
 

 הקונה  

 

  נספח א' 
 דירת מחיר למשתכן –מכר  חוזה

 
 _ שנת _________ לחודש ________סכם שנערך ונחתם ביום ___הל

 
 515384840ח.פ בע"מ ידו י.ק. יזום מג בין:

 רמת גן 5החילזון רח'  
 03-7525567טל': 

 מצד אחד       "(החברה)להלן: "  
 

 
 

 ___ת.ז. _______ _______________  לבין:

 _______ת.ז. _____ _____________  

 "(הקונה" -ביחד וכל אחד לחוד )להלן 
 שנימצד           

 
 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:"( ההסכם)להלן: "כחלק בלתי נפרד מההסכם הנזכר לעיל 

 :יקטהפרו .1

 .באופקיםהמוקם  "Hola Park"יקט פרו

 :הבנין .2

חלקה  39663בחלק מגוש , הנבנה התכנית הרצופה למפרט הרצוף להסכם כנספח ב'ן המסומן ע"ג יהבנ
  .)בחלק( )ו/או כל גוש/חלקה אחרת שתתקבל במסגרת הליך פרצלציה(  1חלקה   39664גוש   -)בחלק(, ו  1

 :תאור הנכס .3

 ._ מ"ר_____ -כ_ חדרים בשטח של __בת __ __דירה מספר ___בנין מספר ___  .3.1

 :נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיפירוט שטחים  .3.2

 מסתור כביסה, בהתאם למפורט בתכנית הרצופה למפרט. .מ"ר _____ -של כמרפסת/ות בשטח  .3.2.1

 .מס'_____ חניה מותמקו__  .3.2.2

 מ"ר. ___חצר בשטח  .3.2.3

 בהתאם למפורט בתכנית הרצופה למפרט.מחסן בשטח __  .3.2.4

 חלק יחסי ברכוש המשותף .3.2.5

 למחוק את המיותר*                                    

כללים המחושב לפי לעיל  3.2-ו 3.1ושטח השטחים הנוספים כמפורט בסעיפים שטח הדירה 
ארנונה, דיווח  –מובהר כי לצרכים אחרים )כגון   פרטמל' א פרקל 6 –ו  5, 4 בסעיפיםהמפורטים 

עשוי אופן  –רישום בפנקסי המקרקעין וכיו"ב(  מקרקעי ישראל, רשותלרשויות המס, דיווח ל
 .ערך באופן שונה מהאמור לעיל,ישטח הדירה ו/או צמידויותיה להחישוב 

  .15.11.2021 :מועד המסירה .4

 :התמורה .5
 __ ₪סך של ______________תמורת הנכס מתחייב לשלם לחברה  הקונה

 מע"מ. כולל )_______________________ ₪ (

בסעיף ין זה ילקבוע לענובכפוף  באופן ובמועדים המפורטים להלןלחברה התמורה תשולם ע"י הקונה  .5.1
 :להלן 5.3

ישולם במועד חתימת הסכם  כולל מע"מ  _____₪,________________מהתמורה, בסך של  7%  .5.1.1
 .באמצעות המחאה לפקודת החברה זה

ממועד חתימת  ימים 45ישולם בתוך  ___________₪ כולל מע"מ  סך שלמהתמורה, ב 13% -כ .5.1.2
 הסכם זה.



   

 הקונה  
 

והנפקת פנקס השוברים על  ביצוע תשלום זה ואילך מותנה בקיומו של היתר בניה לבניית הבניין
 . ידי הגורם המלווה

 8מהתמורה, ישולם ביום _______ ] 24% -כסך של___________₪, כולל מע"מ  המהווה  .5.1.3
 חודשים ממועד חתימת הסכם זה[.

 14מהתמורה, ישולם ביום _______ ] 24% -כסך של___________₪, כולל מע"מ המהווה  .5.1.4
 חודשים ממועד חתימת הסכם זה[.

חודשים   20, ישולם ביום _______ ]מהתמורה  22%-כהמהווה  כולל מע"מ    סך של___________₪ .5.1.5
 ממועד חתימת הסכם זה[.

 עסקים ימי 14 –ישולם לא יאוחר מ  סך של___________₪, כולל מע"מ מהתמורה, ב 10% -כ .5.1.6
להלן, על התשלום האמור  5.2.1להסכם ובסעיף  8.4על אף האמור בסעיף  .לפני מועד המסירה

 ועד למסירה בפועל. 15.08.2021החל מיום זה לא תחול הצמדה למדד וזאת  5.1.6בס"ק 

5.2.  

להסכם משמעו מדד מחירי תשומות  8.4כבסעיף "המדד הבסיסי" ולהסכם  1.3"המדד" כבסעיף  .5.2.1
  .הידוע במועד חתימת ההסכםבבניה למגורים 

₪ )כולל מע"מ(.  60,000ל תשלום שישלם הקונה לחברה על חשבון התמורה לא יפחת מסכום של כ .5.2.2
יישא הקונה בעלות בפועל של הנפקת הערבות  שהקונה ישלם תשלום בסכום הנמוך מכך.ככל 

הבנקאית, ובלבד שלא קיבל לכך את אישור הקבלן מראש ובכתב ושהסכום ששולם על ידו שונה 
 .מהתשלומים הקבועים בלוח התשלומים

 פיננסיגוף או ו/ תאגיד בנקאיהתקשרה עם טרם החברה נכון למועד חתימת ההסכם, לקונה כי  הודע .5.3
בטוחות לפי  או להנפקתו/"( בהסכם למתן ליווי פיננסי להקמת הפרויקט הגורם המלווה)בנספח זה: "

"הסכם  -)להלן  1974-הוראות חוק המכר )דירות()הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה
 ההוראות כדלקמן: לאחר התקשרות החברה בהסכם הבטוחות יחולו .("הבטוחות

"( ישירות פנקס השוברים)להלן: " נכספנקס שוברים לתשלום תמורת הינפיק המלווה  הגורם .5.3.1
חשבון )להלן: " כלעילהסכם הבטוחות לאחר חתימת לקונה שפרטיו יימסרו הליווי לחשבון 
  "(.הפרויקט

 .1כנספח א'הצדדים יפעלו בהתאם להוראות נספח הליווי הבנקאי המצורף  .5.3.2

ואילך יבוצעו על ידי הקונה באמצעות פנקס  5.1.2מובהר כי ביצוע התשלומים הנקובים בסעיף  .5.4
 שוברים ולפיכך יחולו ההוראות הבאות: 

תודיע על כך  לאחר הנפקת פנקס השוברים על ידי הגורם המלווה,ו חתימת הסכם הבטוחות לאחר
 "(, ויחולו ההוראות הבאות:רההודעת החב: ")להלן לקונה בכתבהחברה 

ימי עסקים מקבלת הודעת  3הקונה מתחייב להתייצב במשרדי החברה כפי שיתואם עימו, בתוך 
התשלומים הנדחים כהגדרתם לשלם את החברה, ולקבל לידיו את פנקס השוברים. כן מתחייב הקונה 

ימים ממועד   21, בתוך (פנקס השובריםלהלן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כקבוע בהסכם )באמצעות  
  ,ימים ממועד חתימת הסכם המכר 45  לפני שחלפו ולא, קבלת הודעת החברה

ימים ממועד חתימת הסכם המכר, הפרשי ההצמדה  90היה ולא יימסר פנקס השוברים לרוכש בתוך 
פנקסי מסירת ימים  21 הימים הראשונים ממועד חתימת הסכם המכר, לאחר מכן ועד ל 90יחולו עבור 

 השוברים לא יחולו הפרשי הצמדה.
לחתום במועד כלעיל על כתב התחייבות ו/או כל מסמך אחר לדרישת הגורם  שיצטרך קונההודע ל

 המלווה.

אשר במועד הנקוב  ואילך 5.1.2סעיף משמעם: התשלומים הנקובים ב "התשלומים הנדחים"
 הודעתממועד ימים  21עד תתקבל הודעת החברה, ובהתאם, יידחה מועד ביצועם טרם לפירעונם 

  .ימים ממועד חתימת הסכם המכר, לפי המאוחר 45, או , כאמור בסעיף זה לעילהחברה

לחשבון  5.1.1את התשלום הקבוע בסעיף לאחר חתימת הסכם הבטוחות כלעיל, תעביר החברה 
ר תומצא לקונה הבטוחה אשמובהר כי . הראשון מפנקס השובריםשובר התשלום הפרויקט באמצעות 

תהיה בגובה הסכום הנומינאלי של התשלום הקבוע בסעיף בגין תשלום זה על ידי הגורם המלווה 
5.1.1.  

, הנמוך בתוספת מע"מ כדיןמהתמורה   1/2%או ₪   5,019נוסף על התמורה ישלם הקונה לחברה סך של   .6
ג' לחוק 6בגין השתתפות הקונה בהוצאות המשפטיות של החברה בהתאם להוראות סעיף  מביניהם

במקרה  .סכם זה לחברה או לעוה"ד של החברההמכר דירות. תשלום זה ישולם במועד החתימה על ה
מתוך הסכום ששולם על ידו חלק יחסי להחזר  יבוטל החוזה מכל סיבה שהיא יהיה הקונה זכאיבו 

 כמור בסעיף זה.

חברה תוך יומיים מביצוע ההפקדה אישור מחלקת שירות לקוחות של ההקונה מתחייב להמציא ל .7
  .076-5393004למס'  , וזאת באמצעות פקסימיליההבנק על ביצוע ההפקדה, הכולל את פרטי המפקיד



   

 הקונה  
 

גדרתו בסעיף ערבות בנקאית צמודה למדד כהתהיה  להסכם   12לקונה בהתאם לסעיף הבטוחה הניתנת   .8
או פוליסת  ימי עסקים ממועד תשלום השוברים 14לקונה תוך  הגוף המלווה ימציאהלעיל ואשר  5.2

לאחר מסירת לקונה כי  הודע ,ואולם. ביטוח של חברת ביטוח שאישר לענין זה המפקח על הביטוח
החברה תהיה רשאית , ר הבטחת השקעותכלתנאים הקבועים בחוק המ התאםוב  החזקה בנכס לרוכש

 להסכם. 12.3לפי חוק, בהתאם לקבוע בסעיף להחליף בטוחה זו בכל בטוחה אחרת הניתנת 

 משכנתא נטל הקונה ממנו הבנק לטובתלצורך רישום הערת האזהרה  באגרותורק  אך ישא הקונה .9
  .שנטלובאגרה לרישום המשכנתא 

במשכנתא ובשעבודים מדרגה  משועבדות/ישועבדוהחברה בקרקע ובפרויקט זכויות כי הודע לקונה  .10
 "(הגורם המלווה") אחד או יותר מהבנקים המסחריים בארץ ו/או כל גוף פיננסי אחרלטובת  ראשונה

ראות עם הגורם המלווה, ויחולו לענין זה ההו סוכמוישהגורם המלווה, באופן ובתנאים כפי כי זכויות 
  .1המפורטות בנספח המצורף/שיצורף לנספח זה, ומסומן א'

ב לחוק המכר )דירות(, 5עד למועד שבו יותקנו תקנות לפי סעיף  ,להסכם 13.6בהתאם לאמור בסעיף  .11
ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה תהא הריבית בשיעור המקסימלי שיזם רשאי לכלול 

 .בחוזה

12.  –  

, לבין עילסתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראותיו של ההסכם, כהגדרתו לבכל מקרה של  .13
 הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה, כל עוד לא נאמר במפורש אחרת.

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל

 
 
 
 
 
 
 

 הקונה  מגידו י.ק. יזום בע"מ
 
 
 
 
 


