
 

 

 

 הזמנה להציע הצעות  

 עכו ב   7השחף ברחוב   צמוד קרקעבית מגורים  לרכישת  
 

חלקה    18043, הידוע כגוש  עכוב  7  השחףברחוב    צמוד קרקע טוריבית מגורים  מוזמנות בזה הצעות לרכישת   .1

 "(. הנכס)להלן: " 188

 

,  ובכל עניין הקשור בנכס, מידותיהמידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ   .2

 , והיקפן.והבעלות ב , ולרבות מהות זכויות ו, או בכדאיות רכישתיו, שווו, מצבומיקומ 

 

על המציע לבדוק, בעצמו ועל אחריותו, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת הצעה, וכל הצעה תוגש אך ורק   .3

   בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית.

 

  י מציע, ניתן לקבל במשרדהמסמכי הנחיות למציע, בצירוף טופס הצעה והסכם מכר שעליו ידרש לחתום   .4

 . לא תקובלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה  )ניתן לעיין בהם באתר האינטרנט הרשום מטה(.    הח"מ

 

 . 12:00שעה  9.5.22עד ליום הצעות תוגשנה למשרד הח"מ  .5

 

זכאי שלא למכור את הנכס    הימתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויה  והח"מ אינ .6

 הבלעדי.   וכלל למרות שהוגשו הצעות, ו/או לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעת

 

המשפט    יתבכפוף לאישור  הנכסים  על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני מכרזים.  מכר   .7

   .לעניני משפחה בקריות

 

         ________________________ 

 , עו"ד רון כהנא                            

 כונס נכסים     

            www.kahanadidi.co.il  

 04-8555564פקס'  04-8555563טל'                                                                   

http://www.kahanadidi.co.il/
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 הנחיות למציע 
 

בעכו, הידוע    7ברחוב השחף    צמוד קרקע טוריבית מגורים  להלן יפורטו הנחיות למבקשים להציע הצעות לרכישת  
    "(.הנכס)להלן: " 188חלקה    18043כגוש 

 
 ההזמנה מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: מסמכי  .1
 

 הזמנה להציע הצעות. 1.1
 הנחיות למציע.  1.2
 טופס הצעה.  1.3
 נוסח ערבות בנקאית.  1.4
   נוסח חוזה מכר 1.5
   .חוות דעת שמאית 1.6
 

 "( "מסמכי ההזמנה, יכונו להלן: 1.6)מסמכים אלו לרבות נספחיהם אך למעט המסמך הנזכר בסעיף 
 

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

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

 
לא    וו/או מי מטעמ   כונס הנכסיםמובהר כי המידע במסמכי ההזמנה ניתן למציעים לצרכי נוחיות בלבד.   .3

ו/או לגבי מצבם    יהיו אחראים בצורה כלשהי לגבי תיאור הזכויות המוצעות ו/או לגבי תיאור המקרקעין
ו/או לגבי המידע הכלול במסמכי ההזמנה ו/או לאמור בחוות הדעת השמאית, המצורפים כולם לשם נוחיות  

. על כל מציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את  AS-ISנמכרות במצבן   ההזמנההמציע בלבד, והזכויות נשוא  
והמשפטי התכנוני  המצב  בהם,  הזכויות  טיב  ההצעה,  נשוא  תוגש    המקרקעין  והצעתו  המקרקעין,  של 

 בהסתמך על בדיקותיו הוא ועל אחריותו.
 
בסעיף   .4 כמפורט  חתומות  כשהן  להגיש  יש  בכתב  ערבות    6.2הצעות  או  בנקאית  המחאה  בצרוף  להלן, 

מהסכום המוצע. הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית, בלתי    10%בנקאית, לפקודת הח"מ, בשיעור של  
 דשים לפחות, ובנוסח המצורף למסמכי הזמנה אלו. חו  ישהמותנית, בתוקף לש

 
יוארך תוקף הערבויות הבנקאיות, כולן או חלקן, לתקופה נוספת, שלא תעלה על    כונס הנכסים לפי דרישת   

 שלושה חודשים. 
 
עו"ד רון כהנא, אצל כהנא, דידי ושות',    -  כונס הנכסיםאת ההצעות יש למסור, במעטפה סגורה, במשרד   .5

 .  12:00שעה  9.5.22 לא יאוחר מיום,  33261חיפה  4עורכי דין, רח' הבנקים 
 
 ויחולו ההוראות הבאות:  בלבדאת ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההצעה  .6
 

  .קלים חדשיםנקובות בש  ינה הי תההצעות   6.1
 

במקום המיועד לכך וחתימתו תאומת בחתימת עו"ד או רו"ח. היה  המציע יחתום בטופס ההצעה   6.2
המציע תאגיד, יפורטו בשולי חתימתו פרטיו האישיים של החותם )או החותמים( בשם התאגיד על  
של   עוה"ד/רוה"ח  ע"י  התאגיד  את  כמחייבת  לעיל,  לאמור  בנוסף  תאומת,  והחתימה  ההצעה, 

 התאגיד. 
 

כאילו חתם על החוזה עצמו וכן    , המציע את מלוא תנאי החוזהבחתימתו על ההצעה מקבל עליו   6.3
את מלוא תנאי מסמכי ההזמנה. תנאי המכירה יהיו בהתאם לתנאי חוזה המכר ולא תתאפשר כל  

 .כונס הנכסיםהמוחלט של   וסטיה מהם, אלא עפ"י שיקול דעת
 

)למעט במקומות אשר יועדו  כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה בחוזה המכר או בטופס ההזמנה   6.4
  כונס הנכסים במפורש להשלמת פרטים ע"י המציע( יש בהם כדי להביא לפסילת ההצעה, במידה ו

 , לעשות כן. ויחליט עפ"י שיקול דעת
 

אם   6.5 התאגיד  חותמת  את  כוללת  מלאה  חתימה  זה  מסמך  )ולענין  מלאה  חתימה  יחתום  המציע 
 כי ההזמנה בהם מילא פרטים. מדובר בתאגיד( ליד כל אחד מהמקומות במסמ
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הנמכרות.   6.6 הזכויות  בגין  המוצע  המחיר  מהו  בהצעה  להבהיר  הזכויות  ו  במידהיש    בנכס מכירת 
מע"מ )כנגד חשבונית מס    תשלוםלמחיר המוצע  מתחייב המציע להוסיף  חייבת במס ערך מוסף,  

 כדין(. 
 

אחר שהצעתו התקבלה, או מציע שלא האריך  מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין ל .7
מגובה    10%  -כאמור לעיל, יהיה חייב בתשלום סך השווה ל  כונס הנכסיםאת תוקף הערבות לפי דרישת  

רשאי לחלט את הערבות הבנקאית, או לפרוע את השיק   כונס הנכסים ההצעתו, ולצורך פרעון חיוב זה יהי
 הבנקאי, שהמציא המציע במצורף להצעתו. 

 
יודיע בכתב לכל מי שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, על אי קבלת הצעתו. כל מציע כאמור,   כונס הנכסים .8

על ידו במסגרת    ושנמסר  השיק הבנקאי/ יהא רשאי לאחר קבלת הודעה כאמור, לקבל חזרה את הערבות
כלשהם.   שיפוי  ו/או  פיצוי  לקבלת  זכאי  שיהא  בלי  הנכסיםהצעתו,  לה  רשאי  היהי  כונס  את  שלא  חזיר 

עד שיקבע סופית מציע  או  החודשים המצטברים,    תשעת בתוך תקופת    השיק הבנקאי / הערבות הבנקאית
 , לפי המוקדם.שהצעתו התקבלה

 
את    ו לעצמ  שומרוא  לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, וה   מתחייב  ואינ  כונס הנכסים  .9

הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד 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  

ת הליך ההזמנה  גורם שלא הציע הצעת רכישה, ו/או להחליט שלא להענות להצעה כלשהי ו/או לבטל א
כולם או חלקם, לפרסם הזמנה חדשה או לבטל את הליך ההזמנה, וכל פעולה נוספת שימצא    נכסיםביחס ל 

 הבלעדי.    ולנכון, הכל לפי שיקול דעת 
 
 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. .10
 
ינויים בנוסח חוזה  זכאי להכניס ש  כונס הנכסים  היהי   בית המשפטעד למועד הגשת ההצעה הזוכה לאישור   .11

המכר ו/או בתנאי ההזמנה )למעט, כמובן, שינויים בפרטים שמילא המציע בטופס ההצעה לרבות התמורה  
 שמציע המציע( ולמציע לא תהא כל טענה בקשר לכך. 

 
כונס  על אף האמור לעיל, שינויים שיבוצעו לאחר מתן הודעה למציע כי הצעתו הינה ההצעה המועדפת על   

(, בנושאים הקשורים למועדי תשלום התמורה המוצעת, מועד מסירת  "המציע המועדף")להלן:  הנכסים  
ו ממועד זה  החזקה במקרקעין המוצעים למציע, ובגובה התשלומים החלים על המציע על פי החוזה, יבוצע

 ואילך אך ורק בהסכמת המציע המועדף. 
 
או כל התחייבות   הנכסהרצ"ב אינם מהווים הצעה או התחייבות למכירת   המסמכי הזמנה זו לרבות החוז .12

  -  בית המשפטומאושר ע"י    כונס הנכסיםשהיא. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, רק חוזה חתום על ידי  
 יחייב. 

 
רק אם נעשה    כונס הנכסיםבמסמכי ההזמנה או תנאיהם, לרבות חוזה המכר יחייב את  כל הסכמה לשינוי  

 בכתב.  ועל יד 
 
פרטים נוספים, באם תתאפשר מסירתם, ובלא שיהיה בהם כדי להטיל אחריות מכל מין וסוג שהוא על   .13

 לעיל.   5ניתן לקבל בכתובת המפורטת בסעיף    כונס הנכסים
 
הנכסים .14 עומד    היהי  כונס  מציע שאינו  של  גם הצעה  בחשבון  ו/או לקחת  להתייחס  חייב,  לא  אך  רשאי, 

רשאי, אך לא חייב,    היהי   כונס הנכסיםבדרישות הנקובות לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  
דעת שיקול  להגשת ההצעות    ו לפי  המועד הקבוע  לאחר  והבלתי מסוייג, להרשות הגשת הצעות  הבלעדי 

 ת להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל מועד. ולהרשו
 
יודיע   .15 בו  עד למועד  יהיה  כל הצעה    9למציע על קבלתה/אי קבלתה או לתקופה של    כונס הנכסיםתוקף 

 ( חודשים, לפי המוקדם משני המועדים האמורים. תשעה)
 
 מכר ביחס לזכויות המוצעות.   החוז  פיםלהזמנה זו מצור  .16
 
מסמכי ההזמנה וכן בהגשת ההצעה, מתחייב המציע לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע,    בעצם קבלת  .17

"המידע  , וכן למידע שנמסר במסגרת הליכי ההזמנה )להלן:  המוצעותמידע ומסמכים הנוגעים לזכויות  
(. האמור לא יחול על מידע שהפך לנחלת הכלל שלא באחריות המציע ועל מידע אשר ניתן להוכיח  הסודי"

מסמכים לגביו, כי היה ידוע למציע בטרם נמסר במסמכי והליכי ההזמנה. כן מתחייב המציע כי נציגיו או  ב
מי מטעמו שהמידע הסודי הגיע לידיעתם, ישמרו אותו בסוד וכי לא יעשה בנ"ל כל שימוש שהוא בניגוד  

 לאמור בסעיף זה. 
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ת ביחס לחוות הדעת שלו המצורפת למסמכי  שמאי מקרקעין, אין כל אחריו  ,חנן אזולאיכי למר    ,מובהר .18
משום מצג או בסיס להסתמכות כלשהי כלפי צד כלשהו ועל כל  הנ"ל  הזמנה אלו, ואין לראות בחוות הדעת  

   מציע לבצע בדיקות מטעמו.
 
ולא    ו, ייעשו בתוקף תפקידכונס הנכסיםמובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה כי יעשו על ידי   .19

לא ישאו באחריות אישית כלפי המציעים או כלפי אחרים בנוגע לביצוע    ,וונציגי  כונס הנכסיםאישי.    באופן
 תשלום או פעולה כלשהי, אלא ישאו אך ורק באחריות בתוקף תפקידם כאמור, ככל שחלה אחריות שכזאת. 

 
 לעניני משפחה בקריות. ת המשפט יבכפופה לאישור  הנכס  תמכיר .20
 
 
 

        ________(- ) _____________ 

 , עו"ד רון כהנא                                 
 כונס נכסים                   
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 תאריך:__________ 
 

 לכבוד 
 , עו"ד רון כהנא

 עכו  7כונס נכסים על בית מגורים ברח' השחף  
 
 

 א.נ.,
 בעכו 7השחף ברחוב בית מגורים   – הצעה

 
 300776358  ת.ז.  ואלד'ח מרוא  - ו  029797875  .ז.ת מילאוי  דיבהננו מתכבדים להגיש הצעה לרכישת זכויות   .1

 "(. הנכס)להלן: " עכוב 7השחף בבית מגורים ברחוב 
 
בבית    300776358  ת.ז.  ואלד'ח  מרוא  -ו  029797875  .ז.ת  מילאוי  דיבבעבור זכויות    הננו מציעים כדלקמן: .2

  1.5עפ"י נוסח ותנאי חוזה המכר שבמסמכי ההזמנה )המסמך הנזכר בסעיף    , עכו  7השחף  מגורים ברחוב  
להלן   ההזמנה,  סך"החוזה"  - למסמכי  _________ש"ח  ______ _ ______________ -לש  בש"ח  (, 

  ו( שיהוו שקלים חדשים____________  ______ ____________________________ )במילים:____ 
 לחוזה. תמורה זו תשולם במועדי התשלום ובאופן הקבועים בחוזה.  4ורה כהגדרתה בסעיף את התמ

 
 . , אם וככל שחל מע"מישולמו בצירוף מע"מ כדין  2הסכומים הנזכרים בסעיף  .3
 
בחתימתנו על ההצעה, אנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאי החוזה כאילו חתמנו על החוזה עצמו וכן את   .4

 מכי ההזמנה. מלוא תנאי מס 
 

ידוע לנו כי תנאי המכירה יהיו בהתאם לתנאי החוזה, ולא תתאפשר כל סטיה ממנו, אלא עפ"י שיקול דעתו   
 . כונס הנכסיםשל 

 
תתקיים התמחרות ו/או מכירה פומבית ו/או מו"מ אשר במהלכם    כונס הנכסיםבמקרה ועל פי שיקול דעת   .5

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

 
 חוזה. למונחים הנזכרים בטופס זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .6
 
להצעתנו זו מצורפת ערבות בנקאית בנוסח אשר צורף למסמכי ההזמנה או המחאה בנקאית, בסך בשקלים   .7

 מסכום הצעתנו.  10%_______, המהווה  ________________-ל  ש
 

 בכבוד רב,              
 

 ____________ 
 חתימת המציע   
 

 שם:______________ח.פ./ת.ז._______________ 
 

 _________טלפון:_________________ כתובת:__ 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 אני הח"מ, ______________, עורך דינו/רואה החשבון של המציע הנ"ל, מאשר בזאת כדלקמן: 

 
______________ אשר חתמו בשם הקונה על ההצעה, מוסמכים לחתום בשמו    - ה"ה _____________ ו .1

 על טופס הצעה זה. 
 דלעיל מחייבת אותו בכל הקשור להצעה זו ולהסכם אליו היא מתייחסת.חתימת הקונה  .2
 

 _____________        _____________ 
 חתימה                 תאריך         
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 בנקאית  ערבות
 

 לכבוד 
 , עו"ד רון כהנא

 עכו  7כונס נכסים על בית מגורים ברח' השחף  
 

 א.נ.,

 ____________ ערבות מס'_הנדון:     

 

)להלן:   כל סכום עד לסך ____________ שקלים חדשים  לסילוק  בזה כלפיכם  (, "סכום הערבות"הננו ערבים 

 (. "החייב"המגיע או עשוי להגיע לכם מאת______________ )להלן: 

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי להטיל עליכם לבסס   7, תוך את הסכום הנ"לאנו נשלם לכם  

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב,  

עלה על ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותכם גם יחד לא ילחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  

 סכום הערבות. 

 

ממועד הוצאתה( ועד בכלל וכל דרישה על פיה   שישה חודשיםערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום _____________ )

צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא:__________________ לא יאוחר מאשר בתאריך 

 .הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל, לא תענה

 

על פי בקשתכם נאריך ערבות זאת בתקופה של שלושה חודשים, מבלי לגרוע מיכולתנו להאריכה מעת לעת על פי  

 בקשת החייב. 

 

 

 בכבוד רב,        

 

 

       ____________________ 

 בנק            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 7 

 חוזה 
 שנערך ונחתם בחיפה 

 2022  שנת מאי לחודש  ___  ביוםע"י הקונה 
 ביום ___________________  כונס הנכסיםוע"י 

 
   בין:

   029797875 ת.ז. מילאוי דיב .1  
 300776358 ת.ז. ואלד'ח מרוא .2

 רון כהנא  עו"ד  –  כונס הנכסיםבאמצעות 
 חיפה   4הבנקים  מרחוב    
 מצד אחד       ( "המוכר")להלן:    

 
 ___________ ת.ז.   ________________   :לבין

 ___________________ רח' 
 מצד שני        ( "הקונה")להלן: 

 
 

)להלן:    188חלקה    18043, הידוע כגוש  עכוב  7השחף  ברחוב  בית מגורים  א הבעלים של  ווהמוכר ה  הואיל 
 ;  "(הממכר"

 לחוזה זה;  "אנספח "כ מצורףמלשכת רישום המקרקעין  העתק נסח רישום
 

בע"מ    בנק דיסקונט לישראל  לטובת  משכנתא מדרגה ראשונה   המרשו  בממכרועל זכויות המוכר   והואיל
 ; ("הבנק")להלן: 

  
רון    בממכר  לפירוק השיתוףצו    לעניני משפחה בקריותמשפט  ה בבית  ניתן    24.2.22ביום  ו והואיל ועו"ד 

 (; 52300-10-20)חדל"פ  ככונס נכסיםכהנא מונה 
  

וכן  הממכר  של  והמשפטי  מצב הפיסי, התכנוני  הלרבות    ,בממכרוהקונה, לאחר שבדק את הזכויות   והואיל
,  המוחלטת  לשביעות רצונו בו  והבנוי והמצוי  הממכר ואת  מצא את  ,  בו ובסביבתוכל הבנוי והמצוי  

מוותר  הוא  זה    חוזה, ובחתימתו על  ולמטרותיו, לצרכיו ולשימושים שהוא מבקש לעשות ב  םמתאי
 ; בוולבנוי והמצוי ממכר על טענת מום, ברירה פגם או אי התאמה בכל הקשור ל

 
באהמוכרו והואיל הנכסיםמצעות  ,  את    ןמעוניי   ,כונס  זכויותי למכור  מעוניין  בממכר  ומלוא  והקונה   ,

כפי שהן, נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות    AS-IS, במצבן  בממכרלרכוש את מלוא זכויות המוכר  
חוץ מזכות שלפי תנאי המכירה אינה מתבטלת ומזכות שאינה משמשת  )  אחרת של צד ג' כלשהו

 ה;ז  חוזהובתנאים האמורים המפורטים להלן ב (ערובה לחיוב כספי
 

 - לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי  .1
 

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

 
כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחות הקריאה וההתמצאות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות חוזה   1.2

 או לכל תכלית אחרת. זה 
 

 בחוזה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידם:  1.3
 

  כונס הנכסים באמצעות    300776358  ת.ז.  ואלד'ח  מרוא  -ו  029797875  ת.ז.  מילאוי  דיב  –  "המוכר" 1.3.1
   .רון כהנאעו"ד 
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חלקה    18043, הידוע כגוש  עכוב  7השחף  ברחוב  בית מגורים  בול זכויות המוכר  מכל  -  "הממכר" 1.3.2
188 ; 

 
 . 17457-03-21תלה"מ  תיק  -  בקריותהשלום בית משפט  – "בית המשפט" 1.3.3

 
 לחוזה. 4.1כהגדרתה בסעיף  - "התמורה" 1.3.4

 
 לחוזה.  5.1כהגדרתו בסעיף   - "מועד מסירת החזקה" 1.3.5

 
 הנספחים: הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואלה הם  1.4

 
 נסח מלשכת רישום מקרקעין. -  נספח "א"

 נוסח יפוי הכח הבלתי חוזר.    -" בנספח "
 

 
 הצהרות הקונה .2
 

 הקונה מצהיר ומתחייב, כדלקמן:
 

כונס  זה נעשית על ידי המוכר באמצעות    חוזהעל פי    המוכר בממכרזכויות  שמכירת    וידוע לכי   2.1
 .  משפטהבית למינוי מטעם   בהתאםו  הנכסים

 
 . בית המשפטזה כפוף לאישור  חוזהש וכי ידוע ל  2.2

  
לפירוק    כונס נכסיםכ  וזה בשם המוכר בתוקף תפקיד חותם על חוזה    כונס הנכסיםש  וכי ידוע ל  2.3

כל חבות ו/או אחריות אישית בכל הקשור    ו מקבל על עצמ  ו אינ  כסיםכונס הנ, וכי  שיתוף בממכר
 לקונה. זכויות המוכר בממכרזה ובמכירת  חוזה והכרוך ב 

 
  ו מצבעליו הוא נמצא, את  המקרקעין  הממכר עצמו ו , את  מוכר בממכרכי הוא בדק את זכויות ה  2.4

והמצוי  התכנוני  הפיזי   הבנוי  לרבות  ב  ועלי ו  ו בוהמשפטי,  והקשורות  הנובעות  הזכויות  ,  וואת 
, את תוכניות בנין העיר החלות על המקרקעין,  שלווניצול זכויות הבניה    ולרבות את אפשרות ניצול 

, וכי לאחר שבדק את כל האמור לעיל,  ו יתר הענינים והמסמכים הנוגעים להתקשרותו זכל  ואת  
מים למטרותיו, והוא מוותר על כל  , מתאיוהקשורות ב  המוכרזכויות  מכלול  ואת    ממכר מצא את ה

   טענת פגם ו/או אי התאמה בנוגע אליהם ו/או לזכויות בהם, או בקשר אליהם.
 

לו,   2.5 ידוע  הנכסים שכי  את    כונס  המוכריצרף  באופן    יםכמשיב  יחידי  המכר,  לאישור  לבקשה 
מכל מין    שום טענה,לו  לא תהיה  , אולם הקונה מצהיר כי  םשהחלטת המכר תהיה בת תוקף כלפיה

לפי חוזה זה הדרושות    תחייבויותהאיזה מה  ופרי  יחידי המוכרבמקרה ו  כונס הנכסיםוסוג, כלפי  
את החלטת בית המשפט שתנתן במסגרת הבקשה    מוקיייאו לא  ,  לצורך מכירת הממכר לקונה

 . לאישור המכר
 

  ו לשלם עבור  הממכר,לרכוש את    וכי החלטת  מצהיר הקונה  מוכר בוולזכויות ה   ממכרבהקשר ל 2.6
זה,את התמורה חוזה  תנאי  עצמו את  על  ולקבל  בדיקותי  ,  על    ו ותחזיותי   ו, הערכותיומבוססת 
של ו/או    ו העצמיות  תיאורים,  ו/או  הבטחות,  ו/או  הצהרות,  ו/או  מצגים  יסוד  על  ולא  בלבד, 

ו/או    כונס הנכסיםהסברים, ו/או מסמכים, ו/או הערכות, ו/או פרסומים, שניתנו אם ניתנו, על ידי  
בכפוף לאמור    המוכר בממכרהוא מודע לאמור להלן, ורוכש את זכויות    ,ובין היתרו,  מי מטעמ

 להלן: 
 

כמפורט   2.6.1 הינו  הרשום  הממכר  הרישוםשטח  לשטח  אולם  ,  בנסח  התאמתו  לבדוק  יש 
 . בפועל הממכר

בפועל 2.6.2 הבנוי  לבין  המאושרות  הבניה  תכניות  בין  התאמות  אי  הנמנע  קיימות  מן  ולא   ,
שיהיה עליו לבצע עבודות בשטח להתאמת הממכר לתכניות המאושרות, על אחריותו ועל  

 חשבונו של הקונה.
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על סמך בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו    AS-IS  ן במצב  זכויות המוכר בממכרהקונה רוכש את   2.7
, ולצורך התקשרותו  הממכרכי הוא לא הסתמך ולא יטען שהסתמך לצורך רכישת  מודגש  בלבד, ו

הבטחות,   על  זה,  של  בחוזה  כלשהן,  התחייבויות  ו/או  מידע,  הנכסיםמצגים,  מי   כונס  ו/או 
 , לרבות חוו"ד או דו"ח כלשהם. ומטעמ

 
אין כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה ולקיום כל התחייבויותיו על   2.8

 פיו. 
 

   .יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי חוזה זה 2.9
 

הירות  כי הוא מתחייב להשלים את רישום זכויותיו בממכר בלשכת רישום המקרקעין על שמו במ 2.10
האפשרית וללא שום דיחוי התלוי בו. הקונה מתחייב להשלים את רישום זכויותיו בלשכת רישום  

ימים מהיום שבו    60-נסח טאבו המעיד על כך, עד לא יאוחר מ  כונס הנכסיםהמקרקעין ולהמציא ל
זה.  לפי חוזה  לו לצורך העברת הזכויות    קיבל מהמוכר את המסמכים שהיה על המוכר למסור 

רישום  הקונ  את  להשלים  מנת  על  מבחינתו  האפשרי  כל  את  ראויה,  בשקידה  לבצע  מתחייב  ה 
הזכויות על שמו תוך פרק זמן הקצר ביותר. איחור של עד שלושים ימים בהשלמת רישום הזכויות  

לא ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם אולם    כאמור  לכונס הנכסיםמתאימה  והמצאת אסמכתא  
₪ לכל יום של איחור החל    500פיצוי מוסכם בשיעור של    ס הנכסיםכונ לשלם ליחייב את הקונה  

 מן היום הראשון. איחור העולה על שלושים ימים ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. 
 

 העסקה .3
 

את  , כונס הנכסיםמהמוכר באמצעות והקונה קונה בזה  ,מוכר בזה לקונה כונס הנכסיםהמוכר באמצעות  
פוף ובתנאים המפורטים בחוזה זה להלן, והכל בכפוף לתנאי המתלה בדבר אישור  , בכמוכר בממכרזכויות ה

 להלן.  6, כאמור בסעיף  בית המשפט

 
 התמורה ומועדים לתשלומה  .4
 

ה  4.1 לזכויות  בממכרבתמורה  סך    מוכר  הקונה    )במילים:   ש"ח   ______________שלישלם 
 "התמורה"(:( במועדים ובתנאים המפורטים להלן )להלן: ש"ח ____________________ 

 
זה   4.1.1 ידי הקונה  עם חתימת חוזה  המהווה  ,  ש"ח_____________  לשסך בשקלים    -על 

לידימהתמורה    10% ישתלם  של  ו  אשר  הנכסיםהנאמנות  כמפורט כונס  בו  ינהג  אשר   ,
 (."התשלום הראשון"להלן )להלן:  4.2בסעיף 

 
סך   – ימים ממועד אישור חוזה זה והמכר על פיו על ידי בית המשפט    30  -עד לא יאוחר מ 4.1.2

__________ של  חדשים  )להלן    60%המהווה   בשקלים  "התשלום )להלן:  מהתמורה 
 שישולם באמצעות העברת זה"ב לחשבון הבנק של כונס הנכסים.  (השני"

 
וכנגד    -  בית המשפט ימים ממועד אישור חוזה זה והמכר על פיו על ידי    90  -עד לא יאוחר מ 4.1.2

ב החזקה  בסעיף    ממכרמסירת  המהווה    –להלן    5.1כמפורט  התמורה  יתרת    30%את 
בשקלים    -מהתמורה   )להלן: ₪    ______________________________  לשסך 

 כונס הנכסים.שישולם באמצעות העברת זה"ב לחשבון הבנק של  ("לישי"התשלום הש
 

 כדלקמן:  הוראות בלתי חוזרות  כונס הנכסיםל  הקונה  ןעל חוזה זה נות ובחתימת  4.2
 

 .  כונס נכסיםאת התשלום הראשון בחשבון בנק על שמו, בתוקף תפקידו כלהפקיד  4.2.1
 

לא אישר את ההתקשרות   בית המשפטלהלן( כי  6במידה ויתברר סופית )כמפורט בסעיף   4.2.2
הקונה(   ידי  על  החוזה  הפרת  עקב  )שלא  זה  חוזה  פי  התשלום    -על  סכום  את  להחזיר 

הראשון בצירוף פירותיו ובניכוי הוצאות החשבון, לידי הקונה, בהקדם האפשרי לאחר 
 אחר בירור כאמור.ל מיםי 7 -, ולא יאוחר משיתברר כאמור
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זה    בית המשפטלאחר קבלת אישור   4.2.3 פי חוזה  על   בתמורהלעשות שימוש    -להתקשרות 

עלי החלים  תשלומים  זה  ו לביצוע  חוזה  פי  ולעל  מובטח  ,  אשר  לבנק,  החוב  סילוק 
   במשכנתא על הממכר.

 
 

 מסירת החזקה  .5
 

(  "מועד מסירת החזקה")להלן:    בית המשפטממועד אישור    ימים  90תוך  מסירת החזקה תתבצע   5.1
 .הובמועד  הבמלוא התמורה מלוא  ובכפוף לתשלום 

 
  - ו  4.1.2,  4.1.1הסכומים הנקובים בסעיפים  כנגד תשלום  ומועד מסירת החזקה,  בסמוך לאחר   5.2

ר  וימס בהתאם להוראות חוזה זה  כהגדרתם לעיל(,  והשלישי  לעיל )התשלום הראשון השני    4.1.3
 את האישורים המפורטים להלן:  ,לקונה  כונס הנכסים

 
על פי חוזה זה והמצהיר כי זכויות    כונס הנכסים המאשר את התקשרות    בית המשפטצו   5.2.1

  - א לחוק המכר, תשכ"ח  34נמכרות במסגרת הליך משפטי על פי סעיף    מוכר בממכרה
 . , כשהן נקיות מכל חוב ושעבוד1968

 
, המסמיך את בא כוח הקונה  "ד נספח "חוזר בנוסח המצורף לחוזה זה כ  יפוי כח בלתי 5.2.2

 . אל שם הקונה מוכר בממכראת זכויות ה  כונס הנכסיםשל  וובמקומ  ולהעביר בשמ
 
 בית המשפטאישור  -תנאי מתלה  .6
 

ויחולו ההוראות   בית המשפטתנאי מתלה לתוקפה של ההתקשרות על פי חוזה זה הינו, כי ינתן לה אישור 
 הבאות: 

 
עליו    ו מתחייב להוסיף חתימת  כונס הנכסיםובשלב הראשון יחתם חוזה זה על ידי הקונה בלבד   6.1

 . בית המשפטבסמוך לאחר קבלת אישור 
 

יגיש   6.2 הראשון,  התשלום  וביצוע  הקונה  ידי  על  החתום  החוזה  קבלת  הנכסיםלאחר  לבית    כונס 
 . חוזה זה, בקשה לאישורה של ההתקשרות על פי המשפט

 
( יחשב חוזה זה  "בית המשפט"אישור  )להלן:    את ההתקשרות על פי חוזה זה  בית המשפטאישר   6.3

בית  עליו מיד לאחר מתן אישור    ום יחת  כונס הנכסים וכתקף לכל דבר וענין ממועד מתן האישור  
 . המשפט

 
מסיבה שאינה קשורה בקונה,  את ההתקשרות על פי חוזה זה, באופן סופי,  בית המשפטלא אישר  6.4

ממועד מתן ההחלטה    םימי  שבעה לקונה את סכום התשלום הראשון בתוך    כונס הנכסיםיחזיר  
 בית המשפט.הסופית הנ"ל של 

 
 מיסים ותשלומי חובה  .7
 

 : שא בתשלומי המיסים ותשלומי החובה הבאיםי המוכר 7.1
 

במידה וחל,  על פי חוזה זה, אשר    ממכר בהמוכר  בגין מכירת זכויות  מקרקעין    מס שבח  7.1.1
   .במועד ובאופן הקבוע בחוק  כונס הנכסיםעל ידי  םישול

 
מועד לפני  תוקף בנין עיר מאושרות, או הקלות שאושרו למתן תובגין תכני  היטל השבחה 7.1.2

 . זה חוזהעל  הקונהת  חתימ
 

כל תשלום חובה החל על המחזיק במקרקעין לרבות ארנונה, חשמל, מים וכו', שעילתם  7.1.3
 מסירת החזקה בממכר. מועד לפני נתגבשה 
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 : הקונה ישא בתשלום המיסים ותשלומי החובה הבאים 7.2
 

 , שישולם במועד הקבוע לכך בחוק מס רכישה בגין התקשרותו בחוזה זה 7.2.1
 

השבחה 7.2.2 תכני   היטל  עיר מאושרות  תובגין  למתןש  ,ותהקל או  ,  בנין   לאחר  תוקף  אושרו 
 . זה חוזהעל  הקונהת מועד חתימ

 
  ו עילתשכל תשלום חובה החל על המחזיק במקרקעין לרבות ארנונה, חשמל, מים וכו',   7.2.3

 מסירת החזקה בממכר. מועד  לאחרנתגבשה 

 
,  על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין  הזכויותכל תשלום או אגרה הקשורים בהעברת   7.2.4

 וכן כל מס, תשלום חובה אחר שלא נקבע במפורש שישולם על ידי המוכר. 
 הפרות ותרופות  .8
 

הפר צד לחוזה זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים   8.1
 . 1970 -פרת הסכם(, תשל"א )תרופות בשל ה

 
לעיל, מוסכם בזאת כי הפרה יסודית של חוזה זה מצד הקונה    8.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   8.2

מסכום    10%  -השווה ל זכות לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסכום    לכונס הנכסיםתקנה  
ולו, והכל מבלי לגרוע  וזאת בין אם בחר בקיום החוזה ובין אם בחר בביטהתמורה כהגדרתה לעיל,  

 ענין. מכל זכות ו/או תרופה אחרים העומדים לו בנסיבות ה 
 

כל צד יהיה זכאי לבטל חוזה זה עקב הפרתו היסודית על ידי הצד המפר, ובלבד שנתן התראה של   8.3
 ם מראש בדבר כוונתו לעשות כן, ובפרק זמן זה לא תיקן הצד המפר את הטעון תיקון. מיי 14

 
כל תשלום של התמורה שלא ישולם במועדו ישא בנוסף לכל סעד אחר ריבית בשיעור ריבית חח"ד   8.4

, על אשראים בלתי מאושרים בחריגה ממסגרת, וזאת  הפועלים בע"מהמקובלת אותה שעה בבנק  
ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי חוזה זה ועד לתשלומו המלא בפועל. איחור של    3  -החל מ

 מים בביצוע התשלום מתשלומי התמורה יהווה הפרה יסודית של חוזה זה. למעלה משבעה י
 

מוסכם על הצדדים כי הפרה של אחד או יותר מסעיפים המפורטים להלן תחשב הפרה יסודית של   8.5
 . 8.4, 7, 6,  5, 4, 2חוזה זה: 

 
כי אין בהוראות סעיף   8.6 ה  8להסרת ספק מובהר,  וסעד אחרים  זכות  לגרוע מכל  כדי  עומדים  זה 

במקרה של הפרת איזו מהתחייבויות הקונה ומכל זכות ו/או סעד על פי חוק   כונס הנכסיםלרשות  
 .1970  -החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

 
 איסור קיזוז  .9
 

לחוק החוזים    53, בסעיף  1968  -לחוק המכר, תשכ"ח    32מוסכם בזה כי בשום מקרה, ועל אף האמור בסעיף  
, ובכל סעיף  1970  -לחוק החוזים )תקופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א    20ובסעיף    1973  -חלק כללי(, תשל"ג  

זה מסכום    חוזההוראות    לשלם על פי  והא הקונה זכאי לקזז סכום כלשהו שעלייקיזוז על פי כל דין, לא  
 זה או הנובע הימנו.   חוזהעל פי   וכלשהו המגיע ל

 
 

 
 איסור המחאת זכויות וחובות .10
 

מסכי 10.1 חובה    ם הקונה  ו/או  התחייבות  כל  להסב  ו/או  להמחות  ו/או  להעביר  לא  בזאת  ומתחייב 
  וכל התחייבויותי זה לגורם אחר עד למילוי מלא, סופי ומוחלט של  חוזה  והנובעים מ  והמוטלים עלי 

הקונה ומתחייב לא להעביר    םמראש ובכתב. כן מסכי  כונס הנכסים זה, אלא בהסכמת    חוזה על פי  
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זה לכל גורם אחר לפני    חוזהוהנובעת מ  וו/או להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד כל זכות המוקנית ל 
 זה. לפי חוזהום מלוא התמורה ומילוי כל התחייבויות הקונה לתש

 
לא תגרע  )אם וככל שמדובר ברכישה בנאמנות(  הזכויות בממכר או כל חלק ממנו בנאמנות    רכישת 10.2

 מחובת הקונה בעצמו לעמוד במלוא התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, במלואן ובמועדן. 

 שונות .11
 

מתחייבים לנקוט בכל הצעדים הנוספים )לרבות, ומבלי למעט מהאמור לעיל, חתימה על  הצדדים  11.1
 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. 11.2

 
, יעשו בתוקף  כונס הנכסיםמובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה זה כי יעשו על ידי   11.3

לא ישאו באחריות אישית כלפי הקונה    ונציגיו  כונס הנכסים  ולא באופן אישי.  כונס נכסיםכ  תפקידו
בתוקף   באחריות  ורק  אך  ישאו  אלא  כלשהם,  פעולה  או  תשלום  לביצוע  בנוגע  אחרים  כלפי  או 

 .  וכנציגיו  כונס נכסיםכם תפקיד
 
 הדין הקובע וסמכות שיפוט .12

 
 הסכם זה והוראותיו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל, ויפורשו וידונו על פיהם.  12.1

 
המשפט  ילב 12.2 בקריותת  משפחה  בהליכי  לעניני  הדן  הממכר,  של  השיתוף  סמכותתה  ,פירוק    א 

ל הנובע ממנו וכל הקשור בו, לרבות סכסוכים  יחודית והבלעדית לצרכי הסכם זה, כי השיפוט ה
 הנובעים מתוקפו, פירושו, קיומו או הפרתו. 

 
 כתובות הצדדים והודעות .13
 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה תהיינה:  13.1 
 

 חיפה  4רחוב הבנקים  -עו"ד רון כהנא  םכונס הנכסיאצל   : המוכר
  _______________________   הקונה:

 
כל הודעה שנשלחה בדואר רשום מצד אחד בהסכם זה למשנהו לכתובותיהם הרשומות בסעיף   13.2

בתום    13.1 לתעודתה  הגיעה  כאילו  אותה  יראו  רשום    72לעיל,  בדואר  משלוחה  ממועד  שעות 

הרגילות של  נשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה    במועד המסירה, ואם    –כאמור, אם נמסרה ביד  

העסקים   בשעות    –יום  שלא  בפקסימיליה  נשלחה  ואם   , הפקסימיליה  תשדורת  קבלת  במועד 

 ביום העסקים הראשון שלאחריו.  –העבודה הרגילות של יום העסקים 
 

 איה באו הצדדים על החתום: רול
 

 
 הקונה: _________________    ___ __המוכר: ______________ 

 עו"ד רון כהנא כונס הנכסים באמצעות               

  



07/04/2022
ו' ניסן תשפ"ב

שעה: 09:57

תאריך

17999 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נצרת - שלוחת עכו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 18043     חלקה: 188

חיפה מלשכת רישום המקרקעין: 03/09/2018 הגוש הגיע בתאריך:

פרצלציה רצונית סוג שטר: 25/03/2009 מיום: 14288/2009
לשכת חיפה

הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

352.00 עיריית עכו
מ. א. מטה אשר

המספרים הישנים של החלקה

18043/41

משכנתאות

מס' זיהוי סוג זיהוי בעלי המשכנתה מהות פעולה תאריך מס' שטר

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ משכנתה 09/11/2021 11992/2021/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

300776358 ת.ז  ח'ואלד מרוה

029797875 ת.ז  מילאוי דיב

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 1,820,000 ראשונה

על כל הבעלים

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים 01/11/2021 11563/2021/2

בעלויות

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

029797875 ת.ז  מילאוי דיב מכר  09/11/2021 11992/2021/1

החלק בנכס

1 / 2

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

300776358 ת.ז  ח'ואלד מרוה מכר  09/11/2021 11992/2021/1

החלק בנכס

1 / 2

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

"א"



07/04/2022
ו' ניסן תשפ"ב

שעה: 09:57

תאריך

17999 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נצרת - שלוחת עכו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 18043     חלקה: 188

סעיף 4 יט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך-1960 הערות:
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

25938 עו"ד  עו"ד כהנא רון הערה על מינוי כונס נכסים 07/04/2022 4129/2022/1

תיק תלה"מ 17457-03-21 בימ"ש לענייני משפחה קריות
מיום 24.2.2022

הערות:

על כל הבעלים

סוף נתונים

נסח זה בתוקף רק אם אושר בחותמת הלשכה וחתימת הפקיד או לחלופין חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת
נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

עמוד 2 מתוך 2
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 יפוי  כח  בלתי  חוזר
 ואלד 'ח  מרוא  -ו  029797875  ת.ז.  מילאוי  דיבשל    כונס נכסים על זכויותיהםעו"ד רון כהנא, בתפקידי כאני הח"מ  

 (,  "כונס"ה )להלן: 188חלקה  18043בנכס מקרקעין הידוע כגוש  300776358 ת.ז.
כולם ביחד ו/או את כל אחד מהם   עו"ד אופיר דידיו/או    ו"ד ________ עו/או   עו"ד _______ממנה/ים בזה את  

באופן   להלן,  המפורטות  הפעולות  כל  את  במקומי  ו/או  בשמי  עשייה  לשם  שלי/נו  החוקיים  לב"כ  להיות  לחוד, 
 ובתנאים כפי שב"כ ימצא/או לנכון לרבות:

ל ולהעביר  ג'")להלן:    _________________________   -למכור  זכויות  "צד  מלוא  את   ת.ז.  מילאוי  דיב ( 
)להלן:   18043בגוש    188חלקה  כ  הידועיםבמקרקעין   ("המוכר")להלן:      300776358  ת.ז.  ואלד'ח  מרוא  -ו  029797875

 ("הרכוש הנ"ל"
בפעם בחלקים שונים וכולל כל חלקת משנה  באופן ובתנאים כפי שב"כ הנ"ל ימצא/או לנכון, בבת אחת או מדי פעם  

או חלקה הנובעת מרישום בית משותף, אחוד חלוקת הפרדה, פרצלציה, קומבינציה, או כל פעולה אחרת ברכוש  
 הנ"ל בשלמות או בכל מיני חלקים, בבת אחת או מדי פעם בפעם.

כל משכנתא, שכירות, חכירה,  מדי פעם בפעם לפדות,לתקן, לבטל, להעביר, להתחייב להעביר, להסכים להעברת  
שכירות משנה חכירת משנה הרובצת על הרכוש הנ"ל או חלק ממנו בשלמותה או באופן חלקי, להסכים להטלת 

 עקול, זמני, עכוב פעולות על הרכוש הנ"ל. 
לחדש את הרישום בפנקסי הקרקעות ו/או במינהל מקרקעי ישראל בנוגע לרכוש הנ"ל, לרשום את הרכוש הנ"ל או  

ממנו בשמנו, לרשום הערות בקשר אליו, לרשמו בתור בית משותף ולעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין,   חלק
לתקן כל מיני רישומים בנוגע לרכוש הנ"ל, לבקש ולבצע חלוקה, פרצלציה, הפרדה, קומבינציה איחוד   1969-תשכ"ט

 ו חלק ממנו. ובדרך כלל כל טרנזקציה ורישום בפנקסי הקרקעות בנוגע לרכוש הנ"ל א
לתבוע חלוקה, פנוי, חזקה הסרת עקול, תשלום שכר דירה, דמי חכירה וכל מיני זכויות ושנויים בנוגע לרכוש הנ"ל 
להתנגד לחלוקה, לפרצלציה, הפרדה, וכל מיני תביעות או דרישות הנוגעות ברכוש הנ"ל, להתפשר, לבוא לכל מיני  

 . הסכמים, בענינים הנוגעים ברכוש הנ"ל
וע הפעולות הנ"ל, להופיע במנהל מקרקעי ישראל, מחלקת אגף מירשם והסדר מקרקעין, בתי משפט מכל לשם בצ

דרגות כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי, רשויות מס שבח מקרקעין ורשויות מס אחרות, ובכל מקום אחר, בתור 
 מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב. צד שלישי מתלונן, מתנגד.  

כל מיני שטרות טאבו, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות,  צורה אחרת, לחתום על בקשות,  ובכל 
הגנות, ערעורים, פשרות, כל מסמך ונייר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנזקציה ברכוש  

כוש רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך  הנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה ברכוש הנ"ל, וכל דבר ופעולה שבעל הר
 י. ולהופיע בפני כל מוסד לשם בוררות כל התחייבויותי

 לחתום על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר. 
 האמור ביפוי כח זה בלשון יחיד, יחול גם בלשון רבים בהתאמה ולפי הקשר הדברים.

את התמורה עבור הרכוש ושזכויותיו    המוכריפוי כח בלתי חוזר זה ניתן לטובת צד ג' הנ"ל שממנו קיבלתי בעבור  
 עומדות ותלויות ביפוי כח זה, הוא בלתי חוזר, לא תהיה לי רשות לבטלו או לשנותו.

הנכסים  כונס  בשם  להתחייב  רשאי  יהיה  לא  הנ"ל  כוחי  מיופה  זה,  חוזר  בלתי  כוח  ביפוי  לגרוע מהאמור  מבלי 
 בהתחייבות כספית. 

 
 .  2022שנת  אוגוסטלחודש   ____ם ולראיה באתי/באנו על החתום היו

 
 

  ________________________   
   כונס הנכסים עו"ד רון כהנא,       

 
 ____________________________________ 

 לחוק לשכת עורכי הדין, על עורך הדין המיופה למלא אישור זה.  91אם יפוי הכח ניתן לפי סעיף 
 
 

 רשי הנ"ל., עו"ד מאשר בזה חתימת מאופיר דידי
 
 

 ______________     _______________ 
 , עו"ד אופיר דידי                   תאריך       

 
 

"ב"
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  חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

    טוריצמוד קרקע  יח"ד בבית מגורים –עין רקמק הערכת שווי

  18043בגוש  188חלקה 

    , עכו7 שחףרחוב 

  

 בית המשפט לענייני משפחה בקריות
  בפני כב' השופטת הגב' שירי היימן 

   ח'ואלד נ' מילאוי ואח' 17457-03-21תמ"ש 
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
      
      
  

      
    
  

      
  
  ידי: -נערך על  
  

    י לאחנן אזו
   ) בנדל"ן.M.Aמוסמך (, מקרקעיןשמאי 

 מיקום הנכס 
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  בית משפט  ומחה מטעםוות דעת מח

    יטורצמוד קרקע  יח"ד בבית מגורים –מקרקעין  וויש   הערכת

  18043בגוש  188 קהחל

  , עכו7 שחףרחוב 

  
 בית המשפט לענייני משפחה בקריות

  מן בפני כב' השופטת הגב' שירי היי
  ח'ואלד נ' מילאוי ואח' 17457-03-21תמ"ש 

  

ע מוניתי  מטה,  החתום  שאני  הגב'  השופטת  כב'  ידי  מ ן  היימ  רייל  לעמבית  בשפט  משפחה  קריות,  נייני 

 עם בית המשפט.חה מטכמומ 19/04/2021בהחלטתה מתאריך 

בנכס   ות ע"י הצדדים, וכן שווי ההשבחות הנטענ  ראויים : הערכת שווי הזכויות ואומדן דמ"ש  מהות חוות הדעת

לקונה מרצון  המקובלים להערכת שווי שוק בעסקה בין מוכר מרצון    שבנדון, במצבו הנוכחי, בהתאם לעקרונות

    ד, חוב ו/או חזקה.שעבו ל מחזיק, פשי מכיק וחור שהנכסוכבשוק החופשי 

  שמאי מקרקעין מוסמך.חנן אזולאי,   :מחהשם המו

    . , קרית ביאליק4יסמין רחוב     :מעונו

ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק   כי  ואני מצהיר בזאת,  זו במקום עדות בבית משפט  נותן חוות דעתי  אני 

  . פטמשבית הב בדבר עדות שקר בשבועהילי הפל

  בשבועה שנתתי בבית המשפט.ומה על ידי כדין עדות א חתכשהי חוות דעתי זון די

  

 *                   *                   *  
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 קע ההשכלתי והניסיון המקצועי של המומחה: רה

 2016 מוסמך :A) .M. ( ן. "המכללה האקדמית נתניה" בית הספר לנדל בנדל"ן" 

 2015 נתניה" בית הספר לנדל"ן. קדמיתללה האושא פינוי בינוי, "המכבנ: השתלמות עומק 

 2014 : ן., "המכללה האקדמית נתניה" בית הספר לנדל38השתלמות עומק בנושא תמ"א" 

 2008 :בוגר )B.A.מרכז האקדמי רופין"ה ,) במנהל עסקים בהתמחות ניהול השיווק "  .  

   השנים ל2010  –  2007בין  וניהימודי  :  מקרקעין  היחידה  נכסים  ולשמאות  חוץ ומולי  המשךללימודי  ,    די 

 בתל אביב.  " טכניון" 

  שמאי מקרקעין מוסמך.   2010משנת החל 

   השנים מקרקעיןד שמבמשרעבודה  :  2011  –  2007בין  לשמאות  אות  גלנצר"   –והנדסה    "המכון  ,  חיים 

  יכוז חלק מתחומי המשרד.   ביצוע חוות דעת שמאיות במגוון נושאים, לרבות ניהול ור

 משנת  חה מק  2011ל  שמאי  גורעצמא  רקעיןואילך:  מול  עבודה  פרטיים י.  נושאים   מים  במגוון  וציבוריים 

 במקצוע שמאות מקרקעין.  

 קרקעין בישראל.חבר לשכת שמאי המ 

  

  

  

  

  

  

 *                   *                   *  
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  מטרת חוות הדעת  . 1

דמ"ש  הזכויות    שווי  ערכתה הצדדים  ראוייםואומדן  ע"י  הנטענות  ההשבחות  שווי  במצבו ן  דושבנ  בנכס  ,וכן 

ביןבהתאם לעקרונות המקובלים ללשומה,  הנוכחי, נכון למועד הקובע   מוכר מרצון    הערכת שווי שוק בעסקה 

   .החוב ו/או חזק ,בשוק החופשי וכשהנכס ריק וחופשי מכל מחזיק, שעבודלקונה מרצון 

שווי את  הנדון אמור לבטא  בנכס  הנכס    שווי הזכויות  כתמורהשוק של  אוהכספ  המוגדר  ערך שבה  שו  ית  וה 

יצוע עסקה והחשיפה דים יש כל המידע הנדרש לבתבוצע עסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, כאשר לשני הצד

ס בשוק הייתה לאורך תקופה מספיקה, בהתאם לסוג הנכס, כאשר הצדדים נוהגים בזהירות הראויה,  של הנכ

מצבים כלכלים מיוחדים, עשוי להיות מצב וב  טחונימתח בים, כגון בעת מתוך מודעות וללא לחץ. במצבים מסוימ

  ונים רגיל.  כי לא מתקיים שוק מוכרים וק

אינה זו  תחליף  שומה  אחרת.    מהווה  מטרה  לכל  עליה  להסתמך  ואין  תכנוני  ו/או  משפטי  של  ליעוץ  אחריותו 

בלת ר קה לאחור לעיל ייעששימוש שלא בהתאם  לאמהח"מ מוגבלת למזמין השומה ולמטרת השומה בלבד.  

  ור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד. שיא

  בנכס ביקור . 2

מרוה ח'ואלד אשר גב'    ע"י  הנכס הוצג בפני  תום מטה.ל ידי החע,  24/06/2021יך  בתאר  בנכס נערךהביקור  

     א זועבי.במועד הביקור נכחה עו"ד היב .וכדיירת בנכס במועד הביקור הזכויות בנכסכאחת מבעלי עצמה הציגה 

  הערכה לקובע אריך התה . 3

  .  2021יוני  24

  הנכס תיאור כללי של  . 4

בנויה בתחום  ,  ה וגגרקע, ראשונ, בקומות קיח"ד בבית מגורים צמוד קרקע טורי  הנכס הנישום: 

      . מ"ר 352רשום של חלקה בשטח 

    , צפון הכרם, עכו. 7שחף רחוב   :מיקום הנכס

  . מ"ר 352.00 - םורש החלקשטח        . 188 - החלק     . 18043 - גוש  פרטי רישום:  

  בנכס: בשלמות. , החלק רשות הפיתוח  הבעלות בחלקה רשומה ע"ש:

  . , רשומה בפנקס הזכויות2101/04/01עד לתאריך  1ראשיתרה חכי  מהות הזכויות בנכס: 

  ).  1/2( 016775793), אטרי יעקב ת.ז: 1/2( 028920411ת.ז:  אטרי אורלי    :רשומה על שם

בנכס הנדון הינן זכויות חוזיות עפ"י חוזה   ואלד מרוה'חו   מילאוי דיב  יהם שלזכויות  

  .  126זהרה לפי סעיף , לטובתם רשומה הערת א03/03/2019רכישה מתאריך 

 
 יות חכירה מהוונות. הדעת נערכה תחת הנחה כי מדובר בזכו חוותוצג בפני חוזה חכירה, לא ה  1
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  מיקום הנכס 

  הסביבה תיאור   . 5

  מערבי של העיר עכו.  -צפון הכרם, בחלק הצפון, שכונת 7ף שחברחוב  הנדון מצויהנכס 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

נוחה ומתבצעת  הגישה אל   ולחהמהשכונה  ולרחוב מעלה   (לרחוב פלמינגו  8510מכביש  ק המרכזי של העיר 

בין  מקשר    4כביש ארצי מס'  המרכזי של העיר.  לחלק    ר, מקשמזרח-מצפון  4ארצי מס'    , מוצאו מכביש)רמיםהכ

המוביל   זרחממ  85כביש ארצי מס'  לו  מדרום  22קריות וכביש ארצי מס'  אזור ה, לנהריה מצפוןעיר  לעכו  עיר  ה

  בסביבה.  ל וישוביםיארמלעיר כ

רוו,  קומות  2-3מאופיינת בבניה של בתי מגורים צמודי קרקע בני    השכונה             מגורים בני   יה של בנייני לצד בניה 

קומות.    4-10 רבי  ולצד  הקרובהכן,  -כמוקומות  מבונים  בסביבה  לא  מגרשים  לצד  בבניה  חלקם ,  בניינים 

   משווקים במסגרת פרויקט מחיר למשתכן. 

וסיומו  "הולנדי" מרוצף באבן משתלבתרחוב  , מהווה  שחףשל רחוב    הדרומי  מעברוכס הנדון מצוי  נה , מוצאו 

   הרחוב מאופיין בתנועה דלילה של כלי רכב. רמים מדרום. חוב מעלה הכבר

י , מבנשטחים ציבוריים, גינות ציבוריות ומתקני ספורטרובה טייל וחוף הים התיכון, מרכז שכונתי,  בסביבה הק

  . ור, גני ילדים, בית חולים מזרע, ועוד ציב

  יה. ביוב, חשמל, מים וטלפונבישים, תאורה, כ, הכולל בין היתר, מדרכות, מלא פיתוח עירוני באזור קיים
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  החלקה  מיקום

  תיאור הנכס  . 6

  החלקה תאור  .6.1

    . 18043בגוש  188בנוי בתחום חלקה הנדון הנכס 

                                                                             החלקהלהלן גבולות 

    . רקעדי קבתי מגורים צמוחלקות בתחומן רחוב שחף ומעברו    צפון: 

  .  די קרקע בתי מגורים צמוחלקות בתחומן   : דרום

    . קרקע  תצמודיח"ד בקיר משותף  בנויהחלקה בתחומה   :חמזר

    .  קרקע  תצמודיח"ד בקיר משותף  בנויהחלקה בתחומה   :מערב

  GOVMAPתר חלקה מאתרשים ה

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

עומק ,  מ'  16-כבאורך ממוצע של    שחףב  לרחו  צפוניתעם חזית    טרפז  דמוית  בעלת צורה רגולרית  188חלקה  

  .  מ' 22-באורך ממוצע של כהחלקה 

  מ"ר.   352.0החלקה   ום שלה הרששטח

  . מישורהחלקה: ת טופוגרפי
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  יח"דר תיאו .6.2

  ., בקומות קרקע, ראשונה וגגי ם צמוד קרקע טוריח"ד בבית מגוריווה מה הנדוןהנכס 

  .  אבן, גג בטון בחזית לרחוב ושליכט ופים קים מח, קירות בלושנים משלד בטון 15-י כנלפ הנבנת יח"ד

בנויה יח"ד בתחום חלקה  ,  בחלק הצפוני של החלקה  יח"ד  ובקיר משותף עם   ממזרח   189בקיר משותף עם 

  . ממערב 187יח"ד בתחום חלקה 

מד' ומוביל לרחבה מרוצפת   7-ל כגרם מדרגות חיצוני הכולבאמצעות    שחף  רחובממתבצעת    יח"דאל  הגישה  

  הרחוב. גישה לחניה מקורה מתבצעת ממפלס קומת קרקע. ל כניסה ממנה

     . דרום  צפון, –  כיווני אויר 2 ביח"ד

    : כדקלמן, בחלוקה + פינת משפחה + חניה מקורה )חדרכ חדרים (כולל ממ"ד 6בת  יח"ד

כפול)  סלון    :כניסהקומת   - חלל  בעל  יצי(בחלקו  אוכל, ממ,  , מטבחחצרוללמשטח מרוצף  אה  עם  "ד,  פינת 

חדחד  + ממפ  רר  ושירותים.  מקלחון  הכולל  הקומה  רחצה  ולחניה    6-כיורדים  לס  שירותים  מדרגות לתא 

 יציאה לחצר. ממנה ון מקורה הכוללת מטבחו

חדר רחצה הכולל רים צפוניים,  מרפסת פתוחה בין שני חד   ר,חד , חדר,  חדר,  פינת משפחה:  ראשונהקומה   -

ושירותים שרות+    מקלחון  גישהקומה  הממפלס  .  מרפסת  ממנו  לפודסט  קומה  כחצי  מר   עולים  ף  צ ולגג 

 ללא שימוש).  חניה (מופיע בתכנית הבניה כגג 

 מפלס קומה ראשונה עולים קומה לגג מרוצף בשימוש כמרפסת. מגג:  -

  . מ"ר 352.00: רשום חלקהשטח 

  בניה. תכנית היתר הם בימטבלת שטח: 2)רישוי( יח"דשטח 

משטחים לאסה " כ

מקוריםהבנין סה " כבליטותאחסנה חניה נטו ממ " ד סה " כמוצע קיים

91.003.8594.851.207.7030.003.859.9017.60116.30

75.255.6080.854.2680.859.75

7.3296.40

175.70197.15106.15

קומה 
חלקי שירות ( מ " ר ) שימושים עיקריים ( מ " ר ) 

  

 
אומדבניה.  הבתכנית  טבלת השטחים    עפ"י  . 9שמאי מס'    כהגדרתו בתקן  2 הינו  הנקוב  מדויהשטח  הינה  ן מקורב, קביעת שטח  ק 

 ל מודד מוסמך.תחום מומחיותו ש 
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  .  .2.37 : ראה סעיףיהמתכנית היתר הבנ יח"דשרטוט 

ריצוף    שיש, ריחי  איצוף במעץ. רודלתות פנים   מעוצבת  ניסה פלדלתת כדל  בין היתר: כוללת   יח"דרמת הגימור ב

ש י. מטבח חדשישקירות חדרי הרחצה באריחי  ריצוף וחיפוי  .  קראמיקה בחניה מקורה ובמרפסת גג  במרצפות

לונות זכוכית ח.  משטח שיש, יחידת אי ומעל משטח שישדלתות בחיפוי זכוכית, קלפות עם דלתות עץ,  הכולל  

עם קמין   בסלון  .ליים. מזגנים עיחניה מקורהבממ"ד ובפה  י רפיסתר,  גלילה חשמלייםתריסי  במסגור אלומיניום,  

במדרגות ובקומה עליונה מעקה   בכניסה מחיצה דקוטיבית מעץ. .  וחות עץולבלוחות שיש דקורטיבי  קיר  החיפוי  

    . קירארונות . טיבירברזל דקו

לי ע"י    .גילוהפיזי תואם את    וצבטובה מאוד, מ  המגוריםבית  תחזוקת   יפוץ  וצע שהנכס במציגת  כפי שנמסר 

  ותריסים.   אלומיניוםחלונות  טכללי למע

תחומה גדר בטון בחיפוי  דשא סינטטי,  ,  חלקיתזקת  וחמתסירוגין,  מגוננת ומרוצפת ליח"ד שימוש בחצר  לחצר:  

  . ברזלמומעקה ת יח"ד שער בחזי. לא אותר היתרלגביה בריכה קטנה , פרגולות, דרשפריץ ומעל ג

  הנכסמונות ת

  מטבח                                                                                              ןסלו 
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  שונה לון ופינת אוכל מקומה ראצילום ס                                                             כללי  רחצה רחד                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  גג                                                                                                   חצר
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  המצב התכנוני  . 7

 עיר תוכניות בנין  .7.1

 " ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  של  התכנוני  במרחב  ממוקם  הדעת  חוות  נשוא  ועכוהנכס  עחלו"  בליות    ין , 

  התוכניות הבאות:תר, הי

 /21/02/2017ך מתארי 7454רסומים וט פבילקורסמה למתן תוקף פמתאר. התכנית תכנית  –  21535ג . 

 /23/02/200ך מתארי 4857רסומים  בילקוט פורסמה למתן תוקף פהתכנית צפון. עכו  – 9763ג . 

ע"י   ₪   1,800-של כ  בהיקף  מגוריםיצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת  הינן בין היתר:  נית  כתה  רתמט

יע בניה,  ומגבלות  וקביעת הנחיות  ביעודי הקרקע  ציבוריים  שינויים  פיתוח שטחים  ציבור,  למבנה  וד שטח 

   ע הוראות בניה. קבו, ללהתוות רשת דרכיםשימוש בהם, פתוחים וקביעת ה

בתחומ,  9763ג/תכנית  תשריט  עפ"י   הנכסהחלקה  מצוי  רשומה    ה  מספהנדון  ביעוד                   174ר  כמגרש 

  ". 'ב ר מגוריםול"אז

  : המגרשפיע מוהתכנית בו  שריט מתחלק רלבנטי  להלן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מיקום המגרש 
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    :9763ג/ תכנית הוראותעפ"י '" ב"אזור מגורים ב זכויות הבניה עיקרהלן ל

נתוניםזכות 

בתי מגורים חד -משפחתיים,  דו-משפחתייםשימושים

350 מ " ר גודל מגרש מזערי/ מרבי

מעל הכניסה הקובעת :  עיקרי  175 מ " ר .  שרות :  35 מ " ר 

מתחת לכניסה קובעת :  שרות  105 מ " ר .  

105 מ " ר תכסית 

1 יח" ד מספר יח" ד 

2 קומות  +  חדר על הגג  +  מרתףמספר קומות 

כמסומן בתשריט קווי בנין

בשטח המגרש עד  30 מ " ר  (בנוסף לשטח שירות )חניה מקורה 

שטחי בניה 

  

 ר י ש ו י  .7.2

 נין באתר הועדה, אותרו בין היתר המסמכים הבאים:  ב יקיון בתמע .7.2.1

בניה   - מאוותכנית    26/10/2003ריך  מתא  20030102היתר  חדרת,  שבניה  מגורים               משפחתי, -בית 

 .משפחתי-דו

העברת   –תכנית שינויים מצב סופי  רת,  שבניה מאוותכנית    08/11/2006ך  רימתא  20030102היתר בניה   -

     ושרות המותרים + שינויים בחזית.  רייםכ שטחים עיקרי ללא שינוי בסה" שטח שרות לשטח עיק

 .  25/09/2009מתאריך   20030102בניה לפי היתר , 25/09/2006ריך מתא 4טופס  -

בימבדיקה   .7.2.2 לבשנערכה  בפועל  הבנוי  ההית ית  תכנין  ן  כבניהר  עולה  כדלקמןותהתאמ-איבנכס    י,   , : 

קומה  ראשונה  קומה  ממפלס   כחצי  ממנו  עולים  דלת  לפודסט  גישה  תוספת  מרעם  בתכנית   ףצולגג  המופיע 

בחצר מבנה מבניה מ'.    1-מ"ר ובעומק של כ  8-טנה בשטח של כריכה קבחצר ב  הבניה כגג חניה ללא שימוש.

  התאם לתכנית הבניה.  ת את שווי הנכסחוות הדעת מבטאמ"ר.  4-קלה בשטח של כ 
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   :היתר הבניה(חלק רלבנטי) מתכנית  הנכסשרטוט  .7.2.3

  קומה ראשונה                                                                  שרטוט מגרש וקומת קרקע                 

  יציאה לגג מרוצף                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פורמטיבי בלבד וכהנחה לצורך עריכת חוות הדעת. לצורך קבלת נאי  הנ"ל  מובא כרקע  המידע   : תכנוני  מצבלסעיף    הרעה
  קבלו בכתב. ל  יש ני מוסמך,  מידע  תכנו
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  ב המשפטי המצ . 8

 נסח רישום מקרקעין  .8.1

מספר   מקוון  מקרקעין  רישום  נסח  ידי  על  מפנקס27/07/2021מתאריך    33136הופק  מידע                       הזכויות,   , 

  ם הבאים:  עולים בין היתר הפרטיממנו 

 .  רשות הפיתוחבחלקה רשומות בשלמות ע"ש זכויות הבעלות  -

 . 4אטרי אורלי ואטרי יעקב לטובת  3ראשית על זכויות הבעלות רשומה חכירה -

 העברה, קיימת הגבלה בירושה. ב ימת הגבלה, קי 04/01/2101עד לתאריך זכויות החכירה  -

 החוכרים.  ואלד מרוה, על כל  רשומה לטובת מילאוי דיב וח' 126עיף רה לפי סהערת אזה -

וח'ואלד בע"מ,  דיסקונט לישראל  נק  ב  ובתרשומה לט  126הערת אזהרה לפי סעיף   - דיב  שם הלווה מילאוי 

 .  על כל החוכרים ,₪ 1,820,000מרוה, בסכום של 

    מ"ר.  352.00רשום: ה לקשטח ח -

  רכישהחוזה  .8.2

יעקב, אטר, נחתם בין:  03/03/2019מתאריך  ק חוזה רכישה  הוצג בפני העת י אורלי (להלן: "המוכר"), אטרי 

     .₪ 2,600,000ד מרוה (להלן: "הקונה"). התמורה: לבין: מילאוי דיב, ח'ואל

  

ים המשפטיים שהומצאו בפני, חווה"ד  כממהמס  המצב המשפטי המצוין לעיל הנו כמשתמעהערה לסעיף מצב המשפטי:  
    או משפטן./המשפטי של הנכס ע"י עו"ד ו  נה חוו"ד משפטית ואינה תחליף לבדיקת מצבו אי ונההניד

 
   ות חכירה מהוונות.ה תחת הנחה כי מדובר בזכוי חוות הדעת נערכ לא הוצג בפני חוזה חכירה,  3
  .  126טרם נרשמו על שם בעלי הזכויות, לטובתם רשומה הערת אזהרה לפי סעיף   בחלקה זכויות חכירה  4
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  ם סקר מחירי . 9

  תוני מכרנ .9.1

 חלקה  4פשוש  ברחוב    -  12/2020ודש  ח נמכר18043בגוש    101,  ב  ה,  קרקע  יח"ד  צמוד  מגורים             בית 

כ,  2004בניה בשנת  חדרים,    5בת  ,  תומתיק-דו  ,משפחתי-דו בנוי  "ר,  מ  295-שטח חלקה    165-כשטח 

   . חצר, מחסן, מ"ר 6-מרפסת כ מ"ר + 35-חניה מקורה כ+  מ"ר

  ₪.   2,580,000כ " סה

 משפחתי-חד  בית מגורים צמוד קרקע  , נמכר18043בגוש    48, חלקה  9דרור  ברחוב    -  04/2020ודש  ח,  

חניה מקורה  +    מ"ר  165-כ שטח בנוי  "ר,  מ  330-שטח חלקה כ,  2009בשנת    יהבנחדרים,    5  ןבקומתי,  -דו

   . חצר, מחסן, מ"ר 25-ת כומרפס מ"ר + 37-כ

  ₪.   2,500,000כ " סה

 בית מגורים צמוד יח"ד ב  ה, נמכר18043בגוש    195, חלקה  11מעלה כרמים  ברחוב    -  02/2020ודש  ח

 מ"ר  143-כשטח בנוי  "ר,  מ  256-שטח חלקה כ,  2004בניה בשנת  חדרים,    5בת  ,  תקומתי-דו  ,טוריקרקע  

   . חצר, מחסן, מ"ר 32-ומרפסת גג כ מ"ר 6-מרפסת כ מ"ר + 35-מקורה כ יהחנ+ 

  ₪.   2,350,000כ " סה

 חלקה  11שחף  ברחוב    -  02/2020ודש  ח נמכר18043בגוש    186,  ב   ה,  קרקע יח"ד  צמוד  מגורים             בית 

פינתית בשנת  ים,  חדר  6בת  ,  תקומתי-דו  ,טורי,  כ,  2005בניה  חלקה  בנוי  "ר,  מ  266-שטח                שטח 

   . חצר, מחסן, מ"ר  15-מרפסת כ מ"ר + 30-חניה מקורה כ+  מ"ר 154-כ

  ₪.   2,610,000כ " סה

 שמרברחוב    -  09/2019ודש  ח חלקה  9  נעמי  נמכר18949בגוש    17,  קרקע   ,  צמוד  מגורים                   בית 

, מ"ר 160-כשטח בנוי "ר, מ 502-שטח חלקה כ, 2014בניה בשנת חדרים,  6 ןב מתי, קו-חד ,משפחתי-חד

  .  חצר , מחסןחניה פתוחה, 

  ₪.   2,800,000כ " סה

 כרמים  ברחוב    -  08/2018ודש  ח חלקה  9מעלה  נמכר18043בגוש    194,  ב  ה ,  צמוד  יח"ד  מגורים  בית 

 מ"ר  144-כשטח בנוי  "ר,  מ  256-קה כשטח חל,  2005בניה בשנת  חדרים,    4בת  ,  תקומתי-דוטורי,    קרקע

   .  חצר, מחסן, מ"ר 25-מרפסת כ מ"ר + 35-ה כחניה מקור+ 

  ₪.   2,300,000כ " סה
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 ב   2יד  אתר  ב  –  09/2021ודש  ח למכירה  ב,  6  כנריתרחוב  מוצעת  קרקע  יח"ד  צמוד  מגורים                       בית 

מרתףמעל    ת קומתי-דו,  משפחתי-דו הבני.  קומת  תכנית  ביח"ד  עפ"י  מדובר  הועדה  שבאתר   6בת  ה 

+   מ"ר  122-כשטח בנוי  "ר,  מ  225-שטח חלקה כ,  2006בניה בשנת  ,  18043בגוש    128חלקה  חדרים,  

   . חצר , מחסן, מ"ר 48-+ מרפסת גג כ מ"ר 53-ת כומרפס מ"ר + 35-חניה מקורה כ + מ"ר 57-כמרתף 

  ₪.  3,200,000 מחיר מבוקש לפני מו"מ:

  ירותכדמי ש ונינת .9.2

השכירות דמי  גובה  את  לאמוד  נתשבנדון,    בנכס  הראויים  בבואי  אותרו  חולא  שוני  מחירים  זי  ו/או  כירות 

של   חודשיים  דממבוקשים  מגורי"ש  קרקע  לבתי  צמודי  הקרובה,  ם  למאפייני  בסביבה  דומים  מאפיינים  בעלי 

הביקוש , עולה כי ם והביקושים בשכונהית המחירמקיאים ברכתי עם אנשי מקצוע הבשער מבדיקה הנכס הנדון. 

  .  קיים ביקוש לשכירות בבתי מגורים צמודי קרקע לא ולשכירות בשכונה נמוך 

 סביבת הנכס הפועלים בנדל"ן    מידע שהתקבל משמאיםשבנדון נקבע עפ"י  גובה דמי השכירות הראויים בנכס  

תי תוני שכירות של יח' קטנות הבנויות כחלק מבנ  .יהבבניה רוו  נכסים שוניםבוני שכירות מרחבי העיר עכו  נתו

   .שייםחשבונות חודכולל  ₪   2,200-כ דמ"ש חודשיים שלתמורת שכרות מומגורים צמודי קרקע 

  :  מרחבי העיר עכו בנכסים ותיקים ובדירות מגורים חדשות בבניה רוויהלהלן מס' נתונים 

 :ידה  יח  30/05/2020עד לתאריך  ה  הושכר  2אירוסים  ברחוב    חוזה שכירות משמאי שביצע שמאות באזור

של  רים  חד   3בת   מהוו,  מ"ר  90-כ  בשטח  ראשונה,  ב בקומה  מיח"ד  חלק  קרקע ה  צמוד  מגורים                בית 

  ₪.  3,200 :דמ"ש חודשיים. (פיצול ללא היתר) משפחתי-דו

   בת משפחתי-דומגורים צמוד קרקע    בביתיח"ד    השכרהל  תמוצע  6י.ח. ברנר  ברחוב  :  2פרסום באתר יד ,

ק,  ריםחד  6 וראשונה,  קומות  של  חבשטרקע  כ  רמ"   170  מפורסם  מרפסות  קטנה   40-+  חצר   + .  מ"ר 

ורמת מחירים נמוכה מסביבת הנכס הנדון,  מדובר באזור   ותיקה  דמ"ש בוצעו התאמות כנדרש.  בו בניה 

    ₪.  5,250 :לפני מו"מ מבוקשים חודשיים

   קומה שניה,  ריםחד  5, בת  דירת דופלקס  השכרהל  תמוצע  אברהם בן שושןברחוב  :  2פרסום באתר יד  ,

בו בניה ותיקה ורמת מחירים נמוכה מסביבת הנכס הנדון, . מדובר באזור  מ"ר  150  ל מפורסם ש  חבשט

    ₪.  4,600 :לפני מו"מ מבוקשים דמ"ש חודשייםבוצעו התאמות כנדרש. 

   יד כרמים  בפר:  2פרסום באתר  בת    השכרהל  ת מוצעהמצוי בשכונת הכרם,  ויקט  , בבנין  חדרים   4דירה 

דירה ומרפסת    מ"ר  112  של   מפורסם  חבשט,  ותקומ  תשעמתוך    קומה שישית,  בניהמגורים לקראת סיום  

   ₪. 4,300 :לפני מו"מ מבוקשים דמ"ש חודשיים . 02/01/2022כניסה בתאריך  .פתוחה
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   יד כרמים  בפר:  2פרסום באתר  בת    השכרהל  ת מוצעהמצוי בשכונת הכרם,  ויקט  , בבנין  חדרים   4דירה 

מ"ר דירה ומרפסת    112  מפורסם של   חבשט,  ותקומ  תשעמתוך    שביעיתקומה  ,  בניהמגורים לקראת סיום  

   ₪. 4,300 :לפני מו"מ מבוקשים דמ"ש חודשיים . 02/01/2022כניסה בתאריך  .פתוחה

   יד באתר  טניס  ב:  2פרסום  בת    השכרהל  תמוצע,  2רחוב  מגורים  חדרים   4דירה  בבנין  קומה  ,  חדיש, 

קומות וארבע  מדובר  .  01/11/2021ניסה בתאריך  כ  .מ"ר  90  מפורסם של  חבשט,  שישית מתוך עשרים 

הנדון,  בו  באזור   הנכס  מסביבת  נמוכה  מחירים  כנדרשרמת  התאמות  חודשיים  .בוצעו    מבוקשים   דמ"ש 

   ₪.  3,700 :לפני מו"מ

   בבנין מגורים חדרים  5דירה בת    השכרהל  תמוצעפרויקט מנרב,  ב  2דרך הים  רחוב  ב:  2פרסום באתר יד ,

  . מ"ר   20-+ מרפסת פתוחה כ  מ"ר  120  מפורסם של  חבשט,  קומותמתוך עשרים    ראשונהקומה  ,  חדיש

דמ"ש    .בוצעו התאמות כנדרשרמת מחירים נמוכה מסביבת הנכס הנדון,  בו  מדובר באזור  .  מיידיתכניסה  

   ₪.  4,600 :לפני מו"מ מבוקשים חודשיים

    ר המחיריםסקם יכוס .9.3

טופוגרפית  , דרך הגישה אליו, הבשכונ  הנכסם המפורט לעיל ולאחר התייחסות למיקום ריחס לסקר המחיבהתיי

צורתו,  החלקה בו,  החדרים  ומספר  המגורים  בית  תחזוקתו  ,  שטח  בוורמת  מצב  ההשבחות לרבות    הגימור 

  את הערכים הבאים:  ר להערכתי ליחססביועוד,  שכנדרת , ביצוע התאמושבוצעו בנכס

 "ר אקו'. / מ ₪ 13,200בולות של שווי מתואם בג -

 .₪ 1,000 בגבולות של: חדרלמ"ש חודשיים ראויים ד ₪.   34בגבולות של: אקו' למ"רדמ"ש חודשיים ראויים  -

גבוהה לשווי הנכס, עלות  כלית  לכגבוהה שאינה תורמת  עלות  בהשבחות  ת יתר, בוצעו  השבחבנכס  הניכר כי  

שערכתי מבדיקה  מסקר המחירים ו  כפי שעולהכן,  -כמו    בגינה סביר כי לא תתקבל תמורה מלאה בעת מכירה.

הב מקצוע  אנשי  המחירמבר  קיאיםעם  בשכונהית  והביקושים  בעלי   ,ם  לנכסים  בשכונה  המחירים  רמות 

     .₪ 2,650,000הינן בגבולות של  סטנדרטיתנים דומים, ברמת גמר מאפיי

התפרצות נגיף  ואחרי  לפני    י נתוני עסקאות שבוצעואת שווי הנכס הנדון עפ"   יםמבטא,  ערכים הנקובים לעילה

ק ל ועל שובכלק  ההשפעות הצפויות על מצב המש  ןהדעת לא ניתן לדעת מה  נכון למועד עריכת חוות.  רונה" "קו

 . קול את כדאיות העסקה בתקופה זולשע עסקה מומלץ בטרם ביצוט. בפרזה  וג ן ונכסים מסהנדל" 
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 ושיקולים , גורמיםעקרונות .10

שווי    יבואב את  ראוייםהזכויות  להעריך  דמ"ש  שבנדון  ואומדן  הצדדים,  ,  בנכס  טענות  עפ"י  ההשבחות  ואת 

 ם: והשיקולים הבאי , הגורמיםאת העקרונות בין היתר בחשבוןתי הבא

  מערבי של העיר עכו.-צפון הכרם, בחלק הצפון, שכונת 7ף שחברחוב  מצוי הנדוןהנכס . 

   חלקה בנויה בתחום  ,  , בקומות קרקע, ראשונה וגגיח"ד בבית מגורים צמוד קרקע טוריהנכס הנדון מהווה

 . מ"ר 352רשום של בשטח 

 חלוקה  מצבו הפיזי והתחזוקתי,  ופוגרפית החלקהוט  צורת הנכס ודרך הגישה אליו,  מיקום  בחשבון    הובאו ,

 . רים בו, רמת גימור לרבות השבחות ועוד כמפורט בגוף השומהשטחו ומס' החד, פונקציונאלית

  הובאו בחשבוןר שהוצג בפנימהמשפטי של הנכס בהתאם לחומצבו ,:   

   הינן הנדון  בנכס  קיימת  ,  04/01/2101עד לתאריך  ראשית  חכירה  הזכויות  בפנקס הזכויות,  רשומה 

בהורשה.   הגבלה  קיימת  בהעברה,  חוזיות זכויות  הגבלה  זכויות  הינן  בנכס  חוזה    הצדדים  עפ"י 

חכירה ,  03/03/2019מתאריך   רשומה    בחלקה  זכויות  לטובתם  הזכויות,  בעלי  שם  על  נרשמו  טרם 

 .  126הערת אזהרה לפי סעיף 

   ,ותחת   חכירה מהוונותות  ה תחת הנחה כי מדובר בזכוי חוות הדעת נערכלא הוצג בפני חוזה חכירה

ו הצדדים  שם  על  הזכויות  לרישום  מניעה  קיימת  לא  כי  רמ"י  ההנחה  מניעה  מבחינת  קיימת  לא 

  .להעברת זכויות

  הלאומי  הפורטל תראהנכס בוצע לפי מיקום זיהויGOVMAP .  

 שבון: בח וב התכנוני של הנכס, הובאהמצ 

 בים כס הנדון הוגדר במסגרת תכניות בניין עיר ב"אזור מגורהנ'." 

 2006בשנת  4וטופס  מצב סופיהיתר בניה  ולנכס הנדון הונפק .   

 התאמות -אית היתר הבניה, למעט  בהתאם לתכני  נדון בנוי בהיתריקה שנערכה עולה כי הנכס המבד

 חוות הדעת מבטאת את שווי הנכס התאם לתכנית הבניה. . 7.2.2כמורט בסעיף 

 עמידה    ,אפשריים בבניה  ליםכש  הבניין לרבות בחינת  ית שלינה מתייחסת לכשירותו הפיזשומה זו א

עמיד ויכולת  תקניות  בניה  בשיטות  שימוש  בניה,  אדמה  הבתקני  וכד'ברעידת  סלולריות  השפעות   ,  .

והגיונית  נבנההבסיס לשומה כי הבנין   בתקופת . לצורך בדיקה הנדסית  כנדרש לרבות פיזית חוקית 

 מקצוע מתאימים. לבעלילפנות  ישן בדיקה סביבתית וכהבניה 

 ה  הובאו הפיתוח  רמת  תשתיות    סביבתיבחשבון  פיתוח  ברחוב  כי  העובדה  הנמלאלרבות  מידת  גישות , 

 .בסביבה הקרובה ואופי הבינוי הקיים
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   הנכסהערכת בגיש  שווי  בוצעה  ההשוואהנדון  הנכס    הת  שווי  אומדן  את  שכירות  המבססת  דמי  ואומדן 

  הקרובה.בסביבה  ודירות מגורים  י מגוריםבתשל על עסקאות שבוצעו והיצע  םאוייר

   תוך ביצוע    ונתוני שכירות מרחבי העיר עכובסביבה,  ל נכסים דומים  שוביקוש  מכירה  מחירי  הובאו בחשבון

   רשות.נדהתאמות הביצוע ה תוךהובאו בחשבון  נדרשות.התאמות הה

 או עליה  שינוי,  בנכס  לחול  עשוי  זמן  ריאלירידה    לאורך  בערכים  הבשוויו  השוקיים,  במצב  מותנה                      נ"ל 

המקרקעי  בשומהן.  ובאופי  הנדון  הנכס  לפני    שווי  שבוצעו  עסקאות  נתוני  משקף  פרוץ  ואחרי  זו  היוודע 

ההשפעות הצפויות על מצב המשק בכלל ועל   חוות הדעת לא ניתן לדעת מהן  למועד עריכת   ונכון  המגפה

שכן ,  את כדאיות העסקה בתקופה זום ביצוע עסקה מומלץ לשקול  טרבכסים מסוג זה בפרט.  "ן ונשוק הנדל

 התפרצות הנגיף. ואחרי  י עסקאות לפני נתונמבוסס על כס הנדון שווי הנ

   לצורך ומתן  משא  /  קנבעת  להיווציה  עשויה  של  מכירה  סטייה  עקב   10%-כעד  ר  לעיל  הנקוב  מהשווי 

עשויה להיווצר סטייה השכרת הנכס שבנדון צורך בעת משא ומתן ל מוכר. / ל קונההעדפות סובייקטיביות ש

 .שוכר / משכירות של יובייקטיבלעיל עקב העדפות ס מהערכים הנקובים 15%-כ עדשל 

 מע"מ. תכוללקלים חדשים וה בשהערכת השווי הינ 
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  השבחותתחשיב שווי הנכס, אומדן דמ"ש ראויים והתייחסות ל .11

  תחשיב שווי הנכס  . 11.1

  

שטח אקו '  במ" ר מקדם שווי שטח במ" ר תאור 

183100%183קומת קרקע  ( כולל ממ" ד )   וקומה ראשונה

1035%4מרפסות פתוחות בקומה ראשונה

3020%6חניה מקורה

967%7מרפסת גג 

23510%24חצר 

223

₪ 13,200

₪ 2,950,000 סה" כ שווי הנכס הנדון ,  במעוגל 

סה" כ שטח אקו '  במ" ר 

שווי מ" ר אקו ' 

  
  
  

  דמ"ש ראוייםתחשיב  . 11.2

ערכים לפי חדר  ערכים לפי מ" ר סעיף 

1,000 34₪ ₪ממוצע דמ" ש חודשיים ראויים למ" ר אקו '  /  לחדר 

2236שטח אקו '  במ" ר  /  מס '  חדרים בדירה

6,000 7,600₪ ₪דמ" ש חודשיים ראויים
  

סה " כמשקל ערכים סעיף 

3,800 7,60050%₪ ₪דמ " ש חודשיים ראויים לפי מ " ר אקו' 

3,000 6,00050%₪ ₪דמ " ש חודשיים ראויים לפי חדר 

6,800 ₪דמ " ש חודשיים ראויים 

שקלול דמ " ש חודשיים ראויים לפי מ " ר אקו'  ולפי חדר 
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 אומדן השבחות . 11.3

   ד הביקור בנכס. , נכון למועד הקובע שהינו מועבנוגע להשבחות בנכס הנדוןענות הצדדים טל התייחסותלהלן 

 מרוה ח'ואלד ע"י ב"כ עו"ד היבא זועבי' גבטענות  .11.3.1

הביקור ע"י  נכס  ה  במועד  בפני  זועביהוצג  היבא  ועו"ד  ח'ואלד  מרוה  עבודות גב'  בוצעו  בנכס  כי  טענו  אשר   ,

עוד במועד הביקור התבקשו להמציא לידי בהקדם פרוט    . יסיםרתיניום ואלומחלונות  שיפוץ כללי למעט התקנת  

לרבומל הנטענות  ההשבחות  של  מא  מלאת  עלויות  פרט  הסכולל  משנה,  ,  קבלני  מול  מחיר כמים  ,  הצעות 

קבלותהזמנות הע   ,  פרוט  לרבות  הנטענות  להשבחות  בנוגע  אחר  מסמך  לי  וכל  נמסר  מרוה לויות.  גב'  ע"י 

  השבחות שבוצעו. אסמכתאות לכי לא קיימים  זועביח'ואלד ועו"ד היבא 

     , לפיו התובעת מעריכה את ההשבחות בסכום של ועביעו"ד היבא זיל מאת  יתקבל מה  04/08/2021בתאריך  

  כדלקמן:  ללא כל אסמכתא, ורשימת ההשבחות שבוצעו, ₪   800,000-כ

 בסלון.  חדרים, מטבח, קיר עץ בכניסה, חיפוי קיר  - נגרות מקיפה עבודות -

 חיפוי קיר בסלון.   מטבח, –עבודות שיש  -

 אח בסלון.  -

 ה, עבודות חשמל, עבודות אינסטלציה.  יצוף, ריצוף מדרגות, קרמיקעבודות ר -

 למות. צת אזעקה וממערכ -

 פרגולה וחלונות.   -

    תיקון בריה בחצר וכיסוי בריכה.  -

  : עו"ד טל אוחנהעבד מילאוי ע"י ב"כ מר  ודיב מילאוי מר טענות  .11.3.2

  פרט מלא הנטענות לרבות מ  להמציא לידי בהקדם פרוט מלא של ההשבחותפניה לעו"ד טל אוחנה ביקשתי  ב

עלויותכ הסולל  משנה,  ,  קבלני  מול  מחירכמים  קבלותהזמנות,  הצעות  להשבחות   ,  בנוגע  אחר  מסמך  וכל 

  לויות.  הנטענות לרבות פרוט הע

אוחנה,    מעו"ד  ים מייל  והתקבל  29/06/2021בתאריך   וא  ללטל  בנכסללא  מפרט  כי  ,  אומדן ההשבחות  רשם 

  :  ין היתרכללי אשר כלל בבוצע שיפוץ 

 עבודות ריצוף.   -

 צבע.   עבודות -

 חשמל. עבודות  -

 התקנת ארונות.   -

 עבודות אינסטלציה, מקלחונים ומקלחות, מוצרים סנטריים וכו'.   -
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ן כי אינו יודע במדויק מהו גובה , לפיו הנתבע יטעהתקבל מייל מעו"ד טל אוחנה  22/08/2021כן, בתאריך  -כמו

גובה עלות השיפוץ בהערכת  אין רלווטיות לענין טובות יגישן בפני ביהמ"ש. עלות השיפוץ וכשיהיו לו אינדיקציות

  באלפי נאמדת במיליוני שקלים או    ץ ם עלות השיפוץ נכון להיום בין אם עלות השיפוכון להיום בין אשווי הנכס נ

    שקלים בודדים. 

    השבחות בנכסאומדן ה .11.3.3

"ד מדובר ביח .  דדיםהצע"י    נרכש  2019, בשנת  2006הונפק בשנת    4שנים, טופס    16-הנכס הנדון נבנה לפי כ

קרקע   צמוד  מגורים  בטורי,  בבית  יח"ד  בנויה  עם  משותפים  ומ קירות  פינת חדרים    6בת    ב,ערמממזרח   +

חצר מגוננת  חניה מקורה,  גבוה במיוחד,  חלל  בעל  סלון  ויציאה לגג,    יםמפלס  3  כוללת,  משפחה + חניה מקורה

    .ופרגולות בתחומה בריכה קטנה (ללא היתר)

אשר עלותם לא    טים יוקרתייםנברמת גמר המשלבת אלמ בוצע שיפוץ כללי  בנכס  התרשמתי כי  במועד הביקור  

ילוב שחיפוי לוחות שיש ב,  שימטבח חד ,  שישריצוף באריחי  ,  מעוצבתדלת כניסה  :  כוללת בין היתר,  מבוטלת

     . לוחות עץ בקיר סלון, מעקה מדרגות דקורטיבי 

הוצג לא  מסמכים  כאמור,  בפני  אסמכתאו  השיפוץ  ותו/או  לעלויות  בפני  ,  בנוגע  הוצג  מלאמלא  של    פרט 

ון הינו בהתבסס על טענות אומדן ההשבחות בנכס הנדשביקשתי לקבל לידי.    עלויותאומדן    רבותל  ההשבחות

  .  םותריסי ניוםיאלומחלונות עבודות שיפוץ כללי למעט התקנת ס בוצעו בנכ נחת עבודה כיתחת ה ,צדדיםה

ההשבחות   עפאומדן  מקצועי  נערך  ידע  השנים  שנרכש"י  שמאויות,במסגרת    במרוצת  דעת  מחירונים   חוות 

ם ביצעתי שמאויות לבנקים  והצעות מחיר שהוצגו בפני ע"י לקוחות עבור  בות מפרטיםלר  לעבודות שיפוץ, חוזים

  ועוד.   אתרי אינטרנט שוניםכנתאות למטרת בניה עצמית או שיפוצים, למש
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  : לן אומדן ההשבחותלה

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

1,500 1,500₪ 1₪קומפ 'פרוק מערכת חשמל קיימת 

5,000 5,000₪ 1₪קומפ 'פרוק חדרי רחצה כולל חיפויים,  ברזים,  כלים סניטריים

3,000 3,000₪ 1₪קומפ 'פרוק ארונות מטבח כולל כיור ושיש,  כולל מערכת אינסטלציה 

3,000 300₪ 10₪יח'פרוק דלת כניסה ודלתות פנים

₪ 12,500

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

4,000 2,000₪ 2₪קומפ 'עבודות איטום חדרי רחצה 

1,000 1,000₪ 1₪קומפ 'עבודות איטום תא שירותים

₪ 5,000

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

עבודות תברואה כולל אספקה של צנרת ואביזרים,  כל המערכות חמים  
וקרים ודלוחים קומפלט ,  צנרת  SP,  כולל כלים לבנים,  כלים סניטריים,  

אביזרים נלווים.  התקנת אסלות סמויות ,  כיורים בחדרי רחצה ובמטבח,  
התקנת דוד שמש ועוד 

20,000 20,000₪ 1₪קומפ '

₪ 20,000

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

ביצוע מערכת חשמל ,  תאורה ותקשורת חדשה ,  מצלמות ,  מערכת אזעקה .  
כולל :  חשמל תלת פאזי,  לוח חשמל ,  ביטול לוח חשמל שהיה קיים,  צינורות  

פלסטיק,  כל הנקודות  (שקע ,  מאור קיר ותקרה ,  תקשורת ,  מזגנים עוד ),  
אביזרי חשמל ,  בדיקות ע " י חשמלאי מוסמך 

40,000 40,000₪ 1₪קומפ '

₪ 40,000

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

6,000 200₪ 30.00₪מ " ר ריצוף במרצפות קראמיקה בשטח חניה מקורה 

82,000 400₪ 205₪מ " ר ריצוף באריחי שיש בקומת קרקע וקומה ראשונה 

15,750 150₪ 105₪מ " ר ריצוף במרצפות קראמיקה בגג

3,750 150₪ 25.00₪מ " ר ריצוף במרצפות קראמיקה בשטח גג בין קומת קרקע לראשונה 

25,000 500₪ 50₪מ " ר חיפוי קירות באריחי שיש  2 חדרי רחצה ובתא שירותים  

18,000 600₪ 30₪יח'מדרכי שיש גרם מדרגות פנימי

5,250 350₪ 15₪יח'מדרכי שיש מדרגות כניסה ומדרגות בחצר 

₪ 155,750

4

3

2

1

5

סה " כ עבודות ריצוף וחיפוי

עבודות ריצוף וחיפוי  -  כולל פרוק ריצוף ו/ או הכנה להדבקת ריצוף

עבודות מתקני תברואה 

פרוק,  הריסה ופינוי

סה " כ עבודות פרוק,  הריסה ופינוי

סה " כ עבודות איטום

סה " כ עבודות מתקני תברואה 

סה " כ עבודות חשמל 

עבודות חשמל 

עבודות איטום
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סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

12,000 12,000₪ 1₪קומפ 'דלת כניסה 

15,300 1,700₪ 9₪יח'דלתות פנים ויציאה למרפסת בקומה א'

10,000 1,000₪ 10₪מ " אמעקה מדרגות ומעקה בקומה א'  לכיוון חלל כפול בסלון

3,000 3,000₪ 1₪קומפ 'שער כניסה ומעקה ברזל מעל חומה בכניסה 

18,400 800₪ 23₪מ " ר פרגולת עץ בחצר 

3,000 3,000₪ 1₪קומפ 'מחיצת עץ מפרידה בין הכניסה למטבח

7,000 7,000₪ 1₪קומפ 'נגרות הפרדה בין חדר לחדר רחצה ביחידת הורים

8,000 4,000₪ 2₪קומפ 'ארונות ושיש חדרי רחצה 

₪ 76,700

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

20,000 20,000₪ 1₪קומפ 'תיקוני טיח ועבודות צבע בקירות פנים עד לגמר מושלם

₪ 20,000

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

6,000 6,000₪ 1₪יח'יחידה עילית בסלון

11,000 2,200₪ 5₪יח'יחידות עיליות  

₪ 17,000

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

58,750 250₪ 235.00₪מ " ר עבודות ריצוף וגינון בחצר 

10,000 10,000₪ 1₪קומפ 'תיקון בריכה בשטח של כ -8 מ " ר ,  עומק כ -1 מ ',  כולל כיסוי חשמלי

₪ 68,750

סה " כ אומדןמחיר ב -₪ כמות יחידה תאור העבודה 

מטבח הכולל דלתות בחיפוי זכוכית ,  קלפות עם דלתות עץ ,  משטח שיש,  
יחידת אי ומעל משטח שיש

70,000 70,000₪ 1₪קומפ '

12,000 12,000₪ 1₪קומפ 'מטבחון בחניה מקורה ,  הכולל ארונות פורמייקה ,  משטח שיש,  כיור וברז 

20,000 20,000₪ 1₪קומפ 'חיפוי קיר סלון בלוחות שיש דקורטיבי בשילוב לוחות עץ 

8,000 8,000₪ 1₪קומפ 'קמין בסלון

5,000 5,000₪ 1₪קומפ 'ניקיון כללי לאחר עבודות שיפוץ 

₪ 115,000

₪ 530,000

10

9

8

7

6

סה " כ עבודות אלומיניום ועץ ,  דלת כניסה ודלתות פנים

סה " כ עבודות תיקוני טיח וצבע 

סה " כ עבודות מיזוג אויר 

סה " כ עבודות בחצר 

סה " כ עבודות נוספות 

סה " כ אומדן עלויות שיפוץ כולל מע " מ , במעוגל 

עבודות אלומיניום ועץ ,  דלת כניסה ודלתות פנים

עבודות תיקוני טיח וצבע 

עבודות מיזוג אויר 

עבודות נוספות 

עבודות בחצר 
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  ה ה ע ר כ ה  .12

כריק ופנוי וחופשי מכל חוב,  חי,  במצבו הנוכבנכס שבנדון,    זכויותהאת שווי    ךמערי  י לאור האמור לעיל, הננ . 12.1

   ).אלף שקלים חדשים   מישיםוחמאות  תשעשני מיליון (₪  2,950,000של   שיעבוד או מחזיק בגבולות

י וחופשי מכל  ו כריק ופנ  ןנכס שבנדובודשיים הראויים  דמי השכירות החאומד את  הנני  לאור האמור לעיל,   . 12.2

 .)שקלים חדשים  ושמונה מאותלפים ששת א(₪  6,800של  לותד או מחזיק, בגבוחוב, שיעבו

לעיל,   . 12.3 חמש (₪    530,000של    לותבגבו  ןנכס שבנדוההשבחות הנטענות באומד את  הנני  לאור האמור 

 . )שקלים חדשים  מאות ושלושים אלף

 

עלדה הוכן  מקר-ו"ח  שמאי  תקנות  מפי  (אתיקה  ועלקעין  הכללים  -קצועית),  לשכהמקצועיים  פי  שמאי של  ת 

  המקרקעין בישראל.

יני משפחה בקריות, מבית משפט לעניהגב' שירי היימן    ת השופט  ודכבהחלטת  חוות דעת זו נערכה בהתאם ל

  .ח'ואלד נ' מילאוי ואח' 17457-03-21תמ"ש ,  ותבקרילענייני משפחה  משפטכמומחה מטעם בית 

  וי זה בתיק הנ"ל. הקשורות למינ ש כלשהו בחוות דעת זו אלא למטרותאין לעשות שימו

ייעשה אחריותו של הח"מ מוגבלת למזמין השומה ולמטרת השומה בלבד. שימוש שלא בהתא ם לאמור לעיל 

  בד.מ בלשור מראש וכתב מאת הח" לאחר קבלת אי

  ל. כל חלק או עניין בנכס הנ"  יאין להמקצועי ו יוניסיונ יבנתכה לפי מיטב הת דעת זו נערמצהיר, כי חווי ננה

 
  
  

  על החתום, תיבא ולראיה
  
  
  

          
    
      

    חנן אזולאי 
  ) בנדל"ן.M.Aמוסמך (, מקרקעיןשמאי 

  

  . נסח רישום מקרקעין מקוון נספחים:
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