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 דן וינברגר -פרטי השמאי 

 השכלה ותארים

 .2007משנת  1616שמאי מקרקעין מוסמך בעל רישיון  .א

 בוגר לימודי שמאות מקרקעין במכללת רמת גן. .ב

 לאית במכללת עדיף )מכללה לביטוח(.בוגר שמאות חק .ג

 קורס מנהלי ישובים מטעם בר אילן והשלטון המקומי. .ד

 .2013קורס בוררות ועדות מומחה בבתי משפט יוני  .ה

 קורס דירקטורים מטעם השלטון המקומי )דירקטור בחברה כלכלית נחל שורק( .ו

 מנהל אגודה חקלאית וקהילתית.    .ז

 חבר מועצה אזורית. .ח

 גדוד.סא"ל במיל' מפקד  .ט

 

 

 

 

 

 

 גדי יהודה –פרטי השמאי 

 השכלה ותארים

 שמאי מקרקעין מוסמך מטעם משרד המשפטים. .א

 2007משנת  1638רשום בפנקס שמאי מקרקעין, רישיון מס'  .ב

 בוגר לימודי שמאות מקרקעין במכללה המשותפת. .ג

 בוגר לימודי שמאות חקלאית במכללה לביטוח עדיף. .ד

         

 

     

            

 

      



 בס"ד

 שמאות מקרקעין –גדי יהודה, דני וינברגר 
 *משקים חקלאיים  *חקלאות  *נזקי בניה *שמאות  

 054 –6924751, דני נייד:  052 –5976411גדי נייד: 

  .danw774@gmail.comאימייל:  9102511פקס:  08 –8593138משרד:  

 

 3 

 

                                                                                                                                              

 פרופיל המשרד

שומות  כיםעור ואנ וחוף אשקלון שמאי ועדה מקומית שדרות .א

  .להיטל השבחה

 ת(, )מטעם עיריית רחובו 197ירידת ערך  .ב

משקים ו שוק למסחר, משרדים, קרקעות, דירות הערכות שווי .ג

 .חקלאיים

 דמי שימוש ראויים לנכסים. .ד

 מיסוי מקרקעין. .ה

  שומות השגה למנהל מקרקעי ישראל. .ו

 .הערכות שווי לנזקי בניה .ז

 ייעוץ בתכנון בהכנת תכניות לעיריית שדרות. .ח

 ליווי פרויקטים. .ט

 הפקעות לצרכי ציבור. .י

 ה ואיזון )איחוד וחלוקה(.עריכת טבלאות הקצא .יא

 ערכנו שומות נגדיות לכפל שווי לבית המשפט. .יב

 לקרקע חקלאית. 22תקן  .יג

עיקר משרדינו עוסק בהוצאות היטלי השבחה, ירידת ערך, הערכות  .יד

 שווי נכסים מכל הסוגים בגוש דן ובאזור ירושלים.
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 חתשע" תשרי 'דתאריך עברי: 

    24/09/17        י:תאריך לועז 

 2181 -שומ    :   סימוכין                                                                                      

 

 

 לכבוד

 מלכה השקעות

 ( רמת גן42)מגדל משה אביב קומה  7זבוטינסקי 

 

 המיועדת לשיווק לציבור על בסיס ציפיות)היפותטית( לקרקע  הנחה" מבוססתה שומ": הנדון

 
 
 
 

 הוי הנכסזי .1

 .10094, 10095, 10096, 10097              :מס' גוש .א

 (.17, 4(. )25(. )21,41) .(45- 43, 32, 23) :ות )בהתאמה(חלק .ב

 .053-0138586, 1/ש 6תמ"מ  ,35תמ"א           :מס' תכנית .ג

 כרכור. –פרדס חנה         :מרחב תכנון .ד

 .חקלאישטח          :מהות הנכס .ה

 

 מטרת השומה .2

לא חלה עליה תכנית מפורטת מכוחה ניתן להוציא היתרים קרקע אשר עין לשומת מקרק

 לבניה, השטח הנישום מהווה שטח פתוח.

יעוד הקרקע בתכניות המאושרותהמבוססת על שומה  –מצב א' 
1

 במועד הקובע לשומה.

חת עבודה כי תאושר בעתיד תכנית ( המושתת על הנשומה מבוססת הנחה )היפותטית –מצב ב' 

 פשר מימוש בניה על הקרקע.אשר תא

                                        
1

 וכד'. 197היטל השבחה, פיצויי הפקעה, תביעות לפי סעיף התקן לא יהווה בסיס להערכת שווי קרקע חקלאית למטרות אחרות כגון:  



 בס"ד

 שמאות מקרקעין –גדי יהודה, דני וינברגר 
 *משקים חקלאיים  *חקלאות  *נזקי בניה *שמאות  

 054 –6924751, דני נייד:  052 –5976411גדי נייד: 

  .danw774@gmail.comאימייל:  9102511פקס:  08 –8593138משרד:  

 

 5 

 מזמין השומה .3

 מלכה השקעות

 

 המועד הקובע לשומה .4

 .25/09/17המועד הקובע לשומה הינו 

 

 מועד הביקור בנכס .5

 .25/09/17הביקור :  מועד .א

 שמאי מקרקעין - דני וינברגרהביקור :  עורך .ב

 

 מידע בדבר זיהוי הקרקע .6

 .כרכור –ה כרכור, מרחב תכנוני פרדס חנ -תחום השיפוט פרדס חנה  .א

 .45- 43, 32, 23קות חל 10097גוש  .ב

 .21,41חלקה  10096גוש 

 .25חלקה  10095גוש 

 .4,17חלקות  10094גוש 

 חקלאי. –יעוד  .ג

 

 תאור הסביבה והנכס .7

 תאור הסביבה

נפרדות. הן  מושבותפרדס חנה וכרכור הוקמו על יער אלונים גדול. בראשיתן היו שתי 

 , עקב קשיים כלכליים של המועצה המקומית כרכור.1969אוחדו בשנת 

ים , מתגורר2013)הלמ"ס( נכון לדצמבר  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי נתוני 

 .  2.8%האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של  תושבים. 35,774כרכור -בפרדס חנה

. הגלילו עמק יזרעאלעם  מישור החוףהמקשר את  65כביש כרכור יושבת על -פרדס חנה

 הכניסה למושבה מכביש זה היא משלושה צמתים:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1969
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/2013
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_65
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
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  (; 650מזרחה אל המושבה דרך פיק"א )כביש -צומת אלון, ממנו יוצא צפון

 .כרוןולזי בנימינה(, אשר ממשיך צפונה ל652צומת חנה, ממנו יוצא צפונה דרך הנדיב )כביש 

 מערבה דרך עירון.-צומת כרכור, ממנו יוצא צפון

 תאור הנכס

  :נכסים הנדונים ידועיםה

 . 45- 43, 32, 23חלקות  10097גוש 

  .21,41חלקה  10096גוש 

  .25חלקה  10095 גוש

 .4,17חלקות  10094גוש 

 כרכור. – מים מצפון לפרדס חנה, הממוקחקלאישטח  ם מהוויםיהנכס 

 652מערבית לכביש  10096 – 10094. גושים 652מזרחית לכביש  10097גוש 

 סביבת הנכס ברובו שטחים חקלאיים מעובדים.

 

10094 

10095 

10096 

10097 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94
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תכנונימצב  .8
2

 

 ותחלומה על הנכס נשוא השכרכור"  –המקומית לתכנון ובניה "פרדס חנה  הביקרנו בוועד

 :התכניות הבאות

 מהות התכנית תאריך י.פ. מס' תכנית 

מתן מענה תכנוני לצרכי הבניה והפיתוח של מדינת  מטרת התכנית: 27/11/2005 4467 35תמ"א 

ישראל, תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים וצמצום תופעת 

 .הפרוור

 16/10/2012 550 6תמ"מ 

 
פקודת ערים  12הכנת תכנית מתאר בהתאם לסעיף  מטרת התכנית: 22/12/1966 1324 1ש/

 כפי שתוקנה. 1936

 חקלאי -יעוד 

053-

0138586 

 מטרת התכנית:  בתכנון
, להכוונת 2030הכנת מסגרת תכנונית לכל תחום הישוב לשנת יעד . .1

תהליכי התכנון בראייה כוללת אינטגרטיבית, בהתאמה למאפייניו 

קשרים התפקודיים בין חלקיה השונים, הייחודיים, תוך חיזוק ה

  .לרבות בין המרכזים ההיסטוריים של פרדס חנה ושל כרכור

נפש, תוך  55,000 -ות הדיור לאוכלוסיית יעד של כהכוונת התפתח .2

  .שמירה על אופי הכפרי למחצה של הישוב

יצירת תשתית להתפתחות עוגנים כלכליים, לשם חיזוק כלכלת  .3

  .הישוב

על רוח המקום, מורשתו התרבותית, מגוון קהילותיו טיפוח ושמירה  .4

  .ומאפייניו הפיסיים הקשורים לזהותו

-חיזוק המרכז ההיסטורי של הישוב כמוקד ראשי לפעילות ציבורית .5

 .מסחרית-חברתית

שמירה וטיפוח של המרחב הפתוח, מעטפת השטחים הפתוחים  .6

 פינותוהחקלאיים סביב הישוב, צירים ירוקים ושדרות היסטוריות, 

  .טבע ונוף

הפחתת "טביעת הרגל האקולוגית" של הפעילות בישוב, ויצירת  .7

תנאים לביצוע פעולות התורמות לשמירה על הסביבה, לחסכון 

 .וליעילות בשימוש במשאבים קיימים

 חקלאי. – תשריטיעוד לפי  .8

 

                                        
2

 .ןהעניימתומצת על פי  
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 35תכנית מתאר ארצית תמ"א  .9

 כרכור כמרקם עירוני. –התכנית מציינת את כל שטח מוניציפאלי של פרדס חנה 

 איש. 50,000של  2020עד שנת  העם צפי אוכלוסיי 3הישוב פרדס חנה מסווג כמרקם 

 

היא תכנית מתאר ארצית, ועל פי הוראותיה תיבחן כל תכנית מתאר מחוזית,  35תמ"א 

הבחנה  35תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, לכן קיימת בהוראות תמ"א 

 המתייחסות לסוגי התכניות השונים. ברורה בין ההוראות

כך לדוגמא, בין ההוראות המתייחסות לתכניות מתאר מחוזיות חדשות, לרבות תכניות שינוי 

וזיות, נמצא איסור על תוספת שטח לפיתוח שלא בהמשך רצוף וצמוד דופן, לתכניות מתאר מח

מיקום 
תהחלקו

 ת
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כבר יועדו שמירה ככל האפשר על רצף שטחים פתוחים, החובה לבחון ולמצות שטחים ש

 לפיתוח בתכניות מחוזיות וטרם אושרו בהם תכניות מקומיות וכד'.

צפיפות  ןלענייבין ההוראות המתייחסות לתכניות מתאר מקומיות נכללות בחן השאר הוראות 

סביבתי לתכניות בתחום מכלולים נופיים או -נטו מינימאלית למגורים, הגשת נספח נופי

ית גבוהה וכן הוראות לתכנית מתאר מקומית להרחבה בשטחים בעלי רגישות נופית סביבת

ניכרת ובכללן: הכללת התשתיות הדרושות בתכנית או בתכניות אחרות שאושרו כדין, הבטחת 

ביצוע התשתיות לרבות תחבורה ציבורית ומוסדות ציבור, קיום ביצוע התכנית בד בבד עם 

 וצע בתחום התכנית ועוד.פתרון זמין לטיפול בביוב שנוצר כתוצאה מאכלוס הבינוי המ

 התכנית קובעת צפיפות בישובים עירוניים לפי הטבלה הבאה:

 צפיפות בניה מינימאלית ביח"ד לדונם נטו לפי דגמי ישוב מרקם נפה מחוז 

 דגם ישוב דגם ישוב דגם ישוב דגם ישוב דגם ישוב דגם ישוב   

1 2 
50000, 

3 
20 000, -
50000, 

4 
5 ,000-
20,000 

5 
2000-5000 

6 
0-2000 

 3.0 3.5 5.0 7.0 8.0 - עירוני חדרה חיפה

 2.5 3.0 4.0 - - - שמור משולב   

 2.5 3.0 4.0 - - - חופי

 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0 11.0 עירוני חיפה 

 2.5 3.5 4.5 5.0 - - שמור משולב 

 

ת המשנות פרדס חנה כרכור מצויה במרקם עירוני וצפיפות הבינוי בתכניו 35על פי תמ"א 

תכניות  300-יח"ד לדונם. בפרדס חנה כרכור מעל ל 7-שטח פתוח לבנוי לא תפחת מ

לפרדס  1971-מ 17ו ש/ 1966-מ 1מקומיות נקודתיות, התכניות הכוללות התקפות הן ש/

 לכרכור. 1973-מ 18חנה, ש/

מרבית שטח מהשיפוט של פרדס חנה כרכור כלול בתחום מרקם עירוני בצוותא עם קיבוץ 

 משמרות, א.ת. קיסריה ואור עקיבא.

מרקם עירוני הוא המרקם אליו יכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע  35על פי תמ"א 

עקרונות הבמיוחד תחבורה ציבורית והסעת המונים. על פי  –ויובטחו התשתיות הדרושות 

על  שנקבעו בתכנית. הפיתוח בתחום מרקם עירוני יהיה ברובו עירוני קומפקטי ומושתת

ושמירה  לצרכי ציבור םיתרונות לגודל תוך כדי הבטחת שטחים פתוחים עירוניים ובינעירוניי
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המרקם העירוני מהווה את על שטחים ומסדרונות המיועדים לתשתית לטווח ארוך. למעשה 

  אזור החיפוש לפיתוח עירוני הן בתוך השטחים שכבר בנויים והן בהמשך רצוף אליהם.

 3כי פרדס חנה כרכור היא יישוב מדגם  35לעניין צפיפות המגורים קובעת תמ"א/

נפש. על פי הוראות התמ"א, תכנית מקומית  20,000-50,000 ושצפי אוכלוסיית

לתוספת שטח לבינוי המייעדת שטח למגורים בישוב מסוג זה תופקד רק אם הצפיפות 

 נטו.יח"ד לדונם  7 –הממוצעת למגורים נטו לא תפחת מ 

 6תמ"מ  –תכנית מתאר מחוזית 

 מטרות התכנית

 
 צבע כתום בתשריט –אזור פיתוח עירוני 

 שימושים מותרים: כל השימושים כפי שיקבעו בתכנית וכנדרש לישוב עירוני

 הוראות והנחיות לתכנית
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 מצב משפטי .10

 וממנו עולים  25/09/17חיפה מתאריך הוצג בפני אישור מאגף רישום והסדר מקרקעין 

 הפרטים הבאים:

 בעלים בעלות שטח במ"ר חלקה גוש

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 19,153 23 10097

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 9,981 32  10097

( ושות' )שותפות מוגבלת1987י.איצקוביץ ) פרטית 10,131 43 10097  

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 9,963 44 10097

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 10,159 45 10097

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 10,925 21 10096

לפי פירוט בנסחשונים  פרטית 18,925 41 10096  

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 20,111 25 10095

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 20,052 4 10094

 שונים לפי פירוט בנסח פרטית 19,872 17 10094

 

 עקרונות, גורמים ושיקולים:   .11

א שומת מקרקעין של קרקע אשר יעודה בתכנית מאושרת )במועד מטרת השומה הי

 השומה( אינו לבניה המיועדת לשווק לציבור על בסיס ציפיות לשינוי יעודה לבניה.

שומה בהתאם ליעוד הקרקע בתכניות המאושרות –מצב א' 
3

 

 כי יתרחש שינוי יעוד( המושתת על הנחות עבודה היפותטיתשומה מבוססת הנחה ) –מצב ב' 

 כמפורט להלן, עתידי

 .כרכור –ה של המועצה המקומית פרדס חנה בחשבון את מיקומ נוהבא .א

 ם של הגושים והחלקות לעיל.מיקומבחשבון את  נוהבא .ב

בגושים  353-0138586ותב"ע  1על פי תב"ע ש/בחשבון את המצב התכנוני  נובאה .ג

 .כאזור חקלאי יםהמוגדרוהחלקות לעיל 

 ופיעים הגושים והחלקות לעיל בתוך המרקם העירוני. שבא מ 35בחשבון תמ"א  הבאנו .ד

 את שווי הקרקע לשני מצבים. כנוהער .ה

 שווי הקרקע כפי שהוגדר בתכניות מאושרות ללא שינוי יעודה לבניה. – מצב א'

                                        
3

 וכד'. 197התקן לא יהווה בסיס להערכת שווי קרקע חקלאית למטרות אחרות כגון: היטל השבחה, פיצויי הפקעה, תביעות לפי סעיף  
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( המושתתת על מידע והנחות עבודה ואשר היפותטיתשומה מבוססת הנחה ) –מצב ב' 

 בע )דהיינו יום עריכת השומה(.מניחה שהקרקע זמינה לבניה במועד הקו

השומה נערכה בהתייחסות לנכסים דומים בסביבה תוך כדי ביצוע ההתאמות  .ו

 הנדרשות ובהתאם לרמת ההיצע והביקוש הקיימים באזור.

 לצורך מצב ב' ביצעתי ירידה לקרקע על פי שיטת החילוץ. .ז

בחשבון את התהליך שאמורה לעבור תכנית על הקרקע עד לאישורה  הבאנו .ח

סופי כגון: תכנון ואישור מוסדות התכנון, טיפול בהתנגדויות צפויות, הסרת ה

 חסמים, העתקת תשתיות, השלמת פיתוח, קיומם של מתקנים ותשתיות וכדו'.

 יש להביא בחשבון אישור של הולק"ח )ועדה לקרקע חקלאית(. .ט

 ויועצים.הוצאות הכרוכות ביישום הליכי שינוי היעוד ואישור התכנית: תכנון, מדידות  .י

עליות ותשלומים הצפויים בקשר למימוש שינוי היעוד: היטל השבחה, דמי היתר, היטלי  .יא

 פיתוח, פיצויים וכד'.

 בחשבון קרקע במושע. הבאנו .יב

 .שנה 20וייתכן גם  שנים 15 – 10 הבאנו בחשבון צפי לשינוי ייעוד הקרקע בגבולות של .יג

 תחזית אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך .יד

 שנים(  10) 2019ועד סוף שנת  2009סוף שנת לפי התחזיות ישראל צפויה לגדול מ

 מיליון איש. 4.5עד  2.4 –שנה( בכ  25) 2034מיליון איש, עד סוף שנת  1.6עד  1.0 –בכ 

,  2009מיליון נפש בסוף שנת  7.6לפי התחזיות אוכלוסיית ישראל אשר מנתה 

 . 2034מיליון נפש בשנת  12.1 – 9.9, 2019מיליון נפש בשנת  9.1- 8.6תמנה 

צפיפות האוכלוסייה בישראל צפויה לעלות באופן  הכתוצאה מגידול האוכלוסיי

הצפיפות בישראל תגיע  2019, בשנת 2009נפש לקמ"ר בשנת  326משמעותי, מ 

 נפש לקמ"ר. 524 – 439תגיע ל  2034נפש לקמ"ר, בשנת  394 – 370ל 
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 לשווי תחשיבנתונים ו .12

 ( רומכנשלמכירה ושמוצעים )מגרשים חקלאיים  שווי מצב א'

גודל  יעוד תאריך חלקה גוש

 שטח

 מ"ר

שווי  ₪  מחיר

 למ"ר

 מתואם 

₪  700 280,000 400 קרקע חקלאית 13.01.16 1 10094  

₪  716 358,000 500 קרקע חקלאית 16.02.16 1 10094  

₪  722 130,000 180 קרקע חקלאית 16.02.16 1 10094  

₪   179,000 250 קרקע חקלאית 16.02.16 1 10094 716      

     מוצעים למכירה

₪   240,000 250 קרקע חקלאית 13.08.17 95 10100 864 

₪   199,000 250 קרקע חקלאית 07.09.17 1 10094 716 

714  ₪   מ"ר 250ממוצע למ"ר קרקע למגרש בגודל  שווי  

₪  178,500מ"ר ₪/ 714 ×מ"ר  250שווי יחידת קרקע חקלאית בגודל של   

 

 ונתוני דירות חדשות למכירה( )פרויקטים חדשים מצב ב'ווי ש

תאריך 

 עסקה

שנת  כתובת

 בניה

 שטח סוג הנכס

 הדירה

 מ"ר

 ₪  מחיר קומה

 1,300,000 8.0 100 דירה בבית קומות 2017 28פרדס חנה  09.04.17

 1,420,000 1.0 100 דירה 2017 1פרדס חנה  20.04.17

1, 6.0 100 דירה 2017 5אורות ב'  20.04.17 282 000,  

 1,370,000 2.0 100 דירה 2017 2כרכור  13.06.17

 1,400,000 2.0 100 דירה 2017 3פרדס חנה  28.06.17

 1,380,000 4.0 100 דירה 2016 3כרכור  27.07.17

 1,415,000 5.0 100 דירה 2017 3כרכור   27.07.17

 1,366,714     שווי ממוצע

 1,168,131     17%הפחתה למע"מ 

 973,443     20%יזמות 

 450,000   מ"ר ₪/ 4,500 ×מ"ר בנוי כולל הכל   100

 523,443   שווי קרקע ליח"ד נכון להיום בגבולות

 

 תחשיב מצב ב'

 עוד הקרקע בתכנית מאושרת  : מגורים עירונייי

 פרוגרמה מוצעת:

 יח"ד. 15              צפיפות מוצעת לדונם נטו:                                  
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 %04שיעור הפקעה מתוכנן                                                       

 יח"ד 9צפיפות לדונם ברוטו:                                                       

 שווי קרקע ליח"ד אקוי' בעלת מאפיינם דומים 

 ₪  000,525                                בסביבה, לאחר ביצוע התאמות        

 ₪  4,725,000:     שווי דונם ברוטו )זמין(                                                    .א

                    ₪  4,500,000:                        שווי דונם ברוטו לאחר הפחתה למושע             .ב

 הוצאות הפחתה: .ג

 לניהול תכנון ויועצים  הוצאות

 ₪  140,000 עד השלמת התכנית                      :

  ₪. 270,000: הוצאות פיתוח                            

      ₪  900,000השבחה                             : היטל 

 ₪  50,000: ייעוץ משפטי ופרצלציה               

 ₪           180,000"מ(: אחר )מס רכישה, מס שבח, בצ

 (  ₪ -) 0,00041,5סה"כ הוצאות ועלויות הפחתה                                         

 

 "מצב ב'".ניכוי הוצאות יתרה לאחר 

 כאילו הקרקע מאושרת וזמינה

 )דונם ברוטו(₪   2,960,000    :                             על פי הפרוגרמה הקובעת

               ₪  740,000                             (:                        4מ"ר )חלקי  250עבור 

 הערות:

שווי הקרקע במצב ב' מתייחס לשווי מבוסס הנחה כאילו הקרקע זמינה לבניה וניתן 

 לממש את הבנייה באופן מידי.

 השומה  .13

 מ"ר להיום: 250מגרש בגודל  ישוו לאור הנתונים המופיעים בחוות דעתי אני קובע כי

כאשר הוא ריק ופנוי מכל מחזיק,  בהתאם ליעוד הקרקע בתכניות המאושרות -מצב א' 

 ₪.  178,500ל עיקול, חוב או שיעבוד הוא בגבולות ש
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שווי תאורטי של הקרקע כזמינה )שווי היפותטי( המושתת על הנחות עבודה כי יתרחש  –מצב ב' 

כאשר הוא ריק ופנוי מכל מחזיק, עיקול, חוב או שיעבוד הוא בגבולות קע שינוי יעוד עתידי של הקר

 הכל כמפורט להלן. , 12לאחר הפחתת העלויות וההוצאות כאמור בסעיף ₪  740,000ל ש

 תמצית הסתייגויות השמאי

 יש לקחת בחשבון את האפשרות ומידת הסיכון הכרוכה בכך שהנתונים כפי שהוצגו לא יתממשו. .א

 הינו שומה היפותטית ולכן אינו משקף את שוויה הנוכחי של הקרקע. שווי מצב ב' .ב

 בי השווי משקף את הדחייה המשוערת, סך העלויות ובעיקר את רכיב הסיכון.ההפרש בין שני מצ .ג

שומה זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין   .14

בשומה נאסר על כל צד שלישי שהוא אשר  להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש

 אינו המזמין ועורכי השומה לא יהיו אחראים להסתמכות כלשהיא כאמור.

 הצהרה  .15

זו ניתנה לפי מיטב  נוחלק ועניין בנכס הנדון וכי הערכת נובזאת כי אין ל יםמצהיר והננ

 המקצועי. ווניסיוננ נוידיעת

ני קורא השומה התייחסות לפרוגרמה המוצעת חוות דעת זו מיועדת, על פי מטרתה, להציג בפ

למקרקעין, כמפורט בחוות הדעת. חוות הדעת אינה מיועדת לקביעת שווי השוק של המקרקעין 

 ולא ניתן לעשות שימוש בחוות הדעת בכל ערכאה משפטית ו/או בוועדות ערר.

 27.09.2017 –ולראיה באתי על החתום ביום 

 

 

 

   

 

 

 וינברגר    דני                                                                     גדי        יהודה     

 שמאי   מקרקעין                                                    שמאי    מקרקעין               
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 מ"ר. 125נספח נתונים ותחשיב עבור 

 ושנמכרו(  )מגרשים חקלאיים שמוצעים למכירה שווי מצב א'

גודל  יעוד תאריך חלקה גוש

 שטח

 מ"ר

שווי  ₪  מחיר

 למ"ר

 מתואם 

₪  700 280,000 400 קרקע חקלאית 13.01.16 1 10094  

₪  716 358,000 500 קרקע חקלאית 16.02.16 1 10094  

₪  722 130,000 180 קרקע חקלאית 16.02.16 1 10094  

₪   179,000 250 קרקע חקלאית 16.02.16 1 10094 716      

     מוצעים למכירה

₪   240,000 250 קרקע חקלאית 13.08.17 95 10100 864 

₪   199,000 250 קרקע חקלאית 07.09.17 1 10094 716 

714  ₪   מ"ר 250שווי ממוצע למ"ר קרקע למגרש בגודל   

₪  110,000מ"ר ₪/ 880 ×מ"ר  125י יחידת קרקע חקלאית בגודל של שוו  

 

 מ"ר להיום: 125מגרש בגודל  שווי תונים המופיעים בחוות דעתי אני קובע כילאור הנ

כאשר הוא ריק ופנוי מכל מחזיק,  בהתאם ליעוד הקרקע בתכניות המאושרות -מצב א' 

 ₪.  110,000ל עיקול, חוב או שיעבוד הוא בגבולות ש

 


