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 30316כגוש כגוש ידוע ה במוצא עילית  3בכס הרח' הזית הוא בעל זכויות והמוכר     הואיל:
  .ספח א'כמפורט בסח הרישום המצ"ב כ ,")הכסלהלן: " ( 77חלקה 

  
הזכויות בכס רשומות בספרי המקרקעין במושע באופן שהחייבים רשומים כבעלי ו  והואיל:

מהזכויות, והקוה וטל  2.78%רשומים כבעלי  מהכס וה"ה יסן שאול ומויר 97.22%
בתביעת אכיפה על עצמו את כל האחריות להסדרת זכויות החייבים בכס מול ה"ל 

  כפי שיפורט להלן.ו/או פירוק שיתוף ו/או הסכם שיתוף 
  

במסגרת תיק  למיוי כוס כסים על זכויות המוכר בכסיתן צו  22.11.2001ביום ו  והואיל:
  ב'.כספח רצ"ב צו מיוי כוס  -ם) -(הוצל"פ י 03-19444-97-5 ' הוצל"פ מס

  
ם) לפיו בעלת מחצית - (שלום י 36330-10-13ה"פ דין ב-פסקיתן  19.8.2019ביום ו  והואיל:

ת הזכויות המכרות לא ויתרה על זכותה לדיירות מוגת במבה הצפוי והקוה רוכש א
ולהוראות כל דין  'ספח גהדין המצ"ב כ- הזכויות בכס כשהן כפופות להוראות פסק

  .בקשר לכך
  

על פי הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט  בכס יםחייבהוהצעת הקוה לרכישת זכויות   והואיל:
ה וכן כל תוספת למחיר שהוצע במועד מאוחר יותר ע"י הקו ,הכסבהצעתו לרכישת 

  ;בירושלים כב' רשמת ההוצאה לפועלאושרה על ידי 
  

ביום מסירת החזקה  יויה ןכפי שה )"as-is"( הןכמות ש ןבמצב ותמכר דירהזכויות בהו  והואיל:
 לידי הקוה או מי מטעמו בכס") מסירת החזקה(להלן: "ו/או החזקה המשפטית 

והקוה וטל על עצמו  ,תכוית ופיזית לרבות מבחיה משפטית,וזאת מכל הבחיות, 
  ;בהתאם להוראות הסכם זה מלוא האחריות למצבןאת 

 
ת ו, את הת.ב.ע. הוגעבה יםהחייב, את מצב זכויות הכסוהקוה מצהיר כי בדק את   והואיל:

וכן כל פרט ומסמך , , את היתרי הביההתכוי והמשפטי, את מצב ו, את מצבלו
וזאת ללא  לצרכיו ולמטרותיו םמתאי הכסומצהיר כי מצא את  לכסהקשורים 

  ;שום מצג שהוצג בפיו, לרבות חוות דעת השמאי שהומצאה לוהסתמכות על 
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  :אי לכך הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
  מבוא

  

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי פרד הימו. .1

 
  ת הקוהוהצהר

  

  :הקוה מצהיר בזה .2
  

 .ושטחם בפועל ועליבו ו/או לרבות המצוי והבוי  הכסהפיזי של  וכי בדק את מצב  .א

  

ואת  ,, לרבות הת.ב.ע.ועל כל חלקי הכסשל והתכוי  , הפיזיהמשפטי ואת מצב כי בדק  .ב
רפו למסמכי את ההסכמים ו/או המסמכים אשר צו בכל רשות מוסמכת היתרי הביה,

ים שלישיים וזכויות צדד בפועל ווהשימוש שעשה ב ו, את ייעודההזמה ו/או לחוזה זה
 .ככל שישן בכסאחרים 

 

, את בה יםשל החייב את זכויותיהםובין היתר  הכסהרישומי של  מצבואת כי ראה ובדק   .ג
ויצול זכויות הביה בו (ככל  עודו, היתרי הביה (ככל שישם)י, יבכסאפשרויות השימוש 

 שקיימות), ואת יתר העייים והמסמכים הוגעים להתקשרותו זו.

  

ו/או  השמאי, כוס הכסיםכי חוות דעת השמאי שצורפה להצעה איה מחייבת את   .ד
ו/או מי ידם -ו/או על כל מצג שהוצג לו על ואין הוא יכול להסתמך עליהים החייב
  .םמטעמ

 

ועל סמך בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו בלבד, כי לאחר הבדיקות שערך כמפורט לעיל   .ה
לדרישותיו ולמטרותיו והוא מוותר בזה על כל  מותמתאי בכסזכויות מצא את ההוא 

בקשר ראית וסתרת מום, פגם או אי התאמה  מכל מין וסוג לרבות טעות בדברה טע
 ו/או להתקשרותו זו. ו/או מצבן בכסזכויות ל

  

הקוה מצהיר, כי אין כל מיעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה   .ו
 .ול פיולקיום כל התחייבויותיו על פיו, וכי יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו ע

 

בזאת את  לקוה, והקוה קוה בכס וזכויותיאת  מוכר כוס הכסיםמוכר באמצעות הא.   .3
כב' רשמת והכל בכפוף לתאי המתלה בדבר אישור  ,מהמוכר בכס המוכרזכויות 

 .למכירת הזכויותבירושלים  ההוצאה לפועל

  

יהיו כפי ש "as-is") ( ןשהכפי ן הפיזי והמשפטי במצב בכס המוכרזכויות הקוה קוה את ב.  
  לידי הקוה או מי מטעמו. בכסהפיזית ו/או המשפטית ביום מסירת החזקה 

  
  רישום הזכויות

  

, ומילוי כל התחייבויותיו ידי הקוה-על 5לאחר תשלום מלוא התמורה הקובה בסעיף  א.  .4
זכויות המצהיר כי כל צו בירושלים  מכב' רשמת ההוצאה לפועלכוס הכסים  יבקש

לקוה כשהן קיות מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או הערה אחרת  ויועבר בכס המוכר
(א) לחוק 34הכל בהתאם לסעיף  המוכרשרשמו ו/או הוטלו בגין התחייבות כספית של 

לתקות המקרקעין והערה בדבר אתר עתיקות  27הערות לפי תקה ( 1968-תשכ"ח המכר,
צו  בירושלים תתן כב' רשמת ההוצאה לפועלאם מכל סיבה שהיא, לא  .)!ימחקו לא

יהא הקוה רשאי  - כוס הכסיםתבקש לכך ע"י תמעת ש חודשים 12תוך  -  כאמור
 המוכרזכויות כי אין ברצוו לרכוש את  ,ימים לאחר תום המועדים ה"ל 7להודיע, תוך 

בערכם  ידו-ששולמו עללקוה חלקי התמורה וחזרו כאמור, י הקוה. לאחר הודעת בכס
 מין וסוג שהוא. מכלוספת בשקלים ולא תהיה לקוה כל תביעה ו/או דרישה  הומילי
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לאחר שהקוה שילם את מלוא וכאמור לעיל,  תן צושכב' רשמת ההוצאה לפועל תלאחר   .ב
להלן ועמד בכל התחייבויותיו על פי חוזה  5התמורה בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 

שהיא, כל רשות בזה  ובכפוף לחתימתו של הקוה על המסמכים עליהם יידרש לחתום 
 .פי הצו- לרישום הזכויות על כוס הכסיםיפעל דרשים וקבלת כל האישורים ה

 

או כגד תשלום התמורה ו/לאחר ככל שהקוה יבקש לשעבד את הזכויות שוא חוזה זה   .ג
במלואה או כגד מתן ערבות בקאית אוטוומית ובלתי מותית, לתשלום יתרת התמורה 

, תאפשרדבר מוככל שה, שטרם סולקה במועד רישום ההתחייבות לרישום המשכתא
ההתחייבות משכון ו/או על המסמכים הדרשים לשם רישום  כוס הכסיםום יחת

כב' ובכפוף לאישור  וועל פי שיקול דעת ולרישום המשכתא בתאים המקובלים אצל
לא יהא במסמכים אלו להטיל חבות כלשהי על ש, ובלבד בירושלים רשמת ההוצאה לפועל

. כל פעולה פי חוזה זה-עלו/או לגרוע מהתחייבויות הקוה  וימעבר להתחייבויות המוכר
 בקשר לשעבוד כאמור תיעשה ע"י הקוה ועל חשבוו.

 

 ,מכל סיבה שהיאגורם ממן כלשהו, מתן ההלוואה לקוה על ידי -מובהר בזאת, כי אי
איה פוטרת את הקוה  לרבות מצבן המשפטי של הזכויות המכרות כאמור לעיל,

, לרבות התחייבותו לתשלום התמורה במלואה זהמהתחייבויותיו על פי הסכם 
 .להלן ובמועדים כמפורט

  
  התמורה

  

 ₪ _______ –ל שבהתאם להצעתו סך  לכוס הכסיםבתמורה, מתחייב הקוה לשלם  .5
(להלן  בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט להלן )שקלים חדשים ___________ __________(

  ). "התמורה"ולעיל: 
  

כמפורט להלן, במועדים ובתאים חדשים תשלום התמורה וחלקי התמורה יעשה בשקלים 
  הקובים להלן:

  

אישור העסקה  בדברבמועד שיקבל הודעה לכוס הכסים התמורה ישלם הקוה מ 10%  .א
הפיקדון רשאי לחלט את  יהיהכוס הכסים . בירושלים כב' רשמת ההוצאה לפועלע"י 

  ע"ח התמורה. -  דירהזכויות בשתן הקוה כתאי לקבלת הצעתו לרכישת ה
  

יום מאישור המכר ע"י כב' רשמת  30תוך לכוס הכסים מהתמורה ישלם הקוה  40%  .ב
 ההוצאה לפועל.

  

כב' ע"י  המכריום מיום אישור  60תוך לכוס הכסים את יתרת התמורה ישלם הקוה   .ג
 רשמת ההוצאה לפועל.

  

ם ישולמו בשיקים בקאיים כל התשלומי, כב' רשמת ההוצאה לפועלבכפוף להוראות   .ד
תשלום לביצוע כוס הכסים  ם". במידה והסכיכוס הכסים -  "עו"ד י. בר הלללפקודת 

הקוה בעלויות ההעברה  אייש, ו/או מזומן בהעברה בקאיתבדרך אחרת לרבות 
  .הכיוסט בפועל בחשבון והתשלום ייחשב כפרע רק לאחר זיכויו המוחל

 

שעות מראש  48הודעה של  כוס הכסיםהקוה רשאי להקדים תשלומים ובלבד שתן   .ה
 ובכתב.

 

תשלום שיעור יהיה גבוה ממדד הבסיס יתווסף לובמועד תשלום כלשהו המדד הידוע  יהה  .ו
חת התמורה מהסך הומיאלי עליית המדד לעומת מדד הבסיס. בשום מקרה לא תפ

 ברישא של סעיף זה גם אם שיוי המדד ביחס למדד הבסיס יהא שלילי. המפורט
  

 –"מדד הבסיס"  הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. –"הפרשי הצמדה"  בסעיף זה:
  .אשר פורסם ע"י הלמ"ס 2020 יוליהוא המדד לחודש 
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שור המכר לאחר איכוס הכסים ידי -מוסכם כי התאריך והתמורה בחוזה זה ימולאו על .6
בירושלים בהתאם ליום האישור ולגובה ההצעה  כב' רשמת ההוצאה לפועלידי -על

  הסופית שאושרה כאמור לעיל.
  

 קיבל את כלהוא כי  ,לעיל מצהיר הקוה 2מבלי לגרוע ובוסף לאמור בסעיף   א. .7
עיין בכל המסמכים הוא וכי  ,בכס המוכרה הרלווטית בקשר לזכויות האיפורמצי

ומצא ואת היתרי הבייה (ככל שישם) את הת.ב.ע. ו הכסוכי בדק את  ,בכסהקשורים 
ה על כל טעה של פגם או אי והוא מוותר בז ,לדרישותיו ולמטרותיו ותם מתאימים כולםא

  ליהם.א בקשר  התאמה
 

"הצעה כי חלק מחוות דעת השמאי שצורפה ל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקוה  ב.
ו/או  כוס הכסיםו/או  המוכר, איה מחייבת את "בכס המוכרשל  ולרכישת זכויותי

השמאי ולקוה אין ולא תהיה כל טעה ו/או תביעה  גדם  בגין האמור בחוות הדעת, 
  והוא מוותר מראש על כל טעה ו/או תביעה כאמור.

  
  

  מסירת חזקה
  

 החזקהמסירת  במלואן ובמועדן, לעיל 5אמור בסעיף מילוי כל התחייבויות הקוה כבכפוף ל .8
 שהקוה ישלםימי עבודה מהיום  7 תבוצע תוך בחלקי הכס השויםהפיזית ו/או המשפטית 

הזכות לקבל לידיו את לקוה בדבר כוס הכסים אישור בכתב מאת  את מלוא התמורה.
 .לכל דבר ועייןיהווה מסירת החזקה במועד שיכתב באישור,  ה"ל בכסהחזקה 

  

מסיבות התלויות בקוה,  בכסמוסכם ומובהר, כי במידה והקוה לא יקבל את החזקה  .9
שלום מלוא התמורה עד למועד ייבויותיו על פי החוזה ו/או אי תלרבות, אי מילוי כל התח

מסיבה  באיזה מחלקי הכסלתפוס חזקה  מצדורוב יהקבוע בחוזה למסירת החזקה ו/או ס
כלשהי, יהיה הקוה אחראי, החל ממועד מסירת החזקה המיועד, באחריות החלה על בעלים 
ו/או מחזיקים במקרקעין, לרבות אחריות לשמור על המקרקעין ולתחזק אותם, לשלם את כל 

כוס ה . על אף האמור, יהיורכושוהמיסים והתשלומים בגים, וכן אחריות כלפי צד ג' 
, לבצע במקום הקוה, פעולות שעל הקוה לבצע כבעלים ו/או א חייברשאי, אך ל הכסים

 ושהוציאכל תשלום ו/או הוצאה לכוס הכסים זה יהיה הקוה חייב להשיב מחזיק ובמקרה 
 .הכסבגין 

  

במועד המפורט לעיל, לא יהווה ה"ל לא יוכל לבצע את מסירת החזקה כוס הכסים אם  .10
על פי צווים שיקבל כוס הכסים . במקרה כזה יפעל םכוס הכסיהדבר הפרת הסכם מצד 

 .לידי הקוה בכסלצורך מסירת החזקה  מכב' רשמת ההוצאה לפועל

  
  במקרקעיןשיתוף ה

  

 ,מוכרה ידי- רכשו עלפי המידע שהגיע לידי כוס הכסים, לכאורה, מלוא הזכויות בכס -על .11
לעיל, זכויות כמבואר , ושמו-לוא הזכויות בכס עלמהמוכר לא השלים את העברת ואולם, 

כן, אין הסכם שיתוף המסדיר -ועל( החייבים בכס רשומות בספרי המקרקעין כזכויות במושע
 .)את זכויות הבעלות והחזקה של המוכר בכס

לאמור לעיל, מחזיק המוכר באופן בלעדי בכס כולו משך עשרות שים ולא התקבלה התאם ב
ה יסן "להיפך, ככל הידוע לכוס אין לה( ם כל טעה ותביעה בקשר לכךאצל כוס הכסי

 .)טעות ותביעות בקשר לזכויות קיייות בכס

התביעה (תביעה שהגיש כוס הכסים להסדרת הזכויות בכס על ספחיה ספח ד' כב "מצ
הלא   כויותיוזהן זכויות המוכר הרשומות בכס והן במסגרת זו ימכרו ויומחו לקוה  -)המחק

 , ככל שישן.רשומות

, בין במסגרת ת המושעסוגי השלים את הסדרתלו את מלוא האחריות וטל על עצמהקוה 
הוא פוטר את ו /או חתימת הסכם שיתוףתביעה לאכיפת חוזה ו/או תביעה לפירוק שיתוף ו

  כוס הכסים מכל אחריות בקשר לכך.
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  הפרת הסכם
  

ימים יהווה הפרה יסודית  7ל איחור או פיגור בתשלום של התמורה או חלק מהתמורה מעל  כ .12
 10% בסך ומוערך מראשפיצוי מוסכם לכוס הכסים הקוה ישלם במקרה זה של החוזה ו

על פי חוזה זה ו/או כוס הכסים י מסכום התמורה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכא
על פי הוראות הדין, ובין היתר לדרוש ביצוע בעין של החוזה או לבטל את החוזה ובכל מקרה 

לפי  , לרבות פיצויים ללא הוכחת זקלתבוע מהקוה הוצאות ופיצויים בגין הפרת החוזה
 .1970 -(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א לחוק החוזים  11סעיף 

זכאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מסכומים כוס הכסים  ל ביטול החוזה, יהיהבמקרה ש
 מכל סכום המגיע לקוה ולעכב לפי שיקול דעתכוס הכסים  זכאייהיה אשר יגיעו לקוה, כן 

  .ויד-שיהיו ו/או יוערכו על כפי וו/או הוצאותי ואת סכום זקי
על אכיפת ההסכם חרף הפרתו, יצטרפו הפיצויים כוס הכסים מוסכם, כי במקרה בו יעמוד 

  לעיל. 8ב' וסעיף -א'4האמורים בסעיף זה להתחייבויות הקוה לעיין סעיף 
  

מוסכם על הקוה, כי הפרה של אחד או יותר מהסעיפים המפורטים להלן תיחשב כהפרה  .13
 .15-17,  10 ,7, 5, 2יסודית של חוזה זה: 

 

כוס ו/או השבת הוצאות , כל תשלום של התמורה ו/או חלקה בהסכם זהמבלי לגרוע מאמור  .14
, בוסף לכל סעד אחר, ריבית בשיעור אייששלא ישולם במועד ופיצויו  וו/או זקי הכסים

בלתי מאושרים בחריגה ממסגרת,  על אשראים לאומיריבית המקובלת באותה שעה בבק 
ועד לתשלומו המלא  פי כל דין-ו/או על וזאת החל מהמועד הקבוע לתשלומו על פי חוזה זה

 בפועל.
 

  

  תשלומים שוים
  

לפי העיין  באיזה מחלקי הכסו/או מי שהחזיק  יםחייבו/או ה) לכל דין(בכפוף  המוכר .15
 וועד בית ,ארוה ,השימוש בגז, מים, חשמלכל התשלומים בגין ב ויישא במועדים הרלבטיים

בכל התשלומים ה"ל מיום מסירת  איישהקוה , בכסעד ליום מסירת החזקה  וכיו"ב
 ואילך. לידיו החזקה 

 

מובהר, כי במידה ומסירת החזקה תידחה בשל מעשהו ו/או מחדלו של הקוה תיחשב מסירת 
  לו הקוה היה עומד בכל התחייבויותיו. ,החזקההחזקה לעיין זה כמועד בו הייתה מועברת 

  

החל ממועד חתימת  דירהשיוטלו ו/או יחולו על ההקוה ישלם את כל האגרות וההיטלים  .16
ידי הקוה. מובהר, כי לגבי היטל ההשבחה בגין כל שיוי ת.ב.ע המועד הקובע - חוזה זה על

 .למתן תוקף יישום סעיף זה הוא מועד הפרסום של התוכית המשביחה ןלעיי

 

  באם יחול. -בגין עסקה זו שבח בתשלום מס  ישאיכוס הכסים  א.  .17
   

בתשלום מס הרכישה בגין עסקה זו וישלמו במועד הקבוע בחוק ו/או  איישהקוה   .ב
  בתקות.

  

זכויות העברת רישום ו/או והתשלומים הכרוכים ב , ההוצאותבכל האגרות איישהקוה   .ג
 ו/או בכל רשות אחרת. רישום המקרקעיןבלשכת  על שמו דירהב המוכר

  

  על שמו. וגז מים, בהוצאות הדרשות להעברת מוי החשמל איישהקוה   .ד

 

בכל תשלום ו/או חוב המוטל על  איישלעיל, הקוה  15-17מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .18
 לא התחייב במפורש לשלמם. כוס הכסיםאשר  הכס
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וזאת אך ורק ככל בלבד התמורה מתוך כספי שוים תשלומים  םישלכוס הכסים כי  ,מובהר .19
  על פי דין לשלמם.  ואפשרות חובה כבעל תפקיד  ושתהא עלי

  

הקוה מתחייב להמציא כל מסמך ו/או לחתום על כל מסמך ו/או לשלם כל תשלום ו/או  .20
 בכסלשם מסירת החזקה כוס הכסים להופיע בכל מקום מיד לכשיידרש והכל לפי דרישת 

 .על שם הקוה בכס המוכר העברת זכויותרישום/ו/או לצורך  לקוה

  
  שוות

 

רשאי לשלם כל תשלום שחובת תשלומו חלה על הקוה, בהתאם  הי, יהכוס הכסים .21
להוראות חוזה זה, ובלבד ששלח לקוה הודעה שבעה ימים בטרם ביצוע אותו תשלום, וזאת 

 אלא אם קבע בחוזה הסדר אחר להבטחת ביצוע התשלום.
 

אותו זכאי, להחזר כוס הכסים יה כאמור, יהכוס הכסים באם בוצע תשלום כלשהו על ידי  .22
) ימים מיום תשלומו, כשהוא ושא ריבית בשיעור ריבית 7סכום ששילם תוך שבעה (

ועד למועד  שלום על ידםבחריגה ממסגרת, החל מיום הת לאומיבבק המקובלת אותה שעה 
 החזר הסכום.

  

מוסכם כי חוזה איו בגדר חוזה לטובת צד ג' כלשהו, וכי הוא מסדיר אך ורק את מערכת  .23
 בלבד. למוכרקוה היחסים בין ה

  

על פי חוזה זה ו/או  ובאיחור, זכות כלשהי מהזכויות התוות ל ףאו אכ כוס הכסיםף לא אכ .24
על פי דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה ו/או על 

 זכויות אחרות כלשהן. אורכה ו/או דחייה לא יהיו בי תוקף, אלא אם ייתו מראש ובכתב.
  

מסמך  חוזה גובר על תאי הצעת הקוה וכן על כלהבמקרה של סתירה עם הוראות חוזה זה,  .25
שיויים בחוזה זה יהיו תקפים אך ורק אם עשו בכתב וחתמו על ידי כל או מצג טעים. כל 

 .   בירושלים כב' רשמת ההוצאה לפועלידי -ובמידת הצורך אושרו על הצדדים לחוזה
 

, יעשו כוס הכסיםמובהר, כי חיובים או התחייבויות שקבע בחוזה זה כי ייעשו על ידי  .26
באחריות אישית כלפי  איישלא כוס הכסים ולא באופן אישי.  כבעל תפקיד ובתוקף תפקיד

אך ורק באחריות  איישע תשלום או פעולה כלשהם, אלא הקוה ו/או אחרים בוגע לביצו
 כאמור. ככוס כסים  ובתוקף תפקיד

  

ויתת לו  את הקוה בכל הקשור לחוזה זה מייצג ואי כוס הכסיםעוד מוסכם, כי 
  .    רות ליטול לו עו"ד מייצג או מייעץהאפש

  

 ביחד ולחוד. ןהתחייבויות כל אחד ואחד מיחידי הקוה ה .27

 

  הכרעה בסכסוכים ומחלוקות
 

הסמכות הבלעדית להכרעה בכל סכסוך או מחלוקת בקשר לחוזה זה, ביצועו ו/או פרשותו,  .28
 .בירושלים המוסמכיםהמשפט  יתלבמוקית בזאת 

 

או בכל כתובת חלופית אחרת שתימסר וכל  בראש הסכם זהכתובת הצדדים היה כקוב  .29
שעות מעת מסירתה  72כעבור  שתקבלההודעה תשלח לצד השי בדואר רשום, תחשב 

  למשלוח בדואר.
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  
  

____________________            _______________  
  הקוה                                     כוס הכסים          
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