
 

 

 הסכם מכר
 שנערך ונחתם ב _____________ ביום _______________

 

על פי חוק  לואיס ש. זילברברגהנעדר ם העזובים של האפוטרופוס הכללי כמנהל נכסי :בין
, מכוח צו ניהול שניתן בבית המשפט המחוזי 8791 –האפוטרופוס הכללי, התשל"ח 

  . 227912ב.ז. בתיק   28.2.12ביום חיפה ב

 ("תיק ניהול")להלן:         

 (, מצד אחד;"המוכר")להלן:         

 

 שם: _____________ ת"ז ____________ :בין

 שם: _____________ ת"ז ____________ 

 כולם ביחד וכל אחד לחוד באחריות הדדית.  

 (, מצד שני;"הקונה")להלן:         

 

בעפולה, לילך מ"ר, הנמצא ברחוב  1,221מגרש בשטח רשום של  והמוכר הינו הבעלים של הואיל
, נצרתבפנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ב םהרשוו 23761בגוש  77חלקה הידוע כ

 "(;הנכס' )להלן: "אכמפורט בנסח הרישום המצ"ב והמסומן כנספח 

 והקונה פנה למוכר בבקשה לקנות את הנכס;והואיל  

ף לאמור להלן בהסכם זה )להלן: והמוכר הסכים למכור את הנכס לקונה בכפו והואיל
 "(;ההסכם"

 

 לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .2

 תנאי מתלה .2

תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של הסכם זה הינו קבלת אישור בית המשפט המחוזי  .1.2
ת המשפט את הבקשה דחה ביבתיק הניהול לעצם ההתקשרות ונוסח ההסכם. 

 האישור האמור, יהא ההסכם בטל מעיקרו. למתן

יום אישור הסכם זה על ידי בית המשפט המחוזי בתיק הניהול יחשב כיום כריתת  .1.1
 "(.יום כריתת ההסכםההסכם )להלן: "
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 הצהרות המוכר .8

ואין  המוכר מצהיר בזאת כי אין מניעה מצדו למכור ולהעביר את זכויותיו בנכס על שם הקונה
בגין היטל  החובלמעט , , וכי כיום הנכס פנוי מכל שיעבוד, חוב, עיקוללצד אחר זכות בנכס

  הרישום אשר צורף כנספח א' לעיל.  כמפורט בנסחהשבחה, 

 התחייבויות המוכר .4

המוכר מתחייב לחתום על כל המסמכים הדרושים, להעברת הזכויות בנכס על שם  .1.2
 3נגד ביצוע התשלום המפורט להלן בסעיף הקונה ולמסור את החזקה בו לקונה כ

 "(.  יום מסירת החזקהלהלן )להלן: "

מסירת החזקה בנכס תבצע רק לאחר שניתן אישור בית המשפט להסכם ובתנאי כי 
להלן ומילא את כל יתר  3הקונה שילם את מלוא התמורה כמפורט להלן בסעיף 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

כל בקשה, הצהרה, שטר וכל מסמך אחר הדרושים  המוכר מתחייב לחתום על .1.1
לביצועה של עסקה זו, וכן להופיע לשם כך בפני רשם המקרקעין ובפני כל אדם ו/או 

 גוף מוסמך. 

המוכר מתחייב להמציא לקונה אישור על תשלומם של המסים, התשלומים  .1.6
 להלן.  4.1להלן בכפוף לאמור בסעיף  7וההיטלים המנויים בסעיף 

חייב לשלם מס רכוש החל על העסקה, ככל שיחול, נשוא הסכם זה המוכר מת .1.1
 לפי דרישת שלטונות מיסוי מקרקעין.

מתחייב לשלם מס שבח מקרקעין שיחול על העסקה נשוא הסכם זה על  מוכרה .1.1
 פי דרישת רשויות המס.

 משכנתא  .1.3

על פי בקשה מאת הקונה, מתחייב המוכר לחתום על הסכמה לרישום  .1.3.2
', בל אצל המוכר המצורף בזה ומסומן כנספח הערה, בנוסח המקוב

לטובת הבנק למשכנתאות אשר יממן לקונה את רכישת הזכויות על פי 
הסכם זה ולאפשר רישום הערה על הסכמה זו בלשכת רישום 
המקרקעין, והכל לאחר אישור ההסכם על ידי בית המשפט המחוזי 

הא על ובכפוף לכל כי ההמחאה שתוצא על ידי הבנק למשכנתאות, ת
מלוא סכום ההלוואה המובטחת במשכנתא, תירשם לפקודת המוכר 

 להלן. 3בלבד ותהווה את התשלום האחרון בלבד על פי סעיף 

מוצהר במפורש כי אין באמור לעיל, משום קבלת התחייבות כספית  .1.3.1
כלשהי של המוכר בקשר עם המשכנתא ואין הוא מקבל על עצמו שום 

י חובותיו של הקונה על פי הסכם זה, תנאי מתנאי המשכנתא, ואין מילו
 תלוי באישור או בסירוב הבנק למתן המשכנתא, כולה או חלקה.

על פי בקשה מאת הקונה, מתחייב המוכר להודיע לוועדה המקומית לתכנון ובניה  .1.7
ו/או לעירייה כי אין לו התנגדות להגשת בקשה להיתר בניה על ידי הקונה וזאת 

להלן ולאחר מתן המחוזי  3תמורה כאמור בסעיף לאחר שהקונה ישלם את מלוא ה
בית המשפט המחוזי להסכם, ובלבד שכל ההוצאות הכרוכות בכך )לרבות ערכית 
הבקשה והגשתה( וכן כל החבויות הנובעות מהוצאת היתר כאמור יחולו על הקונה 

 בלבד; 
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או בקשה ת המוכר כאמור לעיל ו/למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי הודע
יתר בניה ו/או קבלתו, אין בהן כדי לאפשר לקונה לתפוס חזקה בנכס לפני מילוי לה

מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות תשלום מלוא התמורה, ואין בהן כדי 
 להקנות לקונה זכות כלשהי שאיננה מוקנית לו במפורש בהסכם זה. 

ת שהוגשו והיתר התוכניו –מוסכם בזאת כי במידה ומסיבה כלשהי יבוטל ההסכם 
הבניה או האישורים שניתנו עד לאותו שלב על ידי הרשויות, בקשר עם בקשת היתר 

 הבניה, יהיו לקניינו של המוכר, ולקונה לא תהא כל טענה מכל סוג בעניין זה. 

 הקונהוהתחייבויות הצהרות  .5

הקונה מצהיר כי קיבל את כל המידע אודות הנכס, כי ראה ובדק את הנכס ובכלל  .1.2
מצבו התכנוני, המשפטי והפיסי ומצא אותו מתאים למטרותיו והינו מוותר  זה

 בזאת על כל טענת אי התאמה בקשר לנכס ומבקש לרכוש אותו במצבו הנוכחי.

הקונה מצהיר כי קרא את כל סעיפי ההסכם וכי הוא מבין אותם, כן מצהיר הקונה  .1.1
עורך דין, אם אכן איננו   כי לא תהיה לו כל טענה כלפי המוכר בשל אי ייצוגו על ידי

 מיוצג. 

הקונה מתחייב לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטר וכל מסמך אחר הדרושים  .1.6
לביצועה של עסקה זו, וכן להופיע לשם כך בפני רשם המקרקעין ובפני כל אדם ו/או 

 גוף מוסמך אחר.  

הקונה מתחייב לשלם מס רכישה החל על העסקה נשוא הסכם זה לפי דרישת  .1.1
 ת מיסוי מקרקעין.שלטונו

 התמורה .2

לשלם למוכר סך של תמורת כל התחייבויותיו של המוכר על פי הסכם זה, הקונה מתחייב בזה 
, (שקלים חדשים _______________________)במילים₪  ___________________
 במועדים המפורטים להלן:

ם במילים__________________________ שקלי₪  ) סך של _____________  .3.2
 חדשים(, ישולם למוכר במעמד חתימת הסכם זה. 

_________________ שלבסך  התמורה מן 15% -ל השלמה המהווהתשלום שני,  .3.1
יום  65שולם למוכר תוך י: ___________________ שקלים חדשים(  )במילים₪ 

 מיום החתימה על הסכם זה. 

_________ ₪  סך של ____מן התמורה ב 255%-תשלום שלישי, המהווה השלמה ל .3.6
) במילים__________________________ שקלים חדשים(,  ישולם למוכר תוך 

  .ההסכם כריתת מיום יום 15

סכום התמורה האמור לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף )להלן: "מע"מ"(, היות  .3.1
והמוכר איננו עוסק מורשה. במידה ויחול על ההסכם מע"מ, הוא יחול על הקונה 

הבלעדית של הקונה להסדיר את עניין המע"מ ישירות מול  בלבד ובאחריותו
 שלטונות מע"מ ומבלי לערב בכך כלל את המוכר.  

  -להלן הגדרות לעניין סעיף זה:  .3.1

" : למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית המדד" -
 לסטטיסטיקה.

 " : המדד האחרון אשר פורסם לפני תאריך הסכם המכר. המדד היסודי" -
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" : המדד האחרון שיפורסם לפני המועד בו ישולם תשלום כלשהו המדד החדש" -
 הנקוב בסעיף התמורה. 

 כל התשלומים המנויים בסעיף זה יהיו צמודים למדד.  .3.3

אם יתברר באחד ממועדי התשלומים, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, 
ק במדד ישלם הקונה למוכר את התשלום כשהוא מוכפל במדד החדש ומחול

 היסודי. 

היה והמדד החדש קטן מן המדד היסודי, ישלם הקונה למוכר את התשלום כפי 
 שהוא מופיע בסעיף התמורה. 

 בכל מקרה לא ישלם הקונה פחות מן הסכום הנקוב בשקלים חדשים בסעיף זה. .3.7

פיגור בתשלום העולה על שבעה ימי עסקים, יגרור תוספת ריבית שנתית צמודה  .3.4
שתחושב החל ממועד התשלום הנקוב בהסכם ועד ליום התשלום  ,21%בשיעור של 

 בפועל וזאת בנוסף להצמדה למדד כמפורט לעיל.

הקונה יהא רשאי להקדים תשלום מן התשלומים הנקובים לעיל, ובתנאי שקיבל  .3.1
 הסכמת המוכר לכך מראש ובכתב. 

 תשלומים נוספים .9

את היטל ההשבחה החל על הנכס בגין תכניות שאושרו עד ליום  המוכר ישלם .7.2
כריתת ההסכם. היטל השבחה בגין תכניות שאושרו לאחר יום כריתת ההסכם, 

 ישולם על ידי הקונה. 

 פעולות בגין הנכס על החלים אחרים והיטלים הפיתוח היטלי את שלםי המוכר .7.1
עיף זה, בגין פעולות היטלים כאמור בס .ההסכם כריתת ליום עד החל שביצוען

 שביצוען החל מיום כריתת ההסכם, ישולמו על ידי הקונה. 

המוכר מתחייב לשלם את כל המסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או כל  .7.6
תשלום אחר החלים על הנכס ו/או על מעביר זכויות על פי כל דין בגין התקופה 

יובים המפורטים שעד ליום כריתת ההסכם. מיום כריתת ההסכם ואילך, כל הח
 בסעיף זה, ישולמו על ידי הקונה.

 הנכס עד ליום מסירת החזקה. החלים על המוכר ישלם את כל חיובי הארנונה  .7.1

 4.1כמפורט בסעיף  המוכר ימציא לקונה את האישורים בדבר תשלומים אלה .7.1
  להלן.

תשלום החל על אחד הצדדים ואשר לא ישולם על ידו, רשאי הצד האחר )אך אין  .7.3
חייב( לשלמו במקומו ובלבד שנתן לצד החייב בתשלום, הודעה של חמישה הוא 

 ימים מראש על כוונתו לשלם את התשלום. 

שילם הצד האחר תשלום כאמור, יהא חייב הצד עליו חלה חובת התשלום, 
 להשיב לצד המשלם כל תשלום כאמור, מיד עם דרישה ראשונה.

ם ההוצאה ועד ליום התשלום תשלום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו
 בפועל. 

 
 
 מסירת החזקה והעברת הזכויות .1

מסירת החזקה תהיה בהודעה בכתב מאת המוכר לקונה )להלן: "מועד מסירת   .4.2
 לעיל. 2החזקה"(, כנגד ביצוע התשלום המפורט בסעיף 
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הקונה ידאג להעברת הזכויות על שמו ועל חשבונו אצל העירייה/המועצה  .4.1
 .המקומית

ורש כי חובת הקונה כוללת גם קבלת אישור מהעירייה לביצוע העברת מוצהר במפ .4.6
  הזכויות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

יובהר כי כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים מאת המוכר לרישום הזכויות  .4.1
יימסרו לקונה לעיל, לרבות שטרי מכר חתומים,  7-ו 1ע"ש הקונה, כאמור בסעיפים 

 שכל הנ"ל ימצאו בידי המוכר. כמקשה אחת ורק לאחר

הקונה מתחייב לטפל בעצמו ועל חשבונו בכל הכרוך בהעברת הזכויות, כולל רישומו  .4.1
חודשים  3ברשויות ובגופים המתאימים, כולל לשכת רישום המקרקעין וזאת בתוך 

 1מן המועד בו קיבל מאת המוכר את כל המסמכים והאישורים הנזכרים בסעיפים 
 "(.מועד סיום העברת הזכויותלעיל  )להלן: " 4.1לאמור בסעיף לעיל, בכפוף  7-ו

מוצהר במפורש כי אי רישום הזכויות ע"ש הקונה בגופים הרלבנטיים עד למועד  .4.3
 סיום העברת הזכויות, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

 וביטולסעדים הפרות,  .7

יקרו בהסכם זה הנן מע 1,1,3,7,4מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיפים  .1.2
 "(. "סעיפי היסודוהפרתן תחשב כהפרה יסודית )להלן: 

הפרה של אחד מסעיפי היסוד, כולו או חלקו, תחייב את הצד המפר לשלם  .1.1
למקיים או המוכן לקיים את ההסכם, פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך 

₪ מן התמורה, המהווה ___________  25%של 
ים(, כאשר סכום זה צמוד על פי )במילים_________________ שקלים חדש

 לעיל עד למועד ביצוע התשלום בפועל.  3האמור בסעיף 

סכום הפיצויים המוסכמים איננו טעון הוכחת נזק ואין בו כדי לגרוע מכל זכות  .1.6
אחרת על פי כל דין. בנוסף או בנפרד לפיצויים המוסכמים, יהיה כל צד זכאי 

הפיצויים והנזקים עבור הפרות לדרוש את אכיפת החוזה, ובנוסף לדרוש את 
חלקיות של ההסכם באם תעשנה, וכן לקבל כל סעד אחר על פי כל דין ובהתאם 

 .2175 –להוראות חוק החוזים )תרופות בגין הפרת חוזה(, התשל"א 

הפר הקונה את החוזה הפרה יסודית, רשאי המוכר לחלט לעצמו את הפיצויים  .1.1
ום כסף המגיע לו על פי הסכם זה. כמו מוסכמים מתוך הכספים שבידו, וכן כל סכ

 כן רשאי הוא לעכב בידו כספי הקונה עד שייקבע מלוא הפיצוי המגיע לו על נזקיו. 

 שונות .81

הקונה לא יהיה רשאי לרשום לגבי הנכס בספרי המקרקעין הערות כלשהן  .25.2
 2131 –לחוק המקרקעין תשכ"ט  213להוציא הערת אזהרה במובן של סעיף 

לזכויותיו על פיו בלבד. כמו כן, הערה לטובת הבנק בקשר להסכם זה ו
. לעיל. הוצאות רישום ההערות יחולו על 1.1למשכנתאות כאמור בסעיף 

 הקונה. 

במעמד החתימה על ההסכם, יפקיד הקונה בידי נציגו המוסמך של המוכר  .25.1
ייפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת זהרה בלשכת רישום המקרקעין. ייפוי 

 לידי הקונה עם השלמת כל חיוביו על פי ההסכם. כוח זה יוחזר

מוסכם בזה כי המוכר לא ימחק רישום לטובת הקונה כאמור לעיל, אלא אם 
ימים מראש, בדואר רשום לידי  21נשלחה על כך הודעה מתאימה, לפחות 

 הקונה. 
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הסכם זה ממצה כל הסכמה, הבנה או מצג שנעשו עובר לכריתתו. עם כריתת  .25.6
בטלים כל טיוטה, הסכמה, מצג או מסמך אחר אם נעשו כאלה  הסכם זה, יהיו

 בין הצדדים בקשר להסכם זה. 

אין שינוי בכל הוראה מהוראות הסכם זה ואין ויתור על כל  טענה או זכות,  .25.1
 אלא אם נעשה הדבר בכתב. 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כדלקמן: .25.1

 .11646"בית שערי העיר" ירושלים  123המוכר: יפו 
 

 : ____________________________________ )חובת מילוי(2 הקונה

 : ____________________________________ )חובת מילוי(1הקונה 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

 
 האפוטרופוס הכללי

 המוכר
 1קונה   2קונה  

 
 
 
 

ימת הקונה/ים בפני אני ________________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר בזה חת
 לאחר שזיהיתיו/הם על ידי תעודות זהות מס' ___________; ___________.

 
 
 

______________ 
 חתימה          
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 כוח בלתי חוזר-יפויי
 
 

 ______________ ת.ז -ו  _____________ת.ז.  _____________אנו הח"מ 

מיום  הסכםחתמנו על  "הקונה"( :להלן)לחוד  חדא ל____________, כולנו ביחד וכ

 :להלן)לפי ההעתק המצורף בזה  "המוכר"( :ןלהל)עם האפוטרופוס הכללי  ___________

 ."(ההסכם"

 

לחוד, ממנים בזה את נציגו המוסמך של המוכר, להיות בא כוחנו  חדאל כולנו ביחד ו/או כ

 ובמקומנו, כדלקמן: החוקי לשם ביצוע הפעולות הבאות או חלקן, בשמנו

 

לבטל את הערת האזהרה או הערות האזהרה הרשומות ו/או שיהיו רשומות לטובתנו על  . 2

 ."הרכוש"( :להלן) 23761 :בגוש 77ה: פי החוזה, על חלק

לשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופיע במנהל מקרקעי ישראל, מחלקת אגף מרשם והסדר  . 1

נהלית, כל מוסד  ממשלתי,  עירוני, ובכל מקום מקרקעין, בפני כל ערכאה משפטית ומ

אחר בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב,  צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל אופן 

הם, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, יניאחר; לחתום על בקשות, על שטרות למ

כל דבר הקשור תביעות, הגנות,  ערעורים, פשרות ו/או כל מסמך ונייר אחרים, ולעשות 

בביצוע עסקה כלשהי ברכוש הנ"ל ו/או כל פעולה כלשהי הקשורה ברכוש הנ"ל, לרבות 

 כל פעולה שבעל  הרכוש רשאי  לעשותה על פי כל דין. 

פוי הכוח בלתי חוזר, לא יפוי כוח זה נועד להבטיח את זכויותיו של צד ג', יהא ייהיות וי . 6

יעמוד בתוקפו ויחייב גם את כל מי שיבוא  תהיה לנו רשות לבטלו או לשנותו והוא

 במקומנו ובשמנו. 

 4.1מסירת כל מסמכי העברת הזכויות כאמור בסעיף פוי כוח זה יושב לידי הקונה עם יי .1

 . להסכם

 
 ולראיה באתי9באנו על החתום היום ______________.

 
 

   
          

 
 
 

 _ עו"ד, מ.ר. ___________ , מאשר בזה חתימת מרשי הנ"ל בפני.אני ____________
 
 

 תאריך: _____________.
 
 

 
 , עו"ד   

 


