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 נשוא השומה ופרטי המקרקעין .1

קריתים11חשמונאיםרח'בתהנמצאו10444בגוש579לקהחב4כתתחלקהדירתמגוריםהמזוהה 1.1

 (./הדירה)להלן:הנכס

 מטרת השומה .2

 2.1 מוגשתלבקשת זו שומה חזןמר השוקשלאילן אתשווי ומטרתהלאמוד השומה( מזמין )להלן:

 .לצדג'כלשהןהזכויותבנכסכריק,פנויוחופשימכלחוב,שעבודו/אוזכויות

הסכוםהסבירשבוהיו-שוויהזכויותעפ"ישומהזו,אמורלבטאאת"שוויהשוק"שלהנכסהנישום 2.2

לאחר אילוץ, ללא מרצון, למוכר מרצון קונה בין לשומה, הקובע במועד בנכס, הזכויות נמכרות

פועל כשהצדדים בשוק, הנכס של סבירה בזהירותחשיפה דעת, בשיקול בידיעה, כפיה,ים ללא

 ושעבוֿדמשכנתאוזכויותלצדג'.וכשהנכספנויוחופשימכלהיטל,חובא

חראעבורמזמיןהשומהבלבדואיןלעשותבהשימושע"י2.1השומהנערכהלמטרההאמורהבסעיף 2.3

מטרה לכל עליה להסתמך ואין משפטי לייעוץ השומהמהווהתחליף אין מטרהאחרת. לכל ו/או

 השימוש יהיהאחרת. לא השומה ועורך המזמין אינו שהוא שלישי צד כל על נאסר בחוותהדעת

 אחראילהסתמכותכלשהיכאמור.

 מועד הביקור בנכס והתאריך הקובע להערכה .3

 3.1 ע"י נערך בנכס מרקוהביקור מורן בתאריך מקרקעין, שמאי הקובע21.05.2017, גםהמועד וזהו

 לשומה.

 בעלתהנכס.-אולגהגורקובמרהנכסהוצגע"י 3.2

 זיהוי הנכס .4

 .10444גוש: 4.1

 .579חלקה: 4.2

 .4תתחלקה: 4.3

 דירתמגורים.סוגהנכס: 4.4

 .מחסןמ"ר11.07מ"ר+70.86(:נסחטאבושטחהנכס)עפ"י 4.5

 .govmap+היתרבניהותשריטביתמשותףזיהויהנכסעפ"י: 4.6

 הזכויות בנכס .5

 5.1 נסחמאושר)06.05.07מנסחרישוםשהופקבאמצעותהאינטרנטבתאריך ואינו לצפייהבלבד נועד הנסח

 ,עולהכי:והעתקרישוםכמשמעותובחוקהמקרקעין(
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 מ"ר.70.86מהווהדירהבקומהראשונהבשטחשל4תתחלקה 5.2

 .קק"לרשומותע"שזכויותהבעלותבנכס 5.3

 .321329856ת.ז.אולגהגורקובחכירהמהוונתרשומהע"ש 5.4

 .1/8-חלקברכושהמשותף 5.5

 ₪.353,000ע"ס,לטובתבנקלאומילמשכנתאותבע"ממשכנתאמדרגהראשונה,רשומהמ 5.6

 מ"ר.765שטחהחלקההרשום: 5.7

 .תוספתשטחומחסן–4לת"חבוצעתיקוןצוביתמשותף;תתיחלקות9קייםצוביתמשותףבעל 5.8

 תיאור הסביבה .6

 .,בקריתיםהחשמונאיםפינתכצנלסוןהנכסממוקםברחוב 6.1

 .ממוקמתעלקוהחוף,הקריההצפוניתביותרקריתיםהינה 6.2

יםמס'מבניציבורקיימן,כמוכיחסיתצפופהקומות2-4סביבתהנכסמאופיינתבבניהרוויהבת 6.3

 .ובתיכנסת

 .ומשרתבעיקראתתושביהרחובמועטהעםתנועהצרהוארחובהחשמונאיםרח' 6.4

 .מישור-מצבטופוגרפי 6.5

 הפיתוחהקהילתימלא..רמתהפיתוחהסביבתיתמלאה 6.6

 -מיקוםהחלקהעלרקעמפתהסביבהותצ"א)לאבקנ"מ( 6.7

    

 הנכס
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 תיאור הנכס .7

 דירההינההמזרחיתבקומה.הקומות2בןבבנייןקרקעהנמצאבקומתהנכס 7.1

 ממרפסתמקורהמרח'החשמונאים.-הגישהלדירה 7.2

 בניהחזיתית,אחורית,צידיתומחסן.תוספת:עברהשינוייםוהרחבותהדירה 7.3

 ,חדררחצה.(המוביליםאחדדרךהשני)חדרישינה2,סלון,מטבחהול,-חלוקהפונקציונלית 7.4

 .מחסנים)אחדמבניהקלה(2-,קיימתגדרהקפיתוחלקהמרוצפת–חצר 7.5

 7.6 הגימור נמוכהרמת התחזוקתי נמוךוהמצב קיימים. ומהקירות, מהתקרה רבות נזילות קיימות

 .בעמודים,בקירותובתקרותסדקים

 .פשוטהבמטבחקיימיםארונותתחתוניםועליונים;בחדרהרחצהכליםסניטרייםברמה 7.7

ההמקוריהבניין 7.8 בשנות )אומדן(50-נבנה השנים. במהלך תוספות בנייניובוצעו קיימים סביבו

 דומה.מגוריםבעליאופי

 -מאפייניםוגימור 7.9

 .טרצו-רצפה 7.9.1

 .עץ-דלתכניסה 7.9.2

 עץ.-דלתותפנים 7.9.3

 הנכס
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 .עםסורגיםעץ-חלונות 7.9.4

 -תמונותהנכס 7.10
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 תכנונימצב  .8

 החלקה:להלןרשימתהתכניותהחלותעל 8.1

 

 :רישוי 8.2

 8.2.1 מס' בניה היתר אותר הבניין 113/339/63בתיק מיום ל-16.06.92, גליזציה בניהתוספת

 .הלרמשהומחסן.ההיתרהוצאע"שחזיתצדדיתואחוריתבקומתקרקע

 8.2.2 כמוכןמלבדסגירתמרפסתמקורהבחזיתהביתומחסןבנוי.הדירהתואמתלהיתרהבניה,

 נסגרההיציאהלחדרהמדרגות.

 .מ"רמחסן11.02מ"ר+101.22שטחהמבנהלפיההיתרהינו 8.2.3

מצב הקיים והן לפי הן ה מאוחדות מהוות יח"ד אחד גדולה. 4 ות"ח 3ההיתר מראה כי ת"ח  8.2.4

 תשריט צו הבית המשותף אינו תואם.

בביקורבועדההמקומיתנמסרליכילאקייםהיתרבניהמקורי,אךעלתשריטההיתרקיימת 8.2.5

 המשפטי, היועץ אישור עפ"י המקורי ההיתר תשריט על הינה ההיתר שהחתמת כךהערה

כפישקייםבצוהבית2להסיקכיהמצבהמקוריהינושצריכהלהיותיח"דאחתולאניתןש

 המשותף.

 -חתיותשריטהביתהמשותףומתההיתרתשריט 8.2.6

תאריךשם התוכניתמספר תוכנית

ק/130/א
 שינויהוראותהבנייה-שטחעיקרי"

"במרחבתכנוןקריות
25/06/2001

11/09/1986שינויהוראותבינוי-קריתיםק/312

ק/210
שכונתמגוריםבקריתים,חלקיגושים

10424,10425
17/06/1971

01/01/1969תרש"צקריתיםק/2/44/2

ק/130
תכניתהמתארלשטחהועדה

המקומיתלבניהותכנוןעירקריות
25/08/1966

01/06/1966תרש"צבקריתיםק/2/44/1

03/12/1948גב-יםקריתיםק/43

22/11/1945גב-יםק/40

31/08/1944קריתיםא'ק/39

29/06/1944גב-יםקריתיםק/105/ו

05/12/1940גב-יםקריתיםק/105/ד

01/02/1940גב-יםקריתיםק/105/ג

21/12/1939גב-יםקריתיםק/105/ב

24/11/1938גב-יםקריתיםק/105/א

02/12/1937גב-יםקריתיםק/105
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 עקרונות, גורמים ושיקולים בהערכת השווי .9

ריק,פנויוחופשימכלחוב,שעבודו/אושהואשוויהשוקשלהזכויותבנכסכאומדןמטרתהשומה 9.1

 זכויותלצדג'כלשהן.

ממכירתו 9.2 להם לצפות יהיה שניתן החופשי השוק מחירי את לבטא האמור בנכס הזכויות שווי

 בעסקת"קונהמרצוןממוכרמרצון".

 סביבתהנכסמאופיינתבבניהרוויהלמגורים. 9.3

 שטחהחלקה,צורתהומצבההטופוגרפי,השטחהבנויומצבוהפיזי.הבאתיבחשבוןאת 9.4

 תוחופשיותמכלשעבודו/אועיקול.הערכתיהיאלזכויותכשהןנקיו 9.5

3ת"ח  

4ת"ח  

3ת"ח  

4ת"ח  
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 הנכסנבנהלפיתב"עמאושרתותואםלה.-מצבתכנוני 9.6

-רישוי 9.7 אך קלה(, מבניה הבנוי למחסן )לא ולמחסן לתוספות בניה היתר היתר הבניה הינו קיים

ישקושי.אינו תואם להיתר ובמצב בפועלדירות/תתי חלקות  2-לדירה גדולה, נראה כי היא פוצלה ל

חובתקבלתהדין,קיימתעפ"י.בהסדרתהיתרבניהלמצבהקייםכיוםהיותוישצורךבתוספתיח"ד

וכלזאת,הסכמתכלבעליהזכויותבבניין יח"דדיורקטנהללאמרחבמוגן, ברישוי בנוסףלקושי

 וחניהכמתחייבכיום.

 שטחהמחסןמגולםבשוויהנכס. 9.8

 לותה,אלארכושמשותףשלכלהבניין.החצרהינהבשימושהדירהאךאינהבבע 9.9

היתר הבניה הינו ליח"ד –לא קיימת התאמה בין השטחים בין צו הבית המשותף לבין היתר הבניה  9.10

.בחכירה של אדם אחר 3ת"ח  -4ח צו הבית המשותף הינו רק לת";  4+  3גדולה הכוללת את ת"ח 

 .המוערךשהואהשטחהקנייני,הערכהתתייחסלשטחלפיצוהביתהמשותף

 9.11 הפחתהמשמעותיתשל תינתן התאמהלהיתר, הוודאותואי הנכסהיותויש25%בשלהאי בשווי

 ככלשתאושר.,צורךבקונהמיוחד,לחילופיןהפחתהזוהינהעלותופיצויבגיןההסדרה

ביותר 9.12 הגבוה התוקף בעלת הגישה שהיא ההשוואה, בגישת הוערך השומה נשוא להערכתהנכס

 ,כאמור.תוךהפעלתמקדמיהתאמהרלוונטייםנכסיםמסוגהנכסהנישום,

,מחירינכסיםדומים,שוויההשקעותשהושקעובנכס,תב"עמאושרותבנכסזכויותההובאובחשבון 9.13

 ומופקדותוהתאמתהשווילנכסהנישום.

 נלקחבחשבוןכיאיןחניהצמודהלנכסוכיאיןמצוקתחניהברחוב. 9.14

 .ההערכהננקבהבש"חכמקובלבשוקהמקרקעין 9.15

בנכס 9.16 חללמגוריםהמדובר אינו מע"מ חוק אשר פרטיים, בין הינן זה מסוג בנכסים והעסקאות

עליהם.

 נתונים לשומה .10

 :מכרלעסקאותשבחמסממאגרנתונים-מגוריםדירותלהשוואהעסקאותפרוטלהלן 10.1

 

שווי מ"ר בנוימחיר מס' חדריםקומהשטח תאריך העסקהכתובתגו"ח

8,036450,000₪3₪ק'22.12.1656מוהליבר10444/62513

12,800640,000₪12.09.165012₪דודהמלך10444/5638

11,960299,000₪07.07.162521₪פינסקר10444/61411

8,955600,000₪07.07.166722.5₪שבטיישראלי10444/54211

9,583230,000₪17.05.162421.5₪פינסקר10444/5253

10,800270,000₪10.09.162512₪חשמונאים10444/57713

10,355.71₪בממוצע

10,350.00 ₪במעוגל
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נייןשבונמצאתהדירהלבלמבניםבאופידומהלנכסהמחיריםהמצויניםלעילהינםמחיריעסקאות 10.2

 .נשואהשומה

הינו 10.3 למ"ר הממוצע השווי כי עולה לעיל, המפורטים הנתונים 10,350במעוגלמן ובמעוגל.₪

 למ"ר.₪10,000לפיהנכסיוערךבהתאמהקלהלשוליות,

-תחשיב 10.4

₪.530,000~=₪0.75*10,000מ"ר*71

 השומה .11

שוויהשוקשלזכויותהבעלותבנכסנשואהשומה,כשהואפנוימכלמחזיק,חוב,שעבודו/אוזכויות 11.1

 צדג',נכוןלמועדהקובע,נאמדעלידיבסך:

 .ש"ח( אלף ושלושים מאות חמש) "חש 000530,

 הערות .12

 שומהזואינהמהווהביקורתהנדסית. 1.21

 12.2 שמאותהריני נערכהבהתאםלכללי זו שומה וכי בנכסהנדון עניין חלקאו כל לי אין כי מצהיר

המקצועית והכשרתי נסיוני ידיעתי, מיטב פי ועל )אתיקהומקובלים מקרקעין תקנותשמאי לפי

 ולפיהתקניםהמקצועייםשלהועדהלתקינהשמאית.1966-ומקצועית(,התשכ"







 

החתום,ולראיהבאתיעל

 אסף גסטפרוינד,

 שמאי מקרקעין ועורך דין        


