקיזוז סכום המקדמה והסכום המקוזז יושב לו בסמוך לאחר שהתקבל אצל 

החברה סכום המקדמה מרשויות המס. מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב הקונה לשתף פעולה בכל 
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ור להשבת המקדמה, ובכלל זאת להתייצב בכל מקום שידרש ולחתום על כל מסמך ו/או הקש

 תצהיר הנדרש לצורך כך.

 על אף הודעת החברה כאמור, תחשב הפרה יסודית של הסכם ,העברת המקדמה לרשויות המיסים    22.5.4

 .זה

ה וישולם על ידו. הקונה "( המוטל על העסקה נשוא הסכם זה, חל על הקונהמע"מ" -מס ערך מוסף )להלן  .11.1

מצהיר כי ידוע לו כי הסכומים הנקובים בנספח התנאים המיוחדים כוללים מע"מ בשיעור החל במועד 

חתימת הסכם זה. אם בזמן פרעונו בפועל של סכום כלשהו שישולם על ידי הקונה ישתנה שיעור המע"מ 

באותו שיעור בו השתנה שיעור  ישלם הקונה את הסכום האמור כשהוא מוגדל או מוקטן, לפי הענין,

היה ומכירת הנכס נשוא הסכם זה וזכאות הקונה יהיו בהתאם לקריטריונים שייקבעו בתיקון  המע"מ.

מוטבת(, אזי יחול האמור בתיקון האמור דירת מגורים לחוק מס ערך מוסף )הטבה במס בעסקה לרכישת 

 . ועל הוראות נספח התנאים המיוחדים על הוראות הסכם זה

קונה אינו רשאי להקדים ביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים הנזכרים בנספח התנאים המיוחדים, אלא ה .11.4

 .ובכפוף להוראות חוק המכר הבטחת השקעות בהסכמת החברה מראש ובכתב

  ליווי בנקאי .11

ין והפרויקט תעשה באמצעות ליווי בנקאי או ביטוחי שינתן יבניית הבניתכן והקונה מצהיר כי ידוע לו כי  .11.1

וכי לצורך מימון הפרויקט יוטלו שעבודים ו/או משכנתאות על  או על ידי חברת ביטוח"י הבנק המלווה ע

המתחם, לטובת הבנק וכי החברה תשעבד ותמחה, בהמחאה על דרך שיעבוד, לטובת הבנק ו/או חברת 

מור בסעיף זה הביטוח, את כל זכויותיה כלפי הקונה, והיא נותנת בזה לקונה הוראה בלתי חוזרת לפעול כא

והקונה נותן הסכמתו לכך בחתימתו על הסכם זה ומתחייב לחתום על כל מסמך בקשר לכך ככל שיידרש 

אין באמור כדי להוות מצג ו/או התחייבות כי בניית הפרויקט תעשה באמצעות  ע"י הבנק, מיד עם דרישה.

 ליווי בנקאי. 

 אמור להלן:יחול הבניית הפרויקט תעשה באמצעות ליווי בנקאי ככל ש .11.1

כל סכום המגיע לחברה מהקונה על פי הוראות הסכם זה, למעט סכומים שהינם החזר הוצאות  .22.2.2

ששילמה החברה תחת הקונה, ישולמו אך ורק באמצעות פנקס השוברים שיונפק ע"י הבנק 

 המלווה וכי תשלום באמצעות השוברים מהווה תנאי לקבלת הבטוחה על פי חוק המכר דירות.

שלא לערוך בשוברי התשלום כל תיקון, תוספת או שינוי, וזאת מלבד רישום  הקונה מתחייב .22.2.2

שם הקונה ומספר זהותו כמופיע בכותרת ההסכם במועד חתימתו, וכן רישום הסכום לתשלום 

בכל שובר משוברי התשלום במועד התשלום, כאשר כל אלה ייעשו בכתב יד קריא וברור. כמו 

פנקס השוברים )כשהוא כולל את השוברים שנותרו עד כן, מתחייב הקונה להשיב לחברה את 

המועד הרלבנטי( בכל מקרה בו בוטל ההסכם וזאת עם דרישה או עם סיום תשלום התמורה, 

 לפי המוקדם.   

הקונה מתחייב, כי מיד לאחר שיפקיד תשלום כלשהו עפ"י הסכם זה בחשבון הפרויקט ולא  .22.2.3

קונה בכתב לחברה ולבנק המלווה על ביצוע שעות ממועד ההפקדה, יודיע ה 14יאוחר מחלוף 

ההפקדה ויצרף להודעה את השובר לתשלום נושא חותמת הבנק המעידה על התשלום וכן 

יצרף אישור מהבנק על הסכום שהופקד, מועד ההפקדה ומספר האסמכתא, ככל שפרטים אלה 

 אינם כלולים בשובר.

ום על פי מועד פרעונו בפועל של המציא הקונה את השובר ואישור הבנק כאמור, יחושב התשל .22.2.4

התשלום בחשבון הפרויקט. לא המציא הקונה את השובר ואת אישור כאמור במועד, תהא 
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החברה רשאית לזקוף את התשלום על פי המועד בו הועבר בפועל לחשבון הפרויקט או על פי 

 המועד בו הומצא לה השובר והאישור הנ"ל ע"י הקונה, לפי שיקול דעתה.

ע ומסכים לכך, כי אין לבנק המלווה כל מחויבות מכל מין וסוג שהם כלפי הקונה הקונה מוד .22.2.5

בקשר לבניה ולהסכם, וכי לקונה אין ולא תהיינה כל זכויות, טענות, דרישות ו/או תביעות מכל 

 מין וסוג שהם כלפי הבנק, למעט זכויותיו על פי הבטוחה, ככל שהתקבלה ע"י הבנק.

אשר את פרטי חשבון הליווי ושם הפרויקט באחד האמצעים ידוע לקונה, כי הוא יוכל ל .22.2.6

ככל ופרטי חשבון הליווי אינם ידועים במועד חתימת  המפורטים בנספח התנאים המיוחדים.

ההסכם בשל העובדה כי טרם נלקח ליווי בנקאי על ידי החברה תודיע החברה לקונה על פרטי 

הקונה מתחייב לחתום על כל  בכתב. חשבון הליווי ועל האמצעים לאישורו בהודעה מיוחדת 

מסמך שידרש ע"י הבנק המלווה עם דרישה הבנק בקשר עם הליווי הבנקאי ואופן ביצוע 

 תשלומם התמורה. 

 מימון רכישת הדירה באמצעות בנק הקונה  .11

לבקשת הקונה, תיתן החברה התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק המלווה אשר תנאיה יהיו אך ורק  .11.1

. בכל מקרה, עד לתשלום מלוא התמורה, יכלול יה, לפי בחירתהשיהיה מקובל עלרה או בנוסח החבבנוסח 

נוסח ההתחייבות סעיף לפיו מותנית ההתחייבות לרישום משכנתא בהעברת מלוא סכום ההלוואה ישירות 

 לחברה על חשבון התמורה.

הקונה, ימלא הקונה אחר ביקש הקונה לקבל מהחברה התחייבות לרישום משכנתא על הנכס לטובת בנק  .11.1

 התנאים המפורטים להלן וימציא לחברה את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

אישור בנק הקונה כי קיבל הוראות בלתי חוזרות מהקונה להעביר לחברה את מלוא כספי  .23.2.2

 ההלוואה ע"ח תמורת הנכס וכי הוא יפעל בהתאם.

ות לרישום משכנתא כאמור, בנוסח בקשה חתומה ע"י הקונה להוציא לבנק הקונה התחייב .23.2.2

שיוסכם על ידי החברה. בכל מקרה יכלול כתב ההתחייבות סעיף, לפיו מותנית ההתחייבות 

לרישום משכנתא בהעברת מלוא סכום ההלוואה ישירות לחברה על חשבון התמורה וכי 

במקרה של ביטול ההסכם תהיה מחויבת החברה אך ורק בהשבת הכספים שהועברו אליה ע"י 

 להלן. 28.1הבנק לאחר קיזוז הפיצוי המוסכם שבסעיף 

 מהתמורה. לפחות 50%שילם לחברה קודם לקבלת ההלוואה הנ"ל  .23.2.3

למען הסר ספק מובהר, כי האחריות למימון רכישת הדירה מוטלת על הקונה, ובשום מקרה לא ישמע 

קשורה לבנק הקונה ו/או מכל סיבה שהיא ה הקונה בטענה כי לא עמד בתנאי ההסכם עקב קשיי מימון

 . ו/או מכל סיבה אחרת

נתנה החברה התחייבות לרישום משכנתא לבנק המלווה הרי שהקונה מוסר בזאת לחברה ולבנק הוראות  .11.1

 בלתי חוזרות כדלקמן:

לבצע את רישום הדירה על שמו רק אם באותו מעמד תירשם משכנתא לטובת הבנק המלווה  .23.3.2

החברה נתנה, וכל עוד לא ניתן לרשום משכנתא בסכום הנקוב בהתחייבות לרישום משכנתא ש

 לטובת הבנק המלווה יידחה גם ביצוע רישום הדירה על שמו.

להסב כל בטוחה שתימסר לידי הקונה לבנק המלווה או לדאוג לרישום בטוחה לטובת הבנק  .23.3.2

תסכים  21הרה כאמור בסעיף היה ותירשם לזכות הקונה הערת אזהמלווה על פי הענין. 
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ום התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק של הקונה ובלבד שהבנק של הקונה החברה לריש

  .הפקיד בידי החברה הסכמה למחיקת הערת האזהרה במקרה של המרת הבטוחה

להלן, בכל מקרה בו יגיע לקונה סכום כסף כלשהו מהחברה בין עקב ביטול  28.8בכפוף לסעיף  .23.3.3

חרת, יהיו החברה והבנק רשאים )מבלי ההסכם, בין עקב מימוש בטוחה ובין מכל סיבה א

שהדבר יטיל עליהם כל חובה לעשות כן( לשלם תחילה לבנק המלווה מתוך הסכום האמור, 

במועד שבו יהיה הקונה זכאי לקבלו, כל סכום שידרוש הבנק המלווה לצורך שחרור החברה 

קנס, ריבית  והבנק מהתחייבויותיהם כלפיו )לרבות על פי בטוחה שנמסרה לו( ובכלל זה כל

עמלת פירעון מוקדם או עמלת ביטול, מבלי שתוטל על החברה או על הבנק כל חובה לבדוק 

את צדקת דרישת הבנק המלווה, וזאת אף אם עלה הסכום שדרש הבנק המלווה על הסכום 

 המגיע לחייב, שאז רשאית החברה לשלם את מלוא הסכום שדרש הבנק המלווה.

ות דלעיל אף במקרה של סתירה בינה לבין הוראות ההסכם, לפעול על פי הוראות ההתחייב .23.3.4

והקונה מסיר את האחריות מהחברה לכל נזק שיגרם לקונה בקשר לכך. כן מתחייב הקונה 

 לשפות את החברה בגין כל נזק הוצאה או חסרון כיס שיגרם לה עקב חתימתה על ההתחייבות.

תא ליותר מבנק מלווה אחד הרי שהאחריות היה והקונה יבקש מהחברה למסור התחייבות לרישום משכנ .11.1

להסדר בין הבנקים המלווים בקשר לסדרי העדיפויות בין המשכנתאות תחול על הקונה בלבד והוא 

מתחייב כי בכל מקרה כזה ידאג לקבל את הסכמת כל הבנקים המלווים למתן כל הלוואה נוספת. נמנע 

ברה לסרב לתת התחייבות נוספת, אך אם הקונה מלהביא את הסכמת כל הבנקים המלווים רשאית הח

נתנה התחייבות כזו, ובעקבות זאת הפרה החברה התחייבות אחרת שניתנה על ידה, ישפה הקונה את 

 החברה במלוא הנזק שנגרם לה ובכלל זה הוצאות משפטיות.

 מיסים ותשלומים .11

טלים העירוניים  החברה תישא, בגין התקופה שעד מועד המסירה, במיסים, בארנונות, באגרות ובהי .11.1

 - 24.1והממשלתיים החלים ו/או שיחולו על  הנכס ו/או על הקרקע ו/או על הבנין, בכפוף לאמור בסעיפים 

 להלן.  24.4

הקונה ישא, בגין התקופה החל ממועד המסירה ואילך, במיסים, בארנונות, באגרות ובהיטלים העירוניים  .11.1

המחזיק בו על פי כל חיקוק, לרבות ארנונה עירונית,  והממשלתיים שהוטלו או שיוטלו על הנכס ו/או על

וכן מס רכוש, עירוני או ממשלתי, ככל שיחול ובכל  ו/או שפ"פ מים, ביוב, אגרת שמירה, אגרת/היטל שצ"פ

 מס, אגרה, מילווה או היטל חדשים, שאינם קיימים ו/או מוטלים במועד חתימת הסכם זה.

מועד המסירה ואילך, בתשלומים עבור שירותים המסופקים לנכס כמו כן ישא הקונה, בגין התקופה החל מ

ו/או לבנין ע"י רשויות ו/או גופים מוסמכים, בין כצריכה פרטית ובין כצריכה משותפת כגון, חשמל, גז, 

 לעיל.  1מים, טלפון וכיו"ב ובתשלומים בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף כקבוע בסעיף 

פה החל ממועד המסירה ואילך, בהיטלי פיתוח שיוטלו על הנכס ו/או על בנוסף, ישא הקונה, בגין התקו

המתחם ו/או על הבנין על ידי הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת אחרת, וזאת מבלי לגרוע מהאמור 

 להלן.  24.20בסעיף 

 בהם.  מובהר כי המיסים כלעיל המוטלים על הקונה בגין המתחם ו/או הבנין יחולו עליו לפי חלקו היחסי

מוסכם כי התמורה נקבעה בהתחשב במיסים, באגרות, בהיטלים בשיעוריהם כפי שהם ביום חתימת הסכם  .11.1

לעיל, ישא הקונה בכל מס, אגרה, מילווה או היטל חדשים שיוטלו מכוח  24.1זה. למרות האמור לסעיף 

כם זה, ככל שהם חוק ו/או תקנות ו/או חוקי עזר על רוכשי דירות, ושאינם קיימים ביום חתימת הס

וזאת גם עבור התקופה מיום  -מתייחסים לנכס או למכירתו לקונה ו/או המוטלים על רוכשי דירות 
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חתימת הסכם זה ואילך. במקרה שבחוק ו/או בתקנות ו/או בחוקי העזר לא ייקבע על איזה צד חל 

 יישאו הצדדים בתשלום הנ"ל בחלקים שווים.  -התשלום שהוטל כאמור 

 בר נוגד האמור לעיל, לענין היטלי השבחה יחולו ההוראות כדלקמן:למרות כל ד .11.1

החברה תישא בהיטל השבחה המוטל על הנכס ו/או הבנין ו/או המתחם מכוח תוכניות בנין עיר שאושרו 

 לפני חתימת הסכם זה בגין זכויות הבניה שנוצלו על ידה, לרבות לצורך בניית הנכס.

, בקשות ל הנכס ו/או הבנין ו/או המתחם מכוח תוכניות בנין עירהקונה ישא בכל היטל השבחה שיוטל ע

שיאושרו לאחר חתימת הסכם זה, ואולם במקרה שזכויות בניה מכוח  להקלות ו/או בקשות לשימוש חורג

 5.1אלה ימומשו בפועל על ידי החברה בבנית הבנין והנכס ו/או בהתאם לקבוע בסעיף או בקשות תוכניות 

 היטל השבחה בגינן.לעיל, תישא החברה ב

מס רכישה החל על העסקה נשוא ההסכם ישולם על ידי הקונה ישירות לרשויות המס על אחריותו, במועד  .11.4

החוקי לכך והקונה מתחייב להמציא לחברה אישור על העדר חוב בגין מס רכישה בסמוך לאחר מכן. ככל 

מובהר בזאת כי היא תיערך על פי שתיערך על ידי החברה או מי מטעמה שומה עצמית עבור הקונה, הרי ש

בקשת הקונה ולאחר שנמסר לו כי באפשרותו להכין את השומה העצמית בכל דרך שימצא לנכון. החברה 

אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לדיווח על העסקה לרשויות המס, לשומה העצמית, לשומה הסופית 

  יה לקונה כל טענה כלפיה בקשר לכך.שתקבע על ידי רשויות המס, ולכל הקשור והכרוך בכך, ולא תה

הקונה ישלם את כל התשלומים ו/או יפקיד פקדונות שידרשו לצורך חיבור הדירה לרשתות המים, החשמל  .11.4

 לעיל.  1.1והגז כאמור בסעיף 

ו/או ו/או מחיקתה ו/או רישומה מחדש  ההערת האזהר הקונה ישלם את כל האגרות הדרושות לרישום .11.4

ו/או הערת אזהרה בקשר לכך )לרבות מחיקתה  לרישום משכנתא על זכויותיוהדירה על שמו ו רישום

ככל שהחברה התבקשה על ידי הקונה לרשום וכן את הוצאות רישום הבית המשותף.  ורישומה מחדש(

משכנתא כאמור או שהחברה נתנה לבקשת הקונה התחייבות לרישום משכנתא על זכויותיו בנכס. האגרות 

 .כמפורט בנספח התנאים המיוחדים או עם דרישת החברה ישולמו בסמוך לרישום

וכי החל ממועד חתימת  מתחםהשל  הצמוד מובהר, כי התמורה כוללת אך ורק את העבודות הפיתוח .11.4

ושאינו ידוע  בקשר לעבודות הפיתוח הנוספות, ככל שידרששיוטל חדש ו/או נוסף הסכם זה כל תשלום 

על הקונה והקונה מתחייב לשלם במועדם את כל התשלומים יחול  ,לחברה במועד החתימה על הסכם זה

מכל סוג שהוא, שיוטלו ע"י הרשויות בגין עבודות הפיתוח הנוספות גם אם טרם נרשמה זכותו בנכס 

בלשכת רישום המקרקעין. הוטלו תשלומים כנ"ל על יותר מאשר על הנכס בלבד, ישלם הקונה חלק יחסי 

ת או החברה. ככל שהחברה תידרש לבצע את עבודות הפיתוח מן התשלומים הנ"ל לפי קביעת הרשו

הנוספות, ישלם הקונה לחברה את חלקו היחסי בהוצאות ביצוע אותן עבודות, בתוספת מע"מ כדין, וזאת 

 יום מכל דרישת תשלום. 50תוך 

 לעיל. 1.5הקונה ישא בהוצאת בגין אחזקה שוטפת של הרכוש המשותף כאמור בסעיף  .11.5

סכום הנקוב בנספח התנאים המיוחדים בהתאם לתנאים המפורטים שם, כהשתתפות הקונה ישלם את ה .11.15

, בנספח התנאים המיוחדים 5ויתר התשלומים המפורטים בסעיף  בהוצאות החברה בקשר לרישום

לרבות בגין הוצאותיה הכלכליות והמשפטיות של החברה כמפורט , בתוספת הפרשי הצמדה ומע"מ כדין

 . שם

 ייפוי כוח .14
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להבטיח את קיום התחייבויות הקונה בהסכם מתחייב הקונה להמציא לחברה במועד חתימת על מנת  .14.1

  -חתומים על ידו ומאושרים ע"י נוטריון )להלן  'דנספח העתקים של יפויי הכח,  1הסכם זה 

"(. הקונה ישא בכל ההוצאות בקשר למתן ייפוי הכוח. מובהר בזאת כי כל עוד לא הומצאו ייפוי ייפוי הכח

כאמור, תהיה החברה רשאית שלא להעביר לקונה העתק חתום מההסכם ו/או להתנות את קיום  הכח

התחייבויותיה או פעולות אחרות שהיא רשאית לבצע, ובכלל זה מתן התחייבות לרישום משכנתא ומסירת 

 הדירה לידי הקונה, בהמצאת ייפוי כוח.

ובע ממנו ובכלל זה ביצוע כל פעולה ייפוי הכוח ישמש אך ורק לשם ביצוע הוראות ההסכם וכל הנ .14.1

 תכנונית או רישומית שהחברה זכאית לבצעה על פי הוראות ההסכם.

מתן ייפוי הכוח לא יטיל על מיופי הכוח חובה לפעול על פיו ולא ישחרר את הקונה מן החובה למלא  .14.1

 בעצמו אחר התחייבויותיו בהסכם ולחתום בעצמו על המסמכים הקשורים בהם.

לפי שיקול  זה מהווה הוראות בלתי חוזרות של הקונה למיופי הכוח לפעול על פי ייפוי הכוח האמור בסעיף .14.1

. הוראות אלה הן בלתי חוזרות ולא ניתנות לשינוי בהתחשב בכך שזכויות צד שלישי, ובין היתר דעתם

 החברה, בנק הקונה, הבנק המלווה וקונים אחרים תלויות בכך.

 העברת זכויות .14

להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה לפי ההסכם לכל אדם או גוף משפטי, בכפוף  החברה תהיה זכאית .14.1

 .לזכויות הקונה עפ"י הסכם זה

עד למועד המסירה וקיום כל התחייבויות הקונה שעליו למלא על פי ההסכם עד למועד המסירה, לא יהיה  .14.1

עפ"י הסכם זה לצד שלישי  הקונה רשאי להעביר בכל דרך שהיא את התחייבויותיו ו/או את  זכויותיו

כלשהו, ובכלל זה בדרך של מכירה, ויתור, הסבה, מתנה ושיעבוד. לאחר מועד המסירה וקיום כל 

התחייבויות הקונה שעליו למלא עד מועד זה, יהיה רשאי הקונה להעביר את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י 

הסכמת החברה אשר תינתן בכפוף לקיום  "(, בכפוף לקבלתמקבל הזכויות" -הסכם זה לצד שלישי )להלן 

 כל התנאים הבאים:

הקונה ומקבל הזכויות יחתמו על בקשה להעברת זכויות בנוסח המקובל בחברה, לפיו, בין  .26.2.2

היתר, מקבל הזכויות יקבל על עצמו את כל התחייבויות הקונה כלפי החברה כבהסכם, לרבות 

 אלו שהיה על הקונה למלא קודם להגשת הבקשה.

ימציא לחברה הסכם חתום בינו לבין מקבל הזכויות בדבר העברת הזכויות בדירה וכן  הקונה .26.2.2

אישורים כי שולמו כל האגרות והתשלומים החלים על הדירה ו/או על העברת הזכויות בדירה, 

ובכלל זה אישורים מאת מנהל מס שבח בגין תשלום/פטור מס שבח ומס רכישה מופנים 

מס רכישה שהיה על הקונה לשלם בגין רכישת הדירה  ללשכת רישום המקרקעין )לרבות

מהחברה( ואישור מאת הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך העברת 

 הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

 ככל שבידי הקונה בטוחה, לרבות הערת אזהרה, הוא ימציא לחברה אישור בדבר ביטולה. .26.2.3

ים של ייפוי כוח בנוסח המקובל בחברה באותה עת העתק 1מקבל הזכויות ימסור לחברה  .26.2.4

 חתומים על ידו ומאומתים על ידי נוטריון.

הקונה ימציא אישור מאת נציגות הבית המשותף ו/או חברת הניהול בדבר העדר חובות  .26.2.5

 כלפיהן.
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אם מסרה החברה לידי בנק הקונה התחייבות לרישום משכנתא או כל התחייבות אחרת,  .26.2.6

אישור בדבר סילוק ההלוואה או גרירתה וכן שחרור החברה ימציא הקונה לחברה 

מהתחייבותה לרישום משכנתא ו/או מכל התחייבות אחרת, לרבות ביטול הבטוחה אם ניתנה 

 לבנק הקונה.

הקונה ישלם לחברה את הוצאותיה בגין הטיפול בהעברה בהתאם לנהוג אצלה באותה עת  .26.2.7

למקבל הזכויות או מהתמורה שצוינה  ממחיר מכירת הדירה 0.5%ובשיעור שלא יעלה על 

 בטופס הדיווח לרשויות המס, ובכפוף להוראות כל דין.

הקונה ימציא אישור להנחת דעת החברה, בדבר סילוק כל עיקול או שעבוד על זכויות הקונה  .26.2.8

 בנכס ו/או בדבר הסרת כל מניעה אחרת לאישור העברת הזכויות.

ירה ו/או להעברה הזכויות, לרבות על פי כל דין מקום שנדרש אישור של צד שלישי למכירת הד .26.2.9

)כגון במקרה שהקונה או מקבל הזכויות הוא תושב חוץ, קטין, פסול דין וכיו"ב(, הקונה ומקבל 

 הזכויות את אישורו של אותו צד שלישי.

מבלי לגרוע מהאמור, הקונה ומקבל הזכויות ימלאו אחר כל דרישה חוקית של החברה וימציאו לחברה כל 

סמך אחר הדרושים לדעת החברה לצורך העברת זכויות הקונה בדירה למקבל הזכויות, כמו כן מובהר כי מ

 להלן. 21.5.4כל העברת זכויות כאמור כפופה לקבל אישור מנפיק הבטוחה, כאמור בסעיף 

 הבטחת כספי הקונה .14

וראות ההסכם ידוע לקונה כי הוא זכאי להבטחת הכספים ששילם לחברה על חשבון התמורה על פי ה .14.1

בטחת השקעות באחת האפשרויות הבאות: ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, הערת מכר הבהתאם לחוק ה

 בטחת השקעות. מכר האזהרה, משכנתא, רישום, הכול בהתאם להוראות חוק ה

את הכספים שישלם על חשבון התמורה בדרך של רישום הערת בחרה להבטיח ידוע לקונה כי החברה  2.717

ואולם החברה תהיה רשאית  מהתמורה, 1%לאחר תשלום בטחת השקעות מכר הלחוק ה אזהרה  בהתאם

בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להחליף את הערת האזהרה בבטוחה חליפית אחרת בהתאם לחוק 

בטחת השקעות, לרבות באמצעות ערבות חוק מכר או פוליסת ביטוח ובמסגרת זו תמחק הערת מכר הה

רשאית להחליף את הערבות או את פוליסת החברה וכן תהיה  טוחה החליפיתכנגד המצאת הב האזהרה

והקונה מסכים לאמור לעיל  הבטחת השקעות הביטוח שוב ברישום הערת אזהרה בהתאם לחוק המכר

שא ימובהר כי באגרות בגין רישום הערת אזהרה ומחיקתה יומוותר על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך. 

החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים שתמצא לנכון כדי להביא להחלפת תהיה  הקונה. להבטחת האמור,

 .שנמסר לחברה ובכלל זה לעשות שימוש בייפוי הכוח ובכלל זאת לצורך מחיקת הערת האזהרה הבטוחה

עם יצירת הבטוחה החליפית תהיה הבטוחה הקודמת בטלה ומבוטלת ללא צורך בהסכמת הקונה או בכל  .14.1

את הבטוחה )במקרה של ערבות חוק מכר או פוליסת הביטוח( שיב לחברה פעולה אחרת והקונה י

לדרישתה הראשונה כנגד קבלת הבטוחה החליפית כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקונה 

לשתף פעולה עם החברה לצורך זה ככל שיידרש ובכלל זה לחתום על כל מסמך דרוש ולמסור ולקבל כל 

לנקוט בכל  םרשאי והיו/או באי כוחה יהבטוחה כאמור. מובהר, כי החברה  מסמך הדרוש לצורך החלפת

' ד, נספח האמצעים שתמצא לנכון כדי להביא להחלפת הבטוחה ובכלל זה לעשות שימוש בייפוי הכוח

 .להסכם זה

להתקשר עם בנק ו/או על פי שיקול דעתה המוחלט  בנוסף, ידוע לקונה כי החברה תהיה רשאית בכל עת  .14.1

פיננסי אחר לצורך קבלת ליווי למימון בניית הפרויקט ו/או לצורך הנפקת ערבויות חוק מכר או גורם 

ולצורך כך תהיה רשאית לצורך כך לשעבד את זכויותיה במתחם ואת זכויות הקונה בבנין פוליסות ביטוח 
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כות אחרת. ללא כל הגבלה בסכום ובאופן שזכויות בעל השעבוד תהיינה קודמות ועדיפות על כל זובנכס 

השעבוד יכול שיהיה לטובת מי שהחברה תמצא לנכון מעת לעת, לרבות לטובת הבנק המלווה של 

הפרויקט ובלבד שהנכס יהיה משוחרר או מוחרג מכל שעבוד כאמור במועד רישום הערת אזהרה לטובת 

כך יל אמור לעלהבלתי מותנית ובלתי חוזרת  הקונה נותן את הסכמתו הקונה או בסמוך לאחר מכן.

ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב הקונה להמציא 

מבלי לגרוע ו/או לחתום על כל מסמך כפי שידרש על ידי החברה ו/או הגורם המממן עם דרישתם. 

ה ו/או לצורך ', לצורך מתן הסכמת הקונדמהאמור, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ביפוי הכח, נספח 

 ביצוע כל פעולה הנדרשת בקשר עם האמור לעיל.

 יחולו הוראות אלה: הרה בערבות חוק מכר או בפוליסת ביטוחזאהבמקרה של החלפת הערת  .14.4

 תחייב לפעול על פיה.ילתוכנה ויתן הסכמתו קרא בעיון את הוראות הבטוחה ויהקונה  .27.5.2

חברה להעביר למנפיק הבטוחה את הוראה בלתי חוזרת ל בחתימתו על הסכם זה, נותןהקונה  .27.5.2

כל זכויותיו על פי ההסכם, בכל מקרה שמנפיק הבטוחה ישלם את הסכום המגיע לקונה על פי 

  הבטוחה.

בסמוך למועד המסירה וכתנאי למסירת הדירה לידי הקונה יפקיד בנאמנות הקונה לדרישת  .27.5.3

ם אחר עליו תורה החברה את הבטוחה בידי עורך הדין המטפל ברישום הדירה או בידי גור

החברה, ובלבד שעוה"ד או הגורם האחר, לא יעביר את הבטוחה לידי החברה או לבנק המלווה 

הבטחת השקעות המתירים לחברה לבטל את הבטוחה המכר קודם להתקיים התנאים בחוק 

 האמורה.

הקונה מוותר על זכותו לרשום הערת אזהרה בהתאם לחוק המקרקעין על המתחם או כל חלק  .27.5.4

ו, בגין התחייבות החברה על פי ההסכם, בין לפני רישום הבית המשותף ובין לאחריו, ללא ממנ

הסכמה בכתב ומראש של החברה שתינתן על פי שיקול דעתה. נרשמה הערת אזהרה על פי 

ההסכם ללא הסכמת החברה, תהיה החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה לראות בכך הפרה 

ע ביתר תרופותיה, לפנות לרשם המקרקעין בבקשה למחוק יסודית של הסכם זה ומבלי לפגו

את הערת האזהרה על פי בקשת החברה בלבד, ללא צורך בנקיטת הליך כלשהו או בהסכמת 

הקונה, ויראו בחתימת הקונה על ההסכם הסכמה למחיקת הערת האזהרה ולשימוש בייפוי 

ולו על הקונה. מבלי לעיל וכל ההוצאות בקשר לכך יח 25הכוח עליו חתם בהתאם לסעיף 

לגרוע מהאמור, ידוע לקונה כי רישום הערת אזהרה ביוזמתו עלול לעכב את הליכי החלוקה 

מחדש והליכי הבית המשותף וכי הדבר עלול לגרום לחברה להפר את התחייבויותיה כלפי 

 קונים אחרים ולהסב לה נזקים כבדים.

 של מנפיק הבטוחה בכתב.כל שינוי ו/או ביטול של ההסכם מותנה בקבלת הסכמתו  .27.5.5

לעיל, העברת זכויות הקונה בדירה כפופה לאישור בכתב  21מבלי לפגוע בהוראות סעיף  .27.5.6

 ומראש של מנפיק הבטוחה וזאת כל עוד לא פג תוקף הבטוחה.

 הפרות ותרופות .14

 .2010 -על הפרת ההסכם יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  .14.1

ו/או כל חלק ממנה ו/או כל תשלום אחר החל על הקונה עפ"י הסכם זה במועדו  אי תשלום התמורה .14.1

כמו כן אי  .לעיל, יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ע"י הקונה 24 -ו  21, 22ובמלואו, לרבות עפ"י סעיפים 

 זה, יחשב הפרה יסודית של ההסכם ע"י הקונה. 1קבלת הנכס במועד המסירה בתנאים כמפורט בסעיף 
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הקונה הסכם זה הפרה יסודית או הפר הקונה הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה בתוך שבעה ימים הפר  .14.1

 20מיום שהחברה דרשה ממנו לעשות כן, תהיה החברה רשאית בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב בת 

ימים לקונה לפעול למימוש זכויותיה עפ"י הסכם זה ו/או הדין במקרה של הפרה, ובכלל זאת, לבטל את 

ההסכם ולמכור את הנכס לאחר, למנוע בעד כניסתו של הקונה לנכס, לעכב את מסירת הנכס לידיו, 

 לדרוש את פינויו מהנכס, הכל לפי בחירת החברה.

מבלי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרה, הרי שבכל מקרה בו בוטל ההסכם, התבטל או פקע כדין  .14.1

מה, ישיב כל צד למשנהו כל דבר שקיבל ממנו על פי מכל סיבה שהיא, בין בהסכמה ובין שלא בהסכ

ובכלל זה תהיה הבטוחה בטלה ומבוטלת. מבלי לגרוע מכלליות  ,לקמן 28.1בכפוף לאמור בסעיף , ההסכם

האמור ומכל הוראה אחרת של ההסכם תנאי להשבת חלק התמורה ששולם על ידי הקונה בפועל הינו 

 התקיימות כל התנאים הבאים:

על כל מסמך ותצהיר הנדרשים לצורך הודעה לכל רשות שהיא על ביטול או  הקונה יחתום .28.4.2

 פקיעת הסכם המכר, לרבות על תצהיר ביטול לרשויות המס.

. ו/או תמחק הערת האזהרה, לפי הענין הקונה ישיב לחברה את הבטוחה לדרישתה הראשונה .28.4.2

ה ככל שיידרש מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקונה לשתף פעולה עם החברה לצורך ז

ו/או  ובכלל זה לחתום על כל מסמך דרוש ולמסור כל מסמך הדרוש לצורך ביטול הבטוחה

כאמור. כן מובהר כי החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים  מחיקת הערת האזהרה

 שתמצא לנכון כדי להביא לביטול הבטוחה ובכלל זה שימוש בייפוי הכוח.

יב לחברה את כל שוברי התשלום אשר לא נעשה בהם הקונה ישככל שניתן ליווי בנקאי,  .28.4.3

 שימוש.

ככל שהחזקה בדירה טרם נמסרה לקונה תהיה החברה פטורה ממסירתה, וככל שנמסרה  .28.4.4

ימים ממועד קבלת הודעת החברה  1החזקה בדירה לקונה יסלק הקונה את ידו מהדירה בתוך 

ב בו הייתה במועד בדבר ביטול או פקיעת ההסכם כשהדירה ריקה מכל אדם וחפץ ובמצ

 המסירה.

בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי הקונה המזכה את החברה בביטול ההסכם ישלם הקונה לחברה סכום  .14.4

)עשרה אחוז( מהתמורה כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, ובלבד שניתנה לקונה הודעה  20% -השווה ל

לסכום הפיצוי יתווספו הפרשי הצמדה ימים מיום מתן ההודעה.  1על הפרת ההסכם והוא לא תיקנה תוך 

 החל ממועד בו זכאית החברה לבטל את ההסכם ועד לתשלומו בפועל.

בנוסף על כל תרופה אחרת שיש לחברה, הרי שבגין כל פיגור שיפגר הקונה בתשלום כל סכום המגיע ממנו  .14.4

חריגה שתהיה לפי ההסכם, ישלם הקונה לחברה על כל סכום שיפגר בתשלומו ריבית בשיעור הריבית ה

נהוגה בבנק מזרחי טפחות בע"מ )בתוספת כל עמלות הקצאה, חריגה וכו'( בחישוב המקובל בבנק הנ"ל 

לשנה. חישוב הריבית יהא על בסיס  4%ממועד הפירעון הנקוב בהסכם ועד לתשלומו בפועל ובתוספת 

ר הנהוג בעת התשלום ריבית דריבית חודשית מצטברת. לסכום הריבית יתווסף מע"מ על פי הדין, בשיעו

 בפועל.

בחרה החברה בביטול ההסכם כאשר היא זכאית לכך, תשיב החברה לקונה את החלק מהתמורה ששולם  .14.4

על ידו בפועל בתנאים הבאים כשההשבה תבוצע מתוך תשלומים בפועל שיתקבלו ממכירת הדירה לקונה 

 שיתברר סופית סכומם:לאחר ורק לאחר ניכוי כל הסכומים המפורטים בסעיף זה שלהלן ולאחר 

הוצאות החברה בגין החזרת מצב הדירה לקדמותו, אם בוצעו בה שינויים ותוספות והחברה  .28.7.2

 לעיל, או אם בוטל ההסכם לאחר שנמסרה הדירה לקונה. 5בחרה לעשות כן כאמור בסעיף 
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לעיל או סכום נזקי החברה בפועל על פי הגבוה  28.5הפיצויים המוסכמים הנזכרים בסעיף  .28.7.2

 ניהם.שבי

כל תשלום ששילמה החברה לבנק המלווה או שהיא חייבת בתשלומו על פי ההוראות הבלתי  .28.7.3

 לעיל. 25חוזרות שנתן הקונה כבסעיף 

התברר לאחר שנוכו כל הסכומים כלעיל כי סכום הניכויים עולה על חלק התמורה ששולם על ידי הקונה 

 ישלם הקונה לחברה את ההפרש ביניהם.

 ה לרשויות יושב לקונה ככל ועד כמה שזה יושב לחברה על ידי הרשויות.מע"מ שהעבירה החבר .14.4

ימים ושלא בשל סיבה התלויה בקונה  10  -נדחה מועד המסירה מעבר למועד המסירה הצפוי מעבר ל  .14.5

לעיל, יהא הקונה זכאי במועד  1.5ו/או באי מילוי התחייבויותיו ושלא בשל הסיבות המפורטות בסעיף 

דשי קבוע בסכום כפי שיקבע ע"י החברה בהתאם לקבוע לענין זה בחוק המכר דירות המסירה לפיצוי חו

וזו תהיה תרופתו היחידה. למען הסר ספק מובהר, כי בשום מקרה לא יהיה הקונה זכאי לפיצוי מעבר 

לסכום האמור בגין כל נזק שיגרם לו לטענתו בגין האיחור במסירה ובכלל זה נזק שיגרם לו עקב הפרת 

 ויות אחרות שנטל על עצמו, דמי שכירות ששילם, ריבית או הוצאות אחסון והעברת תכולה.התחייב

הקונה לא יהיה רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מהחברה מכל סכום שיגיע לחברה  וכן לא תעמוד לו כל  .14.15

 זכות עיכבון על רכוש של החברה מכל סוג שהוא, לרבות על הדירה או כל חלק אחר בבנין.

 כללי .15

ם בזאת כי תנאי ההסכם משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו, כי הקונה קונה את מוסכ .15.1

הדירה אך ורק בהסתמך על האמור בהסכם, וכי כל ההבטחות, הפרסומים, ההצהרות, המצגים, ההסכמים, 

א הטיוטות וההתחייבויות בע"פ או בכתב שאינם נכללים בהסכם ושנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו, ושל

נכללו במפורש בהסכם יהיו בטלים ומבוטלים, לא ישמשו לפרשנות ההסכם ולא יחייבו את הצדדים באופן 

לכך ובהתאם לזאת מוותרים הצדדים על כל טענה, זכות או תביעה שיש להם או שתהיה להם -כלשהו; אי

 אם בכלל מכוח המסמכים דלעיל.

על פי כל דין או לא השתמש בזכות כאמור  לא השתמש צד להסכם בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או .15.1

 לא יחשב הדבר כוויתור על הזכות האמורה. -במועד 

ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד למשנהו במקרה מסוים לא יהוו תקדים למקרה אחר. לענין ההסכם לא  .15.1

, יהא תוקף לשום ויתור או ארכה אלא אם ניתנו בכתב. כל שינוי של ההסכם חייב להיעשות בכתב

 במפורש ובחתימת הצדדים.

החברה תהיה רשאית, מבלי לגרוע מהוראות והתרופות הקבועות בהסכם זה בקשר לאי ביצוע כל תשלום  .15.1

החל על הקונה במועדו ובמלואו,  לשלם תחת הקונה כל תשלום שחל על הקונה עפ"י הסכם זה ו/או הדין 

ם ו/או בדין, בכפוף למתן הודעה ואשר לא שולם על ידו במועד הקובע בהסכם זה, בדרישת התשלו

ימים לפחות. במקרה כאמור מתחייב הקונה מתחייב לשלם לחברה לדרישתה  1מוקדמת בכתב לקונה בת 

הראשונה, כל תשלום או הוצאה ששולמו או הוצאו כאמור בצירוף בצרוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים 

המלא בפועל של כל סכום כנ"ל ובצירוף  לעיל מחושבת מיום התשלום ועד להחזר 28.5כמפורט בסעיף 

 מע"מ כדין.

החברה לא תהיה בשום מקרה אחראית לקבלת כל אישור הנדרש על פי דין או על פי הסכם  עקב זהות  .15.4

הקונה דוגמת אישור בית המשפט אם הקונה קטין, חסוי וכיו"ב. במקרה כאמור מתחייב הקונה להמציא 
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הומצא האישור כאמור בתוך שישים ימים מיום חתימת ההסכם  ימים. לא  10לחברה אישור כאמור בתוך 

 אזי יהווה הדבר הפרה יסודית והחברה תהיה רשאית לבטלו והקונה מוותר על כל טענה בקשר לכך.

הקונה מצהיר שידוע לו כי משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' מייצגים את החברה בעסקה  .15.4

ונה בלבד, וכי הקונה רשאי והחברה אף ממליצה לו להיות מיוצג נשוא ההסכם ואינם מייצגים את הק

בעסקה זו ע"י עו"ד אחר. למרות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי לא תהיה מניעה כי משרד עו"ד 

 אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' יטפלו ברישום זכויות הקונה בדירה כאמור בהסכם זה ובכל הכרוך בכך.

החברה ובכפוף לחתימת ההסכם ע"י מורשי ק אם יאושרו תנאיו על ידי הנהלת קפו רהסכם זה ייכנס לתו .15.4

 , ובכפוף לפרעון התשלום הראשון.ההחתימה מטעמ

כל זכות שתעמוד לחברה כלפי אחד מיחידי הקונה תעמוד לה כלפי כולם וכי גם חתימת אחד מיחידי  .15.4

 הקונה תחייב את כל יחידיו. 

יישוב הדעת ומרצונם החופשי של הצדדים ובקניינים המועילים ביותר הסכם זה נעשה בהודאה גמורה וב .15.5

באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וביטול מודעות ומודעי מודעות וכו' ובפסילת העדים 

שיעידו על מודעה ו/או אונס וכל ההסכמות וההבטחות נעשו בהתחייבות גמורה המועילה ביותר. הצדדים 

יטת הפוסק המקיים שטר זה והנותן תוקף להתחייבות על דבר שבשלילה מקבלים על עצמם את ש

ומוחלים על אפשרות לטעון קים לי כהחולקים והכל נעשה כמשפטי התנאים באופן המועיל כתקנת חז"ל 

 והכל שריר וקיים.

 .רף להסכם זה כנספח ז'כל תנאי הסכם זה הינם על פי היתר עסקא בנוסח המצו .15.15

 ותיהם לצרכי ההסכם כדלקמן:הצדדים קובעים את כתוב .15.11

 החברה : במבוא להסכם זה.

 בדירה. -הקונה  : כבמבוא להסכם ולאחר מסירת הדירה 

כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בהתאם לדרך משלוחה כמפורט  .15.11

 להלן:

סרה למשרד לאחר שלושה ימי עסקים מזמן שנמ -בדואר רשום לפי כתובת הצדדים  20.21.2

 הדואר למשלוח.

 במועד מסירתה. -במסירה ביד בכתובת הצדדים  20.21.1 

 :ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום  במקום  ובתאריך  דלעיל

 

         

 החברה

 חברה         

 (2) הקונה 

 

__________________________ 

 (1הקונה )               
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