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הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים
ברחוב אוורבוך  26רמת השרון

 .1ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב
אוורבוך  26רמת השרון הידועה כגוש  ,6418חלקה  ,197תת חלקה 3
)להלן" :הנכס"(.
 .2הנכס הינו בשטח רשום של  88מ"ר ושטח בנוי של כ 100-מ"ר ,מצוי
בקומה הראשונה של בניין מגורים ,וכולל סלון ,מטבח ,מרפסת סגורה,
 2חדרי שינה ,חדר שינה עם מרפסת סגורה ,חדר רחצה ותא שירותים.
 .3הנכס נמכר במסגרת הליך מימוש המתבצע בבית המשפט המחוזי ת"א,
במסגרת תיק פש"ר .1742/08
 .4הזכויות בנכס יימכרו במצבן הפיזי והמשפטי כפי שהן )".("AS IS
על כל מציע לבדוק את כל הפרטים בקשר לנכס ,לרבות הפרטים
האדריכליים ,ההנדסיים ,המשפטיים והתכנוניים ,על אחריותו ועל
חשבונו ,וכן לערוך כל בדיקה אחרת בקשר לנכס ,ובכלל זה בדיקת מצבו
הפיזי ,הרישומי והתכנוני.
 .5הצעות לרכישת הנכס ,ניתן להגיש למשרד עמית ,פולק ,מטלון ושות'
בימים א'-ה' בין השעות  ,9:00-19:00וזאת עד ליום  3.1.21בשעה
.19:00
 .6את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה 10%
מסכום ההצעה )או סכום זהה בשיק בנקאי( ,לפקודת עו"ד ארז חבר
ועו"ד רן רייכמן  -כונסי נכסים ,בתוקף עד ליום  ,19.1.21ובצירוף חוזה
מכר חתום.
 .7הצעת המציע תפרט את שמו ,מענו ,מס' טלפון ,דוא"ל ,מספר זהותו
או מספר ההתאגדות שלו אם המציע הוא תאגיד ואת הסכום המוצע
עבור הזכויות בנכס .ההצעה תהיה בלתי מסויגת ובלתי מותנית וללא
כל שינויים או תוספות.
 .8בנוסף נדרש המציע לחתום על הסכם המכר ללא ביצוע שינויים כלשהם,
וכן למלא את סכום התמורה המוצע על ידו על גבי הסכם המכר.
 .9המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינם מחויבים בקבלת
ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,ויהיו רשאים לנהל
התמחרות ו/או מו"מ בין המציעים או חלקם ,לפי שיקול דעתם .כמו
כן ,כונסי הנכסים רשאים לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות
לרכישת הנכס ו/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או לשנות את תנאי
ההזמנה ,הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 .10מציע שיזכה בהתמחרות יחתום על הסכם המכר אשר נוסחו ניתן לקבל
אצל כונסי הנכסים.
 .11מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו ,תחולט הערובה שהפקיד.
 .12לפרטים נוספים ,לקבלת טופס הצעה והסכם מכר ולסיור בנכס ניתן
לפנות אל עו"ד לימור סגמן ממשרד עוה"ד עמית פולק מטלון ושות',
שמענה ברחוב ראול ולנברג  ,18בית  APMתל אביב ,טל'.03-5689018 :
ניתן לפנות גם בדוא"ל.l_segman@apm-law.com :
 .13כונסי הנכסים לא ישלמו דמי תיווך.
 .14המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בת"א במסגרת תיק פש"ר
.1742/08

ארז חבר ,עו"ד
כונס נכסים )במשותף(

 
 

'  

~ 

רן רייכמן ,עו"ד
כונס נכסים )במשותף(

מרחוב בר כוכבא  ,23בני ברק
עמית ,פולק ,מטלון ושות'
טל;03-7524213 :
רחוב ראול ולנברג  ,18בית  ,APMתל-אביב
טל' ;03-5689000 :פקס03-5689001 :
פקס03-7524215 :

א .הגדרות:
"אדמת-בנין"  -כל קרקע שבתחום המועצה שאינה לא בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה;
"אדמה חקלאית"  -כל קרקע שבתחום המועצה שאינה בנין ,המשמשת מטע או משתלה או משק בעלי-חיים או לגידול תוצרת
חקלאית או לגידול יער או פרחים; אלא שקרקע כזאת ,אם היא נמצאת באזור-מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה
על חמישה דונם ,רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית ,בשים-לב לדרגת-התפתחותו של אותו אזור;
"בנין"  -כל מבנה שבתחום המועצה ,או חלק ממנו ,לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל
צורך אחר של אותו מבנה ,אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה ,למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם,
כולו או בחלקו;
"מחצבה"  -כל קרקע המשמשת כמחצבה כהגדרתה בסעיף  108לפקודת המכרות.
"מלאכה"  -לרבות מוסכים וכל בית יצור מסוג שהוא.
"משרדים ,שירותים מסחר"  -לרבות מתקני חשמל ,תחנות אוטובוס ,מסעדות ,בתי קולנוע ,תחנות דלק ,חנויות ,רשתות
שיווק ,דוכנים ,מרכולים ובתי מרקחת ,בסניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור;
"נכסים"  -בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ,תפוסים או פנויים ,ציבוריים או פרטיים ,למעט רחוב;
"קרקע תפוסה"  -כל קרקע שבתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית ,שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בנין;
"קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח"  -קרקע תפוסה ,המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל ,מים ,ביוב או בזק ,אם
מתקיימים כל אלה:
) (1שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי המוחזקים בידי המפעל בתחום הרשות המקומית הוא  400דונם לפחות;
) (2השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזק בידי המפעל; לעניין זה -
"שטח בנוי"  -לרבות סככות ,מכלים ,שנאים ומיתקנים;
"בזק"  -כהגדרתו בחוק הבזק ,התשמ"ב.1982-
"רחוב"  -לרבות כביש שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה ,היטל או תשלום אחר כיוצא באלה ,וכן דרך כהגדרתה בחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-שבה עובר הכביש ,שטחי השיקום הנופי בכביש ובדרך שבה הוא עובר ,וכל מיתקן בתחום
הכביש והדרך ,למעט בנין ,הדרוש במישרין לגביית האגרה ,ההיטל או תשלום אחר כיוצא באלה ,וכן מסילת ברזל כמשמעותה
בסעיף  2רישא ופסקאות ) (1ו (2)-לפקודת מסילות הברזל )נוסח חדש( ,התשל"ב ,1972-וכן מיתקנים לצורך מסילת הברזל או
בקשר אליה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;
"תעשייה"  -לרבות מפעלי בניה ובתי תכנה ומחצבות.
"מגורים"  -מבני מגורים ,בניינים המשמשים למגורים ,כולל כל שטח שבתוך יחידת הבניין לרבות קירות פנימיים וחיצוניים.
ב .שיטת המדידה:
שיטת המדידה תהיה לפי מטר מרובע כשהמדידה נעשית בקירות חיצוניים לרבות כל שטח קרקע מקורה הצמוד לבניין
ולרבות מידות חיצוניות של שטח קרקע הצמוד לבניין ומהווה לצורך חישוב ארנונה חלק מהבניין בהתאם להגדרת בנין
דלעיל.
ג .שיעורי הארנונה:
בשקלים למ"ר
מס' סוג
משרדים ,שירותים ,מסחר וכן ,סניפי דואר וסוכנויות דואר בהם ניתנים שירותים לציבור;
1
 68.87ש"ח
 .1.1משרדים;
 74.68ש"ח
 .1.2מסעדות ,קיוסקים ,חנויות ,מרכולים ,בתי מסחר שונים ודומיהם;
 118.23ש"ח
 .1.3מועדוני תרבות מוסדות בריאות וחינוך פרטיים;
 118.23ש"ח
 .1.4מרפאות ,בתי חולים ,מועדונים ,טיפות חלב משרדי מפלגות ומכוני יופי;
 118.23ש"ח
 .1.5סניפי דואר וסוכנויות דואר בהם ניתנים שירותים לציבור;
 78.85ש"ח
 .1.6תחנות אוטובוסים ,תחנות מוניות ,תחנות הסעה ותחנות רכבת;
 298.24ש"ח
 1.7תחנת דלק;
 68.87ש"ח
 1.8בריכת שחיה מסחרית;
 536.52ש"ח
בנקים )למעט סוכנות דואר( וסוכנויות ביטוח;
2
תעשיה;
3
 49.79ש"ח
 3.1מבנים ומתקנים וכן קרקע המשמשים לכרייה וחציבה;
 99.57ש"ח
 3.2תעשיה מסוג הייטק ,אלקטרוניקה ודומיו;
 34.83ש"ח
 3.2תעשיה באזור מגורים על קרקע חקלאית בלבד;
 42.29ש"ח
 3.3כל תעשיה אחרת;
מלאכה;
4
 45.89ש"ח
 4.1מלאכה זעירה )נגריות ,מסגריות ,מוסכים ,מתפרות ודומיהם(;
נכסים אחרים;
5
 242.70ש"ח
 5.1מתקני תקשורת ולרבות אנטנות סלולריות ואנטנות בזק;
 66.25ש"ח
 5.2בריכות ,מתקנים של חברת מקורות ,מבנים למפעלי מים ,בארות ,מתקני שאיבה;
 4.44ש"ח
 5.3אתרים ומתקנים לסילוק פסולת ו/או הטמנה;
 68.87ש"ח
 5.4עמודי חשמל ,חדרי טרנספורמציה ומבנה טרנספורמציה ושנאים;
קרקע תפוסה;
6
 9.94ש"ח
 6.1קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים;
 22.38ש"ח
 6.2קרקע תפוסה למתקני חשמל ותשתיות;
 4.97ש"ח
 6.3קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח;
 49.79ש"ח
 6.4קרקע תפוסה המשמשת לתחנת דלק;
 22.64ש"ח
 6.5קרקע תפוסה המשמשת לכרייה וחציבה;
 49.79ש"ח
 6.6קרקע תפוסה המשמשת מתקני תקשורת;
 9.37ש"ח
 6.7קרקע תפוסה המשמשת למגורים;
 0.02ש"ח
 6.8קרקע תפוסה על ידי מתקנים סולאריים ,לרבות המתקנים הסולאריים;
 6.9קרקע תפוסה על ידי מתקני חשמל כולל שטח המסדרים שעליה ולרבות תיבות הסתעפות,
 7.41ש"ח
שנאים ,עמודי חשמל ,עוגנים ואביזרים אחרים שאליהם מחוברים קווי תשתית ומתקנים
אחרים להובלת חשמל המשמשים את תחנת ההשנאה;
 6.10קרקע תפוסה אחרת )שאינה משמשת למטרות המנויות לעיל ושאיננה למגורים או חקלאות(;  11.18ש"ח
מגורים;
7
 34.76ש"ח
 7.1מבנים המשמשים למגורים או המיועדים לשימוש למגורים;
 45.89ש"ח
 7.2בריכת שחיה פרטית;
אדמה חקלאית;
8
 0.01ש"ח
 8.1כרם ,מטע ,פרדס ,שטח חקלאי;
מבנה חקלאי;
9
 0.34ש"ח
 9.1חממה ,בתי צמחיה ,לול ,דיר אורווה ,רפת;
 7.65ש"ח
 9.2מבנים ומתקנים ,בתי אריזה ,מיון וקירור התומכים ומשמשים לפעילות המשק החקלאי;
ד .כללי:
 .1ביום  01/01/07הותקנו תקנות רב שנתיות להטלת ארנונה  -תקנות ההסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות
מקומיות( ,התשס"ו.2007-
 .2לעניין שיעור עדכון הארנונה ,אימצו התקנות הנ"ל את הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  (2006התשס"ו ,2006-בהן נקבע כהוראת קבע ,ששיעור עדכון
הארנונה מידי שנה לעומת השנה הקודמת יהא ע"פ הנוסחה שנקבעה בתיקון לסעיף  7לחוק ההסדרים במשק המדינה
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג.1992-
ה .מועדי התשלום:
 .1מועד חיוב הארנונה יהיה ביום  1בינואר  .2019תשלום מלוא הארנונה עד ליום  28/02/2019יזכה את המשלם ב 2%-הנחה.
 .2הסדר תשלומים יתבצע ע"י תשלום מלוא הארנונה בהפקדה מראש של  6שיקים שווים מדי חודשיים לפירעון מדי
חודשיים/בהוראת קבע בנקאית.
 .3אי פירעון אחד התשלומים בהסדר התשלומים כמפורט לעיל ,במועד הנקוב בהסדר עם התושב ,יאפשר למועצה את
דרישת יתרת מלוא החיוב השנתי לרבות הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
 .4עפ"י הוראות חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"מ ,1980-יתווספו לארנונה
הכללית המשתלמת עפ"י הסדר תשלומים  -הפרשי ריבית ההצמדה.
ו .הנחות לארנונה:
 .1הנחות תינתנה בהתאם להוראות תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג 1993-או הוראת חיקוק
שתבוא במקומן.
 .2כל המבקש הנחה או הזכאי להנחה ימציא אישורים ומסמכים כנדרש בתקנות.
 .3בקשות להנחה תתקבלנה עד ליום .15/02/2019
 .4החלטת ועדת ההנחות ו/או המועצה ,לפי העניין תינתן בתוך  60ימים מקבלת הבקשה להנחה.
 .5לא תינתן הנחה אלא אם שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש ,או לפי הסדר תשלומים
אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.
 .6לא תינתן הנחה אלא אם שולמה יתרת הפיגורים משנים קודמות בתשלום ראשון.
 .7ביטול הנחה :זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים ,עד יום  31לדצמבר של
אותה שנה ,תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.
ז .ערר על קביעת ארנונה:
 .1מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך  90ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על
יסוד טענה מטענות אלה:
א .הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
ב .נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס ,גודלו או השימוש בו.
ג .הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים  1ו 269-לפקודות העיריות.
 .2מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך  60יום מיום קבלת ההשגה.
 .3לא השיב מנהל הארנונה תוך  60יום  -ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה ,זולת אם האריכה ועדת הערר ,תוך
תקופה זו ,את מועד מתן התשובה מטעמים מיוחדים שיירשמו ,ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על  30יום.
 .4הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו ,רשאי תוך  30יום מיום שנמסרה לו התשובה ,לערער עליה לפני
ועדת ערר.
 .5על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות
המקומית .הערעור יוגש תוך  30יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

סלאמה אלאטרש  -ראש המועצה

