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  24.3.2011      :תאריך 

  1571-12     :ימוכיןס   
  
  

  שומת מקרקעין מקיפה
  כתר הוצאה לאור

  ירושלים 14בית הדפוס ' רח
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  פרטי הזמנת השומה .1

 
 התאגיד מזמין השומה .1.1

  
  ).החברה: להלן(מ "חברת ארלדן השקעות בע

 

 שמו של האורגן בתאגיד אשר הזמין את השומה .1.2

  
  .מנהל ההשקעות, ההזמנה בוצעה באמצעות מר אבי לארי

  .י החברה כי הוא שהחליט על ההתקשרות עמנו"נמסר לנו ע
 

 מועד ההתקשרות .1.3
  

  .16.1.2010י פניית החברה מיום "ההתקשרות ביני ובין החברה נערכה עפ
 

 הנסיבות בגינן בוצעה השומה .1.4

  
  .וחות כספייםפרסום ד

 

   התקן החשבונאי .1.5

  
י תקן חשבונאי "ן להשקעה עפ"י החברה כי הנכס מוגדר על ידה כנדל"נמסר לי ע

    .40' מס
 

 התניות בעניין שכר הטרחה .1.6

  
  .לא הותנו התניות כלשהן בעניין שכר טרחתי

 

 התחייבויות לשיפוי .1.7

  
  .לא קיבלתי כתב שיפוי ממזמין השומה

 

 יחסי תלות .1.8
  

  . הנני עורכת מדי פעם  חוות דעת לחברה   
  .לא נוצרה בשל כך תלות של משרדי בחברה

 
  השומה מטרת .1.9

 .הערכת השווי הנו לצורכי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה
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 השמאי פרטי .1.10
  

    .אגמי -רלי טרייסטמן   :   שם השמאית  
    .1994משנת  382' רישיון מס  :     רישיון' מס  
       

בוגרת התכנית ללימודי שמאות מקרקעין וניהול , ושמאית מקרקעיןמשפטנית 
    .נכסים במסגרת לימודי החוץ של הטכניון

  
    ".אגמי שמאות מקרקעין -טרייסטמן "בעלת משרד 

  
האושנר . שותפה בכירה ומנהלת מחלקת שמאות במשרד ע - 2007 - 1991בשנים 

  .הנדסה ושמאות מקרקעין' ושות
    

  

  לפרסום הסכמה .1.11
  

הנני נותנת בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדוחות הכספיים של החברה 
  .וכן את הסכמתי כי חוות דעת זו תפורסם בציבור

  

    הקובע המועד .1.12
  

    .31.12.2010 -המועד הקובע לשומה 
  

בתקופה שבין המועד הקובע לבין תאריך , לא הובא או הגיע לידיעתי מידע לפיו חלו
    . שינויים מהותיים אשר עשויים להשפיע על שוויו של הנכס, עריכת השומה

  
  המבקר וזהות בנכס הביקור מועד .1.13

  
    .רלי טרייסטמן אגמי י"ע 9.2.2011 ביקור בנכס נערך בתאריך

  
נכונים למועד , ד זו"מחיר המופיעים בחוו/הפרטים והנתונים כמו גם ערכי השווי

ייתכנו שינויים בשוויו ההוגן של הנכס בהתאם לתנודות השוק ולרבות . הקובע
    .גובה שכר הדירה ושיעורי הריבית, שינוי בשיעורי התפוסה

  
ל ידינו על בסיס המידע שנמסר מהחברה ועבר ע, בין היתר, חוות דעתי ערוכה

  .ח זה"עיבוד ובקרה להצגתו בדו

 
  עיון במסמכים רלוונטיים .1.14

  

 .3.2.2011מיום  רישום מקרקעין פלט �

כתר מ ו"בין החברה כלכלית ירושלים בע 30.3.1995מיום העתק הסכם  �
 .הוצאה לאור    

  .1995שטר החכירה משנת העתק  �
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  פרטי הנכס .2
  

  .30262  :    גוש
  

  .176' מס חלק מחלקה  :   חלקה
  

  .ר"מ 2,130 -  שטח החלקה בשלמות   :הקרקעשטח 
  

  .ר"מ 1,065 -  שטח הקרקע הנדונה       
  .ר"מ 1,062.5י שטר החכירה "שטח הקרקע עפ: הערה       
  נערך רישום מחדש ושטח הקרקע גדל לכדי  2003בשנת          

  .ר"מ 1,065        
             

  .10.8.2010י היתר בנייה מיום "עפ. ר"מ 472  :   שטח בנוי
  

    .מ"הבעלות בחלקה של חברה כלכלית לירושלים בע  :  זכויות
  .מ"שנים לכתר הוצאה לאור בע 999רשומה חכירה לתקופה של        
         

הבינלאומי הראשון בנק הלטובת  משכנתא מדרגה ראשונהרשומה   :   שעבודים 
    .כל החוכריםעל  מ"בעישראל ל      

  
    .מ"עארלדן השקעות ביה לטובת ירשומה משכנתא מדרגה שנ       
    .178 -ו  176כולל חלקות        

  
  .ירושלים 14בית הדפוס ' רח  :  כתובת
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 הקרקע והמבנים, הסביבהאור ית .3
 

 אזור התעשייה גבעת שאול .3.1
  

    .ממוקם סמוך לכניסה המערבית לירושלים, אזור התעשייה גבעת שאול
 .המאוכלסים ברובם הגדול במשרדי ממשלה, האזור מאופיין במבנים מודרניים

    .הפעילות המסחרית באזור ערה
  

    .הצורפות וכדומה, בעבר אופיין האזור כמרכז למלאכות בתחום הדפוס
    .קיימים גם מבנים ותיקים לשימושים אלה

  
מנחם הן מכיוון ציר ם ורושליי -א"לבאים לעיר מכביש תהן , נוחההנגישות לאזור 

    .בגין
  

גבעת שאול מצפון , ן מזרחאזור התעשייה ממוקם בין השכונות קריית משה מצפו
    .ושכונת הר נוף ממערב

  
  :בין הפרויקטים הבולטים באזור התעשייה

 בית השנהב �

 "דונה"מגדל  �

 .בית התאומים �

 ".ריגר פדרמן"בית  �

 .בית עופר �

  .בית הראל �
  

. יחידות סמך וגופים ממשלתיים  רבים, באזור התעשייה ממוקמים משרדי ממשלה
  :בין היתר

  
 15, 24, 22פי נשרים כנ  -      משרד החינוך �

 .7רחוב כנפי נשרים   -    משרד ראש הממשלה �

 .66כנפי נשרים   -      משרד האוצר �

  , 5נחום חפצדי , 15, 7כנפי נשרים   -    משרד המשפטים �
 ,22בית הדפוס            

 .24כנפי נשרים   -     משרד הרווחה �

 .20בית הדפוס   -      משרד התיירות �

 .12בית הדפוס   -    משרד מבקר המדינה �

 .12בית הדפוס   -      משפט בתי �

 .22כנפי נשרים   -  הנהלת בתי הדין הרבניים �

  .22כנפי נשרים   -    הרשות לניירות ערך  �
  
 

  
  



  

  

  .ר"מ 

  

 הנכס שבנדון
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 :להלן מפת הסביבה

  
  

  

  תיאור הקרקע
  

 2,130בשטח רשום של  30262 בגוש 176 'חלקה מס
  

 :להלן מפת גוש עם סימון מקום החלקה 
  

  

  

הנכס שבנדון

  

  

להלן מפת הסביבה

תיאור הקרקע .3.2
  

חלקה מס
  

להלן מפת גוש עם סימון מקום החלקה 
  

  

  



  

    .הקרקע הנדונה מהווה את האגף המזרחי של החלקה

    
  .הקרקענערך רישום מחדש והמדידות החדשות שינו במעט את שטח 

" כתר"בתחום החלקה עוברת דרך פנימית המשמשת כדרך הגישה הראשית למפעל 

" כתר"כיום בעלי הזכויות בקרקע הנדונה הנם בעלי הזכויות במקרקעי מפעל 

    .בחלקה בוצעו בעבר חפירות אך הבניה לא החלה

    .הרחוב מהווה את ציר התנועה המשני של אזור התעשייה

אושר "בין היתר סופרמרקט גדול של רשת 
וכן מבנים מודרניים לשימושים ברמת 

ח זה בשט. שייך כאמור לכלכלית ירושלים

7  

    .בעלת צורה דמוית טרפזהחלקה 
    .מפלס הקרקע גבוה ממפלס הרחוב

  
הקרקע הנדונה מהווה את האגף המזרחי של החלקה

    .ר"מ 1,065שטחה 
    .האגף המערבי שייך לכלכלית ירושלים

  
  .ר"מ 1,062.5שטח הקרקע הנו , י שטר החכירה"עפ

נערך רישום מחדש והמדידות החדשות שינו במעט את שטח  2003בשנת 
  

    :להלן העתק תשריט שטר החכירה
  

  
  

בתחום החלקה עוברת דרך פנימית המשמשת כדרך הגישה הראשית למפעל 
    .הממוקם ממזרח לחלקה

כיום בעלי הזכויות בקרקע הנדונה הנם בעלי הזכויות במקרקעי מפעל 
    .ולפיכך מתאפשר המעבר ללא הסדר משפטי

  
    .בית הדפוסהקרקע פונה בחזית לרחוב 

  
    :קרקעהלן גבולות ה

  
    ").הבור(" 135' חלקה מס  :צפון

בחלקה בוצעו בעבר חפירות אך הבניה לא החלה  
    .רחוב בית הדפוס  :דרום

הרחוב מהווה את ציר התנועה המשני של אזור התעשייה  
    .מקביל מדרום לרחוב כנפי נשרים  
בין היתר סופרמרקט גדול של רשת , לאורך הרחוב שטחי מסחר  
וכן מבנים מודרניים לשימושים ברמת " רמי לוי"וסופרמרקט של " עד  
    .משרדים ושימושי מלאכה ותיקים  

    ".כתר"בה קיים מפעל  178' חלקה מס  :מזרח
שייך כאמור לכלכלית ירושלים 176' אגפה המערבי של חלקה מס  :מערב

     .קיים מבנה ותיק לשימושי מסחר  

החלקה 
מפלס הקרקע גבוה ממפלס הרחוב

  
הקרקע הנדונה מהווה את האגף המזרחי של החלקה

שטחה 
האגף המערבי שייך לכלכלית ירושלים

  
עפ

בשנת 
  

להלן העתק תשריט שטר החכירה
  

  
בתחום החלקה עוברת דרך פנימית המשמשת כדרך הגישה הראשית למפעל 

הממוקם ממזרח לחלקה
כיום בעלי הזכויות בקרקע הנדונה הנם בעלי הזכויות במקרקעי מפעל 

ולפיכך מתאפשר המעבר ללא הסדר משפטי
  

הקרקע פונה בחזית לרחוב 
  
הלן גבולות הל

  
צפון

   
דרום

   
   
   

  
  

מזרח
מערב
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  היאור המבנת .3.3

  
  .וגג אסכורית רצפת בטון, בנוי לוחות אסכורית. בקרקע קיים מבנה תעשייתי

  .סביב המבנה חצר סלולה אספלט
  .אין הסכם שכירות תקף. המבנה מושכר בשכירות חופשית

  .משמש כבית מלאכה ומכירה של מוצרי גבס
  

  .ר"מ 472 – 2010י היתר בנייה משנת "עפ, שטח המבנה

 
  מצב תכנוני .4

    
    רלוונטיות תוכניות בנין עיר מאושרות .4.1

  
     1346' ע מס"תב

    31.7.1969מיום  1346פ "פורסמה למתן תוקף בי
  

  .תעשייה  :ייעוד הקרקע
  

    .62' על השטחים תחולנה הוראות תכנית המתאר מס
  

    .X 56% =224%קומות  4  :המתארי תכנית "עפ, זכויות הבנייה
  

    .אין מגבלה לשטח מגרש מינימאלי
  

רשימת השימושים בתכנית המתאר של ירושלים בייעוד לתעשייה כוללת את כל 
    .רשימת השימושים בייעוד מסחרי וכן שימושי תעשייה

  
    'ג 1346ע "תב

    18.2.1999מיום  4730פ "פורסמה למתן תוקף בי
  .ר"מ 2,125בשטח של  5' מסומנת הקרקע הנדונה כמגרש מס, י תשריט התכנית"עפ

    .בייעוד תעשייה
  
  

    תקן חנייה - 5166ע "תב
    15.1.2004מיום  5264פ "התכנית פורסמה למתן תוקף בי

  
    .האזור מסווג כאזור מוטה תחבורה ציבורית

מקומות החנייה יקבע כפונקציה של התקדמות התכנון והביצוע של הרכבת ' מס
  .הקלה
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    יתר בנייהה .4.2

  

    10.8.2010ניתן ביום  101984' היתר בנייה מס
  

    .מ"סיני ירושלים בע. א.הגבס א   :המבקש
  

   כתר' חב הבקשה היא להקמת מבנה חד קומתי בשטח מגרש בבעלות:"תאור הבקשה
  מוצעת הריסת  מאחר והמבנה כבר קיים בפועל במסגרת הבקשה         
    ."דרומית ומזרחית, בחזית קדמית לקים מהמבנה הקייםח         
       
    .שטחים עיקרי בשימוש מעורב  :שטחי הבנייה       
    .ר"מ 257.76  -  שטח קיים       
    .ר"מ 214.38  -  שטח מוצע       
    .ר"מ 472.14  -    כ"סה       

  

  מצב משפטי .5

 
  רישום מקרקעיןפלט  .5.1

  
י פלט רישום מקרקעין עותק שהופק באמצעות האינטרנט במשרדי ביום "עפ

ר רשומה בבעלות "מ 2,130בשטח רשום של  30262בגוש  176' חלקה מס 3.2.2011
    .מ"חברה כלכלית לירושלים בע

  
    .מ"רשומה חכירה לטובת כתר הוצאה לאור בע

    .שנים 999לתקופה של 
 .אין הגבלה בהעברה ובירושה .בתשריט 6, 5סימון 

 
  שטר החכירה .5.2

  
  .1995 י שטר חכירה משנת"זכויות החכירה נרשמו עפ

  .ר"מ 12,343החכירה הרשומה מתייחסת לשטח קרקע כולל של 
  .שהקרקע הנדונה מהווה חלק ממנו

  
  .תנאי החכירה אינם מגבילים את החוכרים והחוכר ינהג בקרקע מנהג בעלים
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    מ"מ וכתר הוצאה לאור בע"הסכם בין כלכלית ירושלים בע .5.3
  

  30.3.1995  :תאריך ההסכם
  

    .מ"חברה כלכלית לירושלים בעכתר הוצאה לאור ו    :הצדדים
  

 דונם 32קרקע בשטח של  1969בשנת כתר רכשה    - 1969    :  רקע
    .ש כלכלית ירושלים"רשומה עשהבעלות בה         

  חלק מהקרקע , החברה הכלכלית רכשה מכתר  -1988       
    .דונם 11בשטח של         

 ,מהקרקע חלק נוסף, החברה הכלכלית רכשה מכתר  - 1992       
    . ר"מ 855בשטח של         

    ).מהווה חלק מהקרקע הנדונה(          
 .ר"מ 8,913כתר מכרה לצוותא חלק מהקרקע בשטח   - 1994       

          
בשטחהצדדים מעוניינים לבנות במשותף על חלק המקרקעין   :מהות ההסכם

    .מבנה משרדים ומסחר, ר"מ 2,125של       
  

שטח , מוכרת כתר לכלכלית, םלצורך מימוש מטרת הצדדי    : הממכר
במחציתכך שכל צד יהיה בעל זכויות , ר"מ 207.5קרקע של       
    .ר"מ 2,125במחצית הקרקע ששטח       

  
יתוכנן , י הצדדים"שיבנה במשותף ע, במסגרת הפרויקט    :הדרך

     .כביש שישמש את מתחמי כתר והחברה הכלכלית      
  

הגישה היחידההחברה הכלכלית מצהירה כי ידוע לה שדרך        
ודרך חלקה  הנה דרך המגרש, אל המפעל והמשרדים של כתר       
    .סמוכה שהנה בבעלות החברה הכלכלית      

ממועד זה ואילך תאפשר החברה הכלכלית מעבר , בכל עת       
, כולל כלי רכב כבדים דרך המגרש ובשעת הצורך, לכלי רכב      
    .דרך החלקה הסמוכה      

  
    .תינתן זכות קדימה לרכוש את הנכסלכל צד     :זכות קדימה

  
  

    הסכם שכירות .5.4
  

עמדו  2/2011לפיה דמי השכירות לחודש , 1.2.2011עיינתי בהעתק חשבונית מיום 
     .מ"מע+ ₪  25,000על סך של 

  
  .אין הסכם שכירות חתום המסדיר את זכויות הצדדים, כאמור
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  שומות ועסקאות, היסטוריה של הנכס .6

 
  רכישות ועסקאות .6.1

  

  .השנים האחרונות 5 -לא נעשו רכישות ועסקאות ב 
 

  31.12.2010שומות מקרקעין קודמות עד שלוש השנים לפני המועד הקובע  .6.2
  

    .31.12.2008נכון ליום  עיינו בחוות דעת של שמאית המקרקעין נאוה סירקיס
    .חוות הדעת נערכה לצורך דיווח כספי

    .₪ 4,260,000 -אומדן השווי 
    .21% -השינוי ביחס לחוות דעתי 

  
    ).שנתיים(שינוי זה נובע ממשך הזמן שעבר מאז מועד ההערכה 

נערכה בצילו של המשבר הפיננסי ואומדן השווי  31.12.2008 -הערכת השווי נכון ל 
נתוני ההשוואה מצביעים על ערכי קרקע בדומה לערכי . נקבע על דרך הזהירות

    ).לדונם₪ ' מ 5-6(הקרקע המובאים בתחשיב השווי כיום 
  

  .לא נערכה על ידי חוות דעת מקיפה לנכס שבנדון
, 31.12.2009, 30.9.2009, 30.6.2009נשלחו מכתבי עדכון לחברה נכון לתאריכים 

לפיהם לא חל שינוי מהותי בשווי הנכס ביחס להערכת  30.6.2010 –ו  31.3.2010
  .31.12.2008 –השווי מ 

מכתבי העדכון התבססו על בדיקתי לפיה לא חלו שינויים בשווי המקרקעין בסביבה 
שינוי בשווי  ולפיכך נקבע כי לא חל ביחס לחוות הדעת, הסמוכה בתאריכים אלה

  .המקרקעין
 

  גישות השומה .7

 
    גישות להערכת מקרקעין 3קיימות  .7.1

  
    גישת ההשוואה

תוך ביצוע , נתוני שוק ועסקאות בנכסים דומים אומדן השווי מתבסס על, בגישה זו
    .ההתאמות הנדרשות ביחס לנכס הנישום

  
    גישת העלויות

    .עיקרון התחלופהי "הנכס מוערך עפ. גישה זו ידועה גם כגישת החילוץ
    .מבנההעלות ההקמה והיזום של , השווי הנו סיכום של ערך הקרקע

  
    גישת היוון ההכנסות

צפויות להתקבל לאורך ההכנסות הבגישה זו אומדים את שווי הנכס על ידי היוון 
    . הכלכליים של הנכס חייו

     .גישה זו מתאימה בעיקר לנכסים מניבים
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  גורמים ושיקולים .7.2

 
  סביבה .7.2.1

  .אזור התעשייה גבעת שאול בירושלים
  .תעשייה ומסחר, הסביבה מאופיינת בשימושי משרדים

  

  מאפייני הנכס .7.2.2
  .ר"מ 1,065קרקע בשטח של  הנכס מהווה

  .ר"מ 472עליו קיים מבנה תעשייתי בשטח של 
 

  זכויות במקרקעין .7.2.3
  .שנים 999הזכויות במקרקעין הנן זכויות לחכירה לתקופה של 

  

    ייעוד המקרקעין .7.2.4
   .הקרקע מסווגת בייעוד לתעשייה

    .62' י הוראות תכנית המתאר של ירושלים מס"עפ
רשימת השימושים האפשריים באזורי תעשייה הנה רחבה ומאפשרת גם 

    .שימושי מסחר
זכויות הבנייה הנן , בשימוש למסחר, י פרשנות עיריית ירושלים"עפ

מסחר ולא כפי שמאפשרת תכנית המתאר באזורי , בנייה בלבד 150%
    .כפי שאפשרי באזורי תעשייה 224%

 

    סיכויים וסיכונים בנכס וגורמים העשויים להשפיע עליהם  .7.2.5
מלבד , לא ידוע לי על סיכויים וסיכונים ספציפיים לנכס שבנדון

    .ן"הסיכויים והסיכונים הטמונים בהתנהלות שוק הנדל
  

  מיסוי .7.2.6
שבח מקרקעין הצפוי מס /הערכה זו איננה מביאה בחשבון מס רווחי הון   

  .זאת מאחר ושיעור המס הנו סובייקטיבי למוכר. במכירה
  

  

  עקרונות לתחשיב .7.3
 

    פירוט גישת השומה .7.3.1
    .קרקע עליה קיים כיום מבנההנכס שבנדון מהווה 

, השימוש הטוב והמועיל הנו הריסת המבנה ובניית פרויקט חדש
המתחמים כפרויקט עצמאי או בדרך של איחוד הקרקע הנדונה עם 

    ".כלכלית"או /ו" כתר"הסמוכים של 
  

    .אומדן השווי נקבע בגישת ההשוואה
בכדי לאמת את נתוני , נערך תחשיב בגישת החילוץ משווי פרויקט בנוי

    .גישת ההשוואה
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    קרקעהשווי נתוני השוואה ל .7.3.2
מכרז  יו שלפרסם מינהל מקרקעי ישראל את תוצאות 25.8.2010 -ב 

    .שנערך לקרקע לתעשייה
    .נחות ביחס לנכס הנדון, המיקום

  
5,491 מ''ר שטח הקרקע: 

תעשייה . הייעוד : 
154%זכויות הבנייה : 

8,456 מ''ר שטח לבנייה : 
רחוב חפצדי. כתובת: 

למ"ר מבונהלדונם 
324 498,784₪ 2,738,824₪ ₪הוצאות פיתוח : 

1,249 2,422,146₪ 10,561,180₪ ₪מחיר הזכייה : 
 :II '1,204 2,352,727₪ 10,180,000₪ ₪הצעה מס

  1,870 3,378,041₪ 15,810,000₪ ₪שומת המינהל: 
  
 

     30262בגוש  135' חלקה מס .7.3.3
    .ר"מ 11,290  :שטח הקרקע

נכון , מ"י הדוחות הכספיים של כלכלית ירושלים בע"שווי החלקה עפ
    .₪' מ 74 -בסך , 31.12.2009ליום 

    .לדונם₪  6,554,000 -מתקבלים כ 
    .בקרקע הנדונה בוצעה חפירה

     .₪' מ 4 -בכ עלות החפירה מוערכת 
    .לדונם₪  6,363,000 -בניכוי עלות החפירה , שווי לדונם

היציע רוכש מעוניין סכום זה עבור  2010ידוע לנו כי במהלך שנת 
    .ההצעה לא השתכללה לכדי עסקה. הקרקע

 
  ההשוואהתחשיב שווי הקרקע בגישת  .7.3.4

  .לדונם₪ ' א 6,363 -של כלכלית ירושלים שווי הקרקע 
  

  .20% -הפחתה בגין מיקום וחסרון לגודל 
  

  .לדונם₪ ' א 5,090  -  בגבולות, דונם 1מתקבל שווי 
  

  .לדונם₪     ' א 255 -  5% בגין רישום משותףהפחתה 
  

  .לדונם₪ ' א 4,835 -    יתרה לקרקע הנדונה
  

  :שווי הקרקע

  .₪  5,149,275= ר קרקע "למ ₪ X 4,836ר "מ 1,065
  

    .₪ 5,150,000 =            במעוגל
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    תחשיב השווי בגישת החילוץ .7.3.5
    :שטחים ברמת משרדים

המושכרים למשרדי ממשלה , דמי השכירות במבנים מודרניים
    .ר לחודש"למ₪  50-60נעים בגבולות , ודומיהם

  
    .רב של נתוני השוואה במחירים אלה' בידי מס

  
 250מ מתקדם להשכרת שטח של "בבית החברה הכלכלית מתנהל מו

    . ר"למ₪  55דמי השכירות . ר למשרד ממשלתי"מ
  דמי השכירות המבוקשים , ר שטרם התפנה"מ 100 -עבור שטח של כ

    .ר"למ₪  60
 

  "בית השנהב"
     

    12רחוב בית הדפוס 

  

 

    .מהזכויות ממבנה 75%פורסם כי נמכרו  12/2009 -ב
    .₪ 137,000,000  -התמורה 

    . ר"מ 12,500, י הפרסומים"עפ, קומות ושטחו 7המבנה בן 
 -מקומות חניה תת קרקעיים עם אופציית הקמה ל 500המבנה כולל 

    .מקומות חניה נוספים 300
המבנה מושכר למשרד מבקר המדינה ולבית המשפט באמצעות הדיור 

  .הממשלתי
  

    .ר לחודש"למ₪  62 -כ   -  דמי השכירות למשרד מבקר המדינה
    .ר לחודש"למ₪  59 -כ  -  דמי השכירות ליתרת השטחים 

  
 .8.4%הבניין מניב תשואה של , י הפרסומים"עפ

  
  



  

15  

 

  

  
  

    :שטחים למסחר
  
שכרה חברת בגיר חנות בשטח , כנפי נשרים' פורסם כי ברח 03/2010 -ב

ר "למ₪  83 -לחודש המהווים כ ₪  30,000ר תמורת "מ 360של 
 .שלחוד

  
ר "מ 200הושכרה חנות בשטח  7בית דפוס ' פורסם כי ברח 12/2009 -ב

 .ר לחודש"למ₪  75המהווים ₪  15,000תמורת 

  
רוברטו בקי וכנפי , מרכז מסחרי מתוכנן בפינת הרחובות בית הדפוס

  .נשרים
חנויות קטנות , ר"מ 2,200 -המרכז יכלול סופרמרקט בשטח של כ 

  .ומשרדים
הושכר , פ ממשווקי הפרויקט"י אינפורמציה שקיבלתי בע"עפ

החנויות . לא ישולמו דמי ניהול .ר"למ₪  80הסופרמרקט תמורת 
  .ר לחודש"למ₪  140-160הקטנות הושכרו תמורת 

  
 170+ ר "מ 170מוצעת להשכרה חנות בשטח של  13ברחוב כנפי נשרים 

    .דשלחו₪  22,000 -דמי השכירות המבוקשים . ר מרתף"מ
ר עילי "ש למ"מתקבלים דמ 40%לפי חישוב שטח המרתף לפי אקוו של 

    .ר"למ₪  92 -בסך 

 
  ערכים בסיסיים לקביעת השווי .7.3.6

דמ"ש ראויים שטח
85 ש ''ח למ''ר1,598 מ''ר50%קרקע : 

60 ש ''ח למ''ר799 מ''ר50%א'
60 ש ''ח למ''ר799 מ''ר50%ב'

3,196 מ''ר150%סה"כ: 
  400 ש ''ח למקום                   91מקומות חנייה: 

 

  שיקולים בקביעת שער ההיוון .7.3.7
  .8.5% -שער ההיוון השנתי לדמי השכירות נקבע בשיעור של 

  
    :דוגמאות לקביעת שער ההיוון' להלן מס  

חברת ישראלום מכרה את בנייני המשרדים ואת המגרש   - 01/2010
שטחם  .פתח תקווה, הצמוד באזור התעשייה סגולה  
ר שיעור התשואה של "מ 12,200הכולל של הבניינים   
  8.1%.    

  
   "ירושלים כלכלית"רכשה מחברת " כלל"חברת   - 05/2010

. כנפי נשרים בירושליםמזכויות במבניה ברחוב  50%   
העסקה . ייםממשלת מבנים מושכרים ברובם למשרדיםה

    .8.33%משקפת שיעור תשואה של 
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מבנה , 30.6.2010-י דיווח מ"עפ, חברת סלע קפיטל רכשה  - 06/2010
        .משרדים בנתניה

        .ר"מ 17,500 -שטח המבנים
            .99% - התפוסה

    .ר"למ₪  30 -דמי שכירות ממוצעים 
        .8.5% -שיעור התשואה לנכס 

  .שנים לשלוש 8%ניתנה הבטחת תשואה של 
  

' חדש ברח מבניין 75%חברת הכשרת הישוב רכשה   - 08/2010
    .₪ 65,000,000בנימין בנתניה תמורת   
  . 7.75%שיעור התשואה המתקבל בעסקה הינו   

 

  
  תחשיב השווי בגישת החילוץ .7.4

  
37,860,000 ₪שווי הנכס : 

6,310,000 20%₪רווח יזמי : 

5,328,000 1,800₪ ש ''ח למ''רעלויות בנייה לחנייה: 
15,338,400 4,800₪ ש ''ח למ''רעלויות בניה שטחים עיליים : 

20,666,400 ₪סה" כ: 

10,883,600 ₪יתרה לקרקע : 
3,406 ש ''ח למ''ר

₪ 5,441,800
5,169,710 5%₪הפחתה למושע 

  5,170,000 ₪במעוגל : 
  

  .השווי המתקבל בגישת החילוץ דומה לשווי בגישת ההשוואה
  
 

  או שמאים  אחרים/הסתמכות על מומחים ו .7.5
  

 .או שמאי מקרקעין אחרים/בחוות דעת זו לא הסתמכתי על מומחים ו 
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  השומה .8
  

 ,בשוק החופשי בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, אומדן שווי הנכס שבנדון
 יםת השוכריועט זכולמ 'משכנתא וזכויות צד ג ,שיעבוד, פנוי ונקי מכל חוב, כשהוא ריק

     ₪ 5,150,000 –ל בסך השווה , יםהחופשי
    )₪אלף  חמישה מיליון מאה וחמישים(
   

  .מ"א כולל מעל

  .31.12.2010  -  המועד הקובע
  

או תשלומים /ו לא צפויים תשלומים בגין היטל השבחה  -  ותשלומיםמיסים 
    .למינהל מקרקעי ישראל        

  
   .₪ 4,260,000  :התאגיד בספרי הנכס שווי

הנני מצהירה כי אני בעלת ידע וניסיון רלבנטים לביצוע הערכת השווי וכי אין לי עניין 
ניסיוני ושיקול , ידיעותייאו בבעליו וההערכה שלהלן נעשתה על פי מיטב /אישי בנכס ו

  .דעתי המקצועיים

גילוי מינימאלי נדרש " 17.1הנני מצהירה כי חוות דעתי זו נערכה על פי תקן מספר 
- ח"התשכ, בעבודות שמאות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווחים על פי חוק ניירות ערך

  . י הועדה לתקינה שמאית במועצת שמאי המקרקעין"שניתן ע" 1968

 1966 -ו "התשכ) אתיקה מקצועית(זו ערוכה על פי תקנות שמאי מקרקעין  חוות דעת
  .י התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית"ועפ

  
  
  
  

  

  ,בכבוד רב
          
  אגמי - רלי טרייסטמן  

 משפטנית ושמאית מקרקעין
 

  
 24.3.2011:  ח זה"אריך החתימה על דות
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