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� 14.10.2020       :   תאריך     
 6773ש/              סימוכין:         

 לכבוד
 רשות החשמל

 , 7בנק ישראל רחוב 
 . 51104 ירושלים

      
אומדן שווי  - (יתתטהיפו)מבוססת הנחה שומת מקרקעין  הנדון:

 ונתיב גישה 6ייצור אזור , 52 אזור ייצור, 1לתעשיה ביעודקרקע, 
 ממתחם תחנת הכח רמת חובב. ,חלק .7

  . 39774בגוש  12 וחלק מחלקה 11 -ו 10 חלקות 
 .מרמ"יחכירה מהוונת : נישומות זכויות  

 

 
 

 
                                                             

 יעוד הנכס הינו תחנת כח ולא תעשיה.��
 השטחים ומספרם הם עפ"י הסכם המכר )טיוטא(.הגדרת  2
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 כללי�.1
 

שווי זכויות החכירה המהוונות מקצועית, לעניין אומדן  מגיש בזאת חוות דעת ילבקשתכם, הננ
בשוק החופשי בקריטריון  ,הלתעשייקרקע ביעוד כי ה  3(היפותטית)הנחה  מבוסס שבנדון  בקרקע

עריכת התחשבנות בין רשות החשמל לבין למטרת , הפנוי הריק כשהיאשל קונה מרצון ממוכר ברצון, 
תשולם תמורה לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: חברת חברת החשמל לעניין ערך הקרקע בגינו 

 .המכירה של תחנת הכוח רמת חובב בהליך של מכרזהליך ( במסגרת או חח"י החשמל
 

 :  הנחות השומה
� ללא כיום במצבה כולל פיתוח ,מרכיב הקרקע בלבדשווי כל ספק השומה נערכה ל הסרלמען ,

 ולא לשווי המקרקעין כולל מחוברים.  מחוברים
� קרקע לפי שווי הונקבע  יתתטהיפוהנחה בהתאם להנחיות מזמין השומה, ערך הקרקע מבוסס על

עסקאות השוואה ע"ב  כחלנכס ביעוד לתחנת  לא נקבע ערך קרקע ,. לבקשתכםהלתעשייביעוד 
היוון הכנסות,  בגישת שווי התחנה,, דהיינו "עסק חי"תחנת הכח כאו כערך שיורי של לתחנות כח 

�. או שווי תמורת המכירה בניכוי רווח יזמי ועלות הקמה עלות הקמהו בניכוי רווח יזמי
�בשיעור  עם אפשרות ניצול של מבנה בתכסית מרבית  מהוונותלזכויות חכירה  נערך אומדן השווי

לא הבאתי  משטח המגרש )בדומה ליעוד מלאכה באזור תעשיה נאות חובב הסמוך(   50%של 
לעומת דמי היתר בגין  ,"(רמ"ילרשות מקרקעי ישראל )להלן : "צפויים  בחשבון תשלומים

 נוספת. לתקופהחכירה ה יחוזקיבולת הבניה החוזית ודמי היוון עבור הארכת 
� לעניין שווי רשות מקרקעי ישראל )להלן: רמ"י(תואם את עמדת  אינוערך הקרקע בגישה זו 

מול רמ"י או הגשת השגה או קביעת שווי הקרקע  תתדיינוהקרקע ואינו יכול להוות בסיס לה
 .או להגשת שומה נגדית להיטל השבחה עבור הרוכש התחנה

�לעניין חלוקת  השווי הינו מבוסס הנחה לצורך התחשבנות בין רשות החשמל לבין חברת החשמל
 ., בהתאם להנחיית מזמין השומהתמורת המכירה

� בהתאם לתשריט ארנונה של  שנמסר מחברת החשמל על המידע החלקי מבוססתקיבולת הבניה
היקף השטח ו . )לא נמסרה מפת מדידה של השטחים הבנוייםהמועצה המקומית נאות חובב

 (.הבנוי הסופי אינו ודאי
� בנוסף, הנחתי כי לכל השטחים הבנויים בנכס נמצא היתר בניה כדין מאושר ע"י רמ"י וע"י

מרחב תכנון המחוזית לתכנון ולבניה  הועדהאו  "חובבנאות " הועדה המקומית לתכנון ולבניה
וכי אין חשיפה לתשלום דמי היתר ו/או דמי שימוש עבר בגין שטחים בנויים  מחוז דרוםמקומי 

 ללא היתר.
�( כתחנת כוח מהווה 5אזור יצור הנמכר ) נכסהעפ"י מידע שנמסר לי השימוש הנעשה בחלק מ

מוש המותר בחלק זה של הנכס עפ"י הסכם מבחינת רמ"י הפרה של הסכם החכירה. השי
)הפרשי  תחנת מיתוג ולא תחנת כוח ולכן תחול בגינו חובת תשלום דמי שימוש עבר הינוהחכירה 

חשיפה זו אינה מובאת  .בגין שינוי שימוש ותשלום דמי היתר מיתוג לעומת תחנת כח(תחנת שווי 
 בחשבון השומה.

� השבחה בגין המכר יחול על חברת החשמל. נכון השומה נערכה לנכס מושבח בהנחה כי היטל
 למועד עריכת השומה לא נמסר לי אישור על חבות או תשלום היטל השבחה.

�טיפול בגין זיהום קרקע. בדומה למצב בו נמסרה  השומה נערכה מבלי להביא בחשבון עלות
 הקרקע לחברת החשמל. קיומה של הנחה זו אינו ודאי.

�לרבות עתודת הקרקע בשטח  לתחנת הכח לשטחים הנלווים שווי/פוטנציאל לא נקבע ערך קרקע
�השטח הנ"ל אינו מהוהה חלק מהממכר. דונם היכולה לשמש להרחבת תחנת הכוח. 35.5 -של כ

                                                             
אשר משפיעה על שווי הזכויות  יתתטהיפושומת מקרקעין שבה קיימת, על פי בקשת מזמין השומה. הנחת עבודה  1לפי תקן  �

של הזכויות, אלא, השווי  "האמיתי"(" איננו השווי תההיפותטישווי הזכויות הנקוב ב"שומה מבוססת הנחה ) �שומותיהנ
��המבוקשת )שאינה מתקיימת במציאות במועד הקובע( ההיפותטיתהתאורטי בכפוף להנחה 

�
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�
�בגין הממכר הנובעת מדרך גישה   לא הבאתי בחשבון אפשרות לדרישה תכנונית להסדרת תב"ע

( נמכר לתחנת הכוח 2( המצויה בתחום שטח המיועד לתחנת מיתוג, חלק משטח תחנת מיתוג )ג7)
דרך שטח המיועד לרצועת  6לאזור יצור  5ללא שינוי יעוד וללא פיצול מגרש. מעבר בין אזור יצור 

� מעבר ללא סימון מעבר של דרך בתחום התב"ע.
�( לא הבאתי בחשבון אפשרות להגדיל את היקף יצור המה )קרקע ביעוד לתעשיילאור הנחיית השו

מגה  1,137 -מגה וואט בהתאם לתב"ע בתוקף לעומת כ 1,220 -החשמל בתחנה עד להספק של כ
�וואט בפועל.

� .קיימים פערים בשטח המתחם הכולל בין חוזה החכירה לבין התב"ע, לבין מפות המדידה
דונם. עלות הסדרת הפערים בשטחים תחול  128.763 -בשטח של כ השומה נערכה למתחם קרקע

�על חח"י.
�המצויה באזור  הלא הבאתי בחשבון השומה, הטבות בתשלומים לרמ"י בגין קרקע ביעוד לתעשיי

�עדיפות לאומית א'.
�.לא הבאתי בחשבון שימוש ברצועת הניקוז למתקן טיפול שפכים�
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� 14.05.2020 ביום, , שמאי מקרקעיןשמואל שרון ואוריאל נמירנערך ע"י ובסביבה ביקור בנכס .
 –עמוס מימון, מתאם מכירה חח"י. בעת הביקור נכחו מר אלירן אלפסי הנכס הוצג ע"י מר 

�רשות החשמל. –נציגי חח"י והגב' ליאת נחמיה  –שמאי חח"י, מר אבנר קציר ומר בוקי בן עמי 

�לעניין תב"ע החלות על  הקרקע. קבלת מידע תכנוני�

� ולבקשתכם  )שווי קרקע בלבד( לי מחברת החשמל. לאור מטרת השומה נמסרוהיתרי הבניה
�לענין היתרי הבניה. ורמ"י לא נערכה בדיקה מול הועדה המקומית

 
 בנכס. מועד הביקור ,14.05.2020 -המועד הקובע לשומה

 
 עיינתי במסמכים הבאים:לצורך עריכת השומה 

�נסחי רישום, העתק מפנקס הזכויות, עפ"י מידע שהפקתי באמצעות האינטרנט.�.1
�חוזי חכירה.�.2
�.26.08.1979תשריט + תקנון מיום  125/03/11תוכנית בניין עיר מס' �.3
�.11.12.1988תשריט + תקנון מיום  1/125/03/11תוכנית בניין עיר מס' �.4
�.30.04.1997תשריט + תקנון מיום  8/ב/10מס' מ"א ת�.5
�.08.08.2002תשריט + תקנון מיום  1/8/ב/10תמ"א מס' �.6
�.12.10.2008מיום תשריט + תקנון  2/8/ב/10תמ"א מס' �.7
�(. גובלת לנכסתוכנית זו ) 24.07.2013מיום תשריט + תקנון  275/03/11תוכנית בניין עיר מס' �.8
�.היתרי בניה כפי שנמסרו לעיוני ע"י חח"י�.9

�.מסמך חח"י בדבר הטיפול מול רמ"י – 18.05.2020סטטוס עדכון מיום �.10
מסמך כולל תרשימים של מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  –שטחים לחיוב ארנונה �.11

�.27.11.2019מתאריך 
 



 

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��6969604�יפו-תל אביב , 24  מגשימיםרחוב 

  03-6410021פקס.   03-6429270טל. 
                             6139301תל אביב  39372כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 

  office@sharon-s.co.il������������������� 

�
�סקר קרקע.�.12
�.12.03.2020טיוטת הסכם למכירת מתקני רמת חובב מיום �.13
�.12.05.2020טיוטת הסכם למכירת מתקני רמת חובב תרגום מיום �.14
�.18.09.2016מיום  98/2016בש/תוצאות מכרז רמ"י �.15
�.20.03.2016מיום  282/2015בש/תוצאות מכרז רמ"י �.16
�.16.12.2019מיום  266/2019תוצאות מכרז רמ"י בש/�.17
�.ם מכריעים והחלטות ועדת השגות למגרשי תעשיה ברמת חובב ובנאות חובבת שמאיוהחלט�.18
 עפ"י לוח שע"מ.נאות חובב ב תעשייהדיווח עסקאות במקרקעין למגרשי �.19

 (והחלטות רשות החשמל החלטת ממשלההמכר ) עסקת�.2
 

�  03.06.2018  מיום 3859החלטת ממשלה 

 
 

 
 

� :נספח א' להחלטת ממשלה 
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�   15.05.2018מיום   (1) 1253  רשות החשמלהחלטת 
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�  העלות המופחתת המוכרת של האתר למועד המכירה במיליוני עפ"י מידע שנמסר לי מחח"י₪:�

 

 
 

� אסדרת פעילות יחידות היצור באתר רמת 23.12.2019מיום   (57211) 11  רשות החשמלהחלטת . 
 חובב לאחר מכירת האתר על ידי חברת החשמל.  
 

� 06/2020עפ"י פרסומים בעיתונות מחודש :�� היא הזוכה במכרז  ���������������������
אדלטק חברה למכירת תחנות הכוח של החברה ברמת חובב. מדובר בשותפות מוגבלת הכוללת את 

מקבוצת אדלקום בשליטת אורי אדלסבורג ושיכון ובינוי. ההצעה הכספית של הקבוצה עמדה על 
. קבוצת אדלקום שותפה בבעלות על תחנת הכוח הפרטית דוראד והקימה בשנים  ₪ 4,256,500,018

 �האחרונות תחנות כוח נוספות במפעלים
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 פרטי הנכס�.3
 נסחי רישום מקרקעין:

 
 : זכויות חכירה

 
 . והנחות השומה הבהרה של חח"יה למסמךחכירה מהוונות, בהתאם  : נישומותזכויות 

 שטח נישום ממכר:
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 הממכר:

 
 יחידות יצור. 9בתחום תחנת הכח : 4יחידות יצור

 
 שטח בנוי : לפי תשריט ארנונה.

 
 .14.05.2020המועד הקובע לשומה:    

 מקומית תעשיתית, נאות חובב.מיקום : תחנת הכח רמת חובב, מועצה 

 
 

                                                             
 לידיעה בלבד לא נקבע ערך כלכלי. 4
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  הסביבה, הקרקע והנכסתאור �.4

 תיאור הסביבה����

. רשות מקרקעי ישראל ובניהול מדינת ישראלמתחם קרקע בבעלות  חלקמהווה הנכס הנישום 
 חוזי)לפי  ותחנת כוח , רצועת ניקוזמתחם הקרקע מוחכר לחב' החשמל למטרת תחנת מיתוג

 החכירה(. 

ק"מ מזרחית  1 -ק"מ דרומית לעיר ב"ש, כ 10 -, כ40מתחם הקרקע ממוקם מזרחית לכביש מס' 
, הינו הסמוך 40מס'  כביש חובב. נאות המזרחית לאזור התעשייצפונית ק"מ  2 -וכ 40לכביש מס' 

 באר שבעי של דרוממקשר בין חלקה הגדולים במרבית שעות היממה ומוביל נפחי תנועה ו ארצי
 ישובי דרום הנגב.לבין 

 

 
 
 

מגורים של תושבי הפזורה הבדואית לצד שטחים פתוחים במבני  הסביבה הסמוכה לנכס מתאפיינת
)בעיקר חלקו המזרחי  כביש הגישה לנכס וחלק מהמתחם .חלק מהשטחים מעובדיםנרחבים. 
 נמצא בסמיכות לבתי מגורים. והצפוני(

המועצה התעשיתית "נאות חובב". יחד עם זאת, הנכס נכלל מונציפאלית ותכנונית בתחומה של 
 הנכס אינו נמצא פיזית בתחום אזור התעשיה ואף מרוחק ממנו.

מעמד מוניציפלי באזור הדרום  סרח–נכללה בתחום שטחי גלילי התחנה  2018עד לשנת יש לציין כי 
 .רמת בקע

המוביל אל שער כניסה ופניה מזרחה באמצעות כביש אספלט  40הגישה לנכס אפשרית מכביש מס' 
  קיימת גישה משני מסלולי התנועה. הנמצא בחלק הצפון מערבי של מתחם תחנת הכח.

 , קו מים של מקורות, 40חלקי וכולל בין היתר: כביש גישה מכביש מס'  הפיתוח הסביבתי 
 חשמל ומערכת ביוב פנימית בלבד.  
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 )ללא קנ"מ(: ������צילום הסביבה מתוך אתר 

 
 

נכלל באזור עדיפות לאומית א' לפי החוק  נאות חובב )רמת חובב לשעבר( אזור התעשייה
 לעידוד השקעות הון.

כמוקד מרכזי לפיתוח התעשייה  1975אזור התעשייה הוקם על ידי ממשלת ישראל בשנת 
הכימית ותעשיות כבדות אחרות. המניעים להקמתו היו: הרחקת סיכוני התעשייה הכימית 

 אוכלוסייה בבאר שבע, והצורך בפיתוח מקורות תעסוקה לתושבי הנגב. מריכוזי ה

 11,000 –דונם והוא מספק פרנסה לכ  80,000 –שטח הפארק כ  עפ"י נתוני המועצה המקומית 
בא"ת  מיליארד דולר בשנה.  4 –משפחות. היקף הייצוא של כלל המפעלים בפארק נאמד בכ 

כגון: "תרכובות ברום", "מכתשים",  כימיתה מתחום התעשיה בעיקר מפעליםפועלים 
 "טבעטק", "כימאגיס", "החברה לשירותי איכות הסביבה", "מקסימה" ועוד.

 

 
 

���������� 
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חלקית , "נאות חובב" השהינו מבודד ביחס לאזור התעשיי במתחם ובאזוררמת הפיתוח 
נקודת מים של מקורות ומתקן עד למתקן,  40וכוללת בין היתר : כביש גישה מכיוון כביש מס' 

מחוץ למתקן לטובת אספקת  �� גז כמו כן, קיימת תחנת ביוב עצמאי בתחומי תחת הכוח.
עפ"י תב"ע בתוקף קיים כביש גישה מתוכנן לחלק המזרחי של התחנה ) תחנת הכח החדשה(  גז.

  שטרם נסלל.
 

�תחנת הכוח רמת חובב כללי.����
 

�לישראל.חברת החשמל  ארציות של-פניםהאחת מתחנות כוח היא   תחנת הכוח רמת חובב
נאות  לאזור התעשייה יתמזרח צפוניתממוקמת כאמור ו הוקמה בסוף שנות התשעים התחנה

 �ק"מ מדרום לבאר שבע 10-כ�חובב
 

, גדל והעליה ברמת החיים�לשעבר חבר העמיםהעלייה ממדינות  בעקבות�,90-שנות ה בתחילת
 ן כל התחנות הקיימות בישראל פעלומאוד הביקוש לחשמל. עד לאותו זמ

והוקמו לאורך חוף הים התיכון. כדי לטפל בהגברת הביקוש הוחלט על �קיטור תבטכנולוגי
. במערך (שיפעלו באמצעות טורבינות גז פנים ארציותתחנות כוח ) בניית מערך טורבינות הגז
וגיית קירור המבוססת על קירור באוויר, מה שאפשר למקם את הגז נעשה שימוש בטכנול

שטחה של תחנת כוח מסוג זה הוא  ,התחנות גם בפנים הארץ ולא רק בסמוך לחוף הים. כמו כן
מהשטח הנדרש לתחנת כוח פחמית, ולכן הקמת תחנות אלו התאפשרה על שטח קטן  קטן יותר

 מזה הנחוץ לתחנת כוח קיטורית. 
אלון ��חגית��רחבה זו נבנתה תחנת הכוח רמת חובב וכמו כן התחנותה תכניתבמסגרת 

 �גזרו�צפית��תבור
ארבע טורבינות גז תעשייתיות, המוסקות  בשלב הראשון בתחנת הכוח רמת חובב הוקמו

��90-שנות ה שהחלו לפעול באמצע�מגוואט 430בהספק כולל של �סולרב
� פרסמה חברת החשמל מכרז להקמת תחנת הכוח נוספת באתר על ידי יזם פרטי 1998בשנת 
, לאחר שכבר החלה בהקמת התחנה, 2003זכתה במכרז, אך בשנת �האחים עופר חברת

ידת ייצור , אישר דירקטוריון חברת החשמל הקמת יח2007בשנת  .החליטה לבטל את פרויקט
, שילמה חברת 2009בשנת �החשמל. חירום למשק  תכניתבמחזור משולב במתחם במסגרת 
( הוקצה לחח"י 6ה ושטח הקרקע )אזור יצורההשקע בגיןות החשמל לאחים עופר החזר הוצא

  �ע"י רמ"י בפטור ממכרז
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-90_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%92%D7%96%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-90_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA
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 : נתונים
 

 
 
� : מגה וואט. 1,137סה"כ  הספק יצור מותקן�
� מגה וואט. 1,220:  לפי תב"ע סה"כ  הספק יצור�
� : 9יחידות יצור. 

�2יצור מחז"מ:  יחידות. 

� :מגה וואט. 701הספק מחז"מ�
�גז )דלק ראשי( וסולר )דלק משני(�מקור אנרגיה��
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 מתחם תחנת הכוח. - הקרקעכללי תאור ����
 

עפ"י  5מ"ר 429,252 -של כ כולל מתחם קרקע בשטח  תחנת כוח רמת חובב משתרעת על שטח
 .בהתאם למסמכי המכרז המידע שנמסר מחברת החשמל

בגוש  12 -ו 11, 10, 7 כחלקותהבעלות בקרקע רשומה ע"ש מדינת ישראל.  המתחם ידוע גם 
39774. 

 מ"ר. 253,551 -שטח המתחם המגודר בפועל עפ"י מסמכי המכרז תואם פרצלציה ומסתכם בכ
 מ"ר. 253,612 -מסתכם בכ שטח המתחם עפ"י מפת מדידה שנערכה ע"י מודד חח"י

 .  6מ"ר 251,950 -שטח המתחם המוחכר מרמ"י קטן יותר ומסתכם בכ
 

 להלן טבלה מרכזת את שטח המתחם לפי חלופות מדידה שונות שהוצגו בפני:
 

 
 .בשטח/ואו חריגות  מפערי מדידה ו/או מיקום הגדר להערכתי נובעהפער בין השטחים            

 
 :חוזי חכירהלעומת  /שטח מגודרלפי פרצלציה את השטחיםלהלן טבלה המרכזת 

 

 
 

 מתחם התחנה בעל צורה גיאומטרית דמוית מלבן לא מושלם. 
 פני הקרקע במתחם מיושרים.

 .40התחנה עם כביש מס'  מתחםהגישה למתחם באמצעות כביש פנימי המקשר את 
קיים כביש היקפי מתוכנן נוסף לחלק המזרחי של התחנה  המתחם מגודר לאורך כל היקפו.

 שטרם נסלל.
 
 
 
 

                                                             
 השטח המגודר תואם פרצלציה לפי מפה שצורפה למכמסי המכרז��
 חוזה החכירה אינם כוללים את כביש הגישה למתחם. 6

��������������������
��������������������
��������������������

��������������� �
���������������
������������������ �

����������

���������������������
��������

����
������
����

����

�����������
�����������

���������������������� ��������� �
������������������������� ��������� �
������������������������ ��������� �
������������������������� ��������� �

��������������������� ��������� �



 

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��6969604�יפו-תל אביב , 24  מגשימיםרחוב 

  03-6410021פקס.   03-6429270טל. 
                             6139301תל אביב  39372כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 

  office@sharon-s.co.il������������������� 

 
 

 תשריט מתחם תחנה לפי חח"י:
 

 
 

שונות  בתקופותשנחתמו נפרדים חוזי חכירה  5זכויות חברת החשמל במתחם הינם מתוקף 
 .ולמטרות חכירה שונות

 
 תמצית נתונים חוזי החכירה:
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 7 -מחולק למיועד לפי תב"ע בתוקף לתחנת כוח, תחנות מיתוג ורצועת ניקוז. המתחם  המתחם 
בהתאם להוראות   יעודים מגרשים כולל מגרש משנה(, בהם ניתן להקים מתקנים 9שונים ) מגרשים
 התב"ע.

 
�להלן ריכוז המגרשים במתחם תחנת הכוח לפי תב"ע בתוקף :

 

מגה  1,220של  כולל  בהספק יחידות יצור חשמל  9במתחם  להסדירעפ"י תב"ע בתוקף ניתן 
 וואט 

לפי תב"ע בתוקף: להקים במתחםלהלן פירוט מתקני היצור אותם ניתן   

�

������������������������������������������

�����������������������������������
����������������������������������������

�����������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

����������

����������������

����
�������
�����
����

� ������������

����������������������������
��������������������������������������

�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������������������������
��������������������
��������������������
���������������������
���������������������
��������������������

�������������� �



 

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��6969604�יפו-תל אביב , 24  מגשימיםרחוב 

  03-6410021פקס.   03-6429270טל. 
                             6139301תל אביב  39372כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 

  office@sharon-s.co.il������������������� 

 

יחידות יצור  7 -ו 6מגה וואט באזור יצור  350יחידות יצור בהספק של   2 -מתקני היצור נחלקים ל
 . 5מגה וואט באזור  850של  כולל בהספק

לשטחים המשמשים בפועל את תחנת הכוח קיימים שטחים נוספים עפ"י תב"ע בתוקף בנוסף, 
 ושטחים נילווים.  המהווים עתודת שטח למתחם התחנה

, שלא נסללה 6לאזור יצור  דונם 16.6 -בשטח של כ דרך גישה מוצעת נפרדתעפ"י תב"ע בתוקף קיימת 
דונם המיועד למתקן  17.842 -ח של כומגרש בשט כוח עתידית,שטח המיועד לתחנת ,  ���תחנת 

 סולארי ניסויי לייצור קיטור.
 
 

           
 

 
 הגישה הנוספת:במסגרת הסכם המכר קיימת התייחסות לדרך     

סומנה דרך נוספת )המסומנת במספר  10/ב/8/1מאושרת  "בנוסף, ידוע לרוכש כי במסגרת תוכנית
בתרשים האתר(, אולם כי דרך נוספת זו מעולם לא נבנתה, ואינה חלק מהמתקנים המועברים  9

ואינה מספקת בפועל גישה לאתר. אם תידרש בנייתה של הדרך האמורה, תהיה בנייתה באחריותו 
או נגד כל ישות  חח"יה או תביעה מכל סוג נגד הבלעדית של הרוכש, ולא יהיו לרוכש כל זכות, טענ

 הפועלת בשמה בקשר לדרך האמורה".
 
 

 דונם. 35.5 -שטח הקרקע המיועד לתכנון בעתיד הינו כ    
 כעתודה להקמת יחידה נוספת לייצור חשמל. הקמת היחידה תהיה  ישמש זהשטח     
 טעונה אישור תכנית מתאר ארצית נפרדת.     
 

 לא נקבע ערך קרקע לשטחים הנלווים לרבות עתודת הקרקע בשטח  ,כל ספק למען הסר     
ולא הבאתי בחשבון עלות נוספת  תחנת הכוחדונם היכולה לשמש להרחבת  35.5 -של כ     

מהווים חלק  אינםשטחים אלו  .6למתחם  תסטטוטורילצורך הסדרת דרך גישה 
�מהממכר.

�
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 המתחם הנישום – הנכסתאור ����

 :הממכר כולל את החלקים הבאיםעפ"י טיוטת הסכם המכר 

�.7 – 1דונם בקירוב, כולל יחידות ייצור  85בתרשים האתר ששטחו  5אזור ייצור 
�.9-ו 8דונם בקירוב, כולל יחידות ייצור  40בתרשים האתר ששטחו  6אזור ייצור 

לתפעול תחנת הכוח לרבות כל המבנים, המתקנים, המלאי והציוד )כולל מכלי דלק( המשמשים 
 והנמצאים באתר מפעל רמת חובב בעת המסירה )להלן, "מפעל רמת חובב"(;

זכויותיה של חח"י במפעל רמת חובב ובכל הציוד, המבנים, המלאי, חלקי החילוף והכלים, 
התשתיות וההסכמים המיועדים להעברה לרוכש במסגרת הסכם זה יכונו יחדיו "המתקנים 

 המועברים".

כל . בתרשים האתר 7במספר הגישה לאתר המסומן  נתיבועברים כוללים את המתקנים המ
בתרשים האתר אינן כלולות במתקנים המועברים  4הזכויות בנתיב הגישה הפנימי המסומן במספר 

�.חח"יויישארו בידי 
בתרשים האתר( אושרה במסגרת תוכנית  8הדרך החיצונית המובילה אל האתר )מסומנת במספר 

כדרך המאפשרת גישה אל האתר וממנו והיא מוגדרת כדרך ציבורית בתוכנית  125/03/11מאושרת 
אינה מחזיקה בזכויות בקרקע שעליה נבנתה  חח"יאולם  חח"יהאמורה. דרך זו נבנתה על ידי 

רשות מקרקעי ישראל(, והקרקע האמורה אינה חלק מתחומה של אף  בניהוללו הדרך )זכויות א
�רשות מקומית נכון להיום. בנוסף, יישוב לא מוסדר נמצא בסמוך לנתיב הגישה האמור.
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מ"ר בפועל.  253,551 -מ"ר עפ"י חוזי החכירה וכ 251,950 -כאמור מתחם התחנה הינו בשטח של כ
 128,763 -בכוונת חברת החשמל להעביר במסגרת מכירת תחנת הכוח מתחם קרקע בשטח של כ

 .מיתוגלתחנת  ותשמשבחכירת חברת החשמל  תיוותרמ"ר לרוכש. יתרת השטח בסך 

 :להלן  פירוט השטחים בהתאם לחלופת מדידה שונות

 
לפי טיוטת  מ"ר 128,763 –בשטח כולל של כ למען הסר כל ספק השומה נערכה למתחם קרקע 

 בהנחה כי כל חריגות השטח, אם בכלל יחולו על חח"י.. הסכם המכר

 להלן פירוט השטח המכר לפי תשריט הסכם המכר:

 
 חוזי חכירה שונים. 4 -זכויות חח"י במתחם הקרקע הנמכר נובעים מ
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משני חוזי חכירה נפרדים למטרת תחת מיתוג ולא לתחנת כוח. לצורך  חלק מהווה – 5אזור יצור 
הסדרה חוזית עם רמ"י ידרשו להערכתי תשלומי דמי שימוש עבר ותשלום דמי היתר בגין שינוי 

 יעוד וניצול מעוד של תחנת מיתוג ליעוד של תחנת כוח.

השימוש בפועל  .ניקוזכוח ורצועת חוזי חכירה נפרדים למטרת תחת  שנימהווה  – 6אזור יצור 
ולא קיימת בגינם חשיפה מהותית לתשלום  במגרשים תואם כללית לחוזי החכירה ולתב"ע בתוקף

בגין שינויים בשטח המגרש ובשטחים הבנויים.  קרקעערך הפרשי תשלום מעבר ללרמ"י דמי היתר 
מצעות להסדיר גישה למתחם זה בהתאם לתב"ע בתוקף באתכנונית יחד עם זאת, תתכן דרישה 

אפשרות הסדרת כביש גישה נפרד לא נבדקה על ידי  .5כביש גישה נפרד ולא דרך מתחם יצור 
 לרבות עלות סלילה, פינוי פלושים בקרקע וכד'.

 5)אזור יצור  2/8/ב/10( ותמ"א 6)אזור יצור  1/8/ב/10יעוד השטח מבוסס על תב"ע בתוקף תמ"א    
 (7ודרך גישה

 בתוקף:מגרשים לפי תב"ע חלוקת 

 
 

 סיכום שטחים לפי יעודים:
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יחידות יצור חשמל, מיכלי דלק, מתקני  9בתחום הממכר בנויים נכון למועד הקובע לשומה, 
קומות, סככות, מיכלים, מחסנים  וכד', שאינם  3תשתית, מערך צינורות, מבנה משרדים בן 

פנימיים לצורך גישה למתקנים השונים מהווים חלק  מהשומה. בנוסף, כולל המתחם כביש אספלט 
מרבית שטח הנכס מהווה קרקע מהודקת מבוטנת/סלולה ולא  המהווים חלק מהבינוי ולא הפיתוח.

 מבונה.

 

 מ"ר. 55,807 -השטח הבנוי הכולל בממכר לפי דרישת מיסי ארנונה מסתכם בכ

 מ"ר. 32,820 -תכסית המבנים הינה בשטח כולל של כ

 

 
 

�הבנוי לפי מתחמים:תכסית השטח 
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סה"כ בינוי בתחום תחנת הכוח עפ"י מידע שנמסר לי מחברת החשמל )ללא תשריט מדידיה( 
 הינו :

 
ואינה כוללת את המבנים והמתקנים השונים הנמצאים  למרכיב הקרקע בלבדהשומה מתייחסת 

 עליה או המחוברים אליה. 

 הקרקע )הממכר בלבד(תאור �.4.4.1

 מ"ר.  128,763כולל של  ומהווה קרקע בשטח ממתחם תחנת הכח ברמת חובבחלק הוא הנכס הנדון 

 צלציה, חוזה חכירה והסכם מכר:רשטח הממכר לפי פ

 
הכוח  לתחנת הפנימית משותפתהגישה  דרך מהחלק הצפון מערבי שלו.  הינההכניסה למתחם 

תחנת טובת זיקת הנאה ל בה בחכירת תחנת הכוח ותוסדר . דרך הגישה תהיהמיתוגהותחנת 
יעוד דרך הגישה המושתפת הינו תחנת  .הדרךהמיתוג ללא תשלום דמי שימוש ו/או תחזוקה של 

 .7עפ"י תב"ע בתוקף מיתוג

 10חלקה  39774נמצא בגוש  הממכר .7ונתיב גישה  6, אזור ייצור 5אזור ייצור  :הנכס הנדון כולל
 )חלק(. 12, בשלמות  11בשלמות, 

 : מכרנמתחם הקרקע הגבולות 

 שטח פתוח. - מזרח

 .���שטח פתוח ובתחומו תחנת   - דרום

 .2מגרש ג שטח למיתוג והשנאה - מערב

 . 1מגרש ג שטח למיתוג והשנאה    - צפון

השומה נערכה נכון למועד הביקור מתחם הקרקע המוצע למכירה אינו מופרד מתחנת המיתוג. 
, החשמל, לרבות הסדרת נקודת מים נפרדתתחת הנחה כי עבודות ביצוע הפרדה יחולו על חברת 

 מתקן טיפול בשפכים )המצוי בתחום הממכר(. .והפרדת מערכת כיבוי אש

 הממכר הינו בעל צורה גיאומטרית לא רגולרית.
  

                                                             
חסות ליעוד הדרך המשותפת לפי תב"ע ולאפשרות דרישה להסדרת תב"ע לשינוי השימוש מתחתנת מיתוג בהסכם המכר אין התיי 7

 לדרך.
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( כפי שהוגדרו 5,6,7מספרים )בהתאם ל להלן תיאור מתחם הקרקע לפי הגדרתו בהסכם המכר
 בתשריט שלהלן )סגול, ירוק וכתום(:צבעים המופיעים בהסכם המכר )טיוטא( ול

   5אזור ייצור מס' �.4.4.2

המתחם בעל )חלק(.  12חלקה  39774כגוש  היודעמ"ר  85,034 -כולל של כ  קרקע בשטחמתחם 
 לא רגלורית.צורה גיאומטרת 

 
מערך צנרת ומשאבות, מיכלים תת , , מיכלי דלק1-7הקרקע מישורית ועליה קיימים יחידות ייצור 

  מיכלי מים, מבנה משרדים בן שלוש קומות ומבנים/מתקנים נוספים.קרקעיים, 

�7דרך גישה �.4.4.3
)חלק(. המגרש זו מתוכנן לשמש ככביש  12חלקה  39774מ"ר הידוע כגוש  2,183מגרש בשטח של 

הכניסה הראשית למתחם. המגרש הינו כביש סלול אספלט ועמדת שמירה/אבטחה + שני שערים 
כאשר הכוונה היא להקים  מתחםמשותפים לכל חשמליים. עמדת האבטחה ושערי הכניסה הם 

ם נוספים כדי ליצור הפרדה בין השטחים השונים )מסומנים ע"ג בעתיד עוד שלושה שערי
ק"ו  161ק"ו ומגדל תקשורת, שער כניסה לתחמ"ש  400התשריט(. שער כניסה מתחם תחמ"ש 

 ושער כניסה לאתר הייצור )הנכס הנדון(.
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 6אזור ייצור מס' �.4.4.4

)חלק(.  11 -ו בשלמות, 10 חלקה 39774כגוש  הידועמ"ר  41,546 -כולל של כ בשטח מתחם קרקע
היא  10דונם ומהווה רצועת ניקוז )שטח ירוק(, חלקה מס'  6-היא בשטח של כ  11חלקה מס' 

.  באופן 5נמצא במפלס הגבוה יחסית לאזור ייצור מס'  6דונם. אזור ייצור מס'  35.5 –בשטח של כ 
שמירהומבנים/מתקנים , מגד 8-9ה קיימים יחידות ייצור כללי ניתן לומר כי הקרקע מישורית ועלי

 5ואזור יצור  6בתחום רצועת הניקוז קיימים  שני מעברים המקשרים את אזור יצור  נוספים. 
 שאינם מופיעים בתשריט התכנית.

 
 

               
 

כי המכרז בתחום רצועת הניקוז קיים מתקן לטיפול שפכים ממידע המצוי בחלק ממסהעפ"י 
בתיק היתרים של חח"י שצורף למכרז לא קיים היתר ולא מאוזכר היתר.  .של תחנת הכחאקוגלי 

 .הינו תברואה, נקיוז ביוב וחמצון בחוזה החכירה היעוד
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�תאור התמונות מתייחס לנקודות הממוספרות ע"ג התשריט – תמונות�.4.4.5

 
 

 לכיוון מזרח 1לכיוון מערב                            מבט מנקודה מס'  1מבט מנקודה מס'        
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 5מיכלי הדלק והמים באזור ייצור מס'            5לכיוון צפון אזור ייצור  2מבט מנקודה מס'   

   
       

  (11חלקה רצועת הניקוז ) לון צפון אומבט לכי                   5מבט כללי אל אזור ייצור מס'         

     
 

 לכיוון צפון                              חיבור מים ע"י חברת מקורות 3מבט מנקודה מס'         
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 לכיוון מערב  4לכיוון דרום                                  מבט מנקודה מס'  4מבט מנקודה מס'         

 (6(                                )גבול צפוני של אזור ייצור מס' 6)גבול מזרחי של אזור ייצור מס'      

  
 לכיוון מערב  6לכיוון מערב                                      מבט מנקודה מס'  5מבט מנקודה מס'       

 5הגבול הצפוני של אזור ייצור מס'                                              

    
 (               הכניסה המשותפת למתחם 7שער הכניסה )מתוכנן( לנכס הנדון )נקודה מס' 
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�המצב התכנוני�.5
�סיכום תכניות בנין עיר.�4.1

". עד לשנת נאות חובב"לתכנון ולבניה  המקומיתה דבתחום התכנון של הוע כיום המתחם נכלל
מרחב תכנון  -נכלל המתחם בתחום התכנון של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 2018

  מקומי.

�לגי:והחלות על המתחם בסדר כרונ תכניות בנין עירלהלן סיכום 
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�. בתוקףתכנית בניין עיר  פירוט�4.2
�26.08.1979 מיום 2560שדבר אישורה פורסם למתן תוקף בי.פ  - 125/03/11 תכנית.�

הינה יעוד קרקע עבור תחנת  המטרתו חברת החשמל לישראל בע"מביוזמת שנערכה מפורטת  תכנית 
ברה, ויסות וחלוקת זרם חשמלי וכן למעברים לקוי עמציה( ומתקנים להרפוסומשנה )טרנמיתוג 

 דונם. 2,028.4 -שטח תהכנית כ דרך גישה.לחשמל ו

 ושטחים נוספים שאינם כלולים בשומה זו. 7נתיב גישה ,  5תכנית זו חלה על אזור ייצור 

 

 שטח בדונם יעוד

 1,617.2 חשמלמעבר קווי 

 220.0 מתקנים לאספקת חשמל

 189.2 קרקע חקלאית לתכנון בעתיד

 2.0 דרכים

 2,028.4 סה"כ

ויעודם בהתאמה דונם  132.2 –דונם ו  87.8הינם בשטח  2 –ו  1' מס יםמגרש  :עפ"י תשריט התכנית
 דונם. 220סה"כ  .8הוא שטח למתקנים ומבנים לאספקת חשמל

הקמת תחנת מיתוג ומשנה עבור חברת החשמל לישראל בע"מ על כל המיתקנים  התכליות המותרות:
להעברה, טרנספורמציה וחלוקת חשמל בהתאם לדרישות הסביבה  –והמכשירים הנחוצים לדעתה 

והאזור כולל בניין פיקוד ומבנים תפעוליים אחרים לפי הצורך מזמן לזמן וכן קווים עיליים וכבלים 
 מתקנים והמבנים השונים. אל הכי גישה ודרוגבוה, למתח עליון 

 בתקנון אין התייחסות להיקף שטחי הבניה המותרים. שטחי הבניה:

 

�
                                                             

 לפי תכנת זו המהווה בסיס תכנוני לזכויות החוכר במגרשים אלו. 2 -ו 1מתייחסים למגרשים מס'  2 -ו 1חוזי חכירה  8
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�11.12.1988 מיום 3600שדבר אישורה פורסם למתן תוקף בי.פ  -9 1/125/03/11 תכנית.�
שינוי רשימת התכליות בהוראות  המטרתוחברת חשמל לישראל בע"מ ביוזמת תכנית שנערכה 

התוכנית  .בתכנית ראשית ע"י תוספת יחידות ליצור חשמל קומפקטיות לשעת שיא, דחק וחירום
 .125/03/11 הינה תכניתהראשית 

 ושטחים נוספים שאינם כלולים בשומה זו. 7נתיב גישה , 5תכנית זו חלה על אזור ייצור 

 

 

 

 מ"ר.  201,960שטח הקרקע ביעוד לתחנת מיתוג ומשנה )טרנספורמציה( הוא עפ"י תשריט התכנית 

הקמת תחנת מיתוג ומשנה עבור חברת החשמל לישראל בע"מ על כל המיתקנים  התכליות המותרות:
טרנספורמציה וחלוקת חשמל בהתאם לדרישות הסביבה  להעברה. –והמכשירים הנחוצים לדעתה 

ומבנים תפעוליים אחרים לפי הצורך מזמן לזמן וכן קווים עיליים וכבלים והאזור כולל בניין פיקוד 
 למתח עליון וגבוה, ודרכי גישה אל המתקנים והמבנים השונים.

 הקמת יחידות ליצור חשמל קומפקטיות לשעת שיא דחק וחירום כולל מיכלי דלק. 

  

                                                             
 ליחיודת יצור חשמל קומפקטיות.לא הוצג בפני אישור רמ"י או תשלום עבור הוספת השימוש  9
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� התכנית אושרה בהחלטת תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כוח ורשת חשמל, 10. 8/ב/10תמ"א
�.25.05.1997מיום  4525פורסמה למתן בי.פ.  .30.04.1997מיום  1973ממשלה מס' 

 מטרות התכנית:

טורבינות  –תכנית זו קובעת, בין היתר, את הגבולות ויעודי השטח השונים לתחנת כח פנים ארצית 
 קמה ולהפעלה.גז, תחנת מיתוג תחנת משנה ולכל יתר המתקנים הכרוכים בכך לבניה, לה

בתחום התכנית ישתמשו לצרכי יצור, מיתוג והשנאת חשמל באמצעות יחידות יצור טורבינות גז 
מגוואט.  110 –מגוואט ויחידת יצור חדשה במחזור משולב בהספק של כ  480קיימות בהספק של 

 תחנת מיתוג ותחנת השנאה. וכל יתר המתקנים המיועדים והמשמשים לתכלית ומטרות אלה.

�מ"ר. 56,550 -ושטחו כ הוא ביעוד שטח למעבר קוי חשמל + קרקע חקלאית. �חם מת
 הם ביעוד תחנת כוח.  ה –מתחמים א 

 מ"ר. 34,100 -שטח כ מתחם יחידות לייצור חשמל. – מתחם א'

 מ"ר. 17,960 -שטח כ מתחם אתר דלק. –מתחם ב' 

 מ"ר. 121,000 -כ מתחם מתקני מיתוג והשנאה. –מתחם ג' 

 מ"ר. 12,500 -כ מתחם מתקני עזר. – ד'מתחם 

 מ"ר. 16,400 -כ שטח לתכנון בעתיד. – מתחם ה'

בתחום  אתר "רמת חובב" תותר הפעלת יחידות יצור  תחנת כוח רמת חובב: - תכליות ושימושים
מגוואט והקמה והפעלה של יחידת  480 –נומינלי נקוב של כ טורבינות גז תעשייתיות קיימות בהספק 

מגוואט, ומתקני העזר להן,  110 –ייצור קיטורית "במחזור משולב", בהספק נומינלי נקוב של כ 
מיתוג והשנאה. סך כל הספק הייצור הנומינלי המאושר באתר  –לרבות מערכות להוצאת אנרגיה 

 מגוואט. 600 –יהיה לא יותר מ 

ם גבול תוכנית זו תותר הגדלת הספק הייצור הנומינלי עד לקיבולת בתחום אתר "רמת חובב" ובתחו
מגוואט בכפוף להכנה ואישור תסקיר השפעה על הסביבה ותכנית  1,000ייצור נומינלית מירבית של 

 תיקון לתכנית זו. – 10מתאר ארצית )חלקית( תמ"א 

ייצור בדלק מסוג סולר בתחום אתר "רמת חובב" ובתחום גבול תכנית זו תותר הסקת כלל יחידות ה
 . כמו כן תותר הסבה והסקת כלל יחידות הייצור בגז טבעי.0.4%עם תכולת גופרית שאינה עולה על 

המתבססת ברובה על שטחים למעבר קווי חשמל חטיבת קרקע  : �שטח  -תכליות ושימושים 
י עד שנת מאושרים, על פי התכנית הראשית המאושרת ובחלק קטן על קרקע חקלאית. באופן זמנ

זמניים לעת הקמת יחידות הייצור, לרבות הקמת המבנים יותרו בשטח זה אחסנה והתארגנות  1999
 ,כדלקמן: משרדים, שטחים הדרושים להרכבה מוקדמת, התארגנות קבלנים וכו', שירותים

מקלחות ומלתחות, חדר אוכל שישמש את צוות ההקמה וההרכבה כולל התארגנות קבלנים, תותר 
פנימיות, כל עבודה הכרוכה בהתאמת השטח למטרה זו, לרבות הקמת גדרות, תעלות ניקוז, דרכים 

ובעת זו יוחזר  1999יעודו הזמני של שוח האחסנה וההתארגנות הזמני יתבטל בשנת  עבודות עפר וכו'.
יעוד זמני זה אינו מבטל היעוד המאושר  שטח ליעודו הנוכחי, לרבות כמעוגן בתכנית הראשית.ה

 בתכנית ראשית.

 התכליות והשימושים מותרים בכל המתחמים למעט:

 מותר רק במתחם ב'. –מיקום מיכלי דלק מותר רק במתחם א'. –מיקום יחידות הייצור 

 ג'.מותר רק במתחם  – מיקום מתקני מיתוג והשנאה

 

                                                             
 לא הוצג בפני אישור על תשלום דמי היתר בגין תכנית זו. 10
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יותרו הקמת מבנים ומתקנים כמפורט לעיל בכפוף לתכנית בינוי והעמדה של המבנים  �בשטח 
 והמתקנים הזמניים.

 לכל דין מותר להקים ו/או להפעיל המבנים והמתקנים הבאים: ,בכפוף

�.יחידות ייצור טורבינות גז תעשייתיות ומתקני העזר להן�

� "ומתקני העזר לה.יחידת ייצור קיטורית "במחזור משולב�

� ק"ו, הכוללים בתי פיקוד ומסדרים  24/161/400מיתוג והשנאה  –מערכות להוצאת אנרגיה
�חשמליים פתוחים וסגורים.

�.מיכל מים נטול מלחים�

�.בריכת שפכים וקווים פנימיים לניקוז שפכים�

�.מיכל שפכים�

�.'מיכלי מים ומערכות כיבוי אש, מתקנים שונים לשאיבת מים וכו�

�רך מוצעת.הקמת ד�

�.כל מתקן אחר הבא לשרת את התכליות הנ"ל�

�.מתקן לקבלת גז טבעי 

 

 

מתחמי משנה: א', ב', נכלל בתחום  5אזור יצור   .Aנכלל בתחום מגרש  6אזור יצור זו עפ"י תכנית 
 בתחומו של מגרש ג'. נכלל 7ה שהגי נתיבה' וחלק ממתחם ג'.  -ד' ו
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� חלקית לתחנות כוח ורשת חשמל, התכנית אושרה בהחלטת . תכנית מתאר ארצית 1/8/ב/10תמ"א
�.29.08.2002מיום  5107פורסמה למתן בי.פ.  .08.08.2002מיום  2442ממשלה מס' 

הקמת תחנת כוח פנים ארצית בסמוך לאתר תחנת רמת חובב. תחנת  , בין היתר,תכנית שמטרתה
 ב'. חברת "או.פי.סי" רמת חובב בע"מ. –כוח רמת חובב 

על  ,6התכנית חלה על אזור יצור  . רמת חובב הקיימתכוח מתחם תחנת כל התכנית אינה חלה על 
 .ועל שטחים נוספים שאינם רלוונטיים לשומה זו הקיימת הניקוזרצועת 

החדשה תוכננה באמצעות כביש גישה נפרד אשר היה אמור להתפצל מכביש הגישה לתחנת הכוח 
 הגישה הקיים לכיוון צפון.

בתחום המיועד לתחנת הכוח, תותר הקמת יחידת ייצור במחזור משולב, בהספק כולל  הכוח:תחנת 
מתקני ומבני שירות מגוואט, ומתקני בעזר הנלווים לה, לרבות מתקנים תפעוליים,  370 –של כ 

ואחסנה, מבני מנהלה, גדרות, חניות, דרכים פנימיות, מיכלי דלק, קווי תשתית וארובה שגובהה לא 
 דונם. 35.5 -שטח המגרש כ מטר מעל מפלס הקרקע הקיים. 60על יעלה 

מותר לבצע עבודות דיפון  דונם. 6 -ששטחה כ הקיימתבתחום רצועת הניקוז  :11רצועת ניקוז קיימת
והגנת מדרונות בתיאום עם חברת החשמל. בתכנית מתאר מקומית או מפורטת, ניתן לשנות את 

 נוי לתכנית זו.תוואי רצועת הניקוז ולא יהיה בכך שי

 דונם 8.5 -שטח המגרש כ שטח המיועד להקמת תחנת מיתוג. :תחנת מיתוג

דרך שתאפשר גישה אל אתר התחנה וממנו. בתכנית מתאר מקומית או מפורטת, ניתן לשנות  דרך:
 דונם. 16.6 -שטח הדרך כ את תוואי דרך הגישה ולא יהיה בכך שינוי לתכנית זו.

 
  

                                                             
 6חוזה חכירה  11
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 .12דונם 35.5 -החדשה הינו כ שטח מגרש תחנת הכח

                             
 

                                                             
 מתייחס לתא שטח זה. 4חוזה חכירה מס' 12
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מ"ר ומצוי מחוץ לתחום שטח התחנה. תכליות ושימושים  1,600 -מגרש תחנת הגז הינו בשטח של כ
 .1/א/37לפי  הקבוע בתמ"א 

� תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כוח ורשת חשמל, התכנית אושרה 2/813/ב/10תמ"א .
�.12.10.2008מיום  5857פורסמה למתן בי.פ.  .12.10.2008מיום  4161מס' בהחלטת ממשלה 

שטח . 8/ב/10תכנית שמהותה תוספת שתי יחידות יצור לתחנת כוח רמת חובב ע"י שינוי תמ"א 
 דונם. 201.36 -התכנית כ

 :להלן עיקרי השינויים

 –יחידות לייצור חשמל מסוג טורבינת גז תעשייתית בהספק של כ  –הגדרת "יחידות ייצור חדשות" 
 מגוואט כל אחת. 125

 מטרות התכנית:

�.לקבוע את הגבולות ואת יעודי השטחים לתחנת הכח�

� לאפשר ולהתיר הקמה ותפעול של כלל יחידות הייצור באתר ומתקני העזר שלהן, לרבות
שנאה. לקבוע את ההספק המירבי של ארובות, מערכות להוצאת האנרגיה ומתקני מיתוג וה

�מגוואט. 850עד  –כלל יחידות הייצור באתר 

�.לקבוע חלוקה למתחמים פנימיים ראשיים ומשניים בתחנת הכח�

� לשטח אחסנה והתארגנות זמנית לקבלנים לעת הקמת יחידות הייצור  �ליעד זמנית שטח
�החדשות.

�.לשנות יעוד קרקע מ"קרקע חקלאית" לדרך גישה�

� הוראות למניעת מפגעים סביבתיים הנובעים מהפעלת כלל יחידות הייצור.לקבוע�

�.לקבוע את חלוקת המתחמים הפנימיים באתר�

�.לקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה לכלל יחידות הייצור�

�.לקבוע מערכות מעקב ופיקוח להפעלת תחנת הכח�

� כגיבוי.לקבוע הפעלת כלל יחידות הייצור בגז טבעי כדלק עיקרי ובסולר 

 :תחנת כח "רמת חובב" –תכליות ושימושים 

� בתחום התכנית תותר הקמה ותפעול של כלל יחידות הייצור באתר ומתקני העזר שלהן, לרבות
ארובות, מערכות להוצאת האנרגיה, תחנת מיתוג, תחנת משנה וכל יתר המתקנים והמבנים 

כלל יחידות הייצור באתר  המיועדים והמשמשים לתכליות ומטרות אלה. ההספק המירבי של
טורבינות גז בהספק של כ  2מגוואט קיימים והוספת  590 –מגוואט )הספק של כ  850יהיה עד 

�.מגוואט( 250 –

� בתחום התכנית תותר הסקת כלל יחידות הייצור בדלק מסוג גז טבעי כדלק עיקרי או בסולר
�.0.2%כגיבוי עם תכולת גופרית שאינה עולה על 

 מותר להקים ו/או להפעיל המבנים והמתקנים הבאים: בכפוף לכל דין

                                                             
חוזה חכירה זה אינו מהווה חלק מחבילת הזכויות של חברת החשמל מול רמ"י. ניצול הזכויות עפ"י חוזה זה מחייב תשלום דמי היתר ��

 לשינוי יעוד וניצול.
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�.יחידות ייצור טורבינות גז תעשייתיות ומתקני העזר להן�

�.יחידת ייצור קיטורית "במחזור משולב" ומתקני העזר לה�

� ק"ו, הכוללים בתי פיקוד ומסדרים  24/161/400מיתוג והשנאה  –מערכות להוצאת אנרגיה
�חשמליים פתוחים וסגורים.

�מים נטול מלחים. מיכל�

�.בריכת שפכים וקווים פנימיים לניקוז שפכים�

�.מיכל שפכים�

�.'מיכלי מים ומערכות כיבוי אש, מתקנים שונים לשאיבת מים וכו�

�.הקמת דרך מוצעת�

�.כל מתקן אחר הבא לשרת את התכליות הנ"ל�

�.מתקן לקבלת גז טבעי�

�.יחידות הייצור החדשות ומתקני העזר להן�

�ושים להתארגנות לצורך הקמת יחידות הייצור החדשות, לרבות הרכבה מבנים זמניים הדר
מוקדמת של ציוד, אחסנה פתוחה וסגורה, חדר אוכל, שרותים, מקלחות, ניקוז, דרכים 
פנימיות, גדרות ושערים. שימוש זה יותר עד שנה מיום סיום הקמת יחידות הייצור החדשות 

גנות ייעשה בהתאם להנחיות מתכנן המחוז ומתרני העזר שלהן. פינוי ושיקום שטחי ההתאר
�של משרד הפנים ובהתייעצות עם המשרד.

�.מתקני ניטור�

�.אחסנה קבועה של ציוד�
 

 המתחמים באתר "רמת חובב" על פי תשריט תכנית זו יהיו כדלקמן:

 דונם. 53 -כ מתחם יחידות לייצור חשמל. –מתחם א' 

 דונם. 17.96 -כ מתחם אתר דלק. –מתחם ב' 

 דונם. 117.90 מתחם מתקני מיתוג והשנאה. –מתחם ג' 

 דונם. 12.50 מתחם מתקני עזר. –מתחם ד' 

 

 התכליות והשימושים מותרים בכל המתחמים למעט:

 מותר רק במתחם א'. –מיקום יחידות הייצור 

מותר רק במתחם ב', למעט מיכלי דלק יומיים של יחידות הייצור ומיכלי דלק  –מיקום מיכלי דלק 
 קטנים.

מותר רק במתחם ג', למעט מתקני הוצאת אנרגיה המהווים חלק  –מיקום מתקני מיתוג והשנאה 
 מכלל יחידות הייצור.
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 :2נספח בינוי מנחה תא שטח א   

 

    
 ושטחים נוספים שאינם כלולים בשומה זו. 7גישה  , נתיב5תכנית זו חלה על אזור ייצור 

ד בשלמות  -כולל את תאי שטח א, ב ו 5עפ"י הסכם המכר. אתר יצור  5התכנית חלקה על אתר יצור 
 .2. נתיב הגישה מצוי בתחומו של מגרש ג2וחלק ממגרש ג
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�. גובולותתכנית בניין עיר פירוט �4.3
ברמה מפורטת לגז טבעי, מערכת הולכה מכלול . תכנית מתאר ארצית חלקית 114/א/37תמ"א 

�.09.04.2002מיום  5065יבשתי דרומי. פורסמה למתן בי.פ. 
 תכנית שמטרתה בין היתר ליעד קרקע לרצועות צנורות גז ולתחנות גז של מערכות ההולכה ביבשה.

 השטח המוסמן בצהוב מיועד לרצועת צינור גז למערכת ההולכה.

קווי הבנין מתחנת הגז יסמונו  ותחום במסגרת כחולה מיועד לתחנות גז.השטח המסומן בצבע צוה 
 באמצעות קו מרוסק. התחנות יבנו ע"פ המימדים המצוינים בתשריט.

�
  

                                                             
חוזה חכירה זה אינו מהווה חלק מחבילת הזכויות של חברת החשמל מול רמ"י. ניצול הזכויות עפ"י חוזה זה מחייב תשלום דמי היתר ��

 לשינוי יעוד וניצול.
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� מיום  6633. פורסמה בי.פ.  מס' הגובלת מדרום לנכס הנדון ת. תכנית מפורט275/03/1115תכנית
24.07.2013.�

 לייצור קיטור ליד תחנת הכח רמת חובב.לארי ניסויי ומתקן ס מטרת התכנית:

 דונם. 17.842 -כ המגרש:שטחי 

 

�
  

                                                             
 אין חוזה חכירה לתא שטח זה. 15
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�רישוי�4.4
 . ( אשר נתנו במתחם16לעיוני ע"י חברת החשמל )שנמסרו להלן רשימת היתרי הבניה

מחוז דרום, בתקופה שלפני שינוי גבולות  –כל היתרי הבניה נתנו ע"י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
היתרי הבניה אינם חתומים  התכנון ושיוך השטח לתחומי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה נאות חובב.

 ע"י רמ"י.

 :17ו למתחם  תחנת הכוח רמת חובבגלהלן ריכוז היתרי הבניה שהוצ

 
 

 

                                                             
 לא נערכה בדיקה מול הועדה המקומית ומול רמ"י לעניין היתרים.��
 .רת השומה הנערכת למרכיב הקרקע בלבד  היתיר הבניה מוצגים בתמציתלאור מט 17
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 .19.06.2018מיום  32/06/11היתר בניה 

�
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היתרי בניה שהוצאו למתחם. כל היתרים שנמסרו לעיוני אושרו ע"י הועדה המחוזית  42בפני  הוצגו
כל היתרים אינם חובב". לתכנון ולבניה מחוז דרום ולא ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה "נאות 

 היתרי הבניה אינם כוללים ריכוז שטח בנוי בכל במתחם או ריכוז שטח במגרש כוללים חתימת רמ"י.
 מסויים.

 מבנים/מתקנים שלא נמצא לגביהם היתר או מבנים שמצוים בליך לגלזציה. 29קיימים 

 .ההיתריםעל סה"כ היקף השטח הבנוי במתחם עפ"י  להסיק לא ניתן 

 

 :6היתרים ורישוי בתחום מתחם יצור 
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 :5היתרים ורישוי בתחום מתחם יצור 
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 מבנים לללא היתר/א התאמות.          
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�

�סיכום מצב תכנוני�4.5
 סיכום יעוד מגרשים לפי תב"ע בתוקף.

 

 אות חובבנ GISציה תכניות לפי אתר ילקומפ
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 מצב משפטי�5

� כללי  �5.1
 .39774בגוש  12 -ו 11, 10, 7חלקות בנוי על  , לרבות תחנת המיתוגח רמת חובבומתחם תחנת הכ

. הקרקע בבעלות מדינת ישראל ובניהול רמ"י. 39774בגוש   3סלול בתחומי חלקה  הגישה כביש
 זכויות החכירה אינן רשומות בפנקס המקרקעין.

 .10 -ו 11, 12 מחלקותמ"ר מצוי בתחומי חלק  128,763 -הנכס הנישום ששטחו כ

שטח הקרקע הכולל המוחכר  חוזי חכירה שונים. 5 -זכויות החכירה של חברת החשמל נובעות מ
 מ"ר. 251,950 -לחברת החשמל ע"י רמ"י מסתכם בכ

 מ"ר. 128,763 -חוזי חכירה שונים בשטח כולל של כ 4הממכר מהווה זכויות חברת החשמל מתוקף 
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  להסכם המכרבהתאם  12עפ"י תצ"ר לא מאושר שנערך ע"י חברת חשמל, תפוצל חלקה 

 כמפורט להלן:

 .18מ"ר 85,294 -יוסדר כחלקת משנה נפרדת בשטח של כ 5מתחם יצור 

 .19מ"ר 3,083 -יוסדר כחלקת משנה נפרדת בשטח של כ 7נתיב הגישה 

 

 

 

 

 
  

                                                             
 מ"ר. 85,034שטח עפ"י הסכם המכר ��
 מ"ר. 2,183שטח הדרך עפ"י הסכם המכר   19
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�
� רישום מפנקס הזכויות יהעתק  �5.2

 :, לפיהם 27.04.2020מיום עיינתי בהעתקי רישום מפנקס הזכויות    

� '27.04.2020מיום  54962נסח רישום מס'  – 7חלקה  39774גוש מס: 

� :מ"ר. 8,472שטח�

� :בשלמות.מדינת ישראלבעלות .�

�.הערות ושעבודים: לא רשומים�
� '27.04.2020מיום  54963נסח רישום מס'  – 10חלקה  39774גוש מס: 

� :מ"ר. 35,492שטח�

�.בעלות: מדינת ישראל. בשלמות�

�.הערות ושעבודים: לא רשומים�
� '27.04.2020מיום  54964נסח רישום מס'  – 11חלקה  39774גוש מס: 

� :מ"ר. 6,003שטח�

�.בעלות: מדינת ישראל. בשלמות�

�.הערות ושעבודים: לא רשומים�
� '27.04.2020מיום  54965נסח רישום מס'  – 12חלקה  39774גוש מס: 

� :מ"ר. 203,584שטח�

�.בעלות: מדינת ישראל. בשלמות�

�:הערות�

�
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 תמצית נתונים:

 

 
 

�חוזי חכירה�5.3
 .הרלוונטיים לממכר תמצית חוזי החכירה

 

� מ"ר. 8,500 -לחברת החשמל חוזה חכירה נוסף למתחם קרקע בשטח של כ :3חוזה חכירה�
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  7ונתיב גישה  5טיים לאתר יצור נחוזים רלוו     

� (:1)חוזה מס'  תיק רמ"ילא צויין מס' , 05.02.1984הוצג בפני חוזה חכירה מהוון מיום 

�:מינהל מקרקעי ישראל המנהל את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקק"ל. המחכיר�

�:בע"מ. חברת החשמל לישראל החוכר�

�:ב"ש רמת חובב המקום.�

�:מ"ר בערך. 108,210 השטח�

� :חלק( 1ה חלק 39774גוש גו"ח(.�

�:125/03/11לפי תוכנית מפורטת  1מגרש מס'  מגרש.�

�:26.05.2028ועד  27.05.1979שנים החל מיום  49 תקופת החכירה.�

� :תחנת מיתוגמטרת החכירה.�

� :מתקנים ומבנים לאספקת חשמלהיעוד.�

�:בעבר ואשר ייעשו בעתיד חלות על החוכר. כל הוצאות הפיתוח שנעשו  תנאים מיוחדים
מוסכם על הצדדים כי היטל השבחה עקב תכנית שתאושר לאחר תאריך העיסקה יחול 

�במלואו על החוכר. 

� בהתאם לחוזה החכירה:להלן התשריט�

�
 �
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�
� (2מס' תיק רמ"י )חוזה מס'  צויין, לא 11.06.1985הוצג בפני חוזה חכירה מהוון מיום: 

�:מינהל מקרקעי ישראל המנהל את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקק"ל. המחכיר�

�:חברת החשמל לישראל בע"מ. החוכר�

� :באר שבע.המקום�

�:מ"ר בערך. 93,750 השטח�

�:חלק(. 1חלקה  39774גוש  גו"ח(�

�:125/03/11לפי תוכנית מפורטת  2מגרש מס'  מגרש.�

�:11.10.2029ועד  12.10.1980שנים החל מיום  49 תקופת החכירה.�

�.מטרת החכירה: תחנת מיתוג�

�.היעוד: בניית מתקנים ומבנים לאספקת חשמל�

�:יזםכל הוצאות הפיתוח שנעשו בעבר ואשר ייעשו בעתיד חלות על ה תנאים מיוחדים .
עקב תכנית שתאושר לאחר תאריך העיסקה יחול  כי היטל השבחהמוסכם על הצדדים 

�. יזםבמלואו על ה

�:להלן התשריט בהתאם לחוזה החכירה�

�
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 .6טיים לאתר יצור נחוזים רלוו  

� (4)חוזה מס'  60901526, תיק רמ"י מס' 17.02.2015הוצג בפני חוזה חכירה מהוון מיום: 

�את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח  תמקרקעי ישראל המנהלרשות  :ההמחכיר
�וקק"ל.

�:חברת החשמל לישראל בע"מ. החוכר�

�:רמת חובב המקום.�

�:מ"ר בערך. 35,490 השטח�

�:חלק(. 1חלקה  39774גוש  גו"ח(�

�1/8/ב/10תמ"א : תכנית.�

� 22.02.2058ועד  23.02.2009אישור העסקה דהיינו  שנים החל מיום 49החכירה: תקופת.�

� :כחתחנת מטרת החכירה.�

� :שמל.תחנת חהיעוד�

� :על כן הגדרה של היקפי הבינוי.  1/8/ב/10ידוע ליזם כי על פי תמ"א מס' תנאים מיוחדים
 מהשטח 40%נקבעה הערכת השמאי בהתאם לקיבולת בניה כוללת מקסימלית בשיעור של 

כל תוספת בניה מעבר לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא,  .מ"ר 14,196נשוא העיסקה דהיינו 
� בהתאם לנוהלי המינהל.תחוייב בתשלום 

�:להלן התשריט בהתאם לחוזה החכירה�
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�
 :(5)חוזה מס'  60901575, תיק רמ"י מס' 17.02.2015הוצג בפני חוזה חכירה מהוון מיום 

� מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח המחכירה: רשות
�וקק"ל.

�.החוכר: חברת החשמל לישראל בע"מ�

�.המקום: רמת חובב�

� :מ"ר בערך. 6,000השטח�

� חלק(. 1 החלק 39774גו"ח: גוש(�

� 1/8/ב/10תכנית: תמ"א.�

� :22.02.2058ועד  23.02.2009שנים החל מיום אישור העסקה דהיינו  49תקופת החכירה.�

� :רצועת ניקוזמטרת החכירה.�

�ניקוז ביוב חמצן –ברואה היעוד: ת.�

�:להלן התשריט בהתאם לחוזה החכירה�

�
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 :סטטוס עדכון למציעים במכרז טיפול מול רמ"י –18.05.2020מיום מסמך חח"י �5.4

 2 –ו  1חוזי החכירה . 6תואמים לממכר המהווה את אזור יצור  5 -ו 4חוזי חכירה הערה שלי ש.ש.: 
( הם 5,7. השטחים המועברים )מס' 7ונתיב גישה  6המהווה את אזור יצור  הממכר את תואמיםאין 
ונדרשת הסכמת רמ"י לפיצול ההסכמים  לרבות תשלום דמי שימוש  1,2מחוזי החכירה מס'  חלק

 . ודמי היתר

�ולהלן עיקריו: למכרז מסמך הבהרה, חח"י פרסמה אי התאמהלאור 

�  יתבצעו בהתאם ובכפיפות לנהלי והנחיות רמ"י.ההבנות עם רמ"י�

� לוחות זמנים ואבני דרך שנקבעו בין הצדדים על מנת לעמוד בתאריך היעד שנקבע להעברת
�החזקה לרוכש.

� בהתאם ובכפוף לנהלי העברת הזכויות המקובלים  �����הזכויות יועברו  – 5 –ו  4חוזים
�ברמ"י.

� מתווה הטיפול אשר מבקשת חח"י לבצע רמ"י הינו כדלקמן: – 2 –ו  1חוזים�
פיצול החוזים בין אתרי ההשנאה והמיתוג הנותרים בידי חח"י : שלב הפיצול - שלב ראשון

 לאחר הייצור הנמכר כמפורט בטבלה שלהלן

בטבלה שלהלן, חברת החשמל תישא  2 –ו  1בחוזים  –בכל הנוגע לחלק של מתחמי הייצור 
הפרשי ערך דמי חכירה בין ייעוד של מיתוג לייעוד של תחנת כח )ככל שיהיו  בתשלום בגין

כאלו(, וזאת רק בגין העבר, קרי בגין התקופה בה עשתה שימוש בקרקע שבאתר עד למועד 
 העברת החזקה לרוכש בלבד. 
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 :עברת הזכויות לידי הקונהשלב ה  -שני שלב 

בטבלה יועברו לידי הרוכש, בהתאם לנהלי  5 –ו  4הזכויות בהתאם להסכמי החכירה 
להסכמי החכירה  9בטבלה בהתאם לסעיף  2 –ו  1והחלטות רמ"י. באשר לחוזים שסומנו 

בטבלה, קיימת זכות לרוכש להאריך את הסכמי החכירה  2 –ו  1הקיימים בחוזים שסומנו 
י לאשר בתנאים המפורטים בסעיף האמור. בנוסף החברה הגישה בקשה עקרונית לרמ"

הארכה של תקופת החכירה, כך שתכסה, לפחות, את תקופות רשיונות הייצור שיקבל הרוכש 
)כ  2 –ו  1מרשות החשמל ומעבר לכך, למרות מספר השנים שנותרו בחוזים שסומנו בטבלה 

 שנים.  8 –שנים(, הגם שהנוהל ברמ"י מאפשר הארכה רק ביתרת תקופה הפחותה מ  9 –

כירה תאושר ע"י רמ"י וככל והקונה יבחר לעשות זאת יוארכו ככל והארכת תקופת הח
)לפחות(, וזאת כפוף לכך שהרוכש יישא בכל  2040ד תקופות החכירה בשני החוזים ע

, )לרבות 2040התשלומים הנדרשים לצורך חידוש יובל חכירה לפי ההסכמים הקיימים עד 
ר )תחנת כח( מכאן ואילך( או נשיאה בכל תשלום בגין התאמת הייעודים מתחנת מיתוג לייצו

 אשר נובעים ממנו.

להסר ספק, בהקשר זה יובהר כי חח"י תישא בתשלומים בגין התאמת הייעוד מתחנת מיתוג 
לייצור )תחנת כח( רק עבור התקופות שהאתר היה בחזקתה והרוכש יהיה אחראי על כל 

 התשלומים לרמ"י המתייחסים לתקופה שממועד העברת החזקה ואילך.

�

�סטטוס טיפול נוכחי�
הכנת שומה: כפי שנמסר לנו טיוטת שומה )בגין התאמת ייעודים לשימושים וכן הארכת 

 תקופות חכירה באתרי הייצור( כבר מצויה בהכנה וכן דיונים במרחב ובהנהלת רמ"י.

הוגש התשריט  05.05.2020תשריט חלוקה: חברת החשמל מקדמת תשריט חלוקה. ביום 
 חובב. לועדה המקומית נאות
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 ארנונה במיסי שטחים לחיוב�5.5

 27.11.2019מקומית תעשייתית נאות חובב מתאריך המועצה השל  שומהתיקון הודעת בפני  ההוצג
  לפיה:, 2018-2019לשנות המס 

 כדלקמן: הינו )ללא תחנת המיתוג(במתחם הנמכר ארנונהמיסי השטח לחישוב 

 
השטח בחלוקה לפי בהכרח תואם את השטח הבנוי.  אינוהערה שלי: השטח לחיוב במיסי ארנונה 

השטחים קומות הינו לצורך חיוב במיסי ארנונה ואינו מייצג את מס' הקומות. לא הבאתי בחשבון 
 את השטח המצוי בתחום תחנת המיתוג.הבנוים 
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  .200202.12.03למכירת מתקני רמת חובב מיום טיוטת הסכם �5.6

 : הרלוונטיים לעניין מכר הקרקע ולהלן עיקריו

 :מתקנים המועברים ה

� 1-7דונם בקירוב, כולל יחידות יצור  85בתרשים האתר ששטחו  5אזור ייצור.�

� 8,9דונם בקירוב, כולל יחידות ייצור  40בתרשים האתר ששטחו  6אזור ייצור.�

�
� לתפעול תחנת לרבות כל המבנים, המתקנים, המלאי והציוד )כולל מכלי דלק( המשמשים

�הכוח והנמצאים באתר מפעל רמת חובב בעת המסירה.

� ,זכויותיה של חח"י במפעל רמת חובב ובכל הציוד, המבנים, המלאי, חלקי החילוף והכלים
"המתקנים התשתיות וההסכמים המיועדים להעברה לרוכש במסגרת הסכם זה יכונו יחדיו 

� המועברים".
 :המתקנים המועברים כוללים  –תחנות ניטור 

� מ"ר ותורן(  9 –זכויות השימוש של חח"י בתחנת הניטור )כוללת מבנה יביל בגודל של כ
�כאמור במסמכים הזמינים לרוכש בחדר הנתונים.

� זכויות השימוש של חח"י בתחנת הניטור "אתר שמן" כאמור במסמכים הזמינים לרוכש
�בחדר הנתונים.

� לעיל אינן בעלות היתר בניה.תחנות הניטור האמורות�
 

                                                             
ע"י רשות  12.03.2020ל טיוטת הסכם המכר מיום  07.05.2020הנוסח המובא להלן הינו בהתאם לתרגום מאנגלית שנערך ביום  ��

��החשמל
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 :נתיבי גישה 

� בתרשים. 7המתקנים המועברים כוללים את נתיבי הגישה לאתר המסומן במספר�

� בתרשים האתר אינן כלולות במתקנים  4כל הזכויות בנתיב הגישה הפנימי המסומן במספר
�.המועברים ויישארו ביגי חח"י

 :יחידות הייצור

�יחידות ייצור בעלות הספק ייצור כולל )על פי רישיונות  המתקנים המועברים כוללים תשע
�ואט. –מגה  1,137הייצור של חח"י( של 

� 1989 –ואט שהחלו לפעול ב  –קילו  100( בעלות הספק של 2 –ו  1שתי טורבינות )יחידות.�

� ואט המורכבת משתי טורבינות  –קילו  335יחידת מחזור משולב אחת בעלת הספק מצרפי של
 –ואט כל אחת שהחלו לפעות ב  –קילו  115( בעלות הספק של 4 –ו  3גז )יחידות טורבינת גז 

ואט שהחלה  –קילו  105( בעלת הספק שך 5וטורבינת קיטור )יחידת טורבינת קיטור  1993
�.1999 –לפעול ב 

� 2009 –ואט שהחלו לפעול ב  –ילו ק 118( בעלות הספק של 7 –ו  6שתי טורבינות גז )יחידות 
�בהתאמה. 2010 –ו 

� ואט המורכבת מטורבינת גז )יחידת  –מגה  336יחידת מחזור משולב בעלת הספק של
ומטורבינת קיטור  2010 –ואט שהחלה לפעול ב  –מגה  250( בעלת הספק של 8טורבינת גז 

 .2013 –פעול ב ואט שהחלה ל –מגה  116( בעלת הספק של 9)יחידת טורבינת קיטור 

 :מתקני המיתוג והשנאות

� הרוכש מכיר בכך שהמתקנים המועברים אינם כוללים את שטחי הקרקע המשמשים
למתחמי המיתוג והשנאות )ואת כל המבנים, הציוד והמתקנים הנמצאים בהם( )מסומנים 

�בתרשים האתר(. 2 –ו  1כאזורים 

� כוללים את שטחי הקרקע המיועדים כמו כן, הרוכש מכיר בכך שהמתקנים המועברים אינם
 בתרשים האתר(. 3להרחבה של מתחמי המיתוג והשנאות )מסומנים כאזור 

זכויותיה של חח"י בקרקע שעליה נמצאים מפעל רמת חובב, תחנות המשנה,  –זכויות קרקע 
 מתחמי המיתוג והשנאות ומתקנים שונים אחרים הם כדלקמן:

� 05.02.1984מ"ר בקירוב מתוקף הסכם חכירה מיום  108,201זכויות חכירה בשטח כולל של 
שנה עם אפשרות להאריך את  49עבור הצרכים המפורטים בהסכם האמור לתקופה של 

זכויות החכירה  התקופה האמורה בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בהסכם החכירה.
 האמורות לא נרשמו במרשם המקרקעין למעט רישום הערת אזהרה לטובת חח"י מיום

18.01.2015.�

� 11.06.1985מ"ר בקירוב מתוקף הסכם חכירה מיום  93,750זכויות חכירה בשטח כולל של 
שנה עם אפשרות להאריך את  49עבור הצרכים המפורטים בהסכם האמור לתקופה של 

התקופה האמורה בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בהסכם החכירה. זכויות החכירה 
�המקרקעין.האמורות לא נרשמו במרשם 

� 17.02.2015מ"ר בקירוב מתוקף הסכם חכירה מיום  8,500זכויות חכירה בשטח כולל של 
שנה עם אפשרות להאריך את  49עבור הצרכים המפורטים בהסכם האמור לתקופה של 

התקופה האמורה בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בהסכם החכירה. זכויות החכירה 
�קעין.האמורות לא נרשמו במרשם המקר
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� 17.02.2015מ"ר בקירוב מתוקף הסכם חכירה מיום  35,490זכויות חכירה בשטח כולל של 
שנה עם אפשרות להאריך את  49עבור הצרכים המפורטים בהסכם האמור לתקופה של 

התקופה האמורה בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בהסכם החכירה. זכויות החכירה 
�ן.האמורות לא נרשמו במרשם המקרקעי

� 17.02.2015מ"ר בקירוב מתוקף הסכם חכירה מיום  6,000זכויות חכירה בשטח כולל של 
שנה עם אפשרות להאריך את  49עבור הצרכים המפורטים בהסכם האמור לתקופה של 

התקופה האמורה בכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בהסכם החכירה. זכויות החכירה 
�האמורות לא נרשמו במרשם המקרקעין.

� אזורים  –ידוע לרוכש כי רק חלקים מהקרקעות האמורות לעיל כלולים במתקנים המועברים
בתרשים האתר, וכי הזכויות בשאר הקרקעות לא ימכרו לרוכש ויישארו בידי  7 –, ו 5,6

�חח"י.

� 7 –, ו 5,6הרוכש מכיר בכך שזכויותיו בקרקע של המתקנים המועברים )כלומר אזורים 
אמור בהסכם החכירה עם רשות מקרקעי ישראל )או בהסכם הקיים בתרשים האתר( יהיו כ

�בין רשות מקרקעי ישראל לבין חח"י שיומחה לרוכש( בנוגע לקרקע של מפעל רמת חובב.

� ידוע לרוכש כי האתר של המתקנים המועברים והאתר של תחנות המשנה ושל מתחמי
ם זכויותיו של הרוכש המיתוג והשנאות אינם רשומים כחלקות קרקע נפרדות ולכן רישו

�בקרקע של המתקנים המועברים עלול להתעכב עד להשלמת הליך החלוקה לחלקות נפרדות. 
 :סוגיות קרקע

� שנמסר לרוכש )בעברית( לפני מועד הסכם זה. עותק של  2015 –חח"י ערכה סקר שלב א ב
�.הסקר זמין לרוכש בחדר הנתונים

� עותק זמין בחדר הנתונים(  18.04.2019בהתאם למכתב של המשרד להגנת הסביבה מיום(
�יהיה על הרוכש לערוך סקר שלב ב' על חשבונו ובאחריותו, כמפורט במכתב האמור.

 :צינור נפט

� להלן:  14.02.1988חח"י נקשרה בהסכם עם חברת קו מוצרי דלק בע"מ )קמ"ד( מיום(
"הסכם קמ"ד"( שעל פיו תכננה ובנתה קמ"ד על חשבון חח"י קו צינור לנגזרות נפט באורך 

�קילומטר ממסוף הנגזרות של קמ"ד באשל הנשיא ועד למפעל רמת חובב. 22 –של כ 

�נים הכלולים בו( הוא בבעלות חח"י.צינור נגזרות הדלק )כל הציוד והמתק�

� קמ"ד התחייבה לתחזק את הצינור ולתפעל את הזרמת הנגזרות בצינור בהתאם לנוהל
התקני של קמ"ד עבור צינורות כגון זה, לרבות ביטוח, והכל על חשבון קמ"ד וללא תשלום 

�(.3.8.5מחח"י )למעט התשלומים המפורטים בסעיף 

� התחייבה חח"י לשלם את כל תשלומי החובה 1993מתוקף תיקון להסכם קמ"ד משנת ,
המקומיים והממשלתיים המוטלים על הצינור או על הקרקע שעליה הוא נמצא, והכל 

�כמפורט בתיקון האמור.

� אף על פי כן, ידוע לרוכש כי חח"י נמצאת כעת במשא ומתן עם קמ"ד להעברת הבעלות על
"ד. אולם הצינור מאשל הנשיא למפעל הצינור )על כל הציוד והמתקנים הכלולים בו( לקמ

�רמת חובב )על כל הציוד והמתקנים הכלולים בו( אינו מהווה חלק מהמתקנים המועברים.
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 :גישה

� החל ממועד המסירה יישא הרוכש באחריות לתחזק את דרכי הגישה על חשבונו )הן הדרך
הייצור, והכול  לשער הראשי הן הדרך הפנימית מהשער הראשי לאזור 40החיצונית מכביש 

( כדי להבטיח שיהיו במצב תקין ויאפשרו גישה 8-ו 7כמסומן בתרשים האתר כפריטים 
�למתקנים המועברים, לתחנות המשנה ולמתחמי המיתוג והשנאות בכל עת.

� בעלויות הקשורות בדרכי הגישה  חח"יהרוכש לא יהיה זכאי לכל מימון או השתתפות מצד
ואט של תחנת -קילו 161האמורות )לרבות כל תשלום הקשור להרחבת האלמנטים של 

 (.הסכם התפעול והתחזוקה של תחנות המשנההמשנה, כאמור ב

�לאחר המסירה יבטיח הרוכש על הסכם התפעול והתחזוקה של תחנות המשנהבלי לגרוע מ ,
ות ביממה / שבעה ימים בשבוע( גישה חופשית לחח"י חשבונו ובכל עת )עשרים וארבע שע
, תחנות המשנה, מתחמי המיתוג המתקנים המועבריםולאנשיה, ברגל וברכב, אל אתרי 

 7והשנאות וכל הרחבה שלהם )לרבות באמצעות דרך הגישה הפנימית המסומנת במספר 
מי בתרשים האתר( לכל מטרה הקשורה למתקנים המועברים, לתחנות המשנה, למתח

 לעיל(. 14.3המיתוג והשנאות ולהרחבות שלהם )לרבות כאמור בפסקה 

 :מכלי דלק

�דלק הוא כאמור בחדר הנתונים.חח"י מצהירה כי ההספק הגולמי של כל אחד ממיכלי ה�
 :חלקי חילוף

� המתקנים המועברים כוללים רק מלאי התחלתי של חלקי חילוף עבור יחידות הייצור, כלים
�בחדר הנתונים )וכפי שמידע זה יעודכן לפני מועד המסירה(.ומצאי, והכל כמפורט 

 :הפרדת תשתיות

� ידוע לרוכש כי תשתיות מסוימות במתקנים המועברים משמשות הן עבור המתקנים
�המועברים הן עבור שימושים אחרים של חח"י והכל כמתואר בחדר הנתונים.

�פי שיקול דעתה הבלעדי.  לפני מועד המסירה, יופרד חלק מתשתיות אלו על ידי חח"י על
�חח"י תודיע לרוכש על ההפרדה האמורה.

� בנוגע לתשתיות המשותפות שיוותרו, יהיו התנאים והמגבלות של שיתוף התשתיות
�האמורות בהתאם לקבוע בהסכם התפעול והתחזוקה של תחנות המשנה.

� בוה מתחנות על ומתח ג –בנוסף, ידוע לרוכש כי באתר מפעל רמת חובב עוברים מס' קוי מתח
המשנה לצורך חיבור לקוחות אחרים של חח"י כמפורט בהסכם התפעול והתחזוקה של 
תחנות המשנה. הרוכש מכיר בכך שקווים אלו דרושים לחח"י לשם חיבור הלקוחות 

הם לא יועברו ביחד עם המתקנים המועברים. לאחר האמורים על בסיס מתמשך וכי 
ו של הרוכש בנוגע לקווים מתח אלו כקבוע בהסכם המסירה, יהיו זכויותיו והתחייבויותי
�התפעול והתחזוקה של תחנות המשנה.

 :מסגרת אסדרה

� ידוע לרוכש כי התפעול והתחזוקה של המתקנים המועברים יהיה בכפוף למסגרת האסדרה
שתיקבע על ידי רשות החשמל בהתאם לחוק החל, לרבות תקנות רשות החשמל עבור רמת 

�חובב.
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 :התמורה

� ,התמורה כוללת תשלום עבור הקרקע של המתקנים המועברים ושל כל התשתיות, המבנים
הציוד, המתקנים והרכוש האחר הנמכר ביחד עמם )לרבות מכלי דלק ומערכות דלק, חלקי 

�.חילוף ומצאי במתקנים במועברים(

� התמורה כוללת תשלום עבור כמות הסולר הנמצאת במכלי הדלק שבאתר, בצינורות
הנגזרות של קמ"ד באשל הנשיא אל האתר, בצינורות שבאתר ובמכלי הדלק  שממסוף

�שבאשל הנשיא.

�.)עבור העובדים המושאלים ישלם הרוכש סכומים נוספים )בנוסף לתמורה 

 :היתרי בניה

� בלי לגרוע מהיות העסקאות האמורות בהסכם זה עסקאות "כמות שהן", וללא כל התחייבות
של המבנים, התשתיות או המתקנים האחרים במתקנים  מצידה של חח"י בנוגע לבנייתם

המועברים בהתאם להיתרי בניה, רשימה של היתרי בניה שהושגו ביחס למתקנים המועברים 
ומפה של המתקנים המועברים שהוכנה ע"י חח"י ומראה לאלו מבנים מתייחס כל היתר 

�בניה ומסמכים אחרים בנושא זמינים לרוכש בחדר הנתונים.
 :חההיטל השב

�תישא באחריות לתשלום של כל היטל השבחה שעשוי להיות מוטל בשל אישורה של  חח"י
�כל תוכנית לפני הוצאתו אל הפועל של הסכם זה; 

� הרוכש יישא באחריות לתשלום של כל היטל השבחה שעשוי להיות מוטל בשל אישורה של
�כל תוכנית לאחר הוצאתו אל הפועל של הסכם זה.

 :מיסים           

� כל המיסים הארציים, האזוריים או העירוניים, ההיטלים )למעט הטל השבחה(, האגרות או
עבור התקופה הקודמת למועד  המתקנים המועבריםתשלומי חובה אחרים החלים על 

המסירה, ושעל פי טבעם חלים על המחזיק בקרקע )להלן, "תשלומי המחזיק"(, ישולמו על 
רים עבור התקופה שלאחר מועד המסירה ישולמו על , וכל תשלומי המחזיק האמוחח"יידי 

�ידי הרוכש.
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  זיהום קרקע�5.7

עיינתי בסקר מקורות זיהום קרקע שנערך ע"י היחידה למניעת מפגעים של חברת החשמל 
 , שצורף למסמכי המכרז, לפיו:21.01.2015מיום 

אירועי  5 -למממצאי הסקר מצביעים על כך ששטח האתר הוא ברובו תעשיתי. קיימות עדויות 
 מהם התרחש זיהום קרקע והתצבע פינוי קרקע. 2 -דליפות כאשר ב

 האזורים בהם קיים חשש לזיהום:

 

                                    

של זיהום קרקע ומי תהום עולה כי באתר קיימות מערכות  תעפ"י הסקר של הערכה סביבתי
ומתקנים לאיסוף ומניעת זיהום. יחד עם זאת, עקב אופי הפעילות באתר קיים 

ם, שמנים ושפכים באזורים ממוקדי.פוטנציאל לזיהום מדלקי  

, טיפול בגין זיהום למען הסר כל ספק, השומה נערכה מבלי להביא בחשבון עלות
. קיומה של הנחה זו אינו לחברת החשמלצב בו נמסרה הקרקע קרקע. בדומה למ

ודאי.
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  צינור נפט�5.8

�

� �
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 רישיונות יצור חשמל�5.9

 יצור כמפורט להלן: יחידות 9 -יצור חשמל ל רישיונותהוצגו 
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 עקרונות ושיקולי שומה. �6
מ"ר + קרקע לדרך גישה בשטח  126,580 -כולל של כ מתחם קרקע בשטח מהווההנכס נשוא השומה 

 . המהווה חלק ממתחם תחנת הכוח רמת חובב מ"ר 128,763מ"ר ובסה"כ  2,183של  

 
  .ושטח הממכר י שטחו הכולל של המתחםעפ"י בדיקתי קיימים פערים במפות המדידה לגב

         
הסדרת פערי השטחים השומה נערכה לשטח בהתאם לנתוני טיוטת הסכם המכר, בהנחה כי עלות 

 מ"ר. 128,763 -תחול על חח"י ושטח המככר לא יפחת מ

 עפ"י תב"ע בתוקף יעוד השטח הנמכר הינו כמפורט להלן:

 
השומה נערכה בהנחה כי לא תדרש אישור תב"ע לצורך פיצול השטח, לשתי יחידות תפעוליות )תחנת 

ן כי חלק ממתחם תחנת הכוח מהווה בנוסף יש לציי כח ותחנת מיתוג( הכוללים דרך משותפת אחת.
מתוכננת עפ"י תב"ע בתוקף באמצעות  6המיועד למיתוג. כמו כן, הגישה לאזור יצור  2חלק ממגרש 

 מעל מגרש המיועד לשמש לרצועת ניקוז. 5דרך גישה נפרדת שטרם נסללה ולא דרך אזור יצור 
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 35.5 -עפ"י תב"ע בתוקף קיים מגרש נוסף צמוד דופן בשטח של כ עתודת קרקע/פוטנציאל תכנוני:
�להרחבת התחנה. השטח אינו מוחכר לחח"י ולא נקבע בגינו פוטנציאל שווי נוסף.דונם המיועד 

, הנכס הנדון של  חח"י בקרקע שלהחכירה זכויות שווי  מטרת חוות הדעת הינה קביעת אומדן
 .ובין חח"י לגבי חלקות תמורת המכירה למטרת עריכת התחשבנות בין רשות החשמל

מרכיבי  לא הובאו בחשבון השווי כולל מרכיב הפיתוח.  הקרקע בלבדאומדן השווי נקבע למרכיב 
 .אשר לגביהם תערך התחשבנות לפי עקרונות החלטת הרשות הבינוי והציוד

 
 ,לבקשתכם .הלתעשייביעוד לפי שווי ונקבע  היפותטיתהנחה , ערך הקרקע מבוסס על לבקשתכם

תחנת הכח עסקאות השוואה או כערך שיורי של ע"ב  לנכס ביעוד לתחנת כח לא נקבע ערך קרקע
או שווי תמורת  עלות הקמהו , דהיינו שווי התחנה בגישת היוון הכנסות, בניכוי רווח יזמי"כ"עסק חי

 . המכירה בניכוי רווח יזמי ועלות הקמה

בשוק החופשי בקריטריון של קונה מרצון , נקבע לתעשיהיעוד הנכס הינו בהנחה כי השווי  אומדן
 מע"מ.פיתוח וללא  כולל פנוי ונקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג' ריק,כשהוא ממוכר ברצון, 

נאות חובב הסמוך ובאזור תעשייה הבאזור  מגרשים לתעשיההאומדן נקבע בהשוואה לרמת מחירי 
 .הדרום

שמאים  של ותהחלט נבדקומגרשי תעשיה, רמ"י ל ימכרזשל  ניתוח  נערךלצורך קביעת אומדן השווי 
 . תעשייהעסקאות מכר של מגרשי  ונאספו נתונים לגביהחלטות ועדת השגות  נותחומכריעים, 

הנכס מצוי באזור  ,ואזור התעשיה נאות חובב. יחד עם זאת 40הנכס הנדון נמצא בסמיכות לכביש 
סקאות ההשוואה. האזור בו מצוי הנכס אינו עמבודד יחסית ולא בתחום אזור תעשיה מוסדר בדומה ל

 ומצוי בסמוך לבתי מגורים של תושבי הפזורה הבדואית. ותחפמ

, בדומה לתכניות בנין שעניין הקמת תחנות זכויות הבניה לא הוגדרו בתכנית כלשהיא החלה על הנכס
ם זאת, להערכתי אין מניעה לנצל זכויות בניה במגרש עד למגבלת קווי הבנין. לאור האמור יחד ע  .כח

מתכסית  50%לעיל הבאתי בחשבון השווי אפשרות תכנונית לניצול זכויות בבניה בהיקף של עד 
 . על אפשרות הגדלת הניצול לרמ"י לתשלומיםבכפוף  בדומה לאזור המלאכה רמת חובב המגרש

הבנוי בפועל, בהתאם לשטחים המפורטים במסמך לחיוב תשלום ארנונה עולה כי התכסית  עפ"י
 .28% -הינה כ 5התכסית באזור יצור  .26% –בפועל היא כ הממוצע 

 
משטח המגרש בהעדר התייחסות לכך  40% -זכויות הבניה נקבעו ל  6אזור יצור של החכירה  בחוזה

 לא נקבעו זכויות בניה. 5בחוזי החכירה של אזור יצור  בתב"ע. 

)בהעדר  5יצור  זכויות בניה בפועל באזוררמ"י יכיר ב כילצורך עריכת האומדן הבאתי בחשבון 
 .6באזור יצור  40%החכירה(. ובינוי בתכסית של  בחוזההתייחסות לקיבולת הבניה 

ינוי הדליל במתחם הנדון לרבות השימוש נתוני ההשואה נותחו לפי מחיר למ"ר אקו' והותאמו לב
 לדרך.
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 זכויות חכירה:
  חוזי חכירה שנחתמו בתוקפות שונות. 5 מעוגנות באמצעותמתחם כל הזכויות חח"י ב

 שעניניו תחנת מיתוג  3חוזי חכירה שונים.חוזה  4 -יות חח"י במתחם הנמכר נובעות מוזכ
 אינו רלוונטי למתחם.

 

 
 

 זכויות החכירה תואמות כללית את הממכר השימוש בפועל ולהערכתי  -6מתחם יצור 
 כויות, למעט הסדרת גבולות לא קיימת חשיפה מהותית לתשלומים לרמ"י בגין העברת הז

 מגרש ו/או בינוי ללא היתר.
 

 שהוחכרו למטרת תחנת מיתוג לפי  2 -ו 1הממכר מהווה חלק מחוזי חכירה  - 5מתחם יצור 
 . לצורך ביצוע העסקה וחלוקת השטח לשני מתחמים )מיתוג ותחנת כח(. 125/03/11תכנית 

 קיימת חשיפה לדרישה לביצוע תשלום בגין עסקת שינוי יעוד. בנוסף, קיימת חשיפה 
  בקרקע לתחנת כח לעומת תחנת מיתוג מורשהלתשלום דמי שימוש עבר בגין שימוש לא 

 השימוש. תקופת תלהחל מתחי )שימוש תעשיה מופחת(
 ולא שימוש לתעשיה.  כלכלי ניות רמ"י השימוש בקרקע לתחנת כח הינה שימוש יחודייעפ"י מד

כעסק חי ) ע"ב היוון הרווח התפעולי  המקרקעין צפוי להקבע בגישת החילוץ. שוויאומדן השווי 
(, בניכוי רווח יזמי ועלות הקמה. בגישה זו נעשה שימוש בנכסים דומים כגון : תחנות תדלוק, הצפוי

את הפעילות הכלכלית בנכס משווי  הפרידמטמנות אשפה, בתי מלון, בתי אבות, בהם לא ניתן 
 המקרקעין.

 

, בגין מכירת התחנה, חלקה בתמורהלבקשתכם, לאור מטרת השומה, התחשבנות עם חח"י לגבי 
כי יעוד הקרקע הינו לתעשיה. הערך העודף בגין מכירת ��היפוטתיתנקבע שווי הקרקע תחת הנחה 

 את רשות החשמל לישום הרפרומה. ישמשהתחנה 

בהקשר זה יש לציין כי חח"י היתה מודעת לחשיפה בגין תשלום זה והסבה אותו לרוכש במסגרת 
 מכתב הבהרה למכרז.

 

 
                                                             

שומת מקרקעין שבה קיימת, על פי בקשת מזמין השומה. הנחת עבודה היפותטית אשר משפיעה על שווי הזכויות  1לפי תקן  �
שווי הזכויות הנקוב ב"שומה מבוססת הנחה )ההיפותטית(" איננו השווי "האמיתי" של הזכויות, אלא, השווי התאורטי  .הנישומות

 .תקיימת במציאות במועד הקובע(בכפוף להנחה ההיפותטית המבוקשת )שאינה מ
�

����
�����������������������

������������
����

����������������������������
�������������������������

��������
�������
�������

������������
�����

����������
������

�������������������������������
�������
��������
������

����������

��������������������������������������
����������������

���������������������

��������������������������������
����

�����
��

������������
��������������������������

���������������������������������������
���������������������������

�����������

�������������������������������������������������������

�������
�������
�������
����

�����
����� ����



 

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��6969604�יפו-תל אביב , 24  מגשימיםרחוב 

  03-6410021פקס.   03-6429270טל. 
                             6139301תל אביב  39372כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 

  office@sharon-s.co.il������������������� 

בטבלה שלהלן, חברת החשמל תישא בתשלום  2 –ו  1בחוזים  –"בכל הנוגע לחלק של מתחמי הייצור 
בגין הפרשי ערך דמי חכירה בין ייעוד של מיתוג לייעוד של תחנת כח )ככל שיהיו כאלו(, וזאת רק בגין 

 ד". העבר, קרי בגין התקופה בה עשתה שימוש בקרקע שבאתר עד למועד העברת החזקה לרוכש בלב

  ע"י הרוכש הינה לפני תשלום לרמ"י בגין עסקת שינוי  ששולמההתמורה  עפ"י מסמך ההבהרה
אותה נוהג רמ"י  שינוי היעוד מתחנת מיתוג אישורהיעוד. הרוכש חשוף לתשלום דמי היתר בגין 

ונחות מערכי  מתקן הנדסי הכולל מגבלת שימושיםשימוש מוגבל למופחת ) לשום ביעוד לתעשיה
 לעומת ערך הקרקע ביעוד לתחנת כח. (תעשיה

אין הפרש ערך קרקע בין יעוד מיתוג לתחנת  (קרקע ביעוד לתעשיה) של שומה זו העבודה בהנחת
 כוח.

 לתקופהיחד עם זאת, בחלופה זו קיימת חשיפה לתשלום דמי היוון עבור הארכת חוזה החכירה 
גם בחלופה זו נערך השווי לפי קרקע ביעוד  נוספת ובניה חורגת מהיתרים לא מאושרים ע"י רמ"י.

 לתעשיה.

מכיוון שלא הוצג בפני אישור זכויות של רמ"י. השומה בחלופה זו של תעשיה, נערכה תחת הנחה 
 מחמירה כי כל הבינוי הקיים יאושר ע"י רמ"י ללא תשלום דמי היתר. קיומה של הנחה זו אינו ודאי.

 כךרה במקרקעין יוסדרו עם רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( בהנחה שזכויות החכיאומדן השווי נקבע 
( יהיה חוזה/ים חכירה ולא יהיו חלק 7ונתיב הגישה  6, אזור ייצור 5שלכל חלקי הנכס )אזור ייצור 

 ממתחם גדול יותר.
 

בשיעור של  עם אפשרות ניצול של מבנה בתכסית מרבית  לזכויות חכירה מהוונות נערך אומדן השווי
לא הבאתי בחשבון  משטח המגרש )בדומה ליעוד מלאכה באזור תעשיה נאות חובב הסמוך(   50%

 יחוזלעומת קיבולת הבניה החוזית ודמי היוון עבור הארכת דמי היתר בגין  ,לרמ"יצפויים  תשלומים
 נוספת. לתקופהחכירה ה
 

 מובאים בין היתר הגורמים, ההנחות והשיקולים הבאים: הקרקעבאומדן שווי 

המיקום   .40לכביש מס'  ובסמוך לעיר באר שבע ומזרחיתדרומית ק"מ  10 –כ מיקום הנכס �.1
�באזור לא מפותח.אך בסמוך לציר תנועה מרכזי 

נכללל מוניצפאלית ותכנונית בתחומה של הועדה המקומת לתכנון ולבניה נאות חובב הנכס �.2
�איך אינוו נמצא בתחומי הפארק.

�.ממתחם תחנת הכל ברמת חובב חלקהנכס מהווה �.3

�השומה נערכת למרכיב הקרקע בלבד. �.4

�. יחלקבאזור הוא הפיתוח הסביבתי �.5

�מ"ר. 128,763 -הינו כ הנישום סה"כ שטח הנכס �.6

( 7ונתיב גישה  6, אזור ייצור 5אחד ממרכיבי הנכס ושטחו )אזור ייצור הזיהוי של כל �.7
�שנמסרה לי ע"י חח"י.  וטבלת שטחים ( 3.2)ראה סעיף  פההתאם למב נקבע

לא הובאו בחשבון הטבות בערך הקרקע לפי אזור עדיפות לאומית. לאור אופי השימוש �.8
בקרקע. יש לציין כי אזור התעשיה נאות חובב נכלל באזור עדיפות לאומית א' לענין 

�חוזה החכירה( וחיודש(, דמי היתר 31%תשלומים לרמ"י ) דמי היוון בין הקצאה )

עתיד  )רלוונטי לחלק מהנכס הנדון( 1,2שמועד חוזי החכירה מס' לא הבאתי בשחבון �.9
� שנים. 9 –כ  בעודלהסתיים 

 בסביבה הקרובה, נכון למועד הקובע לשומה. יהיקרקעות ביעוד לתעשרמת מחירי ���
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�

�

 

 ."נהוהקור"משבר ���

שומה זו נערכה בתקופה של משבר בריאות עולמי שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף 
הקורונה. נכון למועד עריכת הדעת לא ניתן להעריך מה יהיה מועד סיום המשבר העולמי 

 וכפועל יוצא מה תהיה השפעתו העתידית של המשבר על שוק הנדל"ן. 

ה של היצע השטחים מאז מועד תחילת המשבר ניתן לזהות מגמה בה קיימת הגדל
של בעלי נכסים להתפשר על דמי השכירות  ההמסחריים המוצעים להשכרה לצד נטיי

המבוקשים. חלק מהנכסים מוצעים להשכרה מספר חודשים כאשר בחלקם דמי 
השכירות המבוקשים הופחתו בהשוואה למועד בו הוצעו לראשונה להשכרה. יחד עם 

שולמה תמורה נמוכה מהמחירים ששולמו  בהןבמגרשי תעשיה זאת, לא זוהו עסקאות 
 לפני המשבר.

ושטחי הלוגיסטקיה  של המשבר על שוק מגרשי התעשיה השפעההקובע,  למועדנכון 
מחירי  ורמת הביקושיםברמת פחותה יותר. יש לציין כי ערב המשבר חלה עליה מהותית 

כמו כן, תוצאות מכרז רמ"י למגרש  השטחים לתעשיה בכל הארץ לרבות אזור בדרום.
על עליית מחירים של מגרשי  מצביעים 06/2020תעשיה באזור התעשיה אופקים מחודש 

 .לעומת שנים קודמות תעשיה באופקים

 .על שווי המקרקעין בשלב זה השפעה ניכרתבשוק החשמל לא גם 

 :צויין 10.06.2020בדו"ח של חברת הדירוג מעלות מיום 

�
כאמור לעיל בשלב זה קשה לצפות מה תהיינה השפעות ארוכות הטווח של נגיף הקורונה 

. נכון למועד עריכת חוות הדעת לא  קיימות מספיק של מגרשי תעשיהעל שוק הנדל"ן 
ולכן לא הובאה בחשבון הפחתה  עסקאות המצביעות של שינוי מגמה ברמת המחירים

 . לעומת עסקאות ההשוואה

�נערכה בשקלים חדשים.חוות הדעת �.12

�מועד הביקור בנכס. ,14.05.2020  - המועד הקובע לשומה�.13
�ללא מרכיב המע"מ. פיתוח ו כולללקרקע ריקה ופנויה, האומדן נקבע �.14
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�סקר מחירים�7
.  

 .נאות חובב.  מכרזי רמ"י למגרשי תעשייה ב7.1 

 22/02/2015 מיוםנאות חובב  תוצאות מכרז רמ"י

 .70%תכסית  התעשיה נאות חובב המיועדים לתעשיה כימיתמגרשים בתחום אזור 

 

 

 08/09/2015נאות חובב מיום  תוצאות מכרז רמ"י

 50%ותעשיה קלה ומלאכה תכסית מגרשים בתחום אזור התעשיה נאות חובב המיועדים לתעשיה 
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 20/03/2016נאות חובב מיום  תוצאות מכרז רמ"י

 50%ותעשיה קלה ומלאכה תכסית מגרשים בתחום אזור התעשיה נאות חובב המיועדים לתעשיה 

 50%למשרדים תכסית מגרשים בתחום אזור התעשיה נאות חובב המיועדים 

 

 ₪ 225,000כולל פיתוח הינו   2015-2016נאות חובב נכון לשנת קלה ומלאכה ב השווי דונם לתעשיי
  .50%בתכסית של  לדונם

 
ניתוח די דומה ניתן למצוא בהחלטות של שמאים מכריעים, ועדת השגות והחלטות בהשגה ראשונה של 

 השמאי הממשלתי שהתבססו על תוצאות המכרזים:
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 .50%-30%באזור הדרום בשיעור של  הבשנים האחרונות חלה עליה ריאלית במחירי שטחים לתעשיי
 -דונם סך של כ 5.263 -, עבור מגרש תעשיה ששטחו כ03/2019עידן הנגב שולם בחודש  הבאזור התעשיי

בהם נקבע שווי דונם  2014-2015נכון לשנים  ןלדונם לעומת הכרעות של אגף שומת המקרקעי ₪ 655,000
 .  ₪ 440,000 -בסך של כ

 -דונם סך של כ 1.250 -עבור מגרש תעשיה ששטחו כ 03/2019נחל שחורת שולם בחודש  הבאזור התעשיי
 לדונם .  ₪ 400,000 -בהם שולם סך של כ 2014לעומת מכרזים בשנת  ₪ 809,000

לדונם  ₪ 847,000 -עבור מגרשי תעשיה קטנים סך של כ 11/2019תל שבע שולמו בחודש  הבאזור התעשיי
 לדונם כולל פיתוח וללא מע"מ. ₪ 750,000 –ו

 
 בנאות חובב התעשיידונם ל ₪ 315,000 -מתקבל שווי של כ (40%זמן )להתאמה בלאור האמור לעיל, 

 דונם. 5מגרשים קטנים עד  2020נכון לשנת 
 

 

 

 למגרשי תעשייה בנאות חובב. עסקאות מכר.  7.2

כמפורט להלן:של מגרשי תעשיה מכר  במערכת מידע נדל"ן אותרו שתי עסקאות  

 

מחירי העסקאות משקפים עליה ממוצעת של . 09/2019ובחודש  01/2018עסקאות המכר בוצעו בחודש 
.₪ 350,000 -ביחס למחיר הרכישה. שווי דונם ממוצע כ %144 -כ  
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 באזור הדרום..  מכרז רמ"י למגרש תעשייה 7.3

�  16.12.2019מכרז מגרש תעשיה רמת נגב. 

 

�  28.06.2020מכרז מגרשי תעשיה  אופקים. 

 

ובתקופת משבר  בסמוך למועד הקובע לשומה  04.05.2020המועד האחרון להגשת הצעות היה  
 .הקורונה
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�  10.11.2019מכרז מגרש תעשיה שגב שלום. 

 

 

 קביעת שווי לדונם.  7.4

 .דונם 10 -מגרשים בשטח של כ אזור תעשיה נאות חובבתעשיה שווי דונם      

 

 תעשיה במיקום של  תחנת הכח רמת חובב:שווי דונם      

 

בין היתר נובע  10% -כ נאות חובב למיקום התחנה בשיעור של המקדם התאמה בין אזור התעשיי     
 .ומיקום באזור מבודד מהעדר פיתוח
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 תחשיב�8

�ריכוז שטחים נמכרים לפי הסכם המכר 

 

 .5 יצורועפ"י הבינוי בפועל באזור  6 יצורתכסית השטח מבוססת של חוזה החכירה באזור 

� ( ובינוי בפועל 6מתחם יצור  - 40%לדונם לפי תכסית בהתאם לחוזה החכירה )התאמה שווי
�לא הובא בחשבון .היתרלצורך חיוב בתשלום דמי  (5מתחם יצור  - 28%)
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�משווי דונם  במתחם. השטח מיועד לפי תב"ע בתוקף לאזור מיתוג.  20%נקבע לפי  שווי דונם דרך פרטית
יחד עם זאת, עפ"י הסכם המכירה, השטח ישמש כדרך משותפת לתחנת המיתוג ולתחנת הכוח ואינו ניתן 

 לביטול.

 

�(. 22משמש בפועל גם לטיהור שפכיםמשווי דונם  במתחם )השטח  %10נקבע לפי  שווי דונם רצועת ניקוז
 .6לאזור יצור  5בתחום השטח דרך מעבר מאזור יצור 

 

� במתחם לפני התאמות לגודל וזכויות חכירהריכוז שווי בסיסי לדונם תעשיה�

 

�)סיכום ערכי שווי )לפני התאמה לגודל והתאמה לזכויות חכירה.�

 

 

 

�התאמה לגודל 

                                                             
 לא נמצא היתר��
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 128.763 -עבור מתחם בשטח כולל של כדונם.  10 -לשטחי קרקע בגודל של עד כ מתייחסיםנתוני השוואה 
 .84.7% -לגודל נוספת בשיעור של כ התאמהדונם הבאתי בחשבון 

 

 1-3 -דונם. בהתאמה למגרשים קטנים בשטח של כ 10 -התאמה לגודל נקבעה ביחס למגרשים בשטח של כ
 (.20% -הפחתה כוללת בשיעור של כ) 80%מקדם התאמה כולל בשיעור של בדונם מדובר 

�:)סיכום ערכי שווי )לאחר התאמה לגודל�
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�  :שווי זכויות החכירה�
מהוונות עם אפשרות ניצול של מבנה בתכסית מרבית  בשיעור של לזכויות חכירה אומדן השווי נערך 

 משטח המגרש )בדומה ליעוד מלאכה באזור תעשיה נאות חובב הסמוך(    50%

בגין הצורך להוון את חוזה החכירה לרמ"י  םצפויילבקשתכם, לא הבאתי בחשבון חשיפה לתשלומים 
. בנוסף, 6לתקופה נוספת באזור יצור  ה( והיוון זכויות החכיר5שנים )אזור יצור  49לתקופה נוספת של 

לעומת  50%בגין אפשרות הגדלת הניצול עד לשיעור של   םיידמי היתר צפו מילא הבאתי בחשבון תשלו
בהתאם  6באזור יצור  40$ -בהתאם לבינוי בפועל ו 6אזור יצור  26%)  קיבולת הבניה בחוזה החכירה

 .לחוזה החכירה(

 

�         סיכום�
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 ית(.תטמבוססת הנחה )היפו - השומה  �9
 

יות החכירה ושווי זכ אומדן כילעיל, בהתחשב בכל הגורמים שהוזכרו, הנני קובע  לאור האמור
עם  ,(הכי הקרקע ביעוד לתעשיי היפותטיתהנחה  ע"בללא מחוברים ) שבנדון בקרקעהמהוונות 

למטרת עריכת התחשבנות בין רשות  ,בשוק החופשי כיום הבמצב ,50%אפשרות ניצול בתכסית של 
לעניין ערך הקרקע בגינו תשולם תמורה לחברת החשמל, במסגרת )החשמל לבין חברת החשמל 

 ( ₪ אלף מאות שלושים מיליון ושלוש)  ₪ 000300,30, -בסך של כהינו , (המכירה של תחנת הכח
 
 

 .מע"מ ואינו כולל במצבו כיום פיתוח אומדן השווי כולל
 
 

בכל מקרה של שינוי בהנחות  לחו"ד. 2בעמוד  המפורטותהנחות  כל  על מבוססתהשומה  :הערות 
 העבודה יש להחזיר אלי השומה לעדכון.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 הצהרה
 הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה. 

ועל פי התקנים  1966 -הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית( התשכ"ו 
 הועדה לתקינה שמאית.המקצועיים של 

 
 
 
 
 

�


