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  לכבוד

  

 _____________  

 _____________  

  

  

  

,..א.ג  

  

  

  

  הדון: הזמה להציע הצעות                                        

  בתל אביב 64ודצקי ברח' בר לרכישת זכויות מקרקעין                    

  282/30חלקה  6649הידועות כגוש              

  

  

  282/30חלקה  6649זכויות במקרקעין הידועים כגוש המוזמות בזאת הצעות לרכישת  . 1

(להלן: המקרקעין). העתק צילומי של סח לשכת תל אביב  64ברודצקי המצויים ברחוב 

  '.אומסומן רישום המקרקעין של המקרקעין מצורפים לכאן 

.  (להלן 'בומסומן ההצעה לרכישת הזכויות של תוגש באמצעות החוזה המצורף להזמה זו 

  חד: "וסח החוזה"). בי

  

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המקרקעין ואת הזכויות המכרות (כפי שאלו  . 2

הוגדרו בחוזה, להלן: "הזכויות המכרות"), את מצבם הפיזי, התכוי והמשפטי, את 

אפשרויות השימוש והיצול שלהם, את כל המגבלות והתאים האחרים החלים עליהם  

שוי, תכון, זכויות ביה, היטלים, אגרות, מיסים וכיוצא באלה. מובהר לרבות בושאי רי
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בזאת כי הזכויות במקרקעין לרבות הזכויות המכרות (כפי שאלו הוגדרו בחוזה) מכרות 

אחריות כלשהי באשר למצבן  -ולא יתת - ועל עצמו מקבל והח"מ איAS IS במצבן 

  קעין ו/או הזכויות המכרות.הפיזי, המשפטי, התכוי ו/או האחר של המקר

  הכם מוזמים בזאת להגיש הצעות לרכישת הזכויות המכרות באופן המפורט להלן:

  

יהיו רשאים, אך  ד קריספין"משרד עועל כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן.  . 3

לא חייבים, להתייחס ו/או לקחת בחשבון גם הצעה של מציע שאיו עומד בכל הדרישות 

  להלן. המפורטות 

, אך לא חייבים, לפי  רשאיםא משרד עו"ד קריספין מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יה

ג, להרשות הגשת וסח החוזה ו/או הערבות הרלווטיים  שיקול דעתם הבלעדי והבלתי מסוי

לגבי כל הצעה לאחר המועד הקבוע להגשת הצעות, להרשות להשלים פרטים כלשהם בקשר 

הל מו"מ עם מציע כלשהו, לדחות כל הצעה, לא לקבל הצעה להצעה כלשהי בכל מועד, ל 

כלשהי, לקבל הצעה מסוימת וגם אם היא מוכה מהצעה אחרת ולקוט כל פעולה אחרת 

  במהלך המו"מ כפי שימצאו לכון. 

  

4 .    

על המציע לערוך, על חשבוו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל  .4.1

הצעתו. עם הגשת ההצעה ייראה המציע כמי המידע הדרוש לו להכת ולהגשת 

שכל העובדות והסיבות ידועות והירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה חוצה  

לשם הכת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טעה בדבר טעות 

ו/או הטעייה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עיין הקשור במקרקעין ו/או 

  מכרות, בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאיו מופיע בה. בזכויות ה

ו/או מי מטעמם, לא יישאו בשום מקרה באחריות כלשהי   ד קריספין"משרד עו .4.2

לכוות הפרטים שמסרו על ידם ו/או ע"י בעלי הקרקע ו/או מי מבי משפחתם  

ו/או המחזקים במקרקעין ו/או מי מטעמם ו/או צד ג' אחר ולרבות לא ישאו 

שהי לגבי הפרטים המופיעים (או הפרטים החסרים) בחוות הדעת של באחריות כל

כמו כן, לא תשמע מפי , 'גומסומים השמאי אשר חלקים מהן מצורפים להזמה 

המציע כל טעה כי הוא הסתמך ו/או הוטעה עפ"י פרט כלשהו המופיע ו/או  

  השמאית.הושמט מחוות הדעת 

') ותהווה לאחר שימולאו בה הפרטים  בההצעה תוגש בוסח החוזה המצורף להזמה (ספח  . 5

  כדבעי כמפורט להלן, את הצעתו של המציע. 
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על המציע להשלים בכתב ידו בוסחי החוזים, במקום המיועד לכך, את הסכום  .5.1

 המוצע על ידו כתמורה בגין רכישת הזכויות וכן את שמו ושאר פרטיו במבוא

  לוסח החוזה (ו/או לוסחי החוזים). 

וסח החוזה בצירוף ההשלמות שייעשו לפי האמור בפסקה לעיל, הוא הוסח   .5.2

המחייב את המציע וכל שיוי ו/או תיקון שייעשו בו על ידי המציע, למעט 

השלמות ה"ל, אים מהווים חלק מוסח החוזה ועלולים לשמש כבסיס לפסילת 

  . ד קריספין"משרד עויקול דעתם של ההצעה ו/או ההצעות לפי ש

  על המציע לחתום בסוף וסח החוזה במקום המיועד לכך, את חתימתו המלאה.  .5.3

על מציע לחתום בתחתית כל עמוד של וסח החוזה וספחיו ובמקום שבו ביצע   .5.4

  השלמות כאמור לעיל את חתימתו בראשי תיבות.

  .דין -ותאושר על ידי עורךחתימתו של המציע על וסח החוזה תאומת  .5.5

סבן  קריספין עו"ד מהל עיזבוןגיל בבד עם הגשת הצעותיו, על המציע להגיש לטובת  -בד . 6

ובלתי מותת צמודה למדד המחירים לצרכן או שיק ", ערבות בקאית אוטוומית יוסף ז"ל

מסכום התמורה שקב ע"י   10%בסכום המהווה  ד קריספין"משרד עובקאי לפקודת 

(להלן   31/8/2020תוקפה של הערבות הבקאית תהא, לכל הפחות, עד ליום . המציע

רשאי לחלט את הערבות או השיק הבקאי אם  ה יהי ד קריספין"משרד עו"הערבות"). 

, ד קריספין"משרד עושל  ובו מהצעתו ו/או לא קיים אותה, לפי שיקול דעתהמציע חזר 

והכספים שיתקבלו כתוצאה ממימוש הערבות או השיק הבקאי יהוו פיצויים קבועים  

עקב הפרת המציע את  ד קריספין"משרד עוומוערכים מראש לזקים שייגרמו ל

  התחייבויתיו. 

יש את האישור המצורף להזמה  בד בבד, עם הגשת הצעתו (ו/או הצעותיו) על המציע להג . 7

  זו, כשהוא חתום כדבעי. 

להזמה   5את ההצעה על כל צרופותיה לרבות הערבות או השיק הבקאי והאישור בעמוד  . 8

זו, כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע בשלמות וכראוי, יש למסור במשרד של אחד 

ד האחרון אשר היו המוע 13:30בשעה  11/6/2020לא יאוחר מיום  ד קריספין"משרד עומ

  שקבע להגשת ההצעות לרכישת הכס שהן שוא ההצעה. אין לשלוח את ההצעות בדואר.

למציע על אי קבלתן  ד קריספין "משרד עותוקפן של ההצעות יהיה עד למועד בו יודיעו  . 9

  להלן.  11כאמור בסעיף 

יודיעו לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, בדבר אי קבלת הצעתו. כל  ד קריספין"משרד עו .10

יהא רשאי לקבל חזרה את הערבות או השיק הבקאי שמסרו על ידו  מציע כאמור, 

במסגרת הצעתו, בלי שיהא זכאי לקבלת תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם ו/או ריבית 
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אים מתחייבים למסור פרטים ו/או  ד קריספין"משרד עוו/או הפרשי הצמדה כלשהם. 

  עה שהתקבלה. ימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או למסור פרטים על הצ

רשאי, אך לא חייב להזמין את המצעים כולם או חלקם, לפי  היהי ד קריספין"משרד עו .11

שיקול דעתם הבלעדי להתמחרות אשר תיערך כשבוע לאחר המועד האחרון להגשת הצעות,  

או להחליט לא לקיים את ההתמחרות במועד זה ו/או בכל מועד דחה אחר הכל לפי שיקול  

  הבלעדי.  ודעת

מתחייב שההצעה הגבוהה ביותר  ואי ד קריספין" משרד עו יה מהווה הצעה, והזמה זו א .12

חייב להוג בכל הוגע להזמה להציע  ואי ד קריספין"משרד עואו כל הצעה שהיא תתקבל. 

הצעות שבמכתב זה לפי כללי המכרזים ההוגים במגזר הציבורי ו/או בכל אופן אחר. כמו 

רשאי לדרוש הבהרות והסברים מן  ד קריספין"משרד עו הכן, גם לאחר מסירת ההצעות יהי

המציעים כולם או אחדים מהם, להל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם, לדחות את 

ד " משרד עוהבלעדי והבלתי מסוייג של  ו, הכל לפי שיקול דעתוכל ההצעות שהוגשו ל

רשאי לוותר על דרישות וקיום תאים כלשהם ו/או  היהי  ד קריספין"משרד עו. קריספין

ות תה להתאים בהזמוספים, בין אם על ידי התייחסות לת ים ו/אואים חדשים ו/או שו

  ובין אם על ידי הוצאת הזמות חדשות, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והבלתי מסוייג.

רשאי לפי שיקול   ד קריספין"משרד עו הבוסף, על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, יהי .13

בל כל הצעה שהיא ולהוציא הזמות חדשות להגשת הבלעדי והבלתי מסוייג, שלא לק ודעת

הבלעדי   והצעות בין בוסח זהה לוסח זה ובין בוסח שוה, והכל כאמור לפי שיקול דעת 

  . ד קריספין"משרד עוי מסוייג של תוהבל

  

  בכבוד רב  

  

  גיל קריספין, עו"ד   
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  אישור ההזמה להציע הצעות לרכישת זכויות

  282/30 חלקה 6649במקרקעין הידועים כגוש 

  תל אביב יפו 64ברודצקי רח' 

  

  

אי/ או מאשר/ מאשרים כי קראתי/ קראו והבתי/הבו היטב את כל תאי ופרטי ההזמה להציע  

חוזה ו/או על וסח ההצעות כאמור לעיל, אי/או מסכים/מסכימים לתאיה וחתימתי/חתימתו 

  החוזים המצ"ב עשתה בהסתמך על האמור לעיל. 

  

  

              _____________________  

  חתימת המציע                

  

  

אי הח"מ ______________, עו"ד (רשיון מס' ________) מאשר בזאת כי ביום __________ 

להם /הקראתי לוהתייצבו בפי ה"ה ________________ ת.ז. ________________ ולאחר ש 

והחוזה (ו/או החוזים) המצורף לו (לרבות ספחיהם), והוא/הם הסכים/הסכימו  את פרטי ההזמה

לתאיהם ולאחר שהסברתי לו/להם את תוכם, משמעותם והתוצאות המשפטיות והאחרות 

הובעות מהם, והתרשמתי כי אלו הובו על ידו/ידם כראוי, חתם/חתמו הוא/הם בפיי על פרטי 

  צורף לו מרצוו/מרצום החופשי. ההזמה והחוזה (ו/או החוזים) המ

  

  תוספת למציע שהוא תאגיד:

  עוד הי מאשר כי בהתאם למסמכי החברה מוסמכים ה"ה _____________ 

ה"ה_____________ לחתום בשם ומטעם החברה וחתימתם על אישור זה ועל החוזה (ו/או  -ו

  החוזים) המצורף לו מחייב את החברה עפ"י הוראות כל דין.

  

  

  

  ___ ________________

  , עו"ד                     

  

  



I:\files\101178\00002\טיוטת הסכם מכר-V001.doc 

  

  הסכם מכר 

  

   2020שערך וחתם בתל אביב ביום ___ בחודש __ 

  

  

  53896122 ת.ז. פסי אבן לאה  ב  י  ן: 

  057400350 ת.ז. סי פיפ  

  

  ")       המוכר(להלן: "                                           

       מצד אחד     

            

  

  ____ ל ב  י  ן: _____________________________________

  (להלן: "הקוה" )       

     מצד שי                            

  

  ה צויהמ 282/30 חלקה 6649כגוש הבעלות בדירה הידועה והמוכר מצהיר כי הוא בעל זכות   והואיל

להלן "המקרקעין", ", הבית(להלן יקראו לצורך הסכם זה: " תל אביב 64ברודצקי ברחוב 

  ). להלן "הממכר"

  

  '.אומסומן לתי פרד ממו צ"ב להסכם זה כחלק בסח רישום מקרקעין מ  

  

קול, שעבוד צוי הריסה, למעט זכות והמוכר מצהיר כי זכויותיו בממכר קיות מכל חוב, עי   והואיל

  ;שכירות חופשית בהתאם הסכם השכירות המצ"ב להסכם זה

  

ת ואת זכויות המוכר בו, והמצב כס ובדק אותו פיזית וסביבתיוהקוה מצהיר כי ראה את ה  והואיל 

  המשפטי והתיכוי של הכס וסביבתו;

  

ים הקבועים בהסכם והמוכר הציע לקוה לרכוש ממו את כל זכויותיו בכס, בהתאם לתא  והואיל

  זה;  

 

תאים והקוה הסכים להצעתו של המוכר לקות ממו את כל זכויותיו בכס בהתאם ל  והואיל

  הקבועים בהסכם זה;

  

במועד חתימת הסכם  (כפי שהוא)  AS ISוהקוה מצהיר כי הוא מוכן לרכוש הכס במצבו   והואיל

  , בכפוף לתאים הקבועים בהסכם זה.זה

  

  באו  הצדדים לידי הסכם,  כדלקמן: לפיכך,       

  

  מבוא . 1



-   2    - 

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי פרד ממו. .1.1

בלבד ואין בהן כדי לשמש או לסייע דו להקלת ההתמצאות כותרות הסעיפים וע .1.2

 בפרוש הסכם זה או כל חלק הימו. 

  התחייבויות והצהרות הצדדים . 2

הקוה מתחייב בזה לקות מאת המוכר והמוכר מתחייב בזה למכור לקוה את  .2.1

) ובהתאם לתאי הסכם זה  AS ISמלוא זכויותיו בממכר בהתאם למצבו הוכחי (

 ן. כפי שיפורטו להל

  . למיטב ידיעת המוכר אין חריגות ביה במבה הקיים .2.2

ואין המוכר אחראי לכל פגם או במבה ישן כי הדירה היא ידוע לו הקוה מצהיר כי  .2.3

  .תקלה במבה או בדירה

הקוה מצהיר כי הוא בדק את הממכר ויתה לו הזדמות אותה לראות ולבדוק  .2.4

ות בו ומצא אותם מתאימים לכל את הממכר וכי ראה ובדק אותו פיזית ואת הזכוי

מוכר כל טעה ו/או תביעה והוא רוכש דרישותיו וצרכיו וכי לא תהייה לו גד ה

אותה במצבה דהיום וכי הוא מוותר על כל טעת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה 

  בקשה לממכר ה"ל. 

המוכר מתחייב שלא לשעבד את הממכר בשעבוד כלשהו, ולא להקות בו כל זכות  .2.5

  חר, החל מחתימת הסכם זה ועד להעברתו ע"ש הקוה. לא

למעט האמור כל מיעה חוקית ו/או משפטית למכירת המוכר מצהיר כי אין  .2.6

  זכויותיו בכס. 

  מסירת החזקה . 3

, בכפוף למילוי כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, הקוה יהא זכאי לקבל את החזקה .3.1

(להלן  סכם זהשל ה  4סעיף בממכר כגד ובמעמד תשלום מלוא התמורה הקובה ב

  "מועד המסירה"). 

המוכר מתחייב למסור את החזקה בממכר כאשר לא רובץ עליה שעבוד ו/או עיקול  .3.2

השוכרים על פי הסכם ו/או זכות כלשהי לצד שלישי למעט ו/או חוב ו/או משכתא 

בלאי סביר עד למסירת , וכן לשמור על הממכר במצבו דהיום למעט השכירות

  וה. החזקה בו לק 

  התמורה . 4
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תמורת קבלת הממכר לרשותו, וכן תמורת העברת מלוא זכויות המוכר בממכר,  .4.1

מתחייב הקוה לשלם למוכר סכום בשקלים חדשים השווה לסך של 

"), סכום התמורה_____________________________________ (להלן: "

  :במועדים ובשעורים לפי הפירוט הבא

וחתימת המוכר על הסכם זה  הסכם זהחתימת במעמד ישולם על ידי הקוה  20% .4.2

הסך יוחזק  .יהא רשאי לרשום הע"א מהווה אישור לביצוע התשלום. הקוה 

אמאו עד ימי עבודה של לשכת רישום המקרקעין  2למשך  ות בידי עו"ד קריספיןב

ה בשל פגם . לא רשמה הערת אזהרה לטובת הקוה לפי המוקדםלרישום הער 

  ום.ור הכספים עד להסדרת הריששחרכב הקשור למוכר יעו

  . יום 30וספים מהתמורה תוך  40% .4.3

  . ממועד החתימה על הסכם זה מהתמורה תוך שלושה חודשים 40%היתרה בסך של  .4.4

שלום מלא התמורה ימסור המוכר את האישורים הדרשים לביצוע העברת כגד ת .4.5

ם מס שבח, , להלן, לרבות אישור פטור ו/או תשלו 6הזכויות בממכר כקבוע בסעיף 

אישור עירייה למעט היטל השבחה המופה לרשם המקרקעין, בכפוף לאמור בסעיף 

חכירה חתומים  טרי העברת זכות(ו), ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת הקוה וש5

  ומאושרים ע"י עו"ד.  

התשלום המצוין לעיל שישולם על ידי הקוה למוכר בהתאם להסכם זה יהא צמוד  .4.6

ם לצרכן המתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לעלייה במדד המחירי

  דים הכללים כדלקמן:לסטטיסטיקה, ולעיין ההצמדה, יחייבו את הצד

הצמדה על פי הסכם זה הו המדד  המדד הבסיסי לצורך חישוב הפרשי .4.6.1

  (להלן: "המדד הבסיסי").  2020אפריל הידוע בחודש 

הידוע בזמן המדד הקובע לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד  .4.6.2

  התשלום אך לא פחות מהמדד הבסיסי.

הקוים מתחייבים לשלם למוכרים את התשלום  בצירוף הפרשי  .4.6.3

ו במדד הקובע וחלוקתו הצמדה, כאשר התשלום מוגדל על ידי הכפלת

  במדד הבסיסי.

חודשים מאישור ההסכם ע"י ביהמ"ש לא  3למרות האמור לעיל, במידה ובתום  .4.7

ורים לשם העברת הממכר על שם הקוה לרבות, אישור יהיו בידי המוכר כל האיש

מהתמורה בידיהם  20%וה ) יופקד סך המהו6(5עירייה בכפוף לאמור בסעיף 

שישמשו להבטחת  להלן האמן, כאמן הצדדים, ד קריספין גיל"עוהאמות של 

התשלומים החלים על כל אחד מיחידי המוכר בגין האישורים ויחשבו כתשלום לידי 

מצד הקוה לכל דבר ועיין ביצוע התשלום כאמור דלעיל לא יעכב את המוכר 

זה לתשלומים המוטלים על כל אחד מיחידי  המועד האמור לעיל. לא הספיק סכום
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ימים מיום  15מתחייב המוכר שחייב בתשלום לשלם את ההפרש תוך המוכר, 

יתרתו ככל  שמסרה לו הודעה על כך. הסכום שיופקד באמות בידי עו"ד האמן או

שתוותר יועבר למוכר עם וכגד מסירת האישורים האמורים לידי הקוה. מובהר כי 

אי תשלום היטל  במידה והמיעה בקבלת אישור עיריה היא בשל והכספים ישוחרר

  השבחה אשר האחריות לתשלומו היא על הקוה. 

זאת ), הצדדים פוטרים ומשחררים ב1979בכפוף להוראות חוק האמות (תשל"ט  .4.8

גרם, עקב את האמן מכל אחריות לכל זק מכל סוג שהוא שיגרם למי מהם, אם י

ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של האמן, ובלבד שפעל על פי האמור 

  ובמועדים הקבועים בהסכם.

התשלומים האמורים ישולמו במזומן ו/או בהמחאה בקאית ו/או בהעברה  .4.9

  בקאית.

.א. דלעיל  4בסעיף ום ו/או חלק מתשלום הקוב הקוה יהא זכאי להקדים תשל . 4.10

  שעות למוכר. 24וזאת בהודעה מוקדמת בת 

הוראות סעיף זה כולו הין מעיקרי ההסכם והפרת תאי מתאיו תהווה הפרה  . 4.11

  יסודית של ההסכם. 

אם הקוה ירצה לממן חלק מרכישת הכס בהלוואה מבק למשכתאות וכי מתן  . 4.12

זהרה לטובת הבק הממשכן. המוכר מתחייב ההלוואה מותה ברישום הערת א

הזכויות הרשומים במקרקעין על  לחתום ו/או להמציא חתימה דרשת של מי מבעלי 

כל מסמך מקובל שידרש על ידי הבק המלוה לקוה לצורך קבלת הלוואה כאמור 

) ע"ג המסמכים יצוין במפורש כי השיק יוצא לפקודת 1בהתקיים התאים הבאים: 

לפקודת  ו/או בלבד ו/או יועבר לחשבון שיהלו עבור המכירה. ן גילד קריספי"עו

) 3מהתמורה  30%רה לפחות ) עד למועד זה שילם הקוה ע"ח התמו2 המוכרים

הגבלה זו לא מהתמורה ששולמה עד לאותו מועד.  50%המשכתא לא תעלה על 

) בכתב ההתחייבות 4. תחול במקרה שבו המשכתא תילקח בתשלום האחרון

רש כי במקרה של ביטול ההסכם חובת ההשבה של ישום משכתא יצוין במפולר

  השבה בהתאם לתאי הסכם זה. המוכר לבק המלווה כפופה לזכות של הקוה ל

למען הסר ספק, ובכפוף לעמידתו של המוכר בהתחייבותו לחתום ו/או להמציא  . 4.13

חתימת בעל הזכויות על מסמכי המשכתא, מובהר כי אי קבלת הלוואה ע"י הקוה 

לא תגרע מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ויהא על הקוה לשלם את מלוא התמורה 

  בהתאם להוראות ההסכם.

  יםמיס . 5

יסים, וההיטלים למייהם ו/או התשלומים החלים על בכפוף לאמור להלן, כל המ  .5.1

הממכר ובקשר אליו לרבות ארוה, הוצאות מים, חשמל, המתייחסים לתקופה עד 
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, ואילו מיום ו יום מסירת החזקה בממכר בפועל, יחולו על המוכר וישולמו על יד

  . לה על הקוה וישולמו על ידומסירת החזקה לידי הקוה ואילך יחולו תשלומים א

חשבון התשלומים הזכרים לעיל יוסדר בין הצדדים במעמד מסירת החזקה בממכר  .5.2

לידי הקוה ובמידה וצד אחד ישלם תשלום כלשהו החל על משהו יחזיר צד שעליו  

חל התשלום, כאמור, למשהו את מלוא סכום התשלום מיד עם דרישה, בצירוף 

מיום מסירת  –מאושר הוג בבק בגין חריגת אשראי בשיעור שיהיה   –ריבית 

  דרישת תשלום לצד שכגד ועד ליום החזר בפועל של התשלום.  

הקוה מתחייב להעביר על שמו, מיום קבלת החזקה בממכר, את החשבוות בחברת  .5.3

וכיוצ"ב והמוכר מתחייב לסייע בידי הקוה, במידת תל אביב החשמל, עיריית 

  הצורך, לבצע העברה זו. 

  ל וישולם ע"י הקוה.  תשלום בגין מס רכישה, יחו  .5.4

מס שבח מקרקעין, אם וכאשר יחול בגין עסקה זו, ישולמו על ידי יחידי המוכר  .5.5

  עפ"י חלקם במקרקעין.

היטל השבחה בגין השבחות ו/או בגין תוכיות בין עיר שחלות על המקרקעין ו/או  .5.6

ם זה, ישולמו על ידי הקלות אשר וצלו על ידי המוכר, עד למועד חתימת הסכ

ר. היטל השבחה בגין השבחות ו/או תוכיות בין עיר ו/או הקלות שייכסו המוכ

לתוקף ממועד חתימת ההסכם ואילך ו/או בגין זכויות ביה בלתי מוצלות, ישולמו 

  על ידי הקוה. 

הוראות סעיף זה כולו הין מעיקרי ההסכם והפרת תאי מתאיו תהווה הפרה  .5.7

  יסודית של ההסכם. 

  העברת זכויות  . 6

החתימה על הסכם חודשים ממועד  -3הקוה, עד למתחייב להמציא לידי  המוכר .6.1

, את כל האישורים הדרשים ממו עפ"י הסכם זה לצורך רישום  הזכויות על שם  זה

הקוה בלשכת רישום המקרקעין, אישור פטור ו/או תשלום מס שבח ממשרד מיסוי 

ללשכת רישום  , כולל היטל השבחה מופיםתל אביבהמקרקעין, אישור עירית 

) ייפוי כוח בלתי חוזר של המוכר 6(5קעין, בכפוף לתאים המפורטים בסעיף המקר

  . מכרושטרי 

הקוה יבצע, על חשבוו, רישום זכויות על שמו בלשכת רישום המקרקעין  לאחר  .6.2

  .תשלום מלוא התמורה ובמועדה לידי המוכר ולאחר המצאת כל האישורים כאמור

ל שם הקוה בכל גוף בו מתבצע ת הזכויות בממכר עלשם הבטחה והקלה בהעבר .6.3

, ייפוי כוח בלתי חוזר המייפה כגד תשלום מלוא התמורהות המוכרימסרו הרישום 
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כוחם של עוה"ד ה"ל ביחד ולחוד לחתום בשמו על כל מסמכי ההעברה ולבצע כל 

  פעולה שתידרש לרישום הממכר ע"ש הקוה בלשכת רישום המקרקעין. 

חתימת הסכם זה על ייפוי כוח בלתי חוזר לביטול הערת  במעמד הקוה יחתום  .6.4

האזהרה שרשמה לטובתו, אם רשמה, וזאת במקרה שהקוה לא שילם במועד את 

התשלומים ו/או אחד מהם החלים עליו בחוזה ו/או הפר את ההסכם הפרה יסודית. 

ה ויופר אשר ישתמש בו הי ד קריספין גיל"עוייפוי הכוח יופקד בידיו האמות 

וזה על ידי הקוה הפרה יסודית אשר לא תתוקן גם לאחר הודעה מוקדמת בכתב הח

ימים, ובכפוף להשבת התמורה ששולמה על ידי הקוה למוכרים ביכוי הפיצוי  7בת 

  המוסכם ולאחר שהכס ימכר לצד ג'.

  תרופות . 7

מוסכם בזה כי החיובים כדלהלן (לרבות המועדים הכלולים בהם) הם מעיקרי  .7.1

, 5, 4, 3, 2תם תחשב להפרה יסודית של החוזה. הפרת הוראות סעיף  החוזה והפר

6 .  

צד אשר יפר איזו מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה או יחזור בו מאיזו מהתחייבויותיו   .7.2

 15ולא תיקן ההפרה לאחר שיתה לו התראה במכתב רשום בו יתה לו ארכה של 

ישלם לצד המקיים פיצויים  7ראות סע' יום לתקן את ההפרה ו/או לא פעל עפ"י הו

  מהתמורה, להלן הפיצוי המוסכם. 10%קבועים מוסכמים ומוערכים מראש בשעור 

אין באמור בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בזכויותיו של צד כלשהו לתבוע פיצוי ו/או  .7.3

  ביצוע בעין ו/או כל סעד אחר ע"פ חוק החוזים תרופות ו/או עפ"י כל דין. 

שאי הקוה לתבוע ביצועו בעין תוך שהוא מפקיד ת ההסכם, רהפר המוכר א .7.4

  התשלומים עפ"י ההסכם במועדים הקבועים לתבוע הפיצוי המוסכם. 

הפר הקוה את ההסכם הפרה יסודית, רשאי המוכר להודיע על ביטול ההסכם  .7.5

יום בדואר רשום ובלבד שהקוה לא  14ובלבד ששלחה לקוה הודעה מוקדמת של 

"ל, ולהחזיר לקוה את כל התשלומים ששילם לאחר וך המועד ה תיקן ההפרה ת

  שהכס ימכר לצד ג' וביכוי סכום הפיצוי המוסכם.

מוסכם על דעת שי הצדדים כי אחור בביצוע אחד מהתשלומים ו/או אחור במסירת  .7.6

 7.2ימים לא יהווה הפרת ההסכם ולא יפעיל הוראות סע'  14החזקה לפרק זמן של 

  דלעיל. 

לאחור יחייב את הקוה בתשלום ריבית בשיעור  7 -היום השלום החל מאחור בת .7.7

 7.2מהיום הקבוע לתשלום (אך יהא כלול בפיצוי המוסכם שבסעיף  15%שתי של 

  לעיל, אם יחול).  
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למען הסר ספק מוסכם על הצדדים כי במידה וכתוצאה משביתה בלשכת רשם  .7.8

ה, לא יהווה צוע הסכם זהמקרקעין ו/או בכל רשות אחרת, יגרמו עיכובים בבי

הדבר הפרה של הסכם זה, ומועדי הביצוע ידחו בהתאם לעיכובים שיגרמו 

  מהשביתה ככל שהדבר ידרש.

  כללי  . 8

הובהר לצדדים והצדדים מסכימים לכך כי אין זה מתפקידם של עוה"ד המטפלים  .8.1

רי ביה ו/או מטעמם בהסכם זה, לבדוק ו/או לודא קיומם, ו/או תוקפם של הית

 לכסבוגע  הכסשל  ו/או את המצב הפיזי ת ביה ו/או את המצב התכויזכויו

שוא הסכם זה, אלא אך ורק בהתאם למסמכים אשר הובאו והוצגו ע"י הצדדים 

לגורמים    או מהם לעוה"ד המטפלים בעיסקה בעיים המוזכרים לעיל יש לפות

מומחה  ו/או על ידי ההדסההמוסמכים ברשות המקומית לרבות במחלקת 

  .הדסי

מטפלים רק בצד המשפטי של ההסכם וכן ידוע  ד קריספין גיל"עוידוע לקוה כי  .8.2

לכל ושא התכון והביה וכן להעברת הזכויות בלשכת רישום  אחראיהוא לו שאין 

ה, ושחובת הבדיקה, הטיפול והעברת הזכויות ע"ש הקוה המקרקעין ע"ש הקו

  ידו  או ע"י מומחים מטעמו. כ"ל, היא על הקוה בלבד ותבוצע על

וכי  ותעבור ובשם המוכר ד קריספין גיל"עוהוסבר לקוה כי הסכם זה ערך ע"י  .8.3

 הקוה רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו.

שילם צד אחד סכום החל על הצד האחר על פי הסכם זה, מתחייב הצד האחר  .8.4

מדה וריבית מיד עם דרישתו הראשוה בצירוף הפרשי הצ להחזירו לצד ששילם

 מיום התשלום ועד להחזר בפועל. 

לא השתמש או השתהה מלהשתמש צד להסכם בזכות כלשהי המוקית לו  עפ"י  .8.5

ההסכם ו/או על פי כל דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יהא בכך משום 

  ויתור על זכות מזכויותיו.

  שוות  . 9

ם ומשחררים בזאת ), הצדדים פוטרי1979בכפוף להוראות חוק האמות (תשל"ט  .9.1

את האמן מכל אחריות לכל זק מכל סוג שהוא שיגרם למי מהם, אם יגרם, עקב 

  ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של האמן, ובלבד שפעל על פי האמור בהסכם.

מבוא להסכם זה הין הכתובות למשלוח מסמכים וכל כתובות הצדדים המופיעות ב .9.2

שעות לאחר השלחו. מסירה   72ו הגיע ליעדו מסמך שישלח בדואר רשום יראה כאיל

  ביד תחשב כמסירה ביום העסקים הבא ליום המסירה.  
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ויתור ו/או הסכמה בדבר שיוי הוראות הסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם כן ייעשו  .9.3

י הצדדים. בכתב ויחתמו על ידי ש  

תוכו הצדדים מצהירים בזאת כי קראו את ההסכם על כל סעיפיו וכי הם הביו את  .9.4

  ומשמעותו, וכי הים מסכימים לכל האמור בו.

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  

  

   ____________________   ____________________  

  הקוים  המוכרים  
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 :ור הסביבהתיא .4
  
 אביב. -בתל  64ברודצקי ברחוב ממוקם הנכס נשוא השומה          

 
 תל אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה, התרבות, התקשורת והמסחר של ישראל.  

 
   ת שוכנים בה מרכזי המערכת הבנקאית של ישראל, הבורסה לניירות ערך, שגרירויות ונציגויו 

 
 , התיאטרון הלאומי ומרכזי תרבות ארציים  גדולים בישראל ות העיתונים הבינלאומיות, מערכ

 
 נוספים.  

 
 כאתר מורשת עולמית. תל אביב מוגדרת כ"עיר   2003"העיר הלבנה" בתל אביב הוכרה בשנת  

 
 עיר מרכזית בתחומי הכלכלה, התרבות והחברה.עולם בהתהוות" וזאת בשל היותה 

 
 אביב. -תלרמת אביב שבצפון העיר  כונת בשממוקם   יצק ברודרחוב  

 
 גבולות השכונה: 

 
 . רחוב אינשטיין –צפון  

 חיים לבנון. רחוב   –מזרח  דרום /
 דרך נמיר.  -מערב

          
 .  משותפיםגורים בתי מב מאופיינת  סביבהה
 

 ה הצפוני של השכונה. נשוא השומה ממוקם בחלק הנכס  
 

 ממול הנכס בנוי קניון רמת אביב. 
 

    עירוני מלא.בסביבה קיים פיתוח סביבתי 
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 :תיאור הנכס . 5
 

 . מ"ר ע"פ מדידה גרפית 90 –דירת מגורים בשטח של כ  מהווה הנכס נשוא השומה 
 

 אביב. -תלב  64ברודצקי  בבניין מגורים משותף ברח'  הדירה הממוקמת
 

 . עמודים מפולשתקומות מעל קומת   8ו בניין מגורים בן ן הינ הבניי 
 

 . שמיניתהנכס נשוא השומה ממוקם בקומה 
 

   תואם את גילו.  –מצבו הפיזי של הבניין   
 

 . שטוח –גג המבנה  
 

 ת בבניין.ומעלי  2ת  וקיימ  
 

 לדירה לא צמודה חניה.  
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 . מ"ר ע"פ מדידה גרפית 90 -בשטח של כהנכס נשוא השומה מהווה דירת מגורים 
 

 . שמיניתבקומה  ממוקמת הדירה 
 

 י אורחים. דר אמבטיה ושירות חדרי שינה, ח   2ל, , הו סלון, הדירה כוללת: מטבח
 
 ת. בסיסידירה במת הגימור ר
 

   .את גיל הדירהתואם  –מצב הדירה  
 

 עורפית לרח' ברודצקי. הדירה  –  זרחמ/דרום –כיווני אוויר   2לדירה 
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 רישוי:.     6
 

 המתיר    970 ניתן היתר בניה מס' 27.11.1964תאריך  בדיקה שנערכה בתיק הבניין בהתאם לב          
 תאי מעלית,   2,  מקלטים 2עמודים  המכיל: בקומת  עמודים  קומות וקומת   8ן בן ת בני הקמת בניי 
 תאי מעלית  2 –וח"ש ו   חדרים  3דירות בנות  4ח' -', ח"ש, שטח פתוח וגדר. הקומות א חדר הסקה 
 גג. ת על הת למעליובכל קומה וחדר מכונו 
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 :970בהתאם להיתר הבניה   כנית הדירהשריט תות
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    צב תכנוני:מ.  7
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 מצב משפטי: .8
 

 282חלקה   6649 גוש   12.01.2020מתאריך   בתים משותפים פנקס מישום  ר בהתאם להעתק 
 

 בבעלות:  30תת חלקה  
 

 בשלמות. –החלק בבעלות    פסי מטי  
  

 
 
 

 
 

 יפו.   –העירוני ת"א  שפט מבית המ**** רשומה הערה על צו הריסה 
 יה ח נסגרה ללא היתר בנ ן המרפסת הצמודה למטבק הבנייהמצויים בתי ע"פ המסמכים         

 והוצא צו הריסה בגין סגירה זו.         
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 : בית משותףרישום  .9
 

 תקנון הבית המשותף: הבניין רשום כבית משותף. להלן  
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 עקרונות השומה: .10
 

 טא את התמורה הסבירה  שווי השוק של נכס מקרקעין, כדוגמת הנכס נשוא השומה, אמור לב 
 

 ברצון לקונה ברצון, בתנאי השוק החופשי,    הצפויה להתקבל בעת מכירתו של הנכס ממוכר
 

 מלא הנדרשים  הצדדים אינם פועלים תחת לחץ זמן ויש בידיהם זמן מספיק ומידע   2כאשר 
 

 לקבלת ההחלטה. 
 

 ישארו כל המתקנים   שווי השוק מוערך תוך התייחסות למלוא פוטנציאל הנכס ובהנחה שבנכס 
 

 כס במועד השומה. והציוד המחוברים בחיבור של קבע המצויים בנ
 

 לצורך הערכת שווי השוק של נכס קיימות שלוש גישות עיקרית:
 

   בהסתמך על   מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום גישת ההשוואה )גישת השוק(
 

 , אופיים, רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת  עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לו במיקומם 
 

 רותם. השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש במקדמי השוואה רלבנטיים לנכס הנישום ביחס  סחי 
 

 לעסקאות ההשוואה. 
 
 
 

 מבססת את אומדן שווי השוק של נכס נישום של היוון   גישת היוון ההכנסות )או גישת ההכנסה( 
 

 ר היוון  היוון נעשית בשעההכנסות הצפויות להתקבל ממנו לאורך תקופת השימוש בו. פעולת ה 
 

 ששיעורו נקבע על פי אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה בהכנסה והוצאות הניהול והאחזקה  
 

 הנדרשים כדי להמשיך לקבל את ההכנסות מהנכס ובהתייחס גם לגורמים נוספים העשויים  
 

 ות שיתקבלו מהנכס לאורך תקופת החיים הכלכליים שלו. להשפיע על ההכנס
 
 
 

 מבססת את אומדן השווי של נכס נישום על אומדן העלות   שווי הפיסי( גישת העלות )או גישת ה
 

 הפנויה בהקמת נכס חדש הדומה לנכס הנישום. בגישה זו שווי הנכס הינו הסיכום של שווי הקרקע  
 

 ת ההשוואה בתוספת עלויות ההקמה של נכס חדש הדומה  הנקבע בהתאם לשוויה בשוק על פי גיש
 

 פחת על  שבחות שנעשו( וכולל תכנון, רישוי, מימון ורווח יזמי ובניכוי לנכס הנישום )לרבות כל הה
 

 כל סוגיו )פיסי, כלכלי ופונקציונלי(. 




