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האדריכלית ליליאן בן שוהם,
זוכת פרס "בניין ודיור"  - על תכנון 

בתים שעושים  חשק לגור בהם  16  טרנד חדש: 12
 home staging - כך תעצבו 

במתנה או בירושה?28את הבית לקראת המכירה!
 כל מה שרצית לדעת על העברת
נכס ליורשים ולא העזת לשאול

עשרות נכסי יוקרה למכירה
של סוכני ריל קפיטל בצילומי צבע! 

18-26



בריכת שחייה מבטון ב-3 צעדים - כמה פשוט וקל

ייצור במפעל הובלה לאתר הפעלת הבריכה

inovative
swimming pools 

מיוצרת במפעל, מותקנת בביתך בתוך ימים ספורים והעלות נמוכה משמעותית
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 איך לשדרג את הגינה ולהעלות את שווי הנכס

מאת ערן לוינסון
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 יועץ הנדל"ן שיחסוך לך זמן וכסף

מאת רחלי בליסנה

12 
 HOME STAGING - כך תעצבו את הבית לפני המכירה

מאת איילת ניב - אור ואדריכל אמיר ורד

16 
 "הלוחשת לקירות"- האדריכלית ליליאן בן שוהם 

 על התכנון האדריכלי בשירות הלקוח
מאת טל בן רפאל

18-26 
סוכני ריל קפיטל מציגים: נכסי יוקרה למכירה

27 
 המדריך המקוצר לרוכשי נכס

מאת עו"ד יעל מנדלוביץ

28 
 העברת מקרקעין במשפחה- מתנה או ירושה, מה עדיף?

עו"ד קרין לב

30 
 לתכנן בחכמה את הבית החכם

חברת טופ אודיו

31 
הטרנדים החמים במטבח

עורכת ראשית: ליאת ערד
עריכה: טל בשן

הפקה: ירדן דרור
עיצוב גראפי: גלית גץ, סטודיו  דוננפלד | 

צילום השער: רונן גונן
למודעות ותוכן: לפנות ליאת ערד, ריל קפיטל, טל’. 052-551-6000
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לאור ההתעניינות והמעורבות הרבה של תושבי העיר בנושא הנדל"ן, החלטנו להוציא מגזין רחב יריעה, שיביא עמו חדשות ועדכונים 
בנושא הנדל"ן, לצד מודעות בתים למכירה, עם תמונות איכותיות ותיאור קצר של הנכס.

שנת 2017 היתה שנה מעניינת בתחום הנדל"ן בישראל בכלל וברמת השרון בפרט. לצד ירידה חדה בכמות העסקאות בארץ, הרגשנו 
רק ירידה קלה בכמות העסקאות בעיר, וניתן לומר בזהירות שרמת השרון היא מעין בועה נדל"נית קטנה, לצד הבועה התל אביבית. 
בשנת 2018, שלוש שנים מאז הכרזת שר האוצר משה כחלון על הורדת מחירי הדיור, לא נראית ירידת מחירים בעיר, ונוכחנו אף בעליית 

מחירים קלה, בין השנים 2016 ל-2017.

מי אנחנו? 
ריל קפיטל, הקיימת משנת 2013, הינה חברה בבעלות מאיר ויעל גלוזברג, תושבים חוזרים מטורונטו, קנדה, בעלי חברת שיווק נדל"ן 
מהמובילות בצפון אמריקה, שחרטו על דגלם שילוב של עסקים וציונות, ויזמו פתיחת חברה דומה בישראל. יעל גלוזברג, מביאה עמה 

את ניסיונה העשיר בניהול והחזקת נכסים ואת הידע הרב שלה באסטרטגיית מכירות וקשרי לקוחות.

החברה מביאה את הטעם של חו"ל לסצנת הנדל"ן הרמת שרונית: מוכרי הבתים נהנים ממאגר הלקוחות הגדול של ריל קפיטל, 
המורכב גם מלקוחות חוץ, והקונים נהנים ממאגר נכסים גדול ומשירות אישי ומקצועי וליווי מלא עד לקניית ביתם. הקשרים הרחבים 
יזמות השקעות בחו"ל  של חברת ריל קפיטל בקהילת משקיעי הנדל"ן, בארץ ובחו"ל כאחד, יאפשרו הבאת משקיעים זרים לארץ, 

ובעקיפין, יש לקוות, יסייעו גם בהחזרת יהודים ישראלים מהתפוצות לישראל.

ריל קפיטל ישראל הוקמה ברמת השרון, ומונה שלושה משרדים ו-14 סוכנים. כל סוכן מתמחה בתחום אחר ומביא עמו את הניסיון, 
המקצועיות והייחודיות שלו. החברה מנוהלת על-ידי ליאת ערד, תושבת נווה רסקו ברמת השרון, בעלת ניסיון עשיר בתחום הנדל"ן, 

הניהול והמכירות, שהצטרפה לחברה לפני כארבע שנים כסוכנת מן המניין וכיום מנהלת את החברה תוך חתירה לשיפור מתמיד. 

הפריסה של שלושה משרדים בעיר אחת, באה לתת מענה לתושבי כל השכונות ברחבי העיר. הסניף הראשון נפתח בשנת 2014 
ברחוב הבנים, במיקום ספורטיבי- במתחם הקאנטרי של רמת השרון. הימצאות משרד תיווך בסמוך למועדון כושר הוכיחה עצמה 

כמוצלחת, וכך נפתח הסניף השני שלנו במתחם ה"גרייט שייפ" שברחוב הנצח. 

לאור צמיחה מתמשכת, פתחה ריל קפיטל גם את הסניף השלישי, סניף הבוטיק שלנו, ברחוב ויצמן 9 בשדרה כדי לתת מענה לכל 
סוכני המשרד ולאפשר לקיים מספר פגישות במקביל. 

בתהליך המכירה והקנייה של הנכסים, יעשו עבורכם בריל קפיטל ככל שיידרש על מנת לבצע את העסקה, בזמן ובמחיר האופטימליים, 
ויסייעו למקסם את ערך הנכס בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בחו"ל.

ריל קפיטל נוכחת בשטח וגם ברשת- בקבוצות הפייסבוק המקומיות ובאתרי הנדל"ן, ומהיום גם במגזין זה, המהווה חלוץ בתחום 
ומאגד בתוכו את כל המידע הרלוונטי לרוכשי ומוכרי בתים, ולכל המתעניין במתרחש בזירה הנדל"נית ברמת השרון. 

אנו מקוות שתיהנו מהקריאה, 
נשמח לעמוד לשירותכם,

ברוכים הבאים למגזין החדש של  ריל קפיטל!

 יעל גלוזברג, 
בעלים, ריל קפיטל 

 ליאת ערד, 
מנכ"ל ריל קפיטל 

www.cley-or.co.il  | 073-7055525  |  הנצח 6 רמת השרון

אולם תצוגה חדש



www.cley-or.co.il  | 073-7055525  |  הנצח 6 רמת השרון

אולם תצוגה חדש
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שוויה  את  לעלות  יכול  בהחלט  מכירתה  לפני  דירה  שיפוץ 
"עם  רוכשים  רוב  האנשים  לזרז את תהליך מכירתה, שכן  ואף 
העיניים", ופחות מסתכלים על פוטנציאל הדירה לאחר שיפוץ.  
על מנת לסבר את האוזן- שיפוץ הדירה ושדרוג הגינה עשויים 
ולכן אם ברשותכם  לעלות את שווי הנכס לפחות ב- 10 אחוז, 
דירת גן, וילה, או בית פרטי,  דעו כי על ידי שדרוג הגינה תוכלו 

ליהנות מרווחים גבוהים יותר על הנכס.
כיצד אפשר לשדרג את גינה בתקציב נמוך?

לא תמיד יש ברשותנו תקציב גדול בכדי לשדרג את הגינה, אך 
חשוב לדעת כי גם על ידי הוספת אלמנטים שונים, או החלפת 
הגינה  את  להפוך  תוכלו  יקרים,  דווקא  לאו  מסוימים,  פריטים 
פוטנציאלים  לדיירים  לאפשר  כזו שתוכל  ומרשימה,  ליוקרתית 

להתאהב בוילה רק בגלל הגינה המטופחת. 
שיוכל   גינות,  ידי מעצב  על  לבצע  ניתן  בגינה  את השדרוגים 
לסרוק את הגינה הקיימת ולהכין עבורכם תכנית עבודה, בהתאם 
לתקציב המוגדר מראש. רצוי לבחור במעצב גינות או באדריכל 

נוף, כדי שתוכלו לקבל עבודה מקצועית. 
אז מה האופציות שלנו לשדרוג הגינה?

שטח הגינה – קרקע הגינה והחיפויים שעליה הם לב ליבה של 
הגינה ונראה כי הם משפיעים רבות על הנראות שלה. דק בלוי, 
כתמים על בטון מוחלק, דשא שאינו מטופח – כל אלה יכולים 
להשפיע לרעה על נראות הגינה. לכן, כבר בתחילת הדרך כדאי 
לדאוג לשדרג את הריצוף על ידי חידוש הדק או התקנת דק חדש, 

טיפוח הדשא, ניקוי יסודי של רצפת הבטון וכן הלאה.  
הוספת פתרון הצללה – פתרון הצללה משדרג פלאים את חלל 
הגינה, שהרי ישיבה תחת השמש הקופחת בחודשי הקיץ ללא כל 
פתרון הצללה יכולה להיות סיוט של ממש. פתרונות ההצללה 
המוצעים כיום בשוק רבים ומגוונים ויכולים להוסיף שיק מיוחד 
לחלל הגינה, דוגמת פרגולת עץ או אלומיניום, סככות, רשתות 

צל, גזיבו ועוד.  
פרחים וצמחים – צמחים ופרחים יכולים לשנות פלאים את 
מראה הגינה ולהפוך אותה  מגינה סטנדרטית ומשעממת, לגינה 
שמחה ומלאה בחיים. את שתילת הצמחים והפרחים כדאי לבצע  
בעזרת בעל מקצוע המומחה לבחירת הצמחים הנכונים על פי 

האם שדרוג הגינה 
מסייע במכירת וילות?

מאת  ערן לוינסון 

שדרוג הגינה עשוי להעלות משמעותית את שווי הנכס למכירה. כך עושים זאת

ערן לוינסון
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קרקע הגינה והחיפויים 
שעליה הם לב ליבה של 

הגינה והם משפיעים 
רבות על הנראות שלה. 

דק בלוי, כתמים על בטון 
מוחלק, דשא שאינו 

מטופח, כל אלה יכולים 
להשפיע לרעה על 

המראה הכללי

ניתן  ידי העצים  וסוג האדמה. על  עונות השינה, כמו גם לאופי 
ליצור הצללה נהדרת, סוג של גדר ובכלל להקנות רוגע ושלווה 

לחלל הגינה. 
תאורה – לתאורה יש כוח עצום, במיוחד לתאורת גן, שיכולה 
גופי  של  שונים  סוגים  ישנם  בלילה.  הגינה  את  פלאים  לשדרג 
העצים  את  המאירה  צבעונית,  תאורה  כגון  לגינה,  תאורה 
גופי  הישיבה,  לפינת  מרכזית  תאורה  הגינה,  בחלל  והפרחים 
תאורה שקועי רצפה, תאורה המאירה שבילים ואבני מדרך ועוד.  
גם גופי התאורה וגם גווני האור יכולים לשנות כליל את האווירה 

בגינה. 
הוספת אקססוריז – לפעמים הפרטים הקטנים יכולים לעשות 
את כל ההבדל -  הוספת פריטים צבעוניים בהחלט יכולה לשדרג 
את הגינה ולהפיח בה חיים.  אלה יכולים להיות פסלים, אדניות 

מיוחדות, אבנים, מסלעות, חלוקי נחל וכו'.  

 * ערן לוינסון, אדריכל נוי, "אמנות הגינה הקסומה", 
טל' 054-5228882
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0 5 4 - 3 0 4 - 4 4 7 1 יעל גלוזברג  

בגולן , 500/800  מ"ר, פינתי, גבוה, מושקע ומפנק, סוויטות ובריכה גדולה.

 במערבית , וילה על דונם שקט ופרטי!! 350/1000 מ"ר+ זכויות להרחבה. 
חמש סוויטות, בריכה, חצר משגעת. חלום!

בית של פעם, לשיפוץ, כ-250/430  מ"ר. אפשרות ליחידה נפרדת. 

בנוה רום הפסטורלית , מגרש יפהפה, 430 מ"ר, במיקום מצוין!

נמכר    קוטג' ברחוב יחיעם במערביתנמכר    קוטג' ברחוב השרון במערבית

במערבית , בית בודד כ-220/380 מ"ר, משופץ, טובל בירוק, מחיר אטרקטיבי !!

 Great Shape Ramat Hasharon : הנצח 2, רמה“ש  |  חפשו אותנו גם בפייסבוק

מחכים לך: 03-6294449

אחרת
עם אנשים כמוך,
במעשיםשמדברים

תוצאות

חוויית אימונים

ומשיגים
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עם אנשים כמוך,
במעשיםשמדברים

תוצאות

חוויית אימונים

ומשיגים
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חוויית אימונים

ומשיגים
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לפני שתתחילו בשיווק הנכס, אני ממליצה לקבוע פגישת ייעוץ 
וחשיבה עם יועץ נדל"ן מקצועי. במהלך הפגישה תקבעו מה כדאי 
לבצע קודם, מכירה או רכישה, משום שהדבר תלוי בהרבה גורמים. 
יועץ הנדל"ן יוכל לעזור לכם להחליט מה הצעד הנכון לעשות לפי 
מספר פרמטרים: מצב הבית, מיקום הבית, מצב השוק, חודשים 

בהם עדיף לצאת למכירה ועוד.
 תמחור נכון של הבית - יועץ הנדל"ן מבצע עבורכם ניתוח שוק, 
הכולל את מחירי הבתים הדומים שנמכרו באזור, את מחיריהם 
במצבו  בהתחשב  זאת  וכל   - בשוק  היום  הנמצאים  הבתים  של 
של הבית. לאחר הניתוח הכלכלי, יועץ הנדל"ן ימליץ על המחיר 

האידיאלי לצאת עמו לשוק. 
פוטנציאליים  קונים"  ל"פספוס  יגרום  מידי  גבוה  מחיר  זכרו, 
שלא יחשפו לנכס כלל. מחיר נמוך מדי יגרום לכם להפסיד כסף. 
שלב התמחור, אם כן, הוא שלב חשוב ביותר. ישנם מתווכים אשר 
ולקבל  הנכס  בעל  את  לרצות  רק  הבית  מחיר  את  "מקפיצים" 
בלעדיות בעסקה- מה שמבריח בסופו של דבר קונים ומעכב את 
מכירת הבית. בית שנמצא זמן רב בשוק גורם לכם נזק, וכתוצאה 
לפנות  חשוב  לכן  רב.  וכסף  יקר  זמן  להפסיד  יכולים  אתם  מכך 
על  המתבסס  נכון,  שוק  תמחור  שיבצע  מקצועי,  נדל"ן  ליועץ 

עובדות מדידות ועל נתונים אובייקטיבים.
עבור משהו  לעבוד  מוכנים  הייתם  ביוקר"- האם  עולה  "חינם   
אתם  כאשר  תשלום?  לקבל  לא  העבודה  ובסיום  המרץ  במלוא 
מבקשים מיועץ הנדל"ן שלכם לעבוד בחינם אתם אמנם חוסכים 

את העמלה, אך בסופו של דבר יתכן שתשלמו הרבה יותר. 
כך לדוגמא, בעלת דירה שסירבה לעבוד עם מתווכים. שכנעתי 
שהדירה  שידעתי  שלי  ללקוחות  הדירה  את  להראות  אותה 
הראיתי  עבורם  שעשיתי  מקיפה  בדיקה  ואחרי  להם,  מתאימה 
להם שהדירה נמכרת בהרבה פחות ממחיר השוק. לאחר משא 
ומתן הם קנו את הדירה במחיר של כ-400,000 ₪ פחות ממחיר 

השוק! המוכרת חסכה עמלת תיווך- אך הפסידה הרבה יותר.
בעסקאות נדל"ן, שהן מטבע הדברים עסקאות גדולות יחסית, 
תרוויחו  התיווך  דמי  מחיר  את  למקצוען.  בתשלום  חוסכים  לא 

בזמן, כסף, והכי חשוב - שקט נפשי. 
מול  יבדוק  המקצועי  הנדל"ן  יועץ  הרשויות-  מול  בדיקה   

הרשויות האם ישנן זכויות בניה נוספות או דברים נוספים שיכולים 
לעלות את ערך הנכס. כך לדוגמא, בעת שטיפלתי במכירת מגרש 
גיליתי לאחר בדיקה ברשויות  יחידות,  זכויות חלוקה לשתי  עם 
את  משמעותית  שהעלה  מה  יחידות,  לשלוש  גם  לחלקו  שניתן 

ערך הנכס. 
קונים  של  מאגר  ישנו  המקצועי  הנדל"ן  ליועץ  הנכס-  שיווק   
מבצע  שהוא  והפרסום  השיווק  פעולות  לכל  בנוסף  קיימים. 
רלוונטיים  ללקוחות  אישית  פנייה  וכד'(,  עיתון  שלט,  )אינטרנט, 

קיימים היא הדרך המהירה והיעילה ביותר למכור.
גג,  דירת  של  במכירתה  בבלעדיות  כשטיפלתי  לדוגמה,  כך 
עברתי על מאגר הקונים הקיימים שלי והתקשרתי אליהם. הקונה 
הראשונה שראתה את הדירה קנתה אותה, תוך שבועיים מהיום 
והקונה  סופר-מרוצים,  היו  המוכרים  לשוק!  יצאה  הדירה  בו 

שמחה שזכרתי להתקשר אליה ולעניין אותה בנכס. 
בנימה אישית, אוסיף שההתקשרות ללקוחות הקיימים במאגר 
היא החלק האהוב עליי ביותר בעבודת התיווך- הלקוחות תמיד 

שמחים לשמוע על נכסים חדשים שיש לי להציע להם.
הקונים  את  מכיר  הנדל"ן  יועץ  ללקוח-  מותאמת  נכס  הצגת   
ואת הצרכים שלהם ויודע להציג את אותו הנכס בדרכים שונות, 
שבדרך  הבית,  לבעלי  בניגוד  זאת  הקונה-  לצרכי  המותאמות 
כלל אינם מכירים את הקונים ומציגים את הבית בצורה אחידה 
ומונוטונית לכולם. במקרים אחרים, ישנם בעלי בית ש"מאוהבים" 
שנדרש,  למה  מעבר  הרבה  הקונים  באוזני  ומפרטים  בביתם, 
הנכס  הצגת  חשובה  כן  על  הקונה.  את  ומביכים  מעייפים  וכך 

הניטראלית, המתרכזת בצרכי הקונה ולא במוכר.
 משא ומתן – הגיע הקונה שאהב את הבית ונתן הצעה נמוכה? 
אם המוכר אינו מיוצג על ידי יועץ נדל"ן, הוא לא יוכל לחזור לקונה 
לאחר הורדה משמעותית במחיר. יועץ הנדל"ן יודע לגשר ולסגור 
החוזה  לחתימת  עד  אותם  וללוות  לקונה,  המוכר  בין  פערים 

המיוחלת.

אשמח לייעץ לכם בכל שאלה,
רחלי בליסנה, ריל קפיטל
050-9872009

מאת  רחלי בליסנה, ריל קפיטל 

 איך תוכלו להוציא את המקסימום
מיועץ הנדל"ן שלכם?

מעטים אוהבים לשלם דמי תיווך, אבל העובדה היא שיועץ נדל"ן מקצועי יכול 
לחסוך לכם הרבה כסף, זמן ועגמת נפש. רוצים לדעת איך? הכל בכתבה שלפניכם

ישנם מתווכים 
אשר "מקפיצים" 

את מחיר הבית 
רק לרצות את 

בעל הנכס 
ולקבל בלעדיות 

בעסקה- מה 
שמבריח בסופו 

של דבר קונים 
 ומעכב את 

מכירת הבית



"פגישה עם הלקוח, למידת הצרכים 
וההזדמנות ליצור עוד פינת חמד מקסימה 

והאתגר בהתחלת הרפתקה חדשה תמיד
דחפו אותי להגיע לשיאים חדשים" 

ערן לוינסון, "אמנות הגינה הקסומה", אדריכלות נוי

חברת "אמנות הגינה הקסומה"  מתמחה בתכנון והקמת הגינה, על כל פרטיה ועל פי מגוון סגנונות רחב.
 החברה מבצעת פרויקטים בכל רחבי הארץ, בגינון חוץ ופנים, על פי תכנון וייעוץ מעצב החברה, או על פי תוכנית שנבנית עם הלקוח. 

אנו לא מתפשרים על השירות, התכנון המדויק, איכות הביצוע, האמינות והיחס האישי.

תכנון נוף | עבודות עץ | הקמת בריכות | עבודות אבן  | תאורת גן | צמחיית פנים | גינון גג ופטיו

* כל התחומים הללו מוצעים תחת קורת גג אחת, במטרה לתת לכם מענה כולל ומושלם. לא עוד פניה למספר קבלנים/
ספקים, אלא ליווי צמוד ואישי מרגע התכנון ועד לסיום הפרויקט.

eran@omanuthagina.co.il .מייל www.omanuthagina.co.il .טל. 054-5228882 אתר
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השינוי הקטן שעושה את ההבדל הגדול
 באמריקה זהו חלק בלתי נפרד ממכירת הנכס, ועכשיו גם אצלנו - הכירו את 

ה"הום סטייג'ינג", עיצוב הבית לקראת מכירה 

מאת  מעצבת פנים איילת ניב אור ואדריכל אמיר ורד

HOME STAGING

הידעתם  שההחלטה של קונים פוטנציאליים אם לרכוש או לא 
לרכוש בית, מתקבלת תוך 60 שניות מרגע הכניסה לבית? ואכן, 
כבר נאמר ש"לעולם איננו מקבלים הזדמנות שנייה לרושם ראשון".
"מה שהבינו מזמן בארצות הברית, קנדה ואירופה לגבי הכנת 
הבית למכירה, מחלחל בשנים האחרונות לשוק הנדל"ן גם בארץ", 
 HOME -אומרת איילת ניב אור, מעצבת פנים מנוסה שמתמחה ב

STAGING - עיצוב בתים ודירות טרם פרסומם למכירה. 

HOME STAGING הינה אסטרטגיית שיווק אקטיבית, שמטרתה 

ומשיכה  עניין  ליצור  אופטימלי-  נראות  במצב  הנכס  את  להציג 
ובכך  הנכס  ערך  את  למקסם  הפוטנציאליים,  הקונים  בקרב 
הבית  את  למכור  בכדי  זאת,  כל  המכירה.  תוצאות  על  להשפיע 

בתמורה מקסימלית ובמהירות האפשרית.
מנכסים  הנכס  את  לבדל  היום  נדרש  בית,  למכור  "על-מנת 
יותר מאשר  דומים באזור, להדגיש את יתרונותיו ולעשות הרבה 
רק לתלות שלט למכירה", מסבירה ניב אור, שהתמחתה בתחום 
שינוי  הבית,  וסידור  בארגון  "מדובר  בקנדה,  שהותה  במהלך  זה 

מראה הרצפה, הקירות, הארונות, משחקי תאורה ועוד". 
לדרגה  הנכס  את  להביא  הינו    HOME STAGING של  "הרעיון 
של  יותר  רב  למספר  שיפנה  כך  ואסתטיקה,  עיצוב  של  גבוהה 
אומר  וייחודי",  אטרקטיבי  למזמין,  הפיכתו  ידי  על  לקוחות, 
ניב אור, בחברת  ורד, שותפה של  אמיר  ומעצב הפנים  האדריכל 

HOME STAGING, המתמחה בעיצוב הבית לקראת מכירתו. 

של  המניעים  הבנת  על  ה- HOME STAGING מבוססת  תורת 
השניים,  מסבירים  שלו,  לרגש  והתחברות  הפוטנציאלי  הקונה 
שנחרט  איכותי,  רושם  ואסתטית משאירה  נקיה  "דירה מעוצבת, 
בזיכרונו של הקונה, מה שמייצר עבור המוכרים יתרון יחסי בניהול 
חד  הוכח  כבר  המתחרים.  הנכסים  מול  ואל  הקונה,  מול  מו"מ 
אסתטית  דירה  עבור  יותר  לשלם  מוכן  יהיה  שקונה  משמעית, 

ומסודרת".  
ומהירות  עבודה  מינימום  יחסית,  קטנה  בהשקעה  כך, 
ביצוע - ניתן לשדרג את הנכס שלכם עוד בטרם חשפנו את הבית 

למכירה בשוק, ולייצר חוויה מתאימה עבור הקונה הפוטנציאלי.
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מזמינים גם אתכם להתרגש מחדש...
MAKE ART 052-3636492 ,איילת ניב אור

www.facebook.com/ayeletmakeart
אמיר ורד אדריכלות עיצוב פנים 054-8340888
www.facebook.com/public/Amir-Vered

איילת ניב אור חברה לאדריכל ומעצב הפנים אמיר ורד, בוגר 
CCNY  ניו יורק, שעסק בין השאר ב- HOME STAGING  לדירות 

ובתי יוקרה בניו יורק ובקליפורניה. יחד הם מנהלים משרד 
העוסק ב- HOME STAGING, תכנון ועיצוב פנים למשרדים, 

דירות ובתי יוקרה ועסקים מסחריים.

 כך תכינו את הבית למכירה מוצלחת
טיפים מהמומחים

ולנקות את  והגדר החיה  לגזום את צמחי הגן  יש  הגינה- 
הדשא ושטחים אחרים מעלים יבשים.

הכניסה לבית - יש לוודא כי הכניסה תיראה נעימה, מזמינה 
ולא עמוסה מידי. יש לוודא תקינות פעמון הדלת.

לוודא, עד כמה שניתן, שעל משטח השיש  יש  המטבח - 
יישאר המינימום ההכרחי. כל מה שניתן להכניס לארונות- 

עדיף לאחסן.

טיפים כלליים
 לבצע תיקוני צבע קלים ולהשרות בבית תחושת ניקיון.

לתקן  יש   – מעולה  תחזוקה  של  תחושה  להקנות    רצוי 
אסלות, ברזים דולפים, לנקות חלונות וויטרינות, להחליף 

נורות שרופות ולהדק מנעולים ובריחי ארונות רופפים.
 לנקות את המרזבים ולשמן דלתות חורקות.

  כדאי לפנות אביזרים מיותרים מאזור החניה, המחסן ויתר 
חללי הבית - חשוב לפנות רהיטים ופריטים בלתי נחוצים 

המקטינים את תחושת המרחב. 
הקונים  על  מקשה  אישיים,  וחפצים  רהיטים    ריבוי 

הפוטנציאליים לדמיין את עצמם גרים בבית.
  לפני ביקור קונים יש לאוורר את הבית, לפזר ריח נעים, 

להדליק את התאורה ואת המזגן/ החימום לפי הצורך.
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052-551-6000 ליאת ערד   מנהלת ריל קפיטל  

 במערבית, קוטג'-גן מעוצב ומושקע
 200 מטר על קומה אחת + מרתף מואר על 

מגרש 360 מ"ר.

בפרויקט אולפינר, המבוקש בהדר, דירה 
מחוברת 276 מ"ר על מפלס אחד, מעוצבת 

ויוקרתית.

 במערבית, אחוזת יוקרה מרהיבה, מתוכננת ומעוצבת בסגנון ניאו- קלאסי ובנויה
במפרט גבוה ביותר.

במדרחוב שקט, בית מעוצב אדריכלית עם 
תקרות גבוהות, 2 יחידות דיור במרתף עם 

חצר אנגלית, גינה מקסימה וכניסה נפרדת !

נמכרה    דירת גג ברחוב מוריה 

נמכר      קוטג' ברחוב תרשיש 

נמכר      דופלקס ברחוב מוריה

נמכר     מגרש בנוה ברחוב הרצוג 

בשכונת נווה מגן, מגרש 350 מ"ר 
המבוקשת, קרקע פרטית! מחיר מעולה!

במערבית, בית חדש ומושקע ברמה גבוהה עם בריכה לכניסה עם המזוודות. 

חדש בשוק בבלעדיות, ברובע הדר, דופלקס יוקרתי 180 מ"ר בנוי + 60 מ"ר מרפסות, מטבח 
סמל, אי יוקרתי ונוף לים!

בית הכולל מערכת מתקדמת מבית Control4 הוא בית מושלם. המערכת של Control4 מאפשרת שליטה נוחה 
ואינטואיטיבית בתאורה, בתריסים החשמליים, במיזוג האוויר, במערכות האודיו-וידאו, במוסיקה, במצלמות, במערכת 

האזעקה ועוד. המערכת של Control4 מאפשרת שליטה מתוך הבית ומחוצה לו. התריסים נפתחים כשהשמש זורחת, 
ההורים מקבלים הודעה כשהילדים חוזרים מבית הספר הביתה, האורות מותאמים בתרחיש מושלם לארוחת ערב רומנטית, 

המיזוג נדלק ומותאם לטמפרטורה הנדרשת כבר כשאתם בדרך חזרה מהעבודה הביתה.
החיים שלכם יכולים להיות נוחים ונעימים.

בית חכם לכל בית

בנוה רסקו, משופץ אדריכלית, מודרני, עם 
בריכה ומרתף, לכניסה עם מזוודות.

ברחוב החלוץ המתחדש, מיני-פנטהאוז 
בקומה גבוהה בפרויקט יוקרתי ביותר!
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ואינטואיטיבית בתאורה, בתריסים החשמליים, במיזוג האוויר, במערכות האודיו-וידאו, במוסיקה, במצלמות, במערכת 

האזעקה ועוד. המערכת של Control4 מאפשרת שליטה מתוך הבית ומחוצה לו. התריסים נפתחים כשהשמש זורחת, 
ההורים מקבלים הודעה כשהילדים חוזרים מבית הספר הביתה, האורות מותאמים בתרחיש מושלם לארוחת ערב רומנטית, 

המיזוג נדלק ומותאם לטמפרטורה הנדרשת כבר כשאתם בדרך חזרה מהעבודה הביתה.
החיים שלכם יכולים להיות נוחים ונעימים.

בית חכם לכל בית
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אנחנו  בו  - המקום  הוא מבצרנו  כבר אמרו חכמים,  הבית, 
שאנחנו.  מי  ולהיות  בנוח  להרגיש  להתרווח,  לעצמנו  מרשים 
כיוון שכך, תפקידו של האדריכל איננו רק לתכנן את המבנה, 

אלא "להיכנס לנשמתם" של הדיירים. 
"הבית הוא מיצוי של האישיות שלנו, לכן אני, כאדריכלית, 
צריכה להיות מספיק רגישה וקשובה ללקוח ולעזור לו לבוא 
שוהם,  בן  ליליאן  הוותיקה  האדריכלית  אומרת  ביטוי",  לידי 
ילידת אורוגוואי, בעלת תואר שני באדריכלות, העוסקת מזה 
20 שנה בתכנון ובשיפוץ בתים פרטיים ודירות )לצד משרדים 

וקליניקות( באזור המרכז. 
"כללי  וכמה  כמה  על  לומדים  אנו  שוהם  בן  עם  בשיחה 

הבית  של  נכון  ועיצוב  לתכנון  בסיסיים  עקרונות  אצבע", 
שאדריכל  אנרגטית,  ואפילו  פונקציונלית  אנושית,  מבחינה 
טוב צריך לשמור עליהם על מנת לקבל תחושת רוגע, זרימה 

ונעימות בבית:
חלוקה ופרופורציות נכונות - "צריך להיות שיווי משקל הגיוני 
וחיבור  ממלאים,  שהם  לפונקציות  ביחס  בבית  החללים  בין 

הגיוני בין החללים".
היררכיה נכונה - "צריך לזהות מהו החלל המרכזי בבית, וכמה 
הפרופורציות  את  יש  בבית  פונקציה  לכל  בו.  שוהים  אנחנו 
להרגיש  יהיה  שאפשר  כדי  וגבהים,  מידות  מבחינת  הנכונות 

בנוח בחללי הבית".

 האם יש עיצוב אדריכלי "נכון" עבורנו? האדריכלית ליליאן בן שוהם מספרת 
 על הקשר בין תכנון ועיצוב אדריכלי לצרכי הלקוח, עם טיפים חשובים 

לכל מי שמתכנן בניה או שיפוץ הבית 

מאת  טל בן רפאל

הלוחשת 
לקירות

ליליאן בן שוהם
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הבית נבחר לאחד מ-30 הפרויקטים של השנה במגזין בנין ודיור

הלוחשת 
לקירות

אנו  נכונה,  אדריכלית  "בתכנית   - השטח  של  אופטימלי  ניצול 
ולא  מתים'  מ'שטחים  שאפשר  כמה  עד  להימנע  משתדלים 
מנוצלים, כך שנוכל לתרום את השטח העיקרי לחללים שבהם 

גרים ומשתמשים. 
את  למקם  לדעת  "חשוב   - האוויר  כיווני  לפי  הבית  העמדת 
השמש,   - הטבע  גורמי  את  ולנצל  האוויר,  כיווני  לפי  הבית 
של  נכון  ניצול  ביותר.  האופטימלית  בצורה  הרוח,  וכיווני 
כיוונים משפיע על ישירות על התנאים האקלימיים, התרמיים 

והאקוסטיים של הבית".
לשדר  צריך  הבית  "חלל   - הבית  בחללי  טובה  אנרגיה  יצירת 
רוגע, נוחות, ותחושה שמזמינה אותנו לעבור מחלל אחד לשני. 
אחרי יום עבודה ארוך, חשוב שנרגיש בנוח בבית, ונחזור לחלל 

שמזמין אותנו לשהות בו".

הפנימי  העיצוב  על  גם  כמובן  משפיע  בבית,  החלל  תכנון 
שלו. "צריך לברר עם הלקוח מה הכיוון והטעם שלו, תעשייתי? 
הטקסטורות,  על  משפיע  כזה  כיוון  כל  קלאסי?  מודרני? 
"למשל,  שוהם,  בן  מסבירה  שבוחרים",  והצבעים  החומרים 
בבתים מודרניים כיום בונים פתחים גדולים, עם הרבה זכוכית, 

אבל אם הלקוח נוטה לכיוון כפרי יותר, הפתחים יהיו קטנים 
יותר, נעשה שימוש רב יותר בעץ, וניצור אווירה חמה יותר. מה 
שחשוב בעיני הוא לא לכפות את הסגנון שלנו על הלקוח, לא 
לדבוק רק ב'נישה' אחת של סגנון כאדריכלים, אלא 'לזרום' עם 
הלקוח ולנסות להבין מה מדבר אליו- כמובן, בגבולות התכנון 

הנכון וההגיוני".
מה  או  טעמו,  מה  בדיוק  יודע  אינו  עצמו  הלקוח  אם  ומה 

מדבר אליו? 
תקשיבו  'פשוט  לאנשים  אומרת  תמיד  אני  כזה  "במקרה 
לבטן שלכם' - בסופו של דבר, לכולנו יש תחושת בטן לגבי מה 

שאנחנו אוהבים או לא אוהבים". 
"לבחור אדריכל זה כמו לבחור פסיכולוג", מסכמת בן שוהם 
לכן  רב,  זמן  שלוקח  הדדי,  אינטימי,  בתהליך  "מדובר  בחיוך, 
חייבת להיות כימיה בין הלקוח לאדריכל, וחשוב ששני הצדדים 

יהנו מהתהליך ". 

אדריכלים  משרד  בעלת  היא  שוהם  בן  ליליאן  האדריכלית   *
ומבני  פרטיים  בתים  בתכנון  ועוסקת  השרון  ברמת  עצמאי 

lilian@benshoam.com | 052-2333288  .ציבור
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יונית נאמן  058-498-8455 | משה חבר  052-448-3588

במורשה, קוטג' 7 חדרים משופץ, עסקה כדאית.

דירת גן בלב העיר, 100 מ"ר מרפסת חובה לראות.

במערבית, קוטג' מרווח, מושקע ומעוצב ברמה.

בניין חדש, דירת 5 חדרים, מרפסת שמש, חדר כושר 2 חניות ומחסן.

בנווה מגן , קוטג' חדש, עיצוב וגימור ברמה גבוהה, כולל בריכה.

במערבית, במיקום שקט ואיכותי 7 חדרים.
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בהרצליה,  במרכז השקט דירה מרווחת מאוד שתי חניות ומחסן.

 בנוה רסקו, דירת 4 חדרים גדולה ומרווחת 143 מ"ר. במערבית , בית בסגנון באוהאוס בעל אופי, נדיר ומיוחד.
משופצת במצב מצוין.

במורשה, מושקע ואיכותי, עם יחידה להשכרה.

באלון, קוטג' טובל בירוק, במיקום מעולה ושקט.

במערבית, קוטג' משופץ, גדול במיוחד, גינה גדולה אופציה לבריכה.

במערבית, קוטג' 7 חדרים, מושקע ופונקציונלי. במערבית, קוטג פונקציונלי עם יחידה למתבגר.
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ניר לוי  052-311-3355 | מירי אורון  054-660-0401

 רובע אלון , דירת גן במיקום מרכזי, מפלס אחד משופצת מהיסוד אדריכלית 155 מ״ר בנוי, 
5 חדרים, 340 מ״ר מגרש אדמה פרטית.  4,950,000 ש״ח.

רובע אלון, קוטג' משופץ 180 מ"ר בנוי, שקט, 3 חדרי שינה, מרתף כיחידה נפרדת עם תשואה 
של כ-3000 שח לחודש, 4,900,000 ש"ח.

 מורשה, בית לכניסה עם המזוודות ! 
8 חדרים 355/200 מ"ר, 4,000,000 ש"ח.
אפשרי יחידה מניבה כ-3000 שח לחודש!

קריית יערים, דירת 4 חדרים 117 מ"ר עם 
 מרפסת שמש 12 מ"ר, ממד, 2 מעליות,

חדר כושר וחניה תת קרקעית.  פונה למערב.

 קריית יערים, דו משפחתי פינתי  מגרש 233 מ״ר אדמה פרטית, בנוי 160 מ״ר, לשיפוץ, 
6 חדרים מחיר 4,200,000 ש״ח. 

רובע אלון, בבלעדיות בית מושלם למשפחה, ברחוב ללא מוצא ושקט, 5 חדרי שינה במפלס 
 העליון ובנוסף מרתף עם כניסה נפרדת לקליניקה , 2 חניות מקורות. 

מחיר מבוקש  5,950,000 ש"ח.
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במערבית, בית מושקע ומואר בעיצוב אדריכלי של עודד לביא, מושלם למשפחה, פונה לירוק, 
8 חדרים מרווחים כ-620 מ"ר מגרש ו450 מ"ר בנוי.   

בתל אביב, דירת  122 מ"ר במיקום מעולה עם נוף לכיכר רבין.

קריית יערים, דירה עורפית מדהימה, שקטה וירוקה, קומה גבוהה, 2 חניות ומחסן. 

במערבית, במיקום 
מרכזי ושקט, מגרש של 

 2 דונם, ל-5 חידות,
 לפי מחיר של

11,500 ש״ח למ"ר.

נמכר      ברחוב בן גוריון 

נמכרה   ברחוב בלפור  נמכרה   ברחוב השרון 

נמכר     ברחוב הסלע

נמכרה   ברחוב נורדאו 

נמכרה   ברחוב גדעון 
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050-643-0444 שרון ישעיהו  

 ברובע הדר, דירת גן מהממת כוילה, בפרויקט יוקרתי,  7,500,000 ש"ח.

בהרצליה פיתוח, פנטהאוז יוקרתי קו ראשון לים, נוף עוצר נשימה, 20,000,000 ש"ח !

במערבית, וילה פינתית ייחודית, פריים לוקיישן, 19,000,000 ש"ח.

במערבית , פריים לוקיישן, אזור המחתרות, שקט עם פוטנציאל אדיר, 9,500,000 ש"ח.

נמכר     ברחוב האצל נמכר      ברחוב בוסתנאי 

במערבית, רחוב הכי יוקרתי 
ברמה"ש, בית מקסים ומואר, 
סוויטות, 14,000,000 ש"ח. 
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0 5 0 - 9 8 7 - 2 0 0 9 רחלי בליסנה  

מורשה, גבול נווה, מגן בית עם אופי בסגנון פרובנס, עוצב ע"י האדריכל יונתן מונג'ק. 7 חדרים, 
320 בנוי, 387 מגרש, בריכה, חדרים גדולים ומרווחים,  5,900,000 ש"ח.

במערבית, במיקום שקט, קוטג' בודד מדהים, 5.5 חדרים, 300 מ"ר מגרש, 170 מ"ר בנוי, אדמה 
פרטית, משופץ מהיסוד, לכניסה עם המזוודות.

 ברובע הדר, דירה מדהימה למגורים ולהשקעה! במיקום מצוין, הבניין מיועד לתמ"א 2 
)בניין חדש!!(  אחרי התמ"א קומה 9 מתוך 10, 100 מ', 4 חדרים עם מרפסת 12 מ', 2 חניות תת 

קרקעית ומעלית! 

במערבית, קריית יערים, בית החלומות! 6 חדרים, מאסטר מפנק, סוויטות לילדים.  מעוצב 
אדריכלית, בריכה מחוממת, ברמה גבוהה!

נמכר     קוטג' בנוה רסקו  ברחוב סביון נמכרה   דירת גג ברחוב ההגנה 



24

ברובע אלון, דירת גן בפרויקט יוקרתי 150 מ"ר, גינה 200 מ"ר חדשה!

0 5 4 - 4 4 8 - 5 6 1 2 קרן ונדרהורן  

 בקרית יערים, ברחוב מבוקש ללא מוצא, בית מעוצב ומדוגם עד הפרט האחרון, 
יוקרתי מספרי העיצוב.

במערבית, בית חדיש ומודרני, שתי קומות ומרתף, על מגרש 450 מ"ר, גבוה, במיקום מעולה! 

 בפרויקט OAK היוקרתי, דירה מהממת, 4 חדרים, סלון ענק, 
מתאימה לאירוח, מרפסת 30 מ"ר, קומה גבוהה.

במערבית, בית 
לשיפוץ על מגרש 

400 מ"ר בבוסתנאי.

במערבית, 
רח' למרחב היוקרתי, 

מגרש חצי דונם. 
במיקום מעולה !

בנוה רום הקסומה,  בית חדש מעוצב על ידי אדריכל ידוע ברמת גימור גבוהה עם בריכה.
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0 5 4 - 7 8 9 - 5 4 0 3 דינה רפאלי  

 בכפר סבא, מיני פנטהאוס, 7.5 חדרים, 210 מ"ר על קומה אחת, מרפסות 60 מ"ר,
 נוף פתוח, מחיר אטרקטיבי.

בנוה רום, בית חלומי בשכונה הנוסטלגית של רמת השרון.

קרקע פרטית בקריית יערים, ברחוב שקט ללא מוצא. מגרש 826 מ"ר, 495 מ"ר בנוי,
מואר ומרשים. אפשרות גם ליזמות.

 בכפר סבא הירוקה, דירת ארבעה חדרים, מרפסת משמש, ממ"ד, מעלית וחניה,
מחיר אטרקטיבי!

0 5 4 - 3 1 0 - 3 2 0 0 סמדר זילברברג  

ליאורה ספקטור   050-525-1170

 במערבית, בית בחצאי מפלסים, על מגרש 380  מ"ר, הפרדה בין הורים לילדים, 
בקרבת  בית ספר וגני ילדים.
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0 5 4 - 4 2 9 - 9 3 0 3 שרון בייר  

בית חדש, פינתי ומדהים, עיצוב אדריכלי מודרני, מטבח בולטהוף, רצפות בטון מוחלק, 
מעוצב ברמה גבוהה ביותר, 3 חדרי שינה מסטר ומרתף עם ממ"ד, בנוי 240 מ"ר על 330 מ"ר. 

גינה יפה ושלווה עוטפת את הבית.

מגרש למכירה, 440 מ"ר בנווה מגן במיקום 
מעולה, כיווני אוויר טובים. שקט.

חדש בנווה רסקו!! בית חד קומתי, חניה. אפשר לבנות 200 מ״ר + מרתף. פוטנציאל אדיר!! 
כיווני אויר מעולים. *הבית לשיפוץ. 

 פנטהאוז מפואר, נוף פתוח ומהמם
240 מ"ר על קומה אחת עם 150 מ"ר מרפסת.

 שבי ציון, בית משופץ על קומה אחת,
4 חדרים על מגרש פסטורלי של 630 מ"ר. 

 ברובע הדר, דירת 3 חדרים, 
91 מ"ר, מוארת ושקטה, מעלית וחניה.

ברובע הדר, דירת ארבעה חדרים משופצת אדריכלית, בפריים לוקישיין, מטבח פתוח לסלון, 
מעלית וחניה.

בקרית יערים, בית מהמם וכיפי. בנוי 300 מ"ר+ על חצי דונם. מאסטר בקומת כניסה, בריכה, 
חניה כפולה ומרתף.
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הרגע המיוחל הגיע. מצאתם דירה שאתם רוצים לרכוש, בין אם 
רוב האנשים מדובר  ובין אם כהשקעה. עבור  כדי להתגורר בה 
בעסקה הגדולה ביותר שיעשו בחייהם. מיליוני שקלים מוטלים 

על הכף. 
אז איך עושים עסקה כזו וממשיכים לישון בלילה בשקט?

אכן  הנבחרת  שהדירה  לוודא  מאוד  חשוב  ראשית,   - סביבה   
מתאימה לצרכים שלכם. מעבר לנכס עצמו יש לבחון את סביבתו 
–  לבקר באזור הדירה בשעות היממה השונות, על מנת להתרשם 
מאופי הסביבה ולחוש את האווירה באזור. בודקים אילו מוסדות 
חינוך קיימים בסביבה, גינות, אזורי בילוי, בתי כנסת, פארקים, 

שטחי מסחר ועוד. 
מתוכננים  האם  לבדוק  חשוב  כן,  כמו   - באזור  עתידית  בניה   
איכות  על  להשפיע  עלולים  אשר  עתידית,  לבניה  פרויקטים 
החיים באזור. סוכן נדל"ן מקצועי יגיש לכם את המידע המקיף 
אודות הנכס וסביבתו כחלק בלתי נפרד מן השירות שיעניק לכם.

רכישת נכס למגורים היא העסקה הגדולה ביותר שנעשה בחיים. איך עושים זאת נכון

כל מסמך כתוב אשר מפרט את תנאי העסקה 
 וחתום על ידי הצדדים, נחשב להסכם וישפיע

על עתיד ההתקשרות החוזית. על כן מומלץ 
להימנע מעריכת זיכרון דברים 

מאת    עו"ד יעל מנדלוביץ

המדריך המקוצר לרוכש נכס

לבדיקה  ישנה  - חשיבות רבת משמעות  בניה  בדיקת היתרי   
תכנונית של הנכס והתאמתו להיתר הבנייה הקיים, ללא חריגות 
המצוי  המשותף,  הבית  תיק  את  לבדוק  מומלץ  כן,  כמו  בניה. 

בלשכת רישום המקרקעין האזורית.
"בדק  לערוך  מאוד  מומלץ   - המבנה  של  מקצועית  הבדיקה 
בית" אשר יבחן את טיב הנכס, ותקלות ובעיות שונות שעלולות 
שירותים  לשכור  וכדאי  ניתן  כך  לצורך  בהמשך.  בו  להתגלות 
דו"ח מפורט  בית, אשר תאשר תנפיק עבורכם  של חברת בדק 

המתעד את מצב הנכס טרם רכישתו. 
 בירור מס הרכישה - מרכיב חשוב נוסף שיש לברר לפני קניית 
מס  לשלם.  עליכם  אותו  הרכישה  מס  סכום  גובה  הוא  הנכס, 
הרכישה נקבע על פי מספר פרמטרים והינו מדורג. חישוב מס 
בטרם העסקה באמצעות עורך דין מנוסה, יאפשר תכנון נכון של 

מימון העסקה.
למימון  משכנתה  לכם  ודרושה  במידה   - למשכנתא  אישור   
רכישת הדירה, מומלץ להיעזר ביועץ משכנתאות מיומן ובקיא 
בסוגי המשכנתאות הטובות ביותר שתוכלו לקבל. חשוב לקבל 

מן הבנק מראש אישור עקרוני לקבלת המשכנתא המבוקשת.

סימנתם 'וי' על כל הסעיפים? אתם בדרך הנכונה לרכישת הנכס 
הבא שלכם. בשעה טובה! 

*עו"ד יעל מנדלוביץ עוסקת בדיני מקרקעין ודיני רשויות 
 מקומיות. רח' שד' נורדאו 53 ת"א. | 052-4884882

yael@yaellaw.co.il | www.yaellaw.co.il 
 בדיקת זכויות המוכרים - שלמים עם הדירה שבחרתם? מצוין! 
השלב הבא הוא בדיקת הזכויות של המוכרים. כיום ניתן להזמין 
המקרקעין,  רשם  של  הממשלתי  האינטרנט  מאתר  טאבו  נסח 
בעלות של 15 ₪ בלבד. כל שעליכם לעשות הוא לאתר את פרטי 
האינטרנט,  באתר  הזנתם  ובאמצעות  הנכס  של  והחלקה  הגוש 
לוודא  תוכלו  בו  טאבו,  נסח  האלקטרוני  לדואר  אליכם  ישלח 
או  בבעלות  מדובר  האם  בנכס,  הזכויות  בעלי  אכן  המוכרים  כי 
חכירה, האם רובצים על הנכס שעבודים ועיקולים ובאיזה סכום.

- הגענו לניהול המשא ומתן עם המוכרים,  ניהול משא ומתן   
שבסופו יש לקבוע את המחיר בו תירכש הדירה, תנאי התשלום 
ולוח הזמנים עד למועד קבלת החזקה בדירה. בנושא זה, חשוב 
לדעת כי כל מסמך כתוב אשר מפרט את תנאי העסקה וחתום 
ההתקשרות  עתיד  על  וישפיע  להסכם  נחשב  הצדדים,  ידי  על 
החוזית. על כן מומלץ להימנע מעריכת זיכרון דברים ולהשאיר 

את ניסוח המסמכים למשפטן.
 עריכת ההסכם - אם עד לשלב זה לא פניתם לעורך דין - זה 
בדיוק הזמן. עורך הדין יערוך בדיקה של הזכויות בנכס ובמקרה 
הצורך ינהל עבורכם משא ומתן מול עורך הדין של הצד השני, 

בו ייסגרו תנאי הרכישה, שיבואו לידי ביטוי בנוסח הסכם המכר.



28

חלוקת  בשאלת  נכסים  בעלי  מתלבטים  קרובות  לעיתים 
קיימות  ככלל,  משפחתם.  לבני  שבבעלותם  המקרקעין  נכסי 
מקרקעין  בנכסי  בעלות  העברת  לבצע  פשוטות  דרכים  שתי 
בסיטואציה זו: על ידי העברה ללא תמורה )במילים אחרות, לתת 
את הנכס במתנה(, או, לחלופין, על ידי העברה באמצעות צוואה. 
צוואה היא מסמך אישי של המצווה, המבטא את האוטונומיה 
שלו כאדם. לכן, כפי שהוא רשאי מרצונו לערוך אותה, כך הוא 
בהעברה  זאת,  לעומת  עת.  בכל  לשנותה  או  לבטלה  רשאי  גם 
ללא תמורה, קובע חוק המתנה בין השאר, כי מי שהתחייב לתת 

מתנה לא רשאי לחזור בו ממנה בכל עת.
כאשר מדובר במתנת מקרקעין – עסקה במקרקעין מושלמת 
רק עם רישומה. לפיכך, העברה ללא תמורה של נכס מקרקעין 
נחשבת רק כהתחייבות לתת מתנה, כל עוד לא נרשם הנכס על 

שם המקבל.
הערת  נרשמה  ואפילו  מתנה  הסכם  נערך  כאשר  קורה  מה 
רישום  הושלם  בטרם  אך  מקרקעין,  רישום  בלשכת  אזהרה 

העסקה בטאבו, חזר בו נותן המתנה?
במקרה כזה, אין מדובר בעסקה גמורה, אלא רק בהתחייבות 
שלו.  מטעמיו  בו  לחזור  יכול  עדיין  המתנה  ונותן  עסקה,  לבצע 
לא  יש שני חריגים בחוק המתנה: אם מקבל המתנה  זה  לכלל 
נותן  ואם  ההתחייבות,  על  בהסתמך  לרעה  מצבו  את  שינה 
המתנה  מהענקת  בו  לחזור  זכותו  על  בכתב  ויתר  לא  המתנה 

)למשל באמצעות מתן ייפוי כוח בלתי חוזר(. 
בנוסף, רשאי נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו, אם ביטול 
המתנה נובע מהתנהגותו המחפירה של מקבל המתנה כלפיו או 
ניכרת במצבו הכלכלי  כלפי בן משפחתו, או כאשר חלה הרעה 

של נותן המתנה.

 למנוע סכסוכי ירושה
לעיתים  ברישום, משמשת  הדרישה להשלמת עסקת מתנה 
ככלי לתכנון עסקאות. כך ניתן במסגרת הסכמי המתנה, להתנות 

 מקרקעין 
במתנה או בירושה

האם להעביר נכס במתנה לקרובינו בעודנו בחיים, או להוריש להם אותו בצוואה עם 
פטירתנו? לכל החלטה שנקבל יש יתרונות וחסרונות משמעותיים שכדאי להכיר

את הענקת המתנה בתנאים - לדוגמא, לקבוע כי העסקה תבוטל 
בפטירה של מי מהצדדים, או להגביל את שעבוד או מכירת הנכס 
הגנת  לשם  תנאים  לקבוע  ניתן  בנוסף,  המתנה.  מקבל  ידי  על 
ניתן  כן,  כמו  נותן המתנה.  בדירה של  והשימוש  זכות המגורים 
לקבוע כי לנותן המתנה תהא האפשרות לקבל את דמי השכירות 

העתידיים מהנכס שמועבר במתנה וכיוצא בזה.
נכסי  את  להעביר  האם  הוא,  שיקוליו  את  מפעיל  אדם  כל 
כך  הנכסים  את  לצוות  או  בחייו,  כבר  תמורה  ללא  המקרקעין 

שיועברו בפועל רק לאחר מותו. 
להלן שיקולים אפשריים לביצוע עסקת מתנה: 

- כלומר רצון אמיתי של אדם להעניק בחייו,  הענקת מתנה 
ללא תמורה, זכויות במקרקעין לקרוב משפחה ו/או צד שלישי 

כלשהו.
מניעת סכסוכי ירושה - העברת דירה במתנה לקרובים בעוד 
הירושה,  צוואה/חוק  מכוח  העברה  במקום  בחיים,  המעניק 
עסקת  היורשים.  בין  עתידיים  ירושה  סכסוכי  למנוע  במטרה 
לא  יורש  מצד  לצוואה  עתידיות  התנגדויות  מונעת  המתנה 
מרוצה. כמו כן, ידוע כי צוואה ניתן לשנות בכל עת, בעוד שעסקת 

מתנה הנגמרת ברישום מעניקה וודאות משפטית.
הגנה על דירה במערכת יחסים בפרק ב' של החיים - מהלך 
מצד בן או בת הזוג, על מנת להבטיח זכויות של ילדים מנישואין 
קודמים, וכן להגן על עצמם מפני חשיפה לטענות עתידיות מצד 
בן/בת הזוג לגבי זכויות בדירה שהייתה בבעלות אחד מהם עוד 

לפני הקשר הנוכחי.
 לעיתים שיקולי מס מובילים לכדאיות לבצע עסקאות מתנה 
בחיים. כאשר נמכר נכס מקרקעין - בית, דירה או שטח - העסקה 
חייבת במס. המוכר משלם מס שבח, הקונה משלם מס רכישה. 
תמורה  ללא  העברה  כי  היתר,  בין  קובע  מקרקעין  מיסוי  חוק 
לקרוב משפחה, לפי הגדרתו בחוק, הינה עסקה שאינה חייבת 
פטורה  אף  ולעיתים  רכישה  בשליש מס  חייבת  אך  במס שבח, 
לחלוטין ממס רכישה. לעומת זאת, העברה בירושה אינה מהווה 

מאת  עו"ד קרין לב 

?
עו"ד קרין לב
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עסקה כלל, אינה חייבת בדיווח לרשויות המס וכפועל יוצא מכך, 
אינה מחויבת לא במס שבח ולא במס רכישה. 

נותנים מתנה וחוסכים מס
כך  ונחשבת בעקבות  הורשה מהווה מכירת מקרקעין,  האם 

לעסקה?
נכס  של  הורשה  כי  קובע  מקרקעין  מיסוי  לחוק   4 סעיף 
משאין  המס.  מקרקעין לעניין  כמכירת  נחשבת  מקרקעין אינה 
מדובר במכירת מקרקעין, הרי שלא קיימת חבות במס )רכישה 
או שבח( בגין העברת הזכויות מן המוריש ליורש, וניתן לרשום 

את הדירה על שם היורש ללא צורך בהצגת אישורי מסים.
מכל עסקה  גורף  בפטור  מדובר  אין  זאת,  עם  יחד 
מס”,  ב”דחיית  אלא  בירושה,  המועבר  בנכס  עתידית שתתבצע 
מכירת  פטור  קבלת  כי  לדעת  )חשוב  למועד מימוש הנכס.  עד 
דירת ירושה על ידי היורשים, מותנית בשורה של התניות שאינן 

מפורטות במאמר זה(.
שיקולי מס שיש לקחת בחשבון בביצוע עסקת מתנה:

דירות מגורים,  - אם לאדם שתי  חסכון במס שבח בהורשה 
יתכן וכדאי יהיה לו להעביר אחת מהן ללא תמורה כבר בחייו, 
כך שבעת מותו יהיה בעליה של דירת מגורים אחת בלבד, דבר 

שיאפשר ליורשיו למכור אותה בפטור ספציפי ממס שבח.

חסכון במס רכישה - נותן מתנה אשר בבעלותו דירת מגורים, 
הדירה  בגין  רכישה  במס  יחויב  נוספת,  דירה  לרכוש  המעוניין 
של  רוכש  לעומת  יותר,  גבוהות  מדרגות  לפי  הנוספת  הנרכשת 
"דירה יחידה". אותו אדם רשאי להעביר את דירתו במתנה ללא 
או  מלא  רכישה  מס  מתשלום  מפטור  ליהנות  במטרה  תמורה, 
מופחת, לפי מדרגות המס של "דירה יחידה" בגין הדירה הנרכשת.

מאדם  במתנה  דירה  להעביר  ניתן  הקיים,  לדין  בהתאם 
רק 1/3 ממס  ישלם  לקרובו בפטור ממס שבח. מקבל המתנה 
כסף,  בשווי  הדירה  את  רוכש  היה  לו  משלם  שהיה  הרכישה 
הזכויות  ביום העברת  הידועות  בהתאם למדרגות מס הרכישה 
ללא  דירות  יועברו  בהם  מס,  תרגילי  למנוע  כדי  ואולם,  בדירה. 
נקבעו  שבח,  ממס  בפטור  יותר  מאוחר  מכירתן  לצורך  תמורה 
בחוק תקופות צינון, בהן לא ניתן יהיה למכור את הדירה אשר 

התקבלה המתנה בפטור ממס שבח.
בצד היתרונות הקיימים לעסקאות מתנה - בעת קבלת ההחלטה, 
יש לתת את הדעת לפן הקנייני - לפיו, עם השלמת עסקת המתנה, 
יעבור למעשה הרכוש ויהפוך להיות קניינו של מקבל המתנה, ויש 

לוודא כי זוהי הכוונה המקורית של נותן המתנה.

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

 

חוק מיסוי מקרקעין קובע בין היתר, כי 
העברה ללא תמורה לקרוב משפחה, לפי 
הגדרתו בחוק, הינה עסקה שאינה חייבת 
במס שבח, אך חייבת בשליש מס רכישה 

ולעיתים אף פטורה לחלוטין ממס רכישה
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Better Connected

Control4 האמריקאית, שנוסדה בשנת 2003, היא יצרנית 
מותאמים  ובקרה  שליטה   – חכם  בית  פתרונות  של  מובילה 
אישית, המאפשרים לכם לשלוט באופן אוטומטי כמעט בכל 

מכשיר בבית או בעסק.
במגוון  לשליטה  אלגנטית  דרך  לאפשר  החברה  מטרת 
וידאו,  מוסיקה,  תאורה,  כגון:  המודרני  בבית  המכשירים 
אבטחה ושליטה בטמפרטורה בחדר אחד, או ברחבי הבית כולו. 
כך מספקת Control4 פתרון מושלם לבית החכם ומאפשרת 
נוחות, שקט נפשי וסביבה יעילה ונוחה. אמנם ישנם מוצרים 
חכמים רבים זמינים כיום בשוק, אך רק כאשר מכשירים אלו 
של  האמיתי  הקסם  את  חווים  מושלם,  בסנכרון  יחד  פועלים 

בית חכם.
נציגת חברת Control4 בישראל היא Top Audio – החברה 
רשתות  חכמים,  בתים  וביצוע  לתכנון  בישראל  המובילה 

מחשבים, מערכות שליטה ובקרה ומערכות אודיו-וידאו.
חברת Top Audio פעילה בשני תחומים עיקריים:

מחלקת פרויקטים – פעילה בתחום החשמל החכם, שליטה 
ובקרה, רשתות מחשבים, אודיו-וידאו ופתרונות הצללה. תחומי 
מסעדות,  יוקרה,  דירות  פרטיים,  בתים  כוללים  שלה  העיסוק 
חנויות, מלונות בוטיק, יאכטות ועוד. בחברת Top Audio אנשי 
תכנון,  בייעוץ,  העוסקים  הראשונה  מהמעלה  מנוסים  מקצוע 

פיקוח, התקנה, תכנות ותמיכה למגוון הפרויקטים. 
 Top Audio :ייבוא והפצה של מוצרי-אודיו-וידאו ובית חכם
ואיכותיים,  מובילים  מותגים  רחב של  מגוון  בישראל  מייצגת 

הנמכרים ברשתות ובחנויות נבחרות בכל רחבי הארץ.
בבית  המגורים  חלל  את  ומעצבים  מתכננים  אודיו  בטופ 
בטכנולוגיות  שימוש  לקוח,  לכל  אישית  התאמה  תוך  החכם 
בעולם  המובילים  במותגים  למשתמש,  וידידותיות  חדשניות 

ובתודעת שירות מקצועית מקסימלית.

לפרטים וקביעת פגישה: 09-9621100
www.topaudio.co.il  |  טופ א'ודיו, משכית 32, הרצליה פיתוח

ישנם מוצרים חכמים רבים זמינים כיום בשוק, אך רק כאשר מכשירים אלו פועלים יחד 
בסנכרון מושלם, חווים את הקסם האמיתי של בית חכם

 החיים טובים יותר 
כאשר הכל עובד יחד



31

איזה מטבחים קנו הישראלים ב-2017?
סקר שנערך בין 1,000 לקוחות שרכשו מטבח ב-2017 מצא את 
הצבע הפופולארי ביותר למטבחים בישראל ומה הסגנון העיצובי 
הנבחר. קבלו מדריך מקוצר והצצה לנתונים של 2017, בנוסף לכל 

הטעויות שכדאי להימנע מהן בדרך למטבח הנכסף.

  70% מהמטבחים הם בצבע הלבן
הצבע הפופולארי ביותר במטבחים הוא הצבע הלבן על גווניו, 
ש-70% בוחרים בו. הצבע הפופולארי השני, הוא הצבע האפור 
שנעשה טרנדי יותר ויותר. יש שבוחרים מטבחים בצבעים נועזים 
שבחרה  השנה  בצבע  התבשרנו  לאחרונה  רק  יותר.  ומיוחדים 
חברת פנטון האמריקאית ל-2018, צבע סגול אולטרה, וכבר יש 
התעוררות של אנשים שמעוניינים בארונות מטבח בצבע הסגול 

הלא שגרתי.
  80% מהמטבחים הם בסגנון מודרני

מטבחים  בחרו  המוחלט  שהרוב  לומר  אפשר   2017 בשנת 
בסגנון מודרני. 80% בחרו במטבח בסגנון מודרני ורק 20% בחרו 
חלקים  נקיים,  בקווים  מתאפיין  המודרני  הסגנון  הכפרי.  בסגנון 
הסגנון  לעומת  ומתוחכם,  חדשני  מראה  לבית  ומעניק  וישרים 
הכפרי המעניק למטבח תחושה מסורתית יותר וחמה המתקבלת 

על ידי חזיתות מטבח עם עיטורים, תבליטים, שקעים וידיות.
 רבע מהמטבחים מוזמנים ביחד עם אי

25% מהמטבחים בשנת 2017 הוזמנו ביחד עם אי, נתון אשר 
עולה משנה לשנה. בשנים האחרונות הפך האי לפופולארי יותר 
העבודה  כמשטח  המשמש  אי  צורות;  במגוון  מגיע  והוא  ויותר, 
העיקרי, כאשר משולבים בו כיור וכיריים בסמוך לאזור הישיבה, 

או אי שמשמש כאזור ישיבה ומשטח עבודה משני.  
אילו "שיעורי בית" צריך להכין לפני רכישת מטבח?

שיש  מכיוון  רצוי  תקציב  לעצמכם  הגדירו  ובראשונה,  בראש 
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מהוותיקות  והיא  שנה   40 לפני  הוקמה  דקל  מטבחי  חברת 
מציעה  החברה  בישראל.  מטבחים  וייצור  בעיצוב  והמובילות 
מגוון סגנונות עיצוב בהתאמה אישית ומעניקה ללקוח אחריות 
של 7 שנים. מפעל החברה, הממוקם ביבנה, מצויד במיכון חדשני, 
המבטיחים  איכות,  בקרת  ומערכת  מתקדמת  צבע  מחלקת 

עבודה בדיוק מרבי וגימור מושלם ואיכותי.

הטרנדים החמים במטבח
אינספור טכנולוגיות, סוגים של עץ, שיפורים ועיצובים שיעלו או 
יורידו את המחיר. שנית, חישבו איך אתם רוצים שהמטבח שלכם 
עבודה  משטח  כמה  צריכים,  אתם  אחסון  מקומות  כמה  יראה, 
דרוש ועוד. חשוב להתייחס גם לאופי המשפחה ובני הבית - האם 
יש ילדים קטנים וצריך מטבח פרקטי ועמיד, או שאפשר לבחור 

במטבח מיוחד יותר ופרקטי פחות. 

OPEN SPACE  
 ,OPEN SPACE הוא  בבתים  היום  השולט  העיצובי  הסגנון 
וחדר  לסלון  בצמידות  ואף  בסמוך  נמצא  שהמטבח  שאומר  מה 
האורחים. לכן, חשובה מאוד ההרמוניה בין המטבח לסלון ולפינת 
ובצבעים  רטרו  בעיצוב  כפרי,  בסגנון  הסלון  אם  כלומר,  האוכל. 
חמים, מטבח בסגנון מודרני לא בהכרח ישתלב עם הסלון. לכן, גם 
אם אתם מעדיפים מטבח מודרני, נסו לעשות zoom out ולדמיין 

כיצד המטבח יראה ביחד עם הסלון ולא כישות נפרדת.

צילום: עידן גור
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