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) "החייבים" : להלן( 001928639ת.ז. ז"ל שביט יצחק   .2, 008422941שביט מסדה ת.ז.   .1 יהם שלזכויות הדון: 

  "הכס"). במוצא עילית (להלן: 3, והמצוי ברח' הזית 77חלקה  30316בכס הידוע כגוש כס ב
  

הזכויות שבדון אי מציע לשלם בעבור בחוזה המכר,  לאחר שבדקתי את הזכויות המוצעות למכירה כמפורט .1

 :(במילים____________ ₪  - ל שסך כפי שהן יהיו ביום מסירת החזקה, ) "as-is"(בכס במצבן 
בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט בחוזה ו ש"ח)__ ________________________________________

 במועדים הקובים בחוזה המכר.המכר, 
 

  ידוע לי כי: .2
 

 .י המכרזים" לא יחולו על הצעתי ו/או על הליכי המכירהדי"  
 

 .האין בהגשת הצעה זו על ידי משום התחייבות מצדכם לקבל את ההצעה או חלק ממ  
 

  כם מתחייבים לקיים "התמחרות" בין המציעיםים.איהשו  
 

  הל מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם ואף אם הסכום שהצעתיכם רשאים לבהצעתי זו או  -ה
  יהיה הגבוה מבין כל ההצעות, איכם חייבים לקבל את הצעתי.  -בתחרות פתוחה באם תתקיים 

 

  .וספות בכל שלב שהוא של הליכי המכירה תהיו רשאים לקבל הצעות  
 

 ק את הליכי המכירה בכל שלב שהוא.תהיו רשאים להפסי  
 

  היה ויופסקו הליכי המכירה ו/או לא תתקיים "התמחרות" ו/או הצעתי לא תתקבל מכל סיבה שהיא
כמפורט לעיל, לא אהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאותיי הובעות מהגשת הצעה זו ו/או מכל סיבה 

  אחרת. 
 

  י מוותר מראש ויתור סופי ומוחלט על כל  יהוצאותילא אהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגיןזקי וא ו/או
 .יםהחייבו/או כוס הכסים טעה ו/או תביעה כלפי 

 

 .הצעה שלא תוגש בהתאם לטופס זה לא תתקבל  
 

 .אי ההצעה ועליה להיות מוגשת כמות שהיאוי בתאין לבצע כל שי 

 

וא יהא ביום מסירת החזקה כפי שה )"as-is"( והמשפטיהפיזי  ןבמצב ותכס רכשהזכויות בכי  ,ידוע ליא.  .3
 .בכס

  

  .אין אחריות למצב התכוי יםסכלכוס הוכי  –בכס  המצב התכויאת בעצמי ידוע לי, כי עליי לבדוק ב.         
  

מוגשת אך והצעתי הי מצהיר, כי כל האמור בהצעה זו ובספחיה הם בבחית מידע כללי שאיו מחייב אתכם  .4
. כמו של הזכויות אותן אי מציע לרכושוהתכוי המשפטי  ןומצב הכסהפיזי של  וורק על יסוד בדיקת מצב

והיתרי הבייה  הכסבדיקות הדרשות ואי מודע לייעודו התכוי של י מצהיר כי ערכתי את כל  הכן, ה
ו לית ו ו/או לאית ה לא תהא לי ואין לי ו כסאשרכסיםכל טעס הו/או למי מטעמם הזכויותבעל , לכו. 

 

השמאי  וא/וכוס הכסים השמאי המצורפת להצעה זו איה מחייבת את  עתד- תווכי ידוע לי כי ח ,הי מצהיר .5
והיא מסרת לידיעה בלבד, וכי לא אוכל להסתמך על האמור בחוות הדעת לצורך הגשת ההצעה.  יםו/או החייב

ו/או כגד השמאי  כוס הכסיםכלפי תביעות מכל מין וסוג שהוא כן אי מצהיר כי אין ולא יהיו לי טעות ו/או 
 אם המידע בחוות הדעת איו מדויק ו/או איו כון.

  

 למדד מהצעתי ה"ל צמודה  10%קדון", ערבות בקאית אוטוומית בלתי מותית בשיעור של י"כפ צרףאי מ .6
ימים מיום דרישתכם הראשוה מהבק ומבלי שיהיה  3היתת לפירעון תוך , 2020 יולייוקר המחייה של חודש 



  2

הצעה (להלן: מיום מתן ה חודשים ארבעהעליכם לבסס את דרישתכם, ואשר תהיה בתוקף לתקופה של 
 3"). אי מתחייב להאריך את תקופת תוקפה של הערבות הבקאית לפי דרישתכם לתקופה של קדוןיהפ"

  ימים מראש, או לחילופין תהיו רשאים לדרוש את מימושה. 5חודשים וספים בהודעה של 
  

  "כוס הכסים – עו"ד י. בר הלל"קדון יהיה לפקודתו של יהפ         
  

קדון שייתן על ידי יהיה בשיק בקאי, הי מצהיר כי הובהר לי שהשיק יפרע רק לאחר אישור יבמידה והפ .7
 בר הלל.  י. כמפורט להלן, ובכפוף לשיקול דעתו של עו"ד בירושלים רשמת ההוצאה לפועלהצעתי על ידי ע"י 

 

יהיה לו תוקף,  לא שייעשה בולא ייעשה כל שיוי בחוזה המכר וכל שיוי  רצ"ב חוזה מכר חתום על ידי.   א.  .8
  (ב) להלן. "קמלבד שיוי כמפורט בס

  

לתקן את חוזה  רשאים הצעה גבוהה יותר, תהיו אציעלאחר חתימתי על חוזה המכר,  אם בשלב כלשהו  ב. 
  תאריך מאוחר יותר. המכר באופן שבחוזה המכר ייכתב הסכום הגבוה יותר שאציע בכל

  .בירושלים בית המשפט המחוזיר עד לאישורו ע"י לתקן את חוזה המכבוסף תהיו רשאים               
 

, וכי בירושלים כב' רשמת ההוצאה לפועלשל  ההי מצהיר כי הובהר לי, שקבלת הצעתי כפופה לאישור .9
 כב' רשמת ההוצאה לפועלש ק לאחרור כםקפו אלא אך ורק לאחר שיחתם על ידחוזה המכר לא יכס לתו

 המכירה.אשר את ת בירושלים
  

כב' רשמת ההוצאה  כי ,ידוע לי כי תהיו רשאים לגבות את סכום הפיקדון מיד עם משלוח הודעתכם אלי .10
  כס.זכויות בהת את מכיר האישר בירושלים לפועל

 

כי אם לא אעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיי על פי הצעה זו או אם אחזור בי מהצעתי , הי מתחייב בזה .11
ו/או אם אסה לתאם הצעות או להשפיע על מציעים אחרים להימע   הפתוחה ה"ל או מהצעתי בתחרות

ו/או אם לא אחתום על חוזה המכר בוסח המצ"ב, אשלם לכם  מלהציע הצעות או להציע הצעות מוכות 
כי תהיו רשאים לחלט את כל הסכום כפיצוי  ,פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום השווה לפיקדון. ידוע לי

רך מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם לתבוע "ביצוע בעין" או לתבוע כל סעד אחר המוקה לכם מוסכם ומוע
  על פי החוק ו/או על פי כל דין.

 

כי הצעתי זו וכל הצעה גבוהה יותר שאציע בתחרות הפתוחה מוצעות ויוצעו לאחר שקראתי  ,אי מצהיר .12
י ברשויות את זכויות , ולאחר שבדקתהכסת ובדקתי א בכסחוזה המכר, ולאחר שביקרתי  והבתי היטב את

ואי מוותר בזה  לכסייה שיתו ו/או לא יתו ואת היתרי הב הכס, את מצבו התכוי של בכס יםהחייב
 .הכסו/או בגין מצבו התכוי של  בכס יםהחייבו/או בזכויות  בכסבדבר מום או פגם  על כל טעה

 

  בדרך כלשהי.ידוע לי שלא תשלמו דמי תיווך  .13
  בכבוד רב,

  
   _________________  

  חתימה  
  שם המציע: ______________   תאריך: _________________

  
  מס' ת.ז./חברה : __________    כתובתו: ________________

  
  פקס': __________________      טלפון: _________________

  
  :לוטה

- (שלום י 36330-10-13, פס"ד בה"פ (ללא תחשיב שווי) הערכת שמאי, כוס כסיםמיוי צו , סח טאבו, הסכם המכר
  .ם), מסמכים שוים בקשר לבעלי הזכויות הרשומים בטאבו במושע
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