
 מתפרסם בזאת תקנון מבצע הנערך על ידי 
 51-495671-3מגדלי גינדי תל אביב בע"מ, ח.פ. 

 
 “PAYBACK”תקנון מבצע 

 
 הגדרות .1

2.  

 100חשמונאים מרחוב  51-495671-3מגדלי גינדי תל אביב בע"מ, ח.פ. 
  .בתל אביב

 "החברה" 
 
 

על ידי החברה באזור מתחם הרחובות קרליבך, המוקם  3 מגדל
בין היתר, מבנה ציבור החשמונאים ודרך מנחם בגין בתל אביב, הכולל, 

בקומת הכניסה ובשטחי החוץ הצמודים אליו, חניון ושטחים פרטיים 
" )כהגדרתו להלן(, כחלק המבצע תקופתפתוחים, הידועים במועד "

, בתחום 7104בגוש ( 242-ו 93)לשעבר חלק מחלקות  291-ו 289מחלקות 
 כיכר השוק. – 3001עפ"י תכנית מפורטת מס' תא/ 1חלק ממגרש מס' 

 

  "הפרויקט"

 "התקופה המזכה" .ת מבצעחודשים ממועד חתימת המשתתף על הסכם המכר לרכישת דיר  12

או  "דירות המבצע" .₪ בלבדמיליון  4 -הגבוה מבמחיר  בפועל שנרכשהדירה בפרויקט 
 "דירת המבצע"

עומד בכל התנאים )כהגדרתה להלן(, תקופת המבצע שבמהלך כל אדם 
( הוא בגיר, כמשמעות מונח זה בחוק הכשרות אהמפורטים להלן: )

באמצעותם  –ן או קטי 1962-המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב
( הוא בהוריו/האפוטרופוסים שלו לפי דין; ) ובהסכמתם המפורשת של
 ( הוא שילם לחברהג)  ;דירת מבצעת  לרכישמכר  חתם עם החברה על הסכם  
דירת המבצע בגין מהתמורה  50% לפחות במהלך התקופה המזכה

 .( הוא עומד בכל יתר תנאי תקנון זהד) -; ושנרכשה על ידו
 

  "משתתף"

על ידי משתתף  )כהגדרתה לעיל(דירת מבצע המבצע יחול על רכישת 
  30.6.2020 וסיומה ביום  03.05.2020התקופה שתחילתה ביום במהלך 
מבצע דירות  10 על ידי משתתפיםבסה"כ  ירכשויהמועד שבו או עד 

לפי , )מדגמים שונים ובהתאם למלאי הקיים והמשווק על ידי החברה(
הגדרה זאת משמעה חתימה על  יןילענדירה  רכישת  . מביניהםהמוקדם 

 הסכם מכר מחייב.
 

את המבצע או לשנות את  על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסיים
 תקופת המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 "תקופת המבצע"

 
 מסכום התמורה בגין דירת מבצע.  50%תשלום של לפחות 

 
 
 

 מועד השלמת שיעור התשלום המינימלי. 
 
 

מועד או מועד מסירת הדירה הקבוע בהסכם המכר לרכישת דירת מבצע 
 המסירה בפועל, לפי המועד המוקדם מביניהם.

 
"שיעור התשלום 

 המינימלי" 
 
 

 "מועד ההשלמה"
 
 

"תום תקופת ההחזר 
 הכספי"



 

 תיאור כללי של המבצע .3

דירת התקשר עם החברה בהסכם לרכישת    משתתף אשר במהלך תקופת המבצע .3.1
ושילם לחברה   ,(להלן  3.2כמפורט בסעיף    5MPמדגם    מבצע  ותלמעט דיר)  מבצע

 מהתמורה בגינה, יהיה זכאי להחזר כספי 50%לפחות המזכה במהלך התקופה 
מועד החודש העוקב להחל מ ,)כולל מע"מ( בלבד ש"ח 8,000 עדשל  חודשי

היחסי ששילם  שיעורל בהתאם , הכספי ההחזר תקופת תוםל ועדההשלמה 
 50%)ובלבד ששולם לפחות  דירת המבצעבגין  המשתתף לחברה מהתמורה

  .8,000כפול  מהתמורה(

למעט ) : משתתף ששילם במועד חתימת הסכם המכר לרכישת דירהלדוגמא
יהיה   ,מהתמורה בגינה 75%  (להלן 3.2כמפורט בסעיף    5MPדירות מבצע מדגם 

החודש , החל מ( בחודש8,000*0.75) )כולל מע"מ( ש"ח 6,000זכאי להחזר של 
 .לתום תקופת ההחזר הכספיעד ו מועד ההשלמההעוקב ל

דירת התקשר עם החברה בהסכם לרכישת    משתתף אשר במהלך תקופת המבצע .3.2
 50%ושילם לחברה במהלך התקופה המזכה לפחות  ,5MP מדגםמבצע 

)כולל  ש"ח 10,000 עדשל חודשי מהתמורה בגינה, יהיה זכאי להחזר כספי 
תום תקופת ההחזר מועד ההשלמה ועד להחודש העוקב ל, החל מבלבד מע"מ(
דירת , בהתאם לשיעור היחסי ששילם המשתתף לחברה מהתמורה בגין הכספי
 .10,000כפול  מהתמורה( 50%)ובלבד ששולם לפחות  המבצע

  5MP: משתתף ששילם במועד חתימת הסכם המכר לרכישת דירה מדגם  לדוגמא
 )כולל מע"מ( ש"ח 7,500מהתמורה בגינה יהיה זכאי להחזר של  75%

לתום תקופת עד , החל מהחודש העוקב למועד ההשלמה ו( בחודש10,000*0.75)
 .ההחזר הכספי

דירת והמשתתף ביצע במהלך התקופה המזכה תשלומים נוספים בגין ככל  .3.3
שנרכשה על ידו )כך למשל, במועד החתימה על הסכם המכר לרכישת המבצע 

 4, וכעבור מהתמורה 75%ישולם על ידי המשתתף סך המהווה דירת המבצע 
 90%-חודשים ממועד חתימת הסכם המכר ישולם סך נוסף המהווה השלמה ל

מהתמורה(, אזי יותאם גובה ההחזר הכספי החודשי )בהתאם למנגנון המפורט 
יחולו לא כאמור  התאמות)ולמניעת כל ספק מובהר כי  בסעיף זה לעיל

 
ושילם לחברה במהלך התקופה המזכה  ת מבצעמשתתף אשר רכש דיר

"(, יהיה זכאי שיעור התשלום המינימלימהתמורה בגינה )" 50% לפחות
מועד החודש העוקב ללקבלת תשלום חודשי קבוע מהחברה, החל מ

 למועדועד  ("ההשלמה"מועד השלמת תשלום שיעור התשלום המינימלי )
מועד  או דירת המבצעהנקוב בהסכם המכר לרכישת  מסירת הדירה

תקופת ההחזר  תום)" ביניהםמ המוקדםהמועד  לפיהמסירה בפועל, 
  להלן. 3 בהתאם למנגנון המפורט בסעיףו "(הכספי

 
המשתתף לא יהיה זכאי לקבלת  למניעת ספק מובהר כי בכל מקרה שהוא,

, אך לא רק, לרבות ההחזר הכספי לאחר תום תקופת ההחזר הכספי,
מסירת הדירה )בהתאם למועד  דירת המבצעבמסירת  איחורבמקרה של 

 .(דירת המבצעלרכישת  בהסכם המכרהנקוב 
 
 

 
 "ההחזר הכספי"



התאמות התאמה/ההחזר הכספי )גם לאחר ביצוע  , ובכל מקרה,רטרואקטיבית
 (.עד לתום תקופת ההחזר הכספיו החל מהחודש העוקב שולם אך ורקכאמור( י

 ההחזר הכספיהבהרות לגבי  .4

ועל  שבבעלותו המשתתף של הבנק לחשבון ישולםהכספי  ההחזרמובהר, כי  .4.1
דירת )שפרטיו יימסרו לידי החברה במועד חתימת הסכם המכר לרכישת  שמו

מהחודש העוקב  החל ורק אך, וזאת קלנדרילכל חודש  10-ה  יום( עד להמבצע
 ת מבצעודיר ככל .הכספי תום תקופת ההחזר ועד למועד ההשלמה מועדל

)בהתאם למנגנון  ההחזר הכספי, בשותפות גורמים מספר ידי על נרכשה
בדירת יחולק ביניהם, בהתאם ליחס האחזקות שלהם  לעיל(3המפורט בסעיף 

 . (אותה דירת מבצע)כפי שצוין ופורט בהסכם המכר לרכישת  המבצע

לצד לקבלת ההחזר הכספי  המשתתף אינו רשאי להסב ו/או להמחות את הזכות   .4.2
 שלישי כלשהו. 

, בכל דרך ההחזר הכספיהמשתתף לא יהיה רשאי להמיר ו/או להחליף את  .4.3
 שהיא, להטבה אחרת.

על פי הוראות תקנון ההחזר הכספי ההכרעה האם משתתף אכן זכאי לקבלת  .4.4
 זה שמורה לחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין קיים, החברה תהא רשאית  .4.5
לידי מי שהשתתף במבצע תוך מעשה של מירמה  ם את ההחזר הכספילשללא 

 ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.

 פרשנות .5

 חלק בלתי נפרד הימנו. זה מהוויםלתקנון וההגדרות המבוא  .5.1

תקנון זה כולל את כל התנאים המחייבים ביחס למבצע. בכל מקרה של סתירה  .5.2
בין כל פרסום אחר בדבר ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ל

המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות 
 תקנון זה לכל דבר ועניין, והן אשר תחייבנה.

כן, יש לראות בכל -השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצרכי נוחות בלבד. על .5.3
כפנייה גם בלשון נקבה מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר 

 )לכל דבר ועניין(.

 כל הוראות התקנון הינן מצטברות אלא אם נאמר מפורשות אחרת. .5.4

 שינוי תקופת המבצע ו/או ביטולו המלא או החלקי .6

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את המבצע -החברה תהא רשאית על .6.1
, בכל עת ולעדכן את התקנון גובה ההחזר הכספיאו חלקים ממנו, לרבות את 

פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי -בהתאם. כמו כן, החברה תהא רשאית על
. לבטל את המבצע בכל עת והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של החברה

למשתתף ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 החברה בגין כך.



מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם  .6.2
וכיו"ב  התפרצות נגיף הקורונה בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה,

תקנון זה, ולא יזכו את  חשבו להפרה שלייאירועים שאינם תלויים בחברה, לא 
 המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 שונות .7

המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו ו/או  .7.1
למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, 

ו )או אי בכל הקשור והמתייחס לעצם קיום המבצע, לעצם ההשתתפות ב
 .ההשתתפות בו(

מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, החברה ו/או כל מי מטעמה לא יישאו  .7.2
באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה ו/או מחדל של משתתף ו/או צד שלישי 
כלשהו אשר לא יאפשרו בין היתר, את ההשתתפות במבצע ו/או את קבלת 

 .ההחזר הכספי

הבלעדית של המשתתף והחברה ו/או כל מי  ההשתתפות במבצע הינה באחריות .7.3
מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא 
שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתתף במבצע ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר 

 עם המבצע.

המשתתף ידווח לרשויות המס על ההחזר הכספי כאמור בהסכם זה ויישא בכל  .7.4
לפי כל דין, ככל שיחול. מובהר כי חובת הדיווח לרשויות מס שיחול עליו 

ו/או למי מטעמו,  משתתףתהיה ל לאוהרלוונטיות, תחול אך ורק על המשתתף, 
כלפי החברה ו/או מי מכל מין וסוג שהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 חובת הדיווח כאמור.מטעמה בקשר עם 

ר, כי בעצם השתתפותו של כל מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובה .7.5
משתתף במבצע, מאשר ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; 
קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר 
למבצע, במישרין או בעקיפין, כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה )לרבות, 

ת קשורות; ונושאי משרה; עובדים; שותפים, ; חברוהחברהבעלי מניותיה של 
 מנהלים ובעלי מניות בכל אלה(. 

בכל מקרה, וגם אם לא קרא תקנון זה, מסכים בזאת כל משתתף כי תנאי תקנון 
 זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

, תל אביב, תוך תיאום 100ניתן יהיה לעיין בתקנון במשרדי החברה שברח' החשמונאים   .8
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