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 697 ............................................................................. . משכנתא5
 697 ................................................................................. . סיכום6

 699 ........................................ פרק ה': חתימת הסכם המכר הסופי
 699 ................................................................................... . כללי1
 700 ............... סולוטיי הנכס הנמכר באופן אב. הזכות הנמכרת וזיהו2

 700 ............................................................................. כללי 2.1
הקשר בין החיובים בהסכם הקומבינציה להסכם בין הקבלן  2.2

 701 ...................................................................... לרוכש הדירה
 701 ....................................................................... כללי 2.2.1
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דירה אל מול חיובים רוכש -חיוב או חיובים בחוזה קבלן 2.2.2
 702 ...................... הסכם הקומבינציה -ן קבל-בחוזה בעל קרקע

האם חיובים בהסכם הקומבינציה מבטלים חיובים  2.2.3
 703 ....................................... בהסכם המכר בין הקבלן לרוכש?

חיובים בחוזה הקומבינציה נקראים לתוך הסכם הרכישה  2.2.4
 704 ............................................ מן הקבלן והופכים חלק ממנו

תנאים בהסכם הקומבינציה משמשים כלי פרשנות של  2.2.5
            תוכן החיובים בהסכם מכר הדירה מן הקבלן לרוכש 

 704 ............................................................................ הדירה
לגבי רוכשי דירות שרכשו  פי חוק המכר-אחריות קבלן על 2.2.6

 704 ....................................................... ים מהקבלןמן הרוכש
 705 ............. בעל הקרקע. היחסים המשפטיים בין רוכש הדירה לבין 3

רקע לבין הקבלן ורוכש האינטרסים המתנגשים בין בעל הק 3.1
 705 ............................................................................... הדירות

מה דינה של הערת אזהרה שנרשמה לטובת רוכשי דירות  3.2
 707 ......... ידי בעל הקרקע-קרה של ביטול עסקת הקומבינציה עלבמ
 707 ................... שם רוכש דירה-בעל הקרקע ורישום הדירה על 3.3
     לן ורוכש קב -תפים ודיני בתים משו -עסקת קומבינציה  3.4

 707 ................................................................................... דירה
 707 ....................................................................... כללי 3.4.1
לחוק המקרקעין  55סעיף  -בית שטרם נרשם כבית משותף  3.4.2

 708 ........................................................... חוק המכר דירות -
יחסי רוכשים  -לחוק המכר דירות  5יישום תיקון  3.4.3

 711 ....................................................................... וחליפיהם
 711 ................................. נפקות חתימה על הסכמי ויתור 3.4.4
 712 .................................................................. המיפרט 3.4.5
 713 ......................................... בחובת הפירוט עמידה-אי 3.4.6
 714 .............................. התאמה בין המיפרט לתשריט-אי 3.4.7
 714 .................................................................... סיכום 3.4.8

 714 ............................................... . זכות רשומה וזכות לא רשומה4
 715 ................................................. . זיהוי הדירה ברכישה מקבלן5
פטית של הקונה להתקשר בהסכם . בדיקת יכולת חוקית וכשרות מש6
פושט רגל/חברה  -כוח, ולגבי הקבלן -דין/חסוי/מיופה-ולקטין/פס -

 717 ....................................... חדלת פרעון/בפירוק/בהקפאת הליכים
 717 ............................................................................. כללי 6.1
 718 ......... ו חברה חדלת פרעוןקבלן או רוכש שהוא פושט רגל א 6.2

 718 ....................................................................... כללי 6.2.1
בלשון חוק חדלות פירעון של תאגיד )ככל  פשיטת רגל או 6.2.2

 718 ............................................................. שמדובר בתאגיד(
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חברה  -חברה בפירוק  -חברה קבלנית חדלת פרעון  6.2.3
 719 ............................................................. בהקפאת הליכים

 719 ............................................ . מיטלטלין וציוד בדירה הנרכשת7
 719 ............................................... . זכויות נילוות לדירה או בבניין8

 719 ...................................................... רכישת דירה מהקבלן 8.1
 720 .................. משפחתי מקבלן-קרקע או דו-רכישת בית צמוד 8.2

 721 ................................................................. . הצהרות הצדדים9
 721 ..................................................... האופייניותצהרות הה 9.1
ישום ההצהרות שניתנו ת יהפן המשפטי לאורו יש לבחון א 9.2

 722 ..................................................... במסגרתו של הסכם המכר
 726 ....................................................... תנאי תשלום -. התמורה 10

 726 ............................................................................ כללי 10.1
 726 ................................. אבטחת התשלומים ודיווח לממונה 10.2

 726 ................................................ אבטחת התשלומים 10.2.1
 727 ........................................................ דיווח לממונה 10.2.2
 727 ........................................................... שמירת ערך 10.2.3
 727 ........................................... קבלןסדר התשלומים ל 10.2.4

 728 ...................................... ניה. ביצוע שינויים בדירה במהלך הב11
 730 ......................................... . תשלומי מיסים החלים על הקבלן12
 736 ..................................................... . תקופת האחריות והבדק13

 736 ............................................................................ כללי 13.1
 738 ............................... פי החוק-תחולה ואחריות הקבלן על 13.2
 738 ..................... תביעה לאחר תום תקופת הבדק והאחריות 13.3

 740 ................................... . מסירת החזקה הדירה וקבלת החזקה14
 740 ............................................................................ כללי 14.1
 741 .......................................................... פרטיכל המסירה 14.2

 741 .................................................. חשיבות הפרטיכל 14.2.1
     הרכישה  או במהלך ההתאמה טרם -ידיעה על אי 14.2.2
 741 ............................................................................. הבניה

 742 ....................... ם ומסירת החזקהתשלומים שוני -מיסים  14.3
     . תשלום מיסים ממשלתיים ואחרים החלים על עסקת מכר 15
 743 .................................................................................... ירהדה

 743 ............................................................................ כללי 15.1
 743 ............. רוכש דירה-קבלן-היבטי המס בעסקה בעל קרקע 15.2
 743 ................................. תנאים שלובים ביתר תנאי ההסכם 15.3

 745 ......................................................................... . המשכנתא16
 745 ............................................................................ כללי 16.1
 745 ..................................... רוכש דירה -קבלן  -ליווי פיננסי  16.2

 745 ..................... פרוייקט בניה -ליווי מהותו של הסכם  16.2.1
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 746 ................... פה-בכתב או בעל -ם הליווי קשירת הסכ 16.2.2
     אחריות בנק כלפי רוכשי דירות במסגרת הליווי  16.2.3

 748 .......................................................................... הפיננסי
האם כאשר הבנק מגלה מעורבות בהליך הבניה עצמו יש  16.2.4

 748 ........................ חבות בנזיקין בגין ליקויי בניה?להטיל עליו 
אית המקובלת לעניין האם הבנק סטה מן הדרך הבנק 16.2.5

 750 ....................................................... ראי?פעולת מתן האש
ובשל כך  רס שהפרוייקט יגיע לסיומוהאם לבנק היה אינט 16.2.6

 751 .................................................... המשיך להזרים כספים?
כול הבנק לדרוש את פירעון ההלוואה אשר נתן י האם 16.2.7

לנתבעים במסגרת הליווי הפיננסי לעסקת הקומבינציה 
 752 ..................................................................... שהתבטלה?

האם יש על המשיבים לרשום שעבוד לטובת הבנק בנכס  16.2.8
 754 ...................... המקרקעין כאשר לא התממש הסכם הליווי?

כאשר לא מגדיר האם בנק חב בזהירות כלפי הלקוח גם  16.2.9
     יננסי בעסקת בנק מלווה בעסקת ליווי פאת עצמו כ

 756 .................................................................... קומבינציה?
נחשבה כערבות ת הבנקאית שניתנה האם הערבו 16.2.10

 757 .......... ליווי פיננסי או כערבות ביצוע בלבד? פיננסית למטרת
האם יש לחשוף את המסמכים הקשורים לליווי הפיננסי  16.2.11

 758 ................................................................ בתהליך הנדון?
האם נתנה התובעת לנתבעים ליווי פיננסי ומה מגיע לה  16.2.12

 759 ................................................................. כתוצאה מכך?
האם הפרו השותפים את הסכם הליווי הפיננסי בעסקת  16.2.13

 760 ..................................................... הקומבינציה עם הבנק?
האם היה הכרחי לממש את שעבוד הזכויות במקרקעין  16.2.14

 762 ............................. ננסי לבנק?לצורך החזר תנאי הליווי הפי
        הפיננסי עדיפה על שיטת האם שיטת הליווי  16.2.15

 764 ..........................................................................המימון?
ור חריות על התובעים לתשלום החוב עבהאם מוטלת הא 16.2.16

 766 ..................................................... חשבון הליווי הפיננסי?
ות האם היה די בליווי פיננסי לפרוייקט ובמתן ערב 16.2.17

 768 ............ עיהו בע"מ כלפי גוש חלקה?אישית להתחייבויות יש
 769 ................................................ שם הקונה-. רישום הדירה על17

 769 ............................................................................ כללי 17.1
 770 .... מוסכמת-הפרה יסודית מוסכמת או הפרה יסודית בלתי 17.2
"זמן סביר" לביצוע התחייבות לרישום }מועד קיים בחוזה  17.3

 773 ................................................................. ונעדר מן החוזה{
 775 ................. ביצוע רישום הדירה בראי ההלכה הפסוקה-אי 17.4
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דחיית  -שנים לאחר המסירה  11במשך ביצוע רישום -אי 17.4.1
 775 ........................................................... טענת "השתדלות"

     ידי -פיצוי מוסכם בגין איחור במסירת הדירה על 17.4.2
 777 ............................................................................ הקבלן
 779 ... קיום התחייבויות הרוכש-ביצוע רישום לאור אי-אי 17.4.3
עיכוב קל  -עיכוב קל ברישום והפרה יסודית של ההסכם  17.4.4

 780 ....................................................... אינו מעקר את החוזה
חודשים ורישום  24ייבות לרישום בית משותף תוך התח 17.4.5

חודשים מיום רישום הבית כבית  12שם הרוכשים תוך -על
 781 ...................... שנים איננו איחור סביר 10ר בן משותף. איחו

שום הזכויות לאחר גמר הליכי שנים ברי 8של איחור  17.4.6
 784 ................................................ פרצלציה אינו איחור סביר

 788 ....... ורישום הזכויותלרישום בית משותף מועד קבוע  17.4.7
       -הכשרת חריגות בניה  -שום ר בביצוע ריאיחו 17.4.8

 791 .......................................................................... פיצויים
איחור  -במקרקעין  שנים ברישום זכויות 8איחור בן  17.4.9

 799 ......................................... שאינו ממוניפיצוי  -סביר -בלתי
ביטול הסכם מכר בו התחייב המשיב להשלים את הליך  17.4.10

 800 ......................................שם המערערת והשבה-הרישום על
 802 ............. עסקת קומבינציה -קבלן  -אכיפת הרישום  17.4.11

פרק ו': ביצוע בפועל של עסקת המכר לאחר החתימה והפרת הסכם 
 807 ............................................................................... המכר
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 שניכרך  
 -על של עסקות במקרקעין ך לביצוען בפוחלק ג': המדרי

משק חקלאי  -קבוצות רכישה  -בינוי -פינוי -חיזוק בתים 
ומתן, -משא -רכישת חלקת קרקע ונכסים מסחריים  -

 813 ..................... דברים, כריתת ההסכם וביצועו-זכרון

  -ם ת מטריית החוק לחיזוק בתישער א': עסקה במקרקעין תח
 813 .................................................................. 38תמ"א 

 813 ..................................................................... פרק א': כללי
 813 .................................................................................. . מבוא1
 -. תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה 2

 817 ................................................................................ 38תמ"א 
 827 ....................................................................... א1/38. תמ"א 3
 829 ....................... 38א לתמ"א 1. דברי הסבר לממשלה לשינוי מס' 4
 830 .......................................................................... 2/38. תמ"א 5
 833 ....................................... 38לתמ"א  2. דברי הסבר לשינוי מס' 6

ריסת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק תכנוניים לההסדרים  6.1
 833 ............................................................... בפני רעידות אדמה

 -תחולת התכנית על מבנים אשר הוצא היתר לבנייתם קודם ה 6.2
 833 ............... מכן-אולם נעשו בהם תוספות בניה לאחר 01.01.1980

ה קיים בעל קומה ות בניה לצורך חיזוק מבנתוספת זכוי 6.3
 834 .............................................................................. מפולשת

הבהרת אפשרויות השילוב בין תוספת יחידות דיור חדשות  6.4
       יור ידות הדרחבת יחבמבנה ביחד עם תוספת בניה לשם ה

 834 ............................................................................. הקיימות
 835 ............................................................ 13.5ביטול סעיף  6.5

 835 .......................................................................... 3/38. תמ"א 7
רשימת הרשויות המקומיות שבהן תותר  - 2פח מס' ספת נסהו 7.1

 845 ...................................................... תתוספת של עד קומה אח
סף הנדסיים ונוהל ביצוע בקרה הנדסית -תנאי - 3הוספת נספח  7.2

 846 ................. על בקשה להיתר הכוללת חיזוק בפני רעידות אדמה
בהתקשרות לביצוע  קת המקרקעין הנטוויתפרק ב': מהותה של עס

 851 ................................................... פי תכנית התמ"א-חיזוק על
 851 ................................................................................... . כללי1
 851 .......................................................................... . "גג הבניין"2

 851 ............................................................................. כללי 2.1
 851 ............................................................. ניוד זכויות בניה 2.2
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 855 ........................... אומתן להרצת תכנית תמ"-משא-פרק ג': קדם
 857 ...................... ומתן בין בעלי הדירות לקבלן-פרק ד': שלב המשא

 859 .................... הקבלןפרק ה': חוזה בין בעלי הדירות בבניין והיזם/
ק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, פרק ו': חו
 861 .................................................................. 2008-התשס"ח

 861 .............................................. לחוק החיזוק 1סעיף  -. הגדרות 1
 861 .................................................................. מטרת החוק 1.1
 861 .................................................................. לחוק 1סעיף  1.2

לחוק  2סעיף  -ק וזפי תכנית החי-. ביצוע עבודה ברכוש משותף על2
 862 ................................................................................... החיזוק

 863 .. לחוק החיזוק 3סעיף  -. עבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף 3
 863 ............... וקלחוק החיז 4. עבודה שמטרתה הרחבת דירה  סעיף 4
 864 ....... לחוק החיזוק 5סעיף  -. עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה 5
 865 ........................... לחוק החיזוק 6סעיף  -גשת תביעה למפקח . ה6
לחוק  7סעיף  -ברכוש המשותף  . אופן מתן הסכמה לביצוע עבודה7

 866 ................................................................................... יזוקהח
 866 ........................ לחוק החיזוק 8סעיף  -. נשיאה בהוצאות עבודה 8
 867 .................. קלחוק החיזו 9סעיף  -. חובת חיזוק הבית המשותף 9

 868 ..................... לחוק החיזוק 10סעיף  -בהוצאות חיזוק . נשיאה 10
 869 ...................................... לחוק החיזוק 11סעיף  -מורכב  . בית11
 -. החלת הוראות החוק על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים 12

 870 .............................................................. לחוק החיזוק 12סעיף 
 870 .................................. יזוקלחוק הח 13סעיף  -. ביצוע ותקנות 13
 871 ... לחוק החיזוק 14סעיף  -( 29המקרקעין )מס' . תיקונו של חוק 14
 871 .............................. לחוק המקרקעין 60סעיף  -. הדייר הסרבן 15
     יימות, בבוא רשויות התכנון לדון בהחלתה של למות הק. הדי16

 876 ................................................................................ 38תמ"א 
            -. תביעת פיצויים עקב איחור בהשלמת עבודות הרחבה 17

 879 ............................................................................. 38/1תמ"א 
 883 ............... לעידוד החיזוק 38פרק ז': התמריצים הקבועים בתמ"א 

 883 ................................................................................... . כללי1
ינתן רק לאחר קיום ההתחייבות, אחרת קטן התמריץ ההטבה י. מתן 2
 883 ..................................................... השלים את עבודות החיזוקל
 885 ........................... בעין ההלכה והמעשה 38ח': תנאי תמ"א  פרק
לתמ"א  24 -ו 23, 21סעיפים  -וועדה המקומית הדעת של ה-. שיקול1

38 .......................................................................................... 885 
 885 ............................................................................. כללי 1.1
יש לראות בחיוב שכן יש בו  - 38פי תמ"א -קידום פרוייקטים על 1.2

 885 ............................................................ אינטרס ציבורי חשוב
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 886 ........ 70 -שהוקם בשנות ה -אישור תוספת בניה על גג מבנה  1.3
ו לאור בניין ובזכויות הבניה מעליאופן חלוקת הזכויות בגג ה 1.4

חלות על א ה1/38תמ"א  -ו 38יות: תמ"א תכניות המיתאר הארצ
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