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 חבר לשכת שמאי מקרקעי בישראל        
Member of the Real Estate Appraisers Association in Israel 

 
 
 

 ,לקוח וגולש נכבד
 
 

ייתן לך כלים פשוטים ובסיסיים ויסייע לך  , שנבנה במיוחד עבורך,קצר זהאני מקווה שטופס 
ת הגדולה ביותר במהלך הבסיסי בטרם קבלת ההחלטה הפיננסי" סט הבדיקות"לבצע את 

 .חייך
 
 

כשהם עצמם  טרם רכישת נכס י שומע לקוחות המצרים על כך שלא נועצו בנולא אחת אנ
 .היו משיגים הרבה יותר לתמורה ששילמו,  עשו כךמעידים כי לו 

 
 

 .משרדנו עומד לרשותך, בכל שאלה או בקשת עזרה
 
 

" מוצרים ושרותים"ום תחת כותרת את זכותך לקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלגם תוכל לנצל 
 .  באתר משרדנו On-lineשם ניתן למצוא את טופס הפנייה המקוון לקבלת ייעוץ 

 
 ! ומושכלת  ורכישה מוצלחתאנו מאחלים לך הצלחה 

 
 

 ,שלך בנאמנות      
 

  שמאי מקרקעין -         חיים אטקין     
 ישמאי רכוש ואלמנטר                 
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 _________________________:כתובת_______________________:נכסמהות ה
 

 ______________________________)שלט ,חבר,עיתון, מתווך(הגענו אליו באמצעות 
 

 _______________________________________________:מחיר מבוקש והערות
 

 _________________________חורג מהתקציב שלי ב[ ] במסגרת התקציב שלי    [ ] 
 

 ______________________________: בוצע ביום ובשעה,  ביום חול, ביקור באור יום
 

האם קיימת תחנת ? האם התריסים והחלונות היו פתוחים או סגורים : (האם נשמע רעש
 __________________________________)ס אחר"גן משחקים בי,  סמוכהאוטובוס

 
 _________________________________:בוצע ביום ובשעה, חולביום , ביקור בערב

 
האם קיימת תחנת ? האם התריסים והחלונות היו פתוחים או סגורים : (האם נשמע רעש

 ___________________________________)ס אחר"גן משחקים בי,  סמוכה אוטובוס
 

 _______________________________סקירת הנכס הבניין והחצר בכל היקפוממצאי 
 

  ______________________________________________:תיאור חדר המדרגות
 

 _____________________________________________:שיחה ועד הבית/ ביקור 
 

 _________________________________________:תיאור האזור ומבנים שכנים
 

____________________________________________________________ 
 

 _______________________________ ריחות חריגים בדרך אל ומהנכס או בקרבתו
 

 _______:מעלית___________ : מספר דיירים בבניין________ : מספר קומות בבניין
 

___________ :התאמה להיתר_______: בדיקת תיק הבניין___________ :גיל הבניין
 _________) :נסח טאבו ( נסח רישום _____ ___:הבנייה

 
 ___________________: קומה__________:מספר חדרים_______ : שטח הדירה

 
 _______________________________________:השירותיםוי הרחצה /תיאור חדר

 
_____________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________:רשתהשקעה בשיפוץ הנד
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 __________________________________________________:תיאור המטבח
 

 __________________________________________________:תיאור הריצוף
 

 ___________________ ) תקשורת, מערכות מיזוג הסקה אזעקה: (השקעות קיימות במבנה
 
____________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________:תיאור כללי של הדירה
 

_____________________________________________________________ 
 

 __________________:דירות בשכירות בבניין _______________________:חנייה
 

 _______________________:חשבון ארנונה_______________________ :כיוונים
 

 ________________________________________________________:שכנים
 

 _______________________________________________: בקרבת מקוםילדים
 

 ________________________________)בתי ספר גני ילדים חנויות ( מתקני ציבור 
 

 ________________________________________:גן ילדים/ ס " לבימסלול בטוח
 
 

מדידת רעש ומיפוי לאורך היממה מדידת , מדידת זיהום אוויר ומיפוי לאורך היממה ( :סקר איכות סביבה
 ____________________________________________ ) ובדיקת קרקע ופליטת גזים

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 ) ניתן להזמין את ביצוע סקר איכות סביבה ממשרדנו  (
 

 ___________________________: שנבדקו בוועדה המקומיתתכניות בינוי עתידיות
 

____________________________________________________________ 
 

איסוף נתונים , מודעות באינטרנט, מודעות בעיתונים, סקר מחירים שנערך במשרדי תיווך
 :והעלה כי המחיר המבוקש באזור הוא כדלקמןמשלטי מכירה התלויים על בתים 

 
 ___________:  שווי הנכס צריך להיות__________:לחדר__________ :ר"למ
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 :סיכום והתרשמות כללית
 
 

 ______________________________________________:נדרשתהשיפוץ העלות 
 

  :ציון כללי לנכס
 

 !חייב להיות שלי  -[ ] 
 

 !זו התאבדות .  חורג מהתקציב שלי-[ ] 
 

 פוץ שצריך לעשות שם אדיר מתאים אך השי -[ ] 
 

   .. .. .... צריך לחשוב -[ ] 
 

 ! שהשונאים שלי יגורו שם  -[ ] 
 
 

 __________________________________:הערות ונקודות למשא ומתן עם המוכר
 

____________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________:הערות אחרות
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 


