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  1עו"ד ,דורון אפיק/ עסקת קומביציה רכישת דירה בפרויקט הבה במסגרת 

אדם הרוכש דירה חדשה חשוף לסיכוים הקשורים בקבלן וחשוב שיהיה מיוצג על ידי עורך דין ולא 

.  הסיכוים גדולים משמעותית של הרוכשיסמוך על כך שעורך הדין של הקבלן ידאג לאיטרסים 

ספים הקשורים לבעל הקרקע כאשר המדובר בפרויקט הבה במסגרת עסקת ומצטרפים לסיכוים ו

   קומביציה.

לבצע זאת בעצמו אך הדבר כרוך בעלויות מימון יכול על הקרקע ה לבות פרויקט בעל קרקע הרוצ

אחד הפתרוות לכך הוא הפתרון המכוה "עסקת גדולות, משאבים יהוליים וסיכוים גדולים.  

תקשר בעל הקרקע עם יזם אשר בתמורה לשירותי ביית הפרויקט מקבל יחידות קומביציה" בה מ

דיור בפרויקט.  בסופו של התהליך גם ליזם וגם לבעל הקרקע יהיו יחידות דיור למכירה ובמקרים 

  רבים אלה אף מכרות על ידי אותו צוות.

קיימת, ביחוד כאשר היה גם כך עסקה מורכבת יותר מאשר רכישת דירה  שטרם בתהרכישת דירה 

בית כאשר אדם רוכש דירה שהרכישה עשית עוד טרם קבלת רישיוות ביה ותחילת הביה.  

ש עורך הדין של הרוכש לבדוק דרשת במסגרת עסקת קומביציה, בוסף לסיכוים הרגילים אותם דר

ההסכמים ודא שבין היזם לבין בעל הקרקע כדי לו החוזית בדיקה מדוקדקת של מערכת היחסיםגם 

בייהם לא יוצרים מגבלות המשפיעות על הדירה הרכשת.   לעתים גם עשוי להיות הבדל משפטי בין 

דירה הרכשת מהיזם לבין דירה הרכשת מבעל הקרקע, למרות שהדירות עצמן עשויות להיות כמעט 

  זהות במפרט שלהן.

קבלת ליווי בקאי דאות של מערכת היחסים בין היזם ובעל הקרקע עשויה להשפיע גם על הוו

הפרויקט וקבלת הדירה במועד.  כך, למשל, סכסוך בין היזם ובעל הקרקע  לפרויקט, היכולת לבצע את

עלול לגרום לכך שהפרויקט לא יצא לפועל למרות שכבר מכרו בו דירות ולכן חשוב לוודא שמערכת 

לוודא שהסכם המכר מתייחס לא ההסכמים בין הצדדים לא עשויה לגרום למצב כזה.  בוסף, חשוב 

רק לאחריות של מוכר הדירה לפעולותיו הוא אלא גם לפעולות או מחדלים של בעל הקרקע, אם 

  המוכר הוא היזם, ושל היזם, אם המוכר הוא בעל הקרקע.

היא עסקה מסובכת בהרבה מאשר רכישת דירה "יד שיה".   שטרם בתהרכישת דירה   לסיכום,

מם במקרים רבים מוך הרבה יותר אך מערכת ההסכמים מורכבת בהרבה, לא מרווח המשא ומתן א

יתן לצפות דברים רבים ומדובר דרך כלל בעסקה שהשלמתה תארוך זמן רב (לעתים מספר שים) 

(קבלן, קבלי משה, ספקי ציוד ושירותים ולרוב גם  מעבר למוכר הדירה ומעורבים בה גורמים רבים

מדובר בעסקת קומביציה כס גם גורם וסף והוא בעל הקרקע ומערכת כאשר הבק מלווה).    

חשוב ביותר להיות מלווים בעורך דין המתמחה בתחום ויכול להל את היחסים ביו לבין היזם. 

התאמת העסקה  לא רק אתולוודא  של היזם או בעל הקרקעהמשא והמתן המשפטי מול עורך דין 

   .ום הסיכוים המשפטיים שבעסקהאלא גם את צמצ פיותיוצילקוה ול
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Buying an apartment as part of a combination transaction/ Doron Afik, Esq. 1 

A person who purchases a newly built apartment is exposed to risks associated with the 
contractor and it is important to be represented in such a case by an independent lawyer and 
not to count on the contractor's lawyer to take care of the purchaser's interests. The risks are 
substantially larger and join additional risks related to the land owner when the project in 
question is part of a combination transaction. 

A landowner who wishes to develop a project on the land will face large funding, resources 
and risks.  One path to avoid such barriers is known as a "combination transaction," a 
transaction in which the landowner transacts with a developer that receives units in the 
project in exchange for the service of developing the project. Ultimately both the developer 
and the landowner will have project units for sale and in many cases such units are even sold 
by the same team. 

Purchasing a yet to be built apartment is by itself more complex than purchasing an existing 
apartment, especially when the purchase is made before building permits are obtains and 
prior to commencement of construction. When a person purchases an apartment built as part 
of a combination transaction, in addition to the usual risks to be handled the purchaser's 
lawyer needs to also careful examine the contractual relationship between the developer and 
the landowner to ensure that the agreements between them do not create restrictions affecting 
the purchased property. Sometimes a legal difference may exist between a unit purchased 
from the developer and a unit purchased from the landowner, even though the units 
themselves may be almost identical in their specifications. 

The relationship between the developer and the landowner may also affect the certainty of 
obtaining bank financing for the project, the ability to execute the project and the ability to 
timely receive the built unit. For example, a dispute between the developer and the landowner 
could cause the project to fail even though units were already sold and it is important to 
ensure that the agreements between the parties are not likely to cause such a situation. In 
addition, it is important to ensure that the sales agreement refers not only to the responsibility 
of the seller to his own actions but also the actions or omissions of the owner of the land, if 
the seller is a developer, and the developer, if the seller is the owner of the land. 

In conclusion, purchasing a yet to be built apartment is a much more complicated transaction 
than purchasing a "second hand" apartment. The ability to negotiate may in many cases  be 
much lower, but the set of agreements is much more complex, one cannot anticipate many 
issues and the completion of the transaction and receipt of the apartment is usually far into 
the future (sometimes several years) and involves many factors other than the seller 
(contractors, subcontractors, suppliers of equipment and services and often also a financing 
bank). When a combination transaction is involved another factor is the landowner and the 
relationship between the landowner and the developer. Thus, it is most important to be 
accompanied by a lawyer who specializes in this area and can manage the legal negotiations 
vis-à-vis the lawyer of the developer or landowner and make sure not only the suitability of 
the transaction to the purchaser and the purchaser's expectations but also the minimizing of 
the legal risks involved. 
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