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 המקרקעין השומהנשוא  .1

הדירה 1.1 חלקה כתת 5מזוהה חלקה 27, 10766בגוש תהנמצא, מוריה 88בשד' )להלן:בחיפה

 (.הדירה/הנכס

 מטרת השומה .2

שומה 2.1 מוגשת זו לבקשת לאנאוראורהגב' ומטרתה השומה( מזמין )להלן: שווי את זכויותמוד

 יירתהמוגנתהמתגוררתבנכס.רכישתןע"יהד,לצורךנכסבהבעלים

חראעבורמזמיןהשומהבלבדואיןלעשותבהשימושע"י2.1נערכהלמטרההאמורהבסעיףהשומה 2.2

מטרה לכל עליה להסתמך ואין משפטי לייעוץ תחליף מהווה השומה אין אחרת. מטרה לכל ו/או

יהיה לא השומה ועורך המזמין אינו שהוא שלישי צד כל על נאסר הדעת בחוות השימוש אחרת.

 כלשהיכאמור.אחראילהסתמכות

 מועד הביקור בנכס והתאריך הקובע להערכה .3

בתאריך 3.1 שמאימקרקעין, אסףגסטפרוינד, גםהמועדהקובע30.01.17הביקורבנכסנערךע"י וזהו

 לחוותהדעת.

 עםהדיירתהמוגנתהמתגוררתבנכס.טאור,ממראמירנהנכסהוצגע"י 3.2

 זיהוי הנכס .4

 .10766גוש: 4.1

 .27חלקה: 4.2

 .5תתחלקה: 4.3

 .דירתמגוריםסוגהנכס: 4.4

 מ"ר.52.80שטחהנכס)עפ"ינסחטאבו(: 4.5

 מ"ר.827:שטחהחלקה 4.6

 .תשריטביתמשותף+govmapזיהויהנכסעפ"י: 4.7

 -תשריטהדירה 4.8
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 הזכויות בנכס .5

הנסחנועדלצפייהבלבדואינונסחמאושר)07.02.17מנסחרישוםשהופקבאמצעותהאינטרנטבתאריך 5.1

 ,עולהכי:רישוםכמשמעותובחוקהמקרקעין(והעתק

 מ"ר.52.80בשטחשלהראשונה,,בנויהבקומההינודירההנכס 5.2

 .NP23R7C85דרכוןג'ינסןאנדריסוילהלמסמריהרשומותע"שזכויותהבעלותבנכס 5.3

 .53/320ברכושהמשותף:5חלקהשלתתחלקה 5.4

הע 5.5 רשומה רה סעיף לפי מהחלקה חלק הפקעת 19על , )י.פ. חיפה עיריית מיום3871לטובת

30.04.91.) 

 5.6 גב' לאאורהנאורמזמינתהשומה, היאמתגוררתמתגוררתבנכסכדיירתמוגנת. כי מסרהלי ,

אשרמהן הוצגבפניחוזהדיירותמגנת,אולםהוצגובפניתכתובותרבות)חלקןמלפנישניםרבות(

 נמסרליכישולמודמימפתח.שכ"דבהתאם.ניתןללמודכיהנ"לאכןדיירתמוגנתומשלמת

 תיאור הסביבה .6

 .,בחיפהאחוזהבשכונתבשד'מוריההנכסממוקם 6.1

מרכזחורב,המחברביןצירהתנועההמרכזיבאזור)ואחדהמרכזייםבעירחיפה(הואשד'מוריה 6.2

 לביןשד'הנשיאומרכזהכרמל.

והאזורנהנהמביקושיםערים,הןלמגוריםוהןובערהבמשךכלשעותהיוםוהלילההתנועהברח 6.3

 למסחרומשרדים.

מאופיין 6.4 ו האזור רוויה בבניה מרפאותבשימוש משרדים, לצד הקרקע, בקומות מסחריים

 בקומותהעליונות.,ומגורים
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הינםביעודמגורים)כולל 6.5 חלקניכרמהנכסיםהמשמשיםלמסחרבקומותהקרקעבצירמוריה,

 .לאמבוצעתפעילותאכיפהכלשהיבהקשרזה.עפ"יהיתריהבניה(

מוריה/חורב.מטרתהמדיניות-בעבראףפרסמההעירייהמסמךמדיניותלפיתוחאזורצירהרכס 6.6

 היאלהסדיראתאופיהאזורכמגוריםאיכותימשולבעםשימושיםעסקיים.

 מישור.-מצבטופוגרפי 6.7

 הפיתוחהקהילתימלא..רמתהפיתוחהסביבתיתמלאה 6.8

 -מיקוםהחלקהעלרקעמפתהסביבהותצ"א)לאבקנ"מ( 6.9

                  

                  

 תיאור הנכס .7

 בניין.בההראשונהבקומדירההינוהנכס 7.1

היאבאמצעותדירהשבילכניסהמהרחוב)ללאגישהלכלירכב(.הגישהלהגישהלבנייןהיאבאמצעות 7.2

 המשמשאתהנכסבלבד.גרםמדרגות

 הנכס

 הנכס
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כ 7.3 וגילו וותיק הינו 60-הבניין )אומדן(. קיימיםשנה דומהבנייניסביבו אופי בעלי והואמגורים

 מתוחזקברמהסבירההתואמתאתגילווסביבתו.

 חנויותומסעדות.בסביבתהנכסנמצאיםבתיכנסת,קופ"ח, 7.4

חציחדרהמשמשכפינת-מרפסתשנסגרהל-)בנוסףשינהחדרי2סלון,,מטבח-חלוקהפונקציונלית 7.5

 עבודה(,חדררחצה,תאשירותים,מרפסתשירות)סגורה(.

 קיימתמרפסתשנסגרהומשמשתכיוםכחדרעבודה.-כאמור 7.6

 סטנדרטיים.קיימיםסימנירטיבותבחדרהרחצה.-והמצבהתחזוקתיימוררמתהג 7.7

 הדירהמתוחזקתבמצבסטנדרטי..סבירבמטבחקיימיםארונותתחתוניםועליוניםבמצב 7.8

 סטנדרטיים.בחדרהרחצהכליםסניטריים 7.9

 -מאפייניםוגימור 7.10

 .קרמיקה-רצפה 7.10.1

 פלדלת.-דלתכניסה 7.10.2

 עץ.-דלתותפנים 7.10.3

 אלומיניוםועץ.-חלונות 7.10.4

 אין.-סורגים 7.10.5

 -הנכסתמונות 7.11

        
 

               
 

 רטיבות
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 צב תכנונימ .8

 .א'ייעודהחלקההינואזורמגורים 8.1

 -הלןרשימתהתוכניותהחלותעלהחלקהל 8.2

      

 בנויהבתוךקונטורהבניין.הדירהבירורשנערךבועדההמקומיתעולהכיהבנייןהוקםעפ"יהיתרבניה.מ 8.3

 8.4 למעט בניה חריגות לאאותרו והמרפסת לסגירתסגירתמרפסתהשירות )נמצאהיתר בדירה הדרומית

 לאנמצאותביעותכלשהןבגיןכך..ן,אשרלאנמצאהיתרלסגירתהמרפסתהסמוכהלכניסהלדירה(

 -תשריטההיתר 8.5
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 אלחוקהתו"ב.119המידעהתכנונירלוונטילשומהזובלבד.מידעמחייבהינורקבכתבכאמורבסעיף 8.6

את 8.7 ההנדסה, מחלקת הוא למידע רשותהמקור ו/או הרלוונטי התכנון מוסד ע"י המנוהל האינטרנט ר

 מקרקעיישראלואתרהאינטרנטשלמפ"י.

 רקע כללי -דיירות מוגנת .9

החלמשנותהשלושים,במטרהלהגןעלשוכריםמפנימחיריהשכירותהמאמירים,נקבעופקודותוחוקים, 9.1

התערבותזוהתמקדהבשניתחומיםעיקריים:שהתערבוביחסיםשביןשוכרינכסיםלביןבעליהנכסים.

 הארכהשלתקופתהשכירותבתנאיהשכירותהמקורייםללאהגבלתזמן,וקיבועשלדמיהשכירות.

המשמעותהכלכליתשלהחוקיםוהפקודותהייתהגדולה,שכןהםהעבירוחלקמהונושלהבעלים,לדייר. 9.2

הכוללתחיכוך שותפותכפויה החוקיצר כן, זכויותכמו של המצרפי אתהשווי הקטין אשר רב, כלכלי

 הצדדים.

שרוברובםמצויים 9.3 עשרותאלפים, דייריםמוגניםמוערךבמס' כיוםמספרםשלהנכסיםהתפוסיםע"י

 בשלושהעריםהגדולות)ת"א,ירושלים,חיפה(.

אותםב 9.4 שדייריהםשכרו עסק, בתי דייריםמוגניםהםדירותאו תקופהשבההחוקנכסיםתפוסיםע"י

לדייר מפתח" "דמי ששילמו דיירים או מוגנת", ל"שכירות חופשית" מ"שכירות זכויותיהם את שינה

 היוצא.

 זכותדיירותמוגנתאינהנחשבתכזכותלענייןחוקהמקרקעיןוהיאאינהבתרישום. 9.5

 סוגינכסים:2החוקיוצראבחנהבין 9.6

 שכירותוהןמפניפיני.נכסיםשנהניםמהגנההןמפניהעלאתדמי 9.6.1

נכסיםשנהניםמהגנהמפניפינויבלבד.העלאתשכ"דבנכסיםאלהנעשיתבאמצעותהגשתתביעה 9.6.2

 לביה"דלשכירות.



 

8 

 

החוקקובעדרךייחודיתלמכרזכויותהדיירותהמוגנת,באמצעותתשלום"דמימפתח",וכןקובעכידמי 9.7

 המפתחיחולקוביןהדיירהיוצאלביןהבעלים.

 עקרונות, גורמים ושיקולים בהערכת השווי .10

 זכויותהבעליםבנכס,לצורךמכירתןלדיירתהמוגנתהמתגוררתבנכס.שוויאומדןמטרתהשומה 10.1

כאשרקומותהקרקעמשמשותלמסחרוהקומותהעליונותבבנייניםביבתהנכסמאופיינתבבניהרוויה,ס 10.2

 משמשותלמשרדיםוקליניקות,לצדמגורים.

 10.3 עפ"יחלק )כולל מגורים ביעוד הינם מוריה, בציר הקרקע בקומות למסחר המשמשים מהנכסים ניכר

 היתריהבניה(.לאמבוצעתפעילותאכיפהכלשהיבהקשרזה.

 דומיםבאופייםובנגישותםלנכסנשואהשומה.המבניםבסביבה 10.4

 הפיזי.שטחהחלקה,צורתהומצבההטופוגרפי,השטחהבנויומצבוהבאתיבחשבוןאת 10.5

.הערכתיהיאלזכויותכשהןנקיות,הכפופותלזכויותדיירותמוגנתבעלותהזכויותהמוערכותהןזכויות 10.6

 וחופשיותמכלשעבודו/אועיקול.

תכנוני 10.7 -מצב לה. ותואם מאושרת תב"ע לפי נבנה סגירתהנכס למעט בדירה, בניה חריגות נמצאו לא

 ת,בלאשנמצאהיתרמתאיםלכך.הדבראופיינילנכסיםבסביבהומגולםבשווי.ומרפס

נכסים 10.8 להערכת ביותר הגבוה התוקף בעלת הגישה שהיא ההשוואה, בגישת הוערך השומה נשוא הנכס

 ,כאמור.מסוגהנכסהנישום,תוךהפעלתמקדמיהתאמהרלוונטיים

 10.9 בחשבון ההובאו דומיבנכסזכויות נכסים מחירי מאושרות, תב"ע בנכס, שהושקעו ההשקעות שווי ם,

 ומופקדותוהתאמתהשווילנכסהנישום.

 נמסרליכישולמודמימפתחוכךהנחתי.םאתשוויזכויותהדיירותהמוגנת.מלאים,משקפידמימפתח 10.10

במשרד 10.11 לקוויםהמנחיםשלאגףשומתמקרקעין בפרקט' העקרונותשנקבעו עפ"י המפתחהוערכו דמי

שוויהזכויותמהווהאתפדיוןזכויותהמשפטים,העוסקבשומתזכויותבנכסיםהתפוסיםע"ידיירמוגן.

 הדיירתהמוגנתע"יהבעלים.

ב 10.12 המוגן הדייר זכויות את הערכתי ומאפייניו, הנכס מיקום ולאור השמאיות למקובלות 45%-בהתאם

 משוויזכויותהבעלותבנכס.

 .בשוקהמקרקעיןההערכהננקבהבש"חכמקובל 10.13

 חלעליהם.אינו,אשרחוקמע"מפרטיםתבנכסיםמסוגזההינןביןוהעסקאולמגוריםהמדוברבנכס 10.14

 עלעסקאותדיירותמוגנתלאחלמע"מ. 10.15
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 נתונים לשומה .11

 :מכרתלעסקאושבחמסממאגרנתונים-לבתימגוריםהשוואהעסקאותפרוטלהלן 11.1

          

 11.2 לנכס בסמיכות שנערכו עסקאות מחירי הינם לעיל המצוינים לוהמחירים הדומים ובנכסים הנישום

 .אתמחיריהשוקיםמשקפםוהבאופיים

 ש"ח.23,000מעסקאותההשוואהעולהכיהשווילמ"ר,במעוגל,הינו 11.3

 -תחשיב 11.4

 ש"ח. 1,220,000עוגל~מוב₪₪1,219,000=23,000Xמ"ר53

ש"ח.671,000=0.55ש"ח*1,220,000זכויותהבעלים:שווי  

549,000=0.45*1,220,000:פדיוןזכויותהדיירתהמוגנתע"יהבעלים(שוויזכויותהדיירתהמוגנת)

 ש"ח.

  השומה .12

 ,נאמדעלידיבסך:זכויותהבעליםבנכסנשואהשומהשווי 12.1

 .ש"ח( אלף שש מאות שבעים ואחד) "חש 671,000

 הערות .13

 זואינהמהווהביקורתהנדסית.שומה 13.1

הרינימצהירכיאיןליכלחלקאוענייןבנכסהנדוןוכישומהזונערכהבהתאםלכללישמאותמקובלים 13.2

המקצועית והכשרתי נסיוני ידיעתי, מיטב פי מקצועית(,וועל )אתיקה מקרקעין שמאי תקנות לפי

 ולפיהתקניםהמקצועייםשלהועדהלתקינהשמאית.1966-והתשכ"

ולראיהבאתיעלהחתום,

 אסף גסטפרוינד,

 שמאי מקרקעין ועורך דין        


