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   09.01.2019  תאריך:

 9579 מספרנו:

 לכבוד

 החשמל רשות

 

 , חברת החשמלמאגר מי קולחין – מקרקעיןשומת 

 קיבוץ דברת

 16923בגוש  )חלק( 12 החלק

 

 

 מטרת חוות הדעת

מקצועית לאומדן שוויו הכולל של הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה  לבקשתך, מוגשת בזאת חוות דעת

מכל מחזיק חוב או שעבוד ואומדן היטל השבחה צפוי  וחופשיריק, פנוי  הואכש מרצון ממוכר מרצון )שווי שוק(

 תכנון קיים. בגין במכר

  דברתוקיבוץ  65למאגר המים הממוקם כקילומטר צפונית לכביש הערכת שווי קרקע. 

 מאושרות.היטל השבחה לאתר הקיים בגין תכניות  בחינת  

 

 . ה מביאה בחשבון את שווי המחובריםהערה: הערכת השווי הינה לקרקע בלבד ואינ
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 המועד הקובע הינו מועד עריכת חוות הדעת.  .1

 פרטי הנכס .2

 12  חלקה :  16923גוש:      

 קיבוץ דברתסמוך לב, מט"ש ומאגר דברת   מיקום:

  חכירה זכות לקבלת חוזה    זכויות:

 ביקור בנכס .3

  .מקרקעין ישמאייק 'צ'צ-ויעל רוזנברגע"י אריה קמיל  20.9.2018ביקור בנכס ובסביבתו נערך ביום 

 תיאור חלקי הנכס והסביבה .4

  סביבההתיאור  .1.1

 קיבוץ דברת.ו 65כביש מט"ש דברת ממוקמים כקילומטר צפונית ל –מאגר המים ובריכת החמצון 

אינה מיושבת. בשוליה ממוקמים הקיבוצים דברת ומזרע, בקעת כסולות,  -סביבת מאגר המים 

כסאל ודבוריה והיישובים הקהילתיים אחוזת תל עדשים והכפרים א, ון, בלפוריההמושבים כפר גדע

 ברק ושכונת גבעת המורה. 

 הכוח "אלון תבור". אלון תבור, בה ממוקמת תחנת  ההתעשייכקילומטר דרומית למאגר ממוקם פארק 

 :מסומנים באדום להמחשה( מאגר והמט"שלהלן מפת הסביבה )ה

 

 מט"ש דברת

 מאגר דברת

 תחנת כוח אלון תבור 
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 מאגר מי קולחין -תאור נשוא חוו"ד  .1.2

 דונם.  120 -)בשלמות(, שטח המאגר הינו כ 12חלקה  16923ממוקם בגוש  מי הקולחיןמאגר 

 עפר המקשרת בין קיבוץ דברת למאגר.הגישה למאגר מדרך 

 אלון תבור והישובים הסמוכים. תעשיההמאגר קולט את שפכי אזור ה

  קו"ב. 210,000 –קו"ב ומאגר מי גלם  120,000 –המאגר מחולק לשתי בריכות : מאגר מים מטופלים 

עוברים  הקולחים המטופלים במאגר מוזרמים ישירות למתקן הטיפול במים של חברת החשמל. במתקן

מי הגלם, תהליכי טיפול ביולוגיים, כימיים ופיסיקליים טרם הזרמתם לצורכי קירור תחנת  -הקולחים 

 הכוח אלון תבור.

דונם למתקני טיפול. השטח כולל מבנה משרדים, חדר פיקוד וחדר  22.5בחלק הדרום מערבי שטח של 

 , מתקן טיפול ביולוגי ועוד. חשמל, מתקני טיפול במים ברמה שלישונית, מתקן טיפול באמוניה

 בין המאגר לתחנת הכוח צנרת מקשרת.

 על פי חוק הביוב.  -רת והשימוש בה נהקמת הצ ,כפי שנמסר לי בביקור

 , ומצפון לו עובר קו מים באיכות מי שתייה.(ק"ו 161)ממזרח למאגר עובר קו מתח עליון 

 תצ"א מאגר המים : 

 

 

 תמונות להמחשה: להלן

   

 מאגר מי קרור

 מתקן טיפול במי קולחין
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 מצב תכנוני  .5

 אלון תבור  –מתקן טיפול בקולחין  19שינוי לתכנית מפורטת משצ/ - 13880ג/

 .29.9.2005מיום  5112פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 ייעוד הקרקע הינו לשטח חקלאי.  2דונם. בהתאם לתמ"מ  168.63שטח התכנית 

הנאגרים במאגר דברת הקיים, לצורך שדרוג איכות המים שישמשו  מתקן לטיפול במיםהקמת   :ת התכניתמטר

 לאספקת מי קרור ליחידות יצור החשמל בתחה"כ "אלון תבור", המוקמת מתוקף תכנית מתאר ארצית תמ"א

 .9/ב/10

 עיקרי הוראות התכנית : 

  שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע תפעולית למתקן מים של חברת החשמל עבור קירור יחידות יצור בתחנת

 "אלון תבור" של חברת חשמל.  כוח

  ל בסיס דרך חקלאית קיימת.עהסדרת גישה לשטח מתקן המים 

 .קביעת הוראות בניה ופיתוח לצורך הוצאת היתר בניה 

  .מתן הנחיות סביבתיות 

 תכליות ושימושים 

ישמש להקמה ותפעול של מבנים ומתקנים שונים לצורך איסוף, שדרוג והזרמה של מים  – שטח למתקן מים

של חברת החשמל. בשטח יותרו תכליות ומבני עזר שונים  בתחה"כ "אלון תבור"לקירור יחידות ייצור חשמל 

ביתן שומר, גדר היקפית, מתקני שדרוג מים,  הבאים לשרת את המתקנים והמבנים, לרבות צנרות כניסה ויציאה,

 משאבות, מתקני בקרה, קשר וכו'. 

 ישמש לאגירת מי קירור על כל המתקנים והמבנים אשר יידרשו לכך מעת לעת.  – שטח למאגר מי קירור

 לק.וע עצים בתחום הרצועה ואין לתכנן או לבצע כל עבודות בתחום רצועת קו הדטאין לנ – תוואי רצועת קו דלק

  :זכויות והגבלות בניה 

 

 הנחיות סביבתיות 

 בהתאם לאישור המשרד לאיכות הסביבה.  –חומרים מסוכנים 

 על חברת החשמל לעמוד בכל החוקים והתקנות למניעת מפגעים בשלב ההקמה.  –שלב ההקמה 

 

 תנאים לביצוע התכנית

יהיה אישור תכניות כוללות לדרכים, מים,  תנאי למתן היתר מכוח תכנית זו, כולל עבודות עפר ופריצת דרכים,

 ניקוז וחשמל ע"י הרשויות המוסמכות לכך. 
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במועד . 12.6.2007: חברת חשמל רכשה את המאגר מקיבוץ דברת עפ"י הסכם מיום  הערה שלנו

בגין תכנית לא חושב היטל ההשבחה  ,על כן, המאגר היה קייםהתכנית היתה מאושרת וההסכם 

  זו. 
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 רישוי .6

היתרי בניה במאגר המים ובמתקנים, עפ"י מידע שאותר על ידי באתר האינטרנט של ועדה מרחבית  .6.1

 לתכנון ובניה יזרעאלים.

 להלן היתרים קיימים על נשוא חוו"ד:

  25.11.1999מיום  9990685היתר בניה מספר 

 הקמת מבנה שאיבה למאגר מים וחשמל. 

  20010093אושרה בקשה להיתר מס'  03.01.2005ביום 

מהות הבקשה להיתר: הכנה לסניקה לקולחים  וצינור למי תמלחת ממאגר דברת לכוון מחז"מ 

 אלון תבור.  

 מ"א. 3,200" באורך 11צינור סניקה לקולחים בקוטר של 

 מ"א. 3,200", באורך 6צינור מי תמלחת בקוטר 

  20060321אושרה בקשה להיתר מס'  27.06.2006ביום 

 מהות הבקשה להיתר: חלוקת מאגר קיים, מבנה שאיבה לקולחים ומבנה מיתוג.

 מ"ק.  70,000ע"פ הבקשה להיתר מבוקש: מילוי סוללת עפר בנפח של 

 מ"ר. 31.10 - מבנה שאיבה מתוכנן בשטח

 מ"ר. 26.60  -מבנה מיתוג בשטח 

  20060595אושרה בקשה להיתר מס'  10.09.2007ביום 

ניקוז, ביוב וחשמל, קירות  ,שה להיתר: מתקני טיפול במים, גדר הקפית, תשתיותמהות הבק

 תומכים ובני התארגנות לביצוע. 

  20060385אושרה בקשה להיתר מס'  10.10.2007ביום 

 1,750ובאורך  12מהות הבקשה להיתר: צינור מים תת קרקעי לגיבוי אל מאגר דברת בקוטר "

 מ"א + משאבות מחצר ברכת מקורות. 

  20090216אושרה בקשה להיתר מס'  18.03.2010ביום 

 מהות הבקשה להיתר: מאגר למי קולחים עם איטום ביריעות פלסטיק.

  20090330אושרה בקשה להיתר מס'  27.05.2011ביום 

בסוללת עפר ופיתוח  – 20060595מהות הבקשה להיתר: החלפת קיר מסתור אשר קיים בהיתר 

 שטח.
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 מצב משפטי .7

  טאבו נסח .7.1

הופק מאתר האינטרנט  אשר, נצרת יןמידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקע תמצית

  :9/2018 חודשהמקרקעין במשרד המשפטים ב שםשל ר

 12       חלקה:

  16923                   גוש:

  מ"ר 127,298       שטח רשום:

 רשות הפיתוח, בשלמות.              בעלות :

 

 הסכמים  .7.2

 1.6.97והסכם מיום  10.4.98מאגר דברת ב': הסכם מיום  –שכותרתו  10.8.2006מסמך מיום  .7.2.1

 באלון תבור, שתקורר במי קולחין.  כוחחברת חשמל מקימה תחנת 

לק ממט"ש כחשת לקבל מקיבוץ דברת את הזכויות במאגר דברת ב' שהוקם מל מבקשחברת ח

 1.6.97)הסכם ההקמה( ומנוהל ומתופעל עפ"י הסכם מיום  10.1.98דברת על פי הסכם מיום 

   ולהשתמש בו כאוגר תפעולי להזרמת מי קולחין לתחנת הכוח.)הסכם ניהול( 

מאגר חדש על מקרקעין של קיבוץ במקום המאגר הקיים תשלם חברת חשמל עבור הקמה של 

 דברת.

הרשויות מסכימות כי מאגר הקיים יימסר לחברת חשמל וכל זכויותיהן בקשר אליו יועברו 

 . למאגר החדש

 

 ן חברת חשמל בדברת קנספח אחזקה לדרך הגישה למת –שכותרתו  2.4.2006מסמך מיום  .7.2.2

מכוח ההסכם בין המועצה, דברת וחברת חשמל, התחייבה חברת חשמל לבצע את דרך  –לפיו 

  הגישה ולתקצב את המימון לאחזקתה עפ"י מפרט אחזקה כמפורט במסמך. 

   פניה ימינה, דרך בית העלמין כביש חדש עד המט"ש. סה"כ  –קטע האחזקה יהיה מהכניסה 

 ק"מ.  3 -כ

 

 לבין חברת חשמל לישראל קיבוץ דברתבין  12.6.2007מיום  הסכם .7.2.3

                                                                                                                                                                                                                     להלן עיקרי ההסכם:

 אתר ט"ג אלון תבור" יחידת  –שלה  כוחחברת חשמל מתכננת להקים באתר תחנת ה"

    יצור במחזור משולב אשר תקורר בקירור רטוב.

לצורך קירור היחידה נזקקת חברת החשמל לשטח נוסף להקמת מתקני מים אשר 

מאת ישמשו לטיפול במי המאגר וכן לדרך גישה למאגר וזכויות להעברת תשתיות אל ו

 המאגר ומתקני המים. 
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  המהווה חלק  דונם 101בשטח הואיל בתחום הקיבוץ הוקם על גבי חטיבת קרקע

  מאגר מי קולחין הידוע בשם מאגר "דברת ב'". 16923בגוש  3, 2מחלקות 

, המועצה והרשויות וכן מעוניינת לרכוש את המאגר מאת הקיבוץהואיל והחברה 

לפדות את זכויות הקיבוץ במקרקעי המאגר לצורך הקצאתם לקיבוץ ישירות 

 מהמינהל. 

מעוניינת לרכוש את זכויות הקיבוץ בחטיבת קרקע נוספת בשטח של        והואיל והחברה 

 .16923בגוש  2,3המהווה חלק מחלקות  דונם 22.5 -כ

מעבר בדרך הגישה למאגר ולמתקני מאגר  מעוניינת לקבל זכויותוהואיל והחברה 

בגוש  1,2,3,1,5,6, חלק מחלקות 16923בגוש  2,3,1המים העוברת על גבי חלק מחלקות 

כמסומן  17020בגוש  2,5,8,9,10, חלק מחלקות 16928בגוש  2, חלק מחלקה 16921

 בתשריט.

לפדיון וקבלת הזכויות במקרקעי  עתר לפניית החברהיהסכימו לההקיבוץ והמועצה 

 המאגר ובמקרקעי מתקן המים.

  הקיבוץ מתחייב לוותר על מלוא זכויותיו מכל מין וסוג שהוא בקרקע לטובת החברה

 והחברה מתחייבת בזה לפדות את זכויות הקיבוץ בקרקע.

 הקיבוץ מתחייב לחתום על כתב ויתור. 

 גין הקרקע על פי החלטת מועצת החברה מסכימה כי הקיבוץ יפנה לקבלת פיצויים ב

 . 696מינהל מקרקעי ישראל 

  המועצה מצהירה כי תנאי להסכמת המועצה לויתור על זכויותיה וכן להסכמת

מ"ק ודרך גישה  120,000הרשויות הינו כי הקיבוץ יקים מאגר חלופי בנפח מינימלי של 

 למאגר החלופי. 

 החברה מתחייבת לשלם לקיבוץ -ברת על זכויותיו בקרקע  דוויתור קיבוץ לתמורה ב 

את הסכום שייקבע ע"י ועדת הפיצויים של המינהל או ע"י המינהל עפ"י החלטה 

$  $732,000 ולא יעלה על  500,000 -. סכום התמורה בכל מקרה לא יפחת מ969מספר 

 )בתוספת מע"מ(. 

הצדדים מאשרים כי סכום התמורה נקבע על בסיס ההנחה ששטח הקרקע הינו 

 מ"ר. 123,500

 : הערה

ברת את הזכויות במקרקעין והיא חברת החשמל רכשה מקיבוץ ד -עפ"י מידע שנמסר לי מכם 

שנים, כאשר בשלב זה אישור החכירה  19 –נמצאת בהליך מול רמ"י לקבלת חוזה חכירה ל 

 אמור לעלות לאישור הנהלת רמ"י.
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 גישות השומה .8

 נכסי מקרקעין: גישות המקובלות להערכת שווי של שלושקיימות  .8.1

 גישת ההשוואה, גישת העלויות וגישת היוון ההכנסות.

 גישת ההשוואה

 גישת ההשוואה הינה הגישה הטובה והעדיפה באומדן שווי נכסי מקרקעין. 

על פי גישה זו מוערך שווי נכס בהתבסס על נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה, תוך ביצוע 

  –שות )מיקום, גודל, סטנדרט וכד'( התאמות נדר

ולאור התועלות והפעילות הייחודית במקרה שלפנינו: לאור היות הנכס ייחודי והמקרקעין שבתחומו, 

  - המוקנית למשתמשים

 מידע פי על :שקיימיםככל  תעשיה יבשימוש מקרקעין לשווי ישירים השוואה נתוני להעדיף יש -

/או ו מכריעים שמאים מהכרעות העולים שווי נתוני ,רמ"י בעניין הקצאות קרקע שמפרסמת

 .השגות וכד' בוועדת הכרעות

 ורק ככל שאלו אינם מספקים, ייבחנו נתוני השוואה משימושים דומים ככל האפשר לנשוא חוו"ד. -

 גישת העלויות

שווי הקרקע כריקה ופנויה, בתוספת עליות  - שוויו של נכס כסכום שווי מרכיביונאמד בגישת העלות 

פיתוח, עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע 

 בהתאם לסוג הנכס, מצבו הפיזי, מצב השוק וכד'. 

על פי התקינה השמאית, לגישה זו תוקף נמוך בגין הקושי שקיים באומדן שיעור פחתים פיזיים 

 ים שנצברו במבנים קיימים. ותכנוני

מקום לעשות שימוש  : עקב התוקף הנמוך של גישה זו ולאור נתוני ההשוואה המצויים, איןהערה

 לא הובאה בחשבון. בגישה זו והיא

 גישת היוון ההכנסות

בגישת היוון ההכנסות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס כערך נוכחי של זרם ההכנסות שהנכס מניב 

 ו הכלכליים. לתקופת חיי

תזרים המזומנים נקבע על פי סוג הנכס, גודל הנכס, רמת הסיכון ואי  להיווןשיעור ההיוון הכולל 

 הוודאות באשר לקבלת תזרים המזומנים הצפוי, שיעור התשואה האלטרנטיבית, וכד'.

השימוש בגישת היוון ההכנסות נפוץ באומדן שווי מקרקעין מניבים ובמיוחד בשומות מקרקעין 

שנערכות למטרות הדוחות השנתיים והתקופתיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך על פי 

 (. IFRSלתקינה השמאית ובכפוף להוראות תקינה חשבונאית ) 17.1תקן 

ניתן לעשות שימוש בגישת היוון ההכנסות, כבקרה לבחינת סבירות אומדן דמי השימוש, על פי נתוני 

 קעין שמתקבל ביישום גישת היוון ההכנסות.  ההשוואה, לאור שווי המקר
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כאמור, מדובר במאגר מים המשמש כמאגר מי קירור לתחנת הכוח. לצורך בחינת השווי בחנו את  .8.2

 הקווים המנחים.

עריכת שומות למכוני  –פרק יב'  -בהתאם לקווים המנחים של משרד המשפטים, אגף שומת מקרקעין

 טיהור שפכים )מט"ש(.

  שומות למכוני טיהור שפכים נערכות בדרך כלל למרכיב הקרקע בלבד ובהן מובא בחשבון "שווי

 בשימוש" שאינו כולל פוטנציאל לשינוי יעוד. 

  קרקע המיועדת למט"ש היא נכס בלתי סחיר שכיום השימוש בו אינו נושא רווחים ואשר נמצא

 בדרך כלל מחוץ לאזור העירוני המבונה של היישובים.

  תעשיהמשווי קרקע ללא פיתוח ביעוד  10% -מקרה לא יפחת שווי קרקע שעליה מבנים מבכל 

  בסביבה.

  החלק בו ניצבים מתקנים טכניים והנדסיים יוערך כקרקע בשימוש אחסנה פתוחה ויתבסס גם

  בסביבה הקרובה. התעשיילהוא על השוואה לשווי קרקע 

 לא פוטנציאל לשינוי יעוד בסביבה. החלקים הפתוחים באתר יוערכו עפ"י שווי חקלאי ל 

 

 לסיכום :  .8.3

יוערך לפי אחסנה  – שטח הקרקע בו מוצבים מתקנים טכניים )צנרת, משאבות, מנועים וכו'( .1

  .לעיל התעשיילבהתאם למקדם השווי לקרקע  פתוחה.

יוערך לפי שווי קרקע חקלאית ללא  –שטח פתוח המשמש לאיגום מי הקולחין, דרכים וכו'  .2

לפי שכירות חקלאית או העברת זכויות  ,בתוספת השימוש הקיים כמאגר מים פוטנציאל

 בקרקע חקלאית )קווים מנחים פרק ח'(.

דרך מקשרת בין קיבוץ דברת למתקן מי הקולחין וצנרת המובילה לא הובא בחשבון ערך נוסף ל .3

 .ממתקן מי הקולחין לתחנה

 בחשבון בשווי מאגר המים.הינו חלק מהמחוברים, לא הובא  -צינור תת קרקעי   .1
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 גורמים ושיקולים .9

התחשבנו, בין היתר, בגורמים ובשיקולים ואומדן ההשבחה בנכס הנדון  הזכויות שווילהעריך את  בבואנו

 הבאים:

 כללי .9.1

מועצה אזורית עמק  בתחוםאלון תבור  התעשייהפארק צפונית למיקום הנכס הנדון  .9.1.1

 יזרעאל, בין עפולה לכפר תבור.

 עריכת חוות דעת זו. מועד והקובע הינ  המועד .9.1.2

  –ד המטרת חוו" .9.1.3

  ים שמ"ר, המשמ 122,200בחינת שווי המקרקעין המהווים מאגר מים בשטח של

 לצרכי קירור תחנת הכוח אלון תבור. 

דונם  22.5דונם וכן שטח של  99.7מתחם המאגר כולל את מאגר המים בשטח של 

 המשמש למתקני מים אשר משמשים לטיפול במי המאגר. 

 תקפות.היטל השבחה לאתר הקיים בגין תכניות  בחינת 

 מדובר במאגר מים אשר היה בשימוש קיבוץ דברת ונרכש לצורך המטרה האמורה.  .9.1.1

 ע בלבד ואינה מביאה בחשבון תרומת המחוברים לשווי.חוות דעתי הינה לשווי הקרק .9.1.5

לבקשתכם, לא הובא בחשבון הפיתוח הצמוד שקיים בנכס, הגם שיתכן כי רוכש פוטנציאלי  .9.1.6

 ממנו.  הייהנ

 המבנים בשטחי המאגר הנם בשטח זניח אשר משרת את המאגר ומתקניו. .9.1.7

 מהווה נכס ייחודי בעל סחירות מוגבלת.  מאגר המיםבחשבון כי  הובא .9.1.8

 - משפטי מצב .9.2

 לעיל.  7פרק בבהתאם לאמור 

לא הובאו בחשבון הטבות לאזורי עדיפות. בחוו"ד זו לאור אופי השימוש במקרקעין,  הערה שלנו:

 .יםיובא בחשבון תשלום רגיל ע"פ המקובל באזורים עירוני

 - תכנוני מצב .9.3

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע תפעולית עבור מתקן טיפול במים לצורך  13880בהתאם לתכנית ג/

 שדרוג איכות המים שישמשו לאספקת מי קירור ליחידות ייצור החשמל בתחנת הכוח אלון תבור. 

יצוין כי הערכת השווי הינה ביחס לקרקע ריקה ופנויה ע"פ התכנון  לעיל. 6בפרק "י האמור עפ - רישוי

 הקיים.
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 , בחינת ההשבחה לתכניות המאושרות.היטל השבחה צפוי .9.1

  כאמור, היטל ההשבחה ישולם בעת מימוש, מכר, היתר בניה או שימוש חורג. 

ההשבחה תבחן ליום במקרה הנדון נבחן לאור התכניות שאושרו ובהתאם לפס"ד פמיני, שבו נקבע כי 

 אישור התכנית.

שינוי  - 13880ג/תכנית פועל עפ"י במאגר מים בשימוש תחנת הכוח אשר יש לזכור כי המדובר 

. הסכם 2005. התכנית אושרה בשנת אלון תבור –מתקן טיפול בקולחין  19לתכנית מפורטת משצ/

  . 2007רת החשמל אל מול הקיבוץ הינו משנת בח

 חבות בגין תכנית זו, חובת התשלום על הקיבוץ.לפיכך, ככל שחלה 

 

 הערכת השווי תתבסס על העקרונות הבאים: .9.5

עסקאות השוואה מהסביבה הקרובה וכן ממכרזי רמ"י בהם נמכרו מגרשי תעשיה בישובים  .9.5.1

 ד.הגן נר וכן ומהסביבה המרוחקת יותר תוך התאמות למיקום נשוא חוו"

באמצעות גישת היוון הכנסות בהתאם לנתוני בקרה כחוות הדעת נערכה בגישת ההשוואה ו .9.5.2

 אלון תבור והן בתחנות כוח פרטיות מרוחקות.  התעשייהשכירות הן באזור 

 .8%שעור היוון כולל של לצורך בחינת עסקאות ההשוואה לדמי שכירות הובא בחשבון  .9.5.3

 הינו מוגבל למספר מועט של רוכשים. למאגר מיםבדעה כי מתחם המסווג  הננו .9.5.1

 הובאה בחשבון הפחתה עקב מגבלת שימושים וסחירות מוגבלת. א לבקשתכם ל .9.5.5

לאור העובדה כי בסביבת הנכס קיימים אזורי  10%הובאה בחשבון הפחתה בשיעור של  .9.5.6

 יה אשר נהנים מהיותם חלק מאזור עדיפות לאומית.יתעש

 .10%מאלה הובאה בחשבון הפחתה בשיעור של  תלאור העובדה שחב' חשמל אינה נהני

 ₪.    900 –)כולל  פיתוח(  התעשיילהובא בחשבון שווי מ"ר מבונה  .9.5.7

מדובר במאגר מים הממוקם כקילומטר צפונית לקיבוץ דברת ואינו מהווה חלק מאזור  .9.5.8

)קיימת השפעה על שווי בהתאם לקווים המנחים(. הובאה בחשבון הפחתה של  התעשייה

 .התעשיילמשווי מבונה  20%

 לפי מקובלות שמאיות.  15%של  הלתעשייצר הובא בחשבון מקדם שווי לח .9.5.9

 לא נבחנה השפעת אתר עתיקות וזיהום קרקע. .9.5.10

 נכס מסוג זה.בהערכים בשומה אינם כוללים מע"מ כנהוג  .9.5.11
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  תעשיה –תוני השוואה נ .10

למ"ר. ₪  25 -₪  21 –אלון תבור  התעשייהמחירי שכירות מבוקשים באזור  2לפי פרסומים באתר יד  .10.1

למ"ר בנוי. בהפחתת יזמות ₪  3,500מתקבל שווי של  8%למו"מ ולפי שיעור היוון של  10%בהפחתת 

 למ"ר מבונה. ₪  800 -למ"ר, מתקבל שווי של כ₪  2,000ועלות בניה משוערת של  15%של 

 גן נר :  התעשייהבאזור  התעשיילמכרזי קרקע  .10.2

המערבי של  וממוקם בחלק התעשייהמועצה האזורית גלבוע. אזור למדובר בישוב קהילתי אשר שייך 

 היישוב. 

 האזור מוגדר כאזור עדיפות לאומית ב'. 

משטח הקרקע.  50% אשר מאפשרת בניה בשיעור של 31במ/לפי תכנית ג/ תעשיההמכרז הינו לשטחי 

 הבניה תתאפשר בשלוש קומות.

 2.9.2018תאריך הזכייה : 

 

 :  םליקנעמגידו, צומת אליקים בקרבה  התעשייהבאזור  התעשיילמכרזי קרקע  .10.3

 

שטח מגרשמספר מגרשגו"חמיקום
שטח אקוו'

0.4 ,0.6 ,1.0
סה"כ תשלום מחיר סופי הוצאות פיתוח 

מחיר למ"ר 

קרקע
שווי מ"ר 

מבונה

979 190₪ 891,329₪ 520,695₪ 373,631₪ ₪        20856318271,827א"ת גן נר

1,527 763₪ 2,213,265₪ 1,612,220₪ 601,015₪ ₪        429392,939חלקות שונות

529332,933        ₪ 599,818₪ 777,777₪ 1,377,595₪ 170₪ 939

923622,362        ₪ 175,682₪ 611,111₪ 1,086,793₪ 160₪ 920

1211871,187        ₪ 212,719₪ 655,555₪ 898,301₪ 757₪ 1,511

1312131,213        ₪ 218,067₪ 396,031₪ 611,101₪ 531₪ 1,062

1422462,246        ₪ 159,322₪ 688,888₪ 1,118,210₪ 511₪ 1,022

1524072,407        ₪ 192,218₪ 777,777₪ 1,270,025₪ 528₪ 1,055

1614391,439        ₪ 291,285₪ 701,000₪ 995,285₪ 692₪ 1,383

1711751,175        ₪ 210,295₪ 562,888₪ 803,183₪ 681₪ 1,367

₪ 588₪ 1,177 ממוצע

מס' מכרז
תאריך 

זכיה
יעודישוב

שטח 

קרקע
סכום זכיה

הוצאות 

פיתוח
סה"כ

זכיות 

בניה 

עיקרים -

 עילי

זכיות 

בניה 

במ"ר

שטח אק 

)כולל 

התחשבות

 בשטחי 

חצר(

שווי מ"ר 

קרקע

שווי מ"ר 

מבונה

602 1,565.78₪ 22,281,107260%3699836998₪ 5,581,107₪ 16,700,000₪ 14230₪תעשייהקריית מוצקין17/09/2017חי/235/2016

922 1,659.54₪ 2,220,162180%2408.42408.4₪ 609,351₪ 1,611,111₪ 1338₪תעשייהשפרעם20/08/2017צפ/102/2017

1,049 996.53₪ 1,112,56295%3949.153949.15₪ 1,323,711₪ 2,818,818₪ 4157₪תעשיה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,078 1,024.44₪ 1,086,18095%3789.553789.55₪ 1,270,216₪ 2,816,231₪ 3989₪תעשיה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,122 1,065.94₪ 1,386,33295%3909.253909.25₪ 1,310,370₪ 3,075,962₪ 4115₪תעשיה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,001 1,200.95₪ 6,301,396120%6296.46296.4₪ 1,680,811₪ 1,620,555₪ 5247₪תעשייה ומסחרמגידו30/07/2017צפ/67/2017

875 1,050.21₪ 5,397,001120%6166.86166.8₪ 1,636,119₪ 3,760,555₪ 5139₪תעשייה ומסחרמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,020 1,172.99₪ 10,515,815115%10309.7510309.75₪ 2,851,790₪ 7,661,055₪ 8965₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,456.06 6,011,19795%3941.553941.55₪ 1,321,197₪ 1,720,000₪ 4149₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,080 1,026.00₪ 1,210,15695%3926.353926.35₪ 1,316,102₪ 2,921,351₪ 4133₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,004 1,154.84₪ 7,315,895115%7285.257285.25₪ 2,017,301₪ 5,298,591₪ 6335₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,379.24 1,655,082₪ 310,082₪ 1,315,000₪ 1200₪תעשייה ומלאכהטבריה04/12/2016צפ/36/2016

1,378.30 1,655,311₪ 310,311₪ 1,315,000₪ 1201₪תעשייה ומלאכהטבריה04/12/2016צפ/36/2016

323 484.29₪ 1,310,000150%4057.54057.5₪ 0₪ 1,310,000₪ 2705₪תעשייה ומלאכהעכו21/08/2016חי/66/2016

1,309 1,309.41₪ 1,585,691100%12111211₪ 530,136₪ 1,055,555₪ 1211₪תעשייה ומלאכהאבו סנאן19/06/2016צפ/53/2016

1,831 1,739.17₪ 3,525,29195%1925.651925.65₪ 925,291₪ 2,600,000₪ 2027₪תעשייה ומלאכהחצור הגלילית07/02/2016צפ/262/2015

₪ 1,017

לא נמצא מס' מגרש בתב"ע

לא נמצא מס' מגרש בתב"ע

שווי מ"ר מבונה ממוצע
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 2015-2016להלן עסקאות לשנים  .10.1

  שטחי  תמ"ר לבני 913נמכר מגרש תעשיה בעיר טבריה בשטח של  28/01/2015מכרז רמ"י מיום

העסקה משקפת שווי ₪.  727,000סככות תמורת  20%עיקרי בתוספת  50%של תעשיה בהיקף 

 ₪. 1,317מ"ר מבונה של 

  תמ"ר לבני 1,275נמכר מגרש תעשיה בעיר טבריה בשטח של  28/01/2015מכרז רמ"י מיום 

העסקה ₪.  925,972סככות תמורת  20%עיקרי בתוספת  50%שטחי תעשיה בהיקף של 

 ₪. 1,200 משקפת שווי מ"ר מבונה של

  תמ"ר לבני 3,920ת בשטח של יעיל םביקנענמכר מגרש תעשיה  02/08/2015מכרז רמ"י מיום 

העסקה משקפת שווי מ"ר מבונה ₪.  3,976,735עיקרי תמורת  150%שטחי תעשיה בהיקף של 

 ₪. 751של 

  תמ"ר לבני 2,035עילת בשטח של  םנמכר מגרש תעשיה ביוקנע 02/08/2015מכרז רמ"י מיום 

העסקה משקפת שווי מ"ר מבונה ₪.  1,902,000עיקרי תמורת  150%שטחי תעשיה בהיקף של 

 ₪. 693של 

  תמ"ר לבני 3,813עילת בשטח של  םנמכר מגרש תעשיה ביוקנע 02/08/2015מכרז רמ"י מיום 

העסקה משקפת שווי מ"ר מבונה ₪.  3,852,000עיקרי תמורת  150%שטחי תעשיה בהיקף של 

 ₪. 713של 

 5,806עצה אזורית גליל תחתון בשטח של ומבנמכר מגרש תעשיה  09/08/2015רז רמ"י מיום מכ 

העסקה משקפת שווי ₪.  3,510,000עיקרי תמורת  80%שטחי תעשיה בהיקף של  תמ"ר לבני

 ₪. 773מ"ר מבונה של 

 : )היטל השבחה( ובוועדות השגות בהן נבחן ערכי שווי שומות מכריעותערכי שווי ע"פ  .10.5

 מועד )כולל פיתוח( ₪ 750 –תעשיה בונה. שווי מ"ר מ19269/111, גו"ח נין חאריאל בס אריה .

 .2015קובע 

  כולל פיתוח(, משקף ₪  800 – תעשיה. שווי מ"ר מבונה 19165/2דורית פריאל בכרמיאל, גו"ח(

 .2015מועד קובע שנת ₪.  180 -שווי מ"ר קרקע של כ

  35 התעשייל. דמ"ש 17532/76-77החרושת ג' נצרת עילית, גו"ח  התעשייהעאטף עאלם באזור 

 . 2011מועד קובע שנת ₪.  750למ"ר. שווי מ"ר מבונה ₪ 

 מועד ₪.  22 תעשיהדמ"ש ל₪,  2,930 – תעשיהשמואל רוזנברג קיבוץ אלונים. שווי מ"ר בנוי ל

 . 2013קובע שנת 

  שווי מ"ר ₪,  170 תעשיהמ"ר קרקע לשווי  17510/51ריינה, גו"ח  תעשיהעומר סרחאן באזור

 . 2010מועד קובע שנת ₪.  250 –חקלאי 

 סיכום :  .10.6

לאור ניתוח עסקאות ההשוואה המפורטות לעיל והתחשב במחירי השכירות באזור, הנני מעריך שווי 

 . 1 ₪ 900מ"ר מבונה בסך של 

                                                           
 לפני התאמה למיקום הנכס הנדון שאינו בתחום אזור התעשייה.  1
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 חקלאי  –נתוני השוואה  .10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחיר למ"רשטח תמורה במזומןמחיר מוערךעירתאריך עסקהגושחלקה

19 703,65914,291₪ 703,659₪ ₪דברת81708228/08/2017

118 1,300,00016,090₪ 1,900,000₪ ₪אכסאל161691229/12/2016

17 250,0007,426₪ 350,000₪ ₪אכסאל111691102/11/2016

81 1,050,75112,570₪ 1,050,751₪ ₪אכסאל101691104/10/2016

37 111,0003,000₪ 111,000₪ ₪אכסאל111691113/07/2016

12 210,0005,000₪ 210,000₪ ₪אכסאל101691105/05/2016

15 225,0005,000₪ 225,000₪ ₪אכסאל101691106/06/2015

11 100,0005,000₪ 217,690₪ ₪אכסאל101691110/01/2015

12 50,0002,000₪ 83,751₪ ₪אכסאל101691110/01/2015

10 120,0005,000₪ 201,170₪ ₪אכסאל101691106/01/2015

10 269,9994,510₪ 180,000₪ ₪אכסאל11692501/06/2016

30 157,50015,250₪ 157,500₪ ₪אכסאל11692327/07/2015

22 11,0002,000₪ 11,000₪ ₪אכסאל11692314/04/2015

136 500,0005,000₪ 679,350₪ ₪אכסאל101690814/02/2016

15 90,0002,000₪ 90,000₪ ₪אכסאל71692102/12/2016

₪ 55 ממוצע 
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 השווי תחשיב .11

         99,700שטח קרקע / בריכות

         22,500שטח למתקנים

5,982,000 601₪ ₪    99,700שטח קרקע / בריכות

2,130,000 1081.00₪ ₪    22,500שטח למתקנים 

8,412,000 ₪סך שווי

10%₪ 7,570,800

₪ 7,571,000

מאגר מי קולחין

תחשיב

סך שווי במעוגל לאחר הפחתות

אי הכללה באזור עדיפות לאומית

הפחתות

 

 

 

 סיכום .12

, לבקשת מזמין חו"ד מאגר מי קולחין – המקרקעין שוויאת  םכיערימ והאמור לעיל, הננ לאור

  ₪. 7,571,000בסך חוות דעת זו  עריכתלמועד 

 

 

 

 ובאנו על החתום, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  צ'צ'יק  –יעל רוזנברג                  אריה קמיל 

   שמאית מקרקעין           מאי מקרקעיןש

 

 


