
- 1 -

 520122523פתרונות  לרכב בע"מ ח.צ.  - פנטסטיק קאר
 באמצעות כונסי הנכסים

 03-544542, פקס': 03-3233321תל אביב טל':  125מרחוב מנחם בגין  טוב הלבעו"ד 
 03-6534432, פקס': 03-6675421טל':  מאדים, 4 המלאךמרחוב אריאל  דני ספקניעו"ד            

 

 

 

 

 הזמנה להציע הצעות

פנטסטיק חברת נכסי לרכישת 

 בע"מ פתרונות לרכב –קאר 
 

  



- 2 -

  הנחיות למציע

פתרונות  - פנטסטיק קארחברת נכסי וזכויות לרכישת  להלן יפורטו הנחיות למבקשים להציע הצעות .1
 הסכםבהתאם למפורט ב ,, כולם או חלקם ו/או פעילותה"(החברה)")בכינוס נכסים(  לרכב בע"מ

 בהתאמה(." הסכם"ה -" והממכר)להלן: "ולהגדרת הממכר בהסכם המכר המכר 

 מסמכי ההזמנה כוללים את המסמכים המפורטים להלן: .2

 הנחיות למציע. .2.1

 "1כנספח " טופס הצעה .2.2

 "2כנספח " נוסח ערבות בנקאית .2.3

 "3כנספח " ממכרהרכישת ל הסכםנוסח  .2.4

 "4כנספח " דוגמאות לתמונות הממכר .2.5
 

 (."מסמכי ההזמנה" :)מסמכים אלו לרבות נספחיהם יכונו להלן

ההזמנה כפופה לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. במקרה של סתירה בין מסמכי ההזמנה  .3
ה יהמכר, עדיפות שני הסכם -מפורט להלן: עדיפות ראשונה כהשונים יהיה סדר העדיפות ביניהם 

יתר מסמכי ההזמנה. על אף האמור, בכל מקרה של  -נחיות למציע, עדיפות שלישית מסמך ה -
כל האמור במסמכי ההזמנה  .מציעההוראות סותרות תגבר ההוראה שיש בה להרבות בחיובי 

 לרבות בטופס ההצעה בלשון יחיד הינו גם בלשון רבים, בהתאמה.

 תיאור הממכר והזכויות בו מפורטים במסמכי ההזמנה.  .4

 םבתפקיד ,ונן מטרירישראל בכר ו"ד העוהכלול במסמכי ההזמנה וכל מידע מטעם המידע  .5
הכונסים ניתן למציעים לצורכי נוחיות בלבד.  "(יםהכונס)להלן: " החברהנכסים לנכסי  יכונסכ

 מצבוו/או לגבי  ממכרהאור יאחריות כלשהי לגבי ת םאחראי ולא יהימצג כלשהו ו יםמציג םאינ
למידע הכלול במסמכים אלו, המצורפים כולם לשם נוחיות המציע ו/או  בוו/או באשר לזכויות 

. על כל מציע , בכפוף לאפשרות מכירתוwhere-is וובמקומ as-is ונמכר במצב ממכרוה ,בלבד
הנרכש על ידו, לפי העניין, לרבות לממכר  אחריותו כל פרט מהותי ואחר הנוגעלבדוק בעצמו ועל 

והצעתו תוגש בהסתמך על בדיקותיו ואת המידע שבחוברת זו, והמשפטי,  , התכנוניפיזיה ומצב
ההזמנה והנתונים שיינתנו על ידי  כי מסמכי ,מובהר ומודגש .הבלעדית הוא ועל אחריותו

הינם חלקיים בלבד, אין ודאות כי הם מספקים את התמונה המלאה ואין הח"מ הכונסים 
 בדבר תוכנם ו/או בדבר היותם מספקים או ממצים. כל התחייבות םעל עצמ יםמקבל

, כשהן חתומות כמפורט כי ההזמנהמטופס ההצעה המצורף למס על גבייש להגיש הצעות בכתב  .6
רונן ישראל בכר ו"ד העו לפקודת רוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאיתילהלן, בצ 8בסעיף 

הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, . מהסכום המוצע 10%של בשיעור  מטרי
הזמנה או בנוסח דומה לו, שעל פי שיקול הובנוסח המצורף למסמכי  4.10.2019עד ליום בתוקף 

, הכונסיםשל  םלפי דרישתאינו שונה מהותית מהנוסח המצורף.  הכונסיםהבלעדי של  םדעת
, וזאת עד ה חודשיםישתעלה על שלתקופה נוספת שלא מעת לעת יוארך תוקף הערבות הבנקאית 

כינוס ה, המפקח על הליכי אביב יפו-תל בית המשפט המחוזילאישור  להגשת ההצעה המועדפת
 בית המשפט"(. במקרה שההצעה המועדפת שתוגש לאישור בית המשפטלהלן: ") החברהשל 

הינה הצעתו של המציע, יאריך המציע את תוקף הערבות כאמור עד לקבלת החלטה סופית )קרי, 
 לאחר הליכי ערעור אם יהיו( בהליכי אישור הצעתו.

כשהוא ממולא  הסכםאשר להן יצורף נוסח האת ההצעות יש להגיש על גבי טפסי ההצעה בלבד  .7
, מגדל 4 המלאךאריאל , שברחוב בריאלהמלאך ג במעטפה סגורה, במשרדבמקומות המיועדים לכך, 

  .12:00בשעה  4.7.2019 וחר מיוםלא יא ,מאדים, הליל

 את ההצעות יש להגיש על גבי טופס ההצעה בלבד ויחולו ההוראות הבאות: .8

 .בשקלים חדשיםנקובות תהיינה ההצעות  .8.1



- 3 -

על רכיביו השונים וכן למלא את במסגרת ההצעה על המציע למלא את טופס ההצעה  .8.2
 המכר.  הסכםהמכר הרלוונטי ואת המקומות המיועדים לכך ב הסכםהתמורה ב סעיף

לכך וחתימתו  יםהמיועד מותבמקוהרלוונטי  הסכםובהמציע יחתום בטופס ההצעה  .8.3
תאומת בחתימת עו"ד. היה המציע תאגיד, יפורטו בשולי חתימתו פרטיו האישיים של 

החתימה תאומת, בנוסף , והסכםוה החותם )או החותמים( בשם התאגיד על ההצעה
 לאמור לעיל, כמחייבת את התאגיד ע"י עוה"ד של התאגיד.

ביחס  הסכםמקבל עליו המציע את מלוא תנאי הלממכר  בחתימתו על ההצעה ביחס .8.4
 המוצע וכן את מלוא תנאי מסמכי ההזמנה.לממכר 

ל המכר ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא ע הסכםתנאי המכירה יהיו בהתאם לתנאי  .8.5
 .הכונסיםהמוחלט של  םשיקול דעת פי

המכר או בטופס ההזמנה )למעט במקומות  הסכםכל שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה ב .8.6
יועדו במפורש להשלמת פרטים ע"י המציע( נאמר בהם במפורש שניתן למחוק ו/או אשר 

 םשיקול דעת ל פיע ,יחליטו הכונסיםויש בהם כדי להביא לפסילת ההצעה, במידה 
 לעשות כן.הבלעדי, 

ן מסמך זה חתימה מלאה כוללת את חותמת התאגיד יהמציע יחתום חתימה מלאה )ולעני .8.7
 אם המדובר בתאגיד( ליד כל אחד מהמקומות במסמכי ההזמנה בהם מילא פרטים

 .(הסכם)לרבות ב

עבור חברה ביסוד, תחול האחריות למילוי התחייבות  מיםנחת מסמכי ההזמנהככל ש .8.8
"(, עד ליסוד החברה המייסדעל המייסד החותם עליו )להלן: " המסמכיםהקונה על פי 

יום ממועד אישור בית המשפט כי  30כאמור והמצאה של אישור עו"ד בכתב בתוך 
ההסכם אושרר על ידי החברה כדין והוא מחייבה לכל דבר וענין. לאחר המצאת האישור 

ד ולחוד, על המייסד כאמור, תחול האחריות למילוי ההתחייבויות על פי הסכם זה, ביח
 והחברה.

"(, הנהנהעל ידי הקונה בנאמנות עבור אחר/ים )להלן: " מיםנחת שמסמכי ההזמנהככל  .8.9
על הנאמן החותם עליו )בסעיף  המסמכיםתחול האחריות למילוי התחייבות הקונה על פי 

"(, עד להמצאה של אישור חתום על ידי הנהנה ומאומת בידי הנאמן החותםזה להלן: "
יום ממועד אישור בית המשפט כי ההסכם נחתם עבורו כנהנה והוא מחייבו  30בתוך  עו"ד

לכל דבר וענין. לאחר המצאת אישור כאמור תחול האחריות למילוי ההתחייבויות על פי 
 חותם והנהנה, ביחד ולחוד.נאמן ההסכם זה על ה

מוצעת בגין תמורה היש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע, לא כולל מע"מ. יודגש כי ל .8.10
 ., ככל שחליתווסף מע"מ )כנגד חשבונית מס כדין( הממכר

מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, יהיה חייב  .9
לחלט  הכונסים םרשאי ומגובה הצעתו, ולצורך פירעון חיוב זה יהי 10%-בתשלום סך השווה ל

אין  שהמציא המציע במצורף להצעתו. תהבנקאי המחאההאת הערבות הבנקאית או לפרוע את 
לאכוף על המציע את הצעתו, ולחייבו בסכומי  הכונסיםבאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 פיצוי נוספים.

בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, על אי קבלת הצעתו. כל מציע  וודיעי הכונסים .10
כאמור יהא רשאי לאחר קבלת הודעה כאמור לקבל חזרה את הערבות שנמסרה על ידו במסגרת 

שלא להחזיר את  םזכאי ויהי הכונסיםהצעתו, בלי שיהא זכאי לקבלת פיצוי ו/או שיפוי כלשהם. 
על ידי  )לאחר הליכי ערעור( הארכתה בהתאם, עד שיקבע סופיתהערבות הבנקאית ולבקש את 

 המציע שהצעתו התקבלה. בית המשפט

 יםשומר םלקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, וה יםמתחייב אינם הח"מ .11
את הזכות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד  םלעצמ

לנכון ו/או  ולכל גורם שימצא ,, כולו או חלקוממכרהאת מו"מ בנפרד ו/או למכור  מהמציעים
לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת 
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לקבל הצעות ולהגישן לאישור בית ו/או  הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי
 ,וחלקאו  וכול ,ממכרללבטל את הליך ההזמנה ביחס ן ו/או המשפט טרם חלוף המועד האחרו

ועד למועד אישור המכר על ידי  הבלעדי םוהכל לפי שיקול דעת ו/או להעדיף הצעה גבוהה יותר,
 . בית המשפט כמפורט בהסכמי המכר

במהלך עסקים רגיל, שלא במסגרת הליך הזמנה  ממכרלמכור את ה םעל זכות יםשומר הכונסים .12
 .בית המשפטלהציע הצעות, לרבות בתקופת ההזמנה, בכפוף לאישור 

 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. .13

להכניס שינויים זכאים  הכונסים ויהי ,בית המשפטעד למועד הגשת ההצעה הזוכה לאישור  .14
)למעט, כמובן, שינויים בפרטים  הסכםי הבנוסח הסכם המכר ו/או בתנאי ההזמנה ו/או בנספח

שמילא המציע בטופס ההצעה לרבות התמורה שמציע המציע(, ולמציע לא תהא כל טענה בקשר 
 לכך. 

לאחר מתן הודעה למציע כי  הסכםלהכניס ב הכונסים ועל אף האמור לעיל, שינויים שיבקש
הקשורים למועדי תשלום (, בנושאים "המציע המועדף" :הצעתו הינה ההצעה המועדפת )להלן

, הסכםובגובה התשלומים החלים על המציע על פי ה ממכרהתמורה המוצעת, מועד מסירת ה
 יבוצעו ממועד זה ואילך אך ורק בהסכמת המציע המועדף.

 הממכרהרצ"ב אינם מהווים הצעה או התחייבות למכירת  הסכמי המכרמסמכי הזמנה זו לרבות  .15
 חתום על ידי הסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רק יםהכונסמצד  או כל התחייבות שהיא

 בית המשפט המחוזי ,החברהשל  הכינוסהליך המפקח על בית המשפט ומאושר על ידי  הכונסים
 .הכונסיםאת  יחייב - 000543-76-21 פר"ק במסגרת תיקאביב יפו -בתל

להטיל כל אחריות מכל מין וסוג  פרטים נוספים, באם תתאפשר מסירתם, ובלא שיהיה בהם כדי .16
  ת לעיל.ות המפורטוניתן לקבל בכתוב הכונסיםשהוא על 

 דמי תיווך או עמלה כלשהי. מולא ישל הכונסים .17

, להתייחס ו/או לקחת בחשבון גם הצעה של מציע שאינו ים, אך לא חייבםרשאי ויהי הכונסים .18
, אך לא םירשא ויהי הכונסים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעילעומד בדרישות הנקובות 

הגשת הצעות לאחר המועד הקבוע  תירלההבלעדי והבלתי מסוייג,  ם, לפי שיקול דעתיםחייב
 להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל מועד. תירולהלהגשת ההצעות 

 ל אי קבלתה.למציע ע הכונסיםיודיעו תוקף כל הצעה יהיה עד למועד בו  .19

-11058-06 ר"קפתיק ) אביב יפו-בתל בית המשפט המחוזיכל מכירה כפופה לאישור כאמור לעיל,  .20
19). 

 
 

 
 

     (-    ) 
 , עו"דדני ספקני, עו"ד                טוב הלב

 נכסים הכונסי 
 
 



תוכן עניינים לנספחים

עמוד שם הנספח נספח מס

7 טופס הצעה נספח 1

10 ערבות נספח 2

12 הסכם למכירת נכסים ופעילות נספח 3

24 תמונות הממכר נספח 4
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 לכבוד
 ד טוב הלבדני ספקני, עו"עו"ד 

 כונסי נכסים לנכסי חברת 
 פתרונות לרכב בע"מ   פנטסטיק קאר
 )בכינוס נכסים(

 

 

 
 א.נ.,

 הצעה

  קאר פתרונות לרכב בע"מפנטסטיק נכסי וזכויות חברת הננו מתכבדים להגיש הצעה לרכישת  .1
" הסכםה" -" וממכרההמכר המצ"ב )להלן: " הסכםבהתאם למפורט ב ,"(החברה)" )בכינוס נכסים(

 בהתאמה(.

 :המכר שבמסמכי ההזמנה )להלן הסכםעל פי נוסח ותנאי  הממכררכישת הננו מציעים בעבור  .2
שקלים _________________________ )במילים:  ₪ __________ל ש( סך "הסכם"ה

. תמורה זו תשולם במועדי התשלום ובאופן הסכםבשיהווה את התמורה כהגדרתה  חדשים(
  .הסכםהקבועים ב

 לעיל ישולם בצירוף מע"מ כדין ככל שחל, כנגד חשבונית מס כדין.  2הסכום הנזכר בסעיף  .3

 .(45345-22-21 פר"ק)תיק  אביב יפו-בתל המחוזי בית המשפט אישורשהמכירה כפופה ל נוידוע ל .4

וכן את מלוא תנאי מסמכי  הסכםבחתימתנו על ההצעה אנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאי ה .5
. ידוע לנו כי תנאי ומאשרים כי קיבלנו את כל המסמכים אשר צורפו לחוברת ההזמנה, ההזמנה

 .כםשיקול דעת ל פי, ולא תתאפשר לנו כל סטייה ממנו, אלא עהסכםהמכירה יהיו בהתאם לתנאי ה

תתקיים התמחרות ו/או מכירה פומבית ו/או מו"מ אשר במהלכם  כםועל פי שיקול דעת במקרה .6
 הסכםם נגדיל את הצעתנו הנזכרת לעיל, אזי יראו את הצעתנו המוגדלת כחלק מיהו/או בעקבות

במקרה שנגדיל את סכום  המכר כאמור, כאילו מולא סכומה המוגדל מלכתחילה בטופס הצעה זה.
באופן מיידי ערבות / המחאה בנקאית בגין ההפרש  כםאנו נמציא לידיהצעתנו כאמור, הרי ש

 בהתאם.

 .הסכםלמונחים הנזכרים בטופס זה תהיה אותה משמעות שיש להם ב .7

לפקודת ערבות בנקאית בנוסח אשר צורף למסמכי ההזמנה, /להצעתנו זו מצורפת המחאה בנקאית .8
, להבטחת נומסכום הצעת 10%-כהמהווה  ________ ₪ שלבסך רונן מטרי, ישראל בכר ו "דהעו

 נותשובה ובין לאחר שהצעת נודלעיל, בין לפני שניתנה ל נומהצעת נוחזור בנכי אם  נוידוע ל .נוהצעת
 הבנקאית תחולט. נו/ערבותנוהתקבלה, המחאת

 
 

 בכבוד רב,
 

        ____________ 
 חתימת המציע          

 
 

    ת.ז.        שם: 
 

    פקס:    טלפון:    כתובת: 
 

        באמצעות ה"ה: 
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 אישור עו"ד                        
 

 
 אני הח"מ, ___________, עורך דינו של המציע הנ"ל, מאשר בזאת כדלקמן:

 
 הנני לאשר את חתימת מרשי, _________, אשר חתם על טופס הצעה זה. .1

 
 המכר אליו היא מתייחסת. הסכםהקשור להצעה זאת ולחתימת הקונה דלעיל מחייבת אותו בכל  .2
 
 

 ____________    _______________  
 חתימה                תאריך        
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2 חפסנ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 2

ערבות
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 לכבוד

 ד טוב הלבעו"ד דני ספקני, עו"
 כונסי נכסים לנכסי חברת 

 פנטסטיק קאר פתרונות לרכב בע"מ  
 )בכינוס נכסים(

 

             
 

 
 א.נ.,

 
 

 ________ ערבות מס' הנדון:
 

( "סכום הערבות" –לסילוק כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים )להלן  ךהננו ערבים בזה כלפי
 (."החייב" –מאת _______ )להלן  כםכמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע ללמדד כשהוא צמוד 

 
וירקות המתפרסם על ידי הלשכה  מדד המחירים לצרכן כולל פירות משמעו: "המדד"לצרכי ערבות זו 

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 
 שפורסם ביום ________ )הוצאת הערבות( ושהינו _______.המדד  –משמעו  הבסיס"מדד "
 
 שיתפרסם לאחרונה לפני יום ביצוע תשלום הסכום הרלבנטי על ידינו.המדד  –משמעו  "המדד החדש"
 

, יחושב סכום ממדד הבסיסגבוה  המדד החדשאם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו יהיה 
 .המדד החדש על מדד הבסיסהערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה 

או למדד הבסיס שווה המדד החדש למניעת ספק אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו יהיה 
 יחול כל שינוי בסכום הערבות.נמוך הימנו, לא 

 
הראשונה בכתב, כל סכום ך ימים לאחר יום קבלת דרישת 7מפעם לפעם, בכל מקרה תוך  ךאנו נשלם ל

או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב,  ךלבסס את דרישת כםבגבול סכום הערבות, בלי להטיל עלי
 גם יחד לא יעלה על סכום הערבות. ךובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותי

 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  4.10.2029שאר בתוקפה עד ליום יערבות זו ת

הסניף החתום מטה שמענו הוא: _____________________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה 
 שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל, לא תיענה.

 
נאריך ערבות זאת בתקופה של שלושה חודשים נוספים, מבלי לגרוע מיכולתנו להאריכה  ךעל פי בקשת

 מעת לעת על פי בקשת החייב.
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

__________________ 
 בנק
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3 חפסנ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 3

הסכם למכירת נכסים ופעילות
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 הסכם
 

 _________שנערך ונחתם ביום 
 
 

 ב י ן
 

 53233456 .צח.לרכב בע"מ,  פנטסטיק קאר פתרונות
 , בתפקידם ככונסי נכסים לחברהטובים ומיוחדיםעו"ד ע"י 

 (" בהתאמההכונסים"-ו "החברה)"
 מצד אחד;    

 
 ל ב י ן

 
________________ 
________________ 

 "(הרוכש)"
 מצד שני;    

 

עוסקת בפיתוח וייצור, בעצמה ובאמצעות שיתופי פעולה עם חברות אחרות, של מגוון החברה ו  הואיל
 ;כלי רכב ממוגנים, כבאיות, ונגררים לשווקים שונים בעולם

כינוס לנכסי החברה ועל על מתן צו הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו  5.6.2020וביום   והואיל
 ככונסי נכסים לנכסי החברה  ורו"ח רשע ומצוין לוצדיק וטוב לו עו"ד מינויים של 

מו הכונסים , בין היתר, לאתר רוכש לפעילות החברה ולנכסיה, ובגדר כך פרסכוהוסמכונסים וה  והואיל
 הליך הזמנה להציע הצעות;

, באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה בהסכם זה וכהגדרת הממכרלרכוש את והרוכש מעוניין   והואיל
 להלן; 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

נועדו לשם נוחות הקריאה וההתמצאות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך הסכם זה כותרות סעיפי  .1.2
 פרשנות הסכם זה או לכל תכלית אחרת.

 הנקובה בצדם, כדלקמן:בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות  .1.3

 להלן. 2כמפורט בסעיף  חברהנכסי ה  - "הממכר"

 .זה להסכם 6.1כהגדרתו בסעיף  - "יום המסירה"

פועלת  מנוהמקרקעין מ נכסל ביחס החברה ההתקשר וב השכירות םהסכ - ״השכירות םהסכ"
 .החברה

 .להלן 7.1בסעיף הסך הכולל של סכומי התמורה המפורטים   -"התמורה" 

הלשכה המרכזית  דייל מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות המתפרסם ע  - "המדד"
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי או שיתפרסם ע"י מוסד או גוף ממשלתי או רשמי 

ולמחקר כלכלי, בין שיהיה  אחר שיבוא במקום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הנוכחי ובין אם לאו.

 המדד האחרון הידוע ביום חתימת הסכם זה. -הבסיס"  מדד"
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על פי תשלום כל המדד שיפורסם לאחרונה לפני ו/או ביום ביצוע בפועל של  -החדש"  המדד"
 .הסכם זה

הפרשי הצמדה לעניין הסכם זה יחושבו בהתאם לשיעור בשינוי במדד  -הצמדה למדד"  הפרשי"
המחירים לצרכן החל ממדד הבסיס ועד למדד החדש, והסכום שיתקבל יהווה 

אם בתאריך תשלום סכום כלשהו , לפי אופן החישוב הבא: באת סכום התשלום
סכום ההבסיסי, יחושב  מדדגבוה מההמדד החדש יהיה הסכם זה על פי 

המדד על המדד החדש כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה לתשלום 
המדד יהיה הסכם זה בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי במידה ו הבסיסי.

 .לתשלום ך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכוםשווה לשער הבסיסי או נמוהחדש 

 .נספחי הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .1.4

 ממכרה .2

 "1"הינם כמפורט בנספח זה  הסכםנמכרים במסגרת המהווים את הממכר ואשר  חברהנכסי ה .2.1
 להסכם זה.

לעיל, " 1בנספח "הנזכרים  חברהכי הממכר על פי הסכם זה הינם נכסי ה רוכשידוע ומוסכם על ה .2.2
נה על ונכסים אלו בלבד. נכס שאיננו נמזכויות בהם,  חברהאו של חברהככל שהינם בבעלות ה

 הנמכר במסגרת הסכם זה.  הממכרהנכסים הנ"ל, אינו נכלל בגדר 

לעיל אינם קיימים ו/או אינם " 1בנספח "המפורטים  חברהידוע ומוסכם כי אפשר שנכסי ה .2.3
 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.   רוכשתקפים ו/או פגומים וה

ידוע לרוכש כי יתכן ורכישת הנכסים כולם או חלקם, טעונה אישורים מיוחדים מצדדים  .2.4
, אישורי ספקים, רשויות וכו'( והקונה מצהיר ומתחייב כי נושא גנו של עדןשלישיים כגון )אישור 

 זה יהיה באחריותו המלאה וללא אחרית כלשהי של הכונסים. 

קיימות מגבלות בנוגע להעברת זכויות לצד ג' וכן ידוע לרוכש כי בהסכמי החברה עם לקוחותיה  .2.5
לאפשרות הלקוחות להביא את ההתקשרות עם החברה לכדי סיום הוראות בנוגע קיימות 

 מיהסככל של  ים. בהקשר זה מצהיר הרוכש כי הוא קיבל לידיו העתקבנסיבות שונות
הנובעות מכל של החברה עם לקוחותיה, בחן אותם והבין את הזכויות והחובות  ההתקשרות

 כונסיםם למטרותיו והוא מוותר כלפי המימתאי את הסכמים אלו הסכם זה ולאחר כל אלה מצא
 .ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר אליהםעל כל טענ

את ספרי ומסמכי  כולל, בין היתר, ואינ הממכרבהמשך לאמור ולמען הסר ספק מובהר, כי  .2.6
כנגד  כונסיםוה חברהזכויות התביעה של ה את החברה, מניותאת , חברהאת הפסדי ה, חברהה

הכספים  רועים, פעולות, ו/או עילות שנוצרו בטרם יום המסירה, אתיצדדים שלישיים בגין א
החברה שטרם )חשבונות  הכונסיםו חברההחשבונות ול הכונסיםפעילות והזכויות בכל הנוגע ל

עסקאות ו/או מכירות  ו/או בגין הסכומים להם זכאית החברה  את, (הכינוסהכינוס וחשבונות 
את הזכויות בתקבולי כרטיסי , כינוסת התקופ שירותים שניתנו על ידה במהלךפעילות ו/או 

לעיל, זכויות  "1בנספח "מפורשות  מצויניםשאינם  כינוסהו/או  חברהאשראי ויתרת נכסי ה
  .כינוסקופת השתיוותרנה כולן כנכסי 

 סקהמהות הע .3

והכל הממכר את  כונסיםרוכש בזה מה רוכשוההממכר את  רוכשבזה ל יםמוכר כונסיםה .3.1
 בתנאים כמפורט בהסכם זה.

  

- 13 -



- 3 - 

, ככל שיידרשו, גנו של עדן)וכן לאישור הממונה ו/או אישור  ן זהיבכפוף לאישור בית המשפט לעני .3.2
למימוש שעבודים, בהתאמה , יעשה המכר על פי הסכם זה במסגרת הליך משפטי לפי העניין(

, 1968 -א לחוק המכר תשכ"ח34 נמכר כאמור בסעיף כשהממכרובכפיפה לאישור בית המשפט, 
 נקי מכל שעבוד המשמש ערובה לחיוב כספי ועיקול. ואכשה

 . בלבדועל חשבונו הרוכש תעשה על ידי , לפי העניין, הקונהשם  לע בממכרזכויות ההעברת  .3.3

 רוכשהצהרות ה .4

 ר ומתחייב בזה כדלקמן:מצהי רוכשה

ואת כל הזכויות  הממכראת בעצמו ובאמצעות מומחים ובעלי מקצוע מטעמו, בדק אה ורכי הוא  .4.1
המעשי, התפעולי  ו, לניצולו, האפשרויות לשימוש בהמשפטיוהפיזי  ומצב, לרבות והקשורות ב
מספר ו/או כמות פריטי לרבות תוקפם ותוכנם, , והחוזים וההתקשרויות הקשורים בוהמשפטי, 

ינים והמסמכים הנוגעים להתקשרותו יואת יתר הענבפועל, ממכר הוהימצאות שבממכר הנכסים 
, בין וופגמי ו, מגרעותיועל מגבלותי - ממכרהזאת, וכי לאחר שבדק את כל האמור לעיל, מצא את 

לצרכיו  מתאים למטרותיו -זה ובין אם לאו  הסכםאם הם ידועים לו במועד חתימתו על 
ו/או חוסר ו/או תביעה אי התאמה פגם ו/או מום ו/או , והוא מוותר על כל טענת ולשימושו

באופן בלתי חוזר כי ידוע לו כי  רוכשבהקשר זה מאשר ה .וו/או בקשר אלי ויבנוגע אלכלשהי 
וכי ציוד  חברהבבעלות ה םציוד אשר אינעשויים להיות פרטי  חברההאתרי ו/או משרדי בייתכן ש

אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  רוכשלובמסגרת התקשרות זו  רוכשכזה אינו נמכר ל
  בקשר לכך. םו/או מי מטעמ כונסיםההחברה ו/או תביעה כנגד 

, ובכלל אלה הזכויות הקשורות ממכרכי הוא ערך בדיקות בכל הקשור לזכויות הקשורות ב .4.2
וכל שירות או פרט  חברהה את רכביבקניינה הרוחני, , חברהה שלהשכירות, בציוד  הסכםב

 הקשור בהם וכי מצא את כל אלה מתאימים במלואם לצרכיו.

מצהיר כי הוא אחראי באופן מלא, מוחלט ובלעדי לעריכת כל בדיקה שניתן, אפשר או  הרוכש .4.3
 וההתקשרות בהסכם זה.  הממכרצריך לערוך לפני רכישת 

, ביום המסירה  (WHERE-IS)וובמקומ (AS-IS) ואי שהכפ ובמצבהממכר כי הוא רוכש את  .4.4
בין אם הם ידועים לו  - וופגמי ו, מגרעותיומגבלותיעל הממכר מתוך ידיעה ברורה והתחייבות, כי 

, כי אופן רכישה זה מתאים ואכמות שה ונרכש במצב -בעת חתימת הסכם זה, ובין אם לאו 
לו כל טענה, דרישה, או זכות שהיא כנגד לצרכיו, למטרותיו ולשימושיו וכי אין ולא תהא 

 .ואו של הזכויות ב ממכרהתאמה כלשהי של ה-, שיסודה בפגם או באיחברהו/או ה כונסיםה

 יםעוש, כהגדרתו בהסכם זה, יום המסירהכי ידוע לו שבין מועד חתימתו על הסכם זה לבין  .4.5
ולא תהיה לנו כל טענה  , וכי איןממכר, שימוש תפעולי בחברה, באמצעות מי מעובדי הכונסיםה

, הנובעת, במישרין או חברהו/או ה כונסיםו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהן כנגד ה
 בעקיפין, מהאמור. 

 כדלקמן:באופן בלתי חוזר,  רוכשמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מצהיר ומדגיש בזאת ה .4.6

הנכסים של החברה,  כי התקשרותו בהסכם זה נעשית במסגרת הליך כינוסלו ידוע כי  .4.6.1
שהינה בעלת הזכויות בממכר, וכי תוקפו של ההסכם תלוי באישורו של בית המשפט 

 להלן.בהסכם זה , כמפורט  )כהגדרתו לעיל(

גנו הממונה ו/או ידוע לו כי רכישת הממכר על ידי הרוכש עשויה להיות כפופה לאישור  .4.6.2
אישרוי שכאלו תהיה וכי השגת  ,/ואו רשויות נוספות להלן(כהגדרתם ) של עדן

 .באחריותו הבלעדית

לא הסתמך על סמך בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו בלבד, וכי הממכר כי הוא רכש את  .4.6.3
והתקשרותו בהסכם זה, על הבטחות, מצגים, הממכר לא יטען שהסתמך לצורך רכישת 

, לרבות הערכת שווי או םו/או מי מטעמ כונסיםו/או ה חברההתחייבויות כלשהן של ה
  שומה אחרת.

כי ידועות לו כל העובדות הדרושות לצורך התקשרותו בהסכם זה וידועים לו כל  .4.6.4
 .הממכרהמשפטי, הפיזי והמכני של  והפרטים אודות מצב
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-WHERE-ו AS-ISנרכש על ידו כמקשה אחת הממכר מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה,  .4.6.5

IS ו/או  ממכרכלשהו מה, והוא לא יהא זכאי להסתמך על טענה כלשהי בנוגע לפריט
 האישורים שניתנו לגביו כעילה לביטול ההסכם כולו או חלקים ממנו.

)להלן:  התקשרה ובשכירות  םהסכעל פי "( כרשהמו)להלן: "בציפורית זכויות במושכר  חברהל .4.7
קיימות מגבלות בנוגע להעברת זכויות השכירות עשויות להיות  זהבהסכם . "(הסכם השכירות"

ואת הזכויות  ולמד אות ,השכירות םהסכלידיו העתק של כי הוא קיבל צהיר מ רוכשלצד ג'. ה
על כל  כונסיםמתאים למטרותיו והוא מוותר כלפי ה ותוא מצא ולאחר כל אלה ובהקשורות 

 .וטענת אי התאמה בנוגע אלי

אזי חובות חובות הלקוחות של החברה ככל שהממכר לגביו ניתנה הצעתו כולל את כי ידוע לו כי  .4.8
כוללים חובות שסיכויי גבייתם מוטלים בספק, וכי לא יעלה כל טענה מכל מין וסוג שהוא אלו 

 ו/או החברה.  כונסיםבענין זה כלפי ה

. כל בממכרכל אחריות באשר להיקף וטיב הזכויות  כונסיםמצהיר כי ידוע לו כי אין ל רוכשה .4.9
בפועל הינם על אחריותו הבלעדית של  למצב רוכששינוי ו/או אי התאמה בין הערכותיו של ה

מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה  רוכשלא תהיה כל אחריות באשר לכך. ה כונסים, ולרוכשה
בכל הנוגע  םו/או מי מטעמם ו/או הנושים המובטחים של החברה כונסיההחברה ו/או כלפי 

 ו/או להסכם זה. לממכר לחברה ו/או 

את המידע  רוכשיהיה זקוק למידע המצוי במחשבי החברה, יספק לו ה כונסיםמוסכם כי ככל שה .4.10
ימים ממועד בקשת  5( בתוך כונסיםהאמור )במדיה מגנטית ו/או בעותק קשיח, על פי בקשת ה

, ככל שיידרש לכך, גישה למחשבי החברה ויצירת גיבוי לכל המידע כונסים, וכן יאפשר לכונסיםה
 )שישה( חודשים מיום המסירה. 6האצור בהם והכל לכל הפחות למשך 

מצהיר כי אין כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקיום כל  רוכשה .4.11
 התחייבויותיו על פיו וכי יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי הסכם זה.

זה ולקיום כל  הסכםאין כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו במצהיר כי  רוכשה .4.12
 זה. הסכםיש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי וכי  בויותיו על פיויהתחי

 רוכשהתחייבויות ה .5

 כדלקמן: רוכשבחתימתו על הסכם זה מתחייב ה

 כנגד תשלום התמורה הכוללת. כונסיםמה הממכרלרכוש את  .5.1

ביהמ"ש ממועד אישור הסכם זה על ידי  ימים 7 בתוך ,לרבות במושכר ,ממכרלקבל את החזקה ב .5.2
, לפי שיקול םרשאי ויהי כונסיםה ( כנגד תשלום התמורה הכוללת., כהגדרתו להלן)יום המסירה

 , להאריך את פרק הזמן הנקוב בסעיף זה אם ימצא לנכון לעשות כן. םדעת

וסוג, אשר להחליף את כל ערבויות הביצוע אשר העמידה החברה לצדדים שלישיים, מכל מין  .5.3
 יעמדו בתוקפם ביום המסירה, בערבויות ביצוע מטעמו, וזאת עד ולא יאוחר מיום המסירה.

 המסירה. , החל מיום וושווי ושמירה, על חשבונו, בהתאם לערכ וולהציב עליהממכר לבטח את  .5.4

 כונסיםהתחייבויות והצהרות ה .6

 יםמורה הכוללת, מתחייבבמלואן לרבות תשלום מלוא הת רוכשבכפוף לקיום כל התחייבויות ה .6.1
ממועד אישור הסכם זה  ימים 7בתוך  רוכשלממכר בוהחזקה למסור את הזכויות  כונסיםה

 ,"(יום המסירה" :)להלןלהלן  16 , אך בכפוף לאמור בסעיףוהמכר על פיו על ידי בית המשפט
  ., במלואה ובמועדהוכנגד תשלום התמורה הכוללת

 רוכש, המאשר לרוכשל כונסיםהאישור בכתב מאת על פי שיקול דעתם הבלעדי של הכונסים,  .6.2
  ולא יהא צורך בביצוע מסירה פיזית.ו ב, יהווה מסירת החזקה ממכרבלתפוס את החזקה 

, לרבות רוכשמסיבות התלויות בממכר לא יקבל את החזקה ב רוכשמוסכם ומובהר כי במידה וה .6.3
זה ו/או אי תשלום מלוא התמורה עד למועד הקבוע  הסכםיו על פי אי מלוי כל התחייבויות

- 15 -



- 5 - 

 רוכשמסיבה כלשהי, יהיה הממכר בזה למסירת החזקה ו/או סירוב מצידו לתפוס חזקה  הסכםב
לרבות ממכר באחראי, החל ממועד מסירת החזקה, באחריות החלה על בעלים ו/או מחזיקים 

, לרבות לעניין אחריות כלפי צד והמיסים בגינ , לשלם את כלוולתחזק אות ואחריות לשמור עלי
, אך לא םרשאי כונסיםה ואף האמור יהי . עללהלן 16 בסעיףכאמור ממכר ג' ואחריות לביטוח ה

לבצע כבעלים ו/או מחזיק ובמקרה זה יהיה  רוכש, פעולות שעל הרוכש, לבצע במקום היםחייב
 . מכרמבגין ה וכל תשלום שהוציא כונסיםחייב להשיב ל רוכשה

 התמורה ומועדים לתשלומה .7

שקלים ) ______________  ₪__________ של סך  כונסיםל רוכשישלם הממכר בתמורה ל .7.1
 :(הסכומים לפני מע"מ) להלן( במועדים ובתנאים המפורטים חדשים

 שלסך  ממועד אישור הסכם זה והמכר על פיו על ידי בית המשפט, שעות  48בתוך  .7.1.1
)להלן:  מהתמורה( 10%)המהווה  (שקלים חדשים)______________  ₪________ 

 ."(התשלום הראשון"

ממועד אישור הסכם זה והמכר על פיו על ידי בית המשפט, וכנגד קבלת ימים  14בתוך  .7.1.2
 ₪__ ___________של בסך זה,  7.1על פי סעיף יתרת התמורה  - בממכרהזכויות 

 נוספים מהתמורה(. 90%)המהווה ( שקלים חדשים)______________ 

החל ממועד חתימת הסכם הפרשי הצמדה למדד מע"מ וכן לעיל יתווספו  יםם הנקובמיסכוכל הל .7.2
 . ביצוע כל תשלום בפועלועד למועד  רוכשזה על ידי ה

, או בהעברה בנקאית בשיק בנקאי כונסיםל רוכשכל תשלום על חשבון התמורה ישולם על ידי ה .7.3
שולם התשלום  .רלוונטית המחאהכל חשבונית מס תוצא כדין לאחר פירעון  .בתוספת מע"מ כדין

בעלויות ההעברה והתשלום ייחשב כנפרע רק לאחר זיכויו בפועל  רוכשבהעברה בנקאית ישא ה
 .כונסיםהבחשבון 

יהא  רוכשובין על ידי ביהמ"ש, וה כונסיםהיה ותתקיים התמחרות, בכל צורה שהיא, בין על ידי ה .7.4
המציע הזוכה, הרי שיראו את סכום הזכייה כפי שייקבע בהתמחרות כאילו הוא הסכום הנקוב 

במקרה האמור  ן וסכום זה יהווה את התמורה כהגדרתה בהסכם זה.יועניבהסכם זה לכל דבר 
 10%המחאה / ערבות בנקאית מתאימה בגין  ועל פי דרישת כונסיםל רוכשבסעיף זה ימציא ה

 סכומי ההפרש כאמור.מ

שארו בידי ייקודם לחתימת הסכם זה,  רוכשההערבות הבנקאית או ההמחאה הבנקאית שנתן  .7.5
בהתאם להסכם זה והנובע  רוכשמלוא התשלומים מכל סוג החלים על העד לתשלום  כונסיםה

לפי הסכם זה  רוכשוקיום מלוא התחייבויותיו של ה רוכשממנו, סיום סופי של ההתחשבנות עם ה
לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה  םרשאי ויהי כונסיםה. כונסיםשל הו להנחת דעת

או הפרת הסכם  במועדו רוכשסכום כלשהו ע"י הבכל מקרה של אי תשלום  רוכשאותה הפקיד ה
במקרה כזה על פי הסכם זה ועל פי כל דין  כונסיםוזאת ומבלי לגרוע מזכויות ה רוכשזה ע"י ה

 .ובכלל זה לאכיפת הסכם זה ודרישת פיצויים בשל הפרתו

  חברהזכות השכירות של ה .8

 יחול ההסדר הבא:אליו, שכר במו חברההשכירות של הככל שהצעת הקונה כוללת העברה של זכויות 

בבקשה  הובכפוף לאישורו בבית המשפט, יפנו הצדדים למשכיר הסכםלאחר מועד חתימת ה .8.1
על המחאת  הביום המסירה. בהודעה יודיעו הצדדים למשכיר רוכשת השכירות ליולהעברת זכו

מקבל על עצמו  רוכשכאשר ה רוכשו/או מי מטעמה ל חברהמההשכירות  םהסכהזכויות על פי 
השכירות, בגין התקופה המתחילה ביום המסירה ומתחייב  םהסכאת מלוא החיובים בגין ועל פי 
, לרבות החלפת יום המסירההשכירות, לגבי התקופה שמ הסכםלמתן בטחונות כנדרש על פי 

 . בטחונות, ככל שניתנו

שור בית המשפט בחתימתו על הסדר זה ובכפוף לאי רוכשמקבל על עצמו ה ,בהמשך לאמור
השכירות, בגין התקופה המתחילה  םהסכלהתקשרות על פיו, את מלוא החיובים בגין ועל פי 

יום השכירות, לגבי התקופה שמ םהסכביום המסירה ומתחייב למתן בטחונות כנדרש על פי 
 .המסירה
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הודעה  הכי ברצונו להודיע למשכיר כונסיםיהיה רשאי להודיע ל רוכשמוסכם כי ה ,על אף האמור .8.2
 מו"מ לגבי תנאי השכירות העתידיים.  האחרת ולפיה ברצונו לנהל עימ

 ,במושכר רוכשאחריות כלשהי להמשך השכירות של ה עצמו מקבל על ואינ כונסיםמובהר כי ה .8.3
אם  - הל את הסכום המגיע הלשלם למשכיר כונסיםמלבד הפניה המשותפת כאמור לעיל וחובת ה

 בדין קדימה, בכפוף להוראות הדין.  -וככל שמגיע 

דמי שכירות ו/או ניהול ו/או תשלומים אחרים  כונסיםה ו/או חברהה המבמקרים בהם שיל .8.4
תשלומים אלו במועד תשלום  כונסיםל רוכשבגין התקופה שמיום המסירה, יחזיר ה הלמשכיר

 זה. הסכםלעיל ותשלומים אלו יהוו חלק מהתמורה כהגדרתה ב 7.1.2התמורה הנזכר בסעיף 

על  מנולפנות מ רוכשמתחייב ה, לא ימשיך לשכור ו/או להחזיק במושכר רוכשבכל מקרה בו ה .8.5
בגין כל נזק או חבות  כונסיםהשפה את י רוכשה. ובאופן שלא יגרום לנזק ב הממכראת , חשבונו

 . מנומהממכר כתוצאה מפינוי למושכר כתוצאה מנזק  הםשיגרמו ל

 חברהעובדי ה .9

 ההסדר הבא:ככל שהצעת הקונה כוללת רכיב של העסקה של עובדי החברה יחול 

ו/או בקשר אליהם בגין התקופה שעד  לעובדיםלא יהיה אחראי לתשלום חוב כלשהו הרוכש  .9.1
 .למועד תחילת העסקתם על ידו

, לרבות פירוט משכורות יסוד, ניכויים החברהעובדי  אודותם נתונימצהיר כי נמסרו לו הרוכש  .9.2
 .כונסיםוהפרשות ועלויות למעביד הידועים ל

 ___ -לתקופה של לא פחות מהחברה  ם שלעובדי___ מתחייב להמשיך ולהעסיק הרוכש  .9.3
, בכפוף להסכמתם , באחריותו ועל חשבונו, באותם תנאים בהם הועסקו בחברה עד כהחודשים

ולהמשך מילוי תפקידם של עובדים אלו במיומנות ובמסירות, בכפוף להסכמתם ולהמשך מילוי 
 .של עובדים אלו )למעט ותק לעניין חופשה והבראה(התקין תפקידם 

להגיע בעצמו ועל אחריותו הרוכש על לעיל, יהיה  9.3שבסעיף הרוכש מבלי לגרוע מהתחייבות  .9.4
, באם ירצה בכך. יום המסירה, לאחר הרוכשבנוגע להעסקתם על ידי  החברהלהסדרים עם עובדי 

עסקתם בתקופת וה כונסים, אזי החל ממועד מינוי הכינוסככל שהעובדים הועסקו במסגרת ה
ולאחר מכן הם  כונסיםתשולם משכורתם של העובדים על ידי הלמועד ההשלמה עד ו כינוסה

 .כונסיםיחשבו כמי שסיימו את עבודתם עבור ה

אחריות כלשהי  הםעלי יםמקבל םאינ כונסיםהבכל מקרה, מובהר ומוסכם, באופן בלתי חוזר, כי  .9.5
לנכונותם של העובדים להמשיך ולעבוד עבור  ,הרוכשעל ידי החברה העסקתם של עובדי לעניין 

 כונסיםו/או לפרעון חובות עבר לעובדים אלו, למעט פרעון חובות כלפי העובדים שעל ההרוכש 
 .סדרי הנשייה על פי דיןובהתאם ל לפורעם על פי דין

הרוכש לעובדים מסוימים מעובדיה, יסכים  כונסיםה ויזדקקהליכי הכינוס במידה ולשם  .9.6
 )בכפוף להסכמת העובדים כמובן( על פי ההסדר הבא: כונסיםלרשות הלהעמידם 

שלושה ם מזכאי לקבל שירותי כונסיםה ו, יהיממועד הסגירהבמשך שלושה חודשים  .9.6.1
, לשני ימי עבודה מלאים בשבוע )שאינו יום ו'(, כינוסהלצרכי  םעובדים לפי בחירת

 בשבוע. בתשלום חלק יחסי במשכורת, ובימים קבועים 

לקבל שירותי עובדים  םזכאי כונסיםה ותקופת שלושת החודשים כאמור יהי חרלא .9.6.2
בתשלום עלות יחסית  ויחויב םכאמור ללא יותר מיום אחד בלבד בשבוע, לגביו ה

 כאמור.

 ]אופציונלי[ קניין רוחניזכויות ומוניטין  .10

באמצעות  חברהבזאת ה הומעביר הבכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי הסכם זה ממח .10.1
 .חברה, את מלוא הזכויות במוניטין הרוכש, לכונסיםה
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ו/או קניין ו/או תוכנות  מסחררשומות או לא רשומות בשמות ו/או סימני ככל שלחברה זכויות  .10.2
 פי על התמורה תשלום גמר עם רוכשזכויות אלו ל יומחו"(, רוחניה קנייןהרוחני אחר )להלן: "

 לתשלום מלוא התמורה ובכפוף לעבירותן על פי דין., בכפוף AS-ISבמצבם  כונסיםל זה הסכם

 הרוחני בקנייןבהקשר לכך יחתמו הצדדים על המסמכים הנדרשים לשם ביצוע העברת הזכויות  .10.3
ככל שזכות כזאת לפי תנאיה עבירה ו/או ברת רישום. ככל שקיימת יתרה כלשהי לתשלום לשם 

  .רוכשבה ה ישאגין העתיד, בגין העבר ובין ב בין, החברה שלהרוחני  הקנייןרישום 

 מיסים ותשלומי חובה .11

 בתשלום המיסים ותשלומי החובה הבאים: ושאיי כונסיםה .11.1

על פי הסכם זה אשר ישולם על הממכר בגין מכירת  , אם וככל שחל,מס הכנסה .11.1.1
 במועד ובאופן הקבוע בחוק.  כונסיםידי ה

ותשלומם , שהוטלו הממכרכל המיסים ותשלומי החובה האחרים, החלים על  .11.1.2
 כונסים, ככל שקיימים מיסים כאלו וככל שחלה על היום המסירהנדרש עד ל

כינוס הנכסים הליכי חבות לשלמם על פי דין, במסגרת הסדרי החוק הקשורים ל
 .חברההנגד 

, לכל הסדר עם רשויות המס כינוסן קופת הלהגיע, על חשבו םרשאי וייה כונסיםמובהר כי ה
רבות קבלת פטור מתשלומו, או לא לשלמו בפועל בין היתר, על בקשר לתשלום המס כאמור, ל
ו/או על בסיס סדרי הנשייה על פי דין במקרה של כינוס ו/או  חברהבסיס קיזוז הפסדי העבר של ה

 פירוק.

את התשלומים הנ"ל מתוך כספי התמורה וזאת אך ורק ככל שתהא  מוישל כונסיםהמובהר כי 
השעבודים שלמם, בהתאם לסדרי הנשייה במקרה של מימוש חובה על פי דין ל כונסיםכ הםעלי
 . חלק ממנואו איזה הממכר על 

 יםנושה חובת תשלום במקרים בהם גוברת זכות כונסיםהאין באמור לעיל כדי להטיל על 
על זכות הזכאים לתשלומים דלעיל, ומובהר כי אין באמור משום התחייבות חוזית  יםמובטחה

  , או בהתחייבות כלשהי לטובת צד ג'.לביצוע תשלומים בניגוד לסדרי הנשייה על פי דין

 ישא בתשלום המיסים ותשלומי החובה הבאים: רוכשה .11.2

החלים על בין ממשלתיים ובין עירוניים, כל המיסים ותשלומי החובה האחרים,  .11.2.1
, שהוטלו ותשלומם נדרש החל וו/או בקשר אלי (חלק ממנו)או איזה הממכר 

חבות לשלמם  רוכש, ככל שקיימים מיסים כאלו וככל שחלה על היום המסירהמ
 על פי דין.

 מע"מ בגין התשלומים על פי הסכם זה, ככל שחל מע"מ כזה על פי דין. .11.2.2

 יום המסירההחל מ רוכשתשלומי הארנונה, ככל שחלים, ישולמו על ידי ה .11.2.3
 השכירות(. הסכם)בכפוף לקבוע, אם קבוע, לעניין זה ב

 השלמת/או ו רישום/או ו ביצוע לשם, שנדרשים ככל, הנדרשים התשלומים כל .11.2.4
 . הממכר מרכיבי באיזה/או ו בממכר הזכויות העברת

 אישור ביהמ"ש - אי מתלהתנ .12

תל בית המשפט המחוזי תנאי מתלה לתוקפה של ההתקשרות על פי הסכם זה הינו כי יינתן לה אישור 
 ההוראות הבאות: נהחולתו של החברהכינוס הנכסים  המפקח על הליכיאביב יפו 

עליו מיד  ומתחייב להוסיף חתימת כונסיםבלבד וה רוכשחתם הסכם זה על ידי היבשלב הראשון י .12.1
 ת המשפט.לאחר קבלת אישור בי
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והפקדת המחאה/ערבות בנקאית בגובה התשלום , רוכשהחתום על ידי ה הסכםהלאחר קבלת  .12.2
לבית המשפט, בהקדם, בקשה לאישורה של ההתקשרות  כונסיםה ויגיש ,כונסיםהראשון בידי ה

להגיש את ההצעה לאישור בית המשפט גם  םעל זכות יםשומר כונסיםהזה, ואולם  הסכםעל פי 
 .הסכםהעל  רוכשאם לא חתם ה

 הסכם( יחשב "אישור בית המשפט"זה )להלן:  הסכםאישר בית המשפט את ההתקשרות על פי  .12.3
עליו לאחר מתן אישור בית  ומיחת כונסיםוהזה כתקף לכל דבר ועניין ממועד מתן האישור 

 המשפט.

אם  )קרי, לאחר הליכי ערעור באופן סופיזה,  הסכםלא אישר בית המשפט את ההתקשרות על פי  .12.4
ימי עסקים בתוך שלושה  ,הערבות הבנקאית שהופקדה על ידואת  רוכשל כונסיםה ו, יחזירהיו(י

להלן, במקרה  15ממועד מתן ההחלטה הסופית הנ"ל של בית המשפט, והכל בכפוף לאמור בסעיף 
 .רוכששאי מתן האישור נבע מהפרה מצד ה

 אישור הממונה על ההגבלים העסקיים .13

קבלת הסכמת  הינהתנאי להתקשרות על פי הסכם זה ככל שלאור זהות הרוכש ו/או עסקיו,  .13.1
, יהווה ("חוק ההגבלים" :)להלן 1988-הממונה כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח
 בדרכים הקבועות לכך בחוק ההגבלים אישור הממונה תנאי מתלה להסכם זה, והרוכש יפעל

 יום המסירה., עד ללקבלת אישור הממונה

מיד לאחר אישור הסכם זה על ידי בית המשפט, יפנה הרוכש לממונה במידה ויהיה בכך צורך,  .13.2
 .םלפנות לממונה, על פי שיקול דעת כונסיםשל ה םלקבל אישורו. אין באמור כדי לגרוע מזכות

לא תהא כל אחריות  כונסיםקבלת אישור הממונה לעסקה הינה באחריותו המלאה של הרוכש, ול .13.3
לביצוע הפנייה לממונה, ולתוצאותיה. הרוכש מצהיר כי הוא יעשה כל מאמץ, ויפעל בתום לב 

טענות בגין אי קבלת  כונסיםלקבלת אישור הממונה, וככל שהרוכש פעל כאמור, לא תהיינה ל
 אישור הממונה עד ליום המסירה. 

מהרוכש העתק כל מסמך שהוגש בנושא לממונה על ידי הרוכש או מי מטעמו  ויקבל כונסיםה .13.4
, אך לא םרשאי ויהי םכל מידע שנמסר לממונה על ידי הרוכש או מי מטעמו וה הםמסר ליוי

 לממונה בבקשה לאשר את העסקה. םלפנות אף ה יםחייב

ום ממועד אישור בית י 30-נתן אישור הממונה עד ליום המסירה, ידחה יום המסירה ליככל שלא י .13.5
לבטל הסכם זה, ככל שלא ניתן  כונסיםה םרשאי והמשפט את הסכם המכר. לאחר מועד זה, יהי

יממן הרוכש נתן אישור הממונה עד ליום המסירה, יככל שלא י. אישור הממונה עד לאותו מועד
כאי את המשך הפעלת החברה עד לקבלת אישור כאמור )או עד לסירוב סופי לנתינתו( ויהא ז

 .ליהנות מפירותיה, אם וככל שיהיו

 גנו של עדןאישור  .14

ידוע לרוכש כי לאור אופי ורכיבי הממכר ו/או לאור זהות הרוכש ו/או עסקיו, קיימת אפשרות כי  .14.1
מאגף היתר יצוא ולמכר הממכר )או איזה חלק ממנו( לרוכש יידרש להתקשרות על פי הסכם זה 

. ("גנו של עדןאישור "-" ואגף הפיקוח" :)להלן חוןהפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביט
גנו לגבי הרכיבים  שטעונים אישור  תנאי מתלה להסכם זה גנו של עדןבמקרה כזה, יהווה אישור 

, עד ליום גנו של עדןעל פי דין לקבלת אישור בדרכים הקבועות לכך  , והרוכש יפעלשל עדן
 המסירה.

אגף למיד לאחר אישור הסכם זה על ידי בית המשפט, יפנה הרוכש במידה ויהיה בכך צורך,  .14.2
, על פי אגף הפיקוחלשל הכונסים לפנות  םלקבל אישורו. אין באמור כדי לגרוע מזכות הפיקוח

 .םשיקול דעת

לעסקה הינה באחריותו המלאה של הרוכש, ולכונסים לא תהא כל  גנו של עדןקבלת אישור  .14.3
, ולתוצאותיה. הרוכש מצהיר כי הוא יעשה כל מאמץ, פיקוחאגף הלאחריות לביצוע הפנייה 

, וככל שהרוכש פעל כאמור, לא תהיינה לכונסים טענות גנו של עדןויפעל בתום לב לקבלת אישור 
 עד ליום המסירה.  גנו של עדןבגין אי קבלת אישור 

ו מי על ידי הרוכש א אגף הפיקוחלמהרוכש העתק כל מסמך שהוגש בנושא  והכונסים יקבל .14.4
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 ויהי םעל ידי הרוכש או מי מטעמו וה אגף הפיקוחלכל מידע שנמסר  הםמסר לימטעמו וי
או איזה חלק  בבקשה לאשר את העסקה אגף הפיקוחלם לפנות אף הים , אך לא חייבםרשאי
 .ממנה

יום ממועד אישור  30-עד ליום המסירה, ידחה יום המסירה ל גנו של עדןנתן אישור יככל שלא י .14.5
הכונסים לבטל הסכם זה, ככל שלא  םרשאי ובית המשפט את הסכם המכר. לאחר מועד זה, יהי

יממן עד ליום המסירה,  גנו של עדןנתן אישור יככל שלא י. עד לאותו מועד גנו של עדןניתן אישור 
אישור כאמור )או עד לסירוב סופי לנתינתו( ויהא  הרוכש את המשך הפעלת החברה עד לקבלת

 .זכאי ליהנות מפירותיה, אם וככל שיהיו

כאמור, מכל סיבה שהיא, יהא הסכם זה בטל  גנו של עדןאישור  ןמובהר ומוסכם כי היה ולא יינת .14.6
מעיקרו ולקונה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא כלפי החברה ו/או הכונסים 

 ו/או הנושים המובטחים של החברה ו/או מי מטעמם.

 איסור העברת זכויות  .15

 רוכשה היה רשאיי, לא הסכם זהומילוי כל התחייבויותיו על פי הממכר עד לפרעון מלוא התמורה בגין 
 בכתב ומראש. כונסיםהלצד שלישי כלשהו ללא הסכמת  מנוו/או חלק מ ממכרלהעביר את הזכויות ב

 הפרות ותרופות .16

הפר צד להסכם זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק  .16.1
 .1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

 רוכשלעיל, מוסכם בזאת כי הפרה יסודית של הסכם זה מצד ה 16.1ור בסעיף מבלי לגרוע מהאמ .16.2
 -חדשים השווה לזכות לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסכום בשקלים  כונסיםתקנה ל

בביטולו, והכל  ובקיום ההסכם ובין אם בחר ו, וזאת בין אם בחרכום התמורה הכוללתמס 10%
ן. במקרה של ביטול יבנסיבות העני הםמבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרים העומדים ל

אצל  רוכשמהערבות הבנקאית שהופקדה על ידי הלקזז סכום זה  םזכאי כונסיםה ויההסכם, יה
 .כונסיםה

ן התראה כל צד יהיה זכאי לבטל הסכם זה עקב הפרתו היסודית על ידי הצד המפר ובלבד שנת .16.3
 ימים מראש בדבר כוונתו לעשות כן ובפרק זמן זה לא תיקן הצד המפר את הטעון תיקון. 7של 

כל תשלום של התמורה שלא ישולם במועד ישא בנוסף, לכל סעד אחר ריבית בשיעור ריבית חח"ד  .16.4
בע"מ על אשראים בלתי מאושרים בחריגה ממסגרת מזרחי טפחות המקובלת אותה שעה בבנק 

ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי הסכם זה ועד  לתשלומו המלא בפועל.  3 -מ וזאת החל
אחור של למעלה משבעה ימים בביצוע תשלום מתשלומי התמורה יהווה הפרה יסודית של הסכם 

 זה.

מוסכם על הצדדים כי הפרה של אחד או יותר מסעיפים המפורטים להלן תחשב כהפרה יסודית  .16.5
 .19 ,17, 15 ,14 ,13 ,11, 9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4של הסכם זה: 

 להסרת ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים .16.6
ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות  רוכשבמקרה של הפרת איזו מהתחייבויות ה כונסיםלרשות ה

האמור, הזכות לפיצויים בגין הפסד רווחים, ומכל זכות ו/או סעד על פי חוק החוזים )תרופות 
 .1970 –בשל הפרת הסכם( תשל"א 

על פי מסמך זה, עקב הפרתו, לרבות אי  כונסיםבמקרה של ביטול ההתקשרות כדין על ידי ה .16.7
 - רוכשל כונסיםוכתנאי לביצוע תשלום כלשהו מה - ביצוע תשלומים מהתשלומים הנזכרים בו

 יחולו ההוראות הבאות:

, רוכשי הוככל שהם ביד כונסיםיחשבו כמוחזרים מיידית לבממכר כל הזכויות  .16.7.1
, רוכשה לא יהא בידימהממכר . במידה ונכס כלשהו כונסיםל רוכשהחזירם י
 כונסיםדרישת הימים ממועד קבלת  7בתוך , כונסיםאת תמורתו ל רוכשהשלם י

 .הז הסכםבהתאם להוראות לכך, 

יגיש , לממכראו ביחס לזכותו, רישום כלשהו בנוגע  רוכשה במידה ונרשם לטובת .16.7.2
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לרשויות המתאימות את כל המסמכים הנדרשים לביטול הרישום הנ"ל  רוכשה
 ובחר לטפל בנושא בעצמי כונסיםהיום ממועד הודעת הביטול. במידה ו 30בתוך 

 כונסיםל םעביריעל כל המסמכים הנדרשים לשם ביטול כאמור ו רוכשהחתום י
 במועד האמור. 

 אחריות וביטוח .17

, לרבות אחריות כלפי כל ויקשר אלוב הממכרל כל האחריות לגבי תחו רוכשל יום המסירההחל מ .17.1
בלבד והוא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם בין לרכושו הוא ובין לגופו ולרכושו של  רוכש, על הצד ג'

תשלום מלוא . האמור יחול אף אם  המסירה בפועל לא בוצעה עקב אי לממכרכל צד ג' בקשר 
 .הממכרלקבלת  רוכשב סירוב של הקאו ע התמורה

, החל וושווי ולערכ , בהתאםושמירה, על חשבונ וולהציב עליהממכר לבטח את מתחייב  רוכשה .17.2
 . יום המסירהמ

 סודיות .18

, חברהלשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע, מידע ומסמכים הנוגעים לעסקי המתחייב  רוכשה .18.1
, בכפוף למידע החברה ונכסיהן ישנמסרו במסגרת הסכם זה ומסמכי ההזמנה שפורסמה בעני

הסכם זה ולמידע שהיה נחלת שגילוי נדרש על פי כל דין, בין השאר, על מנת לקיים את הוראות 
 הכלל בטרם קבלת מסמכי ההזמנה.

ו/או מי מטעמם שידע, מידע ומסמכים כאמור הגיעו לידיעתם,  וכי נציגי רוכשה כן מתחייב .18.2
לאמור בסעיף זה ישמרו בסוד הפריטים והחומר הנ"ל וכי לא יעשה בנ"ל כל שימוש שהוא בניגוד 

 לעיל.

 שונות .19

"(, רשאי לשלם כל תשלום שחובת תשלומו חלה, בהתאם המשלם הצד" :כל צד להסכם זה )להלן .19.1
"(, ובלבד שהתרה בצד החייב בכתב הצד החייב" :להוראות הסכם זה, על הצד האחר )להלן

( ימים בטרם ביצוע אותו תשלום, וזאת אלא אם נקבע בהסכם הסדר אחר להבטחת 7שבעה )
 ביצוע התשלום.

ם כאמור, יהא הצד המשלם זכאי, אלא אם כן נקבע באם בוצע תשלום כלשהו על ידי הצד המשל .19.2
( ימים מיום תשלומו כשהוא נושא 7אחרת בהסכם זה, להחזר אותו סכום ששילם תוך שבעה )

ריבית חח"ד המקובלת אותה שעה בבנק לאומי לישראל בע"מ על אשראים בלתי מאושרים 
 ר הסכום אליו.בחריגה ממסגרת החל מיום התשלום על ידי הצד המשלם ועד למועד החז

 לרבות עירייה או רשות אחרת וכי, זה אינו בגדר חוזה לטובת צד ג' כלשהו  הסכםמוסכם כי  .19.3
 בלבד. כונסיםל רוכשבכפוף לאמור לעיל, הוא מסדיר אך ורק את מערכת היחסים בין ה

כם זה ו/או לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו על פי הס .19.4
ים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה ו/או על ל פי דין, במקרה מסוע

 נתנו מראש ובכתב.יזכויות אחרות כלשהן. אורכה ו/או דחיה לא יהיו בני תוקף, אלא אם י

הצדדים מתחייבים לנקוט בכל הצעדים הנוספים )לרבות, ומבלי למעט מהאמור לעיל, חתימה על  .19.5
, , אשר ידרשו או יהיו רצויים לשם יישומו של הסכם זה וביצועו, כלשונו וכרוחומסמכים נוספים(

ובלבד שלא יהא בכך כדי להטיל על החברה ו/או הכונסים התחייבות כלשהי, כספת ו/או אחרת, 
 .שלא קיבלו על עצמם במפורש בהסכם זה

 הצדדים להסכם.שינויים בהסכם זה יהיו תקפים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל  .19.6

יעשו בתוקף  כונסיםמובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בהסכם זה כי יעשו על ידי ה .19.7
או כלפי  רוכשבאחריות אישית כלפי ה ושאילא י כונסים. ההחברנכסי הל כונסיםכ םתפקיד

 םאך ורק באחריות בתוקף תפקיד ושאיאחרים בנוגע לביצוע תשלום או פעולה כלשהם, אלא י
 .חברהלנכסי ה םכונסיכ

כל בנוגע ל כונסיםעל זכויות קיזוז ו/או עכבון כלפי ה רוכשבחתימתו על הסכם זה מוותר ה .19.8

- 21 -



- 11 - 

לא יהיה זכאי לקזז סכומים  רוכשה על פי הסכם זה. כונסיםל יםאו החזר המגיעו/תשלום 
כלשהם בגין טענות כלשהן מתשלומי התמורה ומכל תשלום אחר אותו אשר הוא חייב בתשלומו 

 פי הסכם זה, ועליו לשלם את התמורה והתשלומים על פיו במלואם ובמועדם.על 

"(, תחול האחריות למילוי החברהככל שהסכם זה נחתם עבור חברה ביסוד )בסעיף זה להלן: " .19.9
"(, עד המייסדעל פי הסכם זה על המייסד החותם עליו )בסעיף זה להלן: " רוכשהתחייבות ה

יום ממועד אישור בית  30של אישור עו"ד בכתב בתוך  כונסיםליסוד החברה כאמור והמצאה ל
המשפט כי ההסכם אושרר על ידי החברה כדין והוא מחייבה לכל דבר וענין. לא הומצא אישור 

 כאמור במועד כאמור, תחול האחריות, ביחד ולחוד, על המייסד והחברה.

"(, תחול הנהנהזה להלן: "בנאמנות עבור אחר/ים )בסעיף  רוכשככל שהסכם זה נחתם על ידי ה .19.10
על פי הסכם זה על הנאמן החותם עליו )בסעיף זה להלן:  רוכשהאחריות למילוי התחייבות ה

של אישור חתום על ידי הנהנה ומאומת בידי עו"ד בתוך  כונסים"(, עד להמצאה להנאמן החותם"
ל דבר וענין. לא יום ממועד אישור בית המשפט כי ההסכם נחתם עבורו כנהנה והוא מחייבו לכ 30

 הומצא אישור כאמור במועד כאמור, תחול האחריות על הנאמן החותם והנהנה, ביחד ולחוד.

הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או תימסרנה במסירה אישית על פי מעני  .19.11
הצדדים הנקובים להלן, או כל מען אחר בישראל, עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב, או 
באמצעות הפקס הנקוב ליד מענם או כל פקס אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב. יראו כל 

עם מסירתה  -דם שבין המועמדים הבאים: אם נמסרה ביד הודעה כאילו מנסרה למענה במוק
עם עבור שלושה  -בפועל )או הצעתה לנמען, במקרה של סרוב לקבלה(; ואם נשלחה בדואר רשום 

במועד ניהול  -( ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, ואם נשלחה בפקס 3)
 ופק מהפקסימיליה המשלחת:העסקים הראשון לאחר המועד הנקוב באישור המשלוח המ

 ___________________________, טלפון: _________; פקס: _______. - רוכשה
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

____________ ____________               ____________ 
  , עו"דרשע רע, עו"ד                צדיק טוב רוכשה

 כונסי נכסים לנכסי חברת 
   זכרונה לעולם

 )בכינוס נכסים(
 

 אישור עו"ד
 

כי ביום ________ הופיעו בפני ה"ה  אני, ___________, עו"ד, מרחוב ____________, מאשר בזאת
וחתמו בפני על מסמך זה לעיל, וכי ; ___________, ת.ז. _________ -________, ת.ז. __________ו

 ( מחייבת את החברה לכל דבר ועניין."החברה"הלן: חתימתם בתוספת חותמת ________ בע"מ )ל

כמו כן הנני מאשר כי התקבלו בחברה כל האישורים וההחלטות הנדרשים לצורך החתימה על מסמך זה לעיל, 
 בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ועל פי דין.

 

 ________        _____________ 
, עו"ד_________        תאריך     
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4 חפסנ .4

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 4

תמונות הממכר

עמוד 24
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