
 "דבס

 כם מכר הס
 2019שנת  ,___ש דלחו ___יום ב ,ירושליםב תםנחו נערךש

 טשנת תשע" ,____לחודש  ___

 
 

  _____ת.ז.  _____   .1  :בין
 _______ :'מרח  
 ________ טל:  
  _____ת.ז.  _____ .2 
 _______ :'מרח  
 ________ טל:  

 ובערבות הדדית דוולח דכולם יח 
  ("כריםויחידי המאו " "יםכרמוה" ודאו לחביחד להלן  וארקיש)             

 ;צד אחדמ                      
:      ובין  

 
  _____ת.ז.  _____ .1

 _______ :'מרח
 ________ טל:

  _____ת.ז.  _____ .2
 _______ :'מרח
 ________ טל:

 ובערבות הדדית דולחו דכולם יח  
 ;ניש דצמ   ("יחידי הקוניםאו " "יםהקונ"הלן ל וארקשי) 

 
 

 
מקרקעין הלשכת רישום ב ותהרשומ בעלי הזכויותבלעדיים וההמחזיקים  נםהי מוכריםוה  :להואי

, _______ ברחובהמצויה דירה וכל הצמוד אליה  של ,שווים/שוניםם בחלקי ירושליםב
מיום בו טא נסחב מפורטוכ ,___תת חלקה  ____ חלקה _____הידועה כגוש  ,יםירושל
 ;"(הריהד: "לןה)לא'  ומסומן זה הסכםל בהמצ" ____

, יםה לקונדירת החזקה בולמסור א בדירה הםותילמכור את כל זכוי מוכריםוברצון ה ואיל הו
 אםבהת, הכל לשהןכיות צד ג' ב ו/או זכוחווד ו/או עבש ל עיקול ו/אוכשהיא נקיה מכ

 להלן;בהסכם זה לתנאים המפורטים 

 במצבה דירהב מוכריםשל ה הםויותיכזכל את  םמוכריה תלרכוש מא קוניםהברצון ו ל ואיוה
ב חושעבוד ו/או  ל עיקול ו/אווכשהיא נקיה מכחזקה, ל את הקבול( IS-ASכמות שהיא )

 להלן;בהסכם זה מפורטים לתנאים הבהתאם הכל , הןלשו/או זכויות צד ג' כ

 

 :הלןהוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלכך לפי

מהווים חלק זה  הסכםלו. הנספחים ד מגופתי נפרבלו הינה ז הסכםכל האמור במבוא ל .1
 בלתי נפרד הימנו.

את כל זכויות  מוכריםהבזאת מאת  יםרוכש קוניםוה קוניםבזאת ל מוכרים מוכריםה .2
 זה. הסכםבהתאם לתנאי בדירה  ריםמוכה

 מוכריםרות ההצה

 ת:בזא יםמתחייבו יםמצהיר מוכריםה .3

, הדירה נבנתה כדין ב ידיעתםוכי למיט, דירהב עלות והחזקההבזכות  יבעל םנכי הי 3.1
לא , הריסהלא הוצא לגביה כל צו ללא היתר, יה או בנבניה בה חריגת לא נעשתה 

 .התנהל לגביה הליך משפטי או מנהלי
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וזכות צד ג' מכל מין חופשית מכל חוב, שיעבוד עיקול פנויה מכל מחזיק והדירה  יכ 3.2
אין כי ו, מום נסתר בדירה או/ם ועל פג הםוע לדלא י םלמיטב ידיעת יכ ,אשהווסוג 

 קוניםה לשם םבדירה משמ הםת מלוא זכויותירן ו/או הסכם להעבעפ"י דימניעה 
 .קוניםעדית בדירה ללסירת החזקה הבולמ

ות כל מערכ םתלמיטב ידיעלא התגוררו בדירה וכי הם  רושה,את הדירה בילו קיבכי  3.3
 .נותתקי ההדיר

 בהסכם זה. םלהתקשרות או אחרת/משפטית וו א/ת ווזימניעה חאין כל  כי 3.4

מכל חוב,  ות ומשוחררותבמלואן, נקי םייועברו לקונ הדירב מוכריםכי זכויות ה 3.5
צד שלישי כלשהן בכפוף למילוי כל  שעבוד, עיקול, משכנתא או זכויות

ה על הזכויות בדיר םישוזה להלן. רהסכם ת הוראו על פי יםשל הקונ הםותיהתחייבוי
 ו מיו/א _____ד ", עוםכוחין ייעשה על ידי בא ם המקרקעבלשכת רישו יםונשם הק
 .מטעמו

 הקוניםרות ההצ

 ת:בזא יםמתחייבו יםמצהיר הקונים .4

כמות שהיא  מצבהבלרכוש ולקבל את הדירה  מיםמסכי םכי ה יםמצהיר קוניםה 4.1
(IS-AS )אות ו/טענו הםן לוכי אי, הם זכסי הבכפוף לתנא ם זהת הסכתימבמועד ח 

מעתה על  יםרמוות םהוכי באשר לטיב הדירה  מוכריםה ות כנגדאו תביע/ת וישודר
ט פגם מעולו ליקוי א/ו מום ו/או כל ברירה פגם ו/אוו/או התאמה -טענה בגין אי כל

במועד מו בר קיובדת ולא היה עליהם לדע קוניםע לנסתר מהותי אשר לא היה ידו
 זה. םהסכחתימת 

, וכי הומתקני דירהאת ה וקבדו , בחנווכי ראה בז יםשרומא יםירצהמ יםהקונ 4.2
 האת מצב ועל כל היבטיו, וכי בדק ירהדההמשפטי של  הצבאת מ נווהבי ובדק

עדה המקומית וין בויתיק הבנולרבות ולא רק את  ויבטיהעל כל  הדירההתכנוני של 
 הםם לישמידע הדרונתונים והה לכ וכי, היתר הבנייה תוא, םשליירולתכנון ובניה 

 הממתאי האות ומצאו ,הםדועים לב הדירה נהירים ויים עם מצשורהק או
ולא אין והמלאה  םבמצב טוב ותקין לשביעות רצונ יאוה הםרותיטולמ הםרכילצ

אשר לטיב ב ו/או מי מטעמו מוכריםיעות כנגד הכל טענות ו/או תב הםתהיינה ל
 בסעיף זה. תורוהזכויות האמ טיבול דירהה

למועד חתימת הסכם זה כותיה קודם ומער ירההד את בדקוכי  םימאשר יםונהק 4.3
 .(as isוכחי )נאותה במצבה ה םירוכש הם וכי

 םידי חובת יםיוצא "כ,ו/או ב מוכריםהש הםכי ידוע ל יםומאשר יםמצהיר יםהקונ 4.4
ה, ת הסכם זלהוראו , בהתאםםיקה בדירה לקונעל פי הסכם זה עם מסירת החז

להלן, והאישורים הנקובים  13ף בסעי מוזכרהתי חוזר, י הכוח הבלם מסירת ייפועו
ים הקונוכי , יםו/או לידי הקונ או מי מטעמוו/ ______ד ידי עו"להלן, ל 5.9בסעיף 

בצע את הרישום ע"ש הקונים ים לחייבתמ, ו/או מי מטעמו _____עו"ד ו/או ב"כ 
 המקרקעין.ת רישום בלשכ

הקונים וכי  ,הירושב הלנתקבשהמוכרים  תדירהינה ה דירשהכך ים לעדמו הםכי  4.5
 .לא התגוררו בדירה

 :רהוהתמ

זה,  הסכםלפי  מוכריםל הש הםיויותביחיבדירה ומילוי הת מוכריםה לש הםת זכויותירתמו .5
לים קש _____ במילים:) ₪  _______ סך שלבתמורה  מוכריםלשלם ל קוניםה יםמתחייב

 ן:דלקמסכומים כובים עדומב ישולמוש ,(םשיחד

במועד  (,₪ אלף ש"חושלושה ארבעים מאתיים  במילים:) ח"ש______של  סך 5.1
 עו"ד דתלפקוהתשלום ייעשה בהמחאה בנקאית משורטטת  .החתימה על הסכם זה

ערת עד לרישום ה ,"(הנאמניםהלן: "ל) ו/או עו"ד מרדכי חזיזה ית גוהראילנ
ועד חתימת שעות ממ 72-א יאוחר מ, לזאת יםנטובת הקוהדירה ל לה עאזהר

 הסכם.ה

 30 בתוך (,₪אלף שים ושבעה יארבע מאות חמ :במילים)  ש"ח 457,000 של סך 5.2
 .הסכם זהחתימת ממועד  ימים
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 , במעמד וכנגד(₪ אלף עשריםתשע מאות ובמילים: )₪  920,000 של היתרה בסך 5.3
 להלן. 5.7 בסעיףכנקוב  י הרישוםכמסמרת כל סיומ בדירה החזקה מסירת

 חשייפתייעודי אמנות פקדו בחשבון ניוונים אמהנרו לידי הנ"ל, יועב ומיםכל התשל 5.4
 5.1לומים על פי ס"ק התש ."(חשבון הנאמנות)להלן:  הנאמנים עבור המוכריםע"ש 

אה מחבאו באמצעות  חשבון הנאמנותל איתשיעשו בהעברה בנקיכול  5.2וס"ק 
עון ההמחאה. ירעד פב מובפועל יחשם תשלומועד הכום, ת הנאמנידפקומשורטטת ל

כנגד יעשה אחרים אשר ה םמבין התשלומיתשלום וכן כל  5.3עיף סעל פי התשלום 
 ד.ת בלבועשה באמצעות העברה בנקאית לחשבון הנאמניי, את משכנתההלווקבלת 

של סך  םינהנאמיעבירו עיל, ל 5.2סעיף  ברת התשלום על פיימים מהע 7 בתוך 5.5
ידי מיח כל אחדל ,ותשבון הנאמנם בחמופקדיסכומים ההך ותקל מש 500,000

ומים תשלל שמשיבנאמנות כום המופקד הס יתרתך . סו בדירהלק, כפי חהמוכרים
לעוה"ד שכ"ט ובסך של  הנאמניםט עו"ד שכ"שורים לביצוע הסכם זה, לרבות הק

, יעורבש ך, דמי תיוו ₪( ₪11,115 בתוספת מע"מ כחוק )סה"כ  9,500בסך של 
הוצאות ועד בית , שיחול טל השבחה ככלהילום , תשלוחככל שי ס שבחם מתשלו

, תקאיועמלות בנ תשלוםין גבאה וצהכל ו ונהארנו, גז ל, מיםב חשמחו רותית
עם העברת הזכויות בדירה עלי פי  צאות בקשרב הוכיוצ"טלים והי, סיםימ ,אגרות

  הסכם זה.

קונים לידי הצאת כל האישורים מה או/החזקה בדירה ו רתסימ ימים ממועד 7תוך  5.6
יתרת את  הנאמנים ויעביר השניים, מאוחר מביןה להלן, 5.7בסעיף  בקוכנו/או ב"כ 

בהתאם לחלקו ם לכל אחד מיחידי המוכריבחשבון הנאמנות ופקדים ם המהסכומי
 .5.5ס"ק כאמור לעיל ב הוצאותבניכוי  ,הבדיר

יה ו/או יישור עיראהמוכרים קה בדירה, לא יהיו בידי החזהיה ועד למועד מסירת  5.7
סך של  נותהנאמבון בחש םיותירו הנאמניאבו, עין לטקרקח מאישורי מס שב

ם מסירת כל אחד מיחידי המוכרים על פי חלקו, ע עברו אלוואלו י ₪ 200,000
 לידי הקונים ו/או בא כוחם, עו"ד בביאן."ל נהאישורים ה

תם ו/או אישורם מראש הווה הסכמים על הסכם זה, מוכרכ"א מיחידי המחתימת  5.8
כם זה סע הביצוה עם הקשורבחשבון הנאמנות  ל פעולהלבצע כ יםכלפי הנאמנ

רם מי מהם טלכל אישור מק קדזלה מבליו מורות לעילאל הפעולות הות כולרב
 .תהנאמנון חשבור באמוכקיטת כל פעולה נ

עו"ש של ביוותרו כספי הנאמנות ר תיל וכן כ לעיל 5.7כאמור בסעיף  קדוןיפכספי ה 5.9
 .עד למועד לחלוקתם חשבון הנאמנות

 ן.יבר ועניל דלכ יםכרמוכמוהו כתשלום ל לנאמניםכל תשלום  5.10

כל המסמכים הדרושים, את  יםונלהמציא לב"כ הק וידאג "כב ו/או מוכריםה 5.11
 מוכריםומים ע"י הלהעברת הזכויות, שטרי מכר חתוי כח בלתי חוזר ובכלל זה יפ

ך לצור, שבחהכולל היטל ה יתואישור הרשות המקומשבח מס  ישורירים, אאושמו
 .("האישורים)להלן: " ברת הזכויותהע

סכום  לכל נ"ה סךמה לםלש רתוזח בלתי הראוהלנאמנים,  אתזב יםוסרמ ריםמוכה 5.12
ולא רק, ם כללהדרושים ובים שורהאי רך קבלתצוגורם ללכל  תורייש, שרדישי
מס  תוומש ואצשהום וייום מ 90ך ות בתאזו יהירעי רשויא ו/אובח מס ש רשויא

רך וצש ליידר שרא סמכל או ו מיסי ארנונה ו/טל השבחה ו/אהיו/או  תסופי שבח
 תיו על פי הסכם זה.יווקיום התחייב

ו יעביר לעיל, 5.9ף ם האמורים בסעיריעם המצאת האישולעיל,  5.5אמור בסעיף לוף בכפ .6
ת בנקאיות יף, בניכוי עמלוו סעבאות מורכא הםדיבי םדיאת הסכומים המופק הנאמנים

 .ריםמוכומיסים, לידי ה

 לאמור בהסכם זה.בהתאם ורק  אך ומיםהצדדים מתחייבים לבצע את התשל .7

בצירוף  יגורפבבתשלומי תמורת הדירה, ישולם הסכום ש וגריפ יםמוסכם, כי היה והקונ .8
שית רים החודת הפיגויביר רשלחודש, כא 2.5% פיגורים בשיעור שלדה וריבית הצמ

ל העולה עאיחור בתשלום  אשון לאיחור.טרפת לקרן מדי חודש בחודשו, וזאת מהיום הרמצ
לקבל פיצוי כאמור זכות את ה מוכריםיקנה לכם זה, ות של הסרה יסודייחשב להפם ייו 14

 בהסכם זה להלן.י המוסכם הנקוב ובס"ק זה או את פיצ

 האזהרה תרעה , וביטולשטרי מכר ח,כו יייפוי
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 :יחתמו במעמד החתימה על חוזה זה, על המסמכים הבאיםצדדים ה .9

, פ"י שומה עצמיתישו ההצהרות, עגקה דנן, ויסען הבגי י הצהרות למס שבח,טפס 9.1
 (. יםוהקונ מוכריםה "יועד הקבוע בחוק מס שבח מקרקעין )יחתם עבתוך המ

לטובת  זהרהא רתעם הוישלר הבקשעל  מוכריםה מותיח, זה הסכםבמעמד חתימת  9.2
המקרקעין  וםישר בלשכת ההערהלרשום את  םרשאי ויהי קונים, והניםוקה

 .ת הסכם זהמחתיחר ד לא, מיכאמור

בדירה בלשכת רישום  הםעברת זכויותיעל שטרי מכר לה מוכריםה מוכמו כן, יחת 9.3
י מרמי בביאן ו/או "ד הקונים ו/או בא כוחם עולידי יועברו ין, ואלו המקרקע

 לעיל. 5.9כנקוב בסעיף  ישוריםאההתמורה וכחלק ממלוא שלום תם ע, טעמומ

 ניםוקר לטובת הי חוזיפוי כח בלתל ע םכריומה מוחתיזה,  ימת הסכםבמעמד חת 9.4
על כל מסמך  םמוובמק םלחתום בשמ י בביאן ו/או מי מטעמומרעו"ד  ךולפיו יוסמ

ם על שה ירדויות בהזכ י הסכם זה והעברתלפ הםותיתחייבוים קיום הץ לשחוהנ
דירה על שם ביות הזכובפני כל גוף ככל הנחוץ לצורך העברת  םוכן לייצג קוניםה
לעו"ד  הובירו,  אשר  יעניםהנאמ  של  נאמנותה  הםבידיהכח  יופקד י פוי. יםקוניה

 מורה  עבור  הדירה.מלוא  התבמעמד תשלום   מורמי בביאן ו/או מי מטעעו"ד 

הערת כח בלתי חוזר לביטול יפוי , על זה הסכםמת חתי מדבמע מויחת ניםוקה 9.5
אחר שירשם לטובתו ו/או לטובת הבנק  ישוםכל רמשכון ו/או או /זהרה וא

    ח יופקד בנאמנות בידי עו"דכהי יפוי חתימת הסכם זה. מועד לאחר  תלמשכנתאו
רק ח השתמש בייפוי הכול הנאמניםבזה את  םיכמסמי קוניםהו מוכריםב"כ ה

בויותיהם בהתחיי ודיעמ אל קוניםשהכך ב ן עקכדי בוטלזה י הסכםוה ידבמ
ת ההפרה א קןת לתורשפהא הםה לתנשני אחרל, והז הסכם י"פם שעילומשתבו

 הסיבות לביטול יפורט בהדעה בכתב הו קוניםימסר למיום שתמים י 14 ךשבמ
 ולאחר, קנהוא לא תיוההפרה האת נות לתקן ההזדמ קוניםולאחר שניתנה ל

יצוי המוסכם, ע"ח הדירה בניכוי הפ מוכריםל מוששילתשלומים הזרת הח ובטחתש
 .הלןל 16עיף בסכר הנז

 מסירת החזקה 

 :מוכריםה יםיביחה מתז הסכםלפי  קוניםהשל  הםייותבכפוף לקיום כל התחייבו .10

, "(מועד מסירת החזקהלהלן: ") 24.10.19 ביום םקוניל דירהבקה זהח תאר מסול 10.1
ביום  היתהכפי שו( IS-AS)כמות שהיא  במצבהץ אדם וחפל ה מכפנוישהיא כ

ת כל התמורה לכנגד קבובכפוף למעט בלאי הנובע משימוש סביר, ו כםההסחתימת 
 5אמור בסעיף ובכפוף ל בהסכם זה קוניםויות הבייתחהם כל וקיו קוניםדי המי

 . לעיל

ד מסירת מוע את בכךהקדים לוי התמורה ומאת תשלקדים לה םרשאי ויהי ניםקוה 10.2
 .בהתאםה דירהחזקה ב

 ןה, כשעיןבלשכת רישום המקרק וניםקה םשם הזכויות של הדירה על ושירפשר אל 10.3
דים על זכויות שי למעט שעבווזכות צד שלי, קוליד, עושעב ב,חול מכות יפשחו
כאמור לעיל,  .רההתמולוא מ את מוילש קוניםעמו  ולאחר שהמט ו/או קוניםה

 קוניםתתבצע על ידי ה ,רקעיןכת רישום המקבלש ירהמוסכם כי העברת הד
 , וזאתקוניםועל חשבון ה מי בביאן ו/או מי מטעמורעו"ד  קוניםה ב"כ באמצעות

 רבות בנאמנות, בהתאם לקבוע, למוכריםי הם מלוא התמורה לידלאחר תשלו קר
 .סכם זהבה

 וניקלא יעו הרידה תא ודבעשלא י כםהסמיום חתימת ה יכ יםבייחתמ מוכריםה 10.4
לא שהיא כיום והדירה כפי של  בהעל מצ ירה לצד ג', ולשמורכל שהיא בד תוזכ
קול שיוטלו על ו/או עיוד כל שעב םעל חשבונ ויסיר םוה שינוי, לכות בה שלע

 ים קונע"ש ה ישום הזכויות בדירהור וכן כל מניעה אחרת להעברת יותיו בדירה,זכו
 הקשורה בו.

 יםסומי , הוצאותמיםותשל

ו ובהתאם קבכל התשלומים, הוצאות ומיסים כל אחד את חל ים לשאתחייבמת הצדדים .11
 מן:כדלק לפירוט
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סוג ים מכל מין ו, ההיטלים והתשלומארנונות, הל החובות, המיסים, האגרותכ 11.1
ם ובין שלומם חל על הבעלים, בין שתעירוניים ובין אחרין ין ממשלתיים, בשהוא, בי

"(, החלים ו/או המיסים" -דלא ניידי )להלן  נכסישל  קיםשתשלומם חל על המחזי
ל ו עוישולמ מוכריםה, יחולו על הר התקופה עד מועד המסירעל הדירה עבו שיוטלו

    .םדעל י מוישולו קוניםים על הך יחולו המיסממועד המסירה ואילו םיד

 וגאו היטלי פיתוח מכל ס/ו גו הקלה או שימוש חורן תכנית אהיטל השבחה בגי 11.2
 מוכריםהול על יחעד ליום חתימת הסכם זה,  הוטלו בפועל על הדירהו שרושאו 

 .םוישולם על יד

 )להלן:הדירה , החלים על עד ביתו , גז,שמלומים והחשבונות עבור מים, חכל התשל 11.3
וממועד זה  םיד ישולמו עלו מוכריםיחולו על הה, "ההוצאות"( עד מועד המסיר

 .םולמו על ידויש יםחולו ההוצאות על הקונואילך, י

וישולם  מוכריםל העל וחי, אם יחול, מקרקעין בגין הדירה נשוא הסכם זה בחש סמ 11.4
 .במועד החוקי םיד על

 םוישולם על יד הקוניםל עחול י, כם זהגין הדירה נשוא הסרקעין במק רכישת סמ 11.5
 .ד החוקימועב

 דשעה החלים על התקופה ד הבית והוצאות החזקת הדירוטפים לועים שתשלומ 11.6
 , ועבור התקופה שלאחר מסירת החזקהיםמוכריחולו על ה ההחזקירת ד מסועלמ

  .קוניםיחול על ה

התקבלה  בגינן, וקמת הדירהם בו ממוריבבניין המגים עבור שיפורים תשלומ 11.7
, דירהה לע ם חליםא, הז הסכם תמיחת עדמול ית המשותף עדבנציגות הבה החלט

בלבד  ו ,קוניםלך יחולו על הואי כםהסמועד חתימת ה, וממוכריםל העלו ויח
ה ו/או דיירים בה נתקבלה ההחלטהלאסיפת  מוכריםע"י  ה  נוהוזמ  יםקונשה

 . קוניםראות  הלהופה בהתאם יהצביע באס

  .קוניםל הו על, יחוקוניםהשם  על ההדיר םשוריברות שוהקאות הוצ 11.8

 שא בשכ"ט עו"ד.ימהצדדים יכל אחד  11.9

ברת החשמל והגז בסמוך זים עם חוחה תא קוניםם השל ע ויעביר מוכריםה 11.10
יוחזרו ו, קדז וחשמל, אם הופג ינשעו ות בגיןונדיקפהרה, יקה בדזירת החסמל
 .מוכריםערכם ל את מוישל ניםקושה ובלבד קוניםהו ע"ש ועבריו/או  מוכריםל

 אמשכנת

 הבנק לקבל מבנק )להלן:  " קוניםה ו, יבקשממנהחלק  מורה אורך תשלום התלצואם  .12
ידי הבנק -על וידרשי מוכרים"( שבקשר אליה הההלוואהלן: "לוואה )לה( ה"וההמלו

או כל מסמך אחר " ו/םמוכריירה משכון  ו/או "התחייבות ווה לרשום לטובתו על הדלהמ
 בתו בעתטוא שתרשם על הדירה לכנתכנהוג אצל הבנק בקשר למשו ידרש  ומקובלשי

ה ובלשכת שם המשכונות, בחברבר תזאו קוניםשם ה-ויות בדירה ורישומה עלרת הזכהעב
 :מןכדלק מוכריםה יםמתחייב יאז -ו/או בכל מרשם אחר  רישום המקרקעין 

ום משכנתא"  ו/או כל תחייבות לריש"ה-ו/או ל המשכון ו שת רישומאפשר אל 12.1
 רקעין ו/אוברה, בלשכת רישום המקת, אצל החג אחר ברשם המשכונונהומסמך 

הבנק  ר לטובת הבנק המלווה, ואף לחתום על כל  מסמכיאח ינטרלבבכל מרשם 
לא אם , אקוניםמכים הנדרשים ע"י המי עסקים מיום קבלת המסי 5המלווה, בתוך 

מסירת כב במסמכי המשכנתא, או אז תתעתיקון מקובל  מוכריםתבקש ע"י הכן י
 בדיקון, ובלר הבנק לתימי עסקים מיום אישו 3ם מים עד תוהמסמכים החתו

 ם קבלת המסמכים עלימי עסקים מיו 3תוך  קוניםהתיקונים יועבר לב"כ ה חוסנש
לקחת  וניםקת להמאפשר קוניםהתחייבות כלפי בנק הה. תוקף מוכריםידי ב"כ ה
עפ"י הסכם זה,  יםוכרמלא תוסיף על התחייבויות הד שתהיה ובלבמשכנתא 

יהיה  ניםקוה נקשכל תשלום מבהווה את יתרת תשלום התמורה ובכך שהתשלום מו
ד לאחר זיכוי מי מסירת החזקה תהיה כי אז) לחשבון הנאמנות בהעברה בנקאית

 כם זה.בהתאם להוראות הס בפועל( ריםמוכחשבון ה

כספים יועברו אל המוכרים רק לאחר קבלת החזקה בפועל ע"י הקונים ולאחר ה 12.2
 קה בפועל.ים יוודאו מסירת החזשהנאמנ
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וף בכפירה, בדר קלב קוניםה םעטין מרקעקלשמאי מ ויאפשר מוכריםן הכמו כ 12.3
את ביקור  וכים ויאפשרסמהמ על מויחת מוכרים, המוכריםה עםש ראמ םלתיאו

 .קוניםכן ע"י ה לעשות ומהיום שיתבקשעסקים ימי  5השמאי בתוך 

ע גרוכדי ל ,נקלת ההלוואה ע"י הבאו באי קב סר ספק, מובהר כי אין בקבלהלמען ה 12.4
 אם ובמועדםם זה במלול התשלומים לפי הסכת כאלבצע  קוניםמהתחייבות ה

 . לעילר אמוכ כריםמוובכפוף למילוי התחייבות ה

, הזסעיף י "פם שעיתשלומב ודיעמ אל קוניםכך שהכדין עקב  הסכםאם יבוטל ה 12.5
מיום שתימסר ים מי 14 ךשבמת ההפרה א קןת לתורשפהא הםלה תנשני אחרלו
 םקוניולאחר שניתנה ל וליטבהסיבות ל תפורטנה בהבכתב  הודעה ניםקול

ק כל זיר לבנלהח ריםמוכה םירשא יוהי ,קנהוא לא תיוהת לתקן ההפרה ההזדמנו
נק, וכל העלויות ה שתירשם לטובת הבסכום שיידרש לצורך מחיקת הערת האזהר

 .קוניםלו על הלכך יחו

 םמיוסכמיים פיצו

זה הן לפי  הסכם תרפה ןיגב יאכז אהו ןלהה ופרת וד ו/אעס כלל דצות זכלגרוע ממבלי  .13
יסודית ישלם לנפגע פיצויים רה פה הז הסכםיפר  צד אשר לכלפי כל דין, הרי והן ר בו האמו

 זק.להוכיח כל ניהיה צריך ש מבלי מהתמורה 10% בגובהמוסכמים ומוערכים מראש 

 םהיקנז של הירסבו גנתה הוערכהתוך מ םכסומי הבעו את הפיצוי קכהצדדים מצהירים  .14
 .כםסומוי הת הפיצוריבדבר אי סב םהד מי מצמת ולא תשמע כל טענה דיסוי הרפה בקע

 תאעשה זולא , םושלתבמעשה, או ית עשיך, במסמ את, בהמצזה הסכם "פעב, ייח ההישצד  .15
נה נע לאו רהמפ דצל תבכאה ברהת חלשד, לאחר שכנגשהצד  יז, אהסכםהנקוב ב ועדבמ

 ,מוראה כאתרה פרמהשנמסרה לצד ם יומיום  14 וךבת עוצבלא ב וחיהש יום או 14בתוך 
ד הצמ ותגבל יזכא יההיו  וביב יר חפמהד הצש םולתש לכ שלםלאו שה עמ רשאי לעשות כל

 ם. ששול הסכום תר אפהמ

 ת א יתחוק רךדב שדדים לדרומהצ חדאף א תכובזלא יפגע זה  יףסעב אמורה דבר וםש .16
 .הז הסכם תאוהורו םאינהתיפת כא

זקה הח תרימסב או, כיםסממ תאצבהמ, םילומשתב ריחוא כי צדדים,הת על זאוסכם במ .17
 וא/ו םבנקיבה, תשבה או/ו הו בשביתרקושמר וחאי וא, םדריקלנ םימי 7 לע להעיא של

או /ו התבישה יעור ימישביים, וטנדות רלווסובמו א/ת ויוושאו בר/ה ושלממ ידרבמש
כל שה פר עצד המר והמור כאוחילארם הגו היא ביתהבד, ובלבד שהשה בלתההשב
 כםהס"פ עה רפלהו בשיחי לאמור אכ חוריםיא - יותיוובחייתבה עמודלנת מל ע לתוושביכ

 .ולא יזכו את הצד השני בכל פיצוי או תשלום זה

ים ת החזקה בדירה הינם סעיפרבמבוא מועדי התשלומים ומועד מסיהצהרות הצדדים  .18
 כם.הסה ב להפרה יסודית שלשים בהסכם זה, והפרתם תחסודיים ועיקריי

 :נותשו

סמך, מכתב כל מ על םחתואימת שאחד מהם יכי כל  מוכריםהו קוניםהיחידי  כן מאשרים .19
ו הנובע ממנו, תחייב או אישור כלשהוא בכל עניין ודבר הקשור בהסכם זה, ביצועו א

ה כל אחד מהם על הסכם זמתם או חתימת וחתיהאחר, וגם/או האחרים, גם את חתימתו 
ן חייב את האחר בכל דבר וענייו למאחד למשנה שאההר מתןבר כתיחשב לכל עניין וד

 .מוראה כהקשור בהסכם ז

עוה"ד  ר לצדדים והצדדים מסכימים, כי אין זה במומחיותו ואין זה מתפקידו שלההוב .20
ת הבניה ו/או יה ו/או זכויוהבנ כל עניין הקשור להיתר לבדוק זה הסכםל מטעמם בטפהמ

אם למסמכים אשר הוצגו בהתאלא אך ורק ן, ניילב ו/אוה המתייחסות לדירה בחהיטל הש
צדדים כי ניתן לבדוק נושאים אלו במשרדי מחלקת ודע ל, הםדדיעוה"ד ע"י הצלו מסרנו

לשכת טיים ו/או אצל הרלבנ דה לתכנון ובניהועית ו/או הוההנדסה של הרשות המקומ
 .המקרקעיןשום רי

חלק  ניםקוה וום יקנלשת כלגד שכנ בזה מסכימים םידדצה, ור ריביתמאיס מנעלהי כדי .21
כל תנאי כי  ם בזהכימים מסדדיצהף, סבנו, הסכםיבוטל ה י בדירה, ובתנאי שלאיחס

על כל ם כי דדים מודיהצבבנק לאומי בע"מ, א הנוהג יתר עיסקלתנאי ה פוףכנם ביה םכסהה
 ילפ למועיה מורג ןקנייבו וב,חש ןדי תבי ניבפ, ויכשעו עליהם מקיבל זה הסכםב רהאמו

 .יםאהתנינם כפי משפטי רא, וכל התנאים הדשטא ספטוכ דלאוא תאסמככ אדל ,"תד
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ם    כל הצדדים זה יכול שיעשה ויהיה לו תוקף רק אם יערך בכתב ויחתם ע"י ינוי בהסככל ש .22
 להסכם זה.

 .ואכמפורט במבזה סכם העים כתובותיהם לצורך הצדדים קוב .23

כאילו הגיעה ליעדה אלו תיחשב  בותכתופי ום לצד למשנהו בדאר רש עה שתשלח ע"יכל הוד .24
מיד עם  -רה במסירה אישיתר, אם נמסח בדאשלומה לימי עבודה מעת המסיר 7בתום 

ואל או אישור הנמען כי קיבל את הדעם קבלת  -המסרה, ואם נשלחה בדואל או בפקס
 הפקס.

 בהבינם את תוכנו. ן וחתמו עליוכם זה בעיוים כי קראו הסצהירמהצדדים  .25

 

   :30.7.2019ביום  םתוחה על צדדיםו הבא יהאולר
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