
  נספח  א'
  
  תאריך:  _________                                                                              

          
  

  לכבוד
  נידר  חברה  לבנין  ולפיתוח  בע"מ

  באמצעות  עו"ד  גד  ויסקינד  
  92381 - , ירושלים 16רח'  עזה 

                                                                 
  א.ג.נ,.

  
  במודיעיןזכויות  בדירה   בקשה  להעברת הנדון:  

  ____, עפ"י רישומי נידר דירה  מס' __הנמצאת  בבנין  מס'                                           
        ברחוב ____________ מס'___ דירה מס' ____              

  (להלן:  "הדירה")                                                      
  בפרויקט  של  נידר  חברה  לבנין  ולפיתוח                                          

  בע"מ  (להלן:  "נידר")                                                      
  

      לפי  חוזה  שנחתם  בינינו:  .1

  ת.ז.  ___________  שם:  _________________  1.1  

  ת.ז.  ___________  שם:  _________________  1.2  

  ")המעבירים(להלן:  "  

  לבין  חברתכם  ביום  ___________    

  או  לפי  חוזה  שנחתם  בינינו  לבין:  

  ת.ז.  ___________  שם:  _________________  1.1  

  ת.ז.  ___________  שם:  _________________  1.2  

  אשר  רכשו  זכויותיהם  בדירה  מחברתכם  

  או  בהעברה  מ:  

  ת.ז.  ___________  ____________שם:  _____  1.1  

  ת.ז.  ___________  שם:  _________________  1.2  

, החוזה  המקורי(להלן:  "   ("                                       

רכשנו  הזכויות  בדירה  לרבות  הצמוד  לה  עפ"י  החוזה המקורי  

  והחלק  היחסי  ברכוש  המשותף.
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  זה,  בינינו  המעבירים  לבין:ביום  ___________  נחתם  חו  .2

                             ת.ז.  ___________  שם:  _________________  2.1  

  ת.ז.  ___________  שם:  _________________  2.2  

,מקבלי  ההעברה(להלן:  "   ("  

לפיו  מכרנו  למקבלי  ההעברה  את  מלוא  זכויותינו והתחייבויותנו  

  של __________________  ש"ח. בגין  הדירה  תמורת  הסך 

  .   (נא  לציין  את  מחיר  הדירה  בש"ח  בלבד)

ביום ____ נחתם בינינו המעבירים לבין מינהל מקרקעי ישראל חוזה   .3

  חכירה לדורות אשר עותק ממנו מצ"ב.  

נידר, כדלקמן:  .4   אנו  המעבירים  מצהירים  ומתחייבים  בזה  כלפי  

התמורה  עבור  רכישת  הדירה  לנידר או  כי  שילמנו  את  כל    4.1

לבעלי  הזכויות  בדירה  לפנינו  וכי  נידר  מילאה במלואן  את  כל  

התחייבויותיה  על  פי  החוזה  בינינו או  על  פי  החוזה  המקורי  

עם  רוכש  הדירה  הראשון מנידר  למעט  רישום  זכויות  החכירה  

ד  כה  בלשכת  רישום  בדירה  על  שם רוכשי  הזכויות  ע

המקרקעין (טאבו),  בהתאם  ובכפוף  לתנאי  חוזה  הרכישה  

  הראשון עם  חברתכם.

לפיכך,  אין  לנו  כל  תביעות  או  טענות  מכל  סוג  שהוא כלפי    4.2

נידר  בקשר  עם  הדירה,  לרבות  בקשר  עם  תיקון ליקוי  כלשהו  

נידר תהא  פטורה  מכל  שהתגלה  או  יתגלה  בדירה,  באופן  ש

  חבות  או  אחריות  בנדון.

נידר  כל  אחריות  או  חבות  בקשר  לאופן בו    4.3 לא  תחול  על  

ו  בדירה  ו/או  בקשר  לפינוי  הדירה  ומסירת החזקה   השתמשנ

בה  למקבלי  ההעברה  ו/או  למצב  בו  אנו  מוסרים את  הדירה  

ר  לכל תשלום,  מס,  ארנונה,  לחזקת  מקבלי  ההעברה  ו/או  בקש

אגרה,  היטל,  חוב,  שעבוד, עיקול  או  כל  חוב  אחר  מכל  סוג  

  שהוא  הרובץ  על הדירה  או  הקיים  בגין  הדירה.

בגין  רישום  האגרות  כל  אתאנו  מתחייבים  כלפי  נידר  לשלם    4.4

תוך   הזכויות  בדירה  על שמנו  אצל  רשם  המקרקעין  ונעשה  כן 

ימים  מעת קבלת  הודעה  על  כך  מאת  נידר,  או  מי  מטעמה,    7

לאחר שיתאפשר  רישום  הזכויות  על  שמנו  בלשכת  רישום 

  המקרקעין.
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אנו  מקבלי  ההעברה  מאשרים  ומצהירים  בזה  כי ביודענו  את    5.1.     5

ות  תנאי  חוזה  המכירה  המקורי  של  חברתכם ובקראנו  בדקדקנ

את  הצהרות  והתחייבויות המעבירים  על  פי  חוזה  המכירה  

המקורי,  הננו מסכימים  ומאמצים  את  כל  הצהרותיהם  

והתחייבויותיהם של  המעבירים  בחוזה  המכירה  המקורי,  

מתחייבים לנהוג  על  פיהן  ומצהירים  כי  הצהרות  והתחייבויות 

  אלה  יחולו  בהתאמה  גם  עלינו.

מבלי  לפגוע  באמור  לעיל  ולמען  מנוע  כל  ספק,  אנו מאשרים    5.2

כי  אין  ולא  תהיינה  לנו  כלפי  חברתכם  טענות או  דרישות  

כלשהן  מכל  מין  וסוג  שהוא  בנוגע  לדירה שבנדון,  וכי  נשלם  

כל  אגרה  בגין  העברת הזכויות  על  שמנו  כפי  שיידרש  בלשכת  

לרבות  כמפורט  בסעיף    ,רקעין  וזאת  לפי  דרישהרישום המק

  לעיל. 4.4

מתחייבים  כלפיכם  לקיים  כל  התחייבות אשר   אנו בנוסף,   5.3

חבים  בה  המעבירים  על  פי  חוזה  הרכישה  המקורי עם  

  חברתכם.

נידר להעברת הזכויות מהמעבירים   5.4 ידוע לנו, כי אין בהסכמת 

  ם חוזיים בין נידר לבינינו.אלינו כדי ליצור יחסי

אנו  מתחייבים  לשלם  את  כל  האגרות  שיהיו קשורות  בהעברת    .6

וברישום  הזכויות  בדירה  על  שם  מקבלי ההעברה,  וכן  לשלם  לאוצר  

ו/או  מס  הרכישה בגין  העברה  זו  ולרשות  המקומית   את  מס  השבח  

ההיטלים  החלים  על  הדירה,  ולממשלה  את  כל  המיסים, הארנונות  ו

האישורים  את לכם ולהמציא בחוזה המקורי, כאמור ו ןדיי "עפ

      המתאימים  כנדרש מאיתנו. 

אנו  נותנים  לכם  הוראה  בלתי  חוזרת  לרשום  ברישומיכם  את העברת    .7

הזכויות  מהמעבירים  למקבלי  ההעברה  ובכפיפות לתנאי  החוזה  

  את  הזכויות  בדירה  על  שם מקבלי  ההעברה.המקורי  לרשום  

משרד חברתכם כי כלפי בזה מסכימים ההעברה ומקבלי המעבירים אנו   .8

ירושלים,  או כל  עו"ד  אחר  כפי  שתורה   16עזה מרח' ויסקינד גד עו"ד 

 הזכויותשל הסופי הרישום העת בביצוע בבוא יטפל לעת, מעת חברתכם 

מקבלי שם על ומהם המעבירים שם על , רישום המקרקעיןבלשכת בדירה 

  ההעברה.  
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אנו  המעבירים  ומקבלי  ההעברה  מבקשים  הסכמתכם  לכל  האמור   .9

  לעיל  לצורך  ביצוע  ההעברה  כמבוקש.

  ת.ז.  ___________  .  שם:  _________________1

  ת.ז.  ___________  ______.  שם:  ___________2

  ")המעבירים("                          

  ת.ז.  ___________  .  שם:  _________________3

      ת.ז.___________  .  שם:  _________________4

                                                                                                                    

  ")מקבלי  ההעברה("                

  
_  _________  ________________    ______________  
  מקבלי  ההעברה           המעבירים                       תאריך     

  

אני  עו"ד  _______________  מרחוב  ______________  מאשר  בזה כי ביום  
                     _____________  הופיעו  בפני: 

  

  ____ת.ז.  _______  .  שם:  _________________1

  ת.ז.  ___________  .  שם:  _________________2

  ")המעבירים("                  

  ת.ז.  ___________  .  שם:  _________________3

  ת.ז.  ___________  .  שם:  _________________4

  ")מקבלי  ההעברה("                                                                      

תעודות  זהותם  וחתמו  בפני  מרצונם  החופשי  על המסמך    אשר  זיהו  עצמם  על  פי

דלעיל,  לאחר  שהסברתי  להם  את  משמעות  התחייבויותיהם והצהרותיהם  דלעיל  

  שהם  הסכימו  בפני  לכל  הסכמותיהם והצהרותיהם  דלעיל.  ולאחר

  

______________  __________________  ______________  
  חתימה  וחותמת      שם  עורך  הדין                      תאריך            

  
  

משרד עורכי הדין גד ויסקינד, המוסמך לנהל את מ  י עו"ד דורית ויסקינד / גד ויסקינדאנ
ועפ"י החלטת  בהסדר נושים, נידרספרי החברה המשכנת עפ"י הסמכה מטעם נאמני 

  ההעברה: להעברת הזכויות  למקבלי   /מהמסכים ביהמ"ש המחוזי בירושלים,
                         

     _________    ________________________________  
  , בשם נידרעו"ד דורית ויסקינד/גד ויסקינד             תאריך           
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