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–חוזה מכר 
מחיר למשתכן

"14מגרש –קריית ביאליק & "
נקודות מרכזיות  –היבטים משפטיים 

בחוזה המכר



חוזה המכר

 של משרד הבינוי והשיכוןלמשתכן בהתאם לדרישות מכרז מחיר

 והשיכוןבאישור חברת הבקרה מטעם משרד הבינוי

 1973–ג "תשל( דירות)בהתאם לחוק המכר

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



איסור מכירת הדירה הנרכשת לתקופה מוגבלת  

5במשךשלישילצדהדירהאתלמכורשלאמתחייבלמשתכןמחירדירתרוכש
,ההגרלהקיוםממועדשנים7במשךאולבנין4טופסקבלתמיוםשנים
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

30/01/2022



תשלומים לוח 

החוזהחתימתבמועדישולםהתמורהממחיר7%-מפחותהמהווים(₪אלףוחמישהשישים)65,000₪שלסך
ישלםהנאמן."(הנאמן":להלן)בנאמנות'ושותהוברמןנוףמקובד"עוהמשרדלפקודתהערוכההמחאהבאמצעות
וכנגדבבנקהפרויקטשלהליווילחשבון,התמורהחשבוןעלבידיושהופקדהתשלוםאתהאמורהשובריםפנקסבאמצעות

.הקונהלידייימסרוהשובריםבפנקסהשובריםיתרכל.הקונהלזכותהמכרחוקלפיבטוחהתוצאזהתשלום

ימים ממועד קבלת הודעה על איסוף פנקס 21יום מיום חתימת החוזה או תוך 45תוך תשולם " התמורה"מ20%-השלמה ל
ובלבד שבחלופה השנייה  , לפי המוקדם, שוברים ובכפוף להשלמת הליכי הסדרת הליווי הפיננסי לפרויקט על ידי הבנק

.  ימים מיום חתימת חוזה45חלפו 

15%23.12.2020ביוםישולמו"התמורה"מ.

15%23.04.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

20%23.09.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

20%23.11.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

10%הקונהלידיהדירהמסירתלפניימים7ישולמו"התמורה"מ.

החוזהחתימתביוםיעודכןאשרהבניהתשומותלמדדצמודהדירהמחיר.

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"בנק דיסקונט בעי "מלווה עהפרויקט

 בפרויקטבאמצעות שוברים בפנקס שוברים ייעודי לכל דירה התשלום ייעשה

 מהתמורהמהשקל הראשון ועד השקל האחרון , ערבויות בהתאם לחוקהנפקת



מצב המקרקעין

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

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

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



רכישהמס 

: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•



יום חתימת החוזה

 יום מבחירת הדירה45חוזה מכר ייחתם לאחר

תינתן אפשרות לחתום על החוזה ביום בחירת הדירה.

יש לעיין בהם לפני מועד חתימת . המסמכים המשפטיים מופיעים באתר החברה
.החוזה

ק בנקאי 'אין צורך בצ)קים 'פנקס צ, תעודת זהות: לחתימת חוזה יש להגיע עם
עליו יהיה לעשות  , קים'במידה ולרוכש אין פנקסי צ(. ואין אפשרות לשלם במזומן

.העברה בנקאית לפי פרטי חשבון שיימסרו לו במעמד החתימה על החוזה





אפשרות מימון

.הנמוךלפי,בשמאותשוויהלפיאובהסכםשוויהלפיהדירהממחיר75%עדראשונהדירהרכישתעלהמימוןשיעוראתמגבילישראלבנק•

החופשיבשוקהנמכרותדירותרכישתלגביולאלמשתכןמחירבמסגרתמופחתבמחירלרכישהבהקשרורקאךמתייחסזהבסעיףהאמור

ניתן יהיה לחשב את  , (כ שיעור ההון העצמי הנדרש"הקלה בסה)על מנת להקל על רוכשי דירה לקבל הלוואות לדיור בשיעור גבוה יותר , לכן

100,000₪-ובכפוף לכך כי ההון העצמי בפועל לא יפחת מ, ח"מליון ש1.8שיעור המימון לפי שמאות לגבי דירות שעלות רכישתן אינה עולה על 

שנים מיום קבלת 5לאור ההטבה המשמעותית במחיר הנכס קיים איסור על מכירת הדירה עד 

י משרד השיכון"בכפוף לכללים שנקבעים ע–4טופס 



י הערכת שמאי"הסתמכות על שווי עפ

 מ1.8של שמאות יהיה שווי מקסימאלי '₪.

 נתבסס על שווי החוזה ולא על שווי השמאות1.8במקרים בהם שווי חוזה הנכס עולה על

הגבוה מבין  בחוזה לפי ממחיר הרכישה 10%או ₪ 100,000-לא יפחת מההון העצמי סך , כאשר קיימת הסתמכות על שמאות

השניים



י שמאות שהתקבלה  "שווי הסתמכות עפ

ביאליקקרית–אפקפרויקט שכונת נאות •

מ  "גיא ודורון לוי הנדסה בניה והשקעות בע: שם היזם•

מ  "בנק דיסקונט לישראל בע: בנק מלווה•

תוספת לשווי באחוזים מעל מחיר חוזה

₪' מ1.8-ממחיר החוזה בהסתמך על השמאות שבידי הבנק אך לא יותר מ11%בכל הדירות ניתן להסתמך על שווי הגבוה ב •

בכפוף לבדיקה פרטנית וספציפית בהתאם לסוג הדירה -20%בחלק מהדירות ניתן להסתמך על שווי שוק הגבוה בשיעור של עד •
הנרכשת ודרך היועץ בסניף שבו תוגש הבקשה



הגשת בקשה עבור משכנתא

שכירים•

תעודת זהות וספח•

חודשים אחרונים3תלושי משכורת •

חודשים אחרונים3ש "דפי עו•

עצמאיים•

תעודת זהות עם ספח•

ח לשנת המס הנוכחית"שומת מס לשנת המס הקודמת ואישור רו•

פרטי ועסקי–חודשים אחרונים 3ש "דפי עו•


