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מיוצרת במפעל, מותקנת בביתך בתוך ימים ספורים והעלות נמוכה משמעותית
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עורכת ראשית: ליאת ערד
עריכה: טל בשן

הפקה: נעה ויסברג 
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צילום שער: איתי סיקולסקי
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קאנטרי קלאב רמת השרון מאפשר למשפחות לבלות, להנות וללמוד במקום אחד המקשר 
בין הדורות ויוצר קהילה פורה ומפרה! בקאנטרי פעילויות חינוכיות כמו גן וצהרון, אטרקציות 

ספורטיביות, חוגים לכל הגילאים ופעילויות העשרה במגוון נושאים.

 ! ק ו סב י י פ ב ן  א כ ו  נ של לה  מהקהי ו  נ תה ו לדף  ק  י י ל ב ו  פ נשמח שתצטר

המגזין שבידיכם יוצא מדי רבעון ומאגד בתוכו כתבות בנושא נדל"ן, לצד מודעות בתים למכירה, מדור משפטי רלבנטי וטיפים 
חשובים לעיצוב הבית ולמכירתו. 

לשמחתנו, הגיליונות הקודמים הולידו פניות רבות ואפילו עסקאות!

בהזדמנות זו אני שמחה לשתף אתכם על המשך התרחבותה של ריל קפיטל:

הורחבה הפעילות לאזורי הרצליה פיתוח, נוף ים, כפר שמריהו, ארסוף ורשפון. באזורים אלו גייסנו צוות חדש ובעל ניסיון, בעל 
רקע ניהולי וקשרים ענפים עם יהדות התפוצות -  קהל פוטנציאלי ממשי לרכישת נכסי היוקרה שבשיווקנו. 

זה המקום לציין שאנו נותנים תמיכה ללקוחותינו במגוון שפות: אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית ואיטלקית.   

הידעתם שבעלי ריל קפיטל גם בעלי משרדי תיווך מובילים בקנדה? 

אנו גם נמצאים בעיצומו של תהליך התרחבות בהרצליה )העיר(, הכולל בניית צוות סוכנים מלא בעלי ניסיון, לצד מתווכים 
בתחילת דרכם... ההתרגשות בעיצומה.   

אנחנו משתדלים לוודא שהפעילות שלנו אינה רק למטרות רווח, אנו פועלים בשני מישורים נוספים.   הראשון, בניית צוות 
מקצועי של יועצים אשר יעזרו לנו לתת מענה לצרכים של קהל הלקוחות שלנו.  

ובמישור השני, נצא בקרוב עם הכרזה על אימוץ ארגון ציוני של נתינה. 

פרטים בהמשך.

מקווה שתיהנו ממגזין זה,

 ליאת ערד
מנכ"לית ריל קפיטל

ברוכים הבאים למגזין האביב של ריל קפיטל!

 יעל גלוזברג, 
בעלים, ריל קפיטל 

 ליאת ערד, 
מנכ"ל ריל קפיטל 



קאנטרי קלאב רמת השרון מאפשר למשפחות לבלות, להנות וללמוד במקום אחד המקשר 
בין הדורות ויוצר קהילה פורה ומפרה! בקאנטרי פעילויות חינוכיות כמו גן וצהרון, אטרקציות 

ספורטיביות, חוגים לכל הגילאים ופעילויות העשרה במגוון נושאים.

 ! ק ו סב י י פ ב ן  א כ ו  נ של לה  מהקהי ו  נ תה ו לדף  ק  י י ל ב ו  פ נשמח שתצטר
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הן כבר אינן מתוכננות רק על מנת ליצור חיבור וגישה בין מפלסים, 
אלא ילבשו צורה וחומריות עם אמירה ברורה. הן מקבלות את 
הבאים בהופעה מרהיבה ולעיתים אף יהיו בהן מסתורין או עניין 

מיוחד: המדרגות.

בבית,  מרכזי  מקום  תופסות  המדרגות  המודרנית  "באדריכלות 
לא רק בגלל ייעודן הפונקציונלי, אלא כי כיום מושם דגש רב על 
עיצובן", מסבירה האדריכלית ליליאן בן שוהם, "אם נקדיש להן 
מיקום מרכזי בבית בתוכנית האדריכלית, נוכל להימנע בדרך כלל 
מחללים קטנים וסגורים או ממסדרונות צרים וארוכים בהמשכן. 
כיוון שהמדרגות מאד נוכחות, ואפשר לראות אותן כמעט מכל 

מקום בבית, מומלץ להשקיע בעיצוב שלהן".

חוקים  "ישנם  שוהם,  בן-  מדגישה  מותר,  שהכל  אומר  זה  אין 
להשתנות  יכולים  ואופיין  צורתן  אך  מדרגות,  לתכנון  ברורים 
בהתאם למיקומן, לסגנון ולצורה המבוקשים ולחומרים שנבחר 

עבורן". 

הדוגמאות הבאות ממחישות את החשיבות של בחירת החומרים 
למדרגות הבית, ולשינוי המרענן שעיצובן יכול להביא. 

המדרגות
חכמת

מאת  זיוה בר 

 אדריכלית
ליליאן בן שוהם

צילומים: אלעד גונן
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]1[ "מדרגות העץ הן מדרגות מרחפות, שמתחברות לקיר בצד 
אחד בלבד. המרחב ביניהן וצדן הפתוח נותן הרגשת קלילות 
ומעורר עניין, והמעקה בנוי בתוך נישה בקיר, המלווה את כל 

מהלך העלייה בגוף תאורה שקוע".

]2[ "המבט אל המדרגות הבנויות צמודות הקיר חושף את 
החתך שלהן. על מנת ליהנות מיופיין הודגשו החומרים מהם הן 
עשויות ופרטי החיבור ביניהם. הפודסט )המדרך הרחב( ממשיך 

את חיפוי הרצפה במראה בטון מוחלק- מעין מעבר למדרגות 
עצמן, שחופו במתכת שחורה. המעקה השקוף מאפשר נראות 

ונוכחות מלאה לחיבורים בין החומרים".

]3[ "במדרגות המתכת המעוגלות נמצא שילוב מעניין של 
צורה וחומר, בגוונים מונוכרומטיים של שחור ולבן. המדרגות 

מובילות לגשר בקומה העליונה, המהווה חלק בלתי נפרד 
מאדריכלות הבית. בתקרה העליונה נפערו חלונות עגולים 

)סקיילייט(, המתפקדים כאן כפסגה עיצובית. המדרגות תוכננו 
כחלק מהשפה המתעגלת, ללא זוויות, המחברת בין הקומות".

]4[ "נוכחות גדולה ומרשימה לחלל שהוקדש למדרגות, עם 
חלון שמלווה את הקומות. כאן נבחר סגנון קלאסי של מדרגות 
בנויות, עם חיפוי שיש ומעקה מסוגנן בצורניות מעודנת. השיש 
מעניק לבית אופי ומראה יוקרתי, הגולש מקומת המגורים אל 

המדרגות".

]5[ "הבחירה במדרגות המרחפות, העשויות מתכת ועץ דק, 
הותאמה לחלל הלא גדול, על מנת שלא להעמיס בצורה וחומר. 

המתכת נצבעה בגוון בטון והעץ תואם לרצפת הפרקט. כך הושג 
מרחב פתוח, עם נראות מינימליסטית ומאווררת".

האדריכלית ליליאן בן שוהם היא בעלת משרד 
אדריכלים עצמאי ברמת השרון ועוסקת בתכנון 

 בתים פרטיים ומבני ציבור.
lilian@benshoham.com. טל' 052-2333288
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במסגרת שינויי החקיקה של השנים האחרונות, הוכבד מאד 
דירות  רוכשי  משלמים  אותו  המס  הרכישה-  מס  של  העול 
מגורים. נכון להיום, על בעלים של יותר מדירה אחת לשלם מס 
גברה  זאת,  בעקבות  הראשון.  מהשקל  של 8%  בשיעור  רכישה 
עורכי  )ושל  נוספת  מגורים  דירת  רוכשי  של  המוטיבציה  מאד 
הדין המייצגים אותם( לבצע תכנוני מס, שיאפשרו לרוכשי דירות 
ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה, או שיפחיתו את 

מס הרכישה בדרכים אחרות. 
ראשית, העובדות "היבשות"- שיעורי מס הרכישה עבור דירה יחידה:

עד 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס.
מ-1,696,750 ₪ ועד 2,012,560 ₪ – 3.5%.

מ-2,012,560 ₪ ועד 5,192,150 ₪ – 5%.
מ-5,192,150 ₪ ועד 17,307,170 ₪ – 8%.

על חלק השווי העולה על 17,307,170 ₪ – 10%.
מדרגות מס רכישה לדירה נוספת:

עד 5,194,225 – 8% )מס רכישה בסך של: 407,646 ₪(;
מעל 5,194,225 ש"ח – 10%.

)חשוב לציין כי ההטבה של מדרגות המס לדירה יחידה חלה 
רק על תושב מדינת ישראל, לרבות על מי שבתוך שנתיים מיום 
רכישת הדירה היה לתושב ישראל או לתושב חוזר וותיק. הטבה 

זו אינה תקפה לתושב חוץ(. 
כפי שניתן לראות, קיים פער דרמטי בין תשלומי מס הרכישה 
של רוכשי דירה יחידה, לעומת רוכשי מספר דירות. אולם, קיימות 
מספר סיטואציות בהן רוכשי דירה נוספת יוכלו להיחשב כרוכשי 

דירה יחידה:
יתחייבו  אותה  קודמת,  דירה  גם  יש  שנייה  דירה  לרוכשי  אם 
רכישת  לאחר  חודשים   18 תוך  למכור  המסים(  לרשות  )בדיווח 
היו  החדשה  הדירה  רכישת  שבמועד  למרות  החדשה-  הדירה 
וישלמו  יחידה  דירה  לבעלי  ייחשבו  הם  דירות,  שתי  בבעלותם 
מס רכישה לפי מדרגות של דירה יחידה. ההפרש ממדרגות מס 
הרכישה של הדירה הנוספת "יוקפא", עד למכירת הדירה הקודמת, 
כאמור תוך 18 חודשים. עד למכירת הדירה הקודמת הרוכשים לא 

יקבלו אישור מס רכישה לטאבו, אלא אם ימציאו ערובות. 
אם  מקבלן-  הנייר"  "על  נרכשה  החדשה  והדירה  במידה 
הרוכשים ימכרו את הדירה הקודמת בתוך 12 חודשים ממועד 
רכישה  זכאים למדרגות מס  יהיו  מסירת החזקה מהקבלן, הם 

הקלות בכובד מס רכישה
 מס הרכישה על רכישת דירה שניה למגורים עלה מאד בשנים האחרונות, אבל יש לא מעט 

הקלות במס שכדאי לדעת עליהן. עו"ד עודד גאון נותן בהן סימנים

לדירה יחידה. אם יחול עיכוב במסירת הדירה על ידי הקבלן בשל 
נסיבות שאינן בשליטת הרוכשים, יהיו הרוכשים זכאים למדרגות 
מס רכישה לדירה יחידה, אם מכרו את הדירה הקודמת תוך 12 
החדשה  בדירה  החזקה  לידיהם  נמסרה  בו  מהמועד  חודשים 
בפועל. קיימת גם הקלה, זכאות למס רכישה במדרגות של דירה 
לא  בניית הדירה  אך  רכישה,  דירה בקבוצת  למי שרכש  יחידה, 
החלה, או שחל עיכוב מהותי במסירתה, ורוכש דירה נוספת על 

הדירה שלא נמסרה לו בקבוצת הרכישה.
דירת מגורים שהתקבלה בירושה, שחלקו של הרוכש בה אינו 
עולה על מחצית, לא תיספר במניין הדירות של רוכשי דירה. אלה 
ישלמו מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה. הקשר בין המוריש 
ליורש ומניין דירותיו לא רלוונטי במקרה זה. באופן דומה, רוכשי 
דירה שחלקם בדירה נוספת אינו עולה על שליש, ייחשבו כבעלי 

דירה יחידה. הם ישלמו מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה.
ומה בנוגע לרכישת דירה חדשה על ידי בני זוג, כשלאחד מהם 
כבר יש דירה? ובכן, על בן או בת הזוג ללא דירה יחול מס רכישה 
לפי מדרגות דירה יחידה על החלק שלו בדירה החדשה. כל זאת 
בתנאי שקיים הסכם ממון אשר קיבל תוקף משפטי ושהתקיימה 

הפרדת רכוש בפועל.
פתרון נוסף הוא רכישת דירה על שם הילדים, כך שזו תהא דירתם 
היחידה. רכישה על שם ילד/ה תוביל למצב בו הרוכש/ת ישלמו מס 
רכישה לפי מדרגות דירה יחידה. כמובן שקיימים שיקולים אחרים, 

שלא מתחום מיסוי מקרקעין, שיש להתייחס אליהם.
מדירת  יותר  זמנית  בו  ורכש  מגורים,  דירת  לו  שאין  רוכש 
מגורים אחת, יהא זכאי לשלם מס רכישה לדירה יחידה )מאלו 
אחרת,  מגורים  דירת  אין  ולרוכש  במידה  בחירתו(.  לפי  שרכש, 
חלקים נוספים הנרכשים באותה דירת מגורים יוכרו כדירה יחידה 

וישולם מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה. 
לה,  הצמודה  הדירה  רכישת  ע״י  תורחב  המגורים  דירת  אם 
ישולם מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה. האמור יחול אף אם 

נרכשות שתי דירות בו זמנית על מנת לאחדן לדירה יחידה.
אין להסתמך על האמור לעיל כייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם 

עו״ד לפני ביצוע עסקה.

עו"ד עודד גאון, מייצג בעסקאות מקרקעין לרבות במיסוי מקרקעין 
 03-5405214 השרון,  רמת   ,40 סוקולוב  רחוב  שנים.   32 מזה 

gbflaw@netvision.net.il

מאת  עו"ד עודד גאון

עו"ד עודד גאון

מדור              משפטי 
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לרוב, המילים ״כינוס נכסים״ מעלות קונוטציות שליליות בקרב 
קונים ומוכרים כאחד. נושים, חובות, עיקולים ושכרי טרחה גבוהים 
הסברה  זה.  להליך  מקשרים  שאנשים  מהמושגים  חלק  רק  הם 
במחיר,  למרבה  יימכר  נכסים  בכינוס  הנמכר  שנכס  היא  הרווחת 
ולכן הוא ייתפס כמעט תמיד כ"מציאה" על ידי קונים פוטנציאליים. 
זוג  עם  להיטיב מאד  באופציה אשר עשויה  זאת, מדובר  עם 

בתהליכי גירושין. 
ראשית- מרגע מינוי הכונס אף צד לא יכול למנוע או לטרפד 

את המכירה, מה שבהחלט יכול לקרות כאשר צד אחד 
נשאר בבית המגורים ולא מביע רצון למכור את הבית. 
מנת  על  הזמן  את  במכוון  מושכים  צדדים  לעיתים 
לחסוך בשכר דירה על גבו של הצד השני שכבר משלם 
שכר דירה. כשממונה כונס נכסים, הוא מטפל במכירה 
באופן בלעדי ואובייקטיבי, שכן הוא שליח מטעם בית 
פעולה  כל  על  לדווח  מחויב  לכך  ובהתאם  המשפט 

שהוא מבצע. 
המקרים  ברוב  גירושין  בתיקי  בכך,  די  לא  אם 
מתמנים שני עורכי דין, מצד הבעל ומצד האישה, וכך 
למרות שמדובר בכינוס נכסים אובייקטיבי, עדיין כל 
צד מיוצג בהליך ובא כוחו שומר על האינטרסים שלו 

על מנת למקסם את המכר.
משפט  בית  ע"י  הממונים  נכסים  כונסי  שנית- 
מחויבים  אינם  הרבני  הדין  בית  או  משפחה  לענייני 
בחוק המכרזים. כלומר, הם אינם מחויבים למכור את 

הנכס במידה והמחיר לא מוצא חן בעיני הצדדים, אם הוא נמוך 
משמעותית מהשמאות, או אם צד אחד מעוניין לרכוש למרות 
ייראו  הפוטנציאליים  הרוכשים  שמחד  היא  המשמעות  הכינוס. 
בנכס רכישה או השקעה כדאית, ומאידך ההתמחרות שנערכת 
בין המציעים מובילה לעיתים למחיר גבוה מזה שהעריך השמאי. 

חוסכים בשכר טרחה
בנוסף, קיים יתרון משמעותי לכינוס נכסים בהיבט שכר טרחת 
עורכי הדין. בכינוס "רגיל", באמצעות הוצאה לפועל, סכומי שכר 
ויכולים להסתכם במאות אלפי  הטרחה עשויים להגיע ל-11% 
שקלים. בכינוס של דיני משפחה כאמור, שכר הטרחה הינו קבוע 
עמלה  כולל  זה  טרחה  שכר  בלבד.  צד  מכל  ל-2%  ערך  ושווה 

כינוס נכסים אגב גירושין- לא מה שחשבתם
למרות הדימוי השלילי שיש למושג "כינוס נכסים", במקרה של מכירת נכס בעקבות 

גירושין מדובר באופציה שיש בה יתרונות לא מעטים לבני הזוג

כך  בטאבו.  והרישום  ההעברה  המכר,  חוזה  העסקה,  ממחיר 
שלא רק שמדובר בהליך מיטיב מבחינה משפטית, מדובר בהליך 

חסכוני מבחינה כלכלית. 
עם  מאד  היטיב  נכסים  כינוס  בו  במקרה  נתקלתי  לאחרונה 
ב 7,100,000  ידי שמאי המקרקעין  על  נכס שהוערך  המוכרים: 
מחיר  מעל  אחוזים  עשרות  ש״ח-  ב-9,200,000  נמכר  ש״ח, 
דווקא  לאו  הוא  נכסים  כינוס  כי  מכך  ללמוד  אפשר  השמאי! 
הסיטואציה ״הגרועה מכל״, אלא הליך אשר יכול להוות פתרון 

מצוין מבחינה משפטית וכלכלית במקרה של גירושין.
הנכסים  לכינוס  הסכמתם  את  דוחים  הצדדים  שני  לעיתים 

הקצרה  שהדרך  אף  על  זאת  הזה-  מהמונח  חששם  בשל 
והנכונה יותר עבורם יכולה להיות מינוי כונסי נכסים בהסכמה. 
 או אז ישתפו פעולה למציאת המחיר הטוב ביותר עבור הנכס.

אין להסתמך על האמור לעיל כייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עו״ד 
לפני ביצוע עסקה.

עו״ד איימי בכור-בוני היא בעלת משרד העוסק דיני משפחה משנת 
2000, ומתמחה בתיקי גירושין, צוואות וירושות. המשרד מדורג 

 .BDI ודירוג Dun’s 100 -בקביעות ברשימת המשרדים המובילים ב
.)V Tower כתובת: רחוב בר כוכבא 23, בני ברק )מגדל 

טלפון: 03-5469118.

מאת  עו"ד איימי בכור- בוני

עו"ד איימי בכור - בוני

מדור              משפטי 
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פחותה  שלהם  האחריות  כי  מניחים  רבים  נכסים  מוכרי 
מאחריותו של הקונה לבצע את הבדיקות החשובות לפני מכירתו 
כלכליות  בדיקות  של  ושורה  שעבודים  בדיקת  כגון  נכס-  של 
ומשפטיות. ואולם, אחריות המוכר זהה לזו של הקונה, וגם עליו 
חלה חובה לנקוט במספר צעדים הכרחיים, אם ברצונו להגן על 

עצמו ולהבטיח כי העסקה תהיה מוצלחת ותעבור באופן חלק. 
שאינו  נדל"ן  נכס  למכור  החלטנו  אם  לעשות  עלינו  מה  אז 

מסחרי?
היערכות מעשית: על המוכר לבדוק את שווי השוק של הנכס. 
ניתן לבצע זאת בעזרת שמאי מקרקעין, בסיועו של מתווך מקומי 
שדווחו  דומות  עסקאות  בבדיקת  הנכס,  באזור  בנדל"ן  הבקיא 
לרשות המסים, או, בלית ברירה, ב"הפרחת בלון ניסוי" באמצעות 
פרסום זמני ובחינת תגובת השוק ותנועת רוכשים פוטנציאליים. 
מבחינה משפטית- לשכור את שירותיו של  בנוסף, יש להיערך 
עורך- דין לביצוע בדיקות מקדמיות-משפטיות ולליווי העסקה. 

עורך הדין יסייע במשא ומתן כבר בשלבים הראשוניים.
על מנת שלא להטעות את הקונה,  תכנון נכון לפני המכירה: 
חשוב במיוחד לקיים בדיקת המצב התכנוני והרישוי של הנכס. 
על-פי החוק, ועדה מקומית חייבת למסור בכתב לכל מעוניין, 
בין  לקרקע-  הנוגעות  התכניות  בדבר  מידע  יום,  שלושים  תוך 
שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן. הוועדה 
תמסור גם מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה, במידה וזה 

יתבקש על ידי המוכר.
)האם  הבניה  חוקיות  את  לבדוק  המוכר  על  ההנדסה  באגף 
מהוועדה  ל"ביקור"  צפויים  אנחנו  האם  להיתר?  בהתאם  בנינו 
הנכס  של  והשימוש  הייעוד  את  ולבנייה?(,  לתכנון  המקומית 
ואת אחוזי הבניה )ובעיקר - האם נותרו עוד אחוזי בניה? האם 
צווי  או  מניעה  צווי  קיומם של  את  לבדוק  יש  בנוסף,  מיצינו?(. 
הריסה. אלה נפוצים, למשל, עקב ריב שכנים. יש לבדוק תכניות 
תכניות  על  כללית  בדיקה  וכן  ומדרכות,  כבישים  כגון  הפקעה, 

שנמסרו להפקדה.

פטורים או לא פטורים?
תשלום גדול, שכיח ומרכזי הרובץ על כתפי מוכר הנכס הוא 
היטל ההשבחה. חשוב ביותר כי המוכר יבדוק קיומו של היטל זה 
בטרם יפנה להליך המכירה, שכן קיומו עשוי להשפיע על מחיר 

הנכס ולעיתים על כדאיותה של העסקה כולה.
מהו היטל השבחה? זהו היטל המוטל כאשר מאשרים תכנית 
המעלה את שווי המקרקעין. הוא נובע מכך שבזמן שמוכר הדירה 

 לא למכור חתול בשק
מוכרים דירה? כדאי שתבדקו כמה דברים חשובים לפני כן

היה בעל הנכס הוא קיבל זכויות השבחה, ונקבע כי בעת שיממש 
אותן, או בעת שימכור את הנכס )שזה סוג של מימוש הזכויות 

האלו( הוא ישלם את ההיטל בפועל.
השבחה  היטל  בתשלום  החובה  השבחה?  היטל  חל  מי  על 
מוטלת על בעל המקרקעין שהיה רשום במועד אישור התוכנית 

המשביחה, ולמעשה על המוכר.
הוא  ההיטל  של  התשלום  מועד  ההיטל?  תשלום  מועד  מהו 

ביום "מימוש הזכויות" במקרקעין. 
ומהו גובה היטל השבחה? גובה ההיטל הוא מחצית מעליית 

השווי של המקרקעין. 
שהתקבל  השבחה  היטל  על  לערער  ניתן  כי  לדעת  חשוב 
מהוועדה המקומית בתוך 45 יום, בפנייה לוועדת ערר או במסלול 
של פנייה לשמאי מכריע. בשני המקרים כדאי לשכור את שירותיו 

של שמאי מקרקעין הבקיא בתחום.
נוספים שחשוב לדעת  ישנם עוד היטלים, אגרות ותשלומים 
שיבצע  לאחר  הקונה,  כאשר  מופתעים  להיות  לא  כדי  עליהם, 
את בדיקותיו שלו, יבוא בטענות או בדרישות בלתי צפויות ולא 

נעימות. החשוב מכולם הוא מס שבח.
על המוכר לשלם מס שבח על כל מכירת מקרקעין, אלא אם 
עליית  על  מוטל  זה  מס  שבח.  מס  מתשלום  כלשהו  פטור  חל 
הערך שבין שווי רכישת הנכס לבין מחיר מכירתו, בניכוי הוצאות 
רכישה  מס  כוללות:  אלה  הוצאות  הנכס.  על  המוכר  שהוציא 
ששילם המוכר, דמי תיווך ברכישה ומכירה, שכ"ט עו"ד ברכישה 
ובמכירה, היטל השבחה, פינוי דייר מוגן, ותשלומי חובה דומים. 
חשוב מכל הוא כמובן בדיקת קיומו של פטור ממס שבח, על פי 
דין  עורך  ידי  על  להיעשות  זו  בדיקה  על  מקרקעין.  מיסוי  חוק 

מומחה במקרקעין. 
היטלים נוספים שעלולים לרבוץ על הנכס הנמכר, הם היטל 
כביש, אגרת המים, היטל מדרכה, היטל ביוב, אגרת תיעול ועוד. 
יש לזכור שעל כל פטור או היעדר חובת תשלום יש לקבל אישור.

 הילה חי, שמאית מקרקעין וכלכלנית
 www.hilahay.co.il 050-4743743 ,03-6304050 

hila@hilahay.co.il מיייל

מאת  הילה חי

הילה חי

ישנם היטלים, אגרות 
ותשלומים שחשוב 

לדעת עליהם, כדי 
לא להיות מופתעים 

כאשר הקונה, לאחר 
שיבצע את בדיקותיו 

שלו, יבוא בטענות 
או בדרישות בלתי 

צפויות. החשוב 
מכולם הוא מס שבח 
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איטליה היא הארץ שלא חשוב כמה פעמים 
קסומה  פינה  עוד  תהיה  תמיד   - בה  תבקרו 
את  אוהבים  אתם  אם  בה.  לגלות  שתוכלו 
נוף  בתוך  כפריים,  באזורים  שלכם  החופשות 
ציורי של גפנים ושדות ירוקים, בבית עם בריכה 
עירונית,  סביבה  מעדיפים  או  יינות-  ומרתף 
מרגשים,  בילוי  ומקומות  עשירה  תרבות  עם 
הטוב  את  למצוא  תוכלו  מארקה  לה  בחבל 
משני העולמות הללו: נופים מדהימים, עיירות 
מרהיבות,  כנסיות  יפהפיים,  חופים  ציוריות, 
מעצבים,  של  ואאוטלטים  נחשבות  מסעדות 

לחובבי השופינג. 
המזרחי  בצדה  ממוקם  מארקה  לה  חבל 
להרי  האדריאטי  הים  בין  המגף,  הארץ  של 

האפנינים. מרחקי הנסיעה בין העיירות אינם גדולים מדי והן אינן 
גדושות בתיירים, מה שהופך את חווית השיטוט ברחובות לנעימה 

ביותר.
מרכיב  הוא  האוכל  מארקה  לה  בחבל  גם  איטליה,  בכל  כמו 
כמו  כיס.  לכל  נוח  במחיר  מצוינות  מסעדות  עם  בבילוי,  מרכזי 
כן, זהו מחוזם של כמה מיצרניות הביגוד, ההנעלה והאקססוריז 
מאחר  ועוד.   Tod’s פראדה,  כדוגמת  בעולם,  המובילות 
שהמפעלים של המותגים הגדולים נמצאים בחבל זה, ישנם לא 
מעט אאוטלטים של המעצבים עם מוצרים בהנחות משמעותיות. 

ישנן הרבה עיירות ואתרים שכדאי לבקר בהם במחוז:
 )Monte Conero National Park(- הפארק הלאומי מונטה קנר
פארק קטן ויפהפה להפליא. לחופי הזהב ולעיירות המקסימות 

בסביבתו ניתן להגיע גם בסירה.
לורטו- )Loreto( עיר מרשימה השוכנת על גבעה במרחק של 
כשלושה וחצי קילומטרים מהים האדריאטי. היא מהווה מוקד 
עלייה לרגל לצליינים מכל העולם, משום שעל פי המסורת ביתם 
מלאכים  ידי  על  נישא  מנצרת  הנגר  ויוסף  הבתולה  מרים  של 

והוצב בעיר בשנת 1294. 
אחד  הוא   -  )Monti Sibillini( הסיבליני  בהרי  הלאומי  הפארק 
מפארקי הטבע היפים ביותר באיטליה, עם מסלולי טיולים של החל 
ממספר שעות ועד לשלושה שבועות. חובבי טיולים רגליים, רכיבה 

על אופניים, רכיבה על סוסים או דאייה, ימצאו כאן את מבוקשם. 
מערות פראסאסי -)Grotte Di Frasassi( מערכת של מערות 
נטיפים שנוצרו על ידי התחפרות של נהר. קומפלקס המערות 

 השקעות נדל״ן באיטליה:
בית יפהפה במחיר חדר בתל אביב

בתקופה שבה השמיים פתוחים ומחירי הטיסות מאפשרים לכולנו לטוס ולנפוש יותר, זה 
הזמן לחשוב ברצינות על השקעה נדל"נית משתלמת ומניבה באיטליה

הינו מהגדולים באירופה ושווה ביקור.
טירות מהאגדות- נסיעה ברחבי לה מארקה היא כמו ביקור 
בתוך גלויה, במהלך הנסיעות באזור ניתן לראות הרבה צריחים 
בולטים בין ההרים והעצים. טירה מרשימה במיוחד היא טירת 

. )Gradara( גראדרה

השקעה נדל"נית משתלמת
הטיסות  ומחירי  פתוחים  השמיים  שבה  בתקופה  היום, 
מאפשרים לכולנו לטוס ולנפוש יותר, זה הזמן לחשוב ברצינות 

על השקעה נדל"נית משתלמת ומניבה באיטליה.
אשמח ללוות אתכם בתהליך רכישת נכס נדל"ני באיטליה מא' 
ועד ת': החל בסיור באזור המבוקש ומציאת הנכס הרצוי, ליווי 
מקצועי וצמוד בקניית הנכס ו/או שיפוץ הנכס או שימורו, לפי כל 
החוקים והכללים הנהוגים במחוז בו נרכש הנכס, ועד השכרתו או 

אחזקתו בתקופות שאינכם נופשים בו.
בית לדוגמא: 3 שעות מרומא, 30 דקות מהים האדריאטי ו- 40 

דקות מאתר סקי מקומי.
שטח אדמה של 20,000 מ"ר, בית בנוי 130מ"ר, גודל בריכה 

6X8 מ'.
מחיר: 295,000 יורו 

קפיטל  ריל  של  פיתוח  הרצליה  סניף  מנהלת  היא  להב  ברטין 
ובאיטליה  בכלל  באירופה  נדל״ן  להשקעות  ומומחית  ישראל, 

בפרט. 054-266-1212.

מאת  ברטין להב

 חבל לה מארקה 
ממוקם בצדה המזרחי 

של הארץ המגף, בין 
הים האדריאטי להרי 

האפנינים והנסיעה 
בו, בין הרים, עצים 
וצריחי טירות היא 

כמו ביקור בתוך גלויה



לשכת
מתווכי הנדל"ן

הארצית

בנדל"ן
עושים עסקה

רק עם
חבר
לשכה!
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נמכר    קוטג׳ בהרצליה

נמכרה    וילה בהוד השרוןנמכרה   דירה בלב העיר הרצליהנמכר         פנטהאוס בהרצליה

נמכר        פנטהאוס בהרצליהנמכרה    דירה בהרצליה

 נמכרו לאחרונה
על ידי סוכני ריל קפיטל

 מרקו - 052-2819182

 יובל - 054-4510582 מרקו - 052-2819182 מרקו - 052-2819182

 יובל - 054-4510582
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נמכר    קוטג' ברח' נחשון נמכרה    דירת גן ברח' למרחב  נמכרה    דירה רח' דולב, הדר

נמכר      קוטג׳ באלוןנמכר    קוטג׳ בלפידנמכרה    דירה ברח׳ הראשונים

 מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355 

 ניר - 052-3113355,  מירי - 054-6600401

נמכר     קוטג' ברח' הגפן

 שרון - 054-4299303 

נמכרה     וילה במערבית

 ליאת - 052-5516000, יעל- 054-3044471

 ליאת - 052-5516000 

נמכר    קוטג' ברח' למרחב

 קרן - 054-4485612

 קרן- 054-4485612, סמדר- 054-3103200

נמכר    קוטג' ברח' סיני

 קרן - 054-4485612

קרן- 054-4485612, ליאת- 052-5516000 משה- 052-4483588, יונית-058-4988455
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בעידן בו אנו צורכים יותר מידע מאי פעם, הצד הוויזואלי הופך 
להיות חלק משמעותי בחיינו, בין אם זה ברשתות החברתיות 
או בשלטי חוצות. בתהליך מכירת בית, ייצוג חזותי מרשים של 
מוצלחת  למכירה  לסייע  יכול  צילום מקצועי,  הנכס באמצעות 

ממספר סיבות:
מספר  באינטרנט:  שלהם  הבא  הבית  את  מחפשים  קונים   ]1[
גדל  נכס  מציאת  לשם  באינטרנט  בחיפוש  שנעזרו  האנשים 
נעזרים  דירות  קוני  לרוב,  משמעותי.  באופן  האחרונות  בשנים 
בכלי השיווק הטכנולוגיים, כגון מחשבים ניידים, מכשירי טלפון 
אלה  חלומותיהם.  דירת  את  לחפש  כדי  וטאבלטים  סלולריים 
צלם  בעזרת  נכסים שצולמו  מזהים  בדיוק המקומות שהקונים 
אלו  לבין  העין,  את  ומושכות  איכותיות  תמונות  עם  מקצועי, 
צילום  ניידים.  טלפונים  בעזרת  או  פשוטות,  במצלמת  שצולמו 

יפה ומקצועי מושך יותר אנשים לראות את הנכס.
]2[ תמונות מקצועיות זוכות ליותר קליקים: תמונות מקצועיות 
של  החברתיות  ברשתות  והקלקות  לב  תשומת  יותר  מושכות 
קונים פוטנציאלים. אין זה מבטיח מכירה מידית של הנכס, אך 
בהחלט מגדיל את הסיכוי לחשיפה נרחבת לקהל קונים, וכתוצאה 
מכך למכירה מוצלחת ומהירה יותר. יתר על כן, במחקר שערכה 
לאחרונה חברת נדל״ן אמריקאית גדולה, נמצא כי מודעות אשר 
ברשת  גולשים  תנועת  יותר  משכו  מקצועיים  צילומים  הכילו 
מאשר מודעות שהכילו תמונות חובבניות. אם כן, צילום מקצועי 

לא רק מקבל יותר תשומת לב אלא מייצר עניין רב יותר בנכס.
מקצועי  מראה  משוות  גבוה  באיכות  תמונות  מקצועיות:   ]3[
תמונות  קונה  בפני  מציג  מתווך  כאשר  לנכס.  יותר  ויוקרתי 
מקצועיות של הבית או של הדירה, הדבר יוצר מקדם של רצינות 
ויכול לתרום רבות לתהליך המכירה של הנכס. מניסיוני האישי, 
מרבית הסוכנים שנעזרו בצילום מקצועי בתהליך המכירה של 

הנכס דיווחו על פניות רבות יותר. 
יש טלפון חכם עם  לרובנו  חיסכון בזמן: היום, בעידן שבו   ]4[
תמונות  לייצר  אפשר  כי  הנחה  קיימת  משוכללת,  מצלמה 
מקצועיות במהירות ובזול. ואולם, צילום תמונות באופן שייטיב 
עם הנכס לאורך זמן, דורש ציוד מיוחד כמו תאורת עזר, חצובות 
ועדשות מיוחדות ומצריך ניסיון ומיומנות. כשצלם מקצועי מגיע 
לנכס, הוא יודע בדיוק היכן למקם את המצלמה והתאורה ובכך 

עם כל הכבוד לצילומים שעשיתם עד 
היום בסמארטפון, כשמדובר במכירת 

נכס זה פשוט לא מספיק

 סיבות להיעזר בצילום מקצועי במכירת נכס5      

ניר לוי

חוסך זמן. לאחר סיום העבודה באתר הצילום, הצלם מלטש את 
התמונות בתוכנות עיבוד מקצועיות 'לכדי המוצר המוגמר. ביצוע 
תהליך מורכב זה על ידי צלם מקצועי, יביא לקידום מהיר יותר 

של תהליך מכירת הבית. 
]4[ יתרון תחרותי ובולטות בשוק: אנשים שהחליטו על מכירת 
הנעזר  מקצועי  מתווך  של  שירותיו  את  לקחת  יעדיפו  נכסיהם 
בצילום מקצועי. המתווכים יודעים שתמונות איכותיות משוות 
לקהל  ישווק  הבית  כך  בשיווקם.  לנכס  ויוקרתי  מחמיא  מראה 

רחב יותר,  עם סיכוי טוב יותר לקבל מחיר גבוה יותר.

 
ניר לוי. יועץ נדל״ן בכיר בחברת ריל קפיטל וצלם אדריכלות 

 .052-3113355

מאת  ניר לוי
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במחקר שערכה לאחרונה 
חברת נדל״ן אמריקאית 

גדולה, נמצא כי מודעות 
אשר הכילו צילומים 

מקצועיים משכו יותר 
תנועת גולשים ברשת 

מאשר מודעות שהכילו 
תמונות חובבניות

 סיבות להיעזר בצילום מקצועי במכירת נכס

צילומים:  ניר לוי
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יזם צעיר קנה דירה מיושנת בתל אביב, שלאחר שיפוץ מסיבי נמכרה ברווח של 
מיליון שקלים. מעצבת הפנים שלומית גליקס מספרת על ה"אקזיט על אקזיט"

מאת  שלומית גליקס
סטארטאפיסט בר מזל בן 26 עשה אקזיט בתחומו, ורכש דירה 
ושיפוץ  תכנון  של  תהליך  לאחר  אביב.  בתל  ולמגורים  לשיפוץ 
מהיסוד הצעיר עבר להתגורר בדירה, ומיד עם כניסתו הופנו אליו 
מספר הצעות נדיבות לרכישה של הדירה, על כל תכולתה. כאיש 
עסקים צעיר זיהה מיד את ההזדמנות, ומכר את הדירה ברווח 

של מיליון ש"ח. 
בזל  במתחם  אביב  בתל  ממוקמת  מ״ר,   85 שגודלה  הדירה, 
הצעיר והתוסס, בבניין משנות ה-60 של המאה הקודמת. לפני 
חדר  וכללה  ומונמכת,  חשוכה,  מיושנת,  הייתה  הדירה  השיפוץ 
דירה  ומטבח. היזם חלם על  רחצה אחד, שני חדרי שינה, סלון 

ביקש  כן,  כמו  בטון.  של  אלמנטים  המשלבת  וצעירה,  מוארת 
רחצה  חדר  על  בנוסף  המאסטר  ליחידת  רחצה  חדר  שתכלול 

לאורחים. 
במהלך השיפוץ, כל קירות הדירה פורקו לחלוטין, והיא תוכננה 
מחדש על פי צרכי הדייר ומתוך מחשבה שתתאים בעתיד גם לזוג 
או למשפחה צעירה. היא תוכננה מחדש כדירת שלושה חדרים, 
עם סלון מרווח, חדר שינה מאסטר עם חדר רחצה צמוד, חדר 
שינה נוסף וחדר רחצה שני הכולל אמבטיה. המטבח נפתח לחלל 
הציבורי והופרד ממנו באמצעות אי גדול ורחב. מול האי תוכננה 

פינת האוכל ובהמשכה מרפסת קטנה, המשקיפה על כיכר. 

שיפוץ ששווה מיליון
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שלומית גליקס

אפקט הלופט

של  נגיעות  עם  חדיש,  יורקי  ניו  לופט  בסגנון  עוצבה  הדירה 
צבע וחמימות עדכנית. עוד בשלב התכנון נחשפו בדירה מספר 
עמודים וקורות בטון, דבר האופייני מאוד לדירות תל אביביות 
שנבנו במאה הקודמת. על מנת להתמודד עם האילוץ, הוטמעו 
חלק מהעמודים בתכנון החדש ובחלקם נעשה שימוש על מנת 

להעצים את הסגנון העיצובי.
בכך הפכו העמודים והקורות לאלמנט עיצובי בחלל, המתכתב 
עם חיפוי הבטון אשר הותקן על גבי הקיר המערבי של הדירה. 
מפירוק  בלבנים  "פיש-בון",  בפרקט  שימוש  נעשה  בנוסף, 
ומפתחים בלגיים שחורים בדלתות ובחלונות הדירה, המדגישים 

את הסגנון העיצובי ומוסיפים אופי ״לופטי״ ותעשייתי. 
המטבח נצבע בגוון גרפיט והאי חופה בשיש בטון בהיר ונטול 

באריח  חופו  בחדר הרחצה הראשי  הריצוף  וכן  ברק. המקלחון 
גדול במיוחד, בסגנון תעשייתי כהה, ויתר הקירות חופו באריח 
לריכוך  אלון  מעץ  כיור  וארון  פליז  בגוון  ברזים  נבחרו  בהיר. 

והשלמת המראה. 
והן  החומרים  בחירת  ידי  על  הן  הוגדר  העיצובי  הקונספט 
בהירה,  ספה  נבחרה  והשלמתו.  הריהוט  העמדת  באמצעות 
לתחושת  תרמה  ובכך  קיר  על  שעונה  שאינה  "פרי-סטנדינג", 
קלילות וזרימה בחלל. תוכננה ספריה א-סימטרית ופתוחה על 
נגיעות של צהוב.  וברזל בשילוב  גבי קיר המדיה, המשלבת עץ 
בפינת האוכל הוצב שולחן עם רגלי ברזל מאסיביות, אשר פלטת 

הזכוכית המונחת עליו מאזנת ומרככת אותו. 
חשוב  בפרט,  ישראלית  ואומנות  בכלל  אומנות  כאוהבת 
לסגנון  בהתאמה  ומרגשות,  מרתקות  יצירות  לשלב  מאוד  לי 
העיצובי ולטעמו של הלקוח. ציור גדול של צייר ישראלי נתלה על 
קיר שיועד לכך עוד בשלב התכנון , ונבחרו כלים, פסלונים וציורים 
של אמנים ישראלים צעירים נוספים, המקנים אופי ונשמה לבית.

 
שלומית גליקס היא בעלת משרד לעיצוב פנים ברמת השרון, 

עוסקת בתכנון בתים פרטיים ודירות בתהליך שיפוץ, בנייה 
 ופרוייקטי יזמות. טלפון 054-9222503, 

 www.shlomitgliks.co.il
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נכסים במחיר עד 3 מיליון ₪

ברמת השרון, בקרית יערים, דירה אורבנית משופצת ומוארת, 
 82 מ״ר, 3 חדרים, חניה, מעלית ומחסן פרטי. 
מירי- 054-6600401, ניר- 052-3113355

ברמת השרון, ברובע הדר, דירה בקומה שניה עם מרפסת גדולה 
 מקורה למערב, 4 חדרים, מעלית וחניה. 

ניר- 052-3113355, מירי- 054-6600401

במרכז הרצליה, דירת 4 חדרים לשיפוץ 84 מ"ר, מרפסת שמש 
17 מ"ר, בבניין אחרי תמ"א 38, חדרים גדולים, ממ"ד, חניה 

 בטאבו. קומה רביעית, מעלית גדולה. 
יובל 054-4510582, רוני 050-5381522

₪ 2,190,000

₪ 2,390,000₪ 2,830,000

ברמת השרון, בגולן, דירה חדשה של 108 מ״ר, 4 חדרים. קומה 
 שלישית, חניה מקורה, מיקום מעולה בכניסה לעיר. 

רחלי- 050-9872009

ברמת השרון, בשכונת מורשה, דירה של 116 מ״ר בפרויקט מבוקש 
בשכונה. 4.5 חדרים, מעלית וחניה. שמורה היטב במצב מצויין! 

שרון- 054-4299303

 ברמת השרון, במורשה, דירה מקסימה של 110 מ״ר, 4 חדרים,
2 חניות ומרפסת. ליאורה- 050-5251170

₪ 2,195,000

 בהרצליה הירוקה, דירת 4 חדרים לשיפוץ בסיום תמ"א 38,
 המון פוטנציאל, ממ"ד, מרפסת שמש, מעלית, חניה בטאבו.

יובל 054-4510582, רוני 050-5381522

₪ 2,390,000

₪ 2,700,000

ברמת השרון, בשכונת מורשה המתחדשת, דירת גג נעימה 
 כ-125 מ״ר בנוי ו-75 מ״ר גג. נוף מדהים, לשיפוץ מלא. 

ליאת 052-5516000

₪ 2,650,000

₪ 2,590,000

בהרצליה הירוקה, דירת 5 חדרים שהפכה לארבעה, הסלון 
 הוגדל, 110 מ"ר, קומה ראשונה, 4 כיווני אוויר! נוף ירוק. 

יובל 054-4510582, רוני 050-5381522

₪ 2,450,000

הרצליה

התמונה להמחשה בלבד
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נכסים במחיר 3-4 מיליון ₪

 ברמת השרון, ברובע אלון, דירה בפרויקט חדש, 4 חדרים, מפרט טכני גבוה. 
משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 3,200,000

ברמת השרון בנווה רסקו, דירה בקומה שניה לשיפוץ. לאחר 
 תמ״א.  140 מ״ר 5 חדרים, מרפסת שמש,2 חניות ומחסן.

 ניר- 052-3113355, מירי- 054-6600401

₪ 3,450,000

ברמת השרון, בנווה רסקו, דירה מרווחת משופצת מן היסוד בקרבת 
בתי ספר. 140 מ״ר, 5 חדרים, קומה ראשונה, מרפסת שמש, 2 חניות 

ומחסן  גדול.  ניר- 052-3113355, מירי- 054-6600401

₪ 3,790,000

ברמת השרון בשכונת מורשה, מיני פנטהאוז בקומה גבוהה בפרויקט יוקרתי ביותר ברחוב החלוץ המתחדש. 129 מ"ר בנוי, 
39 מ"ר מרפסת, 5 חדרים.  ליאת- 052-5516000

₪ 3,750,000

ברמת השרון, ברובע אלון, דירת חמישה חדרים ברחוב צדדי 
ושקט, מתוכננת לעבור פרויקט תמ״א 2 הכולל בנייה מחדש. 

כיום 129 מ"ר בנוי. ליאת 052-5516000

₪ 3,650,000

בהרצליה, דירה גדולה ומטופחת. 145 מ"ר, 5 חדרים, יחידת הורים גדולה, 
 מטבח חדיש, מרפסת שמש, 2 חניות, מחסן ומעלית, נגישות לנכים. 

משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 3,350,000
הרצליה

בהרצליה הירוקה, ברחוב אלי כהן המבוקש, דירה חדשה 5 חדרים בקומה 
3, 136 מ"ר + מרפסת 14 מ"ר, בביניין אחרי תמ"א 38, מעלית וחניה 

רוני 050-5381522, יובל 054-4510582

בתל-אביב, בשדרות ח"ן, דירת 3 חדרים שהפכו לשניים,71 מ"ר מעוצבת 
להפליא, קומה שנייה עם מעלית.

מרקו- 052-2819182

₪ 3,480,000
₪ 3,580,000

התמונה להמחשה בלבד

התמונה להמחשה בלבד



22

נכסים במחיר 4-5 מיליון ₪

ברמת השרון בלב שכונת אלון, דירת גג שקטה ומדהימה, כ-200 מ״ר בנוי, 4 חדרים גדולים, גג 40 
מ"ר ומרפסת שמש של 18 מ"ר. מירי- 054-6600401, ניר- 052-3113355

ברמת השרון, במורשה, פנטהאוס מהמם עם נוף עוצר נשימה בקומה 21. 150 מ״ר, 5 חדרים 
)במקור(, מרפסת של 50 מ״ר עם ג'קוזי מפנק. משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

ברמת השרון, במורשה, בית קסום ומשופץ, מגרש כ-400 מ״ר, בנוי כ-100 מ״ר מרפסת מקורה כ 90 מ״ר. 
סמדר- 054-3103200

ברמת השרון, בנווה גן, דירה יפיפיה של 121 מ״ר. 4 חדרים גדולים )5 במקור!(, נוף לפארק, פרקט 
בכל הבית ומטבח גרמני חדש. עינת- 054-5559029, מרקו- 052-2819182

ברמת השרון ברובע אלון במיקום מרכזי, דירת גן מדהימה על מפלס אחד משופצת מהיסוד, מגרש 
340 מ״ר, ממ"ד, 5 חדרים. ניר- 052-3113355, מירי- 054-6600401 

₪ 4,900,000

בהרצליה, גליל ים, מיני פנטהאוז קומה 9, נוף פתוח לים כניסה בעוד שנתיים, 4 חדרים, 115 מ"ר 
 בנוי, 30 מ"ר מרפסת, 2 חניות תת קרקעיות ומחסן. 

משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 4,650,000

₪ 4,400,000₪ 4,080,000

₪ 4,400,000₪ 4,100,000

התמונה להמחשה בלבד
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נכסים במחיר 5-6 מיליון ₪

ברמת השרון, ברובע אלון, קוטג׳ במצב מעולה על מגרש של כ-215  מ"ר. 238 מ״ר בנוי, 4.5 
 חדרי שינה למעלה ועוד מרתף עם כניסה נפרדת, חצר מטופחת. שתי חניות מקורות.

מירי- 054-6600401, ניר 052-3113355

ברמת השרון, בנוה מגן, בית בנוי כ-200 מ"ר על כ-450 
מ"ר מגרש, במיקום הכי טוב בשכונה. 5 חדרים בשני 

מפלסים, עטוף בירוק. שרון- 054-4299303

 ברמת השרון, מורשה, קוטג' מואר בנוי כ-250 מ״ר על מגרש 373 מ״ר. 
 5.5 חדרים, דו קומתי, סלון ומטבח רחבי ידיים ומרתף.

שרון- 054-4299303

ברמת השרון, במורשה, בית משופץ על מגרש ענק של 
630 מ״ר, בנוי 130 מ"ר. 4 חדרים, אפשרות לבניית שתי 

יחידות! שרון- 054-4299303

ברמת השרון, בהדר, קוטג׳ פנימי לאחר שיפוץ יסודי. מגרש של 
 רבע דונם, בנוי מעל ל-200 מ״ר, 5 חדרים ומרתף. 

ניר- 052-3113355, משה- 052-4483588

ברמת השרון, בקרית יערים, קוטג׳ מרווח ומשופץ, 250 מ"ר בנוי, 220 
מ"ר מגרש על אדמה פרטית. 4 חדרי שינה למעלה )מתוכם שתי סוויטות( 

ובנוסף מרתף גדול. יעל- 054-3044471, ניר- 052-3113355

 ברמת השרון, בקרית יערים, בית חדש במיקום שקט וירוק. בנוי 260 מ״ר, מרתף גדול כיחידה כ-80 מ״ר, 8 חדרים.
ניר- 052-3113355, מירי- 054-6600401 

₪ 5,890,000

ברמת השרון בנווה גן, פנטהאוז דופלקס מושקע, 6 חדרים מרפסת 
גדולה לנוף הפתוח בבניין מטופח במיקום שקט. 2 חניות ומחסן גדול 

משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 5,950,000 ₪ 5,490,000

₪ 5,200,000

₪ 5,100,000

₪ 5,500,000

₪ 5,550,000₪ 5,600,000
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 נכסים במחיר 6-7 מיליון ₪

בהרצליה פיתוח, מגרש פינתי נדיר על אדמה פרטית. 570 מ"ר עם זכויות בניה של 480 מ"ר. מרחק 
הליכה מהים במיקום מדהים! שלמה- 058-4040346

ברובע גולן רמת השרון, בית חדש מהניילונים, מודרני מעוצב מואר,חשמל חכם, מיזוג מרכזי, גימורים 
ברמה גבוה, יציאה מהירה לת"א לכניסה מיידית. מירי- 054-6600401, ניר- 052-3113355

₪ 6,400,000 ₪ 6,500,000

ברמת השרון, בקריית יערים, קוטג׳ מקסים ומשופץ. בנוי 250 מ״ר על מגרש 270 מ״ר, כולל קומת 
ילדים נפרדת, חנייה ומרתף. ליאת 052-551-6000

רמת השרון, בשכונת אלון הנעימה דירת גג משופצת, 160 מ״ר בנוי. מרפסת שמש של כ-15 
 מ"ר ועוד גג בקומה העליונה. 4 חדרי שינה ואופציה לחדר נוסף.

שרון- 054-4299303

₪ 6,250,000

בהרצליה פיתוח, בית פרטי 325 מ"ר בנוי על מגרש 425 מ"ר. 9 חדרים, כולל סוויטת הורים גדולה 
עם חדר ארונות. מטבח גדול, יחידת דיור וגינה נעימה. שלמה- 058-4040346

₪ 6,800,000₪ 6,700,000

הרצליה

ברמת השרון המערבית, מגרש פסטורלי של 
כ-460 מ״ר ברחוב ללא מוצא בשכונת המחתרות. 

קרן 054-4485612

ברמת השרון בקרית יערים, בית של פעם על מגרש של 
 חצי דונם. תמונה להמחשה בלבד.

משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 6,950,000₪ 6,300,000

התמונה להמחשה בלבד

התמונה להמחשה בלבד
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Tiran
CHANGE

טיראן
המרת מטח

באישור בנק ישראל ומשרד האוצר

Tel\Fax . 09-9546654 67 כיכר טיראן, הרצליה פיתוח טל'/פקס  רח' קדושי השואה 
 Mobile . 054-7707707 Tel\Fax, נייד.  . 09-9500449 12, הרצליה טל'/פקס.  רח' בן גוריון 

67 Kdoshei  Ha'shoa St.  Tiran square Herzliya Pituach

Approved by the bank of Israel and the finance ministry

no comission  ללא עמלה

ברמת השרון המערבית, בית מקסים על אדמה פרטית! מגרש 380 מ״ר, בנוי 330 מ״ר, 6 חדרים, 
מרתף גדול וגינה קדמית. סמדר- 054-3103200

ברמת השרון המערבית, בית פרטי במיקום שקט. בנוי 260 מ״ר על מגרש 440 מ״ר. 6 חדרים, מרתף 
ואופציה לבריכה. משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

ברמת השרון, בנווה רסקו, קוטג׳ משופץ מהיסוד בפריים לוקיישן! 200 מ״ר בנוי על 230 מ״ר מגרש. 
קרן- 054-4485612

ברמת השרון המערבית, בית פרטי בנווה רום, 400 מ״ר מגרש ו-350 בנוי. מרתף ענק כיחידה נפרדת. 
משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 6,500,000

₪ 6,950,000₪ 6,100,000

₪ 6,750,000
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נכסים במחיר 7-8 מיליון ₪

ברמת השרון, בקריית יערים, קוטג׳ בודד משופץ מהיסוד על אדמה פרטית! שקט ופסטורלי, 
בנוי 170 מ״ר מגרש 330 מ״ר, 5.5 חדרים, סוויטת הורים מפנקת!. רחלי 050-9872009

 בהרצליה פיתוח, קוטג' לשיפוץ, חניה כפולה מקורה, מחסן, גינה גדולה היקפית.
שלמה 058-4040346

₪ 7,000,000

ברמת השרון, בקריית יערים, קוטג׳ גדול ומרווח לשיפוץ, בנוי 
330 מ״ר על מגרש של 550 מ״ר. מיקום שקט, אופציה לבניית 
שתי יחידות. משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 7,500,000

ברמת השרון, נווה מגן, קוטג' חדש, 300 מ״ר בנוי על מגרש 400 מ״ר. 
 עיצוב וגימור ברמה גבוהה. כולל בריכה! 

משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 7,600,000

ברמת השרון, בקרית יערים בית פרטי על מגרש 370 מ״ר, 4 חדרי 
שינה, מרתף עם חדר משפחה ועוד חצי חדר. חצר קדמית ונוף 

לשדות. יעל- 054-3044471, שרון- 054-4299303

ברמת השרון, בקריית יערים, במיקום מצויין בעיר, מגרש קדמי של 
 חצי דונם המתאים לבניית 2 יחידות, זכויות בנייה כפרטי. 

מירי-054-6600401, ניר- 052-3113355

₪ 7,200,000

₪ 7,900,000

₪ 7,500,000

₪ 7,500,000

הרצליה

ברמת השרון, בקרית יערים בית פרטי על מגרש 370 מ״ר, 4 
חדרי שינה, מרתף עם חדר משפחה ועודחצי חדר. חצר קדמית 

ונוף לשדות. יעל- 054-3044471, שרון- 054-4299303

 ברמת השרון, בקרית יערים, מגרש פנימי של דונם אחד!
 בפריים לוקיישן עם זכויות בנייה כפרטי. 

ניר- 052-3113355, מירי- 054-6600401

₪ 7,900,000

 עסקת
 השנה!
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נכסים במחיר 8-10 מיליון ₪

ברמת השרון, בקריית יערים, בית בודד על אדמה פרטית! 400 
מ"ר בנוי על כ-400 מ"ר מגרש, 8 חדרים, טרסה הצופה לים, 

 מעלית, מרתף עם חצרות אנגליות.
מרקו- 052-2819182

ברמת השרון, ברובע גולן, קוטג׳ משופץ ע"י אדריכל ידוע, 
בנוי 350 מ״ר על מגרש של 400 מ״ר. 7 חדרים, חצר גדולה, 

 מטבח מאובזר, בנוי בחצאי מפלסים. 
ליאת- 052-5516000

 ברמת השרון הבית הכי יפה בנווה מגן! בית מעוצב אדריכלית ברמה גבוהה! בנוי 220 מ״ר על מגרש של 
כ-400 מ״ר, בריכה ו2 כניסות נפרדות! להכנס עם המזוודות. רחלי- 050-9872009

ברמת השרון, בקריית יערים, ברחוב שקט ומבוקש קוטג׳ 
 יפהפה משופץ מהיסוד. 320 מ״ר בנוי על 440 מגרש, 

 6.5 חדרים פלוס מרתף גדול וגינה משגעת! 
משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

בהרצליה, בצמרות פנטהאוס מהמם, לכניסה עם המזוודות, 220 מ"ר בנוי ועוד מרפסת 
שמש ענקית ועוד גג. שרון- 054-4299303

ברמת השרון, ברובע גולן, קוטג' חדש בנוי על מגרש 400 
מ"ר מתוכנן ברמה גבוהה, מרתף, הכנה לבריכה, הכנה 

למעלית, מיקום מצוין, נמכר כשלד. 
משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

ברמת השרון, בנווה רום קוטג׳ במיקום שקט, בנוי 260 מ"ר על מגרש 440 
 מ״ר, כולל זכויות הרחבה של כ- 100 מ"ר. פוטנציאל אדיר! 

משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

ברמת השרון, ברובע גולן, קוטג' חדש בנוי על מגרש 320 מ"ר מתוכנן ברמה 
גבוהה, יחידת הורים גדולה, הכנה לבריכה, הכנה למעלית, מיקום מצוין, 

 שקט במיוחד, נמכר כשלד. 
משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

₪ 9,500,000₪ 8,500,000₪ 8,500,000

₪ 9,000,000 ₪ 9,950,000 ₪ 8,200,000

₪ 8,500,000

₪ 8,200,000
הרצליה

התמונה להמחשה בלבד

התמונה להמחשה בלבד
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נכסי יוקרה במחיר מעל 10 מיליון ₪

ברמת השרון, בנווה רום, בית מקסים בפריים לוקיישן! 450 מ״ר, 8 חדרים. 
חדרי ילדים גדולים ומרתף מפנק כדירה!  יעל- 054-3044471

ברמת השרון, בקריית יערים, בית בודד על מגרש ענק של כ- 695 מ״ר, בנוי 550 מ״ר. 9 חדרים, 
חללים גדולים, תקרות גבוהות, שתי חניות במפלס הכניסה ובריכה. ניר- 052-3113355

ברמת השרון המערבית, בית בודד, פינתי וגבוה, בנוי 500 מ"ר על מגרש של חצי דונם. 9 חדרים, בריכת 
שחיה, סאונה, מעלית ומרתף כיחידה. נעים, מואר ומפנק! קרן- 054-4485612.

בהרצליה פיתוח, בית יוקרתי משופץ מן היסוד. 460 מ"ר בנוי על מגרש של 580 מ"ר, מרפסת 
ענקית של 110 מ״ר, 8 חדרים, ריהוט יוקרתי, בריכה, חד״כ ומרתף גדול. שלמה- 058-4040346

בהרצליה פיתוח, וילה מודרנית, תקרות גבוהות, 5 סוויטות, יחידת דיור מוארת, בית חכם, מעלית, 
בריכת שחייה, חנייה כפולה מקורה, מרוהט. שלמה- 058-4040346

רמת השרון המערבית, מגרש ענק של כ-900 מ״ר, 
באזור שקט ברחוב ללא מוצא. קרן- 054-4485612

רמת השרון המערבית, ברחוב בוסתנאי  המבוקש , בית יחודי על כ-1.1 
דונם בנוי 700 מ"ר. סמדר- 054-3103200

הרצליה

התמונה להמחשה בלבד
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בארסוף, בית עם נוף נהדר לים, מגרש 700 מ״ר ו-480 מ"ר בנוי. 
 שלושה מפלסים, יציאה לחצר גדולה עם בריכה, אדמה פרטית.

 יובל- 054-4510582, שלמה- 058-4040346

ברמת השרון, בקריית יערים, קרקע פרטית ברחוב שקט ללא 
מוצא. מגרש 826 מ״ר, 495 מ״ר בנוי, מואר ומרשים. אפשרות 

ליזמות לבניית שתי יחידות. ליאורה- 050-5251170

רמת השרון המערבית, בית חדש 300 מ"ר בנוי ומושקע ברמה 
גבוהה עם בריכה, על מגרש 380 מ"ר, מרתף עם כניסה נפרדת, 

 לכניסה עם המזוודות. אדריכלות ברמה אחרת! 
משה- 052-4483588, יונית- 058-4988455

ברמת השרון, בקריית יערים, אחוזת יוקרה מרהיבה עם בריכה, 
מתוכננת ומעוצבת בסגנון ניאו-קלאסי ובנויה במפרט הגבוה 

 ביותר. בנוי 700 מ״ר על מגרש 750 מ״ר.
ליאת- 052-5516000

בכפר שמריהו, בית עם שטח ענק ברחוב הכי יוקרתי ושקט. 
מגרש של 5 דונם, 9 חדרים בוילה ענקית של כ-900 מ״ר ועוד 

זכויות בנייה. ברטין- 054-2661212

ברמת השרון, ברובע גולן, בית על מגרש של 800 מ"ר, בנוי 500 
מ"ר. פינתי, גבוה, מושקע ומפנק, כולל סוויטות ובריכה גדולה. 

יעל- 054-3044471

ברמת השרון המערבית, קוטג' 330 מ"ר על חצי דונם במיקום 
מעולה, בעל שטח אירוח גדול ומרשים. משופץ עם בריכה, 

חניה כפולה, קומת גג ומרתף. שרון- 054-4299303

ברמת השרון, במערבית בית מהמם, חדשני ומיוחד. בפריים 
 לוקשיין, שקט מואר ויפה מגרש כ-350 מ"ר, בנוי 330 מ"ר.

סמדר- 054-3103200

ברמת השרון, מגרש מדהים כ-700 מ״ר  בקרית יערים ל-4 יחידות 
 במיקום פריים לוקיישן פוטנציאל מדהים ליזמים וקבלנים. 

חובה לראות.  ניר לוי - 052-3113355
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לרובנו, קניה או מכירה של בית מגורים היא אחת העסקאות 
ככל  טבעי,  באופן  בחיים.  ביותר  והמשמעותיות  הגדולות 
שעסקה יקרה ומשמעותית יותר, הסיכון גדל - מחיר "הטעות" 
בביצוע העסקה גדול יותר, ולכן מעורר חששות ולחצים גדולים 
הנוגעים  בסיסיים  עקרונות  מספר  אביא  זה  במאמר  בהתאם. 
או  קניית  בעת  ליישם  שכדאי  עצות  וכמה  החלטות,  לקבלת 

מכירת נכס נדל"ן. 
הדבר הבסיסי והחשוב ביותר שכדאי לזכור הוא, שהחלטות הן 
כלכליים  בנושאים  כי  נהוג לחשוב  היה  רציונאלי. בעבר  לא  עניין 
ומבצע החלטות כלכליות שקולות,  האדם פועל באופן רציונאלי 
דניאל  כשהפסיכולוגים  בשנת-2002,  סופית  השתנתה  העמדה 
כהנמן ועמוס טברסקי זכו בפרס נובל לאחר שהוכיחו כי בני אדם 

אינם מקבלים החלטות כלכליות באופן רציונאלי.
במחקריהם הצביעו על כמה הטיות קוגניטיביות בנוגע לקבלת 

החלטות:
העדפת המצב הקיים - מול אפשרות לשיפור, שכרוך בה סיכון 
יעדיפו כמעט  "אזור הנוחות". אנשים  זה מה שנקרא   - מסוים 
תמיד ובאופן מובנה את המצב הקיים, גם אם הוא פחות טוב, 
רק כדי להימנע מתשלום המחיר הפסיכולוגי של טעות או הפסד 

אפשריים. 
שנאת הפסד- בני אדם מייחסים להפסד משקל רב יותר מסיכוי 
לרווח באותו סכום עצמו. ובמילים אחרות, "מרירותו של הכישלון 

כפולה ממתיקותה של ההצלחה".
כלשהי  החלטה  בעיית  לאנשים  נציג  אם  ההיצג-  תוצאת 
בחלופה  שליליים  ובמונחים  אחת,  בחלופה  חיוביים  במונחים 
האחרת, הם יעדיפו את האפשרות החיובית על השלילית, גם אם 

שתי החלופות זהות לחלוטין מבחינת הסיכוי לרווח או להפסד .
החלטה  לפיו  קוו",  הסטטוס  "אפקט  הוא  כאן  שפועל  מה 
פאסיבית )"להישאר"( קלה בהרבה מהחלטה אקטיבית )"לשנות"(. 
יחוס  לנקודת  זקוק  שהמוח  במחקריו  מראה  אריאלי  דן  פרופ' 
ימצא אחת  הוא  כזו,  נקודה  לו  נספק  לא  אם  )"עוגן"(.  להשוואה 
בעצמו, גם אם אין בה היגיון. אריאלי מוכיח שהנטייה האנושית 
ולהימנע  ביניהם,  להשוות  שקל  דברים  בין  בהשוואות  להתמקד 
עצום  קושי  יוצרת  בניהם,  להשוות  שקשה  דברים  מלהשוות 

בקבלת החלטות משמעותיות.
כך, אם אתם רוצים לקנות דירה, תעדיפו שלא להסתכן )גם אם 
מדובר בהחלטה כלכלית נהדרת!( וכל קושי פעוט בתהליך עלול 
להימנע מכאב  כדי  רק  "לרדת" מהעסקה,  עבורכם תרוץ  לשמש 

זהירות, הגורם האנושי
מחקרים מראים כי בהחלטות גורליות כגון קניה ומכירה של דירה, הנטייה האנושית 

מובילה אותנו לקבלת החלטות לא רציונליות - איך מתגברים על זה?

פסיכולוגי. אותם עקרונות תקפים גם במכירת דירה, ולכן תחששו 
לשחרר  כדי  המכירה,  את  לפוצץ  יכול  פעוט  עניין  וכל  מתקלות 

אתכם מהכאב האפשרי של "טעות".
חשוב לזכור כי אין תחליף לשיקול דעתכם- האחריות וההחלטה 
היא שלכם. יחד עם זאת, אם תפעלו לפי ההמלצות הבאות, תגדילו 

את סיכוייכם לקבל החלטות טובות ומדויקות יותר: 
רגשית  וטעונים  אובייקטיבים  לא  שאתם  העובדה  את  קבלו 
כלפי הבית שגרתם בו, ולכן אינכם יכולים להעריך נכונה את מידת 

סחירותו, יתרונותיו, חסרונותיו ושוויו הכספי האמיתי. 
התייעצו עם בעלי מקצוע ואל תתפתו לעשות הכל לבד. למדו 

מטעויותיהם של אחרים וחסכו לעצמכם את השלב הזה.
הקפידו על ליווי צמוד של אנשי מקצוע אמינים, שינטרלו את 
ההטיות הקוגניטיביות שהזכרנו. איש מקצוע יכול להעריך בצורה 
מעורב  שאינו  משום  הסיכונים,  מול  הסיכויים  את  יותר  טובה 

רגשית כמותכם בעסקה.
לעיתים  בעצמכם-  הראשוני  המו"מ  את  מלנהל  הימנעו 
קרובות עסקאות נופלות על דברים של מה בכך, בשל מעורבות 
רגשית, עדיף שתיכנסו לתמונה רק לאחר שיש הסכמה עקרונית 

מהצד השני.
כקוני דירה, בצעו עבודה מקדימה לפני שאתם מתחילים לחפש:

בררו לעצמכם מהם הפרמטרים שחשובים לכם. 
וודאו שהפרמטרים מדידים וברי השוואה. 

שטח,  )לדוגמא:  ליבכם  לנטיית  בהתאם  היררכית,  אותם  דרגו 
קומה, מחיר, מעלית, מרחק ממוסדות ציבור, כיווני אויר, וכו'( 

 .Must Have לבין Nice to Have הבחינו בין
אל תתפתו לראות נכנסים שלא עומדים בפרמטרים שהגדרתם.
מצאתם נכס מתאים? הפסיקו לראות נכסים נוספים, עד שאתם 
מקבלים החלטה לגביו. כשאתם "פוחדים" לפספס נכס אחר, שעוד 
לא ראיתם, אתם נופלים לבור של "שנאת ההפסד" ובסופו של דבר 

אתם מכניסים עצמכם לסחרור ובלבול. 
ריבוי אפשרויות בחירה יוצר בלבול- העדיפו בכל פעם לראות 

מספר מצומצם של נכסים )2-4(.

בעל  החלטות,  לקבלת  ומאמן  פסיכותרפיסט  הוא  ערד  אודי 
קליניקה לטיפול רגשי ואימון ברמת השרון. מלווה אנשים בתהליכי 
עסקים,  יחסים,  מערכות  קריירה,  לשינוי  בנוגע  החלטות  קבלת 
כיוון לימודים והתפתחות אישית. ניתן לפנות ל-052-5675969 או 

www.udiarad.co.il :באמצעות האתר

מאת  אודי ערד

אודי ערד

פרופסור דן אריאלי 
מוכיח שהנטייה 

האנושית להתמקד 
בהשוואות בין 

דברים שקל להשוות 
ביניהם, ולהימנע 
מלהשוות דברים 
שקשה להשוות 

בניהם, יוצרת 
קושי עצום בקבלת 

החלטות משמעותיות



קרן ונדרהורן
054-448-5612

מרקו וולמן
052-281-9182

סמדר זילברברג
054-310-3200

משה חבר
052-448-3588

יעל גלוזברג
054-304-4471

רוני שטופר
050-5381522

מאיר גלוזברג
054-304-4472

שלמה אלבז
058-404-0346

ליאת ערד
052-551-6000

יונית נאמן
058-498-8455

יובל גריסריו
054-4510582

יואב הרפז
054-7282730

רחלי בליסנה
050-987-2009

ברטין להב
054-266-1212

ליאורה ספקטור
050-525-1170

מירי אורון
054-660-0401

ניר לוי
052-311-3355

עינת הרצוג
054-555-9029

רמה אחת מעל.
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סניפים ברמת השרון:
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רמת השרון: 03-5499776  | נמל ת׳׳א: 03-5467970
ראשל׳׳צ: 03-9612213 | חיפה: 04-8491540

מטבחים ומוצרים משלימים


