
 הנחיות למציע 
 

לרכישת   הצעות  להציע  למבקשים  הנחיות  יפורטו  הלהלן  - להלן)   10492בגוש    4מחלקה    זכויותמלוא 
  (.המקרקעין""
 
 מסמכי ההזמנה מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן:  .1
 

 )מסמך זה(.  הנחיות למציע 1.1
 טופס הצעה.  1.2
 נוסח חוזה מכר.  1.3
 נסח טאבו.  1.4
 שנמחקו(.  –שמאות )ללא מחירים  1.5

 
יכונו להלן:   לרבות נספחיהם)דהיינו לא כולל השמאות(    1.1-1.4המפורטים בסעיפים    מסמכיםה

 . ""מסמכי ההזמנה
 

ההזמנה   .2 מסמכי  בין  סתירה  של  במקרה  ההזמנה.  במסמכי  המפורטים  לתנאים  כפופה  ההזמנה 
  -חוזה המכר, עדיפות שניה    - פות ראשונה  השונים יהיה סדר העדיפות ביניהם כמפורט להלן: עדי

יתר מסמכי ההזמנה. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של    -מסמך הנחיות למציע, עדיפות שלישית  
 הוראות סותרות, תגבר ההוראה שיש בה להרבות בחיובי הקונה. 

 
ניתן  , לרבות כל מידע שיימסר בהמשך לכך, בכתב או בעל פה,  מובהר כי המידע במסמכי ההזמנה .3

לא  ם  מי מטעמ  ו/אועו"ד שמואל לביא    ב"כ הבעלים,  הבעלים ו/או  למציעים לצרכי נוחיות בלבד.
בצורה כלשהי לגבי תיאור הזכויות המוצעות ו/או לגבי תיאור המקרקעין ו/או לגבי    םיהיו אחראי

אשר  ,  ו/או לגבי מידע בפרסומים בקשר להזמנה זו מצבם ו/או לגבי המידע הכלול במסמכי ההזמנה
  המצורפים לשם נוחיות המציע בלבד, והזכויות במקרקעין נשוא ההצעה נמכרות במצבןניתנו ו/או  

כל מציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המקרקעין נשוא ההצעה, טיב הזכויות    . על(AS-ISכפי שהן )
ועל   הוא  בדיקותיו  על  בהסתמך  תוגש  והצעתו  המקרקעין,  של  והמשפטי  התכנוני  המצב  בהם, 

 אחריותו. 
 
י.ק.    להלן, בצרוף המחאה בנקאית לפקודת  6  הצעות בכתב יש להגיש כשהן חתומות כמפורט בסעיף .4

 יום. 90- , בתוקף ל₪ 100,000של בסכום , ברה לבנין בע"מח
 
בהגשה אישית, עם מסמכי מקור, בצירוף תעודה מזהה / תעודת התאגדות  את ההצעות יש למסור   .5

חיפה,    ,21הרב קלישר    , רח'  שמואל לביאעו"ד    -  ב"כ הבעלים  במשרדשל כל אחד מיחידי הקונה,  

 .6.1.22ם לא יאוחר מיו  , lavi@lavilaw.comדוא"ל  ,04-8123152, פקס: 04-8123004טל: 
 
 את ההצעות יש להגיש על גבי טופס ההצעה בלבד ויחולו ההוראות הבאות:  .6

 
 .+ מע"מ ₪ 1,250,000-סכום ההצעה לא יפחת מ .קלים חדשיםההצעות יהיו נקובות בש 6.1

 
 אישית של בעלי המניות. אם המציע הוא תאגיד, אזי תינתן גם ערבות  6.2

 
 יחתום בטופס ההצעה במקום המיועד לכך וחתימתו תאומת בחתימת עו"ד או רו"ח.  המציע   6.3

 
ולזכויות  בחתימתו על ההצעה מקבל עליו המציע את מלוא תנאי החוזה ביחס למקרקעין   6.4

מסמכי  לגביהם מתייחסת הצעתו, כאילו חתם על החוזה עצמו וכן את מלוא תנאי  בהם  
ההזמנה. תנאי המכירה יהיו בהתאם לתנאי חוזה המכר ולא תתאפשר כל סטיה מהם, אלא  

 ב"כ הבעלים. המוחלט של  םעפ"י שיקול דעת
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כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה בחוזה המכר או בטופס ההזמנה )למעט במקומות אשר  6.5
ב"כ אם  סילת ההצעה,  יועדו במפורש להשלמת פרטים ע"י המציע( יש בהם כדי להביא לפ

 , לעשות כן. ויחליט עפ"י שיקול דעת  הבעלים
 

 המציע יחתום חתימה מלאה ליד כל אחד מהמקומות במסמכי ההזמנה בהם מילא פרטים. 6.6
 

יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע בגין הזכויות הנמכרות. הזכויות הנמכרות, נמכרות   6.7
עיסוקו של המוכר במקרקעין, וכי  מובהר כי    הן בהצעה.י כמיקשה אחת ואין להפריד בינ

עוסק העסקה,  לפיכך  .  מורשה  הוא  על  מע"מ  אשר וחל  מע"מ,  יתווסף  התמורה  לסכום 
 ישולם ע"י הקונה ועל חשבונו.

 
חייב   .7 יהיה  לאחר שהצעתו התקבלה,  ובין  לו תשובה  שניתנה  לפני  בין  בו מהצעתו,  שיחזור  מציע 

הצעתו  10%בתשלום   מביניהם  100,000או    מסכום  הגבוה  יהיו   ,₪,  זה  חיוב  פרעון  ב"כ    ולצורך 
 את השיק הבנקאי, שהמציא המציע במצורף להצעתו. , בין היתר,רשאי לפרוע הבעלים

 
בכתב לכל מי שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, על אי קבלת הצעתו. כל מציע    דיעב"כ הבעלים יו .8

את   חזרה  לקבל  כאמור,  הודעה  קבלת  לאחר  רשאי  יהא  הבנקאי כאמור,  ידו    השיק  על  שנמסר 
זכאי שלא    היהי ב"כ הבעלים  במסגרת הצעתו, בלי שיהא זכאי לקבלת פיצוי ו/או שיפוי כלשהם.  

קבע סופית מציע  י, עד שי חודשים מהגשת ההצעה  3תקופה של  בתוך    השיק הבנקאילהחזיר את  
 . שהצעתו התקבלה

 
והם  בוהה ביותר או כל הצעה שהיא,  מתחייב לקבל את ההצעה הג  ואינב"כ הבעלים ו/או הבעלים   .9

או לנהל עם כל אחד את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/  ים לעצמםשומר
מהמציעים או עם כל חלק מהם או עם כולם, מו"מ בנפרד ו/או במקובץ, ו/או למכור את הזכויות  
לכל גורם שימצא לנכון, ולרבות גורם שלא הציע הצעת רכישה, ו/או להחליט שלא להענות להצעה  

כולם או חלקם, לפרסם הזמנה ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס למקרקעין  חדשה או    כלשהי 

ההזמנה,   הליך  את  הגבוהלבטל  ההצעה  את  הציע  המציע  אם  נוספת  ביותר,    האפילו  פעולה  וכל 
 , ומבלי צורך לנמק באופן כלשהו.הבלעדי  ו לנכון, הכל לפי שיקול דעתםשימצא

 
 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. .10
 

 המכירה במסגרת הזמנה זו היא וולנטרית ולא נעשית במסגרת הליך משפטי כלשהו.  .11
 

להכניס שינויים    םזכאיחתימת הסכם מכר בידי שני הצדדים, יהיו הבעלים וב"כ הבעלים  עד למועד   .12
תמורה שמציע המציע( ולמציע לא  ב בנוסח חוזה המכר ו/או בתנאי ההזמנה )למעט, כמובן, שינויים  

 ענה בקשר לכך. תהא כל ט 
 

אינם מהווים הצעה או התחייבות למכירת המקרקעין או כל    מסמכי הזמנה זו לרבות החוזה הרצ"ב  .13

 יחייב.  - הבעלים התחייבות שהיא. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, רק חוזה חתום על ידי 
 

יחייבו את    רק אם  הבעלים  כל הסכמה לשינוי במסמכי ההזמנה או תנאיהם, לרבות חוזה המכר 
 בכתב.  נעשה על ידם

 
תתאפשר מסירתם, ובלא שיהיה בהם כדי להטיל אחריות מכל מין וסוג שהוא  פרטים נוספים, באם   14

הבעלים  על   ב"כ  או  לקבל  הבעלים  הבעלים  אצל  ניתן  לביא,  ב"כ  שמואל  לפרטי  עו"ד  בהתאם 
 לעיל.   5בסעיף  ההתקשרות 

 
, להתייחס ו/או לקחת בחשבון גם הצעה של מציע שאינו  ים, אך לא חייבםרשאי  ויהי  ב"כ הבעלים .15

,  םרשאי  ויהי ב"כ הבעלים  עומד בדרישות הנקובות לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  
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חייב  לא  דעתםאך  שיקול  לפי  המועד    ים,  לאחר  הצעות  הגשת  להרשות  מסוייג,  והבלתי  הבלעדי 
 . הקבוע להגשת ההצעות ולהרשות להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל מועד

 
  3למציע על קבלתה/אי קבלתה או לתקופה של  הבעלים    וה יהיה עד למועד בו יודיע תוקף כל הצע  .16

 ( חודשים, לפי המוקדם משני המועדים האמורים.שלושה)
 

 להזמנה זו מצורף חוזה מכר ביחס לזכויות המוצעות.  .17
 

ל  בעצם קבלת מסמכי ההזמנה וכן בהגשת ההצעה, מתחייב המציע לשמור בסודיות מוחלטת את כ .18
, וכן למידע שנמסר במסגרת הליכי ההזמנה )להלן: המוצעותהידע, מידע ומסמכים הנוגעים לזכויות  

(. האמור לא יחול על מידע שהפך לנחלת הכלל שלא באחריות המציע ועל מידע  "המידע הסודי"
ההזמנה, וכן  אשר ניתן להוכיח במסמכים לגביו, כי היה ידוע למציע בטרם נמסר במסמכי והליכי  

לשימוש במידע במסגרת הליך משפטי. כן מתחייב המציע כי נציגיו או מי מטעמו שהמידע הסודי  
 הגיע לידיעתם, ישמרו אותו בסוד וכי לא יעשה בנ"ל כל שימוש שהוא בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 
  ם , ייעשו בתוקף תפקידב"כ הבעליםמובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה כי יעשו על ידי   .19

הבעלים,   עבור  הבעלים,  אישי.  כב"כ  באופן  את  ונציגיהםהבעלים  ב"כ  ולא  שערך  השמאי  וכן   ,
להזמנה זו ו/או בקשר  לא ישאו באחריות אישית כלפי המציעים או כלפי אחרים בנוגע  השמאות,  

 , יישאו בה הבעלים בלבד.ככל שחלה אחריות שכזאת, ווע תשלום או פעולה כלשהילביצ
 

 לא ייערכו ביקורים במקרקעין, לנוכח מהות הזכויות הנמכרות. .20
 
 

 , עו"ד שמואל לביא    
 ב"כ הבעלים       
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 תאריך: ______________ 
 510369754י.ק. חברה לבנין בע"מ ח.פ.   אל:

 "( הבעלים"-)להלן  באמצעות עו"ד שמואל לביא 
 "(הזכויותאו " "המקרקעין"-להלן) 10492בגוש  4חלקה  ב זכויותה מלוא לרכישתביחס 

 הצעה
 
 . הבעלים במקרקעיןהננו מתכבדים להגיש הצעה לרכישת זכויות   .1
 
 הננו מציעים כדלקמן: .2
 

)המסמך הנזכר  עפ"י נוסח ותנאי חוזה המכר שבמסמכי ההזמנה   ,הבעלים במקרקעיןבעבור זכויות  
ההזמנה,    1.3בסעיף   סך  "החוזה"  -להלן  )למסמכי    )במילים:  ש"ח________________  לש(, 

חדשים___________________________________________  _______ בתוספת  (  שקלים 
זו תשולם במועדי התשלום    4את התמורה כהגדרתה בסעיף    ושיהוומע"מ כחוק,   לחוזה. תמורה 

 ובאופן הקבועים בחוזה.
 
, אשר יתווסף לתמורה, ככל שחל, ומודגש שהמע"מ ישולם  כולל מע"מאינו    2בסעיף    האמורהסכום   .3

לכן  , ועוסק מורשהוהוא  . ידוע למציע כי המוכר עוסק במקרקעין  ע"י הקונה בנוסף לתמורה המוצעת
 בכל מקרה מתווסף מע"מ על הסכום המוצע. 

 
בחתימתנו על ההצעה, אנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאי החוזה כאילו חתמנו על החוזה עצמו   .4

בכל מקרה, אנו מצרפים שני עותקים של הסכם המכר, בנוסח    וכן את מלוא תנאי מסמכי ההזמנה.
. ככך  ובחתימה מלאה(  יע, ללא כל שינוי או סייג, חתומים על ידינו )בכל עמודלתיק למצהמצורף  

הסכם המכר. אנו מתחייבים לחתום על כל נספחי הסכם  א ב ימול  חיר המוסכםמה ,  צעתנו תתקבלשה
של  המכר הליך  לאחר  המכר,  בהסכם  עימנו  להתקשר  תחליט  והמוכרת  במידה  סייג,  כל  ללא   ,

 או בכל דרך אחרת. , מו"מ,  מחרותהת
 

עפ"י    כל סטיה ממנו, אלא  ולא תתאפשר  החוזה,  לתנאי  יהיו בהתאם  תנאי המכירה  כי  לנו  ידוע 
 .ב"כ הבעלים ל שיקול דעתו ש

 
התיק למציע ותנאי ההזמנה שנמסרה לנו על ידיכם על נספחיה,  ו לאשר כי קראנו היטב את  הרינ  5

 .  גהם ללא כל סיי ם ולכל תנאיתוכנו מסכימים לורף לה, ואנרבות הסכם המכר שצל
 
תתקיים התמחרות ו/או מכירה פומבית ו/או מו"מ אשר  ב"כ הבעלים  במקרה ועל פי שיקול דעת   .6

לעיל, שאז יראו את הצעתנו המוגדלת    2במהלכם ו/או בעקבותם נגדיל את הצעתנו הנזכרת בסעיף  
 כחלק מחוזה המכר כאמור, כאילו מולא סכומה המוגדל מלכתחילה בטופס הצעה זה. 

 
 כפופים לדיני המכרזים. אינםתכם אליה  ידוע לנו ואנו מסכימים שהצעתנו זו והתייחסו  .7
 
 למונחים הנזכרים בטופס זה תהא אותה משמעות שיש להם בחוזה.  .8
 
 מ. נין בע"לפקודת י.ק. חברה לב __________ ₪ע"ס  בנקאית   המחאה להצעתנו זו מצורפת   .9

      
 בכבוד רב,           

 
 ___ , חתימה: _________________________/ ח.פ.  ת.ז. __________________ שם:________

 
 ___ , חתימה: _________________________/ ח.פ.  ת.ז. __________________ שם:________

 
 ________________ וא"ל: ד , _____טלפון:_____________________________ ____כתובת:__ 

 
 המציע הוא תאגיד  במקרה בו אישור עו"ד

 
רישיון ____אני הח"מ, ______________,   ב"כ של  ,  _______________שמשרדי ברח'   עו"ד, מספר 

)"ה כי  תאגיד"(  __________  בזאת  באמצעות  נההצעה  מאשר  התאגיד,  ע"י  כדין  ה"ה  חתמה 
ו  _____________-    ______________+ החותמים  בשם   ז.(ת. )שמות  הנ"ל  ה"ה  של  חתימתם  וכי 

 ר ועניין. התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דב
 

 _____________        _____________ 
 חתימה                 תאריך         
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 הסכם 
 שנערך ונחתם בחיפה 

 _______שנתביום________לחודש_______ע"י הקונה 
 ביום ___________________  המוכריםוע"י    

 
 510369754י.ק. חברה לבנין בע"מ ח.פ.      ן:ב י 

 ( "המוכר"   ,)להלן   
 שמואל לביא , עו"ד בא כוחםבאמצעות כולם     

 , 3271322חיפה  ,21רב קלישר  מרחוב ה   
 ; מצד אחד     ( "המוכריםב"כ " - )להלן   

 
 

 ______________  / ח.פ. ________________, ת.ז.  .1     ל ב י ן
 ______________ ח.פ.  /________________, ת.ז.  .2    

 _ ______ _____________________ ________מרח'   
 ; מצד שני     ("הקונה": , ביחד ולחוד)להלן   

 
 

 10492בגוש  4חלקה  –"החלקה"   –הגדרות 
 

  "(.הנכס"להלן )במלואה חלקה ב  בעלי זכויותהם  והמוכרים הואיל 

 

למכור את הנכס   והואיל עליו,  והמוכרים מעוניינים  והנטוע  כל הבנוי  על  כפי שהוא,  ככל  במצבו 
עליו,   נטוע  ו/או  שהוא,  שבנוי  כפי  והתכנוני  הפיזי  הזכויות  במצבו  של  הרשומות  כאשר 

מכל שיעבוד ו/או הערה ו/או עיקול ו/או זכות    בלשכת רישום המקרקעין נקיות  המוכרים
 "(;פנוי וחופשי"- כלשהי של צד ג' )להלן

 
מיסוי  לחוק   (1)ז()16רכישה לפי סעיף  מס    בגין   ה הער  הידוע לקונה, כי על החלקה רשומו והואיל

מקרקעין, שמקורו ברכישת הזכויות ע"י המוכר, וזאת עד לסגירת השומה בגין הרכישה 
 "(;הערת מס הרכישה"- )להלן

 
והמשפטי  מצב הפיסי, התכנוני  הלרבות    ,בנכסבחלקה ואת הזכויות    ו, לאחר שבדקיםוהקונ והואיל

  ם , מתאיוחלטתהמ  לשביעות רצונו הנכס  מצא את  הנכס, ובפרט טיב הזכויות הנמכרות,  של  
כלפי    , ובחתימתו על הסכם זה מוותרולמטרותיו, לצרכיו ולשימושים שהוא מבקש לעשות ב

, בין גלויים ובין  על טענת מום, ברירה פגם או אי התאמה  המוכרים וכלפי כל מי מטעמם
 הפיזי, התכנוני והמשפטי;  ם, ולמצב הםבמצוי לולנכס  לחלקה, בכל הקשור   נסתרים,

 
זכויותינים  מעוניי   יםוהמוכר  והואיל מלוא  והקונ בנכס   הםלמכור את  לרכוש את    ניים מעוניי  ים, 

של   רישוםכפי שהן, נקיות מכל    ( AS-ISכפי שהוא )  , במצבןבנכס   יםמלוא זכויות המוכר
זכות אחרת של צד ג' כלשהו, ובתנאים האמורים המפורטים  ומכל רישום של  שעבוד, עיקול  

 להלן בהסכם זה; 
 

 המוכרים מצהירים כי הם לא התקשרו עם צד ג' כלשהו בכל התקשרות נוגדת להסכם זה;ו והואיל
 

 - לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי  .1
 

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, עיקר מעיקריו, והאמור בו משמש כבסיס   1.1
 ההתקשרות בין הצדדים. 

 

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

 
 הצהרות הקונה .2

 
 הקונה מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

 
על הסכם זה בשם   מיםחותשב"כ המוכרים, ככל שיחתמו בעצמם על הסכם זה,    וכי ידוע ל  2.1

כל חבות ו/או אחריות    ם על עצמ  יםמקבל  םאינב"כ המוכרים  , וכי  לפי יפוי כוח  ים המוכר

 לקונה. הנכס אישית בכל הקשור והכרוך בהסכם זה ובמכירת  

 

יקר, ראה ובדק )ועל כל פנים ניתנה לו האפשרות לראות ולבדוק( את הנכס פיזית,  כי הוא ב  2.2
ה זכויות  הפיזי  את      בנכס  יםמוכראת  ו התכנוני  מצבם  הבנוי  לרבות    וע טהנ והמשפטי, 

גם אינם תואמים  ואת הזכויות הנובעות והקשורות בהם,  )ככל שבנוי ו/או נטוע(  עליהם  ו
בש בפועל  מידותיו  )כולל  המקרקעין  רישום  בלשכת  הרישום  פרטי  את  ח(  ט את  לרבות 

את ,  רכשות את מהות הזכויות הנ,  )ככל וקיימות(  אפשרות ניצולם וניצול זכויות הבניה בהם 
בנין העיר החלות על המקרקעין,   יתר  ,  את האפשרויות לבנייה, אם בכלל,  תוכניות  ואת 

הענינים והמסמכים הנוגעים להתקשרותו זאת, וכי לאחר שבדק את כל האמור לעיל, מצא 
זכויות  הנכס  את   ב   יםהמוכרואת  מוותר  והקשורות  והוא  למטרותיו,  מתאימים  כלפי  , 

על כל טענת פגם ו/או אי התאמה בנוגע אליהם ו/או לזכויות  מטעמם    המוכרים ו/או כלפי מי
 , בין גלויים ובין נסתרים. בהם, או בקשר אליהם

 
ולשלם הנכס  לרכוש את    וכי החלטת   מצהיר הקונה  ו ב  יםמוכרולזכויות הלנכס  בהקשר   2.3

בלבד, ולא    והעצמיות של  וותחזיותי  ו, הערכותיואת התמורה מבוססת על בדיקותי  ועבור
על יסוד מצגים ו/או הצהרות, ו/או הבטחות, ו/או תיאורים, ו/או הסברים, ו/או מסמכים, 

מי    הבעלים ו/או ב"כ הבעלים ו/או  ו/או הערכות, ו/או פרסומים, שניתנו אם ניתנו, על ידי 
ן,  ובין היתר הוא מודע לאמור להלואף לא על השמאות שצורפה לתיק למציע,  ,  םמטעמ

 להלן:בהסכם זה וכן בכפוף לאמור  בכפוף לאמור בנכס   יםהמוכרורוכש את זכויות 
 

 לנסח הטאבו המצ"ב כנספח א'.הן בהתאם זכויות המוכרים,  2.3.1
 

אלו המפורטים   2.3.2 למעט  כל מצגים  לו  הוצגו  לא  יהיו  במפורש  כי  ולא  זה,  בהסכם 
 מפורט במפורש בהסכם זה.לקונה כל טענות המבוססת על כל מצג שאינו 

 
אינם מתחייבים לכך    שהבעלים ו/או ב"כ הבעליםהקונה מצהיר ומאשר כי ידוע לו   2.3.3

לרכישת זכויות המוכרים    בשיעבוד כלשהולקבל הלוואה מובטחת  שהקונה יוכל  
ב"כ המוכרים  כנגד המוכרים ו/או    בהתאם להסכם זה ואין ולא תהיה לו כל טענה

 לעניין זה. 

 

הקונה מצהיר ומאשר שבכפוף לתשלום מלוא התמורה המוסכמת על ידו למוכרים,   2.3.4
חתומים, ויפויי כוח חתומים בלתי חוזרים של המוכרים    מכר  שטרותקבלת  ועם  

אישור מס רכוש    אישורי המיסים )אישור מס שבח,"(, וכן  מכי הרישוםמס"- )להלן
, וכן מחיקת הערת  ככל שנדרש, אישור רשות מקומית ואישור הוועדה המקומית

הרכישה המיסים"-)להלן  (מס  מלוא    השלימו ,  "(אישורי  את  המוכרים 
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  התחייבויותיהם כלפי הקונה ואין ולא תהיה לקונה כל טענה אחרת כנגד המוכרים 
 ב"כ המוכרים. ו/או 

 
על סמך בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו    (AS IS)  ו כפי שהואבמצב הנכס  הקונה רוכש את   2.4

, ולצורך ווהזכויות בהנכס  בלבד, וכי הוא לא הסתמך ולא יטען שהסתמך לצורך רכישת  
  המוכרים התקשרותו בחוזה זה, על הבטחות, מצגים, מידע, ו/או התחייבויות כלשהם, של  

ו/או מסמכים הכלולים  , לרבות  םו/או מי מטעמ  םב"כ המוכריו/או   ו/או נתונים  פרטים 
נוחיות בלבד, ו/או בכתבו/או כאלו שיימסרו בעל פה    בתיק למציע ניתנים לצורכי  , אשר 

 . וטעונים בדיקה ואימות מטעם הקונה
 

הוא  הקוננ מצהיר   2.5 זה,  לפי הסכם  של התחייבויות המוכר  לקיום מלא  בכפוף  כי  ומאשר 
ו/או חליפיהם  מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל סוג ומין שהוא כנגד המוכרים  

ו/או כלפי כל מי מטעמם ו/או    ו/או מי ממשרדוו/או באי כוחם לרבות עו"ד שמואל לביא  
או הזכיוות בנכס ו/או בגין כל אי התאמה מכל  / כלפי כל אדם אחר באשר לטיבו של הנכס ו

הטעיה,    ,סוג ומין שהוא והקונה מותר על כל ברירה שיש לו ולרבות ברירה מחמת טעות
 ו/או מכל סיבה אחרת.  ,סתרפ פגם או מום נ, לרבו כפיה, מום, אי התאמה ו/או פגם כלשהו

 
  הקונה מצהיר ומאשר כי ידוע ולו והובהר לו שהמוכר בעסקה זו לא בדק את הוכנית החלה  2.6

על המקרקעין בהם מצוי הנכס ו/או היתר הבניה של הנכס )אם קיים( ו/או תיק הבניה של  
הנכס ו/או התאמתם של מי מהם זה לזה, ואף על פי כן הקונה מוותר בזאת מראש כלפי  

 המוכר ו/או מי מטעמו, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. 
 

כי 2.7 לו,  והוברר  לו  כי נמסר  מום    הקונה מצהיר ומאשר  פגם או  ידוע אם קיים  למוכר לא 
וכי   בנכס  מקרה  כלשהו  על  בכל  ורק  ואך  שהוא,  כפי  הנוכחי  במצבו  לקונה  נמכר  הנכס 

 אחריותו הבלעדית של הקונה לכל דבר ועניין. 
 

הקונה מצהיר ומאשר כי הוא אינו רשאי להסתמך על חוות דעת שמאי שהוכנה עבור המוכר,  2.9
הקונה מאשר כי הוא אינו מסתמך על חוות דעת שכזו, אלא  לרבות אם זו נמסרה לקונה.  

 כנה. ככל שהו, אם ואך ורק על חוות דעת שהוכנה עבורו ולבקשתו
 

הקונה מצהיר בזה כי המוכר ו/או מי מטעמו לא הציגו לו כל מצג שהוא בקשר לנכס, בין   2.10
במישרין ובין בעקיפין, ואם למרות האמור הוצג מצג שכזה, הקונה מבהיר בזאת כי הוא  

ו מסתמך על מצג שכזה, וכן מצהיר הקונה כי כל המצגים שהוצגו לקונה לפני חתימתו  אינ
או במסגרת  בטלים ומבוטליםלמציע  בתיקלהציע הצעות או , לרבות בהזמנה על הסכם זה

, והקונה מוותר בזאת על כל טענה ו/או  ופן אחר כלשהות ו/או בכתב ו/או באפניות טלפוניו
 תביעה בענין זה. 

 
ולקיום כל התחייבויותיו  אין כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה   2.11

 על פיו. 
 

 יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי חוזה זה.  2.12
 

, וזאת עברת הזכויות בנכס על שמוהאת  על חשבונו ובאחריותו  כי הוא מתחייב להשלים   2.13
 ללא כל דיחוי התלוי בו. 

 
 סקהיהע .3
 

כשזכויות  ,  בנכס  יםמוכר זכויות האת  המוכרים  בזה לקונה והקונה קונה בזה מ   יםמוכרהמוכרים   
 . נקיות וחופשיות



 

 

8 

 
 התמורה ומועדים לתשלומה  .4

 
סך , באמצעות עו"ד שמואל לביא,  למוכריםישלם הקונה    בנכס  יםמוכר בתמורה לזכויות ה 4.1

בתוספת    (ש"ח)במילים:______________    ש"ח_____________  שלבשקלים חדשים  
 "התמורה"(:במועדים ובתנאים המפורטים להלן )להלן:  מע"מ כחוק,

 
)המהווה    ש"חל______________  ש סך בשקלים השווה    -עם חתימת חוזה זה   4.1.1

כחוק  מהתמורה(  20% מע"מ  המוכרים,  ,  בתוספת  לידיו  לפקודת  ישתלם  אשר 
להלן )להלן:    4.1.5, אשר ינהג בו כמפורט בסעיף  עו"ד שמואל לביאהנאמנות של  

 (.תשלום הראשון""ה
 

ומסירת מסמכי    העמדת הנכס לחזקת הקונה,מחתימת חוזה זה, וכנגד  יום    90תוך   4.1.2
ואישורי המיסים, בתוספת מע"מ  ,  ממנה  80%יתרת התמורה, המהווה    הרישום 

"התשלום )להלן:  אשר ישולם אף הוא לידיו הנאמנות של עו"ד שמואל לביא  כחוק,  
 (."האחרון

 
, אלא  12:00  -ל   9:00ת  אך ורק בין השעוב"כ הבעלים  התשלומים ישולמו במשרד   4.1.3

אחרת בכתב ומראש. היה וירצה הקונה להקדים את  ב"כ הבעלים    אם כן הסכימו
שעות    48  -במועד שלא יפחת מעלים  לב"כ הבמועד התשלום, עליו להודיע על כך  

 לפני המועד המבוקש, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים, בכתב ומראש. 
 

הבנקאי 4.1.4 ההזמנה,    השיק  הליכי  במסגרת  הקונה  ביצוע  ישמסר  כנגד  לקונה  וחזר 
ו או שיהיה חלק מהתשלום לפי  במלואו ובמועד  לעיל  4.1.3התשלום הנזכר בסעיף  

 לעיל, לפי בחירת המוכרים.  4.1.3סעיף 
 

. בחתימתם על חוזה  עו"ד שמואל לביאלידיו הנאמנות של  יימסר  התשלום הראשון   4.1.5
ל הצדדים  נותנים  לביאזה  חוזרות,    עו"ד  בלתי  של  הוראות  השיקים  למסור את 

ימי עסקים בהם פועלת לשכת רישום המקרקעין או עם רישום    3למוכרים בתוך  
הערת אזהרה לזכות הקונה, המוקדם מביניהם, אלא אם הייתה מניעה לרישום  

 בקונה.ההערה שאינה תלויה 
 

א יציגו המוכרים את אישורי המיסים או חלק  היה ועד למועד התשלום האחרון ל  4.1.6
עו"ד  התמ  50%  מהם, אזי סך של בידיו הנאמנות של ב"כ הבעלים,  יופקד  מורה 

הוצגו אישורי מס שבח ומס רכוש  .  , וייחשב כתשלום בגין התמורהשמואל לביא
הוצגו במחצית.  שבנאמנות  הסכום  ואישור    יצומצם  המקומית,  הרשות  אישור 

 יצומצם הסכום שבנאמנות במחצית. )היטל השבחה( הוועדה המקומית 
 

לעו"ד  נותנים  בחלוף    המוכרים  חוזרות  לשלם,  בלתי  הוראות  חודשים    12לביא 
מחתימת הסכם זה ע"י כל הצדדים, כל סכום שיידרש לרשויות לשם קבלת אישורי  
המיסים, לרבות של סכומים שאינם שנויים במחלוקת, לצורך קבלת האישורים,  
אישורי   קבלת  עם  במועד.  הנדרשים  התשלומים  את  שילמו  לא  והמוכרים  היה 

בין היתר יפעל עו"ד לביא לתשלום    עביר עו"ד לביא את היתרה למוכרים.המיסים י
 . לדיןמקדמת מס שבח בהתאם 

 
או מוסד פיננסי אחר המוכר    תהיה והקונה יזקק לקבל הלוואה מבנק למשכנתאו 4.1.7

  4.1.2ופועל כדין בישראל, לצורך מימון תשלום חלק מסכום התמורה הנקוב בסעיף  
בנוסח   התחייבות  על  לחתום  המוכר  מן  הבנק  יידרוש  להבטחתה  אשר  לעיל, 

)להלן בבנק  ההתחייבות"-המקובל  ההתחייבות   "(כתב  כתב  על  המוכר  יחתום 
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, ובלבד שכל  לפי שיקול דעתו  ירים ומקובליםבנוסח המקובל, בכפוף לתיקונים סב 
לביא,   שמואל  עו"ד  באמצעות  המוכר  של  לפקודתו  יוצא  מהבנק  שיתקבל  סכום 

עו"ד   ויימסר לידי עו"ד לביא באופן אישי או בהעברה לחשבון הנאמנות שיפתח 
 לביא לצורכי הסכם זה. 

 
ר לאלו אשר  חתימת המוכר על מסמכי הבנק לא תטיל על המוכר כל חיוב נוסף מעב 

זה   ובכלל  זה,  לפי הוראות הסכם  יהיה מחוייב לרשום משכנתנטל    ההמוכר לא 
 לזכות הבנק. 

 
מת המוכר על מסמכי הבנק, האחריות לרישום הערת האזהרה לטובת  ילמרות חת  

 הבנק תישאר באופן בלעדי בידי הקונה. 
 

 ישולמו בשיקים בנקאיים.כל תשלום על חשבון התמורה  4.2
 

, ע"י הקונה ועל חשבונו, בנוסף לסכום לכל תשלום יצורף מע"מ על פי דיןמודגש, כי  מובהר ו 4.3
 התמורה. 

 
קונה יפקיד בידי הנאמן, עו"ד לביא, בקשה ויפוי כוח בלתי חוזר  במעמד חתימת הסכם זה ה 4.4

ה לטובתו כשהם חתומים ומאומתים  זהר הא למחיקת הערתנוסח שייקבע ע"י עו"ד לביא  ב
לרשם  בשמו  לפנות  ממשרדו  הדין  עורכי  ו/או  לביא  שמואל  עו"ד  של  כוחו  את  המייפים 

ול לטובתו, המקרקעין  שנרשמו  ההערות  ביטול  את  דיו   בקש  המסלרבות  לרשויות  על    וח 
בכתב הסכם זה הפרה יסודית ונמסרה לקונה הודעה    קונה הפרביטול העסקה, זאת אם ה 

דין  המוכר ביטל כזמן הנ"ל, וימים מראש לתיקון ההפרה וההפרה לא תוקנה בפרק ה  14
 את ההסכם. 

 
ידי   4.5 , והקונה  ב"כ הבעלים או הבעליםהיה ותתקיים התמחרות, בכל צורה שהיא, בין על 

יהא המציע הזוכה, הרי שיראו את סכום הזכייה כפי שיקבע בהתמחרות כאילו הוא הסכום  
 וסכום זה יהווה את התמורה כהגדרתה בחוזה זה, לכל דבר וענין. הנקוב בחוזה זה

 
 מסירת החזקה  .5
 

"מועד מסירת )להלן:  יום מחתימת חוזה זה    90תוך  המוכרים ימסרו לקונה חזקה בנכס   5.1
הנכס יימסר במצבו כפי שהוא במועד חתימת    ( ובכפוף לתשלום מלוא התמורה.החזקה"
 . הסכם זה

 
לקונה, כנגד תשלום יתרת התמורה  ב"כ הבעלים    ורמועד מסירת החזקה, ימססמוך לאחר  ב 5.2

 מסמכי הרישום ואישורי המיסים.בהתאם להוראות חוזה זה, את 
 

מסירת החזקה תהיה משפטית בלבד. אישור ב"כ המוכר כי החזקה  יב הנכס,  תחשב בטבה 5.3
 ביצוע מסירת החזקה. המשפטית נמסרה ייחשב כ

 
 מיסים ותשלומי חובה  .6
 

 :בתשלומי המיסים ותשלומי החובה הבאים וישאהמוכרים   16.
 

  םעל יד  םעל פי חוזה זה, אשר ישולבנכס  בגין מכירת הזכויות  מקרקעין  מס שבח   6.1.1
 . במועד ובאופן הקבוע בחוק
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השבחה 6.1.2 שהוטלו  היטל  ככל  אחרים,  פיתוח  והיטלי  חתימת  ,  מועד  עד  הנכס  על 
 הסכם זה. 

 
  )ככל שחלה(  ובכלל זה ארנונה ,  נכסה ים על  והתשלומים השוטפים החל כל המיסים   6.1.3

ה על  החובה לשלמם,    מוכרבגין התקופה שעד מועד מסירת החזקה, ככל שחלה 
 . למעט מיסים שצוינו כחלים על הקונה

 
 : תשלום המיסים ותשלומי החובה הבאיםהקונה ישא ב 26.
 

 . , שישולם במועד הקבוע לכך בחוקמס רכישה בגין התקשרותו בחוזה זה 6.2.1
 

, בגין התקופה  ואו מחזיקי  הנכסכל המיסים ותשלומי החובה האחרים החלים על   6.2.2
 שלאחר מועד מסירת החזקה.

 

ההוצאות 6.2.3 המיסיםכל  האגרות,  זכויות    ,  העברת  לשם  הנדרשים  והתשלומים 
.  , ככל שלא חל במפורש על המוכרים לפי הסכם זהעל שם הקונה  בנכס  יםהמוכר

כל חובה לדאוג לרישום ו/או לגרום לרישום  ים  אין באמור כדי להטיל על המוכר
 . קונהזכויות ה

 
 .ילךממועד חתימת הסכם זה וא ו על הנכסשיוטל והיטלי פיתוח  היטל השבחה   6.2.4

 
 הפרות ותרופות  .7
 

הפר צד לחוזה זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק   7.1
 .1970  -החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

 

מצד   7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   7.2 זה  יסודית של חוזה  כי הפרה  לעיל, מוסכם בזאת 
זכות לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסכום בשקלים חדשים   למוכריםהקונה תקנה  

בקיום החוזה ובין אם בחר בביטולו,    ו מסכום התמורה, וזאת בין אם בחר  10%  -השווה ל
בנסיבות הענין. במקרה של   הםוהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרים העומדים ל

זכאי לקזז סכום זה מהסכום המגיע לקונה כהחזר התשלום    המוכרים   ו ביטול החוזה, יהי
 . הראשון

 
שנתן   7.3 ובלבד  המפר,  הצד  ידי  על  היסודית  הפרתו  עקב  זה  חוזה  לבטל  זכאי  יהיה  צד  כל 

המפר את  מראש בדבר כוונתו לעשות כן, ובפרק זמן זה לא תיקן הצד ם יימ  14התראה של 
 הטעון תיקון. 

 
כל תשלום של התמורה שלא ישולם במועדו ישא בנוסף לכל סעד אחר ריבית בשיעור ריבית   7.4

בע"מ, על אשראים בלתי מאושרים בחריגה    דיסקונטחח"ד המקובלת אותה שעה בבנק  
וזאת החל מ ועד לתשלומו    3  -ממסגרת,  זה  פי חוזה  על  ימים מהמועד הקבוע לתשלומו 

על. איחור של למעלה משבעה ימים בביצוע התשלום מתשלומי התמורה יהווה  המלא בפו 
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 
הפרה   7.5 תחשב  להלן  המפורטים  מסעיפים  יותר  או  אחד  של  הפרה  כי  הצדדים  על  מוסכם 

 , כולם על כלל חלקיהם. 6, 5, 4, 2יסודית של חוזה זה:  
 

זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים   7ף  להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות סעי 7.6
במקרה של הפרת איזו מהתחייבויות הקונה ומכל זכות ו/או סעד על פי  המוכרים  לרשות  

 . 1970 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 
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 שונות .8
 

)להלן:   8.1 ( רשאי לשלם כל תשלום שחובת תשלומו חלה,  "הצד המשלם"כל צד לחוזה זה 
)להלן:   האחר  הצד  על  זה,  חוזה  להוראות  החייב"בהתאם  בצד "הצד  שהתרה  ובלבד   ,)

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

 
באם בוצע תשלום כלשהו על ידי הצד המשלם כאמור, יהא הצד המשלם זכאי, אלא אם כן 

( ימים מיום תשלומו כשהוא  7רת בחוזה זה, להחזר אותו סכום ששילם תוך שבעה )נקבע אח 
בע"מ על אשראים בלתי מאושרים   דיסקונטנושא ריבית חח"ד המקובלת אותה שעה בבנק  

 בחריגה ממסגרת, החל מיום התשלום על ידי הצד המשלם ועד למועד החזר הסכום אליו. 
 

לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו על פי חוזה זה   8.2
ו/או על פי דין, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה  

ו/או על זכויות אחרות כלשהן. אורכה ו/או דחיה לא יהיו בני תוקף, אלא אם ינתנו מראש 
 ובכתב. 

 
לעיל,   8.3 מהאמור  למעט  ומבלי  )לרבות,  הנוספים  הצעדים  בכל  לנקוט  מתחייבים  הצדדים 

חתימה על מסמכים נוספים(, אשר ידרשו או יהיו רצויים לשם יישומו של חוזה זה וביצועו,  
 כלשונו וכרוחו. 

 
 שינויים בחוזה זה יהיו תקפים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה. 8.4

 
בשם , יעשו  כב"כ הבעלים  מובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה זה כי יעשו על ידי 8.5

 ולא באופן אישי. הבעלים,  
 

לא ישאו באחריות אישית כלפי הקונה או כלפי אחרים בנוגע לביצוע    הםונציגיב"כ הבעלים   
 .תשלום או פעולה כלשהם

 
בטחוני, מלחמתי או בריאותי ברמה הארצית   עיכוב במילוי התחייבות הנובע ממצב חירום, 8.6

ימי עסקים לאחר    3או היישובית, לא ייחשב כהפרה למשך הזמן הנובע מהעיכוב ותקופה של  
 מכן, ובלבד שלא ניתן להתגבר על העיכוב באמצעים סבירים, לרבות אמצעים דיגיטליים.

 
על פי  חלקן( את זכויותיו )כולן או  א להעביר )בתמורה או שלא בתמורה(תחייב שלהקונה מ 8.7

בטלה   תהיה  כאמור  העברה  וכל  התמורה,  מלוא  תשלום  ורם  שלישי  צד  לכל  זה  הסכם 
 בוטלת, ותהווה הפרה יסודית של הסכם זה. ומ

 
שנהו כל תשלום אשר על צד לשלם תרים על זכות קיזוז ולא יקזזו האחד ממם מוודדיהצ 8.8

 ה מפורשת ספציפית בהסכם זה. לצד האחר, אלא אם קיימת הורא
 

וכן גם בלשון זכר או נקבה, " ו"ומוכר" גם בלשון רבים במשתמע  "קונהחים  המונבהסכם זה   8.9
ו אולם צדדים ם אחד ירא הכולל יותר מאדדבקם. צד להסכם זה  רים וההכל לפי הקשר הדב

 ייבויות הדדיות. בים ביחד ולחוד, בהתחכמתחיי
 
 וטהדין הקובע וסמכות שיפ .9

 
 הסכם זה והוראותיו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל, ויפורשו וידונו על פיהם.  9.1
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ב  9.2 המוסמכים  המשפט  העיר  לבתי  השיפוט  סמכות  תהא  לצרכי יחיפה  והבלעדית  יחודית 
הסכם זה, כל הנובע ממנו וכל הקשור בו, לרבות סכסוכים הנובעים מתוקפו, פירושו, קיומו  

 . או הפרתו
 

 תהודעוו כתובות הצדדים .10
 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה תהיינה:  10.1 
 שמואל לביא, עו"ד   המוכרים 

 . 3271322חיפה   רב קלישר,רח' ה                          
 lavi@lavilaw.comדוא"ל:   

 
 

 ___________________    הקונה:
    ___________________  

 ______________ דוא"ל:    
 

לכתובותיהם הרשומות   10.2 זה למשנהו  בהסכם  רשום מצד אחד  בדואר  הודעה שנשלחה  כל 
משלוחה  ימי עסקים ממועד    5לעיל, יראו אותה כאילו הגיעה לתעודתה בתום    10.1בסעיף  

ר גם בדוא"ל לפי  ס. כל הודעה תימבמועד המסירה  –בדואר רשום כאמור, אם נמסרה ביד  
 .10.1מות בסעיף הכתובות הרשו

 
 
 
 

 איה באו הצדדים על החתום: רול
 

 
 
 

 הקונה: _________________    : _________________ יםהמוכר
 באמצעות עו"ד שמואל לביא   
 לפי יפוי כוח   

 
 

 אישור
 

 , כי הוא חתם בפניי על החוזה. אני הח"מ, _____________, עורך דינו של הקונה מאשר בזאת
 

 
 __________________      ____________ ______ 

   חתימה וחותמת עוה"ד          תאריך                  



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 680.00 מ. א. מטה אשר

הערות
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מס רכישה חיפה הערה 22/11/2021 70643/2021/2
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 .מלאלא . הפיתוח הקהילתי חלקיתרמת הפיתוח הסביבתית  4.4

  -)לא בקנ"מ( govmap/GISמתוך אתר  על רקע מפת הסביבה הנכסמיקום  4.4

 

   -)לא בקנ"מ( govmap/GISמתוך אתר תצ"א מיקום הנכס על רקע  4.1

 

 תיאור הנכס .6

 .טרפזיתרגולרית  הינו חלקה בצורההנכס  1.0

 חקלאיים. כחלק משדה לגידוליםמשמשת החלקה  1.0

 דרך שבילי עפר.היא הנגישות לחלקה  1.2

שכונת 
גבעת 

 הרקפות
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       -והגישה אליו תמונות הנכס 1.4

                 
 

 הזכויות בנכס .7

)הנסח נועד לצפייה בלבד ואינו נסח מאושר  00.14.0100מנסח רישום שהופק באמצעות האינטרנט בתאריך  4.0

 , עולה כי:והעתק רישום כמשמעותו בחוק המקרקעין(

 (.בשלמות :)חלק יחסי. ח.פללא  פלג פרידה בע"מזכויות הבעלות רשומות ע"ש:  4.0.0

 מ"ר. 101.11שטח החלקה הרשום:  4.0.0

 מצב תכנוני .8

 ".מטה אשרולבניה "הנכס המוערך ממוקם בתחום מרחב התכנון של הועדה המקומית לתכנון  0.0

 .כדרךמסמן את החלקה  04.00.04אשר אושר ביום  0104תמ"ל  0.0

יח"ד לדיור מוגן, שטחי מסחר,  0,411-יח"ד ו 01,440מטרת התכנית היא הקמת שכונה של  -

 חיפה של הרכבת.-וקו נצרת 41משרדים וכו', תכנית זו כפופה לתת"ל 

 תכנית איחוד וחלוקה.ניתן להפיק היתרי בניה מכוח תכנית זו וכוללת  -

 ביעוד מגורים ג': 002ממגרש  01.40% -התמורה שהתקבלה -

 

בטבלת איחוד וחלוקה קיימת טעות ונרשם שמגרש התמורה מגורים ג' כאשר התשריט תכנית  -

 וטבלת הוראות הבניה מגדירה אותו כמגורים ד', הערכה תתבסס על מגורים ד'.

 מסך הדירות( ומועדון דיירים, 00%) ובת דירות קטנותיש חומגורים  -ד'מגורים  -

 ורק"ל. 400בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית )פיתוח( וביצוע דרך  –שלביות ביצוע  -

קיימים תנאים רבים, אשר ברובם תלויים בועדה המקומית, מומלץ לבחון את תקנון התכנית  -

 בעיון רב.
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 הוראות הבניה: -

 

 -תשריט התכנית -

 

מיקום 
 החלקה 

002מגרש   
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 -01.10.14אשר אושר ביום  4תיקון  0תמ"מ  0.2

 את החלקה כחקלאי/נוף כפרי פתוח.מייעדת  0.2.0

 שימושים: בניה או שימוש לצורך חקלאי ושטחים פתוחים ובניה צמודת דופן )לא רלוונטי(. 0.2.0

יתחשב ברגישות הסביבתית של השטח ויצמצם/ימנע פגיעה באופיו של הנוף  מוסד התכנון 0.2.2

 הכפרי לפני אישור כל תכנית.

 תשריט התכנית: להלן 0.2.4

 

 -14.11.01אשר אושר ביום  0תיקון  24תמ"א  0.4

 את החלקה כחלק ממרקם עירוני.מייעדת  0.4.0

מיקום 
החלקה 
 בקרוב

כניסה 
ראשית 
 לשכונה

002מגרש   
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או לבינוי במרקם עירוני, תייעד שימושים: תכנית שמטרתה הרחבת השטח המיועד לפיתוח  0.4.0

 לפיתוח רק שטח המצוי במרקם עירוני, במחוז צפון קיימת גמישות.

 -התכנית להלן תשריט 0.4.2

 

 :אשר סמוכה לחלקה אך לא חלה עליה -ביאליק על הפארק - 0/ 404תוכנית ק/ 0.4

יח"ד, לצורך הרחבת השטחים לפיתוח  4420-זו היא הקמת שכונת מגורים בת כ תוכניתמטרת  0.4.0

 קריית ביאליק, מצפון לשכונת גבעת הרקפות.

 שנים מיום אישורה. 04 -, זמן משוער למימוש תוכנית זו01.10.01זו אושרה ביום  תוכנית 0.4.0

 למתחמים. מחייבת הכנתה של תוכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה ונספח בינויהתכנית  0.4.2

שווי החלקה לצורך טבלת הקצאה ואיזון יקבע בהתאם לשווי החלקה ערב הפקדתה של תוכנית  0.4.4

 זו.

 טרם הופקדה תכנית איחוד וחלוקה מפורטת ולא ידוע כיום מה מגרש התמורה שיתקבל. 0.4.4

 -ביאליק על הפארק - 0/ 404ק/ מס'מתאר מקומית ותוכנית מפורטת  תכניתתשריט  0.4.1

 

מיקום 
 המגרש

מיקום 
החלקה 
 בקרוב
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 0104אך כלולה כחלק מתכנית איחוד וחלוקה של תמל ; דרךמצב תכנוני: החלקה בייעוד סיכום  0.1

 .בייעוד מגורים ד' 002והתקבל חלק ממגרש תמורה 

 : אינו רלוונטי היות ולא בנוי על החלקה.רישוי 0.4

 התו"ב.א לחוק 004זו בלבד. מידע מחייב הינו רק בכתב כאמור בסעיף  לשומההמידע התכנוני רלוונטי  0.0

המקור למידע הוא מחלקת ההנדסה, אתר האינטרנט המנוהל ע"י מוסד התכנון הרלוונטי ו/או רשות  0.4

 מקרקעי ישראל ואתר האינטרנט של מפ"י.

 גישות הערכה .1

 -קיימות שלוש גישות עיקריות בהערכת נכסי מקרקעין עפ"י עקרונות שמאיים מקובלים 4.0

מבוססת על אומדן שווי השוק של : (The market approach -גישת ההשוואה )שווי השוק 4.0.0

לו  ו/או מחירים מוצעים של נכסים דומים שנעשו עסקאותהנכס המוערך, בהסתמך על 

שימוש במקדמי , תוך במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם

 והשוואה רלוונטיים לנכס המוערך, ביחס לעסקאות ההשוואה.  ((adjustmentsהתאמה 

אומדן שווי השוק של הנכס : (The income approach -גישת ההכנסה )היוון הכנסות 4.0.0

במשך תקופת החיים המוערך מבוצע על ידי היוון ההכנסה המתקבלת או העשויה להתקבל 

הון( המתאים לאופי הנכס, ההיוון נעשה על פי שער ניכיון )מחיר ה. המועילים של הנכס

 לתנאי השוק והאשראי, רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת וגורמים נוספים.

השיקולים בקביעת שיעור ההיוון כוללים, בין היתר: ריבית בטוחה במשק, איכות השוכר, 

 פחת, סיכון.

בגישה זו, מעריכים את שווי הנכס על : (The cost approach -גישת העלות )השווי הפיזי 4.0.2

בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס המוערך. השווי המתקבל בגישה 

זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשוויה בשוק החופשי כפנויה וריקה, בתוספת עלות 

ונים ההקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות שנעשו בו, ובניכוי פחת על סוגיו הש

 )פיזי, כלכלי ופונקציונלי(. גישה זו רגישה לשינויים בכל אחד ממרכיביה. 

 ות, גורמים ושיקולים בהערכהעקרונ .94

שעבוד ו/או אומדן שווי השוק של הזכויות בנכס כשהוא ריק, פנוי וחופשי מכל חוב, היא  השומהמטרת  01.0

 .זכויות לצד ג' כלשהן

שווי הזכויות בנכס האמור לבטא את מחירי השוק החופשי שניתן יהיה לצפות להם ממכירתו בעסקת  01.0

 "קונה מרצון ממוכר מרצון". 

מומלץ לבחון האם השימוש בחלקה כיום הינו חקלאי,  .ודרכים חקלאותבכס מאופיינת סביבת הנ 01.2

 השימוש הינו חוקי.

 .0104 לול בתמלוכ בצורה רגולרית חלקההנכס מהווה  01.4

  .החלקה בשלמותההחלק המוערך הינו  01.4








