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.1

כללי
בהתאםלהוראותסעיף2/(ב)2לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייההתשכ"ה-,2642מוניתי
כשמאית מכריעה לעניין ההשבחה החלה בנכס שבנדון עקב מימוש בהיתר הכולל שימוש חורג
מתעשייהקלהלמגוריסטודנטים.
במסגרתהדיוןבפניהוצגוהמסמכיםהבאים:
1.1

חוות דעת שמאית המבקש גב' ז'נט אמיר  54.02.502/בצירוף מידע בנכס מפנקס הבתים
המשותפים ,החלטת הנהלה מס'  2516של מנהל מקרקעי ישראל .ביום הדיון התקבלה
הבקשה להיתר נשוא המימוש בצירוף נוסח הפרסום לפי סעיף  .2/6ביום 22.02.502/
התקבלה תגובת שמאית המבקש לפרוטוקול הדיון וחוזי השכירות בנכס למעונות
סטודנטים.

1.0

חוות דעת שמאי המשיבה מר עדי נאור מיום  .20.25.5022ביום  22.05.502/התקבלה
תגובתו של שמאי המשיבה לשומת המבקש .ביום הדיון התקבל תשריט הבקשה נשוא
הדיון .ביום 22.02.502/התקבלהתגובתהגב'גןסתיולפרוטוקולהדיוןוביום24.02.502/
התקבלהתגובתהלחוזיהשכירותשהוגשוע"ישמאיתהמבקש.

1.3

ביום  22.02.502/התקיים דיון בפני בהשתתפות שמאית המבקש והגב' אדווה גן סתיו
ממשרדושלמרעדינאור.

1.1



ביום52.05.502/ערכתיביקורבנכסוסביבתו,ללאנוכחותהצדדים.

.0

מטרת השומה
הכרעהבמחלוקתלענייןהיטלההשבחהבנכסשבנדוןעקבמימושבהיתרהכוללשימושחורג.


.3

פרטי הנכס

1

,4507
,725
122מ"ר,
20בקומהשנייה,
72.72מ"ר,

גוש-
חלקה-
שטחחלקה-
חלקתמשנה-
שטח-

החלקברכושהמשותף -75221מ"ר,
רח'אהליאב,2רמתגן.
כתובת-


.1

התאריכים הקובעים
המועד הקובע לחוות הדעת הנו מועד כניסתן לתוקף של התכניות המשביחות החלות בנכס
כמפורטלהלן:
תכנית

מועד קובע

רג52/05ב25

56.06.5006

הקלה

0/.01.5022



.5

תיאור הנכס והסביבה
5.1

סביבת הנכס
הנכס ממוקם במתחם הבורסה שבמערב העיר רמת גן התחום ברח' ביאליק בצפון ,רח'
מנחם בגין ונתיבי איילון במערב ,רח' ז'בוטינסקי בדרום ורח' אבא הלל במזרח .הסביבה
מאופיינתבבניינימלאכהותעשייהלצדבניינימשרדיםמסחרומלונאות.
רח' אהליאב מהווה רחוב מקומי חד סטרי ,המקשר בין רח' תובל לרח' היצירה ובצלאל,
מולהמפגשעםרח'הבונים.התשתיותברחובמלאותומצבתחזוקתוטוב.


5.0

תיאור החלקה
חלקה 725בגוש 4507מהווהחלקהטרפזיתבשטח 122מ"רעםחזיתצפוניתבאורךשלכ-
22מ'לרחוב אהליאב.עלהחלקהבנוימבנהותיקבן/קומותמעלקומתקרקעמסחרית,
מחופהבחלקובלבניסיליקטובמצבתחזוקהירוד.



1עלפימידעמפנקסהזכויות

5

החלקהגובלת:
בבית הבונים המהווה בניין משרדים בגובה  2קומות מעל קומת קרקע,
מצפון-
בבנייןמתבצעיםשיפוצים,
במבנהמלאכהבן 2קומותמעלקומת עמודים,מחופהאבניסיליקט במצב
מדרום-
תחזוקהירוד,
בבנין משרדים בגובה  /קומות מעל קומת עמודים מפולשת בגובה כפול
ממזרח-
וקומהמסחריתבגובהכפול,
 במלון אינדיגו בגובה  6קומות מעל קומת קרקע מסחרית ,המהווה מבנה
ממערב-
חדשומודרניבחיפוילבניםאפורות.

5.3

תיאור הנכס
הנכס נשוא הדיון מהווה את תת חלקה  20בשטח רשוי של  77.22מ"ר ,ממוקם בקומה
השנייה מעל קומת הקרקע ומיועד ל 2-דירות סטודנטים עם כניסה משותפת מחלל
המדרגות.


.7

המצב התכנוני

2

בהתאםלמידעשנמסר,התכניותהחלותבנכסהנדוןהנן:
תכנית

סטטוס

י.פ.

תאריך

מצב קודם
רג2155

תוקף

2077

26.02.264/

רג2/05

תוקף

5262

57.25.2676

רג52/05ג

תוקף

5422

2/.01.2610

מצב חדש
רג52/05ב25

תוקף

2207

20.25.2617

רג52/05ב2525

תוקף

2150

54.22.2660

רג52/05ב55

תוקף

/260

04.05.266/

רג52/05ב25

תוקף

2661

2/.06.5006








2בתחוםהנכסחלותגםתכניותמתארארציות,מחוזיותומקומיותשלאפורטובשלהעדררלוונטיות

2

להלןפירוטהתכניותהרלוונטיות:
מצב קודם
7.1

תכנית רג312/
תכניתמתארמקומית,רמת-גן.התכניתמסווגתאתהנכסלאזורתעשייהוקובעתהוראות
כדלהלן:
2,000מ"ראו200מ"רבאישורמיוחד,
שטחמגרשמזערי-
,500%
זכויותהבנייה-
,20%
תכסית-
50מ',
רוחבמינימאלילחזית-
 ./
מס'קומות-

תכליות מותרות – בתי מלאכה ,בתי חרושת ,בניינים לאחסנה ,וכן בתי עסק להתקהלות
ציבוריתבאישורהועדההמחוזית.כמוכןתותרדירתשומראחתלכלמפעלבאישורמיוחד.


7.0

תכנית מס' רג/312/ג
התכניתקובעתהוראותלאזורתעשייהכדלהלן::
2,000מ"ראו200מ"רבאישורמיוחד,
שטחמגרשמזערי-
,500%
זכויותהבנייה3-
,20%
תכסית-
50מ',
רוחבמינימאלילחזית-
מס'קומות-
דירתשומר-
קוויבניין-


7.3

 ,/
 ,2
צדדי:2מ',אחורי:2מ'.

היתרי בנייה
 7.3.1היתר מס' 1756
בהתאםלהיתרמיום,01.06.267/אושרההקמתבניין בן /קומותבשטחכוללשל
 2,524.72מ"ר ,המכיל  2/אולמות ושירותים ,מקלט בשטח  204.75מ"ר ו -27
מקומותחניה.

3קביעתאחוזיבניהכולליםלשטחרצפותומרפסות,סעיף(1א)

/

 7.3.0היתר מס' 1333
בהתאםלהיתרמיום,04.02.2672אושרהתוספתקומה בשטח 220.02מ"רהמכילה
/אולמותעבודה,שירותיםומקוםחניהנוסף.

מצב חדש
7.1

תכנית רג/312/ב1/
מטרתהתכניתלשנותאתתכניתהמתארוקובעתהוראותכדלהלן:
,500%
זכויותהבנייה-
בתחוםקוויהבניין,
תכסית-
 ,2
מס'קומות-
2.2מ',
גובהקומהמירבי-
27.2מ',
גובהבנייןמירבי-
/מ'.
קובנייןצדדי-
שימושיםמותרים:מועדונים,אולמותשמחה,מסעדותובתיקפהבתנאים.


7.5

תכנית רג/312/ב1/1/
התכניתקובעת הוראותכלליותלהיתרבניהלמפעלאומחסן,הוראותבדברמניעתזיהום,
הוראותלחניהומאפשרתהקמתמרתפיחניהעדלקוהמגרש.


7.7

תכנית רג/312/ב0/
התכניתמסווגתאתהנכסכאזורתעשייהמיוחדוקובעתבוהתכליותשלהלן:
מסחר,
קומתקרקע-
תעשייה קלה בתנאים .משרדים עד  20%משטח הרצפות
קומותעליונות-
בבנייןכולו.


7.6

תכנית רג/312/ב3/
התכניתקובעתשימושיםנוספיםבאזורהתעשייהכמפורטלהלן:
תעסוקה,משרדים,שירותיבידורוהסעדה,
שימושיםראשיים-
מגורים ,מסחר ,דיור מוגן (ללא מחלקה סעודית) ,מעונות
שימושיםמשניים-
סטודנטים,מלונאות,מוסדותתרבות,
סךמס'יחידותדיור-




עד.520
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התכנית קובעת שהיקף השימושים הנוספים לבניינים קיימים  יהיה באופן שלא יעלה על
 20%מהיקףהשטחיםהקיימיםעפ"יתכניותמאושרותבאותובנייןושטחדירתהמגורים
לאיפחתמ-20מ"ר.

תנאים להיתר למעונות סטודנטים
7.6.1

סידורכניסהנפרדתככלהניתן,

7.6.0

רישוםהערתאזהרהעלהנכסבלשכתרישוםמקרקעיןלפיה:
 4.7.5.2הנכסיירשםכיחידתרישוםאחתבבעלותאחתולאיפוצלליחידותמשנה,
 4.7.5.5הדירותישמשואךורקלמעונותלסטודנטים.

7.6.3

לא יאושר שימוש מיוחד אלא לאחר שפורסמה על כך הודעה וניתנה הזדמנות
להשמיעטענות,כלזהלפיהמתכונתהקבועהבסעיף2/6לחוק.

חניה
לשימושיםהחדשיםלאתידרשתוספתחניות.

7.6

בקשה מס' 0213170
בהתאם להחלטת ועדת המשנה מיום  0/.01.5022אושר שינוי יעוד ממלטשות ל - 2יח"ד
לסטודנטים בשטח כולל  77.22מ"ר הכוללים חדר שינה ,סלון ,מטבח ומקלחת בשטחים
המפורטיםלהלן:
שירות

עיקרי
מפלס

קיים

מוצע

קיים

סה"כ4

קרקע

552.72



52.22

2/1.15

2

2/2.02



5

5

2
/
סה"כ

542./4

77.22


2/2.02
2/2.02



2,262.74

77.22

52.22

241.25

52.22

241.25

52.22

241.25

52.22
200./

241.25



הבקשה כוללת שימוש חורג מהיתר לתעשייה למגורים ,שימוש חורג מתכנית (תב"ע)
מתעשייהלמגוריסטודנטים,הקלהלהקטנת שטחיח"דלסטודנטיםל 50-מ"רוהקלהשל
/.14%בהיקףהשטחלמגוריםמעברל20%-המותרים.

 4עפ"יהסיכוםבבקשהשהוצגה
2/2.02 5מ"רבתעשייהבהפחתת77.22מ"רמבוקשיםבשימושחורגלמגוריסטודנטים

4


מתשריט הבקשה עולה שבשטח אולם התעשייה תוכננו  2יחידות דיור הכוללות מטבחון
וחדררחצה.הכניסהליחידותמשותפתמדלתכניסהמחללהמדרגות.ממעברזהמתבצעת
כניסהנפרדתלכלאחתמהיחידות.

.6

המצב הקנייני
 6.1בהתאם לפלט מידע מיום  57.02.502/שהופק באמצעות האינטרנט מפנקס הביתים
המשותפים,עולהשתתחלקה20בחלקה725בגוש4507בשטח122מ"ר,ממוקמתבקומה5
בשטח של  72.72מ"ר ורשומה בבעלות טוטייב יוסף בשלמות .לתת חלקה  20צמודה חניה
בשטח22מ"רו-75221חלקיםברכושהמשותף.
 6.0ע"פ חוזה שכירות מיום  ,27.04.5006הושכרה בנכס דירת  5חדרים ,הכוללת ארון בגדים,
וילונות ,מזגן וחניה צמודה6 בדמי שכירות חודשיים של  5,200 ₪לתקופה של שנה מיום
 02.07.5006ועד ליום  .20.04.5020בהתאם לתוספת בכתב יד בסוף החוזה עולה שהחוזה
חודש עד ליום  20.04.502/בדמי שכירות של  5,720 .₪מתנאי החוזה עולה שהוצאות מים,
מיסיעירייה,כבליםוועדביתיחולועלהמשכיר.
 6.3ע"פחוזהשכירותמיום,2/.05.5022הושכרהבנכסדירתחדר,הכוללתארוןבגדים,וילונות,
מזגןוממיר"הוט"בדמישכירותחודשייםשל  5,500₪לתקופהשלשנהמיום56.01.5022
ועד ליום  .51.01.502/מתנאי החוזה עולה שהוצאות מים ,מיסי עירייה ,כבלים וועד בית
יחולועלהמשכיר.
 6.1ע"פ חוזה שכירות מחודש אוקטובר  ,5022הושכרה בנכס דירת חדר ,הכוללת ארון בגדים,
וילונות,מזגןודוד"אטמור"לחימוםמיםבדמישכירות חודשייםשל 5,520₪לתקופהשל
שנהמיום51.20.5022ועדליום.57.20.502/מתנאיהחוזהעולהשהוצאותמים,מיסיעירייה
וועדביתיחולועלהמשכיר.
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.6

עמדות הצדדים:
 6.1הנקודות שבהסכמה
 6.1.1תיאורהנכס,
 6.1.0מועדקובע,
 6.1.3שווימ"רמבונה.
 6.0הנקודות שבמחלוקת בגין ההשבחה מתכנית רג/312/ב3/
6.0.1

שמאית מבקש
1.5.2.2

מהות ההשבחה
שינויייעודשלכ-77מ"רמתעשייהעתירתידעלמעונותסטודנטיםמתוכם
4.24מ"רמשמשיםלמעבר.


1.5.2.5

שווי
שמאיתהמבקשמסכימהלערכיםשנקבעוע"ישמאיהמשיבה.

1.5.2.2

עלויות התאמה
במרביתהשומותהמכריעות,הופחתועלויותהתאמהבסך 2,000.₪עלות
זו סבירה ומבטאת את החלוקה הנדרשת ל - 2יחידות הכוללות מטבחון
וחדררחצהנפרד.


1.5.2./

הפחתה בגין אי וודאות
כיווןשהנכסממוקםבאזורנטושבשעותהערבומתאפייןבבניינימשרדים
שבחלקםמתקייםגםשימושמסחרי,קייםקושיבמציאתשוכריםלכןיש
להפחיתמהשווי2%בגיןאיוודאותלהשכרתהשטחים.


1.5.2.2

מקדמים
מקדםהפחתהבגיןאיוודאות-
מקדםשווילשטחמעבר-

1

,0.62
.0.20

 6.0.0שמאי המשיבה
 1.5.5.2מהות ההשבחה
הרחבתהשימושיםבאזורתעשייהבשטחשל77.22מ"רלמגורים.

 1.5.5.5שווי
שמאיהמשיבהקובעשההשבחהביןשימושלתעשייהלשימושלמגוריםמשקפתכ/,000-
₪בהסתמךעלהשומותהמכריעותהמפורטותלהלן:
תאריך

שמאי מכריע

גו"ח

מ"ר

כתובת

יצחק ברמן

05.08.2010

 6207/305היצירה14

דורית פריאל
אריה אריאל

21.07.2011
01.04.2012

 6207/289בצלאל3
 6207/280מנחם בגין14

שווי מ"ר שווי מ"ר שווי
בנוי
בנוי
בנוי
לתעשייה
למשרדים למגורים
עתירת ידע
₪ 11,000 ₪ 7,100
₪ 11,000
₪ 11,000

₪ 7,080
₪ 7,500

₪ 7,050


עלויותהתאמה
עלויות התאמה הוערכו בסך של  5,1005₪מ"ר ובהתאם הוערכה ההשבחה למ"ר בסך
2,500.₪

 1.5.5.2התאמה לשווי
שטחמעבר
שטחהמעברמגולםבשווימשוםשבלעדיולאניתןלהקים2דירות.

סיכוןואיוודאות
נתוניהשווימהשומותהמכריעותמגלמיםאתאיהוודאותוהסיכוןלהשכרתהיחידות.

 6.0.3תחשיב
שמאית המבקש

שווי מ"ר מצב קודם
שווי מ"רמצבחדשמתואם8
עלויותהתאמה
שטח למגורים
שטח מעבר
תחשיב שווי
77.5מ"ר× /₪ 7,050מ"ר=

שמאי המשיבה
שווי מ"ר השבחהנטו
שווי מ"ר מצב קודם
שווי מ"רבנויחדש
עלויותהתאמה
שטח מגוריםמבוקש

₪ 7,050
7,/20₪
2,000₪
 71.56מ"ר
 6.16מ"ר
מצב קודם
₪ 546,000

7,020( 7₪-22,000)₪בהפחתת5,1005₪מ"רעלויותהתאמה
822,000₪×0.62(מקדםסיכון)בהפחתת2,0005₪מ"רעלויותהתאמה

6

7

2,500₪
7,020₪
22,000₪
5,100₪
77.55מ"ר


שמאי המשיבה

שמאית המבקש
מצב חדש
תחשיבשווי
שטח למגורים
72.24מ"ר×7,/205₪מ"ר=
שטח מעבר
6.16מ"ר×0.2× 7,450/₪מ"ר= 
סה"כ במעוגל

השבחה
היטל השבחה


₪ 533,122
₪ 22,946
₪ 556,000
השבחה
1,200/₪מ"ר × 77.55מ"ר =
 ₪ 10,000השבחה
 ₪ 5,000היטל השבחה

₪ 93,060
₪ 93,060
₪ 46,530

 6.3הנקודות שבמחלוקת בגין ההשבחה מהקלה
6.3.1

שמאית מבקש
1.2.2.2

מהות ההשבחה
לפי סעיף  4./להוראות התכנית ,לא יאושר שימוש מיוחד למעט מסחר
ומוסדות תרבות ,אלא לאחר שפורסמה הודעה במתכונת הקבועה בסעיף
 2/6לחוק .ההליך המבוקש לאישור הבקשה להיתר בנייה הוא בהתאם
להוראות התכנית ,מהווה מהלך תכנוני אחד ואין לקבוע בגינו השבחה
נוספת מעבר להשבחה הנובעת מתכנית רג52/05ב ,25אלא כפועל יוצא של
התכניתשמחייבתאותולפרסם.


1.2.2.5

שטח מעונות סטודנטים
לא נמצאה בחוק הגדרה ל"מעונות סטודנטים" או הגדרה לשטח חדר
נדרש .לטענתה ,אם היו רוצים להגדיר שטח מעונות ,היו מגדירים אותו
עפ"יהתקנותלשטחמינימאלישל21מ"ר.
באוניברסיטת ת"א ובתכנית  265052של המרכז הבינתחומי בהרצליה יש
מעונותסטודנטים,ללאהגדרתשטח.בהעדרמגבלתשטחמתאפשרתכנון
גמישלפיצרכיהסטודנטים.
9
בגו"ח 42065522ברח'ז'בוטינסקי /2הוגשהבקשה לשימושחורגמהיתר
למגוריסטודנטיםבשטח2/מ"רליחידה.


9בקשהמס'50220/4בתיקבניין7252002מיום51.20.5022

20

לטענת שמאית המבקש ,השטח שנקבע ע"י הוועדה לפי  20מ"ר לחדר
במעונות סטודנטים אינו סביר ,הן לאור המתווה באוניברסיטאות והן
לאורהעדרהגדרהבחוק.
בהתאם להחלטת רשות מקרקעי ישראל מיום  52.20.5025בעניין מעונות
סטודנטים,נקבעששטחמינימאלילחדרשינהליחידיעמודעל 1מ"ר(לא
כולל שטחים משותפים) .בנכס מבוקשות  5יח"ד בשטח של כ - 50מ"ר
ויחידהשלישיתבשטחשלכ - 20מ"ר.יחידותאלוגדולותמהקריטריונים
השונים לשטח מינימאלי למעונות סטודנטים ,כפי שהוצגו .מאחר
ובהוראות התכנית אין הגדרות לגבי שטח מעון סטודנטים ,הרי שלא
מדוברבהקלה,אלאבשימושבהתאםלהוראותהתכנית.

1.2.2.2

שווי  -שוליות
לטענת שמאית המבקש השווי הממוצע למ"ר בנוי בדירות קטנות דומה
לממוצע בדירות בשטח  46מ"ר .שמאי המשיבה טען שהשווי הממוצע
בדירות בגודל //מ"רהינו 52,2005₪מ"רוהשוויממוצעשלדירותבגודל
שלכ - 46מ"רהינו 50,2005₪מ"ר.שמאיתהמבקשמציגהנתוניעסקאות
לדירותבשטחשלעד/5מ"רמהןעולהשמחירמ"רבנויבדירותאלועומד
עלכ50,000-₪כמפורטלהלן:
שטח במ"ר תמורה

תאריך

גו"ח

כתובת

17.10.2013
13.08.2013
30.12.2013

6527/238
6158/236
6186/34

ארלוזרוב36 36
42
ירושלים19
קארו יוסף 42 10

₪ 651,000
₪ 870,000
₪ 849,000

תמורה למ"ר
₪ 18,083
₪ 20,714
 20,214₪


לפיכך,לטענתה,לאהוכחהבדלמהותיבשווילמ"רביןדירהשגודלה46
מ"רלדירהקטנהשגודלה/5מ"ר.

לטענתה,השוליותלאבאהלידיביטויולכן איאפשר לטעון שישהשבחה
בגללשטחהמגוריםלסטודנטים.
לחילופין ,נטען על ידה שבתחשיב לפי גישת שמאי המשיבה ובהתחשב
בעלויות הבנייה הגבוהות יותרבדירותקטנות,יעמוד השווי למ"רבדירה
במצבחדשעל22,000.₪
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1.2.2./

דמי שכירות בנכס
דמיהשכירותבנכסעומדיםעל 7,220₪ברוטוו 2,552-₪נטולאחרקיזוז
הוצאותמים,ועדבית,ארנונה,כבליםוכו'.
שמאיתהמבקשקובעתשיעורהיווןלהכנסותמדמישכירותבנכסעל2%
ובמגוריםעל./%


6.3.0

שמאי המשיבה
1.2.5.2

מהות ההשבחה
בהתאם להוראות תכנית רג52/05ב 25נקבע שהשיעור המרבי לשימוש
למגוריםבמבניתעשייה יעמודעל20%ושטחמינימאלילמגורים יעמודעל
 20מ"ר .בהיתר הבניה המבוקש כלולות הקלות להקטנת יח"ד והרחבת
שטחהמגוריםהמרביב-2.07מ"ר.
טענת שמאית המבקש לעניין ההקלה מהווה טיעון משפטי מובהק ואין
מקומםבהליךזה.


1.2.5.5

פרסום הבקשה
הפרסוםהואבחלקועלפי דרישותהתכנית ,ליידוע ואיןלגזורמהפרסום
בלבד שקיימת הקלה .בנכס התבקשה הקלה ל - 2יח"ד לסטודנטים לפי
שטחממוצעשל50מ"רבמקום20מ"ר.


1.2.5.2

שטח מעונות סטודנטים
עמדתהועדההיאשדיןמגוריסטודנטיםכדיןמגוריםלכלדברועניין,והיא
אינהמבחינהביןמגוריםלמעונותסטודנטים,לכןמגבלתהשטחהמזערי
של 20מ"רחלהעלמגוריםלסוגיהם.ההקלה הינהבגיןחלוקהליחידות
מגוריםקטנותמ-20מ"ר.

השטח המינימאלי למעונות סטודנטים  21מ"ר ,הרשום בתקנות ,הוא
מקדם תפוסה .בבקשה שהוצגה ע"י המבקשת בגו"ח  ,42065522מדובר
בבניין שלם המשמש למעונות לסטודנטים ולא ניתן להשוותו לנכס שבו
מעונותהסטודנטיםמהוויםחלקקטן.
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 1.2.5./שווי
מצבקודם
שמאי המשיבה קובע השווי במצב קודם על  25,000 ₪ובמצב חדש על  22,000₪
בהסתמךעלנתוניהעסקאותהמפורטותלהלן:
גו"ח

תאריך

שטח
קומה מס'
חדרים במ"ר

כתובת

תמורה

 6127/275 29.01.2012ארלוזרוב  50פ.סמטת המעלות
9
 6127/275 22.02.2012ארלוזרוב  50פ .סמטת המעלות9

5

2

44

₪ 1,090,000

1

2

44

₪ 1,050,000

 6127/275 21.05.2012ארלוזרוב  50פ .סמטת המעלות9

1

3

60

₪ 1,270,000

 6158/662 21.05.2012עטרות 9

2

3

69

₪ 1,390,000

 6158/662 05.06.2012עטרות9

3

3

69

₪ 1,415,000


שוליות
לטענתשמאיהמשיבה,לאיכולהלהיותמחלוקתבהשבחההנובעתמביטולשוליות
בגיןשטחדירותקטןיותר .שווימ"רבדירהקטנה( 54מ"ר)גבוהמשווימ"רבדירה
גדולה(77מ"ר),מכאןההשבחה.
 1.2.5.2דמי שכירות בנכס
דמיהשכירותבנכס עומדיםעל  7,220₪ובניכוי  720₪הוצאותלארנונה( 210,)₪
מים(כ - 220)₪וועדבית( 500,)₪יעמודעל 4,/50.₪לטענתו,איןלקחתבחשבון
עלות כבלים כיוון שמדובר באופציה ואין להתחשב במס הכנסה והוצאות שוטפות
כפישנעשהע"ישמאיתהמבקש.

שיעורתשואה
התשואההמקובלתבנכסיםדוגמתהדירהשבנדוןהינםבגבולות 2%ושיעורתשואה
שנקבעעל/%הינועלהצדהזהיר.
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6.3.3

תחשיב
שמאי המשיבה

שמאית המבקש

שווי מ"ר בנוי מצב קודם

₪ 12,000

שווי מ"ר בנוי מצב חדש

₪ 15,000

שטח

77.5מ"ר


מצב קודם
תחשיב שווי
77.5מ"ר× /₪ 12,000מ"ר =

₪ 930,000

מצב חדש
שטח דירה ממוצע(כולל מעבר)



 77.5מ"ר÷  3מעונות=

25.83מ"ר

תחשיב שווי
25.83מ"ר× /₪ 15,000מ"ר=

₪ 387,450

3מעונות× /₪ 387,450מעון =

₪ 1,162,350

השבחה
אין השבחה השבחה
היטל השבחה

₪ 232,350
₪ 116,175



6.3.1

תחשיב בגישת היוון הכנסות
שמאי המשיבה
שמאית המבקש
7,220 ₪דמישכירותבנכס
דמישכירותבנכס
 ₪ 2,552דמישכירותנטובנכס
דמישכירותנטובנכס
/,000₪ 
דמישכירותבדירהבשטח70מ"ר
20,000₪ עלויותהתאמה
עלויותהתאמה
מצב קודם
2,500,000₪
/ /%25/,000X₪=
מצב חדש
2,52/,000/ /% ₪254,5/0X₪=
/ 2%252,552X₪=
ההשבחה
ההשבחה
/,00020,000 ₪₪664,000-₪
5,000 ₪היטלההשבחה
היטלההשבחה






2/

7,220₪
₪ 4,5/0
20,000₪
620,000₪
2,654,000₪
6/4,000₪
/61,000₪

עקרונות גורמים ושיקולים בהערכה

.3

באומדןההשבחהבנכסהנדוןהובאובחשבוןביןהיתר,הגורמיםוהשיקוליםהבאים:



6.2

בהתאםלהוראותסעיף2(א)בתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבניה–תשכ"ה2642,:
6.2.2

השבחה  -עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית ,מתן הקלה או התרת
שימושחורג.

3.1.0

מימוש זכויות במקרקעין-אחתמאלה:
6.2.5.2

קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם ,שלא ניתן היה לתיתו
אלמלאאישורהתכנית,מתןהקלהאוהתרתשימושחורג.

6.2.5.5

התחלתהשימושבהםבפועלכפישהותרלראשונהעקבאישורהתכנית.

 6.2.5.2העברתםאוהעברתהחכירהלדורותבהם,בשלמותאוחלקית,אוהענקת
זכויותבהםהטעונהרישוםבפנקסיהמקרקעין,בתמורהאוללאתמורה,
אךלמעטהעברתמכחדיןוהעברהללאתמורהמאדםלקרובו.
במקרה הנדון המימוש המבוקש הנו לפי ס.ק.)3.1.0.1( .
6.5

הובאבחשבוןמיקוםהנכסבמרקםהכללישלהעירובמתחםנשואחוותהדעת.

6.2

המתוארבפרקהתכנוניוהקנייני.

6./

מחירימקרקעיןבתאריכיםהקובעיםבסביבהובהתאמהלנכסנשואחוותהדעת.



 .12הכרעה
 12.1ההשבחה בגין תכנית רג/312/ב3/
מצבקודם
הנכסמהווהאולםתעשייהשבנייתואושרהבהיתרמשנת.267/

מצבחדש
התכנית מרחיבה את השימושים המותרים בתחום אזור התעשייה שבמתחם הבורסה
ומאפשרתמגוריםמסוגיםשונים:מגורים,דיורמוגןומגוריסטודנטים.
התכניתמגבילהאתסךיחידותהדיורשהותרול520-וכןמגבילהאתשטחהדירותלמינימום
של20מ"ר.
המימושהמבוקשמהווה77.22מ"רלמגוריסטודנטים.

ההשבחה
הצדדיםמסכימיםשהתכניתמשביחהאתהנכסועלהשוויהבסיסילמ"רבנוי,אולםחלוקים
עלהפרמטריםשלהלן:
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שטחהנכסבמצבחדש:
לטענתשמאיתהמבקשישלקזזמהשטחהמבוקשאתהמעברהנדרשביןהדירות.

לאמצאתישישמקוםלקזזשטחזהשאושרכשטחעיקרילמגורים ומגולםבשטחהדירות
המושכרות.

עלויותהתאמה
שמאית המבקש קובעת את עלויות ההתאמה על  2,000 ₪לעומת  5,100 ₪שקבע שמאי
המשיבה.

שמאי הצדדים לא הציגו ראיות לעלות הנטענת והסתמכו על העלויות שנקבעו בשומות
מכריעותבסביבה.מבדיקתאלובסביבתהנכסעוליםהנתוניםהבאים:

עלויות התאמה מצב תכנוני קודם
כתובת
 גו"ח
משרדים
₪ 3,000
היצירה14
 6207/305
משרדים
₪ 3,000
בצלאל3
 6207/289
תעשייה
₪ 2,500
תובל52
 6207/257
תעשייה
מנחם בגין₪ 3,000 14
 6207/280
תעשייה
₪ 3,000
אהליאב8
 6207/797
משרדים
₪ 3,000
בצלאל4
 6207/252
 6207/249

בצלאל 10

₪ 2,700

משרדים

 6207/803

היצירה19

₪ 3,000

תעשייה


בהתחשב בשימוש הקודם לתעשייה ,בגיל המבנה ומצבו ,קיבלתי עמדת שמאית המבקש
לעלותהתאמהבסך2,000₪למ"ר.

הפחתהבגיןסיכוןואיוודאות
לטענת שמאית המבקש יש להפחית  2%משווי הנכס במצב חדש לאור הקושי במציאת
שוכרים בשל השימושים הקיימים בסביבה .שמאי המשיבה סבור שככל שקיים סיכון הוא
מגולםבדמיהשכירות.

בסביבתהנכסקייםביקושגבוהלמגוריסטודנטים.דירתמגוריםבשטחשלכ52-מ"רמהווה
נכסנדירהמאפשרתנאידיורבסיסייםבמחיריםזוליםוללאצורךבשכירותמשותפת.מחוזי
השכירות שהוצגו עולה שמכניסת התכנית לתוקף  הנכס הושכר ברצף ,לפיכך לא מצאתי
שקייםסיכוןמיוחדלהשכרתהדירותבנכסבהשוואהלדירותאחרותבסביבה.
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שווי
שמאי הצדדים מסכימים לשווי מ"ר בנוי לתעשייה העומד על כ 7,020- ₪ושווי מ"ר בנוי
למגוריםהעומדעלכ22,000-.₪

לאחרשבחנתינתוניהשוויבסביבה,קיבלתיאתהסכמתהצדדיםלשווי.

תחשיב
שווימצבקודם
 2/4,751₪

77.22מ"רX7,020₪=

שווימצבחדש

450,/00₪

77.22מ"ר2,000( X₪-22,000)₪=

₪ 63,760

ההשבחה

 12.0ההשבחה בגין ההקלה
הקלהלשטחדירהמזערית
שמאיתהמבקשחולקתעלהצורךבהקלהמשטחדירהמזערישנקבעלמגוריםבסך 20מ"ר
וטוענת שהוראה זו לא חלה על שטח דירת סטודנטים מהנימוקים המפורטים לעיל .שמאי
המשיבהטוען שפרשנותהוועדההיאשהשטחהמזערישל 20מ"רליחידתדיורחלה עלכל
סוגיהמגוריםשאושרובתכנית.

הדיון בפני שמאי מכריע איננו מחליף את וועדת הערר .ככל שלמבקש הייתה מחלוקת על
פרשנות הוועדה המקומית ,היה עליו לפנות לוועדת ערר בהתאם להוראות החוק .משבחר
לפרסם,הסכיםלפרשנותהוועדההמקומיתלהקלה.לפיכךקיבלתיאתעמדתשמאיהמשיבה
בענייןזה.

הקלהלהיקףהשטחלמגוריםמסךשטחהבנייה
שמאיהצדדיםאינםמחשביםההשבחהבגיןמרכיבזה.

מהנתונים בבקשה להיתר עולה שבבניין אושרו עד כה  /02.10מ"ר למגורים מתוך /71.751
המותריםלפי 20%משטחהבנייה.סךהשטחשבחריגהעומדעל /.455מ"ר.ההשבחהבגין
מרכיבזההיאבגיןזמינות10ובשטחשולי,לפיכךקיבלתיעמדתםבענייןזה.

 10ההשבחהבגיןתוספתהשטחנכללתבהשבחהבגיןהתכנית
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שווי
שמאיהמשיבהקובעתוספתשווישלכ52%-לשווילמ"רבנויבמצבקודםהעומדעל25,000
 ₪לעומת  22,000 ₪במצב חדש .שמאית המבקש טוענת שהפער בשווי לא הוכח ושפיצול
הנכסל2-דירותסטודנטיםבמקוםדירהאחתאיננומשביחאתהנכס.

מסקירתמחירידירותבשטח 50-/0מ"רבהשוואהלדירותבשטח 20-40מ"ר ,עולהשקיים
פער ממוצע של כ 50%-לטובת הדירות הקטנות יותר ,לפיכך קבעתי שפיצול הדירה משקף
השבחהשלכ50%-מהשווילמ"רבנוי.

דמי השכירות בנכס משקפים  7,220 ₪ברוטו .מדמי השכירות יש לנכות את התשלומים
המשולמים בפועל ע"י המשכיר ,בהתאם להתחייבותו בחוזה השכירות .לפיכך קיבלתי את
עמדתשמאיתהמבקשלדמישכירותנטושל2,552.₪

מאחר והנכס מהווה דירות למגורי סטודנטים ולא דירות רגילות ,שיעור ההיוון לדמי
השכירות יהיה גבוה ממגורים ,לפיכך מצאתי שהשווי  22,000 ₪למ"ר בנוי במצב חדש,
מתאים.בהתאםלכךנקבעהשווילמ"רבמצבקודםלפי25,200.11₪

עלויותהתאמה
בהתחשב בעלויות ההתאמה שהובאו בחשבון בגין שינוי היעוד ובכך שבמועד הקובע הנכס
היהמפוצל,לאקבעתיעלויותהתאמהנוספותבגיןהפיצולל2-יחידותדיורלסטודנטים.
תחשיב
₪ 133,665

77.22מ"רX(25,200–22,000)₪=











2.5 11522,000ש"ח
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 .11השומה
בהתאםובכפוףלכלהאמורלעילהגעתילכללדעהשההשבחהבנכסתעמודעלהערכיםשלהלן:

מועד קובע

ההשבחה

היטל השבחה

תכנית
רג52/05ב25

56.06.5006

72,475₪

24,124₪

הקלה

0/.01.5022

262,172₪

64,627₪


הסכומיםיוצמדולמדדבהתאםלהוראותהחוק.

ולראייהבאתיעלהחתום,





אדר'נוריתג'רבי
שמאיתמכריעה
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