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 מגון מושגי יסוד למשקיע

דל  ן"סוגי עסקאות 

דל ערך להשקעות   ?ן"כיצד 

בחר איזור השקעה  ?כיצד 

כס לאחר איתורו בדוק ה  ?כיצד 

בצע חקר שוק  ?כיצד 

תח כדאיות כלכלית של עסקה  ?כיצד 

הפוך ההלכה למעשה -והכי חשוב   ?כיצד 

 



 עסקת האקזיט

יבה  עסקה מ

יבה עם אקזיט  שילוב עסקה מ
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 המשקיע  
כ  ל העסקה  "מ
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דרשים   למד מגוון מושגים עיקריים ה היום 
ת העסקאות ו לצורך הב  ל

למד כיצד  ערך לקראת חוזה   כיצדהיום גם 
דל  ן"בעסקת 
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ת   כתובת כל פיסת קרקע במדי
 ישראל
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הנסח מימי  –הקושאן 
התורכים  

דף וספר











ין ערים ית ב    תוכ
 

ית לגבי גוש הקובעת את , או חלקה /או חלקות ו/ים ו/תוכ
י שימוש הקרקע לרבות   :מאפיי

יה  אחוזי ב
י השימוש   ב"מגורים וכיוצ/ ציבורי : מאפיי

יה  אופי הב
ית  אופן מימוש  , הפקעות : הוראות מיוחדות לגבי התוכ

ב"וכיוצ
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וחלוקה מחדש של יחידת גושים איחוד 
 ע"התבחלקות במסגרת או /ו
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 תצהיר רישום
 

ית לאיחוד וחלוקה   ובטאבו בעיריהרישום התוכ
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 30337גוש 
  100) חדשה(חלקה  

 1חלקה תת 
 ר"מ 600שטח החלקה 

יין שטח  וי של הב  ר  "מ 400ב
 ר"מ 100שטח הדירה 

 100/400:חלק הדירה בבעלות הרכוש המשותף 

1 2

3 4
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 ר"מ 600שטח  100חלקה  30337גוש 
 100/400, ר"מ 100דירה  בשטח , קומת קרקע,  1: תת חלקה

 :בעלויות 
 ½  123456. ז.יצחק יצחקי ת
ה יצחקי  ת  ½  345678. ז.ח

 
תא ה , משכ ק מזרחי  -דרגה ראשו ₪  500,000טפחות בסכום של ב

)או ללא הגבלה בסכום(
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התחייבות בכתב  של , הערת אזהרה היא רישום בטאבו
ע מלעשות עסקה לעשות  עסקה במקרקעין או להימ

וע המטרה ברישום הערה כזו היא . במקרקעין עסקה למ
בעת חתימה על הסכם  , למשל. הסותרת את תוכן ההערה

הרוכש זכאי , )או אפילו זיכרון דברים(לרכישת דירה 
,  זאת. מיד לאחר חתימת ההסכם, לרשום הערת אזהרה

וע מבעל הדירה  את האפשרות למכור  ) המוכר(כדי למ
ייה לאדם אחר .אותה דירה פעם ש
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ו יכול בדרךמאחר  ,  כלל לרשום את הדירה על שמו-שהרוכש אי
אלא רק בגמר ביצוע התשלומים ויתר  , מיד עם חתימת ההסכם
כל מה שיש לו עד לרישום הדירה על שמו , ההתחייבויות שבהסכם

ו לבין המוכר כדי לשפר את המצב ולהעבירו מהרמה  . הוא חוזה בי
ית"החוזית בלבד לרמה  יי ה " (ק שתחול לא רק יחסים שבין הקו

באה הערת האזהרה  ) אלא גם כלפי צדדים שלישיים, למוכר
למשל  (מי שזכאי לרשום את הערת האזהרה לטובתו . ורישומה

ה שיש לו חוזה לרכישת דירה יכול לרשום את ההערה גם ללא  ) קו
י  הערת אזהרה יכולה . לעסקהצורך בקבלת הסכמת הצד הש

היא יכולה להירשם  : אבל לא רק, להירשם על בעלות בקרקע
אה, שאילה, שכירות, במקרים של חכירהגם  ,  זיקת ה

תא זכות     קדימה או משכ
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כס כמו דירה או   יין יכולות להיות אך ורק ל הצמדות שטחים בב
 :משרד
 ר"מ 600שטח  100חלקה  30337גוש 

 100/400, ר"מ 100דירה  בשטח , קומת קרקע,  1: תת חלקה
 1/1ר "מ 400גג בשטח : הצמדה

 :בעלויות 
 ½  123456. ז.יצחק יצחקי ת
ה יצחקי  ת  ½  345678. ז.ח

תא ה , משכ ק מזרחי טפחות בסכום של  -דרגה ראשו ₪  500,000ב
 )או ללא הגבלה בסכום(

)צמוד לדירה והעלות עליה כוללת גם אותו 1/1הגג כולו (



ין כסים בב  .הסכם השיתוף בין ה

י מרכיבים  :מורכב מש

ון מצוי   מוסכם/ תק

 תשריט בית משותף
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