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 סוג השומה .1

  .1הוועדה לתקינה שמאיתשל  1מבוססת הנחה כמשמעותה בתקן שומת מקרקעין 
 

 מזמין השומהזהות  .2

 גבעת שמואל. עיריית 
 

 מטרת השומה .3

"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין  - של הוועדה לתקינה שמאית 21שומת מבוססת הנחה כמשמעותה בתקן 
בדיקה שמאית  -לתקן חלק א' השומה הינה לפי  בינוי".  -המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי 

 , אשר פרטיו כמתואר להלן.גיורא, גבעת שמואלכלכלית לתכנית מוצעת לפינוי בינוי במתחם 
 

 המועד הקובע .4

 יכת חוות הדעת. המועד הקובע לשומה הינו מועד ער
 

  מועד הביקור במתחם וזהות המבקר .5

 .18/11/2018 -ביקור במתחם נערך ביום 

 מקרקעין.איל קלודובסקי, שמאי   -עורך הביקור 
 

 המתחםפרטי  .6

  6189   -גוש 

 553,870-898,1103   -חלקות 

 ונםד 50 -כ  -שטח המתחם 

 ממזרח רחוב הזיתים, מצפון רחוב הנשיא,  -כלהלן מתחם קרקע התחום    -מיקום 
 . 4מדרום בניה צמ"ק ברחוב יהודה הלוי, ממערב שטח חיץ פתוח הגובל בכביש      

  522הכוללים  "אייץ",מבני  3מעל קומת קרקע, קומות  3מבני שיכון בגובה  19  -הבינוי במתחם כיום 
 מבנים מסחריים, מגרש ריק בייעוד מגורים ב', ושטחי ציבור. 2בנוסף יח"ד,      

 מ"ר בניה רוויה, ע"פ נתוני ארנונה.  33,712 -כ   -שטח בנוי למגורים כיום 

  1,019מגדלי מגורים ומבנים בבניה מרקמית שיכללו  6הריסת הקיים ובניית    -התכנון המוצע 
 למעט ) קומות 25מ"ר, במבנים בגובה עד  88 -יח"ד בשטח ממוצע עיקרי של כ     
  מגדל -בנוסף נוספות.  יח"ד 366השלמה אשר יכללו מגרשי ו, (1החרגה בתא שטח      
 . יםומגרשים ציבוריקומות קרקע מסחריות  תעסוקה     

 .  יםפרטימדינת ישראל ויחידות הרשומות כבתים משותפים בבעלות    -זכויות בקרקע 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .דירות התמורה בנויות ומושלמותההנחה עליה מבוססת השומה הינה כי   1
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 אור הנכס והסביבהית .7

 מתחם גיורא 7.1

 כללי 7.1.1

 מבנים בבניה ותיקה. 22 -יח"ד ב 552הנדון כולל פינוי של  המתחם

הבנוי סביב חצר י ם מהווים כיום מבנן הומוגנ, חמישה מתוכמתחמי משנהלשישה המתחם חולק 
הזית ממזרח, הנשיא המתחם כלוא בין רחובות . פנימית, המתחם המזרחי ביותר כולל בינוי שונה

 ממערב.  4מצפון, בניה צמ"ק הבנוי לאורך רחוב יהודה הלוי, וכביש 

- חלקות 6189גוש המתחם ידוע כ. 4כביש מס' העיר בסמוך לבצפון מערב מיקום המתחם, 
   גבעת שמואל., גיוראמתחם , 553,870-898,1103

 

 השטח הבנוי 7.1.2

ערכנו ניתוח של השטחים הבנויים לפי היתרי בניה שניתנו במתחם בשילוב נתוני ארנונה שנתקבלו 
 .לפי נתונים אלו גבעת שמואלמעיריית 

  -הקיימות, בחלוקה לתחום תאי השטח המתוכננים הינו כלהלן  ידותהיחשטח 
 
 

 

 

 

 

 

  ב משני תאי שטח לפיפ הוראות התכנית כל מתחם התחדשות עירונית יהיה מורכע" -הערה 
 . 1+6,2+5,3+4 החלוקה שלהלן    

  

 מסחר סה"כ שטח דירות מס' דירות תא שטח
 מ"ר 115 מ"ר 6,273 109 1
  מ"ר 5,982 96 2
  מ"ר 5,221 85 3
  מ"ר 4,914 80 4
  מ"ר 5,016 84 5
 מ"ר  180 מ"ר 6,316 98 6

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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 חלקי הנכס ומצב פיזי 7.1.3

 -תחומה כלהלן הקרובה לרגולרית טרפזית המתחם מהווה שטח קרקע רציף שצורתו 
 .  א ומעברו בניה חדשה יותרירחוב הנש   -מצפון 

 . שטחים לא מפותחיםהזיתים ומעברו רחוב  -ממזרח 
 .   הבנויים לאורך רחוב יהודה הלוי שמדרום להםבתים צמודי קרקע   -מדרום 

 .     4שטח פתוח החוצץ בין המתחם לכביש  -ממערב 
קומות, בין המבנים דרכים,  4הבניה במתחם ותיקה במבנים טוריים ושאינם טוריים בגובה 

 ושטח חניה. מבני מסחר שטחים פתוחים 
 

 הפרטים הטכניים של המתחם
 דונם.  50 -כ -שטח המתחם 

  552 -מס' יח"ד 
 22 -מס מבנים 
 בניה רוויה, ע"פ נתוני ארנונה. מ"ר 33,712כ   -מגורים  -שטח בנוי 

 בניה מסחרית, ע"פ נתוני ארנונה.  מ"ר 415כ  -מסחר    
 הבניה ותיקה ומצבה הפיזי ירוד ותואם את גילה.  -מצב פיזי 

 י כנסת, גני בת -הכוללים בין היתר ציבור בניני חלקות בשימוש  4המתחם כולל   -ציבורי 
 . הזהב גילילדים ו    

 
 מגרשי השלמה  -מתחם הנשיא מזרח  7.2

 כללי 7.2.1

לגבול עם בצמוד העיר  מזרחבצפון ה ממיקו דונם.  27 -בשטח כפנויה מהווה חלקה אחת  המתחם
   גבעת שמואל., הנשיא מזרחמתחם , 31 החלק 6392גוש המתחם ידוע כפתח תקווה. 

המתחם מהווה שטח קרקע החלק פנויה ברובה. בשטח שאריות שונות ומספר מבנים פשוטים. 
 -רציף שצורתו קרובה לרגולרית טרפזית התחומה כלהלן 

   העיר פתח תקווה. א ומעברו ירחוב הנש   -מצפון 
 . שטח פנוי -ממזרח 
    ובניה רוויה מבנים חדשים.  בתים צמודי קרקע  -מדרום 

  .     4ח פתוח החוצץ בין המתחם לכביש שט -ממערב 
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 תיאור הסביבה 7.3

 ., בחלק הוותיק של העירגיורא, בצפון מערב גבעת שמואלסביבת הנכס מהווה את שכונת המגורים 
 . במגדלים חדשה יותרמדרום בניה צמודת קרקע ומצפון בניה רוויה 

רחוב . החוצה את כל רוחבה של העיר הנשיא מהווה ציר תנועה מרכזי בציר צפון מזרח דרום מערברחוב 
היציאה מהעיר לכיוון את שדרות לוחמי הגטאות עם יהודה הלוי מהווה ציר תנועה פנימי צר המחבר 

 . 4כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . סכמתים המתחמים על גבי המפה סימוני -ה הער
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מתחם 
 גיורא

מתחם 
 הנשיא מזרח
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 מצב תכנוני  .8

 מצב תכנוני מאושר 8.1

 כדלקמן: הנוגעות לקרקע חלות התכניות הנדון על הנכס
פרסום  שם תכנית

 למתן תוקף
 קטע מתשריט התכנית מהות התכנית

 1820י.פ.  853ממ/
מיום 

05/05/72 

מטרת התכנית, בין 
מתן תוקף  -היתר 

לחלק מתכנית 
 . 853ממ/

מבני המגורים הכלולים 
בתכנית שבנדן סומנו 
בתכנית בייעוד מגורים 
ג'. זכויות הבניה יהיו 
לפי תכנית בנוי 
שתאושר ע"י הוועדה 

  המקומית. 
     

 3237י.פ.  10001ממ/
מיום 

11/08/85 

התכנית קובעת הוראות 
טחי גגות בדבר ש

המשמשים מרפסות 
פתוחות ללא קירוי, 

 .הבניהמחוץ לאחוזי 

  

 3282י.פ.  10005ממ/
מיום 

19/12/85 

התכנית קובעת הוראות 
קומת  תבני בדבר 

עמודים מפולשת 
 בבתים משותפים.

 

 3282י.פ.  10002ממ/
מיום 

19/12/85 

  -מטרת התכנית 
קביעת הוראות בניה 

 לגימור גגות.

 

 3317י.פ.  950ממ/
מיום 

31/03/86 

התכנית מהווה את 
תכנית המתאר התקפה 

 לגבעת שמואל. 
התכנית אינה משנה או 

עבור קובעת הוראות 
 מתחם גיורא. 

מתחם הנשיא מזרח 
מסומן לייעוד מבני 

  ציבור.

 
 3487י.פ.  10006ממ/

מיום 
23/09/87 

התכנית קובעת הוראות 
בדבר קירוי חיצוני 

 בבתים צמודי קרקע. 

 

 3574י.פ.  10008ממ/
מיום 

31/07/88 

התכנית קובעת הוראות 
בדבר קירות חוצצים 

 בין חצרות. 

 

 3654י.פ  2/1004ממ/
מיום 

04/05/89 

התכנית קובעת הוראות 
 בדבר בניית מרתפים. 

 

 4421י.פ.  3098ממ/במ/
מיום 

30/06/96 

מטרת התכנית, בין 
"שינוי יעוד  -היתר 

קרקע חקלאית לבניית 
  יח"ד...". 688

מתחם הנשיא מזרח 
מיועד למגורים ב' עבור 

 יח"ד.  18

 
 6563י.פ.  3180ממ/

מיום 
12/03/13 

התכנית קובעת הוראות 
 בדבר בניה על גגות. 
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 ינוי הקייםהב 8.2

 -מניתוח נתוני ארנונה שהתקבלו מעיריית גבעת שמואל עולים הנתונים שלהלן 

מס' יח"ד בשטח יח"דשטח בנויחלקה
עד 53 מ"ר

שטח כולל יח"ד 
קטנות

מס' יח"ד גדולות 
מ 53 מ"ר

שטח יח"ד 
גדולות

5,105 מ''ר1,16879 מ''ר6,27310930 מ''ר870

4,714 מ''ר1,26869 מ''ר5,9829627 מ''ר875

4,507 מ''ר71470 מ''ר5,2218515 מ''ר879

4,154 מ''ר76064 מ''ר4,9148016 מ''ר881

3,992 מ''ר1,02462 מ''ר5,0168422 מ''ר884

2,127 מ''ר10032 מ''ר2,227353 מ''ר886

2,079 מ''ר032 מ''ר2,079320 מ''ר888

2,000 מ''ר031 מ''ר2,000310 מ''ר890

 28,678 מ''ר5,034439 מ''ר33,712552113 מ''רסה"כ 
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 התכנון המוצע 8.3

 . 04/04/2019לצורך עריכת חוות הדעת הוצגו בפני הוראות תכנית נכונות לתאריך 

 -התכנית כוללת שלושה חלקים הנפרדים ביניהם 

 מתחם גיורא עצמו המיועד לביצוע הליך התחדשות עירונית.  .א

 אזרחי המיועד בעיקרו לשימושים ציבוריים.מתחם  .ב

 המיועד בעיקרו לצורך מגרשי השלמה למתחם גיורא.  רחזהנשיא ממתחם  .ג

המורכב עוסקת בכלכליות של פרויקט מתחם גיורא והיא מתייחסת למתחם גיורא בשלמות חוות הדעת 
 ושלושה מארבעה תאי השטח במתחם המגורים המיועד כהשלמה למתחם גיורא 1-6מתאי שטח 

 -. להלן פרטי התכנון העקרוניים לשטח הנדון 7-9המוגדרים כתאי שטח 

יח"ד נוספות אשר ישמשו כהשלמה למתחם  366ובמתחם האזרחי  יח"ד 1019במתחם גיורא יכללו  .1
 גיורא. 

  מ"ר פלדלדת ליח"ד.  100ר שהם מ" 88 -כ –שטח עיקרי ליח"ד  .2

 +גג. 28ק+עד הבניה גובה  .3
 . ברוטו מ"ר מסחר 4,960 -ו ברוטו מ"ר 27,000תעסוקה בהיקף עילי של  .4

 15%מ"ר, בנוסף,  120חניות ליח"ד מעל  1.5 -חניה אחת ליח"ד רגילה ולפי  מרתפי חניה מחושבים .5

 45 -. שטח מקום חניה מקובלים םתקנילפי . החניה עבור שטחי המסחר והתעסוקה חניות אורחים
 . על בסיס תכנון בפועלמ"ר 

 תוספת שטחי ציבור.  .6

 

 

 

 

 

  

 גיורא
 אזרחי

הנשיא 
 מזרח
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  המשפטיותהזכויות  .9

  משותפיםמידע כללי מפנקס בתים  9.1

 - 2עולים הפרטים שלהלן ,2017/12/19מתאריך  העתקי רישום מרוכז מפנקס בתים משותפיםב מעיון
 

 
 עקרונות עסקה 9.2

המפורטת בתמורה ת מלוא זכויותיהם במקרקעין היזם רוכש מן הדיירים א -ות העסקה מה
  -להלן

  .מ"ר משטח הדירה הקיימת 18הגדול ב דירה חדשה בשטח  -הדירה  - תמורה לדיירים
 מ"ר. 12תוספת מרפסת בשטח   -מרפסות  

 חניה אחת במרתף.  - הצמדות  
 דמ"ש לתקופת הבניה תשלום כל המיסים והערבויות בעסקה,  -שונות  

 עו"ד,  –במידת הצורך, תשלום בגין העברות, כיסוי עלויות יועצים   
 מפקח, שמאי.    
  

 

  

                                                           
 . 6189מתייחס רק לחלקות סחירות בתחום התכנית המשתתפות באיזונים. כל החלקות בגוש   2
 מתייחס למס' יח"ד ללא חלקת משנה רכוש משותף.   3

שטח  חלקה
 החלקה

חלקות 
 3משנה

שטח 
יח' /יח"ד

 מסחרית

 ותהער בעלות
 

  פרטית   מ"ר 1,198 553
 
 
 
 

כמפורט בטבלאות 
 ההקצאה המצורפות

 לחוות דעת זן.

  מ"ר  21.5-54.5 112 מ"ר 5,091 870
 
 
 

מדינת ישראל עם ובלי חכירות 
 ופרטי. 

 מ"ר 36-54.5 92 מ"ר 5,791 875
 מ"ר 36-54.5 84 מ"ר  5,283 879
 מ"ר  24-57 86 מ"ר  4,907 881
 מ"ר 36-54.5 82 מ"ר  5,917 884
 מ"ר  51-69.3 32 מ"ר  1,536 886
 מ"ר  51-69.3 32 מ"ר 1,848 888
 מ"ר  51-69.3 32 מ"ר 1,304 890
 מ"ר 30 6 מ"ר 426 892

 מ"ר  57.56 2 מ"ר  231 1103
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  נתונים להערכת השווי .10

 עסקאות בדירות דומות בסביבה 10.1

אותרו תחת ההגדרות להלן נתוני דירות חדשות מהסביבה שאותרו במאגר מס שבח. העסקאות שלהלן 
  -שלהלן 

 ואילך. 2017נבנו משנת  -

 . 2018שנת מתחילת  בוצעו -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

"  ח ת    ח          ח            ח   
006191-0070-000-0021/05/2018₪ 3,003,0002018''  146₪ 20,568

006191-0070-004-0620/06/2018₪ 1,913,2542015''  78₪ 24,529

006191-0070-004-1310/06/2018₪ 2,322,0002018''  113₪ 20,549

006191-0070-017-0031/05/2018₪ 2,341,0002015''  113₪ 20,717

006191-0070-021-0012/08/2018₪ 2,450,0002015''  113₪ 21,681

006191-0071-000-0001/07/2018₪ 1,945,0002018''  87₪ 22,356

006191-0071-001-5014/06/2018₪ 1,945,0002018''  78₪ 24,936

006191-0071-044-0017/04/2018₪ 2,975,0002018''  146₪ 20,377

006191-0071-046-0021/05/2018₪ 1,955,0002018''  78₪ 25,064

006191-0071-053-0031/05/2018₪ 2,609,0002015''  130₪ 20,069

006191-0071-058-0005/06/2018₪ 1,995,0002018''  78₪ 25,577

  ₪ 22,402

"  ח ת    ח          ח            ח   
006369-0312-000-0030/05/2018₪ 1,825,8042018''  85₪ 21,480

006369-0312-000-0022/08/2018₪ 2,690,0142018''  150₪ 17,933

006369-0312-018-1322/05/2018₪ 2,730,0002018''  150₪ 18,200

006369-0312-019-2912/06/2018₪ 2,625,8022018''  145₪ 18,109

006369-0312-019-7225/06/2018₪ 2,265,8022018''  110₪ 20,598

006369-0312-028-0006/09/2018₪ 2,505,8022018''  130₪ 19,275

006369-0312-048-0009/05/2018₪ 4,650,0002018''  195₪ 23,846

006369-0312-048-0003/06/2018₪ 2,170,8002018''  110₪ 19,735

006369-0312-097-0005/07/2018₪ 3,070,0002018''  150₪ 20,467

006369-0312-104-1924/07/2018₪ 3,050,0002018''  150₪ 20,333

006369-0312-107-0016/04/2018₪ 2,850,0002018''  145₪ 19,655

006369-0312-109-0024/05/2018₪ 4,500,0002018''  205₪ 21,951

006369-0312-109-1824/07/2018₪ 4,600,0002018''  205₪ 22,439

006369-0312-110-0006/09/2018₪ 4,700,0002018''  210₪ 22,381

  ₪ 20,457

"  ח ת    ח          ח            ח   
006369-0333-009-2217/05/2018₪ 2,680,0002017''  143₪ 18,741

006369-0333-011-0023/07/2018₪ 1,856,3992018''  81₪ 22,919

006369-0333-019-0024/07/2018₪ 1,852,9992017''  81₪ 22,877

006369-0333-046-0003/06/2018₪ 2,329,9992017''  107₪ 21,776

006369-0333-050-0029/05/2018₪ 2,586,0002018''  139₪ 18,604

006369-0333-051-0014/06/2018₪ 2,350,0002017''  107₪ 21,963

006369-0334-056-0008/07/2018₪ 2,333,9992017''  107₪ 21,813

006369-0360-000-0006/08/2018₪ 2,799,6132018''  156₪ 17,946

006369-0360-000-0013/08/2018₪ 2,618,7162018''  158₪ 16,574

006369-0360-009-0025/07/2018₪ 1,836,9062018''  81₪ 22,678

006369-0360-009-1603/08/2018₪ 1,852,9992018''  81₪ 22,877

006369-0360-009-2122/08/2018₪ 1,892,9992017''  81₪ 23,370

006369-0360-009-2410/08/2018₪ 1,939,9992017''  81₪ 23,951

006369-0360-009-2617/08/2018₪ 1,891,0002017''  81₪ 23,346

006369-0360-009-4010/08/2018₪ 2,552,7742018''  139₪ 18,365

006369-0360-010-0031/07/2018₪ 2,780,7642017''  156₪ 17,825

  ₪ 20,977

ת 
  

 ח   - 
ש בני ח

ת      
 -    
בני 

ש ח

ת     -  
 בני 
ש ח
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 מחירי מכירה לדירות חדשות ניתוח 11.1

 -העסקאות שפורטו לעיל מתייחסות לדירות העונות על הנתונים שלהלן )על בסיס נתוני מס שבח( 
 .  2018שנת במהלך  -מועד עסקה  

 האחרונות.  בשנתיים בניה  -גיל הדירה 

מחיר הפרויקט
ממוצע

התאמה 
למועד

התאמה 
לגודל דירות

התאמה 
לבניה חדשה

מקדם 
התאמה

מחיר 
מתואם

22,178 22,40210.9910.990₪ ₪גבעת שמואל החדשה
21,071 20,45711.0311.030₪ ₪אקו רמת הדר

21,606 20,97711.0311.030₪ ₪רמת הדר
 21,618 ₪ממוצע

, בהתחשב במיקום הפרויקט, בגיל הנכסים שבעסקאות ההשוואה ובמועדי העסקאותמניתוח ממוצע 
למ"ר לפי סוג הדירה ₪ אלף  21.600 -העסקאות, סביר לאמוד מחיר מ"ר בנוי ממוצע לפרויקט בגבולות 

  כמפורט בתחשיב המצ"ב.  

 - ערך זה מיוחס למ"ר ממוצע בפרויקט ומביא בחשבון את הנתונים שלהלן
 פער ערכים בין הקומות. .א

 הצמדות לדירות כגון מרפסות וחצרות. .ב

 במחיר מ"ר מובא בחשבון חניה אחת לכל יח"ד.  .ג

 מ"ר בממוצע. 12מ"ר + ממ"ד + מרפסת בשטח  88 -תמהיל דירות בשטח עיקרי של כ .ד

 מכירה מקודמת בהיקף משמעותי כמקובל בפרויקטים של התחדשות עירונית.  .ה
 

 

 הכנסות  11.2

 תכנון 11.4.1

 100 -כלפי שטח ממוצע של ובניה מרקמית ה י שטח הכוללים בניה לגובתא 6הפרויקט יכלול 
יכלל מגדל תעסוקה י. כמו כן הדירות שיתקבלו יתאימו לתכנון מודרני פלדלדת ליח"ד.מ"ר 

למתחם יתווספו  בחזית רחוב הנשיא. מ"ר ברוטו עילי וכן שטחי מסחר שכונתי 27,000הכולל 
בשימושיות שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים  -במתחם יכללו יח"ד במגרשי השלמה.  322

 הדירות ושטחן יתאם למקובל בסביבה.  גבוהה,  תכנון

 לוח זמנים 11.4.2

 . יבוצעו בכל מתחם בנפרדהתחשיב מתבסס על ההנחה שהבניה והשיווק 

 תמהיל 11.4.3

 מפורט בתחשיב המצ"ב לחוות הדעת כנספח.תמהיל דירות מוצע עקרוני וראשוני לשיווק 

 הכנסות 11.4.4

 בתחשיב המצ"ב ניתוח מפורט המביא בחשבון את תמהיל 
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 וצאותה 11.3

 מלבד חובות , על היזםבפרויקט יחולו עלויות כי כל ה 21שבהוראות תקן השומה מבוססת על ההנחה 
 . וכיו"בחוב ארנונה, חובות מס  -שיחולו על הדיירים כגון 

 עלויות הבניה  10.4.1

למ"ר בבניה ₪  4,100 -במגדל ו למ"ר₪  4,700 -עלויות הבניה הישירות לפרויקט הינן בשיעור 
למ"ר ₪  4,400עלות בניה לתעסוקה לפי מפרט לפי גובה וסוג מבנה. . ערך זה משקלל מרקמית
עלויות . למ"ר₪  2,500בניית מרתפים )מחסנים וחניות( למ"ר שירות. ₪  4,000 -עיקרי ו

 פות מפורטות בתחשיב המצ"ב. מרפסות, ועקי
 

 מימון 10.4.2

כמפורט בתחשיב המצורף לחוות הדעת.  מימון הפרויקט הבחשבון הינ שתובאת נוספת עלו
לעניין זה הובא גם בחשבון כי כמקובל בפרויקט של התחדשות עירונית תהיה בפרויקט,  כאמור 

 מכירה מוקדמת בהיקפים משמעותיים.  
 

 םתמורה לדיירי 10.4.3

  -התמורה לדיירים תכלול 

 מרפסת לדירה תתווסף . מ"ר משטח הדירה הקיימת 18בשטח הגדול ב  דירה -הדירה 
 חניה במרתף. -כמו כן יוצמדו  מ"ר. 12בשטח    

 תשלום כל המיסים והערבויות בעסקה, דמ"ש לתקופת הבניה במידת הצורך,  -שונות 
 עו"ד, מפקח, שמאי.  -תשלום בגין העברות, כיסוי עלויות יועצים    
 

 מיסוי 10.4.4

 -תשלומי מס כלהלן  נכללוככלל התחשיב מבוסס על פטור מלא מתשלום לרשויות המס. 

 עבור השטח הנוסף  אגרות בניה והיטלי פיתוחהיטל השבחה וכן   - לרשות המקומית
 לסה"כ השטח הבנוי כיום.    

 כיום ניתן לפי החוק לקזז עלויות המע"מ ולפיכך הללו    - מע"מ  -למדינה 
 לא הובאו  בחשבון בתחשיב.       

 שווי  -כה לחוק מיסוי מקרקעין  49ע"פ הוראות סעיף   -מס רכישה       
 המכירה של זכות במקרקעין שרכש היזם, לצורך         
 חישוב מס הרכישה, הוא כלל התמורות שנדרש לשלם         
  .בשל רכישת הזכות במתחם        

 הונח פטור מדירה אחת לכל  21על פי הוראות תקן  -מס שבח     
 דייר מתפנה.       

 לא רלוונטי    -רמ"י 

 מטלות 10.4.5

 תשלום בגין מגרשי השלמה. 
 

 רווח יזם 11.4

חוות הדעת מניחה רווח יזמי של . 25%הובא בחשבון רווח יזמי מינימאלי בשיעור  21תקן ע"פ הוראות 
 ור פטור מהיטל השבחה. אישנתון זה מבוסס על בלבד.  18% -כ
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 עקרונות גורמים ושיקולים .11

כשהן בנויות החדשות בפרויקט ירות דהאת שווי השוק במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של להעריך  בואיב
בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים  תיהבא. הפינוי בינוילהסכם  19.2ת סעיף והורא יומושלמות ע"

 שלהלן:

 של גבעת שמואל. קהוותיבחלק הובא בחשבון מיקום המתחם  11.1

 .וכיו"ב קומה, חזיתותשטח בנוי,  -המתוכננים ים הובאו בחשבון נתוניו הפיזיים של הנכס 11.2

 .8.2בסעיף הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס כמפורט  11.3

 .  8.3הובאו בחשבון היתרים למבנים הקיימים במתחם במצב הקיים וכמפורט בסעיף  11.4

, ואת במסגרת בית משותף הרשומה בטאבוכבעלות פרטית  בנכסיםהובא בחשבון מצב הזכויות  11.5
 .9כמפורט בסעיף לדיירים בהתאם להנחיות הרשות המקומית התמורה 

  .10, הכל כמפורט בסעיף שווי, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשותהובאו בחשבון נתוני השוואה להערכת ה 11.6

 ומתאימות לאכלוס. ההערכה מתייחסת לדירות החדשות כשהן בנויות בשלמות  11.7

 . מועד עריכתה - ההערכה נכונה למועד הקובע לחוות דעת זו 11.8

 טור מהיטל השבחה. הובאה בחשבון התחייבות הרשות המקומית למתן פ 11.9

 .בנכס, כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד, חזקה, או צד שלישי הדייריםההערכה הינה לזכויות  11.10

 א' של הועדה לתקינה שמאית. 11כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס'  ההערכה 11.11
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 השומה .12

, נכון למועד הקובע לחוות דעת זו רווחיות הפרויקטלאור הגורמים והשיקולים שלעיל, הגעתי לכלל דעה כי 
 -להלן הינו כמפורט 

 

 
 

 הצהרות וחתימה .13

 , בבעלי הזכויות בה או במזמין העבודה.חוות הדעתהנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי במקרקעין נשוא 
 

, תקנות שמאי המקרקעין 1965 -הדו"ח הוכן על פי הוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 
 המקצועיים של הוועדה לתקינה שמאית.  ועל פי התקנים 1966 -)אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום,
 

 ארז כהן
 שמאי מקרקעין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוט
 .רווחיות הפרויקטתחשיב  -

י ינ י   "552

ש י ח  "1385

ח י    י / בינ ינ  2.5

90.0 יח" ש  

ח 18.0 יח" ש  

) " 1493.0 "  ח"          )  ת    

ח י    י / בינ ינ  2.7

י שי  י  833י 

י י  י ח  "₪ 2,087,406,591
-   "₪ 1,770,769,334

יי י ב 316,637,257 ₪ ח

י ח  17.9%שי 

שבח    חת     י 
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      :
      "  " 

    119 ''12.0 ''₪ 2,470,000₪ 20,744
     140 ''0.0 ''₪ 3,220,000₪ 22,971

 3  79 ''10.0 ''₪ 1,810,000₪ 23,004
 4  114 ''11.5 ''₪ 2,460,000₪ 21,600
 5  128 ''13.0 ''₪ 2,710,000₪ 21,168

24,978 3,910,000₪ ₪'' 30.0'' 157 פ 
   

21,746 ₪ע 21,600 ₪    1
  ' :  

ע 17%"ע 

  
  

/"/  

 
/"/ 

   ""    "  "
   1131130₪ 0₪ 0₪ 0

     2692690₪ 0₪ 0₪ 0
   1701700₪ 0₪ 0₪ 0

    1710171₪ 2,470,000₪ 422,370,000₪ 361,000,000
     15015₪ 3,220,000₪ 48,300,000₪ 41,282,051

 3  1760176₪ 1,810,000₪ 318,560,000₪ 272,273,504
 4  2760276₪ 2,460,000₪ 678,960,000₪ 580,307,692
 5  1590159₪ 2,710,000₪ 430,890,000₪ 368,282,051

120,307,692 140,760,000₪ 3,910,000₪ 36036₪ פ 
"1385552833₪ 2,039,840,000₪ 1,743,452,991

  4,960 ''546 ''4,414 ''₪ 19,200₪ 84,753,600
  27,000 ''0 ''27,000 ''₪ 9,600₪ 259,200,000

"     , "₪ 2,087,406,591

ע " פ    72

   :
פ    .  " 1    " 2       1  GOVMAP

2
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  ' : 

1 .   
  ("/") "

פ   "552₪ 15,000₪ 8,280,000
960,000 400₪ ₪'' 2,400" פ 

"₪ 9,240,00011160000

2 .  :
  ("/") "

402,146,348 4,700₪ ₪'' 85,563" פ ע   
213,356,199 4,100₪ ₪'' 52,038" פ ע  

  "4,960 ''₪ 4,000₪ 19,840,000
89,100,000 4,400₪ ₪'' 20,250"  ע

   "6,750 ''₪ 4,000₪ 27,000,000
פ פ  "16,757 ''₪ 1,700₪ 28,486,900

ע ,, 145,916,200 4,700₪ ₪'' 31,046" ע 
ע ,, 76,850,400 4,100₪ ₪'' 18,744" ע 

   1303פ   50,947,200 139,200₪ ₪'' 366"ע    
 

8,800,000 1,100,000₪ 8₪"ע ע    
   2,520,000 4,200₪ ₪'' 600"ע  

 "99,900 ''₪ 2,500₪ 249,750,000
"₪ 1,314,713,2471241406180

3 . :
  ("/") "

פ   ₪ 76,185,119
ע  1385₪ 10,000₪ 13,850,000

 "1385₪ 3,500₪ 4,847,500
 /25,210 ''₪ 45₪ 1,134,450

פ  ₪ 2,087,406,5912.0%₪ 41,748,132
  ₪ 1,314,713,2473.0%₪ 39,441,397

38,756,960 2,039,840,0001.90%₪ ₪" ע"
"₪ 1,314,713,2475.0%₪ 65,735,662

"₪ 281,699,221268517648.6

4 . 
  ("/") "

35%-    פ 41,040,000 216,000₪ 190₪"  "

ע 1,520,000 8,000₪ 190₪"  /פ/ 
ע ע /  פ  +    1,448,000 4,000₪ 362₪"פ   

   
 5   ₪ 300פ 9,936,000 18,000₪ 552₪" 

"₪ 53,944,00052128000

5 .  (      )
  ("/") "

     - 6%פ 23,990,400 480,000₪ 833₪"ע (  )  
  

  0

  "  
"₪ 23,990,40042019200
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6 . 
"

₪ 1,683,586,867
40%₪ 673,434,747

4%

4.5

₪ 60,609,127

  
"

0.90%₪ 1,744,195,994₪ 15,697,764
1.00%₪ 41,040,000₪ 410,400
0.3%₪ 1,744,195,994₪ 5,232,588
0.3%₪ 1,744,195,994₪ 5,232,588

₪ 26,573,340

( "    ( 1+2+3+4+5+6₪ 1,770,769,334

  ' : 
פ"   552

"  1385

ע /  פ    2.5

ע"פ  90.0  ע 

18.0  ע "פ 

" "  (  ")1493.0

ע /  פ    2.7
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01/08/2017נכון לתאריךפ תעריפי הועדה"טבלת חישוב אגרות והיטלים ע

עלות לסעיףתעריף נוכחימחיר בסיסיחידהתאורמספר סעיףסוג
8,877,708 32.30₪ 32.30₪ ₪ר'מבניה חדשה או תוספת בניה1.00.100אגרת בניה

0 0.00₪ 11.20₪ ₪ר"ממים לכל שטח קרקע11.13.02היטלי פיתוח
10,210,739 37.15₪ 37.15₪ ₪ר"מר מבנה"מים לכל מ11.13.03היטלי פיתוח

11.11.01היטלי פיתוח
ר קרקע לרבות "ביוב לכל מ

0 0.00₪ 13.37₪ ₪ר"מהחלק שעומד מבנה
18,365,587 66.82₪ 66.82₪ ₪ר"מר שטח בניה"ביוב לכל מ11.11.02היטלי פיתוח
0 0.00₪ 44.82₪ ₪ר"מר משטח הקרקע"כביש לכל מ6.01היטלי פיתוח
20,490,191 74.55₪ 75.68₪ ₪ר"מר משטח הבנין"כביש לכל מ6.02היטלי פיתוח
0 0.00₪ 22.07₪ ₪ר"מר הקרקע"מדרכה לכל מ7.01היטלי פיתוח
10,095,301 36.73₪ 37.28₪ ₪ר"מר משטח הבנין"מדרכה לכל מ7.02היטלי פיתוח
0 0.00₪ 26.78₪ ₪ר"מר קרקע"פ לכל מ"שצ8.01היטלי פיתוח
6,846,555 24.91₪ 25.29₪ ₪ר"מר משטח הבנין"פ לכל מ"שצ8.02היטלי פיתוח
0 0.00₪ 20.73₪ ₪ר"מר קרקע"תיעול לכל מ5.0.1היטלי פיתוח

5.0.2היטלי פיתוח
ר קרקע לרבות "תיעול לכל מ

1,299,038 44.48₪ 45.15₪ ₪ר"מהחלק שעומד מבנה
76,185,119 ₪כ "סה

נתונים
ר'' מ29,205שטח קרקע לחישוב

שטח בנוי
ר'' מ204,148שטח עילי מגורים

ר'' מ4,960מסחר
ר'' מ27,000שטח משרדים
ר'' מ99,900שטח מרתפים

ר'' מ34,157קיים
ר'' מ274,852כ שטח בנוי לחישוב אגרות"סה
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