
 
 

 
 

 נדרשות טרום חתימת הסכםפעולות  –קנייה בטוחה צ'ק ליסט 

 לאתר גוש וחלקה באמצעות הפורטל הגיאוגרפי הלאומי .1
מימון בנקאי יקת ההון העצמי, כלית ומימון לדירה" לבד"בדיקה כללמלא קובץ  .2

 .ויתר ההיבטים הכלכלייםנדרש 
לבדוק את התב"ע שחלה על החלקה הספציפית ועל החלקות הסמוכות )ייעודי  .3

 .קרקע(
 סת לחלקה הספציפית.חייתאר של העיר מתלבדוק כיצד תכנית המ .4
ה המתייחסות לחלקה הספציפית או לסביבה לבדוק האם יש תכניות בהפקד .5

 .הקרובה
 .לקבל אישור עקרוני למשכנתא .6
 לבדוק על מי יישא בהיטל במידה ויהיה. –לבדוק האם צפוי לחול היטל השבחה  .7
 .להזמין נסח טאבו מרוכז או רגיל .8
 :או במחלקת הנדסה בעירייה GIS-לבדוק תיק בניין ב .9

a. לבדוק התאמה של ההיתר למצב הפיזי ולשלול חריגות בנייה. 
b. וגדר כמבנה מסוכןלבדוק האם המבנה מ. 
c. לעיין ביתר המסמכים המצויים בתיק הבניין. 

 :, לעיין ולבחון התאמה למצב הפיזי ולהיתר הבנייהלהזמין תיק בית משותף .11
a. תקנון בית משותף. 
b. צו רישום בית משותף. 
c. בית המשותףתשריט ה. 

שאין שכנים שבגללם לא יהיה כדאי לוודא  –להכיר את כל השכנים בבניין  .11
 לקנות.

 מערכות הדירה.בדיקת  – לקבלת דוח "בדק בית" להזמין מהנדס לדירה .12
להזמין שמאי מקרקעין אשר מקובל על הבנקים למשנכתאות לביצוע שומה  .13

 .מורחבת
 .מכרהסכם  –תיקונים והערות \לחבור לעו"ד מקרקעין לבחינה .14
במידה ומתגלה ליקוי בתחום ספציפי לדוגמא רטיבות יהיה צורך להזמין בעל  .15

 מקצוע שזה תחום התמחותו לחוות דעת ולקבלת הצעת מחיר לתיקון.
 .דמגרש יש להזמין מודרכישת במידה ומדובר ב .16

 



 
 

 
 

ולבקש  או פינוי בינוי יש לבדוק 38במידה ומדובר בבניין עם פוטנציאל לתמ"א  .17
 :המעידים על סטטוס הפרויקטלקבל מסמכים 

a. ול החברה היזמיתהאם נבחר עו"ד לייצוג הדיירים מ. 
b. וכן האם כל הדיירים במידה  – האם נחתם הסכם מול עו"ד לייצוג הדיירים

לם חתמו להבין בכמה מדובר ביחס לכלל ומדוע לא חתמו, במידה ולא כו
 .חתמו

c. האם נחתם הסכם מול החברה היזמית לביצוע הפרויקט. 
d.  האם כל הדיירים חתמו, במידה ולא כולם חתמו להבין בכמה מדובר ביחס

 לכלל ומדוע לא חתמו.
e. האם הוגשה בקשה להיתר. 

 stone.co.il/tools-https://www.mileלהלן לינק להזמנת המסמכים הנדרשים: 
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