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 ת.ז.       . 1  אנו הח"מ 

  .  ת.ז       .2   

 שנינו ביחד וכ"א מאיתנו לחוד.

     :בית טל.        כתובת: 

 פקס:      נייד:  

 

 מצהירים ומאשרים ביחד ולחוד כדלקמן:

 

כולל  ביררנו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס    ביקרנו בנכס בתאריך __________, .1

ומצב החובות והזכויות בו, מכל בחינה שהיא, ומצאנו אותה מתאימים לנו  תקנון הבית המשותף  

 נו.ולצרכי

שמונה    .2 כמי  ידך,  על  מטופל  הנכס  כי  לנו  המשפט  כידוע  בית  מטעם  נכסים  כונס )להלן:"כונס 

כונס  "( וכי אם תתקבל הצעתנו כדלהלן יימכר לנו הנכס בכפוף לתנאי הסכם המכר של  הנכסים

 "(. המשפט  ביתבירושלים )להלן:"המחוזי בית המשפט ובכפוף לאישור המכירה ע"י הנכסים 

 "(: הצעה זו/הצעתנולהלן הצעתנו לרכישת הנכס שבנדון )הלן :" .3

 ₪.    הצעת המחיר עבור הנכס: בסך .3.1

מההצעה שתתקבל, במעמד חתימת הסכם    10%-₪ השווה ל-התמורה לתשלום כדלקמן: סך ב .3.2

 בית המשפט. יום ממועד אישור העסקה ע"י  30המכר, ויתרת התמורה תשולם תוך 

מיד עם קבלת הצעתנו לחתום על הסכם   נחוייבבמקרה שהצעתנו תתקבל,    מוסכם עלינו, כי .3.3

ואשר ניתנה לנו האפשרות לעיין בו בטרם חתימתנו   כונס הנכסיםמכר אשר נוסחו נמצא אצל  

 על הצעה זו, וידוע לנו כי לא יתקבל כל שינוי בנוסחו של חוזה המכר. 



ות מכל שעבוד, עיקול או זכויות בנכס כשהן חופשיות ומשוחרר   המוכראנו נקבל את זכויות   .3.4

 צד ג' כלשהו.

החל ממועד  מס רכישה יחול עלינו וזאת בנוסף לתשלום אגרות היטלים לרבות היטל השבחה .3.5

 . חתימת ההסכם

 הטיפול ברישום העברת הזכויות בנכס על שמנו יהיה באחריותנו ועל חשבוננו.  .3.6

לא ישלם כל תשלום לעו"ד  כונס הנכסיםאינו מייצג אותנו בעסקה. והמוכר או  כונס הנכסים .3.7

 מטעמינו או לתווך מכל סוג שהוא.

 פקדון .4

 , שתוקפה שישה חודשים לפחות ממועד הוצאתה,  שעלויותיה עלינו  ,מצ"ב המחאה בנקאית .4.1

אחוזים מגובה ההצעה   10%על סך ____________ ש"ח, המהווים    כונס הנכסיםלפקודת  

" יחהפיקדון)להלן:  הפיקדון  כי  עלינו  מוסכם  מראש, ו"(.  ומוערך  מוסכם  קבוע  כפיצוי  לט 

במקרה ונחזור בנו מהצעה זו, או לא נחתום על הסכם מכר מיד עם קבלת הצעה זו, אם וככל 

 שתתקבל. 

וה .4.2 היא היה  הנכס(,  על  התמחרות  במסגרת  )לרבות  שנגיש  ממנה  גבוה  הצעה  כל  או  צעתנו, 

שתתקבל/תזכה בהתמחרות, יהווה סכום הפיקדון הנ"ל תשלום ראשון או חלק מהתשלום 

לדחות את בית המשפט  . החליט  בית המשפט הראשון על חשבון תמורת הנכס, בכפוף לאישור  

לנו הפיקדון יושב  זכייתה בהתמחרות,  על חשבון    הצעתנו חרף  כל סכום אחר ששילמנו  או 

 תמורת הנכס בשיעורו הנומינלי. 

ידוע לנו ואנו מסכימים, כי בכל מקרה, בו יושב לנו הפיקדון לפי ההוראות דלעיל, שהוא יושב   .4.3

הסכום   של  בנקאית  העברה  לבצע  נבקשה  דלעיל,  בנסיבות  בנקאית.  בהעברה  ורק  אך  לנו 

 שיתקבל אל חשבון בנק.

 

 סניף        בנק            ן  -ח

   ע"ש

לערוך התמחרות בין מציעי ההצעה הגבוהה ביותר. וככל שיעשה    כונס הנכסיםידוע לנו כי בכוונת   .5

כן ידוע לנו שעל התמחרות זו לא    הצעתינו זו הינה ההצעה הראשונה מטעמינו בהתמחרות.  –כן  

 ת מועדיו. או להאריך חלים דני המכרזים וכי כונס הנכסים רשאי לבטל את המכרז א
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