
  הודעה בדבר זכויות במקרקעי�
  

  לכבוד
  מ"יפו בע� אביב�עירונית לשיקו� הדיור בתל�חברה ממשלתית  �" חלמיש"

  יפו, 45ירושלי� ' שד
  

  נו/להסכ� שנחת� ביניכ� לביני*           
  ")ההסכ�"להל� (_____________ ביו� *                             הואיל ובהתא�

  לכתב העברה שאושר על ידכ�*           
  

  ")המעבירי�"להל� (מ "י� הח/המעביר  אנו/אני
  
  

  המע�            זיהוי' מס          ש� משפחה          ש� פרטי    
  

_________________  _________________  _________________  _______________________  
  

_________________  _________________  _________________  _______________________  
  

_________________  _________________  _________________  _______________________  
  
  

  ________כניסה ' _______ בבית מס' _________ חנות מס/הננו בעלי הזכויות וההתחייבויות והמחזיקי� בדירה
  

  ' _____מס_________________ רחוב ________ ת ב /הנמצא' ____________ מגרש מס__________ קומה 
  
  ;")הנכסי�"להל� (____________ חלקה ___________ וש ג
  

____________________ ע� , שהעתק הימנו מצור' בזה, וחתמנו על חוזה_______________ והואיל ובתארי& 
להעביר למקבלי ההעברה את כל זכויותינו , כפו' לאשורכ�, אשר לפיו התחייבנו") מקבלי ההעברה: "להל�(

  ;סי� לפי ההסכ� ולמסור לה� את החזקה בנכסי�והתחייבויותינו בנכ
  
בכפיפות לאשורכ� הוראה בלתי חוזרת להעביר את כל זסכויותינו , הננו מבקשי� ונותני� לכ� בזה, לפיכ&  .1

  ").ההעברה"להל� (והתחייבויותינו בנכסי� לפי ההסכ� למקבלי ההעברה 
  
  � :נותני� בזה את הסכמתנו ואשורנו לכ& כיהננו מצהירי� בזה כי ידוע לנו ולמקבלי ההעברה והננו   .2
  

או בקשר /או בקשר למצב בו ה� נמצאי� ו/לא תחול עליכ� כל אחריות שהיא בקשר לאופ� בנית הנכסי� ו  .א
או /או שיפור שהוא בה� ו/או בקשר לצור& בביצוע כל תיקו� ו/או שיתגלה בה� ו/לכל ליקוי שהוא שנתגלה ו

  .בקשר למסירת החזקה בה�
  

או על /או עיקול הרוב, על הנכסי� ו/או שעבוד ו/א תחול עליכ� כל אחריות שהיא בקשר לכל חוב ול  .ב
או היטל /או ארנונה ו/או מס ו/או תשלו� ו/או בקשר לכל הוצאה ו/ו") השעבודי�: "להל�(זכויותינו בה� 

הננו מתחייבי� "). י�התשלומ: "להל�(או הרוב, על זכויותינו בנכסי� /או חיוב שבדי� החל על הנכסי� ו/ו
ולהמציא לכ�  �או שולמו /במידה וטר� שוחררו ו �בזה לשחרר את כל השעבודי� ולשל� את כל התשלומי� 

  .בהקד� אישורי� מתאימי� על כ& להנחת דעתכ�
  

משרדי מס רכוש וקר� פיצויי� , האוצר, בעלי המשכנתאות, בעלי הקרקע �עלינו לקבל את הסכמת� של   .ג
לחתו� על , להעברה �הרשות המקומית ושל כל הגורמי� האחרי� הנוגעי� בכ& , ח מקרקעי�ומשרדי מס שב

את כל התשלומי� שיקבעו על יד� בקשר לכ& ולהמציא לכ� ללא , לדרישת� הראשונה, כל המסמכי� ולשל�
  .דיחוי את אשוריה� לההעברה

  
, ההעברה�על ידינו וה� על ידי מקבלי ה�, אשורכ� לההעברה מותנה בי� היתר במילוי בקפדנות וללא דיחוי  .ד

  .אחר כל ההצהרות וההתחייבויות הכלולות בהודעה זו
  

ע� אשור ההעברה על ידכ� תעבורנה למקבלי ההעברה כל זכויותינו והתחייבויותינו בנכסי� על פי ההסכ�   .ה
  .או כל זכות שהיא על פי ההסכ�/ולא תהיה לנו יותר כל זכות שהיא בה� ו

  
  
  

__________________________________________________________________________________  
  

__________________________________________________________________________________  
  

__________________________________________________________________________________  
  
  
  
  
  

                                                            
  חתימה              חתימה              חתימה              תארי&    

  
  
  
  
  
  למחוק את הבלתי מתאי�* 



  ")מקבלי ההעברה: "להל�(מ "י� ההעברה הח/ו מקבל/אני 
  

  המע�          זיהוי' מס          ש� משפחה        ש� פרטי
  

                                                            
  

                                                           
  

                                                           
  
  

, האישורי� וההתחייבויות של המעבירי� בהודעה זו, ביודענו את כל תנאי ההסכ� ובהסכימנו לכל ההצהרות
  � :מצהירי� ומאשרי� בזה כדלקמ�

  
, בכפיפות לאישורכ� ולהצהרות וההתחייבויות הכלולות בהודעה זו, הסכמנו לקבל והרינו מקבלי� על עצמנו בזה  .1

בויות של המעבירי� על פי ההסכ� ומתחייבי� בזה למלא אחר כל תנאי החובות וההתחיי, את כל הזכויות
  .ההסכ�

  

את החזקה בנכסי� במצב בו ה� נמצאי� ולא נבוא , בכפיפות לאשורכ�, הסכמנו לקבל והרינו מקבלי� בזה .2
 או/או בקשר למצב בו ה� נמסרו להחזקתנו ו/או קובלנה בקשר לאופ� בנית� ו/או טענה ו/אליכ� בשו� דרישה ו

  .או שיפורי� כל שה� בה�/או בקשר לצור& בביצוע תיקוני� ו/או שיתגלה בה� ו/בקשר לכל ליקוי שנתגלה ו
  

לשחרור כל השעבודי� ולתשלו� , הננו ערבי� בזה למילוי כל ההצהרות וההתחייבויות של המעבירי� בהודעה זו .3
או בגי� כל /או בגי� ההסכ� ו/סי� ואו לכל גו' אחר בגי� הנכ/או אשר יגיעו לכ� ו/כל התשלומי� המגיעי� ו

  .הקשור בה�
 
משרדי , האוצר, בעלי המשכנתאות, בעלי הקרקע �הרינו מתחייבי� בזה למלא אחר כל ההוראות והדרישות של  .4

 � הרשות המקומית ושל כל הגורמי� האחרי� הנוגעי� מכ& , משרדי מס שבח מקרקעי�, מס רכוש וקר� פיצויי�
האגרות , כל המסמכי� ולשל� לדרישת� הרראשונה את דמי החכירה ואת המיסי�לחתו� על , בקשר לההעברה

  .והתשלומי� שייקבעו על יד� בקשר לכ& ולהמציא לכ� בהקד� את אשוריה� לההעברה
 
, כ� הננו מתחייבי� בזה למלא אחר כל ההוראות הנהוגות בחברתכ� בהעברת זכויות והתחייבויות בנכסי� .5

, את כל ההוצאות, לדרישתכ� הראשונה, ו על ידיכ� בקשר לכ& ולשל� לכ�לחתו� על כל המסמכי� שיקבע
של זכויותינו , בבוא העת, ד שיקבעו על יד� בקשר לכ& ובקשר לרישו�"התשלומי� ושכר טרחת עו

  .והתחייבויותינו בנכסי� בפנקסי המקרקעי�
 
קיימת התחייבות של חברתכ�  של הסכ� הרכישה שנחת� ביניכ� לבי� המעבירי�' ידוע לנו כי בהתא� לנספח ד .6

  :לטפל ב
  

שני� של תקוני� והחזקת  10ביצוע מדי פע� בפע� במש&   )ב. שני� 10אחזקת הגינות סביב הבית במש&   )א
  .שני� 10ביתני אשפה ומדרכות סביב הבית למש& , נקיו� בחדר המדרגות  )ג. הרכוש המשות' של הבית

  
  ._____________________התחייבות זאת שלכ� תפוג ביו� 

  
תמורת התחייבות זאת ועל מנת לכסות התייקרויות שחלו בהוצאותיכ� למת� שרותי� אלה ומיו� חתימת הסכ� 

  :הרכישה ע� המעבירי� ועד היו� אנו מסכימי� לשל� לכ� במזומני�
  

  ).ח"ש____________________ ( ח "ש____________ עבור שרותי גנו� ונקיו� ס& 
  

  )._______________(ח "ש__________________ משות' של הבית ס& עבור אחזקת הרכוש ה
  

  .וזאת כתנאי למת� הסכמתכ� לביצוע העברת הזכויות
 

על מנת למנוע ספקות כל שה� הננו חוזרי� ומאשרי� בזה כי ידוע לנו ולמעבירי� והננו נותני� בזה את הסכמתנו  .7
ידי המעבירי� וה� על �ה� על, ילוי בקפדנות וללא דיחויבמ, בי� היתר, כי אשורכ� להעברה מותנה, ואשורנו לכ&

  .אחר כל ההצהרות וההתחייבויות הכלולות בהודעה זו, ידינו
  

                                                            
  חתימה              חתימה              חתימה              תארי&

  
                                                            

  
  מאשר בזה_______________________________ __שהנני ____________________________ מ "אני הח

  
  .הופיעו בפני המעבירי� ומקבלי ההעברה המפורטי� בהודעה זו וחתמו בפני על הודעה זו______________ כי ביו� 

  
                                              _________________  
  חתימה                                                  
                                                            

  
  .ההצהרות וההתחייבויות הכלולי� בהודעה זו, י� בזה את ההעברה בכפיפות לתנאי�הננו מאשר

  
  ______________חתימה                               ________________תארי& 

  
  למעבירי�  .1    :תפוצה

  למקבלי ההעברה  .2      
  לתיק הנכס  .3      

  
 )נכסי�(הודעה בדבר זכויות במקרקעי� 


