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שעהתאריך

27/5

28/5

9:00-18:00

9:00-18:00
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משפטיתסקירה 
מגרש  –" 3אגם –נתניה "פרויקט 

101' מס



נקודות מרכזיות בחוזה  –משפטיים היבטים 
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
,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

18/02/2024



תשלומים לוח 
חתימהמיוםימים14תוךישולםהתמורהממחיר7%-מפחותהמהווים(₪אלףוחמישהשבעים)75,000₪שלסך

.החוזהעלחתימהבמעמדלקונהימסראשרשובריםפנקסבאמצעותהחוזהעל

החוזהחתימתמיוםיום45תוךתשולם"התמורה"מ20%-להשלמה

14%23.07.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.12.2021ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.4.2022ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.10.2022ביוםישולמו"התמורה"מ.

14%23.6.2023ביוםישולמו"התמורה"מ.

10%הקונהלידיהדירהמסירתלפניימים7ישולמו"התמורה"מ.

החוזהחתימתביוםויעודכןהבניההיתרקבלתבמועדידועשיהיההבניהתשומותלמדדצמודהדירהמחיר.

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 לאומי 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•



במהלך ימי הקבלה 
יעמוד לרשותכם  

עורך דין  
שייתן מענה לכל השאלות  

וההבהרות המשפטיות הנדרשות



עקרונות-אחוזי מימון 

שיעור מימון בעת נטילת משכנתה לא יעלה על , בהתאם להוראות בנק ישראל•
.  כפי שנקבע בחוזה המכר, ממחיר הרכישה של הדירה75%

פ שווי  "הזוכים בתכנית ייהנו משיעורי מימון שיקבעו בהתאם להערכת שמאי ע•
.  שוק ולא ממחיר החוזה המופחת

.  100,000₪ההון העצמי המינימאלי לו יידרש הזוכה הוא •

לא יעלה על , במשכנתהלצורך חישוב שיעור מימון , שווי שוק מקסימאלי לדירה•
.₪מיליון 1.8

ייגזר שיעור המימון  ₪ מיליון 1.8במקרה שבו הערכת השמאי עולה על •
.הגבוה מבניהם, או מחיר הרכישה₪ מיליון 1.8משווי הנכס של במשכנתה



דוגמאות-אחוזי מימון 

:דוגמא א

1,200,000₪-מחיר הדירה לפי חוזה 

1,500,000₪-ח שמאי "פ דו"שווי הדירה ע

1,125,000₪–ח שמאי "ממחיר דו75%

(המינימום הנדרש)₪ 100,000-הון עצמי נדרש 

:דוגמא ב

₪  1,550,000-מחיר הדירה לפי חוזה 

1,900,000₪-ח שמאי "פ דו"שווי הדירה ע

1,350,000-₪ 1,800,000מ 75%

₪  200,000-הון עצמי נדרש 



הגשת בקשה עבור משכנתה

טרם בחירת הדירה למשכנתהקיימת חשיבות גדולה לקבלת אישור עקרוני •
.  במסגרת כנס המכירות

,  נתוני הלווים, הבקשה להלוואה כוללת פירוט של סכום ההלוואה המבוקש•
.משועבד ועוד/פרטי הנכס הנרכש

.הבקשה אינה מחייבת ואינה דורשת הגעה אל הבנק•

ניתן להגיש בקשה לאישור עקרוני בטלפון דרך מרכז המשכנתאות של •
.הבנק או באמצעות הדף הדיגיטלי באינטרנט



הגשת בקשה עבור משכנתה

:שכירים

.תעודת זהות וספח•

.חודשים אחרונים3תלושי משכורת •

.ש של החודשיים האחרונים מהבנק המסחרי"דפי עו•

:עצמאיים

.תעודות זהות עם ספח•

.שומת מס לשנת המס הקודמת ואישור רואה חשבון לשנת המס הנוכחית•

.ש של החודשיים האחרונים מהבנק המסחרי פרטי ועסקי"דפי עו•



מחיר למשתכן

דגשים



₪


