הסכללא מבצע

הסכ
שנחת בירושלי ביו________________לחודש_____________שנת_______________

בי

ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתישבות – יחידת איכלוס
מרחוב המל גורג'   48ירושלי
)להל" :המיישבת"(
מצד אחד,

לבי
ש משפחה________________ש פרטי_______________ת.ז_________________.
ש משפחה________________ש פרטי_______________ת.ז_________________.
כתובת____________________________________________________________ :
)להל" :המתיישבי"(
מצד שני,
הואיל

ובהתא להצהרה )תנאי התיישבות( )להל" :ההצהרה"( קבלו המתיישבי מהמיישבת
ברשיו כבני רשות .שטח קרקע המסומ כמשק/מגרש מס'______ הישוב__________
במפת התכנו של הישוב הנמצאת במשרדי החבל___________של חטיבת ההתיישבות
של המיישבת )להל" :המגרש או המשק"(.

והואיל

ועל המגרש הקי משרד הבינוי והשיכו )להל" :המשרד"( /המיישבת בית מגורי בשטח
של ______מ"ר הכולל______חדרי ,מטבח ושירותי )להל" :בית מגורי"(.

והואיל המתיישבי מתגוררי בבית המגורי מאז ____________ )להל "תארי #קבלת בית
המגורי"(.
והואיל והמתיישבי אינ זכאי לקבל סיוע כספי במסגרת מבצע "קנה בית "#שלה משרד והמשרד
מסייע למתיישבי לרכוש את בית המגורי בתנאי ולפי אמות המידה שנקבעו ע"י המשרד
)להל" :תנאי הסיוע"(,
והואיל והמתיישבי מצהירי כי ידוע לה על תנאי הסיוע שאינ זכאי לו במסגרת מבצע
"קנה בית ."#שעור #משרד השיכו.
והואיל

וער #ההשקעות של המשרד בבית המגורי לפי אמות המידה שנקבעו על ידי המיישבת,
בתאו ע המשרד ,הינו לתארי__________ #בס) $_________#להל " :מחיר בית
המגורי"(,

והואיל והמתיישבי ,לאחר שבדקו את הבית המגורי ומצאו אותו מתאי למטרותיה ולאחר שבדקו
במשרד את תנאי הסיוע ,מצהירי בזה כי אי לה ולא יהיו לה וה מוותרי על טענות ומענות
מכל מי וסוג שהוא כלפי המיישבת ו/או המשרד ומי שיבוא מכוח בקשר לכל האמור בהסכ זה,
וכי ה מעוניני לשל למשרד באמצעות המיישבת את מחיר בית המגורי בתנאי המפורטי
להל בהסכ זה.
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והואיל וחוזה החכירה בגי המגרש בתנאי המקובלי ו/או שיהיו מקובלי אצל הממונה על הרכוש
הנטוש במינהל מקרקעי ישראל )להל" :הממונה"( לגבי השכרת מגרשי בישוב ייחת בי
המתיישבי ובי המינהל כאשר הממונה יחליט על כ #על דעת המיישבת וזאת לפי שיקול
דעת הבלעדי ובכפו( למילוי כל התחייבויות המתיישבי לפי הסכ זה ויתר חיובי מתיישבי
על פי כל הסכ ע המיישבת ו/או על פי דיו.
והואיל ומוסכ על המתיישבי כי רכישת בית המגורי תכנס לתוקפה א #ורק לאחר ששלמו
למיישבת את מחיר בית המגורי זאת מלא חוב בגי שכ"ד עבור מגורי בבית המגורי עד
מועד חתימת הסכ זה ולכ על המתיישבי לסלק את מלא חוב בגי שכ"ד עפ"י נספח א'
להסכ לא יאוחר מתארי.___________ #

אי לכ #הוסכ בי הצדדי כדלקמ:

.

.1

מבוא להסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.

.2

והמתיישבי מצהירי בזה כי ה מחזיקי בבית המגורי מתארי #קבלת בית המגורי
כי ניתנת לה הזדמנות נאותה לבדוק אותו ,מצאו את בית המגורי מתאי מטרותיה
וכי אי לה ולא יהיו לה כל טענת מו ,פג או אי התאמה בקשר לבית המגורי.

.3

המתיישבי מתחייבי לשל למשרד באמצעות המיישבת או לפקודתה לא יאוחר מ' 60
יו לאחר תארי #הסכ זה את מחיר בית המגורי .בס________________ #ש"ח
)______________________________________________________(.

 .3א

התשלו – יבוצע כדלקמ:
א $ ___________ .במעמד חתימת הסכ זה.
ב $ ___________ .לא יאוחר מ' _______________
ג $ ____________ .יתרת התשלו לא יאוחר מיו ______________
כל פיגור בתשלו ישא ריבית יומית בהתא לריבית החשב הכללי.

ב

א בתו  180יו מיו ההודעה על תנאי הרכישה לא תשול תמורת הדירה במלואה
וכ חוב שכ"ד עד מועד חתימת חוזה זה .תבוטל הרכישה .הסכומי ששולמו בגי רכישת
הדירה יוחזרו על ידי המיישבת נומינלית .התשלו בגי הטיפול בבקשה לא יוחזר .ג א
הרוכש ביטל ביוזמתו הרכישה.

 .4א .המתיישבי מתחייבי לחתו לפי דרישתה הראשונה בכתב של המיישבת ובמועד שייקבע
ע"י המיישבת והמינהל על חוזה חכירה ע הממונה בדבר החכרת המגרש למתיישבי,
על פי התנאי והתניות אשר יהיו מקובלי באותה עת אצל הממונה והמיישבת לגבי החכרת
מגרשי מסוג המגרש באיו"ש.
ב.

המיישבת תהיה רשאית לדרוש מהמתיישבי כי במעמד רישו זכויות החכירה במגרש בלשכת
רישו המקרקעי ירשמו המתיישבי משכנתא בדרגה ראשונה או בדרגה אחרת כלשהי
לזכותה של המיישבת ולפקודתה ,וזאת כערובה לפרעונ המלא והמדוייק של כל הסכומי
המגיעי ושיגיעו מהמתיישבי למיישבת על פי כל הסכ ע המיישבת ו/או על פי כל די.
במועד רישו המשכנתא

ג.

המתיישבי מתחייבי בזה לחתו על מסמכי רישו המקרקעי במועד אשר יקבע ע"י
המיישבת ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות ברישו המשכנתא.

ד.

המיישבת תהיה רשאית להודיע לממונה על זכויותיה לרישו המשכנתא כאמור בפיסקה א'
לעיל.
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ה.

המתיישבי מסכימי בזה מראש לרישו המשכנתא א תדרוש זאת המיישבת כאמור
בסעי( זה.

.4

המתיישבי מצהירי בזה כי עד לרישו החכירה כאמור יהיו המתיישבי רשאי
רשאי להשתמש במגרש כבני רשות בתנאי ובתניות המפורטי ביתר פירוט בהצהרה
בהצהרה.

.5

כערובה לחיובי המתיישבי כלפי המיישבת בהתא להסכ זה ועל פי כל הסכ אחר ע
המתיישבי בישוב ו/או לפי כל הדי מתחייבי המתיישבי לחתו על יפוי כח נוטריוני בלתי
חוזר לטובת המישבת בנוסח אשר יקבע ע"י המיישבת.

.6

כל מס או אגרה החל על העברת הזכויות למתיישבי בבית עפ"י הסכ זה יחול על המתיישבי
על המתיישבי וישול על יד במועד שיקבע ע"י הרשויות המוסמכות

.7

המתיישב מודע לכ #שהמיישבת פטורה ממס לגבי המגרש ולכ על המתיישב לבצע ולהגיש דיווח
לשלטונות המס לגבי רכישת בתי מגורי ולשאת בכל מס או אחרת שתקבע בשל רכישת בתי
מגורי.

.8

הסכ זה בא להוסי( ולא לגרוע מהאמור בהצהרה )תנאי התחייבות( הנזכרת מבוא להסכ זה
ומהאמור בכל הסכ אחר שבי המתיישבי והמיישבת.

.9

הוצאות ביול הסכ זה ,א יחולו יחולו על המתיישבי.

.10

כל הודעה שתישלח צד למשנהו המפורט מבי כמקובלת  5ימי ממועד משלוחה בדואר
ברשו

ולראיה באנו על החתו:

חתימה__________________:
חתימה__________________:
_______________________
המיישבת
עדי לחתימה:
ש משפחה______________ש פרטי_________________מס' ת.ז________________.
ש משפחה______________ש פרטי_________________מס' ת.ז________________.

