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 המשיבה   לכבוד  המבקש   לכבוד 

 " אזור "   לתכנון ובניה   ועדה מקומית    אברהם כהן 

 מקרקעין   ת י שמא ,  רחל פרנקו מיוצגת ע"י   שמאי מקרקעין   , מרום גולי ע"י    ג מיוצ 

  rafranco@walla.com במייל:   gulimarom@gmail.comבמייל: 

, . א  . , ג. . א  נ  נ.

 להיטל השבחה   יע מכר   אי שמ החלטת  
   90   ה חלק   6003גוש  

 אזור ,  21  ויצמן רחוב  

 כללי  .1

משרד  בהתאם   המקצועיות  היחידות  במנהלת  מכריעה  שמאות  תחום  מנהל  להודעת 

סעיף  המשפטים   להוראות  לחוק התכנון  1)ב() 14ובהתאם  לתוספת השלישית  והבניה,  ( 

  , מוניתי ע"י יו"ר מועצת שמאי המקרקעין "התוספת השלישית"(    )להלן   1965- התשכ"ה  

 . כשמאי מכריע לענין היטל ההשבחה לנכס הנדון 

 ה החלטמטרת ה .2

ן  .2.1    הכרעה במחלוקת בין הצדדים באשר לגובה ההשבחה שחלה במקרקעין הנדו

 . 1965-   כהגדרתה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 

   254, מאא/ 223, מאא/ 26מאא/במ/   מספר   ת ו מהות ההשבחה הינה בגין אישור תכני  .2.2

   256מאא/ - ו     

 . ה ר י מכ   של זכויות במקרקעין בדרך  מלוא ה מימוש   .2.3

 דיון מקצועי  .3

"זום"   בנושא   אינטרנטי   דיון   קיימתי   02/02/2022  בתאריך  אפליקצית  .  באמצעות 

 פרוטוקול הדיון הועבר לצדדים. 

 ביקור בנכסמועד  .4

 . 30/01/2022בתאריך    , ביקור בנכס הנישום ובסביבתו נערך ע"י הח"מ 

 06/06/2022 :  תאריך 

 267-2021 :  מס' מינוי 

 1639-04 :  מספרנו 
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 נתוני זיהוי/פרטי הנכס  .5

   , אזור 21רחוב ויצמן   : מיקום הנכס 

 למגורים   מבונה מגרש   : מהות הנכס  

 6003 : גוש 

 90 : ה חלק חלק מ 

 , רשום מ"ר   1,153 : שטח החלקה 

 מערבי( )מגרש דרום  מ"ר    577  - כ  : שטח המגרש 

 מחצית הזכויות בחלקה  : השטח הנישום 

 רמ"י  : בעלות 

 מועד קובע   .6

 ת ההשבחה בנכס הנדון: כ להער   ים הקובע   ים להלן המועד   

 תכנית 

פרסום  

לאישור  

 ברשומות 

פרסום  

לאישור  

 בעיתונים 

 1המועד הקובע 

 08/11/1996   26מאא/במ/ 

 11/09/2002   223מאא/ 

 21/03/2016   254מאא/ 

 29/09/2016 14/09/2016 11/09/2016 256מאא/ 

 פירוט המסמכים שהוצגו .7

 להלן פירוט המסמכים, שהוצגו ע"י שמאי הצדדים: 

בשומה עמדת   .7.1 מפורטת  השמאי 27/10/2021מיום    המשיבה  ע"י  נערכה    רחל   ת , 

.   ת )להלן "שמאי   פרנקו   הועדה"(

מיום   .7.2 בשומה  מפורטת  המבקש  השמאי  20/12/2021עמדת  ע"י  נערכה  גולי ,    מרום 

, בצרוף מסמכים. המבקש )להלן "שמאי   )" 

 . 19/01/2022תגובת שמאי המשיבה לשומת הבעלים, מיום   .7.3

 . 17/12/2021מיום    של העתק רישום בפנקס הזכויות   219319העתק נסח מס'   .7.4

 .  20/06/2021יום  הסכם מכר מ העתק   .7.5

 
 .יום ( 15המאוחר מבין יום הפרסום ברשומות או הפרסום בעיתון + המועד )מועד תחילתה של התכנית  1
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 תו וסביב הנכס תיאור .8

הנדון,   המקרקעין  הנכס  מ כ   הידוע הינו  דירה    אשר ,  6003בגוש    90  ה חלק חלק  מהווה 

, קומת מגורים    1974  משנת היתר בניה    עפ"י ככל הנראה  , במבנה שנבנה  ה אחת וגג בקומ 

   . אזור ב   21ויצמן  רחוב  ב   , קומת עמודים מפולשת   מעל 

עם   מתחבר  והוא  מזרח  מדרום  קפלן  ברח'  שתחילתו  שקט,  רחוב  מהווה  ויצמן  רחוב 

הרצל  קרקע   רחוב  צמודת  בבנייה  הנכס מאופיינת  סביבת  מערב.  דו    מצפון  מבנים  לצד 

 .  ים הבנויים בקיר משותף ותיק   קומתיים 

, צורתה    לרחוב   בעלת חזית דרום מערבית   החלקה מ"ר,   1,153  שטח החלקה הינו  ויצמן

כ   30- מלבנית; רוחב כ   .  מ'   36- מ' ועומק 

של החלקה בשטח מוערך    מערבית   דרום ה המגרש נשוא ההחלטה מהווה את המחצית  

 מ"ר.   577  - של כ 

  , כאשר בפועל בית מגורים מעל קומת עמודים   שוא השומה מהווה מ   הדירה – הנכס  

כיום    . מ"ר   131.82של    דירה שנוצרה מסגירת קומת העמודים בשטח עיקרי קיימת  

 . הוגשה בקשה להיתר לאשר את הדירה 

 גבולות החלקה הינם: 

ים הבנוי על אותה החלקה בצידה הצפון מערבית ולאחריה  בית המגור   מצפון מערב: 

 שהינה מבונה בבית צ"ק.    89חלקה מס'  

 . מבונה, הממוקמת על רחוב ליכט   93נמצאת חלקה מס'  חלקה  בעורף ה ממזרח:  

 ינה מבונה. ה ש   91חלקה    מדרום: 

ויצמן    : מערב מ   . 104ומעברו חלקה מס'  המהווה את חזית החלקה  רחוב 

 כביש סלול, מדרכות, תאורה.   , תשתיות רחוב מלא, הכולל    – הפיתוח הסביבתי  

ובקומה    שיפוץ, סגירת קומת עמודים מפולשת שלבי  ב היתה    החלקה ביום הביקור בנכס,  

 העליונה הריסה וחלוקה מחדש של קירות הפנים. 

 אין מחלוקת לעניין זה, יתר פירוט ראו שומות הצדדים. 
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 בנכס  הזכויות  - המצב המשפטי .9

 נסח טאבו 

מספר  ל בהתאם   העתק    219319נסח  הזכויות  רישום  של  באמצעות  מפנקס  שהופק 

 עולים הפרטים הבאים:   90חלקה    6003לגוש    17/12/2021האינטרנט ביום  

 מ"ר  1,153   :  שטח 

 . בשלמות    . רשות הפיתוח        :  בעלות 

,  1/4החלק בנכס:  ה.  שנפיל שושנ ,  1/4החלק בנכס:    כהן אברהם.       חכירות: 

. החלק  , כהן משה טל 1/4ה. החלק בנכס:  מרינט - מרים   ביטון 

  . ושמש כהן יפית ,  1/12. החלק בנכס:  , כהן ירון 1/12בנכס:  

  יום כירה ב ח תום ה )   : ראשית מהוונת   . חכירה 1/12החלק בנכס:  

 קיימת הגבלה בהעברה ובירושה(   31/03/2051

 ורוד.   צבע בתשריט: .  2 סימון בתשריט: 

 לטובת   22/06/2021מיום  ,  126סעיף    - רשומה הערת אזהרה      הערות: 

 חבסוס רפאל. 

  לטובת בנק מזרחי טפחות   126סעיף    - רשומה הערת אזהרה 

  2,000,000בסך    הלווה חבסוס רפאל   07/07/2021מיום    , בע"מ 

 .₪ 

 . 12/08/1992מיום    רשומה הערה בדבר אתר עתיקות 

 . 10/01/1999מיום    יקות רשומה הערה בדבר אתר עת 

 

 

 הסכם מכר 

ביום   שנחתם  מכר  לחוזה  אברהם בין    20/06/2021בהתאם  ביטון  ,  כהן  שושנה,  שנפיל 

, לבין  ים )להלן "המוכר   ושמש כהן יפית   כהן ירון ,  כהן משה טל ,  מרינטה - מרים  חבסוס  "(

"הקונה"(   רפאל  של    )להלן  במגרש  החכירה  זכויות  בת    מ"ר   577נמכרו  דירה    4הכולל 

 . 90חלקה  חלק מ   6003הידוע כגוש    באזור,   21ויצמן  ברחוב    חד' 

 אין מחלוקת לעניין זה, יתר פירוט ראו שומות הצדדים. 
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 מצב תכנוני  .10

   מצב קודם 

 370תכנית תג"פ/ 

 . 29/08/1957בתאריך    553התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ.  

 :  התכנית מסווגת את הנכס הנדון כחלק מאזור "מגורים א'" עם זכויות בניה כלהלן

 מ"ר.   1,000    גודל מגרש מינימלי : 

 . ( לפי הקטן ) מ"ר    180  - ולא יותר מ    15%    זכויות בנייה : 

 . 5%     מבנה עזר: 

  :  ומה אחת. ק  גובה הבניין/מס' קומות 

.   20    רוחב חזית מינימ':   מ'

, אחורי    4  - , צדדי    5  - קדמי בהתאם לתשריט     קווי בניין:  .   6  - מ'   מ'

   חדש מצב  

 26מאא/במ/ תכנית  

 . 24/10/1996בתאריך    4451התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ.  

, תותר תוספת יח"ד של עד     4בהוראות התכנית נאמר, בין השאר, כי באזור מגורים א'

בבנייה  נטו,  לדונם  כן    יח"ד  כמו  משפחתיים.  ודו  חד  במבנים  קוטג'ים  ובבניית  טורית 

במשרד,  שימוש  וכן  למכוניות,  סככה  הקמת  מקצוע    תותר  לבעלי  עבודה  וחדר  סטודיו, 

 חופשיים הגרים באותו בית. 

 להלן הוראות הבניה: 

 מ"ר.   500  גודל מגרש מינימלי : 

 יח"ד לדונם נטו.   4   צפיפות: 

, אחורי    3  - , צדדי    מ'   5  - קדמי     קווי בניין:   .   5  - מ'   מ'

 מ' כאשר הגובה יימדד מגובה הכניסה   9לא יעלה על     :  גובה הבניין 

 מ' מפני הקרקע הטבעית.   1.2הקובעת, שלא יעלה על  

 זכויות הבניה: 

 דונם יהיו זכויות הבניה כדלקמן:   0.250לכל יחידת קרקע בשטח בסיסי של  

עד   עד  מ"   100•  קרקע;  בקומת  למגורים  עד    80ר  א';  בקומה  למגורים  מ"ר    160מ"ר 

 למגורים בשתי הקומות יחד. 

גג רעפים עד    מ"ר ובתנאים.   23• חלל 

 מ"ר.   50בשטח    - היקף הבנין שמעל מלוא  מרתף ב •  

 חניות ליח"ד.   2מ"ר לפי    30• חניה מקורה עד  

לשטח   מעל  הדיור  ליחידת  הקרקע  שטח  את  להגדיל  זיכוי    250הבסיסי  ניתן  תוך  מ"ר 

משיעור שטח הגדלת המגרש, כלומר שטח קרקע מוצע פחות    30%תוספת שטח בניה עד  

.   שטח בסיסי כאמור, והתוספת תחולק שווה בשווה   בין קומת הקרקע וקומה א'

 , בתחום קווי הבניין ובכפוף להוראות הג"א. במרתף יהיה בק"ק או    ממ"ד/מקלט 
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 223מאא/ כנית  ת 

 . 27/08/2002מיום    5105מס'    בי.פ.   ברשומות   אישורה פורסמה הודעה על  

בריכות   להקמת  הנחיות  השאר,  בין  קובעת,  כמפורט  התכנית  ומחסנים  פרטיות  שחיה 

 : להלן 

 בריכות שחיה: 

על   יעלה  לא  שחיה  בריכת  של  מרבי  על    30גודל  יעלה  לא  עומקה  שיפוע    1.5מ"ר,   , מ'

על   יעלה  לא  לבר   5%הקרקעית  הבניין  צדדי  וקווי  יהיו  תותר  לא  ) מ'    1.5ואחורי  יכה 

 . ( בניה מעבר לקו הבניין הקדמי 

עזר תת"ק עבור מתקנים טכניים הדרושים להפעלת הבריכה בשטח   ניתן להקים מבנה 

.   2ובגובה מינימלי של    מ"ר   10שלא יעלה על    מ'

 מחסנים: 

מחסנים   הקמת  עזר ) תותר  עד    ( מבנה  של  קרקע    10בשטח  צמודת  בבנייה  ליח"ד  מ"ר 

בתנאי שהחניה תהיה בתחום המגרש.    , מ'   2.2רוויה, בגובה עד    מ"ר לדירה בבניה   6ועד  

בניין   קו  עד  הבניין  לא   0  - קווי  ואחורי.  .    צדדי  הקדמי הבניין  לקו  מעבר  בניה  תותר 

 בבנייה רוויה תותר הקמת מבנה עזר רק בתוך הבניין עצמו. 

 254מאא/   תוכנית 

 . 06/03/2016מיום    7221הודעה על אישורה פורסמה ברשומות בי.פ. מס'  

במגרשי   הגג  במפלס  ומגבלות  הנחיות  כללים,  לקבוע  שמטרתה  עירונית  כלל  תכנית 

 מבנים קיימים, שיפור עיצוב הבניין ורווחת התושבים.   מגורים, לשם התחדשות 

, בין השאר, כלהל  גג קובעת התכנית   ן: לעניין עליות 

ובהתאם   והשיפוע  הגג  רום  גובה  מהגבלת  הנוצר  השטח  עפ"י  יהיה  הגג  עליית  שטח 

 לתקנות התו"ב. 

על   יעלה  לא  הגג  ועד    6.5רום  העליונה  הקומה  של  הנמוך  המפלס  מרצפת  מדוד  מ' 

ו    לנקודה הגבוהה ביותר   מ' ממפלס הכניסה הקובעת.   10.5  - של שיפוע הגג 

 . בהתאם לתקן ו   50%  -   40%שיפוע הגג יהיה בין  

בגגות משופעים תותר פתיחת חלונות בגמלון הגג בלבד ובמישור הגג. לא תותר פתיחת  

, לפחות    חלונות בבליטה   מתכסית הגג תהיה בקירוי רעפים.   80%ממישור הגג. כמו כן

כל בנייה קיימת ללא היתר על הגג תשולב בהיתר החדש בתנאי שאינה חורגת מהשטחים  

. עפ"י    המותרים  זו זו ו/או תיהרס כתנאי להוצאת היתר בנייה עפ"י תכנית   תכנית 

 המתקנים הטכניים ישולבו בתוך חלל הגג המשופע. 

חזית   וללא  משותף  קיר  בעלי  במבנים  בלבד.  אחורית  לחזית  יפנו  הגג  בעליית  מרפסות 

גג הפונה לחזית הרחוב.   אחורית תותר   הקמת מרפסת 
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 256מאא/ תוכנית  

ובעיתונים    11/09/2016מיום    7338ורסמה ברשומות בי.פ. מס'  הודעה על אישורה פ 

   . 14/09/2016ביום  

אושרה במגרשים המיועדים למגורים במבנים צמודי קרקע בניית מרתף עד מתווה  

משטח    40%  - של המבנה צמוד הקרקע אך לא יותר מ   ( המבנה   קונטור ) קומת הקרקע  

 המגרש, הקטן מבניהם. 

ו   70%שטחי הבנייה למתרפים יקבעו ביחס של   שירות מתוך השטחים    30%  - עיקרי 

המרתף, אך ניתן בשלב הבקשה להיתר לקבוע יחס אחר    הכלולים בהיתר בקומת 

תוך דירת  למרתף תהיה מ   בהתאם לבנייה והשימושים המבוקשים בפועל. הגישה 

 המגורים בקומת הקרקע, אסורה כניסה חיצונית למרתף. 

ס"מ מגובה תקרת המרתף וששטחן לא יעלה    150תותרנה חצרות אנגליות שעומקן עד  

.  החצרות האנגליות תהיינה מקורות במלואן בשבכה   מ"ר לדירה.   12יחדיו על  

 אסורות גדרות ומעקות בהיקף החצרות. 

 מהמרתף לקומות מעל הקרקע. לא ניתן לנייד זכויות בנייה  

ניתן היה לבנות מרתפים בבנייה   מטרת התכנית הינה לתקן את המצב הקודם לפיו 

.   50  צמודת קרקע בשטח של עד   מ"ר ליח"ד כשטחי שירות בתחום קווי הבנין

י   רישו

בתיק    נמצא   המקומית, באמצעות האתר האינטרנטי,   ועדה מבדיקה שערכתי בארכיב ה 

מיום    הבנין  ללא  26/05/1974בקשה  רישוי(   היתר   מספר ,  מסמכי  אותרו  מהות    )לא 

 מ"ר.   142.48חדש בשטח של    ובניית מבנה   בית קיים הריסת  הבקשה: היתר ל 

הבית   הועדה  לשומת  של  בהתאם  בשטח  מפולשת  עמודים  קומת  מעל  אחת  קומה  בן 

 מ"ר חדר מדרגות.   10.66מ"ר מרפסות פתוחות +    40.56מ"ר +    91.26

אולם בעת הביקור בנכס    , המפולשת נסגרה ללא היתר ושימשה למגורים בפועל הקומה  

 בוצעו עבודות שיפוץ והריסה והוחזר המצב לקדמותו. 

 : למידע המצוין באתר הועדה עולה כי בהתאם  

:  יח"ד   4י ועיצוב ופיתוח הגג עבור  תכנית בינו ,  20/02/2022נפתחה בקשה חדשה מיום  

א'   2 בקומה  בהיתר  קיימות  בקומת    2- ו   יחידות  עמודים  סגירת  ע"י  חדשות  יחידות 

 הקרקע. 

 

  

mailto:Omar0320@gmail.com


 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 9 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

  מדות הצדדים והכרעה ע .11

 . בגין מכר   נכס ב   זכויות מלא של ה   מימוש ב שמאי הצדדים העריכו את ההשבחה שנוצרה  

 :  להלן תמצית ההשבחה, עפ"י שומות הצדדים 

 ההשבחה   המועד הקובע תכנית 
 בשומת המשיבה 

 ההשבחה  
 בשומת המבקש 

 ₪  92,779 ₪  287,190 08/11/1996 26מאא/במ/

 אין השבחה  ₪  14,000 11/09/2002 223מאא/

 ₪  45,429 ₪  221,000 21/03/2016 254מאא/

 ₪  69,464 ₪  216,000 29/09/2016 256מאא/

בהתאם למפורט    , 6201/90/92  ו הינ   256מאא/ הקובע לתכניות    המועד   הערת הח"מ: 

 . להחלטה   6בסעיף  

 תמצית עמדות הצדדים בשומות: להלן  

 1996/11/08קובע    מועד   26מאא/במ/ תכנית  

 המשיבה    ת שמאי עמדת  

 שווי במצב חדש: 

 ערכי שווי:  

  6024בגוש    83, חלקה  31ברחוב אחד העם    , משה נדם שמאי המכריע,  ה של    בהחלטתו 

 ₪ למ"ר.   1,300נקבע שווי של  

   צמודי קרקע:   מגרשים 

 ₪   600,000  - ₪    400,000מ"ר במועד הקובע נמכרו בגבולות    250בשטח של  

: תחשיב    שטח אק' 

 מ"ר   160  "כ שטח בקומות: ה ס 

 מ"ר   0.5X   50מ"ר אק'=    25   שטח מרתף:   

גג:   מ"ר   0.8X   23מ"ר=    18.4   שטח חלל 

)   X  170  0.25מ"ר אק'=    42.5             שטח חצר:   מ"ר(   250  – מ"ר    80מ"ר 

, במעוגל:    245.9  :  שטח אקווי'   "כ ה ס   מ"ר   246מ"ר אק'

/    246=     מבונה   . ₪ למ"ר ק   2,000 שווי מ"ר אק' במעוגל:   ₪   500,000מ"ר אק'

 : בנייה רוויה 

ראה מחירים    - למ"ר   1,700$במועד זה הינו בגבולות  שווי מ"ר בנוי בבנייה רוויה   •

. בהפחתה למחיר עסקה ובחילוץ  בשומת המשיבה   מצ"ב   מבוקשים בנתוני נדל"ן 

למ"ר    720$בנייה מופחת ורווח יזם מופחת למבנים ישנים, מתקבל שווי בגבולות:  
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  3.245. )שער דולר במועד הקובע   ₪ למ"ר קרקע מבונה בבנייה רוויה   2,300  - כ 

 /₪ )$ 

  3מבנים מדורגים  שצורף בשומת המשיבה:  במכרז של מינהל מקרקעי ישראל   •

  18מגרשים    2שווקו    29/5/1995מיום    38/95קומות בנייה רוויה מכרז מס' תא/ 

 ₪    3,649,780יח"ד בכל מגרש תמורת  

מהווה  ה   ווקות זכויות חכירה מהשווי המלא מאחר ומש   91%המחיר מהווה  

 ש"ח   ₪222,819 וליח"ד:    4,010,747

 ₪   260,698מתקבל:       17%+ מע"מ  

 ₪ ליח"ד   61,500            : + הוצאות פיתוח 

 .  ₪1995 ליחידת דיור בבנייה רוויה במאי    322,198"כ מתקבל:     ה ס 

כ   95שטח יח"ד ממוצע:    ₪ למ"ר קרקע מבונה.    3,000  - מ"ר מתקבל 

₪.    2,294,302קוטג'ים טוריים שווק תמורת    7לבניית    18.8.1997מכרז מיום   •

 מהשווי המלא.   91%המחיר מהווה  

 ₪   2,521,210העברה לבעלות:  

 ₪   2,949,816מע"מ:    17%+  

 ₪   339,798+ הוצאות פיתוח:   

₪    ₪470,000 ובמעוגל:    ₪469,945 וליח"ד במבנה טורי:    3,289,614"כ:  ה ס 

 ליח"ד במבנה טורי. 

קומות בשטח של    3  - יח"ד ב   18מכרזים לבניית    3לבנייה רוויה:    1/94  - מכרזים מ    •

ל   95  מ"ר ליח"ד.   95קומות    3  - יח"ד ב   30  - מ"ר ליח"ד ומכרז אחד 

 ₪ למ"ר זכויות חכירה לא כולל מע"מ ופיתוח.   1,520מתקבל:    301מגרש  

 ₪ לזכויות חכירה לא כולל מע"מ ופיתוח.   1,580מתקבל:     3-3  - ו   302מגרים  

 לא כולל מע"מ ופיתוח.   ₪ לזכויות חכירה   1,300יח"ד מתקבל:    30  - ל   306מגרש  

 כמובן שיש לבצע התאמה לבנייה נמוכה, לזכויות בעלות ולהוסיף מע"מ ופיתוח.  

  185ברחוב כצנלסון בשטח בנוי של    2.7.1995  - ב   ' בהתאם למידע נדל"ן נמכר קוטג  •

 . 360,000$מ"ר תמורת    250מ"ר ומגרש של  

  220בשטח בנוי של  ברחוב ההגנה    26.7.1996  - ב   ' בהתאם למידע נדל"ן נמכר קוטג  •

 . 370,000$מ"ר תמורת    250מ"ר ומגרש של  

ב  • ג    210ברחוב כצנלסון בשטח בנוי של    28.11.96  - בהתאם למידע נדל"ן נמכר קוט'

 . 400,000$מ"ר תמורת    305מ"ר ומגרש של  

  ₪82 למ"ר במצב החדש בחלקה    1,400השמאי המכריע אריה אריאל קבע שווי של  

   . 5שוחט  ברחוב מניה    6025בגוש  

שווי למ"ר קרקע מבונה במועד  לאור כל הנתונים לעיל שמאית המשיבה העריכה  

 ₪.    1,200הקובע בסך של:  
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 שטח להשבחה 

 מ"ר   577שטח המגרש:   

,  קומת הקרקע במבנה הקיים בחזית החלקה נסגרה ושימשה במשך שנים למגורים 

 כאשר לאחרונה נהרסה הבנייה הלא חוקית בקומה המפולשת.  

ניתן לבנות   מבנה הקיים ויח"ד נוספת בעורף  ה יח"ד אחת בחזית    : יח"ד   2על המגרש 

ניתן להוסיף בנייה בקומת הקרקע.   המגרש.    במבנה הקיים 

 תחשיב ההשבחה 

 :  חדש שווי במצב  

 : )בנייה צמודת קרקע(   שטח בנייה בשתי קומות 

 מ"ר     X 160  2מ"ר +    X 77 0.3מ"ר=    343.1

 מ"ר    X  50  0.4מ"ר אק'=    20:                      מרתף ליחידה אחת  

גג:                                      מ"ר   X 23 X 0.8  2מ"ר =    36.8   + חלל 

 מ"ר    X 405.5  0.25=  מ"ר אק'   101.4חצר:                                            

 מ"ר    501.3"כ שטח אק'                             ה ס 

 מ"ר   X  501    ₪   ₪1,200 =    601,200   שווי במצב חדש:                        

 שווי במצב קודם:  

 מ"ר על החלקה, השטח הקטן קובע.   180בנייה או    15%זכויות בנייה               

 מ"ר.   30בנייני עזר:                  

לתכנית שנמצאה בתיק הבנין לגביה אין חותמת היתר קיימת בנייה בשטח  בהתאם  

 . 2מ"ר מרפסות פתוחות + ח"מ   40.56מ"ר +    91.26של  

   91.26מ"ר +    X  40.56  0.6מ"ר אק'=     115.6         :              מ"ר   שטח אק' 

 מ"ר   X  115.6 עמודים( )בינוי על    0.9מ"ר אק'=    104שטח בנייה בקומות:                   

 מ"ר   X  12  0.4מ"ר=    4.80מחסן:                                       

)   X  541  0.2= מ"ר   108.2שאינה צמודה לדירה:          חצר   מ"ר(   577  - ש"ש מ"ר    36מ"ר 

 מ"ר   217':                       ו שטח אק סה"כ  

 מ"ר אק'   X  217  ₪   ₪1,300 =    282,100שווי במצב קודם:                     

 ₪    X   319,100  ( 3)התאמה חלקית   0.9=   ₪   287,190השבחה:                                  

 ₪   143,595היטל השבחה:                         

  

 
אין לגביו היתר וספק אם ניתן היה לקבל היתר מאחר והוא אינו  ,  בשומתי לפנים משורת הדין הכרתי בשטח זה אולם כאמור  2

 בנייה מעל קומת עמודים.  תואם תב"ע אשר לא מאפשרת
 לתוספת הבנייה ביחידה הקיימת  3
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   שמאי המבקש עמדת  

ב   מצב קודם: שמאי המבקש טוען כי 

ן   .1 בחשבו הובאו  לא  הועדה  בשטח  בשומת  עזר  מבני  תג"פ    28.85זכויות  לפי  מ"ר 

עזר  370 מבני  שטח  מציינת  הועדה  שמאית  חושב    30,  לא  הנ"ל  השטח  כי  אם  מ"ר 

 .  בשטח אקוו'

ן   .2 .   מ"ר   10.66שטח גרם מדרגות  בשומת הועדה לא הובא בחשבו  בתחשיב שטח אקוו'

שטח   .3 הועדה  מפולשת בשומת  עמודים  לפי    131.82בשטח    קומת  כחצר  חושב  מ"ר 

 . 0.5בעוד שיש לחשב את שטח קומת העמודים לכל הפחות במקדם    , 0.2מקדם  

ן   .4 המהווה מרפסת גג עם גישה מגרם    שטח קומת הגג בשומת הועדה לא הובא בחשבו

 מ"ר.   131.82המדרגות, בשטח  

הועדה חושב   .5 עמודים   0.9מקדם הפחתה בשיעור של  בשומת  על  בינוי  כי  בגין  , אם 

במקד  חושבו  א'  קומה  זכויות  החדש  בקומה  1ם  במצב  השטח  לחשב  יש   , לעמדתי  .

 . 1א/בינוי על עמודים לפי מקדם  

ב   : חדש מצב  שמאי המבקש טוען כי 

מאא/במ/   הוראות    26תכנית  קובעת  כי  אם  בחלקה  שניה  דיור  יחידת  תוספת  מאפשרת 

עד   קומת קרקע  לרבות: שטח  דיור,  ליחידות  מפורטות  א'    100בנייה  קומה  מ"ר, שטח 

 מ"ר.   160  - הקומות יחד עד ולא יותר מ מ"ר, בשתי    80עד  

לבנות  .  1 ניתן  על המגרש  כי  בחשבון  הובא  במבנה    2בשומת הועדה  יח"ד, אחת בחזית 

קביעת   כי  יוער  המגרש.  בעורף  נוספת  ויח"ד  קרקע  בקומת  בנייה  הוספת  ידי  על  קיים 

  , כך 26שמאית הועדה לבינוי המוצע על ידה נערכה בסתירה להוראות תוכנית מאא/במ/ 

ניתן לממש את הבינוי המוצע על ידה מבחינה תכנונית.   שלא 

יחידות דיור במבנה    4קיימות    6003בגוש    91)שבנדון( וחלקה    90עוד יצוין כי בחלקה  .  2

שנת   מאז  מהן  אחת  באף  בוצעה  ולא  דומה,  בבינוי  התב"ע(    1996הבנוי  אישור  )מועד 

 ד על העדר סבירות תכנונית. מימוש בנייה כפי שהוצג על ידי שמאית הועדה, מה שמעי 

המבנה   מאפייני  לאור  ישימה,  אינה  הועדה  שמאית  ידי  על  המוצעת  החלופה  לעמדתי, 

 הקיים וזאת מהטעמים הבאים: 

מ"ר )לאחר תוספת    85.77מ"ר ובנכס הנדון    80שטח קומה א' לפי הוראות התב"ע עד  .  1

מ"ר + מרפסות    91.26מ"ר(, ושטח קומה א' שבמבנה הנדון היא    250שטח לקרקע מעל  

בשטח   קירות  ללא  בשטח    40.56מקורות  א'  קומה  שמתקבלת  כך  מ"ר.    131.82מ"ר, 

 ולכן נדרש להרוס חלקים נרחבים מהקומה לצורך עמידה במגבלות התב"ע. 

 מ"ר.   171.55מ"ר ובנכס הנדון    160בנוסף, התב"ע מגבילה שטח יחידת דיור  .  2

מ"ר    263.64קומות =    2*    131.82טח של  הבנייה בקומת הקרקע ובקומה א מתקבלת בש 

מדרגות   גרם   +10.66    = בהוראות    274.30מ"ר  עומד  אינו  המגורים  בית  ולכן  מ"ר, 

 התב"ע. 
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 לאור האמור, עומדות בפנינו שתי חלופות שווי לבחינה בנכס הנדון: 

תב"ע  :  1  חלופה  לפי  הבנייה  זכויות  מלוא  ומימוש  הקיים  המגורים  בית    הריסת 

 . 26מאא/במ/  

וביצוע    : 2חלופה   סגירתה  ידי  על  המבנה  של  העמודים  בקומת  דיור  יחידת  תוספת 

המוצעת   היחידה  של  פנים  גובה  העליונה.  הדיור  יחידת  של  הרחבה  וכן  בנייה  תוספת 

 פחתה בגין כך. מ' ולכן יש לחשב ה   2.20בקומת העמודים יהיה  

מס'   בחלקה  כי  מס'    91יצוין  היתר  אושר  מיום  2018037הסמוכה  לפיו  20/12/2018,   ,

הותר סגירת קומת עמודים במבנה קיים ליחידת דיור אחת, בנוסף ליחידת דיור בקומה  

, בדומה לחלופה    האמורה לעיל.   2א'

המצב החדש לא  בנוסף למחלוקת לעניין הבינוי המוצע על ידי שמאית הועדה, בתחשיב  

 הובאו בחשבון הנתונים הבאים: 

נדרש   . א  דיור  יחידות  שתי  של  בבינוי  כי  לטובת הנתון  מעבר  שביל    ח"ד י   להפריש 

מ' ולכן על מנת להגיע למחצית משטח החלקה נדרש    36  - , אורך החלקה כ העורפית 

*    18לשייך שטח של    מ"ר.   54מ' =    3מ' 

 קיימת יחידת עורפית, כלואה בין הנתון כי בבינוי המוצע על ידי שמאית הועדה   . ב 

 הנ"ל. "ד  ליח   הפחתה בגין עורפיות יחידות דיור, ללא חזית לרחוב, ולכן יש לחשב  

מאא/במ/  . ג  תכנית    26תכנית  הכנת  שהוא,  כל  בניה  היתר  להוצאת  תנאי  כי  קובעת 

יש   ולכן  ופיתוח,  בינוי. בינוי  תכנית  להכנת  דחייה  החלטת    לחשב  ראו  זה  לעניין 

גוש   , אזור, בה חושב  4, רחוב ביל"ו  64חלקה    6001השמאי המכריע, מר בועז קוט, 

 . 5%דחייה של שנה אחת בשיעור היוון  

 שווי ערכי  

)חוברת מאי   בנייה במחירון "דקל"  לפי עלות  חושב  בית המגורים  בסך של  1996שווי   )

ולא    1,845 אחת  דיור  ליחידת  הינה  הבנייה  כי  התחשבות  תוך  לפחות    ₪32/מ"ר  בתים 

, בתוספת הוצאות אדריכל, מהנדס מודד  10%כמצוין במחירון דקל )חושבה תוספת של   )

)תוספת   בתוספת  5%וכדומה  וכן   ) ( בנוי  17%מע"מ  למ"ר  בנייה  עלות  מתקבלת   ,)

מתקבל שווי מ"ר בנוי בגבולות    ₪20%. לאחר הפחתה לפחת בשיעור של    2,500בגבולות  

לפי מקדם    2,000 וקומת עמודים מפולשת חושבו  לפי    ₪0.4. מרפסות ק"א  גג  ומרפסת 

  . 0.2מקדם   
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 תחשיב ההשבחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיור עצמאיות  : הריסת המבנה הקיים והקמת שתי יחידות1חלופה 
 ( 08/11/1996)מועד קובע   26תכנית מאא/במ/

 מצב קודם
 577 שטח מגרש במ"ר 

 מקדם אקוו'  שטח במ"ר  תיאור 
סה"כ שטח  

 אקוו' 
 91.26 1 91.26 עיקרי ק"א  

 24.336 0.6 40.56 מרפסות ק"א 
 5.33 0.5 10.66 גרם מדרגות מפלס ק"ק 
 65.91 0.5 131.82 קומת עמודים מפולשת 

 39.546 0.3 131.82 מרפסת גג 
 108.63 0.25 435 חצר

 335.012 סה"כ שטח אקוו' 

₪  1,300 שווי מ"ר מבונה )יחידת דיור אחת(   

₪  435,516 שווי מגרש   

₪  2,000 101.92 בית מגורים    203,840  ₪  
₪800  40.56 מרפסות ק"א   32,448  ₪  

₪800  131.82 קומת עמודים מפולשת   105,456  ₪  
₪400  131.82 מרפסת גג   52,728  ₪  

₪ 829,988 סה"כ שווי מצב קודם  

 מצב חדש 
 יחידת דיור בחזית 

 288.50 שטח מגרש במ"ר 

 54 מ'( 3מ' *   18שטח לזיקת הנאה )

 מקדם אקוו'  שטח במ"ר  תיאור 
סה"כ שטח  

 אקוו' 
 20 0.4 50 מרתף

 80 1 80 עיקרי ק"ק 
 80 1 80 עיקרי ק"א 

תוספת עיקרי )חלוקה שווה  
 11.55 1 11.55 בקומות( 

 16.1 0.7 23 חדר על הגג 
 5.4 0.1 54 זיקת הנאה 

 37.18 0.25 149 חצר
 250.23 סה"כ שטח אקוו' 

 יחידת דיור עורפית 
 288.50 שטח מגרש במ"ר 

 מקדם אקוו'  שטח במ"ר  תיאור 
סה"כ שטח  

 אקוו' 
 20 0.4 50 מרתף

 80 1 80 עיקרי ק"ק 
 80 1 80 עיקרי ק"א 

תוספת עיקרי )חלוקה שווה  
 11.55 1 11.55 בקומות( 

 16.1 0.7 23 על הגג חדר 
 50.68 0.25 203 חצר

 258.33 סה"כ שטח אקוו' 

 245.41 0.95 הפחתה למיקום עורפי 
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וייבנו שתי יחידות דיור ,    1לאור האמור, בחישוב חלופה     , לפיה ייהרס בית המגורים 

 . ה לא מתקבלת השבח 

 : 2חלופה  

 

 

 

 

 

 

 

 שווי מצב חדש  סיכום
 495.65 יח"ד  2סה"כ שטח אקוו' 

דחיה לשנה להכנת תכנית בינוי בשיעור  
 6%היוון 

0.9434 467.59 

₪  1,300 שווי מ"ר מבונה אקוו'   

₪  607,868 שווי מצב חדש   

₪  30,000 מגורים קיים עלויות הריסה בית   

₪ 577,868 סה"כ שווי מצב חדש   

 : יחידת דיור בקומת קרקע + יחידת דיור בקומה א'2חלופה 
 מצב קודם

 577 שטח מגרש במ"ר 

 מקדם אקוו'  במ"ר שטח  תיאור 
סה"כ שטח  

 אקוו' 
 91.26 1 91.26 עיקרי ק"א  

 24.336 0.6 40.56 מרפסות ק"א 
 5.33 0.5 10.66 גרם מדרגות מפלס ק"ק 
 65.91 0.5 131.82 קומת עמודים מפולשת 

 39.546 0.3 131.82 מרפסת גג 
 108.63 0.25 435 חצר

 335.012 סה"כ שטח אקוו' 

₪  1,300 )יחידת דיור אחת( שווי מ"ר מבונה   

₪  435,516 שווי מגרש   

 מצב חדש 
 577 שטח מגרש במ"ר 

 יחידת דיור בקומת קרקע )ע"ח קומת עמודים מפולשת( 

שטח  תיאור 
 במ"ר

מקדם 
 אקוו' 

התאמה  
 בינוי קיים 

סה"כ שטח  
 אקוו' 

 118.64 1 0.9 131.82 מ'(  2.20עיקרי ק"א קיים )גובה 
 22.54 0.8 1 28.18 160 -יתרת עיקרי השלמת ל 

 250תוספת עיקרי מגרש מעל 
 מ"ר

11.55 1 0.8 9.24 

 150.42   סה"כ שטח אקוו' 
 יחידת דיור קומה א'

 5.33 1 0.5 10.66 גרם מדרגות במפלס ק"ק 
עיקרי קיים )כולל מרפסות  

 שיסגרו( 
131.82 1 1 131.82 

 23.26 0.8 1 29.07 יתרת עיקרי 
 12.88 0.8 0.7 23 עליית גג 

 41.37 1 0.3 137.89 מרפסת גג 
 214.65   סה"כ שטח אקוו' 

 חצר
 101.58 1 0.25 406 יתרת חצר 

 סה"כ
 466.66   יח"ד  2סה"כ שטח אקוו' 
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 0220/90/11מועד קובע    223מאא/   תכנית 

   המשיבה   ת אי שמ עמדת  

י     ערכי שוו

בהתאם    ₪ למ"ר   2,000מבונה בגבולות: שווי מ"ר קרקע  שמאית המשיבה קבעה  

 לנתונים שהוצגו בשומתה להלן: 

 ₪   800,000  - ₪    600,000מ"ר במועד הקובע נמכרו בגבולות    250מגרשים בשטח של  

  : , במעוגל:    240.9שטח אק'  מ"ר   241מ"ר אק'

 יח"ד   5  - מ"ר ל   1,414שווק מגרש בשטח של    280/1999במכרז תא/   21/12/1999בתאריך  

   . ₪   2,835,000  תמורת 

 מכרז: ה   ניתוח   מצ"ב 

 ₪    3,115,384בהתאמה לבעלות:  

 ₪    3,645,000בתוספת מע"מ:   

 פיתוח    + הוצאות   21/12/1999  - ₪ ל   729,000מתקבל  

 : ₪ מתקבל   700,000שווי מגרש בסך    בחישוב 

 עוגל: שווי מ"ר אק' במ סה"כ  

/    241  = ₪ למ"ר קרקע מבונה    2,900  ₪.   700,000מ"ר אק'

ברחוב    6025בגוש    82למ"ר בחלקה    ₪   2,400שווי של  השמאי המכריע אריה אריאל קבע  

 . 5מניה שוחט  

המכריע,  השמאי  של  נדם   בהחלטה  העם    , משה  אחד  חלקה  31ברחוב    6024בגוש    83, 

 ₪ למ"ר.   2,000נקבע שווי של  

הציג   ת שמאי  בבנייה    ה, בשומת   ה המשיבה  בדירות  שווי  ,  רוויה עסקאות  על  המצביעות 

 . ₪ למ"ר בנוי   8,800  - של כ ממוצע  

 . 290,000$תמורת    28/10/2001  - נמכרו ב   6024בגוש    101  חלקה ב מ"ר    560

 : שטח אק' חישוב  

 מ"ר    X 2= 160  מ"ר   320  שטח בנייה:  

 מ"ר:   500  - + תוספת שטח אק' למגרש מעבר ל 

 מ"ר  30%X  60מ"ר )בשתי קומות( =    18  שטח בנייה:   

 440.25 0.9434 6%דחיה לשנה להכנת תכנית בינוי בשיעור היוון 
₪  1,200   יח"ד( 2שווי מ"ר מבונה אקוו' )  

₪  528,294   שווי מצב חדש   

₪  92,779 השבחה   

₪  46,389 היטל השבחה   

mailto:Omar0320@gmail.com


 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 17 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

 )בשתי קומות(   מ"ר   338 : בנוי "כ שטח  ה ס 

 מ"ר   X    100 0.4מ"ר אק'=    40  + מרתף:       

גג:   מ"ר   X    46  0.8מ"ר=    36.8  + חלל 

)   X    391   0.25מ"ר אק'=    97.75  חצר:          +    מ"ר(   560  - מ"ר   169מ"ר 

 מ"ר אק'   513:  מ"ר אקווי "כ  ה ס 

/    513למ"ר קרקע מבונה=    565$                       290,000$מ"ר אק'

 ₪   2,427(:  4.296)   28.10.2001  - ובשקלים ל 

 ההשבחה: 

 מ"ר     10תוספת מחסן בקומת הקרקע אשר יכול להיות חלק מהדירה בשטח של  

 מ"ר   X 2,000 X  0.35 X 10יח"ד    ₪2 =    14,000תוספת שווי למחסנים:    

 ₪   7,000השבחה:                היטל  

 מקדם חצר.   0.25בניכוי    0.6* מקדם מחסן   

   שמאי המבקש עמדת  

גוש  08/06/2021השמאי המכריע, מר שלומי יפה, מיום    חלטת בהתאם לה  חלקה    6002, 

סנש בחלק   23 חנה  רחוב  מאא/   , אזור ב   ,  תכנית  כי  לעניין    223נקבע  השביחה  אינה 

תחשב כי עוד במצב הקודם הותרו מבני עזר בשיעור  הזכויות לשטחי המחסנים וזאת בה 

 . 370בהתאם להוראות תג"פ    5%של  

השמאי המכריע שלומי יפה, אין לחייב בהיטל השבחה    חלטת לאור האמור ובהתאם לה 

 . 223בגין המחסנים מכח תכנית מאא/ 

פרטנית   אתייחס  המכריע  השמאי  ידי  על  זאת  טענה  שתידחה  ככל  לחישוב  לחילופין, 

 : ההשבחה שנערך בשומת הועדה 

המבקש ל  של  טענת שמאי  בשיעור  מקדם השבחה  שנקבע    0.35,  חצר(  בהפסד  )בהתחשב 

לכל היותר    0.15בשומת הועדה הינו מקדם גבוה. יש לקבוע מקדם השבחה בשיעור של  

בגו"ח  )בהתחשב   מכרעת  לשומה  בהתאם  חצר(  ידי    6003/96בהפסד  על  שהתקבלה 

 השמאי המכריע, ארז כהן. 

 ערכי שווי: 

המבקש,   שמאי  של  לטענת  בסך  מבונה  מ"ר  שמאית    2,400שווי  ידי  על  שנקבע  כפי   ₪

שווי   מכריעים  שמאים  ידי  על  לרוב  נקבע  כי  בהתחשב  וזאת  במחלוקת  הוא  אף  הועדה 

 מ"ר מבונה נמוך יותר. 

שמאי המבקש הציג בשומתו החלטות של תשעה שמאים מכריעים באזור, בהתאם לכך  

 . ₪   2,000לשווי ממוצע של  הגיע  
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 תחשיב ההשבחה: 

תתקבל   שלא  ההשבחה   טענה ה ככל  עצם  תחשיב    לענין  להלן  המכריע,  השמאי  ידי  על 

 ההשבחה לנכס הנדון: 

 

 

 

 

 21/03/2016מועד קובע    254מאא/   תכנית 

 המשיבה    ת שמאי עמדת  

י    ערכי שוו

  256+ מאא/   254עבור תכניות מאא/   בשומת המשיבה נתונים שהוצגו  ה בסיס  להלן  

 להלן: 

  6025בגוש    82זכויות החכירה במחצית חלקה    10.9.2015בהתאם להסכם מכר מיום  . 1

 ₪,    3,260,000מ"ר נמכרו תמורת    710, שטח מגרש של  3ברחוב מניה שוחט  

 ₪ ליחידה.   1,630,000  - כ 

 שטח אק' לשתי יח"ד:  

 מ"ר   2X  160מ"ר =    320שטח בנייה:                 

 מ"ר:   500  - + תוספת שטח אק' למגרש מעבר ל 

 מ"ר  30%X  210מ"ר )בשתי קומות( =    63שטח בנייה:                 

 מ"ר   383"כ שטח בקומות:     ה ס 

 מ"ר   X  100  0.5מ"ר אק'=    50+ מרתף:                      

גג:                       מ"ר   X  46  0.8מ"ר=   37+ חלל 

 מ"ר   X 20  0.35מ"ר =    7+ מחסנים:                   

 מ"ר   X 25  0.8מ"ר =    20:                   מ"דים + מ 

 מ"ר   473.5  0.25מ"ר אק'=    118חצר:                        +  

 מ"ר לשתי יח"ד   615 "כ שטח אק':     ה ס 

 ₪    3,260,000/615= ₪ למ"ר קרקע מבונה לזכויות חכירה   5,300   מתקבל:      

 ₪.    5,600בהתאמה לבעלות:  ו 

פינת בורוכוב עם מבנה להריסה    4מ"ר ברחוב יצחק שדה    300מגרש בשטח של  . 2

:   1,520,000תמורת    16/3/2016  - נמכר ב   ₪. שטח אק'

 מ"ר    175שטח בקומות:              

 שטח אקוו' מקדם שטח במ"ר  תיאור
 4 0.4 10 מחסן 

 2.5 0.25 10 חצר הפסד 
 1.5 השבחה במ"ר אקוו' 

 2 מס' מחסנים 

₪  2,000 שווי מ"ר מבונה אקוו'   

₪  6,000 סה"כ השבחה   

₪  3,000 היטל השבחה   
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 מ"ר   X  50  0.5מ"ר אק'=    25+ מרתף:                      

גג:                     + חל   מ"ר   X  23  0.8  = מ"ר   18ל 

+ מחסן:                        מ"ר   10  0.35מ"ר =    3.5ּ

 מ"ר   X 12.5  0.8מ"ר=    10+ ממ"ד:                     

 מ"ר   X 190  0.25מ"ר אק'=    47.5חצר:                           

 מ"ר    279"כ שטח אק':           ה ס 

 ₪   1,520,000/279=     ₪ למ"ר   5,448  - מתקבל כ 

כ   22רחוב הרצל    6003בגוש    144זכויות החכירה במחצית חלקה  . 3   518  - בשטח של 

 . ₪   3,090,000  - בהתאמה לבעלות כ   ₪,   3,000,000תמורת    26.9.17  - מ"ר נמכרו ב 

 שטח אק':  חישוב  

 מ"ר   X  160  יח"ד   2מ"ר=    320שטח בניה:                

 מ"ר   X  18.5  0.3מ"ר=    5.55 תוספת שטח:   

 מ"ר אק'   X  83.4  0.8מ"ר=    66.72עליית גג:               

 מ"ר   X 100  0.5מ"ר +    X  100  0.4"ר= מ   90מרתף:                     

 מ"ר   X  355.72  0.25מ"ר אק'=     88.93חצר:                    

 מ"ר אק'   571.2סה"כ:                 

/    571  ₪=   5,400  - מתקבל שווי מ"ר קרקע מבונה: כ   ₪    3,090,000מ"ר אק'

  2ברחוב ארלוזרוב    6025בגוש    92מ"ר המהווה חלק מחלקה    756. מגרש בשטח של  4

ב   ₪. שטח אק' לשלוש יח"ד:    4,400,000תמורת    16/10/2016  - נמכר 

 מ"ר   X 160  3מ"ר =   480שטח בנייה:                 

 מ"ר:   500  - + תוספת שטח אק' למגרש מעבר ל 

 מ"ר   X  6  30%מ"ר )בשתי קומות( =   1.8          שטח בנייה:        

 מ"ר   482:  - ס"כ שטח בקומות כ 

)   X  240  0.5מ"ר אק'=    120+ מרתף:                        מ"ר(   X 80  3מ"ר 

גג:                      )   X 120  0.8מ"ר=   96+ חלל   מ"ר(   X 40  3מ"ר 

 מ"ר   X 30  0.35מ"ר =    10+ מחסנים:                  

 מ"ר   X 37.5  0.8מ"ר=    30דים:                  + ממ" 

 מ"ר*    X  447  0.25מ"ר אק'=    112חצר:                            

 מ"ר לשלוש יח"ד   850"כ שטח אק':           ה ס 

 ₪    4,400,000/850=       ₪ למ"ר קרקע מבונה   5,176מתקבל:                     

 * שטח חצר: 

 מ"ר(   756  -   מ"ר עיקרי   241.5  - מ"ר ממ"דים    37.5  – מחסנים  מ"ר    30מ"ר=    447

  6003בגוש    112מ"ר חלק מחלקה    642נמכר מגרש בשטח של    30/12/2014. בתאריך  5

 ₪.   2,825,000תמורת    8ברחוב אחד במאי  
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מ"ר חלק מחלקה    306נמכרו זכויות חכירה במגרש בשטח של    10.4.2014. בתאריך  6

 ₪.    1,300,000עם מבנה להריסה, תמורת    15ה השנייה  ברחוב העליי   6001בגוש    84

 מ"ר.   23מ"ר מרתף + עליית גג    50מ"ר עיקרי +    176מתקבל  

 ₪ למ"ר   5,500  - שווי של כ בניתוח העסקה ובהתאמה לבעלות מתקבל  

ברחוב חנה    6025בגוש    120נמכרה מחצית חלקה    15.10.2013. בהתאם להסכם מיום  7

מ"ר הגובל עם כביש ירושלים עם בית מגורים ותיק להריסה    947בשטח של    29סנש  

₪. לפי התב"ע מותרת בניית יח"ד אחת. צוין בהסכם כי היטל    2,000,000תמורת  

שווי למ"ר קרקע מבונה:          ה.  יח"ד יחול על הקונ   2ההשבחה בגין הקלה לבניית  

5,439   ₪     =246    /  ₪    1,338,000מ"ר אק' 

מ"ר    1,090ששטחה    6003בגוש    124נמכרו זכויות חכירה בחלקה    29.10.12. בתאריך  8

ל   3,725,000, תמורת  1ברחוב הפלמ"ח   יח"ד. על    4זוגות רוכשים לבניית    4  - ₪ 

 החלקה מבנה ישן להריסה. 

מ"ר ובגין    160זכויות החכירה מהוונות ליח"ד אחת בשטח של    בהסכם המכר צוין כי 

א  ו למל   31%שטח זה בלבד שולמו דמי ההיוון. יש להוסיף דמי היתר בשיעור של  

₪,מתקבל שווי בבעלות בגבולות:    1,100,000  - יח"ד, כ   3הזכויות, הכוללת תוספת  

4,825,000   .₪ 

₪ למ"ר    5,000  - ₪, כ   1,206,000  - מ"ר, כ   272.5שווי קרקע ליח"ד במגרש בשטח של  

 קרקע מבונה.  

וועדת השגות: .  9  החלטות שמאים מכריעים 

בבנייה    ₪21/9/2015 לא כולל מע"מ ופיתוח למועד    5,500ועדת השגות קבעה שווי של  

 (. 29003באזור. )מספר אופק    33ברח' ד"ר ליכט    6003בגוש    173רוויה בחלקה  

ג'רב ,  ה ע י השמאית המכר בהחלטה של   ₪    5,500י, קבעה בבנייה רוויה שווי של   נורית 

ברחוב ז'בוטינסקי, למועד    6024בגוש    239,240למ"ר קרקע מבונה לחלקות  

 וזאת בהתחשב בעלות בניית מרתפי חניה שהתחייבו במתחם.   30/5/2014

רחוב אחד העם    6024בגוש    83חלקה  החלטה של השמאי המכריע, משה נדם, ב ב 

 ₪ למ"ר.   5,000שווי של  ,נקבע ע"י משה נדם  31

שווי  נקבע    6024בגוש    227חלקה  , ב רינת וייס רביב החלטה של השמאית המכריעה,  ב 

 ₪ למ"ר.   5,000של:  

  5,000שווי של  נקבע    6026בגוש    47חלקה  , ב משה נדם החלטה של השמאי המכריע,  ב 

 ₪ למ"ר. 

₪    5,000  נקבע   6003בגוש    144חלקה  ,  עאטף עלאם החלטה של השמאי המכריע,  ב 

 . 256למ"ר לתכנית מאא/ 
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  6001/58גו"ח    26ברחוב העלייה השנייה    , שלומי יפה החלטה של השמאי המכריע,  ב 

בסך של:    256מאא/   - ו   254נקבע שווי קרקע למ"ר למועדים הקובעים לתב"ע מאא/ 

   ₪ למ"ר.   5,000

  2016שמאית המשיבה קבעה שווי מ"ר קרקע מבונה  לשנת  כל הנתונים לעיל,  לאור  

 ₪ למ"ר   5,000בגבולות: 

 ההשבחה 

התכנית מאפשרת הגדלת הבנייה בחלל הגג ללא מגבלת שטח אלא בכפוף לכך שהגג לא  

על   הגבוהה    6.5יעלה  לנקודה  ועד  העליונה  של הקומה  הנמוך  המפלס  מרצפת  מדוד  מ' 

ו    - ל   40%מ' ממפלס הכניסה הקובעת. שיפוע הגג יהיה בין    10.5  - ביותר של שיפוע הגג 

על וב   50% בקומה  עיקרי  שטח  לתקן.  כ התאם  יח"ד   171  - יונה  לשתי  לפחות  .  מ"ר 

כ   בנייה בקומת הגג.   65%-   70%  - בהתאם להוראות התכנית ניתן לבנות 

 תחשיב ההשבחה 

 מ"ר   X  171  65%=    מ"ר   111:               65%חושב לצד הנמוך לפי  

 מ"ר   111  – מ"ר    46=     מ"ר   65תוספת שטח בחלל גג:                       

 מ"ר   X  65  0.8=  מ"ר   52שטח אק':                              סה"כ  

 מ"ר אק'   X   5,000   ₪52 X  ₪0.85 =   221,000                                         השבחה: 

 ₪     110,500                               היטל ההשבחה: 

   שמאי המבקש עמדת  

, רום הגג לא יעלה  50%  - ל   40%בחלל הגג כאשר שיפוע גג בין  התוכנית מאפשרת בנייה  

 מ' מדוד מרצפת המפלס הנמוך של הקומה העליונה.   6.5על  

, רום הגג לא  35%  - במצב הקודם הותרה בנייה בחלל הגג כאשר שיפוע הגג לא יפחת מ 

על   של    5.5יעלה  מקסימלי  שטח  נקבע  כי  אם  שמתחת,  הקומה  מפלס  מרצפת  מדוד  מ' 

 . מ"ר   23

  8.1כאמור, קיימת מחלוקת לעניין הבינוי האפשרי במגרש, כפי שצוין בהרחבה בסעיף  

המבקש  לעמדת בשומת  מבחינה    ו ,  ניתן  לא  הועדה  שמאית  ידי  על  המוצע  הבינוי 

 תכנונית. משכך, יש לבחון את ההשבחה בהתאם לבינוי הקיים. 

. קו ב עליית הגג המשויכת ליחידת הדיור  תכנית מאפשרת הרחבת שטח  ה   מה א'

מ"ר    11.55מ"ר +    160בהתאם לבינוי המיטבי בקומה א' תיבנה יחידת דיור בשטח של  

 מ"ר.   160.89מ"ר =    10.66גרם מדרגות בקומת קרקע    – מ"ר    171.55)הפרשי שטח( =  

הסמוכה לנכס הנדון ובנויה כאמור בבינוי דומה, אושר היתר בניה מס'    91בחלקה מס'  

. ,  07/11/2021, מיום  2021014 גג ליחידת דיור בקומה א'  לפיו הותר עליית 
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מ"ר, קרי,    71.71מ"ר ונבנתה עליית גג בשטח של    162.57שטח יחידת הדיור בקומה א'  

משכך, לעמדתי, ראוי לחשב שטח עליית גג לנכס הנדון בשטח של:    . 44%  - בשיעור של כ 

160.89    *  מ"ר.   70=    44%מ"ר 

 ומת הועדה: כמו כן, להלן התייחסות פרטנית לתחשיב ש 

אחת   .1 שבכל  דיור  יחידות  שתי  של  בינוי  ידי  על  ההשבחה  נבחנה  הועדה  שומת  לפי 

של   בשטח  א'  קומה  ולפי    85.5מהן  כ   65%מ"ר  כך    55.50  - מתקבל  גג,  עליית  מ"ר 

 מ"ר.   23מ"ר ביחס למצב הקודם בו הותר    32.50שמתקבלת תוספת של  

קי  .2 השטח  תוספת  לעניין  מכריעות  שומות  לסקירת  שונות,  בהתאם  הכרעות  ימות 

 מ"ר.   17לרבות הכרעות בהן נקבע תוספת שטח של עד  

בשומתו  מציג  הגג ה  סקיר   השמאי  עליית  שטח  תוספת  השמאים  מתוך    לעניין  החלטות 

.   17)   ואלי כהן   מ"ר(   12)   המכריעים: משה נדם   מ"ר(

 למדי.   הינה גבוהה שחושבה בשומת הועדה ביחס לבינוי המוצע    התוספת מכאן,  

עלי  גג מקדם  מקדם    ית  לפי  לחשב  לפי    0.7יש  וזאת    0.8ולא  הועדה  בשומת  שצוין  כפי 

בהתחשב בנגישות לעליית הגג, מגבלת תאורה טבעית ומגבלות תכנון לאור אילוצי גובה  

 . 6025/85בגו"ח    חלטת השמאית המכריעה, דנה שיחור, המבנה, וכן בהתבסס על ה 

לשטחים   שוליות  מקדם  מקדם  לפי  לחשב  יש  מקדם    0.8הנוספים  לפי  כפי    0.85ולא 

 האמורה לעיל.   6025/85שצוין בשומת הועדה וזאת בהתבסס על הכרעה בגו"ח  

 . מקדם הפחתה בגין התאמה לבינוי קיים בשומת הועדה לא חושב  

 . עורפית   יח"ד מקדם הפחתה בגין  בשומת הועדה לא חושב  

 ערכי שווי: 

שמאית הועדה אף הוא במחלוקת  ₪ כפי שנקבע על ידי    5,000שווי מ"ר מבונה בסך של  

 וזאת בהתחשב כי נקבע לרוב על ידי שמאים מכריעים שווי מ"ר מבונה נמוך יותר. 

 להלן סקירת הכרעות שמאים מכריעים: 

שמאי המבקש הציג בשומתו החלטות של חמישה שמאים מכריעים באזור, בהתאם לכך  

 ₪.   4,570לשווי ממוצע של  הגיע  
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי
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 תחשיב ההשבחה 

 

 

 29/09/2016מועד קובע    256מאא/   תכנית 

 המשיבה    ת שמאי עמדת  

יח"ד עבור שטחי שירות    50  - התכנית מאפשרת הגדלת שטח המרתף מ  מ"ר ברוטו לכל 

לשטח בנייה עד לתכסית המבנה ברובו כשטח עיקרי נלווה למגורים עם חצרות אנגליות  

 לתאורת המרתף.  

 מ"ר + מדרגות.    12מ"ר + ממ"ד    10שטחי שירות נוספים לכל יח"ד: מחסן  

 מ"ר     171מ"ר ממ"דים +    24מ"ר מחסנים +    20=   מ"ר    215שטח תכסית היחידות:     

 מ"ר ליחידה.   100  - חושבה תכסית בשטח של כ 

ו   70%  כשטח שירות.   30%  - מהשטח במרתף מאושר כשטח עיקרי 

 תחשיב ההשבחה  

 מ"ר   X  140  0.6מ"ר+    X 60  0.5מ"ר אק'  =    114:                 שטח אק' במצב חדש 

 מ"ר   X 100  0.5מ"ר אק'  =    50שטח אק' במצב קודם:                

 מ"ר   X  64 )שוליות(   0.9מ"ר אק'=    57.9    : תוספת שטח אק' סה"כ  

 מ"ר אק' לכל יח"ד   28.8

 מ"ר   X  28.8  ₪   5,000מ"ר +    X  ₪28.8 5,000 )דחייה(    ₪0.5 =    216,000        השבחה: 

 ₪     108,000             :        היטל ההשבחה 

   שמאי המבקש עמדת  

 מתאר מקומית למרתפים במגורי צמודי קרקע באזור. הינה תכנית  תכנית  ה 

ועד   קרקע  קומת  בקונטור  מרתף  מאפשרת  הנמוך    40%התוכנית  לפי  המגרש,  משטח 

 מביניהם. המרתף ללא מטבח וללא כניסה חיצונית. 

 סה"כ  שוליות  מקדם שטח במ"ר  תיאור 
 מצב קודם

 16.1 1 0.7 23 עליית גג 
 41.37 1 0.3 137.89 מרפסת גג 

 57.47 סה"כ שטח אקוו' 

 מצב חדש 
 16.1 1 0.7 23 עליית גג 

 26.76 0.8 0.7 47.79 עליית גג שולי 
 27.03 1 0.3 90.10 מרפסת גג 

 69.89 סה"כ שטח אקוו' 

 סיכום
 12.43 סה"כ השבחה במונחי מ"ר אקוו' 

₪  4,570 שווי מ"ר מבונה אקוו'   

 0.8 התאמה לבינוי קיים 

₪  45,429 סה"כ השבחה   

₪  22,714 השבחה  היטל  
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 24 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

חושבה   הועדה  מקדם  דחייה  בשומת  אחת   0.5לפי  דיור  ליחידת  הבינוי  רק  כאמור,   .

המיטבי בחלקה הינו לשתי יחידות דיור האחת מעל השניה, ולכן יש לחשב את הדחייה  

לאחת.  רק  ולא  הדיור  יחידות  כן     לשתי  של    0.5מקדם  כמו  דחייה  שנה    14-15משקף 

שנתי   היוון  שיעור  מיועד  5%לפי  ואינו  הרוכש  ידי  על  כיום  משופץ  המבנה  כאמור,   .

של  ל  יש לחשב לכל הפחות דחייה  ולכן  דחייה של    20הריסה,  שנה, כך שמתקבל מקדם 

0.38 . 

. יש לחשב מקדם שוליות לשטח המרתף  0.9  מקדם שוליות בשומת הועדה הובא בחשבון  

של   בגו"ח    0.8בשיעור  קוט  בועז  השמאי  של  להכרעה  של  6001/64בדומה  הכרעה   ,

 . 6025/85של השמאית דנה שיחור בגו"ח  , והכרעה  6002/23השמאי שלומי יפה בגו"ח  

מקדם   לפי  לחשב  יש  למרתף  שווי  שיחור    0.5מקדם  דנה  השמאית  של  לקביעה  בדומה 

 . 6025/85בגו"ח  

 ערכי שווי: 

₪ כפי שנקבע על ידי שמאית הועדה אף הוא במחלוקת    5,000שווי מ"ר מבונה בסך של  

 מ"ר מבונה נמוך יותר. וזאת בהתחשב כי נקבע לרוב על ידי שמאים מכריעים שווי  

לשנת   באזור  מכריעים  שמאים  החלטות  אותן  את  בשומתו  הציג  המבקש    2016שמאי 

מאא/  בתכנית  שהוצגו  הגיע  254כפי  לכך  ובהתאם  כאן  גם  הנכונים  של  ,  ממוצע  לשווי 

4,570   ₪ .   

 תחשיב ההשבחה 

 

 

  

 200 מ"ר(  100יח"ד *   2שטח מרתפים מצב חדש )

 100 מ"ר(  50יח"ד *    2שטח מרתפים מצב קודם )

 100 השבחה במ"ר מבונה מרתף 

 0.5 מקדם מרתף 

 0.8 מקדם שוליות 

 0.38 מקדם דחייה למימוש זכויות הבנייה 

₪  4,570 שווי מ"ר מבונה אקוו'   

₪  69,464 השבחה   

₪  34,732 השבחה  היטל  
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי
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 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

 260תכנית מאא/ 

גג בגג שטוח בשטח של   רקע  מ"ר גם במבנים צמודי ק   40התכנית מאפשרת בניית חדר 

   . 254כפי שאושרה בתכנית מאא/   , או לחילופין בנייה בגג רעפים 

 ערכי שווי: 

  24מ"ר להריסה ברחוב העלייה השנייה    63מ"ר עם בית של    255. מגרש בשטח של  1

 . 26/6/2018  - ₪ ב   1,900,000נמכר תמורת    6001בגוש    59/3חלקה  

 חישוב שטח אק': 

 מ"ר   161.5   שטח בקומות:          

גג:                       מ"ר   X 48  0.8מ"ר=    38.4חלל 

 מ"ר   X 90 0.5מ"ר אק'=    45מרתף:                      

+ מחסן:                     מ"ר   X 10  0.35מ"ר =    3.5ּ

 מ"ר   X 12  0.8מ"ר=    9.6+ ממ"ד:                   

 מ"ר   0.25X   162מ"ר אק'=    40.5חצר:                        

 ₪ למ"ר קרקע מבונה   6,365  - ל כ מתקב   מ"ר אק'   298.5"כ:                      סה 

כ   22רחוב הרצל    6003בגוש    144. זכויות החכירה במחצית חלקה  2   518  - בשטח של 

 . ₪   3,090,000  - , בהתאמה לבעלות כ ₪   3,000,000תמורת    26/9/2017  - מ"ר נמכרו ב 

 שטח אק':  חישוב  

 מ"ר   X  160  יח"ד   2מ"ר=    320שטח בניה:                

 מ"ר   X  18.5  0.3מ"ר=    5.55    תוספת שטח:  

 מ"ר אק'   X 83.4  0.8מ"ר=    66.72   עליית גג:        

 מ"ר   X 100  0.5מ"ר +    X  100  0.4מ"ר=   90מרתף:                      

 מ"ר   X  355.72  0.25מ"ר אק'=    88.93   חצר:                 

 מ"ר אק'   571.20   סה"כ:             

/    ₪571=    5,400  - מתקבל שווי מ"ר קרקע מבונה: כ   ₪    3,090,000מ"ר אק'

  31יח"ד ברחוב אחד העם    4  - מ"ר ל   1,000נמכר שטח של    26/8/2018. בתאריך  3

 ₪.   6,280,000תמורת    6024בגוש    83כחלק מחלקה  

  - וי מ"ר קרקע מבונה הינו כ נקבע כי שו   , משה נדם החלטתו של המשמאי המכריע,  ב 

 ₪ למועד החוזה.   5,550

  3/1/2019מ"ר נמכרה ביום    804בשטח של    6ברחוב ביאליק    6001בגוש    71חלקה  .  4

 ₪.   5,000,000תמורת  

 שטח אק':  חישוב  

 מ"ר    X  160  יח"ד   3מ"ר +    0.3X   54מ"ר=    496.2שטח בנייה בשתי קומות:           

גג:                    מ"ר   0.8X   3 X 49מ"ר=    117.6                + חלל 

גג:              מ"ר אק'    6+ תוספת שווי לחדרי 

 מ"ר   X   100יח"ד   0.9X 0.5 X   3מ"ר אק'=   135      + מרתפים:                          
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי
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 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

 מ"ר      X  30  0.35מ"ר אק' =    10.5  + מחסנים:                              

 מ"ר    X  556  0.25מ"ר אק'=    139    חצר:                                     

 מ"ר    904.3"כ שטח אק'                         ה ס 

/    904=   ₪   5,530  - מתקבל שווי מ"ר קרקע מבונה: כ   ₪   5,000,000מ"ר אק'

 תחשיב ההשבחה 

 ( מ"ר   40גג +  .מ"ר מ   0.2  X  40)   Xיח"ד    2= '  מ"ר אק   96שטח אק' לבנית חדר גג:    

גג:                  גג   X  42  0.2מ"ר אק' =    96.4בנייה בחלל   מ"ר                   0.8X 110+    4מרפסות 

 . זו  מאחר ואין תוספת שטח אק' לא חויבה השבחה בגין תכנית 

   שמאי המבקש עמדת  

צמודי קרקע או  מ"ר גם במבנים    40התוכנית מאפשרת בניית חדר בגג שטוח בשטח של  

 . 254לחילופין בנייה בגג רעפים כפי שאושרה בתכנית מאא/ 

 . ן  אין מחלוקת כי התוכנית לא השביחה את הנכס הנדו

 המשיבה   ת שמאי תגובת  

 : 26תכנית מאא/במ/ 

היתר   כל  נמצא  לא  לגביו  עמודים  קומת  מעל  קומתי  חד  מגורים  בית  קיים  החלקה  על 

 להקמתו. מאידך מצויים בתיק הבנין היתרי הבנייה כדלקמן:   בנייה 

  83.77להקמת בית דו משפחתי חד קומתי בשטח של    15/7/1951מיום    211/41רח/ היתר   .1

 מ"ר לכל יחידה.   42  - יח"ד, כ    2עבור    מ"ר 

מ"ר לדירה הנדונה עד לשטח של    23אושרה תוספת    31/7/1952מיום    211/41היתר רח/  .2

 . מ"ר   64.24

 היתר בנייה. לפיכך אין להביא בחשבון בנייה שלא אושרה כחוק בועדה ולא ניתן לגביה  

 מ"ר, אשר כמובן שבניצול היעיל מיועד   64.24הבינוי המאושר בהתאם להיתרים הינו  

 להריסה. 

 כמו כן הבינוי הקיים אינו תואם תב"ע שכן הבנייה המותרת הינה בנייה צמודת קרקע, 

 .  ולא בנייה על עמודים כפי שקיים בפועל והותר באזור מגורים א'

 הרי שאין מקום להרוס את   , ן היתר בנייה לבינוי הקיים לחילופין הרי שגם אם היה נית 

 היחידה הקיימת, שכן בפועל היתה קיימת ללא היתר יח"ד בקומת הקרקע וזו נהרסה 

 לאחרונה. 

 כיום הגישו בקשה לבנות מחדש את הבנייה בקומת הקרקע שנבנתה כאמור ללא היתר 

באתר  ולהוסיף בניית בקומה א' + חדר גג בהתאם לבקשת האדריכלית בטופס המקוון  

 הועדה. 

 
 משטח הקומה  25% -כ 4
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי
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חדשה  מבנייה  נמוכה  בנייה  בעלות  כרוכה  עמודים  קומת  להביאה    , סגירת  יש  אשר 

בחישוב ההשבחה. בבינוי בקומה זו בניצול היעיל הרי שיש להעמיק את הקרקע    בחשבון 

. כאמור העלות הכוללת ל מ   2.5ה  ס"מ לקבלת קומה בגוב   30  - בכ    גירת קומת העמודים ס '

 והעמקתה נמוכה משמעותית מעלות בנייה חדש. 

לניצול המיטבי  ,  best use)   השומה צריכה להיערך  בשומתי קבעתי כי הניצול המיטבי  (

ישירה    הינו  גישה  עם  לקוטג'  והפיכתה  הקרקע  בקומת  הקיימת  ליחידה  בנייה  הוספת 

 ף המגרש. ובניית קוטג' נוסף בעור   לחצר 

של   נרחב  בשטח  הינו  כ    577המגרש  הינו  ועומקו  בנויה    36  - מ"ר  הקיימת  היחידה  מ' 

של    בחזית  בעומק  מבנייה  פנוי  כמחצית המגרש  של  ושטח  כאמור    18החלקה  לפיכך  מ' 

 היעיל הינו בניית יח"ד נוספת.   הניצול 

הק  וערכי  ועורפיות  חזיתיות  יחידות  הכולל  בבינוי  מאופין  באזור  מגלמים  הבינוי  רקע 

 זה.   בינוי 

 לעניין ערכי השווי: 

₪ המביא   ₪1,200 למ"ר ובמצב חדש  1,300חושב שווי במצב קודם לפי    המשיבה   בשומת 

 יח"ד אחת בחזית ואחת בעורף עם שביל גישה מהחזית.   2בינוי    בחשבון 

מציינת  השמאי  המכריע,   של   בהחלטתו כי  ת  נדם   השמאי    6024בגוש    83בחלקה    , משה 

העם   שווי   31ברחוב  אחת    1,300של    חושב  דיור  ליחידת  קודם  במצב  המצבים  בשני   ₪

 מ"ר עם חזית צרה.   1,000בשטח של    יח"ד במגרש   4  - ובמצב חדש ל  

כ    ₪ למ"ר קרקע מבונה.   1,450  - בניתוח עסקאות מכר התקבל 

 דם: בשווי מצב קו   ה המשיבה בשומת   ת שמאי   ה יג תחשיב שהצ לעניין ה 

ניתן היה    לפנים משורת הדין הכרתי בשטח זה אולם כאמור  אין לגביו היתר וספק אם 

 בנייה מעל קומת עמודים.   ו תואם תב"ע אשר לא מאפשרת והוא אינ   לקבל היתר מאחר 

בתכנית הלא מאושרת אין כל מדרגות עלייה לגג, אלו נבנו כמובן ללא היתר, כך שאין  

במצב    להביא  גג  מרפסת  הינן  בחשבון  מאושרת  הלא  בתכנית  המרפסות  כן  כמו  קודם. 

 פתוחות.   מרפסות 

של   ת שמאי   ה מציג   ובתה בתג  צילום  המבנה   המשיבה  ועם  שהינו  ,  חתך  לגג  עלייה  ללא 

 . ש רפסות פתוחות המותרות גם במצב חד מ 

מצבי   בשני  העיקרי  בשטח  נחשב  לא  כאמור  והוא  שירות  שטח  הינו  המדרגות  גרם 

 ו בחשבון. ולפיכך אין להביא   התכנון 

 שווי קרקע לקומת העמודים מגולם בשטח העיקרי ולכן אין להביאו כלל בחישוב השווי. 

 בינוי מעל קומת עמודים של בית פרטי שוויו נחות מאחר ואין גישה ישירה לחצר. לפנים 

 משורת הדין חישבתי שווי לשטח מתחת לקומת העמודים כחצר. 
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 :  לענין מקדמי הפחתה לשווי

 במצב הקודם בבינוי מעל קומת העמודים נחות ויש להביא בחשבון את שטחי השווי  

 . בהשוואה לבנייה צמודת קרקע   0.8  הבנייה במקדם 

דחיה ל  מקדם  לשם    ענין  שנה  בינוי של  תכנית  להפחתה   - הכנת  מקום  היא    , אין  שכן 

הבקשה  עם  ביחד  כל    מוגשת  של  נכונה  העמדה  להבטיח  ע"מ  רק  נדרשת  והיא  להיתר 

דחייה שכן היא מאושרת בדיון בועדה בתוך זמן קצר    חלקה. אין באישורה כל המבנים ב 

.    ומטופלת במקביל לבקשה להיתר או ביחד   עם ההיתר שכולל נספח בינוי

מכריעים, במרבית   שמאים  של  כזו   ההחלטות  ניתנה  ואם  הפחתה  כל  היתה  בשומה    לא 

ה  על  מעידה  ואינה  ספציפי  למקרה  רלוונטית  שהיא  הרי  בוודאי ספיציפית  שכן    כלל 

 .  שבמקרה הנדון אין ולא היתה כל דחייה במימוש בעקבות הגשת תכנית הבינוי

 בהתאם לאמור לעיל, השומה נערכה לצד הנמוך ביותר וההשבחה הראויה גבוהה באופן 

 ניכר. 

 : 223תכנית מאא/ 

 מ"ר, מקלט   50קבעה שטח עיקרי ושטחי שירות הכוללים: מרתף    26תכנית מאא/במ/ 

 מ"ר.    30וחניה מקורה לכלי רכב בשטח של  

של    יש  מקורה  חניה  בגין  בהשבחה  לא    30לחייב  קודם.  במצב  התאפשרה  שלא  מ"ר 

 התאפשרה בניית מחסן מעבר לשטחי שירות אלו. 

בכדי אושרה תכנית מאא/   יחידה שהרי    10המתירה מחסן בשטח של    223לא  לכל  מ"ר 

 . 223תכנית  ו לא היתה נדרשת הכנת  ניתן היה להקימ   אם 

מאא/במ/  לתכנית  סתירה  מהווה  מחסן  השירות    26בניית  שטחי  היקף  את  הקובעת 

 מפורש.   באופן 

 מ"ר   180או    15%הותרה בנייה של    370שהינו תג"פ    26במצב הקודם לתכנית מאא/במ/ 

בנייה של   הותרה  לפיכך  עזר.  + מבנה  לפי הנמוך  +    85.55לחלקה בשלמות    28.85מ"ר 

וכולל  בנייני    מ"ר  יותר  גדול  מאושרת  הבנייה הלא  לתכנית  בהתאם  השטח    91.26עזר. 

 מ"ר מחסן.   12מ"ר מרפסות פתוחות +    40.56מ"ר + 

חויבה השבחה בגין מחסן, אשר ניתן לבנות כחלק מבית המגורים    223לגבי תב"ע מאא/ 

 ,   כפי שמאושר בהתאם להיתרי הבנייה בניצול היעיל ולפיכך שוויו גבוה במקדם   ובתוכו

כך שהמקדם שחושב הינו נמוך מהמקדם  ,  0.55צ"ל מקדם    0.25חצר    ובניכוי הפסד   0.8

   הראוי. 

 עסקת מכר בסמוך למועד הקובע.   שמאי המשיבה הציג בתגובתו   : השווי ערכי  לעניין  

  6025בגוש    82"ר בחלקה  ₪ למ   2,400השמאי המכריע אריה אריאל קבע שווי של    מו כן כ 

 . 5שוחט    ה ברחוב מני 

המשיבה    : 254/ מאא  שמאית  קודם לטענת  במצב  השווי  בחישוב  המבקש  שמאי    , שוגה 

גג שכן   גג פתוחה   ולא חדר על הגג   במצב קודם הותרה בניית עליית  הותר  .  עם מרפסת 
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נית  כ מרפסת חלקית הותרה רק בת   מ"ר ללא מרפסת.   23ניצול חלל גג רעפים בשטח של  

יפנו לחזית   254מאא/   . ורית בלבד אח   בה צוין: מרפסות בעליית הגג 

 שטח עליית הגג אינו שטח שולי כלל ובוודאי שלא ביחידה הקיימת אשר אין בה מרתף. 

  התכנית מאפשרת הגדלת הבנייה בחלל הגג ללא מגבלת שטח אלא בכפוף לכך שהגג לא 

על   הגבוהה   6.5יעלה  לנקודה  ועד  העליונה  של הקומה  הנמוך  המפלס  מרצפת  מדוד    מ' 

ו    מ' ממפלס הכניסה הקובעת.   10.5  - ביותר של שיפוע הגג 

 ובהתאם לתקן.   50%  - ל    40%שיפוע הגג יהיה בין  

ב  מוגבה  הגג  גמלון  מנחה,  נספח  שהינו  הבינוי  לנספח  שמתאפשרת  ,  מ'   1- בהתאם  כך 

 . נרחב מאוד מהקומה העליונה ברוטו שטחו לשטח    הגדלת 

להיתר   לבקשות  בהתאם  הגג  בקומות  הנבנים  הבניה  שטחי  השמאית  שנמצאו  לטענת 

בגבולות   הינם  הועדה  קומ   70%באתר  ולראיה    ה משטח  בתגובתה טבלת  עליונה  הציגה 

משנת   להיתר  בקשה  מתוך  בשטח  6024/256בגו"ח    2017שטחים  מגרש  בו  מ"ר    250, 

משטח הקומה העליונה    70%מ"ר, המהווה    65.08- אושרה בקשה להרחבת עליית הגג ל 

 (81.25   .  מ"ר(

נבעו מצורך של בעלי הקרקעות לבנות עליית    256ת מאא/ כמו גם תכני   254תכנית מאא/ 

היתרי    גג  מעידים  כך  ועל  הקרקע  קומת  בתכסית  ומרתף  ומוגבה  גג  בחלל  נרחב  בשטח 

 רבים הניתנים בתחום אזור.   בנייה 

הינו סביר    0.8הרי שמקדם עליית הגג    , בהתאם לגובה הגג המתקבל בהתאם לתכנית זו 

 לצד הנמוך.   ואף 

ב  בהתחשב  כן  מאא/ כמו  בתכנית  הגובה  השבחה    254הגבהת  בחשבון  להביא  שיש  הרי 

 . מ"ר אשר הותר במצב קודם בגובה נמוך   23שטח של  על הגבהת ה   גם 

 : 256/ תכנית מאא 

לכל יח"ד עבור שטחי שירות    , מ"ר ברוטו   50  - שטח המרתף מ התכנית מאפשרת הגדלת  

למגורים בגובה מלא כקומת  ה ברובו כשטח עיקרי נלווה  עד לתכסית המבנ   , בנייה   לשטח 

המרתף.   מגורים  לתאורת  אנגליות  חצרות  עם  המרתף    70%לפיכך    טיפוסית,  משטח 

 כפי שחושב בשומתי.   0.6כשטח עיקרי יש לחשב לפחות במקדם  

הקרקעות   בעלי  של  מצורך  כאמור  נבעה  המבנה  לתכסית  עד  המרתף  להגדלת  התכנית 

ל   כאשר  מעבר  שולית  עלות  הינו  להגדלתו  שכן    50- העלות  גבוהה  לשווי  ותרומתו  מ"ר 

 . 10%- מקום לחשב שוליות מעבר ל   משמש כשטח עיקרי. לפיכך אין   ברובו הוא 

א  שכן מעבר לעובדה שלבינוי הקיים אין  ,  2016ין להביא בחשבון דחייה בשנת  למעשה 

ותיק, ,  היתר  במבנה  שמדובר  כ   42כבן    הרי  מצומצם  שטח  הכולל  +    91- שנה,  מ"ר 

 בבינוי נחות מעל קומת עמודים.    , התאם לתכנית ב ,  מרפסות פתוחות 

ליחידה  בשומתי  דחייה  חושבה  הזהיר  במקדם    לצד  בלבד  דחייה  ה   0.5החזיתית  מגלם 

 שנה.   12של  
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ערכי   הנ"ל:  שנקבע   השווי לענין  התכניות  בגין שתי  מאא   254מאא/ ו  לפי 256/ ו   ,  5,000  

לעסקאות ולכל נתוני השווי אותם  , בהתאם  צד הנמוך על ה הינו    , למ"ר קרקע מבונה ₪/ 

   הצגתי בשומתי. 

 : 30/01/2022תגובת שמאי המבקש מתוך פרוטוקול הדיון מיום  

   -   26במ/ מאא/ תכנית  

קודם  קומת    -   מצב  גרם המדרגות,  העזר,  את שטחי מבנה  לא חישבה  הועדה  בתחשיב, 

במקדם   חושבה  )שלא  הוחסרו  0.5העמודים  הקודם  במצב  חצר(:  לפי  במקדם  אלא   ,

 .  שטחים, מה שפגע בשווי

מ"ר. יש לבחון את ההשבחה    250- יח"ד ל   1התכנית משתרעת על שטח נרחב,    -   מצב חדש 

שמאי, שלא ניתן לישם    - יב הועדה הינו חישוב כלכלי . תחש ביחס לנכס הנדון, הספציפי 

 אותו בפועל.  

הועדה   בשומת  שמחושב  כפי  המימוש  שאופן  היא,  לא    - העובדה  בפועל;  מתקיים  לא 

. הורסים את הבית הקיים ובונים  1חלופות:    2בנכס הזה, לא בנכס שעל יד. לכן, הצגתי  

בהסבת קומת העמודים והשניה  יח"ד בק"ק,    1. תוספת בניה למבנה הקיים:  2יח"ד.    2

לה   וגם  זו החלופה המיטבית  כמבוקש.  גם מה ששמאית הועדה מציינת  זה  בקומה א'; 

 יש להביא בחשבון מקדמי התאמה, מקדמי שווי ראויים. 

העורפית,    -   תחשיב  ליחידה  מעבר  לשביל  הפרשה  בחשבון  הובאו  לא  הועדה  בתחשיב 

 . 8.1האמור מפורט בשומתי בסע'    הפחתה ליחידה כלואה, הכנת תכנית בינוי. כל 

מחסנים   ב   - תכנית  יפה,  שלומי  מכריע  שמאי  חלוקות.  ודעות  קודמות  הכרעות    2- יש 

כי   בטענה  מבסס  השביחה;  לא  התכנית  המחסנים  לענין  כי  ונימק  קבע  באזור,  תיקים 

 בתכנית מצב קודם הותרו מבני עזר.  

במקדם    - ערך על הצד הגבוה  ככל ותדחה הטענה, ציינתי כי לעמדתי, חישוב ההשבחה נ 

בשומתי   המחסן;  כהן,    0.15  - שווי  ארז  ש.מ.  להחלטת  )מפנה  החצר  בקיזוז  בהתחשב 

.  6003/96גו"ח   ) 

הגג   עליית  הרחבת  התכנית    -   ( 254)מא/ תכנית  גג.  חדר  ולא  גג  עליית  בחשבון  הבאתי 

  מ"ר לשטח שניתן לנצל בהתחשב בשיפוע הגג. מחלוקת בשאלת   23- מאפשרת הרחבה מ 

מרפסת גג לעליית הגג. ראיתי מספיק היתרים שהתקבלו באזור שם בנוסף לעליית הגג  

את   זו,  בתכנית  גם  להתאים,  יש  בחשבון.  אותה  להביא  יש  גג:  למרפסת  יציאה  יש 

קרי   בנכס,  המיטבי  א'    - השימוש  בקומה  ויחידה  בק"ק  מעליית    - יחידה  שנהנית  היא 

בויצמן   שניתן  להיתר  )בדומה  לתו 23הגג  שטח  (.  להכרעות    - ספת  קבעו    - מפנה  חלקם 

אפשרי    17שהיא   ניצול   = מה    40מ"ר  על  להסתכל  יש  יותר.  מעט  קבעו  אחרים  מ"ר, 

שמשקף את כלל מגמת הבניה ולא לקחת משהוא נקודתי )כמו שהוצג בתגובה, שם נבנה  

את   לא   , והנכון הראוי  השטח  את  לקחת  יש  במכר,  במימוש  מדובר  המקסימום(; 

 המקסימום. 
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מ"ר:  הועדה    שווי  יותר    5,000בשומת  נמוכים  לערכים  הכרעות שהצגתי  עפ"י  ₪/מ"ר; 

 ₪/מ"ר מבונה.   4,570קבעתי  

מאפשרת הגדלת המרתף. ללא מטבח, ללא כניסה חיצונית.    - ( 256תכנית מרתפים )מא/ 

במקדמים  קוט  מחלוקת  בועז  ש.מ.  הכרעות  על  התבססתי  ושוליות  מרתף  למקדמי   :

 ודנה שיחור.   

 ₪.   ₪4,570; עפ"י הכרעות שהצגתי קבעתי    5,000: בשומת הועדה  שווי מ"ר מבונה 

  יש להתאים התכנית לנכס הנדון, להתחשב בעובדה שיש מבנה קיים שישופץ ע"י הרוכש 

 מיועד להריסה.   ואינו 

 ם בהערכה  עקרונות, גורמים ושיקולי .12

ובשיקולים   בגורמים  היתר,  בין  התחשבתי  הנדון,  בנכס  ההשבחה  את  להעריך  בבואי 

 הבאים: 

תשכ"ה  . א  והבניה,  התכנון  לחוק  השלישית  התוספת  "עלית  1965- עפ"י  הינה  ההשבחה   ,

לפיכך,   חורג".  שימוש  התרת  או  הקלה  מתן  תכנית,  אישור  עקב  מקרקעין  של  שווים 

יש להפחית את שווי המקרקעין עפ"י המצב התכנוני  כדי לבודד את מרכיב ההשבחה,  

 הקודם משווי המקרקעין עפ"י המצב התכנוני החדש, במועד הקובע. 

הזכויות במקרקעין בדרך של מכר בחלקה  זו מתייחסת להשבחה בגין מימוש  החלטה   . ב 

 . 256מאא/ - ו   254, מאא/ 223, מאא/ 26מאא/במ/   עקב אישור תכניות   ,  6003בגוש    90

 בחשבון הנתונים הפיזיים של הנכס, אפיוני הסביבה, רמת הפיתוח. הובאו   . ג 

 . 6המועד הקובע להערכת ההשבחה בהתאם למפורט בפרק   . ד 

וזכויות הנכס   . ה  .   - יעוד  )  עפ"י תכניות בנין עיר מאושרות )ראה מצב תכנוני

תשכ"ה  . ו  והבניה,  התכנון  לחוק  השלישית  התוספת  "עלית  1965- עפ"י  הינה  ההשבחה   ,

מקרק  של  לפיכך,  שווים  חורג".  שימוש  התרת  או  הקלה  מתן  תכנית,  אישור  עקב  עין 

כדי לבודד את מרכיב ההשבחה, יש להפחית את שווי המקרקעין עפ"י המצב התכנוני  

 הקודם משווי המקרקעין עפ"י המצב התכנוני החדש, במועד הקובע. 

 הובאו בחשבון מחירי נכסי מקרקעין תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.  . ז 

הנכ  . ח  הזכויות  תיאור  של  משפטי  )מצב  והקניני  התכנוני  בפרק  והמפורט  והסביבה  ס 

 בנכס(. 

 עקרונות שמאים, הוראות החוק והפסיקה לקביעת ההשבחה.  . ט 
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 הכרעה  .13

שמעתי ולמדתי את עמדותיהם, ערכתי ביקור בנכס  ,  לאחר שקראתי את שומות הצדדים 

, עיינתי בתכניות  ובסביבתו עיר,    הנדון    של המגרש הצמוד   הבניה המאושר   בהיתר בנין 

 ובכלל החומר והנתונים הרלוונטיים, הגעתי לכלל הדעה והמסקנות כדלקמן: 

קרקע   המהווה  הנדון,  בנכס  הידועה מבונה ההשבחה  מחלקה    ,  ,  6003בגוש  ,  90כחלק 

כתוצאה באזור   21ויצמן  ברחוב   נבחנת  תכני   ,  זכויות  ו מאישור  ומימוש  בדרך  מלא ת   ,

 .  מכר   ל ש 

 1996/11/09מועד קובע    26מאא/במ/ השבחה לתכנית  

 : הבאים   מרכזיים ה נושאים  נסובה ב שמאי הצדדים    המחלוקת בין 

 . טענה מקדמית לענין בינוי קיים חוקי בהיתר  .1

 . בתחשיב ההשבחה בשני מצבי התכנון   שטחי הבניה ומקדמי השווי  .2
   . דחיה לבקשה להיתר מקדם   .3

 . השימוש הטוב והיעיל  .4

 בגין בינוי חדש על קיים. מקדם הפחתה   .5
6.  . ' בין שני מצבי התכנון )ממ"ד, מדרגות, מחסנים(  מקדמים אקווי
 במצב הקודם. שטח מרפסת גג ושטח קומת עמודים מפולשת  החצר,  שטח   .7
 . שווי הקרקע למ"ר מבונה במצב הקודם  .8

     להלן הכרעתי בנקודות המחלוקת: 

במועד  ,  1974לבקשה להריסה משנת  בהתאם  .  מכר מימוש ההשבחה הינו בדרך של  

של    בדיעבד   היתר לאישור בניה קיימת כיום בקשה ל   שנים.   22  בן - כ הקובע הנכס  

נצפה כי הנכס בשיפוץ מקיף הן בק"א והן  ביום הביקור    . הדירה בקומת העמודים 

 בניה וסגירתה. קומת העמודים  ב 

 : טענה מקדמית 

וספק אם ניתן היה לקבל  הבית כיום בנוי ללא היתר בניה  משיבה לפיה  שמאית ה טענת   ▪

  , בנייה מעל קומת עמודים   אשר לא מאפשרת ,  היתר מאחר והוא אינו תואם תב"ע עליו  

זאת,   עם  יחד  בערכאה שיפוטית מתאימה.  וכזאת עדיף שתתברר  סוגיה משפטית  הינה 

אין   הדיון  יעילות  ולשם  בפניי  הסוגיה  מהכרעה  משהובאה  להימנע  מקום  מוצא  אני 

טיעו  את  לטעון  בצדדים  לפגוע  זו  בהכרעה  ואין  זו,  בערכאות השיפוטיות  בסוגיה  ניהם 

   , במקרה הנדון למשיבה יש זכות לפנות לועדת ערר. המתאימות 

שקיימות גרמושקות לא חתומות הינו    העובדה   כי בפרוטוקול הדיון טען שמאי המבקש  

בועדה הסבירו  דבר שכיח בועדה המקומית ואף הוא טיפל במספר תיקים כאלה מולם.  

הבנין   בתיק  הגרמושקה.  חתימת  ללא  המילולי,  ההיתר  על  רק  לחתום  נהגו  בעבר  כי 

מ הנדון   גרמושקה  בן    1974- נמצאה  מבנה  ובנית  הותיק  המבנה  הריסת  מבוקשת  בה 

 יתר.  ה ה   טופס   קומת עמודים מפולשת, ללא   קומה אחת מעל 

mailto:Omar0320@gmail.com


 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 33 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

כי   טען  )הפינתי,  ו   וב ברח " עוד  השכן  ובנכס  קיים  91חלקה  יצמן  היתר  הבנין  בתיק  ( 

בנכס  אותם שטחים ותכנית בינוי כמו  את  וגרמושקה המפרטת    21/01/1972מיום  חתום  

,  ה  תום  מבנה מגורים דומה מאד לנכס הנדון, שם יש היתר ח כך שבעצם אנו רואים  נדון

 ". ד ו ולכן הסבירות כי הבית נבנה ללא היתר נמוכה מא 

ניתן היה לאתר את    אני מקבל את הנימוק שהציג שמאי המבקש ואף מסכים  שאכן לא 

ומבטא   להריסה, מצביע  פירוט לשטחים בבקשה  שניתן  העובדה  עצם  הבניה, אך  היתר 

כבנויים  אלו  לשטחים  חשיבות  בתב" שיש  המותר  השטח  בין  הפער  כן  כמו  לשטח  .  ע 

)כ  מינורי  הינו  בפועל  ,    5- שנבנה  השטחים  לכן  מ"ר( על  להישען  בחרתי  הנדון  במקרה 

.   המפורטים ו   אתן להם משקל כבנויים כדין

 השימוש הטוב והיעיל: 

לנכס בהתאם  בחזית    2ת  י לבנ   שמאית המשיבה חישבה את ההשבחה  יח"ד אחת  יח"ד, 

   ויח"ד נוספת בעורף המגרש.   הכולל תוספת בניה בקומת הקרקע   הקיים מבנה  ה 

הריסת המבנה הקיים  ,  האחת לעומת שמאי המבקש שהציג את תחשיבו בשתי חלופות:  

עצמאיות  דיור  יחידות  דיור  ,  והשניה   והקמת שתי  יחידת   + בקומת קרקע  דיור  יחידת 

 והגיע למסקנה כי חישוב ההשבחה יעשה עפ"י החלופה השניה.   בקומה א' 

,  ה אחת בקומ   ליח"ד אחת   370תכנית תגפ/ ל בהתאם    בניה   קיימות זכויות   במצב הקודם 

 .  מ״ר   28.85- המהווה כ   5%מבנה עזר  מ״ר, לרבות    86.55  - כ   של   15%  בשטח עיקרי 

   מ"ר.   577על מגרש בשטח של    ( חצר   כולל )   מ"ר   216.38מתקבל שטח אקו' של  

לדיר  ההיתר  יותר ברם,  גדול  זכויות  בהיקף  הקיימת  )   ה  המותר  עיקרי    91.26מעל  מ"ר 

מרפסות   40.64+   +    מקורות   מ"ר  ש   10.66ק"א  כך   , מדרגות( חדר  שטח  מ"ר  מתקבל 

  )המשמשת כחצר מקורה(   כולל קומת עמודים מפולשת ,  חצר   כולל ה )   מ"ר   265אקו' של  

   מ"ר.   577על מגרש בשטח של    ממ"ד( שטחי שירות: ח.מדרגות/   כולל ו 

 . ב בהתאם למצב המאושר בהיתר הבניה ש ו הקודם, יח השימוש המיטבי במצב  ולכן  

החדש  מאא/במ/   במצב  ו   26תכנית  יח"ד  מס'  ואת  הבניה  זכויות  את  התירה  הרחיבה 

של   מינימלי  מגרש  שטח  על  מגורים  דירת  דהיינו   250להקים  הנישום    מ"ר,    2במגרש 

 יחידות דיור. 

יח"ד אחת בחזית    2)   אופן המימוש כפי שמחושב בשומת הועדה טוען כי  שמאי המבקש  

ו  התכנית  להוראות  בסתירה  הינו  המגרש(  בעורף  ל   לא והשניה  בפועל;  ה יכול  תקיים 

  30%מ"ר + תוספת    80- שהרי התכנית הגבילה בניה בשטח עיקרי לכל קומה בכל יח"ד ל 

מעל   דנן    - מ"ר   250למגרש  הקרקע    85.77ובמקרה  קומת  סגירת  כאשר  לקומה,  מ"ר 

 הוראות התב"ע. חורגת משטח מקסימאלי של  

כך שמתקבלות   הבנוי  המבנה  ומרחיב את  סוגר  הוא  ובה  חלופה  הציג  המבקש    2שמאי 

 . גן והשניה דירת גג(  יח"ד )האחת דירת 
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התכנית  בתקנון  מעמיק  )ל מעיון  הבניה  השלמת  כי  מוצא  אני  אין   , -160    +   30%מ"ר 

מיקומו  כן    כמו מ"ר( ביח"ד הקיימת מהווה סתירה תכנונית.    250מתוספת למגרש מעל  

 מאפשר בניית יח"ד נוספת בעורף המגרש.  

הבנין  לקווי  מוצא  ו   בהתאם  אני  הנדון  במגרש  לבניה  המקסימאלית  התכסית  בחישוב 

)עיקרי+ שירות(   ניתן לבנות בקומת הקרקע בתכסית מקסימאלית  מ"ר    312  סך של כי 

 (12 *26  . כי  ( מוצא  אותה  אני  אינה  ה החלופה  המבקש  שמאי  את  ציג  ימוש  הש מהווה 

מדובר   שכן  והיעיל,  חסר הטוב  קיימות   בהשבחת  זכויות  ניצול    1יח"ד  :  מתכנית   של 

גג   ( דירת הגן )  ולעליית  יח"ד  מחושבת ללא זכויות למרתף  מחושבת ללא    ( דירת הגג )   2. 

   זכויות למרתף. 

בנכס   ההשבחה  את  לקבוע  יש  כי  שיפוטי  מיטב  לפי  לפסוק  לנכון  מצאתי  דנן  במקרה 

, עם התאמות  בהתאם לחלופה אותה הציגה שמאית המשיבה   26מאא/במ/ לעניין תכנית  

 נדרשות בהתאם למיטב הבנתי. 

 תרומת המבנה: 

ביום הביקור בנכס נצפה כי קומת    של המאה הקודמת.   70- המבנה הוקם באמצע שנות ה 

)קיימת בקשה חדשה להיתר(   העמודים היתה בשלבי שיפוץ יסודי וסגירתה 

גילו  הנכס   לאור  ,    , של  מידותיו הבינוי גודלו,  השיפוץ  היקף  למועד  ,  המיטבי  השימוש 

 זכויות הבניה.  מלוא    ניצול שארת המבנה תוך  הקובע, הינו ה 

 שטח קומת עמודים מפולשת 

י   :    ביניהם הינו טח קומת העמודים, אך השוני  הצדדים התיחסו לש שנ ' במקדם האקווי

המשיבה  קומת    שמאית  עם  מבנה  להקים  ניתן  לא  התב"ע  להוראות  בהתאם  כי  טענה 

היא    ולמעשה מבחינה שמאית, לקומת העמודים אין תרומה כלכלית,   עמודים מפולשת 

בשווי השטח העיקרי  כ   ולכן   מגולמת  זה  )שאינ   חצר ח  שט התיחסה לשטח    צמוד(   ו נחות 

 . 0.2במקדם  

לענין קומת    370טוען כי אין שום התיחסות בתקנון תכנית תגפ/   שמאי המבקש   לעומתה 

ל  יש  כך,  שנבנו  באזור  בתים  עוד  שיש  כיון  זה עמודים.  לשטח  לו    התיחס  ולתת  כתקין 

 . 0.5במקדם  קומת עמודים מפולשת  שווי  של  

ב  רבות  שעיינתי  הת ר הו לאחר  תגפ/   קנון אות  כי    26ומא/במ/   370של  מצאתי  לא    אכן 

לענין קומת עמודים מפולשת נכתב מפורשו  כיון שזהו שטח מקורה אני מקבל את  מ   . ת 

 . חצר מקורה ל   מקדם ראוי כ   0.4וקובע מקדם שווי    חלקית   עמדת שמאי המבקש 

   הממ"ד   שטח 

השבחה  אינו  הממ"ד   מהיטל  לא  במכר,  פטור  המבקש  שמאי  והן  המשיבה  שמאית  הן 

הממ"ד   הביאו  שטחי  את  הזכויות  סל  בתחשיב  התכנון   בחשבון  מצבי  בהתאם  בשני   .

נטו    מ"ר   4- לא יפחת מ   1994, שטח ממ"ד עד שנת  1992למרחב מוגן שנת    ג"א ה לתקנות  

 (5   ) ברוטו עד    מ"ר  של  בשטח  )כולל    1994בשנת  .  מ"ר   100לדירה  ברוטו  השטח  הוגדל 

ל   15/7/2007ביום    מ"ר.   9- ל   קירות(  .   12- הוגדל שטח הממ"ד   מ"ר )כולל קירות(
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לעיל  של    בהתאם  ממ"ד  שטח  הקודם  במצב  בחשבון  קירות(    5אביא  כולל  )ברוטו  מ"ר 

 . 1ר ברוטו במקדם שווי  מ"   9ובמצב החדש  

 מרתף: שטח  

שיפוץ המבנה   בתהליך  החל  קומת    לאחרונה  של  וסגירה  בניה  הכולל  הקומות  בשתי 

 .  מתאיינת כלכלית  ה חיים  ה ייתרת    העמודים המפולשת ולכן 

המבנה  בהריסת  כדאיות  מלוא    אין  את  מנצל  המבנה  כי  העובדה  לאור  ביחוד  הקיים 

הטיפוסיות  בקומות  המותרות  הבניה  תכנית    זכויות  כן   . 26מא/במ/ לפי  כל    , כמו  אין 

בת  תחתיו כדאיות  מרתף  חפירת  לשם  המבנה  למר   ליית  הבניה  זכויות  יחושבו  ולכן  תף 

 רק ליח"ד החדשה העורפית ואילו ליחידה החזיתית הקיימת לא יחושב כלל. 

 מדרגות ה חדר  שטח  

  לא הציגה בתחשיבה את שטח חדר המדרגות, לטענתה   שיבה המ שמאית    במצב הקודם 

מצבי   בשני  העיקרי  בשטח  נחשב  לא  כאמור  והוא  שירות  שטח  הינו  המדרגות  גרם 

. איני מסכים עם טענה זו, שכן גם שטח שירות יש  להביאו בחשבון ולפיכך אין    התכנון 

 להביאו בחשבון במקדם ראוי. 

 . 0.5הביא בתחשיבו את שטח גרם המדרגות במקדם    שמאי המבקש 

 . 0.5  למדרגות   במצב הקודם   וקובע מקדם שווי   המבקש עמדתו של שמאי    קבל את אני מ 

 החצר:   שטח 

  36הפחתה של    ה תחשיב כלל ב כאשר    , מ"ר   541לשטח חצר בסך    ה הגיע   המשיבה   ת שמאי 

שטח  ו מ"ר  פירוט(  )ללא  המגרש  משטח  שירות  עמוד מ   הפחתה ללא  י  קומת  ים  שטח 

 מפולשת, שאותה חישבה כמקדם חצר. 

  של קומת העמודים המפולשת שמאי המבקש חישב את שטח החצר הנותר לאחר הפחתה  

 ושטח המדרגות. 

הבא  החצר  שטח  התכנון,  בחשבון תי  בתחשיב  מצבי  בשני  העודף ,  השטח  שטח    את  של 

השירות   המגרש  שטחי  הקודם :  בניכוי  מדרגות,   במצב  חדר  ממ"ד,  מקורה    בניכוי  חצר 

מפולשת(   עמודים  החדש )קומת  מקורות,    ובמצב  חניות  מדרגות,  חדר  ממ"ד,  בניכוי 

י הבנוי  שביל גישה ליח"ד עורפית, חצר מקורה )קומת עמודים מפולשת( והשטח העיקר 

 (91.26    ,  ש בהתאם לשימוש הטוב והיעיל. כגישתו של שמאי המבק מ"ר לקומה(

 גג ה חלל  

 . גג בשני מצבי התכנון  שמאי המבקש הביא בתחשיבו זכויות בניה למרפסת 

  23בחינת הוראות התכנית מעלה כי היא מתירה, בין השאר, בנייה בחלל הגג בשטח  

גם  למרפסות גג. כמו כן לא מצאתי התייחסות למרפסות גג    מ"ר, ללא התייחסות 

כי התכנית    המשיבה שמאית    עמדת אני מקבל את  ומשכך,    370בהוראות תכנית תג"פ/  

גג רעפים  ח   ירה בניית מת  , ובשני מצבי התכנון לא יובא  מ"ר בלבד   23בשטח  לל 

 בחשבון שטח מרפסות גג. 
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 ובינוי על עמודים   ה מקדמי התאמ 

המשיבה   הפחתה  שמאית  מקדם  קודם,  במצב  בשומתה  על    0.9מציגה  בינוי  בגין 

 לא שוכנעתי לתת מקדם הפחתה שכזה.   - עמודים 

לשטחים המתווספים בקומת    0.8שמאי המבקש מביא בחשבון בשומתו מקדם הפחתה  

יש לתת   כי  . אני מקבל חלקית את קביעתו, אני מסכים  על ישן הקרקע בגין בינוי חדש 

השטחים  על  עליית    מקדם הפחתה  ובקומת  מפולשת(  עמודים  קומת  )ע"ח  בק"ק  לבניה 

 . 0.9קובע מקדם הפחתה  , אך  הגג 

 דחיה לקבלת היתר: מקדם  

מקדם   ההשבחה  בחישוב  מביא  המבקש  ל דחיה  שמאי  בינוי  שם  לשנה  תכנית  הכנת 

היוון   בגין   6%בשיעור  התוכנית:    וזאת  שהוא,  הוראות  כל  בניה  היתר  להוצאת  תנאי 

 .  ופיתוח   הכנת תכנית בינוי 

כי   טוענת  מאידך  המשיבה  לה שמאית  מקום  באישורה ,  פחתה אין  תכנית   אין    כל   של 

 . דחייה שכן היא מאושרת בדיון בועדה בתוך זמן קצר ומטופלת במקביל לבקשה להיתר 

בהוראות התכנית המחייבות את מבקש  )תנאי להוצאת היתר(    -   1א' 22סעיף  הכרעתי: ב 

קבל את הסכמתם של כל בעלי הזכויות בנכס ותשיג את חתימותיהם של בעלי  ההיתר ל 

הנ"ל.   להסכמה  רובם  השכ הזכויות  יידוע  הוראות התוכנית,  לעניין  לעיל  ,  נים כמפורט 

מקדם  ב   תובא בחשבון השבחה כתוצאה מאישורה של התוכנית הסכמתם וחתימותיהם  

 . בקש אם לשומת המ , בהת 6%דחיה לשנה בשיעור היוון  

 דמים אקווי' מק 

גג   מקדם שווי לעליית 

גג מעל קומה א' מ  , בהתאם  0.70וערך על ידי במקדם  שווי הקרקע להקמת עליית 

 להחלטות שמאים מכריעים באזור ובהתאם להחלטות רבות שעשיתי בארץ בכלל. 

 חצר במצב הקודם שווי  מקדם  

הבינוי הקיים הוא בינו נחות ואם מביאים את הקיים  לטענת שמאית המשיבה  

  , לחצר מהבית  ישירה    יציאה   / חשבון יש להתיחס לכך שאינו צמוד קרקע וללא גישה ב 

כמו חצר לקומת עמודים בבית משותף, שימושים כלליים של חניה    למעשה   היא 

 .  וגינון

היא משותפת  אינה חצר פרטית במובנה. במצב החדש החצר  אכן  בשני המצבים החצר  

אני מסכים  פרטית", ובמצב הקודם היא אינה במפלס הבית.    לשתי הדירות, "סמי 

 במצב הקודם בלבד.   20%של    לחצר   מקדם שווי חלקית עם שמאית המשיבה וקובע  

 מרתף    ווי מקדם ש 

בלבד, לפי מקדם    מ"ר, המשמש לצורכי שירות   50הובא בחשבון הקיים מרתף בשטח של  

של   ו בהתחשב    . 0.4שווי  הקובע במיקום  במועד  המבנה  של  השטח.   בגילו    והשוליות 

mailto:Omar0320@gmail.com


 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 37 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

עלי מקדם הדחייה למימוש זכויות הבנייה בתחום חייו הכלכליים של הנכס של    מקובל 

 מקדם זהה הובא בחשבון בניתוח עסקאות ההשוואה.   כנטען ע"י הצדדים.   0.5

 : ערכי שווי 

ו בחנתי   השווי  נתוני  למכר  את  אליהן  ה העסקאות  הנכס  מגרש  של  בסביבתו  מגרשים 

מכריעים הצדדים,  שמאי  הפנו   שמאים  שערכו  נוספות  החלטות  בחנתי  לתכניות    וכן 

יח"ד(.  )הגדלת  לשנת    באיתור קושי  קיים    דומות  שמאים  1996עסקאות  בהחלטות   .

 עסקאות שהציגה שמאית המשיבה.   אותרו מספר עסקאות, לרבות   מכריעים באזור 

  10העליה השניה    וב רח ב   92חלקה    , 6001בגוש    י המכריע גד נתן ך השמא שער   החלטה ב 

 מבונה.   ₪ למ"ר   1,300באזור, קבע למועד הקובע  

כ   22מ''ר ברח' ז'בוטינסקי    248נמכר מגרש בשטח    21/04/1996בתאריך     - במחיר של 

400,000   ₪   (125,000$ ) . 

י בשנת   ' 'ר עם    250הוערכו    27/12/1996בשומה שנערכה עבור רמ'   160זכויות של  מ'

כ   מ''ר + מרתף וחדר יציאה   ₪.   522,000  - כ   , 160,000$  - לגג בשווי של 

'ר בין השנים    250עסקאות לבניה טורית על שטח של   ₪    475,000  - כ   1999  -   1997מ'

 בממוצע לפני מע''מ. 

'י בשטח של    400,000מניתוח העסקאות, לפי שווי של   'ר עם זכויות    ₪250 לקל' מ'

'ר.    1,320מ''ר למבונה של    שווי קבל  מת בסיסיות,    ₪/מ'

אותה    2- בהתאם לחלופה ה )   לאור האמור לעיל, ובשל היעדר מחלוקת בין הצדדים 

אני מאמץ את    הציג שמאי המבקש בשומתו ועליה התבסס בתחשיב ההשבחה הסופי( 

אני מסכים עם שמאי המבקש כי יש להביא בחשבון מקדם פרטיות    קביעת השמאים. 

שווי מ"ר מבונה במצב    לחילופין הפחתה לצפיפות במצב החדש.   במצב הקודם, או 

של    ₪ המגלם צפיפות   1,200ובמצב חדש    ( 1.1)המגלם מקדם פרטיות    ₪   1,320קודם  

 ועורפיות.   יחידות   2

 תחשיב ההשבחה: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצב קודם לפי היתר

מקדם   שטח  תיאור
 סה"כ אקווי'

 91.26 1 91.26 שטח מבנה קיים בהיתר 
 24.34 0.6 40.56 מקורות ק"א מרפסות 

 4.50 0.9 5 ממ"ד
 5.33 0.5 10.66 חדר מדרגות

 52.73 0.4 131.82 מפולשתחצר מקורה/קומת עמודים 
 86.90 0.2 434.52 חצר שלא במפלס המגורים 

 265.06 סה"כ שטח אקווי' 

 1.1 מקדם פרטיות 

 291.56 סה"כ מ"ר אקווי' במצב הקודם

  1,200   ₪  שווי מ"ר מבונה
  349,877   ₪  סה"כ שווי מגרש במצב חדש
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 במצב החדש:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההשבחה: 

 ₪   571,050 -  שווי במצב חדש  

 ₪     349,877 -  שווי במצב קודם  

   ₪   221,174 -  סה"כ השבחה  

 ₪   110,587 -  היטל ההשבחה  

 

מקדם   שטח  תיאור
 אקווי'

דחיה/בינוי  מקדם 
 סה"כ חדש על ישן 

 יח"ד קיימת
 91.26 1 1 91.26 שטח עיקרי קיים

 12.17 1 0.3 40.56 מרפסות מקורות ק"א 

 5.33 1 0.5 10.66 חדר מדרגות
מ"ר  160  -שטח עיקרי השלמה ל

 )הפחתה לבינוי חדש על ישן( 
28.18 1 0.9 25.36 

תוס' שטח עיקרי בק"ק בלבד  
(30% ) 

5.78 1 0.9 5.20 

 8.10 0.9 1 9 ממ"ד )הפחתה לבינוי חדש על ישן(
חלל גג )הפחתה לבינוי חדש על  

 ישן( 
23 0.7 0.9 14.49 

חצר מקורה/יתרת קומת עמודים 
 מפולשת 

88.87 0.4 1 35.55 

 10.50 1 0.35 30 חניות מקורות 

 8.1 1 0.15 54 שביל גישה )לדרך( 

 15.51 1 0.25 62.0 חצר 

 231.56 סה"כ שטח אקווי ליח"ד קיימת

מקדם   שטח  תיאור
 אקווי'

דחיה/בינוי  מקדם 
 סה"כ חדש על ישן 

 יח"ד עורפית חדשה 
 80 1 1 80 שטח עיקרי ק"ק

 80 1 1 80 שטח עיקרי ק"א

 11.55 1 1 11.55 ( 30%קומות ) 2-תוס' שטח עיקרי ב

 9 1 1 9 ממ"ד

 16.1 1 0.7 23 יח"ד(  2-חלל גג )ל 

 10.5 1 0.35 30 חניות מקורות 

 25 1 0.5 50 מרתף 

 40.93 1 0.25 163.73 חצר 

 273.08 סה"כ שטח אקווי' ליח"ד חדשה

 504.64 סה"כ מ"ר אקווי' במצב החדש 

 0.943       ( N=1, I=6%מקדם דחיה )

 475.88 בדחיה  סה"כ מ"ר אקווי' במצב החדש

 1,200   ₪ שווי מ"ר מבונה

 571,050  ₪ סה"כ שווי מגרש במצב חדש
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   0220/90/12מועד קובע    223מאא/   השבחה לתכנית 

מחסן   הקמת  השאר,  בין  התירה,  עזר ) התכנית  עד    ( מבנה  של  ליח"ד    10בשטח  מ"ר 

מ' ובתנאי שהחניה    2.2בגובה של עד  ,  ואחורי   צדדי   0עד קו בניין  ,  בבנייה צמודת קרקע 

 תהיה בתחום המגרש. 

יח"ד במקדם אקווי'    2- מחסנים ל   2שמאית המשיבה מביאה בחשבון בתחשיב ההשבחה  

 . 0.35ר  בניכוי הפסד חצ ו   0.6

שמאי  משביחה ומסתמך על שתי החלטות שעשה ה אינה  תכנית  שמאי המבקש קובע כי ה 

קבע ונימק כי לענין המחסנים התכנית לא השביחה;  אשר  באזור,    , מכריע שלומי יפה ה 

קודם  מצב  בתכנית  כי  בטענה  תגפ/ מבסס  עזר.    , 370,  מבני  מציג  הותרו  זאת  עם  יחד 

מוסכמת  תהיה  לא  וגישתו  במידה  אחת    תחשיב  יח"ד  עבור  למחסן  השבחה  ומחשב 

 ה בק"ק. הבנוי 

כויות בניה למבנה  ז ה  נתנ אכן    שבמצב הקודם,   370תכנית תג"פ    : בנושא   הכרעתי להלן  

בשיעור   מאא/במ   . 5%עזר  מס'  הנכס  26/ בתכנית  סווג  הגדרת  ביעוד  ,  ובו  א'  מגורים 

 . מבנה עזר   ללא הגדרת מחסן ו/או זכויות בניה ליעוד זה  

ן    ' א 17בסעיף  ,  לכך מעבר   נכתב    נקבעו   , התוכנית לתקנו בניה ושם  תנאים לקבלת היתר 

כלשהו,   במגרש  בניה  היתרי  יוצאו  לא  העזר כי  מבני  כל  נהרסו  לכן  קודם  אם    אלא 

למגרש  הצמודים  הציבוריים  ובשטחים  כן    . במגרש  ן    11בסעיף  כמו  קבעה  לתקנו

'פ.   'ב, כל מה שלא הותר לבניה הוא  שהוראותיה גוברות על הוראות התג' לפי חוק התו'

 היא שלא הותר מחסן בתכנית.   ללא כל ספק אסור לבניה. לכן,  

  יצרת השבחה. י מ   223י אכן תכנית מאא/ משיבה וקובע כ ה   ת שמאי אני מסכים עם עמדת  

הינו בגבולות    הן מחוץ למבנה והן כחלק ממנו שניתן לבנות אותו  מחסן  המקדם הראוי ל 

 שבון הפסד שטח חצר. בא בח יו .  0.60

בחשבון   מביא  אשר  זו,  לתכנית  המשיבה  שמאית  של  ההשבחה  תחשיב  את  מקבל  אני 

 . 0.35של   השבחה   מקדם 

   ערכי שווי 

מצאתי   אותם  בסביבה,  מכריעים  שמאים  בהחלטות  שנקבעו  שווי  ערכי  להלן 

 כרלוונטיים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שווי מ"ר מבונה  כתובת  גו"ח שמאי מכריע 

  ₪2,400      5מניה שוחט   6025/82 אריאל אריה

  ₪2,400      10העליה השניה  6025/82 גד נתן

  2,200 ₪     10קפלן  6024/132 פרימו  ניקי

  2,200   ₪   4סוקולוב  6003/131 אריאל אריה

  ₪2,240      7חנה סנש  6025/110 רוזנברג  שמואל

  2,000   ₪   3נורדאו  6003/102 עאלם  עאטף

  2,100  ₪    8אחד במאי  6024/112 אריאל אריה

  ₪2,400      1פרץ  6001/74 רוזנברג  שמואל
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נית  נדם  משה  המכריע,  השוואה השמאי  עסקאות  שלוש  המועד  )   ח  לאחר  בוצעו  אשר 

המובילות לשווי מ"ר מבונה  ,  ברחוב אחד העם   6024/83בהחלטה שעשה בגו"ח    ( הקובע 

 ₪   2,160ממוצע בסך  

 בהתאם לסקירת שוויים מהחלטות   ₪   2,000שמאי המבקש קובע שווי מ"ר אקו' ממוצע  

 שמאים מכריעים.  

החלטות   שתי  ממוצע  ל:  בהתאם  מבונה  למ"ר  שווי  בשומתה  מציגה  המשיבה  שמאית 

 ( מכריעים  )   2,200שמאים  בסביבה  למגרשים  מכרז  עסקאות    ₪2,900(   וסקירת   )₪

) בדירות בבניה    ₪.   2,000ולבסוף קובעת שווי מ"ר אקווי ממוצע  ₪(    2,427רוויה 

   ובאזור   סמוכות ה בחלקות  ,  אותם הציגו שמאי הצדדים   נתונים ה כלל  את  בחנתי  לאחר ש 

   שמאי הצדדים   לקבל את הסכמת מצאתי לנכון  ולאור החלטות שמאים מכריעים לעיל  

 ₪.   2,000  בסך   מ"ר מבונה   לשווי 

 השבחה: תחשיב  

 

 

 

 

 

 

   1620/30/21מועד קובע    254מאא/   השבחה לתכנית 

האפקטיבי,   הגג  עליית  קומת  לשטח  מתייחסת  הצדדים  שמאי  בין    כאמור המחלוקת 

בהרחבה  שצוין  כפי  במגרש,  האפשרי  הבינוי  לעניין  מחלוקת  בתכנית    קיימת 

 . 26מאא/במ/ 

של  ההשבחה  שמאית המשיבה חישבה את   בשיעור  גג  קומה    65%לשטח בעליית  משטח 

 . 0.8מקדם אקו' לשטח בחלל הגג  ב מ"ר.    111- )לשתי היח"ד יחד( קרי כ   מ"ר   171של  

המבקש לטענת   המיטבי    שמאי  הקודם  השימוש  הקיים במצב  בהשארת  הרחבת  :  נותר 

עליונה עם זכויות  ( המ 30%מ"ר תוספת    11.55מ"ר +   160- )ל ק"א   יח"ד  לגג  בניה  הווה 

בשטח של  ותהיה עם זכויות כדירת גן. לפיכך ק"א הינה    2וק"ק תושלם ותיסגר ליח"ד  

 . מ"ר   160.89מ"ר =    10.66בניכוי שטח גרם מדרגות  מ״ר    171.55- כ 

א' )בהתאם    משטח קומה   44%ההשבחה לשטח בעליית גג בשיעור של  השמאי חישב את  

מקדם אקו'  .  מ"ר   70– קרי כ ,  ר מ"   160.89של    הסמוכה(    91להיתר הבניה שניתן לחלקה  

הגג   במצב הקודם הביא השמאי בתחשיבו את שטח המרפסת    . 0.7לשטח בחלל  כן  כמו 

 . 26)בנושא זה כבר הכרעתי לעיל בהשבחה לתכנית מאא/במ/ 

 12/09/2002 – 223השבחה תכנית מאא/

 שטח מקדם שטח  
יח"ד 2מחסן עבור   20 0.60 12 

 5- 0.25- 20 הפסד חצר 

 7 סה"כ שטח אקווי
₪  2,000 שווי מ"ר מבונה  

  14,000  ₪  השבחה

  7,000   ₪  ( 50%היטל השבחה )
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 הכרעה: 

 . גג גגות, ומתירה בניית עליית   התכנית מהווה תכנית נושאית לעניין בנייה על 

 בנית גג רעפים מעל הקיים.    מגבלה תכנונית לתוספת קיימת כל  במועד הקובע לא  

הינו   הגג  עליית  שטח  לפיה  הוראה  קיימת  לא  כי  עולה  בתכנית    מהקומה   40%מעיון 

  מ'   6.5העליונה. הוראות התכנית קובעות שתי מגבלות, האחת, "רום הגג לא יעלה על  

לנק  ועד  לגג  שמתחת  העליונה  הקומה  של  ביותר  הנמוך  המפלס  מרצפת    ודה מדוד 

הגג  שיפוע  של  ביותר  הקובעת   10.5- ו   הגבוהה  הכניסה  ממפלס  השנייה מ'  ההוראה   ." :  

". מבדיקה גאומטרית, בחתך    40%  - ולא יקטן מ   50%  "שיפוע הגג מכל צד, לא יעלה על 

המידע של מנהל ההנדסה לתכנית הגגות, ניתן להבחין    אופייני המוצג כנספח ז' לחוברת 

מושפע  הגג  עליית  שטח  במגבלות  מצור   כי  המתוכננת,  העליונה  הקומה  של  הגג  ת 

 .  ( מ'   6.5) ומגובה הגג    ( 50%  -   40%)   של גג הרעפים   המצוינות לעיל, מזווית השיפוע 

ידוע, אין  אפשרות לקבוע באופן חד חד ערכי את שטח עליית    כל עוד תכנון הבית אינו 

כי  עולה  מבדיקתי  האפקטיבי.  האפקטיבי    הגג  השטח  לגובה  ) אכן  ( מ   1.8מעל  לניצול    '

לעיל,  הנזכרות  במגבלות  גג,  כ   בעליית  של  שטח  הקומה    60%  - מהווה  רצפת  משטח 

 .  העליונה 

שם  ,  6003/87גו"ח    15נכס ברחוב ויצמן  עיינתי בהיתרי בניה שניתנו בסביבה כדוגמת ה 

של   גג בשטח  עליית  קומת  א   55%מ"ר המהווה    51.27נבנתה  )הכוללת ממ"ד(  מקומה   '

 משטח ק"א ללא ממ"ד.   62%- ו 

בסביבה:    בנוסף,  שנעשו  רבות  מכריעים  שמאים  בהחלטות  נתמכת  החלטתי  כי  אציין 

בגו"ח   טיגרמן  דוד  המכריע  בגו"ח  6003/114השמאי  שיחור  דנה  המכריעה  השמאית   ,

 . 6001/64, השמאי המכריע משה נדם בגו"ח  6024/108

לשטח    0.7שווי    משטח הגג, ומקדם   60%שיעור שטח הבניה בחלל גג הרעפים  קובע ל אני  

 . אופן הבינוי ו   הבניה בחלל הגג מגלם את מיקומו בקומה 

י   שוליות: לענין   שמאי    חלקית    מקבל   אנ טיעוני  שוליות.  הצדדים  את  בגין  להפחתה 

בניה   זכויות  עם  מגורים  באזור  של  עסקינן  ממוצע  עיקרי  שטח  מתקבל  אשר  סבירות, 

ביותר.  ליח"ד    מ"ר   170- כ  סביר  שוליות  שהינו  בתחשיבי,  בחשבון    0.85במקדם  אביא 

)בינוי בקומת המרתף לעומת   יותר  נרחבים  עבור יח"ד העורפית בלבד הכוללת שטחים 

שעפ  והיעיל, תישאר ללא  היחידה החזיתית  לשימוש הטוב  "י הכרעתי בתוכנית קודמת 

בשטח הנוסף של קומת הגג אין    זכויות למרתף, אף לא בדחיה( ולכן ביחידה החזיתית 

 להביא הפחתה בגין שוליות. 

התאמה:  ח   הוצאות  תוספת  הגג  לצורך  על  מהלך  דר  ובניית  התקרה  פתיחת  נדרשת 

התאמות  גם  כמו  נוסף,  הק   מדרגות  מקדם    קובע אני    יים. לבינוי  את  הנדון  במקרה 

 . 0.9התאמה  
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 ערכי שווי: 

מצאתי   אותם  בסביבה,  מכריעים  שמאים  בהחלטות  שנקבעו  שווי  ערכי  להלן 

 כרלוונטיים: 

 

 

 

 

 

 

  השוואה ת  או משקלול כלל נתוני ההשוואה אשר הוצגו ע"י שמאית המשיבה, ניתוח עסק 

ומשה נדם ברחוב    גיל הרצברג בהחלטתו בחלקה הסמוכה ים ) המכריע   פ השמאי   ו שהציג 

 ) במאי  ההתאמות    31אחד  ביצוע  תוך  הנכס,  בסביבת  בהכרעות  שנקבעו  השווי  וערכי 

של    הנדרשות  השווי  כי  בדעה  אני  הנכס,  ומאפייני  מיקום  מועד,  למ"ר    ₪   5,000בגין 

 אותו בהכרעתי.   ץ הינו סביר ואני מאמ   , כפי שהציגה שמאית המשיבה מבונה,  

 תחשיב השבחה: 

 

 

 

 

 

 במצב החדש:  

 מהקומה העליונה. שטח הקומה העליונה בכל יח"ד הינה:  60%קומת הגג מהווה  

 מ"ר  85.77(= 11.55/2+ ) 80 

 

 

 

 

 

 

 

 שווי מ"ר מבונה כתובת גו"ח שמאי מכריע 

 6001/26 יפה  שלומי
העליה השניה  

26 
     ₪5,000 

23ויצמן   6025/82 גד נתן        ₪5,000 
8קפלן   6024/108 שיחור  דנה       ₪5,000 

28כצנלסון  6024/87 פז  ג'קי       ₪4,650 
12אחד במאי   6003/114 טיגרמן  דוד       ₪5,000 
23ויצמן   6003/91 הרצברג  גיל       ₪5,000 
31אחד במאי   6024/83 נדם  משה       ₪5,000 
4בילו   6001/64 קוט  בועז       ₪5,000 

 מצב קודם

  

מקדם   שטח  מהות 
 אקווי'

מקדם  
התאמה  
לבינוי 
 על ישן 

מקדם  
התאמה  
 לעורפיות

 סה"כ 

 14.49   0.9 0.7 23 ח.יציאה לגג   יח"ד חזיתית
 15.295 0.95   0.7 23 ח.יציאה לגג   יח"ד עורפית 

 29.8 סה"כ מ"ר אקוי' במצב הקודם 

 מצב חדש

  

מקדם   שטח  מהות 
 אקווי'

מקדם  
התאמה  
לבינוי על 

 ישן 

מקדם  
 עורפיות

מקדם  
 סה"כ  שוליות 

 32.42 1   0.9 0.7 51.47 קומת הגג יח"ד חזיתית
 27.56 0.85 0.9   0.7 51.47 קומת הגג יח"ד עורפית 

 59.98 סה"כ מ"ר אקוי' במצב החדש

 30.20 ההשבחה במ"ר אקוי'

₪  5,000 שווי מ"ר מבונה   

₪  150,987 השבחה  

₪  75,494 ( 50%) היטל השבחה  
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   1620/90/29מועד קובע    256מאא/   השבחה לתכנית 

   התכנית מהווה תכנית נושאית לעניין מרתפים. 

 לשטח שירות.   30%- לשטח עיקרי ו   70%יחס לשטחי הבניה במרתף:  בהתאם לתכנית ה 

, על מקדם  ל שטח קומת המרתף לחישוב ההשבחה במקרה דנן, שמאי הצדדים חלוקים ע 

' ראוי למרתף המוגדר כשטח עיקרי ושירות,    ומקדם שוליות לגודל. אקווי

מ"ר    100חישבה שטח תכסית למרתף במצב בחדש על הצד הזהיר לפי  המשיבה    ת שמאי 

יח"ד    2- ל   מ"ר   215על  עומד    ליח"ד, וזאת על אף שתכסית הבניה כפי שהציגה בשומתה 

.   107- )כ   ליח"ד(

לפי   התכסית  את  חישב  המבקש  אקווי'    100שמאי  במקדם  ליח"ד  בהתאם    0.5מ"ר 

 אים מכריעים בסביבה. להחלטות שמ 

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בנושא זה, וכן מידע רלוונטי נוסף כפי שיפורט להלן,  

השארת היחידה   יח"ד:   2כאמור, השימוש המיטבי הינו  לכלל דעה כי במקרה דנן    הגעתי 

הקיימת והרחבתה ע"י סגירת קומת עמודים )המבנה בשיפוץ כללי, אין כדאיות להרוס  

ו  המבנה  דחיה  את  לא  ואף  הנוכחית  ביחידה  למרתף  השבחה  בחשבון  ילקח  לא  לכן 

 לזכויות( ובניית יח"ד למגורים הבנויה בעורף המגרש.   

 התכנית מאפשרת הקמת קומת מרתף בתכסית קומת הקרקע בחישוב להלן: 

 

   

אשר   רבים,  מכריעים  שמאים  של  גישתם  את  ובכלל    בהחלטותם בחנתי    באזור במדינה 

השבחה   כל  לייחס  אין  הקיים,  בהשארת  הינו  המיטבי  השימוש  עוד  כל  לפיה  עצמה, 

גו״ח  בהחלטת השמאי המכריע ב למועד גמר החיים הכלכליים. דוגמא לכך ניתן למצוא  

 . 4/12/2017- ה   יום אביב, מ - תל   16, רח׳ גולי קניה  6638/494

בהחלטתו  לראות  ניתן  השמאי   עוד  גו״ח    של  שדה,  תמיר  רחוב  ב ,  6623/564המכריע, 

מגרש בשטח  25רומנילי   קרקע    759,  צמוד  מגורים  בית  הקובע  במועד  בנוי  שעליו  מ״ר 

, קיימת הבנה  ללא מרתף מ״ר    105- של המאה הקודמת בשטח של כ   50- שנבנה בשנות ה 

השמאי המכריע  ו השימוש המיטבי מתקבל מהשארת הקיים.  כי במועד אישור התכנית  

 . ת הנכס אינה משביחה א   במקרה זה   הכריע שהתכנית 

וי למרתף   בהתאם להוראות התכנית, הותרו במרתף שימושים עיקריים   –   מקדם שו

של   של    70%בשיעור  בשיעור  שירות  שטחי  לצד  המרתף  התכנית    .   30%משטח  ובעצם 

לכ  המרתף  גובה  הגבהת  באזור   וכאמור מ'    3- מאפשרת  מכריעים  שמאים  ,  בהחלטות 

להחלטות  למרתף  שעשיתי,    ובהתאם  שווי  מקדם  בחשבון  במקדם  הובא    0.6עיקרי 

שירות   שמאית   0.5וכשטח  ע"י  בגין    ,כנטען  הפחתה  בחשבון  הובאה  כן,  כמו  המשיבה. 

 . 0.85לפי מקדם    שוליות שטחי הבנייה הנוספים במרתף, 

 

תכסית קומת קרקע  
 ליחידה העורפית

 סה"כ 30%תוספת  עיקרי  ממ"ד מחסן 
10 12 80 5.77 107.8 
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 44 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

 ערכי שווי: 

המועדים   סמיכות  לתכנית  ) בשל  לתכנית  -   21/03/2016,   26/09/2016- מועד  מועד 

' הינו  הראוי ל שווי  ה כי    אני סבור (  254מאא/  בהתאם לפירוט במדרגת    ₪   5,000מ"ר אקו

 ההשבחה הקודמת. 

 תחשיב השבחה: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   2019/01/02מועד קובע    260מאא/   השבחה לתכנית 

של   בגג שטוח בשטח  גג  בניית חדר  גם במבנים צמודי קרקע    40התכנית מאפשרת  מ"ר 

מאחר ואין תוספת שטח    . 254או לחילופין בנייה בגג רעפים  כפי שאושרה בתכנית מאא/ 

 אק' לא חויבה השבחה בגין תכנית זו. 

 הצדדים מסכימים כי התכנית לא מייצרת השבחה לנכס הנדון ואני מקבל את הסכמתם. 

 

 

 

 

 

  

 יח"ד עורפית 

שטח תכסית ק"ק 
    107.8 )עיקרי/מחסן/ממ"ד(

מקדם   שטח  בניהזכויות  
 סה"כ מ"ר אקווי' אקווי

 מ''ר 45.27 0.6 75.44 70% מרתף עיקרי 
 מ''ר 16.17 0.5 32.33 30% מרתף שירות 

 מ''ר 61.43 סה"כ שטח אקווי' 
 מ''ר 25.00 0.5 50  מרתף במצב הקודם 

 36.43 ההשבחה במ"ר אקוי'

 מ''ר  0.85    מקדם שוליות
 5,000   ₪ שווי מ"ר לתאריך הקובע

 154,835  ₪ השבחה

 77,417   ₪ ( 50%) היטל השבחה
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 עומר סרחאן 
 חוק התכנון והבניהשמאי מכריע לפי 

 ( .B.sc)  ן, מהנדס בני( R.E.M) שמאי מקרקעין, מודד מוסמך, מגיסטר בלימודי מקרקעין 
 ( B.sc).  מהנדס גיאודטי

 45 16955, יפיע 1136, )מול תחנת דלק דור אלון(, ת.ד.  75רחוב הראשי מס'  
 Omar0320@gmail.com ❖ 04-8364808פקס.  ❖ 04-6011317טל.  

 החלטה  .14

לאור האמור והמפורט לעיל, הגעתי לכלל דעה כי ההשבחה והיטל ההשבחה אשר יחולו  

  מלא   זכויות   מימוש , עקב  באזור   6003גוש  ב   90ה  חלק חלק מ כ   מקרקעין שבנדון, הידוע ב 

 כמפורט להלן:   , מכר בדרך של  

 

 

 

 

 

 

פטור   יהיה  המבקש  לחוק,  השלישית  התוספת  הוראות  ע"פ  יוצמד  ההשבחה  היטל 

הליך   בתקופת  פיגורים,  ועד  ההכרעה מתשלומי  בפני  הדיון  התנהל  בה  לאחר    30,  יום 

 זו לצדדים.   החלטה מועד מסירת  

 תצהיר  .15

כי   מצהיר  בהתאם  החלטת הנני  המקצועית,  והבנתי  ידיעותי  מיטב  לפי  נעשתה  זו  י 

 . הכרעה זו לנתונים שהוצגו בפני וכי אין לי כל חלק או ענין אישי בנכס נשוא  

 

 06/06/2022  , ניתנה היום 

 ולראיה באתי על החתום,                                                           

 

ההשבחה   המועד הקובע  תכנית 
 למועד הקובע  

היטל ההשבחה  
למועד הקובע  

 (50% ) 
 ₪   110,587 ₪   221,174 08/11/1996 26מאא/במ/

 ₪   7,000 ₪   14,000 11/09/2002 223מאא/

 ₪   75,494   ₪150,987 21/03/2016 254מאא/

     ₪77,417     ₪154,835   29/09/2016 256מאא/
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