
  הסכ שיתו	 במקרקעי�
  

  2013_____ בחודש  ___, ביו _________שנער� ונחת ב
  

        

  בי� הצדדי כמפורט ברשימה המצ"ב

  
זכאי� להרש� הינ� שהרשומי� או והצדדי� הינ� המחזיקי� הבלעדיי� ו  הואיל:

בפ"ת (להל�:  6390בגוש  11חלקה כבעלי� משותפי�, במקרקעי� הידועי� כ
  ") כמפורט בטבלה המצ"ב כנספח א';נכסה" או "המקרקעי�"

  
  

וברצו� הצדדי� להסדיר את הזכויות והחובות הנובעות מבעלות� המשותפת   והואיל:
במקרקעי�, ולייחד חלקי� בנכס לכל אחד מהצדדי�, עפ"י העניי�, הכל עד מועד 

דו  –יחידות דיור  �2 כל מגרש (עליו נית� להקי� ירשרישו� הפרצלציה לפיה 
 10, שאז יחולו הוראות סעי) כיחידה עצמאיתכחלקת רישו� נפרדת ו משפחתי),

  והכל בהתא� לאמור בהסכ� זה להל�;להל�, 
  
  

  לפיכ� הותנה, הוצהר והוסכ בי� הצדדי כדלקמ�:
  
  
  מבוא  .1
  

  המבוא להסכ� זה וההצהרות הכלולות בו, מהווי� חלק בלתי נפרד הימנו.  1.1  
  

  חלק בלתי נפרד מההסכ�.הנספחי� להסכ� זה, מהווי�   1.2  
  

הסכ� זה בא במקו� כל זכרו� דברי�, מצג, התקשרות, הסדר או הסדר קוד� בי�   1.3  
  הצדדי�, שעניינ� השיתו) בנכס, ומבטל� במידה והיו כאלה.

  
  כל שינוי או תוספת להסכ� זה יעשו בכתב ובחתימת הצדדי�, בלבד.  1.4  

  
  
  השיתו	 במקרקעי הנכס  .2
  

, יחולו ההוראות במקרקעי�בזה, כי לאור היות� בעלי� משותפי�  הצדדי� מסכימי�  
  כדלהל�:

  
המגרש כמפורט מחצית לכל אחד מהצדדי� הזכות לשמוש וחזקה בלעדית בשטח   2.1  

לצד שמו בטבלה, נספח א' ובתשריט נספח ב' (להל� לגבי כל אחד מהצדדי�: 
  ועני�. "), והזכות לנהוג במגרש מנהג בעלי� בלעדי לכל דברהמגרש"

בי� במועד חתימת הסכ� זה ובי� , לוכל הנטועי� והמחוברי� בשטח המגרש יכללו     
  .בעתיד

  
לעיל, שו� שטח מתו+ הנכס לא יהווה רכוש  2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעי)   2.2   

משות), כמשמעו על פי די�. חר) האמור לעיל, היה ורשות כלשהי, הפועלת על פי כל 
י� בנכס כרכוש משות), לרבות לעניי� מחוברי� די�, תראה באיזה מהשטח

  שבמיצר, כי אז, ובכפו) לכ+ שהדי� החל יתר זאת, תחולנה ההוראות כדלקמ�:
  

"חוק  –(להל�  1969 –לחוק המקרקעי�, התשכ"ט  30הוראות סעי)   2.2.1    
המקרקעי�"), לא תחולנה אודות קביעה ע"י רוב השותפי� בנוגע לניהול 

מת כל השותפי� בכל עניי� החורג מניהול ושימוש ואודות הצור+ בהסכ
   יחליט על השימוש בחלקו שלו, לפי שיקול דעתו. צדרגילי�, וכל 

  



 צד(א) לחוק המקרקעי� לא תחולנה בדבר רשות שימוש לכל 31הוראות סעי)   2.2.2    
ישתמש בחלקו הנפרד בלבד, לפי שיקול דעתו  צדבנכס המשות), אלא שכל 

  הבלעדי.
  

לחוק המקרקעי� בדבר נשיאה יחסית בהוצאות תחול רק  32הוראת סעי)   2.2.3    
לגבי הוצאות הניהול והחזקה המשותפת, לכל הנכס, שלא נעשו בגי�, לצורכי 

  , א� וכלל שיהיו הוצאות כאלה.ולטובת חלק נפרד כלשהו
  

יהא זכאי לפירות החלק הנפרד שיוחד לו, ולא יהיה זכאי לחלק צד כל   2.2.4    
  החלק שיוחד למשנהו. מפירות

  
  
  ייחוד זכויות  .3
  

כל אחד מהצדדי� יהיה רשאי לנהוג בחלק שיוחד לו, כאמור, לעיל, לרבות ביחס   3.1  
מנהג בעלי�  ,זכויות בניה עתידיות שיוקנו, א� יוקנו למלוא הנכסב חלק מתאי�ל

לכל דבר, מבלי שיהא צרי+ לקבל את הסכמת משנהו לכ+, ובכלל זה, למכור 
יר את הזכויות שיוחדו לו בנכס לכל אד�, לפי שיקול דעתו, לשעבד� ולעשות ולהעב

כל עסקה בחלקו בנכס, לרבות לבנות ולהקי� על חלקו כל מבנה שבנייתו מותרת על 
זכויות הכוללות ב חלקו היחסיפי כל די�, ובלבד שלא ינצל צד להסכ� זה יותר מ

  המוקנות לנכס.
      
עיל תידרש הסכמת צד לפעולה כלשהי שיחפו, הצד ל 3.1א� חר) האמור בס"ק   3.2  

האחר לבצע בחלקו (לרבות מכר, שעבוד, הגשת מסמכי תכנו�, בניה וכיו"ב) יית� 
אותו הצד את הסכמתו ויחתו� על כל מסמ+ שיידרש לחתו�, על מנת לאפשר לצד 
האחר לבצע את הפעולה שברצונו לבצע, מיד ע� דרישת הצד השני, והכל בכפו) 

  כי לא תושת עליו כל חבות או אחריות עקב כ+.לתנאי 
  

כל צד להסכ� זה, מתחייב להופיע בלפני כל רשות ולחתו� על כל מסמ+, בקשה,     
תכניות וכיו"ב, אשר חתימתו עליו תהא דרושה לצור+ קבלת ו/או ניצול של כל זכות 
 העומדת לצדדי� בקשר ע� הנכס (לרבות שעבוד זכויותיו של מי מהצדדי� לטובת

  צד ג'), מיד ע� דרישת משנהו.
  

יהודה להבטחת ביצוע הוראה זו, הצדדי� מפקידי� בידיה� הנאמנות של עוה"ד     
וכ� את , שותפיה� ועוה"ד עובדי משרד� זהבי ו/או יצחק בלאו ו/או יואב זהבי

") הנאמ�" –(להל� עוה"ד יור� חגבי ו/או דוד חגי שותפיה� ועוה"ד עובדי משרד� 
חוזר, המקנה לנאמ� סמכות לחתו� בשמ� של הצדדי� במקרי�, יפוי כח בלתי 

כאמור, ומורי� לנאמ� לעשות שימוש בייפוי הכח לאחר שיידרש לכ+ ע"י מי 
  יו�, מראש. 14מהצדדי�, ובלבד שנת� התראה מוקדמת, לצד האחר, בכתב, של 

  
ו/או למע� הסר ספק, מובהר בזאת כי, אי� בחתימה על יפוי הכח הנ"ל כדי לפטור     

לשחרר מי מהצדדי� מהתחייבויותיו שבהסכ� זה לרבות החובה לחתו� על 
  מסמכי�, תכניות ובקשות.

  
כל צד ישא, לבדו, בכל ההוצאות הכרוכות בהחזקת חלקו בנכס, לרבות מיסי�,   3.3  

  אגרות, היטלי�, תשלומי חובה וכיו"ב.
  
  
  שימוש משות	 בנכס  .4
  
  

סמכות ו/או לכללי התכנו� והבנייה הנאותי�, א�, בהתא� לדרישת הרשויות המו  4.1  
יהא צור+ בהעברת צינורות מי�, קוי ביוב, קוי טלפו�, קוי ועמודי חשמל, ו/או צנרת 
ואביזרי תיעול במגרש השיי+ למי מהצדדי� עבור מגרשי� אחרי�, תינת� 
האפשרות להעביר ולהתקי� הפריטי� הנ"ל כאמור, ללא כל עיכוב, ובלבד שלא תהא 

 ה בה פגיעה בלתי סבירה בזכויות מי מהצדדי�.כרוכ



כל נזק ו/או פג� ו/או ליקוי באחד מהפריטי� האמורי�, לאחר התקנת� יתוק� על     
על חשבו�  –צדדי�  מספרחשבו� אותו צד המשתמש בו, ובמקרה שהוא משמש את 

  הצדדי� כפי חלק� היחסי במגרשי� הנהני�. 
רישו� המגרשי� כחלקות רישו� ולאחר  במקרה כאמור בסעי) זה, בסמו+ לאחר      

  שיתברר הצור+ לכ+, ירשמו הצדדי� הערות אזהרה מתאימות. 
  
") מצויי� ו/או ימצאו המגרש הכפו	באיזה ממגרשי הצדדי� (להל�: "במקרה ו  4.2  

כבלי ומתקני טלפו� או כבלי ומתקני חשמל או צינורות ומתקני מי� או צינורות 
"), וה� משרתי� מגרש הנהנה מכ+ המתקניל�: "ומתקני ביוב או כיוצ"ב (לה

") תהיה למגרש הנהנה זכות לגבי המגרש הכפו), ובכפו) המגרש הנהנה(להל�: "
  כי:

אחזקת המתקני� וכל ההוצאות בשל כ+ יחולו על הצד שהמגרש  4.2.1
 הנהנה נמצא בשימושו והחזקתו היחודיי�.

, ישא אירע נזק (א� למגרש הכפו) וא� למא� דהוא) בשל המתקני� 4.2.2
 בדמי הנזק המגרש הנהנה.

הוראות סעי) זה יחולו בשינויי� המחויבי� ג� על מתקני� שיותקנו במגרש     
  בהתא� להסכ� לאחר מועד חתימתו ע"י הצדדי�.

  
    

  חלוקת המקרקעי� (פרצלציה)  .5
  

(פרצלציה) לחלקות נפרדות  מקרקעי�הצדדי� ישתפו פעולה להשלמת חלוקה של ה  5.1  
 2(עליו נית� להקי� באופ� שלפיו כל מגרש ת רישו� המקרקעי�, שתירשמנה בלשכ

הצדדי� מתחייבי� לפעול כחלקת רישו� נפרדת, ו �ירשדו משפחתי)  –יחידות דיור 
  במשות) ויעשו כל שנדרש לש� ביצוע החלוקה ורישומה בפנקסי המקרקעי�.

  
הצדדי� את ככל ששטח המגרש יקט� או יגדל עפ"י מפת החלוקה יקבל כל אחד מ  5.2  

  שטחו של המגרש המוקצה לו בהתא� למפת החלוקה.
 

א) אחד מהצדדי� לא יתנגד ולא ימנע את ביצוע החלוקה כאמור, וכ"א מהצדדי�   5.3  
מתחייב לחתו� על כל מסמ+ שחתימתו עליו תידרש לש� ביצוע החלוקה ורישומה 

  בלשכת רישו� המקרקעי�, ובלבד שלא תפגענה זכויותיו.
  

� יישאו בהוצאות המדידה ובכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע החלוקה הצדדי  5.4  
וברישומה בלשכת רישו� המקרקעי�, ותשלומי� שייגבו ע"י הוועדה המקומית, 

  .בהתא� לחלקו במקרקעי�
  

א) אחד מהצדדי� לא יהא רשאי לדרוש, ולא ידרוש, עד מועד רישו� הפרצלציה   5.5  
  .דרוש את ביטולו של הסכ� זהאת פירוק השיתו) במקרקעי� ו/או ל

  
  
6.    כספי
  

הצדדי� מצהירי� כי חובות הצדדי� זה כלפי זה, הנ� א+ ורק כמפורט בהסכ� זה,   6.1  
  וכי לא ניתנה כל תמורה שהיא מצד אחד למשנהו בגי� הסכ� זה.

  
כל ההוצאות הכרוכות בדיווח לרשויות על הסכ� זה, ברישו� בלשכת רישו�   6.2  

  ת המגרש, יחולו על הצדדי�, בחלקי� שווי�.מקרקעי�, במדיד
  

צד ששיל� הוצאה המוטלת על צד אחר להסכ�, על פי הסכ� זה, יהיה זכאי לשיפוי   6.3  
מהצד האחר, מיד ע� התשלו�, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעו חוק 

, ממועד התשלו� ועד למועד שיפויו 1961 –פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 
  מבלי לגרוע מזכותו של הצד הניזוק לכל סעד על פי כל די�.המלא, וזאת 

  
  
  העברת זכויות  .7
  



בכל חלק ו/או שיוחד לו  מגרשכל אחד מהצדדי� יהא רשאי למכור ולהעביר את זכויותיו ב  
צד ") יכנס בנעלי ההנעבר" –הימנו, אול� תמיד בכפו) לכ+ שמקבל הזכויות, כאמור, (להל� 

בכל הקשור להסכ� זה או הנובע ממנו, לרבות החתמת הרוכש או המוכר לכל צור+ ועניי�, 
  מקבל הזכויות בהעברה, כאמור, על ייפוי כח הנזכר לעיל בהסכ� זה.

  
להל� ובכפו)  8עד לרישו� הסכ� שיתו) זה בלשכת רישו� המקרקעי� כאמור בסעי)   

ח זהה לאמור לעיל, מתחייב כל צד להסכ� זה לחתו� ע� הנעבר על הסכ� שיתו) בנוס
  להסכ� זה ויראו התחייבות זו כהתחייבות לטובת צד שלישי, לכל דבר ועני�.

  
לחוק המקרקעי�, וכ� לכל צור+ ועניי� אחרי�,  126יראו את האמור לעיל, לצור+ סעי)   

כהתחייבות כל אחד מהצדדי� להימנע מלעשות עסקה במקרקעי�, מבלי שמקבל הזכויות 
יבויותיו של הצד המוכר, לרבות חתימה על ייפוי כח בהעברה יקבל על עצמו את כל התחי

  האמור.
  
  
  רישו הסכ השיתו	  .8
  

הצדדי� יפעלו לרישו� הסכ� זה בלשכת רישו� המקרקעי� ו/או לצור+ רישו� הערת   
  אזהרה ביחס אליו, ויחתמו על כל מסמ+ שנדרש לש� כ+, מיד ע� דרישה.

  
  חילוקי דעות  .9
  

דדי� בקשר ע� הסכ� זה וביצועו יועברו להכרעתו של בורר כל חילוקי דעות בי� הצ  9.1  
נשיא ביהמ"ש שיוסכ� על הצדדי� ובהיעדר הסכמה כאמור, ימונה הבורר ע"י 

  .המחוזי במחוז מרכז
  

  הבורר יהא  פטור מסדרי די�, מדיני ראיות א+ יהא כפו) להוראות הדי� המהותי.  9.2  
  

  הסכ� הבוררות, לכל צור+ ועניי�.חתימת הצדדי� על הסכ� זה כחתימת� של   9.3  
  
  
  שימוש משות	 לאחר גמר הפרצלציה  .10
  
  

דו  –יחידות דיור  2מגרש (עליו נית� להקי� כל  �לאחר גמר הפרצלציה ירש  10.1
  נספח ב'. –כחלקת רישו� נפרדת, כמפורט בתשריט  משפחתי),

  
על השימוש  , בשינויי� המתחייבי�,הוראות הסכ� זה יחולו לכל דבר ועני�  10.2

  .חלקהבעל מגרש ע� בעל הזכויות במגרש הצמוד לו באותה המשות) של כל 
  
  כתובות והודעות  .11
  

הינ�  אלא א� תימסר הודעה אחרת, בכתב, כתובות הצדדי� לצור+ הסכ� זה  11.1  
  כמפורט בטבלה, נספח א'.

  
ה בחלו) כל הודעה שית� צד למשנהו בכתובות דלעיל, יחשב כאילו נתקבלה במענ  11.2  

  ימי עסקי� ממועד שנמסרו למשלוח.3
  
  

  &ולראיה באו הצדדי על החתו ביו ובמקו כלעיל :
  

  אישור חתימה

  



הצדדי� להסכ� זה, ולאחר שזיהיתי כל  מעיד כי התייצבו בפני______, עו"ד ____אני הח"מ 

בעות אות� והסברתי לה� את מהות העסקה שה� עומדי� לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנו

  על הסכ� שיתו) זה. ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הוב� לה� כראוי, חתמו לפני מרצונ�

(א) לתקנות המקרקעי� (ניהול 16אני מאמת את החתימות על הסכ� שיתו) זה לפי הוראות תקנה 

  . 1969 2ורישו�) תש"ל

                                                       ________________                                        ______________  

 חתימה                   תארי+                                                                                                        


