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 _________      מס' התיק: 
   

 _________   מס' החשבון:
   
   

 מכר  חוזה
   
   
   

__________________ ביום ______________ לחודש __________________ שנת  -שנערך ונחתם ב
 _________ 

   
ביום ______________ לחודש __________________ שנת 

_________  
   
   

  ב י ן
   

הלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח, וקרן קיימת לישראל )שתיקרא להלן מקרקעי ישראל המנ רשות
  _________________"הרשות" או "המוכרת"(, שכתובתה לצורך חוזה זה היא: 
   

 מצד אחד; 
   
   

  ל ב י ן
   

 החלק בנכס: ___/___     מס' זיהוי/תאגיד _________     _________________
   

  _________________ _________)להלן "הקונה"(, שכתובתו לצורך חוזה זה היא: 
   

 מצד שני; 
   
   

  מ ב ו א
   

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה המצורפים לו וביחד הינם מהווים את חוזה המכר. 
   

היא הבעלים של המקרקעין המפורטים להלן    מדינת ישראל/רשות הפיתוח/הקרן הקיימת לישראל -ו  ה ו א י ל
  "המקרקעין" ( ; -במבוא זה )להלן 

   
להלן וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנה  5  זר כהגדרתו בסעיף  והקונה מצהיר בזה כי אינו  ו ה ו א י ל

 הרשות להתקשר עמו על פי חוזה זה. 
   

תהיה בהתאם לאמור להלן במבוא זה, אלא אם מהקשר הדברים  ומשמעות המונחים שבחוזה זה  ו ה ו א י ל
 פי החוזה: -מתחייבת משמעות אחרת על

  
   "המקרקעין": המגרש שפרטיו כדלקמן:

   
 ממ"ר בערך  _________השטח:                            _________המקום: 

  חלקות: ______ _____ _____  גוש ____: _______
  ________ 'מס  מגרש)ים( מס' ____ ____ לפי תכנית מפורטת

, אשר יחשב  ____/__/__ -ידי הנהלת הרשות-"יום אשור העסקה": התאריך שבו אושרה העסקה נשוא חוזה זה על
כמועד מסירת החזקה לכל דבר ועניין, לרבות לענין המועדים על פי חוזה זה, האחריות בעד נזקים, וכן התשלום 

 סים, תשלומי חובה והוצאות פיתוח.עבור מ
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    "התמורה":

   ש"ח, נכון ליום אשור העסקה. ____________   סך של 
     

 הקונה ימציא לרשות במעמד חתימת החוזה אישור על הפקדת התמורה במלואה לזכות הרשות.
 

  "חיובים נוספים":
 _____ בתוספת מע"מ כחוק_____________ בסך _______________ ש"ח נכון ליום _____

  _____________ בסך _______________ ש"ח נכון ליום __________ כולל מע"מ
  

(  ______________________________________ש"ח ) ___________"הערך היסודי של המגרש": 
 ליום אישור העסקה האמור לעיל.

    
   דוע ביום אשור העסקה כהגדרתו לעיל."המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה י

    
ואם הקונה הוא יותר מאדם אחד או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים   ו ה ו א י ל 

   פי חוזה זה תהינה רק ביחד;-המהווים את הקונה תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על
   

קרקעין לרשות הקונה, והקונה מקבל בזה את המקרקעין לרשותו, לשם והרשות מעמידה בזה את המ    ו ה ו א י ל
 פיתוחם וניצולם בהתאם לתכניות שתאושרנה ע"י מוסדות התכנון.

  
מהרשות את כל זכויותיו במקרקעין, והכל בתנאים  וברצון הרשות למכור לקונה, וברצון הקונה לקנות ו ה ו א י ל 

 ובאופן המפורטים לעיל ולהלן; 
                                                                                                                                             

  ן:אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהל                                                                              
                                                                                                                                                       

  הצהרות והתחייבויות הקונה
   
    התמורה       .1

 
    במבוא זה.  ת התמורה כהגדרתהתמורת התחייבויות הרשות ישלם הקונה לרשות א      )א(  

    
את "החיובים הנוספים", כהגדרתם במבוא זה, אם פורטו תשלומים   כן ישלם הקונה לרשות      )ב(  

      כנ"ל.
    
 הקונה ימציא לרשות במעמד חתימת החוזה אישור על הפקדתם לזכות הרשות של הסכומים אותם       )ג(  

 )ב( לעיל. -קטנים )א( ו בסעיפים נדרש לשלם, כמפורט
                                  

 קבלת חזקה במקרקעין       .2             
  

 הקונה מאשר שקיבל את המקרקעין לחזקתו במועד ובתנאים הנקובים לעניין זה במבוא לחוזה. א.                     
  

להלן,  5 ת הבעלות במקרקעין על שמו, ביחד עם הערה, כמפורט בסעיףב. הקונה מתחייב בזה לרשום א                     
 מיד

 יום לאחר חתימת החוזה ע"י הרשות. 90 -יאוחר מ ולא
  

הרשות תחתום במידת הצורך על המסמכים הדרושים לצורך רישום זכות הבעלות על שם הקונה   ג.        
 כאמור,

ידוע לקונה כי ממועד חתימת  בתנאי שהקונה קיים את תנאיו של חוזה זה ובכפוף לכך. זאתאולם 
 הרשות

על המסמכים, ובהיות הקונה זכאי לרישום הבעלות במקרקעין על שמו בלשכת רישום 
 המקרקעין, תהא

הרשות פטורה מלתת לקונה ו/או לרוכשי היחידות ממנו כל שרות בגין המקרקעין ו/או הזכויות 
 הם, לרבותב
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 התחייבות לרישום משכנתא. 
                       

במעמד חתימת חוזה זה יחתום הקונה גם על שטר מכר במקרקעי ישראל, בקשה לרישום הערת  ד.                     
 אזהרה

בדבר הגבלה על העברה לזרים וכתב ההתחייבות המצורף לה ועל כל מסמך, שטר, תעודה וכד' 
 אחרים, כפי

שיידרש, לשם ביצוע רישום זכויותיו בגין המקרקעין. הקונה מתחייב לרשום את זכויותיו ואת 
 הערת

 יום מיום חתימת החוזה. 90 -האזהרה עפ"י שטר המכר בלשכת רישום המקרקעין לא יאוחר מ
     

בורם, במידה ויבנה, מבנים או הקונה מתחייב כי עד לרישום זכויות ע"ש צדדים שלישיים שיבנה ע          .3             
 דירות

המקרקעין )להלן: "רוכשי היחידות"( בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הוא האחראי הבלעדי  על
 לכל

לרבות העברת זכויות,   ברוכשי היחידות,  הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול
 רישום עיקולים,

ת לטובת רוכשי היחידות ובדיקת אישורי מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאו
 מיסים וכי

הקונה   כן מתחייב הינו אחראי בלעדי לרישום זכויות רוכשי היחידות בלשכת רישום המקרקעין.
 להכין

ולסיים את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים כבית משותף או בתים משותפים לפי חוק 
 המקרקעין,

לרבות  הבניה, ולבצע לשם כך, על חשבונו, כל פעולה שתדרש,עד למועד להשלמת  1969 –תשכ"ט 
 הכנת

או כמבנים  תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב וכן לרשום את המבנים כבית משותף
 משותפים עד למועד

  .4האמור בסעיף 
   

לתם ו/או שימוש בהם הקונה מתחייב לסיים בניית המבנים כדי אפשרות איכלוסם ו/או הפע         .4              
 בהתאם

 חודשים מיום אישור העסקה. 36למטרת ההקצאה תוך 
  

 העברת זכויות לזר       .5              
   

הקונה מצהיר שידוע לו כי הקניית זכויות במקרקעין, כהגדרתן להלן, לזר כהגדרתו להלן, תהיה                           
 מותנית

מקרקעי ישראל, על פי המלצת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ראש מועצת  יושב  באישור
   ישראל.

 הקונה מתחייב כי ימנע מהעברת זכויות לזר מבלי שקיבל אישור כאמור.
  

יובהר כי הקניית זכות הבעלות על פי חוזה זה מותנית בתנאים שלעיל ובתנאי נוסף לפיו במעמד                           
 רישום

רישום המקרקעין ובהקניית זכויות במקרקעין בעתיד או התחייבות להקניה  תהזכויות בלשכ
 כאמור, מידי

הקונה או מידי אדם אחר שיהיה בעל זכויות במקרקעין תירשם בלשכת רישום המקרקעין, הערה 
 לפיה

העברת זכויותיו במקרקעין, כולן או מקצתן, לזר, טעונה אישור, מראש ובכתב, של יושב ראש 
 מועצת

 מקרקעי ישראל, כאמור לעיל.
  

הקונה מתחייב להתנות כל העברת זכויות בהתחייבות הנעברים שלא להעביר לזר ללא אישור                           
 כאמור וכן

בהסכמת הנעברים להתנות כל העברה מצדם בקבלת הסכמה זהה ממי שאליו יעבירו את 
 זכויותיהם. כן
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מך ולרשום כל הערה במרשם בעניין זה ולגרום שכך ייעשה גם מתחייב הקונה לחתום על כל מס
 על ידי מי

 שאליו תועברנה הזכויות במקרקעין.
   

יצוין כי במקרים בהם מקבלי הזכויות הינם תאגיד או שאינם נושאי תעודת זהות ישראלית תידרש                           
 בדיקת

 הרשות קודם להעברת הזכויות.
  
  

 לעניין זה:                        
  

בעלות, או שכירות לתקופה העולה על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך  - "זכויות במקרקעין"                       
 את

העולה על חמש שנים, בין שבדין ובין  תקופתה לתקופה כוללת
 שביושר, לרבות

במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת  הרשאה להשתמש
 או שכירות בעלות התוכנ

לרבות  כאמור; לתקופה
-                                                                                                               

   
 ת לתקופה כאמור ברישא.זכות על פי התחייבות להקנות בעלות או שכירו       (1                                                     

 
-זכות באיגוד מקרקעין שהוא בעל זכויות במקרקעין. לעניין זה        (2                                                     

   מקרקעין", "איגוד
 ורכישה(, יסוי מקרקעין )שבח, מכירהכמשמעותם בחוק מ -באיגוד"  "זכות                                                                

    .1963 -התשכ"ג
            

 מי שאינו אחד מאלה:  - " זר"
    אזרח ישראלי ו/או תושב ישראלי;       )א(

                                                              
 2לא מסר הצהרה לפי סעיף , ש1950-עולה לפי חוק השבות, התש"י        )ב(              

 לחוק
   ;1952-האזרחות, התשי"ב

                                                               
, 1950-זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י        )ג(

 שקיבל
 במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה

 .1952-לישראל, התשי"ב
                                                                            

תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בפסקאות       )ד( 
 )ג( -)א( 

   יותר מיחיד אחד כאמור. לעיל או בידי
  

   )ד(. –)א(  מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בס"ק
  

ידי אדם או -במישרין או בעקיפין, על -החזקה  -בפסקה זו "שליטה" 
 תאגיד אחד או

או יותר מן הערך הנקוב  50%-ב -על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד 
 של הון המניות

המוצא של התאגיד או במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד או 
 בזכות למנות,

 חצית או יותר מהמנהלים של התאגיד.במישרין או בעקיפין, מ
 

קיבל לצורך כך אישור, מראש ובכתב, מיו"ר   קונה לא ייחשב כזר אם
 מועצת
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 מקרקעי ישראל.
   

    הפרה יסודית       .6            
   

והרשות  לחוזה זה, תחשב להפרה יסודית של החוזה 5– 1הפרת הוראה כלשהי מהוראות סעיפים                           
 תהיה

     לבטל חוזה זה בשל הפרה כאמור. רשאית
  
   התאמה ופינוי מחזיקים-אי      .7
  

הקונה מצהיר בזה כי ראה את המקרקעין, בדק את מצבם הפיזי והמשפטי, ומצא אותם        )א( 
 מתאימים

   צרכיו למטרת ביצוע החוזה. לכל
אם ימצאו במקרקעין מחזיקים אשר נמצאו במקרקעין  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,        )ב(

 עד מועד
 העסקה: אישור

לא יחולו על הרשות חובת פינויים של המחזיקים ו/או הוצאות הפינוי, בכל צורה         (1)
 שהיא. 

מילוי -הימצאות מחזיקים במקרקעין, כאמור, לא תשמש עילה ו/או הצדקה לאי        (2)
 הוראה

בלוח הזמנים   ידי הקונה ובפרט לאי מילוי חובתו לעמוד-עלכלשהי של החוזה 
 שבחוזה זה.

 
   ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום      .8             

  
כל תשלום שהקונה חייב לרשות עפ"י חוזה זה אשר לא ישולם על ידו במועדו ישא הפרשי        )א(

  הצמדה
ה ועד ליום התשלום בפועל ויהיו בשעורים על פי החוז  שיחושבו ממועד התשלום וריבית

 אשר יהיו
מקובלים ברשות בעת התשלום לגבי פיגורים בתשלום, זאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת 

 של הרשות
 לפי החוזה ולפי כל דין.

    
ידי הקונה ייזקף לפי הסדר הבא: הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי -כל תשלום שישולם על        )ב(

 ההצמדה
  ולבסוף הקרן.

  
  

המדד   תוספת לכל סכום לתשלום על פי חוזה זה, לפי שיעור עלית  - "הפרשי הצמדה"
 מהמדד

האחרון שהיה ידוע במועד התשלום על פי חוזה זה או על פי דין ועד המדד האחרון 
 הידוע

 התשלום. במועד ביצוע
                                      

המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד           "המדד"
 או כל גוף

אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקום המדד הנ"ל, 
 כפוף ליחס

                                                                     ביניהם. שייקבע
  

 איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאיתשיעור ריבית הפיגורים בשל         - "ריבית"
שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן 

                                                                      לזמן.
    
  תשלום הוצאות פיתוח       .9
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שימוש בהם הקונה מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח החלות על המקרקעין או בגינם או בגין ה

 במועד
ידי -ולאחר מועד חתימת חוזה זה, בין ששולמו על  מועד חתימת חוזה זה  חתימת חוזה זה, לפני

 הרשות
לפני מועד חתימת חוזה זה ובין שלא שולמו על ידה. הקונה מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח 

 פי דרישת-על
על פי דרישת הגורם שהוציא  הרשות ו/או דרישת גורם שהוסמך מטעמה לדרוש את תשלומן ו/או

 את
הקונה מתחייב להחזיר לרשות, לפי דרישה, כל תשלום ששולם על ידי הרשות  הוצאות הפיתוח.

 עבור
   יום מתאריך דרישתה של הרשות.30הוצאות הפיתוח, וזאת תוך 

  
הוצאות ו/או היטלים ו/או אגרות מכל סוג שהוא בגין פיתוח  -בסעיף זה "הוצאות פיתוח" 

 כות תשתיתמער
על ו/או כל תשתית אחרת המהוות תנאי לפיתוח המקרקעין או לבנייה במקרקעין,  -ו/או תשתית 

 לרבות
 פריצת דרכי גישה למקרקעין, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, מים, ביוב וכיו"ב.

    
  מסים ותשלומי חובה    .10

ישא הקונה לבדו בכל המסים, הארנונות, המלוות  -  החל ממועד קבלת החזקה במקרקעין
 ותשלומי החובה

החלים בקשר עם המקרקעין, וכן בכל  -לרבות היטל השבחה -לסוגיהם, העירוניים והממשלתיים 
 אגרות

לרבות ההוצאות הקשורות  -החלים או שיחולו על המקרקעין  -והוצאות פיתוח מכל סוג שהוא 
 בחיבור

, סידורי אספקת מים, התקנת ביוב, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, חשמל, אגרות מים וביוב
 מתקנים

  בהם. ופעולות תברואתיות וכיוצא
  

על פי חוזה זה,   הקונה מתחייב לשלם מס ערך מוסף כדין החל על כל אחד מהתשלומים החלים
 בהתאם

     לשיעורו של מס הערך המוסף במועד תשלומו.
כי כל ההוצאות ו/או התשלומים הכרוכים בביצוע הפעולות ו/או הרישום עפ"י חוזה א. ידוע לקונה        .11

 זה יחולו
    עליו בלבד.

       
שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום איזה שהוא, המנעות מפעולה, שיהוי או מתן ארכה מצד  ב.

 כלשהו לא
אם כן ויתר אותו צד על ייחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא 

 זכויותיו
    במפורש ובכתב.

       
"שינויים"( וכן  -שינויים, תיקונים, תוספות, השמטות, ויתורים או ארכות בתנאי החוזה )להלן  ג.

 הנחות
 ידי הרשות בחתימה וחותמת.-הרשות לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על מטעם

    
פיו לא -ף החוזה וכן בגוף איזה מהמסמכים שיצורפו לו או שייחתמו עלד. שינויים ומחיקות בגו

 יהיו בני
     אלא אם שני הצדדים חתמו בצידם חתימה מלאה ואם הרשות חתמה בחתימה וחותמת. תוקף

     
שהרשות תידרש לשלם לאדם כלשהו כפיצוי על  ה. הקונה מתחייב לשפות את הרשות על כל סכום

 נזק
                              חלה לפי הוראות חוזה זה ו/או לפי כל דין על הקונה.בגינו  שהאחריות
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 ו. כותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. 
     

    ז. כתובות הצדדים הן כאמור בתחילת החוזה.
 חשב שנתקבלההודעה אשר תישלח בהתאם לחוזה זה בדואר רשום לפי אחת הכתובות דלעיל תי

                            תאריך המשלוח. אחרי חמישה ימים כדין
  

  
  תנאים מיוחדים:    .12          

  
               _________________________________________________      

  

      
הקונה מתחייב להמנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות דיור, והוא מצהיר 
בזאת כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המוכר יהא רשאי, מבלי לפגוע מכל סעד 

לבטל חוזה זה ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים  ,אחר העומד לזכותו על פי דין
רשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים מהתמורה בצירוף הפ 15%בשיעור של 

לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או 
  .תביעות כלפי המוכר במקרה כזה
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  ולראיה באו הצדדים על החתום:
   
   

 הרשות:        הקונה:    
   

 ______________________ 

_____________ _________ 

 ______________________ 

 שם         .1

 מס' זיהוי 

 חתימה 

   ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 שם       .1

תואר 

 המשרה 

 חתימה 

  

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 שם       .2

 מס' זיהוי 

 חתימה 

   ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 שם      .2

תואר 

 המשרה 

 חתימה 

   
   
   
   
   

 המאשר : 
   

זה  על חוזה  אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את הקונה הנ"ל לפי מסמכי הזיהוי שהוצגו בפני וכי הקונה חתם 
 בנוכחותי. 

   
חתימת המאשר   __________________  תואר המשרה  ____________________  שם

 __________________ 
  

   

 


