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:  פרטי הנכס

(  צפון מזרח)דירת מגורים עורפית :מהות הנכס
.מקום חניה+ בקומה השנייה , 8' מס

6956:גוש

158:חלקה

8:תת חלקה

(.  ראה פרוט בפרק המשפטי)ר "מ58:שטח רשום

ר"מ72-כ:שטח מדוד גראפי.

זכות בעלות פרטית:זכויות.

תל אביב, 4רחוב זנגביל :מיקום.

העתק מפנקס בתים משותפים מיום , (דף אינטרנט)י נסח רישום מקרקעין "עפ
25.08.2014.

י מדידה ידנית מתשריט בית משותף ומדידה בפועל"עפ.



תשריט ותקנון בית משותף

 1971במאי 25צו רישום הבית המשותף ניתן בתל אביב ביום.

 דירות12קומות ובו 3הבית הוא בן.

 ר תקבל "מ58ושטח רצפתה 8דירה המסומנת בתשריט כמספר
.158/8משנה ' מס

 158/13–הרכוש המשותף

קיים תקנון מוסכם רגיל וסטנדרטי.





(בנין חדש שטרם נרשם כבית משותף)אישור זכויות מהחברה המשכנת -2מקרה 





קרקעצמוד

:הנכספרטי

אלהבימיםנבנהעליו,החלקהבעורףהממוקםמגרש:הנכסמהות
הבנוי,מרתףלקומתמעלקומות2בןקרקעצמודמגוריםבית

.זההביתעםממערבמשותףבקיר

11306:גוש

35:מחלקהחלק

(שיתוףהסכםי"עפ)4:מגרש.

ר"מ1,551החלקהכלל:רשוםקרקעשטח,

ר"מ208–4'מסמגרש

ר"מ74.8–קרקעקומת,ר"מ73.7–מרתף:בנוישטח,
.ר"מ36.6–מרפסות,63.9–'אקומה

פרטיתבעלות:זכויות.

יעקבזיכרון,18הרצלרחוב:מיקום.

17.07.2014מיוםבאינטרנטשהוצאהזכויותמפנקספלטפיעל.

22.08.2010מיוםשיתוףהסכםפיעל

ביתבנייתהסתיימהטרם,כייוער.04.08.2013מיום20121948'מסבניההיתרי"עפ
.המגורים



נשוא  נכס 

השומה

:י הנספח"עפ4מגרש , נכס נשוא השומה



רישום

 01.04.2014מיום ( דף אינטרנט)בהתאם לנסח רישום מקרקעין העתק מפנקס הזכויות ,
:רשומות זכויות הבעלות כדלקמן

מהות

 ר"מ978בשטח רשום של 390חלקה 6536גוש.

בעלות

על החלקה רשומים מספר רב של בעלים.

100/1000החלק בנכס

55/1000החלק בנכס

55/1000החלק בנכס

150/1000החלק בנכס

85/1000החלק בנכס

85/1000החלק בנכס

85/1000החלק בנכס

85/1000החלק בנכס

100/1000החלק בנכס

100/1000החלק בנכס

100/1000החלק בנכס*



משכנתאות

 לטובת בנק לאומי לישראל , נרשמה משכנתא מדרגה ראשונה12/11/2009בתאריך
על הבעלות של, 1,500,000₪בסך של , מ"בע

הערות  

 על כל הבעלים26/07/2009מיום 126קיימות הערות אזהרה לפי סעיף.

הסכם שיתוף במקרקעין

לבין,"(אצד":להלן)ביןבמקרקעיןשיתוףהסכםונחתםנערך13.08.2003ביום
"(הצד":להלן)לבין,"(דצד":להלן)לבין,"(גצד":להלן)לבין,"(בצד":להלן)

,"(וצד":להלן(ובין

הבאיםהפרטיםמתברריםממנו:

ברח6536בגוש390כחלקההידועיםמקרקעיןלרכישתבחוזהמתקשריםוהצדדים'
.ר"מ978הרשוםששטחה.הרצליה,13השנייההעלייה

גןדירותשתיהכוללקומות3בןביתבמגרשלבנותניתןעירבניןלתכניותובהתאם,
."(הפרויקט":להלן)השלישיתבקומהדירותושתיהבינייםבקומתדירותשתי

במקרקעיןזכויותיהםאתולחלקשלהלןהביתאתולהקיםלבנותמעונייניםוהצדדים
שונהכגמורותמהדירותאחתכלשלושוויםהצדדיםביןהדירותחלוקתידיעל

.הצדדיםביןהדירותחלוקתידיעלבמקרקעיןשונהחלקאחדכלרכשווהצדדים



הפרויקט הצדדים מסכימים לחלק את השיתוף במקרקעין באופן שלאחר סיום בניית 
החזקה והשימוש הבלעדי בדירה ובשטחים , יהיה כל אחד מהצדדים בעל זכות הבעלות

:שיוצמדו לה כדלקמן
,  מזרח-הפונה לכיוונים צפון, יהיה בעלים של דירת גן שתיבנה בקומת הקרקע' צד א. 1

.ר וחניה"מ130-חצר בשטח של כ
,  מערב-הפונה לכיוונים צפון, יהיה בעלים של דירת גן שתיבנה בקומת הקרקע' צד ב. 2

.ר וחניה"מ130-חצר בשטח של כ
מערב -מזרח-הפונה לכיוונים דרום', יהיה בעלים של דירה שתיבנה בקומה א' צד ג. 3

.ושטח חניה
מערב  -מזרח-הפונה לכיוונים צפון', יהיה בעלים של דירה שתיבנה בקומה א' צד ד. 4

.ושטח חניה
,  מערב-מזרח-הפונה לכיוונים דרום', יהיה בעלים של דירה שתיבנה בקומה ב' צד ה. 5

.שטח גג הדירה ושטח חניה
-מזרח-הפונה לכיוונים צפון', יהיה בעלים של דירה שתיבנה בקומה ב' צד ו. 6

.שטח גג הדירה ושטח חניה, מערב



(  משבצת דו צדדי)-חוזה שכירות

נחלה

17.05.2010ביוםאביבבתלונחתםשנערךשכירותמחוזהעותקבפניהוצג
עובדיםמושבהסכפרלבין"(המשכיר":להלן)ישראלמקרקעימנהלבין

."(האגודה":להלן)מ"בעשיתופיתחקלאיתלהתיישבות

עלהנמצאהחקלאיהישובענייניוארגוןבניהולעוסקתוהאגודההואיל
.המחכירידיעלישראלבמקרקעילאגודהשיעודההמשבצת

החקלאיהישובענייניאתלנהלתמשיךשהאגודהמעונייןוהמשכירהואיל
.שבמשבצתבמקרקעיןהשכירותזכויותלהתהיינהכךולשםבמשבצת

המתחילה,חודשים11–ושנים4שללתקופהלאגודהבזהמשכירהמשכיר
בערךדונם3,764שלשטח,31.07.2014ביוםומסתיימת01.09.2009ביום
.ממנונפרדבלתיחלקצירופםעםומהוויםזהלהסכםהמצורףהתרשיםלפי

טרםהמדויקיםוגבולותיהנמדדוטרםהמשבצתגבולות,כימצהיריםהצדדים
.לשנותםהזכותולמשכיר,סופיתנקבעו



לכללשנה135.83₪לפימקצועלבעלימגוריםיחידות1עבור
.543.32₪כ"ובסהמגוריםד"יח

9,298כ"ובסהדונםלכללשנה46.49₪לפי,עודףדונם200עבור
₪.

כ"סה,14,209.80₪בשיעורמ"מעובתוספת86,119.98₪כ"סה
.100,329.78₪מ"מעכולל

מתחייבתהשכירותתקופתשלוהשלישיתהשנייההשנהעבור
אליהשתשלחלהודעהבהתאםשכירותדמילמשכירלשלםהאגודה

.המשכירי"ע



לצורכיהקרקעשלהעליוןהשטחניצול–השכירותמטרת
למטרהבהםושימושמשקיםמבניהקמת,חקלאות
הקמת,בהןומגוריםמגוריםיחידותהקמת,בלבדחקלאית

.בהםושימושציבורמבני

לקייםלהמשיך–השכירותבתקופתמתחייבתהאגודה
תושביםי"עמאוכלסיהיהשהישובלכךלגרום,חקלאיישוב
י"ע,תעובדשהמשבצתלכךלגרום,באגודהמאוגדיםשיהיו
.חקלאייםלמשקיםמבניםוהקמתונטיעהזריעה

בעדשכירותדמילמשכירלשלםמתחייבתהאגודה
:הבאהפרוטלפיהראשונההשכירותשנתעבורהמשבצת

כ"ובסהנחלהלכללשנה747.83₪לפינחלות130עבור
97,217.90₪.



לנחלהמכרהסכם

027867563.ז.תובין"(המוכרת":להלן)ביןבנתניהונחתםשנערך,28.01.2014מיוםהסכםפיעל
:הבאיםהפרטיםהיתרביןעולים,"(הקונה":להלן)לחודאחדוכליחדשניהם,304433592.ז.ת

ישראלמקרקעירשותבספריהרשומהוהחוכרתהבלעדיתהמחזיקההיאכימצהירההמוכרת,
;להלןכמפורטחקלאיותבאדמותרשות-ברשלזכויותהכוללת,בנחלהרשותברשלזכויותבעלת

9חלקה7753בגושדונם3-כשלבגודל–'אחלקה.

89חלקה7753בגושדונם10.3-כשלבגודל–'בחלקה.

21חלקה7753בגושדונם14.4-כשלבגודל-'בחלקה.

שמהעלרשומותוזכויותיהבנחלההחכירהזכויותובעלתבאגודהחברההיאכימצהירההמוכרת
.בנחלהוהחוקיתהבלעדיתהמחזיקהוהיאהמושבאגודתובמשרדיהרשותבמשרדי

וכי,קדימהזכות,עיקול,משכון,חוב,משכנתא,שיעבודמכלונקייםחופשייםבהוהזכויותהנחלה
לטובת1,800,000₪שלקרןבסכוםמשכנתאלמעטממנהבחלקאו/ובנחלהשוכראוחוכראין

.לסלקהמתחייבאותה,טפחותמזרחיבנק

ומתןהמושבהסכמתקבלתעםרקבתוקףיהאזההסכםלפיומתלהבתנאימותנהזההסכם
.הקונהשםעלבנחלההזכויותלהעברתהרשותאישור

מ"מעכולל7,150,000₪–התמורה.

או/ו,אדם,חפץמכלנקיהלקונהבנחלההחזקהאתלמסורמתחייבתהמוכרת–החזקהמסירת
.התמורהמלואתשלוםולאחרזההסכםחתימתלאחרחודשים9תוך'גצדזכות





הגדרה

דוגמא

מונדבתלקרקע

160עדאחתדיורליחידתמהוונתלאחכירהזכותלחוכרי"רמעםהחכירההסכםי"עפ
ירצהבאם,כ"אח.(הקרקעמערך5.5%)אחתליחידההיווןדמילשלםהחוכרעל.ר"מ

עבורםוניצולשינוידמיי"מרמלבקשעליודיור'יח6המקנותע"בתבהזכויותאתלממש
.מ"ומעפיתוחללאהקרקעמערך31%לשלםיידרש

י"מרמבחכירהבקרקעבעלותזכותלרכושניתןהרפורמההדנה1370החלטהי"עפכיום
.31%לשלםיש,לכךמעבר.ר"מ999עד3%תמורת

לזוכההמוקנותהבניהזכויותמלאעלמדבריםכ"בדהמכרזים–במכרזזכייהקרקע
.שנים98שללתקופהמהווןחכירהחוזההמקבל





שטח תת חלקהחלקהגוש

תת/חלקה

ת חלקה  

ר"במ

שטח מגרש  מגרש' מס

ר"במ

שטח רישוי בנוי  

ר"במ

/כתובת

מיקום

7107

204

-

80+ עיקרי 6602385636330

סככה

בן ' רח

22אביגדור 

2421318

-

בן ' רחסככה318108

24אביגדור 

978954כ"סה



לתשומת לב הבנק

אביבתללעירייתשבנדוןלנכסמהווניםחכירהדמישולמוטרם,
בכוונת.שנים49שללתקופהמחודשמהווןחכירהחוזהניתןוטרם
למטרת,לאומילבנקשבנדוןהנכסאתלשעבד,בנכסהחכירהזכויותבעלי

שנים49שללתקופההיווןעבור)אביבתללעירייתלתשלוםאשראיקבלת
.(זהבשלבבלבד7107בגוש204לחלקה

63%לתשלוםאביבתלעירייתעםלהסכמההגיעוהחכירהזכויותבעלי
91%-להשלמהיתרת.אביבתלעירייתשמאיי"עשנקבעהקרקעמערך

.הצדדיםביןמשפטיבהליךנמצאהעיריהשדורשתכפי



חכירהדמישולמוטרם,הדעתחוותלמועדנכון,ספקהסרלמען
.הסתיימההחכירהחוזהותקופת

שטחעל)חכירהחוזהחידושהוצאותלשלםהחכירהזכויותבעליעל
7,163,000₪שלבסך(ר"מ954של

שהוערךכפיהקרקעמשווי91%המהוויםחכירהדמישללהשלמה
63%לשלםנדרשיםכרגעהעיריהעםפשרהי"עפ)העיריהשמאיי"ע

.משפטיבהליךנמצא91%-להשלמה.(4,992,000₪שהם

חדשמהווןחכירהחוזהקבלתלאחרהינה,זודעתבחוותהנכסשווי
היטללתשלוםובכפוףאביבתלמעירייתשנים49שללתקופה
שללתקופה,ארועיםלאולםבניהמהיתרחורגשימושבגיןהשבחה

.שנים10





הודעת תשלום על חשבון דמי חכירה

מיוםיפואביבתלעירייתנכסיאגףמנהללויאלימאתלהודעהבהתאם
:הבאיםהרלוונטייםהפרטיםעולים18/03/2012

קרקעשוויבסיסעל(שנה49)החכירהתקופתלכלמהווניםהחכירהדמי
.5,272,000₪שלמקרקעיןשוויבסיסעלהינהמלאמימושבחלופת

מ"מעבתוספת4,797,520₪–המקרקעיןמשווי91%הינםהחכירהדמי.

משווי63.7%שלבשיעור,שנה49-למהווניםהחכירהדמיחשבוןעלתשלום
הינול"הנהתשלום.מ"מעבתוספת3,3587,264₪שלבסךהינוהקרקע

.בינייםהסדרבמסגרת





הסכם חכירה























.



אישור זכויות מהחברה לפיתוח יפו העתיקה

:הבאיםהפרטיםהיתרביןעוליםממנו,17.03.2014מיוםזכויותאישורהוצג

העתיקהביפו7אריהמזלבסמטת1043'מסלמוחכרמתייחסזהאישור
.(7019בגוש5חלקה)

בשלמות.ז.תמרש"עהחברהבספרירשומותבמוחכרהחכירהזכויות.

אםאלא25.11.2058ליוםעדשתוקפוהמוחכרלגביחכירההסכםלחוכר
.הדיןלפיאו/וההסכםלהוראותבהתאםקודםיסתיים

המוחכרעלשעבודיםהחברהבספרירישומיםאין.

במוחכרזכויותלהעברתבקשההחברהבספרירשומהאין.

לההתבררזהזכויותאישורהוצאתלצורךבחברהשנעשתהמבדיקה
בהסכםשנקבעהחכירהסיוםמועדביןהתאמהאיקיימתכילראשונה
רישוםבלשכתהרשוםהחכירהסיוםמועדובין(25.11.2058)החכירה

יובהר.לתיקונהתפעלוהחברהבטעותנרשםאשר,(26.08.2059)המקרקעין
בסעיףכאמורהחכירהבהסכםהנקובזההואהקובעהחכירהסיוםמועד,כי
.בלתוואיןלעיל3





הגדרה:

שבו מספר  , זהו מצב שכיח למדי. בעלות משותפת על מקרקעין
או שהקרקע שייכת  , אנשים רכשו ביחד את הבעלות על הקרקע

.  כבעלי אותה חלקהוהם כולם רשומים בטאבו, לכמה וכמה יורשים
הרישום בפנקסי המקרקעין יציין לצד כל אחד מהבעלים השותפים 

.את חלקו היחסי באותה חלקהבמושע
לעיתים  . ריבוי הבעלים מקשה מאד על הפיתוח של אותן חלקות

של ( פרצלציה)אשר תציע חלוקה תכניתניתן לפתור זאת באמצעות
ועל , הקרקע למגרשים שיירשמו כל אחד על שם בעליו

.שיעגן את חלוקת השטח בפנקסי המקרקעיןר"תצהכנת

דוגמאות:

 (.שכיח)קרקע חקלאית בהליך הפשרת בניה

 דיור ללא הסכם  ' יחי6-עם זכויות בניה לי"רמקרקע בחכירה
(.מונדתל )שיתוף 

 שנכנסה בתוכנית עם חלקות נוספות ונוצר  לתעשיהקרקע ביעוד
עם זכויות בניה גדולות במצב היוצא רק עם מספר 3' מגרש מס

.שותפים



הגדרה

שנים כולל תשריט דירות9999מלון דירות כרמל בנתניה 




