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 : הצדדי� מודי� בהודאה גמורה כי

שכירות  חיוב ממו
 או כל , לרבות מכר, ל"י� וההקנאות המתוארות בהסכ� הנאת כל הפעולות החיוב .1
ביצעו הצדדי� באופ
 של , בי
 שנוסחו בחוזה בלשו
 חיוב או בלשו
 קני
, התחייבות למעשה או מת
 זכות

כמו . הקנאת זכויות ויצירת החיובי� הממוניי� מעכשיו באופ
 היותר מועיל על פי ההלכה, הקנאת הנכסי�

  . שעבדו הצדדי� כל נכסיה� לאות� חיובי�, כ

על כל החיובי� שהתחייבו ועל , ב כדת וכדי
 על כל הקנייני� שהקנו"כמו כ
 קבלו הצדדי� קני
 סודר בדל .2
ועוד הקנו על כל אלה בכל קני
 המועיל לפי דעת כל , כל  השעבודי� המפורטי� בהסכ� ובנספח זה

 .הפוסקי� כל דבר לפי קניינו

וג� התנו שבא� לא נית
 לתת תוק$ על פי ההלכה לאחד מ
 , ה על כל חיוב וקני
 בנפרדהקני
 נעש .3
 .לא יהיה בכ� כדי לבטל תוק$ שאר חיובי החוזה מ
 הטע� שנעשו כאחד, החיובי� או הקנייני�

 . כתנאי בני גד ובני ראוב
 וכחומר כל תנאי�, ל נעשו כתיקו
 חכמי�"כל התנאי� שנעשו בחוזה הנ .4

דלא כאסמכתא ודלא כטופסי , בפני בית די
 חשוב, כל הקנייני� והקנסות בהסכ� זה נעשו בקני
 גמור .5
 . וה
 על פי חוקי המדינה, ק"ה
 על פי די
 תוה, דשטרי באופ
 היותר מועיל

 .נוסח בנק המזרחיהתא� לבו, סקא כתיקו
 חכמי�יכל תנאי הסכ� זה הנ� על פי היתר ע .6

ושכל ספק בלשו
 , פי סברת הפוסקי� המקיימי� את החוזה ונספח זההצדדי� קבלו עליה� לדו
 על  .7
 .ההסכ� או הנספח יהיה נידו
 לקיומו כפי המשתמע ממנו ולא לבטולו

בי
 הנובע באופ
 ישיר , כי כל סכסו� או חילוקי דעות בי
 הצדדי� בקשר להסכ� זה,  הצדדי� מסכימי� .8
יועבר להכרעתו של בית הדי
   , פירושו תחולתו או תוקפו, ה
 ביחס לביצועו, ובי
 הנובע באופ
 עקי$ ממנו

י סדרי הדי
 הנהוגי� באותו בית די
 וחתימת� על הסכ� זה כדי
 חתימת� "עפ"  משפט והלכה בישראל"
 .על שטר בוררות
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