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איזוןואות הקצאהנספח לטבלהנדון : 

התחדשות עירונית-) /מק/א1/447(כס/405-0602268תכנית מס' 

122-124, 98-105, 93-96חלקות: , 6435גוש: 

הראשונים- רופין -נורדאו -מתחם הרחובות ויצמן 

מתחם "תקומה", כפר סבא

מטרת חוות הדעת.1

התחדשות עירונית, מתחם -) /א/מק1/447(כס/405-0602268במסגרת תכנית מפורטת מס' §

ואיזון, עפ"י הוראות פרק ג' סימן ז' ת הקצאהונתבקשתי להכין לוח,"תקומה" כפר סבא

.1965-התשכ"ה בנייהלחוק התכנון וה

התכנית כוללת שטחים לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים. §

של הועדה 15ובהתאם לתקן תקנון זה מהווה נספח הסבר ללוח ההקצאות והאיזון הרצ"ב, §

.םמועצת שמאי מקרקעיו, משרד המשפטי-לתקינה שמאית

לאיחוד וחלוקהפרטי המתחם.2

מ"ר200- מבנה מסחרי בשטח של כיח"ד + 294בנייני מגורים הכוללים 14הנכסים לפינוי:§

חכירות מקרן קיימת לישראל.זכויות:§

דונם.56- כשטח התכנית:§

1,700יח"ד + 1,068קומות, הכוללים: 10-30בנייני מגורים ומסחר בני 14בנייה מוצעת:§

שטחי מסחר.מ"ר

הראשונים, "תקומה" כפר סבא.-רופין -נורדאו - מתחם הרחובות ויצמן מיקום:§

, ע"י החתום מטה.2017ביקור במתחם נערך במהלך חודש דצמבר מועד הביקור במתחם:.3

:המועד הקובע.4

.17.12.2017המועד הקובע לעריכת טבלאות ההקצאה והאיזון הינו מועד עריכת חוות הדעת: 
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תאור הסביבה.5

תאור הסביבה5.1

דונם, ממוקם בשכונת "תקומה" אשר בצידה הדרום 56- המתחם הנדון בשטח של כ§

סבא, בצמוד לבית העלמין הישן.- מזרחי של העיר כפר

מלבנית (הקו הכחול בתכנית). צורתו של המתחם §

לפינוי ות בצידו הצפוני של המתחםממוקמהמאושרחלקות המגורים והמסחר במצב §

, ותחומות ע"י הרחובות הבאים:בינוי

רח' ויצמן- מצפון ×

הרחובות יציאת אירופה ושועלי שמשון- מדרום ×

רח' נורדאו-ממערב ×

רח' הראשונים-ממזרח ×

חלק מהבניינים בתוך הקו הכחול מיועדים לפינוי בינוי וכלולים בטבלת ההקצאות §

יינים אינם מיועדים לפינוי בינוי ולא נכללים בטבלאות.והאיזון, וחלק מהבנ

צורתו של מתחם הפינוי בינוי אי רגולרית בצורת ״ר״ הפוכה + חלקה מלבנית ריקה §

בצידו הדרומי של המתחם.

המתחם הנדון
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סביבת המתחם מאופיינת בבנייה ותיקה לצד בנייה חדשה, לרבות מבני ציבור ושטחים §

עירוני ולשני מתחמי תעסוקה הכוללים פתוחים. המתחם נמצא בסמיכות לפארק ה

תעשיה מסורתית לצד תעשיה היי טק, מבני משרדים ומסחר.

באזור פיתוח סביבתי מלא.§

מתחם התכנית
מתחם התכנית
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תאור הבינוי הקיים5.2

גני 2בנייני מגורים + מבנה מסחרי + 14:בינוי כולל-הבינוי במתחם המיועד לפינוי§

, כמפורט להלן:+ מועדון נוערובית כנסתילדים

.קומות, חלקם עם גגות רעפים2-3בניינים בבנייה ותיקה במבנים טוריים בני 10×

.קומות מעל קומת עמודים4- ו3בניינים בני 4×

.מבנה חד קומתי למסחר×

.ומועדון נוער "ראשונים"גני ילדים מחוברים בני קומה אחת2×

.פתוחה, שטח פתוח וגינות ציבוריותבנוסף כולל המתחם חניה ×

להלן ריכוז הבינוי הקיים על חלקות המגורים והמסחר במצב הקיים:×

שטח בנוי (רשום)מס' יח"דשטח החלקהכתובתחלקהגוש

6435

מ''ר194ויצמן 93 מ''ר1,26624  938

94
196ויצמן 

2פינת הראשונים 
מ''ר 668 מ''ר 84214 

מ''ר4הראשונים 95 668 מ''ר 1,05914

96
יציאת אירופה

11 ,13 ,15 ,17
מ''ר 937 מ''ר 1,56324 

98
1יציאת אירופה 

3פינת נורדאו 
מ''ר 904 מ''ר 1,07516 

99
8, 6, 4, 2יציאת אירופה 

5פינת נורדאו 
938 מ''ר 1,52724 מ''ר

מ''ר7נורדאו 100 616 מ''ר 1,48416
מ''ר9נורדאו 101 616 מ''ר 1,39116
מ''ר11נורדאו 102 616 מ''ר 1,36216
מ''ר13נורדאו 103 1,407 מ''ר 1,78930

104
יציאת אירופה

22 ,24 ,26 ,28 ,30
1,407 מ''ר 1,93730 מ''ר

מ''ר14יציאת אירופה 105 (מסחר)416 157 מ''ר 6

122
190ויצמן 

1נת נורדאו פי
מ''ר 1,473 מ''ר 1,93230 

מ''ר9, 7, 5, 3יציאת אירופה123 1,567 מ''ר 2,48324
מ''ר192ויצמן 124 1,031 מ''ר 1,00316

מ"ר21,129סה"כ
יח"ד + 294

חנויות6
מ"ר13,943

מצבם הפיסי והתחזוקתי של הבניינים ירוד ותואם את גילם.§

ים בדירות במתחם.לא נערכו ביקור§
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המצב המשפטי.6

בנכסיםהזכויות  6.1

עפ"י העתקי מידע מרוכז מפנקס בתים משותפים, אשר הופקו באמצעות האינטרנט §

שבמתחם הנדון הינה והמסחר המגורים , עולה כי הבעלות בחלקות 2017יולי בחודש 

של קרן קיימת לישראל.

בטבלאות ההקצאה ם שונים, כמפורט על חלקות המשנה, רשומות חכירות של חוכרי§

. תקופות החכירה משתנות מחוכר לחוכר. כנספח א'המצ"בוהאיזון 

, לרבות הערות )כמפורט בנספח ב'(ושעבודים שונים על חלקות המשנה רשומות הערות §

, בגין הסכם פינוי בינוי.בע"מענב יזום התקומה, לטובת 126סעיף -אזהרה 

הסכם פינוי בינוי6.2

לבין חלק מדיירי ,התקומה"- בפני הסכם פינוי בינוי, אשר נחתם בין חברת "ענב יזום הוצג 

המתחם. להלן עיקרי ההסכם:

להסכם:1.13מפתח התמורה לדיירי המתחם, עפ"י סעיף §

דיירים בעלי דירות נוכחיות (עפ״י ארנונה) כמפורט בעמודה א' בטבלה שלהלן, יהיו 

ודה ב' בטבלה שלהלן:זכאים לדירות חדשות כמפורט בעמ

שטח יחידת תמורהשטח דירה נוכחית

90 מ"רמ"ר59עד 
100 מ"רמ"ר69-60
110 מ"רמ"ר79-70
120 מ"רמ"ר89-80
130 מ"רמ"ר99-90
140 מ"רמ"ר109-100
155 מ"רמ"ר ומעלה110

ללא פינוי מוסכם בחוזה כי במקרה בו ניתן יהיה לבנות את דירות הדיירים החדשות,§

והריסה של הדירות הנוכחיות, אזי היזם יעשה כן לפי שיקול דעתו, ובמקרה כזה 

הדיירים יעברו מדירותיהם הנוכחיות ישירות לדירות הדיירים החדשות עם גמר 

לחוזה).6.6, ולא ישולמו לדיירים דמי שכירות (ס' בנייהה

בבניינים שיבנה היזם דירה חדשה כאמור/ לסרב לקבלהדיירים יהיו רשאים לקבל§

על פי התב"ע החדשה במגרש/ים שגובל/ים ברחוב רופין (בית העלמין) ובלבד 

ימים מיום שיודיע היזם לדיירים כי התב"ע 30שהודיעו על כך ליזם בכתב בתוך 

לחוזה)1.3החדשה אושרה ע"י הוועדה המחוזית. (סעיף 

בססות על סעיף זה הגובל בבית העלמין, מת14ההקצאות למגרש מס' :הערה
בינוי, כפי שיפורט בהמשך.-בהסכם הפינוי
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המצב התכנוני המאושר.7

, 405-0209585ערב אישורה של תכנית מס' ,שבמתחם הנדוןהמגורים והמסחר חלקות על 7.1

חלות התכניות הבאות:

תכניות עיקריותייעודים עיקרייםכתובתחלקהגוש

6435

,3/23/4תרש"צ/מגורים ג'194ויצמן 93

,1/1כס/

/א,1/1כס/

/ג,1/1כס/

/ה,1/1כס/

,3/23/7תרש"צ/

/גג,1/1כס/

/מ,1/1כס/

/גג/א,1/1כס/

/גג/ג,1/1כס/מק/

/גז,1/1כס/

/מ/ב,1/1כס/

/דג,1/1כס/מק/

,447כס/

/פיס,1/1כס/

4/א/23תמא/

מגורים ג'2פינת הראשונים 106ויצמן 94
מגורים ג'4הראשונים 95
מגורים ג'17, 15, 13, 11יציאת אירופה 96
מגורים ג'3פינת נורדאו 1יציאת אירופה 98
מגורים ג'5פינת נורדאו 6, 4, 2יציאת אירופה 99
מגורים ג'7נורדאו 100
מגורים ג'9נורדאו 101
מגורים ג'11נורדאו 102
מגורים ג'13נורדאו 103

30, 28, 26, 24, 22אירופה יציאת 104
מגורים ג'

(חלק מהחלקה 
מסווגת באזור לבנייני 

ציבור)
מגורים ג'1פינת נורדאו 190ויצמן 122
מגורים ג'9, 7, 5, 3יציאת אירופה 123
מגורים ג'192ויצמן 124

אזור מסחרי14יציאת אירופה 110

,1/1כס/
/א,1/1כס/
/ב,1/1כס/
/ג,1/1כס/
/גג,1/1כס/
/מ,1/1כס/

/גג/א,1/1כס/
/גג/ג,1/1כס/מק/

/גז,1/1כס/
/מ/ב,1/1כס/

/גל,1/1כס/
/גל/א,1/1כס/
/פיס,1/1כס/
/סגח1/1כס/
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0209585-405ערב אישור תכנית מס' ,סיכום המצב התכנוני הקיים7.2

ואת מסווגת את חלקות המגורים שבמתחם הנדון באזור מגורים ג',1/1כס/תכנית מס' §

באזור מסחרי.105,110חלקות מס' 

ידועים בשם "שיכון תקומה בכפר סבא", ומטרתם 3/4, 3/23/7, 3/23/4תרש"צים מס' §

קביעת תכנית בעלת תוקף לשיכון ציבורי, וביצוע פעולות רישום בהתאם לחוק. 

באזור מגורים ג׳:בנייהזכויות ה§

מ״ר750גודל מגרש מיני' :×

30%לקומה: שטח בנייה מקסי' ×

מ״ר מקסי'.40, עד 5%שטח בנייה לנספחים:×

קומות מעל קומת עמודים מפולשת.4מס' קומות :×

מ'.6-מ', אחורי4-צדדימרווחים:×

בנייהמשטח ה30%, אם הוא פחות מאשר בנייהשטח המרפסות לא נכלל בשטח ה×

המותר בקומה בכל האזורים.

ה.יהשטח למעליות, לא נכלל בשטח הבנימ״ר וכן 10שטח חדרי המדרגות מעל ×

באזור מגורים ג' רשאית הועדה המקומית להתיר בנייה בשלוש קומות מעל קומה ×

בקומה, בתנאי שישמרו המרווחים החוקיים ובתנאי 35%מפולשת ובשיעור של 

שהמקלט יהיה תת קרקעי.

ריאות, מגורים, מוסדות לצרכי חינוך, בהתכליות והשימושים באזור מגורים ג׳:×

ציבור, דת מסחר פרט לשווקים, משרדים, בתי מלון, בתי קפה ומסעדות, בתי 

מרחץ ובתי רחיצה ציבוריים, מוסכים פרטיים, מלאכה זעירה ושימושים אחרים 

עפ"י תכנית מפורטת מאושרת.

זכויות הבנייה באזור מסחרי:§

מ"ר1,000מ״ר / 500גודל מגרש מיני':×

30%ומה: מקסימאלי לקבנייהשטח ×

נכלל בשטח הבנייהלנספחים:בנייהשטח ×

קומות.6קומות / 4מסי קומות :×

מ'.6-מ', אחורי0/ 4-צדדימרווחים:×

באזור מגורים, מסחר עסקים ואחסנה לא תשמש קומת הקרקע למגורים.×

ג' -כל השימושים באזור מגורים א', ב', והתכליות והשימושים באזור מסחר:×

חנויות למכירה קמעונאית, בנקים, בתי קולנוע, בתי מלאכה זעירים וכדו'. לרבות

אישור מועדונים ואולמות בידור טעון הסכמת הועדה המחוזית.
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)24/1/2003מיום 5150(י.פ תכנית הרחבות-447תכנית מפורטת מס' כס/§

מטרות התוכנית

שטחים עיקריים -תקביעת תוספות בנייה במסגרת תכנית שיקום וחיזוק שכונו§

ושטחי שירות (ממ״דים וחדרי מדרגות), ללא תוספת במספר יחידות דיור.

קביעת הוראות בנייה§

הוראות בנייה

עיצוב התוספת יעשה בהתאם להנחיות מפורטות ובתאום עם דרישות מהנדס .1

העיר (הבנייה תהיה באגפים שלמים ככל האפשר. במידה והבנייה תוצע בחלקי 

אישור מהנדס הועדה המקומית עפ"י שיקול דעתו המקצועית).אגפים יידרש 

כל חריגות הבנייה בתחומי החלקות בהן תותרנה תוספות הבנייה, תיהרסנה לפני 

ה לכל תוספת שהיא.יהוצאת היתר בני

גמר חיצוני של התוספת יותאם לבניין הקיים.

לא נדרשת תוספת חניה.- חניה .2

תוספות בנייה

ם הקיימים ניתן להוסיף לכל דירה שטח עפ"י הטבלה שלהלן:בכל בנייני המגורי

חלקהגוש

שטח

החלקה 

(מ"ר)

מס' קומות
מס' 

יח"ד

שטח בנייה 

עיקרי קיים 

ליח"ד

שטח בנייה 

עיקרי תוספת 

ליח"ד

שטח שרות 

תוספת 

ליח"ד

6435

166028.357ק' + קרקע931,1922

106029.97ק' + קרקע948423

106029.97ק' + קרקע951,0593

166028.357ק' + קרקע961,5633

1270.8730.66ק' + קרקע981,0753

1651.6311.617ק' + קרקע991,5272

846.3530.897ק'1001,4842

846.3530.897ק'1011,3912

846.3530.897ק'1021,3622

2057.128.757ק' + קרקע1031,7892

2057.128.757ק' + קרקע1041,9372

145418.15ק' + קרקע1221,9322

1666.230.35ק' + קרקע1232,4832

1270.8730.66ק' + קרקע1249483

10237.007לדירות הגג בלבדכל החלקות
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רישוי7.3

נמצאו בתיקי הבניין להרחבת הדירות שבמתחם:להלן ריכוז היתרי הבנייה אשר

כתובתחלקה
מס' 

היתר
מיום

דירה 

מס'

תוספת 

בנייה

סה"כ שטח 

לאחר הרחבה
הערות

190ויצמן 122

מ''ר68מ''ר2002033923/01/20032118
מ''ר82מ"ר200025504/12/20002329
מ''ר71מ''ר99028010/10/2002317
מ''ר72מ''ר98018727/09/19982218
מ''ר72מ''ר1545706/04/19952718
מ''ר72מ''ר1535209/04/19951318

יציאת אירופה123
3-9

מ''ר103מ''ר1561307/08/1995637
מ''ר87מ''ר99027923/01/20001423

מרכז חלוקת דואר141123720/02/1990יציאת אירופה 110

יציאת אירופה 104
22-30

מ''ר86מ''ר2006028923/01/200729
מ''ר93מ''ר201101411/03/20121636
מ''ר93מ''ר97002711/03/19971426
מ''ר93מ''ר1553013/08/19952535
מ''ר93מ''ר1573002/11/19952135
מ''ר93מ''ר1560830/07/199535

מ''ר93מ''ר131628929/01/1997435נורדאו 103

11נורדאו 102

מ''ר79מ''ר2010032806/10/20111434
מ''ר79מ''ר2002032412/03/2003234

מ''ר80מ''ר1380819/02/199133
אישור עקרוני לכלל הבניין1368517/10/1990
מ''ר70מ''ר1401810/10/199125

9נורדאו 101

מ''ר86מ"ר1529606/11/19941137
מ''ר76מ''ר1551310/03/199661
מ''ר76מ''ר1551227/03/199181
מ''ר79מ''ר1529729/01/1995330
מ''ר78מ"ר1413802/12/19911334
מ''ר85מ''ר1526813/10/1994938

מרפסת פתוחהמ''ר2011014102/09/2012234

7נורדאו 100
מ''ר85מ''ר1545023/05/19951538
מ''ר85מ''ר1544923/05/19951638
מ''ר85מ''ר1544823/05/1995238

יציאת אירופה99
2-6

רמ''68מ''ר97034309/06/1998718
מ''ר68מ''ר97036016/07/1998318

מ''ר81מ''ר947602/09/1984127
מ''ר72מ''ר1158602/09/198518
מ''ר81מ''ר1158502/09/1984527
מ''ר81מ''ר1158402/09/19841827
מ''ר81מ''ר1158302/09/19842327
מ''ר89מ''ר1158202/09/19841727

הוספת רמפה לנכה וריצוף42007007301/04/2008הראשונים 95

2הראשונים 94
מ''ר105מ''ר1586930/06/19851444
מ''ר92מ''ר1542117/07/1995132

סגירת מרפסת קיימת ללא תוספת שטח2005005103/05/2007

194ויצמן 93
תוספת בנייה אחידה לבניין2000038621/01/2001
מ''ר2000038210/06/200124

הקמת מקלטמ''ר110431116/04/1968216
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)1/447(כס/405-0209585תכנית מס' 7.4

)27.9.2017מיום 7591(י.פ. מתחם תקומה, כפר סבא,התחדשות עירונית

ת עירונית ע׳׳י פינוי והריסת מבנים שנבנו קביעת עקרונות להתחדשו:מטרת התכנית§

וקביעת זכויות לבנייה חדשה.50-בשנות ה

עיקרי הוראות התכנית§

שינוי יעודי הקרקע, תוך שמירה על מאזן השטחים הציבוריים במצב המאושר, ×

ליעודים הבאים:

יח׳׳ד.1,068קומות ובהם 10-30מבנים בני 14תאי שטח למגורים הכוללים 6.א

למוסדות ציבור.שטחים .ב

שטחים ציבוריים פתוחים..ג

ביטול והרחבת דרכים..ד

קביעת הוראות בנייה למגרשים לבנייה חדשה, גודלם וצורתם.×

קביעת מבנים לפינוי והריסה.×

קביעת עקרונות ותנאים לפיתוח השטח ולהוצאת היתרים בתחום התכנית.×

מנה.קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מ×

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית§
מצב סוג נתון כמותי

מאושר

שינוי למצב 

המאושר

סה"כ מוצע 

בתכנית

הערות

יח"ד1,377יח"ד +774יח"ד603מגורים (יח"ד)

60,192מגורים (מ"ר)

מ"ר

160,592מ"ר +100,400

מ"ר 

1,432מ"ר עיקרי למרפסות + 15,400כולל 

י לשימושים משותפיםקרקע-מ"ר עיקרי תת

מ"ר1,700מ"ר +1,500מ"ר200מסחר

טבלת שטחים:§
מצב מוצעמצב מאושר

%מ"רייעוד%מ"רייעוד

15,063.4316.95דרך מאושרת18,35020.65דרך מאושרת

5,246.015.9דרך מוצעת20,71323.31מגורים

6,124.516.89בורצבנים ומוסדות צי26,29729.59מגורים ג'

26,297.8129.58מגורים ג'4160.47מסחר

21,106.5723.74מגורים ד'13,54415.24שב"צ

11,921.3913.41שטחים פתוחים9,55710.75שצ"פ

3,133.573.53שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור

88,893.3100סה"כ88,877100סה"כ
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ושימושיםייעודי קרקע§

מגורים ד'×

:שימושים.א

מגורים ושטחי השירות הנלווים להם, שטחים משותפים, כגון: חדרי כושר 

תותר קומת קרקע מסחרית.12A-,  ו11Aומועדון דיירים. בתאי שטח 

מיחידות הדיור החדשות הנוספות על מספר היחידות שהיו בתחום התכנית 20%

מ"ר (עיקרי + שרות).80כולל של עד לפני אישורה יהיו דירות קטנות בשטח

מרתפים:.ב

.יותרו מספר מרתפי חניה כנדרש לשם עמידה בתקן החניה- 

משטח המגרש.85%תכסית המרתף לא תעלה על - 

כגון: מתקנים טכניים, חדרי במרתפים יותר שימוש לחניה וכן לשטחי שרות,- 

מ"ר ליח"ד עבור מחסן.7ומחסנים, בשטח שלא יעלה על טרפו

תן לבנות מרתף חניה משותף לשניים או יותר מגרשים סמוכים.ני- 

קווי בניין.ג

.0יהיו עד גבול המגרש, קו בניין קווי הבניין המרביים למרתפים - 

ובלבד שלא מ׳ מעבר לקו בניין קדמי2.5תותר הבלטת מרפסות זיזיות עד - 

.מגבול מגרשיבלטו

מ׳.12יהיה בתחום התכנית החדשים בין הבניינים י'המרחק המינ- 

מ'.15- מיהיה, 15- ו13B ,11B, 14בין המגדלים בתאי שטח 'המרחק המיני- 

הוראות בינוי.ד

ומת הקרקע למגורים בנוסף יותר ניצול ק12B, 13A בתאי שטח -דירות גן - 

כניסה, מחסנים ושטחי שרות אחרים והכל במסגרת שטחי הבנייה למבואות

בשאר תאי השטח לא יותרו דירות גן. המירביים המפורטים בטבלת הזכויות. 

קרקעיים למגורים. -בדירות הגן יותר שימוש בשטחים עיקריים תת

דירות הגג נכללות במניין הקומות והשטחים המפורטים בטבלת הזכויות.- 

מסחר.ה

הגובלים ברח' ויצמן תותר חזית מסחרית.12A-ו11Aבתאי שטח - 

ם: חנויות, מסעדות, בקומת המסחר יותרו בין השאר השימושים הבאי- 

משרדים, מרפאות, בנקים, אולמות תצוגה, מכוני כושר וכד׳.

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



ISAAC (EACHO) NAIMיצחק (איצ'ו) נעים
ECONOMIST & REAL  ESTATE  APPRAISERקעיןשמאי מקרכלכלן ו

25מתוך14עמוד 

153-522499414e-mail:  eacho.naim@gmail.comפקס:052-2499414טל':

מ׳ ותותר בה קומת גלריה.6גובה קומת המסחר יהיה עד - 

. 0מסחרית ברח' ויצמן תבנה קולונדה בקו בניין הלאורך החזית - 

פתוחה למעבר הציבור ותרשם בה זיקת הנאה למעבר הציבור הקולונדה תהיה

מ'. 4-יפחת מברוחב שלא 

יותרו שטחי שירות במרתפים עבור שימושים 12A-ו11Aבתאי שטח - 

מסחריים.

הכניסה והחניה לשימוש המסחרי תהיה נפרדת מזו של המגורים.- 

מגורים ומבנים ומוסדות ציבור×

:שימושים.א

מוסדות חינוך על מתקניהם.- 

מועדוני נוער ומועדונים למבוגרים.- 

בתי תרבות ומוסדות קהילתיים.- 

מוסדות בריאות וספורט.- 

מוסדות דת.- 

מוסדות רווחה.- 

.ג.4.3.2בכפוף לסעיף -מסחר - 

קרקעית.- חניה תת- 

20קומות ובסה״כ לא יותר מאשר 5גבהי הבניינים לא יעלו על :הוראות בינוי.ב

למבנה.מ׳ מעל הכניסה הקובעת

:מרתפים.ג

בור בהתאם לתקן חניה תקף ה הציתותר הקמת מרתפי חניה עבור מבנ- 

השטחים.טבלתובמסגרת

בנוסף תותר הקמת חניה בשטחים המסומנים בתשריט בהנחיות מיוחדות.- 

:מסחר.ד

מהיקף זכויות 20%יותר מסחר נלווה בהיקף של עד 22-ו21בתאי שטח - 

במגרש, בתנאי שתובטח הפרוגרמה הציבורית הנדרשת המותרותיההבני

נאי למימוש שטחי המסחר במגרש יהיה בניית השטחים לשכונה במלואה. ת

הציבוריים.

ניתן יהיה למקם את השימושים המסחריים במרתף בקומת הקרקע ובקומה - 

ראשונה.
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טבלת זכויות והוראות בנייה§
תאי ייעוד / שימוש

שטח

גודל 

מדרש 

(מ"ר)

מס' שטחי בנייה (במ"ר)

יח"ד

מס' 

קומות

מרפסות בנוסף 

לשטח העיקרי 

"ר)(מ
מתחת לכניסה הקובעתמעל הכניסה הקובעת

שרותעיקרישרותעיקרי

מגורים ד'

מגורים-

11A4,54016,8537,58517611,577162152,268
11B1,76511,4435,1491806,000110291,540
12A1,0955,7212,5742,7915515770
12B1,1103,6411,6382,8283510490
13A3,40311,2355,0561768,680108101,512
13B1,76511,4435,1491806,000110291,540
143,71425,38211,42236012628244303,640
153,71425,38211,42236012628244303,640

-מגורים ד'
מסחר

11A4,5401,5005003,8602
12A1,0952001009302

מבנים ומוסדות 
ציבור

213,1342,0005007,9925
224,6255,0002,00011,7935
231,5001,0002003,8255

333,9199,993שטחים פתוחים
סה"כ

21,106111,10049,9951,43263,1321,06815,400מגורים
1,7006004,7900חרמס

6,1256,0002,70023,6100מבני ציבור

:הערה

מיחידות הדיור החדשות הנוספות על מספר היחידות שהיו בתחום התכנית לפני 20%×

.ושירותעיקרי כולל מ"ר80אישורה, יהיו דירות קטנות בשטח של עד 

הוראות נוספות§

ïחניה

ם לא יפחת מהתקן התקף בעת הוצאת היתרי בנייה.תקן החניה למגורי- 

עית. תותר חניה עילית עבור קרק-החניה הפרטית במתחמי המגורים תהיה תת- 

אורחים בלבד.חניות

מכלל יחידות הדיור החדשות בתכנית. 15%יוקצו חניות אורחים בהיקף של - 

נה חניות האורחים לא יוצמדו לדירות וישמשו את כלל אורחי הדיירים במב

קרקעיות.-קרקעיות או תת-ויוכלו להיות על

נספח התנועה והחניה הינו מנחה.- 

כל החניה התפעולית וחצרות המשק בתחום התכנית יהיו תת קרקעיים. החניה - 

תופרד מהחניה למגורים.למסחר

ï:משטח המגרש %20-יוקצה שטח לגינון בהיקף שלא יפחת מפיתוח סביבתי

כז ככל הניתן בחזית המבנה.לטובת כלל דיירי המבנה וירו

ïלבנייה ירוקה, עפ"י 5281הבנייה במתחם תעשה בהתאם לתקן : בנייה ירוקה

החלטת הועדה המקומית.
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)/א1/447//מק(כס6806022-405תכנית מס' -מצב תכנוני מוצע.8

דונם56.130שטח התכנית:§

לתכנית הראשית6.14בהתאם לסעיף איחוד וחלוקהמטרת התכנית:§

, לפי סעיף איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכניתעיקרי התכנית:§

א(א) לחוק.62

זכויות בנייה:§
תאי שימושיעוד

שטח
גודל 
מגרש
(מ"ר)

שטחי בניה
(מ"ר)

'מס
יח"ד

'מס
קומות
מעל 

הכניסה 
הקובעת

- מרפסות
בנוסף 
לשטח 
העיקרי
(מ"ר)

מתחת לכניסה הקובעתמעל הכניסה הקובעת
שרותעיקרישרותעיקרי

11A454016853758517611577162152268מגוריםמגורים ד'
11A4540150050038602מסחרמגורים ד'
11B17651144351491806000110291540מגורים ד'
12A10955721257427915515770מגוריםמגורים ד'
12A10952001009302מסחרמגורים ד'
12B11103641163828283510490מגורים ד'
13A34041123550561768680108101512מגורים ד'
13B17651144351491806000110291540מגורים ד'
143714253821142236012628244303640מגורים ד'
153714253821142236012628244303640מגורים ד'

שטחים פתוחים 
ומבנים ומוסדות ציבור

213134200050079925

22462550002000117935מבנים ומוסדות ציבור
231500200050038255בנים ומוסדות ציבורמ

3216874302שטחים פתוחים
3322325691שטחים פתוחים

הערות לטבלה:

מיחידות הדיור החדשות הנוספות על מספר היחידות שהיו בתחום התכנית לפני 20%×

שרות.מ"ר כולל עיקרי ו80אישורה יהיו דירות קטנות בשטח של עד 

בכל מתחם משנה, תותר הוצאת היתרי בנייה לכל מגרש/תא שטח תנאים למתן היתרי בנייה:§

בנפרד.
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להלן חלוקת מתחמי המשנה במצב הקיים ובמצב המוצע:

מתחם 
משנה

מצב יוצאמצב נכנס

שטח ייעודכתובתחלקה
רשום

טח ש
נכנס

מס' 
תא מסחריח"ד

שטח
שטח 
מס' יעוד(מ"ר) 

מסחר יח"ד 
A99244מגורים ד1,527-14143,714מגורים ג'8יציאת אירופה זכויות בלבד

1,484-7מגורים ג'7נורדאו זכויות בלבד100

1,391-8מגורים ג'9נורדאו זכויות בלבד101

1,362-9מגורים ג'11נורדאו זכויות בלבד102

1,789-19מגורים ג'13נורדאו זכויות בלבד103

1,937-9מגורים ג'30יציאת אירופה זכויות בלבד104

244מגורים ד1,527-10153,714ג'מגורים 8יציאת אירופה זכויות בלבד99

1,484-9מגורים ג'7נורדאו זכויות בלבד100

1,391-8מגורים ג'9נורדאו זכויות בלבד101

1,362-7מגורים ג'11נורדאו זכויות בלבד102

1,789-11מגורים ג'13או נורדזכויות בלבד103

1,937-21מגורים ג'30יציאת אירופה זכויות בלבד104

6--416מסחרי14יציאת אירופה זכויות בלבד105
מבנים ומסדות ציבור3,3321,064231,500דרךחלק27

שטחים פתוחים10,52710,527333,919שב"צבשלמות280

דרך מאושרת6,6154,186451,042דרךחלק281

דרך מאושרת3,9763,976464,102שצ"פבשלמות282

דרך מוצעת6,734171541,933שצ"פחלק306

19,924132 619,924488

B931,266-2411מגורים ג'194ויצמן זכויות בלבדB1,765110מגורים ד

יציאת אירופה זכויות בלבד96
108מגורים ד1,563-2413A3,404מגורים ג'11/13/15/17

יציאת -3נורדאו זכויות בלבד98
110מגורים ד1,075-1613B1,765מגורים ג'1אירופה 

מבנים ומסדות ציבור2,48336524224,625מגורים ג'9יציאת אירופה חלק123

בשלמות 99
דרך מאושרת41259-       1,5271,527מגורים ג'8יציאת אירופה ללא זכויות

בשלמות 100
דרך מאושרת43824-       1,4841,484מגורים ג'7נורדאו ללא זכויות

בשלמות 101
דרך מאושרת441,689-       1,3911,391מגורים ג'9נורדאו ללא זכויות

בשלמות 102
דרך מוצעת53812-       1,3621,362מגורים ג'11נורדאו ללא זכויות

בשלמות 103
-       1,7891,789רים ג'מגו13נורדאו ללא זכויות

בשלמות 104
-       1,9371,138מגורים ג'30יציאת אירופה ללא זכויות

ללא חלק105
-       416368מסחרי14יציאת אירופה זכויות

3,3321,292דרךחלק27

463463שב"צבשלמות106

997997שב"צבשלמות107

204204שצ"פבשלמות109

192192שצ"פבשלמות111

2,1481434דרךחלק114

376340דרךחלק118

797797ךדרבשלמות145

15,1438815,143328
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מתחם 
משנה

מצב יוצאמצב נכנס

שטח ייעודכתובתחלקה
רשום

טח ש
נכנס

מס' 
תא מסחריח"ד

שטח
שטח 
מס' יעוד(מ"ר) 

מסחר יח"ד 

C93 בשלמות
1621,500מגורים ד1,2661,26611A4,540מגורים ג'194ויצמן ללא זכויות

-2הראשונים בשלמות94
55200מגורים ד8428421412A1,095מגורים ג'196ויצמן 

35מגורים ד1,0591,0591412B1,110מגורים ג'4ונים הראשבשלמות95

בשלמות 96
ללא זכויות

יציאת אירופה 
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות 1,5631,563213,134מגורים ג'11/13/15/17

ציבור

בשלמות 98
ללא זכויות

יציאת -3נורדאו 
שטחים פתוחים1,0751,075304,920מגורים ג'1אירופה 

-190ויצמן בשלמות122
דרך מאושרת1,9321,93230403,177מגורים ג'1נורדאו 

חלק ללא 123
דרך מאושרת2,4832,11842584מגורים ג'9יציאת אירופה זכויות

וצעתדרך מ1,0031,0031650787מגורים ג'192ויצמן בשלמות124

חלק ללא 104
דרך מוצעת1,93779951783מגורים ג'30יציאת אירופה זכויות

חלק ללא 105
דרך מוצעת4164852932מסחרי14יציאת אירופה זכויות

3,332118דרךחלק27

981981שב"צבשלמות108

184184שצ"פבשלמות110

1,0211,021שצ"פבשלמות112

246246שצ"פבשלמות113

2,148714דרךחלק114

189189דרךבשלמות115

37636דרךחלק118

2,1742,174דרךבשלמות121

578578שב"צבשלמות214

303303שצ"פבשלמות216

1717שצ"פבשלמות217

333333שצ"פבשלמות218

1,1341,134דרךבשלמות219

2,538737דרךחלק220

12,334592דרךחלק269

21,06274021,0622521,700

56,129294656,1291,0681,700סה"כ התכנית

הבהרות לחלוקת מתחמי המשנה:

, אשר הינם מגרשים ריקים 14-15ינוי על מגרשים מס' פינוי, הכולל ב-הינו מתחם בינויAמתחם משנה .א

במצב הקיים.

בעלי זכויות מחלקות מס' 132, הינן של Aבמתחם משנה 14-15ההקצאות לכל אחד ממגרשים מס' .ב

בעלי זכויות לכל מגרש, בהתאם להסכמי הפינוי בינוי של היזם מול 66(במצב הקיים), 99-104

זם.הדיירים, וכפי שנמסר לי ע"י הי

ההקצאות למגרשים אלו הינן הקצאות פרטניות, וניתן להוציא היתר בנייה לכל אחד מהמגרשים 

באופן עצמאי, במסגרת שלב א' של הפרויקט.
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בין מלאהבמתכונת של בינוי פינוי, ומאחר ואין התאמה גאוגרפיתתתבצעמאחר וחלק מהתכנית .ג

, בטבלאות ההקצאה והאיזון קיימים דשיםהחמיקום וצורות חלקות המקור למיקום וצורת המגרשים

נכנסות כמפורט להלן:החלקות חלק מהמופעים של 

החלקה נכנסת במלואה למתחם המשנה לרבות קבלת ההקצאות במתחם.בשלמות:×
חלק מהחלקה נכנס בהיבט של שטח קרקע. בחלקות המגורים והמסחר, חלק:×

.בעלי הזכויות מקבלים את הקצאותיהם באותו מתחם המשנה

אך ללא זכויות מלאהחלקה נכנסת למתחם המשנה עם שטח קרקעבשלמות ללא זכויות:×
הדיירים, אשר מקבלים את ההקצאות במתחם משנה אחר.

חלק מהחלקה נכנס בהיבט של שטח קרקע,  בחלקות המגורים והמסחר,חלק ללא זכויות:×

אך בעלי הזכויות מקבלים את הקצאותיהם במתחם משנה אחר.
מתייחס לבעלי זכויות אשר מקבלים את הקצאותיהם במתחם משנה בלבד:זכויות ×

מסויים, אך שטח חלקתם במצב הנכנס, אינו כלול במתחם משנה זה.

ההקצאות והאיזוןותלוח-עקרונות השומה .9

והאיזון, הבאתי בחשבון, בין היתר, את העקרונות, הגורמים ההקצאהתאוטבלבעת הכנת 

והשיקולים הבאים:

האיזון נערכו בהתאם להוראות החוק, התקנות והתקינה, לרבות תקן ואות ההקצאהטבל9.1

מועצת שמאי מקרקעין.- של הועדה לתקינה שמאית15מס' 

בקו הכחול שבתשריט תכנית מס'התחום ת את השטח וכוללטבלאות ההקצאה והאיזון 9.2

.דונם56-כ, 506-0202762

) לחוק התכנון 2(122-) ו1(122ועפ"י סע' ,ת אירניעפ"י האמור בהילכים,המנחהעקרונות9.3

:, הינםהיוהבני

ם של סך כל המגרשים החדשים שנוצרו ע"י ישל מגרש שיוקצה ביחס לשוויהיחסי שוויו §

של המגרש הקודם של מקבל ההקצאה היחסיהחלוקה, יהיה, ככל האפשר, כשוויו

שלומי איזון בין המגרשים., כך שאין תביחס לשוויים של סך כל המגרשים הקודמים

כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב ככל האפשר למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל §

ההקצאה.
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, וכדלקמן:)20-22שלעיל (עמ' 8כמפורט בפרק ,מתחמי משנה3-חולק להתכניתמתחם 9.4

מתחם 
משנה

מצב חדשמצב קיים

מס' כתובתחלקות
רמסחיח"דמגרשיםחנויותדירות

A99-105
, 2-8רופה ייציאת א

, 7-13נורדאו 
22-30יציאת אירופה 

13214-15488

B93,96,98,105,123 9-17יציאת אירופה ,
388611B, 13A, 13B328, נורדאו 194ויצמן 

C94,95,122,124 2,4הראשונים ,
מ"ר190,1927411A, 12A, 12B2521,700ויצמן 

29461,068סה"כ

הערות:

על מגרשים מס' יח"ד488פינוי, הכולל בינוי של -הינו מתחם בינויAמתחם משנה ×

.,כ"אקומות30ניבמגדלים4-ב,14-15

בעלי 66(99-104בעלי זכויות מחלקות מס' 132הינן של אלויםההקצאות למגרש×

כם הפינוי בינוי של בהתאם להס, 105חנויות מחלקה מס' 6+ )זכויות לכל מגרש

היזם מול הדיירים, וכפי שנמסר לי ע"י היזם.
, וניתן להוציא ומסויימותפרטניותהקצאותהינן15- ו14למגרשים מס' ההקצאות ×

היתר בנייה לכל אחד מהמגרשים באופן עצמאי, במסגרת שלב א' של הפרויקט.

נתוני השוואה9.5

ערכי שווי למ"ר בנוי9.5.1

בנספח בסביבת המתחם, כמפורט2לדירות חדשות ודירות יד העפ"י נתוני השווא§

.20,000₪גבולות של בדירות חדשות נע למגורים בג', עולה כי שווי מ"ר בנוי 

.(לא כולל מע"מ)20,000₪בגבולות של נעשווי מ"ר בנוי למסחר §

עלות בנייה9.5.2

ממוצעת, רהים הנדון, עולה כי עלות בניית דלמתחאשר נערך עפ"י הדו"ח הכלכלי 

+ מע"מ (כולל עלויות 1,100,000₪מ"ר, נעה בגבולות של 116בשטח פלדלת של 

).ומימוןעקיפות

שווי מבונה9.5.3

בהסתמכות על שמאויות מכרעות, נקבע כיעפ"י עמדת שמאי הועדה המקומית,§

/ מ"ר מבונה)8,000₪(928,000₪נע בגבולות של , שווי קרקע ליח"ד ממוצעת

.10,000₪בונה למסחר, נע בגבולות של שווי מ"ר מ§
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מצב קיים9.6

לרבות תכניתשלעיל, 7בפרקהמצב התכנוני הקיים הינו רצף התכניות המפורטות 9.6.1

.)9-18(עמ' 405-0209585מס' 

+ מבנה דירות294הכוללים בנייני מגורים14במצב הקיים בנויים על החלקות 9.6.2

חנויות + מבני ציבור.6מ"ר הכולל 200-מסחרי בשטח של כ

בשכונת "תקומה" אשר במרכז העיר כפר סבא, במתחם הרחובות ממוקמים המבנים 9.6.3

.הראשונים-רופין -נורדאו - ויצמן 

ובות שלעיל, המיועד לפינוי בינוי, הינו החלק הצפון מערבי החלק הכלול במתחם הרח9.6.4

+ רצועת קרקע ריקה בייעוד שב "צ הממוקמת בצידו הדרומי של של המתחם 

המתחם.

חלקות המגורים רשומות בפנקס הבתים המשותפים.9.6.5

החלקות בתכנית בבעלות קרן קיימת לישראל, ורשומות עליהן חכירות והערות 9.6.6

לטובת חוכרים שונים, כמפורט בנספח הערות ושעבודים המצורף לטבלאות 

ההקצאה והאיזון.

של כל חלקת משנה, הרשוםהבנוי "י השטח החלק היחסי במצב הנכנס מחושב עפ9.6.7

משנה.מתחם כל נסחי רישום, ביחס לסך השטחים בעפ"י

./ מ"ר2,500₪נע בגבולות של ,של הבניינים הקיימים במצב הנכנסמחובריםהשווי 9.6.8

יוצאמצב 9.7

יםמגורים המיועדימגרש8, כולל405-0602268התכנון החדש עפ"י תכנית מס' 9.7.1

.מ"ר שטחי מסחר1,700קומות + 10-30בני בנייניםדירות ב1,068לבניית

.מ"ר פלדלת)116(מ"ר104שטח עיקרי ליח"ד ממוצעת: 

.מ"ר8,000של עיקריבשטחים,עצמאייםמגרש3- מבני ציבור בבנוסף ייבנו 

מתחמי משנה, כמפורט להלן:3-מתחם התכנית חולק ל9.7.2

4ים לבניית המיועד15-14מס' םיכולל במצב החדש את מגרש,Aמתחם משנה ×

בכל מגדל), דיח"122(יח"ד488יםקומות הכולל30מגדלי מגורים בני

.ם בצידו הדרומי של המתחם על גבול בית העלמיןמיממוקה
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ISAAC (EACHO) NAIMיצחק (איצ'ו) נעים
ECONOMIST & REAL  ESTATE  APPRAISERקעיןשמאי מקרכלכלן ו

25מתוך25עמוד 

153-522499414e-mail:  eacho.naim@gmail.comפקס:052-2499414טל':

הממוקמים במרכז 13A ,13B ,11Bמגרשים מס' כולל את ,Bמתחם משנה ×

ן מתפנים בשלב א', , אשר בעלי הזכויות בה99-105המתחם, על חלקות מס' 

.14-15למגרשים מס' 

ואת , 12A ,12B ,11Aכולל את מגרשי המגורים והמסחר מס' , Cמתחם משנה ×

המיועד לשצ"פ ולשב"צ. המגרשים ממוקמים בצידו הצפוני של 21מגרש מס' 

המתחם.

ההקצאות במצב היוצא הינן זכויות החכירה למגרשי המגורים, עפ"י מיקומם 9.7.3

כל שיעברו זכויות החכירה במצב הנכנס מחכירה לבעלות, כבמתחמי המשנה.

הקצאת הזכויות נערכה לבעלים.

בחלקות המקור, בהסתמך על נסחי רישום עדכניים לבעלי הזכויותההקצאות שויכו 9.7.4

).6435בגוש 122-124, 98-105, 93-96(חלקות מס' 

.כריםהההקצאות במצב היוצא מאוזנות ולא נדרשים תשלומי איזון בין החו9.7.5

ובאתי על החתום,

יצחק            נעים

שמאי    מקרקעין

מצ"ב:
איזוןותולוחאות הקצאהטבלנספח א':

הערות ושעבודיםנספח ב':נספח
סקר מחירים':גנספח 

זו נעשתה לפי חוות דעתשבנדון, וכי יםהריני מצהיר כי אין לי כל חלק או עניין פרטי בנכס

מיטב הבנתי, ידיעותי המקצועיות וניסיוני.
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נספחים

איזוןותולוחאות הקצאהטבלנספח א':

הערות ושעבודיםנספח נספח ב':

סקר מחירים':גנספח 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

ד" יח226,432,000244 ₪בשלמותמגורים ד143,714

1,610,4580.71% 1,560,958₪ 49,500₪ 158,4000.71%₪ ₪ 1/2  22793897הררי כרמיתקרן קימת לישראל111/2439.6

1,610,4580.71% 1,560,958₪ 49,500₪ 158,4000.71%₪ ₪ 1/2  57316580הררי ארז2

3,163,9801.40% 3,066,730₪ 97,250₪ 311,2001.40%₪ ₪      692716251סעדה סימיקרן קימת לישראל321/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  25162660וייסר שרוןקרן קימת לישראל431/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  34470757אוחיון ליאת5

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  58082785עזרא מזלקרן קימת לישראל641/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  56471212עזרא אהרון7

3,163,9801.40% 3,066,730₪ 97,250₪ 311,2001.40%₪ ₪      645404381דסאו מלבינהקרן קימת לישראל851/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  5068598עדני עזראקרן קימת לישראל961/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  5157457עדני אורה10

3,163,9801.40% 3,066,730₪ 97,250₪ 311,2001.40%₪ ₪      1050577/41מור מזלקרן קימת לישראל1171/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  22544746טביב גילהקרן קימת לישראל12131/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  57966921טביב סעדיה13

3,163,9801.40% 3,066,730₪ 97,250₪ 311,2001.40%₪ ₪      420307001(שרה)שבי זהרה קרן קימת לישראל14151/2438.9

3,220,9161.42% 3,121,916₪ 99,000₪ 316,8001.42%₪ ₪      229096831לוי פנינהקרן קימת לישראל15161/2439.6

3,220,9161.42% 3,121,916₪ 99,000₪ 316,8001.42%₪ ₪      309364961רשף אבנרקרן קימת לישראל16171/2439.6

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  6555266גולדנברג יוספהקרן קימת לישראל17211/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  6869803גולדנברג יצחק18

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  52142205צדוק דניקרן קימת לישראל19221/2438.9

1,581,9900.70% 1,533,365₪ 48,625₪ 155,6000.70%₪ ₪ 1/2  52895976צדוק דינה20

3,163,9801.40% 3,066,730₪ 97,250₪ 311,2001.40%₪ ₪      518285311סגיב שרהקרן קימת לישראל21231/2438.9

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      698105961מנשרי ציפורהקרן קימת לישראל12961/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      3172041פרחי שלוםקרן קימת לישראל2481/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      680259151נביפור מלכהקרן קימת לישראל25101/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      560168011ברזל עופרקרן קימת לישראל26111/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      68636981פוריאן מוראדקרן קימת לישראל27121/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      259340981מאיר אסתרקרן קימת לישראל28151/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  5729559גנין אברהםקרן קימת לישראל29161/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  5660972גנין אסנת30

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל3111/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל3221/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  5113930איטקיס חייםקרן קימת לישראל3341/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  5100896איטקיס אריאלה34

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל3561/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      560826541וויזיל פנינהקרן קימת לישראל3691/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  1008720סעדה חמוסקרן קימת לישראל37111/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  5136884סעדה רותי38

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  68801422בראונשטיין פרדיקרן קימת לישראל39141/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  68801430בראונשטיין שרלוטה40

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      375787961נגיד חןקרן קימת לישראל41151/1638.5

"כפר סבא, מתחם תקומה- התחדשות עירונית : "(א/1/447/כס/מק) 405-0602268' תכנית מס- טבלאות הקצאה ולוחות איזון 

מצב נכנס

Aמתחם איחוד וחלוקה 

ללא תשלומי 
איזון

מצב יוצא תשלומי איזוןנתוני המקרקעין

'מגורים ג 0 1,527 99 6435

'מגורים ג 0 1,484 100 6435

'מגורים ג 0 1,391 101 6435

ללא תשלומי 
איזון

ללא תשלומי 
איזון

גרסא להפקדה 3 מתוך 1עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

מצב יוצאמצב נכנס תשלומי איזוןנתוני המקרקעין

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      680585511חיון מזל טובקרן קימת לישראל4221/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  14501803גרץ מיכאלקרן קימת לישראל4331/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  306308651גרץ אילנה44

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      677376431אקסטרמן יולןקרן קימת לישראל4541/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      413932651מן זהרה שרהקרן קימת לישראל4661/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל47101/1638.5

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      655718201מונסנגו גלילי גלינהקרן קימת לישראל48121/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  311070577זילדוביץ אברהםקרן קימת לישראל49131/1638.5

1,565,7230.69% 1,517,598₪ 48,125₪ 154,0000.69%₪ ₪ 1/2  311070619זילדוביץ תמרה50

3,131,4461.38% 3,035,196₪ 96,250₪ 308,0001.38%₪ ₪      505503341דזיאלובסקי שלוםקרן קימת לישראל51141/1638.5

2,087,6310.92% 2,023,464₪ 64,167₪ 205,3330.92%₪ ₪ 2/3  2756027כהן אלברטקרן קימת לישראל52161/1638.5

1,043,8150.46% 1,011,732₪ 32,083₪ 102,6670.46%₪ ₪ 1/3  1097082כהן זוהר53

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      2003471לוי לבנהקרן קימת לישראל5411/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  10540391משען יעקבקרן קימת לישראל5531/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  26788430משען מוד56

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל5751/3046.9

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל5861/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  27173731גל אור אשדקרן קימת לישראל5981/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  68698034גולדנברג יצחק60

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      252553991פרגון ציוןקרן קימת לישראל6191/3046.9

1,271,5570.56% 1,232,473₪ 39,083₪ 125,0670.56%₪ ₪ 1/3  303962815ליפשיץ סרגייקרן קימת לישראל62111/3046.9

1,271,5570.56% 1,232,473₪ 39,083₪ 125,0670.56%₪ ₪ 1/3  303962831ליפשיץ לודמילה63

1,271,5570.56% 1,232,473₪ 39,083₪ 125,066.670.56%₪ ₪ 1/3  303962799קוגן ליזה64

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      437083611עמנואל גרוסקרן קימת לישראל65131/3046.9

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      686363981פיראן מורדקרן קימת לישראל66181/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  2701684אתאייש סלומון אלןקרן קימת לישראל67191/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  6729846אתאייש גנין68

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  2701684אתאייש סלומון אלןקרן קימת לישראל69201/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  6729846אתאייש גנין70

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      686363981פיריאן מוראדקרן קימת לישראל71211/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  26052548פאריס מלוין אדוארדקרן קימת לישראל72221/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  43562594פאריס יהודית73

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  309014405לינשיץ יוסףקרן קימת לישראל74231/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  309014447טקץ מרים75

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      50620071חוגי רבקהקרן קימת לישראל76241/3046.9

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      497207331לויאני שושנהקרן קימת לישראל77251/3046.9

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      305871201רוזנברג ולריקרן קימת לישראל78271/3046.9

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  64536660אלול חייםקרן קימת לישראל79281/3046.9

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  64437593אלול אלברט אבי עמיר80

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  64437643אלול דני81

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  6443760אלול ניסים82

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  6443495פולאט (אלול)אלבז 83

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  64437635מדלן (אלול)בר דוד 84

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  64437627אלול רפי85

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  64437619קלרה (אלול)רוזמרין 86

423,8520.19% 410,824₪ 13,028₪ 41,6890.19%₪ ₪ 1/9  2407206667ולייט 'ג (אלו)בראון 87

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      3167535731וק ילנה''דניצקרן קימת לישראל88301/3046.9

ללא תשלומי 
איזון

ללא תשלומי 
איזון

'מגורים ג 0 1,362 102 6435

'מגורים ג 0 1,789 103 6435

גרסא להפקדה 3 מתוך 2עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

מצב יוצאמצב נכנס תשלומי איזוןנתוני המקרקעין

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  69859601רוטפלד אפרתקרן קימת לישראל8951/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  309919629רוטפלד אבן90

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  5525048קרתא שמואלקרן קימת לישראל9181/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  5888227/5קרתא טוביה92

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      3183812581ון נועה'פיצקרן קימת לישראל93101/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  68058080פיסטריך יפהקרן קימת לישראל94161/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  65361826פיסטריך בוריס95

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל96231/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  24391302אלפסי שביטקרן קימת לישראל97241/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  58768102יעיש אלפסי יצחק98

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  4373805פיריאן רחלקרן קימת לישראל99271/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  6863639פיריאן מורד100

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  6945140אבירם יעקבקרן קימת לישראל101281/3046.9

1,907,3350.84% 1,848,710₪ 58,625₪ 187,6000.84%₪ ₪ 1/2  6922358אבירם רודיקה102

3,814,6701.68% 3,697,420₪ 117,250₪ 375,2001.68%₪ ₪      530536411גרימברג צחי יצחקקרן קימת לישראל103291/3046.9

226,432,000100% 219,472,250₪ 6,959,750₪ 22,271,200100%3,714₪ 663.022,78466₪סיכום

0 1,937 104 6435
ללא תשלומי 

איזון
'מגורים ג

גרסא להפקדה 3 מתוך 3עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

ד" יח226,432,000244 ₪בשלמותמגורים ד153,714

1,507,8710.67% 1,458,371₪ 49,500₪ 158,4000.67%₪ ₪ 1/2  30376057נתן זיוה-מן בןקרן קימת לישראל10481/2439.6

1,507,8710.67% 1,458,371₪ 49,500₪ 158,4000.67%₪ ₪ 1/2  67169128קוזניץ חיים105

1,507,8710.67% 1,458,371₪ 49,500₪ 158,4000.67%₪ ₪ 1/2  7277945מנצור יפהקרן קימת לישראל10691/2439.6

1,507,8710.67% 1,458,371₪ 49,500₪ 158,4000.67%₪ ₪ 1/2  71652341אלי צור107

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  70909742פלד עוזיקרן קימת לישראל108101/2438.9

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  50252311פלד נילי109

2,962,4341.31% 2,865,184₪ 97,250₪ 311,2001.31%₪ ₪      688033451ויינברג אטיליהקרן קימת לישראל110111/2438.9

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  64263825עבאדי סעדקרן קימת לישראל111121/2438.9

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  72772544עבאדי נעימה112

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  4/325868מוסאגיאן זכריהקרן קימת לישראל113141/2438.9

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  6/729748מרסל כהן114

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  29029808קרבס אורנהקרן קימת לישראל115181/2438.9

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  24961071קרבס יגאל116

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  6426382עבאדי סעדקרן קימת לישראל117191/2438.9

1,481,2170.65% 1,432,592₪ 48,625₪ 155,6000.65%₪ ₪ 1/2  277254עבאדי נעימה118

2,962,4341.31% 2,865,184₪ 97,250₪ 311,2001.31%₪ ₪      508201251יעקב אליהוקרן קימת לישראל119201/2438.9

3,015,7431.33% 2,916,743₪ 99,000₪ 316,8001.33%₪ ₪      607362461שי אוסמןקרן קימת לישראל120241/2439.6

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  5129055משטרי אליאסקרן קימת לישראל2211/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  5289273משטרי נעמי23

732,9930.32% 708,930₪ 24,063₪ 77,0000.32%₪ ₪ 1/4  10520971ציקורל אהרןקרן קימת לישראל12121/1638.5

732,9930.32% 708,930₪ 24,063₪ 77,0000.32%₪ ₪ 1/4  8231847ציקורל ביילה122

732,9930.32% 708,930₪ 24,063₪ 77,0000.32%₪ ₪ 1/4  316664נאה חנה123

732,9930.32% 708,930₪ 24,063₪ 77,0000.32%₪ ₪ 1/4  823183נאה יחיאל124

2,198,9790.97% 2,126,791₪ 72,188₪ 231,0000.97%₪ ₪ 3/4  26920090נוחימוביץ ריקה קרן קימת לישראל12531/1638.5

732,9930.32% 708,930₪ 24,063₪ 77,0000.32%₪ ₪ 1/4  58765652נוחימוביץ פני126

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      237026081מן רחל'תורגקרן קימת לישראל12741/1638.5

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      686287141אל יהודית-ברקרן קימת לישראל12851/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  67236943גרשון יצחק-סיןקרן קימת לישראל13071/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  50366343גרשון צפורה-סין 131

183,2480.08% 177,233₪ 6,016₪ 19,2500.08%₪ 1/16₪  64437148מלכה חנהקרן קימת לישראל13291/1638.5

183,2480.08% 177,233₪ 6,016₪ 19,2500.08%₪ 1/16₪  64437155גנדורג פנינה133

183,2480.08% 177,233₪ 6,016₪ 19,2500.08%₪ 1/16₪  64437163גנדורג מאיר134

2,382,2271.05% 2,304,024₪ 78,203₪ 250,2501.05%₪ 13/16₪ 54870571גנדורג יוסף135

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      222056781אורית (כהנים)חן קרן קימת לישראל136131/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  2611942רביניאן דבורהקרן קימת לישראל137141/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  26119420רביניאן מרים138

'מגורים ג 0 1,484 100 6435

'מגורים ג 0 1,527 99 6435

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

ללא תשלומי 
איזון

ללא תשלומי 
איזון

גרסא להפקדה 4 מתוך 1עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

1,954,6480.86% 1,890,481₪ 64,167₪ 205,3330.86%₪ ₪ 2/3  6877770לייבוביץ יצחקקרן קימת לישראל13931/1638.5

977,3240.43% 945,241₪ 32,083.33₪ 102,6670.43%₪ ₪ 1/3  6458340לייבוביץ אהובה140

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      163762201ברונשטיין אוהקרן קימת לישראל14151/1638.5

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      220836201בירן ערןקרן קימת לישראל14271/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  42223776גדסי ישראלקרן קימת לישראל14381/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  59254425גדסי אבישי144

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  32163248גוניזדה שיקרן קימת לישראל145101/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  34891838כהן ורד146

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      556978411מליחי גלעדי יעל שירהקרן קימת לישראל147121/1638.5

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      648315061רצקובסקי עדנהקרן קימת לישראל148131/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  53576369חזון מיכאלקרן קימת לישראל149161/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  56610868חזון דורית150

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  56471212עזרא אהרוןקרן קימת לישראל15111/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  58082785עזרא מזל152

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      245249511לביא צפריר יעקבקרן קימת לישראל15351/1638.5

977,3240.43% 945,241₪ 32,083₪ 102,6670.43%₪ ₪ 1/3  64949936נוזר הומאקרן קימת לישראל15471/1638.5

977,3240.43% 945,241₪ 32,083₪ 102,6670.43%₪ ₪ 1/3  15210933נוזר אשרת155

977,3240.43% 945,241₪ 32,083₪ 102,6670.43%₪ ₪ 1/3  15210941נוזר בהרם156

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  5086883עלאמי עזרא קרן קימת לישראל15781/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  52266673עלאמי תמר158

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      51349161אסיף הרצלקרן קימת לישראל15991/1638.5

2,931,9721.29% 2,835,722₪ 96,250₪ 308,0001.29%₪ ₪      1משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל160111/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  6729747כהן יצחקקרן קימת לישראל161151/1638.5

1,465,9860.65% 1,417,861₪ 48,125₪ 154,0000.65%₪ ₪ 1/2  6729748כהן מרסל162

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      133377871שרונה (כאני)יחזקאל קרן קימת לישראל16321/3046.9

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      256702091יונגרמן דנהקרן קימת לישראל16441/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  6886082כהן יעקבקרן קימת לישראל16571/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  6886083כהן דליה166

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  5880967בן דוד מיכאלקרן קימת לישראל167101/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  5961191בן דוד לבנה168

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  23091408כהן רונןקרן קימת לישראל169121/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  23642051כהן שושנה170

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  2693755עמרני בנימיןקרן קימת לישראל171141/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  1185470עמרני פרידה172

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  724460גולדשטיין הרשקוקרן קימת לישראל173151/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  724461גולדשטיין קלריה174

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  50458033פילדוס שמואלקרן קימת לישראל175161/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  68695428פילדוס צילה176

2,678,7561.18% 2,590,819₪ 87,938₪ 281,4001.18%₪ ₪ 3/4  65648644שפרברג חיהקרן קימת לישראל177171/3046.9

446,4590.20% 431,803₪ 14,656₪ 46,9000.20%₪ ₪ 1/8  57166043גורביץ פשה רחל-שפרברג178

446,4590.20% 431,803₪ 14,656₪ 46,9000.20%₪ ₪ 1/8  5827205שפרברג טביב אלקה179

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      657283961מיודובניק חנהקרן קימת לישראל180261/3046.9

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      646145301קוזליק רחלקרן קימת לישראל181291/3046.9

'מגורים ג 0 1,362 102 6435

'מגורים ג 0 1,789 103 6435

'מגורים ג 0 1,391 101 6435

ללא תשלומי 
איזון

ללא תשלומי 
איזון

ללא תשלומי 
איזון

גרסא להפקדה 4 מתוך 2עמוד 

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      44654631אטשטיין דבקרן קימת לישראל18211/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  6931652קלוגרמן ברוניסלבהקרן קימת לישראל18321/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  6931653בירמן יואל184

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  58765348כהן חנהקרן קימת לישראל18531/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  69625663כהן אלי186

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      68335721אפללו מסעודיקרן קימת לישראל18741/3046.9

2,678,7561.18% 2,590,819₪ 87,938₪ 281,4001.18%₪ ₪ 3/4  68335728אפללו מסעודהקרן קימת לישראל18861/3046.9

892,9190.39% 863,606₪ 29,313₪ 93,8000.39%₪ ₪ 1/4  38052114כהן רפאל189

1,190,5580.53% 1,151,475₪ 39,083₪ 125,0670.53%₪ ₪ 1/3  67236943גרשון סין יצחקקרן קימת לישראל19071/3046.9

1,190,5580.53% 1,151,475₪ 39,083₪ 125,0670.53%₪ ₪ 1/3  67236950גרשון טוביה191

1,190,5580.53% 1,151,475₪ 39,083₪ 125,0670.53%₪ ₪ 1/3  67236968גרשון מיכה192

2,678,7561.18% 2,590,819₪ 87,938₪ 281,4001.18%₪ ₪ 3/4  6517184גרינברג ליליקרן קימת לישראל19391/3046.9

446,4590.20% 431,803₪ 14,656₪ 46,9000.20%₪ ₪ 1/8  6517185ליבוביץ פנינה194

446,4590.20% 431,803₪ 14,656₪ 46,9000.20%₪ ₪ 1/8  6517186גרינברג אברהם195

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  6/910217איזק אברהםקרן קימת לישראל196111/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  6/910218איזק רוזה197

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  5865365נדלר צביקרן קימת לישראל198121/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  586534נדלר בתיה199

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  40658676שבתאי לירזקרן קימת לישראל200131/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  38712709שבתאי אורן201

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      686752221אהרוני אסתרקרן קימת לישראל202141/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  25690942מלקר יובלקרן קימת לישראל203151/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  32130643מלקר מרים204

2,678,7561.18% 2,590,819₪ 87,938₪ 281,4001.18%₪ ₪ 3/4  69437580מנוסביץ אדיתקרן קימת לישראל205171/3046.9

892,9190.39% 863,606₪ 29,313₪ 93,8000.39%₪ ₪ 1/4  3146058מנוסביץ יצחק206

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  5539481גולן אילנהקרן קימת לישראל207181/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  65597429גולן יעקב208

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      96973431טל יאירקרן קימת לישראל209191/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  69473080שאדי רבי אבא קרן קימת לישראל210201/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  69473098שאדי אירן211

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  68497833גרבר שמואלקרן קימת לישראל212211/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  67925974גרבר רחל213

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      565893021אטשטיין רוניתקרן קימת לישראל214221/3046.9

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      75560961מוסאי יצחקקרן קימת לישראל215251/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  50936194ברקוביץ דודקרן קימת לישראל216261/3046.9

1,785,8370.79% 1,727,212₪ 58,625₪ 187,6000.79%₪ ₪ 1/2  67922443ברקוביץ אסתר217

3,571,6751.58% 3,454,425₪ 117,250₪ 375,2001.58%₪ ₪      396619051פייפר רותםקרן קימת לישראל218301/3046.9

'מגורים ג 0 1,937 104 6435

ללא תשלומי 
איזון

גרסא להפקדה 4 מתוך 3עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Aמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

1,168,9810.52% 1,130,606₪ 38,375₪ 122,8000.52%₪ ₪ 1/2  9398421גבאי שמואלקרן קימת לישראל360110/5130.7

1,168,9810.52% 1,130,606₪ 38,375₪ 122,8000.52%₪ ₪ 1/2  10181063גבאי חנה361

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  51987360יחזקאל דודקרן קימת לישראל362212/7924

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  22640668שוחט עובדיה רפי363

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  51987360יחזקאל דודקרן קימת לישראל364312/7924

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  22640668שוחט עובדיה רפי365

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  51987360יחזקאל דודקרן קימת לישראל366412/7924

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  22640668שוחט עובדיה רפי367

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  51987360יחזקאל דודקרן קימת לישראל368512/7924

913,8610.40% 883,861₪ 30,000₪ 96,0000.40%₪ ₪ 1/2  22640668שוחט עובדיה רפי369

1,168,9810.52% 1,130,606₪ 38,375₪ 122,8000.52%₪ ₪ 1/2  51987360יחזקאל דודקרן קימת לישראל370610/5130.7

1,168,9810.52% 1,130,606₪ 38,375₪ 122,8000.52%₪ ₪ 1/2  22640668שוחט עובדיה רפי371

226,432,000100% 218,998,750₪ 7,433,250₪ 23,786,400100%3,714₪ 663.982,97372₪סיכום

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

מבנים ומסדות ציבור231,500      1עיריית כפר סבאדרך6435273,3321,064

שטחים פתוחים1333,919עיריית כפר סבאצ"שב643528010,52710,527

דרך מאושרת1451,042עיריית כפר סבאדרך64352816,6154,186

דרך מאושרת1464,102עיריית כפר סבאפ"שצ64352823,9763,976

דרך מוצעת1541,933עיריית כפר סבאפ"שצ64353066,734171

452,864,000100% 438,471,000₪ 14,393,000₪ 46,057,60019,924₪ ₪      19,92413275,757.2138כ המתחם"סה

מסחרי 0 416 105 6435
ללא תשלומי 

איזון

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

גרסא להפקדה 4 מתוך 4עמוד 

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Bמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

11B1,765ד" יח102,080,000110 ₪בשלמותמגורים ד

13A3,404ד" יח100,224,000108 ₪בשלמותמגורים ד

13B1,765ד" יח102,080,000110 ₪בשלמותמגורים ד

ד" יח304,384,000328 ₪        6,934כ"סה

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  32321358קוממי יניבקרן קימת לישראל22011/2439.6

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  38201455קוממי שני221

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      54809751וייס שושנהקרן קימת לישראל22221/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  6435190בינדר רוביןקרן קימת לישראל22331/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  6447482בינדר אטלה224

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      671644751איפרגן יצחקקרן קימת לישראל22541/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  40785404ריין קרןקרן קימת לישראל22651/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  38422663דחרוג קרן227

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  305870800ין מרק'מזקרן קימת לישראל22861/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  305871238ין אינה'מז229

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      323222081זאב שיקרן קימת לישראל23071/2438.9

2,773,6860.91% 2,674,686₪ 99,000₪ 316,8000.91%₪ ₪      220924151כהן יוסףקרן קימת לישראל23181/2439.6

2,080,2640.68% 2,006,014₪ 74,250₪ 237,6000.68%₪ ₪ 3/4  6504793שרביט אמילקרן קימת לישראל23291/2439.6

693,4210.23% 668,671₪ 24,750₪ 79,2000.23%₪ ₪ 1/4  6504794גור רחל233

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  27448877בקרמן ליהיאקרן קימת לישראל234101/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  25157652בקרמן אילן235

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      512909971מעין דבורהקרן קימת לישראל236111/2438.9

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      3965671סטינגר מיכאלקרן קימת לישראל237121/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  64594310אבמן ליבהקרן קימת לישראל238131/2438.9

681,1640.22% 656,852₪ 24,313₪ 77,8000.22%₪ ₪ 1/4  24501686אבמן אורן239

681,1640.22% 656,852₪ 24,313₪ 77,8000.22%₪ ₪ 1/4  22094882אמית מירון240

JR442690  1/2 ₪ 155,6000.45%₪ 48,625₪ 1,313,703₪ 1,362,3280.45%ליבשיץ מרתקרן קימת לישראל241141/2438.9

JR442690  1/2 ₪ 155,6000.45%₪ 48,625₪ 1,313,703₪ 1,362,3280.45%ליבשיץ לאוניד242

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  2485750רביעי יורםקרן קימת לישראל243151/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  2494575רביעי רונית244

2,773,6860.91% 2,674,686₪ 99,000₪ 316,8000.91%₪ ₪      2013720001פלד שרוןקרן קימת לישראל245161/2439.6

2,773,6860.91% 2,674,686₪ 99,000₪ 316,8000.91%₪ ₪      3047884661ניקנזר שירליקרן קימת לישראל246171/2439.6

2,043,4920.67% 1,970,555₪ 72,938₪ 233,4000.67%₪ ₪ 3/4  5109749משולם שרהקרן קימת לישראל247181/2438.9

681,1640.22% 656,852₪ 24,313₪ 77,8000.22%₪ ₪ 1/4  22702435בן יוסף מלי248

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      688814731הורוביץ רימונדהקרן קימת לישראל249191/2438.9

1,702,9100.56% 1,642,129₪ 60,781₪ 194,5000.56%₪ ₪ 5/8  6830518יוסף עדהקרן קימת לישראל250201/2438.9

1,021,7460.34% 985,277₪ 36,469₪ 116,7000.34%₪ ₪ 3/8  6830519בוטנרו נחום251

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  38808762אגם אוריתקרן קימת לישראל252211/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  40275885אגם מרדכי עומרי253

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  29557782חסר שרוןקרן קימת לישראל254221/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  32296980חסר מיכל255

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  12042347קלו סיני יוסףקרן קימת לישראל256231/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  12042354קלו סיני מירי257

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  6879619דהן יהודהקרן קימת לישראל258241/2439.6

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  5219964דהן אריאלה259

ללא תשלומי 
איזון

תשלומי איזון מצב יוצא

Bמתחם איחוד וחלוקה 

מצב נכנסנתוני המקרקעין

'מגורים ג 0 1,266 93 6435

גרסא להפקדה 4 מתוך 1עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Bמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזון מצב יוצא מצב נכנסנתוני המקרקעין

2,773,6860.91% 2,674,686₪ 99,000₪ 316,8000.91%₪ ₪      629454131גרימברג רחלקרן קימת לישראל26011/2439.6

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      386243671ניסים ערןקרן קימת לישראל26121/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  6527644שמעוני אליהוקרן קימת לישראל26231/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  6527645משעוני שלמה263

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      68532311דיין לוביזקרן קימת לישראל26441/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  65919987סרוסי אלברטקרן קימת לישראל26551/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  200331676רוקסה שיר266

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      587663791וינשטוק איה אילהקרן קימת לישראל26761/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  310314083דיין אברהםקרן קימת לישראל26871/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  310314133דיין אירן269

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  25257684טובים שיקרן קימת לישראל27081/2439.6

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  33989542מלרסקי טובים ענבל271

2,773,6860.91% 2,674,686₪ 99,000₪ 316,8000.91%₪ ₪      68481431רוסק אדלהקרן קימת לישראל27291/2439.6

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      550559331וייס רןקרן קימת לישראל273101/2438.9

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      226106201דוד חי סיגליתקרן קימת לישראל274111/2438.9

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      507132131דוידי שמעוןקרן קימת לישראל275121/2438.9

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      3215835021אקבלי ויקיקרן קימת לישראל276131/2438.9

908,2190.30% 875,802₪ 32,417₪ 103,7330.30%₪ ₪ 1/3  5304060צבע אילנהקרן קימת לישראל277141/2438.9

908,2190.30% 875,802₪ 32,417₪ 103,7330.30%₪ ₪ 1/3  37158276צבע מיכל278

908,2190.30% 875,802₪ 32,417₪ 103,733.330.30%₪ ₪ 1/3  39395553צבע נועה279

2,043,4920.67% 1,970,555₪ 72,938₪ 233,4000.67%₪ ₪ 3/4  6764409מוזס תקוהקרן קימת לישראל280151/2438.9

681,1640.22% 656,852₪ 24,313₪ 77,8000.22%₪ ₪ 1/4  6821823מוזס ארוין281

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  28982189יערי מסרי נועהקרן קימת לישראל282161/2439.6

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  23923501פרנס טל283

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  323518605פרוחורוב איווןקרן קימת לישראל284171/2439.6

1,386,8430.46% 1,337,343₪ 49,500₪ 158,4000.46%₪ ₪ 1/2  323518613פרוחורוב ילנה285

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  50309319דנון יצחקקרן קימת לישראל286181/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  51009314דנון דליה287

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      279169561דוסטן יורםקרן קימת לישראל288191/2438.9

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      244471461ארנפרוינד רם גליתקרן קימת לישראל289201/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  66449463יצחקי קויאט הילהקרן קימת לישראל290211/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  34410837קויאט איתן יוסף291

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      01משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל292221/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  25108762אברמוביץ מיכאלקרן קימת לישראל293231/2438.9

1,362,3280.45% 1,313,703₪ 48,625₪ 155,6000.45%₪ ₪ 1/2  40277543אברמוביץ מיטל294

2,724,6560.90% 2,627,406₪ 97,250₪ 311,2000.90%₪ ₪      2370321חפץ בנימיןקרן קימת לישראל295241/2438.9

ללא תשלומי 
איזון

'מגורים ג 0 1,563 96 6435

גרסא להפקדה 4 מתוך 2עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Bמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזון מצב יוצא מצב נכנסנתוני המקרקעין

3,355,0391.10% 3,235,289₪ 119,750₪ 383,2001.10%₪ ₪      3164166681ניקנזר שחרקרן קימת לישראל29611/1947.9

3,355,0391.10% 3,235,289₪ 119,750₪ 383,2001.10%₪ ₪      588616001לוגאסי דוד מנחםקרן קימת לישראל29721/1947.9

4,041,4561.33% 3,897,206₪ 144,250₪ 461,6001.33%₪ ₪      2033388761קהל אמיר עמנואל קרן קימת לישראל29833/4757.7

1,347,1520.44% 1,299,069₪ 48,083₪ 153,8670.44%₪ ₪ 1/3  13548300לוי הרולדקרן קימת לישראל29943/4757.7

1,347,1520.44% 1,299,069₪ 48,083₪ 153,8670.44%₪ ₪ 1/3  13548318לוי שרלי300

1,347,1520.44% 1,299,069₪ 48,083₪ 153,866.670.44%₪ ₪ 1/3  13548326לוי ממיקל אלן301

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4/367865דיב יוסףקרן קימת לישראל30253/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  367866דיב לולו303

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  7669725ארביב יצחקקרן קימת לישראל30463/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4180874ארביב סארינו305

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4/274657רואנסרי סלםקרן קימת לישראל30673/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4/325052רואנסרי שרה307

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  57507089סמוחה יצחקקרן קימת לישראל30883/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  22631469סמוחה חגית309

4,041,4561.33% 3,897,206₪ 144,250₪ 461,6001.33%₪ ₪      687045841שריפי אילנהקרן קימת לישראל31093/4757.7

4,041,4561.33% 3,897,206₪ 144,250₪ 461,6001.33%₪ ₪      4588021לבון אריהקרן קימת לישראל311103/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4/368846ירושלמי עמרםקרן קימת לישראל312113/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4/368847ירושלמי פרדוס313

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  7669725ארביב יצחקקרן קימת לישראל314123/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  4180874ארביב סרינה315

4,041,4561.33% 3,897,206₪ 144,250₪ 461,6001.33%₪ ₪      2043565621זהבי שחרקרן קימת לישראל316133/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  320577471לב ולריקרן קימת לישראל317143/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  320577521לב לריסה318

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  316955103טיטוב יבגניהקרן קימת לישראל319153/4757.7

2,020,7280.66% 1,948,603₪ 72,125₪ 230,8000.66%₪ ₪ 1/2  316955053טיטוב ניקולאי320

4,041,4561.33% 3,897,206₪ 144,250₪ 461,6001.33%₪ ₪      279392971פרי רפיקרן קימת לישראל321163/4757.7

ללא תשלומי 
איזון

'מגורים ג 0 1,075 98 6435

גרסא להפקדה 4 מתוך 3עמוד 

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Bמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזון מצב יוצא מצב נכנסנתוני המקרקעין

4,510,7421.48% 4,349,742₪ 161,000₪ 515,2001.48%₪ ₪      684696911שמעון זהבה זיוה זינהקרן קימת לישראל32211/2464.4

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  306067612ארונסון אפריםקרן קימת לישראל32321/2464.1

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  306067661ארונסון נורה324

4,636,8181.52% 4,471,318₪ 165,500₪ 529,6001.52%₪ ₪      686752631פרחניק יעלקרן קימת לישראל32531/2466.2

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  22303903פוקס מנחם קרן קימת לישראל32641/2465.9

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  24068637פוקס אהרון327

2,318,4090.76% 2,235,659₪ 82,750₪ 264,8000.76%₪ ₪ 1/2  6744379שמוע שלוםקרן קימת לישראל32851/2466.2

2,318,4090.76% 2,235,659₪ 82,750₪ 264,8000.76%₪ ₪ 1/2  8752552שמוע רוזט329

4,615,8051.52% 4,451,055₪ 164,750₪ 527,2001.52%₪ ₪      3126746251כנוביץ מרינהקרן קימת לישראל33061/2465.9

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  6888696חזקיה גליהקרן קימת לישראל33171/2464.1

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  6888670נאור דוד332

4,489,7291.48% 4,329,479₪ 160,250₪ 512,8001.48%₪ ₪      216384081פישבאום נדבקרן קימת לישראל33381/2464.1

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  303734719קילינסקי פביוקרן קימת לישראל33491/2465.9

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  32530925קילינסקי טל335

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  6947308שאדי רבי אבא קרן קימת לישראל336101/2465.9

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  6947309שאדי אירן337

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  64450554צור חנהקרן קימת לישראל338111/2465.9

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  64450547מזרחי רבקה339

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  6086393רווה אילנהקרן קימת לישראל340121/2464.1

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  6086394וקס מיכאל341

4,489,7291.48% 4,329,479₪ 160,250₪ 512,8001.48%₪ ₪      26947121כהן אילנהקרן קימת לישראל342131/2464.1

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  22092522משיח יצחקקרן קימת לישראל343141/2464.1

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  24589301משיח אסנת344

4,615,8051.52% 4,451,055₪ 164,750₪ 527,2001.52%₪ ₪      36347221אהרוני בניקרן קימת לישראל345151/2465.9

4,615,8051.52% 4,451,055₪ 164,750₪ 527,2001.52%₪ ₪      144759251שוכן זאבקרן קימת לישראל346161/2465.9

3,077,2041.01% 2,967,370₪ 109,833₪ 351,4671.01%₪ ₪ 2/3  43138742אוחנה שרון רחלקרן קימת לישראל347171/2465.9

1,538,6020.51% 1,483,685₪ 54,917₪ 175,7330.51%₪ ₪ 1/3  51759629שלם תמר348

4,615,8051.52% 4,451,055₪ 164,750₪ 527,2001.52%₪ ₪      49483611עזרא יחזקאלקרן קימת לישראל349181/2465.9

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  1328458שטיין רונלדקרן קימת לישראל350191/2464.1

2,244,8640.74% 2,164,739₪ 80,125₪ 256,4000.74%₪ ₪ 1/2  1328459שטיין סילבי351

4,510,7421.48% 4,349,742₪ 161,000₪ 515,2001.48%₪ ₪      655105881עמית שרהקרן קימת לישראל352201/2464.4

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  6503474שטיינהאור יהושעקרן קימת לישראל353211/2465.9

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  26989152שטיינהאור ריטה354

2,318,4090.76% 2,235,659₪ 82,750₪ 264,8000.76%₪ ₪ 1/2  6581436אגבבאי משהקרן קימת לישראל355221/2466.2

2,318,4090.76% 2,235,659₪ 82,750₪ 264,8000.76%₪ ₪ 1/2  6581437אגבבאי מונבר356

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  5039961חיון מאירקרן קימת לישראל357231/2465.9

2,307,9030.76% 2,225,528₪ 82,375₪ 263,6000.76%₪ ₪ 1/2  7381057חיון כרמלה358

4,636,8181.52% 4,471,318₪ 165,500₪ 529,6001.52%₪ ₪      511562221אליצור לאהקרן קימת לישראל359241/2466.2

מבנים ומסדות ציבור224,625ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג6435991,5271,527
דרך מאושרת41259ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351001,4841,484
דרך מאושרת43824ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351011,3911,391
דרך מאושרת441,689ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351021,3621,362
דרך מוצעת53812ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351031,7891,789
ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351041,9371,138

ללא זכויות- קרקע בלבד מסחרי6435105416368
עיריית כפר סבאדרך6435273,3321,292
קרן קימת לישראלצ"שב6435106463463
קרן קימת לישראלצ"שב6435107997997
עיריית כפר סבאפ"שצ6435109204204
עיריית כפר סבאפ"שצ6435111192192
עיריית כפר סבאדרך64351142,1481,434
עיריית כפר סבאדרך6435118376340
עיריית כפר סבאדרך6435145797797

304,384,000100% 293,519,750₪ 10,864,250₪ 34,765,600100%15,143₪ ₪      15,1438844,34688סיכום

ללא תשלומי 
איזון

'מגורים ג 365 2,483 123 6435

גרסא להפקדה 4 מתוך 4עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Cמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

11A4,540ר מסחר" מ1,500+ ד " יח165,336,000162 ₪בשלמותמגורים ד

12A1,095ר מסחר" מ200+ ד " יח53,040,00055 ₪בשלמותמגורים ד

12B1,110ד" יח32,480,00035 ₪בשלמותמגורים ד

ר מסחר" מ1,700+ ד " יח250,856,000252 6,745₪כ"סה

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      221795681גולי רותקרן קימת לישראל37211/1447.7

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      564727801גולד כמליהקרן קימת לישראל37321/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  304448889ריבקוב אלהקרן קימת לישראל37431/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  304396583אוסיפוב ולנטינה375

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  6464645פוקס אלפרדקרן קימת לישראל37641/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  6464646פוקס רגינה377

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      7028291פיצון חנהקרן קימת לישראל37851/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  1333776ראני שוקרולהקרן קימת לישראל37961/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  1333777ראני פריואש380

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      509245701בנימין יחיאלקרן קימת לישראל38171/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  66207622כהן ליטלקרן קימת לישראל38281/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  49810591כהן שלומי383

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      3238571מיצנמכר משהקרן קימת לישראל38491/1447.7

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      3059230391נה'גיטין זקרן קימת לישראל385101/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  4601551סופר אליהוקרן קימת לישראל386111/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  5329788סופר ליאת387

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  22203764דודאי אוסנתקרן קימת לישראל388121/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  58766858דודאי ששון389

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  59167304כהן שלמהקרן קימת לישראל390131/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  22467294כהן גליה נצחיה391

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  69784320שן עזיזקרן קימת לישראל392141/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  26073049שן כוכבה393

'מגורים ג 842 842 94 6435
ללא תשלומי 

איזון

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

Cמתחם איחוד וחלוקה 

גרסא להפקדה 5 מתוך 1עמוד 
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(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Cמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      37180531רוזנברג לאהקרן קימת לישראל39411/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ ₪ 190,8000.62% ₪ 1/2  33891110ולטפרייד עדיאלקרן קימת לישראל39521/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  31400658ולטפרייד זהבה396

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      3004813061ויזל אוריקרן קימת לישראל39731/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  5216619אזולאי יצחקקרן קימת לישראל39841/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  5544835אזולאי אורנה399

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      64786061נוזיץ פרידהקרן קימת לישראל40051/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  68836287שלמה ברטינהקרן קימת לישראל40161/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  789103צבי שלמה402

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  311675136טכמן לאונידקרן קימת לישראל40371/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  311675169טכמן ילנה404

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      514102981גונן עזראקרן קימת לישראל40581/1447.7

2,986,2641.19% 2,871,983₪ 114,281₪ 365,7001.19%₪ 23/24₪ 43677335חיו סוהאםקרן קימת לישראל40691/1447.7

129,8380.05% 124,869₪ 4,969₪ 15,9000.05%₪ 1/24₪  31834302חיו מרי407

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  669914צמח דודקרן קימת לישראל408101/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  729954צמח שמחה409

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      7830061זוהר דפנהקרן קימת לישראל410111/1447.7

3,116,1021.24% 2,996,852₪ 119,250₪ 381,6001.24%₪ ₪      227954131לב ארי סיגלקרן קימת לישראל411121/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  37065075אליאס זדה קרןקרן קימת לישראל412131/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  39832597אליאס זדה חיים413

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  2525610עטר דניקרן קימת לישראל414141/1447.7

1,558,0510.62% 1,498,426₪ 59,625₪ 190,8000.62%₪ ₪ 1/2  31970288עטר שירלי415

'מגורים ג6435951,0591,059
ללא תשלומי 

איזון

גרסא להפקדה 5 מתוך 2עמוד 

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Cמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

3,932,6901.57% 3,782,190₪ 150,500₪ 481,6001.57%₪ ₪      111887941ורד ('ברנרנג)ברנור קרן קימת לישראל41611/3060.2

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  27158906גולדנברג בועזקרן קימת לישראל41721/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  27174119ימיני מירב-גולדנברג 418

1,486,1910.59% 1,429,316₪ 56,875₪ 182,0000.59%₪ ₪ 1/2  24391062שרעבי אורליקרן קימת לישראל41931/3045.5

1,486,1910.59% 1,429,316₪ 56,875₪ 182,0000.59%₪ ₪ 1/2  58081035שרעבי יהודה420

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      124052051בן מויאל דניזקרן קימת לישראל42141/3045

1,486,1910.59% 1,429,316₪ 56,875₪ 182,0000.59%₪ ₪ 1/2  58805938מור אלי קרן קימת לישראל42251/3045.5

1,486,1910.59% 1,429,316₪ 56,875₪ 182,0000.59%₪ ₪ 1/2  56497308מור חיה423

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      278661851אריאלי מיכלקרן קימת לישראל42461/3045

1,950,0130.78% 1,875,388₪ 74,625₪ 238,8000.78%₪ ₪ 1/2  5220969סוכר יעקבקרן קימת לישראל42571/3059.7

1,950,0130.78% 1,875,388₪ 74,625₪ 238,8000.78%₪ ₪ 1/2  5165285סוכר לילי426

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      567817431בצראווי שושנהקרן קימת לישראל42781/3045

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      54960371דגן רוניתקרן קימת לישראל42891/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  306127184באם בוריסקרן קימת לישראל429101/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  306127234באם ארינה430

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  55518468לייזרוביץ אליעזרקרן קימת לישראל431111/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  58446139לייזרוביץ טובה432

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  36248953סעד אמירקרן קימת לישראל433121/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  36181915סעד ענבל434

979,9060.39% 942,406₪ 37,500₪ 120,0000.39%₪ ₪ 1/3  42372193אוזיאס-זליג יהושועקרן קימת לישראל435131/3045

979,9060.39% 942,406₪ 37,500₪ 120,0000.39%₪ ₪ 1/3  69498186זליג דבורה436

979,9060.39% 942,406₪ 37,500₪ 120,0000.39%₪ ₪ 1/3  54652623זליג פיני437

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      176915691קויפמן קלרה שרהקרן קימת לישראל438141/3045

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      465873331פורת טלעתקרן קימת לישראל439151/3045

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      223002891לוי רחלקרן קימת לישראל440161/3045

2,475,8960.99% 2,381,146₪ 94,750₪ 303,2000.99%₪ ₪ 1/2  200422111כהן הילהקרן קימת לישראל441171/3075.8

2,475,8960.99% 2,381,146₪ 94,750₪ 303,2000.99%₪ ₪ 1/2  200439636כהן נסאל ניסן442

2,475,8960.99% 2,381,146₪ 94,750₪ 303,2000.99%₪ ₪ 1/2  5487658טוב מזל-בןקרן קימת לישראל443181/3075.8

2,475,8960.99% 2,381,146₪ 94,750₪ 303,2000.99%₪ ₪ 1/2  6459879בן טוב אליהו444

1,950,0130.78% 1,875,388₪ 74,625₪ 238,8000.78%₪ ₪ 1/2  6876065שורץ רחמיאלקרן קימת לישראל445191/3059.7

1,950,0130.78% 1,875,388₪ 74,625₪ 238,8000.78%₪ ₪ 1/2  6722159שורץ ווספינה446

3,900,0271.55% 3,750,777₪ 149,250₪ 477,6001.55%₪ ₪      609552181פאר מורןקרן קימת לישראל447201/3059.7

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      225176431גולדשטיין אורנהקרן קימת לישראל448211/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  6799589מויאל פנחסקרן קימת לישראל449221/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  5233762מויאל שרה450

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  304069792ארוס יוריקרן קימת לישראל451231/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  307790204ארוס אולגה452

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      87796131אושרי גבריאלקרן קימת לישראל453241/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  6816506חכמון פרנסואהקרן קימת לישראל454251/3045

1,469,8590.59% 1,413,609₪ 56,250₪ 180,0000.59%₪ ₪ 1/2  5220242חכמון תקוה455

2,972,3821.18% 2,858,632₪ 113,750₪ 364,0001.18%₪ ₪      32649571גוט אליעזרקרן קימת לישראל456261/3045.5

2,939,7191.17% 2,827,219₪ 112,500₪ 360,0001.17%₪ ₪      55062861גולדשטיין אסתר טליהקרן קימת לישראל457271/3045

2,972,3821.18% 2,858,632₪ 113,750₪ 364,0001.18%₪ ₪      534678661שרגאי אתיקרן קימת לישראל458281/3045.5

734,9300.29% 706,805₪ 28,125₪ 90,0000.29%₪ ₪ 1/4  68617802פרייטג אילנהקרן קימת לישראל459291/3045

734,9300.29% 706,805₪ 28,125₪ 90,0000.29%₪ ₪ 1/4  6861781מור לאה460

734,9300.29% 706,805₪ 28,125₪ 90,0000.29%₪ ₪ 1/4  68617794גונן דינה461

734,9300.29% 706,805₪ 28,125₪ 90,0000.29%₪ ₪ 1/4  24840746דביר סיגלית462

2,972,3821.18% 2,858,632₪ 113,750₪ 364,0001.18%₪ ₪      582654141חסיד דוד דניאלקרן קימת לישראל463301/3045.5

ללא תשלומי 
איזון

'מגורים ג64351221,9321,932

גרסא להפקדה 5 מתוך 3עמוד 

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Cמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

2,103,5320.84% 2,023,032₪ 80,500₪ 257,6000.84%₪ ₪ 1/2  5187950שרוני אברהםקרן קימת לישראל46413/4764.4

2,103,5320.84% 2,023,032₪ 80,500₪ 257,6000.84%₪ ₪ 1/2  1241394שרוני קריסטינה465

2,103,5320.84% 2,023,032₪ 80,500₪ 257,6000.84%₪ ₪ 1/2  68912518טיורי יצחקקרן קימת לישראל46623/4764.4

2,103,5320.84% 2,023,032₪ 80,500₪ 257,6000.84%₪ ₪ 1/2  6891252טיורי פרונה467

3,442,7371.37% 3,310,987₪ 131,750₪ 421,6001.37%₪ ₪      14990051פרידמן מריאנהקרן קימת לישראל46831/1952.7

3,442,7371.37% 3,310,987₪ 131,750₪ 421,6001.37%₪ ₪      17486951אינגל חנהקרן קימת לישראל46941/1952.7

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  7278391סלומאן סלמןקרן קימת לישראל47053/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  7278392סלומאן גולית471

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  7486319עמרם יצחק רפאלקרן קימת לישראל47263/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  939926עמרם שפרה473

4,337,7181.73% 4,171,718₪ 166,000₪ 531,2001.73%₪ ₪      335473321אוחיון לירןקרן קימת לישראל47473/4766.4

4,337,7181.73% 4,171,718₪ 166,000₪ 531,2001.73%₪ ₪      699704161בכר זינבולקרן קימת לישראל47583/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  68912518גמשיד-טיורי יצחק קרן קימת לישראל47693/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  68912526טיורי פרונה477

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  321743שטילמן חמדהקרן קימת לישראל478103/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  935162שטילמן מרדכי479

4,337,7181.73% 4,171,718₪ 166,000₪ 531,2001.73%₪ ₪      348928441קלוסיני שיקרן קימת לישראל480113/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  5469283מזרחי שלמהקרן קימת לישראל481123/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  5525403מזרחי יפה482

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  312983000אסטרין מיכאלקרן קימת לישראל483133/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  312983026אסטרין פאינה484

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  55996102רגב ניר יעקבקרן קימת לישראל485143/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  58095076רגב דליה486

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  22210694זלמן איילקרן קימת לישראל487153/4766.4

2,168,8590.86% 2,085,859₪ 83,000₪ 265,6000.86%₪ ₪ 1/2  59306233זלמן דורית488

4,337,7181.73% 4,171,718₪ 166,000₪ 531,2001.73%₪ ₪      1ד/196068דור רומיהקרן קימת לישראל489163/4766.4

'מגורים ג64351241,0031,003
ללא תשלומי 

איזון

גרסא להפקדה 5 מתוך 4עמוד 

תכנית 405-0602268 11/07/2018 10:35:36 נספח טבלאות איזון והקצאה



(א/1/447/כס/מק) 405-0209585' תכנית מס
מתחם תקומה כפר סבא, התחדשות עירונית

Cמתחם איחוד וחלוקה 

כלכלן ושמאי מקרקעין- ו נעים 'איצ 1טופס 
(4תקנה )

חלקהגושד"מס
שטח 
רשום

השטח 
בתכנית

ייעוד
-תת

חלקה

החלק 
ברכוש 

המשותף

-שטח תת
חלקה רשום 

(ר"מ)
.ז.תהחוכריםבעלי הזכויות

החלק 
בנכס

שווי בגין החלק 
בחלקה

שווי 
יחסי

מגרשי 
התמורה

שטח 
המגרש 

ר"במ
ייעוד

החלק 
במגרש

זכויות בנייהשווי כולל
שווי מוקצה 

בגין המחוברים 
(1)

שווי החלק 
המוקצה בגין 

(2)הקרקע 

כ השווי "סה
(1+2)המוקצה 

שווי 
יחסי 
כולל

משלםמקבל

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור213,134ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג6435931,2661,266

שטחים פתוחים304,920ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג6435961,5631,563

דרך מאושרת403,177ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג6435981,0751,075

דרך מאושרת42584ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351232,4832,118

דרך מוצעת50787ללא זכויות- קרקע בלבד 'מגורים ג64351041,937799

דרך מוצעת51783ללא זכויות- קרקע בלבד מסחרי643510541648

דרך מוצעת52932קרן קימת לישראלדרך6435273,332118

עיריית כפר סבאצ"שב6435108981981

עיריית כפר סבאפ"שצ6435110184184

עיריית כפר סבאפ"שצ64351121,0211,021

עיריית כפר סבאפ"שצ6435113246246

עיריית כפר סבאדרך64351142,148714

עיריית כפר סבאדרך6435115189189

עיריית כפר סבאדרך643511837636

עיריית כפר סבאדרך64351212,1742,174

עיריית כפר סבאצ"שב6435214578578

עיריית כפר סבאפ"שצ6435216303303

עיריית כפר סבאפ"שצ64352171717

עיריית כפר סבאפ"שצ6435218333333

עיריית כפר סבאדרך64352191,1341,134

עיריית כפר סבאדרך64352202,538737

עיריית כפר סבאדרך643526912,334592

250,856,000100% 241,256,000₪ 9,600,000₪ 30,720,000100%21,062₪ ₪      21,0627443,84074סיכום

1,008,104,000100% 973,246,750₪ 34,857,250₪ 80,823,20056,129₪ 56,1292941113,943300₪כ בתכנית"סה

1058יצחק נעים
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 323213581/211/2439.6קוממי יניבקרן קימת לישראל1    6435931,266
382014551/2קוממי שני

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע5480975111/2438.9וייס שושנהקרן קימת לישראל2
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע64351901/211/2438.9בינדר רוביןקרן קימת לישראל3

64474821/2בינדר אטלה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אוצר החייל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 67164475111/2438.9איפרגן יצחקקרן קימת לישראל4
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע407854041/211/2438.9ריין קרןקרן קימת לישראל5

384226631/2דחרוג קרן
זאב ריין בדבר המנעות מעשיית  - 126' הערת אזהרה לפי סע

עסקה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"ישראל בע'טפחות בנק למשכנתאות ל- משכנתא מדרגה ראשונה 3058708001/211/2438.9ין מרק'מזקרן קימת לישראל6

3058712381/2ין אינה'מז
32322208111/2438.9זאב שיקרן קימת לישראל7
22092415111/2439.6כהן יוסףקרן קימת לישראל8
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע65047933/421/2439.6שרביט אמילקרן קימת לישראל9

65047941/4גור רחל
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 274488771/221/2438.9בקרמן ליהיאקרן קימת לישראל10

מ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 251576521/2בקרמן אילן

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע51290997121/2438.9מעין דבורהקרן קימת לישראל11
396567121/2438.9סטינגר מיכאלקרן קימת לישראל12
מ"בנק הפועלים בע- משכנתא מדרגה ראשונה 645943101/221/2438.9אבמן ליבהקרן קימת לישראל13

245016861/4אבמן אורן
220948821/4אמית מירון

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעJR4426901/221/2438.9ליבשיץ מרתקרן קימת לישראל14
JR4426901/2ליבשיץ לאוניד

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע24857501/221/2438.9רביעי יורםקרן קימת לישראל15
24945751/2רביעי רונית

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 201372000121/2439.6פלד שרוןקרן קימת לישראל16
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע304788466121/2439.6ניקנזר שירליקרן קימת לישראל17
51097493/421/2438.9משולם שרהקרן קימת לישראל18

227024351/4בן יוסף מלי
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68881473131/2438.9הורוביץ רימונדהקרן קימת לישראל19
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68305185/831/2438.9יוסף עדהקרן קימת לישראל20

68305193/8בוטנרו נחום
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 388087621/231/2438.9אגם אוריתקרן קימת לישראל21

402758851/2אגם מרדכי עומרי
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 295577821/231/2438.9חסר שרוןקרן קימת לישראל22

322969801/2חסר מיכל
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע120423471/231/2438.9קלו סיני יוסףקרן קימת לישראל23

120423541/2קלו סיני מירי

ס"פ כ"לשכת הוצל, בית משפט המחוזי תל אביב- צווי עיקול 68796191/231/2439.6דהן יהודהקרן קימת לישראל24

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע52199641/2דהן אריאלה

נספח הערות ושעבודים
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 22179568111/1447.7גולי רותקרן קימת לישראל1       643594842
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע56472780111/1447.7גולד כמליהקרן קימת לישראל2

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"טפחות בנק משכנתאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3044488891/221/1447.7ריבקוב אלהקרן קימת לישראל3

3043965831/2אוסיפוב ולנטינה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע64646451/221/1447.7פוקס אלפרדקרן קימת לישראל4

64646461/2פוקס רגינה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע702829121/1447.7פיצון חנהקרן קימת לישראל5
13337761/221/1447.7ראני שוקרולהקרן קימת לישראל6

13337771/2ראני פריואש
50924570131/1447.7בנימין יחיאלקרן קימת לישראל7

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"אדנים בנק למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 662076221/231/1447.7כהן ליטלקרן קימת לישראל8

498105911/2כהן שלומי
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע323857131/1447.7מיצנמכר משהקרן קימת לישראל9
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע305923039131/1447.7נה'גיטין זקרן קימת לישראל10
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע46015511/241/1447.7סופר אליהוקרן קימת לישראל11

53297881/2סופר ליאת
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע222037641/241/1447.7דודאי אוסנתקרן קימת לישראל12

587668581/2דודאי ששון
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק הפועלים בע- משכנתא מדרגה ראשונה 591673041/241/1447.7כהן שלמהקרן קימת לישראל13

224672941/2כהן גליה נצחיה

697843201/241/1447.7שן עזיזקרן קימת לישראל14
הערת + ש לעניינים מקומיים כפר סבא "י בימ"צו הריסה ע

שן יצחק- אזהרה 

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע260730491/2שן כוכבה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3718053111/1447.7רוזנברג לאהקרן קימת לישראל1    6435951,059
מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 338911101/211/1447.7ולטפרייד עדיאלקרן קימת לישראל2

314006581/2ולטפרייד זהבה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע300481306121/1447.7ויזל אוריקרן קימת לישראל3
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 52166191/221/1447.7אזולאי יצחקקרן קימת לישראל4

55448351/2אזולאי אורנה
6478606121/1447.7נוזיץ פרידהקרן קימת לישראל5
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע688362871/221/1447.7שלמה ברטינהקרן קימת לישראל6

7891031/2צבי שלמה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3116751361/231/1447.7טכמן לאונידקרן קימת לישראל7

3116751691/2טכמן ילנה
51410298131/1447.7גונן עזראקרן קימת לישראל8
ש מחוזי חיפה"תיק בימ, י אפוטרופוס"צו ניהול ע4367733523/2431/1447.7חיו סוהאםקרן קימת לישראל9

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע318343021/24חיו מרי
6699141/231/1447.7צמח דודקרן קימת לישראל10

7299541/2צמח שמחה
783006141/1447.7זוהר דפנהקרן קימת לישראל11
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע22795413141/1447.7לב ארי סיגלקרן קימת לישראל12
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע370650751/241/1447.7אליאס זדה קרןקרן קימת לישראל13

398325971/2אליאס זדה חיים
פ שונות"צווי עיקול ללשכות הוצל25256101/241/1447.7עטר דניקרן קימת לישראל14

319702881/2עטר שירלי
בנק מזרחי + אפק ויקי ורועי  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מ"טפחות בע

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע62945413111/2439.6גרימברג רחלקרן קימת לישראל1    6435961,563
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 38624367111/2438.9ניסים ערןקרן קימת לישראל2

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע65276441/211/2438.9שמעוני אליהוקרן קימת לישראל3
65276451/2משעוני שלמה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע6853231111/2438.9דיין לוביזקרן קימת לישראל4
מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגא ראשונה 659199871/211/2438.9סרוסי אלברטקרן קימת לישראל5

2003316761/2רוקסה שיר
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגא שניה 58766379111/2438.9וינשטוק איה אילהקרן קימת לישראל6
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3103140831/211/2438.9דיין אברהםקרן קימת לישראל7

3103141331/2דיין אירן
סמוחה אתי - 126' הערת אזהרה לפי סע252576841/211/2439.6טובים שיקרן קימת לישראל8

טובים מזל וחיים- , 128' סע, הערה על צורך בהסכמה339895421/2מלרסקי טובים ענבל
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע6848143121/2439.6רוסק אדלהקרן קימת לישראל9
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע55055933121/2438.9וייס רןקרן קימת לישראל10

מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגא ראשונה 22610620121/2438.9דוד חי סיגליתקרן קימת לישראל11
עמידר החברה הלאומית לשיכון  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מ"בישראל בע

מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגא ראשונה 50713213121/2438.9דוידי שמעוןקרן קימת לישראל12
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע321583502121/2438.9אקבלי ויקיקרן קימת לישראל13
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"טפחות בנק משכאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 53040601/321/2438.9צבע אילנהקרן קימת לישראל14

371582761/3צבע מיכל
393955531/3צבע נועה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע67644093/421/2438.9מוזס תקוהקרן קימת לישראל15
68218231/4מוזס ארוין

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי לישראל בע- משכנתא מדרגא ראשונה 289821891/221/2439.6יערי מסרי נועהקרן קימת לישראל16
239235011/2פרנס טל

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3235186051/231/2439.6פרוחורוב איווןקרן קימת לישראל17
3235186131/2פרוחורוב ילנה

מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 503093191/231/2438.9דנון יצחקקרן קימת לישראל18
עמידר החברה הלאומית לשיכון  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מ"בישראל בע

510093141/2דנון דליה
בית משפט לעינייני משפחה פתח תקוה, צו עיקול27916956131/2438.9דוסטן יורםקרן קימת לישראל19
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק הפועלים בע- משכנתא מדרגה ראשונה 24447146131/2438.9ארנפרוינד רם גליתקרן קימת לישראל20
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק הפועלים בע- משכנתא מדרגה ראשונה 664494631/231/2438.9יצחקי קויאט הילהקרן קימת לישראל21

344108371/2קויאט איתן יוסף
131/2438.9משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל22
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע251087621/231/2438.9אברמוביץ מיכאלקרן קימת לישראל23

402775431/2אברמוביץ מיטל

237032131/2438.9חפץ בנימיןקרן קימת לישראל24

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3164166681124/45447.9ניקנזר שחרקרן קימת לישראל1    6435981,075
588616001124/45447.9לוגאסי דוד מנחםקרן קימת לישראל2
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע2033388761129/45457.7קהל אמיר עמנואל קרן קימת לישראל3
135483001/3129/45457.7לוי הרולדקרן קימת לישראל4

135483181/3לוי שרלי
135483261/3לוי ממיקל אלן

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע4/3678651/2229/45457.7דיב יוסףקרן קימת לישראל5
3678661/2דיב לולו
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76697251/2229/45457.7ארביב יצחקקרן קימת לישראל6
41808741/2ארביב סארינו

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 4/2746571/2229/45457.7רואנסרי סלםקרן קימת לישראל7

4/3250521/2רואנסרי שרה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"טפחות בנק משכנתאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 575070891/2229/45457.7סמוחה יצחקקרן קימת לישראל8

226314691/2סמוחה חגית
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע687045841329/45457.7שריפי אילנהקרן קימת לישראל9
4588021329/45457.7לבון אריהקרן קימת לישראל10
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע4/3688461/2329/45457.7ירושלמי עמרםקרן קימת לישראל11

4/3688471/2ירושלמי פרדוס
76697251/2329/45457.7ארביב יצחקקרן קימת לישראל12

41808741/2ארביב סרינה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע2043565621429/45457.7זהבי שחרקרן קימת לישראל13
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3205774711/2429/45457.7לב ולריקרן קימת לישראל14

3205775211/2לב לריסה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3169551031/2429/45457.7טיטוב יבגניהקרן קימת לישראל15

3169550531/2טיטוב ניקולאי

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 279392971429/45457.7פרי רפיקרן קימת לישראל16

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק הפועלים בע- משכן מדרגה ראשונה 227938971/211/2439.6הררי כרמיתקרן קימת לישראל1    6435991,527
573165801/2הררי ארז

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע69271625111/2438.9סעדה סימיקרן קימת לישראל2
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע-משכן מדרגה ראשונה 251626601/211/2438.9וייסר שרוןקרן קימת לישראל3

344707571/2אוחיון ליאת
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 580827851/211/2438.9עזרא מזלקרן קימת לישראל4

564712121/2עזרא אהרון
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע64540438111/2438.9דסאו מלבינהקרן קימת לישראל5

מ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 50685981/211/2438.9עדני עזראקרן קימת לישראל6
- צו עיקול + ס "עיריית כ-  לפקודת המיסים 11' הערה לפי סע

ס"פ כ"הוצל

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע51574571/2עדני אורה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 1050577/4111/2438.9מור מזלקרן קימת לישראל7
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע303760571/211/2439.6נתן זיוה-מן בןקרן קימת לישראל8

671691281/2קוזניץ חיים
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע72779451/221/2439.6מנצור יפהקרן קימת לישראל9

716523411/2אלי צור
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע709097421/221/2438.9פלד עוזיקרן קימת לישראל10

502523111/2פלד נילי
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68803345121/2438.9ויינברג אטיליהקרן קימת לישראל11
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 642638251/221/2438.9עבאדי סעדקרן קימת לישראל12

727725441/2עבאדי נעימה

מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 225447461/221/2438.9טביב גילהקרן קימת לישראל13

579669211/2טביב סעדיה
מ"משכנתא מדרגה ראשונה בנק אפותיקאי כללי בע4/3258681/221/2438.9מוסאגיאן זכריהקרן קימת לישראל14

6/7297481/2מרסל כהן

42030700121/2438.9(שרה)שבי זהרה קרן קימת לישראל15
הערה על + התקומה - ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מינוי אפוטרופוס

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע22909683121/2439.6לוי פנינהקרן קימת לישראל16
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע30936496121/2439.6רשף אבנרקרן קימת לישראל17
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק דיסקונט לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 290298081/231/2438.9קרבס אורנהקרן קימת לישראל18

249610711/2קרבס יגאל
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע64263821/231/2438.9עבאדי סעדקרן קימת לישראל19

2772541/2עבאדי נעימה
מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 50820125131/2438.9יעקב אליהוקרן קימת לישראל20
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע65552661/231/2438.9גולדנברג יוספהקרן קימת לישראל21

68698031/2גולדנברג יצחק

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 521422051/231/2438.9צדוק דניקרן קימת לישראל22

528959761/2צדוק דינה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע51828531131/2438.9סגיב שרהקרן קימת לישראל23

60736246131/2439.6שי אוסמןקרן קימת לישראל24
+ מ "בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 

מ"מגדל חברה לביטוח בע
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע

51290551/211/1638.5משטרי אליאסקרן קימת לישראל1    64351001,484
52892731/2משטרי נעמי

105209711/411/1638.5ציקורל אהרןקרן קימת לישראל2
82318471/4ציקורל ביילה

3166641/4נאה חנה
8231831/4נאה יחיאל

269200903/411/1638.5נוחימוביץ ריקה קרן קימת לישראל3
, עמותת אקים לאפוטרופסות- י אפוטרופוס "צו ניהול ע

ש לענייני משפחה ירושלים"בימ

587656521/4נוחימוביץ פני
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 23702608111/1638.5מן רחל'תורגקרן קימת לישראל4
68628714111/1638.5אל יהודית-ברקרן קימת לישראל5
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע69810596111/1638.5מנשרי ציפורהקרן קימת לישראל6
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע672369431/211/1638.5גרשון יצחק-סיןקרן קימת לישראל7

503663431/2גרשון צפורה-סין 
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע317204111/1638.5פרחי שלוםקרן קימת לישראל8
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע644371481/1621/1638.5מלכה חנהקרן קימת לישראל9

644371551/16גנדורג פנינה
644371631/16גנדורג מאיר
5487057113/16גנדורג יוסף

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68025915121/1638.5נביפור מלכהקרן קימת לישראל10
מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 56016801121/1638.5ברזל עופרקרן קימת לישראל11
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע6863698121/1638.5פוריאן מוראדקרן קימת לישראל12
מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 22205678121/1638.5אורית (כהנים)חן קרן קימת לישראל13
26119421/221/1638.5רביניאן דבורהקרן קימת לישראל14

261194201/2רביניאן מרים
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע25934098121/1638.5מאיר אסתרקרן קימת לישראל15
ס"פ כ"צווי עיקול ללשכת הוצל57295591/221/1638.5גנין אברהםקרן קימת לישראל16

התקומה-ענב יזום - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 56609721/2גנין אסנת
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111/1638.5משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל1    64351011,391
111/1638.5משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל2

ס ועכו"כ, פ חיפה"לשכות הוצל- צווי עיקול מ"בנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 68777702/311/1638.5לייבוביץ יצחקקרן קימת לישראל3

מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 64583401/3לייבוביץ אהובה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע51139301/211/1638.5איטקיס חייםקרן קימת לישראל4

51008961/2איטקיס אריאלה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע16376220111/1638.5ברונשטיין אוהקרן קימת לישראל5
111/1638.5משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל6
22083620111/1638.5בירן ערןקרן קימת לישראל7

422237761/211/1638.5גדסי ישראלקרן קימת לישראל8
הבנק +מורשטיין דינה ונועם  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מ"הבינלאומי הראשון לישראל בע

592544251/2גדסי אבישי
הועדה המקומית לתכנון  - 29תקנה , הערה על אי התאמה

ס"ולבנייה כ

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 56082654121/1638.5וויזיל פנינהקרן קימת לישראל9

מ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 321632481/221/1638.5גוניזדה שיקרן קימת לישראל10

348918381/2כהן ורד
רוזנמן רוני - 126' הערת אזהרה לפי סע10087201/221/1638.5סעדה חמוסקרן קימת לישראל11

51368841/2סעדה רותי
55697841121/1638.5מליחי גלעדי יעל שירהקרן קימת לישראל12
64831506121/1638.5רצקובסקי עדנהקרן קימת לישראל13
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע688014221/221/1638.5בראונשטיין פרדיקרן קימת לישראל14

688014301/2בראונשטיין שרלוטה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע37578796121/1638.5נגיד חןקרן קימת לישראל15
535763691/221/1638.5חזון מיכאלקרן קימת לישראל16

566108681/2חזון דורית

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 564712121/211/1638.5עזרא אהרוןקרן קימת לישראל1    64351021,362
580827851/2עזרא מזל

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 68058551111/1638.5חיון מזל טובקרן קימת לישראל2

145018031/211/1638.5גרץ מיכאלקרן קימת לישראל3
3063086511/2גרץ אילנה

מ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 67737643111/1638.5אקסטרמן יולןקרן קימת לישראל4

פ כפר סבא"לשכת הוצל- צו עיקול מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 24524951111/1638.5לביא צפריר יעקבקרן קימת לישראל5
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע41393265111/1638.5מן זהרה שרהקרן קימת לישראל6
ס"פקיד שומה כ-  לפקודת המיסים 11' הערה לפי סע649499361/311/1638.5נוזר הומאקרן קימת לישראל7

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע152109331/3נוזר אשרת
152109411/3נוזר בהרם

ס"א וכ"פ ת"לשכת הוצל- צווי עיקול 50868831/211/1638.5עלאמי עזרא קרן קימת לישראל8
עשהאל טל, הערה על מינוי אפוטרופוס522666731/2עלאמי תמר

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע5134916121/1638.5אסיף הרצלקרן קימת לישראל9
121/1638.5משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל10
121/1638.5משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל11
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע65571820121/1638.5מונסנגו גלילי גלינהקרן קימת לישראל12
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3110705771/221/1638.5זילדוביץ אברהםקרן קימת לישראל13

3110706191/2זילדוביץ תמרה
50550334121/1638.5דזיאלובסקי שלוםקרן קימת לישראל14
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67297471/221/1638.5כהן יצחקקרן קימת לישראל15
67297481/2כהן מרסל

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע27560272/321/1638.5כהן אלברטקרן קימת לישראל16

10970821/3כהן זוהר

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע200347111/3046.9לוי לבנהקרן קימת לישראל1    64351031,789
13337787111/3046.9שרונה (כאני)יחזקאל קרן קימת לישראל2
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע105403911/211/3046.9משען יעקבקרן קימת לישראל3

267884301/2משען מוד
25670209111/3046.9יונגרמן דנהקרן קימת לישראל4
111/3046.9משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל5
111/3046.9משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל6
68860821/211/3046.9כהן יעקבקרן קימת לישראל7

68860831/2כהן דליה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע271737311/211/3046.9גל אור אשדקרן קימת לישראל8

686980341/2גולדנברג יצחק

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 25255399111/3046.9פרגון ציוןקרן קימת לישראל9

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 58809671/211/3046.9בן דוד מיכאלקרן קימת לישראל10

59611911/2בן דוד לבנה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3039628151/321/3046.9ליפשיץ סרגייקרן קימת לישראל11

3039628311/3ליפשיץ לודמילה
3039627991/3קוגן ליזה

מ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 230914081/221/3046.9כהן רונןקרן קימת לישראל12
האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסיים - י כונס נכסים "צו ניהול ע

הרשמי

236420511/2כהן שושנה
43708361121/3046.9עמנואל גרוסקרן קימת לישראל13
26937551/221/3046.9עמרני בנימיןקרן קימת לישראל14

11854701/2עמרני פרידה
7244601/221/3046.9גולדשטיין הרשקוקרן קימת לישראל15

7244611/2גולדשטיין קלריה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע504580331/221/3046.9פילדוס שמואלקרן קימת לישראל16

686954281/2פילדוס צילה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע656486443/421/3046.9שפרברג חיהקרן קימת לישראל17

571660431/8גורביץ פשה רחל-שפרברג
58272051/8שפרברג טביב אלקה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68636398121/3046.9פיראן מורדקרן קימת לישראל18
27016841/221/3046.9אתאייש סלומון אלןקרן קימת לישראל19

67298461/2אתאייש גנין

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"טפחות בנק משכנתאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 27016841/221/3046.9אתאייש סלומון אלןקרן קימת לישראל20

67298461/2אתאייש גנין
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68636398131/3046.9פיריאן מוראדקרן קימת לישראל21
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע260525481/231/3046.9פאריס מלוין אדוארדקרן קימת לישראל22

435625941/2פאריס יהודית
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3090144051/231/3046.9לינשיץ יוסףקרן קימת לישראל23
3090144471/2טקץ מרים

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע5062007131/3046.9חוגי רבקהקרן קימת לישראל24
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע49720733131/3046.9לויאני שושנהקרן קימת לישראל25
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע65728396131/3046.9מיודובניק חנהקרן קימת לישראל26
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע30587120131/3046.9רוזנברג ולריקרן קימת לישראל27
ניקנזר שירלי - 126' תיקון הערת אזהרה סע645366601/931/3046.9אלול חייםקרן קימת לישראל28

644375931/9אלול אלברט אבי עמיר
644376431/9אלול דני

64437601/9אלול ניסים
64434951/9פולאט (אלול)אלבז 

644376351/9מדלן (אלול)בר דוד 
644376271/9אלול רפי

644376191/9קלרה (אלול)רוזמרין 
24072066671/9ולייט 'ג (אלו)בראון 

64614530131/3046.9קוזליק רחלקרן קימת לישראל29

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 316753573131/3046.9וק ילנה''דניצקרן קימת לישראל30

4465463111/3046.9אטשטיין דבקרן קימת לישראל1    64351041,937
69316521/211/3046.9קלוגרמן ברוניסלבהקרן קימת לישראל2

69316531/2בירמן יואל

מ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 587653481/211/3046.9כהן חנהקרן קימת לישראל3

696256631/2כהן אלי
6833572111/3046.9אפללו מסעודיקרן קימת לישראל4
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע698596011/211/3046.9רוטפלד אפרתקרן קימת לישראל5

3099196291/2רוטפלד אבן
683357283/411/3046.9אפללו מסעודהקרן קימת לישראל6

380521141/4כהן רפאל
672369431/311/3046.9גרשון סין יצחקקרן קימת לישראל7

672369501/3גרשון טוביה
672369681/3גרשון מיכה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 55250481/211/3046.9קרתא שמואלקרן קימת לישראל8
5888227/51/2קרתא טוביה

ליבוביץ פנינה- י אפוטרופוס "צו ניהול ע65171843/411/3046.9גרינברג ליליקרן קימת לישראל9
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע65171851/8ליבוביץ פנינה

65171861/8גרינברג אברהם
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק איגוד לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 318381258111/3046.9ון נועה'פיצקרן קימת לישראל10
6/9102171/221/3046.9איזק אברהםקרן קימת לישראל11

6/9102181/2איזק רוזה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע58653651/221/3046.9נדלר צביקרן קימת לישראל12

5865341/2נדלר בתיה
406586761/221/3046.9שבתאי לירזקרן קימת לישראל13

387127091/2שבתאי אורן
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68675222121/3046.9אהרוני אסתרקרן קימת לישראל14

256909421/221/3046.9מלקר יובלקרן קימת לישראל15
עמידר החברה הלאומית לשכון  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מ"עולים בישראל בע

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע321306431/2מלקר מרים
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע680580801/221/3046.9פיסטריך יפהקרן קימת לישראל16
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653618261/2פיסטריך בוריס
ם לאפוטרופסות"אקי- צו ניהול אפוטרופוס 694375803/421/3046.9מנוסביץ אדיתקרן קימת לישראל17

הקרן לטיפול בחסויים- תיקונים שונים בהערה 31460581/4מנוסביץ יצחק
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע55394811/221/3046.9גולן אילנהקרן קימת לישראל18

655974291/2גולן יעקב
9697343121/3046.9טל יאירקרן קימת לישראל19
694730801/221/3046.9שאדי רבי אבא קרן קימת לישראל20

694730981/2שאדי אירן
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע684978331/221/3046.9גרבר שמואלקרן קימת לישראל21

ש מחוזי ירושלים"בימ- צו מניעה 679259741/2גרבר רחל
56589302131/3046.9אטשטיין רוניתקרן קימת לישראל22
131/3046.9משרד הבינוי והשיכוןקרן קימת לישראל23
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע243913021/231/3046.9אלפסי שביטקרן קימת לישראל24

587681021/2יעיש אלפסי יצחק
7556096131/3046.9מוסאי יצחקקרן קימת לישראל25
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע509361941/231/3046.9ברקוביץ דודקרן קימת לישראל26

679224431/2ברקוביץ אסתר
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 43738051/231/3046.9פיריאן רחלקרן קימת לישראל27

68636391/2פיריאן מורד
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע69451401/231/3046.9אבירם יעקבקרן קימת לישראל28

69223581/2אבירם רודיקה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 53053641131/3046.9גרימברג צחי יצחקקרן קימת לישראל29

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע39661905131/3046.9פייפר רותםקרן קימת לישראל30

93984211/2131/15830.7גבאי שמואלקרן קימת לישראל1       6435105416
101810631/2גבאי חנה

519873601/2124/15824יחזקאל דודקרן קימת לישראל2
226406681/2שוחט עובדיה רפי

519873601/2124/15824יחזקאל דודקרן קימת לישראל3
226406681/2שוחט עובדיה רפי

519873601/2124/15824יחזקאל דודקרן קימת לישראל4
226406681/2שוחט עובדיה רפי

519873601/2124/15824יחזקאל דודקרן קימת לישראל5
226406681/2שוחט עובדיה רפי

519873601/2131/15830.7יחזקאל דודקרן קימת לישראל6

226406681/2שוחט עובדיה רפי

מ"בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע- משכנתא מדגה ראשונה 1/3060.2קרקע111887941ורד ('ברנרנג)ברנור קרן קימת לישראל1    64351221,932
הערה על אי + התקומה - ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע

ס"הועדה המקומית לתכנון ולבנייה כ - 29תקנה , התאמה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 1/3045קרקע271589061/2גולדנברג בועזקרן קימת לישראל2
271741191/2ימיני מירב-גולדנברג 

עואמי אשר וירדנה - 126' הערת אזהרה לפי סע243910621/211/3045.5שרעבי אורליקרן קימת לישראל3
580810351/2שרעבי יהודה

מ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 12405205111/3045בן מויאל דניזקרן קימת לישראל4
עמידר החברה הלאומית לשכון  - 126' הערת אזהרה לפי סע

מ"עולים בישראל בע

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע588059381/221/3045.5מור אלי קרן קימת לישראל5
564973081/2מור חיה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע27866185121/3045אריאלי מיכלקרן קימת לישראל6
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 1/3059.7קרקע52209691/2סוכר יעקבקרן קימת לישראל7

51652851/2סוכר לילי
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1/3045קרקע567817431בצראווי שושנהקרן קימת לישראל8
5496037111/3045דגן רוניתקרן קימת לישראל9
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3061271841/211/3045באם בוריסקרן קימת לישראל10

3061272341/2באם ארינה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע555184681/221/3045לייזרוביץ אליעזרקרן קימת לישראל11

584461391/2לייזרוביץ טובה
מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 362489531/221/3045סעד אמירקרן קימת לישראל12

361819151/2סעד ענבל
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1/3045קרקע423721931/3אוזיאס-זליג יהושועקרן קימת לישראל13

694981861/3זליג דבורה
546526231/3זליג פיני

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1/3045קרקע176915691קויפמן קלרה שרהקרן קימת לישראל14
46587333111/3045פורת טלעתקרן קימת לישראל15
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע22300289111/3045לוי רחלקרן קימת לישראל16
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 2004221111/221/3075.8כהן הילהקרן קימת לישראל17

2004396361/2כהן נסאל ניסן
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע54876581/221/3075.8טוב מזל-בןקרן קימת לישראל18

64598791/2בן טוב אליהו
מ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 1/3059.7קרקע68760651/2שורץ רחמיאלקרן קימת לישראל19

67221591/2שורץ ווספינה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק מזרחי טפחות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 1/3059.7קרקע609552181פאר מורןקרן קימת לישראל20
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע22517643111/3045גולדשטיין אורנהקרן קימת לישראל21
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע67995891/211/3045מויאל פנחסקרן קימת לישראל22

52337621/2מויאל שרה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3040697921/221/3045ארוס יוריקרן קימת לישראל23

מ"בנק הפועלים  בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3077902041/2ארוס אולגה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע8779613121/3045אושרי גבריאלקרן קימת לישראל24
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1/3045קרקע68165061/2חכמון פרנסואהקרן קימת לישראל25

52202421/2חכמון תקוה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1/3045.5קרקע32649571גוט אליעזרקרן קימת לישראל26

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 5506286111/3045גולדשטיין אסתר טליהקרן קימת לישראל27

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע53467866111/3045.5שרגאי אתיקרן קימת לישראל28
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע686178021/421/3045פרייטג אילנהקרן קימת לישראל29

68617811/4מור לאה
686177941/4גונן דינה

248407461/4דביר סיגלית

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 58265414121/3045.5חסיד דוד דניאלקרן קימת לישראל30

1/2464.4קרקע684696911שמעון זהבה זיוה זינהקרן קימת לישראל1    64351232,483

מ"טפחות בנק משכנתאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 1/2464.1קרקע3060676121/2ארונסון אפריםקרן קימת לישראל2

מ"הון חברה להשקעות ונאמנות בע- משכנתא מדרגה שניה 3060676611/2ארונסון נורה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע68675263111/2466.2פרחניק יעלקרן קימת לישראל3
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223039031/221/2465.9פוקס מנחם קרן קימת לישראל4
240686371/2פוקס אהרון

ס" לפקודת המיסים לטובת עיריית כ11הערה לפי סעיף 67443791/221/2466.2שמוע שלוםקרן קימת לישראל5
87525521/2שמוע רוזט

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע312674625121/2465.9כנוביץ מרינהקרן קימת לישראל6
1/2464.1קרקע68886961/2חזקיה גליהקרן קימת לישראל7

68886701/2נאור דוד

1/2464.1קרקע216384081פישבאום נדבקרן קימת לישראל8
לוינשטיין + התקומה - ענב יזום  - 126' הערות אזהרה לפי סע

חדווה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3037347191/211/2465.9קילינסקי פביוקרן קימת לישראל9
325309251/2קילינסקי טל

69473081/211/2465.9שאדי רבי אבא קרן קימת לישראל10
69473091/2שאדי אירן

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע644505541/221/2465.9צור חנהקרן קימת לישראל11
644505471/2מזרחי רבקה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע60863931/221/2464.1רווה אילנהקרן קימת לישראל12
60863941/2וקס מיכאל

1/2464.1קרקע26947121כהן אילנהקרן קימת לישראל13
1/2464.1קרקע220925221/2משיח יצחקקרן קימת לישראל14

245893011/2משיח אסנת
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3634722111/2465.9אהרוני בניקרן קימת לישראל15
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע14475925111/2465.9שוכן זאבקרן קימת לישראל16
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק דיסקונט לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 431387422/321/2465.9אוחנה שרון רחלקרן קימת לישראל17

517596291/3שלם תמר
4948361121/2465.9עזרא יחזקאלקרן קימת לישראל18
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1/2464.1קרקע13284581/2שטיין רונלדקרן קימת לישראל19

13284591/2שטיין סילבי
1/2464.4קרקע655105881עמית שרהקרן קימת לישראל20

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 65034741/211/2465.9שטיינהאור יהושעקרן קימת לישראל21

269891521/2שטיינהאור ריטה
65814361/211/2466.2אגבבאי משהקרן קימת לישראל22

65814371/2אגבבאי מונבר
50399611/221/2465.9חיון מאירקרן קימת לישראל23

73810571/2חיון כרמלה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע51156222121/2466.2אליצור לאהקרן קימת לישראל24

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע11/17264.4קרקע51879501/2שרוני אברהםקרן קימת לישראל1    64351241,003
12413941/2שרוני קריסטינה

11/17264.4קרקע689125181/2טיורי יצחקקרן קימת לישראל2
68912521/2טיורי פרונה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 9/17252.7קרקע14990051פרידמן מריאנהקרן קימת לישראל3

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע9/17252.7קרקע17486951אינגל חנהקרן קימת לישראל4
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע72783911/2111/17266.4סלומאן סלמןקרן קימת לישראל5

72783921/2סלומאן גולית
74863191/2111/17266.4עמרם יצחק רפאלקרן קימת לישראל6

9399261/2עמרם שפרה
מ"בנק דיסקונט למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 335473321111/17266.4אוחיון לירןקרן קימת לישראל7
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התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע699704161111/17266.4בכר זינבולקרן קימת לישראל8
689125181/2211/17266.4גמשיד-טיורי יצחק קרן קימת לישראל9

689125261/2טיורי פרונה
התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע3217431/2211/17266.4שטילמן חמדהקרן קימת לישראל10

9351621/2שטילמן מרדכי

348928441211/17266.4קלוסיני שיקרן קימת לישראל11
שרים + התקומה - ענב יזום  - 126' הערות אזהרה לפי סע

אליזה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע54692831/2211/17266.4מזרחי שלמהקרן קימת לישראל12
55254031/2מזרחי יפה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 3129830001/2311/17266.4אסטרין מיכאלקרן קימת לישראל13
3129830261/2אסטרין פאינה

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סעמ"בנק לאומי למשכנתאות בע- משכנתא מדרגה ראשונה 559961021/2311/17266.4רגב ניר יעקבקרן קימת לישראל14
580950761/2רגב דליה

מ"טפחות בנק משכנתאות לישראל בע- משכנתא מדרגה ראשונה 222106941/2311/17266.4זלמן איילקרן קימת לישראל15
, ס"פ כ"לשכת הוצל, ש השלום חיפה"צווי עיקול לטובת בימ

הערה על מינוי + זלמן אייל זאב , פ חיפה"הוצל, א"פ ת"הוצך
.ד יזרסקי ניסן"עו- כונס נכסים 

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע593062331/2זלמן דורית

התקומה- ענב יזום  - 126' הערת אזהרה לפי סע1311/17266.4ד/196068דור רומיהקרן קימת לישראל16

21,129  3003001513,943       
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סקר מחירים- נספח ג 

שנת בניהר"מחיר למקומהשטחחדריםסוג נכסמחיריום מכירה

22,1242017 4936₪דירה2,057,500 12/09/17₪

21,0232017 4886₪דירה1,850,000 10/08/17₪

21,3412017 4825₪דירה1,750,000 05/07/17₪

21,8592017 4.5926₪דירה2,011,000 01/06/17₪

18,5712017 4.51056₪דירה1,950,000 23/05/17₪

20,5612017 51076₪דירה2,200,000 01/03/17₪

20,5382017 4935₪דירה1,910,000 13/02/17₪

20,7862017 51400₪דירה2,910,000 13/02/17₪

18,5242017 4.51055₪דירה1,945,000 06/02/17₪

15,0501970 41003₪דירה1,505,001 06/02/17₪

19,8862017 4885₪דירה1,750,000 02/02/17₪

20,1962017 61537₪דירה3,090,000 07/12/16₪

20,3902017 61547₪דירה3,140,000 07/12/16₪

19,6972017 4995₪דירה1,950,000 05/12/16₪

20,039 2,144,1794.5107.15.1₪ ₪ממוצע

שנת בניהר"מחיר למקומהשטחחדריםסוג נכסמחירכתובתיום מכירה

21,2991984 4773₪דירה1,640,000 3₪התפוז 13/08/17

24,3381970 3.5684₪דירה1,655,000 ₪ כפר סבא4הארזים 03/08/17

16,1161978 41212₪דירה1,950,000 ₪תקומה כפר סבא02/08/17

15,5381990 61864₪דירה2,890,002 ₪תקומה כפר סבא15/06/17

22,6151980 3652₪דירה1,470,000 20₪תל חי 08/06/17

23,1882000 4693₪דירה1,600,001 ₪ כפר סבא16תל חי 26/05/17

18,0381970 3793₪דירה1,425,000 28₪תל חי 16/04/17

16,0472000 41291₪דירה2,070,000 19₪הראשונים 04/04/17

17,4311988 51091₪דירה1,900,002 14₪העמק 03/04/17

24,9691970 3651₪דירה1,623,000 3₪העמק 30/03/17

16,5002000 41001₪דירה1,650,000 7₪הראשונים 22/03/17

18,8311970 4772₪דירה1,450,000 8₪התפוז 20/03/17

17,9791960 1.5471₪דירה845,000 2₪תל חי 06/03/17

19,4022002 4922₪דירה1,785,000 5₪משעול האהבה 06/03/17

17,8571988 4982₪דירה1,750,000 2₪גובר רבקה 02/03/17

16,6362013 51103₪דירה1,830,002 4₪חומה ומגדל 23/02/17

18,9472000 4951₪דירה1,800,001 ₪תקומה כפר סבא23/01/17

20,4621980 3652₪דירה1,330,000 6₪התפוז 19/01/17

23,2861975 3.5702₪דירה1,630,002 18₪תל חי 18/01/17

17,5531993 4941₪דירה1,650,001 4₪הגדוד העברי 10/01/17

14,1672007 31202₪דירה1,700,000 16₪העמק 04/01/17

19,105 1,697,2863.892.22₪ ₪ממוצע

סקר מחירים למגורים ולמסחר

מתחם תקומה- דירות יד שנייה 

( דירות56-  בניינים 2)קידר מבנים ' חב, "קידר בעמק: "פרויקט מגורים

כפר סבא, 9,11העמק 
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סקר מחירים- נספח ג 

עסקאות 
שהותאמו

עסקה 
אחרונה

3211/09/17

2416/11/17

1012/09/17

124/05/17

67

עסקאות 
שהותאמו

עסקה 
אחרונה

8015/11/17

3122/11/17

2716/10/17

309/02/17

201/03/17

ר"מחיר למשנת בנייהסכום עסקהתאריך עסקהשטח נרכשחלק נרכשכתובתחלקה/גוש

23,955 527,0001969₪ 7412211.11.16₪ויצמן 12/6411

17,308 450,0001990₪ 13012622.3.16₪ויצמן 362/6439

23,281 745,0001998₪ 700.33326.4.16₪ויצמן 826/6426

16,250 650,0001989₪ 4514012.1.16₪ויצמן 537/6428

30,556 1,100,0001970₪ 11713611.12.17₪ןיצמן 346/6438

14,615 380,0001980₪ 1341262.3.17₪ויצמן 333/6439

(י נתוני מס שבח"עפ)              סקר מחירים למסחר בסביבה

₪ 2,303,000

"תקומה"סקר מחירים בחיתוך שכונות הסמוכות לשכונת 

₪ 1,840,000

ר ממוצע"מחיר למ

₪ 20,000

₪ 19,700

דירות חדשות

מחיר ממוצע שכונה

מרכז העיר דרום

מרכז העיר צפון

₪ 1,758,000

₪ 1,645,000

₪ 1,661,000

הראשונים, תקומה

'מזרחי א

דירות יד שניה

מחיר ממוצע שכונה

₪ 1,954,000

₪ 2,150,000

ממוצע/כ"סה

₪ 20,700

₪ 19,500
₪ 19,975

ממוצע/כ"סה

₪ 18,000

₪ 19,100
₪ 19,260

ר ממוצע"מחיר למ

₪ 19,200

₪ 19,500

₪ 20,500

מרכז העיר דרום

מרכז העיר צפון

הראשונים, תקומה

חצרות הדר

'מזרחי א

₪ 1,972,000

₪ 2,443,000
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