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מצד אחד

מצד שי
והואיל

והחברה מצהירה כי היה בעלת זכויות חכירה בקרקע על יה מוקם הבין המצוין
בספח ה מצורף להסכם זה כספח א' וכי היא זכאית לבות את הבין ולמכור לקוה
א ת הכס בבין  ,וכן לגרום כי הזכויות בכס תועב רה לקוה ,כמפורט בהסכם זה
להלן ;

והואיל

וברצון הקוה לרכוש מהחברה כס בבין כמפורט להלן  ,והחברה מוכה למכור
לקוה כס בבין כמפורט להלן ,הכל באופן ובתאים כבהסכם זה להלן;

לכן

הותה ו הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ,ספחים ,פרשות והגדרות
1.1

המבוא להסכם זה והס פחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי פרד ממו.

1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה ועדו לוחיות המעיין בלבד ולא ישמשו לפרשות
ההסכם או לכל מטרה אחרת.

1.3

למוחים ולביטויים שבהסכם ,ובכל אחד מספחיו ,תהיה המשמעות שלצידם,
אלא אם כן הקשר הדברים מחייב פירוש אחר:
" ההסכם "

-

ה סכם זה וכל הספחים המצורפים אליו :
ספח א' – ספח התאים המיוחדים;
ספח א'  – 1ספח הגורם המלווה;

-2ספח ב' – מפרט לפי חוק המכר )דירות( ,התשל"ג-
 , 1973לרבות התוכיות המהוות חלק ממו;
ספח ג' – יפוי כח בלתי חוזר;
ספח ד' – כתב התחייבות ותצהיר למשרד הביוי;
"הקר קע"

-

הקרקע עליה מוקם הבין וכן שי בייים וספים,
ואשר פרטיה מצו י יים בספח א' ו במ י פרט.

" הפרויקט"

-

הפרויקט המצוין ב סעיף  1ל ספח א' ,המוקם על ידי
החברה על הקרקע  ,הכולל את הבין ואת שי
הבייים הוספים הבים על הקרקע ,ו שטחים
וספים .

"הבין"

-

הבין המצוין ב סעיף  2ל ספח א' ,הכולל את הכס.

"הדירה"

-

הדירה בבין  ,שפרטיה מצוי י ים ב סעיף  3ל ספח א'
ובמ י פרט.

"הכס"

-

הדירה ,וכן שטח/ים מהבין ו/או מהקרקע שיוצמדו
לה )ככל שיוצמדו( ,כמפורט ב סעיף  3ל ספח א'
ובמ י פרט.

"המ י פרט"

-

מ י פרט עפ"י חוק המכר )דירות(  ,התש ל"ג – , 1973
המתייחס לכס ,לרבות התוכיות המהוות חלק
ממו ,המצורף להסכם זה כספח ב'.

"הקבלן"

-

הקבלן שקבע או שייקבע ע"י החברה לבצע את
בי י ת הבין ,או כל קבלן אחר שיבוא במקומו או
בוסף לו ,לפי קביעת החברה  ,כאמור בסעיף 3.2
להלן .

"מועד המסירה
הצפוי"

-

המועד הצפוי למסירת הכס לחזקת הקוה,
הקבוע ב סעיף  4ל ספח א'.

"מועד המסירה"

-

המועד בו תמסור החברה את הכס לחזקת הקוה,
שיפורט בהודעה שתמסר לקוה כאמור בסעיף
 4.10להלן .

"הרכוש המשותף"

-

כהגדרתו בסעיף  6.3להלן .

"הרישום"

-

כהגדרתו בסעיף  7.1להלן .

" המדד"

-

המדד המצויין ב סעיף  5.2ל ספח א' ,המתפרסם
על -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .במ קרה
ש יוחלף בסיס המדד או במ קרה ש תוחלף שיטת

-3חישובו או ערי כתו ,או במ קרה ש יפורסם ע"י גוף
אחר במקום הלשכה ה"ל ,תעשה החברה את
חישוב עליית המדד לצרכי סעיף זה תוך התחשבות
בשיויים ה"ל.

.2

.3

"המכרז"

-

במסלול
מכר ז
תא . 101/2016 /

"משרד הביוי"

-

משרד הביוי והשיכון.

מחיר

למשתכן

מספר

הרכישה
2.1

הקוה מתחייב בזה לרכוש מאת החברה את הכס והחברה מתחייבת בזה למכור
לקוה את הכס ,הכל באופן ובתאים כבהסכם זה.

2.2

הקוה מתחייב לבדוק ,בבדיקה סבירה  ,לפי חתימת ההסכם ,את הקרקע,
מיקומה וסביבתה ,את תוכיות בין עיר החלות עליה ,את תאור הבין והכס
כמופיע במיפרט ואת הת ו כיות המצורפות אליו ,את מצב הבין והכס במועד
חתימת הסכם זה  ,וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על החלטתו לרכוש את הכס,
ולוודא כי הם מתאימים למטרותיו  .לבקשת הקוה ,מתחייבת החברה להראות
לקוה את הקרקע  ,את הכס במצבו כפי שהוא במועד חתימת הסכם זה ואת
המסמכים הזכרים לעיל.

2.3

ע ל מת למוע ספק מ ובהר בזה ,כי התחייבויות החברה כלפי הקוה על פי הסכם
זה וזכויות הקוה מתייחסות לכס בלבד ולזכויות הקוה בבין בהתאם לקבוע
במפורש בהסכם זה ,ואין וגעות ל זכויות ב כל חלק אחר של הבין ,הקרקע ו/או
הבייים הוספים הבים עליה ו/או הפרויקט .

הביה
3.1

החברה מתחייבת כי הכס והבין יב ו במיומות ,מחומרים טובים ,ובהתאם
למיפרט המחייב המצורף כספח ב' להסכם זה  ,כפוף לשיויים ו/או סטיות
בביצוע המותרים עפ"י דין.

3.2

החברה מסרה  /תמסור את ביצוע בי ית הבין לקבלן ,אשר התחייב  /יתחייב לבות
את הבין ואת הכס בהתאם למ י פרט ולהוראות הסכם זה .החברה תודיע לקוה
על זהות הקבלן  ,לכשתיקבע ,ופרטיו ,ובמקרה של הח לפת הקבלן ע"י החברה
תודיע החברה לקוה בכתב על זהות הקבלן המחליף ופרטיו .
מו בהר בין הצדדים כי הקבלן יהיה אחראי ישירות כלפי הקוה למילוי כל
ההתחייבויות עפ"י סעיפים  4.12 , 3.1ו 5 -לעיל ולהלן  ,כשה שלמת ה ביה תבוצע
עד למועד המסירה הצפוי ו בהתאם להוראות סעיף  4.2להלן ,ובכפוף לאמור
בסעי פים  4.4 , 4.3ו  14.9 -להלן  .למרות האמור לעיל ,מו בהר כי מקרה בו הקבלן
לא י עה בתוך זמן סביר לדרישת הקוה או במקרה בו הקבלן לא יוכל לקיים את
ההתחייבויות כלעיל מחמת פשיטת רגל או פרוק או מחמת שמוה לו כוס כסים

-4זמי או קבוע ,שלא לבקשת הקוה ,יהיה הקוה רשאי לפות לחברה בדרישה
לקיום ההתחייבויות כלעיל .
3.3

הודע לקוה שעקב כך שהיו רוכש דירת מחיר למשתכן  ,ועל פי דרישות משרד
הביוי ,החל ממועד חתימת הסכם זה לא יתאפשר לו לבצע כל ש יוי למ י פרט ו/או
להזמין עבודות וספות כלשהן בכס  ,וכן לא יתאפשר לו לקבל זי כוי כגד ויתור
על פריטים מה מ י פרט ,למעט זיכויים לגבי הפריטים המפורטים בספח ג' למיפרט ,
בסכומים הקבועים בספח ג' למיפרט .
במקרה שבהתאם לקבוע במיפרט יתת לקוה אפשרות לבחור פריטים ו/או
חומ רים שיותקו בכס מבין מספר חלופות המוצעות לו ,מתחייב הקוה להיעות
לפ יית הקבלן ו/או החברה ולהודיע על בחירתו במועד כפי שייקבע בהודעת
הקבלן ו/או החברה לעיין זה.
במקרה שהקוה לא ייעה במועד לפיית הקבלן ו/או החברה לבחור פריטים ו/או
חומרים כאמור לעיל  ,ואף לא ייעה לאחר מ תן התראה בכתב בת  7ימ ים ,ת י עשה
בחירת הפריטים ו/או ה חומרי ם על ידי הקבלן ו/או החברה על פי שיקול דעתם.
מובהר בזאת כי במקרה בו יבחר הקוה לוותר על פריטים מאלה המפורטים
בספח ג' למיפרט כגד זיכוי כלעיל ,יותקו פריטים אלה ידי הקוה בעצמו ועל
חשבוו ,לאחר מסירת החזקה בכס לידיו בהתאם לקבוע בהסכם זה ,ובלבד שלא
יהא בכך כדי לעכב קבלת "טופס  ." 4להסרת ספק מובהר כי החברה לא תהיה
אחראית לבדק ו/או תיקוים לפריטים שלא הותקו על ידה ובעיין זה יחולו
הוראות סעיף  5.7להלן.

3.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.3לעיל  ,מו בהר כי בכל שלב ,עד לגמר ביית כל
הבייים המתוכים ו/או שיתוכו להבות בפרויקט ,תהיה החברה רשאית
ליזום ולהכיס שיויים בתכון הפרויקט ,וכן לע רוך שיויים ב תכון ובביצוע של
הפרויקט ושל הבין ,לפי שיקול דעתה או לדרישת הרשויות  ,ולהגיש ,מעת לעת,
בקשות לתיקון ו/או לשיוי בהיתרי הביה לביית הפרויקט  .מ בלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לערוך שיויים ב מספר הבייים ,היעוד,
השטח ,שיוי מספר היחידות ו/או מקומות החיה ו/או המחסים בכל בין ,ככל
שישם ,בין היתר בדרך של פיצולם או חיבורם ,וכד' ,וכן להפריש חלקים
מהקרקע ,בין לצורך חלקים אחרים של הפרו יקט ובין לשם העברתם ו/או
החכרתם לצרכי ציבור.
הקוה לא יהיה זכאי להתערב במהלך ביית הבין ו הכס ו/או במהלך ביית
בייים אחרים שי י בו בפרויקט .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית
לבות כל בין מהבייים ה"ל בכל מספר קומות שתמצא לכון ,לשות את
ת ו כיו תיהם ,י י עודם ,שטחם ,צורתם החיצוית ומיקומם ,כולם או חלקם,
ולהסדיר חיות ומעברים לכלי רכב ולהולכי רגל ולערוך בהם שיויים ,הכל כפי
שהחברה תמצא לכון.

-5האמור לעיל מותה בכך ש החברה לא תיזום שיוי בהוראות תכיות בין עיר
החלות על הכס ,לא יוכס שיוי מהותי בתכ ון הבין ובביית הדירה גופא ובכך
שכל זכויותיו בכס הובעות מהסכם זה ו/או עפ"י כל דין לא תיפגעה  ,לרבות
זכותו של הקוה לפות לערכאות ככל שהשיויים כלעיל יעלו על הסטיה המותרת
על פי צו מכר דירות )טופס של מפרט( ,תשל"ד. 1974 -
מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להג ביל את זכותו של הקוה לפות לערכאות
ולהגיש התגדויות בפי ועדות התכון.
3.5

כל זכויות הביה המאושרות ו/או שיאושרו לה י בות על הקרקע עד למועד מכירת
כלל היחידות בבית המשותף יהיו שייכות לחברה בלבד ,ובלבד שמועד היווצרותן
קדם למועד בו חתמו הסכמים למכירת כל היחידות בבית המשותף .כל זכויות
הביה שיאושרו לאחר שחתמו הסכמים למכירת כל היחידות בבית המשותף,
יהיו שייכות לקוה וליתר בעלי הזכויות בכסים בבית המשותף  ,בהתאם לחלקם
היחסי  .מובהר ,כי החברה לא תשאיר ברשותה כל חלק מהזכויות הביה ו/או
הרכוש המשותף אשר יהוו חלק בלתי פ רד מהדירות המכרות כדירות "מחיר
למשתכן " .
למרות האמור לעיל ,מ ו בהר כי החברה רשאית לקבוע כי זכויות ביה קיימות או
עתידיות ,היתות ליצול אך ורק על שטחים מסוימים בבין ,כגון ביה על גגות,
י יוחד ו ו י וצמד ו למי שיהיו בעלי הזכויות באותם שטחים מסוימים ,בחלקים כפי
שייקבעו על ידי החברה .מובהר כי זכות החברה לפעול לגבי זכויות הביה בהתאם
למפורט לעיל היה בכפוף להוראות כל דין.
בעלי הזכויות שליחידותיהם י וצמדו זכויות הביה כלעיל יהיו ר שאים לממש את
זכויות הביה ה"ל ויהיו רשאים ,בין היתר ,לבות את השטחים שיתן יהיה
לבותם במסגרת מימוש הזכויות ,להתחבר לכל חלק מחלקי הרכוש המשותף כולל
מתקים ומערכות ,לכלול כל תוספת ביה כ"ל במסגרת הבית המשותף בדרך של
תיקון צו רישום הבית המשותף וכד' ,והכל בכפוף לקבלת ההיתרים הדרושים
מהרשויות.

3.6

החברה איה מקבלת על עצמה כל התחייבות לגבי ביית י תר הבייים בפרויקט,
למעט הבין ,במועד כלשהו אם בכלל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי ככל שייבו בייים וספים במסגרת
הפרויקט ,הרי ש החברה תהיה רשאית לבות את הבייים בשלבים ועל פי מספר
שים ,כפי שיקבע ע ל ידה על פי שקול דעתה בכפוף להוראות הדין )ככל ש ח לות
כאלה (  ,וכי במהלך ביית ה פרוי קט ייגרמו ל קוה הפרע ות כתוצאה מהתמשכות
ביצוע עבודות הביה של הבייים והפרויקט ,בכפוף לאמור בסעיף  3.9להלן .
החברה תקוט באמצעים סבירים להקטת ההפרעה.

3.7

החברה תהיה רשאית  ,להקים בבין או בסמוך לו ,במיקום המצויין במ י פרט  ,חדר
שאים ו/או מתקים אחרים עבור חברת החשמל ,לצורך אספקת חשמל לבין
ו/או ליתר הפרויקט או חלקו וכן צובר/י גז ו/או יחידה/ות לצרכי תקשורת ו/או

-6תקשורת מחשבים ו/או טל"כ .ככל שאחד או יותר מן המתקים האמורים משרת
גם בייים אחרים ,תציין זאת החברה במ י פרט .החברה תהיה רשאית לרשום את
היחידות ה"ל כיחידות פרדות במסגרת הבית המשותף ולהעיק את הזכויות בהן
לחברת חשמל ו/או לחברת הגז ו/או לחברת בזק ו/או לחברת תקשורת ,לפי העין.
כמו כן תהיה החברה רשאית להעיק לגופים אלה זכויות מעבר לאחזקה
ולתיקוים ,זכ ויות להחת כבלים וצרת ,זיקות האה ,וכל זכות אחרת שת י דרש
על ידם לצורך מתן השירותים ה"ל  .במקרה שיחול שיוי במיקומו של אחד
המתקים ה"ל לעומת המצויין ב מפרט  ,תודיע על כך החברה לקוה בכתב .אין
בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה התוות לקוה על פי דין.
3.8

החברה תהיה רשאית ,אף לאחר מועד המסירה  ,להעביר דרך הקרקע והבין,
בעצמה או באמצעות כל רשות או גוף אחר  -ציורות מים ,הסקה ,גז ,קווי חשמל,
כבלי טלפון ,כבלי טלוויזיה ,קווי תקשורת ,צרת ביוב ,יקוז וכיו"ב ,לרבות תאי
הבקרה שלהם ,וכן להעמיד עמודים )להלן – " קווי התשתית "( וזאת בין אם קווי
התשתית משרתים את הבין לבדו ובין אם ה ם משמשים ,מחברים ומקשרים
בייים אחרים .הקוה יאפשר לחברה ו/או לרשויות או לגופים העוסקים ב"ל,
לפקידיהם ולפועליהם ,להיכס לבין ולהוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולות
אשר תדרשה לצרכים ה"ל  ,וזא ת בכפוף לקבוע בסעיף  3.9להלן  .החברה לא
תבצע פעולות כלעיל בדירה לאחר מועד המסירה .
הודעה על מועד ביצוע העבודות תיתן באמצעות תליית מודעה בחדר המדרגות של
הבין  14ימים קודם לביצוע העבודות ,למעט במקרים דחופים ,שאז תיתן
ההודעה פרק זמן קצר יותר לפי תחילת ביצוע העבודות .
אופן והיקף ההוצאה לפועל של העבודות שיבוצעו על ידי החברה כלעיל ,כולל
המיקום ,הגודל ,הצורה והחומרים בקשר לכך ,ככל שלא קבעו או תוארו
במיפרט  ,י יקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה ,ובהתחשב בדרישות הרשויות.

3.9

.4

החברה מתחייבת כי ככל שהפעולות המפורטות ב סעיפים  3.5עד  3.8להלן ייעשו
לאחר מסירת החזקה בכס לקוה ,לא ימע הדבר את הש י מוש הסביר של הקוה
בכס ובמעבר אליו וממו.

השלמה ומסירה
4.1

החברה מתחייבת כי לא יאוחר מאשר עד למועד המסירה הצפוי ,בכפוף לאיחורים
הובעים מהסיבות המפורטות בהסכם זה ,ובתאי מוקדם שעד למועד זה מילא
הקוה אחר ההתחייבויות אשר בהתאם להסכם זה היה עליו למלא לפי מועד
המסירה הצפוי  ,במלואן ובמועדן ,תושלם ביית הכס ,והוא י י מסר לחזקתו של
הקוה כשהוא פוי מאדם וחפץ  ,וחופשי מ כל חוב ,שעבוד ,עיקול  ,משכתא או
זכות אחרת כלשהי לטובת צד שלישי ,בכפוף להערות הרשומות על הקרקע
בפ ק ס י רישום המקרקעין  ,בכפוף לאמור בסעיף  6.6להלן ובכפוף לאמור ב סעיף
 11ל ספח א' לעי ן ש עבודים לטובת בק/ים ו/או חבר ת /ות ב יטוח ; ו למעט חוב,
שעבוד ,משכתא ,עיקול או זכות אחרת כלשהי לטובת צד שלישי שמקורם בקוה

-7או ב מי מטעמו ,וכן הערת אזהרה לטובת משרד הביוי על זכויות הקוה בכס
בגין היותו של הכס "דירת מחיר למשתכן " והתחייבויות הקוה כלפי משרד
הביוי עקב כך  ,כאמור בסעיף  15להלן .
מו בהר בזה שעבודות הפיתוח הצמוד והכללי של הבין ,הכלולות במיפרט ,וכן
עבודות השלמה בחלקים אחרים של הבין ו של ה בייים הוספים הבים על
הקרקע  ,תוכלה לה י משך אף לאחר מסירת הכס לקוה  ,ו זאת במקרה שאי
השלמת עבודות הפיתוח כאמור אי רע כתוצאה מגורמים שאים תלויים בחברה,
ובלבד ש הדבר לא ימע את הש י מוש הסביר בכס ו את המעבר אליו ו ממו  .החברה
תפעל כ מיטב יכולתה ,בהתחשב בסיבות ,על מת שההפרעה כתוצאה מביצוע
העבודות ה"ל תהיה מעטה ככל היתן.
4.2

"השלמת הכס" בהסכם זה פירושה  -היותו ראוי למגורים ו בוי בהתאם למיפרט
ולהוראות הסכם זה ,לאחר קבלת 'טופס  , ' 4כשיתן לחברו לרשת הביוב ,המים,
החשמל ,הטלפון והגז ,וזאת בכפוף לחתימת חוזי א ספקת מים ,חשמל ,קו טלפון
וגז לדירה על -ידי הקוה על -פי החיות החברה .מובהר כי החובה לחתום על
חוזים כ"ל ,לשלם התשלומים ו/או הפ יקדוות הכרוכים בחיבור הכס לרשתות
התשתית כלעיל ,כמפורט במיפרט ולהמציא לחברה אישור על ביצוע האמור לעיל,
חלה על הקוה.

4.3

איחור בהשלמת הכס ובמסירתו לקוה שלא יעלה על  60ימים  ,לא יהוו הפרה של
התחייבויות החברה בהסכם זה ולא יזכו את הקוה ב סעד כלשה ו .

4.4

אם כתוצאה מ גורמים שאים תלויים בחברה ו שאין לחברה שליטה עליהם או אם
כתוצאה מכוח עליון  -לרבות מלחמה ,גיוס כללי ,פעולות איבה ,מהומות ,שביתות
ו/או השבתות כלליות בעף הביה או במשק ,מחסור כלל ארצי בחומרי ביה,
מחסור כלל ארצי בכ ו ח אדם )לרבות עקב סגר כללי או הגבלת כיסת פו עלים (,
תופעות טבע חריגות  ,גילוי עתיקות או אתר קבורה ,איחור בביצוע עבודות
הפיתוח המבוצעות ע"י הרשות המקומית שאיו באשמת החברה  ,צווים
ממשלתיים או עירויים  ,ובלבד שלא הוצאו באשמת החברה  ,יחול עיכוב בהשלמת
הכס  ,יידחה מועד המסירה הצפוי בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר
מההפרעה או העיכוב ה"ל  ,ובמקרה זה יידחה אף התשלום האחרון אשר על
הקוה לשלם על חשבון התמורה  ,בהתאם לקבוע בסעיף  5.1.10לספח א' .
החברה תקוט באמצעים סבירים על מת למוע או להקטין  ,במידת האפשר  ,את
העיכוב בהשלמת הכס .למען הסר ספק ,יובהר כי דחיית מועד ה מסירה כאמור
בסעיף זה לא תחול לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על
החברה ,בין במפורש ובין במשתמע ,או שהיה עליה לקחת את הסיכון לגביהם
באופן סביר.

4.5

בסמוך לאחר שייוודע לחברה על הצורך לדחות את מועד המסירה הצפוי בשל
אחת מהסיבות המויות בסעיף זה ,ולא יאוחר מ חודשיים לפי מועד המסירה
הצפוי )לפי המוקדם מבייהם( ,תודיע החברה לקוה על דחיית מועד המסירה
הצפוי ותפרט בהודעתה את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה החדש  .ככל

-8שבמועד הוצאת ההודעה לא יהיה יתן לקבוע את תקופת הדחייה ואת מועד
המסירה החדש ,תודיע החברה ע ל כך בהודעה פרדת עם היוודע לה אודות
התוים ה"ל .על אף האמור לעיל ,במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת
או יותר מהסיבות המויות בסעיף זה יתעורר במהלך החודשיים האחרוים לפי
מועד המסירה ,תוכל החברה להודיע לקוה על דחיית מועד המסירה כאמור גם
במהלך חודשיים אלה ,בסמוך לאחר שייוודע לה על הצורך לדחות את מועד
המסירה ,ובלבד שבוסף להתקיימותם של תאי סעיף זה ,החברה לא היתה יכולה
לצפות באופן סביר ,בעת כריתת הסכם זה ,את התרחשותו של הגורם המעכב את
השלמת הכס .במקרה שדחיית מועד המסירה הצפוי על פי סעיף זה תעלה על
ששה ח ודשים )מובהר כי מין ששת החודשים כולל את התקופה בת החודשיים
המויה בסעיף  , ( 4.3יהיה הקוה זכאי לבטל את ההסכם ולקבל השבה של כל
הסכומים ששילם על חשבון התמורה ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין .על
ביטול כאמור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול.
4.6

ככל שהחברה לא מסרה את הדירה לקוה לאחר שחלפו  60ימים ממועד המסירה ,
זכאי הקוה לפיצויים ,בלא הוכחת זק ,בסכום המפורט להלן ,בעבור כל חודש או
חלק ממו ממועד המסירה הצפוי ועד למועד המסירה בפועל ,כלהלן:
סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-
 – 1.5בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה הצפוי וסיומה בתום שמוה
חודשים מאותו מועד.
סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-
 - 1.25בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה הצפוי
ו אילך.

4.7

הפיצויים הקבועים בסעיף  4.6לעיל ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש.
הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד המסירה הצפוי ,ישולמו בתום
שישים הימים האמורים.

4.8

על אף האמור בסעיף  4.6לעיל ,מובהר כ י הקוה לא יהיה זכאי לפיצויים ככל
שהחברה לא מסרה את הדירה לקוה בקרות הסיבות המפורטות בסעיפים 4.4
לעיל ו 4.9 -ו  14.9 -להלן.

4.9

מובהר ,כי אם יחול עיכוב בהשלמת הכס ו/או במסירתו לקוה שאיו תלוי
בחברה ושאין לחברה שליטה עליו כתוצאה מאי התקיימות איזה מהתאים למתן
היתר איכלוס הקבועים ב תב"ע )לדוג' ,אי ביצוע הסטת חל גלילות ,אי תחילת
ביצוע מעבר להולכי רגל אל מסוף התחבורה וכיוצ"ב( ו /או בגין כל דרישה של
הרשות שא יה תלויה בחברה המהווה תאי לקבלת היתר איכלוס  ,אזי ידחה מועד
המסירה הצפוי בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מהעיכוב ה"ל ויחולו בקשר
לכך הוראות סעיף  4.4לעיל.

4.10

-9סמוך למועד השלמת הכס תשלח החברה לק ו ה הודעה בכתב )להלן:
"ההודעה" (  ,ו בה תזמין את הקוה לקבל את הכס לרשותו ,במועד שיתואם ביו
לבין החברה שלא יהיה מאוחר מ  21 -ימים ממשלוח ההודעה .
ככל שהקוה לא יתאם מועד למסירת הכס לרשותו כלעיל ו/או לא יגיע לקבל את
הכס לרשותו ,תשלח לו החברה הודעה וספת ,ובה יתבקש הקוה בשית לתאם
מועד למסירת הכס לרשותו ,שלא יהיה מאוחר מ –  10ימים ממשלוח הודעה זו.
מובהר כי "מועד המסירה" ייחשב כמועד בו יגיע הקוה לקבל את הכס לרשותו,
או במקר ה בו לא י גיע הקוה במהלך פרק הזמן הקוב לעיל  31 -ימי ם ממשלוח
ההודעה ,כאמור לעיל .
מו בהר כי במקרה שהחברה תשלים את ב יית הכס לפי מועד המסירה הצפוי
תהיה החברה רשאית להקדים את מועד המסירה  ,וזאת בהסכמת הקוה בלבד ,
ובמקרה זה יחולו הוראות סעיף  4.10זה לעיל באשר לתיאום מועד המסירה,
בשיויים המחוייבים .במק רה זה מתחייב הקוה לשלם לחברה עד מועד המס ירה
הקוב בהודעה את מלוא התמורה המגיעה ממו על פי הסכם זה ,לרבות כל
התשלומים המגיעים ממו לקבלן ,ולקבל את הכס לחזקתו במועד ה"ל בהתאם
להוראות הסכם זה .
הקוה מתחייב למלא אחר ההתחייבויות האמורות לפי מועד המסירה ומתחייב
להיות בכס במועד המסירה ולקבל את הכס לרשותו בהתאם להוראות הסכם
זה .הקוה לא יתפוס ולא יהיה זכאי לתפוס חזקה בכס לפי שהכס י י מסר
לרשותו בהתאם להוראות הסכם זה.

4.11

לא הופיע הקוה במועד המסירה לאחר שהחברה שלחה לו הודעה וספת כאמור
בסעיף  4.10לעיל או לא קיבל את הכס לר שותו או לא היה זכאי לקבל את הכס
לרשותו עקב אי מילוי התחייבויותיו בהסכם זה ,תהיה החברה רשאית ,מבלי
לפגוע בזכותה לראות במחדל כאמור הפרה של הסכם זה ומבלי לפגוע ביתר
תרופותיה בגין הפרה זו ,להתייחס לכס כאילו מסר לידי הקוה לצורך כל עין ,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  ,האחריות בכל הקשור לכס תחול על הקוה ,
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן ,וכן יהא הקוה חייב בתשלום המ י סים והתשלומים
החלים עליו עפ"י הסכם זה החל ממועד המסירה.
בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל לא תהיה החברה אחראית כלפי הקוה
בקשר עם שמירת הכס או אי שמירתו ולא לתיקון כל קלקול  ,פגם או זק
שייגרמו לכס לאחר מועד המסירה  ,זולת החובות המוטלות על החברה כשומר
שכר או כשומר חים ,לפי העיין ,לפי חוק השומרים תשכ"ז –  . 1967מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,כי החברה תהיה רשאית במקרים ה"ל לקוט צעדים לשמירת
הכס ו/או תחזוקתו ,וה קוה ישא בכל ההוצאות שיגרמו לחברה בקשר עם כך .

4.12

הקוה יהיה רשאי לב דוק את הכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפי ו בסמוך
למועד המסירה ,בתאום מראש עם החברה .במועד המסירה תיערך ע"י החברה

 - 10והקוה תרשומת ,אשר ת י חתם על ידם ,ובה י צויין כל פגם ,ליקוי או אי התאמה,
אשר ה תגלו על ידי הצדדים במועד המסירה )להלן " :פרוטוקול המסירה "( .
פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של אחד מהצדדים.
אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה לרשות
הקוה לא היו אי התאמות וספות ,בין שיתן היה לגלותן בעת העמדת הדירה
לרש ות הקוה ובין שלא היה יתן לגלותן כאמור ,ואין בכוחה כדי למוע מהקוה
להעלות טעות בדבר אי התאמה.
מובהר כי אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות
החברה על פי כל דין ,וכי אין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה
משום ראיה לכך שאין בדירה ליקויים או שהיא מסרה לשביעות רצון הקוה.
החברה תכלול את הוראות הפסקאות ה"ל בפרוטוקול המסירה.
4.13

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בהערות שיכללו בפרוטוקול כדי להטיל על החברה
אחריות שאיה חלה עליה על פי חוק המכר )כהגדרתו להלן( ו/או הדין.

4.14

הי תה אי התאמה כלעיל ,יהיה הקוה זכאי לדרוש את תיקו ה או התאמת ה .
החברה תעשה לתיקון אי ההתאמות שיפורטו בתרשומת בהקדם האפשרי .חתימת
הקוה על התרשומת ת הווה תאי מוקדם למסירת הכס לידיו.

4.15

מו בהר כי הקוה יהיה חייב לקבל את הכס לרשותו גם אם י י מצאו בו אי
התאמות או י י וותרו עבודות השלמה לב י צ וע ,ובלבד שלא יהיה באלה כדי למוע
שימוש סביר של הקוה בכס .

4.16

מוסכם כי מסירת הרכוש המשותף תעשה לאחר מסירת שליש מהכסים בבין.
ה חבר ה תיידע את ה רוכשים על מועד מסירת הרכוש המשותף ,באמצעות הודעה
שתפורסם על לוח המודעות בבין ,ות אפשר לציגות שתבחר על ידי רוכשי ה כסים
בבין )להלן – "הציגות" ( לקבל את הרכוש המשותף ,במועד שיהיה לא מוקדם ל
–  14ימים ממועד פרסום ההודעה  .היה ולא תופיע ציגות כלעיל במועד ה"ל,
תקבע החברה מועד וסף למסירת הרכוש המשותף ,שיהיה לא מוקדם מ – 21
ימים ממועד פרסום ההודעה הראשוה ,ותאפשר למי מהר וכשים שיהיה מעויין
בכך לקבל את הרכוש המשותף.
החל מהמועד השי למסירת הרכוש המשותף שקבע על ידי החברה כלעיל ,תהיה
החברה רשאית להתייחס ל רכוש המשותף כאילו מסר ל רוכשים לצורך כל עין,
וזאת בין אם הגיע מי מטעם הרוכשים לקבל את הרכוש המשותף ובין אם לאו.
הוראות ס עיפים  4.11עד  4.15יחולו ,בשיויים המחוייבים ,לגבי מסירת הרכוש
המשותף.

4.17

עד מועד המסירה תמסור החברה לקוה הוראות תחזוקה ושימוש ,כ כל שדרש,
לעי ן הכס או כל דבר שבו ,הרכוש המשותף ומתקיו ,וכן בדבר תכוות מיוחדות

 - 11של הכס או כל דבר שבו )להלן – " הוראות התחזוקה והשימוש "( .הקוה מתחייב
לפעול בהתאם להוראות התחזוקה והשימוש ולמלא אחר כל החובות המוטלות על
פיהן .ככל שהכס הראשון בבין יימסר לקוה ,תמסור החברה לקוה במועד
המסירה אף תוכיות והוראות בהתאם לקבוע במפר ט לעי ן זה  ,ובמקרה זה
מתחייב הקוה לקבל את המסמכים האמורים לידיו ולמסור אותם לציגות ,מיד
עם מיויה .
4.18

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לאחר מסירת הרכוש המשותף בהתאם לאמור בסעיף
 4.16לעיל  ,מתחייב הקוה לקוט  ,ביחד עם הרוכשים האחרים  ,בכל האמצעים
ה סבירים לאחזקה מ תמדת של כל חלקי הרכוש המשותף ,כהגדרתו להלן ,ושל
המתקים והמערכות המצויים בו  ,במצב טוב  ,תקין וראוי לש י מוש לי י עודו וזאת
בהתאם להוראות התחזוקה והשימוש ו/או להוראות היצרים ו/או הספקים של
אותם המערכות והמתקים.
תאי מוקדם לאחריות וחבות החברה כלפי הקוה לגבי או תם מתקים ומערכות
ו לתוקף אחריות היצרים והספקים לטיב המתקים והמערכות )במיוחד לגבי
מעלית ומתקי חימום או הסקה מרכזית( היו ביצוע האחזקה ,הת י פעול והש י רות
של אותם מתקים ע"י הספקים כ"ל ו/או ותי שירותים המאושרים על ידם.
לפיכך ,מתחייב הקוה ביחד עם הרוכשים האחרים בבין ,לגרום לכך שהרוכשים
או ה ציגות יתקשרו עם הספקים ה"ל ו/או ותי ש י רותים המאושרים על ידם
לביצוע עבודות האחזקה והש י רות של המתקים והמערכות ,למשך כל תקופות
הבדק והאחריות.

4.19

.5

החברה לא תהיה אחראית לכל אי התאמה שתתגלה בכס ו/או בבין ו/או ברכוש
המשות ף ש ת בע מאי מ י לוי הוראות התחזוקה והשימוש ו/או עקב ת י פעול או
ש י מוש לא כון או לא סביר במערכות או במתקים או בשטחים ה"ל והקוה ו/או
מי מטעמו ,לרבות ה ציגות ,לא יהי ו רשאי ם לדרוש תיקון כל אי התאמה כ"ל
למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות הקוה לפי סעיף  4לחוק
המכר ,כהגדרתו להלן.

אי התאמות ותיקון
5.1

החברה תתקן על חשבוה כל אי התאמה ש ת תגל ה בכס ,לעומת תיאור ו במ י פרט
או בתקן רשמי או בתקות התכון והביה )בקשה להיתר ,תאיו ואגרות( כפי
שהים במועד חתימת הסכם זה  ,ושהחובה לתק ה חלה על החברה על פי הוראו ת
חוק המכר )דירות(  ,תשל"ג ) 1973 -להלן בהתאמה  " -אי התאמה "  " ,אי
התאמות " ו " -חוק המכר" (  ,וזאת למשך התקופות הקבועות ב חוק המכר.

5.2

התחייבויות החברה לת י קון אי התאמות כאמור לעיל  ,מותות בכך שהקוה יודיע
לחברה בכתב על קיום כל אי התאמה תוך שה ממועד המסירה ,ואם לא יתן
לגלות ה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות הקוה  ,תוך זמן סביר מהיום
בו תגל תה אי ההתאמה )בהסכם זה – "הודעה בדבר אי התאמה" ( .

5.3

 - 12התגל תה אי התאמה כאמור הית ת לתיקון ואשר החברה מחוייבת לתקה על פי
הוראות חוק המכר או הסכם זה  ,ויתה לחברה הודעה בדבר אי התאמ ה ,תתקן
החברה את אי ההתאמה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין  ,ובתאי ש הקוה
תן לחברה הזדמות אותה לתקן את אי ההתאמה .חזרה והתגלתה אי התאמה
לאחר שהחברה תיקה אותה פעם אחת או יותר במשך שתיים שתחילתן במועד
הודעת הקוה בדבר אי ההתאמה ,או שתיקוה של אי ההתאמה דחוף והחברה לא
תיק ה אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקוה ,רשאי הקוה לתקה והחברה
תישא בהוצאות התיקון .במקרה זה ,ימסור הקוה לחברה הודעה מוקדמת על כך
בכתב טרם ביצוע התיקון.

5.4

הקוה מתחייב לאפשר לחברה ,לקבלן ו/או לקבלי משה ,להיכס לכס לשם
בדיקתו וכדי לב צע את תיקוי אי ההתאמות ,ככל שתהייה ,וכן לבצע מתוך הכס
תיקוים שיידרשו ביחידות אחרות בבין ו/או ברכוש המשותף ,ובלבד שאלה
ייעשו בשעות סבירות ובתיאום מראש עם הקוה.

5.5

החברה תבצע את תיקון אי ההתאמות שהיא חייבת בביצוען כאמור בהסכם זה
ולפי כל דין בתוך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש בדבר אי התאמה .ככל
שכתוצאה מביצוע תיקוים ע"י החברה כלעיל ייגרם זק לכס או לרכוש
המשותף ,תתקן החברה כל זק כ"ל ותחזיר את מצב הכס או הרכוש המשותף
לקדמותם ככל היתן ,בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות התיקון.

5.6

החברה תוכל להמציא לקוה כתב י התחייבות מקבלים שהועסקו בביית הבין
או מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים
הרכשים מוכים מספקים ,בהם יקבל על עצמו הקבלן או הספק ,אחריות ישירה
כלפי הקוה לגבי העבודות או המתקים ,המערכות  ,המוצרים ,החומרים
והסחורות שבוצעו או שסופ קו על ידו .המציאה החברה לקוה כתב י התחייבות או
תעודות אחריות כלעיל ,יהיה על הקוה לפות ישירות לקבלים או לספקים בכל
הודעה בדבר אי התאמה כלעיל ולהעביר העתק פייתו לחברה  .במקרה שהקבלן
או הספק לא עה בתוך זמן סביר לדרישת הקוה או ש הקבלן או הספק לא יוכלו
לבצ ע את התיקוים מחמת פשיטת רגל או פ י רוק או מחמת שמ וה להם כוס
כסים זמי או קבוע ,שלא לבקשת הקוה ,יהיה הקוה רשאי לשוב ולפות לחברה
בדרישה לביצוע תיקוים והחברה תתקן את הליקויים ואי ההתאמות כאמור
בהסכם זה ובהתאם לכל דין  .למען הסר ספק  ,י ובהר כי אין באמור כד י להסיר
מהחברה אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין .

5.7

בוצעו שיויים או תוספות או תיקוים ע"י הקוה או מי מטעמו בכס ,לרבות
בסיבות הזכרות בסעיף  5.3לעיל )להלן – "עבודות הקוה" (  ,הרי מבלי לגרוע
מכל יתר הוראות הסכם זה לא תהיה החברה אחראית לכל תוצאה שתבע מבי צוע
עב ודות הקוה  ,לרבות לתיקון אי התאמות בכס ו/או לתיקון זקים שיתגלו או
ייגרמו ל כס הובעים מ ביצוע עבודות הקוה  .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר
כי החברה לא תהיה אחראית לכל אי התאמה שמקורה במעשה או מחדל של

 - 13הקוה או מי מטעמו או של צד ג' .למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור בסעיף
 5.8זה כדי לגרוע מזכויות הקוה לפי סעיף  4לחוק המכר.
5.8

.6

מובהר בזה ,כי מין התקופות לאח ר יות החברה ל אי התאמות כלעיל לגבי הרכוש
המשותף של הבין ,יחלו ממועד מסירת הרכוש המשותף בהתאם לאמור בסעיף
 4.16לעיל.

הבית המש ותף
6.1

מובהר בזאת כי על מת לאפשר את רישום הבין כבית משותף ואת רישום
הזכויות בכס על שם הקוה  ,יהיה צורך לבצע בקרקע הליכי תכון ,חלוקה
ורישום ,כך ש הקרקע ,לבדה או ביחד עם חלק ות וספ ו ת  ,תחולק למספר חלקות
רישום פרדות /או תאוחד לחלקה אחת או יותר באופן שהבייי ם הבים על
הקרקע ,י ירש מו כחלק ה או חלקות רישום פרד ו ת שגבולותיה ן י יקבעו ע"י החברה
או על ידי הרשויות )להלן " -החלקה" (  .ה הליכי ם כלעיל עשויים להימשך תקופה
ארוכה ולהתבצע על ידי גורמים שאים תלויים בחברה ככל שהדבר תלוי בחברה,
תקוט החברה באמצעים המקובלים כדי לק דם ככל היתן את הליכי הרישום
האמורים בסעיף זה ולהשלימם בהקדם האפשרי.

6.2

החברה תגרום כי הבין ,יחד עם ה בייים ה אחרים ש י יבו על החלקה ,יירשם
כב ית משותף )להלן " -הבית המשותף" ( לפי הוראות הפרק השישי של חוק
המקרקעין  ,תשכ"ט – ) 1969להלן " -חוק המקרקעין" (  ,וזאת לא יאוחר מתום
שה ממועד רישום בפקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד כאמור סעיף  6ב)א() ( 1
לחוק המכר או ממועד העמדת הדירה לרשות הקוה ,לפי המאוחר מבין השיים .
החברה תקוט באמצעים המקובלים כדי לקדם ככל היתן את הליכי הרישום
האמורים בסעיף זה.
הקוה מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הקשור בהליכים לצורך רישום הבית
המשותף ,וכן מתחייב לאפשר לאשי מקצוע מטעם החברה להיכס לכס ולבצע
פעולות מדידה ופעולות וספות ,ככל שיידרשו  ,וזאת בתיאום מוקדם עם הקוה .
למען הסר ספק מובהר ,כי מיין התקופות ל רישום הבית המשותף יחל לאחר
השלמת ביית כ ל הבייים המיועדים ,לפי קביעת החברה ,להירשם במסגרת
הבית המשותף וכי יחול לעין זה האמור בסעיף  7.6להלן  .עקב כך ש הבית
המשותף מורכב ממספר בייים  ,תהיה החברה רשאית לגרום שרישום הבית
המשותף יהיה בהתאם ל הוראות סעיף  59לחוק המקרקעי ן ,כבית משותף המורכב
ממספר אגפים ,או בכל אופן אחר שייקבע על ידי החברה ,באופן שכל אגף יתהל
ככל האפשר בפרד לגבי הרכוש המשותף המצוי בתחומו ,וזאת בוסף ליהול
הכללי לגבי הרכוש המשותף הכללי ,הכל לפי שיקול דעתה של החברה ובכפוף
להוראות הדין לע ין זה .

6.3

6.3.1

 - 14החברה תגר ום כי הדירה ת י רשם כיחידה פרדת בבית המשותף לא
יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית המשותף בפקס הבתים
המשותפים או ממועד העמדת הדירה לרשות הקוה ,לפי המאוחר מבין
השיים  .לדירה יוצמדו שטח/ים מהבין ו/או מהקרקע כמפורט ב סעיף
 3.2ל ספח א' ו כן במיפרט )ככל שהוצמדו כאלה( וכן יוצמד חלק יחסי
ברכוש המשותף של הבית המשותף ,כמפורט להלן )בהסכם זה " -הרכוש
המשותף" ( ,פרט לא ותם חלקים מן הבית המשותף אשר לא יכללו
ב מסגרת הרכוש המשותף ,לפי קביעת החברה ו כמפורט בסעיף 6.3.3
להלן.
"יחסי" בסעיף זה פירושו ,קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה של
הדירה לשטח הרצפה של כל יחידות הבית המשותף ,בכפוף לקבוע להלן
לגבי סוגי הרכוש המשותף השוים של האגפים בפרויקט ו בכפוף לכל
תיקון ביחס זה ,כפי ש י יקבע ע"י החברה ויאושר ע"י המפקח על רישום
המ קרקעין .בחישוב החלק היחסי כלעיל תהיה החברה רשאית להביא
בחשבון ,בין היתר ,שטחים של מרפסות מקורות ולא מקורות ,חצרות,
שטחי אחסון ,מחסים ,חיות ,גגות וכיו"ב ,אשר יוצמדו לדירה או
ליחידות מסוימות בשיעור ש י יקבע ע"י החברה.

6.3.2

החברה תהיה רשאית שלא לכלול במסגרת הרכוש המשותף חלקים בלתי
בויים של החלקה ,שטחים בויים ,קירות חיצויים ,כיסות פרדות,
שטחים ומתקים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבין
וכו'.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות סעיף  9ל מיפרט ,מסר ל קוה על
ידי החברה כי השטחים המפורטים להלן לא י יכללו במסג רת הרכוש
המשותף:
6.3.2.1

כל ה שטחי ם המיועדים על ידי החברה לשימוש כשטחי חיה ,
וכן שטחים וספים בחיון ו/או בקומות התת קרקעיות,
למעט אותם שטחים המיועדים לשמש ,לפי קביעת החברה,
כמעברים משותפים.

6.3.2.2

שטחים המיועדים על ידי החברה לשימוש כמחסים ו/או
כשטחי אחסון.

6.3.2.3

כל השטחים הבל תי בויים בקומת הקרקע המיועדים לשמש,
לפי קביעת החברה ,חצרות ו/או שטחים המשמשים בלעדית
יחידות ב בין ובייים הוספים הבים על הקרקע .

6.3.2.4

כל שטחי הגגות וכל שייבה עליהם ,למעט שטחי הגגות
המיועדים לשמש ,לפי קביעת החברה ,להצבת מתקים
משותפים.

6.3.2.5
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ה פרויקט  ,בהתאם לקבוע לעין זה בסעיף  3.6לעיל .

6.3.2.6

חדר השאים  ,כאמור ב סע יף לעיל.

למרות האמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לכלול כל חלק מהשטחים
המפורטים בסעיפים  6.3.2.1עד  6.3.2.6לעיל במסגרת הרכוש המשותף
ולשות מעת לעת את המעברים והשטחים המשותפים הזכרים לעיל,
הכל לפי שיקול דעתה .
6.3.3

6.4

החברה תהיה רשאית להוג בשטחים שהוצאו מהרכוש המשותף לפי
שיקול דעתה הסביר  ,לרבות למוכרם ולהצמידם ליחידות אחרות בבית
ה משותף ,לרבות ליחידות השייכות לחברה ) בין אם קודם לרישום הבין
כבית משותף ובין אם לאחר מכן( או לרשמם כיחידות פרדות ,וזאת בלא
צורך באישור הקוה ו/או מי מרוכשי היחידות האחרות בבין .כמו כן
רשאי ת החברה ,על פי שיקול דעתה הסביר  ,לשות את ייעודם של
השטחים שהוצאו מהרכוש המשותף ולעשות בהם כל שימוש  ,וזאת בלא
צורך באישור הקוה ו/או מי מבעלי היחידות האחרות בבין  ,ובלבד
שזכויות הקוה בכס על פי הסכם זה ו /או על פי כל דין לא תיפגעה .

החברה תהיה רשאית לרשום תקון לבית המשותף בהתאם להוראות סעיף 62
לחוק המקרקעין ותהיה רשאית לכלול בתקון הוראות כמתחייב מהסכם זה,
לרבות האמור בסעיף  9ל מיפרט ,ובין היתר ,את ההוראות הבאות:
6.4.1

הוראות הקובעות את היחסים בין בעלי היחידות בבית המשותף ,את
סוגי הרכוש המשותף ,את אופן האחזקה של הרכוש המשותף או של
הרכוש הצמוד ליחידות מסויימות וחלוקת ההוצאות הכר וכ ות בכך ,
הצמידויות הזכרות בסעיף  6.3לעיל  ,הזכויות לרכוש המשותף ואופן
השימוש בו ,הוראות לעין התיקון והש י רות של הרכוש המשותף ,
הוראות לעין סמכויות הציגות להתקשר עם חברת יהול לצורך
ה אחזק ה ,התיקון והשירות הבית המשותף ,הוראות לעין שימוש
בשטחים ומתקים בפרויקט המיועדים לשימוש הרוכשים וחלוקת
ההוצאות הכרוכות בכך ,וכן הורא ות הקובעות כי החברה או מי שי קבע
על ידה )לרבות הקוה( ישמשו כציגות זמית של הבית המשותף .

6.4.2

הוראות בקשר למימוש זכויות הביה ברוח האמור בסעיף  3.6לעיל .

6.4.3

הוראות שיבואו להבטיח את הזכויות של הגופים כאמור בסעיף 3.7
לעיל  ,לרבות זכויות מעבר וזיקות האה בחלקה והוראות לפיהן גופים
אלה לא י ישאו בהוצאות אחזקת הבית המשותף.

6.4.4

הוראות האוסרות על בעלי הזכויות ביחידות בבית המשותף לבצע כל
שיוי בחזית ות היחידות ו/או בקירות החיצויים שלהם ו/או בגג
היחידות ו/או בהתאם לקבוע בסעיף  14.1להלן ,בלא קבלת הסכמת בעלי
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לקבלת ההיתרים הדרושים מהרשויות.
6.4.5

הוראות האוסרות על בעלי הזכ ויות ביחידות בבית המשותף לסגור
מרפסות או גג בהתאם להוראות התב"ע.

6.4.6

הוראות בדבר תיקון צו הבית המשותף  ,לרבות מקרים בהם תיתן
הסכמה מראש של כל בעלי הדירות לתיקוים על ידי החברה ו/או בעלי
דירות שוים.

6.4.7

ה וראות אחרות שה חברה ת ראה צורך להכלילן בתקון או על פי דין או
על פי דרישת הרשויו ת  ,כדי לגרום ליהול תקין של הבית המשותף
ולהחזקתו השוטפת ,ובכדי להבטיח קיום הוראות וספות של ההסכם.

6.4.8

סדרי קבלת החלטות בדבר יהול הבית המשותף יהיו בהתאם לקבוע
בתקון המצוי כמשמעותו בחוק המקרקעין.

מובהר ,כי הוצאת חלקים מהרכוש המשותף תתבצע בה תאם להוראות סעיף 6.3.3
לעיל וכי שיעור חלקו של הקוה ברכוש המשותף יקבע בהתאם להוראות סעיף
 6.3.1לעיל.
6.5

החברה תהיה רשאית ,אף לאחר מסירת הכס לקוה ואף לאחר הרישום ,להגיש
בקשות לשיוי צו רישום הבית המ שותף ,לשיוי התקון והצמידויות ולשיוי
המכה המשותף ברכוש המשותף וחלק הכס ברכוש המשותף ,הובעים מהכללת
מבים וספים  ,במקרה שאין אפשרות לרשום מבים אלה כבית משותף פרד ,או
במקרה של ביה וספת במסגרת הבית המשותף  ,או במקרה בו יהיה צורך לתקן
טעות שפלה בצו רי שום הבית המשותף ו/או בתקון  .החברה תהיה זכאית לעשות
את כל וכל חלק מהאמור לעיל ,מבלי צורך בהסכמת הקוה לכך ומבלי שהקוה
יהיה זכאי להתגד לכך  ,ובלבד שלא תהיה פגיעה בזכויות הקוה בכס על פי
הסכם זה ו /או על פי כל דין .

6.6

החברה תהיה רשאית לרשום חכירות ,הערות אזהרה  ,ו/או זיקות האה על
החלקה ו/או על הבין ,שת י דרשה בהתאם לצרכים תכויים ,דרישות הרשויות
ו/או גופים מוסמכים  ,בין היתר ,להבטחת זכויות דרך וחיה ,וכן להבטחת זכויות
מעבר ו שימוש במתקים ובמערכות שועדו לשימושם של בעלי כסים בבייים
אחרים  ,או של בעלי חלקות סמו כות לחלקה או של גופים ציבוריים כגון ,הרשות
המקומית ,חברת החשמל ,חברת הגז ,חברות תקשורת וכיו"ב.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תירשם בחלקה הער ה תכוית על פי תקה 27
שמעגת את ההתחייבויות להקצאת דירות לבי המקום ולזכאי משרד השיכון וכן
תירשם הערת אזהרה בדבר איסור סגירתן של מרפסות או גג  ,והכל בהתאם
לדרישות התב"ע והיתרי הביה שהוצאו או יוצאו לבית הפרויקט ,וב התאם
למוסכם בין החברה לבין הרשויות בעין זה.

6.7

.7
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חלוקת החלקה ו/או איחודה ו/או חלוקתה מחדש והפרש ת חלקים ממה לצרכי
ציבור ,בין בתמורה ובין ללא תמורה  ,ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע
מזכויות הקוה ע ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .

הרישום
7.1

מו בהר כי ה חברה תפעל לרשום את הזכות בכס כמפורט בספח א' )להלן -
"הזכות בכס" ( ,בצ י רוף חלק יחסי ברכוש המשותף ,על ש ם הקוה בלשכת רישום
המקרקעין ,כשהכס משוחרר מכל שעבוד ו /או משכתא ו/או עיקול  ,פרט
לשעבודים ו/או עיקולים ש י וטלו עליו בשל חובות והתחייבויות הקוה )להלן -
"הרישום" ( .החברה תקוט באמצעים המקובלים כדי לקדם ככל היתן את הליכי
הרישום האמורים בסעיף זה .הרישום יבוצ ע בתוך התקופה הקבועה לכך ב חוק
המכר  ,שלא תפחת מ התקופ ה הקבועה לכך בחוק המכר בוסחו במועד חתימת
הסכם זה  ,ובכפוף לקבוע בסעיף  7.6להלן ,וכן בתאי מוקדם שהקוה מילא
במועדן ובמלואן אחר כל התחייבויותיו בהסכם זה .

7.2

סמוך למועד המסירה או במועד אחר ש י יקבע ע"י החברה ,מ תחייב הקוה לחתום
עם רשות מקרקעי ישראל )בהסכם זה – " ר מ"י "( על חוזה חכירה בהתאם לתאים
שיהיו מקובלים ב ר מ"י באותה עת לגבי חוזי חכירה ששול מו ל ר מ"י לגביהם דמי
חכירה מהווים  .הקוה מתחייב לעמוד בתאים שקבעו/ייקבעו על ידי רמ"י
לצורך התקשרות עם רמ"י בחוזה חכירה ולמלא אחר כל יתר התאים ש י יקבעו
ע"י ר מ"י בקשר לכך ולהמציא לחברה א י שור על ביצוע האמור לעיל עד למועד
ש י יקבע על ידי החברה .
במקרה שהקוה הוא תושב חוץ או "תין זר" ,כהגדרתו בתאי החכירה של רמ"י,
יידרש אישור מאת רמ"י להתקשרותו בחוזה חכירה בגין הכס עם רמ"י ,והקו ה
מתחייב לפעול לקבלת אישור רמ"י כלעיל ולמלא אחר כל הוראות רמ"י בקשר
לכך.

7.3

החברה תשלח לקוה הודעה בכתב בה תציין ש י מועדים אפשריים ,ובהם ייקבע
היום  ,השעה והמקום שבו על הקוה לה תייצב על מת לחתום על מסמכי הרישום ,
ו הקוה יתאם עם ה חברה את ה מועד ה מתאים לו מבין המועדים ה"ל )להלן -
"מועד הרישום" ( .ככל שלא יעלה בידי ה קוה לתאם עם החברה מועד מבין
המועדים הקובים בהודעת החברה כאמור לעיל ,יודיע על כך ה קוה לחברה
מבעוד מועד ,והצדדים יתאמו מועד חלופי שיחול לא יאוחר מ 7 -ימים מ ה מועד
המאוחר אשר היה קוב בהודעת החברה .מועד הרישום לא יהיה מוקדם מ 14 -
י מי ם ממשלוח ההודעה .בהודעה יתבקש הקוה למלא ,לפי מועד הרישום ,אחר
ההתחייבויות שותרו לו למלא עד למועד הרישום .הקוה מתחייב למלא אחר
ההתחייבויות האמורות לפי מועד הרישום ,להופיע במועד הרישום במקום הקוב
בהודעה ,וכן להצהיר ולחתו ם על מסמכים הדרשים על פי הלי רמ"י ו/או לשכת
רישום המקרקעין לצורך ביצוע הרישום .

7.4
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קודם לכן אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה ,הרי פרט לכך שהדבר יהווה הפרת
הסכם זה מצדו ,על כל המשתמע מכך  ,יהא על הקוה לשאת בכל הוצאה שתיגרם
לחברה בשל הצורך לקבוע מועד וסף לביצוע הרישום.
לא הופיע הקוה במועד הרישום  ,ואף לא במועד וסף שייקבע על ידי החברה
לצורך כך או לא בוצע הרישום מחמת שהקוה לא מ י לא קודם לכן אחר
התחייבויותיו המהותיות על פי הסכם זה ,תהיה החברה פט ורה מכל אחריות ב גין
אי ביצוע רישום הזכות בכס ע ל ש ם הקוה.
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7.5

לפי הרישום מתחייב הקוה להמציא לחברה אישור מרשויות המס העירויות
והממשלתיות ,מופה לרשם המקרקעין ,המאשר כי שולמו במלואם כל המ י סים
והתשלומים ,כאמור בסעיף  9להלן  ,אשר תשלומם מוטל על הקוה ,וזאת לתקו פה
ש עד חודשיים לאחר המועד בו י חת ו ם הקוה בפועל על מסמכי הרישום .

7.6

גרמו עיכובים בביצוע פעולות הרישום ה אמורות בסעיף  6לעיל ובסעיף  7זה עקב
סיבות שלא בשליטת החברה ואשר החברה לא יכלה למוע את קיומן ,כ גון
עיכובים שייגרמו מאחת או יותר מהסיבות הקבועות בסעיף  4.4לעיל ; עיכובים
כתוצאה מהתמ שכות ההליכים שייגרמו על ידי לשכ ת רישום המקרקעין ו/או
רמ"י ו/או רשויות המס ו/או הרשות המקומית ; עיכובים כתוצאה מכך שלא
הושלמה ביית בייים וספ ים המי ועדים להירשם במסגרת הבית המשותף;
וכיו"ב  ,לא תבואה התקופות שבהן חלו עיכובים כאמור כתוצאה מסיבות אלה
בחישוב התקופות לביצוע פעולות הרישום כלעיל .

התמורה
8.1

תמורת הכס מתחייב הקוה לשלם לחברה את הסכומים המפורטים ב סעיף 5
ל ספח א' )להלן " -התמורה" (.

8.2

8.3

8.2.1

התמור ה תשולם באופן ובמועדים כמפורט ב סעיף  5ל ספח א'.

8.2.2

במקרה שמועד המסירה יחול לפי המועד שבו על הקוה לשלם את מלוא
התמורה ,בהתאם לקבוע לע ין זה בסעיף  4.10לעיל ,מתחייב הקוה
לשלם לחברה את כל יתרת התמורה לא יאוחר מאשר במועד המסירה.

מו בהר בזה כי ביצוע תשלום מ התשלומים המפורטים בהסכם זה לפי זמן פרעוו
הקוב ,מותה בקבלת הסכמה מוקדמת מהחברה ,וכי החברה תהיה רשאית לסרב
לקבל תשלום כאמור לפי זמן פרעו ו הקוב ,על פי שיקול דעתה  .למען הסר ספק
מובהר כי במקרה של הקדמת תשלומים תהיה ההצמדה עד למו עד התשלום
בפועל.

8.4
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צמוד למדד בהתאם לתאי ההצמדה המפורטים להלן:
אם בזמן פרעוו בפועל של סכום כלשהו ע ל חשבון תשלום המגיע מהקוה יתברר
כי המדד החדש  ,כהגדרתו להלן  ,שוה מהמדד הבסיסי הקוב ב סעיף  5.2ל ספח
א' )להלן " -המדד הבסיסי" ( ,ישלם הקוה לחברה את אותו סכום כשהוא מוגדל
או מוקטן באותו שיעור האחוזים בו השתה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי
)להלן – "הפרשי הצמדה" (  ,ובלבד שסך התמורה והתשלומים הוספים בערכם
הומילי לא יפחתו מהסכומים המפורטים בסעיף  7לספח א' ) קרי ,ככל שהמדד
החדש יפחת מהמדד הבסיסי ,אזי לא יפחת הסכום אותו ישלם הקוה לחברה
והקוה ישלם לחברה את הסכומים המפורטים בסעיף  7לספח א' ( .
"המדד החדש" כלעיל משמעו  -המדד שפורסם לאחרוה לפי תשלומו בפועל של
כל סכום המגיע מהקוה לחברה.
מובהר ,כי האמור יחול ,בשיויים המחויבים ,גם לגבי סכומים שיגיעו כהחזר
מהחברה לקוה )ככל שיגיעו(.
למען הסר ספק מובהר כי הפרשי ההצמדה הים חלק בלתי פרד מהתמורה
והחברה תזקוף כל תשלום שישולם על ידי הקוה תחילה עבור הפרשי ההצמדה
שחושבו עד למועד ביצוע התשלום ואת יתרת התשלום תזקוף על חשבון התמורה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מו בהר בזאת כי ככל שבאופן אובייקטיבי לא תהא
באפשרותו של הקוה לחשב את הפרשי ההצמדה במועד פרעוו של סכום כלשהו
כאמור ,וככל שבמועד הפרעון ישלם הקוה לחברה את קרן התשלום בהתאם
לתאי ההסכם ,אזי איחור בביצוע תשלום הפרשי ההצ מדה ,שאיו עולה על 14
ימים ממועד דרישת החברה לשלם את הפרשי ההצמדה ה"ל ,לא יהווה הפרה של
ההסכם והקוה לא יהיה חייב בתשלום ריבית על סכום הפרשי ההצמדה כאמור .
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,מובהר כי מסירת הכס
כאמור בסעיף  4לעיל מותית בתשלום מלוא התמורה ,לרבות מלוא הפרשי
ההצמדה.

8.5

מס ערך מוסף )להלן – " מע"מ " ( המוטל על העסקה שוא הסכם זה ,חל על הקוה
וישולם על ידו .הסכומים הקובים ב סעיפים  6 , 5ו  7 -ל ספח א' להסכם כוללים
מע"מ בשיעור החל במועד חתימת הסכם זה .מו בהר בז את כי אם בזמן פ י רעוו
בפועל של סכום כלשהו שישולם על ידי הקוה ישתה שיעור המע"מ  ,ישלם הקוה
את הסכום האמור כשהוא מוגדל או מוקטן ,לפי העין ,באותו שיעור בו השתה
שיעור המע"מ.

8.6

הקוה ישלח לחברה הודעה עם ביצועו של כל תשלום ,בהתאם לקבוע בסעיף 8
לספח א' להסכם זה.

8.7

תאי התשלום בהסכם זה ומועדיהם ,הים תאים יסודיים.
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מיסים ותשלומים
9.1

החברה תישא ,בגין התקופה שעד מועד המסירה ,במיסים ,בארוות ,באגרות
ובהיטלים העירויים או הממשלתיים החלים ו/או שיחולו על הכס ו/או על
הקרקע ו/או על הבין ,בכפוף לאמור בסעיפים  9.2ו –  9.3להלן.
הקוה ישא ,בגין התקופה החל ממועד המסירה ואילך ,במיסים ,בארוות,
באגרות ובהיטלים העירויים או הממשלתיים שהוטלו או שיוטלו על הכס ו/או
על המחזיק בו על פי כל חיקוק ,ואשר כון ליום חתימת הסכם זה כוללים ארוה
עירוית ,מים ,ביוב ,אגרת שמירה ,אגרת/היטל שצ"פ וכן מס רכוש ,עירוי או
ממשלתי ,ככל שיחול ,ו בכל מס ,אגרה ,מילווה או היטל חדשים ,שאים קיימים
ו/או מוטלים במועד חתימת הסכם זה.
כ ן ישא הקוה ,בגין התקופה החל ממועד המסירה ואילך ,בתשלומים עבור
שירותים המסופקים לכס ו/או לבין ע"י רשויות ו/או גופים מוסמכי ם ,בין
כצריכה פרטית ובין כצריכה משותפת כגון ,חשמל ,גז ,מים ,טלפון וכיו"ב ,
ו בתשלומים בגין הרכוש המשותף כקבוע בסעיף  9.4להלן.
בוסף ,ישא הקוה ,בגין התקופה החל ממועד המסירה ואילך ,בהיטלי פיתוח
שיוטלו על הכס ו/או על הקרקע ו/או על הבין על ידי הרשות המקומית או כל
רשות אחרת ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.6להלן.
מובהר כי המיסים כלעיל המוטלים על הקוה בגין הקרקע ו/או הבין יחולו עליו
לפי חלקו היחסי בהם.

9.2

מו בהר כי התמורה קבעה בהתחשב במיסים ,באגרות ,בהיטלים ובשיעוריהם כפי
שהם ביום חתימת הסכם זה .למרות האמור ב רישא ל סעיף  9.1לעיל  ,ישא הקוה
בכל מס ,אגרה  ,מילווה או היטל חדש ים שיוטל ו מכוח חוק ו/או תקות ו/או חוקי
עזר על רוכשי דירות ,ושאי ם קיי מי ם ביום חתימת הסכם זה ,ככל שהם
מתייחסים לכס או למכירתו לקוה  -וזאת גם עבור התקופה מיום חתימת הסכם
זה ו אילך  .במ קרה שבחוק ו/או בתקות ו/או בחוקי העזר לא י י קבע על איזה צד
חל התשלום שהוטל כאמור – י י שאו הצדדים בתשלום ה"ל בחלקים שווים.

9.3

למרות כל דבר וגד האמור לעיל ,לעין היטלי השבחה יחולו ההוראות כדלקמן:
החברה תישא בהיטל השבחה המוטל על הכס ו/או הקרקע ו/או הבין מכוח
תוכיות ב ין עיר שאושרו לפי חתימת הסכם זה.
הקוה ישא בכל היטל השבחה שיוטל על הכס ו/או הקרקע ו/או הבין מכוח
תוכיות בין עיר שיאושרו לאחר חתימת הסכם זה  ,למעט בגין תכיות בין עיר
אותן תיזום החברה .
להסרת ספק ,הקוה לא ידרש לשאת בתשלום היטל השבחה שיחול בגין היתר
ה ביה או היטל השבחה שעילתו אישור בקשה לתיקון תב"ע או הקלה שתיזום

 - 21ותממש החברה שלא לבקשת הקוה ,או היטל השבחה בגין זכויות ביה וספות
ובלתי מוצלות שיהיו שייכות לחברה.
9.4

ה קוה מתחייב לשאת ,בתקופה שממועד המסירה ואילך ,בחלקו היחסי בהוצאות
תיקון ,אחזקה ,חידוש ,בד ק ,קיון ,תאורה ,שמירה וביטוח של הרכוש המשותף
בבי ת המשותף ובפרויקט ,כולל ומבלי לפגוע בכלליות ה"ל ,בהוצ אות הכרוכות
בטיפול בחצר ,בחי ון  ,בחדר המדרגות ,במעליות ,באטה המרכזית לטלוויזיה,
במערכות הגרטור ,בתאורה ובמערכת הסולרית ,ככל שמערכות אלה או איזו מהן
יו תקו בב ית המשותף או בפרויקט .
מובהר כי היות שהבין מהווה חלק מבית משותף המורכב ממספר בי יי ם ,הרי
שעד להשלמת כל הבי יי ם יתחלקו הוצאות האחזקה כלעיל בין בעלי הזכויות
בדירות בבין בלבד ,ו/או בבי יי ם ,לפי העין ,שבייתם הסתיימה והחלה מסירת
החזקה בדירות שבו בהם לרוכשים.
מו בהר כי לגבי דירות בבין שטרם מכרו ו/או שטרם הגיע מועד המסירה לגביהן,
תשא החברה בחלק יחסי מהוצאות האחזקה של הבין בגין עד למועד המסירה
לגביהן בהתאם לחלקן של אותן דירות ברכוש המשותף  ,למעט הוצאות המוצאות
על שימוש בפועל ברכוש המשותף אותן תוכי ח החברה כי לא צרכה  ,כגון מים,
חשמל  ,דלק ,תיקוים וכיו"ב  .החברה תהיה רשאית ,לבחירתה ,לבצע בעצמה את
הש י רותים המפורטים בסעיף זה לעיל או חלקם במהלך תקופת ה א י כלוס
הראשוית של הבין ועד למועד ש י יקבע על ידה  ,ובמקרה זה ישלם הקוה לחברה,
החל ממועד המסירה ,את חלקו ה יחסי בהוצאות אספקת הש י רותים כ"ל ,בשיעור
שי י קבע על ידי החברה  .האמור לעיל כפוף לכך שהשירותים שיתו על ידי החברה
ועלותם לקוה יהיו סבירים וברמה ההולמת את הבין.

9.5

החברה תישא במס שבח ו/או מס הכסה בגין מכירת הכס לקוה .
הקוה ישא במס רכישה החל על העסקה שוא ההסכם וישלמו ישירות לרשויות
המס ,במועד הקבוע לכך עפ"י החוק .הקוה ימציא לחברה אישור כדין על ביצוע
התשלום בסמוך לאחר ביצועו.
הקוה ידווח לרשויות המס על העיסקה שוא הסכם זה בהתאם להוראות הדין ,
ו באפשרותו להכין את השומה בעצמו או באמצעות עורך דין מטעמו או לפו ת
למשרדי מס שבח לצורך עריכתה.
למרות האמור ,החברה תהיה רשאית לערוך את השומה עבור הקוה ,לבקשתו,
ובמקרה כזה לא תחול על החברה כל אחריות לדיווח העסקה לרשויות המס ,
לשומה העצמית  ,לשומה הסופית שתקבע על ידי רשויות המס ,ולכל הקשור
והכרוך בכך ,ולא תהיה לקוה כל טע ה כלפיה בקשר לכך וזאת למעט במקרה של
מעשה או מחדל של החברה ,ברשלות או בזדון  .כן הודע לקוה כי אם וככל
שייערכו שיויים להסכם בעתיד ,ייתכן כי חלקם יחייב דיווח לרשויות המס ,וכי
קבלת ייעוץ האם שיויים להסכם טעוים דיווח ,ומתן דיווח מתאים הים
באחריותו הבלעדית של הקוה.

9.6

 - 22החברה תישא בתשלומים לצורך ביצוע עבודות הפ י תוח המפורטות ב מיפרט ו אלו
הכלולות בהיתר הביה שהוצא  /יוצא לביית הבין.
תשלומים בקשר לעבודות פ י תוח וספות ו/או שיפורים ו/או שיויים שיידרשו
ו/או שיבוצעו ע"י הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת אחרת ,שלא עק ב
עבודות ביה המבוצעות ע"י החברה בפרויקט  ,לרבות :כבישים ,מדרכות ,טיעות,
ביוב ,מכון טיהור ,יקוז ,אבי שפה וכו' שאים כלולים בהיתר הביה או ב מיפרט
כלעיל )להלן " -עבודות הפ י תוח הוספות" ( יחול ו על הקוה בלבד והקוה
מתחייב לשלם במועדם את כל התשלומים מכל סוג ש הוא ,שיוטלו ע"י הרשו יו ת
בגין עבודות הפ י תוח הוספות גם אם טרם רשמה זכותו של הקוה בלשכת רישום
המקרקעין.
להסרת ספק ,הקוה לא ידרש לשאת בתשלומים בגין עבודות פיתוח וספות
שיבוצעו ב יוזמת החברה  ,שלא לבקשת הקוה.

9.7

. 10

הקוה ישלם את הסכום הקוב ב סעיף  6ב ספח א' ,כהש תתפות בהוצאות
המשפטיות של החברה  ,בתוספת מע"מ כדין .

יפוי כח
10.1

הקוה מתחייב לחתום בפי עורך דין על יפוי כח בלתי חוזר בוסח המצורף
להסכם זה כספח ג' ולהמציא לחברה  ,במעמד חתימת הסכם זה  ,את מקור יפוי
הכח ואת עותקיו ,כשהם מאושרים ע"י עורך דין  .הקוה ישא בכל התשלו מים
הכרוכים בחתימת ובמתן יפוי הכח.
יפוי הכח ישמש בידי החברה אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם זה וכל הוב ע
ממו ,ומבלי לפגוע בכלליות ה אמור לעיל  ,ייחוד הערות אזהרה ,ביטול הערת
אזהרה וחתימה על הצהרה למס שבח  -במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו על
ידי הקוה ,חתימה ע ל חוזה חכירה  ,חתימה על תקון הבית המשות ף וכל שיוי
בו ,רישום הכס על שם הקוה בלשכת רישום המקרקעין  ,רישום משכתא על
זכויות הקוה בכס ,רישום ההערה לטובת משרד הביוי  ,וכו'.
האמור בסעיף זה מהווה הוראות בלתי חוזרות למיופי הכח לפעול על פי יפוי הכח.
הוראות אלה הן בלתי חוזרות בהתחשב בכך שזכויות צד שלישי תלויות בהן.

10.2

. 11

מובהר בזה כי ה אחריות לקיום התחייבויות הקוה על פ י הסכם זה מוטלת על
הקוה ,ו מתן יפוי הכח לא ישחרר את הקוה מן החובה למלא בעצמו אחר
התחייבויותיו  .הקוה י חתום בעצמו על המסמכים הקשורים בהסכם זה בכל
מקרה ב ו יתבקש על י די החברה לעשות כן ,בהתאם לקבוע בהסכם זה .

העברת זכויות
11.1

החברה תהיה זכאית להעביר את זכויותיה ו /או התחייבויותיה לפי הסכם זה לכל
אדם או גוף משפטי  .העבירה החברה את התחייבויותיה ו /או זכויותיה כלעיל,

 - 23תודיע על כך לקוה בכתב ,ו בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם זה ,תישאר החברה
ערבה למילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה.
11.2

עד לתום תקופת המגורים )כהגדרתה בסעיף  15.3להלן( לא יהיה הקוה רשאי
להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר )להלן " -העבר" ( ,
בהתאם לקבוע לעין זה בסעיף  15.3להלן .
לאחר תום תקופת המגורים )כ הגדרתה בסעיף  15.3להלן(  ,וככל שעד למועד זה
טרם בוצע הרישום ,יהיה הקוה רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי
הסכם זה ל עבר ,בתאי ש י קבל את הסכמת החברה להעברה .החברה לא תסרב
להעברת הזכויות וההתחייבויות של הקוה לאחר תום תקופת המגורים  ,כפוף
לכך שהקוה מי לא אחר כל התחייבויותיו כלפי ה במלואן ו כן שהקוה והעבר
ימציאו לחברה את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן  .ואלה המסמכים
והאישורים :
11.2.1

חוזה חתום בין הקוה לעבר לגבי מכירת הכס לעבר.

11.2.2

אישורים שכל המיסים ,האגרות והתשלומים מכל מין וסוג שהוא שיחולו
בגין ההעברה ו /או ההסבה או שיבעו כתוצאה ממה ,שולמו על ידם.

11.2.3

שי עותקים של יפוי כח ,חתום ע"י העבר ומאושר ע"י וטריון ,בוסח
שיהיה מקובל אצל החברה באותה עת.

11.2.4

כתב העברת הזכויות וההתחייבויות שבהסכם זה על שם העבר ,חתום
ע"י כל יחידי הקוה וכל יחידי העבר ,בוסח שייקבע ע"י הח ברה,
ותשלום דמי טיפול לחברה בקשר להעברה ה"ל בסכום ש י יקבע על ידה.
לבקשתו של הקוה תעביר החברה לעיוו את וסח כתב העברת הזכויות .
מובהר ,כי בכתב העברת הזכויות וההתחייבויות לא תפטור עצמה
החברה מאחריות לפי דין כלפי העבר.

11.2.5

אישור מאת בק ו/או מוסד כספי אחר שקיבל מהחברה התחייבות
לרישום משכתא המעיד כי ההלוואה המובטחת במשכתא סולקה )או
גררה( וכי החברה משוחררת מהתחייבותה ה"ל ,לרבות ביטול הערת
אזהרה ככל שרשמה לטובת המוסד הכספי ה"ל.

11.2.6

אישור ר מ"י על דבר הסכמתו להעברת הזכות בכס לעבר.

11.2.7

אישור לפיו כל בטוחה )לרבות הערת אזהרה( אשר יתה על ידי החברה
לקוה  -בוטלה.

11.2.8

אישור להחת דעת החברה ,בדבר סילוק כל עיקול או שעבוד על זכויות
הקוה בכס ו/או בדבר הסרת כל מיעה אחרת לאישור העברת הזכויות.

11.2.9
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 - 24מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהיה החברה רשאית לדרוש שהקוה והעבר
ימציאו לה כל מסמך וסף שיה יה דרוש באופן סביר לשם ביצוע יעיל
וכון של ההעברה.

הבטחת כספי הקוה
12.1

לפי הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה -
) 1974להלן " -חוק המכר הבטחת השקעות" ( זכאי הקוה להבטחת הכספים
שישלם לחברה על חשבון התמורה באחת מהדרכים הבאות :ערבות בקאי ת ,
פוליסת ביטוח  ,הערת אזהרה ,משכתא או רישום  ,הכל בהתאם להוראות חוק
המכר הבטחת השקעות ובהתאם לקב וע בהסכם לע ין זה .

12.2

על אף האמור בסעיף  12.1לעיל ,מובהר כי החברה תבטיח את הכספים שישלם לה
הקוה על חשבון התמורה )למעט המע"מ( ע"י הו צאת ערבות בקאית או פוליסת
ביטוח של חברת ביטוח שאישר לע י ן זה המפקח על הביטוח )להלן " -הבטוחה" (,
כמפורט ב סעיף  10ל ספח א'  .החברה תמסור לקוה את וסח ה בטוחה .

12.3

החברה תהיה רשאית ,לאחר מו עד המסירה ולפי שיקול דעתה  ,לשות ו/או
להחליף את הבטוחה בכל אחת מהבטוחות הח לופיות המויות בסעיפים – ( 3 ). 2
 ( 5 ). 2בחוק המכר הבטחת השקעות והודעה תשלח לקוה  .במקרה של החלפת
הבטוחה כאמור מתחיי ב הקוה להחזיר את הבטוחה לחברה עם דרישתה
הראשוה  ,וכגד קבלת הבטוחה החלופית .

12.4

במקרה בו יפעל הקוה לרישום הערת אזהרה לטובתו בקשר עם הסכם זה ,עלו ל
הדבר לעכב את הליכי התכון ו ה חלוקה של הקרקע ו את הליכי רישום הבית
המשותף ,לגרום לחברה להפר את התחייבויותיה כלפי רוכשים אחרים ולהסב לה
זקים כבדים ,אשר יחולו על הקוה .הבטוחה הוצאה לטובת הקוה בתאי מפורש
שהקוה לא ירשום ולא יגרום לרישום הערת אזהרה בלשכת רי שום המקרקעין
בקשר עם הסכם זה וזכויותיו על פיו ,אף אם תיווצר האפשרות החוקית לכך ,
והקוה מתחייב שלא לדרוש ולא לגרום לרישום הערת אזהרה כ"ל .התחייבותו
של הקוה כלעיל מותית בכך שיתה לקוה הבטוחה כאמור בסעיף  12.2לעיל.
במקרה בו למרות האמור לעיל ת י רשם לזכות ה קוה הערת אזהרה בקשר עם
הסכם זה ,תהיה החברה רשאית ,מבלי לפגוע בזכותה לראות בכך הפרה של הסכם
זה ומבלי לפגוע ביתר תרופותיה בגין הפרה זו ,לעשות שימוש ביפוי הכח הזכר
בסעיף  10לעיל לצורך מחיקת הערת האזהרה ,וכל ההוצאות בקשר לכך יחולו על
הקוה.

12.5

החברה תפה לגורם אשר יפיק את הבטוחה בדרישה שימציא לקוה הודעה
בכתב  ,בוסח הקבוע בתוספת לחוק המכר הבטחת השקעות )להלן בסעיף זה –
"ההודעה" (  ,ולפיה השעבוד לטובת גורם זה לא ימומש מהכס ורישומו יימחק,
בהתקיים התאים האמורים בהודעה .עם קבלת ההודעה תעבירה החברה לקוה.
פיית החבר ה לגורם מפיק הבטוחה כלעיל תיעשה במועד הקבוע בחוק המכר
הבטחת השקעות.

12.6
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 - 25הקוה ישיב לחברה את הבטוחה שמסרה לו מיד לאחר התקיימות התאים
הקבועים בהודעה.

הפרות ותרופות
13.1

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

13.2

בוסף לאמור לעי ל ,אם הקוה לא ישלם אחד או יותר מן הסכומים שעליו לשלמם
לחברה עפ"י הסכם זה במלואו ובמועדו  ,תהיה החברה רשאית ,לאחר שדרשה
מהקוה בכתב לתקן את ההפרה בשתי דרישות בות  10ימים כל אחת ,והקוה לא
עשה כן בת וך ה תקופ ות ה"ל ,לעשות כל וכל אחת מהפעולות הבאות :לבטל את
ה הסכם ולמכור את הכס לאחר ,למוע בעד כיסתו של הקוה לכס ,לעכב את
מסירת הכס לידיו ,לדרוש את פיויו מהכס ,הכל לפי בחירת החברה

13.3

במקרה ש החברה תבטל את ההסכם עקב הפרת יסודית מצד הקוה ,ישלם הקוה
לחברה סכום השווה ל –  ) 2 %שי אחוזים( מהתמורה בהתאם לתאי ההצמד ה
של תשלומי הקוה שקבעו בהסכם ,ממועד חתימת ההסכם ועד למועד תשלום
הסכום ,כפיצויים קבועים מראש בגין הוצאות ביטול ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד וסף המוקה לחברה על פי הדין ובכפוף לו  .החברה תהיה רשאית לחלט
לטובתה את סכום הפיצוי המוסכם כלעיל מתוך הסכומים ששו למו לה ע"י הקוה .

13.4

במקרה של ביטול הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,ומבלי לגרוע מזכויות הצדדים
במקרה של הפרה ,ובכלל זה זכותה של החברה לפיצוי המוסכם כאמור בסעיף
 13.3לעיל ,תשיב החברה לקוה את הסכומים ששולמו על ידו עד לאותו מועד על
חשבון התמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד  ,החל מהמדד שיהיה ידוע ביום בו
בוצע התשלום על ידי הקוה ,עד למדד שיהיה ידוע במועד ההחזר בפועל .סכומי
מע"מ ששולמו לרשויות בגין הסכם זה יושבו לקוה בכפוף ולאחר השבתם לחברה
על ידי הרשויות .הסכומים כלעיל יוחזרו לקוה בתוך  45ימים מיום פיוי הכס
על ידי הקוה ,כשהוא קי וריק מכל אדם וחפץ ,וזאת במקרה שהחזקה בכס
מסרה לידיו ,או בתוך  45ימים מיום ביטול ההסכם במקרה שהחזקה בכס טרם
מסרה לקוה.
בוטל ההסכם ע"י החברה כלעיל מתחייב הקוה כ גד השבה של כספים כלשהם
כלעיל ,לחתום על הצהרה לרשויות המס בדבר ביטול ההסכם ; להחזיר לחברה את
הבטוחה ולחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטולה ו/או לגרום למחיקתה של
כל הערת אזהרה ,ככל שרשמה לטובתו ; להשיב לחברה את שוברי התשלום
שמסרו לקוה לצורך תשלום התמורה ואשר לא עשה בהם שימוש ,ככל שמסרו
לו שוברים כאלה; לסלק את ההלוואה המובטחת במשכתא ככ ל שקיימת .לא פעל
הקוה על פי האמור לעיל תהיה החברה זכאית לקוט בכל פעולה שתמצא לכון

 - 26לביטול הערת האזהרה וכן לסילוק ההלוואה בסכומים ובתאים כפי שתמצא
לכון ,וכן לקוט כל פעולה על פי דין לביטול הבטוחה .
13.5

בגין כל פיגור שיפגר מי מהצדדים בתשלום למשהו של כל סכום המגיע ממו לפי
הסכם זה ,ישלם הצד המפגר ל צד המקיים ריבית פיגורים ,מחושבת ממועד
הפרעון הקוב בהסכם זה ועד לתשלום בפועל ,בש י עור הריבית הקוב בסעיף 12
לספח א' )להלן – "הריבית" (  .לסכום הריבית יתווסף מע"מ על פי דין ,בשיעור
ההוג בעת התשלום בפועל  .מובהר ,כי אין באמור כדי לגרוע מכל תרופה אחרת
המוקית על פי הסכם זה ו/או דין במקרה של איחור בתשלום ,וכי במקרה של
השבת כספים על פי סעיף  13.4לעיל יחול שיעור הריבית הקבוע בסעיף ה"ל ב45 -
הימים הראשוים מיום הביטול ו/או פיוי הכס )לפי העין(.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי איחור בביצוע תשלום סכום כלשהו
החל על מי מהצדדים על פי הסכם זה ,שאיו עולה על  7ימים ,יזכה את הצד השי
ב הפרשי הצמדה אך לא יזכה את ה צד השי בריבית כאמור בסעיף זה לעיל .
במקרה של איחור העולה על  7ימים כאמור ,תחושב הריבית החל מיום האיחור
הראשון .

13.6
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החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקוה מכל סכום שיגיע לקוה
מהחברה על פי הסכם זה ו/או הדין  ,מכל מקור חיוב ,בין שהחיובים קצובים ובין
שאים קצובים ,ולרבות חיובים שטרם הגיע מועד פירעום.

כללי
14.1

הקוה מתחייב לא לבצע כל ש י וי או תוספת בכס  ,לרבות שיוי חזית הבי ן )אך
למעט שיוי פימי כמשמעותו בחוק התכון והביה  ,תשכ"ה –  , ( 1965ללא קבלת
הסכמת החברה לכך מראש ובכתב .החברה לא תסרב לבקשת הקוה אלא
מטעמים סבירים .הסכמת החברה לכל שיוי או תוספת איה משחררת את הקוה
מקבלת ההיתרים הדרושים מהרשויות וקבלת הסכמת ה ציגות .תוק פו של סעיף
זה היו עד לרישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין .מובהר כי במקרה
של ביצוע שיוי בחזית הבין קודם למועד רישום הבית המשותף ,המוע או
המעכב את רישום הבית המשותף ,לא תחול על החברה כל אחריות בקשר עם כך
והקוה ישא בכל הזקים וההוצאות שיגרמו עקב כך.

14.2

במקרה שהקוה י ב קש לקבל מהחברה התחייבות לרישום משכתא על הכס
לטובת בק או מוסד כספי אשר יעמיד לרשותו הלוואה לצורך מימון רכישת הכס
)להלן – " הבק "(  ,ימלא הקוה אחר התאים המפורטים להלן וימציא לחברה את
המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
14.2.1

בקשה חתומה ע"י הקוה ל הוציא לבק התחייבות לרישום משכתא
כאמור ,בוסח שייקבע ע"י החברה .לבקשת הקוה יועבר לעיוו וסח
הבקשה.

14.2.2

 - 27י ש לם לחברה קודם לקבלת ההלוואה ה"ל  10%מהתמורה בצירוף
מע"מ.

לאחר שי מ לא הקוה אחר ההוראות דלעיל ,תחתום החברה על התחייבות לרישום
משכתא לטובת הבק ,בוסח המ קובל אצלה  ,ולפיה לא תאשר החברה העברת
זכויות בכס ללא הסכמת הבק וכן תודיע לבק מראש על מועד הרישום ותאפשר
לו לרשום באותו מועד משכתא לטובת הבק על זכות ה קוה בכס  .מובהר כי
הקוה יידרש לשאת בכל האגרות והתשלומים שיידרשו לצורך רישום הערת
אזהרה והמשכתא לטובת הבק .
מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי הקוה יהיה רשאי ליטול משכתא מכל בק או
מוסד כספי שיחפוץ.
14.3
14.3.1

לא השתמש צד להסכם זה בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל
דין או לא השתמש בזכות כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כויתור מצדו
על הזכות האמורה.

14.3.2

ויתור או ארכה שי תו על ידי צד להסכם זה למשהו במקרה מסוי י ם לא
יהוו תקדים למקרה אחר; לע י ן הסכם זה לא יהא תוקף לשום ויתור או
ארכה או שיוי הוגעים ללוח התשלומים או למ י פרט  ,אלא אם עשו
בכתב ,וזאת למעט אם צו י ן בהסכם זה מפורשות אחרת  ,וכן למעט שיוי
מהמ י פרט ה מהווה סטייה קבילה כהגדרתה בסעיף  7לצו מכר
)דירות()טופס של מפרט( ,תשל"ד . 1974 -

14.4

הקוה לא יהיה רשאי לקזז סכומים כלשהם המגיעים לו מהחברה כגד סכומים
שיגיעו לחברה ממו ,לרבות על פי הסכם זה ו/או הדין.

14.5

במקרה בו יגיע לקוה תשלום כלשהו מהחברה על פי הסכם זה ,ישולם התשלום
לקוה ביכ וי כל מס כדין ,ככל שיחול ,אלא אם ימציא הקוה לחברה אישור
בדבר פטור מיכ ו י מס במקור.

14.6

החברה תהא רשאית לשלם תחת הקו ה תשלו מי ם כלשה ם החל ים על הקוה על פי
הסכם זה ,ובכלל זה מס או היטל כלשהו עבור התקופה שהקוה חייב בתשלומם,
ובלבד שאי תשלומם של התשלומים כאמור עשו יים לעכב את החברה בביצוע
התחייבויותיה על פי הסכם זה .במקרה שהחברה תשלם תחת הקוה תשלום
כלשהו כאמור לעיל ,יחזיר הקוה לחברה את סכום המס או ההיטל או התשלום
ה"ל בתוך  10ימים מ דרישתה הראשוה ,בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם ל קבוע
בסעיף  8.4לעיל ויעמדו לקוה כלפי החב רה אותן טעות ההגה שעמדו לו כלפי
הושה המקורי .

14.7

במקרה שהמוח הקוה מתייחס ליותר מאדם )או גוף( אחד ,יהיו כל יחידי הקוה
חבים ואחראים על פי הסכם זה ביחד ולחוד והחברה תהיה רשאית לראות

 - 28בחתימת אחד מיחידי הקוה על כל מסמך הקשור בהסכם זה כמחייבת את כל
יחידי הקוה  .על אף האמור ,במקרה של ביטול ההסכם ,תידרש חתימת כל יחידי
הקוה יחדיו על מסמכי ביטול ההסכם.
14.8

מובהר כי תאי הסכם זה משקפים במלואם את המוסכם והמותה בין הצדדים
בכל הקשור ברכישת הכס וכל הובע מכך וכי כל פרוספקט ,פרסום ,הצהרה,
מצג ,זכרון דברים או התחייבות בע"פ או בכתב שעשו ,אם בכלל ,לפי חתימת
הסכם זה ושלא כללו במפורש בהסכם או צורפו כספח לו לא יהיו חלק
מההסכם  .אין בכך כדי לשלול מהקוה טעה הוגעת למקרה בו יהיו חסרים
בהסכם פרטים שחלה על החברה חובה לציים על פי דין .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות הקוה על פי דין ב וגע למצגים
ככל שהוצגו בפיו לפי חתימת ההסכם .

14.9

מו בהר במפורש כי ביצוע התחייבויות החברה לפי הסכם זה מותה בכך שהקוה
יקיים את התחייבויותיו הרלבטיות על פי הסכם זה ובמלואן ובמועדן .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה ש הקוה י א חר במ י לוי אחת או יותר
מהתחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן ,הרי מבלי לפגוע ביתר תרופות
החברה ,יתיר הדבר לחברה איחור מקביל במילוי התחייבויותיה.

14.10

המידע אשר מסר על יד י הקוה לחברה יוחזק ,כולו או חלקו ,אצל החברה ו/או
גופים אחרים מטעמה במאגר מידע הרשו ם בפקס מאגרי המידע .מו בהר כי
המידע ישמש את החברה ו/או גופים מטעמה לצרכי קיום וביצוע ההסכם וכל
הקשור והלווה לכך  .כמו כן מו בהר כי המידע יימסר לרשויות ו לגופים לגביהם
מוטלת חובת מסירת המידע עפ"י דין  ,וכן כי יימסרו פרטים מהמידע לגופים
וספים אשר מסירת פרטים א לה ת י דרש להם לצורך ביצוע ההסכם )כגון – רמ"י,
משרד הביוי ,הקבלן ,הרשות המקומית ,הגוף מפיק הבטוחה ,הגוף אשר ילווה
לקוה כספים לרכישת הדירה וכיו"ב( .הקוה יוכל לעיין במידע הוגע לו והמצוי
בידי החברה בכל עת ,בתיאום מראש עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה.
החב רה מתחייבת שלא להעביר את פרטי חשבון הבק של הקוה לכל גוף שהוא
ללא הסכמתו.
החברה תמס ור לרשות המקומית את שם הקוה ,מספר זהותו  ,פרטי הכס ומועד
המסירה .

14.11

מבוטל.

14.12

מובהר כי משרד עו"ד יגאל ארון ושות' מייצג את החברה בעסקה שוא ההסכם
ואיו מייצג את הקוה ,כי הקו ה רשאי להיות מיוצג בעסקה זו ע"י עו"ד אחר  ,כי
הומלץ ל ק ו ה לפות לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורך דין מטעמו טרם חתימת
הסכם זה  ,ו כי דמי ה ה שתתפות בהוצאות המשפטיות גבים מהקוה אך ורק
בקשר עם הפעולות המויות בסעיף ) 6ג()א( לחוק המכר )אשר אין בהם כדי לגרוע
מהאמור לעי ל( .

14.13
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 - 29הסכם זה י יכס לתוקפו רק לאחר חתימתו על ידי החברה ,ו לאחר חתימה כאמור
 פרעון הסכום אשר על פי סעיף  5.1ל ספח א' אמור לה יות מ ש ו לם במעמדחתימת הסכם זה  ,ובלבד ש סכום זה ישולם לא יאוחר משלושה ימים לאחר המועד
ה"ל .

הוראות מיוחדות – דירת מחיר למשתכן
15.1

הודע לקו ה כי הכס מכר לו כ"דירת מחיר למשתכן " על פי הלי משרד הביוי.
הקוה מצהיר ומתחייב כי יש בידיו אישור זכאות משפר דיור או חסר דירה מאת
משרד הביוי ואישור זכייה  ,וכי הוא עומד בכל הדרישות והת אים ה דרש ים
מרוכש דירה במסגרת פרו יקט "מחיר למשתכן " כגון הפרויקט.

15.2

ה ק וה מצהיר ומתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזקה ב כס  ,כי
במועד חתימת ההסכם לא עמד בקריטריוים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה
ו/או שהופקה לו תעודת זכאות בטעות ,הרי ש ידוע לו והוא מסכים ש הסכם זה
יבוטל ו הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור .מובהר כי במקרה של
ביטול ההסכם כלעיל יחולו הוראות סעיף  13לעיל.

15.3

הודע לקוה ,כי ה קוה לא יהיה רשאי למכור את הכס לצד שלישי ,וזאת מיום
רכישתו ועד חלוף  7שים ממועד ביצוע הגרלת משרד הביוי אשר מכוחה רכשה
הדירה או חלוף  5שים מקבלת טופס  4לדירה על פי תקות התכון והב יה
)אישורים למתן שרותי חשמל ,מים וטלפון( תשמ"א , 1981 -לפי המוקדם )בהסכם
זה – " תקופת המגורים " ו " טופס  , " 4בהתאמה ( .כן מובהר כי הקוה לא יהיה
רשאי להתקשר עם צד ש לישי בהסכם להעברת זכויותיו בכס אשר כרת לפי תום
תקופת המגורים כלעיל .

15.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,י היה הקוה רשאי להשכיר את הכס למטרת
מגורים בלבד.

15.5

ככל שבמועד חתימת הסכם זה יש לקוה זכויות מכל מין וסוג בדירה אחרת,
מתחייב הקוה למכור את זכויותיו בדירה האחרת לא יאוחר מחלוף  12חודשים
מיום קבלת טופס  4לכס .

15.6

ידוע לקוה כי במקרה שיפר את הוראות סעיף  15.3לעיל ,הוא יחוייב בתשלום
למשרד הביוי בסך של  ₪ 450,000בתוספת הפרשי הצמדה ,החל ממועד חתימת
הסכם זה ועד למועד תשלום הקס  .כ מו כן ,מובהר כי החברה שומרת על
זכויותיה על פי כל דין היה ויגרם לה זק כלשהו בגין הפרת הוראות סעיף 15.3
לעיל על ידי הקוה.

15.7

הודע לקו ה כי בגין התחייבותו כאמור בסעיף  15.3לעיל תירשם הערת אזהרה
בלשכת רישום המקרקעין .יובהר כי כל עוד לא רשמו זכויות הקוה בלשכת
רישום המקרקעין תירשם ההערה בספרי החברה.

15.8

15.9
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 - 30להבטחת האמור לעיל ,יחתום הקוה בד בבד עם חתימת הסכם זה על תצהיר
וכתב התחייבות ל טובת משרד הביוי המצורף כספח ד ' להסכם זה  ,וכן יחתום על
יפוי כוח המצורף כספח ג' להסכם זה בהתאם לקבוע בסעיף  10.1לעיל .
הסכם זה אושר על ידי משרד הביוי כהסכם העומד בכללים הקבועים במכרז
"מחיר למשתכן" .אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי
ההסכם ,להגביל את זכותו של הקוה לקיים מו"מ על ההסכם ,להגביל או לשלול
את אפשרות הקוה לטעון טעות כגד סעיפי ההסכם על פי כל דין או כדי להקות
להסכם חסיות כלשהי מפי ביקורת שיפוטית כגד סעיפיו.

כתובות
כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם וכל הודעה שת י שלח ע ל ידי צד
אחד למשהו עפ"י הכתובות דלעיל ת י חשב כאילו הגיעה לתעודתה  72שעות מעת שמסרה
למשלוח בדואר רשום ,ואם שלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוי – ביום העסקים הבא
לאחר מועד משלוחה בפועל .לאחר מועד המסירה תהא כתובתו של הקוה  -כתובת הכס
ולצורך משלוח דואר אלקט רוי תהיה כתובתו כתובת הדואר האלקטרוי המופיעה במבוא
להסכם .
במקרה שצד ישה את כתובתו יהיה חייב להודיע על כך בכתב למשהו תוך  7ימים
ובמקרה זה ת י חשב כתובתו של אותו צד לצורך משלוח הודעות  -הכתובת שמסרה על ידו
כאמור.
מובהר כי עד לקבלת הודעה כאמור ת י חשב כל הו דעה שת י שלח לפי כתובתו דלעיל של אותו
צד כאילו הגיעה לתעודתה במועד הקוב לעיל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_ _ ______________ ____
החברה

_______ ______________
הקוה

_______ ______________
הקוה

