
 החוזה ליווי רכישת דיר 
 

 שנערך ונחתם ב________________ היום ___________________
 

 ______________  _טלפון  _ת.ז. ____________ ___ _________צביקה  בין 
 

 ______________  _טלפון  _ת.ז. ____________ _____________ אביב  
 

 )"המלווה"( 
 

 "( המשקיע____________ )"_טלפון _ _____________ת.ז.  _________________ לבין 
 

 בין הצדדים הוסכם כדלקמן: 
 

מ  המשקיע .1 ב  המלווה ביקש  אותו  שתהליך  ללוות  באופן  דירה,  מספר    המלווה רכישת  יאתר 
   .שהצדדים יקבעו  דירות פוטנציאליות ויסנן אותן, בהתאם לקריטריוני החיפוש והתקציב 

  דירות_    לפחות   המלווה יציע למשקיע ,  שהמלווה יבדוק בשטח עבור המשקיע  מבין כל הדירות 
 .יום ממועד חתימת חוזה זה 45תוך  לכל המאוחר   ,מתאימות 

  באמצעות יהיה ממוכרים פרטיים ומתווכים, ובמקרה של רכישה    עבור המשקיע  חיפוש הדירות .2
ל)   תיווךהדמי  את  למתווך    ישירות  ישלם  המשקיעמתווך,   קשורים    מלווההתשלומים  אינם 

 . (לתשלום למתווך 
 : מלווה ל  המשקיעמהתשלומים  .3

 שעות עבודה ראשונות.   20עבור  , במעמד חתימת חוזה זה ש"ח  5,000 . א
 שעות עבודה נוספות.    25עבור  ש"ח  5,000 . ב
 שעות עבודה אחרונות.   25עבור  ש"ח  5,000 . ג

 תחילת עבודה. כל מראש לפני למלווה התשלומים לעיל ישולמו  
עת   רשאיהמשקיע   בכל  התהליך  את  אולם  למלווה  בוואטסאפ בהודעה    להפסיק    מים סכו, 

למלווה והמשקיע    ,ו יוחזר  לא   ששולמו  במידה  ו יגם  באמצע  התהליך  את  להפסיק    גם חליט 
 . ותדיר אחת מהאף  חתום על הסכם מכר בנוגע ל ללא  יחליט מסיבותיו שהמשקיע במידה ו

 .  לכל תשלום יש להוסיף מע"מ כחוק
) ימ   היהי  תשלוםכל   דחויידי  בנקאית  ו  ( לא  ביט  יבוצע בהעברה  במזומןאו באפליקציית  .  או 

 . עבור כל תשלום  חשבונית מסהמשקיע יקבל  
עלות    זמן נסיעות לשטח,  בין היתר  וכולל  ,ברוטו עבודה    שעות  70הליווי יימשך עד  תהליך   .4

שיחות עם  זמן  ,  לדירה הפוטנציאלית  בדיקת רחובות סמוכים   יה, זמןי הנסיעות לשטח ועלות חנ
באינטרנטזמן  שכנים,   רלוונטיים  תכנוחיפושים  בדיקות  זמן  ברשות  ,  הנדסה  במחלקת  ניות 

עלות פגישת ההכנה, בדיקות מול בעלי מקצוע שונים לפי הצורך,  ,  המקומית במידת הצורך
   .בטלפון, בוואטסאפ ובשטח  פגישות הסבר עם המשקיעשיחות ו

משפטיות .5 בדיקות  כולל  לא  דין ומימוניות  הליווי  עורך  ידי  על  בנפרד  יבוצעו  אשר  ויועץ    , 
 על חשבון המשקיע.   משכנתאות

, אולם  ות שהמלווה הציע לו לרכושה/דיר לגבי דיר  ת קנייה המשקיע לא חייב לחתום על עסק  .6
 בין שלכל דירה יש חסרונות ושאין דירה מושלמת במסגרת התקציב שלו. מהמשקיע 

  נפרד, הדבר יסוכם בלאחר רכישתה  יאתר עבורו שוכר לדירה   המלווהירצה ש  המשקיע במידה ו .7
 . בבוא העת 

 
 ולראייה באנו על החתום: 

 
 ____________________   ____________________ ות.ז.  שם

 
 

 ____________________   ____________________  חתימה
 

 המשקיע       המלווה    


