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 הזמנה להציע הצעות 

 זכרון יעקב  3אקסודוס דירה ברח' 

, חניה  מרפסתהכוללת  שית  ישל, קומה  בזכרון יעקב  3אקסודוס    ברחוב  רהדימוזמנות בזה הצעות לרכישת   .1

 ומחסן. 

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

 , והיקפן.בוזכויות המיקומו, מצבו, שוויו, או בכדאיות רכישתו, ולרבות מהות 

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

 בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית. 

  י דרש לחתום המציע, ניתן לקבל במשרדימסמכי הנחיות למציע, בצירוף טופס הצעה והסכם מכר שעליו י  .4

 . לא תקובלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה. www.lavilaw.comהח"מ או באתר האינטרנט  

 . 15.11.20 יוםיאוחר מ א עד ל  עו"ד שמואל לביאתוגשנה למשרד  הצעות .5

 .עו"ד שמואל לביאד משרביקור בנכס יערך בתיאום עם  .6

, בנוסח ובתנאים המצורפים  ש"ח  100,000ע"ס  שיק בנקאי  הצעות בכתב יש להגיש כשהן חתומות, בצרוף   .7

   למסמכי ההנחיות למציע.

זכאי שלא למכור את הנכס    היהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויה ההצעה הגבו לקבל את  אינו מתחייב  הח"מ   .8

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

המחוזי  בית המשפט  על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני מכרזים. המכר כפוף לאישור   .9

 . בחיפה

              

                                     , עו"דשמואל לביא
             כונס נכסים                  

                                               3271322, חיפה  21הרב קלישר  רח' 

                                           04-8123152פקס'  04-8123004טל' 

        office@lavilaw.com            

      www.lavilaw.com                                                                           
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 הנחיות למציע 
 215הידועה גם כחלקה    בזכרון יעקב  3אקסודוס  דירה ברח'  להלן יפורטו הנחיות למבקשים להציע הצעות לרכישת  

 , 013603030, ת.ז. הילה וייסע"ש  , הרשומה )להלן: "הנכס"( 11308בגוש  20תת חלקה 

 מסמכי ההזמנה מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן:  .1

 הזמנה להציע הצעות. 1.1
 הנחיות למציע.  1.2
 טופס הצעה.  1.3
 נוסח חוזה מכר.  1.4
 ( השווי, וללא השווי חלק ניתוחת )ללא  חוות דעת שמאי  1.5

 "( ההזמנה "מסמכי יכונו להלן:  1.5)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  

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

 
ו/או מי     כונס הנכסיםמובהר כי המידע במסמכי ההזמנה ניתן למציעים לצרכי נוחיות בלבד. המוכר ו/או   .3

לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לגבי תיאור הזכויות המוצעות ו/או לגבי תיאור הנכס ו/או לגבי    מטעמם
מצבו ו/או לגבי המידע הכלול במסמכי ההזמנה ו/או לאמור בחוות הדעת השמאית, המצורפים כולם לשם  

בעצמו ועל  על כל מציע לבדוק  .  AS-ISנוחיות המציע בלבד, והזכויות בנכס נשוא ההצעה נמכרות במצבן  
אחריותו את הנכס נשוא ההצעה, טיב הזכויות בו, המצב התכנוני והמשפטי של הנכס, ובכלל זה קיומו של  
היתר בניה, תוקפו, אם בכלל, והתאמת הבנוי להיתר ככל שקיים, והצעתו תוגש בהסתמך על בדיקותיו הוא  

 ועל אחריותו.  
 

להלן, בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ,    7.2הצעות בכתב יש להגיש כשהן חתומות כמפורט בסעיף   .4
 .ש"ח 100,000בסך 

 
 ביקור בנכס יערך בתיאום עם עו"ד שמואל לביא, וזאת כפוף לאפשרויות החוקיות לנוכח נגיף הקורונה.  .5

 .15.11.20 לא יאוחר מיוםאת ההצעות יש למסור, במעטפה סגורה, במשרד כונס הנכסים,  .6
 

 טופסי ההצעה בלבד ויחולו ההוראות הבאות: את ההצעות יש להגיש על גבי  .7
 

 ההצעות יהיו נקובות בשקלים חדשים. 7.1
 

המציע יחתום בטופס ההצעה במקום המיועד לכך וחתימתו תאומת בחתימת עו"ד או רו"ח. היה   7.2
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. 
 

בחתימתו על ההצעה מקבל עליו המציע את מלוא תנאי החוזה ביחס לנכס ולזכויות בהם לגביהם   7.3
מתייחסת הצעתו, כאילו חתם על החוזה עצמו וכן את מלוא תנאי מסמכי ההזמנה. תנאי המכירה  

המוחלט של    וכל סטיה מהם, אלא עפ"י שיקול דעתיו בהתאם לתנאי חוזה המכר ולא תתאפשר  יה
 . כונס הנכסים

 
כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה בחוזה המכר או בטופס ההזמנה )למעט במקומות אשר יועדו   7.4

סים  כונס הנכובמפורש להשלמת פרטים ע"י המציע( יש בהם כדי להביא לפסילת ההצעה, במידה  
 , לעשות כן. ויחליט עפ"י שיקול דעת

 
)ולעני  7.5 כוללת את חותמת התאגיד אם  יהמציע יחתום חתימה מלאה  זה חתימה מלאה  ן מסמך 

 מדובר בתאגיד( ליד כל אחד מהמקומות במסמכי ההזמנה בהם מילא פרטים. 
 

   יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע בגין הזכויות הנמכרות. 7.6
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יהיה חייב בתשלום  ,  ו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלהמציע שיחזור ב .8

כונס    ה ולצורך פרעון חיוב זה יהיש"ח, הגבוה מביניהם,    100,000או  הצעתו,  מגובה    10%  -סך השווה ל
 שהמציא המציע במצורף להצעתו. השיק הבנקאי רשאי לחלט את   הנכסים

 
יודיע בכתב לכל מי שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, על אי קבלת הצעתו. כל מציע כאמור,     כונס הנכסים .9

שנמסר על ידו במסגרת הצעתו, בלי    השיק הבנקאייהא רשאי לאחר קבלת הודעה כאמור, לקבל חזרה את  
קאי  השיק הבנזכאי שלא להחזיר את    יהיה    כונס הנכסים  שיהא זכאי לקבלת פיצוי ו/או שיפוי כלשהם.  

 החודשים המצטברים, עד שיקבע סופית מציע שהצעתו התקבלה.   4בתוך תקופת 
 

את    ו לעצמ  שומרוא  היא, וה מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה ש   ואינ  כונס הנכסים  .10
חלק מהם או עם כולם,    לנהל עם כל אחד מהמציעים או עם  הזכויות לערוך התמחרות בין המציעים ו/או 

ד ו/או במקובץ, ו/או למכור את הזכויות לכל גורם שימצא לנכון, ולרבות גורם שלא הציע הצעת  מו"מ בנפר
ענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס כולו או חלקו,  ירכישה, ו/או להחליט שלא לה

  ו דעתיקול  לנכון, הכל לפי שך ההזמנה, וכל פעולה נוספת שימצא  לפרסם הזמנה חדשה או לבטל את הלי
ההתמחרות עשויה להיערך במשרדו של כונס הנכסים ו/או באתר אינטרנט ו/או באופן משולב  הבלעדי.  

 ו/או בכל דרך אחרת.
 

 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. .11
 

זכאי להכניס שינויים בנוסח חוזה    כונס הנכסיםיהיה    עד למועד הגשת ההצעה הזוכה לאישור בית המשפט   .12
תנאי ההזמנה )למעט, כמובן, שינויים בפרטים שמילא המציע בטופס ההצעה לרבות התמורה  המכר ו/או ב

 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

יבוצעו ממועד זה ואילך  החזקה בנכס המוצע למציע, ובגובה התשלומים החלים על המציע על פי החוזה,  
 אך ורק בהסכמת המציע המועדף. 

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

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

 
רק אם נעשה    כונס הנכסים במסמכי ההזמנה או תנאיהם, לרבות חוזה המכר יחייבו את    כל הסכמה לשינוי  

 בכתב.  וד על י
 

פרטים נוספים, באם תתאפשר מסירתם, ובלא שיהיה בהם כדי להטיל אחריות מכל מין וסוג שהוא על   .14
 לעיל.   5המפורטת בסעיף   ניתן לקבל בכתובת  כונס הנכסים

 
לא חייב, להתייחס ו/או לקחת בחשבון גם הצעה של מציע שאינו עומד  רשאי, אך    יהיה      כונס הנכסים .15

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

 רטים כלשהם בקשר להצעה כלשהי בכל מועד. ולהרשות להשלים פ
 

יודיע   .16 בו  עד למועד  יהיה  כל הצעה    4למציע על קבלתה/אי קבלתה או לתקופה של    כונס הנכסיםתוקף 
 ( חודשים, לפי המוקדם משני המועדים האמורים.בעהאר)

 
 להזמנה זו מצורף חוזה מכר ביחס לזכויות המוצעות.  .17

 
בעצם קבלת מסמכי ההזמנה וכן בהגשת ההצעה, מתחייב המציע לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע,   .18

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

במסמכים לגביו, כי היה ידוע למציע בטרם נמסר במסמכי והליכי ההזמנה, וכן לשימוש במידע במסגרת  
הליך משפטי. כן מתחייב המציע כי נציגיו או מי מטעמו שהמידע הסודי הגיע לידיעתם, ישמרו אותו בסוד  

 וכי לא יעשה בנ"ל כל שימוש שהוא בניגוד לאמור בסעיף זה.

ככונס    ותפקיד, ייעשו בתוקף  כונס הנכסיםבים או התחייבויות שנקבע בחוזה כי יעשו על ידי  מובהר כי חיו .19
לא ישאו באחריות אישית    ו/או השמאי ששמאותו מצורפת,   ו ונציג  כונס הנכסיםולא באופן אישי.    נכסים
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ות בתוקף  כלפי המציעים או כלפי אחרים בנוגע לביצוע תשלום או פעולה כלשהי, אלא ישאו אך ורק באחרי 
 כאמור, ככל שחלה אחריות שכזאת. ככונס נכסיםתפקידם 

 
 . חיפהב  המחוזיכל מכירה כפופה לאישור ביהמ"ש  .20
 

      שמואל לביא, עו"ד       

   כונס הנכסים                                      
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 יך:__________ ראת
 לכבוד 

 כונס נכסים – מואל לביא, עו"דש
 

   013603030הילה וייס בשם 
 
 

 א.נ.,
 הצעה

 
 
בזכרון    3אקסודוס  ברח'   דירהב  013603030הילה וייס    יהם שלהננו מתכבדים להגיש הצעה לרכישת זכויות .1

 "(. הנכס"-)להלן   11308בגוש  20תת חלקה  215הידועה גם כחלקה   יעקב
 
 הננו מציעים כדלקמן: .2
 

זכויות  של  בעבור  וייס    יה  ההזמנה    ,  013603030הילה  שבמסמכי  המכר  חוזה  ותנאי  נוסח  עפ"י  בנכס, 
בסעיף   הנזכר  להלן    1.5)המסמך  ההזמנה,  של"החוזה"  -למסמכי  סך   ,)-    ₪  ______________

חדשים()במילים:___________________________ שקלים  את  __________________  שיהוו 
   לחוזה. תמורה זו תשולם במועדי התשלום ובאופן הקבועים בחוזה.  4התמורה כהגדרתה בסעיף 

 
בחתימתנו על ההצעה, אנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאי החוזה כאילו חתמנו על החוזה עצמו וכן את   .3

 מלוא תנאי מסמכי ההזמנה. 
 

ה ממנו, אלא עפ"י שיקול  ירה יהיו בהתאם לתנאי החוזה, ולא תתאפשר כל סטיידוע לנו כי תנאי המכי 
 .  כונס הנכסיםשל  ודעת

 
תתקיים התמחרות ו/או מכירה פומבית ו/או מו"מ אשר במהלכם     כונס הנכסים במקרה ועל פי שיקול דעת   .4

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

 
 למונחים הנזכרים בטופס זה תהא אותה משמעות שיש להם בחוזה.  .5
 
 
 ש"ח.  100,000של המחאה בנקאית, בסך   פתלהצעתנו זו מצור .6
 

 בכבוד רב,              
 

 ____________ 
 חתימת המציע   
 
 _____ח.פ./ת.ז._______________ ___ שם:_________

 
 כתובת:___________טלפון:_________________ 

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח

 אני הח"מ, ______________, עורך דינו/רואה החשבון של המציע הנ"ל, מאשר בזאת כדלקמן: 
 
מוסמכים  ו  הקונהבשם  ם /  מבור עצעל הצעה זו, ע  חתמו______________    -ה"ה _____________ ו  .1

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

 _____________        _____________ 
 חתימה                 תאריך         
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 סכם ה

 שנערך ונחתם בחיפה 
 שנת ______ ביום________לחודש_______ע"י הקונה 

 ביום ___________________   כונס הנכסיםוע"י    
 

    013603030 , ת.ז.הילה וייס   :ב י ן
 

 כונס נכסים כבתפקידו  -עו"ד שמואל לביא באמצעות 
 . 3271322חיפה   ,21הרב קלישר  'מרח   
 04-8123152, פקס: 04-8123004טל:    

 
 ; מצד אחד     ( "המוכר")להלן:    

 
 

 ל ב י ן 
 

    __________________________________ 
 ______________________ _ _ת.ז./ח.פ.   
 ______________________ ________מרח'   
 ; מצד שני      ( "הקונה")להלן:    

 
 
 

ברח'    של  כבעלים  ,בחיפהבלשכת רשם המקרקעין    המרשו  תוהמוכר הואיל  מגורים    3אקסודוס  דירת 
  11308בגוש    20תת חלקה    215  חלקההידועה כ  , על כל הצמוד אליה לפי נסח הרישום,זכרון יעקב

 ;כנספח א'"(, בהתאם לנסח רישום המצ"ב הדירה"- )להלן
 

 "; הנכס"  – בדירה תלהלן ייקראו זכויות המוכר   
 

ש"ח, אשר יתרתה נכון ליום    566,593משועבד לבנק דיסקונט במשכנתה רשומה ע"ס של    והנכס  והואיל
 . כנספח ב'ש"ח, בהתאם לאישור יתרות המצ"ב  281,246-כעומדת ע"ס של   16.9.20

 
ביהמ"ש    העניק   29.9.20וביום   והואיל ל  חיפהב   המחוזי  כב'  הנכס  מימוש  לצורך  הסמכויות  כונס  את 

 לחוזה זה;  'גכנספח העתק ההחלטה מצורף  ;הנכסים
 

  שלוהמשפטי של הנכס וכן  מצב הפיסי, התכנוני הלרבות    נכס,והקונה, לאחר שבדק את הזכויות ב  והואיל
ובסביבתו,   בו  והמצוי  את  הבנוי  בו  מצא  והמצוי  והבנוי  ואת  רצונוהנכס  ,  המוחלטת  לשביעות 

, ובחתימתו על הסכם זה מוותר על  ועשות בשהוא מבקש ל  םלמטרותיו, לצרכיו ולשימושי  םמתאי
 ; נכס ולבנוי והמצוי בוטענת מום, ברירה פגם או אי התאמה בכל הקשור ל

 
הנכסים, באמצעות  תוהמוכר והואיל מעונייכונס  זכויותי  תנ,  מלוא  מעוניין  בנכס  הלמכור את  והקונה   ,

נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות  כפי שהן,    AS-IS, במצבן  בנכס  תלרכוש את מלוא זכויות המוכר
 אחרת של צד ג' כלשהו, ובתנאים האמורים המפורטים להלן בהסכם זה; 

 
 

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

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

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

 זה או לכל תכלית אחרת. 
 

 בחוזה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידם:  1.3
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  , 21רב קלישר  המרחוב  עו"ד שמואל לביא,  ,  כונס הנכסיםבאמצעות    ,013603030הילה וייס      -  "ת"המוכר 1.3.1
 3271322חיפה  

 
 כהגדרתו בהסכם זה לעיל;  – "הנכס" 1.3.2

 
 . 21874-09-15פש"ר , במסגרת תיק חיפהב המחוזי  ביהמ"ש  - "בית המשפט" 1.3.3

 
 לחוזה. 4.1כהגדרתה בסעיף  - "התמורה" 1.3.4

 
 לחוזה.  5כהגדרתו בסעיף   - "מועד מסירת החזקה" 1.3.5

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

 
 נסח מלשכת רישום מקרקעין. -  נספח "א"

 . אישור יתרות משכנתא - "בנספח "
 . כונס הנכסיםצו למינוי  -" גנספח "
 . הקונהח הבלתי חוזר של ונוסח יפוי הכ  - "דנספח "

 
 הצהרות הקונה .2
 

 הקונה מצהיר ומתחייב, כדלקמן:
 

בהתאם  ו   כונס הנכסיםבאמצעות    תעל פי הסכם זה נעשית על ידי המוכר  נכסשמכירת ה   וכי ידוע ל 2.1
כל חבות ו/או    ועל עצמ   מקבל   ואינ   כונס הנכסים, וכי  חיפהב  המחוזי  בית המשפט  למינוי מטעם  

 לקונה.  נכסאחריות אישית בכל הקשור והכרוך בהסכם זה ובמכירת ה
 

 . חיפהבהמחוזי  בית המשפט שהסכם זה כפוף לאישור  וכי ידוע ל  2.2
 

המקרקעין עליה הוא נמצא, את  בנכס, ובכלל זאת )אך לא רק(    מוכרתכי הוא בדק את זכויות ה 2.4
  ו לרבות את אפשרות ניצול   כויות הנובעות והקשורות בו ואת הזהפיזי התכנוני והמשפטי,    מצבו

ובכלל זה  כניות בנין העיר החלות על המקרקעין,  את ת  , ו, ככל שקיימותוניצול זכויות הבניה ב 
ינים  י ואת יתר הענ  קיומו של היתר בניה, תוקפו, אם בכלל, והתאמת הבנוי להיתר ככל שקיים,

לאחר שבדק את כל האמור לעיל, מצא את הנכס ואת  והמסמכים הנוגעים להתקשרותו זאת, וכי  
   כונס הנכסיםו/או    מוכרתהקשורות בו, מתאימים למטרותיו, והוא מוותר כלפי ה  מוכרתזכויות ה 

לזכויות בהם, או בקשר  ו/או  בנוגע אליהם  ו/או אי התאמה  כל טענת פגם  על  ו/או מי מטעמם 
   אליהם.

 
את    וולשלם עבור  נכסלרכוש את ה  וכי החלטת  יר הקונהבו מצה  מוכרתבהקשר לנכס ולזכויות ה 2.5

בלבד, ולא על יסוד מצגים    והעצמיות של   וותחזיותי   ו, הערכותיוהתמורה מבוססת על בדיקותי
ו/או   ו/או הערכות,  ו/או מסמכים,  ו/או הסברים,  תיאורים,  ו/או  ו/או הבטחות,  ו/או הצהרות, 

 .  םו/או מי מטעמ   יםכונס הנכספרסומים, שניתנו אם ניתנו, על ידי 
 

על סמך בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו בלבד, וכי הוא לא  AS-ISהקונה רוכש את הנכס במצבו  2.6
הסתמך ולא יטען שהסתמך לצורך רכישת הנכס והזכויות בו, ולצורך התקשרותו בחוזה זה, על  

ו/או   החברה  של  כלשהם,  התחייבויות  ו/או  מידע,  מצגים,  הנכהבטחות,  מי   סיםכונס  ו/או 
 מטעמם, לרבות חוו"ד או דו"ח כלשהם.

 
אין כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה ולקיום כל התחייבויותיו על   2.7

 פיו. 
 

 יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי חוזה זה.  2.8
 

רקעין על שמו במהירות  כי הוא מתחייב להשלים את רישום זכויותיו בנכס בלשכת רישום המק 2.9
 האפשרית וללא שום דיחוי התלוי בו. 

 
 העסקה .3
 

מהמוכר  ת מוכר  תהמוכר  בזה  קונה  והקונה  לקונה  המוכר  תבזה  זכויות  ובתנאים    תאת  בכפוף  בנכס, 
 להלן.   6המפורטים בחוזה זה להלן, והכל בכפוף לתנאי המתלה בדבר אישור ביהמ"ש, כאמור בסעיף 
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 התמורה ומועדים לתשלומה  .4
 

המוכר  4.1 לזכויות  למוכר  תבתמורה  הקונה  ישלם  של   תבנכס  חדשים  בשקלים  סך 
_____________ש"ח )במילים:______________ ש"ח( במועדים ובתנאים המפורטים להלן  

 "התמורה"(: )להלן: 
 

זה   4.1.1 חוזה  )המהו   -עם חתימת    10%וה  סך בשקלים השווה של______________ ש"ח 
סעיף  , אשר ינהג בו כמפורט בכונס הנכסיםשל    לידיו הנאמנותמהתמורה(, אשר ישתלם  

 (."התשלום הראשון"להלן )להלן:  4.2
 

, אך חיפהבהמחוזי  ימים ממועד אישור חוזה זה והמכר על פיו על ידי בית המשפט    60תוך   4.1.2
יתרת התמורה בסך   -להלן    5וכנגד מסירת החזקה בנכס כמפורט בסעיף    ,  30.3.21לא לפני  

של )המהווה  - בשקלים   ₪ )ל  90%_________  מהתמורה(  "התשלום הלן:  נוספים 
 (.השני"

  
אחרת בכתב  כונס הנכסים  םאלא אם כן הסכי  ,כונס הנכסיםהתשלומים ישולמו במשרד  4.13

  כונס הנכסיםומראש. היה וירצה הקונה להקדים את מועד התשלום, עליו להודיע על כך ל
אולם כאמור לעיל החזקה לא תימסר שעות לפני המועד המבוקש,    48  -במועד שלא יפחת מ

 אלא אם כונס הנכסים יסכים לכך בכתב.  30.3.21לפני 
 

לקונה כנגד   וחזרי    כונס הנכסיםשמסר הקונה במסגרת הליכי ההזמנה, להשיק הבנקאי   4.1.4
שמש כתשלום הראשון, לפי  יאו שזה במלואו ובמועדו,    4.1.2ר בסעיף  ביצוע התשלום הנזכ

 שיקול דעת כונס הנכסים. 
 

.  הנכסים  כונסבשיק בנקאי לפקודת     כונס הנכסיםשל    ותהנאמנ   וילידהתשלום הראשון ישולם   4.2
ל הצדדים  נותנים  זה  חוזה  על  הנכסיםבחתימתם  בסכום    כונס  לנהוג  חוזרות,  בלתי  הוראות 

 התשלום הראשון כדלקמן: 
 

 את סכום התשלום הראשון.  ון נאמנות על שמלהפקיד בחשבו  4.2.1
 

המשפט   4.2.2 בית  אישור  זה    חיפה ב  המחוזי לאחר קבלת  חוזה  פי  על  לעשות    – להתקשרות 
 בסכום כל שימוש בהתאם להוראות בית המשפט או הכונס הרשמי. 

 
לא אישר את   חיפהב   המחוזי  להלן( כי בית המשפט    6אם יתברר סופית )כמפורט בסעיף   4.2.3

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

 בהקדם האפשרי לאחר שיתברר כאמור. 
 

ל 4.3 ידי הקונה  על  ישולם  בנקאי   כונס הנכסיםכל תשלום על חשבון התמורה  או בהעברה  בשיק   ,
 בנקאית לפי פרטים שימסור כונס הנכסים. 

 
, ולכן במקרה  תעוסק  האינ  תהמוכראם יחול מע"מ על העסקה, לכל תשלום יצורף מע"מ על פי דין.   4.4

 שיחול מע"מ, יוציא הקונה חשבונית עצמית. 
 

ידי   4.5 על  בין  שהיא,  צורה  בכל  התמחרות,  ותתקיים  המשפט    הנכסים  כונסהיה  בית  ידי  על    ובין 
, והקונה יהא המציע הזוכה, הרי שיראו את סכום הזכייה כפי שיקבע בהתמחרות  חיפהב  המחוזי

כאילו הוא הסכום הנקוב בחוזה זה וסכום זה יהווה את התמורה כהגדרתה בחוזה זה, לכל דבר  
 וענין. 

 
כונס הנכסים יסלק את ההלוואה המובטחת במשכנתא לבנק דיסקונט, וידאג למחיקת המשכנתה   4.6

 לטובתו, ממרשם המקרקעין.
 

.  1בתנאים הבאים במצטבר:  ר יבוצע  הדבובטחת במשכנתא,  ונה יבקש לקבל הלוואה מככל שהק  4.7
יו בנוסח המקובל  מסמכים יה . ה2תמורה.  המ   30%-שלא יפחת מ שלום הון עצמי מצד הקונה  ת

. הלוואת המשכנתא  4לכונס הנכסים.    שולם אך ורק. ההלוואה ת3ונס הנכסים.  וכפופים לאישור כ
 תהיה תשלום אחרון בגין התמורה. 

 
לרבות כזו התלויה בתנאי  יבה שהיא,  ת משכנתא מכל סהלווא ככל והקונה לא יהיה זכאי לקבל   

 הצדקה כלשהי לאי תשלום התמורה, ועל הקונה להביא זאת בחשבון.  ךלא יהיה בכעיסקה זו, 
 

 מסירת החזקה  .5
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לקונה, כנגד תשלום יתרת התמורה    כונס הנכסיםימסור  ,  30.3.21ביום    סמוך לאחר מועד מסירת החזקה,ב
על פי     כונס הנכסיםהמאשר את התקשרות    חיפהב   המחוזי    צו בית המשפט  בהתאם להוראות חוזה זה,  

א לחוק המכר,  34בנכס נמכרות במסגרת הליך משפטי, על פי סעיף    תחוזה זה והמצהיר כי זכויות המוכר
רי  אישו  , כפוף לקבלתביר את הזכויות על שם הקונהים יעכונס הנכס   (."חוק המכר")להלן:    1968  -תשכ"ח  
 או הדין. /, בהתאם להסכם זה ו שעל הקונה להמציאמיסים 

 
 
 חיפה ב המחוזי  אישור בית המשפט  -תנאי מתלה  .6
 

לו ההוראות  נתן לה אישור בית המשפט ויחוי תנאי מתלה לתוקפה של ההתקשרות על פי חוזה זה הינו, כי י
 הבאות: 

 
מתחייב להוסיף חתימתו עליו     כונס הנכסיםבשלב הראשון יחתם חוזה זה על ידי הקונה בלבד ו 6.1

 בסמוך לאחר קבלת אישור בית המשפט. 
 

)להלן:   6.2 זה  חוזה  פי  על  ביהמ"ש את ההתקשרות  בית המשפט"אישר  זה  "אישור  חוזה  יחשב   )
עליו מיד לאחר מתן אישור בית    ום יחת  כונס הנכסים ו  כתקף לכל דבר וענין ממועד מתן האישור 

 המשפט. 
 

לקונה את    כונס הנכסיםלא אישר בית המשפט את ההתקשרות על פי חוזה זה, באופן סופי, יחזיר   6.3
בית   ימי עסקים ממועד מתן ההחלטה הסופית הנ"ל של  סכום התשלום הראשון בתוך שלושה 

 מקרה שאי מתן האישור נבע מהפרה מצד הקונה. להלן, ב 8.2המשפט, בכפוף לאמור בסעיף 
 

 מיסים ותשלומי חובה  .7
 

 :בתשלומי המיסים ותשלומי החובה הבאים תישא תהמוכר 7.1
 

 המוכרתמס שבח מקרקעין בגין מכירת הזכויות בנכס על פי חוזה זה, אשר ישולם על ידי   7.1.1
, לכל הסדר עם הלהגיע, על חשבונ  תרשאי  תהיה    תבמועד ובאופן הקבוע בחוק. המוכר

רשויות המס בקשר לתשלום המס כאמור, לרבות קבלת פטור מתשלומו, ובלבד שיתקבל  
   בנכס אל שם הקונה.  תלשם העברת זכויות המוכראישור מאת רשויות מס שבח מקרקעין  

 
 . היטל השבחה בגין כל תוכנית שפורסמה עד מועד חתימת הסכם זה 7.1.2

 
כל המיסים ותשלומי החובה האחרים החלים על הנכס, בגין התקופה שעד מועד מסירת  7.1.3

המוכר על  שחלה  ככל  לשם    תהחזקה,  נדרש  שתשלומם  וככל  לשלמם,  העברת החובה 
המוכר שצוינו    תזכויות  מיסים  למעט  המקרקעין,  רישום  בלשכת  הקונה  שם  אל  בנכס 

 כחלים על הקונה. 
 

 : הקונה ישא בתשלום המיסים ותשלומי החובה הבאים 7.2
 

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

 .ממועד חתימת הסכם זה היטל השבחה בגין כל תוכנית שפורסמה החל  7.2.2
 

כל המיסים ותשלומי החובה האחרים החלים על הנכס או מחזיקיו, בגין התקופה שלאחר  7.2.3
 מועד מסירת החזקה. 

 
המוכר 7.2.3 זכויות  העברת  לשם  הנדרשים  והתשלומים  ההוצאות  רשם   תכל  אצל  בנכס 

דאוג לרישום ו/או  כל חובה ל  תהמקרקעין על שם הקונה. אין באמור כדי להטיל על המוכר
 לגרום לרישום זכויות הקונה אצל רשם המקרקעין. 

 
 הפרות ותרופות  .8
 

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

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

  10%  - זכות לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסכום בשקלים חדשים השווה ל   ת תקנה למוכר
וזאת בין אם בחר בקיום החוזה ובין אם בחר    ש"ח, הגבוה מביניהם,  100,000או    מסכום התמורה,

קרה של  בביטולו, והכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרים העומדים לו בנסיבות הענין. במ



 11מתוך  10עמוד 

 

החוזה,   התשלום    ת זכאי  תהמוכר   תהיהביטול  כהחזר  לקונה  המגיע  מהסכום  זה  סכום  לקזז 
 לעיל.  4.2.3הראשון כמפורט בסעיף  

 
כל צד יהיה זכאי לבטל חוזה זה עקב הפרתו היסודית על ידי הצד המפר, ובלבד שנתן התראה של   8.3

 תיקן הצד המפר את הטעון תיקון. יום מראש בדבר כוונתו לעשות כן, ובפרק זמן זה לא   14
 

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

המלא בפועל. איחור של    ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי חוזה זה ועד לתשלומו   3  -החל מ
 למעלה משבעה ימים בביצוע התשלום מתשלומי התמורה יהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 
מוסכם על הצדדים כי הפרה של אחד או יותר מסעיפים המפורטים להלן תחשב הפרה יסודית של   8.5

זה:   כל הפרה אחרת שלא תוקנה ת 7-ו   6,  5,  4,  2חוזה  על כלל תתי סעיפיהם, או  ימים    10וך  , 
תזכה את המוכר ע"י הקונה  זה  כונס הנכסים. הפרת חוזה  כונס הנכסים    תמדרישת  באמצעות 

 , הגבוה מביניהם.ש"ח  100,000או  מסכום התמורה 10%בפיצוי מוסכם בגובה  
 

כי אין בהוראות סעיף   8.6 זכות וסעד אחרים העומדים    8להסרת ספק מובהר,  לגרוע מכל  כדי  זה 
יות הקונה ומכל זכות ו/או סעד על פי חוק  במקרה של הפרת איזו מהתחייבו  כונס הנכסיםלרשות  

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

 שונות .9
 

( רשאי לשלם כל תשלום שחובת תשלומו חלה, בהתאם  "הצד המשלם"כל צד לחוזה זה )להלן:   9.1
עה  (, ובלבד שהתרה בצד החייב בכתב שב"הצד החייב" להוראות חוזה זה, על הצד האחר )להלן: 

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

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

( ימים מיום תשלומו כשהוא נושא ריבית  7אחרת בחוזה זה, להחזר אותו סכום ששילם תוך שבעה )
ד המקובלת אותה שעה בבנק דיסקונט בע"מ על אשראים בלתי מאושרים בחריגה ממסגרת,  חח"

כי   מובהר  בכל מקרה  אליו.  למועד החזר הסכום  ועד  הצד המשלם  ידי  על  מיום התשלום  החל 
   כונס הנכסים חובות שנוצרו בטרם מועד הצו למינוי    תהקונה לא יהא רשאי לשלם בעבור המוכר

 ולקזזם מהתמורה. 
 

לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו על פי חוזה זה ו/או על   9.2
פי דין, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה ו/או על זכויות  

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

ם מתחייבים לנקוט בכל הצעדים הנוספים )לרבות, ומבלי למעט מהאמור לעיל, חתימה על  הצדדי 9.3
 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. 9.4

 
, יעשו בתוקף  כונס הנכסיםהר כי חיובים או התחייבויות שנקבע בחוזה זה כי יעשו על ידי  מוב 9.5

 האמור ולא באופן אישי.  ו תפקיד
 

באחריות אישית כלפי הקונה או כלפי אחרים בנוגע לביצוע תשלום    לא ישאו  וונציגי   כונס הנכסים 
 . ו וכנציגי  ככונס נכסים  ואו פעולה כלשהם, אלא ישאו אך ורק באחריות בתוקף תפקיד

 
כונס    לבטל חוזה זה, ובמקרה כזה ישיב  ת המוכר תהיה ויפר הקונה הסכם זה הפרה יסודית, זכאי 9.6

כלפי  ו  כוי הפיצוי המוסכם, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ליהנכסים לקונה את התמורה בנ
למחיקת הנכסים  כונס  יפעל  כאמור,  במקרה  הקונה,    הקונה.  לטובת  הרשומה  האזהרה  הערת 

יפוי הכח הב וזאת באמצעות  לרשויות המס,  דיווחים מתאימים  עליו  והגשת  חוזר שחותם  לתי 
'. הקונה נותן הוראות בלתי חוזרות לכונס  דהקונה במעמד חתימת הסכם זה לפי הנוסח בנספח  

 הנכסים לפעול כאמור. 
 
 

 הדין הקובע וסמכות שיפוט .10
 

 הסכם זה והוראותיו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל, ויפורשו וידונו על פיהם.  10.1
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יחודית והבלעדית לצרכי הסכם זה,  יחיפה תהא סמכות השיפוט העיר  ב   לבתי המשפט המוסמכים 10.2
, אולם  כל הנובע ממנו וכל הקשור בו, לרבות סכסוכים הנובעים מתוקפו, פירושו, קיומו או הפרתו

בחיפה, בתיק    המחוזי  , גם בבית המשפטולהביא הסכסוך, לפי בחירת   רשאי  יהיה    כונס הנכסים
 בו מתנהלת המכירה. 

 
 בות הצדדים והודעותכתו .11
 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה תהיינה:  11.1 
 

 :  כונס הנכסים /   תהמוכר
 עו"ד שמואל לביא 

 3271322, חיפה 21הרב קלישר רח' 
 ___________________    הקונה:

    ___________________  
 

לכתובותיהם הרשומות בסעיף  כל הודעה שנשלחה בדואר רשום מצד אחד בהסכם זה למשנהו   11.2
בתום    11.1 לתעודתה  הגיעה  כאילו  אותה  יראו  רשום    72לעיל,  בדואר  משלוחה  ממועד  שעות 

נשלחה בפקסימיליה בשעות העבודה הרגילות של    במועד המסירה, ואם    –כאמור, אם נמסרה ביד  
העסקים   הפקסימיליה  במועד  –יום  תשדורת  בשעקבלת  שלא  בפקסימיליה  נשלחה  ואם  ות  , 

 ביום העסקים הראשון שלאחריו.  –העבודה הרגילות של יום העסקים 
 

 
 
 

 איה באו הצדדים על החתום: רול
 

 
 

 הקונה: _________________    : _________________ תהמוכר
  :כונס הנכסיםבאמצעות                

 עו"ד שמואל לביא 
 

 
 

 
 אישור

 
 הקונה מאשר בזאת כדלקמן: אני הח"מ, _____________, עורך דינו של 

 
ו  .1  _______________ מוסמכים  -ה"ה  החוזה,  על  הקונה  בשם  חתמו  אשר   ___________________

 לחתום בשמו על חוזה זה. 
 
 חתימת הקונה דלעיל מחייבת אותו בכל הקשור לחוזה זה. .2
 
 

 __________________       _____________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        תאריך                  

 



צו רישום בית משותף סוג שטר: 25/12/2003 מיום: 32205/2003 הנכס נוצר ע"י שטר:

החלק ברכוש המשותף שטח במ"ר תיאור קומה תיאור דירה

8/158 76.56 שלישית *דירה+מחסן ומרפסת...

אגף

2

הערות רשם המקרקעין

*דירה+מחסן ומרפסת לא מקורה בשטח של 6.21 מ"ר.

הצמדות

שטח במ"ר תיאור הצמדה צבע בתשריט סימון בתשריט

9.60 חניה ורוד ד

משכנתאות

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

520022856 חברה   בנק דיסקונט למשכנתאות 
בע"מ

משכנתה 13/05/2012 20816/2012/1

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 566,593 ראשונה

על כל הבעלים

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 25/12/2003 32205/2003/1000

בתנאי שטר מקורי

25982/1999/1  

ראה ילקוט פרסומים מס' 4786  עמ' 4853 מיום 19/7/99           
לפי שטר 4932/03/1001 מיום 16.02.03

הערות:

בעלויות

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

013603030 ת.ז  וייס הילה מכר  12/04/2018 20331/2018/25

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 3

30/09/2020
י"ב תשרי תשפ"א

שעה: 09:21

תאריך

263390 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חיפה

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 11308     חלקה: 215     תת חלקה: 20



      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

שמואל לביא הערה על מינוי כונס נכסים 03/12/2015 58401/2015/1

תיק בימ"ש מחוזי חיפה ,  פש"ר מס' 21874-09-15  ,   מיום 19.10.2015 הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים 12/04/2018 20331/2018/26

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

סוג שטר:        צו רישום בית משותף מיום:     25/12/2003 32205/2003 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

1,790.00 מ. מ. זכרון יעקב

כתובת כניסה אגף מבנה

רח' אף על פי כן 3, זכרון יעקב 1

רח' אף על פי כן 3, זכרון יעקב 2

אגפים תת חלקות תקנון

2 23 מוסכם

שטר יוצר

32205/2003

הערות רשם המקרקעין

"נכס זה הוכרז כשיכון ציבורי"

המספרים הישנים של החלקה

11308/77

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 25/12/2003 32205/2003/1000

בתנאי שטר מקורי

25982/1999/1  

ראה ילקוט פרסומים מס' 4786  עמ' 4853 מיום 19/7/99           
לפי שטר 4932/03/1001 מיום 16.02.03

הערות:

הרכוש המשותף

עמוד 2 מתוך 3

30/09/2020
י"ב תשרי תשפ"א

שעה: 09:21

תאריך

263390 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חיפה

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 11308     חלקה: 215     תת חלקה: 20



סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

עמוד 3 מתוך 3

30/09/2020
י"ב תשרי תשפ"א

שעה: 09:21

תאריך

263390 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חיפה

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 11308     חלקה: 215     תת חלקה: 20











 יפויי כוח מכר רגיל בלתי חוזר רוכשים 

 יפוי כח בלתי חוזר
 

   והח"מ: הואיל:
 
 __________  , ת.ז.__________ .1
 __________  , ת.ז.__________ .2
   "(הקונים" או "הקונה") 

 
   –ה"ה מ רכשו

 
    013603030 , ת.ז.הילה וייס

 ( "מוכריםאו " "המוכר)להלן: "  
 

 "(  הסכם הרכישה"  )להלן: ___________ם מיומכר  להסכםבהתאם 
 

בגוש    20תת חלקה    215  חלקההידועה כ,  זכרון יעקב  3אקסודוס  דירת מגורים ברח'  ב  היויות ל זכאת כ
 "(; הנכסו/או "  "המקרקעין)להלן: " 11308

 
 

  הקונה   יב, התחי הובהסכם הרכיש  כאמור לעיל המוכר    ת ולשם ביצוען המלא והמדויק של כל התחייבויו והואיל:
כוח ו/או  דעו"של    ולייפות  כוחלהיות    ורכי הדין ממשרדוע   שמואל לביא  החוקי, לשם    הקונהשל    לבאי 

 ;של כל הפעולות הנדרשות יבשמי ובמקומ   העשיי
 

 לפיכך, הח"מ:
 

 __________  , ת.ז.__________ .1
 __________  , ת.ז.__________ .2
 

פה מיואו "  "הכח  יימיופ":    יל לע)להלן ו  ו/או עורכי הדין ממשרדם  שמואל לביא  דעו"של    וכוחאת    זהב  ים/הפ יימ 
 ההבלעדי של מיופ   ודעת   לפי שיקול  , כל פעולהנו/ יובמקומ  נו/ החוקי וכן לעשות בשמי  נו/י( להיות לבא כוח "הכוח

לשוהכ וההמקרקעין    שתרכים  ח,  המקרקעיןבל  ,"מהחם  לש  מוכריםה ם  מש  םרתעבהנ"ל  רישום  ו/או    ,שכת 
משכנת, החברה  ו/או  ישראל  מקרקעי  בלבד    שםול  במינהל  הכח  יהיו  כך  הפעולות מיופי  כל  את  לעשות  רשאים 

 חלק מהן, לפי שיקול דעתם, היינו:  הבאות ו/או כל
 
ו/א ליצדדים שו/או לטובת    נוי/ו/או לפקודת   י/נו ובמקומ   נו/לחתום בשמי  .1 ו/או לפקודתם  לטובת    ושיים 

ישום  בקשות לר  ירה ו/ואוחכי  בנקים ו/או לטובת חברות ביטוח ו/או לפקודתם על שטרי מכר ו/או שטר 
כה מחיקת  ו/או  ביצוע  ו/או  העברת  ו/או  מסירת  לשם  פרוטוקולים,  ו/או  אזהרה  ו/או  ערות  שיעבוד  ל 

  שיש בה כדי למלא ביצוע כל פעולה  או לשם  ו/קרקעין  פנקסי המום בריש  מחיקת/ביטול שטרי חכירה וכל
התחייבויותי כל  וכנקוב    נוי/אחר  הרכישה  כח  יבי בהסכם  זה  חו  תי בלפוי  המקרקעובקשר  זר  וכן  עם  ין 

 לחתום על שטרי מכר בהסבה ו/או העברה ללא תמורה.  
 
בשמי .2 המ  נו /ובמקומי  נו/ להופיע  רשמי  בפני  פעולה  כל  עלין,  קרקע ולעשות  ין,  קרקע המרישום    המפקח 

  ן, שומה, מנהל מס רכוש, שמאי מחוזי ופקידי מס שבח מקרקעירשם החברות, פקיד    רשם השותפויות, 
 ותיהם.  ל מחלקסוגיהם וכ תי משפט ל ב

 
ו .3 חכירות  ו/או  הנאה  זיקות  ו/או  אזהרה  הערות  ולייחס  לבטל  שכירות  /לרשום,  ו/או  ירושה  צווי  או 

בשמינו  העל    ולחתום  בקתחייבות  כל  כל  ל  שהו/או  ביטול  ו/או  מהפעולותרישום  אחת  כל  דלעיל,    ו/או 
 בקשר עם המקרקעין .  

 
וע חלוקה ו/או איחוד וחלוקה ו/או פרצלציה ו/או  לשם ביצ  ך הדרושעל כל מסמו  מנלחתום בשמנו ובמקו  .4

אזהר הערות  רישום  ו/או  פעולוייחוד  ביצוע  לשם  הדרוש  אחר  מסמך  כל  ו/או  אלה  במ ת  א ה  ו  קרקעין 
 יהם.  אלבקשר 

 
 .  מסמכים לשם רישום הזכויות על שם הקונהובמקומנו על  לחתום בשמנו   .5
 
קול, שעבוד, מחיקת הערת אזהרה ו/או כל רישום אחר,  יד, הסרת עילוק  חזקה, סי  ויינ לתבוע חלוקה, פ  .6

חכירה, שכר ראוי וכל מיני זכויות ושינויים בנוגע למקרקעין הנ"ל    מי שכירות, דמיתשלום שכר דירה, ד
צלציה הפרדה, שומה מיסים וכל תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג  נגד לחלוקה, איחוד וחלוקה, פרולהת 

ענ  יפוי כח זה  ישהוא בנוגע למקרקעין הנ"ל וכן להתפשר בכל  ין המסור לסמכותם של מיופי הכח עפ"י 
 ין הנובע מיפוי כח זה. יהסכמים, בין בפשרה ובין שלא, בקשר עם כל ענ לבוא לכל מיני ו

 



 2 

זה בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל    לעשות כל דבר עפ"י יפוי כח .7
ים רשאים  צורה אחרת, לרבות למסור לבוררות ולהופיע בה ובדרך כלל לעשות כל דבר וכל פעולה שבעל

 ה.  לעשות
 
הצהרות   .8 תצהירים,  בקשות,  התעודות  כל  על  ובמקומנו  בשמנו  שבח  לחתום  למס  עצמיות  שומות  ו/או 

מפות,  הת הפניות,  ויתורים,  תביעות,  שונים,  מסוגים  שטרות  מכר,  שטרי  הסכמים,  חוזים,  חייבויות, 
ר חלוף,  ר על דיולרבות ויתותא,  תשריטים, צווים, שטרי שכירות ו/או חכירה ו/או ביטולים, שטרי משכנ

ת הנאה,  שכנתא ו/או בקשות לרישום זיקושטרי תיקון משכנתא, שטרי העברת משכנתא, שטרי פדיון מ
ו/או פרצלציה, ביטול כל הפעולות   ו/או הפרדה  ו/או חלוקה  הסכמים, תקנונים, בקשות לרישום איחוד 

בי תקנון  רישום  יחידות,  ייחוד  לרישומו,  בקשה  משותף,  בית  רישום  ותיק הנ"ל,  משותף  ייחוד  ת  ונו, 
צו לתיקון רישום    רה ו/או מחיקתן ו/או לחתום עלוצמצום הערות אזהרה, הסכמות לרישום הערות אזה

, ביטול ו/או    1969  –ובדרך כלל כל פעולה עפ"י חוק המקרקעין תשכ"ט    ,בית משותף ו/או תיקון תקנון
וב שטר  תעודה,  מסמך,  כל  על  וחתימה  הנ"ל  הפעולות  כל  לתיקון  הדרושים  הפעולות  קשה  כל  ביצוע 

 והמעשים המפורטים ביפוי כח זה.  
 
או מקל .9 כולו  זה,  כח  יפוי  ולהעבירו  העביר  שנעשתה כאמור  כל העברה  ולבטל  ו/או לאחרים  צתו לאחר 

לפי   אחרים במקומם  ו/או  ולמנות אחר  עת  בכלל  ולפטרם  או מורשים אחרים  דין  עורכי  למנות  מחדש, 
 פי הכח. ראות עיניהם של מיו

 
יבוא   .10 או  ידם,  על  שימונה  מי  או  הכח  מיפוי  שיעשו  מעשה  יחייבכל  זה,  כח  יפוי  מכח  אותנו,    במקומם 

יורשנו, כונס/י נכסי/נו, מפרקי/נו נאמני/נו, המוציאים לפועל של צוואתנו וכל הבא/ים בשמנו ובמקומנו ,  
אשר יעשו מכח    י/ם ובמקומי/םואנו מסכימים ומאשרים מראש את כל מעשה מיופי הכח והבאים בשמ

 יפוי כח זה.  
 

 ופי הכח, כולם ביחד וכל אחד לחוד. מאחד, יזכה יפי הכח את כל מי   ניתן יפוי כח זה ליותר .11
 
יפוי כח זה הינו בלתי חוזר ולא יתבטל או ישונה מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל מותי/נו ו/או פרוק/נו   .12

 לויות בו. ות צד שלישי תו/או פשיטת רגל/נו, הואיל וזכוי
 

 ים הנקובים ביפויי כח זה. מיופי הכח רשאים לחתום בשמי על כל המסמכ  .13
 
 
 

 _________ –ולראיה באנו על החתום, היום 
 
     

                           __ ______________    _____________________ 

 

 אישור חתימה 
 

 __________  , ת.ז.__________ .2__________ , ת.ז.__________ .1  של ה"ה םחתימתלאשר את   הריני
 פניי.ב

 
  

 _____________       __________ _________ 
           עו"ד , ______________                תאריך           
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  חוות דעת

  דירת מגורים -  אומדן שווי

     20תת חלקה:   215חלקה:    11308גוש: 

  ב', שכונת מול היקב 3/12רחוב אקסודוס 

  זכרון יעקב

  
  

  

  2020אוקטובר 
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  3  הצהרת עדות ופרטים אישיים  1

  4  מטרת חוות הדעת  2

  4  ביקור והמועד הקובע  3

  4  פרטי זיהוי הנכס  4

  4-5  הזכויות במקרקעין  5

  6-7  תיאור הסביבה והנכס  6

  8-10  תכנון ורישוימצב   7

  11  עקרונות גורמים ושיקולים לחוות הדעת  8

  12-13  עסקאות  9

  14  שומה וסיכום חוות הדעתתחשיב,   10
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02/10/2020  
  1184-10-20מספר שומה: ד 

  
  לכבוד

  לביאעו"ד שמואל 
  21קלישר 

  חיפה
 lavi@lavilaw.comדוא"ל: 

  ,נ..א
  

  זכרון יעקב, ב' 3/12אקסודוס  - מגוריםדירת אומדן שווי הנדון: 
   20, תת חלקה: 215, חלקה: 11308גוש: 

  מיכאל הרשקונ'  הילה וייס - 15-09-21874פש"ר בעניין: 
  

  הצהרת עדות ופרטים אישיים:.     1  

  על ידך לחוות את דעתי המקצועית בדבר שווי השוק של הנכסאנו החתום מטה נתבקשתי  .1.1
  . בהמשך חוות הדעת שתיאורו יובא, שבנדון כפנוי וחופשי )"הדירהאו " הנכס" -(להלן          

  

  אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב                  

  יין הוראות החוק הפלילי, בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין עדות זו כשהיא שלענ                 

  חתומה על ידי כדין עדות בשבועה, שנתתי בבית משפט.                 

   
  פרטים אישיים:

  
  : אלבז אריאל המומחה שם

   26/11/1967:  תאריך לידה
 , חיפה 23/8קרן היסוד כתובת : 

   

   יסיון מקצועי:תמצית פרטי השכלה ונ

  
  פרטי השכלה:

  .1239,  שמאי מקרקעין מוסמך, רשיון מס' 2004       -מ 
  ., לימודי שמאות מקרקעין ביחידה ללימודי חוץ בטכניון חיפה 2001 – 1999
  , לימודי אדריכלות ועיצוב פנים בביה"ס להנדסאים טכניון חיפה. 1993 – 1991
  " ק. אתא במגמת בניה ואדריכלות., בית ספר תיכון "רוגוזין 1986 – 1983

   

  :ניסיון מקצועי
  

  .2002משנת  מקרקעיןעוסק בשמאות  + 
  . אגודבנק ו מזרחי טפחות, +  נכלל ברשימת השמאים של בנק לאומי

  התמחות באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים חיפה בענף שמאות מקרקעין. + 
  ."השומרון"ת, רחבימ המפקח בניה בוועד+  
  .בנייהייזום ו רתבחבי אדריכלות הנדסא + 

  

mailto:elelbaz@gmail.comari
mailto:lavi@lavilaw.com


  
   .Real Estate Appraisal .EA                          שמאות מקרקעין .אא. 

 
 

  
  שמאי מקרקעין  –אריאל אלבז  

        1534/ 04 -8256996/ 5 :פקסטל/                                                        חיפה. ,23כתובת: קרן היסוד 
   elelbaz@gmail.comari  דוא"ל:                                                                                                           052-  5424060נייד: 

  חבר בלשכת שמאי                                                                            
 המקרקעין בישראל  

 

4
 

 

  

  :חוות הדעת.        מטרת 2

  :בענייןדעתי המקצועית את לחוות  ידךנתבקשתי על      .2.1
  .פנוי וחופשי-שווי השוק של הנכס הנדון כ. א           
  . למימוש מהיר שווי הנכסאומדן . ב           
  הנכס בהליך של כינוס נכסים.למכירת אישור בית המשפט זאת למטרת ו           
            

  
  .      ביקור והמועד הקובע:3

  .מועד זה הוא המועד הקובע לשומה ,01/10/2020ביקרתי בנכס ביום     .3.1
  .תהחייב - הילה וייסהנכס הוצג ע"י           
            

  :   .      פרטי רישום וזיהוי הנכס4

                                          11308 :                 גוש      
  215 :            חלקה       
                                                20:       תת חלקה      
  .מגורים בבית משותףדירת  :      מהות הנכס      
  .ב', זכרון יעקב 3/12אקסודוס  :                             מיקום      

   :הזכויות במקרקעין.       5

  נסח מספר  30/09/2020שהופק ביום  בתים משותפיםמפנקס  נסח מקוון-העתק רישוםעפ"י      5.1
  עולים עיקרי פרטים אלה:, 263390          
  20: תת חלקה, מ"ר) 1,790.00(בשטח  215, חלקה: 11308פרטי זיהוי הנכס: גוש:           
            
  : וםפרטי ריש          
   החלק ברכוש, 76.56, שטח במ"ר: שלישית: אור קומהית, דירה+מחסן ומרפסת: דירה אורית          
            .2: אגף, 8/158משותף:           
            
  : הצמדות          
  .  9.60חניה, סימון "ד'", צבע ורוד בתשריט, שטח במ"ר:           

  
  :תיאור הזכויות          

  .בעלות          
  .בשלמות - 013603030ת.ז.              וייס הילה שמות בעלי הזכויות:           

  
  :משכנתאות          
  ש"ח. 566,693, לטובת בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, בסך 13/05/2012משכנתה מיום           

  
  : הערות          
  .19/7/99מיום  4853עמ'  4786ר עתיקות. ראה י.פ. בדבר את 25/12/2003הערה מיום           

            
  . הערות: תיק שמואל לביא, לטובת על מינוי כונס נכסים, 03/12/2015יום מהערה           
  , על כל הבעלים.19.10.15, מיום 21874-09-15מחוזי חיפה, פש"ר  תיק בימ"ש          

  
  יט  4סעיף . הערות: מדינת ישראל, לטובת 12/04/2018בדבר העברה לזרים מיום הערה           
  .1960תש"ך  ללחוק רשות מקרקעי ישרא          
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  :רכוש משותף          
  ."נכס זה הוכרז כשיכון ציבורי"          
  .11308/77המספרים הישנים של החלקה:           
  , בדבר אתר עתיקות.25/12/2003הערה מיום           

  

                   

 
    

  מתוך תשריט בית משותף - המשויך הנכסהחלקה ותרשים           
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  והנכס:, המבנה .    תאור הסביבה6   
מהווה  חוות הדעתנשוא : הסביבה .6.1 

ברחוב הנמצאת דירת מגורים 

"מול שכונת  דרוםב, 3אקסודוס 

 .המושבה זכרון יעקב במזרח היקב"

אף רחוב ממתאפשרת  למקוםהגישה 

ומרחוב (בגישה רגלית)  ,על פי כן

דו  רחוב אקסודוס הינו רחוב .קדמה

 מ"א 75-סיטרי ללא מוצא שאורכו כ

המחבר את רחוב אף על פי כן ממזרח 

 5כולל לקצהו המערבי של הרחוב ה

מתאפיין  המקום בתי מגורים בלבד.

בצפיפות בנייה נמוכה  מגורים כשכונת

קומות  4בני לצד בניינים בבנייה רוויה 

בקרבת מקום מספר בנייני  .בממוצע

ציבורי ציבור ומרכז חינוך לצד שטח 

   פתוח.

  
הגישה , בעברו המערבי של קצה רחוב אקסודוסהממוקם  משותףטורי מגורים  בית: המבנה

 נוספת גישה, מתאפשרת מפלס הרחובחזית מבאמצעות גרם מדרגות עולה אליו מתאפשרת 
, צפוניתלבתי מגורים סמוכים, בחזית ומערבית  דרומית ותפונה בחזית. הבניין קדמהמרחוב 

 1997שנת  במהלך הוקםהבניין  ית מזרחית לרחוב אקסודוס ולמגרש חניה ציבורי.לשצ"פ ובחז
סה"כ ומכיל ב / אגפיםכניסות 2 בן בנייןה ,קרקע/ מחסניםקומת קומות מעל  3 -ובנוי ב  (אומדן)

פסיפס בנוי מקונסטרוקציית בטון, קירות חוץ בלוקים בחיפוי הבניין  .יחידות מגורים 22
   עשוי בטון.שטוח הבית גג , (קרמיקה)

  
קרקע מעל קומת  שלישית עליונהבקומה  )12דירה מס' ( צפון מזרחית : יחידת מגוריםהנכס

  ) של הבניין.2הממוקמת באגף המערבי/ עורפי (כניסה מספר 
, מרפסת פתוחה, סלוןמטבח, מרפסת שירות, פינת אוכל, , מבואה :הנכספנים תיאור חלוקת 

  ותים, חדר רחצה.ממ"ד כחדר, חדר שינה, תא שיר
  :רמת גמר

  .שישעם משטח עבודה בציפוי פורמייקה תחתונים ארונות , רגיל :מטבח
  פרקט "למינציה": ריצוף

  .באריחי קרמיקהחלקי קירות חיפוי , קרמיקהריצוף באריחי  :ושירותים חדר רחצה
  .זיגוג שקוףעם  אלומיניום :חלונות
   .פלדלת: עץ, דלת כניסה דלתות

  מפוצל. :מיזוג
  .מ"ר לפי תשריט ב"מ) 5.76(כולל מחסן בשטח  מ"ר  56.76: 1הרשום שטח הדירה

  .מ"ר מרפסת 50.7 -מ"ר + כ 0075. -כ :   2שטח הדירה ברוטו

                                         
 נסח מקוון מפנקס ב"מ.-עפ"י העתק רישום 1
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  : ותהער

 .)הילה וייס( תהנכס מאוכלס על ידי החייב  .א
 .שמורה-רגילההדירה ברמת גמר   .ב
 .לשצ"פ ולנוףהדירה פונה בחזית צפונית   .ג
קומות ממפלס קומת כניסה, כמו כן, לכניסת הבית הנדונה  2.5-כ לדירה עולים בפועל  .ד

 .ת הביתמדרגות ממפלס חני 24-כ ניגשים באמצעות שביל הליכה וגרם עולה של

  
   11:00, שעה: 01/10/2020בוצע ביום  - הנכסצילום     

                                                                                                                                   
 הועדה לתקינה שמאית. - הגדרה ודיווח של שטחים בנויים  9בהתאם לתקן  2
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   :3תכנון ורישוימצב   . 7

  :תכנון     .   7.1

  
  
  
  
  

                                         
 .א' לפי חוק התו"ב 119סעיף מידע מחייב הינו מידע בכתב בלבד כאמור ב, בלבדמובא כרקע כללי לצורכי השומה מידע זה  3
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  :רישוי   .     7.2

o  עבור הקמת בית  14/08/97ביום  960877לבניין והנכס שבנדון ניתן היתר בניה שמספרו
 .יח"ד 22אגפים/ בניינים בן  2מגורים בן 

o  19/05/1999(אכלוס) ביום  4לבניין הונפק טופס. 
o  למצבה בפועל, נמצא כי:היתר התוכנית תוך תיאור הדירה מבהשוואת 
o גות בנייההדירה בנויה כדין וללא חרי. 

 

               
  היתרתוכנית מתוך  - הדירה הנדונהתרשים           
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