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 היעדר היתר בניה –' ח חנספ     
 

 ___________-להסכם שנערך ונחתם באשקלון ביום:   
 
 

 511518250ח.פ.  ין ופתוח בע"מימין ניסים חברה לבנ  -ב י ן:
  78785, בית ימין, אשקלון 13רחוב כצנלסון מ  
  08-6726667 -, פקס:08-6726665 -טל:  
 (. ו/או "המוכר" "החברה" -)להלן:  

 
  -מצד אחד  -         

 
 ( _________________________1 -ל ב י ן:

  2_________________________ ) 
 _____ , מרח' ___________  
 ____טל. _________________  
 שניהם ביחד וכ"א מהם לחוד,   
 ובערבות הדדית ביניהם,   
 הרוכש" ו/או "הקונה"(. " -)להלן:  
  -מצד שני  -         

 
 פח זה נחתם במעמד חתימת ההסכם הנ"ל, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. סנ א. .1

 ה משמעות הנתונה לו בהסכם. לכל מונח או ביטוי בתוספת זו, תהי ב. 
 ת הנספח; כל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה להוראות ההסכם, תהיינה עדיפות הוראוב ג. 

 
 (. "היתר הבניה"קמת הבניין )להלן: הידוע לקונה כי החברה טרם קיבלה היתר בניה ל  .2
 
שות הרשויות השונות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לקונה כי יתכן  וכתוצאה  מדרי  .3

כניות הממכר וכנון שונים הנובעים מדרישת הרשויות, עשויים לחול שינויים בתו/או אילוצי ת
 .הבנייןו

 
"( לא התקופה להיתרהלן: "מת ההסכם )לחודשים ממועד חתי 6מוסכם בזאת כי היה ותוך    .4

ה יהא רשאי הקונבה שהיא, כי אז יתקבל בידי המוכר היתר לבניית הדירה, וזאת מכל סי
הודעת להודיע למוכרת, בהודעה בלתי מסויגת בכתב, על רצונו לבטל את החוזה )להלן: "

ימים  30ונה עד טול ההסכם כאמור לעיל, תעמוד לק"(, מובהר כי זכותו של הקונה לביהביטול
ערכם במקרה כזה, יושבו לידי הרוכש מלוא הכספים ששולמו לחברה ב. מהתקופה להיתר

ביטול כל בטוחה שניתנה לרוכש )ככל שניתנה(, והחברה תהיה רשאית למכור את  הריאלי, כנגד
במידה ולא בוצע הביטול במועד האמור ו/או במידה ולא יוחזרו הדירה לרוכש צד שלישי. 

הביטול, יכנס ההסכם לתוקפו, והקונה יקבל את ימים מעת  14ת, אם ניתנו, בתוך הערבויו
 .ופי על פי ההיתריא תהיה בתשריט הסהדירה כפי שה

אם לאו, במקרה של חילוקי דעות בין החברה לקונה, בשאלה אם השינוי מהווה שינוי משמעותי  
 תועבר המחלוקת להכרעת בית המשפט. 

 
ת הממכר, העולה על הסטייה המותרת יל, מובהר בזאת, כי שינוי במידומבלי לגרוע מהאמור לע  .5

(, יהווה שינוי משמעותי "חוק המכר )דירות("הלן: )ל 1973 –, תשל"ג על פי חוק המכר )דירות(
, יהא הקונה זכאי לבטל את תי כאמור(. ככל ויחול שינוי משמעו"שינוי משמעותי")להלן: 

כאמור ובלבד שניתנה לו האפשרות עה לקונה על שינוי יום מיום מתן הוד 30ההסכם בתוך 
 עדכניות.לעיין בתוכניות החדשות וה

 
עותי, כהגדרתו לעיל, יהיה הקונה רשאי לבקש לבטל הסכם זה, בהודעה במקרה של שינוי משמ  .6

הווה הפרת הסכם זה מצידו ובמקרה זה, בכפוף להשבת הכספים ששולמו בכתב, מבלי שהדבר י
(, והחברה ככל שנתנה, כנגד ביטול כל בטוחה שניתנה לרוכש )אליבערכם הרי על ידו לחברה,

כדין. למען הסר  בצירוף הפרשי הצמדהשלישי.  צדתהיה רשאית למכור את הדירה לרוכש 
יום מיום קבלת  30ביטולו של הסכם זה, תוך ספק, מובהר כי במידה ולא ביקש הקונה את 

נאי שתוכניות ו אותו כמסכים לשינויים בתכניות ובתההודעה על התכניות הסופיות כנ"ל, ירא
טעם משרד הבינוי והשיכון, אלה אושרו ע"י הרשויות המוסמכות וע"י הגורמים המוסמכים מ

פשרות לעיין בתוכניות ין אם נחתמו ע"י הקונה ובין אם לאו ובלבד שלקונה נתנה האב
 העדכניות.

 
לעיל, כי אז יראו בתכניות המתוקנות לא ניצל הקונה את זכותו לבטל את ההסכם כאמור 

יות המוסמכות והסופיות, כמחייבות לכל דבר ועניין ובתנאי שאושרו כאמור לעיל ע"י הרשו
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ות לעיין מכים מטעם משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שלקונה נתנה האפשרוהגורמים המוס
 בתוכניות העדכניות.

 
 

   -ולראיה באנו על החתום:       
 
 
 
 

  _______________     _____________________ ___ 
 ה  ר  ו  כ  ש                     ה  ח  ב  ר  ה              

 


