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 6429/209 מספרנו: מנהלת מחלקת נכסים  –אילה זיו עו"ד 

  עיריית כפר סבא
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ן י ע ק ר ק מ י  ו ו ש ל  ע ת  ע ד ת  ו ו  ח

כ  ל  ש ח  ט ש ב ש  ר ג 1 –מ צ 5 " ב ש ד  ו ע י י ב ם  נ ו  ד

ר   י א מ ם  י ל ו ח ת  י ב ת  ב ח ר ן  -ה י י נ 1ב 6  

ר  י א מ ם  י ל ו ח ת  י ב ם  ח ת  מ
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 ת חוות הדעתומטר .1

 

 לקבל חוות דעתי לעניין מנהלת נכסים של עיריית כפר סבאכ אילה זיועו"ד אליי  התפנ 9.10.2016ביום      1.1

,  כפר סבאעיר בבמתחם בית חולים מאיר  אשר בבעלות עיריית כפר סבא הממוקםשבנדון  מגרשה שווי

 27/1עפ"י תב"ע כס/ 16הקמת בניין מס' דונם ל 15 –המגרש מהווה מגרש בייעוד שב"צ בשטח של כ 

 .להרחבת בית חולים מאיר 

 

בהתאם לשוק  נכס הנדוןהאת שווי השוק של  כתיבת חוות הדעת לשום ליום ת חוות דעתי היא מטר 1.2

וזאת לצרכי הקצאת והמשפטי  הפיסיהתכנוני , הקובע לשומה ובהתאם למצבוהמקרקעין השורר ביום 

, בהתאם לבקשת  הגורמים בעירייה לטובת בית החולים לצרכי הרחבתו המגרש במחיר שייקבע ע"י

מזמין העבודה חוות  הדעת תקבע סכום להקצאה סמלית בשיעור של דמי שימוש שנתיים שיעמדו על 

 .שנים 25ולתקופה של  1%

 

למטרה אין לעשות כל שימוש אחר בחוות דעת זו פרט וחוות הדעת  מזמיןחוות דעת זו מיועדת לשימוש  1.3

 לשמה נועדה.

 

 

 פרטי המקרקעין .2

 

דונם בחלק הצפוני של מתחם בית חולים  15 –כ בשטח של קרקע נשוא השומה מהווה חלקת  הנכס 2.1

להרחבת  27/1עפ"י תב"ע כס/ 16מאיר בייעוד שב"צ כאשר מטרתו של המגרש הינו הקמת בניין מס' 

 בית החולים.

 



 

 

 

 בעלויות  2.2

הגב' איילה זיו ממחלקת הנכסים עולה כי הבעלות במגרש נשוא השומה בהתאם למידע שהתקבל מ 

 הינה עש' עיריית כפר סבא בשלמות .

 

 .6429בגוש  209,216,231,237בור של חלקות יחהינו  16אמור להיבנות בניין מס' המגרש עליו  

  

  -להלן  תרשים המגרש ע"ג חלקות  

  

  

  – 27/1המגרש על גבי תב"ע כס/

  
  

 

 



 

 

 

 כדלקמן : הבעלות בחלקות בהתאם למידע שהתקבל ממחלקת הנכסים

 

  מ"ר. 14,638 – 237+231+216209+שטח המגרש הינו חיבור של חלקות 

    
  

 

 ביקור בנכס .3

 .החתום מטה ע"י  במגרש וסביבתו יםביקורמספר  נערכו 

 

 והסביבה  מגרשאור הית .4
 

  – והמגרש תיאור הסביבה

 דונם בתוך מתחם בית חולים מאיר בצדו הצפוני. 15 –מגרש בשטח של כ דעת מהווה הנכס נשוא חוות ה

 .6429בגוש  209,216,231,237המגרש כאמור הינו חיבור של חלקות מקור בבעלות העירייה מס' 

 המגרש ריק ממבנים ומשמש כיום כחניה .
 

  -   המגרש על גבי תצ"אלהלן  

   



 

 

 

  -נתוני תכנון  .5

 

  – ן בחלקה הנדונהנתוני תכנו 

 :ונמסרו לי  כפר סבאעיריית פורסמו באתר ההנדסי של כפי ש החלקהלהלן פרטי התכנון הקיים על  

 יובהר כי רק מידע בכתב בנושא זכויות בניה מאת הועדה המקומית הינו מחייב. 

 

קות המהווה את מסווגות החל 12.11.1992מיום  4055אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  27/1עפ"י תכנית כס/ 

 המגרש נשוא השומה לבנייני ציבור .

 התכנית מהווה תכנית אב למתחם בית חולים מאיר. 

 הרחבת בית החולים ותכנית בינוי למבני בית החולים לרבות מבנים חדשים ועתידיים. -בין מטרות התכנית   

 

  – 16נשוא השומה מתייחס למגרש לצורך הקמת בניין מס'  

 מ"ר . 21,000כבניין בשטח עיקרי של  16עתיד להיבנות בניין מס' בתכנית הבינוי  

 מ"ר עיקרי . 7,000 –תכסית הבניה לקומת הקרקע כ  

  

  -  להלן קטע מתשריט התכנית 

    
 

  -מתוך נספח הבינוי   16זכויות הבניה לבניין מס' 

  



 

 

 

שונה מיקום הייעודים במתחם  17.1.2002מיום  5048/ו' אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 27/1עפ"י תכנית כס/ 

 בית החולים ללא שינוי בסך הכללי של הייעודים .
 

 : "זז" לכיוון מערב כדלקמן 16המגרש המיועד לבניין מס' 
 

+  51משטח המבנה עצמו ומכניסה את חלקות  216עפ"י תשריט זה עולה כי תזוזת הבניין מוציאה את חלקה 

, לעניין זה ייקבע כי הזכויות מוקנות לחלקות המקור לפי תכנית האב של שלא היו קיימות במצב הקודם 176

 .קרי לעיריית כפר סבא -בית החולים  

 

 
 

ניתן לנייד זכויות בניה בין  24.3.2004מיום  5285/ז' אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 27/1עפ"י תכנית כס/ 

 .27/1ותרים עפ"י כס/המ ללא שינוי סך השטחים ובינוי  ייעודיםולשנות  בניינים

 /ו'.27/1ללא שינוי ממיקומו ביחס לתכנית כס/ 16מיקום בניין מס'  

  



 

 

 

  – נתונים להערכת השווי .6

 

  -  בייעוד שב"צ ומבנים הערכת מגרשים

בהתאם לקווים המנחים שהופצו ע"י השמאי הממשלתי הראשי מר איל יצחקי לציבור השמאים מספטמבר 

 וב שווי מבני ציבור .נקבעו הנחיות לחיש 2009

 

 על שומה למבני ציבור להביא בחשבון שווי אלטרנטיבי בשוק החופשי בו ניתן לקיים שימוש זהה .

לאחר קביעת שווי אלטרנטיבי יש להביא בחשבון הפחתה בגין סחירות הקרקע והשימושים בה והפחתה נוספת 

 ותר .הפחתה לכל הי 50%בגין אינטנסיביות השימושים  , כל זאת ועד 

  

 ן דוגמא למבנה מרפאות כאשר שימוש בשוק הפרטי למשרדים מאפשר שימוש זהה.בקווים המנחים מצוי 

  

  - להלן הקטע הרלוונטי מתוך הקווים המנחים 

   



 

 

 

 ייעוד אלטרנטיבי סחיר לקביעת שווי הקרקע .

 בית חולים משמש כמרפאות ציבוריות לקהל הרחב.

 משרדים ברחבי הארץ בכלל ובכפר סבא בפרט. שימוש דומה ניתן לראות בבנייני

יש לבחון שווי קרקע ראוי לבנייני משרדים וממנו לבצע  16לכן לצורך קביעת שווי המגרש להקמת בניין מס' 

 התאמות למתחם בית חולים מאיר לקביעת השווי של המגרש כמגרש ציבורי.

 

 : להלן עסקאות בסביבה למשרדים

שטח  כתובת גו"ח

 המשרד

שווי משרד  העסקהמועד 

 לפי מס שבח

שווי למ"ר 

בנוי ללא 

 מע"מ

 ₪  9,637 ₪  491,500 8.2.2009 51 24טשרניחובסקי  6427/546

 ₪  12,000 ₪  480,000 7.8.2008 40 24טשרניחובסקי  6427/546

 ₪  9,948 ₪ 228,814 17.10.2014 23 125ויצמן  6438/319

 ₪  11,858 ₪  332,034 5.1.2014 28 134ויצמן  6439/333

 ₪  12,500 ₪  250,000 21.1.2014 20 43ויצמן  6428/543

 ₪  10,000 ₪  250,000 27.1.2014 25 43ויצמן  6428/543

 ₪  9,090 ₪  500,000 28.10.2014 55 17בילו  6441/133

 ₪  11,555 ₪  520,000 14.12.2014 45 24ויצמן  6426/994

 ₪  9,957 ₪  398,305 11.11.2014 40 125ויצמן  6438/319

 

  . למ"ר₪  10,727 –שווי מ"ר בנוי ממוצע בעסקאות ההשוואה  
 

  -  שווי מ"ר מבונה בגישת החילוץ

 למ"ר.₪  9,000 -שווי מ"ר בנוי משוקלל מיקום וזמן   

 ₪ . 7,200 - 25% -חילוץ מרכיב יזמות שחוקה  

 למ"ר.₪  5,000 –ויועצים  ה , פיתוח קרקעבני חילוץ עלות בניה, הכוללת פחת , תכנון אגרות 

 ₪ . 2,200  -שווי מ"ר מבונה   
 

 -  לשווי מ"ר מבונה למשרדים  רלוונטית יםמכריע םפסיקת שמאי
  

 6441/31-33בכפר סבא בגו"ח  24פסיקת השמאית המכרעת הגב' דורית פריאל ברח' ירושלים 

 ₪. 3,400ע"ס של  19/12/2008ום מבונה למשרדים ליברוטו בשומה הנ"ל נקבע שווי מ"ר  

 למ"ר.₪  3,300יזמות שחוקה ועלות בניה של  15% ץתחשיב השווי נגזר מעסקאות השוואה תוך חילו 

  

  6440/88בעיר כפר סבא בגו"ח  55פסיקת השמאי המכריע מוטי דיאמנט ברח' רוטשילד  

 ₪. 3,300 ע"ס של 29.1.2012בשומה הנ"ל נקבע שווי למ"ר ברוטו משרדים ליום  
  

 ₪. 000,2 –על הצד הזהיר למיקום הנכס שווי מ"ר מבונה משוקלל לחוות הדעת 



 

 

 

 גישות שומה -מתודולוגיה  .8

 

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין: 8.1

 

 גישת ההשוואה )גישת השוק(. 8.1.1

 

 גישת ההכנסה )גישת היוון הכנסות(. 8.1.2

 

 גישת השווי הפיזי(.גישת העלות ) 8.1.3

 

  

במצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה( עשויה התוצאה, המתקבלת על ידי שימוש בכל אחת מהגישות, 

להיות שונה. בתנאי שוק אופטימליים יביא השימוש בכל אחת משלוש הגישות האמורות לתוצאות 

  קרובות זו לזו.

 

 

 פרוט שלושת הגישות 8.2

 

שת השוק( מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנשום בהסתמך על גישת השוואה )או גי 8.2.1

ם ומידת העסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לו במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה ב

סחירותם. השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנשום ביחס 

 לעסקאות ההשוואה.

 

"היוון" מהשורש "הון"( אומדים את שווי השוק של  -)או גישת היוון ההכנסות בגישת ההכנסה  8.2.2

הנכס מושא השומה על ידי היוון ההכנסה המתקבלת או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. 

פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית ששיעורו נקבע עפ"י אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה 

 בהכנסה וגורמים נוספים.

 

בגישת העלות )גישת השווי הפיזי( שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה ליצירת נכס  8.2.3

אחר הדומה בכל לנכס הנשום. כלומר, השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע 

בהתאם לשווייה בשוק החופשי אילו היתה ריקה ופנויה בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים 

הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו בתוספת עלות 

 השונים )פיזי, כלכלי ופונקציונלי(.

 

מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים ממספר גישות וזאת בהתאם למטרת השומה, אופי הנכס  8.2.4

 ונסיבות השומה.

 
 



 

 

 

 שומהתבחינים ל .9

 

השומה האמורות. בהתחשב בסוג הנכס ובמטרת השומה, נקטתי בעת הכנת השומה נשקל השימוש בגישות  

 בגישת השוק, תוך מתן תשומת הלב, בין היתר, לנקודות הבאות:

 

 .בניין חדש במתחם בית חולים מאיר -ציבורית  חלקה לבניה  –סוג הנכס  9.1
 

 . ביבהואופי הס עיר כפר סבאשל ה ברח' טשרניחובסקירקם האורבני ס במסגרת הממיקום הנכ 9.2

 

 האלטרנטיבי הסחיר הינו שימוש למשרדים.השימוש  9.3

 

 . עריכת השומהרר בשוק המקרקעין במועד והמצב שש 9.4

 

 .מוגבל הובא בחשבון מקדמים לאינטנסיביות השימוש , הפחתה לגודל המתחם והעדר סחירות ושימוש 9.5

 

קבע וכי השווי למ"ר מבונה שנעיקרי ר מ" 21,000הינם  16לבניין מס'  בניההובא בחשבון כי שטחי ה 9.6

 .מגלם את שטחי השירות

 

  תחשיב השומה .10

 

 תחשיב השומה עפ"י הנחיות השמאי הממשלתי ועפ"י הקווים המנחים בקרקעות למבני ציבור כדלקמן : 

 

 -  מגרשהשווי  

 

 מ"ר 21,000       27/1עפ"י כס/ 16לבניין  הבנישטח  

               X  

 ₪  2,000 מבונה בייעוד סחיר למשרדים בסביבה למועד כתיבת חוות הדעת "רלמשווי  

               X 

   0.8   בלבד עפ"י הוראות התב"ע הפחתה לשימוש מוגבל לבית חולים  

               X 

 0.9        מקדם הפחתה בין גודל מתחם  

               X 

 0.7        מקדם הפחתה בגין אי סחירות 

               X 

  0.7      מקדם הפחתה בגין אינטנסיביות שימושים 

               = 
 

 ₪  14,871,600            מגרשהשווי  



 

 

 

   - השומה סיכום .11

 

 :כדלקמן 04/2017-יום הלנשוא השומה  המגרששווי בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שקלול הנתונים 

      

          .₪ 0014,817,0 -במעוגל מאיר חולים בית במתחם 16 בניין הקמתל שב"צ בייעוד מגרש שווי

 

 לשנה ) סמלי (. %1שנים עפ"י דמי שימוש ל  25קביעת סכום הקצאה סמלית לתקופה של 

 

 .(PMTלשנה )₪  148,176 -לשנה   1%דמי שימוש סמליים ע"ס של 

 (.Nשנים ) 25היוון דמי השימוש לתקופה של 

 (.RATEלשנה ) 5%ריבית נהוגה 

 (.PV₪ ) 2,088,384מתקבל סכום להיום של 

 

 שנים  25מתקבל סכום הקצאה סמלית במגרש הנדון לתקופה של  בהתאם לתחשיב הנ"ל

 משוויה   1%ולפי דמי שימוש סמליים בקרקע בשיעור של  5%בריבית של  תוך היוון תשלומי דמי השימוש

2,088,384 .₪ 

 

 

   -הבהרות לחוות דעתי 

 .  דעתי זו נועדה לאתר גבולות שווי סבירים של הזכויות בנכס עבור מזמין חוות הדעת חוות

 לבדוק בעצמו ועל אחריותו את שווי הנכס לרבות מצבו הפיזי,ו/או מקבלו באחריות רוכש הנכס 

 התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול בו ואת כל החובות, המגבלות והתנאים האחרים

 המופיעים במשרדי הוועדה המקומיתוהתאריכים עתי נערכה עפ"י השטחים , חוות ד החלים עליו

 .ועפ"י מידע שהתקבל מהעירייה לצרכי הכנת חוות דעת זו  ובנסח הרישום

 של הנכס.הפיסי ו/או התכנוני ו/או הקנייני אין החתום מטה מקבל על עצמו אחריות כלשהי למצבו 

 

 ין אישי בנכסיוכי אין לי ענ המקצועיות,  יטב הבנתי וידיעותיהריני מצהיר בזאת כי שומה זו נערכה לפי מי

 שבנדון.

   

 ועל זאת באתי על החתום,            

 

  שגיא שער               

 שמאי מקרקעין            
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