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  לכבוד
 "לבדוא        רמת גן "מחיר למשתכן" רוכשי פרויקט

 777הגרלה 
 

 777פרויקט "מחיר למשתכן" רמת גן הגרלה הנדון: 
 המכר להסכםנספח תיקונים 

 

להסכם   התיקונים  רשימת  החברה  המכר  להלן  ידי  על  שאושרו  )להלן:  כפי  שבנדון  בפרויקט 

 :"(ההסכם"

   ".18" ייכתב " 15במקום "  –ב"והואיל" השני  .1

שעל    -"  הפרשי הצמדה למדדגדרת "ה .2 סוג שהוא  כל תשלום מכל  "וכן  הרוכש המילים 

על חשבון מחיר   שאיננו תשלום  כזה  לרבות  זה,  נספח  ו/או  פי ההסכם  על  למוכר  לשלם 

הדירה" תמחקנה ובמקומן יבוא: "מובהר כי תשלומים בהם חייב הקונה על פי ההסכם 

ד בו נדרש התשלום  ו/או נספח זה שאינם חלק ממחיר הדירה יוצמדו למדד שהיה ידוע במוע

 ביצוע התשלום בפועל".מועד ועד ל  ,פירעון אותו תשלום, לפי הענייןשנקבע לאו במועד 

מובהר כי במקרה של הקדמת מועד המסירה תינתן  בסוף הסעיף יתווסף "  –  4.10.5סעיף   .3

 . "מועד המסירה החדש טרםעל ידי היזם הודעה בת חודשיים מראש 

ת  –  4.12סעיף   .4 "ושמירתה"  יתווסף: "מבלי לגרוע מהאמור,  המילה  ימחק. בסוף הסעיף 

 ככל הנדרש".   ,הדירה תיוותר נעולה למעט לצורך ביצוע תיקונים ו/או בדיקות

בהתאם " יתווסף:    –  5.6סעיף   .5 במקרקעין  הזכויות  לרישום  תפעל  החברה  כי  מובהר 

לא תרשמנה על הדירה ו/או  . בהקשר זה מובהר כי  להנחיות הרשויות והגופים הרלוונטיים

הדבר ש  ככל אלא  ,  בסעיף זה לעיל  כאמורזיקות הנאה    או /ו חכירות    או/ו  הערות הצמדותיה  

 יידרש על ידי הרשויות ו/או הגופים כאמור". 

אצל בנאמנות  בסוף הסעיף יתווסף: "מובהר כי במקרה של הפקדת הערבויות  – 6.4סעיף   .6

 מור בסעיף עלויות העו"ד תחולנה על המוכר".  כאצד שלישי עו"ד 

הדירה    תמובהר כי האמור בסעיפים יחול החל ממועד העמדיתווסף "  –  7.2  -ו   7.1סעיפים   .7

 .  "לרשות הקונה 

הוא    –   8.3סעיף   .8 המוכר  "אשר  יתווסף:  הסעיף  הפיתוח  ש בסוף  עבודות  בתשלומי  יישא 

 ".  בסיפא כאמור

 .  ("נספח ח') כמפורט בנסח הרישום : תימחקנה המילים: "13.1סעיף  .9

 מובהר כי הבנק המלווה הינו בנק לאומי.   – 10סעיף  –נספח ה'  .10

ח'   .11 יתוסף: "  –  3סעיף    –נספח  יהיה  בסופו  במקרה ששטח המחסן החדש שיקבל הקונה 

להפרש  בהתאם  לקונה  המוכר  בין  כספית  התחשבנות  תיערך  המקורי,  מהמחסן  שונה 

   ".בגדלים

 . 9מקומה   102ובמגרש   11מקומה  101תותקן במגרש סולארית  מערכת מובהר כי  .12

 

 בכבוד רב,           
 רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ                  

 


