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 המקרקעיןנשוא השומה ופרטי  .4

 )להלן: הנכס(. קרית ים 31הרצל בשד' אים הנמצ, 10444בגוש  27 החלקכ המזוהה מגורים מבנה 1.1

 מטרת השומה .7

יא תמיכה ההשומה( ומטרתה  ני)להלן: מזמי בע"מ נועם סהר חברה לבניהשומה זו מוגשת לבקשת  2.1

הבניה בעסקת  ועלויותשווי העסקה עניין ל  21.02.17מיום  מנהל מסמ"ק חיפהשגה על הנימוקי ב

 .קומבינציה

עבור מזמין השומה בלבד ואין לעשות בה שימוש ע"י אחר ו/או  ,2.1 השומה נערכה למטרה האמורה בסעיף 2.2

לכל מטרה אחרת. אין השומה מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש 

ין ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי בחוות הדעת נאסר על כל צד שלישי שהוא אינו המזמ

 כאמור. 

 מועד הביקור בנכס והתאריך הקובע להערכה .1

וזהו גם המועד התאריך הקובע  20.03.17, שמאי מקרקעין, בתאריך מורן מרקוהביקור בנכס נערך ע"י  3.1

 לשומה.

 זיהוי הנכס .1

 .10444גוש:  4.1

 .27: החלק 4.2

 מגורים. מבנהסוג הנכס:  4.3

 (.נסח טאבועפ"י )מ"ר  662 :החלקהשטח  4.4

 .GPS  +govmapזיהוי הנכס עפ"י:  4.5

 הזכויות בנכס .5

מאושר והעתק הנסח נועד לצפייה בלבד ואינו נסח ) 21.03.17שהופק באמצעות האינטרנט בתאריך  מנסח רישום 5.1

 , עולה כי:רישום כמשמעותו בחוק המקרקעין(

 בנכס רשומות ע"ש: הבעלותזכויות  5.2

 .1/2 :חלק;  077453082זגדון משה ת.ז  5.2.1

 . 1/4 :חלק;  025220393נגר אורן ת.ז  5.2.2

 .1/4 :חלק;  032118366נגר שירלי ת.ז  5.2.3

 מ"ר. 662 -הרשום  שטח החלקה 5.3
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 .16.02.97מיום  4492, י.פ 5,7רשומה הערה על הפקעה לפי סעיפים  5.4

 תיאור הסביבה .6

  .קרית ים בדרום הרצלבשד' ממוקם  הבניין 6.1

  .החוצה את העיר מצפון לדרום ,רחוב צר יחסית הינו הרצלשד'  6.2

 . ובית ספר גנים ציבורייםגני ילדים,  ,מסעדות יםנמצא הבנייןבקרבת  6.3

 .לצד צמודת קרקע רוויה בנייהבמאופיינת  הנכססביבת  6.4

 .מישורי -מצב טופוגרפי 6.5

 הפיתוח הקהילתי מלא. , מלאה תרמת הפיתוח הסביבתי 6.6

 .בינוניאקונומי של האזור הינו  -חתך הסוציוה 6.7

 -)לא בקנ"מ(ותצ"א על רקע מפת הסביבה  החלקהמיקום  6.8

 

      

 תיאור הנכס .7

                 .יח"ד 10ממבנה מגורים בן  הינונשוא השומה  הנכס 7.1
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  הסתיים שלב השלד. -בהליך בניה בימים אלו. נכון למועד הביקןר הנכס 7.2

 -מאפיינים וגימור 7.3

 בלוקים, בטון. -הבניה סוג 7.3.1

 .טיחאבן ו -חזית 7.3.2

 . בטון -גג 7.3.3

 .4 -כיווני אוויר 7.3.4

 .נוחה, ממפלס הרחוב -גישה 7.3.5

 -והרחוב תמונות הנכס 7.4
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 מצב תכנוני .8

 להלן רשימת התוכניות החלות על החלקה: 8.1

 

 -פינוי בינוי -38/3תמ"א הוראות  8.2

 המגרש. המותרות בהתאם לתכניות החלות על תכנון מבנה עד מקסימום זכויות הבניה 8.2.1

 מילוי קומה מפולשת או חלקית. 8.2.2

 מ"ר לכל יח"ד. 25תוספת של עד  8.2.3

 .38/3לפי תמ"א  -ף באותו שטח או שילוב של השנייםקומות או בניית אגף נוס 2.5תוספת של עד  8.2.4

 תוספת קומה חלקית על הגג. 8.2.5

מחייבת הכנת תוכניות מפורטות. יחד עם זאת, מאפשרת מתן היתרי בניה מכוחה היא, ואינה  38תמ"א  8.3

עדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בניה לאשר לכל והתמ"א מעניקה לו

מבנה ואף לסרב לתת היתר בניה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר 

 '.דנשיאה של תשתיות וכ

   :יזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אושרו מספר תיקוני חקיקהלעידוד נוסף של ח 8.4

לפיו מוענק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת  -חוק מיסוי מקרקעין 8.4.1

, פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש 38מזכויות בנייה לפי תמ"א 

 .38משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א 

 .היתר רה לעניין מתןלפיו נקבע שיעור מופחת של היטל ההשבחה ואג -חוק התכנון והבנייה  8.4.2

תאריךשם התוכניתמס' התוכנית

352-0262618
הסדרת מע' דרכים בין רח' סולד רוברט וז'בוטינסקי בקרית ים 

)מתחם דרומי(
26/05/2016

25/06/2001"שינוי הוראות הבנייה - שטח עיקרי במרחב תכנון קריות"ק/130/א

09/01/1992שנוי קוי בנין בחלקות 33-27, 58-56 בגוש 10444 בקרית יםק/350

11/09/1986שינוי הוראות בינוי- קרית יםק/312

17/06/1971שכונת מגורים בקרית ים, חלקי גושים 10424, 10425ק/210

01/01/1969תרש"צ קרית יםק/2/44/2

25/08/1966תכנית המתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר קריותק/130

01/06/1966תרש"צ בקרית יםק/2/44/1

25/07/1963הגדלת אחוזי בניה בחלק מקרית יםק/140

03/12/1948גב- ים קרית יםק/43

22/11/1945גב- יםק/40

31/08/1944קרית ים א'ק/39

29/06/1944גב- ים קרית יםק/105/ו

05/12/1940גב- ים קרית יםק/105/ד

01/02/1940גב- ים קרית יםק/105/ג

21/12/1939גב- ים קרית יםק/105/ב

24/11/1938גב- ים קרית יםק/105/א

02/12/1937גב- ים קרית יםק/105
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לפיהן מוענק פטור מתשלום היטל השבחה בתחום כל הוועדות  -תקנות התכנון והבנייה  8.4.3

 .למעט מחוז תל אביב, המחוזיות

                    לפיו נקבעו הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת  -חוק המקרקעין 8.4.4

                   ועבודות אחרות הנלוות להן שיש בהן כדי החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף

 .להשביח את הרכוש המשותף

בגלל אי הודאות אשר הייתה לגבי צורת חישוב קומה יצאו הנחיות מהיועץ  -הנחיות יועמ"ש 8.4.5

ל ולא לפי תחשיב קומה אפשרי, תב"ע המשפטי לממשלה וקבע כי גודל קומה הינו לפי הקיים בפוע

 שה לפני ההנחיות הללו.מוצעת זו הוג

 :רישוי 8.5

 .38יח"ד עפ"י תמ"א  10לבניית בניין בן , 25.05.16 ניתן ביום -20154327בניה מס'  רישיון 8.5.1

 עפ"י ההיתר:להלן חתכים של הבניין המוצע  8.5.2

 -קומת קרקע 8.5.2.1
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 -קומה טיפוסית 8.5.2.2

                     

  –קומת פנטהאוס  8.5.2.3
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 -חזית מזרחית 8.5.2.4

 

מ"ר.  13.5-מ"ר כ"א )כולל ממ"ד( ומרפסת בשטח של כ 112-בשטח של כ חד' 5דירות  10הבניין כולל  8.5.3

מ"ר. כל דירה מקבלת חניה, אך לא  131-עם מרפסת בשטח של כ ופנטהאוזקיימת דירת גן אחת 

  מחסן.

 לחוק התו"ב. א119המידע התכנוני רלוונטי לשומה זו בלבד. מידע מחייב הינו רק בכתב כאמור בסעיף  8.6

המקור למידע הוא מחלקת ההנדסה, אתר האינטרנט המנוהל ע"י מוסד התכנון הרלוונטי ו/או מינהל  8.7

 י.”מקרקעי ישראל ואתר האינטרנט של מפ

 ונימוקי ההשגה קביעת השווי .9

 -21.02.17מיום  נימוקי השומה,להלן  9.1



 

                                                                                    9 

 

     

 עקרונות הקביעה: 9.2

 מקבלים בעלי הקרקע. שווי המכירה נקבע לפי התמורות אשר -

עלות הבניה  ש"ח(. 850למ"ר )ככל הנראה טעות סופר, נכתב ₪  8,500עלות הבניה כולל מע"מ לפי  -

 נקבעה על בסיס דיווח פרויקט "פנינת האומנים".

 מ"ר. 132-דירות קרי גודל כל דירה כ 4-ל₪  4,500,000מתקבל סכום של  -

 -ההשגה נימוקילהלן  9.3

אברהם  6351/12הערכה תסתמך על ע"א  -שווי המכירה נקבע לפי תמורות אשר מקבל בעל הקרקע 9.3.1

פסיקה . כספי ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה וע"א, קמחי נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז

חישוב התמורה כשווי עלויות הבנייה הניתנות למוכר במסגרת בניית פירות  דרך את זו מנחה

 התמורה. 

אומנם  –למ"ר ₪  8,500בגובה  לות הבניה נקבעה על בסיס דיווח פרויקט "פנינת האומנים"ע 9.3.2

פרויקט "פנינת האומנים" הינו פרויקט של חברת נועם סהר בקרית מוצקין, אך אופי הפרויקט 

 , להלן מס' הבדלים משמעותיים לעניין עלויות הבניה:שונה לחלוטין

חניות לכל יח"ד,  שתינמכרות ו תת קרקעיקט "פנינת האומנים" קיים מרתף בפרוי – חניון -

 לכל יח"ד. עלית אחתלעומת הפרויקט הנשוא בו נמכרת חניה 

מבנים כאשר כל אחד מהם  1 -ב יח"ד 18פרויקט "פנינת האומנים" בעל סה"כ  – יעילות בניה -

. עלויות הבניה קומות 6בעל  יח"ד במבנה אחד 44-, הפרויקט הנשוא הינו לקומות בלבד 1בעל 

שיש יותר שטחי שרות, חניונים, חדרי מדרגות וחצרות, כמו כן ככל שיש לכל מ"ר עולות ככל 

 יותר קומות הבניה יעילה יותר והעלות השולית פוחתת. 

פרויקט "פנינת האומנים" הינו פרוייקט יוקרתי אשר המפרט בו הינו מעל הסטנדרט  – מפרט -

קומות(, ארונות אמבטיה, אסלות  3וג אויר, מעלית רחבה לבניין נמוך )המקובל, למשל: מיז

 ובהתאם עלויות הבניה. יותרוזול נמוך אשר תלויות וכו'. לפרויקט הנשוא מפרט סטנדרטי 

מ"ר +  112מ"ר לדירה, כאשר לפי היתר הבניה כל דירה הינה בגודל  132שטח הדירה שחושב הינו  9.3.3

רק על מ"ר  מקובל לחשבחוק המכר. בתחשיב העמסות  עפ"ימ"ר מחסן, שטח זה הינו השטח  6

 132(, לכן לא ברור מדוע השטח לדירה חושב לפי 0.5עיקרי )ניתן לתת מקדם אקוו' לשטח מחסן 

 מ"ר.   
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 ולנימוקי ההשגה קרונות, גורמים ושיקולים בהערכת השוויע .44

על קביעת מס שבח לעניין עלויות בניה ושווי עסקת  קביעת נימוקים להשגהמטרת השומה היא  10.1

 .קומבינציה

 .קרית יםעיר במיקום הנכס לקחתי בחשבון את  10.2

 ושלב הבינוי.שטח החלקה, צורתה ומצבה הטופוגרפי, השטח הבנוי התחשבתי ב 10.3

וחופשיות מכל שעבוד ו/או ת נקיוהערכתי היא לזכויות כשהן ו בעלותהזכויות המוערכות הן זכויות  10.4

  עיקול.

רוכשים, הערכה הינה כי אין כל התחייבויות ו/או הסכמים מעבר לא הוצגו בפני חוזים והסכמים מול  10.5

 למכירת דירות לפי חוק המכר.

קבועות ומשתנות. היות והמבנה עדיין  מפורטות הוצאותועל מיזם הפרויקט בו בפ אותנמסר לי דו"ח הוצ 10.6

 עפ"ישאר הנתונים יוערכו כאומדן ו, בפועל אשר שולמו אותבהליך בניה אשתמש בנתונים של ההוצ

 מחירון דקל ו/או נתונים מפרוייקטים דומים אשר לוו ע"י משרדנו.

  ע"ח היזם. ישולמו ,ככל שיחולו ,נלקח בחשבון כי תשלומי מיסים, היטלים ואגרות 10.7

 . 38/3, הניצול הינו לפי זכויות מאושרות בתוספת זכויות מתמ"א היתר בניההמבנה נבנה לפי  -תכנונירקע  10.8

 מעלית, חדר מדרגות, חניות, פיתוח גינות ושטחים משותפים. עלויות הבנייה מגלמות 10.9

 מפרטים וערבויותכל החוזים, ל דירות במבנה כאשר הם זכאים 4בעלי הנכס מקבלים  -הרקע המשפטי 10.10

 בהתאם לחוק המכר.

 ההערכה ננקבה בש"ח כמקובל בשוק המקרקעין במועד הקובע ולשם הקלה בקבלת החלטות. 10.11

 ( עם התאמות לנכס הספציפי.2016 נובמברעלויות הבניה התבססו על מחירון דקל )מהדורת  10.12

 .ספציפיות לנכס נשוא השומהמחירי נכסים דומים בסביבה ותוך ביצוע התאמות שווי ב הובאו בחשבון 10.13

 מתשריט ההיתר המאושר. בוצעו חישובי השטחים 10.14

נכסים     הנכס נשוא השומה הוערך בגישת ההשוואה, שהיא הגישה בעלת התוקף הגבוה ביותר להערכת  10.15

 מסוג הנכס הנישום, תוך הפעלת מקדמי התאמה רלוונטיים.

    תב"ע תמ"א והובאו בחשבון הזכויות בנכס, מחירי נכסים דומים, שווי ההשקעות שהושקעו בנכס,  10.16

  .מאושרות ומופקדות

חישוב התמורה כשווי עלויות הבנייה הניתנות למוכר פסיקה המנחה כיצד לבצע את הערכה תסתמך  10.17

יבות המס בנוגע למיסוי עסקת ע"י נצ 23/98פורסמה הוראה ביצוע בנוסף, במסגרת בניית פירות התמורה. 

 קומבינציה. 
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קרי סך כל השירותים  –ורווח יזמי מקובל  עלויות הבניה כוללות: בניה, פיקוח, יועצים, אדריכל, אגרות 10.18

קרי הוצ' שהינן  –כוללות הוצ' שיווק, מימון, משפטיות, בצ"מ וכו'  אינןהמתקבלים מהיזם. עלויות הבניה 

  רק לדירות התמורה של היזם.

 הערכה אינה כוללת תחשיב מיסוי מקרקעין ככל שהינו חלק מהעסקה. 10.19

 נתונים לשומה .44

 :היקף הפרויקט המוצעלהלן טבלה מרכזת את  -פרוגרומה תכנונית 11.1

          

             -עלויות בניה תחשיב 11.2

 

 סיכום  .47

 

 תחשיב עלות בניה למ"ר .41

 .₪ ₪5,744  = ~ ₪1,127 /  5,851,912שווי ממוצע למ"ר עיקרי: 

 בעליםל שווי התמורה .41

  .₪ 7,114,444מ"ר דירות הבעלים =  450למ"ר * ₪  5,200

 הערות .45

 השווי אינו כולל מע"מ. 15.1

שטח דירה ממוצעתשטח כולל ממ"דשטח ללא ממ"דמס' יח"דשטח עיקרי

4400450112.5דירות הבעלים

6600675112.5דירות היזם

              1,125             101,000סה"כ

סךעלותשטח

       3,944,500              3,500         1,127עיקרי + ממ"ד

          295,200              1,230            240מרפסות

          313,120              2061,520שרות ואחסנה

          145,600              1041,400קומת עמודים

            50,000            150,000הריסה ופינוי

          114,000                 380300פיתוח חצר

          150,000          1150,000אדריכלות ויועצים

          212,500          1212,500אגרות והיטלים

       5,224,920סה"כ

ללא מע"מ ₪סיכום תוכנית:

5,224,920   

20,000        

        50,000פיקוח ומנהלת אתר

        25,000חיבורי חשמל

5,319,920   

רווח קבלני 10%   5,851,912

בנייה

סה"כ עלויות

ביטוח
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הריני מצהיר כי אין לי כל חלק או עניין בנכס הנדון וכי שומה זו נערכה בהתאם לכללי שמאות מקובלים  15.2

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

 ולפי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית. 1966 -והתשכ"

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום,       

 אסף גסטפרוינד,       

 שמאי מקרקעין ועורך דין       

 

 

         

 


