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   09.01.2019  תאריך:

 9579 מספרנו:

 לכבוד

 החשמל רשות

 

 מתחם תחנת כוח –שומת מקרקעין 

 אלון תבור תעשיהאזור 

 17082בגוש  23, 20, 19, 18, 12חלקות 

  17083בגוש  12,14חלקות 

 

 

 מטרת חוות הדעת

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

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

 תכנון קיים. בגין במכר

� הערכת שווי קרקע לאתר תחנת אלון תבור, הכוללת הערכת שווי פרטנית לקרקע של המחז"מ, לקרקע של

� ושטח תחמ"ש שנשאר בבעלות חח"י. שטח שיועבר למדינה בהסדר נכסיםבניכוי  .הט"ג המופעלות בסולר

� תקפות.אומדן היטל השבחה לאתר הקיים בגין תכניות 

 ד ואינה מביאה בחשבון את שווי המחוברים. הערה: הערכת השווי הינה לקרקע בלב
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 המועד הקובע הינו מועד עריכת חוות הדעת.  .1

 פרטי הנכס .2

 )חלקי חלקות( 23, 20, 19, 18, 12  חלקות :  17082גוש:      

 14, 12חלקות :   17083גוש :     

 אלון תבור, קיבוץ דברת תעשיהאזור    מיקום:

 חכירה וזכות שימוש   זכויות:

 ביקור בנכס .3

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

 תיאור חלקי הנכס והסביבה .4

 תיאור הסביבה �.4.1

אשר מצוי בתחום שיפוט המועצה  "אלון תבור תעשיה"פארק  תעשיהאתר תחנת הכוח ממוקם באזור ה

 האזורית עמק יזרעאל ועיריית עפולה. 

ממוקם הפארק  . �דונם ומוגדר כאזור עדיפות לאומית א' 2,400 -משתרע על שטח של כ תעשיהה פארק

�העובר דרך עפולה, קיבוץ דברת וכפר תבור.  65דרומית לכביש 

אלון תבור, מדרום מזרח  תעשיהמזרחי של אזור ה-ממוקם בקצה הדרוםנשוא חוות דעת זו,  האתר

 , בהן חברת החשמל ומחלבת תנובה.תעשיהחברות  50 -מונה כ תעשיהלקיבוץ דברת. אזור ה

������������������������������
הזכאים להטבות לפי החוק לעידוד השקעות  תעשיהתחום פעילות תחנת הכוח אינו נמנה על ענפי הסביר להניח כי  �

�הון.
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 באדום להמחשה( נתמסומ תחנת הכחלהלן מפת הסביבה )

 

 תיאור הנכס על חלקיו �.4.2

�מתחם תחנת הכוח

( ושטחה 14, 12)חלקי חלקות  17083( ובגוש 20,  19,  18,  12)חלקי חלקות  17082התחנה ממוקמת בגוש 

 .�דונם 123 -כהכולל 

תחנת הכוח "אלון תבור" כוללת שתי יחידות ייצור מסוג טורבינות גז וכן יחידה מסוג מחזור משולב 

 מגוו"א למערכת הארצית. 600 -)מחז"מ(. התחנה מספקת כ

, בעקבות גילויי גז טבעי בסמוך ע"י מזמין השומה לינמסר ש �פי מידע המפורט בדו"ח סטטוטוריעל 

לישראל נערכה הסבה של יחידות אלה לשימוש באמצעות גז טבעי. כאשר בפועל ניתן להשתמש אף 

 במזוט ובסולר להנעת היחידות בעתות חירום.

של חברת נתיבי  �� -ה מצפון בתחנת תחנת הכוח נמצאת על שלוחה בכיווני מזרח מערב, ותחומ

 אלון תבור. תעשיההגז הטבעי לישראל, ממזרח ביער נטע אדם קיים, ומדרום וממערב באזור ה

סמוך לתחנת הכוח ישנן קווי תשתית: קו גז היוצא מתחנת הגז לתחנת הכוח, קווי דלק ממזרח, קווי 

 מים מקומיים וקו חשמל בסמוך לכביש.

 

 

������������������������������
 דונם שנשאר בבעלות חח"י 19.7שטח זה אינו כולל שטח של  2
�בעריכת חברת "יישום יועצים" 6/2018סטטוטורי מחודש דו"ח ��

�תחנת כוח אלון תבור
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דונם. מדובר בשטח הנותר בחזקת  20 -תחמ"ש בשטח של כ ממוקמתמזרחי של התחנה -בחלקה הצפון

 . ואינו כלול בחוות דעתיחח"י 

שטח , העפ"י התכנית החלה במקום )ראה להלן(המסווג לתכנון עתידי שטח  ,מזרחי -בחלקה הדרום

 מחולק לשני חלקים:

דונם אשר עובר למדינה בהסדר הנכסים )תחום בקו הצהוב(. השטח גובל  30 -משופע בן כבור שטח ��

 .השטח אינו כלול בחוות דעת זובבסיס צבאי. מזרח מדרום 

דונם )בתחום הקו הכחול( בשימוש תחנת הכוח, בשטח מכולות, מבנים ארעיים  20 -שטח של כ��

�.השטח כלול בחוות דעת זווערמות פסולת. 

דונם הממוקם כקילומטר וחצי צפונית לתחנה. המאגר משמש  120 -ים מאגר מים בשטח של כקיבנוסף, 

�.אינו כלול בחוות דעת זוהמאגר שטח לצרכי קירור תחנת הכוח. 

 תחנת הכוח כוללת: �.4.3

�מתחם תחנת הכוח

 מתחם התחנה למאגר(. ןקיים צינור המקשר בי) מתחם מאגר מי קולחין

 ."יחרוט השטחים ע"י מידע שנמסר לי מחפ

שטח מ"רתיאור

      122,200מאגר מי קולחיןגבול נכסי 

       93,500תחנת הכוחשטח לשומה

        19,700תחנת השנאהנשאר בח"ח - אינו חלק מהערכת השווי

�

�

�

-אלון תבור
 93.5שטח של 
 דונם

  -דונם   19.7
שטח  -תחמ"ש 

שנשאר בבעלות 
 חברת חשמל

 -דונם   30
 מועבר למדינה
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 תצ"א תחנת כוח אלון תבור : 
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 :תמונות להמחשה להלן

 

 

 

 

�
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 מצב תכנוני  .5

יחידות קומפקטיות ליצור חשמל לשעת שיא, דחק וחרום "אתר אלון תבור"  – 2לתמ"מ  6שינוי  – 6919ג/�.5.1

 .24.10.1991מיום  3934פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 זו מהווה חלק מחוזה החכירה.תכנית הערה שלנו: 

ע"פ תכנית מפורטת  52-45במרכז התעשיות "אלון תבור" )מגרשים  דונם 151התכנית חלה על שטח של 

 (.2223ג/

 :מטרות התכנית 

�וחרום�שיא, דחק�שיופעלו בשעות�חשמל�לייצור�קומפקטיות�ליחידות�לאתר�מיקום�לקבוע��

�אחת, �כל�מגוואט���מ�יותר�של לא�נומינלי�ייצור�בהספק�חשמל�לייצור�יחידות��של�הקמתן�להתיר
�מגוואט.���מ�יותר�לא��יהיה�המירבי�הייצור�הספק�הכל�וסך

�היצור�יחידות�והפעלת�להקמה�המתחייבים�תנאים�לקבוע��

�מגרשים�חלוקת�ולקבוע�2223/�בתכנית ג��מספר�מדרך�וחלק�����מספר�המגרשים�חלוקת�לבטל�
 �בתכנית�חדשה

�השטח�ליעודי�2223ג/�י תכנית�עפ�ודרך�סטנדרטים�מבנים�מתעשיה,�מאושרים�שטח�יעודי�לשנות�
��הבאים

��ר�מ�142,660�בגודל�חשמל�ייצור�ליחידות�אתר�-
��ר�מ 8,340בגודל  �פתוח�ציבורי�שטח�-

�החדש�השטח�ליעודי�המותרים�והשימושים�התכליות�את�לקבוע��

�הייצור�יחידות�הנובעים מהפעלת�סביבתיים�מפגעים�למניעת�הטיפול�דרכי�את�לקבוע��

�באתר�ראשיים�פנימיים�למתחמים�חלוקה�לקבוע��

�בניה�היתרי�להוצאת�כללים�לקבוע��

�זו�מתוכנית�וסטיות�בשינויים�הטיפול�דרכי�לקבוע��
 

 תשריט התכנית :
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 להלן טבלת שטחים וייעודים :

 

 

 בטבלה זו ניתן לראות את שימושי הקרקע טרם השינוי לאתר ליחידות ליצור חשמל. : הערה שלנו

 
כאמור בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה  –שטח ציבורי פתוח שטח חקלאי  -תכליות ושימושים  

 .1965תשכ"ה 

   – אתר ליחידות קומפקטיות לייצור חשמל לשעת שיא, דחק וחרום

��הבאים �והמתקנים�את המבנים�להפעיל�ו/או�א' להקים�במגרש�, מותרזו�ולתוכנית�דין�לכל�בכפוף

�2 בגובה�ארובות��ו�להן�וחרום, מתקני עזר�דחק�שיא,�תעלש�קומפקטיות�חשמל�לייצור�יחידות�
��הים�פני�מעל�מ'  +275 �מפלס�מעל�אחת�כל�מ'���-מ�פחות�לא�של

�דלק�ומתקנים לשאיבת�דלק,�איסוף( קו�)בורות�אצורות �דלק,�לאחסון�דלק�מיכלי��
�ונמוך, מבני�גבוה�עליון�וסגורים במתח�פתוחים�חשמל�פיקוד, מסדרי�בית�הכוללת�משנה�תחנת�

��לה�עזר�ומתקני
�תאורה�עמודי�טלפון,�וכבלי�קווי�חשמל,�וכבלי�קווי��
�שומר�וביתן�היקפית�גדר��
�שונים�מנהלה�ומבני�מקורה�או�פתוחה�לאחסנה�שטח�מלאכה,�בית��
�עזר�ומערכות�מים�לשאיבת�אש, מיתקנים�כיבוי�מערכותמים, �מכלי��
�ניקוז�ותעלות�ביוב�קווי��

 
 
�
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 תכניות מתאר ארציות �.5.2

 תחנת כוח פנים ארצית אלון תבור  - 9/ב/10תמ"א �.5.2.1

 .10.2.2003מיום  5157פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 – 17083, גוש  1חלק מחלקה  - 17088, גוש  23, 18-20, 12חלקי חלקות  - 17082תחום התכנית : גוש 

 14, 12חלקי חלקות 

 .2לתמ"מ  6שינוי  6919תכנית זו מבטלת את תכנית ג/

 �מטרות התכנית 

�.לייעד שטח לתחנת כוח פנים ארצית 

��.לקבוע הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה 

�.לקבוע תנאים להפעלת תחנת הכוח, לרבות סוגי הדלק שישמשו להסקת יחידות הייצור�
� לקבוע הוראות בדבר אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים, לרבות הוראות לפיתוח ושיקום נופי

 באתר.

�.לקבוע מערכת למעקב ולפיקוח על תחנת הכוח 

�לקבוע קיבולת הספק ייצור לתחנת הכוח��
 

 :תכליות ושימושים 

הקיימות, כך בנוסף לשתי יחידות הייצור  תותר הקמת יחידות ייצור חדשותתחום בו  –תחנת הכוח 

  .  מגוואט 600 -כשסך כל קיבולת הספק הייצור תהיה 

כמו כן, תותר הקמת מתקני העזר של כלל יחידות הייצור, לרבות מתקנים תפעוליים, ארובות, 

מתקני השנאה, מתקני שרות ומנהלה, שטח התארגנות להקמה, דרכים פנימיות, מיכלי דלק, קווי 

 תשתית ומתקני תשתית. 

 סומן בתשריט ותכליות עיקריות:מתחמים כמ

 ייצור חשמל. – ב( -)א 1מתחם 

מגוואט כל אחת ובהם מתקני  110 -יחידות ייצור הקיימות, כ 'א1מתחם 

נין הנהלה ומתקני עזר. השטח הכלוא ישמר בבנין פיקוד,  , טורבינות,גנרטור

 .()תוספת זו כפופה להכנת תכנית מתאר ארצית טוריותילהקמת יחידת יצור ק

חידות ימגוואט,  250יחידות יצור חדשות, כוללות טורבינות גז, כ  – 'ב1מתחם 

 מגוואט, דוד קיטור. 120קיטוריות בהספק 

 מערכות דלק וקירור. –   2מתחם 

 מתקנים קיימים , מתקני קבלת דלק, מתקן פריקת דלק ומתקני העזר.   

 קני מיתוג והשנאה.תמ –   3מתחם 

 ולמיתוג חשמל המקושרים למערכת הולכת החשמל. מבנים ומתקנים להשנאה   

 שטח לפיתוח ולתכנון עתידי.  – ב( -)א 4מתחם 

 במתקנים אלה תותר להשנאה ולמיתוג חשמל ומעבר לקווי חשמל.   

 כמפורט בתכנית.  – המבנים במתחמים 

 �
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 תנאים למתן היתר בניה :

� .היתרי בניה יינתנו לפי תכנית זו�
�  .היתרי הבניה יינתנו בכפוף לאישורים של פיקוד העורף, משרד העבודה ואיגוד ערים לכיבוי אש

יש לאשר תכנית לטיפול בשפכי תחנת הכוח, תכנית לפיתוח ועיצוב נופי, תכנית בינוי ותכנית 

�ניקוז. 

� יינקטו האמצעים הטכנולוגיים המתאימים  –מניעת זיהום מקורות מים ע"י דלק ושפכים

 כמפורט בתכנית.  –יעת זיהום מקורות המים ומערכות הניקוז האזוריות למנ

יו"ר הדרג העליון של חברת חשמל מוסמך לאשר הפעלת יחידת היצור לאחר  –הפעלת יחידת הייצור 

אישור מהנדס הועדה המקומית, אישור הדרג המקצועי של נוהל מעקב ופיקוח, אישור המשרד לתכניות 

 הועדה המקומית לתכנית השיקום הנופי. הניטור סביבתי ואישור

 תשריט התכנית : 
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 הערות: 

�מסומן בתכנית כשטח לפיתוח עתידי. , 4מתחם מספר ��

�.דונם 17 -בשטח של כ ב'4-ו דונם  30 -טח של כבש א'4 –מחולק לשני תתי מתחמים  4מתחם ��

�ב' מהווה חלק מתחנת הכוח. 4לעיל( ומתחם  4.3א' עובר למדינה )לפי הסדר ראה סעיף 4מתחם 

ערר )צפון(  –לעניין חבות בהיטל השבחה בגין תכנית זו, קיימת החלטה חלוטה של ועדת ערר��

 .הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים נ'חברת חשמל לישראל בע"מ   8146/13

 

אר ארצית חלקית ברמה מפורטת לגז טבעי מערכת הולכה מכלול יבשתי תכנית מת –ב' 37תמ"א �.5.2.2

 צפוני

 .18.12.2006מיום  5606פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 :מטרות התכנית 

�מנשר רמלה בדרום ועד  ,יעוד קרקע לרצועת צינורות גז ולתחנות גז של מערכת ההולכה ביבשה

�תחתון ועמק הירדן. תחנת הכוח חיפה בצפון עם שלוחות לירושלים ולגליל ה

� והחלפתה במערכת ההולכה הקבועה בתכנית זו. 37ביטול קטע רצועה לתכנון בתמ"א�

�.מתן הוראות להקמת מערכת ההולכה�

� .קביעת תנאים למתן היתרי בניה להקמת מערכת ההולכה�

�

הצינור הכחול ולפיו מסומן ציר רצועת תשריט קטע מהתכנית בו מתחם נשוא חוו"ד הינו חלק מהקו 

 . בתחום תחנת הכוח האלון תבור
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השטח התחום בין ציר רצועת הצינור או גבול תחנת הגז ובין הקו הכחול של התכנית הינו תחום 

 הסקירה ויחולו עליו ההוראות להלן :

הוגשה בקשה להיתר בתחום הסקירה, לא ייתן מוסד התכנון את ההיתר המבוקש אלא לאחר ���

תב כי המאפיינים ההנדסיים שנקבעו למערכת ההולכה באותו קטע, שרשות הגז אישרה בכ

מ' לכל צד מההיטל  200שאורכו נקבע ע"י היטל המבנה המבוקש בהיתר על המערכת, בתוספת 

�האמור, מאפשרים את הקמת המבנה המבוקש. 

�הבקשה תוגש בכתב לרשות הגז.���

ת המבנה, תקבע רשות הגז מצאה רשות הגז כי המאפיינים ההנדסיים אינם מאפשרים את הקמ���

יום את ההתאמות שיש לבצע במערכת ההולכה או את המיגון שיש לבצע למבנה  60תוך 

�המבוקש על מנת לאפשר את הקמתו.

קבעה רשות הגז כי יש צורך בהתאמות או במיגונים, יבצע אותם בעל הרישיון על חשבונו ותוך ���

�קשה להיתר הבניה. פרק זמן שייקבע על ידי מוסד התכנון אליו הוגשה הב

 

 תכנית מאר ארצית חלקית ברמה מפורטת  לגז טבעי   – 1ב'/37תמ"א �.5.2.3

 :מטרות התכנית 

/ב' המתייחסות לגמישות האפשרית במיקום רכיבי המערכת בשלב היתר 37שינוי הוראות תמ"א 

 הבניה וההליך הנדרש למימוש הגמישות. 

 �
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 תכניות בשולי המקרקעין �.5.3

 )תכנית מפורטת( תחנת כוח בקוגנרציה באזור תעשיה אלון תבור  18445ג/�.5.3.1

 .20.3.2013מיום  6566פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

לשיפור סביבתי על ידי הקמת  תכנוןנערך  .אויר יעסוקה אלון תבור סובל מעומס מזהמאזור הת

 גז טבעי וקיטור. מגוואט הפועלת על 65-70תחנת כוח והקמת יחידות ליצור חשמל בהספק של 

 מגואט. 250תחנות עד  8ד/ 10התכנית בכפוף וע"פ הוראות תמ"א 

 הערה שלי : 

 וא חוות דעתי. שעפ"י מידע שנמסר לי בביקור, התכנית לא חלה על המקרקעין נ

 :מטרות התכנית 

מגוואט בשטח מפעל תנובה אלון  65-70-הקמת תחנת כוח במחז"מ ובקונגרציה, בהספק של כ���

 תבור. 

�ב' ועד אתר תחנת הכוח. 37הוספת קו גז מתחנת הגז המאושרת בתמ"א ���

 קביעת רצועת מעבר לקווי חשמל, בתחומה קו החשמל שיוקם ויופעל ע"י חברת החשמל. ���

 עיקרי הוראות התכנית : 

. קביעת רצועת רצועת מעבר לקווי חשמל להוצאת חשמלקביעת יעודי קרקע לתחנת הכוח. קביעת 

גז טבעי ותשתיות נוספות. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים.  מעבר להנחת צנרת

קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. קביעת תנאים להפעלת 

 תחנת הכוח. קביעת הוראות סביבתיות ונופיות.

   – מתקנים הנדסיים

מגוואט,  65-70-הכוללת מתקנים ליצור חשמל בהספק של כ מיועד לתחנת כוח במחז"מ ובקוגנרציה

( ומתקני עזר כגון ��מבנים ומתקנים להשנאה ומיתוג חשמל, מתקן להפחתת לחץ גז טבעי )

�מיכלי מים לטורבינות, דוד השבת חום, מתקני טיפול במים וכו'.

ותספק חשמל לרשת וקיטור  תחנת הכוח תשרוף גז טבעי לייצור חשמל במחזור משולב ובקוגנרציה

 .  תעשיהלצרכנים באזור ה

  –תנאים למתן היתר בניה 

עריכת תכנית בינוי פיתוח המהווה חלק מהיתר הבניה, אישור רשות הגז הטבעי, תכנית ניקוז, 

 הגשת דו"ח אקוסטי ותיאום עם חברת חשמל. 

ישוי לגז טבעי, ביצוע אישור מנהל מינהל החשמל, אישור רשות הר –תנאים להפעלת תחנת הכוח 

 השיקום הנופי, אישור המשרד להגנת הסביבה, תאום עם נתג"ז. 

תואם "רצועת הצינור" בתמ"א  בה יותרו צינורות להובלת גז טבעי  – מסדרון תשתיות תת קרקעיות

את מערכת ההולכה ושאינם תחנות  ןבלחץ גבוהה בתת הקרקע ומתקנים אחרים המשרתים במישרי

 גז.

ב'. השימושים המותרים יהיו בהתאם 37תואם תחום סקירה עפ"י תמ"א  – יה ופיתוח ב'מגבלות בנ

 . 1/ב/37ב' ותמ"א 37לתכניות המאושרות החלות על השטח ובכפוף להוראות תמ"א 

בשטח זה תתאפשר הקמת קו מתח עליון להוצאת אנרגיה מאתר תחנת הכוח ועד  – רצועת תשתיות

ותר הקמת עמודי וקווי חשמל עיליים ודרכי גישה אליהם. שית הקיימת. תאלמערכת החשמל הר
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 בתחום הרצועה אין שינוי של היעודים המותרים עפ"י תכניות תקפות. 

 בשטח זה ניתן לאשר תכנית מפורטת לשימושי פנאי ונופש שאינם כרוכים בבניה. 

 מצב מוצע  -טבלת זכויות והוראות בניה 

 

אי איכות האוויר, רעש, מניעת זיהום מים וקרקע, הוראות התכנית מפרטת הנחיות סביבתיות בנוש

טיפול וסילוק שפכים ותמלחות, עבודות עפר ומערכות הניקוז, חומרים מסוכנים, אמצעים  ,לאיסוף

למזעור פגיעה ושיקום נופי בתחומי האתר ובגבולותיו, אמצעים למזעור פגיעה ולשיקום נופי של 

 רצועת קו הגז ובטיחות.

 ך הגישה לאתר תהיה באמצעות הדרך הקיימת בתחום מפעל תנובה )יוזם התכנית(. דר –נגישות 

לא יינתן היתר בניה לבנין או חלק ממנו מתחת לקווי  –איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל 

 חשמל עיליים. 

 בקרבת קווי חשמל עיליים יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים בהוראות התכנית. 

    

 

 

  



�

 32מתוך  15 עמוד

 אתר למילוי גז טבעי   19854ג/�.5.3.2

 .19.5.2013מיום  6593פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 מגבלות בניה בעיקר(לה בשוליים את נכס נשוא חוו"ד. )התכנית הנדונה מכלי הערה שלנו:

חלק  14-ו 12)חלקות  17084בגוש  1ה מחלק חלקו 17083בגוש  0-15חלקות חלקי חלה על התכנית 

 מנכס נשוא חוו"ד(.

שונה למגבלות  תעשיהתאם לתשריט התכנית נמצא כי חלק מהמקרקעין אשר סומן בייעוד לבה

 בניה.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 מטרת התכנית 

אלון  תעשיהיעוד קרקע להקמת אתר למילוי גז טבעי דחוס וצנרת גז טבעי המוליכה אליו, באזור ה

 תבור. 

 :עיקרי הוראות התכנית  

�תעשיהקביעת שימושי קרקע לאתר מילוי גז טבעי דחוס באזור ה .�

� .קביעת רצועת מעבר להנחת צנרת גז טבעי�

�.קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים�

�.קביעת מגבלות בניה ופיתוח�

�.קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח�

�.קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה�

�.קביעת תנאים להפעלת האתר�

�ת הוראות סביבתיות.קביע�

 ייעודי קרקע לשימושים 

ובנוסף אתר למילוי גז טבעי  12003כל השימושים המותרים בתכנית ג/ 301בתא שטח  – תעשיה 

 בהתאם לתכנית מאושרת. 11-ו 10דחוס. בתאי שטח 

צינורות להובלת גז טבעי בלחץ גבוה בתת הקרקע ומתקנים  –מסדרון תשתיות תת קרקעיות  

 אחרים המשרתים במישרין את מערכת ההולכה ושאינם תחנות גז. 
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 37התאם להוראות תמ"א בבהתאם לתכניות מאושרות החלות על השטח ו – מגבלות בניה ופיתוח

 ב' ביחס לקוי בנין. 

התאם להוראות תמ"א בהחלות על השטח ובהתאם לתכניות מאושרות  – מגבלות בניה ופיתוח ב'

 ב' ביחס לתחום הסקירה. 37

 טבלת זכויות והוראות בניה 

 

בתכנית הנחיות סביבתיות בנושא הפחתת סיכון מחומרים מסוכנים, הפחתת רעש, ביצוע עבודות 

 סמית. יובטיחות המבנים מבחינה ס רהאוויעפר, ניקוז נגר עילי, איכות 

 

 הרחבת תחנת הגז אלון תבור האם הוצאו היתרים מכוחה –הגז הטבעי מערכת הולכת  21137ג/�.5.3.3

 .12.8.2014מיום  6855פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

חלקו הצפון מזרחי של  על חלההתחנה עצמה אינה בתחום נשוא חוות הדעת, אולם התכנית :  הערה

  מתחם נשוא חוו"ד.

 

 �מטרות התכנית 

�המהווה חלק ממערכת ההולכה  ,"אלון תבור" הקיימת �� -הרחבת תחנת ה

 ב'(.37�הארצית )תמ"א

� חיבורה למערכת הגז הטבעי ע"י הוספת קו גז מהתחנה המוצעת לתוואי הגז המאושר

סימון באדום 
להמחשה , חלק 
ממתחם נשוא 

�חוו"ד
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�. 1ב'37בתמ"א 

 :ימתסיבות לצורך בהגדלת התחנה הקי

 תעשיההקמת מרכז אנרגיה המופעל בגז טבעי לצורך אספקת חשמל למפעלים באזור ה

�אלון תבור.

�חיבור למערכת החלוקה בלחץ נמוך. 

חיבור נוסף לתחנת הכוח אלון תבור שישמש לגיבוי תחנת הכוח לייצור חשמל באמצעות גז 

�במקרה עבודות תחזוקה או תקלה בקו הנוכחי. ,טבעי

�חיבור נוסף עבור טורבינה נוספת )שלישית( בתחנת הכוח הקיימת. 

 עיקרי הוראות התכנית : 

 יעוד קרקע לתחנת גז ולצנרת הגז הטבעי בתחום התכנית.�-

 קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים. �-

 קביעת תנאים למתן היתרי בניה להקמת מערכת ההולכה. �-

 כה. קביעת תנאים להפעלת מערכת ההול�-

 קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה. �-

מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת מערכת הולכת הגז �-

 והוראות להסדרת השטח ושיקומו.

 מצב מוצע -טבלת זכויות והוראות בניה 

 

 תנאים למתן היתר בניה 

הטבעי למסמכי תכנון תנאי למתן היתר בניה למערכת ההולכה יהיה אישור רשות הגז 

 הנדסי מפורט למערכת הגז הטבעי בהתאם לחוק משק הגז הטבעי.
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 ת בסביבת הנכס:תכני�.5.4

 2223ג/תכנית תכנית מפורטת( מהווה שינוי למרכז תעשיות אלון תבור )  12003ג/

�10.7.2003מיום  5205פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 נשוא חוו"ד אינה חלק מתכנית זו. –התכנית הינה לצורך בחינת תכנון : הערה שלנו

 .10.7.2003מיום  5205פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

יה רגיל, קביעת ייעודי קרקע והנחיות עשמטרת התכנית הינה שינוי בחלוקה, שינוי סיווג האזור כאזור ת

 נוספות.

 להלן זכויות הבניה שנקבעו:

 

 תכליות ושימושים : 

, מבנים רב תכליתיים, שטחים ומבנים לאחסנה, בניני משרדים שיהתעושרות ל תעשיהמבני  – תעשיהאזור 

מסה"כ השטח המבונה  10%שבמקום ולא יעלו על  תעשיהושירותים מסחריים הקשורים במישרין ל

, שטחים ומתקנים לחניה ותפעול, תעשיהבמגרש, מזנונים לשירות באי האזור, מכונים ומעבדות לשירות ה

 . תצוגה ומנהלה הקשורים לאזור

 תנאי לקבלת היתר בניה :

עמידה בתקני הסביבה ותקני פליטה, הן לאוויר והן למים שייקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה. עמידה 

בתנאי ניקוז ותיעול, שפכים, פסולת, חומרים מסוכנים, חומרים רעילים ומסוכנים, רעש, איכות האויר 

  כמפורט בתכנית. יש להגיש תכנית בינוי למגרש המבוקש.

 

 רישוי .6

 לחוות דעתי.  כנספח א'לפי מידע שנמסר לי מח"ח יצורפו  התחנה היתרי הבניה במקרקעי
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 מצב משפטי .7

 נסחי טאבו �.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: �.7.1.1

  17083 גוש:

  מ"ר 81,496 שטח רשום:

 רשות הפיתוח, בשלמות. בעלות :

 הערות :

 .3.7.1997הערה בדבר אתר עתיקות מיום �-

לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ בהתאם לחוזה חכירה  126הערת אזהרה לפי סעיף �-
�. 3.10.1994מיום 

 14               חלקה:�.7.1.2

  17083 גוש:

  מ"ר 81,776 שטח רשום:

  בעלויות:

 הבעלים החלק 

 קרן קיימת לישראל 112/1344

   רשות הפיתוח 339/1344

  רשות הפיתוח 893/1344

 הערות :

 .3.7.1997הערה בדבר אתר עתיקות מיום �-

  בהתאם לחוזה חכירה  לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ 126הערת אזהרה לפי סעיף �-
�. 3.10.1994מיום 

 12           חלקה:�.7.1.3

  17082  גוש:

  מ"ר 22,677  שטח רשום:

 רשות הפיתוח, בשלמות.  בעלות :

 הערות :

לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ בהתאם לחוזה חכירה  126הערת אזהרה לפי סעיף �-
�. 3.10.1994מיום 

 18                 חלקה:�.7.1.4

  17082 גוש:

  מ"ר 166,549 שטח רשום:

  בעלויות:

 הבעלים החלק 

 לישראל קרן קיימת 112/1344

   רשות הפיתוח 339/1344

  רשות הפיתוח 893/1344

 הערות :

לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ בהתאם לחוזה חכירה  126הערת אזהרה לפי סעיף �-
 . 3.10.1994מיום 
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 19               חלקה:�.7.1.5

  17082 גוש:

  מ"ר 37,611  שטח רשום:

  בעלויות:

 הבעלים  החלק 

  רשות הפיתוח  35830/37611

  קרן קיימת לישראל  413/37611

  רשות הפיתוח  1369/37611

 הערות : 

בהתאם לחוזה חכירה  לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ 126הערת אזהרה לפי סעיף �-
�. 3.10.1994מיום 

 20          חלקה:�.7.1.6

  17082  גוש:

  מ"ר 180,586  שטח רשום:

 רשות הפיתוח, בשלמות.  בעלות :

 הערות : 

לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ בהתאם לחוזה חכירה  126הערת אזהרה לפי סעיף �-
�. 3.10.1994מיום 

�על חלק מהחלקה. 12.11.2007מיום  5737בי.פ.  7 -ו 5הערה על הפקעה לפי סעיפים �-
�הערה בדבר שמורת יער. כל פעולה טעונה אישור שר החקלאות.�-

 23             חלקה:�.7.1.7

  17082 גוש:

  מ"ר 1,703 :שטח רשום

 מדינת ישראל, בשלמות. בעלות :

 הערות : 

לטובת חברת חשמל לישראל בע"מ בהתאם לחוזה חכירה  126הערת אזהרה לפי סעיף �-
�. 3.10.1994מיום 

 הסכמים �.7.2

 בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חברת חשמל לישראל 3.10.1994חוזה חכירה מיום �.7.2.1

 להלן עיקרי חוזה החכירה:

 פרטי המגרש 

 מ"ר 142,660    : השטח

    23, 20, 19, 18, 12חלקי חלקות :    17082    : גוש

  14, 12חלקי חלקות :    17083    : גוש

  1חלקי חלקה  :    17088    : גוש

 10.3.2039ועד ליום  11.3.1990שנים החל מיום  49  תקופת החכירה :

 6919מפורטת מס ג/   לפי תכנית 

 כוח.תחנת   מטרת חכירה: 

 אזור תעשיה.   ייעוד: 

 מ"ר מבונה.  149,793  : קיבולת הבניה 

 ₪  586,420:  הערך היסודי של המגרש 
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�או מלאכה, במידה והחוכר יבקש מהמחכיר הסכמה לשנות  תעשיהמטרת החכירה היא ל

בחוזה החכירה יהיה המחכיר רשאי להתנות את  האו המלאכה שנקבע תעשיהאת סוג ה

 ורך תקופת החכירה.הסכמתו בשינוי א

� הערכה חדשה: המחכיר יהיה רשאי לדרוש דמי חכירה שנתיים לפי הערכה חדשה

 כשהחוכר יבקש הסכמה מהמחכיר להעביר את זכויותיו לפי חוזה זה או בביצוע שינויים.

�.החוכר מתחייב לבקש הסכמה של המחכיר בשינוי ייעוד, שינוי קיבולת הבניה או בפיצול 

�יישא החוכר לבדו בכל המיסים והתשלומים לסוגיהם לרבות היטל  החל ממועד החכירה

�השבחה.

� הארכת החכירה–�

שנים ובתנאי שיודיע למחכיר  49החוכר זכאי להארכת החכירה לתקופה נוספת של �.א

החודשים האחרונים שלפני תום תקופת החכירה על רצונו בהארכתה.  12בתוך 

וג אז לגבי החכרת המקרקעין תנאי החכירה בתקופת החכירה הנוספת יהיה כנה

על ידי המחכיר בסביבת המוחכר ולמטרה של החכירה הזאת  ,מסוג המוחכר

�ובהתחשב בכך שהחוכר שילם עבור בניית המבנים. 

תקופת החכירה תוארך רק לתקופת חכירה נוספת אחת והמחכיר לא יהיה חייב �.ב

קופת חכירה להאריך עוד את תקופת החכירה הנוספת. ואם חוזה החכירה הוא לת

 להאריך את תקופת החכירה.  בנוספת לא יהיה המחכיר חיי

בכל מקרה שבמשך תקופת החכירה ישתנה יעודה של הקרקע עליה בנוי המוחכר לא �.ג

 להאריך את תקופת החכירה.  ביהיה המחכיר חיי

 הארכת תקופת החכירה תיעשה בתנאי שיתקיימו כל התנאים האלה : �.ד

�זה. החוכר מילא את כל תנאי החו���

החוכר יחתום, לא יאוחר מתום תקופת החכירה על חוזה חדש שיכלול את ���

�תנאי החכירה הנוספת כאמור לעיל. 

 

 חברת חשמל בדברת  ןקלמתנספח אחזקה לדרך הגישה  –שכותרתו  2.4.2006מסמך מיום �.7.2.2

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

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

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

 ק"מ.  3
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 גישות השומה  .8

�כללי �.8.1

�גישות המקובלות להערכת שווי של נכסי מקרקעין: שלושקיימות 

 היוון ההכנסות. גישת ההשוואה, גישת העלויות וגישת

 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 

  –התאמות נדרשות )מיקום, גודל, סטנדרט וכד'( 

ולאור התועלות והפעילות י והמקרקעין שבתחומו, במקרה שלפנינו: לאור היות הנכס ייחוד

 .הייחודית 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.

 ותגישת העל

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

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

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

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

 ותכנוניים שנצברו במבנים קיימים. 

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

 לא הובאה בחשבון.בגישה זו והיא 

 גישת היוון ההכנסות

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

 לתקופת חייו הכלכליים. 

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

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

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

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

 (. ���לתקינה השמאית ובכפוף להוראות תקינה חשבונאית ) 17.1תקן 

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

 ההשוואה, לאור שווי המקרקעין שמתקבל ביישום גישת היוון ההכנסות.  
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 המקובלת לבחינת שווי המקרקעין שבנדוןגישת השומה �.8.2

 .הגישה המקובלת לבחינת שווי תחנות כוח הינה גישת היוון ההכנסות

הינה נכס ייחודי המותאם פיזית לשימושים בה והיקף ההשקעה בהקמתה גבוה יחסית. ח וכתחנת 

אולם, בשל מיעוט תחנות ובשל אופי השימוש בה איננה מושפעת בדרך כלל ממיקומה. ישנן מעט 

 בארץ ולכן קשה לבסס את השווי על פיהן.  כוחתחנות 

בנמצא קווים מנחים והנחיות ברורות בניגוד לשימושים מסחריים אחרים, לדוגמא תחנות דלק, אין 

 לחישוב השווי. 

עפ"י גישת היוון ההכנסות, דהיינו על פי ניתוח השווי בהתחשב בהכנסות, ייבחן שווי התחנה 

בהפחתת רווח יזמי ועלויות הקמה. שיטת הערכה זו מקובלת כאשר מדובר על הערכת עסק חי 

 סטנדרטי. 

חשיב ההיוון כמו כן, ת ,של היזם או המשקיעאופיו מושיטת היוון ההכנסות מושפעת מההשקעה 

שינויים קטנים במשתנים יכולים להביא לשינויים עצומים   ןרגיש מאוד לשינויים בהנחות העבודה וכ

 בתוצאה הסופית. 

כפי שנקבע על ידי וועדות הערר שקיבלו את קביעת השמאים כי הדרך הנכונה ובדעה  ילפיכך, הננ

 הינה גישת ההשוואה. להערכת שווי המקרקעין

בהתחשב בהתאמות למקרקעין  אלון תבור תעשיהבפארק ה תעשיהההשוואה תיבחן לפי שווי למ"ר 

  הנדונים, כאמור להלן.

 �
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 גורמים ושיקולים .9

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

 הבאים:

 כללי�.9.1

אלון תבור השוכן בתחומי מועצה אזורית עמק יזרעאל,  תעשיהמיקום הנכס הנדון בפארק ה�.9.1.1

�בין עפולה לכפר תבור.

 . 65גישה ישירה לכביש  –מיקום הפארק הינו אטרקטיבי �.9.1.2

�ומלאכה ושטחי מסחר.   תעשיההפארק כולל תשתיות ציבוריות, שטחי �.9.1.3

�עריכת חוות דעת זו. מועד והקובע הינ  המועד�.9.1.4

�בחינת שווי המקרקעין. –חוו"ד מטרת �.9.1.5

הערכת שווי קרקע לאתר תחנת אלון תבור, הכוללת הערכת שווי פרטנית לקרקע של �.9.1.6

המחז"מ, לקרקע של הט"ג המופעלות בסולר וכן לקרקע הפנויה להקמה באתר בניכוי 

�הקרקע שתישאר בחזקת חברת החשמל. 

 תקפות.אומדן היטל השבחה לאתר הקיים בגין תכניות �.9.1.7

�דעתי הינה לשווי הקרקע בלבד ואינה מביאה בחשבון תרומת המחוברים לשווי.חוות �.9.1.8

�  :כולל את השטחים להלןהדונם  93.5בשטח של  מתחם תחנת הכוח -נשוא חוות הדעת �.9.1.9

שטח מ"ר

76,500

17,000

שטח זמין בדונם

חלק משטח מתחם המסווג לשטח תכנון בעתיד )דונם(

תיאור

�

חוו"ד זו אינה כוללת את שווי במתחם קיימים מבנים שונים המשרתים את תחנת הכוח. �.9.1.10

�המחוברים.

�. 10%הובאה בחשבון הפחתה לשוליות וגודל בשיעור �.9.1.11

לבקשתכם, לא הובא בחשבון הפיתוח הצמוד שקיים בנכס, הגם שיתכן כי רוכש פוטנציאלי �.9.1.12

�יהנה ממנו. 

�בחשבון כי תחנת הכוח מהווה נכס ייחודי בעל סחירות מוגבלת.  הובאלבקשתכם, לא �.9.1.13

וללא התחשבות בהיוון הכנסות לשימוש  תעשיהחוו"ד זו בוחנת את שווי הקרקע בייעוד ל�.9.1.14

 הקרקע בייעוד לתחנת כוח, כמפורט בהרחבה. 

�- משפטי מצב�.9.2

�.שעבוד אומכל חוב  כחופשיותבנכס הוערכו  הזכויותמרמ"י.  חכירה –המוערכות  הזכויות�.9.2.1

ח בהתאם ודונם למטרת תחנת כ 142.66לחברת חשמל חוזה חכירה מול רמ"י על שטח של 

 .תעשיה, ייעוד ל6919לתכנית מפורטת ג/
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)מתקבל  מ"ר 149,793 -כלל שטח המתחם השטח המבונה הניתן לבניה ב –קיבולת בניה �.9.2.2

�מ"ר(. 1,050שטח לבניה לדונם של 

רה אפשרות להאריך את התקופה לתקופה . לחב10.03.2039תקופת החכירה הינה עד ליום �.9.2.3

 שנה. 49 נוספת של 

  חידוש חכירה: �.9.2.4

. 19.11.1998מיום  851הובא בחשבון תשלום לחידוש דמי חכירה לרמ"י כמפורט בהחלטה 

 .13.65%דמי החכירה מבוססים בהנחת יובל חכירה ולתשלום בשיעור של  עורשי

כנת למועד הארכת תקופת החכירה ובהתאם לזכויות ערך הקרקע ייקבע עפ"י שומה מעוד

הבניה עפ"י תכנית בתוקף במועד תחילת החכירה, או במועד מאוחר יותר, ככל שזכויות אלו 

 . רמ"יאושרו ע"י 

באזורים בהם נקבעו ע"י המועצה דמי חכירה מהוונים מופחתים )אזורי עדיפות לאומית(, 

לשיעור דמי החכירה המהוונים המופחתים שנקבעו  ון לפי החלטה זו ויותאמוויופחתו דמי הי

 החלטה.עפ"י האמור בבאותו אזור 

לאור אופי השימוש במקרקעין. לא הובאו בחשבון הטבות לאזורי עדיפות.  הערה שלנו:

 בא בחשבון תשלום רגיל ע"פ המקובל באזורים עירוני.ובחוו"ד זו י

 - תכנוני מצב�.9.3

ועל פיה  6919ר החוזה הינה ג/ושחלה בעת איש כאמור, בהתאם לחוזה החכירה, התב"ע�.9.3.1

�.חשמל�ייצור�ליחידות�אתרהמתחם מסווג כ

את אשר מבטלת תחנת כוח פנים ארצית אלון תבור ל 9/ב/10תמ"א המתחם הנדון נקבע ב�.9.3.2

יחידות ייצור חדשות בנוסף לשתי ונקבע כי תותר הקמה ל 2לתמ"מ  6שינוי  6919תכנית ג/

בשני מתחמי ייצור  מגוואט. 600 -יבולת הספק הייצור תהיה כיחידות הייצור הקיימות, ק

   ומתחמי ממשק נוספים כתמיכה לתחנה כמפורט בפרק תכנוני.

 א"תמדונם המסומן כשטח לתכנון בעתיד ע"פ  17בתחום תחנת הכוח נמצא שטח של כ �.9.3.3

�. שטח זה יוערך בדחייה.9'/ב/10

אלון ר רצועת הצינור בתחום תחנת הכוח מסומן צי, בחלק מהמתחם 37בהתאם לתמ"א �.9.3.4

 תבור. 

מתחם האתר למילוי גז טבעי התכנית חלה רק על חלקו הצפון מזרחי של   19854ג/בתכנית �.9.3.5

�.מגבלות בניה בעיקר, נשוא חוו"ד

מרכז תעשיות אלון תבור )תכנית מפורטת(  12003ג/תכניות החלות בסביבה ולפי תכנית �.9.3.6

, נקבע כי תותר בניה בהיקף של עד 2003ר אושרה בשנת אש 2223ג/תכנית מהווה שינוי ל

200%. 

לעיל. יצוין כי הערכת השווי הינה ביחס לקרקע ריקה ופנויה  6בפרק "י האמור עפ - רישוי�.9.3.7

�בייעוד לתעשיה ע"פ התכנון הקיים.
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 , בחינת ההשבחה לתכניות המאושרות.היטל השבחה צפוי�.9.4

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

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

 אישור התכנית.

 לעיל. 5בתחנת כוח אשר פועלת עפ"י מספר תכניות תקפות, כמפורט בפרק יש לזכור כי המדובר 

 לחוות דעתי.  6בפרק במשך השנים ניתנו היתרי בניה רבים לתחנת הכוח כמפורט 

 להלן בחינת ההשבחה לתכניות השונות:

� /התכנית הינה חלק מחוזה החכירה ולפיה נקבע כי המתחם הינו לטובת ייצור  - 6919תכנית ג

 חשמל ולהספק כמפורט. כמו כן, חוזה החכירה כולל קיבולת בניה.

� קיימת החלטת ועדת ערר לפיה אין לגבות השבחה בגין התכנית הנדונה. -  9/ב/10תמ"א 

� הולכת צינור גז בתחום המתחם הנדון. כאמור, התכנית מייעדת חלק  -/ב' 37תמ"א

בדעה כי תכנית זו אינה משביחה את  ימהמקרקעין לטובת צינור להולכת גז טבעי. הננ

 המקרקעין.

 ים:הערכת השווי תתבסס על העקרונות הבא�.9.5

וכן ממכרזי רמ"י בהם נמכרו מגרשי תעשיה בישובים  העסקאות השוואה מהסביבה הקרוב�.9.5.1

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

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

�אלון תבור והן בתחנות כוח פרטיות מרוחקות.  תעשיהשכירות הן באזור ה

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

נו בדעה נעקב מגבלת שימושים וסחירות מוגבלת. ה 15%בחשבון הפחתה בשיעור של  ההובא�.9.5.4

�בל למספר מועט של רוכשים.גח הינו מווכי מתחם המסווג לתחנת כ

לאור העובדה כי בסביבת הנכס קיימים אזורי  10%בחשבון הפחתה בשיעור של  ההובא�.9.5.5

�תעשיה אשר נהנים מהיותם חלק מאזור עדיפות לאומית.

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

�₪.    950 –)כולל  פיתוח(  תעשיההובא בחשבון שווי מ"ר מבונה ל�.9.5.6

�נבחנה השפעת אתר עתיקות וזיהום קרקע.לא �.9.6

�נכס מסוג זה.בהערכים בשומה אינם כוללים מע"מ כנהוג �.9.7

  – שטח לבניה�.9.8

 מ"ר.  149,793כאמור, לחברת חשמל חוזה חכירה לפיו ניתן לבנות על כלל השטח סך של 

 מ"ר   98,175 ון שטח בניה לניצול על תא שטח זהכמפורט מעלה יובא בחשב

 מ"ר לדונם(. 1,050���דונם  93.5) 

�חוות הדעת ערוכה על פי הלוגיקה כי השטחים המבונים מתחלקים באופן יחסי בין כלל שטח הקרקע. �.9.9
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  תעשיה –תוני השוואה נ .10

למ"ר. ₪  25 -₪  24 –אלון תבור  תעשיהמחירי שכירות מבוקשים באזור ה 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 :  תעשיהבאזור ה תעשיהמכרזי קרקע ל�.10.2

ממוקם בחלק המערבי של  תעשיהזורית גלבוע. אזור המדובר בישוב קהילתי אשר שייך המועצה הא

 היישוב. 

 האזור מוגדר כאזור עדיפות לאומית ב'. 

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

 הבניה תתאפשר בשלוש קומות.

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

979 490₪ 894,329₪ 520,695₪ 373,634₪ ₪        20856318271,827א"ת גן נר

1,527 763₪ 2,243,265₪ 1,642,220₪ 601,045₪ ₪        429392,939חלקות שונות

529332,933        ₪ 599,818₪ 777,777₪ 1,377,595₪ 470₪ 939

923622,362        ₪ 475,682₪ 611,111₪ 1,086,793₪ 460₪ 920

1211871,187        ₪ 242,749₪ 655,555₪ 898,304₪ 757₪ 1,514

1312131,213        ₪ 248,067₪ 396,034₪ 644,101₪ 531₪ 1,062

1422462,246        ₪ 459,322₪ 688,888₪ 1,148,210₪ 511₪ 1,022

1524072,407        ₪ 492,248₪ 777,777₪ 1,270,025₪ 528₪ 1,055

1614391,439        ₪ 294,285₪ 701,000₪ 995,285₪ 692₪ 1,383

1711751,175        ₪ 240,295₪ 562,888₪ 803,183₪ 684₪ 1,367

₪ 588₪ 1,177  ממוצע

�:  מגידו, צומת אליקים בקרבה ליקנעם תעשיהבאזור ה תעשיהמכרזי קרקע ל�.10.3

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₪ 2,220,462180%2408.42408.4₪ 609,351₪ 1,611,111₪ 1338₪תעשייהשפרעם20/08/2017צפ/102/2017

1,049 996.53₪ 4,142,56295%3949.153949.15₪ 1,323,744₪ 2,818,818₪ 4157₪תעשיה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,078 1,024.44₪ 4,086,48095%3789.553789.55₪ 1,270,246₪ 2,816,234₪ 3989₪תעשיה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,122 1,065.94₪ 4,386,33295%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₪ 1,680,841₪ 4,620,555₪ 5247₪תעשייה ומסחרמגידו30/07/2017צפ/67/2017

875 1,050.21₪ 5,397,004120%6166.86166.8₪ 1,636,449₪ 3,760,555₪ 5139₪תעשייה ומסחרמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,020 1,172.99₪ 10,515,845115%10309.7510309.75₪ 2,854,790₪ 7,661,055₪ 8965₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,456.06 6,041,19795%3941.553941.55₪ 1,321,197₪ 4,720,000₪ 4149₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,080 1,026.00₪ 4,240,45695%3926.353926.35₪ 1,316,102₪ 2,924,354₪ 4133₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,004 1,154.84₪ 7,315,895115%7285.257285.25₪ 2,017,301₪ 5,298,594₪ 6335₪תעשייה ומלאכהמגידו30/07/2017צפ/67/2017

1,379.24 1,655,082₪ 310,082₪ 1,345,000₪ 1200₪תעשייה ומלאכהטבריה04/12/2016צפ/36/2016

1,378.30 1,655,341₪ 310,341₪ 1,345,000₪ 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 �.10.4

� 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%תעשיה בהיקף של 

 ₪. 1,317מ"ר מבונה של 

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

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

 ₪. 1,200משקפת שווי מ"ר מבונה של 

� תמ"ר לבני 3,920עילת בשטח של  םנמכר מגרש תעשיה ביקנע 02/08/2015מכרז רמ"י מיום 

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

 ₪. 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 3,843עילת בשטח של  םנמכר מגרש תעשיה ביוקנע 02/08/2015מיום מכרז רמ"י 

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

 ₪. 743של 

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

העסקה משקפת שווי ₪.  3,540,000עיקרי תמורת  80%ה בהיקף של שטחי תעשי תמ"ר לבני

 ₪. 773מ"ר מבונה של 

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

� מועד ₪.  750 –)כולל פיתוח(  תעשיה בונה. שווי מ"ר מ19269/114, גו"ח אריה אריאל בסחנין

�.2015קובע 

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

 .2015מועד קובע שנת ₪.  480 -שווי מ"ר קרקע של כ

�35 תעשיה. דמ"ש ל17532/76-77החרושת ג' נצרת עילית, גו"ח  תעשיהעאטף עאלם באזור ה  ₪

�. 2014מועד 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 ₪,  470 תעשיהשווי מ"ר קרקע ל 17510/54ריינה, 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 

 . �� ₪ 900מ"ר מבונה בסך של 

������������������������������
��למיקום הנכס. 5%למ"ר מבונה בהתאם לקיבולת בחוזה, בהפחתת ₪  �����
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  השווי  תחשיב .11

93.5
1,050           

98,175         

76.5
1,050           

80,325         

17
1,050           

17,850         

שטח במ"רייעוד
שווי מ"ר 

מבונה
סך שווידחייהמקדם שווי

72,292,500 9001.00₪ ₪    80,325תעשיה - קומת קרקע

14,571,429 9001.000.91₪ ₪    17,850תעשיה/ תכנון בעתיד / קומת קרקע

₪ 86,863,929

10%₪ 78,177,536

10%₪ 70,359,782

-₪ 4,300,000

₪ 66,060,000

הפחתת תשלום לחידוש דמי חכירה רמ"י ) לתקופה נוספת(

תחשיב

סך שווי

אי הכללה באזור עדיפות לאומית

סך שווי במעוגל לאחר הפחתות

הפחתות

הפחתה לגודל ושוליות 

תחנת כח

שטח מתחם בדונם
שטח בניה לדונם ) לפי קיבולת בחוזה חכירה(

סך שטחלבניה במתחם

שטח זמין בדונם

חלק משטח מתחם המסווג לשטח תכנון בעתיד )דונם(

סך שטח לבניה עתידית ) ע"פ תמ"א 9/ב/10(
שטח בניה לדונם ) לפי קיבולת בחוזה חכירה(

שטח בניה לדונם ) לפי קיבולת בחוזה חכירה(
סך שטחלבניה במתחם

 

 

 

 סיכום .12

למועד לבקשת מזמין חו"ד  עבור תחנת כח. המקרקעין שוויאת  כיםערימ והאמור לעיל, הננ לאור

 ₪.  66,060,000בסך חוות דעת זו  עריכת
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 הצהרות .13

�הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס, בבעלי הזכויות או במזמין חוות הדעת.  �-

מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך חוות הדעת הוכנה עבור מזמינה בלבד. אין היא �-

עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בחוות הדעת נאסר על כל צד שלישי, אשר איננו מזמין חוות 

�הדעת ועורך חוות הדעת לא יהיה אחראי לכל הסתמכות כלשהי כאמור.

�הננו מצהירים כי למיטב ידיעתנו העובדות עליהן מבוססת חוות הדעת נכונות.�-

ים כי המידע המשפטי המוצג במסמך זה, הינו המידע המשפטי עליו מבוססת הננו מצהיר�-

 השומה.

 הניתוח והמסקנות מוגבלים להנחות ולתנאים המפורטים לעיל.�-

�הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע המתאים לביצוע הערכה זו. �-
 

 

 

 

 ובאנו על החתום, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  צ'צ'יק  –יעל רוזנברג                  אריה קמיל 

   שמאית מקרקעין           מאי מקרקעיןש
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 32מתוך  31 עמוד
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