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 מירשם והסדר המקרקעיןאגף ה/משרד המשפטים
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 _____________השטר' מס
 

 שטר משכנתה
 

 ה"ו ה/שקל חדש שקבל( _________ )_____________________השטר הזה מעיד שתמורת הסך 
 

 _______________. ז.ת' מס_________________________________________ 

 ים/הממשכן {                                                                                                                 

 _______________. ז.ת' מס________________________________________ 
 

 ה "מאת ה
 

 _______________. ז.ת' מס_________________________________________ 

 י /בעל{                                                                                                                 

 המשכנתה_______________     . ז.ת' מס________________________________________ 
 

ימושכנו המקרקעין הנזכרים , אמורים כ/ו הממשכן/ל שתמורת התשלום שקיבל"מסכימים בזה הצדדים הנ
י המקרקעין הנזכרים /שהם בעל/ים בזה שהוא/ים מצהיר/הממשכן. והם יהוו ערובה לתשלום, ברשימה

התנאים המיוחדים של המשכנתא . פרט למפורטים להלן, ברשימה והם נקיים מכל ערעור זכות צד שלישי
 . המצורפים לשטר זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו

 
 י מ ה ה ר ש

 ______________________הישוב
 

הספר ' מס
 או הגוש

הדף ' מס
 או החלקה

 השטח 
 

תיאור המקרקעין  החלק  הזכות
הממושכנים או גבולותיהם 

 דונם ר"מ והשעבודים  

       

 
 "ים/הממשכן"חתימת               " י המשכנתה/בעל"חתימת 
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 אימות חתימת השטר
 

 ד או רשם "ימולא בפני עו
 

ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי , ים ובעלי המשכנתה/ו לפני הממשכן/אני מעיד כי היום התייצב
להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר 

 . ונםחתמו לפני מרצ, ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי
 

ניהול )לתקנות המקרקעין ( א)16(/ב)14אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 
 .  1969 –ל "התש( ורישום

 
________________         _________________     ____________________ 

 חתימה            (שם וכתובת)חותמת     תאריך  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ד "ימולא כאשר נעשה בפני עו
 

ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות , ים/ו לפני הממשכן/אני מעיד כי היום התייצב
ות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובע

 . חתמו לפני מרצונם, הובן להם כראוי
 

( ניהול ורישום)לתקנות המקרקעין ( א)16אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 
 .    1969 –ל "התש

 
________________         _________________     ____________________ 

 חתימה            (וכתובתשם )חותמת     תאריך  

 -------------------------------------------------------------------------------

 ד "ימולא כאשר נעשה בפני עו
 

את מהות  ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם, י המשכנתה/ו לפני בעל/אני מעיד כי היום התייצב
העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר 

 . חתמו לפני מרצונם, הובן להם כראוי
 

( ניהול ורישום)לתקנות המקרקעין ( א)16אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 
 .  1969 –ל "התש

 
       

________________         _________________     ____________________ 

 חתימה            (שם וכתובת)חותמת     תאריך  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : לשימוש רשם המקרקעין

 א י ש ו ר

 
 .  1969 -ט"לחוק המקרקעין התשכ( א)7אושרה לרישום בהתאם לסעיף העיסקה 

 
 

_____________________             ______________________ 
  רשם המקרקעין         תאריך           

 



 

 
 

 פרטי המוסד החינוכי
 

          : שם הישוב
       : עמותה/רשת/שם הרשות
         : שם המוסד

         :סמל המוסד
           :גוש

          :חלקה
    : אושרה בתאריך    :ע"מספר תב

         :מספר מגרש
        :פרוגרמה מתאריך

      : מספר תיק תכנית במשרד החינוך
 
 

 התנאים המיוחדים של שטר המשכנתה
 
 

השטר (. "השטר העיקרי: "להלן)תנאים מיוחדים אלה מהווים חלק בלתי נפרד משטר המשכתנה 
שטר "או " שטר המשכנתה: "להלן)ביחד מהווים מסמך אחד , העיקרי ותנאים מיוחדים אלה

 "(.שטר זה"או , "משכנתא זה
 

י מדינת ישראל באמצעות משרד "ובהתאם למסמכים שנחתמו או שיחתמו ע הואיל
או יקבל הממשכן ממשרד החינוך כספים /קיבל ו, י הממשכן"או ע/החינוך ו

או /בנית מוסד חינוכי ו: "להלן)או שיפוצו /או חידושו ו/חינוכי ולבניית מוסד 
 .בסכום הנקוב בשטר העיקרי"( או הקמה/בניה ו

 
השואל של הנכס המתואר ברשימה בשטר / החוכר / והממשכן הוא הבעלים  והואיל

 ;משכנתה זה
 

יל והמשרד מסכים לתת לממשכן את הכספים לבניית המוסד החינוכי כמפורט לע והואיל
להבטחת כל התחייבויות הממשכן בהתאם , כנגד רשום משכנתה על הנכס

 ;ל ושטר המשכנתה"למסמכים הנ
 

והממשכן התחייב תמורת הכספים שניתנו או שינתנו על ידי משרד החינוך  והואיל
י המסמכים "או שיגיעו למשרד החינוך עפ/לממשכן ויתר התשלומים המגיעים ו

למשכן ולשעבד לזכות , לשטר המשכנתה -6ו 5ים וכן על פי האמור בסעיפ, ל"הנ
בלי השתתפות עם אחרים את כל זכויותיו , משרד החינוך במשכנתה ראשונה

 ;כמפורט ברשימה המהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים המיוחדים, בנכס
 

 
 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 
 .נפרד מהתנאים המיוחדים המבוא דלעיל לתנאים המיוחדים הינו חלק בלתי   .1
 
  -: בתנאים אלה   .2

, "(המשרד"או " משרד החינוך: "להלן)משרד החינוך  –משמע במקרה דנן " מדינת ישראל"
 .הבאים מכוחו וכן כל מי שעברה אליו זכות כלשהי לפי שטר זה

הכל לפי שמסתבר מחתימותיהם על , משמע אחד או אחדים או תאגיד, לפי הענין, "הממשכן"
מנהלי העזבון שלהם וכן מי שייצג , יורשיהם, אפוטרופסיהם, זה וכן הבאים מכוחם שטר

 .אותם מדי פעם
המקרקעין הממושכנים לפי שטר משכנתה זה המתוארים ברשימה  –" הנכסים"-"הנכס"

ב וכל הזכויות בהן של הממשכן הכוללים את "שבשטר העיקרי ובתרשים המגרש המצ



 

 
 

את כל  , ות/ים הקיימים כעת או שיוקמו בעתיד על הקרקעאת כל המבנים והבניינ, הקרקע
את כל המחובר כעת או שיחובר , ות/הנטיעות הנטועות כעת או שיינטעו בעתיד על הקרקע

, צינורות, מכונות, ות ואל המבנים והבניינים האמורים ובכלל זה ציוד/בעתיד אל הקרקע
, ות/את כל הפירות של הקרקע. חשמל וכל חיבור אחר, אינסטלציה של מים, מיזוג אוויר

ואת , ושכר החכירה, שכר הדירה, את כל התשלומים, הנטיעות האמורים, הבניינים, המבנים
או יהיו בעתיד מן הנכסים /הזכיונות וההכנסות הנובעים ו, טובות הנאה, כל יתר הזכויות

 .האמורים הקשורים אליהם
 
בית ספר על /ש לבניית גן ילדיםההצהרה בדבר התאמת מגר –בשלב ראשון  –" מסמכים"

י משרד "תכנית אדריכלית מאושרת ע, (אישור לתכנון)פרוגרמה  –ולאחר מכן . נספחיה
 .החינוך ומסמכים בנוגע לתקציב בנית המוסד הנדון

 
או שיתן המשרד לצורך בנית המוסד /כספי ההקצאות התקציביות שנתן ו –" כספי התקצוב"

 .הנדון
 
 :החזר כספי התקצוב  .3

ממשכן מתחייב לשלם למשרד החינוך או לפקודתו את כספי התקצוב בצירוף הפרשי ה
או יעשה שימוש /באם יהפוך ו, ריבית ויתר התשלומים המגיעים למשרד החינוך, הצמדה

שלא לצורך מוסד חינוכי , או בחלקו, במבנה המוסד החינוכי אשר נבנה בסיוע כספי התקצוב
או נתן המשרד את /סד החינוכי הספציפי שלשמו יתן ואו לצורך מוסד חינוכי אחר מהמו/ו

, שנה מבנית המבנה שנבנה בסיוע כספי התקצוב 50וזאת תוך , י הפרוגרמה"כספי התקצוב עפ
או יבנה מבנה אחר כלשהו ללא הסכמת משרד החינוך על גבי המקרקעין שעליהם יבנה /ו

 . ושטר המשכנתהוכן למלא אחר כל שאר תנאי הסכם הפרוגרמה , המוסד החינוכי
  

 :הצהרות הממשכן .4
הממשכן מצהיר ומאשר בזה כי הוא הבעלים היחיד והבלעדי של הנכס ואם יש לו זכות  .א

וכי הנכס , כי הנו החוכר או השואל היחיד והבלעדי של הנכס, חכירה או שאילה בנכס
, או זכות מכל סוג שהוא, הערת אזהרה, תביעה, עיקול , שעבוד, חופשי מכל משכנתה

או , להשכירו או למשכנו, גורם כלשהו לרבות זכויות שכירות וכי לא התחייב למכרול
 .להחכירו או להקנות בו כל זכות אחרת לצד שלישי

 
הממשכן מצהיר ומתחייב בזה כי אם וככל שהינו בעל זכות החכירה או השאילה בנכס הרי  .ב

ים ממועד רישום שנ 10 -שנים ובכל מקרה לא תפחת מ 49שזכותו זו הינה לתקופה של 
 .י שטר משכנתא זה"המשכנתא עפ

 
כי לא עשה כל מעשה של פשיטת רגל וכי לא הוגשו נגדו כל , הממשכן מצהיר ומתחייב בזה .ג

 .או נאמן/או מנהל ו/או למינוי מפרק ו/או לכינוס נכסים ו/בקשה לפשיטת רגל ו
   
דריכלית ים בהתאם לתכנית הא/הממשכן מצהיר ומתחייב כי ידאג להקמת המבנה .ד

 .י משרד החינוך"שאושרה או שתאושר למוסד ע
 
 :משכנתה .5

לשם הבטחת שימוש הממשכן בכספי התקצוב לצורך בנית המוסד החינוכי הספציפי  .א
ממשכן בזה , או שתוצא למוסד החינוכי הספציפי/י הפרוגרמה שהוצאה ו"עפ, בלבד

 .הממשכן את הנכס לזכות משרד החינוך או לפקודתו
 
או שיגיעו למשרד /עבור כל הסכומים המגיעים ו, ש בתור בטחון חוזרמשכנתה זו תשמ .ב

או שינתנו בעתיד בין שהסכומים /מכל מין וסוג שהוא שניתנו בעבר ו, החינוך מהממשכן 
מגיעים מאת הממשכן לבד או ביחד עם אחרים בין שהם עומדים לפרעון לפני חתימת שטר 

אם קבל או יקבל . יעמדו לפרעון לאחר מכןמשכנתה זה או הוצאתו לפועל ובין שיגיעו או 
או מאחרים בגין אותם סכומים המובטחים /משרד החינוך בטחונות אחרים מהממשכן ו

על ידי שטר משכנתה זה תהיה המשכנתה הזו נוספת על כל בטחונות אחרים כאלה ולא 
המשכנתה הזו תשאר בתוקפה ולא תמחק מפנקסי , תשפיע עליהם ולא תושפע על ידיהם

מספר השעבודים אצל רשם החברות ומספרי הממשכן כל עוד מגיעים או , מקרקעיןה
, התחייבות, עשויים להגיע למשרד החינוך סכומים כלשהם מאת הממשכן לפי כל חוזה

, או אחרת באיזה אופן שהוא ומאיזו סיבה שהיא, כתב שפוי או כתב אחר כלשהו, ערבות



 

 
 

מהממשכן מכל מקור שהוא וכל עוד לא , לרבות סכומים שיגיעו בעתיד למשרד החינוך
 .     מסר משרד החינוך לממשכן הצהרה בכתב כי אין הוא מתנגד לשחרור המשכנתה הזו

 
 :תוקף המשכנתה .6

שנה מעת רישומה וממועד  50המשכנתה הנוצרת לפי שטר זה תהיה בעלת תוקף למשך  .א
 .שנתן משרד החינוךבנית המוסד החינוכי אשר נבנה בסיוע כספי התקצוב / תחילת הקמת 

 
מבלי למעט מכלליות האמור לעיל בסעיף זה תשאר המשכנתה הזו בתוקפה המלא גם  .ב

 :בין בהסכמת הממשכן או בלעדיה ואף בלי מתן הודעה לו, במקרה שמשרד החינוך
 

לרבות על פי , יקטין או יגדיל את סכום התקצוב שנתן או יתן לממשכן, ישנה, יפסיק .1
 .או שטר משכנתה זה/צוב והמסמכים למתן כספי התק

 
יתן לממשכן הנחות או יסכים לשינויים לרבות שינויים יסודיים בתנאי המסמכים  .2

בין שנעשה בעבר ובין , או שטר משכנתה זה בכל הסכם בכתב/למתן כספי התקצוב ו
 .בין משרד החינוך והממשכן, שיעשה בעתיד

 
 :התחייבויות שונות .7

הוא לא , וך כי במשך כל זמן תקפו של שטר זההממשכן מתחייב בזה כלפי משרד החינ .א
או כל חלק ממנו וכי לא , לא יחלק ולא ימשכן ולא ישעבד את הנכס, ימכור ולא יעביר

, ישכיר ולא ימסור את החזקה עליו או את השימוש בו או בכל חלק ממנו על סמך שכירות
תחילה את  אלא אם ישיג על כך, חכירה או כל הסכם או סדור אחר לכל תקופה שהיא

והדבר ייעשה בהתאם לתנאי ההסכמה של משרד , הסכמת משרד החינוך מראש ובכתב
 .החינוך

 
 –במקרה שהמשכנתה תהיה על זכות חכירה או חכירת משנה  –כמו כן מתחייב הממשכן  .ב

לא להסכים ולא להרשות כל שינוי בתנאי החכירה או חכירת המשנה אלא בהסכמת משרד 
 .החינוך בכתב ומראש

 
שטר , ממשכן מתחייב למלא את כל תנאי ההסכם והמסמכים למתן כספי תקצובה .ג

 . משכנתה זה וכל שאר התחייבויותיו כלפי משרד החינוך כפי שהם כיום וכפי שיהיו בעתיד
 
 

 :החזקת הנכס .8
וכי הוא מתחייב להחזיקו במצב , או נבנה במצב תקין/הממשכן מצהיר כי הנכס יבנה ו .א

. ם בפעם התיקונים הדרושים להחזקתו התקינה והראויה לשמושתקין ולהכניס בו מדי פע
 .בכל מקרה של נזק או ליקוי בנכס מתחייב הממשכן להודיע בכתב על כך למשרד החינוך

 
כל תשלומי , דמי בטוח, הממשכן מתחייב לשלם במועדם את כל המסים וההיטלים .ב

ם החלים מזמן לזמן את דמי החכירה וכל התשלומים האחרי, הארנונות לסוגיהם, החובה
כמו כן מצהיר הממשכן כי שילם את כל , על הנכס או על הממשכן עקב זכותו בנכס

על הממשכן להמציא . או על הנכס עד יום חתימת שטר זה/ל החלים עליו ו"התשלומים הנ
למשרד החינוך מיד עם דרישתו הראשונה את כל הקבלות והאישורים הקשורים 

 .בתשלומים אלה
 
ייב למלא אחרי כל חוזה חכירה או חוזה אחר באם קיים חוזה כזה לגבי הממשכן מתח .ג

 .הנכס
 
 :העמדת כספי התקצוב לפרעון מיידי .9

בכל אחד מהמקרים הבאים או בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף המקביל במסמכים 
יהיה משרד החינוך רשאי להעמיד לפרעון מיידי ולתבוע את פרעון כל , ל ובכללם הפרוגרמה"הנ

הוצאות וכל סכומים , הסכומים הנלווים, הריבית, הפרשי הצמדה, יתרת כספי התקצוב
וכן לפי שיקול דעתו להוציא לפועל , אחרים שהממשכן יהיה חייב למשרד החינוך באותה שעה

שטר משכנתה זה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד משפטי אחר שיעמוד לרשות משרד החינוך על פי 
 :כל דין



 

 
 

או בניה של המוסד /שימוש בכספי התקצוב שלא לצורך הקמה ואם הממשכן יעשה  .א
 .החינוכי הספציפי

  
שימוש במבנה שנבנה בסיוע , ללא אישור מוקדם של משרד החינוך, אם הממשכן יעשה .ב

כספי התקצוב שלא לצורך המוסד  החינוכי הספציפי שלשמו ניתנו הכספים וזאת במשך 
המוקדם מבין , ישום שטר משכנתא זהשנה ממועד תחילת הבניה או ר 50תקופה של 

 .השניים
 

ים /או חדר/ים ו/אם הממשכן יבנה על המגרש המיועד למוסד החינוכי הספציפי מבנה .ג
י משרד "או שלא נכללו בתכנית האדריכלית שאושרה למוסד ע/שלא נכללו בפרוגרמה ו

 . החינוך
 

כן לא יגיע אם המוסד החינוכי הספציפי שלשמו ניתנו כספי התקצוב יסגר והממש .ד
 .להסכמה עם משרד החינוך בדבר אופן ניצול המבנים

 
אם המוסד החינוכי הספציפי שלשמו ניתנו כספי התקצוב יצטמצם ויווצר עודף שטחים  .ה

י הפרוגרמה של משרד "מהשטחים המגיעים למוסד עפ 30%בנויים בהיקף העולה על 
 .ל השטחים העודפיםוהממשכן לא יגיע להסכמה עם המשרד בדבר אופן ניצו, החינוך

 
אם ימונה כונס נכסים לממשכן או לעסקי הממשכן או לעסקי אחד מיחידיו או לרכושם או  .ו

 .לחלק מרכושו של הממשכן או של כל אחד מיחידיו
 

אם הממשכן או אחד מיחידיו יחסל את עסקיו או יעשה מעשה פשיטת רגל או אם יגיע  .ז
 .להסדר עם נושיו

 
, או מנהל או מפרק זמני לממשכן/וימונה כונס נכסים ו ,אם הממשכן הינו גוף משפטי .ח

או אם יוצא נגדו צו , או אם הממשכן יקבל החלטת פירוק, או לרכושו/לעסקי הממשכן ו
 .או אם הממשכן יימחק מספרי רשם החברות, פירוק

 
אם תארע שריפה או תקלה חמורה אחרת בנכס או בחלק ממנו ומשרד החינוך יחשוש  .ט

יוכל הממשכן לקיים התחייבות כלשהיא מההתחייבויות כלפי משרד  שכתוצאה ממנה לא
 .החינוך

 
אם תעשה פעולת הוצאה לפועל כלשהיא לגבי , אם יוטל עיקול על הנכס או על חלק ממנו .י

יום מתאריך  30הנכס או חלק ממנו והעיקול או פעולת ההוצאה לפועל לא יופסק תוך 
 .הטלת העיקול או עשיית פעולת ההוצאה לפועל

 
ימסור או יעביר בכל דרך שהיא את הנכס או , ישכיר או יחכיר, ימשכן, אם הממשכן ימכור .יא

או בנגוד לתנאי הסכמת , מבלי שיקבל את הסכמת משרד החינוך מראש ובכתב, חלק ממנו
 .משרד החינוך

 
אם הממשכן לא יקיים התחייבות או חובה כלשהיא המוטלת עליו על פי המסמכים  .יב

 .ושטר משכנתה זהובכללם הפרוגרמה 
 

אם יתקן את תזכירו את תקנותיו או יקצה או יסכים , אם הממשכן הינו גוף משפטי .יג
ז "להעברתן של מניות או של זכויות חבר או מניות רשומות בשם בעליהם למניות למוכ

 .מבלי שיקבל את הסכמת משרד החינוך מראש ובכתב, ולהיפך
 

 .תנאי כלשהוא מתנאי החכירהאם הוא יפר  –באם הממשכן הינו חוכר הנכס  .יד
             

 :מימוש המשכנתה .11
יועמדו לפרעון יחד עמם גם , 9כאמור בסעיף , אם יועמדו כספי התקצוב לפרעון מיידי .א

הסכומים הנוספים וכל הסכומים האחרים , ההוצאות, הריבית, הפרשי ההצמדה
אם לא הגיע זמן  ובין, בין אם הגיע זמן פרעונם, שהממשכן יהיה חייב למשרד החינוך

ומשרד החינוך יהיה זכאי אך לא חייב להגיש תביעות כנגד הממשכן על כל יתרת , פרעונם



 

 
 

מבלי שהדבר יפגע או יגרע מזכותו של משרד החינוך להגיש תביעות , כספי התקצוב
 .נוספות לגבי יתרת כספי התקצוב

 
א לפועל את לעיל יהיה משרד החינוך זכאי להוצי( א)מבלי לפגוע באמור בפסקה  .ב

או /כמו כן יהיה המשרד זכאי להגיש בקשות למנות לממשכן כונס נכסים ו, המשכנתה
 .או נאמן לצורך גביית הסכומים אשר יגיעו למשרד החינוך/מפרק ו

או כל אדם הבא /במקרה של הוצאה לפועל של שטר משכנתה זה לא יהיו הממשכן ו
אם יהיו כאלה או כל אדם אחר , שנהבמקומו או מכוחו של הממשכן או מישהו מדיירי המ

לחוק הגנת הדייר  33מוגן בכוח חוקי הגנת הדייר לרבות סעיף , או יחזיק בו/שיהיה בנכס ו
לחוק ההוצאה לפועל  -39ו 38וכן לא יהיה מוגן על פי הסעיפים  -1972ב"תשל( נוסח משולב)

אחר שהוא שישנו  על תיקוניהם או מכוח כל חוק להגנת הדיירים או כל חוק -1967ז"תשכ
הממשכן וכל הבאים במקומו . ל"או במקום החוקים הנ/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/כיום ו

או מכוחו וכל דיירי המשנה אם יהיו כאלה וכל האנשים האחרים שיהיו בנכס יהיו חייבים 
לסלק את ידם מהנכס ולמסור אותו למשרד החינוך ולגרום לכך שהנכס , לפנות את הנכס

, החינוך מיד עם דרישתו הראשונה כשהוא פנוי לחלוטין מכל אדם וחפץ ימסר למשרד
או /ש ו"מסכים כי ביהמ, הממשכן. או לדרוש תמורה כל שהיא עבור זאת/מבלי לקבל ו

 .פ יפסקו לחובתו ריבית מירבית"ראש ההוצל
     

במקרה שהפדיון הנקי ממכירת הנכס לא יספיק לכיסוי הסכומים שיגיעו למשרד החינוך  .ג
מתחייב בזה הממשכן לשלם למשרד החינוך את ההפרש מיד לפי דרישתו הראשונה של 

וריבית בשיעור שיהיה נהוג אותה עת בבנקים על , המשרד בצרוף הפרשי ההצמדה
 .פיגורים

 
 
 :מינוי כונס נכסים .11

בכל אחד מהמקרים בהם רשאי משרד החינוך להוציא לפועל את המשכנתה לפי שטר משכנתה 
ינוך יהא רשאי למנות בין באופן זמני ובין באופן קבוע בין בעצמו ובין על ידי משרד הח, זה

כל אדם ככונס , לפי ראות עיני משרד החינוך, או על ידי בית המשפט/לשכת ההוצאה לפועל ו
או /או מפרק ו/כל כונס נכסים ו. או כנאמן על הנכס/או כמפרק ו/או כמקבל עסקים ו/נכסים ו

 :עיל ייחשב כבא כוח הממשכן ויהיה רשאי בין השארנאמן שימונה כאמור ל
 
 .לקבל לרשותו את הנכס .א
 
ולהעבירו בכל אופן אחר לפי , או כל חלק ממנו, למכור את הנכס ואת רכושו של הממשכן .ב

 .התנאים שימצא לנכון
     
 :רישום המשכנתה בלשכת רישום המקרקעין .12

על הממשכן . שם רישום המשכנתהעל הממשכן להכין על חשבונו את כל המסמכים הדרושים ל
במועד ובמקום שיקבע על ידי משרד החינוך ולרשום את , להופיע בלשכת רישום המקרקעין

 .המשכנתה
 

 :הוצאות .13
התשלומים ושכר טרחה הכרוכים במשלוח התראות בין על ידי משרד החינוך , כל ההוצאות

או בהוצאה לפועל של או על ידי מי שייצג את משרד החינוך לממשכן בתביעה משפטית /ו
או של הוצאה לפועל של המשכנתה אשר המשרד ישא בהן /או הפרוגרמה ו/הסכם התקצוב ו

על הממשכן לשלם סכומים אלה עם דרישתו . יחולו על הממשכן, בין מרצון ובין שלא מרצון
אי תשלומם במועד יגרור אחריו תשלום ריבית מירבית כאמור . הראשונה של משרד החינוך

 .לעיל
ל "תהיינה ההוצאות הנ, ל לרבות הריבית עליהן"עד לסילוקן המלא של כל ההוצאות הנ

 .מובטחות על ידי שטר משכנתה זה כחלק מהסכומים אותם בא שטר משכנתה זה להבטיח
    
 :הודעות .14

כל דרישת תשלום או כל מסמך אחר או הודעה לפי שטר זה וכן כל הזמנה או הודעה אחרת 
מותר למסור לו באופן אישי או על ידי מכתב , שיש למסרה לממשכן בנוגע לפעולה משפטית

בדואר ואם ישלח מכתב בדואר כאמור ייחשב כאילו נמסר לאחר תום ארבעים ושמונה שעות 



 

 
 

נמסר , לשם הוכחת מסירה זו יהיה די להוכיח שהמסמך שצריך היה להימסר, מזמן שליחתו
 .באופן אישי או נשלח על פי כתובת נאותה

 
 :אחריות הממשכן    

אחראים כולם ביחד וכל , במידה ויש יותר מחותם אחד –כל אחד מן החותמים על שטר זה 
ולקיום כל תנאי מן , אחד לחוד לביצוע כל אחת מן ההתחייבויות וההוראות הכלולות בשטר זה

 .התנאים הכלולים בו
 
 :ממשכן שהוא תאגיד .15

אחראים אישית כלפי הבנק אם יוכח כי , ואם נחתם שטר זה על ידי תאגיד יהיו החותמים בשמ
 .החתימה אינה מחייבת את התאגיד או חורגת מגבולות סמכותו

   
 :העברת זכויות .16

הממשכן מסכים בזה כי משרד החינוך יהיה רשאי לעביר בכל עת וללא צורך בקבלת הסכמה 
שהוא או לכל גוף משפטי /נוספת מהממשכן את המשכנתה או חלק ממנה בכל עת לכל אדם ו

הנעבר יהיה אף רשאי להמשיך ולהעביר את . יחד עם החוב המובטח  על ידה כולו או מקצתו
 . המשכנתה לאחר כפי שימצא לנכון

 
  
 :מקום השיפוט .17

מקום השיפוט היחודי בקשר לכל האמור בשטר זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז 
טיים נגד הממשכן גם בכל בית ירושלים אולם משרד החינוך יהיה רשאי לנקוט באמצעים משפ

 .משפט אחר שיש לו סמכות עניינית
  

 :כתובות הצדדים .18
כתובת משרד החינוך לצורך שטר משכנתה זה הינה כאמור בשטר המשכנתה אלא אם כן 

כתובת הממשכן לצורך שטר משכנתה זה . משרד החינוך יודיע בכתב לממשכן על כתובת אחרת
רוגרמה או במקום הימצא הנכס הכל לפי שיקול דעתו או בפ/הינה כאמור בהסכם התקצוב ו

 .של משרד החינוך
  

 :ויתור על הודעות .19
הממשכן מוותר על משלוח הודעות רשמיות או אחרות בקשר עם הפרת כל תנאי מתנאי שטר 

 .משכנתה זה
 

 :כותרות שוליים .21
 .כותרות השוליים אינן מהוות חלק משטר זה והינן לנוחיות בלבד

 
 :ייםהודעה על שינו .21

אם יחול , הממשכן מתחייב להודיע למשרד החינוך בכתב ובדואר רשום על כל שינוי שיחול
לא הודיע . או בכל פרט אחר המופיע בשטר משכנתה זה או בהסכם ההלוואה/ו, כתובתו, בשמו

ישא , משרד החינוך נאלץ להוציא הוצאות לאתר את כתובתו, הממשכן על שינוי כאמור
 .רהממשכן בהוצאות האתו

 

 
 

 -: ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

__________________________________      ______________________________ 
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