
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 כם לפירוק שיתוף במקרקעיןהס

 

 נערך ונחתם ב_______ ביום _____ בחודש _____ שנה______ש

 

 . ______________________1 ן : י ב

 2______________________ . 

 ________________________ 

     (ד א'""צשניהם, ביחד ולחוד, להלן: ) 

 –מצד אחד  –

 

 ______________________. 1 י ן : ב ל

 2______________________ . 

 ________________________ 

      (ד ב'""צשניהם, ביחד ולחוד, להלן: ) 

 –מצד שני  –    

 

 

הצדדים רכשו את הבעלות במגרש בן ______ מ"ר הנמצא ברח' ו ואילה

 שכת רישום המקרקעיןבלרשום וה_____________, ב_________, והידוע 

הלן "המגרש"(, כמפורט בנסח לשכת רישום ____ )ל גוש____ ב ת/וכחלקה

 ;פח א'נסהמקרקעין של המגרש, המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו כ

 

מצורף להסכם  ין הצדדים נחתם ביום ______ הסכם שיתוף במקרקעין שהעתקווב הואילו

 "(;השיתוףכם הסהלן: ")ל ספח ב'כנזה כחלק בלתי נפרד הימנו 

 

 

 

רשם בלשכת רישום המקרקעין ב_____ נ פח ב'סנכיתוף המסומן השם סכההו ואילהו

 ביום_______;

 

צדדים הפכו לבעלים במשותף של כלל המגרש ונרשמו בלשכת רישום המקרקעין וה הואילו

 ם ביניהם, של המגרש;יכבעלים במשותף, בחלקים שוו

 

 רם החלו הליכי בניה על המגרשוט ואילוה

 

 ;גרשבמם כספיים ומעוניין למכור את חלקו ייד א' נקלע לקשוצ ואילהו

 



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

צד ב' לרכוש את זכויותיו וניתנה , לפח ב'נס, שיתוףה ד א' הציע בהתאם להסכםוצ הואילו

 לו "זכות סרוב ראשונה" וצד ב' בחר שלא לממש את זכותו לסירוב;

 

פח נס, שיתוףה צורך בביטול הסכם ישישי שלצורך מכירת זכויותיו של צד א' לצד ול הואילו

 בפירוק השיתוף;ו ב'

 

דדים מעונינים לפרק את השיתוף במקרקעין ביניהם ולהסדיר את נושא פירוק הצ ואילוה

 השיתוף במקרקעין;

 

 פיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

 וא ונספחיםמב .1

 

חלק בלתי ספחיו מהווים ונהרות הצדדים על פיו הצבוא להסכם זה המ .1.1

 משמשים את הצדדים בסיס להתקשרות., הנפרד הימנו

 

 ספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הנ .1.1

 

ל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראת בכ .1.1

שבהסכם לבין הוראה שבנספח מנספחי ההסכם, תהא הוראת ההסכם 

 אתורש בהתאם וברוח הורגוברת ועדיפה והוראת הנספח תקרא ותפ

 ההסכם, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.

 

 תרות כו .1

 

שום אופן לפרשנותו של ב משנהתשינן לנוחות הצדדים בלבד ולא ה עיפיםהסותרות כ

 ההסכם.

 

 הרות הצדדיםהצ .1

 

ת חלקו א וניין למכורמעם מצהירים כי ידוע להם שצד א' ידדהצ .1.1

 ישי.שלבבעלות במקרקעין ואת מלוא זכויותיו במקרקעין לצד 

 


