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 4102 שביעית תוספת

 

 תוכן עניינים

 0אוגדן 

 נדל"ן –פרק א' 

 מכר

 0-01 הסכם מכר דירה

 א01-ד01 הסכם ביטול מכר 

 01-42 הסכם מכירת מגרש מנהל

 43-24 הסכם מכירת מגרש )קרן קיימת לישראל( 

 24-42 הסכם בניה )אגודות שיתופיות( 

 43-11 קעה לטובת עירייה(הסכם מכר בנין ומגרש )הפ 

 10-12 הסכם מכר מגרש 

 13-001 הסכם מכירת מגרש )מושב שיתופי( 

 000-044 הסכם למכירת מגרש עם הסכם פיתוח 

 044-041 מכר דירה מקבלן 

 040-041 הסכם מכירת דירה 

 041-011 הסכם מכירת דירה 

 010-414 הסכם מכירת דירה 

 414-401 הסכם מכר דירה )בלי משכנתא( 

 400-404 הסכם מכירת דירה )עם פינוי דייר מוגן( 

 404-444 הסכם מכירת דירה בכינוס נכסים 

 444-441 הסכם מכירת דירה )בין חברה לפרטי( 

 441-414 הסכם מכר יחידה משק במושב 

 414-411 הסכם רכישה בית אבות 

 411-414 הסכם לרכישת משרד בבניין הייטק 

 414-204 (הסכם רכישת דירה )בית אבות 

  204-224 הסכם רכישת מגרש 
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 224-234 הסכם כונסי נכסים )הסדר למכירת יחידות נופש(

 א234-ו234 הסכם למכירת עסק 

 

 חכירה

 234-244 הסכם מכר בית )חכירה( 

 244-214 הסכם חכירה מיורשים 

 214-311 הסכם חכירה לתחנת דלק 

  

 

 מתנה

 311-301 הסכם מתנה  

 

 

 זיכרון דברים

 301-344 כרון דבריםזי 

 344-342 זיכרון דברים 

 

 שכירות

 343-331 הסכם שכירות מיורשים ללא תחולת דיני הגנת הדייר 

 330-342 הסכם שכירות בלתי מוגנת )עסק/חנות( 

 343-312 חוזה שכירות )מבנה עסקי( 

 313-402 הסכם שכירות משנה )בנין משרדים( 

 403-424 חוזה שכירות )חוזה( 

 424-441 ירות )חנות בקניון(הסכם שכ 

 440-411 הסכם שכירות והפעלה של תחנת דלק 
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 410-414 הסכם שכירות בלתי מוגנת 

 414-412 הסכם שכירות בלתי מוגנת 

 413-404 )בשכירות שאינה מוגנת לפי חוקי הדייר(הסכם שכירות בלתי מוגנת  

  

 404-444 הסכם שכירות בלתי מוגנת )דירה( 

 444-424 תי מוגנתחוזה שכירות בל 

 424-424 הסכם שכירות בין דייר יוצא לדייר נכנס 

 

 ערבות

 424-431 כתב ערבות )נספח להסכם שכירות( 

 430-434 נוסח ערבות בנקאית )נספח להסכם שכירות( 

 434-444 הסכם פשרה 

 444-444 בנק –הסכם פשרה  

 

 זכות שימוש

 444-414 הסכם למתן זכות שימוש במקרקעין 

 

 ף במקרקעיןשיתו

 414-111 הסכם שיתוף במקרקעין 

 110-111 הסכם שיתוף במקרקעין )מגרש לבניה( 

 111-101 הסכם לפירוק שיתוף במקרקעין 

 101-144 הסכם למתן זיקת הנאה 

 144-141 הסכם פשרה במקרקעין )חברה משכנת( 

 140-144 (0141-עין תשכ"טקלחוק המקר 44)לפי סעיף הסכם שיתוף במקרקעין  
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 4אוגדן 

 פינוי

 144-122 הסכם פינוי דייר מוגן 

 123-124 הסכם פינוי 

 

 קומבינציה

 124-112 הסכם קומבינציה 

 113-142 הסכם קומבינציה בניית מרכז מסחרי 

 143-141 עזבון –הסכם קומבינציה  

 140-112 הסכם קומבינציה 

 113-114 הסכם מכירת מגרש )קומבינציה( 

114-0114 הסכם קומבינציה 

א0114-מו0114 הסכם קומבינציה )בין יחיד לקבלן( 

  

 

 הייטק

0114-0102 הסכם להקמת אתר אינטרנט 

 0103-0141 הסכם לבניית אתר באינטרנט 

0140-0144 הסכם שכירות חומרה 

0144-0134 הסכם התקנת תוכנה ייעודית 

0134-0144 מתן שרותי תכנות, תכנון וניתוח מערכות מחשב 

0144-0144 כנההסכם שרות לתו 

0144-0142 בין ספק תוכנת מחשב ללקוחהתחייבות לשמירת סודיות  

 0143-0114 הסכם שרות ואחזקה למערכות מחשוב 
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 עבודה

 0114-0111 הסכם העסקה אישי 

 א0111-טז0111 הסכם עבודה אישי והודעה לעובד 

0111-0011 הסכם עבודה אישי )שכר לפי פעילות( 

0011-0041 טק(הסכם עבודה )חברת היי 

0040-0024 הסכם עבודה )במשרד עורכי דין( 

0024-0024 הסכם העסקה מיוחד )לחברה בפירוק( 

0024-0031 הסכם העסקה זמני 

 0031-0042 הסכם עבודה )עמותה( 

0043-0044 הסכם מתן שירותי כוח אדם 

 0044-0012 הסכם העסקת עובד 

 0013-0014 הסכם העסקת סוכן מכירות 

 0014-0411 אישי הסכם עבודה 

א0411-ח0411 הסכם עבודה להעסקת עובד סיעודי 

  

 מתן שירותים

0410-0442 הסכם למתן שירותי הסעות 

 0443-0422 הסכם העסקת אדריכל 

0423-0441 הסכם למתן שירותי שמירה 

 0440-0444 הסכם בניה )עמותה( 

0444-0411 ליהוק שחקןהסכם  

0411-0411 הסכם למתן שירותי ניקיון 

0411-0414 הסכם מסירת עבודות לביצוע 

 0414-0411 הסכם הזמנת ביצוע עבודות )פנים( 

 0411-0211 הסכם בין בעל מגרש לקבלן מבצע )בנייה( 

0211-0202 הסכם שיפוץ בית משותף 

 0203-0244 הסכם ייצור לעיצוב מוצר 

 0244-0244 הסכם צריכת דלקים 

 0244-0221 הסכם פיתוח מקרקעין 

 0220-0222 ן שירותים )מכבסה(הסכם מת 

 א0222-ח0222 הסכם ספק מזמין 
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 ט0222-יד0222 הסכם לתכנון אדריכלי 

 

 ייעוץ

0223-0232 הסכם הדרכה וייעוץ 

 0233-0242 ייעוץ להתקנת והטמעת תוכנת מחשוב 

 א0242-ח0242 הסכם ייעוץ כללי 

 

 הפצה, זיכיון

0243-0211 הסכם הפצה 

0211-0214 הוצאה לאור –הסכם הפצה  

0214-0341 הסכם הפצה סוכנות רכב 

 0340-0344 הסכם זכיון 

 0344-0314 זיכיון )מוצרי מאכל(הסכם  

 0314-0311 הסכם זיכיון )מכירה, הדרכה, תיקונים( 

 0311-0414 הסכם שיווק 

 0414-0434 הסכם מינוי מפעיל לתחנת תדלוק 

 0434-0444 הסכם ניהול הפעלה )סופרמרקט( 

 א0444-יד0444 יוןהסכם זיכ 

 טו0444-ל0444 הסכם סוכנות ושיווק בלעדי 
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 4אוגדן 

 מעמד אישי

0444-0411 )הפרדת נכסים( הסכם יחסי ממון 

0410-0412 הסכם יחסי ממון 

0413-0411 הסכם ממון לפני נישואין 

0411-0411 הסכם אבהות על קטינה 

0411-0411 הסכם חזקה 

0411-0401 הסכם שלום בית 

0401-0444 פירוד הסכם 

0444-0441 הסכם גירושין 

 0440-0444 הסכם גירושין ילדים בחזקת האישה 

 0444-0421 הסכם יחסי ממון בין בני זוג 

 0420-0444 הסכם גירושין 

 0444-0441 צוואה 

 0441-0444 הסכם צוואה )אנגלית( 

 0444-0414 הסכם חלוקת עזבון 

 0414-0414 הסכם חלוקת עזבון 

 0414-0411 י ממוןהסכם יחס 

 

 חברות

0410-0111 הסכם למכירת מניות 

0110-0121 תקנון התאגדות של חברה מוגבלת במניות 

0121-0144 הסכם מייסדים 

0144-0142 הסכם מייסדים 

0143-0114 הסכם מייסדים )עורך דין כנאמן( 

 0114-0114 הסכם העברת זכויות לחברה חדשה 
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 שותפות

0114-0101 הסכם ייסוד שותפות 

 0100-0144 הסכם שותפות )פיתוח עסקי( 

0144-0124 הסכם לפירוק שותפות 

 0124-0122 הסכם לצרוף שותף חדש 

 

 נאמנות

0123-0121 הצהרת נאמן על מניות 

0121-0134 אחזקת מניות בנאמנות על ידי עורך דין 

0134-0134 אופציות בנאמנות אחזקת 

 0134-0144 הסכם נאמנות 

 0144-0144 לנאמנות על רכוש הסכם בלתי חוזר 

 

 הלוואה

0144-0111 הסכם למתן הלוואה )משכנתא כביטחון( 

0111-0112 תנאים מיוחדים לשטר משכנתא 

 0113-4114 שטר משכון אשראי 

 4114-4122 הסכם שכירות תפעולית )מסגרת( 

 4123-4131 הסכם הלוואה חוץ בנקאית 

 4130-4131 שטר משכון )בדרגה שניה( 

 4131-4142 רכישה באשראי )ערבות(הסכם ל 

 

 ספורט

4143-4144 הסכם בין סוכן לשחקן כדורגל 

4144-4111 הסכם העסקת שחקן כדורגל 

4110-4112 הסכם רכישת שחקן כדורגל זר 

4113-4014 הסכם שירות יעוץ ואימון קבוצת כדורגל 
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 סודיות

4014-4004 בעל מידע(-הסכם סודיות )יזם 

4004-4041 רת סודיותהסכם התחייבות לשמי 

4040-4044 הסכם סודיות, נאמנות ואי תחרות 

 4044-4041 כתב ויתור על סודיות רפואית 

 

 זכויות יוצרים

4041-4021 הסכם להוצאה לאור של ספר 

4020-4031 הסכם הוצאה לאור של ספר 

 4030-4031 הסכם לרכישת זכויות יוצרים 

 4031-4041 הסכם הפקת סרט 

 

 שונות

4041-4041 ר טרחההסכם שכ 

4040-4044 הסכם שכר טרחה 

4044-4044 הסכם שכר טרחה 

4044-4011 הסכם וטופס הרשמה למעון יום 

4010-4012 הסכם רכב מנועי 

 4013-4011 הסכם לאספקת תוכנה 

 4011-4414 הסכם התקשרות בין סוכן לחברת ביטוח 

 4414-4402 הסכם בין עירייה ליזם 

 4403-4444 רות )בתחום הצבע(הסכם בין יצרן לסוכן מכי 

 4444-4444 הסכם פרסום 

 4444-4441 הסכם פרוגרמה משרד השיכון 

 4441-4444 הסכם בוררות 

 4444-4441 ייפוי כח )אנגלית( 
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