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סקירה משפטית
"864-באר יעקב "פרויקט 



נקודות מרכזיות בחוזה  –היבטים משפטיים 
המכר



חוזה המכר

בהתאם לדרישות מכרז מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון

באישור חברת הבקרה מטעם משרד הבינוי והשיכון

 1973–ג "תשל( דירות)בהתאם לחוק המכר

 (  דירותרוכשיהבטחת השקעות של ( )דירות)בהתאם לחוק המכר
1974–ה "תשל



איסור מכירת הדירה הנרכשת לתקופה מוגבלת  

5במשךשלישילצדהדירהאתלמכורשלאמתחייבלמשתכןמחירדירתרוכש
,ההגרלהביצועממועדשנים7במשךאולבנין4טופסקבלתמיוםשנים
הערתתירשם,לעילהאמורבגין.מגוריםלמטרתלהשכירהרשאייהיהאולם

והשיכוןהבינוימשרדלטובתהמקרקעיןרישוםבלשכתאזהרה

פיצויישלם,האמורההתקופהתוםלפנידירתואתוימכורזוהוראהשיפררוכש
מקרקעילרשותאו/ווהשיכוןהבינוילמשרד450,000₪שלסךעל

ישראל

משרדלטובתהתחייבותוכתבתצהירעליחתמוהרוכשיםכל,לעילהאמורלאור
מטעמומיאווהשיכוןהבינוי



בייעוד מקרקעין-תצהיר חסר קרקע 

למיאו/ומשפחתולתאאו/ולואיןכימתחייבלמשתכןמחירדירתרוכש
למגוריםהמיועדתבקרקע(שלישעלשעולהבחלק)זכויות,מיחידיו

לטובתהתחייבותוכתבתצהירעליחתמוהרוכשיםכל,לעילהאמורלאור
מטעמומיאווהשיכוןהבינוימשרד



יחסים מיוחדים בין קרובים –תצהיר התחייבות 

והשקעותבניההנדסהלויודורוןגיא"חברתביןשנחתםהמכרזלהוראותבהתאם
מחיר"בפרויקטוהשיכוןהבינויומשרדישראלמקרקעימנהללבין"מ"בע

אובמישריןקרובאינוהואכימתחייבהואובותצהירעליחתוםהרוכש,"למשתכן
.מעובדיהלמיאו/והחברהמבעלילמיאו/ולחברהבעקיפין



מועד מסירת החזקה בדירה

30/04/2023



לוח תשלומים 

המכרחוזהעלהחתימהמיוםיום14תוךישולםהתמורהממחיר7%-מפחותהמהווים65,000₪שלסך.

החתימה על חוזה המכריום מיום 45תשולם תוך " התמורה"מ20%-השלמה ל.

14%23.4.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.9.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.2.2022ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.7.2022ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.12.2022ביוםישולמו"התמורה"מ.

10%הקונהלידיהדירהמסירתלפניימים7ישולמו"התמורה"מ.

החוזהחתימתביוםויעודכןהבניההיתרקבלתבמועדהידועהבניהתשומותלמדדצמודהדירהמחיר.

נוספותהוצאות•

לדירהמיםמונהחיבור.

ושותהוברמןנוףמקובד"עוהמשרדלפקודתרגילק'בצישולם–(מ''מעכולל)5,895₪-דיןעורךט"שכ'.



(  דירות)חוק המכר -ליווי בנקאי סגור של הפרויקט 
1974-ה "תשל( הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

מ"י בנק לאומי בע"הפרויקט מלווה ע

התשלום ייעשה באמצעות שוברים בפנקס שוברים ייעודי לכל דירה בפרויקט

מהשקל הראשון ועד השקל האחרון מהתמורה, הנפקת ערבויות בהתאם לחוק



מצב המקרקעין

 שנה אל מול רשות מקרקעי  98+ שנה 98קיים חוזה חכירה מהוון של
ישראל

 הבניינים בפרויקט יירשמו כבתים  –בהתאם לתקופות הנקובות בחוק המכר
משותפים והזכויות יעברו על שם הרוכשים

ד  "י עוה"רישום הבית המשותף והעברת הזכויות על שם הרוכשים יעשה ע
'ושותהוברמןממשרד מקוב נוף 



מס רכישה

:כדלקמןהן,יחידהמגוריםלדירתהרכישהמסמדרגות

.רכישהמסמתשלוםפטורות1,744,505₪עלעולהאינומחירןאשרדירות•

שעליהןהרכישהמס-2,069,205₪לבין1,744,505₪ביןנעמחירןאשרדירות•
.3.5%שלמסבמדרגתהינולשלם

במדרגתהינולשלםשעליהןהרכישהמס-2,069,205₪מעלמחירןאשרדירות•
.5%שלמס



מפרט טכני

;והשיכוןהבינוימשרדי"עומאושרמוכתב•

;ותוספותשינוייםובדירהבמפרטלבצעניתןלא•

;המכרבחוזההמפורטיםפריטים'מסבגיןזיכוילקבליהיהניתן•



במהלך ימי הקבלה 
יעמוד לרשותכם  

עורך דין  
שייתן מענה לכל השאלות  

וההבהרות המשפטיות הנדרשות
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