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עם פתיחת השנה החדשה, אני נרגשת לשתף אתכם בהודעה על פתיחת המשרד הרביעי שלנו בארץ והראשון שלנו בהרצליה! 

במשרדנו החדש בהרצליה פועל צוות מנוסה ומלא מוטיבציה, בהנהגתו של מרקו וולמן, סוכן ותיק של ריל קפיטל, בעל ניסיון 
ניהולי עשיר בתחום הפיננסים והבנקאות.

בנוסף, בימים אלה אנו בתהליך ההקמה של משרד חדש בתל אביב, ובעיצומו של תהליך גיוס של צוות תוסס לא פחות. 
הצוות בתל אביב ינוהל על ידי ליאורה מייגנרס-אוזן, בעלת ניסיון עשיר בשיווק בכלל ובפרויקטים בתחום הנדל"ן בפרט. 

ריל קפיטל מייבאת את שיטות השיווק המתקדמות ביותר ממשרדינו בקנדה, בדגש מיוחד על הפן הטכנולוגי, אשר ישרת 
את הלקוחות באפליקציות שטרם יושמו בארץ. אנו נמצאים בשלבי הסיום של השקת האתר החדש שלנו, רמה אחת מעל. 

יום,   - בנוער ממשפחות קשות  - מיזם לתמיכה  מעודד"  "קפה  לכל העשייה, התחייבנו לתמוך במיזם קהילתי,  ובמקביל 
לעידוד הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל. כל זאת מתוך אמונה בחשיבות השילוב בין העבודה השוטפת שלנו לבין רגישות 

לסביבה בה אנו חיים ועזרה לזולת. 

גם בעסקי הנדל"ן אנו שמים דגש על שרות ונתינה, הרבה מעבר לתגמול הכספי.

מקווה שתיהנו ממגזין זה,

שנה נפלאה ופורייה!

 ליאת ערד,
מנכ"לית ריל קפיטל

ברוכים הבאים למגזין הסתיו של ריל קפיטל!

 יעל גלוזברג, 
בעלים, ריל קפיטל 

 ליאת ערד, 
מנכ"ל ריל קפיטל 



E x c e p t i o n a l  P r o p e r t y  f o r  E x c e p t i o n a l  P e o p l e

בתי יוקרה בני 335 מ"ר בנוי | בריכת גלישה פרטית | מעלית פנימית 

גימור יוקרתי | מאסטר הורים כ-50 מ"ר | 4 סוויטות מלאות

רחוב פנימי  שתי חניות מקורות  אדריכלות: עודד ואליזיבת טל

פרויקט יחודי ביופיו מול הים, במרחק הליכה מהחוף

09-9779183 | 054-4505011  - *8914 | טל:  219, הרצליה  - וינגייט  משרד מכירות 

תקרות 

גבוהות

3.75 מ'
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עמוד תומך ועקשן מתגלה במפתיע באמצע תהליך השיפוץ - מה עושים עם תכנון החלל שרצינו? 
איך נשלב את הגילוי המפתיע בעיצוב הבית? כמה רעיונות שיהפכו את המשבר להזדמנות

מאת  שלומית גליקס

שלומית גליקס

אז הכנתם כבר את תכנית השיפוץ, מצאתם קבלן שיפוצים, 
התחלתם לרכוש חומרי גלם, פינטזתם על צבע הקירות, והשיפוץ 
החל כמתוכנן. הקבלן החל לשבור את הקירות ולפתע - עמוד! 
עמוד תומך ונסתר התגלה בדירה, כזה שלא ציפיתם לו, ובוודאי 
שלא הופיע בתוכנית הקבלן המקורית, ואם לא די בזה, גם לא 

ניתן להזיזו מסיבות של בטיחות מבנית. 
לוחות  על  מתלונן  הקבלן  נעצר,  השיפוץ  קטסטרופה!  איזו 
מאשר  לא  הקונסטרוקטור  כספיות,  תוספות  ודורש  הזמנים 
ביטול של העמוד, ואתם לחוצים ונדרשים למצוא פתרונות. כל 
הכבוד לעמוד התומך, שעשה את עבודתו נאמנה לאורך עשורים- 
אבל מה עם תכנון החלל שרצינו? איך נשלב עמוד תומך בעיצוב 
הבית? ואיך ממשיכים את השיפוץ למרות המשבר הפתאומי? 

הנה כמה רעיונות שיהפכו את הלימון ללימונדה:

נגרות - פתרון מתוחכם ואסתטי להעלמת העמוד מתאפשר   .1
עם תכנון נגרות נכון. ניתן להטמיע באופן מלא את העמוד, למשל 
אלו  כאשר  הבגדים,  בארונות  או  הגבוהים  המטבח  בארונות 
מגיעים עד התקרה ומסתירים בתוכם את העמוד התומך. במידה 
ואי אפשר להעלים את העמוד לחלוטין, ניתן לשלב את העמוד 
מדפים  עם  בספרייה  כתומך  למשל,  בריהוט-  משלים  כפרט 

פתוחים או משולב ביחידת נגרות דקורטיבית. 
חיפוי – הפתרון הזה מתאים למצבים בהם אי אפשר להטמיע   .2
או להסתיר את העמוד, ואז, כחלופה נזיז אותו לקדמת הבמה, 
מגוון  ישנן  עיצובי.  כאלמנט  שלו  והדגשה  הבלטה  כדי  תוך 
צריך  החיפוי  כאשר  חומרים,  בשלל  העמוד  לחיפוי  אופציות 
להתאים לקונספט העיצובי של החלל. כך למשל, פלטות ענקיות 
של גרניט פורצלן יוסיפו למראה מודרני ועוצמתי, בריקים מחימר 
"לופטי", חיפוי ברזל או  יעצימו מראה כפרי או  או אבן טבעית 
קרניז  ואורבני,  תעשייתי  למראה  מאד  יתרמו  אדריכלי  בטון 

הופכים עמוד
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וחיפוי  קלאסי,  פריזאי  שיק  יכניסו  פולימריים  מלואה  וחיפויי 
עץ בין אם תלת ממדי או פורניר שטוח, ידגישו סגנון קלאסי או 
מודרני. חלופה פשוטה ליישום וביצוע, היא לצבוע את העמודים 
בגוון צבע בגימור משי, בטקסטורת צביעה ייחודית, או לחילופין, 
להשאיר אותו חף ונקי בחלל. מומלץ להשתמש בחיפוי הנבחר 
בעוד אזור/קיר בבית, להשלמת והדגשת המראה והתוצאה, תוך 

הקפדה על המינון המדויק והנכון בחלל. 
נוספת  טכניקה   – המקורי  הבטון  או  הסיליקט  אבן  חשיפת   .3
בחלל,  עיצובי  לאלמנט  והפיכתו  לקדמת הבמה  להזזת העמוד 
היא חשיפת העמוד מצבע וחלקי טיח והבאתו למצבו המקורי 
הגולמי והגס. הטכניקה הזו מגדירה שפה עיצובית שונה, בסגנון 
תעשייתי תוסס ובועט ,כזו שניתן למצוא בלופטים ניו-יורקיים 
או במבנים מסחריים שהוסבו למבנים פרטיים. הטכניקה דורשת 

מיומנות בביצוע, אך התוצאה בהחלט לא שגרתית ואמיצה. 
מאלמנט  לחלק  העמוד  את  נהפוך   – לאלמנט  הצמדה   .4
מרכזי,  באזור  נמצא  העמוד  אם  בחלל.  עיצובי  או  פונקציונלי 
במטבח למשל, ניתן להצמיד את העמוד לאי. האי יכול לעמוד 
מלא,  באופן  לעטוף  או  חלקית  אותו  לעטוף  אליו,  בסמיכות 
כאילו צומח מתוכו. ניתן להאריך את העמוד ולהשתמש בעמוד 
כדופן לארונות מטבח גבוהים- כמובן, בכפוף למיקומו. אף ניתן 
להשתמש בו כסמן לחלוקת החלל ולמקם בסמוך אליו רהיט, או 

לשלב אותו כהמשך למחיצה דקורטיבית בחלל.
אם לא הסתייעתם במעצב מקצועי עד כה, זה הזמן להכניס 
כזה לתמונה. ישנן עוד דרכים רבות להתמודד עם עמודים ועוד 
"הפתעות" כגון קורות, קולטנים, מדרגות המחלקות את החלל 
ועוד, כאלה הצצות במפתיע, ואחרות הדורשות היערכות וטיפול 
מראש במהלך שיפוץ בתים ישנים. כדאי ומומלץ להיעזר בניסיון 
ויוכל  של איש מקצוע, המתמודד תכופות עם הפתעות כאלה, 

להתאים את הפתרון הנכון לבית ולאנשים החיים בתוכו. 

שלומית גליקס היא בעלת משרד לעיצוב פנים ברמת 
 השרון, עוסקת בתכנון בתים פרטיים ודירות בתהליך 

 שיפוץ, בנייה ופרויקטיי יזמות. טלפון 054-9222503,
 www.shlomitgliks.co.il

צילום: עודד סמדר, איתי בנית

ישנן מגוון אופציות 
לחיפוי העמוד 

בשלל חומרים, 
כאשר החיפוי צריך 
להתאים לקונספט 

העיצובי של החלל. 
כך למשל, פלטות 
של גרניט פורצלן 

יוסיפו למראה 
מודרני ועוצמתי, 

ובריקים מחימר או 
אבן טבעית יעצימו 

מראה כפרי

השיפוץ נעצר, 
הקבלן מתלונן על 

לוחות הזמנים ודורש 
תוספות כספיות, 

הקונסטרוקטור 
לא מאשר ביטול 

של העמוד, ואתם 
לחוצים ונדרשים 

למצוא פתרונות

עמוד מוסתר ביחידת נגרות דקורטיבית
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נקודת המוצא שלנו בדיון זה, היא שמס הרכישה המוטל על 
רכישת דירת מגורים יחידה, הוא בשיעור קטן יותר ממס הרכישה 

המוטל על רכישת דירה שאינה דירה יחידה.
תא  "חזקת  קובע  ורכישה(  )שבח  מקרקעין  מיסוי  חוק 
משפחתי". על פי חזקה זו, מוגדר תא משפחתי -בני זוג וילדיהם 
מגורים. בהתאם  דירת  רכישת  לעניין  כרוכש אחד,  גיל -18  עד 
לכך, אם למשל לאחד מבני הזוג דירה בבעלותו, כאשר בני הזוג 
ירצו לרכוש דירה במשותף - הם יצטרכו לשלם מס רכישה מלא, 

ולא מס רכישה מופחת, המשולם עבור רכישת דירה יחידה.
בע"א 3185/03  בתיק מנהל מס שבח מקרקעין מרכז נגד שחר 
פלם, קבע בית המשפט העליון שכאשר בני הזוג חתמו על הסכם 
ממון להפרדת הרכוש ביניהם, ולאחד מבני הזוג דירה שנרכשה 
על ידו לפני הנישואין, אזי כאשר הם ירכשו דירה משותפת לאחר 
הנישואין, היא תחשב כדירתו היחידה של בן הזוג השני. בהתאם 
לכך, בן הזוג שבבעלותו דירה מלפני הנישואין ישלם מס רכישה 

מלא על רכישת חלקו בדירה החדשה.
ביצוע  זה, רשות המיסים הוציאה הוראת  דין  בעקבות פסק 

מיסוי מקרקעין מס' 5/2011. הוראה זו קובעת כי:
 "הלכת פלם" חלה בין אם יש הסכם ממון ובין אם לאו. כלומר, 
גם אם אין הסכם ממון, חזקת התא המשפחתי לא תחול בנוגע 
לדירות שנרכשו על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין. יחד עם 
זאת, לכלל האמור מספר חריגים, וחזקת התא המשפחתי תחול 
בדירה  התגוררו  הזוג  בני  הבאים:  המקרים  אחד  מתקיים  אם 
שנרכשה לפני הנישואין; בני הזוג מימנו במשותף את הרכישה של 
דירה זו; בני הזוג שילמו את המשכנתא במשותף; דמי השכירות 

עבור דירה זו משולמים לחשבון בנק משותף של בני הזוג.  
 במקרה בו הדירה שנרכשה במהלך הנישואין נרכשה על ידי בן 
זוג אחד, בעוד שלבן הזוג השני יש דירה שנרכשה על ידו לפני 
התא  חזקת  את  להחיל  יש  כיצד  השאלה  נשאלת  הנישואין, 
שיש  היא,  הביצוע  בחוזר  המיסים  רשות  עמדת  המשפחתי. 
לראות את בן הזוג שבבעלותו דירה מלפני הנישואין, כמי שיש לו 
דירה נוספת שנרכשה במהלך הנישואין, על אף העובדה שבן הזוג 
השני רכש אותה על שמו בלבד. לכן, את בן הזוג שיש בבעלותו 
דירה מלפני הנישואין יראו כמי שרכש דירת מגורים נוספת, ויחול 
עליו מס רכישה בשל דירה שנייה, ואילו את בן הזוג השני יראו 

כמי שרכש דירה יחידה. 

שלי, שלך, שלנו
 האם בן זוג זכאי להקלה במס רכישה עבור דירה יחידה, כאשר לבן הזוג 

השני יש דירה נוספת מלפני הנישואין? הנה מה שכדאי לדעת

הזוג  מבני  לאחד  כאשר  מקרקעין,  מיסוי  של  בהיבט  לפיכך, 
דירה שנרכשה לפני הנישואין, מומלץ לבני זוג לחתום על הסכם 
ממון. אמנם, כאמור, עמדת רשות המיסים היא שגם אם אין הסכם 
בנוגע לדירות שנרכשו  ממון, חזקת התא המשפחתי לא תחול 
ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין. יחד עם זאת, קיומו של  על 
הסכם ממון מסייע מבחינה ראייתית לשכנע את רשות המיסים 
שחזקת התא המשפחתי לא חלה במקרים האמורים. בעניין זה 
יש להדגיש שעריכת הסכם ממון לאחר שנים של נישואין ובסמוך 
לעסקת רכישת דירה, עלולה להיראות לרשות המיסים כניסיון 

להימנע מתשלום מס. 
לאחרונה, ייצג משרדנו זוג שרכש במשותף בית בקיסריה. לבני 
הזוג אין הסכם ממון. לבעל יש דירה בבעלותו, אשר נרכשה לפני 
חזקת  המיסים,  רשות  של  הביצוע  להוראת  בהתאם  הנישואין. 
ידי הבעל  על  לדירה שנרכשה  בנוגע  לא חלה  התא המשפחתי 
לפני הנישואין. בנוסף, בני הזוג יכלו להוכיח שגם החריגים לכלל 
זה לא חלים עליהם. בהתאם לכך, בת הזוג שילמה מס רכישה 
מופחת של דירה יחידה לגבי חלקה בזכויות הבעלות בבית, בעוד 
שהבעל שילם מס רכישה בגין חלקו בבית החדש בשיעור המוטל 
על רכישת דירה שאינה דירה יחידה. בכך חסכו בני הזוג תשלום 

מס רכישה בסכום של כ-150,000 ש"ח.  

עורכת הדין קרין לב מתמחה בדיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין 
 lev-lawoffice.co.il :ודיני הירושה. מידע נוסף באתר האינטרנט

 052-2550780

מאת  עו"ד קרין לב 

גם אם אין הסכם 
ממון, "חזקת 

התא המשפחתי" 
לא תחול בנוגע 

לדירות שנרכשו 
על ידי  אחד 

מבני הזוג לפני 
 הנישואין.

יחד עם זאת, 
לכלל האמור 
מספר חריגים

עו"ד קרין לב

מדור              משפטי 
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מאת  עו"ד אביחי גולדנברג
אחד  בביקור  להסתפק  שלא  רצוי   - והשכונה  הבית  בדיקת 
בלבד בבית, אלא לבקר בו בימים ובשעות שונים, )באור יום, בערב 
כיווני  ובסופ"ש(. בדקו את מצבו הפיזי של הבית, דרכי הגישה, 
אויר, אנטנות סלולריות, משחן חברת חשמל, בתי ספר, תחבורה 

עירונית מבני ציבור בסביבה, רעש וכיו"ב. 
פיזית  בדקו  להתבייש!  לא   - תקינות?  הבית  מערכות  האם 
את תקינות מכלול מערכות הבית כגון: חלונות ותריסים, מערכת 
בקירות,  סדקים  ארונות,  ברזים,  השקיה,  אזעקה,  אוויר,  מיזוג 
סימני רטיבות המעידים על נזילות ו/או חדירת מי גשמים, וכיו"ב. 
בדיקת הזכויות בנכס )באמצעות אדריכל, שמאי, או בעירייה( 
האם הבית נבנה על פי היתר בתוקף? האם יש זכויות בניה נוספות 
נוצלו? בדקו חריגות בניה, תוכניות עירייה לאזור )הרחבת  שלא 
ועוד(,  ציבוריות  גינות  עירונית,  תחבורה  ספר,  בתי  כבישים, 
הפקעות צפויות, יעוד הנכס, צווי הריסה או צווים אחרים ביחס 

לנכס, טופס 4 קיים וכד'. 
- בדקו אחוזי בניה קיימים, מיקום עמודים  מתכננים לשפץ? 
תומכים, תב"ע קיימת וכיו"ב – רצוי להתייעץ עם מהנדס ואדריכל.
מהו השטח הנרכש בפועל? ראשית, בדקו מול חשבון הארנונה, 
המהווה בדרך כלל אינדיקציה טובה יותר של הבנוי בפועל. ניתן 
המגרש  שטח  את  יוודא  אשר  מקצועי,  מודד  שרותי  לשכור  גם 

והשטח הבנוי אל מול התוכניות ואל מול היתר הבניה.  
תוכלו  המסים  רשות  באתר   - ריאלי?  המבוקש  המחיר  האם 
לגבי  היסטוריים  נתונים  מופיעים  בו  נדל"ן,  מידע  במאגר  לעיין 
בתים,  סוגי  חלקה,  גוש  מספרי  )לפי  דירה  קניית  עסקאות 
תאריכים, וכו'(, אשר בוצעו בשנים האחרונות באזור. מומלץ גם 

להתייעץ עם מתווכים העובדים בשכונה.
פרטית?  בבעלות  או  ישראל  מקרקעי  מנהל  בבעלות  המגרש 
במידה ומדובר בקרקע מנהל או קק"ל, ישנן משמעויות הנובעות מכך 
)דבר שבד"כ מתבטא במחיר נמוך ביחס לבעלות פרטית(. במקרה 
לרשום  מעבר  נוספת  לבניה  ואישורים  תשלומים  נדרשים:  כזה 
בהסכם החכירה הקיים. תשלום הדמי חכירה בתום תקופת החכירה 

הנוכחית וכן אישור המנהל למכירת הנכס )בעיקר פרוצדורלי(. 
קרקעות  להעביר  המנהל  מאפשר  שבה  מגמה  קיימת  היום 
לבעלות פרטית תמורת תשלום. שווה לבדוק את כדאיות העניין.

מהו מחיר הרכישה בפועל? – חשוב לתכנן מראש את התקציב 
עמלת  רכישה,  מס  הבית,  מחיר  את:  הכולל  לרכישה,  המיועד 
תיווך, עמלת עו"ד, הוצאות לקיחת משכנתא ופתיחת תיק, שיפוץ 

נדרש ורכישת ציוד חשמלי וריהוט.
משכנתא? – אם חלק מהרכישה תמומן ע"י משכנתא – חשוב!!! 
לקבל אישור עקרוני מהבנק טרם החתימה על החוזה. חוזי רכישה 
כוללים סעיף לפיו אי-קבלת משכנתא ו/או עיכוב בקבלתה על ידי 
הרוכש, מכל סיבה שהיא, לא יהוו עילה מוצדקת מצדכם לביטול 
החוזה. במקרה שלא תקבלו בפועל את ההלוואה מהבנק, אתם 
נעים של  לא  למצב  להיקלע  ועלולים  ביותר  גבוה  סיכון  נוטלים 
הפרה יסודית של ההסכם מצדכם, עם סכנה לתשלום פיצוי כספי 
בסכום קבוע מראש וגבוה. לכן חשוב לקבל קודם אישור עקרוני 

מהבנק, מפורט ככל הניתן.
מו"מ עם המוכר – בישיבת המו"מ עם המוכר יש לדון בנושאים 
רשימת  החזקה,  מסירת  מועד  התשלום,  תנאי  המחיר,  הבאים: 
הריהוט והציוד שנשאר בבית, האם יש חריגות בניה, חובות המוכר 
)תשלומים  למועד המכירה  עד  וההיטלים  כל המיסים  לתשלום 

למנהל, היטל השבחה, דמי חכירה ועוד(. 
בתחום  שהתמחותו  בדקו  ניסיון-  ובעל  מקצועי  עו"ד  שכרו 
וזמין  פנוי  אכן  שעוה"ד  בדקו  מיסוי.  היבטי  לרבות  המקרקעין, 
לנהל מו"מ עבורכם בלוחות הזמנים הנדרשים והכי חשוב - שיש 

לכם כימיה עם עוה"ד.
אל תתביישו לבקש   - לפני החתימה  קראו היטב את החוזה 
מופיעים  שסיכמתם  המסחריים  התנאים  שכל  בדקו  הבהרות, 
בחוזה, ודאו שמצורף לחוזה נסח טאבו עדכני )לוודא שאכן המוכר 
חתימת  בעת  המשולם  המקדמה,  שסכום  דאגו  הבעלים(,  הוא 
החוזה, יוחזק בנאמנות ע"י עורך דין, עד רישום בפועל של הערת 

האזהרה לטובתכם בטאבו ורק אז ישוחרר לידי המוכר.
סדר בניירת – ציינו מועדי תשלומים הבאים )לוודא מול הבנק 
קבלת מימון בהתאם(, ואת יום מסירת החזקה. שמרו על תיוק 
אישור  חוזה,   – לעסקה  הקשורים  המסמכים  כל  של  מסודר 
תשלום, העתקי שיקים ששילמתם, חשבוניות ששילמתם )כגון: 
מס רכישה, שכר טרחת עו"ד דמי תיווך, שיפוצים, עלות שמאי, 

מסמכי המשכנתא, צילומי שיקים, וכיו"ב.
בהצלחה!!

עו"ד אביחי גולדנברג הינו בעל 20 שנות ניסיון בתחום 
החוזים, בדגש על מקרקעין. מרצה בנושא השקעות 

נדל"ן והשבחת נכסים. לתיאום פגישה: 054-3330155 
התקווה 29 רמת השרון

המדריך לקונה דירה- חלק א'
סוף סוף מצאתם את הבית שחיפשתם- ומה עכשיו? הנה כמה דברים שכדאי וחשוב 

לבדוק לפני חתימת החוזה

חשוב מאד לקבל אישור 
עקרוני מהבנק טרם 
החתימה על החוזה. 
חוזי רכישה כוללים 

סעיף לפיו אי-קבלת 
משכנתא ו/או עיכוב 

בקבלתה על ידי הרוכש, 
מכל סיבה שהיא, לא 

יהוו עילה מוצדקת 
מצדכם לביטול החוזה

מדור              משפטי 

עו"ד אביחי גולדנברג
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 38 תמ"א  של  רבים  לפרויקטים  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
מקבלים  יזם,  בוחרים  דיירים  המקרים  ברוב  תאוצה.  שתופסים 
ממנו הצעה לתכנון הפרויקט ולתמורות שיקבלו, ורק לאחר מכן 
יהיה  מי  שסגרתם  שמרגע  אלא  מטעמם.  מקצוע  לבעלי  פונים 
)או  תקבלו  מטרים  וכמה  שלכם  החדש  הבניין  יראה  איך  היזם, 
נותר  לא  ליועצים מטעמכם  לדירה החדשה שלכם-  לא תקבלו( 
כמעט מה לעשות בנוגע לתמורות שתקבלו. על כן, לפני שאתם 
לכם  טיפים שיעזרו  כמה  הנה  על הסכם,  ליזם  מתפתים לחתום 

לקבל החלטה מושכלת:
בעלי  מול  ההליך  בכל  תטפל  אשר   – דיירים  נציגות  בחירת 
המקצוע, היא תנאי חשוב להצלחת הפרויקט. חשוב מאוד שנציגות 
הדיירים שנבחרה תנהג בשקיפות ובכבוד לכלל הדיירים. קיימים 
והדבר  אחר,  מדייר  שונה  תמורה  יקבל  מסוים  דייר  בהם  מקרים 
עלול להוביל למחלוקות מיותרות. תמורה שונה בין הדיירים עלולה 
לקרות בשל נסיבות משפטיות ותכנוניות , ולכן רצוי כי לאורך כל 

הפרויקט תהיה שקיפות של הנציגות למול כלל הדיירים. 
גם כשמרבית הדיירים מעוניינים לקדם את  בחלק מהמקרים, 
הפרויקט, נתוני הבניין וסביבתו עלולים להקשות על היציאה לדרך. 
הנה כמה דברים קריטיים שיש לבדוק, עוד בטרם מתחילים לדון 

עם היזם:
בדיקה מקדמית של זכויות הבנייה- יציאה לפרויקט תמ"א 38 
משפיעה באופן משמעותי על איכות חיי השכנים שעלולים להתנגד 
למהלך, ולכן גם לתושבי השכונה וגם לרשות המקומית יש זכות 
הרשאות  מתן  בנושא  מדיניות  גיבשו  כבר  רבות  עיריות  להתנגד. 
בדיקה  הוא  כזה  לפרויקט  ביציאה  הראשון  הטיפ   .38 לתמ"א 
מקדמית של זכויות הבנייה, ההתניות והמגבלות של העיריה, לפני 

שהולכים שבי אחרי הבטחות היזם וחותמים על הסכם כובל.
 בדיקת כדאיות הפרויקט- חושבים שיש לכם דירה בעלת ערך 
גבוה בלב אזור הביקוש, ולכן פרויקט תמ"א 38 הינו פרויקט בטוח, 
שקל להוציאו מהכוח אל הפועל? המציאות מראה אחרת: בהרבה 
מגרשים קטנים בדיקות ההיתכנות מראות שלמרות הערך הגבוה 
כדאיות  בעל  פרויקט  לתכנן  אפשרות  ליזמים  אין  הקרקע,  של 
כלכלית. מגרש קטן יכול ליצור בעיות שמקשות מאוד על הביצוע, 
וישנם רובעים ומתחמים בהם הזכויות שניתנות לבנייה מצומצמות 
במיוחד, וכך מאיינות את כדאיות היזם. זאת גם הסיבה שעיריות 
פרויקטים  פני  על  גדולים  במתחמים  פרויקטים  מעדיפות  רבות 

למגרשים בודדים.
ואת  הבניה  זכויות  את  שבדקתם  אחרי  דין-  עורך  של  ליווי 
ככל  מהר  דין  לעורך  לפנות  כדאי  באזור,  שלכם  העיריה  מדיניות 

תמ"א 38 לא תמה
 נכנסים להליך של פינוי בינוי או תמ"א 38? כמה דברים חשובים שכדאי לדעת רגע לפני

האפשר. רצוי מאוד שהעורך דין שמטפל בפרויקט מטעם הדיירים 
לא יהיה אחד הדיירים או קרובו, אלא מישהו ניטרלי, שאינו בעל 
אינטרס כזה או אחר בפרויקט, וזאת על מנת שלא להפר את אמונם 

של דיירי הבניין וליצור חיכוכים מיותרים כבר בתחילת הדרך. 
עו"ד בפרויקט תמ"א 38 הינו מרכיב חשוב ביותר לדיירים- הוא 
ילווה אותם מול יזם שייבחר, לאחר סינון בין מספר יזמים העומדים 
בסטנדרטים וביכולות הכספיות לפרויקט בסדר גודל שכזה. עו"ד 
יתנהל מול מוסדות התכנון, גורמי מקצוע שונים ואף מול הרשויות, 
לצורך שמירת האינטרסים שלהם. עורך הדין אף יסייע בסכסוכים 

שעלולים להיווצר בין הדיירים עצמם. 
הסבלנות משתלמת

בשלב הבא, יש לבחור בעלי מקצוע נוספים שילוו את הדיירים 
וישמרו על האינטרסים שלהם למול היזם. היזם מגיע עם סוללה 
גדולה מאוד של יועצים, אשר בהכרח שומרת על האינטרסים שלו, 

אולם לא בהכרח תשמור על האינטרסים של הדיירים.
בעלי  אתם  -כאשר  מקצוע  בעלי  של  סוללה  לעצמכם  הרכיבו 
ויכולים לקבוע את התנאים מראש  הקרקע, אתם אלה שצריכים 
ליזם. אתם אלה שצריכים לצאת למכרז עם תכנון ראשוני, הסכם 
חזק שמגן עליכם, מפרט טכני סופי של דירות התמורה ודו"ח שמאי 
שקובע את אופן חלוקת התמורה בין היזם לבין הבעלים. על כן, 
לפני שסוגרים עם יזם, הרכיבו לעצמכם סוללה של חמישה בעלי 
ומנהל  אדריכל  בניה,  מפקח  מקרקעין,  שמאי  דין,  עורך  מקצוע: 

פרויקט.
בעלי  את  יותר  עוד  לחזק  מנת  על  כזו,  ביוזמה  יצא  משרדנו 
הדירות שמיוצגים על ידנו למול היזמים. התשלום לבעלי המקצוע 
נעשה מכיסו של היזם- הוא זה שיצטרך לשאת בעלויות, וכל זאת 
בתנאי שייצא פרויקט לפועל. כך, גם התמריץ שלנו כאנשי מקצוע 

חזק יותר להוציא את הפרויקט אל הפועל.
אחרי שלמדנו כמה דברים חשובים בהליך של פרויקטים מסוג 
פרויקטים  הינם  הזה  מהסוג  פרויקטים  כי  לזכור  יש   ,38 תמ"א 
יותר  סבוך  הפרויקט  יותר  גדול  הדיירים  וככל שמספר  מורכבים, 
ועלול להימשך זמן רב יותר. לכן חשוב מאוד לגלות סבלנות ולנהל 

שיח פתוח ומכבד, ולזכור- בסוף זה ישתלם לכם.

 הילה חי, שמאית מקרקעין וכלכלנית
hila@hilahay.co.il ,050-4743743 ,03-6304050 :'טל 

 www.hilahay.co.il

מאת  הילה חי

הילה חי

לפני שסוגרים עם 
יזם, הרכיבו לעצמכם 

סוללה של חמישה 
בעלי מקצוע: עורך 

דין, שמאי מקרקעין, 
מפקח בניה, אדריכל 

ומנהל פרויקט

בהרבה מגרשים 
קטנים, בדיקות 

ההיתכנות מראות 
שלמרות הערך 

הגבוה של הקרקע, 
אין ליזמים אפשרות 

לתכנן פרויקט בעל 
כדאיות כלכלית



ממוקם בלב הישוב  וכולל  בריכת שחיה מקורה ומחוממת בחורף,
בריכה פתוחה בקיץ הכוללת מגלשה ובריכת פעוטות.

 חדר כושר כוח ואירובי חדשני, חדר ספינינג, מגרשי טניס, כדורגל וכדורסל.
בנוסף אנו מציעים מגוון רחב של חוגי מבוגרים וילדים המתקיימים

בסטודיו וחדרים מאובזרים.
בואו להנות מהפעילויות ומהמקום שאתם הכי אוהבים.

ן ו ר ש ה ת  מ ר י  ב ש ו ת ר  ו ב ע י  ב י ט ר ו פ ס ו י  ת ר ב ח י  ו ל י ב ז  כ ר מ

 ! 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
  countryclubrh@gmail.com   | 03-5401141 50 רמת השרון |  רחוב הבנים 

קאנטרי רמת השרון
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לדירה  לראשונה  שוהם  בן  ליליאן  האדריכלית  כשנכנסה 
הממוקמת באחד מבנייני רובע הדר ברמת השרון, כבר ראתה 
מעוטרת  הדירה  העיצוב.  של  העקרוניים  הקווים  את  בחזונה 
צמחייה  של  ירוק  לנוף  פתיחות  עם  שונים,  בגדלים  בחלונות 
וקשר ישיר לרחוב, "הייתה בה תחושה של אווירה תל אביבית 
שליוותה  המוזה  וזו  ־שוהם,  בן  מספרת  יחד",  גם  ואירופאית 
אותה לכל אורך הדרך בעיצוב הדירה, שנזקקה לשיפוץ יסודי. 
המטרה הייתה לעצב מעטפת  שמשרה חום ורוגע, אחרי יום 
עבודה או לימודים, כאשר אנו רוצים בעיקר לפגוש את עצמנו, 

נטולי תלאות היום. 
מודרניות,  נגיעות  עם  קלאסי  אירופאי  סגנון  של  אחיד  קו 
טבעיים,  חומרים  עם  שקטים  גוונים  הדירה.  כל  את  מלווה 
הקטנים  והפרטים  האיזון  ביניהם,  השילוב  וברזל.  עץ  בעיקר 

הם האחראים לאווירה הנעימה שנוצרה.
אחסון  מקומות  בה  מבואה,  מקבלת  הנכנסים  פני  את 
אנו  כאשר  מעלינו  להוריד  שנרצה  מה  וכל  תיקים  למעילים, 
חללי  לשאר  הדרגתיים  מעברים  ישנם  מכאן  הביתה.  נכנסים 
הבית, כשכל חלק מתגלה ונחשף לאיטו עם ההתקדמות בחלל 

הבית. 
שקופים־  קירות  בעל  דו־תכליתי  חדר  מוקם  המבואה  מול 
או  אירוח  היכול לשמש כחדר עבודה, חדר  ביניים,  מעין חלל 
בלגי  פרופיל  בתוך  זכוכית  עשויים  קירותיו  טלוויזיה.  פינת 
לחדרים  המסדרון  את  פותח  הכניסה,  את  מרחיב  הוא  דק. 

ומתאפשרת בו פרטיות מלאה בעזרת וילון.

דירה ברובע הדר המשקיפה לירוק ולרחוב, שופצה בסגנון 
קלאסי עם נגיעות מודרניות, התוצאה שקט אלגנטי

 מאת   זיוה טל
 אדריכלות ועיצוב פנים: ליליאן בן שוהם

צילם:אלעד גונן

ליליאן בן שוהם

קצת אירופה,
קצת תל אביב
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שקט אלגנטי בגווני ירוק
המטבח הוסט הצידה הוא אמנם פתוח לסלון ולפינת האוכל, 
אך אינו משתלט על החלל. הוא תוכנן במחשבה רבה ובקפידה. 
יש בו שפע מקומות אחסון, משטחי עבודה נוחים ודלפק־בר 
לאכילה יומיומית, המלווה בתאורת תקרה מיוחדת, שהתחילה 

במטבח וחצתה קירות כדי להגיע עד אליו.
לפינת האוכל הוקדש חלל מרכזי, עם אפשרות להתרחבות 
בעת הצורך, כדי שהבית יוכל לארח משפחה וחברים. גם הסלון 
משתלבים  בהם  שקטים,  בגוונים  תוכנן  והוא  מידות,  רחב 
גווני הנוף של העצים הירוקים מהחלון. קיר הטלוויזיה נעשה 
בנגרות מיוחדת, שיש בה אפשרויות אחסון, הסתרה למערכות 

המיזוג ומקום פתוח לחפצי נוי.
חדרי השינה תוכננו בצידה השני של הדירה, מופרדים מאזור 
המגורים הפתוח. כל חדר זכה בחדר רחצה מפנק משלו. הסגנון 
הקלאסי, החף מעומס, הודגש בחדרי השינה על מנת לשמור 
המקום  כאן  מיותרות.  מאנרגיות  והימנעות  ויזואלי  שקט  על 

הפרטי לאדם עצמו. 
הגוונים  אמנם  משתנה.  העיצוב  הצמודים  הרחצה  בחדרי 
קיבלו  הם  אך  נשמרים,  ולבן,  שחור  בעיקר  המונוכרומטיים, 
פרופילים  כגון  לפרטים,  לב  תשומת  בעזרת  עיצובי  עושר 
האדריכלית  דאגה  זה  באגף  גם  מעניינות.  וידיות  קישוטיים 
נשמר.  שהסדר  כך  ונוחים,  זמינים  אחסון   למקומות 
את האחידות האלגנטית של הדירה כולה, מקשטות טקסטורות 
שונות וכתמי צבע שובבים, באביזרים שונים או בפרטי האמנות. 

כולם התאחדו ליצירת אווירה המחממת את הלב.

"המטרה הייתה 
לעצב מעטפת  

שמשרה חום ורוגע, 
אחרי יום עבודה או 

לימודים, כאשר אנו 
רוצים בעיקר לפגוש 

את עצמנו, נטולי 
תלאות היום"

האדריכלית ליליאן בן שוהם היא בעלת משרד אדריכלים עצמאי ברמת השרון ועוסקת בתכנון בתים פרטיים 
lilian@benshoam.com | 052-2333288  | ומבני ציבור
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נכסים במחיר עד 4 מיליון ₪

ברמת השרון, בשכונת מורשה, מיני פנטהאוז בקומה גבוהה 5 חדרים, 129 מ"ר בנוי + 39 מ"ר מרפסת, פרויקט 
יוקרתי ביותר ברחוב החלוץ המתחדש. ליאת - 052-5516000, יואב - 054-7282730

ברמת השרון, בנווה מגן, מגרש ענק ומהמם עם בית ישן 300 מ"ר על מגרש 430 מ"ר. 
מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

ברמת השרון, בנווה מגן, מגרש 350 מ"ר + 150 מ"ר שצ"פ, 
 60% בניה. 

שרון בייר - 054-4299303

ברמת השרון, במורשה, דירה חדשה! 4 חדרים, 115 מ"ר, 
 קומה גבוהה, נוף פתוח. 

רחלי - 050-9872009, יואב - 054-7282730

ברמת השרון, ברובע הדר, דירת 4 חדרים, 118 מ"ר משופצת 
 מלפני 4 שנים, חניה מקורה בניין משופץ. 

מירי - 054-6600401

ברמת השרון, בנווה רסקו, משופצת, 159 מ"ר, לאחר תמ״א, 5 חדרים, מרפסת שמש, 2 חניות 
ומחסן. ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401

₪ 3,690,000₪ 3,800,000

₪ 3,300,000 ₪ 3,190,000₪ 2,500,000

₪ 3,790,000

בהרצליה, מיקום שקט, במרחק הליכה מהמרכז, 5 חדרים הוסבה ל-4, 145 מ"ר, בית בן 8 שנים, 
2 חניות ומחסן, לכניסה! משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

₪ 3,350,000

הרצליה
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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 . 054-4240788 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

₪ 2,590,000

 ברמת השרון, בשכונת גולן, בכניסה לעיר, 108 מ"ר, 4 חדרים, חניה מקורה, מעלית.
רחלי - 050-9872009, יואב - 054-7282730

 ברמת השרון, ברובע הדר, דירות גן ופנטהאוסים בבניין בסגנון באוהאוס. 
שלמה - 058-4040346

 ברמת השרון, בקריית יערים, דירה 150 מ"ר, מעלית, חניה, 5 חדרים, דירה ענקית! 
סמדר - 054-3103200

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

3,000,000 ₪החל מ-3,200,000 ₪

₪ 2,650,000
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נמכר         קוטג' בברנשטיין כהן

נמכר         בית בגפן

נמכר         בית פרטי באיה

נמכרה      אחוזה יוקרתית במערבית

נמכרה    דירה בי.ל גורדון הרצליה

נמכר         בית בקריית יערים

 נמכרו לאחרונה
על ידי סוכני ריל קפיטל

 מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

 שרון - 054-4299303

 ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401

 יעל - 054-3044471, ליאת - 052-5516000

 מרקו - 052-2819182

 ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401, רחלי - 050-9872009
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נמכר     קוטג׳ בבנים

 קרן - 054-4485612

נמכרה     דירה בריינס

 מרקו - 052-2819182

נמכרה  דירה בששת הימים

 ניר - 052-3113355, יואב - 054-7282730

נמכרה  דירה ברח' יבנה

 קרן - 054-4485612

נמכרה    דירה בשד' חן תל אביבנמכרה    דירה בסוקולובנמכרה    דירה בחט' אלכנסדרוני

 יואב - 054-7282730, רחלי - 050-9872009 ניר - 052-3113355 מרקו - 052-2819182

נמכר    מגרש בהרצליה פיתוחנמכרה    דירה בראשוניםנמכרה   דירה בכיכר המדינה ת"א

 מרקו - 052-2819182, שרון - 054-4299303 שלמה - 058-4040346 יואב - 054-7282730, רחלי - 050-9872009
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נכסים במחיר עד 4-5 מיליון ₪

ברמת השרון, במורשה, קומה 21, פנטהאוס מהמם! 150 מ"ר ומרפסת שמש של 50 מ"ר עם נוף עוצר נשימה! 5 חדרים, ג'קוזי מפנק. משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

ברמת השרון, ברובע אלון, מיני פנטהאוז - 136 מ"ר + 36 מרפסת שמש מרוצפת דק איפאה, דירת 
מפלס אחד, מעוצבת ומדוגמת, מחסן, 2 חניות. מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

 ברמת השרון, ברובע אלון, דופלקס יוצא דופן קומה ראשונה + גג 160 מ"ר.
מרקו - 052-2819182, שלמה - 058-4040346

ברמת השרון, בנווה מגן, מגרש 450 מ"ר במיקום מדהים בלב השכונה, מגרש 450 מ"ר עם 
בית ישן. מירי - 054-6600401

 ברמת השרון, בנווה רסקו, בית של פעם, פוטנציאל אדיר! מיקום גבוהה עם 3 כיווני אויר, לשיפוץ.
שרון - 054-4299303

₪ 4,400,000

₪ 4,190,000₪ 4,880,000

₪ 4,580,000₪ 4,795,000
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 בהרצליה, בצעירה, פנטהאוז יחיד בקומה, 135 מ"ר + 95 מ"ר מרפסת, 5 חדרים, משופץ ומסודר, נוף מדהים. 
רוני - 050-5381522, יובל - 054-4510582

בתל אביב יפו, בפרויקט אנדרומדה, דירת 3.5 חדרים בגודל 
 115 מ"ר, קומה שנייה מתוך ארבע, בריכה וחדר כושר.

משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

₪ 4,150,000₪ 4,250,000

יפוהרצליה

ברמת השרון, בנווה מגן, בית 293 מ"ר על מגרש ריבועי 387 מ"ר, בית עם 4 כיווני אויר, ובנוסף 
מרתף חצי עילי מואר, משופץ כיחידה עם כניסה נפרדת. מירי - 054-6600401

ברמת השרון, בקריית יערים, 170 מ"ר, בית משופץ אדריכלית מהיסוד, מואר ומאוורר, לכניסה עם 
המזוודות. מירי - 054-6600401

 ברמת השרון, ברובע הדר, מיקום מרכזי ונעים, דירת גן 130 מ"ר מושקעת כחדשה, 6 חדרים. 
משה - 052-4483588, ניר - 052-3113355.

 ברמת השרון, ברובע אלון, דירת גן מדהימה! מגרש 340 מ"ר, 5 חדרים, משופצת מהיסוד. 
ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401 

₪ 4,900,000₪ 4,900,000

₪ 4,890,000₪ 4,900,000
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נכסים במחיר עד 5-6 מיליון ₪

ברמת השרון, ברובע אלון, דירת גן מדהימה, 5 חדרים, תקרות גבוהות! 190 מ"ר + 80 מ"ר גינה, מושקעת, מהממת עורפית ושקטה. רחלי - 050-9872009, יואב - 054-7282730

ברמת השרון, בנווה מגן, קוטג' מקסים על אדמה פרטית,, 160/370 מ"ר, 2 מפלסים, 5 חדרי שינה. 
מירי- 054-6600401, ניר - 052-3113355

 ברמת השרון, ברובע הדר, מיקום מעולה בקירבה לבתי ספר, 250 מ"ר, 5 חדרים, משופץ! פוטנציאל הרחבה על הגג. 
משה - 052-4483588, ניר - 052-3113355

ברמת השרון, קריית יערים, מגרש 430 מ"ר על קרקע פרטית, 
שקט ! פוטנציאל אדיר! ליאורה ספקטור - 050-5251170

ברמת השרון, בקריית יערים, קוטג' על אדמה פרטית, 260/370 מ"ר, כולל מרתף עם כניסה 
נפרדת. מירי - 054-6600401

₪ 5,500,000

₪ 5,500,000

₪ 5,200,000₪ 5,400,000

₪ 5,800,000
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ברמת השרון, ברובע אלון, קוטג' איכותי 5 חדרים, 300 מ"ר + 72 מ"ר זכויות בנייה, מיקום שקט 
טובל בירוק. משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

ברמת השרון, ברובע אלון, קוטג' פינתי במיקום מעולה ושקט! 300 מ"ר מגרש, 4 חדרים + מרתף 
ושתי חניות.  משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

 ברמת השרון, ברובע גולן, קוטג' משופץ מקסים, 190 מ"ר בנוי, מרתף, על מגרש 250 מ"ר. 
מירי - 054-6600401

ברמת השרון, ברובע הדר, קוטג' מקסים ושקט, 190/240 מ"ר, 
4 חדרי שינה במפלס אחד. מירי - 054-6600401

ברמת השרון, ברובע אלון, בבנין יוקרתי, 130 מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, דירה 5 חד', קומה 3, גדולה 
ומרווחת, 2 חניות ומחסן. משה - 052-4483588, יונית - 058-4988445

₪ 5,400,000₪ 5,950,000

₪ 5,900,000

₪ 5,550,000

₪ 5,200,000

 הר הדר, וילה משופצת מהממת! 380 מ"ר על מגרש 534 מ"ר, נוף פתוח עד הים, 7 חדרי שינה, בריכת שחיה גדולה. 
שלמה - 058-4040346

₪ 5,500,000

וילה , הר הדר
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נכסים במחיר עד 6-7 מיליון ₪

ברמת השרון, ברובע גולן, דירת גן מקסימה, מרגישה כמו בית פרטי, חדר הורים ענק! שקטה ומיוחדת. 
קרן - 054-44856212

ברמת השרון, בגולן, קוטג מעוצב כ-220 מ"ר בנוי על מגרששל כ-270 מ"ר, 4 חדרי שינה במפלס אחד, 
מרתף כיחידה. מירי - 054-6600401

 ברמת השרון, בקריית יערים, מיקום מעולה! קוטג' לשיפוץ 270 מ"ר בנוי,
על מגרש 380 מ"ר. סמדר - 054-3103200

ברמת השרון, בקריית יערים, במיקום מעולה! בית של פעם, 
 פוטנציאל גדול! כדאי לראות! מגרש 503 מ"ר. 

משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

ברמת השרון, במערבית, בית מקסים על אדמה פרטית, בנוי 
330 מ"רמ"ר על מגרש 380 מ"ר, 6 חדרים, מרתף גדול וגינה 

קדמית. סמדר - 054-3103200

ברמת השרון, בנווה רסקו, קוטג׳ דו משפחתי, 200 מ"ר 
 בנוי על מגרש 230 מ"ר, משופץ מהיסוד בפריים לוקיישן!

קרן - 054-4485612

₪ 6,700,000₪ 6,800,000

₪ 6,300,000 ₪ 6,950,000₪ 6,300,000

₪ 6,400,000
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בהרצליה פיתוח, וילה משופצת מהיסוד, 290 מ"ר על מגרש, 480 מ"ר, ברחוב שקט, 4 חדרי שינה, 
מרתף, גינה יפה ומטופחת. שלמה - 058-4040346

 בהרצליה פיתוח, וילה לשיפוץ פנימי 300 מ"ר מגרש פינתי מעולה! בגודל 480 מ"ר. 
שלמה - 058-4040346

בהרצליה ב', פנטהאוז מהמם, עם נוף עוצר נשימה! קומה שישית, 5 חדרים, 155 מ"ר, 2 מרפסות, 75 מ"ר + גג 60 מ"ר. יובל - 054-4510582, רוני - 050-5381522

 בהרצליה פיתוח, וילה משופצת 290 מ"ר על מגרש 420 מ"ר, 9 חדרים, מרתף ויחידת דיור. 
שלמה - 058-4040346

בתל אביב, בנווה אביבים, פנטהאוז דו קומתי חדש, 5 חדרים, כניסה נפרדת לכל קומה, 2 חניות 
נפרדות ומחסן, 180 מ"ר + 50 מ"ר מרפסת. יואב - 054-7282730, רחלי - 050-9872009

₪ 6,800,000

₪ 6,950,000 ₪ 6,800,000

₪ 6,000,000

₪ 6,990,000

תל אביב, הרצליה והרצליה פיתוח
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נכסים במחיר עד 7-8 מיליון ₪

ברמת השרון, ברובע אלון, בית מדהים! בעיצובה של ריקי קורי, 
מיקום שקט ופסטורלי 280 מ"ר בנוי. ניר - 052-3113355

בהרצליה פיתוח, וילה 290 מ"ר במיקום מעולה, על מגרש של חצי דונם, קרוב 
לים, לשיפוץ פנים, רחוב ללא מוצא, שקט ופסטורלי. שלמה - 058-4040346

ברמת השרון, בנווה רסקו המבוקשת, קוטג' מקסים 240 מ"ר, 
על מגרש 280 מ"ר, משופץ, 6 חדרים, סלון גדול, גינה קדמית 

ואחורית יפה! משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

ברמת השרון, בקריית יערים, מגרש פינתי עם היתרים לבניית בית יוקרה, על כחצי דונם, תמונה 
להמחשה. מירי - 054-6600401, יעל - 054-30444471

 בהרצליה פיתוח, מגרש פינתי נדיר של 572 מ"ר. אדמה פרטית עם נוף לים! 480 מ"ר זכויות בניה. 
שלמה - 058-4040346

 ברמת השרון, בגולן, קוטג' דו משפחתי פינתי עם בריכה,
280 מ"ר בנוי על מגרש 333 מ"ר. קרן - 054-4485612

ברמת השרון, בנווה מגן, קוטג' חדש, 300 מ״ר בנוי על מגרש 330 מ״ר. עיצוב וגימור ברמה גבוהה. 
כולל בריכה! משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

₪ 7,600,000

₪ 7,400,000

₪ 7,490,000

₪ 7,700,000

₪ 7,500,000

₪ 7,500,000

הרצליה
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נכסים במחיר עד 8-9 מיליון ₪

ברמת השרון, בנווה מגן, בית מעוצב אדריכלית ברמה גבוהה, בנוי 
כ-220 מ"ר רובו על מפלס אחד, על מגרש של 400 מ"ר, בריכת שחיה. 

רחלי - 050-9872009, יואב - 054-7282730

ברמת השרון, ברובע בגולן, בית בודד 320 מ"ר בשלבי שלד במיקום מדהים, מתוכנן בסטנדרט 
גבוה ביותר על מגרש 350 מ"ר. נמכר כשלד. משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

בהרצליה פיתוח, בית 400 מ"ר, על מגרש 480 מ"ר ברחוב שקט ומבוקש קרוב לים, פונה לירוק, 
9 חדרי שינה, יחידת דיור, בריכת שחיה. שלמה - 058-4040346, ליאורה - 050-5621218

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 

פוגנפול. ליאת - 052-5516000

ברמת השרון, בגולן, קוטג' חדש גדול ומרווח, 400 מ"ר, יחידת הורים כ-120 מ"ר, 4 חדרי שינה מהם 
סוויטות, בריכה, מעלית, מיוחד במינו! נמכר כשלד משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

 בהרצליה ב', דופלקס פנטהאוז, חדש מקבלן, נוף לים, 220 מ"ר + 90 מ"ר מרפסות, שקט!
4 חדרי שינה, 2 חניות. ליאורה - 050-5621218, שלמה - 058-4040346

ברמת השרון, בקריית יערים, במיקום שקט, בית 380 מ"ר 
 מרווח, על מגרש 440 מ"ר, 6.5 חדרים גדולים, מואר.

משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

₪ 8,500,000

₪ 8,500,000

₪ 8,450,000

₪ 8,200,000

₪ 8,500,000

₪ 8,900,000

₪ 8,600,000

הרצליה פיתוח והרצליה
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נכסים במחיר עד 9-11 מיליון ₪

ברמת השרון, בנוה מגן, רחוב הכי מבוקש, חד סטרי, מגרש 664 
מ"ר+שצ"פ מרגיש כמו דונם, טבול בירוק, נעשתה הקניית בעלות. 

שרון בייר - 054-3299303

ברמת השרון, בשכונת גולן, קוטג' 300 מ"ר בנוי על מגרש 
של 330 מ"ר, במיקום הכי מבוקש ושקט, בית בן 8 שנים. 

סמדר - 054-3103200

ברמת השרון, במערבית, 330/500 מ"ר, גדול ומרווח מאד, 
 בית במיקום הטוב ביותר! 

משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

 ברמת השרון, בגולן, קוטג' גן מדהים, 330/500 מ"ר, מעוצב ברמה אדריכלית סופר גבוהה! 2 חניות תת קרקעיות, 4 סוויטות + 2 חדרים ומרתף עם כניסה נפרדת.  
ניר - 052-3113355, משה - 052-4483588

ברמת השרון, בגולן, מיקום מעולה, 360 מ"ר בנוי על מגרש 401 מ״ר קוטג' כחדש, 5 חדרים פלוס מרתף כיחידה, 
בריכה, סטנדרט גבוהה. משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

ברמת השרון, בפריים לוקיישן בקרית יערים, בית פסטורלי 
 בסביבה ירוקה, 270 מ״ר בנוי על מגרש 380 מ״ר. 

ניר - 052-3113355

₪ 9,495,000

₪ 10,300,000₪ 10,500,000

₪ 9,950,000

₪ 10,500,000

₪ 10,800,000
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ברמת השרון, במערבית, בית חדש בנוי ומושקע 300/380 מ"ר, ברמה גבוהה עם בריכה, 
 מרתף עם כניסה נפרדת, לכניסה עם המזוודות. אדריכלות ברמה אחרת! 

ניר - 052-3113355, קרן - 054-4485612

 ברמת השרון, ברובע אלון, בית מדהים 450/500 מ"ר, משופץ מהיסוד, ברמה גבוהה, 
הכי מפנק שאפשר! מירי - 054-6600401

ברמת השרון, בקריית יערים, שקט ומרכזי, מגרש של דונם 
ל-5 יחידות! דירות גן-גג או קוטג'ים. מירי - 054-6600401

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, בקריית יערים, בית בודד על מגרש ענק של 700 מ"ר, 500 מ"ר בנוי, קרקע פרטית, 
9 חדרים, חללים גדולים, תקרות גבוהות, שתי חניות ובריכה. ניר - 052-3113355

נכסי יוקרה במחיר מעל 11 מיליון ₪
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בהרצליה פיתוח, וילה משופצת בסטנדרט גבוהה, 6 חדרים, סוויטת הורים, סוויטת ילדים, 
 בריכה, מרתף יינות, בית חכם, 300 מ"ר. 

יואב- 054-7282730, שלמה - 058-4040346

בהרצליה פיתוח, בית בעיצוב אדריכלי ברמה גבוהה, 450 מ"ר על מגרש חצי דונם 8 חדרי שינה, 
 מתוכם 4 סוויטות, מעלית, בית חכם, בריכת גלישה, חדר קולנוע. 

יואב - 054-7282730, שלמה - 058-4040346

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. יעל גלוזברג - 054-3044471

בהרצליה פיתוח, וילה מודרנית, 400 מ"ר בנוי על מגרש 500 מ"ר, תקרות גבוהות, 5 סוויטות, 
 יחידת דיור מוארת, בית חכם, מעלית, בריכת שחיה, חנייה כפולה מקורה, מרוהט. 

שלמה - 058-4040346

 בהרצליה פיתוח, פרויקט יוקרתי מול הים, בתים של 335 מ"ר בנוי, גובה תקרה 3.75 מטר, 
 5 סוויטות, בריכת גלישה, מעלית פנימית, 2 חניות מקורות, סטנדרט גבוה. 

שלמה - 058-4040346

 בתל אביב, בצהלה, המגרש הטוב ביותר! בית משופץ, מגרש כ-900 מ"ר. 
ליאורה - 050-5621218, ליאת - 052-5516000

הרצליה, כפר שמריהו וצהלה
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רמה אחת מעל.

קרן ונדרהורן
054-448-5612

רמת השרון

מרקו וולמן
052-281-9182

הרצליה

משה חבר
052-448-3588

רמת השרון

יעל גלוזברג
054-304-4471

רמת השרון

בצלאל וילדר
050-6506501

תל אביב

מירי אורון
054-660-0401

רמת השרון

ליאורה מייגנרס אוזן
050-562-1218

תל אביב

רוני שטופר
050-538-1522

הרצליה

סמדר זילברברג
054-310-3200

רמת השרון

רחלי בליסנה
050-987-2009

רמת השרון

סימי קדם-ארז
 053-235-2062

מנהלה

יואב הרפז
054-728-2730

רמת השרון

מאיר גלוזברג
054-304-4472

פיתוח עסקי

יובל גריסריו
054-451-0582

הרצליה

שלמה אלבז
058-404-0346

הרצליה

ליאת ערד
052-551-6000

ניהול

יונית נאמן
058-498-8455

רמת השרון

ליאורה ספקטור
050-525-1170

רמת השרון

ניר לוי
052-311-3355

רמת השרון

בן יהודה, 206 תל אביבבן גוריון 21, הרצליהרח' הנצח 2 רח' ויצמן 9  רח' הבנים 50סניפים ברמת השרון

Realcapitalcorp.com תיווך  שיווק   יזמות  03-6126112



8860* | המומחים של טפחות, מס' 1 במשכנתאות

בית הוא המקום שבו הלב נמצא.
טפחות הוא המקום שבו המומחים נמצאים.

yair.ohayon@umtb.co.il :יאיר אוחיון, משווק מרחבי, טל': 052-6189484 דוא"ל
סניף הרצליה, רח' סוקולוב 6, הרצליה. טל': 076-8010158

סניף הרצליה פיתוח, שדרות אבא אבן 12, הרצליה פיתוח. טל': 076-8041228
סניף רמת השרון, רח' סוקולוב 67, רמת השרון. טל': 076-8040720

210 mm x 270 mm


