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  . בלתי נפרד ממנוחלק דברים זה מהווה ןלזיכרו מבוא .1

 דברים ןזיכרוולא תשמשנה לפירוש או באור ,  משמשות לצורך התמצאות בלבדבו הסעיפים המופיעות כותרות .2
  .זה

, או בחברה המשכנת/ מנהל מקרקעי ישראל ומאת כחוכר של הממכר םלהירש מצהיר כי הוא בעל הזכות המוכר .3
 זכותעיקול או תביעת , שעבוד,  ומשוחררות מכל משכנתאחופשיותוכי זכויותיו בממכר , זיק הבלעדי בווהמח
  . על ידי המוכררתיגר/ אשר תבוטל ותמחק ................................... למעט משכנתה לטובת בנק , כלשהי

 ישראל מקרקעי לבמנה/  המקרקעין רשום לשכת ואת רישומו באותו הממכר ובדק את מצהיר כי הוא ראה הקונה .4
 . וא סוג שהמכלואין לו כל טענות בקשר לממכר לרבות כל טענה של אי התאמה , במשרדי החברה המשכנת/ 

 בממכר על שם הקונה בזכויותיו את כל זכויותיו בממכר ומתחייב לגרום להעברת רישום לקונה מוכר בזה המוכר .5
הכל בכפוף , כלשהי תביעת זכות או עיקול, שעבוד, משכנתאכשאלו חופשיות מכל , המקרקעין רישום לשכת

  . דברים זהןבזיכרולתנאים ולהסדרים המפורטים להלן 

 לשכת המוכר בזכויותרה על שמו את כל  כל זכויותיו בממכר ומתחייב לקבל בהעבאת קונה בזה מהמוכר הקונה .6
  . דברים זהןבזיכרו ולהסדרים המפורטים להלן לתנאיםהכל בכפוף , רישום המקרקעין

קעין כשהן חופשיות  המוכר מתחייב להעביר ולרשום את זכויותיו בממכר על שם הקונה בלשכת רישום המקר  .א .7
ובתנאי שעד למועד זה נתקבלו ....................... עד ליום , עיקול או תביעת זכות כלשהי, שעבוד, מכל משכנתא

התעכבה קבלת . כל המסמכים הדרושים לרישום ובכלל זה אישור מס שבח ומס רכישה הדרושים לרישום
 ימים 14ה המועד להעברה ולרישום לתאריך שיהיה יידח, אישורים אלו מסיבה שאינה תלויה במי מהצדדים

  .לאחר קבלת האחרון מאישורים אלו
כח הקונה ל ביצוע ה עברת  הזכויו ת בצ ירוף כל המ סמכים  - מוסכם בין הצדדים כי  מסירת יפוי כח ב לתי חוזר  לב א   . ב            

 . י סעיף זהיהווה מילוי התחייבות המוכ ר על פ, הדרושים לרישום  זכויות הקונה ב מ מכר
דל עיל כפופה לכך  שהקונה ישלם א ת כל התש לומים החלים עליו על  פ י  '  התחייבותו של המו כר בפסקה א   . ג            

 . זיכרון דברים ז ה במועדם
  .יהווה  הדבר הפר ה יסודית של זיכרון ד ב רים זה, דלעיל'  הפר המוכר א ת התח ייבותו על פי פסק ה א  . ד            



בהתחשב ,  החזקה בממכר לקונה במצבו כפי שהוא בעת חתימת זיכרון דברים זהאתכר מתחייב למסור  המו  .א .8
: להלן (................................ביום , כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ,  שעד למועד מסירת החזקהלתקופה, בבלאי סביר

  ").החזקהמועד מסירת "
   דלעי ל ה ינה בכפוף לכך ש עד לת אריך מסי ר ת החזקה שי לם ' סקה אהתחייבותו של המוכ ר ב פ     . ב       

 .הקונה את כל הת שלומים  המגיעים ממנו עד אז               
 . הקונה מתחייב ל ק בל את החז קה ב ממכר בתנ אים ובמועד דל עיל      . ג                

  , רה זו הפר ה יסודית של זיכר ון דברים זהתה ווה הפ, הפר המוכר  את התחייבותו ע ל פי סעיף זה     . ד        

   דולר לכל יום של איחור   $-.35סך של , בנוסף לאמור בזיכרון דב רים זה , והמוכר יהיה חייב לשל ם                 

 .במסירת החזק ה                  

ום בשקלים חדשים השווה ישלם הקונה למוכר סכ,  פי זיכרון דברים זהעל התחייבויות המוכר כל למילוי בתמורה .9
  .ב"ארה דולר -.,......................סך , ב הידוע במועד התשלום בפועל" ארהלדולרי השער היציג "עפ

   : את ה תמור ה בתנאים ובמועד ים כדלקמןמ הקונה ישלם למוכ ר והמוכר יקב ל הקונה .10
שולם , ב" י  השער היציג לדולר ארה"ב עפ" דולר ארה -.,......... .................-סך בשקלים חדשים השווה ל     . א                 

וחתימת המוכר עליו מהווה  בין היתר אישור  , בשיק אישי של הקונה במעמד חת ימת זיכרון דברי ם זה
 ). מע רך הדי רה10%-רצוי של א יהיה פחות מ(לקב לתו 

י השער היציג ל דולר הידו ע במוע ד  "ב עפ " דולר ארה -.,........ .......- סך נוסף בשקלים חדשים השווה ל       . ב                 
 ..................ישולם עד ליום , התשלום

י ה שער היציג לדולר  "ב עפ" דולר  ארה- ..............................- סך נוסף בשקלים חדשים השווה ל       . ג                 
 .............................ישולם עד ליום , הידוע במוע ד הת שלום

י הש ער היציג לדול ר  "ב עפ"  דולר  ארה- ..............................- סך נוסף בשק לים חדשים השווה ל        . ד                 
 ..............................ישולם עד ליום , הידוע במוע ד הת שלום

   י השע ר הי ציג לדולר הידוע "ב עפ" דולר א רה -..................... .........-סך נוסף בשקלים  חדשים השווה ל .ה

 ..............................ישולם עד ליום , במועד התשלום         
 י השע ר הי ציג לדולר הידוע  "ב עפ" דולר א רה - ..............................-סך נוסף בשקלים  חדשים השווה ל .ו

 .............................. ישולם עד ליום ,במועד התשלום         
י ה שער  הי ציג לדולר  הידוע   "ב עפ"  דולר  ארה -  ..............................- סך ב שקלים ח דשים השווה  ל       . ז                

וכנגד מסירת החזק ה  , ישולם במועד מסירת החזק ה בממכר על ידי ה קונה למוכר, במועד התש לום
.   לפני שקובעים מהו הסכום  שבסעיף זהעורך דין יש להיוו עץ  ב( ד לעיל 8י תנאי סעיף "ל קונה עפ בממכר 

 ). השיקולים הם בין היתר חובות מס  של המוכר וב טחון שהמוכר יפנה א ת הדירה
יופקד הס ך   , או אישור עירייה/מו כר אישורי מס ש בח ובמידה ועד ליום  מסירת החזק ה טרם המציא ה      . ח               

עד  א שר ימול או כל  ה תנאים  , ___ __ ___ __ __ ___ __ _ משרד עו רכי דין האמור  בידיו הנ א מנות של  
 .ח התמור ה"תיחשב כת שלום ע, הפקדה כ אמור. ויומצאו כל המסמ כים על ידי המוכר  כאמור

. ד גב ר יאל הנר ב דבר  שמירה ע ל ערכם  של הכספים א שר הופקדו בי דיו "המוכר ימסור ה וראות ל עו     . ט                
 הנר א ת הכספים ואת  הפירות של   עורך הדין יעביר  , בהתמ לא כל ה ת נאים האמורים ל עיל בסעיף ז ה

 .הכספים לידי המו כר
פיגר  מי  .  ימים לא יהווה  הפרה של  זיכרון  דברים זה7מוסכם בין הצדדי ם כי פיגור בתשלו ם שלא יעל ה על         . י                

יהי ה הצד המפגר חי יב לשלם לצד ה מ קיים ריבית פיגורי ם בשיעור הר בית   ,  ימים7מהצדדים פיגור של עד 
יהווה הפרה יסודי ת  ,  ימים כאמור7 -פיגור בתשלום מעב ר ל . מ"החריגה הנהוגה  בבנק ל אומי לישר אל בע 

 .של זיכרון דב רים זה
 . יהיה  רשאי לה קדים ת שלומים על חשבון  התמורה/ הקונה לא       . יא                

תשלו ם  . 11.00 ישולמו למוכר בי מי עסקים של הב נקים בישראל  עד  השעה 10 בסעיף ה נקובים התשלומים כל  .11
   . שולם ביו ם העסקים הבא ב ו יהיו הבנקים בישראל פתוחים ייחשב כאילו11.00שישולם לאחר ה שעה 

י  " הקונה יהיה רשא י לרשום לטובתו  ולטובת הבנק ל משכנתאו ת הער ת אזהר ה בלשכ ת רישום המקרק עין עפ .12
  א יעבי ר את כספי המש כנת , ואה לקונ הובתנאי מפורש כ י הבנק למשכנ ת אות אש ר יתן הל , כרון דב רים זהיז

   .ישירות לחשבון ה מוכר



גז ומסי ועד בי ת   , חשמל, הארנונות ות שלומי החובה ה א חרים לרבות ת ש לומים עבור מים, ההיט לים, ל המסיםכ .13
וממועד  מסיר ת   , יחולו  ע ל המוכר וישו למו  על ידו, החלים על המ מכ ר עד למו עד מסי רת החז קה בפוע ל לקונה

   .החזקה ואי לך יחו לו על הקונ ה

יחול וישולם ע ל יד י  , קשר  עם העסק ה נשו א זיכרון ד ברים ז האם יחול ב, או מס מכירה /מס שבח מקר קע ין ו .14
   . המוכר

יחול וישולם , אם יידרש על ידי הרשו ת המקומית, והיט ל השבחה, מס רכישה בקשר  עם העברת הזכו יות בממכר .15
   . על ידי הקונה

אחר  מיד עם  יק בל כל  תשלום כ א מור מהצד ה , צד ששילם תשלו ם כלשהו החל  על  פי זיכרון דב רים  זה על  משנהו .16
לחודש  או לכל   , מ"בתוספת ריבית  בגובה הרבי ת ה חריגה הנהוגה בבנק לאומי ליש רא ל בע, דרישתו הר אשונה 

  .חלק ממנו

, דיןיהיה זכאי הצד ה מקי ים בנוסף לכל סע ד אחר על פי כ ל  , הפרה יסודי ת דב רי ם ההפר מי מהצדדים  את זיכרון   .17
בסכו ם בשקלים חדשים השווה , בפיצוי מוסכם הנקבע מר אש על י די הצדדים במעמ ד חתימת זיכרון דברים זה

  . דלעי ל9 מסכום  התמורה כמפור ט  בסעיף 10%לסך 

כרון  י ביצו ע זהצהרה או שטר אשר יהיה נחוץ ומועיל לצורך, י דרישה על כל מסמך"הצדדים מתחייבים לחתום עפ .18
   .א ם יידרשו לעשות  כן, עירוני או אחר, לה ופיע בעצמם בכל  משרד ממש לתי, וכן, דברים זה

מכל סיב ה  ,  יום15בתוך , כאמור,  חוזהייחתםלא .  שיוכן על ידי עורך דיןחוזההצדדים מתחייבים לחתום על  .19
  .הצדדים זה חוזה בין שהיא יהווה זיכ רון  דברים

 :ולראיה באו הצדדים על החתום 
  

   

הקונה המוכר 

 


