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 )דירה להשקעה( סקירת מקרקעין
 לא מחייבתבדיקה 

 חולון 7059גוש  90חלקה 

  הוכן עבור

 גיא יהושוע



 4מתוך   1עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 רקע ומיקום .1
 ( בעיר חולון. 1)לפי המזמין מדובר במצודה   11/ חבצלת   2היא מצודה  הנכסכתובת  .1.1

 . תל גיבורים בצפון מערב העירהנכס מצוי בשכונת  .1.2

קומות מעל    3בנים בני וכן מ קומות  4מבני "רכבת" בני  -הבנייה הקיימת בסביבת הנכס .1.3

 . עמודים

 בבניין.  דירותבנייה של  במבנה הקיים בחלקה ניתן לראות הרחבות של  .1.4

 דירות.  40הדירה הינה בבית משותף המונה  .1.5

  "פפ ש  /. קיימת גינה משותפת גדולה ללא הפקעות לדרך   –מ"ר  2,647שטח החלקה הינו  .1.6

 בהתפלגות הבאה:   ללא זכויות בנייה(  -)שטח פרטי פתוח

 מ"ר  509 –"פ פש •

 מ"ר  2,138 –ייעוד מגורים ג'  •

 מיקום הנכס:  .1.7

 

 

 מצב תכנוני קיים .2
 וכן על פי מסמכי הבית המשותף.   )לפי נסח טאבו(   מ"ר 44.3ו  שטחו הרשום של הנכס הינ .2.1

 גונן  לוי  על שם אלינור 33הנכס הינו תת חלקה  .2.2

 נסח טאבו לא קיימות הצמדות לדירה. על פי  .2.3



 4מתוך   2עמוד 

 

 

 
 בס"ד

לא נראה כי קיימות חריגות בנייה ו/או הערות פיקוח מאת   –לאחר בדיקה בתיק הבניין  .2.4
 מח' הנדסה בעיר. 

 ( ניתן להוסיף: 1991)אושרה בשנת   394ח/בהתאם לתכנית  .2.5

 )בכפוף לשמירה על קווי בניין(   מ"ר 77הרחבת דירה קיימת על לשטח של  •

 הגג לכל דירה בקומה עליונה.   מ"ר בבניה על 33  •

 מ"ר.   110מפלסים של אותה דירה בקומה שלישית   2סה"כ ב •

( אשר מעודדת  623קיימת תכנית התחדשות עירונית לכל שכונת תל גיבורים )ח/מק/ .2.6
התחדשות עירונית בשטח הנכס. קיימת סבירות גבוהה כי תכנית זו תבטל את זכויות  

 סעיף קודם(. הבנייה על הגג שמעל הדירה )כמצוין ב

התכנית של תל גיבורים בהליך אישור, בפרסום התכנית להפקדה שטח הנכס קיים   .2.7
 . 8תחת "מגבלות בנייה ופיתוח" ומוגדר כתא שטח 

 
 
 
 

 נוסח הודעת הפרסום על הכנת התכנית:  .2.8



 4מתוך   3עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 

על פניו נראה כי אין מניעה לבנות חדר על הגג אולם הדבר דורש תיאום עם אגף אדריכלות  
מותנה במדיניות העירייה   על הגג  אישור ההיתר לתוספתבמחלקת ההנדסה בעיריית חולון.  

 ועלול להשתנות עם קידום התכנית לשכונת תל גיבורים. 

דענית מאגף הנדסה חולון(,  התקיימה פגישה טלפונית עם רחל עמר )מי  11/2/21ביום  .2.9
בשיחה רחל אישרה את הכתוב לעיל ומסרה כי נכון ליום כתיבת מסמך זה, ניתן לבנות 

בכפוף לבנייה בתחום קווי בניין   394על הגג ו/או להרחיב את הדירה לפי תכנית ח/
מאושרים ותיאום עם מחלקת אדריכלות באגף הנדסה. האמור לעיל יכול שיתנה עם  

 שכונת תל גיבורים ושיקול דעת הוועדה.  קידום תכנית  

 

 סיכום והמלצות .3
 מדובר במיקום מרכזי בשכונה ותיקה.  .3.1

אך מרכיב הזמן   הינה גבוהה במסגרת התחדשות עירונית  הסבירות להשבחת הנכס  .3.2
 אינו ידוע. 

השבחת הנכס באמצעות תוספת בנייה על הגג/הרחבת הדירה נראית כאפשרית בזמן   .3.3
ח כי האפשרות לבנייה תישאר בעתיד הקרוב מאחר וקיימת  הנוכחי אך לא ניתן להבטי

 מדיניות גורפת לאישור התחדשות עירונית בסביבת הנכס ותכניות בהליכי אישור. 

מה שאומר שבמידה וניתן לבקש היתר לתוספת   –מאחר ולא קיימות לדירה "הצמדות"  .3.4
יש לקבל את הסכמת שאר בעלי הדירות בבניין! )לא ניתן להגיש בקשה   –בנייה על הגג 

 להיתר באופן עצמאי( 

 נספחים .4

 . נסח טאבו .4.1

 מסמכי בית משותף.  .4.2

 . מסמכי תכנית שכונת תל גיבורים .4.3

 מסמכי פרסום על הכנת תכנית שכונת תל גיבורים.  .4.4



 4מתוך   4עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 וסייגיםהערות  .5
סקירה זו אינה מחייבת לעניין מצב סטטוטורי של הנכס מאחר ולא התקבל דף מידע רשמי   .5.1

 מאת הוועדה לתכנון ובנייה הרלוונטית. 

 מסמך זה אינו בגדר שמאות או ייעוץ אדריכל.  .5.2

אין בסיכום זה ערובה לאישור תכניות המוזכרות בו. יש לציין כי מדיניות מוסדות התכנון   .5.3

 ת מעת לעת ועל כן מסמך זה תקף למועד כתיבתו בלבד. עלולות להשתנו

מסמך זה אינו בגדר ייעוץ להשקעה, כל החלטה שתתקבל מסחרית ע"י המזמין הינה   .5.4

 לשיקול דעתו הבלעדי בלבד. 

 מסמך זה נמסר לידי המזמין בלבד ואין לעורך מסמך זה כל התחייבות לצד ג' כלשהו.  .5.5

 בברכה, 

 פלאיה השקעות 

 



12/8/2021 

 

  

לא בדיקה  –סקירת מקרקעין 
 מחייבת

 רמת גן 6181גוש  583חלקה 

  הוכן עבור

 בע"מ שי ארליכמן / וויזר פלטפורמות

wise.ap.ltd@gmail.com 



 4מתוך   1עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 רקע ומיקום .1
 . מרכז העיר רמת גן, בשכונת "נווה יהושוע" הנכס ממוקם ב .1.1

 . 35ובן אליעזר אריה  2פינת הכבאים   -כתובת הנכס .1.2

קומות בחלק    15קומות ומגדלי מגורים בני כ  8קומות,   6בת בסביבת הנכס קיימת בנייה   .1.3

 . הצפוני של רחוב הכבאים

 

 קיים  פיזי מצב .2

 '.  90הקיים נראה במצב טוב ומתוחזק חיצונית ומאופיין בסגנון בנייה משנות ההנכס  .2.1

 . קומת עמודים  קומות מעל  4הנכס בן  .2.2

 זית הנכס מכיוון רחוב הכבאים. צילום ח .2.3

 

 

 

 

 

 



 4מתוך   2עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 

 צילום אויר  .2.4

 

 מצב תכנוני  .3
 . מ"ר 530הנכס הינו חלקת שטח הרשום של ה .3.1

 :   זכויות וייעודי קרקע .3.2

 שטח הנכס חלות מספר תכניות. על  .3.2.1

 ניתן לממש:   766בהתאם לתכנית מס' רג/ .3.2.2

 ייעוד הקרקע הינו "מגורים מיוחד"  •

 עמודים קומות מעל  3 •

 דירות מגורים  6 •

 מ"ר לבנייה סה"כ )אין פירוט אחוזי בנייה(  675 •

/ ג/  340רג/ מק/ מ"ר חדר יציאה לגג לדירה בקומה העליונה בלבד )מתכנית  40 •

 ( / א 21

את המצב הקיים, נערכו בדיקות    אינו תואםלאחר שהתברר כי המצב התכנוני  .3.2.3

 נוספות על מנת להבין את הפערים. עולה כי: 

כאשר בבקשה להיתר אושרו ההקלות   1993היתר בנייה לנכס ניתן בשנת   •



 4מתוך   3עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 הבאות: 

o  זכויות בנייה עבור תוספת מעלית  5%הקלה 

o  זכויות בנייה עבור שיפור תכנון  6%הקלה 

o  הקלה לתוספת קומה 

o מכוח ההקלה לתוספת   2.5%שיעור של הקלה לתוספת זכויות בנייה ב

 קומה. 

o  כתוצאה מהיתר הבנייה ניתן   –קומות  4מ"ר לבנייה, על גבי  736סה"כ

 להבין את הפערים בין המצב התכנוני לבין הפיזי הקיים. 

o  ללא תוספת זכויות  לאחר קבלת ההיתר, הוכנה בקשה לתוספת דירה

 דירות(  7בנייה. )קרי 

o  יח"ד בקומה השנייה    2-ול דירה קיימת ל , הוגשה בקשה לפיצ1997בשנת

 דירות סה"כ(  8)קרי 

  בהמשך לסעיף קודם, ניתן להסיק כי לא קיימות זכויות בנייה לא מנוצלות  .3.2.4
 בנכס  בהיקף משמעותי

 תכניות בהכנה  מצב תכנוני עתידי /  .4

    לא נראה כי קיימות תכניות בהכנה בסביבת הנכס.  .4.1

 חוסר התאמה לסביבת הנכס  .5
 .נושא חוסר ההתאמה לסביבה לסביבת הנכס, ולבקשת המזמין, נבדק עקב חוסר התאמה   .5.1

 צילום מיקומים שנבדקו:  .5.2

 



 4מתוך   4עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 
אשר קובעת גובה   952חלקה זו הינה חלק מתכנית מפורטת מס' רג/ – 600חלקה  .5.2.1

 ( 766שונה ונפח בנייה שונה מהתכנית שחל על הנכס )רג/

ס, ייעוד החלקה הוא "מגורים  חלקה זו בייעוד קרקע שונה מהנכ – 584חלקה  .5.2.2
מיוחד עם חזית מסחרית". החלקה עברה שינוי תב"ע )תכנית מפורטת נקודתית  

 ( אשר קובעת הוראות ספציפיות לחלקה זו. 977רג/

התכנית החלה על חלקות אלה זהה לתכנית החלה על הנכס,   – 585+586חלקות  .5.2.3
מ"ר   750טחו מעל החלקות למגרש אחד אשר ש 2נפח הבנייה שונה מאחר ואוחדו 

מכוח תכנית   קרקע ועל כן המגרש המאוחד מקבל תוספת זכויות בנייה וקומות 
 . )מימוש לאחר הריסת מבנים קיימים( 1003/3רג/במ/

 סיכום והמלצות .6
מאחר   לרבות חיזוק ועיבוי ו/או הריסה ובנייה,  38ניתן ליזום הליך במסגרת תמ"א לא  .6.1

 . 1980וניתן היתר בנייה לנכס לאחר שנת 

מתווה אחר להשבחה הוא לערוך תכנית מפורטת ולקבוע תוספת קומות או הגדלת   .6.2
 צפיפות ובכך לפצל דירות.  

 מתן לפתרון מקומות חנייה במידה ומוסיפים יח"ד.   יש לקחת בחשבון .6.3

 הערות וסייגים .7
סקירה זו אינה מחייבת לעניין מצב סטטוטורי של הנכס מאחר ולא התקבל דף מידע רשמי מאת הוועדה לתכנון   .7.1

 ובנייה הרלוונטית. 

 מסמך זה אינו בגדר שמאות או ייעוץ אדריכל. .7.2

בו. יש לציין כי מדיניות מוסדות התכנון עלולות להשתנות מעת  אין בסיכום זה ערובה לאישור תכניות המוזכרות .7.3

 לעת ועל כן מסמך זה תקף למועד כתיבתו בלבד.

מסמך זה אינו בגדר ייעוץ להשקעה, כל החלטה שתתקבל מסחרית ע"י המזמין הינה לשיקול דעתו הבלעדי   .7.4

 בלבד. 

 התחייבות לצד ג' כלשהו.מסמך זה נמסר לידי המזמין בלבד ואין לעורך מסמך זה כל  .7.5

 בברכה, 

 פלאיה השקעות 



1/8/2020 

 

  

לא בדיקה  –סקירת מקרקעין 
 מחייבת

 ראשון לציון 3941גוש  28חלקה 

  הוכן עבור

  זלצמן סידי יזמות בע"מ
saronamex@gmail.com 



 3מתוך   1עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 רקע ומיקום .1
בצפון מזרח העיר ראשון לציון, בסמוך לשכונות "נעורים", "קדמת ראשון"  הנכס ממוקם  .1.1

 ו"מב"ת צפון". 

 הנכס גובל מצד דרום עם רחוב "פרימן יעקב" פינת "תנועת הנוער"  .1.2

קומות( ובחלקה נמוכה )בתים   10-12בקרבת הנכס מצויה בנייה למגורים, בחלקה גבוהה ) .1.3

 קומות(.   2-3פרטיים )

 

 קיים  פיזי מצב .2

 מבט מרחוב פרימן יעקב  – חלק מהנכס צילום .2.1

 

 צילום אויר  .2.2

 

 . ניתן לראות כי הנכס מעובד בחלקו וללא בנייה  .2.3



 3מתוך   2עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 מצב תכנוני קיים .3
 מ"ר  9,277שטחו הרשום של הנכס הינו   .3.1

 :   זכויות וייעודי קרקע .3.2

הנכס היה בייעוד של תעשייה ומלאכה. עולה כי ייעוד זה בוטל   ות בעברעל פי תכני .3.2.1

 . 2030ואישור תכנית המתאר רצ/ 70משנות ה 1/1כתוצאה מאישור תכנית רצ/

סה"כ  קיימת הפקעה על חלק מהחלקה לטובת דרכים )רחוב יעקב פרימן(.   .3.2.2
 שטח רשום כולל.  9,277מ"ר מתוך  1,567הפקעה 

 . 9,227מתוך    7,710סה"כ . שאר שטח הנכס הינו בייעוד חקלאי .3.2.3

נופש מטרופוליני )אנ"מ( בהתאם לתכנית   אזורייעוד  כ נכסיש להתייחס ל .3.2.4
 לפי תכנית המתאר.   137הינו חלק ממתחם   הנכס  .2030המתאר רצ/

 ה תכניות בהכנ מצב תכנוני עתידי /  .4

ועוברת בשטח הנכס.    תשתיות לאומיות לקו המטרוסקת בעות זו תכני א/ 101"ל/תת תכנית  .4.1

 הגבלות בנייה / חפירה מעל לקו הרכבת.  בעתיד   יש לקחת בחשבון שיחולו

 

-תכנית מתאר לאזור נופש מטרופוליני צפון מזרח ראשל"צ , 413-0576330כנית מס' ת .4.2

 צפייה )עקב שלב תכנון ראשוני( אינה ניתנת ל  130/1רצ/

, הקובעת מתן הוראות להכנת תכנית  מקודמת בהתאם לתכנית המתאר  תכנית זו .4.2.1

 נופש מטרופוליני.  לאזורמפורטת  

.  החלטות של הוועדה המקומית, הומלץ להפקיד את תכנית זו  ל לפרוטוקובהתאם   .4.2.2

תיד התכנית הוא  בדבר ע שההחלטה התכנית בכל אופן בסמכות ועדה מחוזית כך 

 בסמכות הועדה המחוזית בלבד. 

 באנ"מ:   בדרך כלל ימושים מותריםש .4.2.3

 פארק, שבילים  •

 אוכן וכיו"ב.  כגון דוכני מסחר מצומצם •

 שבילי אופניים ואטרקציות.  •

 שימושים סופיים ייקבעו בתכנית מפורטת למתחם בו מצוי הנכס •

 (137)מתחם  2030ך תכנית המתאר רצ/ייעוד הקרקע מתו  .4.2.4



 3מתוך   3עמוד 

 

 

 
 בס"ד

 

 יכום והמלצותס .5
רה מדויקת וברורה מאחר ועתידה ו/או  צויתן לאמוד את שווי הקרקע בבשלב זה לא נ  .5.1

 . זכויות בנייה אינן ידועות

עולה  לדונם קרקע למכירה. מהסקירה  ₪  550,000הוצג בפניי כי הוצעה הצעה של סך  .5.2
 כי לא נראה פוטנציאל ממשי אשר מצדיק שווי עסקה המוצעת. 

, מומלץ לקיים  בעלים יחיד של הנכסהמוצעת ו בעסקה ך מעורב ומאחר וקיים מתו .5.3
ודל של מחיר לדונם קרקע ומה העתיד  פגישה על מנת להבין כיצד הגיעו לסדר ג

 התכנוני של הקרקע על פיהם. 

 הערות וסייגים .6
מצב סטטוטורי של הנכס מאחר ולא התקבל דף מידע רשמי  סקירה זו אינה מחייבת לעניין  .6.1

 וועדה לתכנון ובנייה הרלוונטית. מאת ה

 . מסמך זה אינו בגדר שמאות או ייעוץ אדריכל  .6.2

ניות מוסדות התכנון  . יש לציין כי מדיאין בסיכום זה ערובה לאישור תכניות המוזכרות בו  .6.3

 ל כן מסמך זה תקף למועד כתיבתו בלבד. עת לעת ו עלולות להשתנות מע

מין הינה  , כל החלטה שתתקבל מסחרית ע"י המזאינו בגדר ייעוץ להשקעה זה   מסמך .6.4

 עתו הבלעדי בלבד. לשיקול ד

 כל התחייבות לצד ג' כלשהו. אין לעורך מסמך זה נמסר לידי המזמין בלבד ומסמך זה  .6.5

 בברכה, 

 פלאיה השקעות 
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