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 2019 אוגוסט 29תאריך:   

 א8491/4/19מספרנו: 

 לכבוד,

 הגב' יפה דיין

 התחדשות עירוניתמנכ"ל א.ב 

 

 התחדשות עירונית בשכונת גיורא גבעת שמואל – 2006ל ''התנגדות לתכנית מוצעת תמ

 6189בגוש  1103-ו 898- 870, 553חלקות 

 6392בגוש  31חלקה 

 מתחם גיורא, גבעת שמואל

הוועדה הננו מגישים בזאת חוות דעתנו המקצועית לעניין שבנדון. ביקרנו בנכס ובמשרדי ך, לבקשת

עיינו בתכניות ובמסמכים הרלוונטיים, ערכנו סקר נתוני שוק ולהלן חוות  גבעת שמואל"המקומית "

  דעתנו:

 :חוות הדעתמטרת  .1

 על מתחם ,התחדשות עירונית – 2006תמ"ל תכנית מספר ההשלכות השמאיות של  בחינת

  .גבעת שמואלבגיורא 

 מועד קובע:     .2

 מועד עריכת חוות הדעת.

 ביקור בנכס:מועד  .3

 25/8/2019נערך ביקור בנכס ביום 
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 :פרטי המקרקעין .4

 קרקע ביעוד מגורים ד', תעסוקה, מבנים -       מהות

 ומוסדות ציבור, שצ''פ ודרכים.         

 6189 -       גוש

 1103, 898 – 870, 553 -       ותחלק

    דונם 50 -כ -     1מתחםהשטח 

 להלן 8כאמור בסעיף  -     זכויות משפטיות

 מתחם גיורא, גבעת שמואל  –הנשיא  רחוב -       מיקום

 

                                              

 .''ISG''עפ''י מדידה גרפית באתר  1

 סביבת נשוא השומה
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 תיאור הסביבה והמקרקעין: .5

, הממוקם ממזרח לכביש ארצי נשוא חוות הדעת ממוקם ברחוב הנשיא, בגבעת שמואל .5.1

 , בקרבת הערים רמת גן, פתח תקווה, קריית אונו וגני תקווה.4מס' 

עם פתח  ימזרח –עם רמת גן, ובצידה הצפון  ימערב –הדרום  ידהשמואל גובלת בצגבעת 

 .תים צמודי קרקע, חדשים לצד ותיקים, בתקווה, ומאופיינת בבניה רוויה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנכס הנדון
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 מתחם גיורא  .5.2

בשטח  6189בגוש  1103, 898 – 870, 553ת המקרקעין שבנדון מהווים את חלקו כאמור,

ברחוב  של העיר גבעת שמואל, מערבי  –ן הצפו בחלקה מיםממוק, ודונם 50 -כולל של כ

תיק של העיר. רחוב הנשיא והמגורים ''גיורא'', בחלק ה מתחםהידוע בשם  –הנשיא 

 . ממערב למזרח מהווה ציר תנועה מרכזי החוצה את רוחבה של העיר

הפיתוח הסביבתי העירוני מלא וכולל, בין היתר, כבישים, מדרכות, תאורת רחוב, 

 תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו''ב.

  –גבולות המתחם הינם כדלקמן 

 .רחוב הנשיא –צפון 

 רחוב יהודה הלוי.ב מבנים צמודי קרקע –דרום 

 ומעברו שטחים לא מפותחים. רחוב הזיתים –מזרח 

 .4שטח פתוח ומעברו כביש ארצי מס'  -מערב

 

 מתחם גיורא
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  2תיאור הבנוי .5.3

 הבניה במתחםמ''ר.  33,712 –יח''ד בשטח בנוי של כ  552מתחם ''גיורא'' כולל 

קומות  4עד  3בני  טוריים,רכבת במבני  מגורים בבנייה רוויה ותיקה מבניב מאופיינת

בתי כנסת, גני ילדים מבני ציבור כגון, , מעטים שימושי מסחרלצד מעל קומת הקרקע, 

מרבית המבנים מהווים מבני רכבות ותיקים הבנויים בצורת "ח", ומצבו  וגיל הזהב.

 הפיזי של המתחם תואם את גילו.

 .שות עירוניתמתחם ''גיורא'' הוכרז על ידי משרד השיכון והבינוי כמתחם להתחד

  ממתחם גיוראתמונות 

 

 

 

                                              

 בהתאם לחוות דעתו של השמאי מר ארז כהן וכפי שעולה מביקור שנערך במקום. 2



 

 

 

7 

 מגרשי השלמה  – "נשיא מזרח"מתחם ה .5.4

, שלושה מתוכם מגרשים שמונההמתחם מהווה שטח קרקע פנוי ברובו ומתוכנן לכלול 

 מיועדים לשמש כמגרשי השלמה לפינוי בינוי. 

 6392בגוש   77, 31, 26צפון העיר, בסמוך לעיר פתח תקווה, בחלקות ההמתחם ממוקם 

 מתחם הנשיא מזרח, גבעת שמואל. 

  –גבולות המתחם הינם כדלקמן 

 רחוב יצחק ויטנברג  –צפון 

 רחוב ש''י עגנון –דרום 

 דרך המלך –מזרח 

 רחוב מנחם בגין  –מערב 

  

 מתחם הנשיא מזרח
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 :מצב תכנוני .6

" ובהתאם גבעת שמואללמידע שנמסר במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה "בהתאם 

משרד הפנים, על המקרקעין  -לפרסומים באתר רשות מקרקעי ישראל ובאתר מנהל התכנון 

  שבנדון, חלות, בין היתר, תכניות בנין עיר הבאות:

 "מצב קיים":

 . 07/09/66, פורסמה למתן תוקף מיום 3/46/1תכנית  .6.1

קביעת תכנית ברת תוקף  –תכנית מטרת ה

ל''שיכון ציבורי'' לביצוע פעולות מדידה ורישום 

 בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

 4 – 3מס' הקומות למגורים עפ''י התכנית הינן 

קומות, קו בניין קדמי כמסומן בתשריט, קו 

 מ', צדדי כמסומן בתשריט. 5בניין אחורי 

   

  .05/05/1972מיום  1820, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 853/ממכנית ת .6.2

 .'''גהתכנית סיווגה את החלקה הנדונה ביעוד ''מגורים 

 מ''ר. 600שטח מגרש מינימלי ב''אזור מגורים ג''' הוא 

 זכויות הבניה יקבעו עפ''י תכנית בינוי שתאושר על ידי הועדה המקומית.

 התכנית תשריט 

 

 

 

 המתחם שבנדון 
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, פורסמה למתן תוקף מיום 3/46/2תכנית  .6.3

17/05/1979. 

תוקף  תקביעת תכנית בר –מטרת התכנית 

לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום 

 בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק. 

 

 עפ''י תשריט התכנית, המתחם מסווג ביעוד אזור מגורים, מסחרי, שצ''פ, דרכים.

 קומות. 4 – 3מספר הקומות הינם 

 .11/08/1985מיום  3237, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 10001תכנית ממ/ .6.4

קביעת כי שטחי גגות המשמשים מרפסות ללא קירוי וללא פרגולות,  –מטרת התכנית 

 לא נכללים באחוזי בניה. אגרות כן חלות.

 .19/12/1985מיום  3282, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 10005תכנית ממ/ .6.5

 קביעת הוראות בניה לקומת בניה מפולשת בבתים משותפים. –מטרת התכנית 

 .19/12/1985מיום  3282, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 10002תכנית ממ/ .6.6

 קביעת הוראות בניה לגימור גגות. –מטרת התכנית 
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, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 950תכנית ממ/ .6.7

 .31/03/1986מיום  3317

התכנית מהווה את תכנית המתאר התקפה 

לגבעת שמואל. התכנית אינה משנה או 

 קובעת הוראות עבור מתחם גיורא. 

עפ''י תשריט התכנית, מתחם הנשיא מזרח 

 מסומן ליעוד ''מבני ציבור''.

  –מטרת התכנית 

תעשייה ומלאכה, שטחים לבנייני ציבור, שטח  -ם קביעת מיקום לאזורים הבאי -

 ספורט ונופש.ציבורי פתוח, שטח 

הרחבת דרכים קיימות, חיבור אל דרך בר אילן לרחוב הזיתים, סימון שטחי עתודה  -

 לדרך אזורית )כביש קופסאות פח( לדרך ארצית )כביש מכבית( לשטחי ציבור.

 קביעת הוראות בניה.  -

 .23/09/1987מיום  3487, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 10006תכנית ממ/ .6.8

אות בניה לגגון בכניסות לבנייני מגורים צמודי קרקע, קביעת הור –מטרת התכנית 

 משטח ומדרגות כניסה בתחום קו בניה צדדי.

 .31/07/1988, מיום 3574, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 10008תכנית ממ/ .6.9

הרשאת בניית קירות חוצצים בין החצרות של הדירות בתחום מרווחי  –מטרת התכנית 

 הבנייה.

 

 

 מתחם הנשיא מזרח 
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)מגרשי  30/06/1996מיום  4421מה למתן תוקף בי.פ. , פורס3098תכנית ממ/במ/ .6.10

 השלמה(

 שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזורי מגורים, מסחר ושטחים ציבוריים. –מטרת התכנית 

 עפ''י תשריט התכנית, מתחם הנשיא מזרח מיועד לאזור ''מגורים ב''.

  –תשריט התכנית 

 

 12/03/2013מיום  6563, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 3180/תכנית ממ .6.11

שינוי הוראות בניה באזורי מגורים א', ב', ג' בגבעת שמואל להגדלת  –מטרת התכנית 

 ליח''ד בקומה העליונה, בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע.  45שטח הבניה על הגגות עד 

 427-0530014תכנית  .6.12

ק התכנון והבנייה לצורך קידום תכנית פינוי בינוי לחו 77,78פרסום הודעה לפי סעיפים 

הפרסום מעשה כבסיס להפקדה של תכנית בועדה המחוזית, שלא במתחם שכונת גיורא. 

 הופקדה בפועל.

 

 

 מתחם הנשיא מזרח
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 "מצב מוצע":

 26/06/2019מיום  2006תכנית תמל/ .6.13

תכנית זו מוגשת על ידי הרשות המקומית גבעת שמואל וקובעת מסגרת תכנונית לפיתוח 

במערב ורחוב דרך המלך במזרח תוך התאמה  4רוני לאורך רחוב הנשיא בין כביש העי

מ''ר למשרדים  27,000יח''ד,  1,610לעקרונות תכנית המתאר הכוללנית. התכנית כוללת 

יח''ד, שטחי  552מ''ר למסחר מלווה רחוב. מצב הקיים טרם מימוש התכנית:  10,180 -ו

 מסחר ומבני ציבור.

  –לושה מתחמים סמוכים, כדלהלן התכנית כוללת ש

 מתחם גיורא 

דונם מדרום לרחוב הנשיא, המיועד להתחדשות עירונית במבני המתחם.  50 -שטח של כ

במצב הקיים השטח כולל שישה מבני מגורים ותיקים במצב פיסי רעוע סביב חצרות 

פנימיות משותפות, וכן מבנים לשימושי מסחר ומבנים לצרכי ציבור. התכנית קובעת 

בת בינוי חדש למגורים את הריסתם של המבנים הקיימים למעט שני בתי כנסת, לטו

המשלב מגדלים ובניה מרקמית, מגדל תעסוקה בדופן המערבית, רחבה עירונית ומבני 

 ציבור. 

 מתחם אזרחי 

דונם מצפון לרחוב הנשיא, בין רחוב הזיתים במערב ומתחם ''סונג''  28 -שטח של כ

 במזרח. במצב הקיים השטח כולל את רחוב פנינה קליין, מגרשי הטניס של מרכז

 הספורט ושטחים מגוננים. התכנית מייעדת את השטח למבני ציבור ומגורים.

 מתחם הנשיא מזרח 

דונם בין רחוב הנשיא מצפון, רחוב מנחם בגין במערב, רחוב ש''י עגנון  24 –שטח של כ 

בדרום ורחוב דרך המלך במזרח, המיועד לפיתוח עירוני למגורים. שלושה מתוך ארבעת 

 ם זה מיועדים כמגרשי השלמה במתחם גיורא. מגרשי המגורים במתח
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 מטרת התכנית 

יח''ד, שימושי  1,610פיתוח עירוני בשלושה מתחמים לאורך רחוב הנשיא הכוללים  -

מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, כיכר עירונית ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש 

 תושבי העיר.

תנועת ופעילות הולכי רגל הרחבה ושיפור המרחב הציבורי בתחום התכנית בדגש על  -

 ורוכבי האופניים וקישורו למרקמים הקיימים והמתוכננים מסביב לתכנית.

 התחדשות עירונית במתחם גיורא.  -

 עיקרי הוראות התכנית 

שינוי היעודים המאושרים: מגורים ג', מגורים ב', אזור מלאכה ותעשיה, דרכים,  -

 ודרך מאושרת ליעודים הבאים:חניון, מבנה ציבור, מסחר, שביל, שפ''פ, שצ''פ 

מגורים ד', תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, כיכר עירונית, דרך 

 מאושרת/מוצעת, דרך משולבת, שביל.

קביעת הוראות בניה לרבות מספר יח''ד ו/או זכויות בניה, תכסית הבניה, חזיתות  -

 מסחריות, מרווחי בניה, מספר קומות.

 ה, הנחיות לרחובות ומרחבים ציבוריים.קביעת זיקות הנא -

 קביעת מתחמי מימוש. -

 קביעת הנחיות סביבתיות. -

 קביעת תנאים והוראות להיתרי בניה. -

קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, כולל טבלאות הקצאה  -

 ואיזון. 
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 יעודי קרקע ושימושים 

  –מגורים ד' 

והמתקנים הדרושים לרווחת המשתמשים במבנים, מגורים; מסחר; כל החללים 

לרבות: מועדון דיירים, חדר כושר, מחסנים פרטיים ומשותפים, מתקנים ומערכות 

 בלבד יותר גם שימוש למלונאות. 11טכניות, חניה, חדרי אופנים ועגלות; בתא שטח 

  –תעסוקה 

בנים, מסחר; כל החללים והמתקנים הדרושים לרווחת המשתמשים במ  משרדים;

לרבות: מחסנים פרטיים ומשותפים, מתקנים ומערכות טכניות, חניה, חדרי אופנים 

 ועגלות.

  –מבנים ומוסדות ציבור 

שימושי חינוך, ספורט, תרבות, דת, בריאות, רווחה, משרדי רשות מקומית, מעון 

לאנשים עם מוגבלויות, מחסני חירום, שיטור קהילתי, תחנות מקומיות לכיבוי אש, 

שטחים פתוחים לרווחת הקהילה; מתקנים  ר מוגן ו/או מעונות סטודנטים;דיו

מסך כל אחוזי הבניה המותרים במגרש;  20%הנדסיים; מסחר בהיקף שלא יעלה על 

גני ילדים, כיתות לימוד, פעוטונים,  –יותר לשימושים ציבוריים למעט  101תא שטח 

המיועד לאוכלוסיות רגישות  דיור מוגן, טיפות חלב, מועדוניות או כל שימוש אחר

 )ילדים, קשישים, חולים(.

  –שטח ציבורי פתוח 

פארק שכונתי וגינה ציבורית; מבני שירותים כגון מחסנים ושירותים ציבוריים; 

מתקנים נדרשים לשהייה ופעילות בפארק ו/או גינה ציבורית, ומצללות; מתקנים 

 ויסות/השהיה/ איגום למי נהר. מתקני  הנדסיים;
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 תשריט התכנית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתחם גיורא

 מתחם אזרחי

 מתחם הנשיא מזרח 



 

 

 

16 

 סיכום זכויות הבניה 

תא 
 שטח 

 שימוש  יעוד 
גודל מגרש 

 )מ''ר(

שטח עיקרי 
לפי תכנית 

 )מ''ר( 

כמות 
 יח''ד 

מספר 
 קומות

שטחי 
 ממ''ד 

 מגורים ד'  1
 מגורים 

1,593 
10,208 116 31  1,392  

       210 מסחר 

 מגורים ד'  2
 מגורים 

6,592 
18,879 217 25  2,604  

       435 מסחר 

 מגורים ד'  3
 מגורים 

4,798 
15,834 182 25  2,184  

       435 מסחר 

 מגורים ד'  4
 מגורים 

3,467 
11,571 133 25  1,596  

       435 מסחר 

 מגורים ד'  5
 מגורים 

4,457 
10,614 122 25  1,464  

       360 מסחר 

 מגורים ד'  6
 מגורים 

7,013 
21,912 249 25  2,988  

       585 מסחר 

 תעסוקה  21
 משרדים 

2,820 
20,250   27   

       380 מסחר 

 מגורים ד'  7
 מגורים 

3,550 
14,520 165 25  1,980  

       570 מסחר 

 מגורים ד'  8
 מגורים 

3,100 
10,736 122 22  1,464  

       420 מסחר 

 מגורים ד'  9
 מגורים 

3,100 
10,736 122 22  1,464  

       420 מסחר 

10 
  1,464  22 122 10,736 3,126 מגורים  מגורים ד' 

       420  מסחר  
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 צב משפטי:מ .7

  –, הובאו בחשבון הזכויות המשפטיות כדלקמן העירייהשמאי בהתאם לחוות הדעת של 

 מתחם גיורא

 הערות  בעלות  שטח החלקה )מ''ר( חלקה 

 פרטית 1,198 553

כמפורט 
בטבלאות 
ההקצאה 
המצורפות 
למסמכי 
תכנית 

 2006תמל/

870 5,091 

מדינת ישראל 
עם ובלי 

 חכירות ופרטי

875 5,791 

879 5,283 

881 4,907 

884 5,917 

886 1,536 

888 1,848 

890 1,304 

892 426 

1,103 231 

 

 מתחם הנשיא מזרח 

 הערות  בעלות  שטח החלקה )מ''ר( חלקה 

   קק''ל 20,847 31
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 :חוות הדעת .8

התחדשות עירונית  – 2006ל/''כאמור, נתבקשנו לבחון את ההשלכות השמאיות של תכנית תמ

 .גיורא בגבעת שמואל על מתחם

מר ארז  -מטעם העירייה  וכן בחוות דעתו הכלכלית של השמאיעיינו במסמכים הרלוונטיים 

בחנו את ההשלכות השמאיות של התכנית, ולהלן התייחסותנו לתכנית ולחוות הדעת כהן, 

 :הכלכלית

 עירייהשמאי מטעם ה – חוות דעתו של השמאי ארז כהן .9

נו חוות דעתו של השמאי ארז כהן, שנערכה לצורך בחינת הכדאיות הכלכלית יוצגה בפנה

 "פינוי בינוי" במתחם גיורא ולהן עיקרי חוות דעתו:בפרויקט 

 כולל מע"מ – שווי מ''ר בנוי .9.1

 ₪  23,000   -    חדרים 3דירת 

 ₪ 21,600   -    חדרים 4דירת 

 ₪  21,200   -    חדרים 5דירת 

 עלויות בניה ישירות .9.2

 ₪  4,700   -    מ''ר עילי )מגדל(

 ₪  4,100   -   מ''ר עילי )מרקמי(

 שווי קרקע משלימה .9.3

עקב מחסור בקרקע זמינה למגורים, בעיקר במרכזי הערים בארץ, גדל הצורך הלאומי 

בקידום מימוש מיזמי התחדשות עירונית באופן המאפשר ניצול מרבי ומיטבי של 

מגורים. הקצאת מגרשי השלמה לצורך מימוש מיזמי התחדשות הקרקע לטובת 

עירונית, מתבצעת בדרך של מכרז ובפטור ממכרז, ויישום התהליך מתבצע תוך שיתוף 

 פעולה בין רשות מקרקעי ישראל, הרשות להתחדשות עירונית והרשויות המקומיות.

 ₪  50,947,200   -  עלות רכישת מגרשי השלמה
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 היטל השבחהפטור מתשלום  .9.4

השמאי ציין בחוות הדעת כי התחשיב מבוסס על פטור מלא בגין תשלום היטל השבחה 

 וכן אגרות בניה והיטלי פיתוח עבור השטח הנוסף לסה''כ השטח הבנוי כיום. 

 הנחות עבודה שהובאו בחשבון בחוות דעתו  .9.5

 במחיר מ''ר בנוי הובאה בחשבון חניה אחת לכל יח''ד. –חניה  -

מ''ר  12מ''ר + ממ''ד + מרפסת בשטח  88 –ת בשטח עיקרי של כ תמהיל דירו -

 בממוצע.

 בהיקף משמעותי.של דירות המגורים בפרויקט מכירה מוקדמת  -

 הבניה והשיווק יבוצעו בכל מתחם בנפרד. –זמינות  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

שצפויה להתקבל אינה משקפת את הכדאיות הכלכלית  חוות דעתו של השמאי ארז כהן ,להבנתנו

 בפועל בפרויקט מהסיבות שיפורטו להלן:

 :תקבולים צפויים בפרויקט .10

בגבולות לדירות מגורים,  ,קבע שווי ממוצע למ"ר בנוי עירייהה מטעם שמאיכפי שצוין לעיל, ה

  .בגבעת שמואל כיום זאת בהשוואה למספר פרויקטים שנבניםו₪  21,600 של

 ''שיכון ובינוי'',  –''אקו'', ו  ''אפריקה ישראל'', – לן ניתוח עסקאות ההשוואה מהפרויקטיםלה

  , ויפורטו כדלקמן: העירייהשמאי כפי שהובאו בחשבון בשומת 

 חדרים   3דירות  -עסקאות השוואה    

 מחיר למ''ר  קומה חדרים שטח )מ''ר( שווי מכירה בש"ח יום מכירה גוש חלקה

 -פרויקט אפריקה ישראל   
71 - 70חלקות  6191גוש   

08/04/2019  ₪  1,865,000  78 3 7  ₪ 23,910  

01/11/2018  ₪  1,980,000  78 3 15  ₪ 25,385  

07/12/2018  ₪  1,960,003  78 3 8  ₪ 25,128  

29/11/2018  ₪  1,988,000  78 3 10  ₪ 25,487  

31/12/2018  ₪  1,890,000  78 3 4  ₪ 24,231  

06/01/2019  ₪  1,864,000  78 3 5  ₪ 23,897  

21/12/2018  ₪  1,895,000  78 3 5  ₪ 24,295  

27/01/2019  ₪  1,860,000  78 3 3  ₪ 23,846  

29/01/2019  ₪  1,815,000  78 3 3  ₪ 23,269  

19/02/2019  ₪  1,890,000  78 3 6  ₪ 24,231  

21/03/2019  ₪  1,845,000  78 3 6  ₪ 23,654  

01/04/2019  ₪  1,890,000  78 3 2  ₪ 24,231  

07/05/2019  ₪  1,898,000  78 3 8  ₪ 24,333  

31/05/2019  ₪  1,920,000  78 3 9  ₪ 24,615  

6369/312 

30/05/2018  ₪  1,825,804  85 3 7  ₪ 21,480  

28/10/2018  ₪  1,800,000  82 3 6  ₪ 21,951  

20/12/2018  ₪  1,850,000  82 3 8  ₪ 22,561  

24/01/2019  ₪  1,915,803  82 3 14  ₪ 23,363  

03/02/2019  ₪  1,905,803  82 3 13  ₪ 23,242  

05/07/2019  ₪  1,985,803  87 3 17  ₪ 22,825  

פרויקט שיכון ובינוי 
6369/360 

03/08/2018  ₪  1,852,999  81 3 4  ₪ 22,877  

25/07/2018  ₪  1,836,906  81 3 2  ₪ 22,678  

17/08/2018  ₪  1,891,000  81 3 6  ₪ 23,346  

10/08/2018  ₪  1,939,999  81 3 5  ₪ 23,951  

22/08/2018  ₪  1,892,999  81 3 5  ₪ 23,370  

23/10/2018  ₪  1,852,999  81 3 1  ₪ 22,877  

24/10/2018  ₪  1,852,999  81 3 1  ₪ 22,877  

 ₪.  23,500בגבולות של חד' הינו  3לדירות י מניתוח עסקאות ההשוואה עולה כי שווי מ"ר בנו   
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 חדרים   4דירות  -עסקאות השוואה    

 ₪. 21,000הינו בגבולות של  חד' 4לדירות  מניתוח העסקאות עולה, כי שווי מ''ר בנוי 

  

 מחיר למ''ר  קומה חדרים שטח )מ'''ר( שווי מכירה בש"ח יום מכירה גוש חלקה

6191/70 

14/11/2018  ₪ 2,555,000  113 4.5 7  ₪ 22,611  

16/12/2018  ₪ 2,390,000  113 4.5 5  ₪ 21,150  

07/05/2019  ₪ 2,311,012  113 4.5 4  ₪ 20,451  

19/05/2019  ₪ 2,435,000  113 4.5 7  ₪ 21,549  

26/05/2019  ₪ 2,428,000  113 4.5 11  ₪ 21,487  

24/05/2019  ₪ 2,410,000  113 4.5 8   ₪ 21,327  

6369/312 

03/06/2018  ₪ 2,170,800  110 4 8  ₪ 19,735  

25/06/2018  ₪ 2,265,803  110 4 12  ₪ 20,598  

16/01/2019  ₪ 2,905,803  144 4 13  ₪ 20,179  

15/03/2019  ₪ 2,215,803  112 4 9  ₪ 19,784  

22/03/2019  ₪ 2,305,802  111 4 11  ₪ 20,773  

16/04/2019  ₪ 2,305,803  112 4 10  ₪ 20,588  

6369/360 

30/12/2018  ₪ 2,343,704  107 4 12  ₪ 21,904  

16/04/2019  ₪ 2,299,999  107 4 10  ₪ 21,495  

16/01/2019  ₪ 2,367,838  107 4 13  ₪ 22,129  

25/02/2019  ₪ 2,370,000  107 4 14  ₪ 22,150  
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 חדרים   5דירות  -עסקאות השוואה     

 מחיר למ''ר  קומה חדרים שטח )מ''ר( שווי מכירה בש"ח יום מכירה גוש חלקה

6191/70-71 

12/09/2018  ₪ 2,700,000  133 5 15  ₪ 20,301  

06/11/2018  ₪ 2,625,000  133 5 10  ₪ 19,737  

03/12/2018  ₪ 2,630,000  130 5 15  ₪ 20,231  

11/03/2019  ₪ 2,859,999  133 5.5 6  ₪ 21,504  

20/03/2019  ₪ 2,700,000  133 5.5 2  ₪ 20,301  

27/03/2019  ₪ 2,987,500  146 5 8  ₪ 20,462  

05/04/2019  ₪ 2,550,000  133 5.5 1  ₪ 19,173  

07/04/2019  ₪ 2,734,400  133 5 14  ₪ 20,559  

15/04/2019  ₪ 2,945,000  133 5.5 10  ₪ 22,143  

17/05/2019  ₪ 2,588,000  133 5.5 5  ₪ 19,459  

28/06/2019  ₪ 2,707,000  133 5 13  ₪ 20,353  

14/07/2019  ₪ 2,693,000  130 5 13  ₪ 20,715  

6369/312 

28/03/2018  ₪ 2,420,000  130 5 4  ₪ 18,615  

06/09/2018  ₪ 2,505,803  130 5 5  ₪ 19,275  

17/09/2018  ₪ 2,655,803  130 5 15  ₪ 20,429  

27/03/2019  ₪ 2,580,802  129 5 11  ₪ 20,006  

03/06/2019  ₪ 2,780,000  130 5 18  ₪ 21,385  

6369/360 

25/03/2019  ₪ 2,558,999  139 5 9  ₪ 18,410  

10/08/2018  ₪ 2,552,774  139 5 8  ₪ 18,365  

19/08/2018  ₪ 2,559,128  139 5 8  ₪ 18,411  

22/10/2018  ₪ 2,443,759  125 5 8  ₪ 19,550  

11/12/2018  ₪ 2,481,864  125 5 9  ₪ 19,855  

15/02/2019  ₪ 2,479,000  125 5 9  ₪ 19,832  

28/03/2019  ₪ 2,619,965  125 5 10  ₪ 20,960  

 ₪. 20,000 הינו בגבולות של חד' 5לדירות  מניתוח העסקאות עולה כי שווי מ"ר בנוי
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 הכלכלית השווי למ''ר בנוי שנקבע בחוות הדעתלכאורה  מניתוח עסקאות ההשוואה עולה כי 

השווי בעסקאות ההשוואה שהוצגו תואם את גם אם הינו ברף הגבוה, של השמאי מר ארז כהן, 

השווי לפיכך, ו, לא ערך התאמות מתבקשות לנשוא השומה העירייה שמאי ,, אולםלעיל

 מהסיבות, אינו תואם את השווי בפועלשכללי''  –''רעיוני שווי  בחוות דעתו, הינוהתקבל ש

 שיפורטו להלן:

 חניה .10.1

למרבית  דחניה אחמקום א בחשבון יבה ,הכלכלית ובחוות דעתהשמאי מטעם העירייה, 

 .יח"ד

נתוני ההשוואה אשר הובאו בחשבון בחוות הדעת הכלכלית, כי , מבדיקה שערכנו עולה 

 .יח"דלכל  החנימקומות  שני מגלמים

הביא השומה, ולערוך התאמה לנשוא היה ל עירייהלאור האמור, להבנתנו על שמאי ה

 בגין מקום חניה אחד. לכל יח"ד₪  75,000-מלית בגובה של כיבחשבון הפחתה מינ

מקומות חניה, חוסר בבגין בתמורה המתקבלת כי הבאה בחשבון של הפחתה  ,יצוין

תה את הרווחיות בפרויקט ימבלי להביא בחשבון שינויים בפרמטרים נוספים, מפח

 .3%בשיעור של 

 מחסן  .10.2

לא מתוכננים  נראה כיות התב"ע וכפי שנמסר ממזמיני חוות הדעת, מעיון בהורא

 מחסנים בתחום הפרויקט.

חדרים, אשר הובאו בחשבון  5-ו 4מבדיקה שערכנו עולה, כי נתוני ההשוואה לדירות 

 בחוות הדעת הכלכלית, מגלמים הצמדה למחסן.

להביא ו ,לערוך התאמה לנשוא השומה היה עירייהעל שמאי ה לאור האמור לעיל, 

₪  60,000-בגובה של כ בפרויקט, חדרים 5-ו 4מלית לכל דירות יבחשבון הפחתה מינ

 בגין החוסר במחסן.

בגין חוסר במחסנים, מבלי להביא בתמורה כי הבאה בחשבון של הפחתה  ,יצוין

 .2%בחשבון פרמטרים נוספים, מפחיתה את הרווחיות הצפויה בפרויקט בשיעור של 
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 ומיקום צפיפות .10.3

, מתחם גיורא, הממוקם בצפון מערב העיר בסמוך 2006ל/''תמעפ''י התכנון בתכנית 

 צפיפותב, יח''ד בשישה מגדלים ובנייה מרקמית 1,019, מיועד לבנייה של 4לכביש 

  !!!יח''ד לדונם 51מתוכננת של 

כי שיעור הצפיפות בתכניות מהם הובאו בחשבון נתוני ההשוואה  ,מבדיקה שערכנו עולה

 בשומת הועדה, הינו נמוך משמעותית כפי שיפורט להלן:

 ,יח''ד 695 -זכויות בניה ל - פרויקט ''אפריקה ישראל'' -  427-0218768תכנית   -

 נטו. יח''ד לדונם 29צפיפות של  קובעתו ממוקם בצפון גבעת שמואל

-זכויות בניה ל - לאזור דרום גבעת שמואלכוללת תכנית  -  427-0139089תכנית  -

פרויקט זיתוני )-טים של חברת גינדי קיח"ד, בין היתר, נבנים בימים אלו פרוי 1,800

צפיפות של  וקובעת (, וחברת שיכון ובינוי )פרויקט "חלומות גבעת שמואל"( ''אקו'

 .3יח''ד לדונם 30

להביא בחשבון הפחתה בגין הצפיפות הגבוהה  עירייההיה על שמאי ה ,האמורלאור 

את נתוני  בחשבון בחוות דעתוהביא  נדון ביחס לצפיפות במתחמים מהםשבבמתחם 

כל  עמודבגין צפיפות צריכה ל, בשווי הדירות הפחתה מינימלית ,להבנתנו ההשוואה.

 .2%-שיעור של כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 יח"ד. 33-חברת שיכון ובינוי אישרה תכנית חדשה בתחום הפרויקט שהגדילה את הצפיפות נטו ל 3
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 היצע  .10.4

הביא בחשבון בחוות דעתו,  כי שיווק הדירות ב"מצב עירייה שמאי הכפי שצוין לעיל, 

 ערך בנפרד לכל אחד מהמתחמים וכי בכל מתחם ימכרו דירות ב"פריסייל"יהחדש", י

 בהתאם למקובל בפרויקטים פינוי בינוי. בהיקף משמעותי

אינן  עירייהלהבנתנו וכפי שיפורט להלן, הנחות העבודה שהביא בחשבון שמאי ה 

וככל שימומשו ואינן מגולמות בעסקאות ההשוואה שהוצגו בחוות דעתו, רות סבי

 עלולות להשפיע על שווי התמורה הצפויה בפרויקט כפי שיפורט להלן:

 היצע הדירות בגבעת שמואל 

מספר פרויקטים בעיר הנמצאים בשלבי בניה  נכון למועד עריכת חוות הדעת, נבנים

  :, בין היתרים של העירהצפוניו יםהדרומיבאזורים  התחלתיים ומתקדמים,

 .יח"ד 700-פרויקט "סביוני גבעת שמואל" של חברת אפריקה ישראל הכולל כ -

 יח''ד. 320 -פרויקט "חלומות גבעת שמואל" של חברת שיכון ובינוי הכולל כ -

 .יח"ד 228-", הכולל כ"גינדי זיתוניפרויקט "אקו" של חברת  -

 יח''ד. 107 –כ ינדי החזקות הכולל פרויקט בניין הלאום של חברת ג -

 יח''ד. 117 –כ  פרויקט "צמרות דן" של חברת חן ואיתי גינדי  הכולל -

לבניה בבניה  זמיניםמגרשים  14-בתחום תכנית המשולש הדרומי ישנם עדיין כבנוסף, 

 יח"ד לפני תוספת שבס( שטרם החלה הבניה בתחומם. 1150-רוויה )סה"כ כ

)טרם פורסמה ברשומות(,  427-0397299 תכנית למתן תוקף לאחרונה אושרהכן, כמו 

, צפונית ממתחם נשוא השומה מ' 220 –הממוקמת בצפון גבעת שמואל ובמרחק של כ 

 יח''ד מיוחדות. 350–וכ יח''ד 686בהיקף של 

של דירות מגורים הן בתחום גבעת שמואל קיים היצע נרחב  כי ,מהאמור לעיל עולה

 בצפון הגבעה.בדרום הגבעה והן 
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מ' מהפרויקט שבנדון משווק בימים אלו פרויקט של  500-כפי שצוין לעיל, במרחק של כ

-427תכנית  ה למתן תוקףראושיח"ד וכן לאחרונה  700 -אפריקה ישראל  הכולל כ

 יח"ד. 700-כוללת כו מ' מהפרויקט 200 -במרחק של כהממוקמת   0397299

מתוכננים יאושרו ויתווספו לפרויקטים הקיימים בכפוף להנחת עבודה כי הפרויקטים ה

עד  יגדל משמעותית ושיווק הפרויקט נשוא השומה בשלושההיצע הדיור בעיר  בעיר,

גרום לעודף היצע ועודף תחרות בפרויקט במתחם נשוא פרויקטים נפרדים י ארבעה

על מחירי הדיור ועל הכדאיות  וישירה עלול להשפיע במידה רבה, מה שחוות הדעת

 . טהכלכלית בפרויק

של שמאי  בחוות הדעת הכלכלית צגועסקאות ההשוואה אשר הובעניין זה יש לציין כי 

אף  חלקםו בניה מתקדמים בשלביפרויקטים הנמצאים הובאו בחשבון מ ,עירייהה

 . )אפריקה ישראל( לקראת אכלוס

בכל  ת עבודה כיהשמאי מטעם העירייה, ערך את השומה בכפוף להנח יתרה מזאת,

. לחוות הדעת של שמאי 11.1 )סעיף  בהיקף משמעותי מתחם ימכרו דירות ב"פריסייל"

 בהתאם למקובל בפרויקטים פינוי בינוי.העירייה( 

 מגלמותה, אינן ימחירי הדירות כפי שנקבעו בשומת השמאי מטעם העירי ,להבנתנו

מרבית הדירות שהוצגו בשומת שמאי העירייה, משקפות דחיה של כאמור, הנחה זו )

ברור כי מחיר הדירות ו (אכלוס מיידישנה עד שנתים עד האכלוס ובחלק מהמקרים אף 

במכירת הדירות ב"פריסייל" יהיה נמוך ממחירי הדירות כפי שצוינו בחוות דעתו של 

 שמאי העירייה.

להביא בחשבון הפחתה בשווי התמורה לאור האמור, להבנתנו על שמאי הועדה היה  

בגין ההיצע הקיים והצפוי  4%עד  3%הצפויה להתקבל בשיעור מינימלי בטווח שבין 

וכן לאור העובדה כי נתוני ההשוואה אינם משקפים מכירה , בסביבת הנכס

 ב"פריסייל".
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 אופי התכנון בשכונה  .10.5

בהתאם לתשריט שוואה. שונה ביחס לנתוני הה והבינוי במתחם נשוא השומה הינ אופי

ם וללא התכנית, מתחם נשוא השומה מתוכנן בצורת בינוי של טור אחד ללא שצ''פי

 של מבני הציבור לעומת נתוני ההשוואה.  מיטביתכנון 

נתוני ההשוואה בחוות כי המתחמים  מהם הובאו בחשבון   ,מסקירה שערכנו עולה

שצ''פים ומבני ללים שילוב של וכומיטבי  אופןבמתוכננים  הדעת של שמאי העירייה,

 הציבור.

 תכנון מיטבי של השכונה, דירות שפונות לפארקים –''אפריקה ישראל'' פרויקט 

  שילובם של מבני ציבור במתחם, רצועות גינון לאורך המגרשים., ולשטחי ציבור פתוחים

 

שטחי ציבור פתוחים ומבני ציבור שמשולבים  –''אקו''  –''שיכון ובינוי'' ו פרויקטים 

מבני ציבור הצמודים ומבני המגורים לאורך כחלק מהשכונה, רצועות שצ''פים 

  לבניינים.

 

 מתחם אפריקה ישראל

 מתחם שיכון ובינוי  מתחם אקו
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בפרויקטים ברחבי העיר  לעיל, מבני הציבור והשצ''פים צויןכפי ש – מתחם נשוא השומה 

משולבים בתכנון מיטבי ביחד עם מבני המגורים. עפ''י תשריט התכנית לפרויקט המתוכנן, 

 מבני הציבור וכי שצ''פיםכמעט ולא מתוכננים  נשוא השומהבמתחם ניתן לראות כי 

ממתחם ''גיורא'' ובשטחים קטנים ביחס  יםומרוחק יםנפרד מיםבמתח הינם המתוכננים

  .השוואהלנתוני ה

מתוכננים על חשבון הפארק המרכזי בגבעת גיורא בעניין זה יש לציין, כי מבני הציבור במתחם 

, יום העצמאותהופעות בו נערכות ההופעות המרכזיות של העיר במהלך השנה, לרבות  שמואל

 וכיוצ"ב.  הופעות סוף הקיץ

 

   

 

 

 

 

 

  שטח התכנית שטחי השצ''פ באחוזים מכלל בחינת  

 29.11%  -       "אפריקה ישראלמתחם " 

 16.43%  -  " )תכנית המשולש הדרומי(אקו", "שיכון ובינוימתחם " 

 3.28%  -         נשוא חוות הדעת 

השומה, צריכה להבנתנו, הפחתה מינימלית בגין אופי התכנון במתחם נשוא  -לאור האמור  

 .2% -להיות בשיעור של כ

 

 

 

 גיוראמתחם 

 מתחם הנשיא מזרח 

 מתחם אזרחי
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 שטחי למסחר  –תקבולים נוספים בפרויקט  .10.6

למ"ר בנוי ₪  19,200השמאי מטעם העירייה אמד את השטחים המסחריים לפי שווי של 

 למ"ר(.₪  120)משקף דמי שכירות חודשיים של 

 מסחר.יצוין כי שמאי העירייה לא הציג בחוות דעתו נתוני השוואה לשטחי  

 מהיכרותנו את שוק שטחי המסחר בגבעת שמואל, עולה כי קיים היצע של שטחי מסחר. 

ניתן להביא לדוגמא את פרויקט "סונג טאואר" הממוקם בחלקו המזרחי של רחוב  

הנשיא, שהוקם כבר לפני מספר שנים וכולל קומת קרקע מסחרית ועד היום טרם 

 אוכלסו כל שטחי המסחר בפרויקט.

את, בסמוך לפרויקט שבנדון מתוכנן הקמת פרויקט של מסחר ומשרדים יתרה מז 

 .90-בהיקף גדול, בהתאם לתכנית שאושרה בסוף שנות ה

לאור האמור, השווי שקבע שמאי מטעם העירייה לשטחי המסחר אינו סביר ואינו משקף 

 את היצע שטחי המסחר הקיים והמתוכנן.

 בלבד.₪  15,000 - ד על כלהבנתנו, שווי למ"ר בנוי מסחרי צפוי לעמו

 ₪  84,753,600            - הכנסות צפויות בפרויקט ממסחר לשיטת שמאי העירייה

 ₪  66,210,000  -למ"ר בנוי ₪  15,000לפי שווי של  הכנסות צפויות בפרויקט ממסחר
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  צפוי ווחיותצפי הכנסות בפרויקט ושיעור ר סיכום .10.7

 ערךלא כן העירייה לא הביא בחשבון פרמטרים מהותיים וכפי שצוין לעיל, שמאי 

 התאמות לנשוא השומה, בין היתר, בגין צפיפות, היצע, אופי התכנון, חניות ומחסנים.

 על שמאי העירייה היה להביא בחשבון הפחתה בשווי הדירות בגין הפרמטרים הבאים:

העירייה לא הביא  לעיל, שמאי 10.3 – 10.2כפי שצוין בסעיפים  – חניות ומחסנים -

בחשבון כי נתוני ההשוואה מגלמים שני מקומות חניה ומחסן, לעומת נשוא השומה 

 שמגלם מקום חניה אחד בלבד וללא מחסן.

היה על שמאי העירייה להביא בחשבון לעיל,  10.4כפי שצוין בסעיף  – צפיפות -

 יח''ד 30אל מול צפיפות של  בנשוא חוות הדעתיח''ד  51בגין צפיפות של התאמה 

 בנתוני ההשוואה.

הפחתה בגין  ביא בחשבוןלא השמאי העירייה לעיל,  10.5כפי שצוין בסעיף  – היצע -

מאושרות, הן מתכניות תכניות הדירות הקיים בעיר, הן כתוצאה מעודף היצע 

הצפויות להתאשר והן כתוצאה מהיצע הדירות בפרויקט עצמו שכפי שהובא בחשבון 

  ת דעתו, מתוכנן להיבנות בשלושה פרויקטים נפרדים.ע"י שמאי העירייה בחוו

 שמאי העירייה לא הביא בחשבון לעיל,  10.6כפי שצוין בסעיף  – אופי התכנון -

ה )כפי הפחתה בגין אופי התכנון בנשוא השומה אל מול אופי התכנון בנתוני ההשווא

במתחמים מהם הובאו בחשבון נתוני ההשוואה גבוה  שצוין לעיל, שיעור השצ"פ

  משמעותית מנשוא חוות הדעת(.

בגין צפיפות, היצע ואופי  ההפחתה המינימלי שיעורלאור האמור לעיל, להבנתנו 

 .10%עד  7%-צריך לעמוד על כהתכנון 

העובדה כי בנשוא השומה להביא בחשבון הפחתה בגין  על שמאי העירייה היה בנוסף, 

ת נתוני ממחסן, לעו הצמדה של ללאוננת הצמדה של מקום חניה אחד בלבד מתוכ

כפי שצוין לעיל, שווי לחניה הינו   .ההשוואה המגלמים שני מקומות חניה ומחסן

כמו כן על שמאי  ₪.  60,000בגבולות של הינו  4ושווי למחסן₪  75,000 בגבולות של

 בלבד.₪  15,000לות של העירייה להביא בחשבון שווי למ"ר בנוי בגבום מטע

                                              

 בדירות שלושה חדרים אין צורך להפחית שווי למחסן. 4
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ומבלי אשר צוינו לעיל, הפחתות ההצפויה בפרויקט לאחר להלן סה''כ הרווחיות  .10.8

 להביא בחשבון פרמטרים נוספים:

 הכנסות ממכירת דירות:

 

 

 ₪ 1,535,000,000     -    דירותסה"כ תקבולים צפויים ממכירת 

 ₪ 66,000,000     - למ"ר בנוי(₪  15,000סה"כ תקבולים צפויים ממסחר )לפי 

 ₪ 259,200,000    - סה"כ תקבולים צפויים משטחי משרדים )שמאי העירייה(

 ₪ 1,860,000,000     -     סה"כ הכנסות צפויות בפרויקט

 ₪ 1,783,000,000 -  העירייהלשיטת שמאי מטעם  –סה"כ עלויות בניה 

 ₪ 77,000,000 -      סה"כ רווח צפוי בפרויקט

 4% -      שיעור רווחיות צפוי בפרויקט

יובהר ויודגש כי כפי שיפורט בהמשך חוות הדעת, אנו חלוקים גם על פרמטרים 

 דמי השכירות וכיוצ"ב. ,נוספים כגון עלות בניה ישירה, עלויות פיתוח

שיעור הרווחיות האמור לעיל הובא בחשבון בהתייחס לעלויות הבניה כפי שנקבעו ע"י 

השמאי מטעם העירייה. כפי שיפורט בהמשך, הבאה בחשבון של פרמטרים נוספים 

 .לרווחיות שלילית בפרויקטמפחיתה את שיעור הרווחיות ואף מביאה את הפרויקט 

 

                                              

 מההכנסות לשיטת שמאי העירייה. 7%הפחתה של  5
 יח''ד )דירות היזם בפרויקט( ₪833 *  75,000לעיל, הובאה בחשבון הפחתה של  11.2כפי שצוין בסעיף  6
 דירות היזם בפרויקט ללא דירות שלושה חדרים(.יח''ד ) ₪657 *  60,000לעיל, הובאה בחשבון הפחתה של  11.3כפי שצוין בסעיף  7

 1,760,000,000 היריילשיטת שמאי הע ממכירת דירותסך ההכנסות 

 תההפחה לאחר יריילשיטת שמאי הע ממכירת דירותסך ההכנסות 
 %7 - 5בגין צפיפות, היצע ואופי התכנון

₪ 1,637,000,000 

  (62,475,000 ₪)   6הפחתה בגין מקומות חניה

  (39,420,000 ₪ )  7הפחתה בגין מחסנים

סה''כ הכנסות צפויות ממכירת דירות בפרויקט ולאחר הפחתות 
 )ללא מע''מ(

1,535,250,000  ₪  
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 : עלויות בנייה צפויות בפרויקט .11

  -שירה עלות בניה י .11.1

בהתאם לתחשיב הכלכלי שצורף לחוות דעתו של השמאי ארז כהן, הובאה בחשבון עלות 

 ומאפייניו. , תוך אי מתן התייחסות לנתוני הפרויקטעילי למ''ר₪  4,700בניה ישירה של 

כאמור, נתוני  ההשוואה של שמאי העירייה הובאו בחשבון מפרויקטים שונים בגבעת 

גבוהה, הכוללים, בין היתר, מיזוג אוויר, אסלות תלויות,  שמואל הבנויים ברמת גמר

 , לובי מפואר וכיוצ"ב.80*80ריצוף 

את רמת  שמאי העירייה אינה משקפת,  עלות הבניה הישירה שהביא בחשבוןלהבנתנו, 

 הגמר המקובלת בפרויקטים בגבעת שמואל.

 24מות עד קו 16בן , עלות בנייה ישירה למבנה 2019בהתאם למחירון דקל ממרץ 

 .למ''ר ברוטו₪  5,000-כ הינה, בסטנדרט בניה גבוה, 8קומות

להבנתנו ולאור העובדה כי עסקאות ההשוואה שהביא בחשבון שמאי העירייה בחוות 

דעתו הינם מפרויקטים בעלי סטנדרט בניה גבוה, היה עליו להביא בחשבון עלות בניה 

 למ"ר עילי, לא כולל מע"מ.₪  5,000 של ישירה מינימלית

 ₪  1,318,926,797 -   עפ''י שמאי העירייהסה''כ עלות בניה ישירה 

 ₪  1,472,797,800 -   בהתאם למחירון דקלסה''כ עלות בניה ישירה 

 ₪  153,000,000 -      בעליות הבניה  סה''כ הפרש 

 

 

                                              

 קומות תואם את הבינוי בנשוא השומה. 24 – 16להבנתנו, מבנה בן  8
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  –עלויות פיתוח  .11.2

בהתאם לתחשיב הכלכלי שצורף לחוות דעתו של שמאי העירייה, הובאה בחשבון עלות 

 בגבעת שמואל הינן עלויות הפיתוח  כי  ,מבדיקה שערכנו עולהלמ''ר. ₪  280פיתוח של 

 למ''ר. ₪  330בגבולות של 

 מ''ר 275,748  -   שטח בנוי לחישוב עלויות פיתוח

 ₪ 76,429,379  - רייהסה''כ עלויות פיתוח בהתאם לשמאי העי

 ₪  91,000,000  -  למ''ר₪  330 לפיסה''כ עלויות פיתוח 

  ₪  14,500,000  -      סה''כ הפרש 

לאור האמור לעיל, יש להוסיף לעלויות הבניה את ההפרש בין העלויות פיתוח 

 הרלוונטיות לבין עלויות הפיתוח שהובאו לשיטת שמאי העירייה.  
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 שכ''ד דיור חלוף .11.3

בהתאם לתחשיב הכלכלי שצורף לחוות דעתו של שמאי העירייה, הובאו בחשבון דמ''ש 

 .47,040,000וסה''כ דמ''ש לכל התקופה בסך של  לחודש₪  2,800לדיור חלוף בסך של 

אינם משקפים את דמ''ש בפועל. להלן שהובאו בחשבון בחוות דעתו, להבנתנו, דמ''ש 

 נשוא השומה: ובמתחם גיורא סביבת הנכסב לדירותהיצע דמי השכירות 

דמ''ש המבוקשים והנהוגים בסביבת הנכס נשוא  מסקר המחירים שערכנו עולה כי  

ודמ"ש שקבע השמאי מטעם העירייה בסך  ₪ 3,600בגבולות של ות הדעת הינם וח

 לחודש אינם סבירים ואינם משקפים את דמי השכירות הראויים בשוק.₪  2,800של 

 

 

 

 שטח )מ''ר( קומה מס' חדרים רחוב
 דמ''ש

 חודשיים
 מ''ר/דמ''ש

 57 ₪ 3,900 ₪ 68 4 3 20הנשיא 

 58 ₪ 3,500 ₪ 60 3 3 21הנשיא 

 45 ₪ 3,600 ₪ 80 3 3 13הנשיא 

 50 ₪ 3,500 ₪ 70 4 3 2הנשיא 

 57 ₪ 3,400 ₪ 60 3 2.5 17הנשיא 

 50 ₪ 4,200 ₪ 84 1 3.5 10הנשיא 

 50 ₪ 3,500 ₪ 70 1 3 11הנשיא 

 53 ₪ 3,700 ₪ 70 4 3 2הנשיא 

 48 ₪ 3,600 ₪ 75 4 3 20הנשיא 

 60 ₪ 3,300 ₪ 55 3 2.5 1הנשיא 

 58 ₪ 3,500 ₪ 60 1 3 15הנשיא 

 44 ₪ 3,700 ₪ 85 4 3.5 20הנשיא 

 51 ₪ 3,600 ₪ 70 2 2 7הנשיא 

 58 ₪ 3,500 ₪ 60 2 3 הנשיא

 57 ₪ 3,900 ₪ 68 4 3 20הנשיא 

 53 ₪ 3,700 ₪ 70 4 3 2הנשיא 
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עסקאות ההשוואה שהובאו בחשבון הינן מסביבת הנכס נשוא יצוין כי יתרה מזאת, 

פינוי שהיצע הדירות להשכרה בגבעת שמואל הינו מצומצם, מכיוון וחוות הדעת 

, מה בגבעת שמואללדירות יקוש להגביר משמעותית את הבהדיירים במתחם צפוי 

 .יותר מהסכום שציינו לעיל אףשכ''ד עליית לגרום ל שצפוי 

בין דמ''ש הנהוגים בסביבה  הפרשל, יש להוסיף להוצאות הבניה את הלאור האמור לעי

 לבין דמ''ש שהובאו בחשבון בחוות דעתו של שמאי העירייה.

 ₪ 47,040,000  -  סה''כ דמ''ש לדיור חלוף לשיטת שמאי העירייה

 ₪   60,480,000  -  סה''כ דמ''ש לדיור חלוף בהתאם לסביבת הנכס

 ₪  13,440,000  -       סה''כ הפרש
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 סיכום השפעת עלויות הבניה על שיעור הרווחיות .11.4

, דמ''ש לדיור ישירות בהתאם לעלויות בניההצפוי בפרויקט הרווחיות שיעור להלן 

 ומבלי להביא בחשבון פרמטרים נוספים:, כפי שצוינו לעיל, חלוף ועלויות פיתוח

 

 

 

 

 

הרווח הצפוי בפרויקט לאחר עדכון עלויות הבניה בהתאם לאמור לעיל,  כאמור,

 –הינו כ  אי מטעם העירייהלהכנסות הצפויות בפרויקט לשיטת השמובהתייחס 

139,200,000  .₪ 

 .7% –הינו כ  בלבד, פרויקט בהתאם לשינויים בעלויות הבניההצפוי בשיעור הרווחיות 

מהאמור לעיל עולה, כי הבאה בחשבון של עלות הבניה בהתאם למחירון דקל בלבד, 

בהרחבה, מביא לעיל  10מבלי להביא בחשבון את השינוי בהכנסות כפי שפורטו בסעיף 

לכך כי הפרויקט אינו כלכלי. כפי שיפורט להלן, עדכון התקבולים הצפויים בהתאם 

 לעיל, יביא את הפרויקט לכדי רווחיות שלילית. 10לאמור בסעיף 

 

                                              

. לעיל, הובאה בחשבון תוספת בגין ההפרש בין שווי מ''ר ע. בניה ישירה שקבע שמאי העירייה לבין השווי 13.1כפי שצוין בסעיף  9

 שנקבע בחוות דעת זו.
. לעיל, הובאה בחשבון תוספת בגין ההפרש בין ע. פיתוח למ''ר שקבע שמאי העירייה לבין ע. פיתוח למ''ר 13.2יף כפי שצוין בסע 10

 מ''ר. 275,748שנקבע בחוות דעת זו, בהתאם לשטח של 
בחוות דעת  . לעיל, הובאה בחשבון תוספת בגין ההפרש בין הדמ''ש שקבע שמאי העירייה לבין הדמ''ש שנקבע13.3כפי שצוין בסעיף  11

 .280זו, בהתאם לכמות יח''ד של 

  2,104,329,668 ₪  סה''כ הכנסות צפויות בפרויקט לשיטת שמאי העירייה )ללא מע''מ(

  1,783,310,647 ₪  עלויות בניה לשיטת שמאי העירייה 

₪  153,800,000  9בהתאם למחירון דקלבגין עלות בניה ישירה  תוספת   

  14,500,000 ₪  10למ''ר₪  330בגין עלות פיתוח לפי תוספת 

  13,440,000 ₪   11ליח''ד 3,600בגין דמ''ש לדיור חלוף לפי  תוספת

₪( 000,001,965,1 כוללותסה''כ עלויות בניה  ) 

  139,200,000 הרווח הצפוי בפרויקט 

 7% שיעור הרווחיות מהפרויקט
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 פרמטרים נוספים שלא הובאו בחשבון בחוות הדעת הכלכלית של השמאי מטעם העיריה .12

 תכנית איחוד וחלוקה .12.1

מבננים עיקריים, ובהתייחס אליהם נערכה גם תכנית איחוד התכנית חולקה לשלושה 

 וחלוקה.

ערך את השומה בכפוף להנחת עבודה כי כפי שצוין לעיל, השמאי מטעם העירייה, 

 הבנייה והשיווק של כל אחד מהמתחמים יבוצע בנפרד.

פה המקום לציין כי החוות דעת הכלכלית לא בחנה רווחיות של כל אחד מהמתחמים 

 ך שלא ברור איך ניתן לערוך הפרדה בין המתחמים.בנפרד, כ

יתרה מזאת, בתכנית נקבעו שלושה מגרשים שיהוו מגרש השלמה לתכנית פינוי ובינוי 

 וזאת לאפשר רווחיות בפרויקט.

מכיוון שלא נבחנה הכדאיות הכלכלית לכל אחד מהמתחמים לא ברור איך יוקצו מגרשי 

 עניין זה(.ההשלמה )הוראות התכנית לא מתייחסות ל

ה מזה גם שיעור הרווחיות בכל אחד אצכמו כן, ומכיוון שהיקף המתחמים שונה וכתו

מהמתחמים, הקצאת מגרשי ההשלמה למתחמים תהיה שונה ותחייב הקצאת מגרש 

 השלמה לשני יזמים שונים. 

ראשית, לא ברור איך רמ"י יכולה להקצות מגרש לשני יזמים שונים, ושנית, גם אם 

קצאה, לא ברור איך ניתן לבצע הקמת בניין ע"י שני יזמים שונים לרבות תתאפשר הה

 קבלת ליווי בנקאי וכיוצ"ב.

בנוסף, שמאי העירייה קבע את השווי ב"מצב קודם" בהתייחס לשווי הקרקע ולא לפי 

 שווי הדירות.

ראשית לא ברור מדוע קבע השמאי את שווי זכויות הדיירים בהתעלם משווי 

המחוברים, שהרי ב"מצב הקודם" לא היתה כדאיות כלכלית להריסת המתחם, ולפיכך 

 המחוברים אכן תורמים לשווי הקרקע.

 

 



 

 

 

38 

שנית, כתוצאה מהאמור לעיל, התקבל כי דירות זהות במתחמים שונים, קיבלו הקצאה 

 חדש".שונה ב"מצב ה

 875בחלקה  בקומה שלישית  מ"ר אחת ממוקמת 54.5שתי דירות בשטח של  לדוגמא, 

, לבעלי הזכויות של 6189בגוש  879בחלקה בקומה שלשית והשניה ממוקמת  6189בגוש 

ואילו לדירה ₪  1,649,000הדירה הראשונה,  הוקצו זכויות בשווי של  קרקע בשווי של  

 )ניתן להביא דוגמאות לדירות נוספות(.₪  1,565,000 השניה הוקצו זכויות בשווי של

מדוע  ברורולפיכך לא היה זהה  "מצב הקודם"הרי ברור ששווי הדירות במכירה ב

ההקצאה לבעלי הזכויות שונה, ביחוד כאשר ידוע כי התמורה לבעלי הזכויות ב"מצב 

 מ"ר(. 18החדש" תהיה זהה )תוספת של 

 מהמתחמיםבחינת רווחיות בכל אחד  .12.2

השמאי קבע במסגרת חוות דעתו כי קיימים שלושה מבננים נפרדים למימוש בתכנית. 

 לעומת זאת, אין בתכנית עצמה הוראות התואמות את חוות הדעת.

ככל שאכן תתוקן התכנית כך שתכלול שלושה מתחמי בניה נפרדים, יש להראות 

ת לתכניות בכללותה. רווחיות בכל אחד מן המתחמים באופן עצמאי ולא רק רווחיו

 השמאי לא עשה כן.

שעה שחוות דעת השמאי חסרה בעניין זה, לא היה באפשרותנו להתייחס בחוות דעת זו 

לרווחיות כל מתחם בנפרד, ולהערכתנו השמאית, כלל לא הונחו כלים מספקים בידי 

 הועדה לעשות כן. 

אחר שיומצאו נתונים משכך, אנו שומרים על הזכות לתקן חוות דעת זו ואת ההתנגדות ל

 מתאימים.
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 מס רכישה .12.3

 לקרקע ליח"ד.₪  480,000שמאי העירייה אמד את מס הרכישה הצפוי, לפי שווי של 

להבנתנו שווי זה נמוך ואינו סביר, ביחוד לאור שווי מ"ר בנוי שנקבע על ידו, בגובה של 

 ש"ח למ"ר בנוי.22,000-כ

₪  850,000-עת שמואל, נמכרו ביותר מן כי קרקע ליח"ד ב"משולש הדרומי" בגביצוי

לקרקע ליח"ד. לאור האמור, לשיטת שמאי העירייה כי שווי מ"ר בנוי בסביבה הינו 

דומה לשווי מ"ר בנוי במשולש הדרומי, היה עליו לחשב את מס הרכישה בשווי גבוה 

 (.40%משמעותית להבנתנו תוספת מינימלית של 

שמאי העירייה חישב את בנוסף, בעניין זה יש לציין כי לצורך קרקע משלימה נראה כי 

לקרקע ליח"ד ולפיכך לא ברור מדוע קיים פער  ₪12 700,000-שווי הקרקע לפי שווי של כ

 בין שני השווים.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

, מתקבל שווי קרקע של 80%לפי הנחה מקסימלית בגובה של ₪.  140,000שמאי העירייה קבע שווי ליח"ד לעניין קרקע משלימה לפי  12

700,000 .₪ 
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 בינוי פינוי .12.4

מבעלי הזכויות  50%-השמאי מטעם העירייה הביא בחשבון בחוות הדעת הכלכלית כי ל

חיסכון משמעותי ליזם  בדמי  "יצרה"הנחה זו בעצם  פינוי". –יתבצע הליך של "בינוי 

  –להבנתנו הנחה זו אינה סבירה, כפי שיפורט להלן  .לדיירים השכירות

ל"בינוי  50%יח"ד, דהיינו בהנחה של  552ראשית, אם נביא בחשבון כי במתחם בנויות 

 יח"ד טרם פינוי הדיירים. 276-, יהיה צורך בשלב ראשון בבניית כ"פינוי

פה המקום לציין כי מגרשי ההשלמה, אותם ניתן לבנות טרם הריסת המבנים כוללים 

 75%מבנים כאשר  3יח"ד בלבד, דהיינו לצורך בינוי פינוי יהיה צורך בהקמת  366

  צו לדיירי הפרויקט.מהדירות יוק

נה סבירה, ראשית, להבנתנו לא ניתן לקבל ליווי בנקאי לפרויקט יברור כי חלוקה זו א

מהדירות בפרויקט הינן דירות תמורה. בניינים אלו יהיו מחויבים להיבנות מהון  75%-ש

לפנות לקבל מימון שלא בדרך של ליווי בנקאי מה שיגדיל את עלויות המימון  ,עצמי

בניה ללא מימון בנקאי, תקשה על מציאת יזמים להם קיימת יכולת  שמעותי.באופן מ

 יח"ד מהון עצמי. 122לבניית 

הפרויקט, יווצר בבניין פחת לדיירי  השנית, מכיוון שמדובר בבניין שמרביתו יוקצ

תכנוני הן בשל הצורך לבנות דירות בהתאם לשטח הדירות  שהיזם יהיה מחויב לתת 

וסביר בדירות היזם )מרבית  מקובלהן בשל חוסר בתמהיל דירות לדיירי הפרויקט, ו

, דירות הדיירים הינם קטנות, ולכן יתר הדירות ליזם יהיו בשטח גדול ללא תמהיל סביר

 (.מה שישפיע על תקבולי היזם בפרויקט

בעניין זה יש לציין, כי כדי לאפשר המשך אפשרות למגורים לבעלי הדירות בפרויקט, 

שנים. "בנייני מפונים"  5היזם יהיה מחויב בתשלום ועד בית לתקופה של י נקבע בחוק, כ

מהדיירים, יגרמו לכך שלאחר תום תקופת  50%פינוי" של  –שיוצרו כתוצאה מ"בינוי 

הסיוע הכלכלי באחזקת הבניין, קיים חשש ממשי לחוסר תפקוד של הבניין או לחילופין 

 פת הסיוע.לעזיבת מרבית הדיירים בבניין עם סיום תקו

-ים "לבינויימהדיירים הינם צפו 50%לאור האמור, ההנחה שהביא בחשבון, לפיה 

. 25%עד  20%פינוי", אינה סבירה, ולהבנתנו שיעור הדיירים לבינוי פינוי צפוי לעמוד על 

יצוין כי הקטנת שיעור הדיירים בבינוי פינוי לאמרו, לעיל, יגדיל משמעותית את דמי 

 !!!(₪ליון ימ 20-המשולמים על ידי היזם לדיירים )תוספת של למעלה מהשכירות 
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 חניון תת קרקעי .12.5

למ"ר ₪  2,500השמאי מטעם העירייה הביא בחשבון עלויות הקמת חניון תת קרקעי לפי 

 בנוי.

 4מעיון בהוראות התב"ע עולה כי במרבית מגרשי המגורים יש צורך בהקמת חניון של 

 קומות תת קרקעיות. 5עד 

קומות הינה גבוהה  5עד  4להבנתנו, עלות הקמה של חניון תת קרקעי בגובה של 

 (.15%עד  10%משמעותית )בשיעור מינימלי של 

בעניין זה יצוין כי לאור העובדה כי בתחום מגרש בנויים שני בניינים, לא ברור מהוראות 

 התב"ע האם קיים די שטח המאפשר חניה בהתאם לשטח מקובל למקום חניה.

  שלום היטל השבחהת .12.6

בות הרשות המקומית למתן פטור להיטל חייקבע כי לאור הת ,מטעם העירייהשמאי ה

היטל ההשבחה לא נכלל בחוות אומדן השבחה, לא יחול היטל השבחה בפרויקט ולפיכך 

 דעתו.

אלא יכולה  אינה יכולה לפטור מהיטל השבחה המקומית בעניין זה יש לציין כי הועדה

הפנים  שר יאושר רק על ידיהפטור  אך להמליץ על מתן פטור מתשלום היטל השבחה,

 ושר הבינוי והשיכון.

 .יתרה מזאת,  שטחי המסחר והמשרדים אינם פטורים מהיטל השבחה

על השמאי מטעם העירייה היה להביא בחשבון את אי הודאות  להבנתנו לאור האמור,

בגין שטחי המסחר הצפוי וכן את היטל ההשבחה מהיטל השבחה  בנוגע לקבלת פטור

 והמשרדים.
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ומהווים פגיעה הדעת נשוא חוות על הפרמטרים שהוצגו לעיל משפיעים באופן מהותי 

 ויקט.בכדאיות הכלכלית של הפרמשמעותית 

יש לתת את מקדמי ההפחתה וההתאמות  ,לאור הטענות שהועלו בחוות דעת זו, להבנתנו

 שצוינו לעיל ושהובאו בחשבון בחוות הדעת. 

 ולהוצאות להכנסות הצפוי בפרויקט בהתייחסלהלן תחשיב המציג את שיעור הרווחיות 

 שצוינו לעיל:כפי בפרויקט בהתאם לחוות דעת זו ולאחר התאמות שהובאו בחשבון ו

בפרויקט וכן לעלויות התאמה להכנסות הצפויות כי לאחר ההתאמה  ,מהאמור לעיל עולה

 הינו שלילי.הבניה מתקבל כי הפרויקט אינו כלכלי ושיעור הרווחיות הצפוי 

לעיל )היטל השבחה,  12של פרמטרים נוספים, כפי שפורטו בסעיף הבאה בחשבון יתרה מזאת, 

 "בינוי פינוי, מס רכישה ועוד( ותביא את הפרויקט להפסד גבוה מהאמור לעיל.

לא יאפשר את  התב"ע במתכונת זואישור ולאור האמור, להבנתנו פרויקט זה אינו כלכלי 

 הפרויקט.מימוש 

 

 1,535,254,743 ₪ הכנסות צפויות ממכירת דירות בפרויקט וללא מע''מ

 325,410,000 ₪ הכנסות צפויות ממסחר ומשרדים 

 1,860,600,000 ₪ סה''כ הכנסות צפויות בפרויקט

,0001,965,100 ₪ עלות הקמת הפרויקט בהתאם להתאמות סה''כ  

(₪ הרווח הצפוי בפרויקט  104,500,000) 

 5.3%- שיעור הרווחיות מהפרויקט


