
 בית מגורים חד משפחתי  הזמנה להציע הצעות לרכישת 

 בחיפה  31ברחוב יפה נוף 

 

לרכישת   .1 הצעות  בזה  משפחתי  מוזמנות  חד  מגורים  נוף  בית  יפה  כגוש  בחיפה,    31ברחוב  הידוע 

 "(.הנכס)להלן: " 32חלקה  11682

 

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

 , והיקפן. ו הבעלות ב, ולרבות מהות זכויות  ו, או בכדאיות רכישת יו, שוו ו, מצבו, מיקומ ומידותי

 

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

   אך ורק בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית.

 

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

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

 . בהתאם למסמכים אלה

 

 . 12:00שעה  5.9.21עד ליום הצעות תוגשנה למשרד הח"מ  .5

 

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

דעת שיקול  לפי  והכל  המכירה,  מתכונת  את  לשנות  ו/או  הצעות,  שהוגשו  למרות  כלל  הנכס    ו את 

 הבלעדי. 

 

מכר   .7 מכרזים.   דיני  יחולו  לא  ההזמנה  נשוא  המכר  ועל  זו  הזמנה  לאישור  הנכסים  על    ית ב כפוף 

   .בחיפה השלוםהמשפט 

 

         ________________________ 

 , עו"ד רון כהנא                            

 נאמן ליישום הליכי חדלות פרעון      

            www.kahanadidi.co.il  

 04-8555564פקס'  04-8555563טל'                                                                   

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

בחיפה,    31ברחוב יפה נוף  בית מגורים חד משפחתי  להלן יפורטו הנחיות למבקשים להציע הצעות לרכישת  
    "(.הנכס)להלן: "    32חלקה  11682הידוע כגוש  

 
 ורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: מסמכי ההזמנה מצ .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
 

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

 
ההזמנה   .2 מסמכי  בין  סתירה  של  במקרה  ההזמנה.  במסמכי  המפורטים  לתנאים  כפופה  ההזמנה 

  -חוזה המכר, עדיפות שניה    -השונים יהיה סדר העדיפות ביניהם כמפורט להלן: עדיפות ראשונה  
שלישית   עדיפות  למציע,  הנחיות  רביעית    -מסמך  עדיפות  הצעות,  להציע  ההזמנה  יתר    -מסמך 

ע ההזמנה.  בה  מסמכי  שיש  ההוראה  תגבר  סותרות,  הוראות  של  מקרה  בכל  לעיל,  האמור  אף  ל 
 להרבות בחיובי הקונה. 

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

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

נשוא   והזכויות  בלבד,  המציע  נוחיות  לשם  במצבן    ההזמנהכולם  מציע  AS-ISנמכרות  כל  על   .
התכנוני   המצב  בהם,  הזכויות  טיב  ההצעה,  נשוא  המקרקעין  את  אחריותו  ועל  בעצמו  לבדוק 

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

מהסכום המוצע. הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית,    10%בנקאית, לפקודת הח"מ, בשיעור של  
 ת, ובנוסח המצורף למסמכי הזמנה אלו. חודשים לפחו ישהבלתי מותנית, בתוקף לש

 
יוארך תוקף הערבויות הבנקאיות, כולן או חלקן, לתקופה נוספת, שלא תעלה    הנאמןלפי דרישת   

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

 .  12:00שעה  5.9.21 לא יאוחר מיום ,  33261חיפה  4עורכי דין, רח' הבנקים 
 
 את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההצעה בלבד ויחולו ההוראות הבאות:  .6
 

  .קלים חדשיםנקובות בש  ינה הי תההצעות   6.1
 

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

 התאגיד ע"י עוה"ד/רוה"ח של התאגיד. 
 

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

 .הנאמןהמוחלט של   וולא תתאפשר כל סטיה מהם, אלא עפ"י שיקול דעת
 

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

 , לעשות כן. ויחליט עפ"י שיקול דעת נאמןהו
 

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

 חשבונית מס כדין(. 
 

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

יהי  רשאי לחלט את הערבות הבנקאית, או לפרוע    נאמןה  המגובה הצעתו, ולצורך פרעון חיוב זה 
 ק הבנקאי, שהמציא המציע במצורף להצעתו. את השי

 
מציע    נאמן ה .8 כל  הצעתו.  קבלת  אי  על  סופי,  באופן  התקבלה  לא  שהצעתו  מי  לכל  בכתב  יודיע 

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

עד  או  החודשים המצטברים,    תשעתבתוך תקופת    השיק הבנקאי/להחזיר את הערבות הבנקאית
 , לפי המוקדם. שיקבע סופית מציע שהצעתו התקבלה

 
את    ולעצמ  שומרוא  לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, וה  מתחייב  ואינ  נאמןה .9

מבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים או עם  הזכויות לערוך מכירה פו
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 כלשהי ו/או לבטל  

ל  ביחס  ההזמנה  הליך  הליך    נכסיםאת  את  לבטל  או  חדשה  הזמנה  לפרסם  חלקם,  או  כולם 
 הבלעדי.    וההזמנה, וכל פעולה נוספת שימצא לנכון, הכל לפי שיקול דעת

 
 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. .10
 
לאישור   .11 הזוכה  ההצעה  הגשת  למועד  המשפטעד  בנוסח    נאמןה   היהי  בית  שינויים  להכניס  זכאי 

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

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

(, בנושאים הקשורים למועדי תשלום התמורה המוצעת, מועד  "המציע המועדף")להלן:    נאמן ה על  
מסירת החזקה במקרקעין המוצעים למציע, ובגובה התשלומים החלים על המציע על פי החוזה,  

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

ידי   על  לעיל, רק חוזה חתום  ע"י    נאמןה התחייבות שהיא. מבלי לגרוע בכלליות האמור  ומאושר 
 יחייב.  - בית המשפט 

 
ההזמ  במסמכי  לשינוי  הסכמה  את  כל  יחייב  המכר  חוזה  לרבות  תנאיהם,  או  אם   נאמןה נה  רק 

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

 לעיל.    5ניתן לקבל בכתובת המפורטת בסעיף    נאמןהשהוא על 
 
לקח  היהי  נאמןה .14 ו/או  להתייחס  חייב,  לא  אך  עומד  רשאי,  שאינו  מציע  של  הצעה  גם  בחשבון  ת 

רשאי, אך לא חייב,    היהי  נאמןהבדרישות הנקובות לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  
דעת שיקול  להגשת    ולפי  הקבוע  המועד  לאחר  הצעות  הגשת  להרשות  מסוייג,  והבלתי  הבלעדי 

 מועד.  ההצעות ולהרשות להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל
 
יודיע   .15 בו  יהיה עד למועד  כל הצעה  על קבלתה/אי קבלתה או לתקופה של    נאמן ה תוקף    9למציע 

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

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

במסמכ נמסר  בטרם  למציע  ידוע  היה  כי  לגביו,  במסמכים  להוכיח  ניתן  אשר  והליכי  מידע  י 
מטעמו   מי  או  נציגיו  כי  המציע  מתחייב  כן  משפטי.  הליך  במסגרת  במידע  לשימוש  וכן  ההזמנה, 
בניגוד   שהוא  שימוש  כל  בנ"ל  יעשה  לא  וכי  בסוד  אותו  ישמרו  לידיעתם,  הגיע  הסודי  שהמידע 

 לאמור בסעיף זה. 
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למר    ,מובהר .18 דרעידותכי  הד  , ן  לחוות  ביחס  אחריות  כל  אין  מקרקעין,  המצורפ שמאי  שלו  ת  עת 
משום מצג או בסיס להסתמכות כלשהי כלפי  הנ"ל  למסמכי הזמנה אלו, ואין לראות בחוות הדעת  
   צד כלשהו ועל כל מציע לבצע בדיקות מטעמו.

 
ולא    ו, ייעשו בתוקף תפקיד נאמןהמובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה כי יעשו על ידי   .19

אישי.   בנוגע    ,ו ונציגי   נאמן ה באופן  אחרים  כלפי  או  המציעים  כלפי  אישית  באחריות  ישאו  לא 
לביצוע תשלום או פעולה כלשהי, אלא ישאו אך ורק באחריות בתוקף תפקידם כאמור, ככל שחלה  

 ת שכזאת. אחריו
 
 בחיפה.   שלוםת המשפט היבכפופה לאישור  הנכס  תמכיר .20
 
 
 

        ________(- ) _____________ 

 , עו"ד רון כהנא                                 
 נאמן ליישום הליכי חדלות פרעון      
 ד של תמר פל  
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 תאריך:__________ 

 
 לכבוד 
 , עו"ד כהנארון 

 נאמן ליישום הליכי חדלות פרעון של תמר פלד 
 
 

 א.נ.,
 בחיפה  31ברחוב יפה נוף בית מגורים חד משפחתי  – הצעה

 
בבית מגורים חד משפחתי    056735145ת.ז.  תמר פלד  הננו מתכבדים להגיש הצעה לרכישת זכויות   .1

 "(. הנכס)להלן: " בחיפה 31פה נוף רחוב י ב
 
רחוב  בבית מגורים חד משפחתי ב  056735145ת.ז.  תמר פלד  בעבור זכויות    הננו מציעים כדלקמן: .2

נוף  י בסעיף    בחיפה   31פה  הנזכר  )המסמך  ההזמנה  שבמסמכי  המכר  חוזה  ותנאי  נוסח    1.5עפ"י 
_ש"ח  _______________ ______________-ל ש בש"ח (, סך"החוזה" -למסמכי ההזמנה, להלן  

חדשים_____________  ____________________________ )במילים:____  שיהוושקלים    ו( 
בסעיף   כהגדרתה  התמורה  הקבועים    4את  ובאופן  התשלום  במועדי  תשולם  זו  תמורה  לחוזה. 

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

 וכן את מלוא תנאי מסמכי ההזמנה. 
 

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

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

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. 

 
 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   .7

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

 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: 

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

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

 _____________        _____________ 
 חתימה                 תאריך         
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 ת בנקאי ערבות
 

 לכבוד 
 , עו"ד רון כהנא

 נאמן ליישום הליכי חדלות פרעון של תמר פלד 
 

 א.נ.,

 ____________ ערבות מס'_הנדון:     

 

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

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

 

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

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב,    עליכם

עלינו לשלמו על פי כל  כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,   ובלבד שהסכום הכולל שיהיה 

 דרישותכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות. 

 

  _____________ ליום  עד  בתוקפה  תשאר  זו  חודשים)ערבות  וכל    שישה  בכלל  ועד  הוצאתה(  ממועד 

דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא:__________________ לא  

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

 

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

 על פי בקשת החייב. 

 

 

 בכבוד רב,        

 

 

       ____________________ 

 בנק            
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  חוזה 

  שנערך ונחתם בחיפה 
  2021 שנת ספטמבר לחודש  ___  ביוםע"י הקונה 

  ביום ___________________  הנאמןוע"י 
  

  (צו פתיחת הליכים)  056735145פלד אברהם תמר ת.ז.       בין:
  רון כהנא  עו"ד  –באמצעות הנאמן ליישום הליכי חדלות פרעון 

  חיפה   4הבנקים  מרחוב       
  מצד אחד             ) "ת"המוכר(להלן:       

 
  ___________ ת.ז.   ________________      :לבין

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

  
  

הידוע כגוש  בחיפה,    31ברחוב יפה נוף  בית מגורים חד משפחתי  של    הבעלים א  יה   ת והמוכר  הואיל 
  ; ")הממכר(להלן: " 32חלקה  11682

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

נ.ג.ש. החברה   לטובת  משכנתא מדרגה ראשונהשלוש    ותמרשו  בממכר  תועל זכויות המוכר  והואיל
, משכנתא מדרגה שניה (לפי פקודת המיסים גבייה) לטובת  )"נגש"הכלכלית בע"מ (להלן:  

  ;תשונים של המוכרמס שבח וכן עיקולים שהוטלו על ידי נושים 
  

מס'     18.5.20ביום  ו  והואיל הוצל"פ  תיק  נגש  המוכרת    526934-05-20פתח  למימוש  נגד 
  ;")תיק ההוצל"פ(להלן: "הנ"ל המשכנתאות מדרגה ראשונה 

  
ועו"ד רון כהנא    צו פתיחת הליכיםבבית משפט השלום בחיפה    תמוכרניתן ל   18.1.21ביום  ו  והואיל

  ; )52300-10-20(חדל"פ  מונה כנאמן ליישום הליכי חדלות הפרעון
    

זכויות    בית המשפט  מינה  2.6.21וביום    והואיל נכסים למימוש  ככונסי  נגש  ב"כ  את הנאמן ואת 
  בממכר;  תהמוכר

  ;לחוזה זה "בנספח "כ מצורףהפסיקתא המורה על המינוי  העתק  
  

נגש כרת הסכם עם   19.7.21  וביום  והואיל לנאמן בהליכי חדל"פ של המוכרת כי  נגש  ב"כ  הודיע 
  ; המוכרת במסגרתו התחייב להמנע מהמשך הליכי מימוש של הממכר

  לחוזה זה; נספח "ג"  מצורף כ  ההסכם בין נגש לבין המוכרת העתק  
  

בעלה של לבית המשפט בקשה לאשר את הצעת הרכישה של  הגיש הנאמן    29.7.21יום  וב  והואיל
עלהמוכרת   הממכר  הנאמן    15.8.21מיום    החלטהובידו    לרכישת  כי  המשפט  בית  קבע 

  ;הממכריפרסם לציבור הזמנה להציע הצעות לרכישת 
  לחוזה זה;  כנספח "ד"מצורף  15.8.21ל מיום  הנ"  החלטת בית המשפט העתק  

 
הזכויות  לאחר  והקונה,    והואיל את  התכנוני  הלרבות    ,בממכרשבדק  הפיסי,  של והמשפטי  מצב 

והמצוי  הממכר   הבנוי  כל  ובסביבתווכן  את  ,  בו  ואת  מצא  והמצוי  הממכר  בו  והבנוי 
למטרותיו, לצרכיו ולשימושים שהוא מבקש לעשות    מה, מתאיהמוחלטת  לשביעות רצונו

על  וב ובחתימתו  בריהוא  זה    חוזה,  מום,  טענת  על  בכל מוותר  התאמה  אי  או  פגם  רה 
  ; בוולבנוי והמצוי ממכר הקשור ל

  
, והקונה מעוניין  בממכר  הלמכור את מלוא זכויותי  נתמעוניי   , הנאמןמצעות  , באתהמוכרו  והואיל

המוכר זכויות  מלוא  את  במצבן  בממכר  תלרכוש   ,AS-IS    ,שעבוד מכל  נקיות  שהן,  כפי 
ג' כלשהו צד  של  זכות אחרת  אינה מתבטלת  חוץ  (  עיקול או  המכירה  תנאי  שלפי  מזכות 
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ב   (ומזכות שאינה משמשת ערובה לחיוב כספי   חוזהובתנאים האמורים המפורטים להלן 
 זה;

 
 -לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי  .1
 

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

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

 חוזה זה או לכל תכלית אחרת.
 

 בצידם: בחוזה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה  1.3
 

ת.ז.    –  "ת"המוכר 1.3.1 עו"ד    הנאמןבאמצעות    (חדלות פרעון)ב  056735145פלד אברהם תמר 
   .רון כהנא

 
בחיפה,    31ברחוב יפה נוף  בית מגורים חד משפחתי  ב  תול זכויות המוכרמכל  -  "הממכר" 1.3.2

 ;32חלקה  11682הידוע כגוש  
 

-52300-10חדלות הפרעון של המוכרת    תיק  -  השלום בחיפהבית משפט    –  "בית המשפט" 1.3.3
20. 

 
 לחוזה. 4.1כהגדרתה בסעיף  - "התמורה" 1.3.4

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

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

 
 .נסח מלשכת רישום מקרקעין - נספח "א"
 פסיקתא למינוי כונס נכסים -נספח "ב" 
מיום    - נספח "ג" לבין המוכרת  נגש  בין  לכך    19.7.21הסכם  נושא    –)או סמוך  אינו  ההסכם 

 תאריך(. 
 . 15.8.21החלטת בית המשפט מיום    -" דנספח "

 נוסח יפוי הכח הבלתי חוזר.    - נספח "ה"
 

 
 הצהרות הקונה .2
 

 הקונה מצהיר ומתחייב, כדלקמן:
 

ל כי   2.1 המוכרשמכירת    וידוע  פי    בממכר  תזכויות  המוכר  חוזהעל  ידי  על  נעשית   תזה 
   .משפטה בית למינוי מטעם  בהתאםו הנאמן באמצעות 

 
 . בית המשפטזה כפוף לאישור  חוזהש וכי ידוע ל  2.2

  
כנאמן בהליכי חדל"פ    ובתוקף תפקיד  תזה בשם המוכר  חוזהשהנאמן חותם על    וכי ידוע ל  2.3

וכי  של המוכרת על עצמ  ואינ   הנאמן,  ו/או אחריות אישית בכל הקשור   ומקבל  כל חבות 
 לקונה. בממכר תזכויות המוכר זה ובמכירת  חוזה והכרוך ב 

 
עליו הוא נמצא, המקרקעין  הממכר עצמו ו, את  בממכר  תמוכרבדק את זכויות הכי הוא   2.4

הפיזי  את   וה התכנוני  מצבם  הבנוי  לרבות  ומצוי  והמשפטי,  הזכויות  בהם  ואת  עליהם 
את   בהם,  הבניה  זכויות  וניצול  ניצולם  אפשרות  את  לרבות  בהם,  והקשורות  הנובעות 
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ואת   המקרקעין,  על  החלות  העיר  בנין  הנוגעים  כל  תוכניות  והמסמכים  הענינים  יתר 
זכויות  מכלול  ואת    ממכר, וכי לאחר שבדק את כל האמור לעיל, מצא את הולהתקשרותו ז

ב   תהמוכר אי  והקשורות  ו/או  פגם  טענת  כל  על  מוותר  והוא  למטרותיו,  מתאימים   ,
  התאמה בנוגע אליהם ו/או לזכויות בהם, או בקשר אליהם.

 
המוכרת  2.5 לבין  נגש  בין  להסכם  צד  אינו  המוכרת  של  שהנאמן  לו,  ידוע  "ג"    –  כי  נספח 

זה מצהיר    .להסכם  לבקשה   כיומאשר  הקונה  כמשיבה  נגש  את  יצרף  שהנאמן  לו  ידוע 
הקונה מצהיר כי    ופן שהחלטת המכר תהיה בת תוקף גם כלפיה, אולםלאישור המכר, בא

מכל מין וסוג, כלפי המוכרת ו/או כלפי הנאמן של המוכרת ו/או  שום טענה,  לו  לא תהיה  
ונגש תפר איזה מהתחייבויותיה לפי ההסכם נספח "ג"   כלפי נושיה של המוכרת במקרה 

 חלטת בית המשפט שתנתן במסגרת הבקשה לאישור המכר. או לא תקיים את ה , הנ"ל
 

לשלם   ,הממכרלרכוש את    ו כי החלטת  מצהיר הקונה   בו   תמוכרולזכויות ה  ממכר בהקשר ל 2.6
  ו , הערכותיומבוססת על בדיקותי  זה,  חוזה , ולקבל על עצמו את תנאי  את התמורה  ועבור

של   וותחזיותי  ו/או    והעצמיות  הבטחות,  ו/או  הצהרות,  ו/או  מצגים  יסוד  על  ולא  בלבד, 
ניתנו,  תיאורים, ו/ ו/או פרסומים, שניתנו אם  או הסברים, ו/או מסמכים, ו/או הערכות, 

ידי   מטעמ  הנאמןעל  מי  היתר,  וו/או  זכויות    ,ובין  את  ורוכש  להלן,  לאמור  מודע  הוא 
 בכפוף לאמור להלן:  המוכר בממכר

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

 . בפועל הממכרלשטח 
תכני 2.6.2 בין  התאמות  אי  המאושר וקיימות  הבניה  בפועלות  הבנוי  לבין  מןת  ולא   ,  

לתכניות המאושרות,   עבודות בשטח להתאמת הממכר  לבצע  עליו  שיהיה  הנמנע 
 על אחריותו ועל חשבונו של הקונה. 

 נדחה.  –ערר שהוגש על ידי המוכרת לוועדת הערר לתכנון ובניה במחוז חיפה  2.6.3
המגרש   2.6.4 ושטחי  לבית  הגישה  זה  ובכלל  הממכר,  מצוי  עליו  המגרש  של  הפיתוח 

 לא הושלם. - מסביב לבית
מחופים,   2.6.5 אינם  הרחוב  ממפלס  המובילות  המדרגות  החיצוניים,  מהקירות  חלק 

 החניה אם ניתן להכשירה, טרם הוסדרה, והמעלית המתוכננת טרם נבנתה.
 

את   2.7 רוכש  המוכרהקונה  הערכותיו   AS-IS  ןבמצב  בממכר  תזכויות  בדיקותיו,  סמך  על 
, הממכרכי הוא לא הסתמך ולא יטען שהסתמך לצורך רכישת  מודגש  ותחזיותיו בלבד, ו

מצגים, מידע, ו/או התחייבויות כלשהן, של ולצורך התקשרותו בחוזה זה, על הבטחות,  
 , לרבות חוו"ד או דו"ח כלשהם.םו/או מי מטעמ הנאמן

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

 התחייבויותיו על פיו. 
 

   .יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי חוזה זה 2.9
 

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

המקרקעין  זכויותיו   רישום  טאבו   לנאמןולהמציא  בלשכת  לא    נסח  עד  כך,  על  המעיד 
י ביטול  נגש שטר-המוכרת )והקונה במקומה( זכאית לקבל מימים מהיום שבו  60-יאוחר מ

הקונה מתחייב לבצע בשקידה ראויה, את כל  .  , לפי נספח "ג" לחוזה זהשל המשכנתאות
האפשרי מבחינתו על מנת להשלים את רישום הזכויות על שמו תוך פרק זמן הקצר ביותר.  

  נאמן מתאימה ל ימים בהשלמת רישום הזכויות והמצאת אסמכתא    שלושיםאיחור של עד  
פיצוי    נאמןלשלם ל דית של ההסכם אולם יחייב את הקונה  לא ייחשב כהפרה יסו  כאמור

₪ לכל יום של איחור החל מן היום הראשון. איחור העולה על    1,000מוסכם בשיעור של  
   ימים ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. שלושים
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 העסקה .3
 

את  מהמוכרת באמצעות הנאמן,  והקונה קונה בזה    ,בזה לקונה  תמוכר  המוכרת באמצעות הנאמן 
, בכפוף ובתנאים המפורטים בחוזה זה להלן, והכל בכפוף לתנאי המתלה  בממכר  תמוכרזכויות ה

 להלן. 6, כאמור בסעיף בית המשפטבדבר אישור 

 
 התמורה ומועדים לתשלומה  .4
 

  )במילים:  ש"ח ______________ שלישלם הקונה סך  בממכר תמוכרבתמורה לזכויות ה 4.1
)להלן:  ש"ח  ____________________  להלן  המפורטים  ובתנאים  במועדים   )

 "התמורה"(:
 

זה   4.1.1 חוזה  חתימת  הקונה  עם  ידי  בשקלים    -על  ,  ש"ח_____________  ל שסך 
לידיהתמורה  מ   10%הווה  המ ישתלם  של    ו אשר  בו  הנאמןהנאמנות  ינהג  אשר   ,

 (."התשלום הראשון"להלן )להלן:  4.2כמפורט בסעיף 
 

מ 4.1.2 יאוחר  לא  ידי    60  -עד  על  פיו  על  והמכר  זה  חוזה  אישור  ממועד  בית  ימים 
החזקה    -  המשפט מסירת  בסעיף    ממכרבוכנגד  תרת  יאת    –להלן    5.1כמפורט 

המ בשקלים    -מהתמורה    90%הווה  התמורה   לשסך 
שישולם    ( "התשלום השני")להלן:  ₪    ______________________________

   .באמצעות העברת זה"ב לחשבון הבנק של הנאמן
 

לידי 4.2 ישולם  הראשון  של    והתשלום  בחתימת הנאמןהנאמנות  נות  ו.  זה  חוזה    הקונה  ןעל 
 כדלקמן:  הוראות בלתי חוזרות לנאמן  

 
   כנאמן. ו, בתוקף תפקיד ובחשבון בנק על שמאת התשלום הראשון להפקיד  4.2.1

 
אישור   4.2.2 קבלת  המשפטלאחר  זה    בית  חוזה  פי  על  שימוש    -להתקשרות  לעשות 

עלי   בתמורה החלים  תשלומים  זה   ולביצוע  חוזה  פי  ועל  לנושי  התמורה    ק לחל, 
 ולפי הוראות בית המשפט.  בהתאם לסדרי הנשייה הקבועים בדיןהמוכרת 

 
בסעיף   4.2.3 )כמפורט  סופית  ויתברר  כי  להל   6במידה  המשפט ן(  את    בית  אישר  לא 

להחזיר את    -ההתקשרות על פי חוזה זה )שלא עקב הפרת החוזה על ידי הקונה(  
הקונה,   לידי  החשבון,  הוצאות  ובניכוי  פירותיו  בצירוף  הראשון  התשלום  סכום 

כאמור שיתברר  לאחר  האפשרי  מבהקדם  יאוחר  ולא  בירור    14  -,  לאחר  יום 
 כאמור. 

 
 מסירת החזקה  .5
 

החזקה   5.1 באמצעות  מסירת  של  תתבצע  בכתב  מאשר לקונה  המיועד  הנאמןאישור  אשר   ,
"מועד )להלן:    בית המשפטממועד אישור    ימים  60וזאת תוך    ,בממכר  לקבל חזקהלקונה  

 . הובמועד הבמלוא התמורה מלוא ( ובכפוף לתשלום מסירת החזקה"
 

לא תחול אחריות   נאמןהלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מובהר כי על  
 (.AS-IS) ו, הנמכר במצבהממכר ןלנקיו

 
 

החזקה,  בסמוך לאחר   5.2 בסעיפים  כנגד תשלום  ומועד מסירת  הנקובים    -ו  4.1.1הסכומים 
לעיל(,    4.1.2 והשני כהגדרתם  )התשלום הראשון  ימסלעיל  זה  ר  ובהתאם להוראות חוזה 

 את האישורים המפורטים להלן:  ,לקונה הנאמן 
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על פי חוזה זה והמצהיר כי זכויות    הנאמןהמאשר את התקשרות    בית המשפטצו   5.2.1
סעיף    בממכר  תמוכרה פי  על  משפטי  הליך  במסגרת  המכר,  34נמכרות  לחוק  א 

משפט המאשר לקונה  צו בית  וכן  , כשהן נקיות מכל חוב ושעבוד,  1968  -תשכ"ח  
 .כרלתפוס חזקה בממ

 
, המסמיך את בא כוח  "הנספח "נוסח המצורף לחוזה זה כיפוי כח בלתי חוזר ב 5.2.2

בשמ  להעביר  ה  הנאמןשל    וובמקומ  והקונה  זכויות  שם    בממכר   תמוכראת  אל 
 . הקונה

 
 בית המשפטאישור  -תנאי מתלה  .6
 

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

 
עליו    ו מתחייב להוסיף חתימתוהנאמן  בשלב הראשון יחתם חוזה זה על ידי הקונה בלבד   6.1

 . בית המשפטבסמוך לאחר קבלת אישור 
 

וביצ 6.2 הקונה  ידי  על  החתום  החוזה  קבלת  יגיש  לאחר  הראשון,  התשלום  לבית    הנאמןוע 
 . , בקשה לאישורה של ההתקשרות על פי חוזה זההמשפט

 
( יחשב "בית המשפט"אישור  )להלן:    האת ההתקשרות על פי חוזה ז  בית המשפטאישר   6.3

וענין ממועד מתן האישור   דבר  לכל  כתקף  זה  מיד לאחר מתן   וםיחת והנאמן  חוזה  עליו 
 . בית המשפטאישור 

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

לקונה את סכום התשלום הראשון בתוך שלושה ימי עסקים ממועד    הנאמןיחזיר  בקונה,  
 . בית המשפטמתן ההחלטה הסופית הנ"ל של 

 
 מיסים ותשלומי חובה  .7
 

 :בתשלומי המיסים ותשלומי החובה הבאים שאת תהמוכר 7.1
 

שבח   7.1.1 זכויות  מקרקעין  מס  מכירת  אשר    ממכרבהמוכרת  בגין  זה,  חוזה  פי  על 
והוא ימציא לב"כ    במועד ובאופן הקבוע בחוק  הנאמן על ידי    םישולבמידה וחל,  

 . קונה אישור המופנה לטאבו
 

השבחה 7.1.2 תכני  היטל  מאושרותבני  תובגין  עיר  למתןש  ותהקל או  ,  ן    תוקף   אושרו 
 . זה חוזהעל   ת הנאמןחתיממועד לפני 

 
וכו',   7.1.3 מים  חשמל,  ארנונה,  לרבות  במקרקעין  המחזיק  על  החל  חובה  תשלום  כל 

 מסירת החזקה בממכר. מועד  לפני עילתם נתגבשה ש
 

 
 : הקונה ישא בתשלום המיסים ותשלומי החובה הבאים 7.2
 

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

תכני  היטל השבחה 7.2.2 עיר מאושרותב  תובגין    תוקף   אושרו למתןש  ,ותהקל או  ,  נין 
 זה  חוזה על  ת הנאמןחתיממועד  לאחר

 
ובין אם  חתימ  לפניהוטלו  בין אם    בממכר  שימוש חורג  ים בגיןהיטל  7.2.3 ת חוזה זה 

 הוטלו לאחריו.  
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התשלומים   7.2.4 המקומית  שיידרשוכל  הוועדה  ידי  יעל  אם  הת  ידרשו,,  אמת  לצורך 
 ושרות.הממכר לתוכנית בנין מא 

 
וכו',   7.2.5 מים  חשמל,  ארנונה,  לרבות  במקרקעין  המחזיק  על  החל  חובה  תשלום  כל 

 כר.מסירת החזקה במממועד  לאחרנתגבשה  ו עילתש

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

ידי  המקרקעין על  שישולם  במפורש  נקבע  שלא  אחר  חובה  תשלום  מס,  כל  וכן   ,
 המוכרת. 

 הפרות ותרופות  .8
 

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

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

ל  תקנה  בסכום    נאמןהקונה  מראש,  ומוערך  מוסכם  קבוע,  לפיצוי  לזכות    10%  -השווה 
וזאת בין אם בחר בקיום החוזה ובין אם בחר בביטולו,  תה לעיל,  מסכום התמורה כהגדר

 .  עניןוהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרים העומדים לו בנסיבות ה
 

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

 הטעון תיקון. 
 

ישא 8.4 במועדו  ישולם  שלא  התמורה  של  תשלום  בשיעור    כל  ריבית  אחר  סעד  לכל  בנוסף 
בבנק   שעה  אותה  המקובלת  חח"ד  מאושרים בע"מהפועלים  ריבית  בלתי  אשראים  על   ,

מ החל  וזאת  ממסגרת,  ועד    3  -בחריגה  זה  חוזה  פי  על  לתשלומו  הקבוע  מהמועד  ימים 
מתשלומי   התשלום  בביצוע  ימים  משבעה  למעלה  של  איחור  בפועל.  המלא  לתשלומו 

 הפרה יסודית של חוזה זה. התמורה יהווה  
 

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

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

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

 
 איסור קיזוז  .9
 

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

לא  1970  -תשל"א   דין,  כל  פי  על  קיזוז  סעיף  ובכל  שעלי י,  כלשהו  סכום  לקזז  זכאי  הקונה    והא 
 זה או הנובע הימנו. חוזהעל פי   ו זה מסכום כלשהו המגיע ל חוזהלשלם על פי הוראות 

 
 איסור המחאת זכויות וחובות .10
 

ו/או    םהקונה מסכי 10.1 התחייבות  כל  להסב  ו/או  ו/או להמחות  לא להעביר  בזאת  ומתחייב 
זה לגורם אחר עד למילוי מלא, סופי ומוחלט של כל  חוזה  והנובעים מ  וחובה המוטלים עלי

פי    והתחייבויותי  בהסכמת    חוזהעל  אלא  מסכי  הנאמןזה,  כן  ובכתב.  הקונה    םמראש 
והנובעת    ואו לשעבד כל זכות המוקנית ל ומתחייב לא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/

לפי  ום מלוא התמורה ומילוי כל התחייבויות הקונה  לזה לכל גורם אחר לפני תש  חוזה מ
 זה. חוזה
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)אם וככל שמדובר ברכישה בנאמנות(  הזכויות בממכר או כל חלק ממנו בנאמנות    רכישת 10.2
ור בהסכם זה, במלואן  לא תגרע מחובת הקונה בעצמו לעמוד במלוא התחייבויותיו כאמ 

 ובמועדן.  

 שונות .11
 

לעיל,   11.1 מהאמור  למעט  ומבלי  )לרבות,  הנוספים  הצעדים  בכל  לנקוט  מתחייבים  הצדדים 
זה   חוזה  של  יישומו  לשם  רצויים  יהיו  או  ידרשו  אשר  נוספים(,  מסמכים  על  חתימה 

 וביצועו, כלשונו וכרוחו. 
 

 ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.שינויים בחוזה זה יהיו תקפים אך  11.2
 

ידי   11.3 יעשו על  , יעשו בתוקף  הנאמןמובהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה זה כי 
לא ישאו באחריות אישית כלפי הקונה או    וונציגי   הנאמן  ולא באופן אישי.  כנאמן  ו תפקיד

אלא ישאו אך ורק באחריות בתוקף    כלפי אחרים בנוגע לביצוע תשלום או פעולה כלשהם,
 .  ווכנציגי  כנאמןתפקידם 

 
 הדין הקובע וסמכות שיפוט .12

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

 
השיפוט    א סמכותתה   חיפה, הדן בהליכי חדלות הפרעון של המוכרת,עיר  ת המשפט ב ילב 12.2

סכסוכים יה לרבות  בו,  הקשור  וכל  ממנו  הנובע  כל  זה,  הסכם  לצרכי  והבלעדית  יחודית 
 הנובעים מתוקפו, פירושו, קיומו או הפרתו. 

 
 כתובות הצדדים והודעות .13
 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה תהיינה:  13.1 
 

 חיפה   4רחוב הבנקים    -אצל הנאמן עו"ד רון כהנא   : המוכרת
  _______________________    הקונה:

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

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

נשלחה בפקסימיליה בשעות   במועד המסירה, ואם   –בדואר רשום כאמור, אם נמסרה ביד 

יום העסקים  העב של  הרגילות  נשלחה    –ודה  ואם   , במועד קבלת תשדורת הפקסימיליה 

העסקים   יום  של  הרגילות  העבודה  בשעות  שלא  הראשון    –בפקסימיליה  העסקים  ביום 
 שלאחריו. 

 
 איה באו הצדדים על החתום: רול

 
 

 הקונה: _________________    ___ __ : ______________תהמוכר
 הנאמן עו"ד רון כהנא  באמצעות               
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 יפוי  כח  בלתי  חוזר
הח"מ   בתפקידי  אני  כהנא,  רון  ת.ז. עו"ד  תמר  אברהם  פלד  של  פרעון  חדלות  בהליכי  כנאמן 
 (, " נאמן"ה )להלן: 056735145

כולם ביחד ו/או    עו"ד אופיר דידיו/או     ________ עו"ד  ו/או   _______עו"ד  ממנה/ים בזה את  
בשמ  עשייה  לשם  שלי/נו  החוקיים  לב"כ  להיות  לחוד,  מהם  אחד  כל  במקומ  יאת  כל    יו/או  את 

 הפעולות המפורטות להלן, באופן ובתנאים כפי שב"כ ימצא/או לנכון לרבות: 
פלד  ( את מלוא זכויות  "צד ג'")להלן:    _______________ת.ז.    __________  -למכור ולהעביר ל

ת.ז.   תמר    11682בגוש    31חלקה  כ הידועיםבמקרקעין   ("המוכרת")להלן:    056735145אברהם 
 ( "הרכוש הנ"ל")להלן: 

באופן ובתנאים כפי שב"כ הנ"ל ימצא/או לנכון, בבת אחת או מדי פעם בפעם בחלקים שונים וכולל  
פרצלציה,   הפרדה,  חלוקת  אחוד  משותף,  בית  מרישום  הנובעת  חלקה  או  משנה  חלקת  כל 
קומבינציה, או כל פעולה אחרת ברכוש הנ"ל בשלמות או בכל מיני חלקים, בבת אחת או מדי פעם  

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

 ן חלקי, להסכים להטלת עקול, זמני, עכוב פעולות על הרכוש הנ"ל.באופ
לחדש את הרישום בפנקסי הקרקעות ו/או במינהל מקרקעי ישראל בנוגע לרכוש הנ"ל, לרשום את  
הרכוש הנ"ל או חלק ממנו בשמנו, לרשום הערות בקשר אליו, לרשמו בתור בית משותף ולעשות כל  

לתקן כל מיני רישומים בנוגע לרכוש הנ"ל, לבקש    1969-"טפעולה בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ
בפנקסי   ורישום  טרנזקציה  כל  כלל  ובדרך  איחוד  קומבינציה  הפרדה,  פרצלציה,  חלוקה,  ולבצע 

 הקרקעות בנוגע לרכוש הנ"ל או חלק ממנו. 
לתבוע חלוקה, פנוי, חזקה הסרת עקול, תשלום שכר דירה, דמי חכירה וכל מיני זכויות ושנויים  
הנוגעות   דרישות  או  תביעות  מיני  וכל  הפרדה,  לפרצלציה,  לחלוקה,  להתנגד  הנ"ל  לרכוש  בנוגע 

 . ברכוש הנ"ל, להתפשר, לבוא לכל מיני הסכמים, בענינים הנוגעים ברכוש הנ"ל
לשם בצוע הפעולות הנ"ל, להופיע במנהל מקרקעי ישראל, מחלקת אגף מירשם והסדר מקרקעין,  

מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי, רשויות מס שבח מקרקעין ורשויות  בתי משפט מכל דרגות כל  
 מס אחרות, ובכל מקום אחר, בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב. צד שלישי מתלונן, מתנגד.  
הצהרות,   חוזים,  הסכמים,  טאבו,  שטרות  מיני  כל  בקשות,  על  לחתום  אחרת,  צורה  ובכל 

הגנות, ערעורי תביעות,  כל דבר  התחייבויות,  כלל  ולעשות בדרך  ונייר אחר  כל מסמך  פשרות,  ם, 
הקשור באיזו שהיא טרנזקציה ברכוש הנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה ברכוש הנ"ל, וכל דבר  
ופעולה שבעל הרכוש רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני כל מוסד לשם בוררות כל  

 י. התחייבויותי 
 בלתי חוזר.  לחתום על יפוי כח נוטריוני

 האמור ביפוי כח זה בלשון יחיד, יחול גם בלשון רבים בהתאמה ולפי הקשר הדברים.
את התמורה עבור    המוכרתיפוי כח בלתי חוזר זה ניתן לטובת צד ג' הנ"ל שממנו קיבלתי בעבור  

או   לי רשות לבטלו  הוא בלתי חוזר, לא תהיה  זה,  ביפוי כח  ותלויות  עומדות  ושזכויותיו  הרכוש 
 שנותו.ל

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

 
 . 2021שנת  יולילחודש   ____ולראיה באתי/באנו על החתום היום 

 
 

  ________________________   
   הנאמן עו"ד רון כהנא,       

 
 ____________________________________ 

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

 , עו"ד מאשר בזה חתימת מרשי הנ"ל.אופיר דידי
 
 

 ______________     _______________ 
 , עו"ד אופיר דידי                   תאריך       

 

"ה"
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 20-10-52300חדל"פ               בחיפההשלום בית משפט  

 
 אפרים צ'יזיק  השופטבפני כבוד 

 
 

 תמר פלד והממונה על חדלות פירעון מחוז חיפה והצפוןנ'     עו"ד רון כהנא )נאמן(
 

 חוות  דעת  מומחה

 ית מגורים ב

 , חיפה 31יפה נוף רחוב  

    )בשלמות( 32, חלקה   11682 גוש
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 ה מומח  ת דעתווח
 , כפי שתתואר להלן . חד משפחתי מגורים   בית מהווה  נשוא חוות הדעת

 כלכלן ושמאי מקרקעין . -דותן דרעי  : שם המומחה 
 , חיפה .  25שד' המגינים  : מען משרדו 

 בע"מ .   " אורן נס -דותן דרעי "  אני הח"מ דותן דרעי , שמאי מקרקעין מוסמך ממשרד 
 שפט .  ת מזו במקום עדות בבי יאני מגיש חוות דעת

דין    ,  אני מצהיר בזאת לי היטב שלעניין הוראת החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבימ"ש,  ידוע  כי 
 . חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין שבועה בבית משפט

 
 : ואלה פרטי השכלתי וניסיוני

 פרטי השכלה 

)  1996בשנת   .1 ראשון  תואר  לימודי  ע  -(  A.Bסיימתי  מנהל  במסלול  לכלכלה  בכלכלה  בחוג  סקים 
 .  סיטת חיפהיבר באונ

 .  סיימתי לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים באוניברסיטת תל אביב 1998בשנת  .2

 הנני עוסק בתחום שמאות המקרקעין.  1997מאז שנת  .3

 ניסיון מקצועי 

 .  חיפהבעבדתי ככלכלן באגף מחקר ופיתוח ב"חברת החשמל"  1995-1996במהלך השנים  .1

 כלכלי באופן שוטף כעצמאי.  רותי ייעוץעסקתי במתן שי 1997במהלך שנת   .2

 עסקתי בשמאות מקרקעין ובניהול במסגרת חברת שמאות בחיפה .  1997-1999במהלך השנים  .3
 הנני בעלים משותף של משרד שמאים עצמאי .  2000מאז שנת  .4

וועדה מחוזית    ,  ות לתכנון ולבניהועד ו,    בעל ניסיון בעבודה שוטפת כשמאי מוסמך לרשויות המקומיות .5
 .  , בנקים למשכנתאות וקבלנים בנקים מסחרייםט, ועדות ערר , בתי משפ,  יבתל אבמחוז 

שמאי    2016  –  2013בשנים   .6 במועצת  כחבר  בישראל,  מקרקעין  שמאי  לשכת  מטעם  כנציג  כיהנתי 
 מקרקעין במשרד המשפטים.

 .  י פרויקטים ולחברותו בעל ניסיון במתן ייעוץ כלכלי למחלקות ליו .7

למדורי נדל"ן  לביטאון לשכת עורכי הדין ,  טאון לשכת שמאי המקרקעין,  יכתיבת מאמרים מקצועיים לב .8
 .  בעיתונות הכתובה וכו'

 " ,  המכון הישראלי לחוות דעת מומחים בוגר קורס עדים מומחים של " .9

       (THE ISRAELI EXPERT WITNESSES INSTITUTE)      . 
 

 :  תיוות דעחלהלן  
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 1  חוות הדעתטרת מ . 1

ידתבקנ 1.1 על  להע שתי  המשפט  בית  כבוד  שבנדוןי  בנכס  הזכויות  שווי  את  לעקרונות    ריך  בהתאם   ,

המקובלים להערכת שווי שוק בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי וכשהנכס ריק  

 ., חוב או חזקה  , שיעבוד  וחופשי מכל מחזיק 

 

 כו   רים שנערוביק . 2

 .  חוות הדעתשהוא התאריך הקובע ל  6.5.2021נכס בתאריך ביקור ב נערך 2.1

 שמאי מקרקעין .   –הביקור נערך ע"י  דותן דרעי וצור שמואל   2.2

    , ניכר כי מתגוררת בנכס. ה הגב' תמר פלדנכח ביתבמהלך הביקור ב

 

 מועד קובע  . 3

 ס . כנהינו מועד הביקור ב מועד הקובע ה 3.1

 

 נכס  פרטי זיהוי ה . 4

   13יפה נוף ר בית : רחוב ומספ     .חיפה ישוב : 14.

 )בשלמות(   32ה : חלק   21168גוש :  24.

 

 אור הסביבה ית . 5

 .  הצפוניהנשיא בצדו   י לבין שדרותמקשר בין שדרות קיש בצדו הדרומ רחוב יפה נוף   5.1

דו  ע הרחוב הממוקם בקט  נדוןס ה)הנכ  רכבכלי    תלתנוע   טריהרחוב בחלקו חד סטרי ובחלקו דו ס 5.2

 .  לשער הלבנון( הנשיאמקשר בין שדרות  ה  סיטרי

 מת הרחובות יפה נוף והחורשה.  נשוא חוו"ד ממוקם בקרבת צוהנכס  <

קיימים   5.3 הרחוב  הן לאורך  הע  מבנים  בצ  ליון בצדו  )מבנוהן  התחתון  ברובם  ידו  המתאפיינים  ם 

, קיימים בו בנייני אבן  םתי ביותר למגורישב למבוקש ויוקרב נחחוהר  . עסקים(ל למגורים ובחלקם  

 . לצד בתים חד / דו / תלת משפחתיים ותיקים ומשותפים 

 .  פנורמי לכיוון המפרץ וצפון הארץ מהרחוב נשקף נוף 5.4

   .וכו' עסקים, מלונאות, םימושים מעורבים למגוריובה קיימים שבסביבה הקר 5.5

 עירוני מלא. – הפיתוח הסביבתי    5.6

 

 

 

 

 
 שימוש ע"י אחר ו/או לכל מטרה אחרת . ות הדעת בלבד ואין לעשות בה ין חומזמ  עבור  1.1חוות הדעת נערכה למטרה האמורה בסעיף  1
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 להלן מפת איתור הנכס והסביבה:    5.4

  
 
 אור הנכס ית  .6

 והחלקה   הבניין 6.1

  )עפ"י נסח רישום מקרקעין(   מ"ר  528של    רשום    בשטחדמויית מלבן,  החלקה בעלת צורה רגולרית   <

     פעת. פיה משוהטופוגר  נוף והצלבנים.יפה  בין הרחובות   וממוקמת 

      . חתיבית מגורים חד משפ  ינוב ה בכללותהעל החלק <

     . 3: ת מס' קומו   שטוח,סוג הגג:  בלוקים ובטון . סוג הבניה :  

   אין.מעלית : 

 .   מאוכלס :  הנכסמצבו של  <

 .  ביתבגרם מדרגות ארוך עד הכניסה לממפלס הרחוב יורדים כללי:  <

 

 הדעת   ה נשוא חוות ירהד 6.2

 נימית כדלקמן : קה פבחלוורים חד משפחתי ג מת בימהווה א חוות הדעת ס נשוהנכ <

 חדרים, פינת מטבח, חדר רחצה ושירותים  2:  2  - 2קומה 

 חדר + חדר רחצה, חדר + חדר רחצה, חדר רחצה ושירותים.   מבואה, : -1קומה 

 וחדר חשמל.  3+ יציאה לחצר, ממ"ד  : מבואת כניסה, מטבחתחתוןמפלס  במפלסים(:) קומת כניסה

 סלון + יציאה למרפסת פתוחה. : מפלס עליון                      

בקומה   . + אי במרכז ונים תחת עליונים והכולל משטח עבודה וארונות  מודרני טבח :י : מאבזור כלל  <

 התחתונה מטבחון רגיל הכולל משטח עבודה וארון עליון ותחתון.  

    .שמליים, תריסי גלילה חולכפ גגו חדיש, זי  אלומניוםמסגרת עשויים לונות : ח,  שישאריחי  ריצוף:

 
 . (והיתרה לא מופיעה  ודיםכקומת עמלקית ח )בהיתר מופיעה  מהחצרספת  וכן גישה נו  ו עצמ ביתה מתוך ה לקומה זו גיש  מ'. .202-גובה חופשי כ 2
   גישה לממ"ד הינה מהחצר בלבד.ה  3

מיקום הנכס  
 בסביבה 
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  : כניסה  .  עץעשויות  חדישות  דלתות  ומעוצבת  :דלת  רחבה  אריח :  רחצה  יחדר  .פלדלת  י  גימור 

    ות . ובקיררצפה קרמיקה ב

קועה, מדרגות פנימיות עם חיפוי  תאורה שמזגנים, הנמכות תקרה דקורטיביות מגבס +    השקעות :

   .חשמל חכם  כוכית,ה זקמעשיש + מעקה זכוכית, במרפסת הפתוחה 

  .ארץצפון ה מפרץ חיפה וף פנורמי לכוון נשקף נו ביתמה כללי:

 .  ברובו ניכר שהבית עבר שיפוץ כללי ומקיף           

   חלק מהתריסים החשמליים אינם תקינים.           

      חלקרש מסביב לבית. כמו כן  הגישה לבית, וכלל שטחי המג ,טרם הושלם הפיתוח של המגרש          

 מפלס הרחוב אינן מחופות, החניה  , המדרגות המובילות מוניים טרם חופ ו יצחמהקירות ה           

  טרם הוסדרה, וגם המעלית המתוכננת טרם נבנתה.           

 ומודרני  טוב מצב תחזוקה :  <

 + ממ"ד. 5מספר חדרים :   <

ה  < בשטח  )כולל    4מ"ר  027  -כ  :ברוטו  ביתשטח  עמודים  המשמש  67-כ  לשקומת  בפועל  מ"ר  ת 

   ה.מ"ר מרפסת פתוח 34 -מ"ר חדר הסקה וחשמל + כ 15 -מ"ר ממ"ד + כ 12-למגורים( + כ

   מ'. 2.20  -כמ', בקומה התחתונה  2.40-בחדרים כ ,מ' 3.20-מ', במטבח כ 2.50-בסלון כגובה חופשי:  <

 מ"ר )עפ"י נסח רישום מקרקעין(.  528 שטח המגרש: <

  :  של הנכס תמונות  הלןל <

     

     
 

 (. וחפירה ללא היתר( בעורף החלקה )עבודות תפסנות מרפסת קיימת התחלה של בנייה נוספת ) <

 

 
 ותף. חסי ברכוש המשלא כולל חלק י 4
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 :קרקעין להלן תמונות של המ <

     

   
 

 יות  אור הזכוית . 7

 נסח רישום מקרקעין   7.1

מ   < מקרקעין  רישום  לנסח  מתאריך    שהופק   136278  ס'בהתאם  האינטרנט     2.5.2021באמצעות 

 ע"ש:     32חלקה   11682ש בגו זכויותהרשומות 

 בשלמות   - החלק בנכס -(   056735145)ת.ז.     פלד אברהם תמר

 בעלות. סוג הזכות :  <

 ברה הכלכלית בע"מ חובת נ.ג.ש המשכנתאות לט רשומות  –תה נמשכ <

  לשכת הוצאה ובת לשכת הוצאה לפועל חדרה,  ט ס שבח חיפה, לרשומות הערות צו עיקול לטובת מ <

 . ולטובת בית משפט השלום חיפה ועל חיפהלשכת הוצאה לפ לפועל תל אביב,

    . רשומה הערת צו מניעה לטובת בית משפט השלום עכו 

   סה חיפה.  מס הכנלטובת מס שבח חיפה, ןרשומה הערה לפי פקודת המיסים  

 . עו"ד מרדכי עידן תנס נכסים לטוברשומה הערה על מינוי כו 

   "ד כהנא רון. רשומה הערה על מינוי נאמן לטובת עו 

 מ"ר.   528שטח החלקה:  <
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 5  מצב תכנוני  .8

  להלן התוכניות החלות על החלקה:   8.1

 מתאריך  סטטוס  שם התוכנית  מס' תוכנית 
 22.3.2019 בתוקף  תוכנית מתאר כוללנית חיפה  2000חפ/

 13.5.2013 בתוקף  זית חיפה כנית מתאר מחוות 6תמ"מ 
וזטראות במבני  ז ת גג,מרתפים וגשטחי שירות,עליו  5י//229חפ/

 מגורים  
   תקנות חישוב שטחים ארציות בהתאמה ל

 7.3.2012 בתוקף 

 28.2.2006 בתוקף  פרגולות משולב  /פמ1400חפ/מק/
 18.5.2005 בתוקף  תמ"א לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה  38תמ"א 

 29.4.2004 בתוקף  םגגוני 4ב//י1400חפ/מק/
 27.10.2003 בתוקף  גזוזטראות  2י//229חפ/מק/
 8.3.1998 בתוקף  1תקון  –בניה במרווחים  1/יב/1400חפ/מק/
 26.6.1997 בתוקף  תחנות טרנספורמציה  /תט1400חפ/מק/

 21.4.1996 בתוקף  מבנים במרווחים  יב/1400חפ/
 14.3.1994 וקף בת ות וגזוזטראות לאכסדר החישוב שטח בני 1/י/229חפ/
 17.9.1987 ף בתוק  למגורים  ה אופן חישוב שטח הבני /י 229חפ/
מותרים באזורים המאושרים  קביעת אחוזי הבניה ה /ה 229חפ/

 למגורים 
 2.2.1984 בתוקף 

 25.9.1969 בתוקף  ם א' ור מגורי באז בניהל פתוח הפקוח ע /א718חפ/
 24.7.1958 תוקף ב ל הר הכרמל שהמורדות הצפוניים  /א853חפ/
 15.2.1945 בתוקף  דרך פנורמה  669חפ/
 17.9.1936 בתוקף  המערביים י הפנורמהדרך מדרונ 303/חפ

 18.7.1935 בתוקף  רחוב הפנורמה בצפון הר הכרמל 125חפ/
 15.2.1934 בתוקף  יפהן עיר ח יצרת לבני נית המקוהתוכ 229חפ/

 

  א' מגורים ייעוד המקרקעין:  

 . 28%"כ אחוזי בניה שטח עיקרי: הס 

 2מספר קומות:  

 מ'.  .506 –, אחורי 'מ 4 –מ', צדדי  5 –קידמי מרווחים:  

השכונות  מרחב  –מרקמי  המגרש נמצא בתחום מרחב שימור הוראות שימור מרחב מרקמי: 

, הוראות בדבר שימור המורשת  6.11ת התישבי, בהתאם לסעיף רפתי ורמ, אזור כרמל צהוותיקות

 .  2000תוכנית המתאר הכוללנית חיפה חפ/ ב

  רשאיתלשימור ור לתיאום תכנון. המחלקה ימנות למחלקה לשבטרם הגשת בקשה להיתר יש לפ 

עת  יידונו לאחר קבלת חוות ד  וכניות. בקשות להיתר ותלדרוש תיק תיעוד למבנה ו/או למתחם

   ה לשימור ו/או ועדת השימור העירונית. המחלק

 

 

 

 

 
 . "ב וא' לחוק הת 119ר בסעיף יב  הינו רק מידע בכתב כאמוהמידע התכנוני רלוונטי לחוות דעת זאת בלבד , מידע מחי 5
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 רישוי  8.2

   יות היתר + תוכנ י היתרבמערכת המקוונת של מינהל ההנדסה בעיריית חיפה נמצאו דפ תיק הבניין ב <

 הבאים: 

 . 31בית מגורים בחיפה יפה נוף להקמת  7.3.1957מתאריך /א   1120/35היתר בניה מס'  .1

 שינויים. תוכנית  – 20.3.1961ך מתאריב   /1120/35היתר בניה מס'  .2

+ קומת   (מ"ר  74.10מ"ר, קומה עליונה   71.40קומה תחתונה שטח הבית לרישוי: 

 .  מ"ר 21.70מקלט/מחסן 

 , בניית מעלית, תוספת  הכוללות תוספות בניהשהוגשו תוכניות בניה  ין נמצאו מספר בתיק הבני <

 .  ואינן מאושרות(  עדהוו ותמת תומות בחח   נןאי ) קומות בחלקו התחתון של המבנה ופיתוח המגרש

   "דבקשה לתוספת מבואה,  ממ  דה המקומית לתכנון ובניה בחיפהעה לווהוגש 24.10.2018בתאריך  <

 הבקשה לא אושרה.   . יםושינויים פנימיים וחיצוני

.  28.10.2019בתאריך  לתכנון ובניה במחוז חיפה  עררהלוועדת  ע"י בעלת הזכויותת ערר הוגשה בקש <

   . הערר נדחה

 לבנוי בפועל ניכר: המאושרת ין תוכנית היתר הבניה בהשוואה ב <

 בפועל צורף לשטח המגורים. פתוחה ( שטח המסומן כמרפסת -1בקומת החדרים )קומה  .1

הקומה הוגדל בהשוואה  משמשת בפועל למגורים, קונטור ( -2)קומה  מקלט/מחסןקומת  .2

 למסומן בתוכנית ההיתר.  

ח המגורים, ובפועל  חה בפועל צורף לשטמשטח המסומן כמרפסת פתו  חלק  בקומת הכניסה .3

 קטן בהשוואה למסומן בתוכנית ההיתר.שטח המרפסת כיום  

הצמודה למטבח בפועל צורף  + מרפסת שירות בקומת הכניסה שטח המסומן כחצר שירות  .4

 לשטח המגורים.  

   ר. א היתנבנו ללש  , חדר חשמל -בקומת הכניסה נבנה ממ"ד ושטחי שירות .5

ולפיו המבנה בו ממוקמת   24.5.2021ריך מתא נהל ההנדסה בעיריית חיפה י מ הוצג בפני מסמך של <

 . יםם המסוכנ כלל ברשימת המבניו נהדירה הנישומה אינ 
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 הדירה מתוך תוכנית היתר הבניה:  שריטלהלן ת <

  
  

                                                                        חוות הדעתגורמים ושיקולים ל . 9

 . קרתייוה ולמגורים יפה נוף המבוקש ברחוב  –במרקם הסביבתי  הנכס מיקום  9.1

 בית מגורים חד משפחתי.   –הנכס סוג    9.2

   .  ביתגרם מדרגות ארוך עד הכניסה לבם הרחוב יורדילס ממפ  –מידת הנגישות לנכס    9.3

   .ותבעל – אור הזכויותית 9.4

הגימור   9.5 ורמת  התחזוקה  ה  בוההגהמצב  של  שיפוץ    ביתוהמודרנית  עלויות  יתרת  ומאידך  מחד 

  . טוטורייםבכפוף לאישורים סט יאלנדרשות וגילום פוטנצ

 .  נלקחה בחשבון רמת הפיתוח הסביבתי הקיימת 9.6

   .רים והחלוקה הפנימיתשטח הנכס, מס' החד 9.7

 ה וצפון הארץ. תוח לכוון נמל חיפנשקף נוף פנורמי פ מהדירה     9.8

   .בוצעו שינויים שלא אושרו בוועדה המקומית ביתב – רישוינתוני תכנון ו   9.9

טרם    שיפוץ < הושלם,  פיתוח המגרשהבית טרם  של  עבודות  והגישהושלמו  הוסדרה החניה  ה  , טרם 

   . )אין מעלית( לבית

   להקמת מלון ודירות מגורים.  304-0837419וף הופקדה תוכנית  ברחוב יפה נ ,בקרבת מקום <

 . בשוק הנדל"ן מצב הכללי ה 9.10

ה  ניתנה 9.11 והשוואת מחירים  לנכסים בסביבה  התייחסות  לנכסים  ן  והן  ם באזורים  יתחליפיהקרובה 

 .  יקום , קומה והצמדותקופה , מתוך התייחסות להתאמת תסמוכים 

יד 9.12 על  נבדקו  קונאלמ  ילא  ונטים  בלתא   /  סטרוקטיביים  אלמנטים  גלוייםו  למתקני    י  קרבה  ו/או 

 שמל ותקשורת.  ח

 התכנון הפנימי של הבית )לרבות( גובה חופשי( והשוואה לתכנון מודרני.     9.13
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 השוואה מהשכונה ומסביבה אלטרנטיבית ל נתונים .10

 .₪ 7,546,000חוזי של   במחיר הוערךעצמו הנכס  13.4.2016בתאריך עפ"י אתר של רשות המיסים  <

  .₪  5,500,000ולפיו הנכס נמכר במחיר חוזי של  1.6.2017 הוצג בפני חוזה מכר מתאריך <

 קומות   3במבנה מגורים וותיק הכולל  נמכרה דירת מגורים   9.1.2019, בתאריך 39 ה נוףברחוב יפ  <

מ"ר    140-שטח של כרתף( בומת מ)מעל ק  הדירה בקומת קרקע  יח"ד.  4  –(  1)קומת מרתף +קרקע +

מהדירה נשקף    במצב תחזוקתי רגיל., הדירה  מ"ר  30-ל כש  של מחסן וחצר עורפית בשטח  הצמדה +  

 הארץ. ון נוף פנורמי לכוון צפ

 המובילות ממפלס הרחוב עד לדירה.  מדרגות חיצוניות 70-כהגישה לדירה הינה באמצעות 

   .₪ 2,750,000המחיר החוזי 

 ה  ראשונה, במבנם, בקומה חדרי 3.5ורים בת נמכרה דירת מג   5.8.2019ך תארי, ב28ף ברחוב יפה נו <

 ת סגורות ומקורות, הדירה  פסו)כולל מר רמ" 112-יח"ד. שטח הדירה כ 6ם וותיק הכולל  מגורי

    .₪ 1,700,000תי פשוט. לדירה אין גישה לנוף. המחיר החוזי במצב תחזוק

 ה מעל קומת קרקע, שטח  ראשונ קומהב דירת מגורים נמכרה 19.4.2021, בתאריך 41ברחוב יפה נוף  <

  51-ממפלס הרחוב יורדים כמ"ר, במצב תחזוקתי טוב, נוף פנורמי פתוח, ללא חניה.    146-הדירה כ

    .₪ 3,280,000וזי  מדרגות עד לדירה. המחיר הח

מת מרתף  נמכר בית מגורים חד משפחתי ותיק, דו קומתי מעל קו  8.6.2017, בתאריך  1ברחוב היובל   <

 ור בעל ערך ארכיטקטוני גבוה.  חלקית, מבנה לשימ

מ"ר,    189-כ  –, קומה ראשונה  מ"ר  237-כ  –מ"ר, קומת קרקע    75-כ  –תף  מרקומת השטח הבית:   

 מ"ר.   50-כ –, חניה מ"ר 13  -כ -חדר יציאה לגג 

 + מע"מ.    11,000,000הבית במצב תחזוקתי וותיק.  המחיר החוזי  

 

 מיסים הרשות מאתר  –אה נתוני השוו   10.1

נוף   < יפה  בן  מנ  20.12.2018, בתאריך  95ברחוב  צמוד קרקע  מגורים  בית  במבנה תלת    5כר  חדרים, 

  .₪  4,650,000מחיר החוזי מ"ר. ה 350מ"ר, חצר בשטח  152טח רשום של  משפחתי, בש

טח  משפחתי, בש  חדרים, במבנה תלת  4בן  ים  כר בית מגורמנ  12.7.2018, בתאריך  93ברחוב יפה נוף   <

  .₪ 6,000,000. המחיר החוזי מ"ר 221רשום של 

נוף   < יפה  בתאריך  93ברחוב  בן  מנ  12.7.2018,  קרקע  צמוד  מגורים  בית  תלת    4כר  במבנה  חדרים, 

  .₪  7,000,000מ"ר. המחיר החוזי  335מ"ר, חצר בשטח  169ום של  טח רשמשפחתי, בש

 דרים, בקומה שלישית,  ח 5נמכרה דירת מגורים בת ,  13.11.2019, בתאריך  103ברחוב יפה נוף  <

מ"ר,    147ונה  , שטח ארנמ"ר  138יח"ד, שטח הדירה הרשום    12קומות הכולל    6ה מגורים בן  במבנ

   .₪ 4,200,000 מ"ר. המחיר החוזי   19חצר בשטח 

   ים, בקומה רביעית במבנהדרח 5נמכרה דירת מגורים בת  11.2.2019, בתאריך  104בשד' הנשיא   <

   .₪ 5,025,000מ"ר. המחיר החוזי  180 מ"ר, שטח ארנונה  158הרשום שטח הדירה  מגורים חדש,
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 במבנה   ישית שים, בקומה חדר  4נמכרה דירת מגורים בת   19.4.2021בתאריך  , 10בשד' הנשיא   <

   .₪ 5,000,000. המחיר החוזי  מ"ר 159שטח הדירה הרשום  מגורים חדש,

טח הדירה  ישית, שש ים, בקומה חדר  5גורים בת נמכרה דירת מ  13.2.2020 , בתאריך 13בשד' הנשיא  <

   .₪ 5,000,000. המחיר החוזי מ"ר 140הרשום 

חדרים במבנה מגורים חדיש ויוקרתי,    4בת  נמכרה דירת מגורים    3.5.2017, בתאריך  99בשד' הנשיא   <

המחיר    מ"ר מרפסת.    180מ"ר בקומת הגג +    26+    מ"ר  260הדירה בקומה שמינית בשטח רשום של  

   .₪ 13,155,302וזי הח

דירה בקומה שמינית בשטח של    29.5.2017בתאריך  ובאותה קומה  באותו מבנה    ,  מ"ר  104נמכרה 

למעשה עיסקה זו הינה המשך ישיר במאוחד עם הדירה הנוספת באותו    .₪  4,950,000המחיר החוזי  

 קומה. 

 " 2יד "  –דלן הצעות מאתר נ   10.2

מ"ר,    1,000חדרים, השטח הבנוי    12קומות הכולל    4פרטי בן  מוצע למכירה בית מגורים    ביפה נוף  <

   .₪ 14,500,000מבוקש מ"ר. המחיר ה  1,200נה  שטח הגי 

בוצעואומדן השב << נדרשות  ווי  נתוני ה  התאמות  לרבות התאמות    רה הנדונה,השוואה לבין הדיבין 

 , שטח וכו'. מיקום, תקופה, צפיפות

  

  הדעת חוות . 11

ל 11.1 האמור  בנכסלאור  הזכויות  שווי  אומדן   , הנוכחי,    עיל  ע)במצבו  ויתרת  מחד  שיפוץ  לויות  לאחר 

נקי מכל שיעבוד, חוב,    ,  ונה מרצוןלק ה של מוכר מרצון  בשוק החופשי ובעסקו מאידך(  שטרם בוצע

   של : ' בסךיות צד ג נתא וזכו מיסוי משכ

 ₪(מליון  מונהש) ₪ 8,000,000  

  10%של בשיעור  ( הנקוב לעיל וי ו)מהשס בשוק החופשי עשויה להיווצר סטייה בעת שיווק הנכ 11.2

 סובייקטיביים של קונה / מוכר.   יים( וזאת עקב שיקוליםסולוט אבים בערכ)

י  ימיטב ידיעות   ת נעשתה לפיזא  חוות דעתי  וכי  דוןן בנכס הנל חלק או עניי אין לי כ הנני להצהיר כי   11.3

  ועית .והבנתי המקצ 

 

  


