
 אריך :____________ ת        

       לכבוד                          
     עו"ד   עדינה וויל,

       כונסת נכסיםבתוקף תפקידה כ 

    עדינה וויל משרד עורכי דין 

     , נהריה 26מרחוב שד' הגעתון 

   9925320-04פקס:  ; 9923864-04טל : 

 

 __________   ת.ז./ ח.פ. ________________ ._____1                     פרטי המציע :

 _ מרחוב ________________ עיר__________________                                            

 טלפון :_________________ פקס:_________________                                             

 

 ./ ח.פ. ________________ . _______________   ת.ז2                                           

 __________ עיר__________________ מרחוב ______                                           

 ________ פקס:________________ טלפון :_________                                           

 

   ,רחבת ידיים  ,איכותיתוילה  -ס מקרקעין בנכ זכויותלרכישת ת בלתי חוזרהצעה  :הנדון 

   ישוב רמת צבי ב

הצעות,   להצעת  ההזמנה  בפרסום  שעיינתי  בזלאחר  לרכישת    אתניתנת  הממשכנים  של    םיהזכויותהצעתי 
פסלר   דוד  055247324ת.ז  אילן  גוש  כ   הידועיםמקרקעין  ב  ")יםנכהממש "  (להלן:  003923042ת.ז    ופסלר 

דו    40מגרש    69לקה  ח  17091 וילה חד משפחתית,   554  -כ  תף, בשטח  רשום שלקומתית מעל קומת מר, 
 -בין היתר תהכולל צבי,רמת שוב ביר, מ" 340 -, שטח בנוי של כמ"ר

 

 קומת מרתף: ממ"ד, מרתף וחניה מקורה;  -

מבואה  - כניסה:  כ חד  ,קומת  חדר  מזווה,  מטבח,  מגורים,  חדר  שירותים,  שינהביסה,  חדר  ר   +
 וחצר;   דיוה, חדר ארונות, חדר, סטוחצר

 ומרפסת;  רי רחצהחדרים הכוללים חד 3קומה א':  -

 . ") הנכס: "להלן(

 
 .בתוספת מע"מ כדין ככל שיחולהצעתי הכספית לרכישה עומדת על סך של : _______________ ₪  .1
 
זוהל .2 , מי מהםו/או    י הנכסיםנסכולפקודת    שיק בנקאיאו    אוטונומית  בנקאיתערבות    פתמצור  צעה 

 .2עה המפורט בסעיף מסכום ההצ 10%בשיעור של 
 
אם אסרב לחתום על הסכם בנוסח  ו/או לא אעמוד בתנאי הצעתי ו/או  כי אם אחזור מהצעתי    ידוע לי .3

ת או השיק הבנקאי, לפי קאי הבנ ות  הערב  תחולט  לאחר אישור הצעתי,  נסת הנכסיםוכשנקבע על ידי  



זאת מבלי לגרוע מזכות  חת נזק.  רך בהוכפיצוי מוסכם ללא צוי כי הערבות מהווה  ם עלמוסכ  העניין.
  לכל סעד נוסף על פי כל דין ו/או הסכם לרבות סעד של אכיפה. כונסת הנכסים

 
כונסת  כי אין  עלי ו  מוטלת  ,ור בוקששא הנכס, התאמתו לצרכי וכל נוע לי כי האחריות לבדיקת הידו .4

)  As is – Where isוהמשפטי (  ר כפי מצבו הפיזילמצבו. הנכס נמכ  תאיחרא  הו/או מי מטעמ  הנכסים
נמכרות לי נקיות מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת, חוץ בנכס    ניםהממשכ  כאשר זכויות  בעת המכירה

המכירה   תנאי  לפי  מאינשמזכות  משה  שאינה  ומזכות  ערתבטלת  למשת  בהתאם  ב  חיוובה  כספי, 
סעיף  להורא התש 34ות  המכר,  לחוק  הקשורים    לבדיקת  האחריות.  1968כ"ח  א  העניינים  בנכס  כל 

ו/או   הטכניים  ו/או  התכנוניים  ו/או  הפיזיים  ו/או  העובדתיים  הנתונים  בדיקת  לרבות  עלי,  מוטלת 
ו/או אחוזי    האמור לעיל (לרבות מהות הזכויותההנדסיים ו/או המשפטיים הנוגעים והקשורים בנכס  

 ). ו/או התב"ע החלות על הנכס המתאר כניותו/או תו /או חריגות ו/או ייעוד הנכס  בנייה
 

כי  .5 לי  לרבות    קבלת  ידוע  התמורה,  מלוא  פירעון  לאחר  רק  תתבצע  ידי  על  הנרכש  בנכס  החזקה 
והעברת הזכויות בו    . קבלת החזקה בנכסכונסת הנכסיםתשלומים מיסים ו/או כל תשלום נדרש בידי  

המוסמך ועל רשם ההוצאה לפועל  שור  על כך, לאחר אי  כונסת הנכסיםתתבצע בדרך של מתן אישור  
 פיו. 

 
וי, תיקון, הסתייגות או תוספת שיעשו על ידי, בין בגוף ההצעה ובין במסמך נפרד, לא ל שינידוע לי כי כ .6

תוספת  ההסתייגות או  התיקון,  הנוי,  ישה , ועלולים לפסול את ההצעה באם  כונסת הנכסיםיחייבו את  
ה אישור  לאחר  הצעתי  לפסילת  יביאו  ידי  צעתכאמור  על  הנכסיםי  סעיף  כונסת  יחול  זו,    3,  להצעה 

 הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי, לפי העניין.  תחולטו
 
ה לקבל את ההצע  תמתחייב  אינה  כונסת הנכסיםדוע לי כי המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, וכי  י .7

די, לנהל מעין  לעהב  הלפי שיקול דעת  תרשאי תהא    כונסת הנכסיםהגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,  
או חלקם בנוגע לנכס המוצע כולו ו/או חלקו, וכן הליכי   ציעיםמכרז, מו"מ, הליך של התמחרות עם המ

בל לקאת הזכות שלא    הלעצמ  תשומר  וכונסת הנכסיםהתמחרות חוזרים, לרבות ביחס לתנאי המכר,  
 ד להגשת הצעות.ועשום הצעה ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המ

  
דעת .8 שיקול  פי  ככל שעל  לי  במהלכם    סת הנכסיםכונל  ש  הידוע  אשר  מו"מ  ו/או  תתקיים התמחרות 

ת ב גם לגבי הצעתי המשופר, אזי אהיה מחוי2כרת לעיל בסעיף  ו/או בעקבותם אשפר את הצעתי הנז
 .לאלתר 3, לרבות אדרש בהשלמת הערבות המנויה בסעיף תנאים בטופס זהב

 
לי .9 לרבות פרסום,    ידוע  מסמכי ההזמנה,  מהווכי  אאינם  כל    ייבות למכירת הנכסו התחים הצעה  או 

 . כונסת הנכסיםהתחייבות שהיא מצד 
 

היטל השבחה   ו/או   על ידי המוכר. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף  םידוע לי כי מס שבח אם יחול ישול .10
 ו/או כל תשלום חובה אחר נדרש ישולמו על ידי הרוכש. 

 
 כונסת הנכסים מסר על ידי  ע שייו/או במסמך זה ו/או בכל מידהצעות  מסר בהזמנה להציע  הנהמידע   .11

ו/או מי מנציגיה, לא נועד להוות מצג לגבי כל עניין הקשור לנכס ו/או שוויו ו/או כדאיות רכישתו ואינו  
 .  ת הנכסיםכונס ת  באחריו

 

                                           _____________                           ______________ 

 עים חתימת המציע/ מצי                         תאריך                                                                                                 

 :  רצ"ב

 נסח טאבו   -
 ורך תיאור הנכס ללא מחיר לצ   3/21רצ"ב שמאות מחודש  -
 מודעת פרסום רצ"ב  -
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