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מטרת ההערכה
התבקשנו על ידי מר פליקס שופמן – סמנכ"ל פיתוח עסקי ,חברת מליסרון בע"מ (להלן –
"החברה") ,1להעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,כמפורט בסעיף  5להלן – במכירה
ממוכר מרצון לקונה מרצון.
ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה ו/או חברות קשורות (להלן:
"החברות").
חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  17.1של מועצת שמאי המקרקעין (פרוט
מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
ולצורך יישום תקינה חשבונאית) ,ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס – כמשמעותו בתקן
חשבונאות בינלאומי מס' .IAS 40
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי הערכתנו זו תצורף לדו"חות הכספיים של החברה.
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

.2

המועד הקובע
המועד הקובע להערכה זו – הינו .31.12.2012

1

החברה מחזיקה בשרשור במלוא הונה המונפק והנפרע של מ.ק.ח .מרכז קניות חיפה בע"מ (בעלת הזכויות ב"גרנד קניון")
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פרטי המשרד והשמאים המעריכים
משרד ברק פרידמן כהן ושות' פעיל מאז שנת .1998
המשרד עוסק בהערכות שווי נכסי מקרקעין ומשמש כיועץ בנושאי מקרקעין לחברות וגופים
ציבוריים ,לרשויות מקומיות ,לחברות בניה ,למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח.
הערכות השווי לצורך חוות דעת זו נערכו ע"י שמאי המקרקעין ה"ה משה פרידמן ורענן דוד.
להלן פרטי השכלתם וניסיונם:

משה פרידמן  -מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת .1982
בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים באוניברסיטת תל-אביב משנת .1993
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  1991ורשום בפנקס שמאי
מקרקעין משנת ( 1993רישיון מס' .)341
שותף במשרד ברק פרידמן כהן ושות'  -כלכלה ושמאות מקרקעין.

רענן דוד – שמאי מקרקעין ,בעל תואר שני בכלכלה ( )MAמהאוניברסיטה העברית
בירושלים משנת .2000
בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימודי חוץ  -הטכניון משנת .2005
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  2004ורשום בפנקס שמאי
מקרקעין משנת ( 2005רישיון מס' .)1389
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פרטי ההתקשרות בין החברה לשמאים
א .ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' – כלכלה ושמאות מקרקעין
בוצעה ביום .2.12.2012
ב .הננו להבהיר כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין
העבודה ,ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מזמין העבודה ,לרבות חברות קשורות
למזמין העבודה.
ג .הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה.
ד .במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י מזמין העבודה כתב שיפוי ,ולפיו מתחייב מזמין העבודה
לשפות את השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו,
ולמעט מקרים של רשלנות.
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פרטי הנכס
גושים:
חלקות (חלקים):

11190

11193

 10ו13 -

 2ו201 -

1001

1002

כ 18,890 -מ"ר

כ 3,760 -מ"ר

מגרשים:2
שטח קרקע:3
סוג הנכס:

פרויקט מסחרי הכולל מרכז מסחרי ,מרכז ספורט ,פארק
שעשועים ,משרדים ,תחנת תדלוק ,שטחי חניה ויתרת
זכויות בניה

שטח בנוי כולל:

 200,274מ"ר

מיקום:

דרך שמחה גולן ,חיפה

הזכויות בקרקע:

בעלות פרטית (טרם הושלם הרישום)

הזכויות המוערכות:

זכויותיה של חב' מ.ק.ח מרכז קניות חיפה בע"מ,
המחזיקה במלוא הזכויות בפרויקט
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מועד הביקור במקום
ביקור במקום נערך ע"י מר רענן דוד (הח"מ) – שמאי מקרקעין ,ביום .9.12.2012

2

עפ"י תכנית מס' חפ 1594/א' .

 3טרם הושלם רישום זכויותיה של מ.ק.ח בלשכת רישום המקרקעין ,בהתאם לחוזה רכישה מיום .8.4.2008
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תאור הסביבה
הנכס הנדון ,הידוע כפרויקט "גרנד קניון" ,נמצא בדרך שמחה גולן בחיפה.
דרך שמחה גולן הינו עורק תנועה ראשי המקשר בין דרך רופין בשכונת ורדיה לשכונת נווה
שאנן.
מבחינה טופוגרפית ,ממוקם פרויקט ה"גרנד קניון" במרכזו של ואדי (ואדי רושמיה) ,הנמצא
בין שכונת יזרעאליה ונווה שאנן – מצפון ,לבין שכונת רמת ספיר ורמות רמז  -מדרום.
הסביבה הגובלת בנכס הינה אזור לא מבונה עם צמחיה טבעית ,למעט תשתיות תחבורה.
מנהרות הכרמל
בסמוך ומצפון לנכס נמצא תוואי דרך "מנהרות הכרמל" – מערכת כבישי אגרה מתקדמת,
החוצה את העיר חיפה ומקשרת בין חוף הכרמל ,כביש רופין (הסמוך ל"גרנד קניון") וצומת
הקריות (הצ'ק פוסט).
באזור ה"גרנד קניון" נבנו גשרים עיליים וכן נסלל כביש גישה מ"מוצא רופין" ישירות לקניון,
דבר המאפשר גישה ישירה בין המנהרות לקניון.
הסביבה העסקית
הקניון פועל בסביבה עסקית תחרותית הכוללת מספר רב יחסית של מרכזי קניות.
המרכזים העיקריים המהווים תחרות לנכס הנדון הינם :קניון חיפה וקסטרא (בדרום העיר),
קניון מרכז חורב ,קניון ( CINEMALLבסמוך ליציאה הצפונית ממנהרות הכרמל)" ,הקריון"
בקריית ביאליק ,שהינו אחד הקניונים המובילים בארץ ,קניון קריית אתא ,קניון עכו ,מתחם
"ביג" בקרית ביאליק ופאואר סנטר גדול במיוחד "חוצות המפרץ" (כ 45,000-מ"ר).

-6תרשים הסביבה עם סימון מיקום הנכס

מיקום הפרויקט

מערכת הגשרים בסמוך לפרויקט

מיקום הפרויקט

מנהרות הכרמל
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תאור הנכס
פרויקט ה"גרנד קניון" כולל שלוש קומות של שטחי מסחר ובילוי ,משרדים ,שמונה מפלסים
תת-קרקעיים של שטחי חניה ותחנת תדלוק ,בשטח בנוי כולל של כ 200,000 -מ"ר.
כמו כן ,כולל הפרויקט יתרת זכויות להרחבת הפרויקט בעתיד.
הפרויקט נבנה על מגרשים מס'  1001ו 1002 -בתכנית מס' חפ 1594/א' ,כאשר דרך שמחה
גולן חוצה בין שני המגרשים.
למגרש מס'  – 1001הצפוני ,ששטחו כ 18,890 -מ"ר ,צורה לא רגולרית עם חזית דרומית לדרך
שמחה גולן.
על מגרש זה ניצב המבנה המרכזי של הפרויקט ,הכולל את המרכז המסחרי ,הספא ,פארק
השעשועים ,מרכז הספורט והמשרדים.

למגרש מס'  – 1002הדרומי ,ששטחו כ 3,760 -מ"ר ,צורה לא רגולרית ,עם חזית צפונית לדרך
שמחה גולן.
בתחום מגרש זה הוקמה תחנת תדלוק המופעלת ע"י חברת "דור אלון" ,ובצמוד לה חנות
נוחות – "אלונית".
כמו כן ,נבנו במגרש זה חמישה מפלסי חניה תת קרקעיים ,המקושרים למגרש  1001ע"י
מעבר תת-קרקעי (מתחת לכביש).
קיים חיבור (במפלס  )-1בין שטחי החניה במגרש הדרומי לשטחי החניה במגרש הצפוני.
בסביבה טופוגרפיה מדרונית ,כאשר למרבית המפלסים חזית פתוחה.
הכניסה הראשית למרכז המסחרי – להולכי רגל ,הינה מכוון דרך שמחה גולן.
כמו כן ,קיימות שתי כניסות לכלי רכב :כניסה אחת מדרך שמחה גולן ,וכניסה נוספת מכיוון
דרך רופין.
בנייתו של הפרויקט החלה ב 1996 -והקניון נפתח לקהל בשנת .1999
המבנה בנוי משלד בטון מזויין ,גג בטון שטוח וקירות החוץ מחופים בלוחות שיש טרוורטין.

-8תרשים הסביבה (על רקע מפת גושים)

מגרש
1001
מגרש
1002

חזית הפרויקט לדרך שמחה גולן
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שטחי המסחר (קניון):
הקניון נמצא בקומות  ,1-3כאשר קומה  3הינה במפלס דרך שמחה גולן.
לשטח המסחרי של הקניון (המול) צורת אליפסה מאורכת (במבנה של "דאבל מול") והוא
כולל שלוש קומות מסחריות ,המקושרות ביניהן ע"י מערכת דרגנועים ,מעליות נוסעים וחדרי
מדרגות.
מעל שטחי המעברים קיימות כיפות תאורה ( ,)SKY LIGHTהמספקות תאורה טבעית במול.
הקניון בנוי ברמת גמר טובה ,הכוללת :ריצוף מאריחי שיש ,תקרה דקורטיבית מגבס בשילוב
גופי תאורה שקועים ומערכת מיזוג אויר – כמקובל במרכזי קניות חדישים.
השטח המסחרי לשיווק (כולל חנויות ,דוכנים ומחסנים) הינו כ 42,900 -מ"ר.
קומת המסחר השלישית הנמצאת במפלס דרך שמחה גולן ,כוללת מתחם מזון מהיר ( Food
 )courtומתחם קופ"ח מכבי.
כמו כן ,כולל המול המסחרי קומת משרדים חלקית ,המשמשת את תחנת הרדיו "רדיו חיפה"
ואת משרדי חברת הניהול.

מרכז ספורט – ספא
מרכז הספורט המופעל ע"י רשת "הולמס פלייס" ,ממוקם במפלסים  -4ו ,-5 -ושטחו נטו הינו
כ 3,700 -מ"ר.
במפלס  -5נמצאת בריכת השחיה (הבנויה בצמוד לצלע ההר) ואולמות התעמלות .במפלס -4
נמצאים המזנון ואולמות הכושר.
מרכז הספורט בנוי ברמת גמר גבוהה ,הכוללת :רצפת פרקט ,בריכת שחיה ,קיר זכוכית
הפונה לכוון הנוף וכיוצ"ב.

-01פארק שעשועים – "לונה גרנד"
פארק השעשועים מהווה חלק ממפלסים  -4עד  ,-7ושטחו הכולל (ברוטו)  -הינו כ4,145 -
מ"ר.4
הפארק הינו שטח מקורה הנמצא באולם ,שגובהו כ 16 -מ' (גובה  3קומות).
באולם קיימת רצפת בטון מוחלקת צבועה.
באולם הותקנו מתקני שעשועים לילדים.

קומות משרדים
חלק מקומות  -4עד  -6משמשות כמשרדים ,בשטח ברוטו כולל של כ 5,100 -מ"ר.
שטחי המשרדים מאוכלסים ע"י מרפאות (מכבי טבעי ,פיזיוטרפיה ,מרפאת שיניים) ,קליניקות
רופאים ,בתי ספר (קידום ,וול סטריט ,לחמן) ומשרדים נוספים.
רמת הגמר במשרדים תואמת את השימושים ,דהיינו :מרפאות ,חדרי טיפולים ,משרדים ,חדרי
לימוד וכיוצ"ב ובנויים ברמת גימור טובה.

קומות החניה
שטחי החניה בנויים בשמונה מפלסים – ממפלס  +124עד מפלס .+145
השטח הכולל של קומות החניה הינו כ 103,000 -מ"ר ,והן כוללות בסה"כ  2,272מקומות חניה
תקניים.
שטחי החניון מחופים באפוקסי ,בדומה לחניונים יוקרתיים.
מקומות החניה מיועדים לשימוש חופשי (ללא תשלום) לכל באי הפרויקט.

4

כפי שנמסר לנו ,לאחר הפסקת הפעילות יתווסף שטח קיים שאינו זמין כיום בעקבות השימוש במקום לפארק

שעשועים ,ולפיכך סה"כ השטח להשכרה לאחר פינוי פארק השעשועים יהיה כ 5,100 -מ"ר.
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המצב התכנוני
9.1

תכניות בנין-עיר רלוונטיות

5

על הנכס חלה תכנית שינוי מתאר מס' חפ ,1594/שהודעה על אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים מס'  2591מיום .27.12.1979
מטרת התכנית הינו שינוי יעוד הקרקע משמורת טבע לאזור מסחרי ,וזאת על מנת
להקים עליו מרכז עסקים ושוק קמעונאי ,שישמש את תושבי השכונות נוה שאנן ,רוממה
ואחוזה.
עפ"י התכנית יועדה חטיבת קרקע בשטח  22,596מ"ר לאזור מסחרי.
השטח המסחרי מחולק לשני מגרשים  -מגרש צפוני ומגרש דרומי ,המופרדים ע"י דרך
(דרך שמחה גולן).
בתכנית נקבעו ,בין היתר ,ההוראות הבאות:
התכליות המותרות באזור מסחרי – חנויות ,חנויות כלבו ,סופרמרקט ,שוק קמעונאי
ודוכנים ,אולמות תצוגה ואירועים ,מסעדות ובתי קפה ,בנק דואר וכו' ,בנין משרדים.
השטחים יאוחדו עד כדי יצירת חלקות מוצעות ,הכוללות כל אחת שטח רצוף בעל סווג
אחיד המותחם ע"י קווי רחובות וגבולות החלקות המוצעות  -כמתואר בתשריט.
בעלי הקרקע הכלולה בתכנית זו ו/או חוכרי ו/או יוזמי התכנית ,חייבים להוציא לפועל
על חשבונם את סלילת הדרכים הכלולות בה.
היתר הבניה באזור המסחרי טעון תכנית מפורטת ,שתאושר כחוק ,אשר תכלול את
פרטי הבניה כולל העיצוב הארכיטקטוני.

בתכנית מס' חפ1594/א' ,שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4432
מיום  ,28.7.1996נקבעו הוראות הבניה במגרש המיועד למרכז מסחרי.
כמו כן ,כוללת התכנית נספח ארכיטקטוני ונספחי תחבורה.
בתכנית נקבע ,כי שטח הקרקע המיועד למרכז מסחרי  -הינו  22,650מ"ר.
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עפ"י מידע בכתב שהתקבל מהועדה המקומית לתכנון ובניה – חיפה ,בינואר  ,2008וברור עדכני שערכנו בביקור בועדה

המקומית ובאתרי האינטרנט של משרד הפנים ועיריית חיפה.

-02האזור המסחרי ישמש להקמת מרכז קניות – לשימושים הבאים :חנויות ,בנקים ,סופר
מרקט ,אזור מזון ,מסעדות ,בתי קולנוע ,בתי קפה ,משרדים ,אטרקציות תיירותיות,
אכסון מלונאי ,אולמי אירועים ,אולמי בידור וספורט מכל הסוגים ,שרותי דרך בשטח
החניון ,שרותים רפואיים ,בריכת שחיה מקורה ,סאונה ,מחסנים וכל השרותים הנלווים.
תכנון הדרכים יעשה בתיאום עם תכנון מנהרת הכרמל.
תשריט תכנית חפ1594/א'

מגרש 1001
(הצפוני)

מגרש 1002
(הדרומי)

נדרשת התאמה להוראות תכנית מנהרות הכרמל – תכנית מס' חפ ,1975/שבה נקבע
שהקיר הדרומי של תוואי דרך שמחה גולן יבוצע בחפירה זקופה.
לחברה זכות לבנות מבנה לחניה (גשר) מתחת לדרך שמחה גולן בקטע הגובל עם
מגרש פרויקט מ.ק.ח.
החברה תבנה את הגשר (כביש על גבי חניון) בקטע של דרך שמחה גולן ,הגובל
בפרויקט  -על חשבונה ,כאשר העירייה תחזיר לחברה את עלות בנית הכביש על גבי
סוללה בקטע הכביש שהוחלף בגשר.
בתכנית נקבעו זכויות הבניה – כמפורט להלן:
שטח הבניה העיקרי הכולל יהיה  56,000מ"ר ,שיחולקו לפי השימושים הבאים:

-03השימוש
מסחר
משרדים
אכסון מלונאי
סה"כ

שטח בניה במ"ר
29,000
10,000
17,000
56,000

יהיה מותר להעביר שטחים משימוש אחד למשנהו בשיעור של  ,15%וזאת מבלי לפגוע
בשטח הבניה הכללי.
לא תתאפשר פעילות פתוחה למסחר ,או בידור  -על גג המרכז המסחרי.
אופן חישוב שטחי הבניה – לשטחי השרות:
שטחי שרות למשרדים – שטחי השרות שיותרו בנוסף לשטחים העיקריים המיועדים
למשרדים לא יעלו על השטחים המפורטים בסעיפים הבאים ובתנאים הבאים:
בטחון ובטיחות – השטח המזערי הנדרש למקלט ולחלקים ומתקנים בבנין הבאים להגן
על הנמצאים בבנין מפני סכנות ביטחוניות או בטיחותיות .מיקום המקלטים יהיה מתחת
למפלס רח' שמחה גולן.
מערכות טכניות ומתקני שרות – שטח חלל המשמש למכונות או למתקנים טכניים
למתן שירותים לבנין.
חניה – שטח לחניה מקורה הנדרש עפ"י תקן החניה התקף בעת הוצאת היתר הבניה.
שטח חדר מדרגות ,שאינו חדר מדרגות שרות או חרום בשטח של עד  25מ"ר לכל חדר
מדרגות בכל קומה .שטח חדר מדרגות שרות או חרום בשיעור של עד  16מ"ר בכל
קומה או השטח המזערי הנדרש ע"י התקנות.
מבואות קומתיות – שטח המתנה למעליות בכל קומה בגודל כפול משטח המעלית בכל
קומה.
מבואות כניסה – בחדר הכניסה העיקרית של הבניין ,בצמוד לכניסה ,בשיעור שלא
יעלה על  1.0%מן השטח העיקרי למשרדים ,במקרה של כניסה נוספת ,ניתן לפצל
שטח זה בין הכניסות.
אחסנה – שטח המיועד לאחסנה שתשמש לתחזוקת הבניין בלבד ,בשיעור של 0.5%
משטח העיקרי בקומת שרות נפרדת מקומות המשרדים ובמפלס נמוך מדרך שמחה
גולן.
שטחי שרות למרכז המסחרי – שטחי השרות שיותרו בנוסף לשטחים העיקריים
המיועדים למרכז המסחרי לגבי הסעיפים בטחון ובטיחות ,מערכות טכניות ומתקני

-04שרות ,חניה ,חדר מדרגות ,יהיו עפ"י ההנחיות לגבי משרדים ובנוסף להם המשטחים
הבאים:
מעברים ציבוריים בשיעור שלא יעלה על  40%מן השטח המיועד למסחר ובתנאי
שיהיה פנוי מכל דוכני ומתקני מכירה ,וכן חניה תפעולית.
בשטחי שרות לאחסון מלונאי יהיו למטרת בטחון ובטיחות ,מערכות טכניות ומתקני
שרות וחניה עפ"י ההנחיות לגבי המשרדים ,וכן חדרי מדרגות ,מבואות קומתיות ומבואה
ראשית (לובי).
גובה הבניין הוא גובה אבסולוטי של  224.50מ'.
כמו כן ,נקבעו הוראות לעניין כמות חניות ,פיתוח המגרש וכיוצ"ב.
לתכנית מצורף נספח תחבורתי המסכם את כמות מקומות החניה הנדרשים ,שהינו
 2,431מקומות חניה לרכב פרטי.

9.2

תכנית בנין עיר – בהכנה
על הנכס הנדון חלה תכנית מס' חפ/1594/ב' ,שהודעה על הפקדתה – לפי סעיף 89
לחוק התכנון והבניה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  4842מיום .10.12.2000
מטרת התכנית הינה :שינוי מיקום דרכי הגישה המערביות למ.ק.ח( .גרנד קניון).
עפ"י הוראות התכנית ,מוצע לשנות מיקום דרכי הגישה המערביות לפרויקט במטרה
להתאימן לתכנון המפורט של רשת דרכי הגישה למנהרות הכרמל.
תכנון הדרכים יבוצע בתאום עם תכנון דרכי מנהרות הכרמל ורשת הדרכים הכלולות
באזור.
בתכנית הנדונה נקבע ,כי היזמים ו/או הבאים במקומם  -לצורך ביצוע התכנית ,חייבים
להוציא לפועל על חשבונם את סלילת הדרכים הכלולות בה על כל שלביהן ,או לשלם
היטל כבישים כחוק.
בסלילה נכללות המדרכות ,התקנות ניקוז למי גשם ,שתילה ,עמודי תאורה כולל
פנסים ,העתקת קווי חשמל ובנית גשרים במקומות בהם ידרשו ונקיטת כל האמצעים
למניעת מפגעים במהלך עבודות הסלילה.
שלבי ביצוע – דרכי הגישה המערביים לפרויקט מ.ק.ח( .גרנד קניון) יבוצעו בשלבים.
עפ"י התכנית אין שינוי בשטח הנכס הנדון ובזכויות הבניה.

-059.3

רישוי הבניה
בתיק הבניין במינהל ההנדסה של עירית חיפה נמצאו היתרי הבניה וטפסי – 4
המפורטים להלן:
מס' היתר

תאריך מתן
ההיתר
16.6.1997
4.5.1998

980583
485
10504

9.11.1998
6.5.2001
18.10.2001

10553

7.11.2001

50194

20.9.2005

90022

1.3.2009

100332

20.6.2010

110223

8.5.2011

970325
970512

מטרה
יסודות למרכז מסחרי
הקמת תחנת משנה חברת חשמל  +קומת חניה
למרכז מסחרי
הקמת מרכז מסחרי לפי תכנית חפ1594/א'
הקמת מבנה ספא  -כחלק מ"גרנד קניון"
תחנת דלק מעל חניון "גרנד קניון" ומתקן לרחיצת
מכוניות בחניון  +שינויים בכניסות לחניות של גרנד
קניון.
שימוש חורג משטח שמיועד למלונאות למסחר ופארק
שעשועים ותוך שימוש בחלל טכני של גרנד קניון
תוספת  3קומות משרדים ,מרפאות ושרותים רפואיים -
בכפוף לתקנות תכנית מס' חפ1594/א
גשר גישה ממנהרות הכרמל לגרנד קניון (מחוץ
לתחום המגרש המוערך)
הפיכת חלל בתי קולנוע לחנויות בגובה  5.10מ'
והוספת קומת משרדים בחלל הנותר
הפיכת חלל בתי קולנוע למרפאות/מכונים – קופת
חולים מכבי באותם תנאים של האישור המקורי

טופסי :4
תאריך
19.3.2000

לפי היתר
מס'
970325

היתר
מיום
16.6.1997

26.2.2001

18.11.2001

10553

7.11.2001

24.4.2002

10504

18.10.01

מטרה
לבנין
מסחרי
ספא
(הולמס
פלייס)
פארק
שעשועים
לתחנת
תדלוק
דור

-06סיכום שטחי הבניה:
להלן סיכום שטחי הבניה בפרויקט עפ"י היתרי הבניה שהתקבלו:6
ריכוז שטחים עיקריים בפרויקט:
שימוש
מסחר
מלונאות

משרדים

שטח עיקרי
במ"ר
33,050

ספא וסקווש

3,926

פארק שעשועים

3,414

הצבת שולחנות

981

סה"כ

8,321

רדיו חיפה ,משרדים בקניון
משרדים מזרחיים

1,622
3,485

סה"כ

5,107
46,478

סה"כ

ריכוז שטחי הבניה בפרויקט:
סעיף

שטחים עיקריים

שטח בניה
במ"ר
46,478

שטחי שירות:

6

שטחי חניה

103,311

שטחי שירות אחרים (מערכות ,מדרגות
ודרגנועים ,מבואות ,ממ"ד ועוד)
סה"כ שטחי שירות

50,485
153,796

סה"כ שטחי הבניה בפרויקט

200,274

פרוט השטחים ניתן ע"י אדריכלית הפרויקט גב' נילי ארבל ממשרד אורן אדריכלים.

-079.4

סיכום זכויות הבניה ומגמת התכנון
יתרת זכויות הבניה:
להלן ריכוז השטחים המנוצלים בפרויקט עפ"י היתרי בניה ויתרת זכויות הבניה (במ"ר):
סה"כ
זכויות
עפ"י
תכניות
33,050

שטח
מנוצל
עפ"י
היתרי
33,050

שימושים שטחים העברות
שטחים
עפ"י
עפ"י
תב"ע משימוש
תב"ע
לשימוש
4,050
29,000
מסחר

משרדים

10,000

-1,500

8,500

5,107

מלונאות

17,000

-2,550

14,450

8,321

סה"כ

56,000

0

56,000

46,478

יתרת
זכויות

הערות

תוספת השטח הועברה מיתר
0
השימושים עפ"י התכנית
הותרה העברת 15%
 3,393מהיעודים האחרים
 6,129הספא ,פארק השעשועים ו-
 981מ"ר שטחי ישיבה במול
9,522

מגמות התכנון:
כאמור ,קיימת יתרת זכויות בניה מאושרת לכ 9,500 -מ"ר משרדים ו/או אכסון מלונאי,
שניתן לנצל בבניה במגדלים מעל המרכז המסחרי .החברה פועלת להגדיל את זכויות
הבניה במגדלים ולהוסיף להן יעוד למגורים.
כפי שיפורט בפרק הבא ("המצב המשפטי") ,בהסכם מיום  27.7.2005בין מ.ק.ח לבין
עירית חיפה הוסכם ,כי ככל שתאושר תוספת ייעוד של מגורים לא תדרוש העירייה דמי
חכירה והיטל השבחה (בגין יתרת זכויות הבניה המאושרות) ,ובמידה ולא תאושר
תוספת הייעוד האמורה יעמוד לזכות מ.ק.ח סכום של כ 680 -אלפי דולר לצורך
פרויקטים עתידיים.

-08 .10המצב המשפטי
 10.1הרישום בלשכת רישום המקרקעין
עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה ,שהופקו ביום
 ,2.12.2012באמצעות האינטרנט ,החלקות עליהן ניצב הפרויקט רשומות – כדלקמן:
חלקה  10בגוש 11190
החלקה ,ששטחה  1,060מ"ר ,רשומה בבעלות מדינת ישראל – בשלמות.
רשומות הערות על הפקעות לפי ס'  5ו.7 -
רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת בנק הפועלים ,ללא
הגבלת סכום ,על כל הבעלים.

חלקה  13בגוש 11190
החלקה ,ששטחה  141,846מ"ר ,רשומה בבעלות מדינת ישראל – בשלמות.
על החלקה רשומה חכירה לזכות :עירית חיפה – בשלמות.
תנאי החכירה מפורטים בשטר חכירה מס' .2853/1934
רשומה משכנתא – ביחד עם חלקה  189בגוש  – 11193לטובת בנק הפועלים בע"מ,
ללא הגבלת סכום ,על החוכרים.
ביום  18.10.1979נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת מ.ק.ח.
מרכז קניות חיפה בע"מ – על כל הבעלים.
רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת "דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ וחברת החשמל לישראל בע"מ.
רשומות הערות אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת חברת החשמל
לישראל בע"מ.7
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כפי שנמסר לנו ,ההערות לזכות חברת דלק וחברת החשמל ,אינן מתייחסות לשטח הנדון .

-09רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת בנק הפועלים ,ללא
הגבלת סכום ,על כל הבעלים.
ביום  22.2.2011נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף  )2( )1( 11לפקודת המיסים ,לטובת
מס שבח חיפה ,בסך של  ,₪ 40,914על כל החוכרים.
כמו כן ,רשומות על החלקה הערות שונות על הפקעה.

חלקה  2בגוש 11193
החלקה ,ששטחה  4,893מ"ר ,רשומה בבעלות מדינת ישראל – בשלמות.
על החלקה יחד עם חלקה  10בגוש  11190רשומות ההערות כדלקמן:
רשומות הערות על הפקעות לפי ס'  5ו.7 -
רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת בנק הפועלים ,ללא
הגבלת סכום ,על כל הבעלים.

חלקה  201בגוש 11193
החלקה ,ששטחה  245,662מ"ר ,רשומה בבעלות עירית חיפה – בשלמות.
רשומה משכנתא – ביחד עם חלקה  13בגוש  – 11190לטובת בנק הפועלים בע"מ ,ללא
הגבלת סכום ,על הבעלים.
ביום  21.1.2003נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת מ.ק.ח.
מרכז קניות חיפה בע"מ.
רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת דלק חברת הדלק
הישראלית בע"מ.4
ביום  21.2.2003נרשמה הערה בדבר הפקדת תכנית – עפ"י תכנית מס' חפ 1194/א'.
כמו כן רשומות הערות שונות על הפקעות לפי סעיפים  5ו.7 -
הערה :הזכויות בחלק מחלקות  10ו  13-בגוש  11190ובחלק מחלקה  2בגוש 11193
נרכשו ע"י עירית חיפה ,אולם הזכויות הנ"ל טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין.

-21 10.2הסכמי חכירה
הסכם חכירה ראשי
עפ"י הסכם מיום  21.1.1977בין עירית חיפה (להלן "העיריה") לבין מ.ק.ח מרכז קניות
חיפה בע"מ (להלן "מקח") ,מתחייבת מ.ק.ח לפתח את האתר המיועד להקמת מרכז
קניות ,המהווה חטיבת קרקע בשטח של כ 28 -דונם ,הכוללת חלקים מחלקות  10ו13-
בגוש  11190ומחלקות  2ו 189-בגוש .11193
מ.ק.ח תבצע את התכנון המפורט של מרכז הקניות ,הקמתו ,החזקתו ,ניהולו וניצולו
המסחרי.
הואיל וחלקה  189בשטח של  19דונם לערך הינה בבעלות העיריה ,חלקה  13בשטח
של  7.8דונם בערך מוחכרת לעירייה עד שנת  ,2033ואילו חלקות  1ו 10-בשטח של כ-
 1.6דונם ,הינן בבעלות המדינה  -ביקשה העיריה מאת מינהל מקרקעי ישראל להחכיר
לה את חלקות  1ו.10 -
העיריה מתחייבת לקבל מאת רשויות התכנון והבניה אישור להקמת מרכז קניות בשטח
הנ"ל וכן מתחייבת לקבל אישורים ממנהל מקרקעי ישראל  -להחכרת משנה של
השטח הנ"ל לחברה לתקופה של  49שנים ,עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת של
 49שנים.
שטח הבניה בהתאם להחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה  -בישיבתה מס'  33מיום
 - 2.6.1975לא יעלה על  200%משטח הקרקע ,דהיינו שטח כולל של  56,000מ"ר.
העיריה מתחייבת להחכיר את השטח הנ"ל  -סמוך לאחר השלמת מרכז הקניות,
ולרשום את החכירה בלשכת רשום המקרקעין  -בחכירה ו/או בחכירת משנה למשך
תקופה של  49שנים החל מיום חתימת הסכם זה.
תקופה זו תוארך לתקופה נוספת של  49שנים בתנאים שיהיו קיימים במדינת ישראל
בתום תקופת  49השנים הראשונות.

רכישת זכויות הבעלות בקרקע מהמדינה ע"י עירית חיפה
עפ"י החלטה מס' כל 51/של ועדת השרים לענייני כלכלה מיום  ,31.7.1997הוחלט
לאשר מכירת שטח של  6,690מ"ר בגוש  ,11190חלק מחלקות  10 ,13ובגוש 11193
חלק מחלקה  2בחיפה ,וכן שטח של  1,508מ"ר בגוש  11190חלק מחלקה  - 13לעירית
חיפה.

-20הסכם בין עירית חיפה לבין מ.ק.ח
עפ"י הסכם מיום  27.7.2005בין עירית חיפה לבין מ.ק.ח ,סוכמו המחלוקות בין הצדדים
והתביעות ההדדיות עפ"י פסיקתו של הבורר גדעון ויתקון  -עפ"י שומת השמאי
המוסכם מר יצחק זרניצקי ובהסכמת הצדדים.
בהסכם נקבע ,כי מ.ק.ח ועירית חיפה מוותרות על טענותיהן ההדדיות ,נשוא הבוררות.
הוסכם ,כי אם תאושר תוספת יעוד של מגורים בנוסף ליעודים הקיימים בתב"ע /1594א'
ולגבי שטח של  9,571מ"ר  -לא ידרשו דמי חכירה והיטל השבחה.
אין באמור לעיל כדי להוות הסכמה של הועדה המקומית לתוספת היעוד של מגורים.
במידה ולא תאושר תוספת היעוד יעמוד לזכות מ.ק.ח סכום של  $ 680,647לצורך
פרויקטים עתידיים .העירייה לא תתנגד לתוספת זכויות בניה למגורים במגדל עד
להיקף הבניה המותרת עפ"י הוראות תכנית חפ/1594/א'.

חוזה רכישת הזכויות בקרקע
עפ"י חוזה מיום  8.4.2008בין עיריית חיפה (להלן" :העירייה") לבין מ.ק.ח .מרכז קניות
חיפה בע"מ (להלן" :מקח") רכשה מקח את הממכר הכולל את כל זכויותיה של
העירייה במקרקעין הכוללות את הזכות להירשם כבעלים בחלק מחלקה  10ובחלק
מחלקה  13בגוש  11190ובחלק מחלקה  2בגוש  11193ואת זכות הבעלות בחלק
מחלקה  201בגוש  ,11193בהתייחס לשטח של כ –  23דונם .לרבות זכות שימוש בלתי
מוגבלת בזמן בשטח הנמצא בתחום שטח הממכר ומתחת לדרך שמחה גולן.
העיריה מצהירה כי חוזה זה טעון אישורם של מועצת העירייה ושר הפנים.
תמורת מכירת הממכר למקח ורישומו על שם מקח בלשכת רישום המקרקעין,
מתחייבת מקח לשלם לעירייה סך של .₪ 30,000,000
עם תשלום מחיר הרכישה במלואו אין מקח חייבת בתשלום דמי חכירה שנתיים בגין
התקופה מיום  29.9.2006ואילך.
הערות:
כפי שנמסר מלוא התמורה שולמה.
ביום  6.10.2008אושר חוזה המכר ע"י הממונה על המחוז במשרד הפנים.

-22 .11הפעילות הכלכלית בפרויקט
 11.1שטחי המסחר
פרויקט "גרנד קניון" הינו מרכז מסחרי פעיל ,בשטח מסחרי (שטח לשיווק הכולל
חנויות ,דוכנים קבועים ומחסנים) של כ 38,400 -מ"ר ,הפועל בתפוסה כמעט מלאה
(חנות אחת פנויה).
בקניון פועלים כ 240 -עסקים שונים ,בתמהיל מגוון ,עם מרכיב גבוה יחסית של עוגנים.

 11.2שטחי משרדים
הפרויקט כולל שטחי משרדים ,בשטח לשיווק כולל של כ 5,100 -מ"ר ,המושכרים
ברובם למשרדים ,מרפאות ,קליניקות רופאים ובתי ספר ,בתפוסה מלאה.

 11.3הספא
הספא ,ששטחו כ 3,700 -מ"ר ,מושכר לרשת "הולמס פלייס" ,בחוזה ארוך טווח
המסתיים באוקטובר .2020
דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן.

 11.4פארק השעשועים
פארק השעשועים ,ששטחו כ 4,145 -מ"ר ,הושכר למפעיל חיצוני – "לונה גרנד-סיגמא".
עקב פדיון נמוך לאורך תקופת השכירות ,ובהתאם לתנאי השכירות ,לא שולמו ע"י
המפעיל דמי שכירות בגין שטח הפארק ,אלא דמי ניהול בלבד.
כפי שנמסר לנו ,פעילות הפארק ע"י המפעיל החיצוני הופסקה בנובמבר  ,2011ומאז
מופעל הפארק ע"י חב' הניהול.
כמו כן נמסר לנו ,כי החברה פועלת למציאת שוכר חלופי לשטחים שהתפנו.

-23 11.5תחנת התדלוק
תחנת הדלק וחנות הנוחות הצמודה לה מושכרות לחב' דור אנרגיה ,בחוזה ארוך טווח
המסתיים בינואר  ,2017עם אופציה להארכת תקופת השכירות.
עפ"י הסכם השכירות ,דמי השכירות כוללים דמי שכירות בסיסיים ובנוסף דמי שכירות
הנגזרים מהיקף מכירות הדלקים בתחנה.
דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן.

 11.6חברת הניהול
הפרויקט מנוהל ע"י חב' גרנד קניון ניהול בע"מ .החברה מבצעת את פעולות האחזקה
בפרויקט עבור מ.ק.ח  -מרכז קניות חיפה בע"מ.
החברה משכירה את השטחים בפרויקט ,גובה מהשוכרים דמי שכירות ודמי ניהול
ומבצעת את פעולות האחזקה הנדרשות.
בחוזי הניהול של שוכרי השטחים בפרויקט נקבע ,כי דמי הניהול יגבו על בסיס +COST
(למעט לגבי שוכרים בודדים).
ההכנסה החודשית הממוצעת מדמי ניהול הינה בסך של כ ₪ 47 -למ"ר משווק.
להערכתנו  ,הכנסה זו מצויה בטווח הסביר ביחס לקניונים אחרים הדומים באופיים.

 11.7מכירת חשמל לדיירים
אספקת החשמל לשטחים המושכרים בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של
אספקת חשמל בצובר.
חברת הניהול משלמת לחב' חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מסוים ,וגובה
מהדיירים בתעריף גבוה יותר .העודף שנוצר מהפער בין התעריפים (מתח גבוה ומתח
נמוך) מועבר ע"י חברת הניהול לחב' מ.ק.ח.

 11.8תפעול החניון
כאמור ,החניון ,הכולל  2,272מקומות חניה ,הינו חניון פתוח לחניית הציבור ללא
תשלום.

-24שוכרי היחידות בפרויקט משלמים כ ₪ 4.5 -לכל מ"ר מושכר – עבור השתתפות בעלות
תפעול החניה.

 11.9ריכוז נתוני השכירות
להלן ריכוז נתוני השכירויות בפרויקט עפ"י נתוני החברה לחודש דצמבר :2012
סוג העסק

שטח במ"ר

דמי שכירות
חודשיים

דמי שכירות
ממוצעים
למ"ר

עוגנים

16,878

1,742,426

₪ 103

שטחי מסחר אחרים

25,465

5,077,849

₪ 199

דוכנים קבועים

457

422,688

₪ 924

סה"כ שטחי מסחר

42,801

₪ 169 ₪ 7,242,963

מרפאות ומשרדים

5,099

294,460

סה"כ

47,899

₪ 157 ₪ 7,537,423

₪ 58

השוואה לשנים קודמות:
נובמבר10-

דצמבר11-

נובמבר12-

הכנסה חודשית משטחי
מסחר ומשרדים
שינוי ביחס לשנה קודמת

₪ 6,418,700

₪ 6,977,649

₪ 7,435,704

8.7%

6.6%

שטח משווק ברוטו במ"ר
(כולל דוכנים קבועים
ושונות)
ממוצע למ"ר משווק (כולל
דוכנים ושונות)

47,659

48,312

47,899

₪ 135

₪ 144

₪ 155

הגידול בשנה האחרונה נובע בעיקרו מחידוש חוזי שכירות.
להלן ריכוז פעילות השכרה וניהול לשנים ( 2010-2012באלפים):

NOI
שינוי ביחס לשנה קודמת

2010

2011

2012

₪ 81,789

₪ 87,137

₪ 91,666

6.54%

5.20%

-25 11.10תקציב לשנת 2013
להלן ריכוז ההכנסות השנתיות הצפויות בשנת  ,2013עפ"י תקציב אשר הוכן ע"י
הנהלת החברה על בסיס חוזי השכירות הקיימים:
הכנסה שנתית

מקור הכנסה
הכנסות משכירות שטחי מסחר

₪ 82,716,752

שוכרים מיוחדים (הולמס פלייס ,תחנת דלק)

₪ 3,976,224

תוספת הכנסה מפידיון

₪ 750,000

ניהול

₪ 1,915,629

חניון

₪ 1,700,000

שכ"ד משרדים

₪ 3,550,166

חשמל

₪ 1,770,000

סה"כ

₪ 96,378,770

בנוסף ,צפויה הכנסה שנתית של כ 250 -אלפי  ₪מהחנות הפנויה.

בדיקת סבירות התקציב:
לצורך בדיקת סבירות הנתונים בתקציב בדקנו (עפ"י בחירתנו) חלק מחוזי השכירות
המתייחסים לשטח כולל של כ 13,500 -מ"ר (כ 35% -מכלל שטחי המסחר המושכרים
בפרויקט) ,ואשר מבטאים הכנסה חודשית המהווה כ 15% -מכלל ההכנסות משכירות
שטחי מסחר בפרויקט ,ונמצאו תואמים את דיווחי החברה.
להלן התחזית משנה קודמת (תקציב לשנת  )2012לעומת הנתונים בפועל שנמסרו לנו
ע"י החברה( 8באלפים):

NOI

תחזית

בפועל

₪ 89,723

₪ 91,666

ביצוע לעומת תחזית:

8

באלפים

₪ 1,944

באחוזים

2.17%

מבלי להביא בחשבון הנחות זמניות שנתנו במהלך השנה.

-26חב' הניהול:
להלן תקציב חב' הניהול כפי שנמסר לנו ע"י החברה:
תחזית הכנסות -

2,704

אלפי ₪

תחזית הוצאות -

788

אלפי ₪

רווחי הניהול הצפויים

1,916

אלפי ₪

להערכתנו ,בהתבסס על נתוני נכסים דומים ,דמי הניהול בפרויקט הינם סבירים.

 11.11נתונים נוספים
נתוני פדיון – עפ"י נתוני הפדיון שהתקבלו עבור שנת  2012עולה ,כי חל גידול בשיעור
של כ 5.3% -ביחס לשנה קודמת.
עלות השהיה הממוצעת (הכוללת את דמי השכירות ודמי הניהול לפי תקציב לשנת
 )2013ביחס לפדיונות (סך לשנת  )2012הינה כ ,15% -נתון המצביע כי דמי השכירות
תואמים את רמת הפעילות הכלכלית בקניון.
סיום חוזים – במהלך שנת  2013צפוי גמר חוזים לגבי  65שוכרים ,בשטח כולל של כ-
 4,770מ"ר (כ 13% -משטחי המסחר המושכרים).
במקרים אלו הונח ,כי כל החוזים יחודשו או יוחלפו ע"י שוכרים חדשים.
הפחתה זמנית בשכר דירה – עפ"י תקציב החברה ,במהלך השנה צפויים לקבל מס'
דיירים הפחתה זמנית בדמי השכירות ,בסכום כולל של כ 1,780 -אלפי .₪

-27 .12עקרונות השומה
קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווי נכסי מקרקעין:
שיטת ההשוואה – השיטה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס – בהסתמך על
עסקות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם ,אופיים ומידת סחירותם.
שיטת היוון ההכנסות – בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת ,או עשויה
להתקבל ממנו לאורך זמן.
פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית ,ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה
בהכנסה השוטפת מהנכס.
שיטת ההוצאה (השווי הפיזי) – שווי השוק לפי שיטה זו יוערך לפי העלויות הצפויות
להקמת נכס הדומה לנכס הנדון (שווי קרקע כריקה ופנויה ,בתוספת עלות הפיתוח והקמת
המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים – באם קיים).
הנכס הנדון הינו פרויקט למסחר ,המיועד עפ"י אופיו וגם עפ"י ההסכמים בין בעלי הזכויות
בנכס ,להשכרה לשוכרים שונים – לצורך שימוש כנכס מניב תשואה.
לפיכך ,השיטה הנכונה להערכת שווי הנכס הינה שיטת היוון ההכנסות – שכן זרם
ההכנסות הצפוי לבעלי הנכס מהווה אינדיקציה ישירה לסכום שמשקיע פוטנציאלי סביר יהיה
מוכן לשלם בעד רכישת הזכויות בנכס.

התייחסות לנכס הנדון:
הנכס הנדון הינו פרויקט מסחרי בהיקף בנוי של למעלה מ 200,000 -מ"ר ,והינו פרויקט מסחר
ובידור ייחודי בגודלו באזור חיפה בפרט ובארץ בכלל.
הנכס כולל מרכז מסחרי גדול (קניון) ,חניון תת קרקעי גדול ,מרכז ספורט (ספא) ,פארק
משחקים מקורה ,משרדים ,מרפאות ותחנת תדלוק.
הפרויקט נבנה ברמת גמר טובה מאוד.
כל השטחים המסחריים מאוכלסים ופעילים ,והפרויקט מאופיין בשנים האחרונות בעליה
עקבית ברמת הפדיונות ,בדמי השכירות ובנתוני התפוסה.
כמקובל בקניונים ,חלק מדמי השכירות תלויים בהיקף הפדיונות המתקבלים מהמכירות
בחנויות.
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יחד עם זאת ,יש לציין כי הקניון ניצב בפני תחרות מקניונים ושטחי המסחר הגדולים של אזור
מפרץ חיפה והקריות ,הכוללים את  ,CINEMALLקניון קריית אתא והקריון ועם הקניונים באזור
מת"מ (קניון חיפה וקסטרא) וקניון עכו.
אף על פי כן ,יש להביא בחשבון את מיקומו הייחודי בסמוך למנהרות הכרמל ואת העובדה כי
קיים חיבור ישיר בין המנהרות לקניון.
יצוין ,כי התשלומים (דמי השכירות ודמי הניהול) שצפויים לשלם השוכרים (עפ"י תקציב לשנה
הבאה) ,מהווים כ 15% -מהפדיון הממוצע (בשנת  – )2012נתון המצביע כי דמי השכירות
הנוכחיים הינם סבירים ביחס לרמת הפעילות המסחרית הנוכחית בקניון.

קביעת שיעור ההיוון:
ככלל ,שיעורי ההיוון להכנסות הצפויות להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון
המקובלים כיום לנכסים מניבי תשואה ,תוך ביצוע התאמות נדרשות.
יובהר ,כי שיעור התשואה תלוי גם ברמת הפעילות הכלכלית בנכס עצמו – דהיינו ,שיעורי
התפוסה ,והיחס בין תשלומי דמי השכירות והניהול לרמת הפדיון.
לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי ההכנסה השונים הצפויים להתקבל בנכס הנדון
השתמשנו בגישת ההשוואה – לפיה בחנו עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים,
ככל הניתן ,תוך ביצוע התאמות נדרשות.
שיעורי ההיוון לתזרימי המזומנים הצפויים יבטאו את הסיכון (השונה) הקיים בכל אחד
ממרכיבי תזרים המזומנים.

-29להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים שנערכו במהלך השנים האחרונות:9
מרכזים מסחריים:
הנכס

תאריך העסקה/

סכום הרכישה

הפרסום

9

שיעור
התשואה

)באלפים(

01/2010

זכויות בשיעור של  49%במרכז מסחרי בכפר סבא ""G

₪ 347,000

7.75%

01/2010

קניון חיפה

₪ 300,000

8.5%

01/2011

מרכז מסחרי "גלובוס סנטר" בנתיבות

₪ 56,000

8.95%

04/2011

שני מרכזים מסחריים בראש העין

₪ 93,750

7.85%

06/2011

מחצית מהזכויות בקניון "לב חדרה" (השלמה לבעלות מלאה)

₪ 260,000

7.4%

)(3

08/2011

קניון עיר ימים (בהקמה)  -ע"י עזריאלי

₪ 720,000

7.8%

)(4

06/2012

קניון עיר ימים (לאחר השלמת הבניה)  -ע"י הראל

₪ 410,000

8%

)(5

07/2012

פאואר סנטר  "plaza one" -בבאר שבע

₪ 377,500

8%

)(6

08/2012

מחצית מהזכויות במרכז מסחרי "מרכז הקריה" באשדוד
(השלמה לבעלות מלאה)

₪ 68,500

8.5%

11/2012

מחצית מהזכויות במרכז המסחרי " -ביג נצבא פולג" בנתניה
(השלמה לבעלות מלאה בהליך )BMBY

₪ 258,000

7.3%

01/2013

מרכזי מסחרי "לב תלפיות" ,ירושלים

₪ 130,000

8.23%

)(1

)(2

)(7

)(1

עפ"י מידע שפורסם ,הנכס דורש שיפוץ והתאמה לסטנדרטים המקובלים במרכזים אחרים.

)(2

הקניון מוערך על ידנו עבור חב' בריטיש לצורך הדו"חות הכספיים

)(3

המוכרת התחייבה לדמ"ש מינימליים בשנה הראשונה

)(4

שיעור התשואה נגזר מהערכות קבוצת עזריאלי שפורסמו במגנא; העסקה כוללת רכישה (בנפרד) של זכויות
השותפות ,בחלקים שווים ,שו"פ ושו"ב; העסקה בוטלה בינואר  2012עקב אי אישורה ע"י הרשות להגבלים
עסקיים; יצוין ,כי הקניון מוערך על ידנו עבור חב' אזורים לצורך הדו"חות הכספיים

)(5

הנתונים הינם עפ"י מסמך עקרונות שנחתם בין שו"פ והראל; באוגוסט  2012פקע תוקפו של מסמך
העקרונות ,וכן נסתיימה תקופת הNO SHOP -

)(6

ביום  25.11.2012התקבלה הודעת התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים לאישור העסקה .עקב כך
הודיעה מבני תעשיה שהיא פועלת לביטול העסקה ומתכננת למכור למתעניינים אחרים.

)(7

שיעור התשואה חושב על ידנו בהתבסס על נתנונים שפורסמו בדו"ח הכספי של חב' "ביג"

מקור המידע :פרסומים במגנא וכן מידע הקיים במשרדנו לגבי נכסים שמטופלים על ידנו.

שיעורי התשואה המוצגים בטבלה לעיל מבטאים את היחס בין דמי השכירות המתקבלים בפועל נכון למועד הרכישה לבין מחיר
הרכישה ,ואינם מעידים על שיעורי התפוסה בנכס ,וכן מרכיבי שווי אחרים ,כגון יתרת זכויות בניה לניצול.
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הנכס

תאריך
העסקה/
הפרסום

שיעור
התשואה

סכום הרכישה
)באלפים(

05/2010

שני בנייני משרדים באזה"ת גבעת שאול ,ירושלים

₪ 120,500

8.0%

06/2010

מבנה משרדים באזה"ת הדרומי ,נתניה

₪ 84,000

8.5%

02/2011

משרדים חדשים באזור מרכזי ומבוקש בת"א

₪ 40,000

6.75%

)(2),(1

04/2011

מבנה משרדים חדש יחסית בתל אביב

₪ 90,000

7.85%

)(2),(1

07/2011

מחצית מהזכויות בפרויקט חדש בתהליכי הקמה
ואכלוס בפארק תעסוקה במרכז הארץ

₪ 120,000

7.1%

)(1

12/2011

מחצית מהזכויות בפרויקט חדש יחסית בפארק
תעסוקה במרכז הארץ

₪ 100,000

7.3%

)(2),(1

04/2012

זכויות ב"מגדל המילניום" בתל אביב

₪ 137,000

8.3%

)(3

11/2012

מבנה למשרדים ומסחר "אשדר  "2000בתל אביב

₪ 93,800

8.1%

)(4

)(1

נכסים בטיפול משרדנו  -מפאת סודיות עסקית נתונים מלאים לגבי עסקאות אלו אינם מוצגים
בחוות הדעת

)(2

מושכרים לשוכר איכותי לתקופה ארוכת טווח

)(3

הנכס הוערך על ידנו במסגרת הרכישה עבור הרוכשים; התשואה הינה עפ"י הנתונים שהוצגו
בפרסום במגנא

)(4

נערכו שתי עסקאות  -ראשונה לרכישת  49%ובהמשך ( )29.11.2012עוד 4.9%

עסקאות תשואה:
עסקאות תשואה – עסקאות לרכישת נכסים מניבים שהינן עסקאות  – Sale & Lease Backבהן,
בד בבד עם רכישת הנכס נחתם הסכם שכירות עם המוכרת ,עפ"י רוב ,לתקופת שכירות
ארוכת טווח.
תאריך
העסקה/
הפרסום

הנכס

סכום הרכישה תקופת
השכירות
(באלפים)
(בשנים)

שיעור
התשואה

03/2011

מבנה משרדים באזור רוממה ירושלים

₪ 115,000

10

9.26%

)(1

08/2012

מבנה מסחרי "איקאה" ,נתניה

₪ 289,000

24

7.34%

)(2

10/2012

בית חולים "אלישע" ,חיפה

₪ 85,000

15

8.75%

)(3

01/2013

בית חולים סיעודי "בית הדר" ,אשדוד

₪ 70,000

15

9.00%

)(4

-30)(1

למוכרת זכות לסיום תק' השכירות ביחס לכמחצית משטח המבנה וזאת לשיעורין
מהשנה השניה ועד החמישית

)(2

בהתחשב במנגנון עדכון שכ"ד  -עלייה של  2%ראלי מדי  5שנים  -מתקבל שיעור היוון
אפקטיבי של  ;7.6%תק' השכירות נקבעה ללא נקודות יציאה

)(3

בהתחשב במנגנון עדכון שכ"ד  -עלייה של  3%ראלי מדי  5שנים  -מתקבל שיעור היוון
אפקטיבי של 9.11%
התשואה הינה החל משלוש שנים ממועד חתימת ההסכם ,ובמהלך שלוש השנים
הראשונות  -תשואה של בין  8.25%ל8.75% -

)(4

התייחסות לנכס הנדון:
מרכיבי ההכנסה ואופן קביעת שיעורי ההיוון לגביהם:
מקור הכנסה

שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון

הכנסות משכירות

מיקום על ציר תנועה מרכזי עם גישה משופרת בעקבות

שטחי מסחר וחניון

פתיחת "מנהרות הכרמל"; גודל – הפרויקט מהווה מוקד

שיעור
ההיוון
שנקבע
7.75%
(בסיס)

משיכה אזורי; הפעילות הכלכלית – עלות השהייה
הממוצעת הינה כ ,15% -נתון המצביע כי דמי השכירות
תואמים את רמת הפעילות הכלכלית בקניון .כמו כן,
עלייה עקבית בהכנסות בשנים האחרונות.
שוכרים מיוחדים

רמת בטחון גבוה יותר להכנסות

(הולמס פלייס ,תחנת
דלק)
תוספת הכנסה מפדיון

רמת סיכון גבוהה ביחס למרכיב ההכנסה הבסיסי

משרדים

בדומה לעסקאות השוואה של בנייני משרדים ,כאשר

7.5%
(הפחתה
של 0.25%
מהבסיס)
9.75%
(תוספת
סיכון של
2%
לבסיס)
8.5%

בחרנו את השיעור הגבוה יותר לאור המיקום
חשמל ושונות ורווחי

סיכון שונה מסיכון נדל"ני רגיל.

ניהול

לגבי החשמל – הרווח תלוי מחירי אנרגיה.

9%

למיטב הכרותינו ,בעסקאות שליווינו – אלו המרכיבים
לגביהם מתבקש שיעור תשואה גבוה ,המטה כלפי מעלה
את שיעור התשואה הכולל.
רווחי ניהול

סיכון שונה מסיכון נדל"ני רגיל.

10%

-32 .13גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון התחשבנו ,בין היתר ,בגורמים ובשיקולים הבאים:
א .הנכס המוערך כולל מרכז מסחרי ("מול ממוזג") ,מרכז ספורט (ספא) תחנת תדלוק,
פארק שעשועים ,משרדים ויתרת זכויות בניה בלתי מנוצלות.
ב .מיקום הנכס בדרך שמחה גולן בחיפה ,בסמוך לצירי תנועה ראשיים ,עם חיבור ישיר
למנהרות הכרמל.
ג .הפרויקט החל לפעול בשנת  ,1999מצבו הפיזי ומצב התחזוקה טובים מאוד.
ד .שטחי הבניה הכוללים בנכס ,והיקף השטחים לשיווק.
ה .רישוי הבניה – הפרויקט בנוי עפ"י תכניות מאושרות להיתרי הבניה שניתנו במהלך השנים.
ו.

הזכויות בקרקע הן בבעלות פרטית.
יצוין ,כי זכויות החברה בקרקע טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין.

ז.

הזכויות המוערכות – זכויותיה של חב' מ.ק.ח מרכז קניות חיפה בע"מ ,המחזיקה במלוא
הזכויות בפרויקט.

ח .הפרויקט פועל בתפוסה כמעט מלאה (חנות אחת פנויה).
ט .ההכנסה התפעולית נטו הצפויה מהשכרת השטחים בפרויקט – עפ"י תקציב שנת 2013
שהוכן ע"י החברה (מבוסס על תנאי השכירות הקיימים).
י.

פארק השעשועים – כאמור ,פעילות הפארק ע"י המפעיל החיצוני הופסקה ,והחברה
פועלת למציאת שוכר חלופי לשטח הפארק.
כאמור ,לאחר הפסקת הפעילות יתווסף שטח קיים שאינו זמין כיום בעקבות השימוש
במקום לפארק שעשועים ,ולפיכך סה"כ השטח להשכרה לאחר פינוי פארק השעשועים
יהיה כ 5,100 -מ"ר.
הנחנו ,כי מציאת שוכר חלופי עשוי להמשך זמן רב.
לפיכך ,הערכת שווי שטח הפארק מבוססת על הערכת דמי שכירות ראויים ,בדחייה
ארוכה ( 3שנים) ובשיעור היוון גבוה ( )10%המשקף סיכון ואי וודאות רבים.

-33יא .יתרת זכויות הבניה – כאמור ,קיימת יתרת זכויות בניה מאושרת לכ 9,500 -מ"ר משרדים
ו/או אכסון מלונאי ,שניתן לנצל בבניה במגדלים מעל המרכז המסחרי.
החברה פועלת להגדיל את זכויות הבניה במגדלים ולהוסיף להן יעוד למגורים.
עפ"י המוסכם עם עירית חיפה ,ככל שתאושר תוספת ייעוד של מגורים לא תדרוש
העירייה דמי חכירה והיטל השבחה (בגין יתרת זכויות הבניה המאושרות).
יצוין ,כי מאזן החניה הקיים בפרויקט עומד בתקני החניה וממלא את מלוא צורכי החניה
הדרושים ולצורך מימוש יתרת זכויות הבניה.
כמו כן יצוין ,כי יסודות המבנה תוכננו לשאת את הבניה העתידית ,ויש הכנות של עמודים
ופירים למימוש תוספות בניה.
הובאה בחשבון דחייה ממוצעת למימוש הזכויות.

-34 .14תחשיב השווי
א .היוון הכנסות
מקור הכנסה
הכנסות משכירות שטחי מסחר

סה"כ שנתי

שיעור
היוון

₪ 82,716,752

שווי כזמין

מקדם
דחיה

סה"כ שווי
בערכים נוכחיים

7.75%

₪ 1,067,312,928

1

₪ 1,067,312,928

7.50%

₪ 53,016,320

1

₪ 53,016,320

₪ 750,000

9.75%

₪ 7,692,308

1

₪ 7,692,308

חניון

₪ 1,700,000

7.75%

₪ 21,935,484

1

₪ 21,935,484

שכ"ד משרדים

₪ 3,550,166

8.50%

₪ 41,766,659

1

₪ 41,766,659

רווח מפעילות הניהול

₪ 1,915,629

10.00%

₪ 19,156,285

1

₪ 19,156,285

1

₪ 19,666,667

שוכרים מיוחדים (הולמס פלייס₪ 3,976,224 ,
תחנת דלק)
תוספת הכנסה מפידיון

חשמל

₪ 1,770,000

9.00%

₪ 19,666,667

סה"כ מניב

₪ 96,378,770

7.83%

₪ 1,230,546,650

הנחות זמניות

₪ -1,765,957

הכנסות משטחים פנויים

₪ 250,800

8.00%

₪ 3,135,000

סה"כ בתפוסה מלאה

₪ 96,629,570

7.84%

₪ 1,231,915,693

₪ -1,765,957

ב .פארק שעשועים
שטח במ"ר

5,112

מ"ר

דמי שכירות ראויים למ"ר

24

₪

סה"כ דמי שכירות לחודש

122,688

₪

סה"כ דמי שכירות לשנה

1,472,256

₪

שיעור היוון

10.0%

סה"כ שווי

14,722,560

דחיה בשנים

3

שיעור דחיה לשנה

₪

10.0%

סה"כ שווי  -בערך נוכחי

11,061,277

₪

ג .יתרת זכויות בניה
שווי יתרת זכויות הבניה הוערך בדחיה עד למימוש הצפוי
יתרת זכויות בניה

9,522

מ"ר

שווי למ"ר מבונה

1,000

₪

סה"כ שווי

9,522,000

₪

דחיה בשנים

3

שיעור דחיה

8%

שווי בערך נוכחי

₪ 1,230,546,650

7,558,871

₪

₪ -1,765,957
0.98

₪ 3,075,258
₪ 1,231,855,951
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ד .סיכום התחשיב
היוון הכנסות

)א(

₪ 1,231,855,951

שטח פארק שעשועים

)ב(

₪ 11,061,277

יתרת זכויות בניה

)ג(

₪ 7,558,871

סה"כ שווי הנכס

₪ 1,250,476,099

ובמעוגל

₪ 1,250,000,000

ניתוח רגישות:
להלן בחינת השפעה של שינוי של הנחה מהותית בשומה – שיעור ההיוון להכנסות משטחי
מסחר (וכפועל יוצא שיעורי היוון אחרים) – על שווי הנכס:
8.25%

7.75%

7.25%

₪ 1,330,000,000 ₪ 1,250,000,000 ₪ 1,181,000,000

-36 .15נתונים נוספים
א .הנכס הוערך על ידנו במסגרת הדו"חות הכספיים של החברה ,בשלוש שנים האחרונות –
כדלקמן (באלפי :)₪
מועד קובע
31.12.2009
31.12.2010
30.6.2011
31.12.2011
30.6.2012

שווי הנכס
(ללא חב' הניהול)
1,034,200
1,128,900
1,151,300
1,176,000
1,208,000

שווי חב'
הניהול
8,200
15,600
15,600
8,800
8,800

יצוין ,כי בעבר נערכה הבחנה בין שווי הנכס ללא חב' הניהול ושווי חב' הניהול בנפרד
וזאת לאור העובדה שהחברה החזיקה בשרשור ב 70% -מהזכויות בנכס .נכון לדו"ח זה
החברה מחזיקה בשרשור במלוא הזכויות בנכס ולכן החל מחוות דעת זו ולבקשת החברה
שווי פעילות הניהול מהווה חלק אינטגראלי בשווי הנכס.
ב .כפי שנמסר לא בוצעו הערכות שווי על ידי שמאים אחרים לנכס הנדון עבור החברה.
ג .אין חבות בהיטל השבחה עבור התכניות החלות על הנכס.
ד .כפי שנמסר לנו ,הנכס רשום בספרי החברה (ללא חברת הניהול) ליום  30.9.2012בשווי
של  1,239,000אלפי ₪

-37 .16הערכה
לאור האמור לעיל ,הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון – במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון,
נקי מכל חוב ,שעבוד ,משכנתא וזכויות צד ג' ,למעט השוכרים החופשיים – בסך של
( ₪ 1,250,000,000מיליארד מאתיים וחמישים מיליון שקלים חדשים).
הערות:
א.

השווי המוערך ,המפורט לעיל ,אינו כולל מס ערך מוסף.

ב.

הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'  17.1של הועדה לתקינה שמאית של
מועצת שמאי המקרקעין (פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח
עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולצורך יישום תקינה חשבונאית).

 .17הצהרות
א.

הננו מצהירים בזאת כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או
במזמין השומה.

ב.

הדו"ח הוכן על-פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו – .1966

ג.

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד .השומה אינה מהווה
תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת .השימוש בשומה נאסר
על כל צד שלישי שאינו מזמין השומה ,ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות
כלשהי כאמור.

בכבוד רב,

משה פרידמן
מהנדס ושמאי מקרקעין
תאריך חתימה סופי03.03.2013 :

רענן דוד
כלכלן ( )MAושמאי מקרקעין

שומת מקרקעין מקיפה
פרויקט "קניון רחובות"
(חלק מחלקה  1בגוש  ,3701חלקות  349ו350-
בגוש  3702וחלקה  1340בגוש )3703

הערכה ליום 31.12.2012
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מספרנו:

במרץ

2013

34114.08/30.503

לכבוד
חברת מליסרון בע"מ
ג.א.נ,

הערכת שווי פרויקט "קניון רחובות"
(חלק מחלקה  1בגוש  ,3701חלקות  349ו 350 -בגוש  3702וחלקה  1340בגוש )3703

 .1מטרת ההערכה
התבקשנו על ידי מר פליקס שופמן – סמנכ"ל פיתוח עסקי ,חברת מליסרון בע"מ (להלן –
"החברה") ,להעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,כמפורט בסעיף  5להלן – במכירה
ממוכר מרצון לקונה מרצון.
ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה ו/או חברות קשורות (להלן:
"החברות").
חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  17.1של מועצת שמאי המקרקעין (פרוט מזערי
נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולצורך
יישום תקינה חשבונאית) ,ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס – כמשמעותו בתקן
חשבונאות בינלאומי מס' .IAS 40
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי הערכתנו זו תצורף לדו"חות הכספיים של החברה.
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 .2המועד הקובע
המועד הקובע להערכה זו – הינו .31.12.2012

-3 .3פרטי המשרד והשמאים המכריעים
משרד ברק פרידמן כהן ושות' פעיל מאז שנת .1998
המשרד עוסק בהערכות שווי נכסי מקרקעין ומשמש כיועץ בנושאי מקרקעין לחברות וגופים
ציבוריים ,לרשויות מקומיות ,לחברות בניה ,למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח.
הערכות השווי לצורך חוות דעת זו נערכו ע"י שמאי המקרקעין ה"ה משה פרידמן ורענן דוד.
להלן פרטי השכלתם וניסיונם:

משה פרידמן  -מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת .1982
בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים באוניברסיטת תל-אביב משנת .1993
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  1991ורשום בפנקס שמאי מקרקעין
משנת ( 1993רישיון מס' .)341
שותף במשרד ברק פרידמן כהן ושות' ,כלכלה ושמאות מקרקעין.

רענן דוד – שמאי מקרקעין ,בעל תואר שני בכלכלה ( )MAמהאוניברסיטה העברית בירושלים
משנת .2000
בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימודי חוץ  -הטכניון משנת .2005
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  2004ורשום בפנקס שמאי מקרקעין
משנת ( 2005רישיון מס' .)1389

-4 .4פרטי ההתקשרות
א .ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' – כלכלה ושמאות מקרקעין
בוצעה ביום .2.12.2012
ב .הננו מצהירים בזאת כי לא קיימת תלות בין משרד ברק פרידמן כהן ושות' לבין מזמין
העבודה ,לרבות חברות קשורות למזמין העבודה.
ג .הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה.
ד .במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי ,ולפיו מתחייבת החברה לשפות את
השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו ,ולמעט מקרים של
רשלנות.

 .5פרטי הנכס
גוש

חלקה

3701
3702
3702
3703
סה"כ

( 1חלק)
349
350
1340

שטח רשום
במ"ר
34,275
761
754
1,895
37,685

הזכויות בקרקע
בעלות
חכירה ל 999 -שנה
חכירה ל 999 -שנה
חכירה ל 999 -שנה

מגרשים:

( 1-4לפי תכנית רח/34/2010/א')

שטח המגרשים:

 36,170מ"ר

סוג נכס:

קומפלקס מסחרי משולב הכולל קניון ,משרדים ומסוף תחבורה
ציבורית.

שטח בנוי כולל:

 96,639מ"ר (כולל "שטח ההרחבה")

מיקום:

רח' ביל"ו ,רחובות

הזכויות המוערכות:

זכויותיה של חב' נכסי אזורים (קניון רחובות) בע"מ הכוללות את
הקניון ,חלקים מסוימים משטחי המשרדים בפרויקט (ללא אגף
המשרדים המזרחי השייך לעיריית רחובות) וכן את יתרת זכויות
הבניה.

-5 .6מועד הביקור בנכס
ביקור במקום נערך ע"י גיא לוי – מתמחה ממשרדנו ,ביום .14.1.2013

 .7תאור הסביבה
הסביבה היא אזור עם שימושים מעורבים של מגורים ,מסחר ,משרדים ושירותים ציבוריים
במרכז העיר רחובות.
הפרויקט הנדון הידוע כ"קניון רחובות" הינו קומפלקס עסקים משולב של קניון ,מגדלי
משרדים ומסוף תחבורה ציבורית הממוקם בין הרחובות חרל"פ  -ממזרח ,רח' עמיאל רוז'נסקי -
ממערב ,הגורן  -מצפון וביל"ו  -מדרום.
רח' ביל"ו מהווה את המשכו המערבי של רח' לבקוביץ' ,ומקשר בין רח' הרצל ממזרח לרח'
עמיאל רוז'נסקי ממערב.
הרחובות הרצל ורוז'נסקי מהווים עורקי תחבורה ראשיים ,החוצים את העיר ומקשרים בין
חלקיה הצפוניים והדרומיים של העיר.
הסביבה מאופיינת בפעילות עסקית ערה ,תנועת הולכי רגל ותחבורה ציבורית.

תרשים הסביבה עם סימון מיקום הפרויקט

מיקום הפרויקט

-6 .8הסביבה העסקית
הקניון הינו מרכז מסחרי עירוני בבסיסו ,אך בפועל טווח ההשפעה שלו גולש מעבר לרחובות.
המתחרים בסביבה הקרובה הינם פאואר סנטר "ביל"ו סנטר" הממוקם בצומת ביל"ו ,אשר הינו
מהגדולים בארץ וממותג כמרכז חנויות עודפים ומותגים זולים וה"קניותר" בנס ציונה ,שהינו
מרכז מסחרי עירוני בשטח קטן יחסית של כ 5,200-מ"ר מסחר.
מעבר לכך ,מתחרים נוספים הינם מרכזים מסחריים באזור התעשיה המערבי של ראשון לציון
ובעיקר – "קניון הזהב" שהורחב לאחרונה וכיום הינו מהגדולים בארץ ,ומרכזי המסחר G
המשלבים מסחר וקומפלקס בתי קולנוע.

 .9תאור הנכס
הפרויקט ,שבנייתו החלה בשנת  ,1993נבנה על מגרש בשטח של כ 36.17 -דונם ,ומהווה מרכז
תחבורה ,קניות ,בילוי ועסקים אזורי המשמש את תושבי רחובות והערים הסמוכות .הפרויקט
כולל  3קומות מרתף לחניה בידור ופנאי (בתי קולנוע ומכון כושר) ,מסוף תחבורה ציבורית,
שתי קומות מסחר ,קומה טכנית ומגדל בן  7קומות משרדים המשמש ,בין היתר ,כמשרדי
עיריית רחובות.
בשנת  1996הושלמה בנייתו של הפרויקט ,שכלל עד לפני כשנתיים תחנה מרכזית בחלקו
המערבי ,בשטח בנוי כולל של  86,827מ"ר.
במהלך שנת  2010פונה מתחם התחנה המרכזית הישנה ,והושלמה בניית מסוף תחבורה חדש,
בהיקף בניה מצומם יותר ,בצמוד ולאורכו של החלק הדרומי של מבנה הקניון ,עם חזית לרח'
ביל"ו – חלקו מקורה וחלקו פתוח.
הגישה למסוף התחבורה לאוטובוסים הינה ישירות מכיוון מפגש הרחובות לבקוביץ' וביל"ו.
בנייתו של מסוף התחבורה החדש הושלמה ,ובד בבד נבנה אגף מסחרי נוסף וחניון בשטח
התחנה המרכזית שפונתה ,שכולל שתי קומות מסחר וחניון – חלקו מקורה וחלקו פתוח (להלן
– "שטח ההרחבה").
במהלך המחצית השנייה של  2012הושלמה בנייתו של שטח ההרחבה ,וכעת כולל הפרויקט
בסה"כ שטח בנוי של  96,639מ"ר (עפ"י תכנית מאושרת להיתר בניה).
למבנה חזית דרומית לרח' ביל"ו וחזית מזרחית לרח' חרל"פ.
הגישה לחניון התת-קרקעי הינה מכיוון הרחובות עמיאל רוז'נסקי ורח' הגורן.

-7תשריט המתחם ע"ג תצלום אוויר

מיקום הפרויקט

חזית הפרויקט

-8תאור הבנוי:
הקניון:
קומות מרתף – במבנה  3קומות מרתף ,בשטח כולל של כ 50,900 -מ"ר ,הכוללות :שטחי
מסחר ,מקומות חניה לרכב פרטי ,חניות תפעוליות למשאיות ,מחסנים ,מקלטים ושטחים
טכניים.
בנוסף ,קיים במפלס המרתף האמצעי (מפלס  )-5.50בתי קולנוע מרשת "רב-חן" ,ובצמוד
להם מתחם של רשתות מזון ,ומכון כושר ובריאות מרשת "גרייט שייפ".
במפלס זה הושלמה במהלך שנת  2011בנייתה של הקומה התחתונה של "שטח ההרחבה",
וקיים רצף פתוח בין שטחי הקניון לשטח המורחב .כל החנויות שהושכרו נפתחו ,ובכלל זה
חנות המשביר לצרכן החדשה.
הכניסה הראשית לשטח ההרחבה הינה מכיוון מפגש הרחובות הגורן ורוז'ינסקי.
הקומה התחתונה של שטח ההרחבה

-9קומת הקרקע (מפלס  – )0.00הקומה בשטח בנוי של  27,175מ"ר ומאוכלסת בשטחי מסחר
הכוללים :חנויות אופנה( ,קסטרו ,זארה ,גולף ,רנואר ,פוקס) ,חנות מזון (שופרסל) וחנויות
שונות (חנויות תכשיטים ,חנויות אופנה ונעלים ,תיקים ,פופ ,לבנים ,בית קפה ,חנות ספרים
"סטימצקי" וחנות מתנות).
בחלק המזרחי של הקומה (בסמוך לכניסה הראשית) קיימת רחבה המשמשת כ"רחבת
ירידים" ודוכנים.
מקומה זו ,קיימת יציאה לרחבה מרוצפת בפינת הרחובות ביל"ו וחרל"פ ,בה פועלת תחנת
מוניות.
במפלס זה הושלמה לאחרונה בנייתה של הקומה העליונה של "שטח ההרחבה" ,וקיים רצף
פתוח בין שטחי הקניון לשטח ההרחבה .מרבית החנויות שהושכרו נפתחו.

הקומה העליונה של שטח ההרחבה

-01סטנדרט הבניה והגמר:
המבנה בנוי משלד בטון מזוין וקירות בלוקים עם חיפוי חיצוני מלוחות אבן נסורה בשילוב
קירות מסך וחלונות זכוכית במסגרת אלומיניום.
קומות המסחר בנויות סביב חלל מרכזי בו קיימים  5דרגנועים (כולל דרגנוע חדש בשטח
ההרחבה) למעבר בין מפלסי המסחר.
כמו כן ,קיימות שלוש מעליות נוסעים המקשרות בין קומות החניון עד למפלס המסחר
המרכזי 2 ,מעליות נוסעים (מקומת המסחר לבניין העירייה) 2 ,מעליות נוסעים מקומת
המסחר לקומות באגף הדרומי של בנין המשרדים ומעליות משא.
שטחי המסחר בנויים בסטנדרט בניה טוב ,כמקובל במרכזי מסחר מודרניים .לדוגמא :ריצוף
מאריחי צפחה משולב עם ריצוף טרצו ,תקרות דקורטיביות (תקרת "כוורת") ,כיפת תאורה
טבעית (" ,)"SKY LIGHTמערכת מיזוג אויר.

מגדל המשרדים
מגדל המשרדים ממוקם בחלק הדרום-מזרחי של הפרויקט.
למגדל שני אגפים (מזרחי ודרומי) ,המחוברים ביניהם.
האגף המזרחי – הינו מגדל בן  7קומות ,המשמש את משרדי עיריית רחובות ואינו נכלל
בהערכה זו.
האגף הדרומי – הינו מגדל בן  6קומות ,המשמש כבנין משרדים ומרפאות.
קומות ב'  -ד'  -הן שלוש קומות משרדים ,המאוכלסות ע"י קופ"ח כללית ,קופ"ח לאומית
ומרפאות פרטיות ,המשמשות כקליניקות רפואיות ,מעבדות ,משרדים ,מכון כושר ומכונים
רפואיים שונים.
יתר הקומות בבנין מושכרות למשרדי אגף בשרות הפסיכולוגי והרווחה של עיריית רחובות
ולגורמים פרטיים.

-00 .10המצב התכנוני
 10.1תכניות בנין-עיר מאושרות

1

תכנית מתאר מקומית מס' רח/34/2010/א' ,שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  4106מיום  ,29.4.1993חלה על חטיבת קרקע בשטח של כ 47 -דונם,
התחומה ע"י הרחובות חרל"פ ,ביל"ו ורוז'נסקי ברחובות.
מטרות התכנית הינן כדלקמן :קביעת הוראות בניה באזור למרכז עסקים ותחבורה
ובאזור למבנה חניה ותחנה; קביעת דרכי גישה לחניה ופריקה; קביעת שטח פרטי פתוח
והוראות לתכליות בתחומו; קביעת הוראות בניה בשטח למוסד ציבורי ולביצוע חניה
בתחומו; קביעת הוראות בניה בשטח לבנין ציבורי וחניה בתחומו; קביעת מבנים
להריסה.
התכנית מסווגת את הנכס נשוא השומה כמגרשים מס' .1-4
להלן פרוט המגרשים ,ייעודם ושטחם – עפ"י המפורט בטבלת יעודי השטחים בתכנית:
מגרש
מס'
1
3
2
4

2

שטח
במ"ר
27,550
851
5,874
1,895

היעוד
אזור למרכז תחבורה ועסקים
שטח פרטי פתוח במסגרת
הנ"ל
מוסד ציבורי
בנין ציבורי

גוש וחלקה

גוש  3701ח"ח 1
גוש  3701ח"ח 1
גוש  3703ח"ח 11-13

להלן פרוט זכויות הבניה שנקבעו בתכנית:
השימוש
מסחר
משרדים
סה"כ

שטח בניה עיקרי במ"ר
21,000
8,000
29,000

שטחי שירות – שטח כולל של  40,000מ"ר ,הכוללים  -כדלקמן:
שטח הרציפים המקוריים של תחנות האוטובוסים ,אולם נוסעים ,והשרותים הנלווים
לתפעול התחנה המרכזית.

1
2

עפ"י מידע שנאסף על ידנו מאתרי האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ובניה ,מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים.
חלקות  13 ,12 ,11בגוש  3703בוצע איחוד וחלוקה חדש ,ומגרש מס'  4נרשם כחלקה חדשה מס'  1340בגוש .3703

-02שטחים במסגרת השטחים הנלווים שיעשה בהם שימוש מסחרי יהוו חלק מהשטח
העיקרי.
הרחוב הפנימי והרחבות הפנימיות יהיו פתוחים לשרות ציבור הלקוחות משך שעות
הפעילות של המבנה.
במסגרת השטחים יותרו שימושים מסחריים באמצעות דוכנים ,ביתנים ומתקנים דומים.
שטח הדוכנים נטו ,יכלל בחישוב בזכויות הבניה ויהיה חלק מהשטח העיקרי.
כמו כן ,תותר העמדת שולחנות וכסאות של המזנונים ,בתי הקפה והמסעדות בשטחי
המעברים ,הרחוב הפנימי והרחבות הפנימיות.
השטח שיוקצה בפועל למטרות אלה יהיה חלק מהשטח העיקרי.
בשטחים הציבוריים ברחוב הפנימי וברחבות יותרו פעולות כגון ,קידום מכירות ,תצוגת
אופנה ,מבצעי מכירות ,מכירות פומביות וכו'.
באזור המיועד למוסד ציבורי – חניה ותחנה ,תותר הקמת בנין בן שלוש קומות עם בניה
בשיעור של  100%משטח המגרש.
זכויות הבניה יכללו :מבנה חניון בקומות ,וחניה פתוחה מעליו.
המבנה לתחנת אוטובוסים כולל פונקציות נלוות לתפעול החניה ושרות לנוסעים – כגון:
משרדי התחנה ,שירותים ,חדר מנוחה ושרותי הסעדה לנהגים ,אולם נוסעים ,בית
כנסת ,דואר ותקשורת ,קופות ,שמירת חפצים ,מודיעין ,שירותים טכניים וכל השירותים
הנלווים.
שטחים במסגרת השטחים הנלווים שיעשה בהם שימוש מסחרי ,יהוו חלק מהשטח
העיקרי.
באזור לבנין ציבורי וחניה – תותר הקמת מבנה לחניה בקומות ו/או תת קרקעי בהיקף
של עד  100%משטח המגרש לקומה ועד  3קומות חניה.

תכנית מתאר מקומית מס' רח/34/2010/ב' ,שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  4106מיום .29.4.1993
מטרות התכנית כוללות ,בין היתר :קביעת הוראות בניה בשטח לבנין ציבורי וחניה
בתחומו (בחלקות  349ו 350 -בגוש .)3702
עפ"י הוראות התכנית ,שטחי הבניה המותרים במגרש המיועד לבנייני ציבור  -הינם:

-03תחנה מרכזית (במפלס התחנה) -

100%

חניה במפלס החניה שמעל לתחנה -

100%

חניה במפלס נוסף -

80%

שטחי השרות -

10%

רשימת התכליות המותרות במגרש לבנין ציבורי כוללות :תחנות אוטובוסים וחניון
אוטובוסים תפעולי ,חניון לרכב פרטי ולפריקה וטעינה כולל אחסנה ,שרותי תדלוק,
שרותי רכב ושירותים נלווים.

תכנית מתאר מקומית מס' רח/34/2010/א ,1שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  4284מיום  ,16.2.1995חלה על חטיבת קרקע בשטח של כ 47 -דונם.
מטרת התכנית הינה שינוי מאזור למוסד ציבורי חניה ותחנה לאזור למרכז עסקים
ותחבורה וכן ,העברת התכליות המותרות באזור למוסד ציבורי חניה ותחנה בתכנית מס'
רח/34/2010/א' לאזור למרכז עסקים ותחבורה ,וביטול חלוקה למגרשים.
בהוראות התכנית נקבע ,כי כל הוראות הבניה וזכויות הבניה הכלולות בתכנית מס'
רח/34/2010/א' באזור למרכז עסקים ותחבורה ואזור למוסד ציבורי חניה ותחנה  -יחולו
על האזור למרכז עסקים ותחבורה בתכנית זו.

תכנית מתאר מקומית מס' רח/מק/34/2010/ה – "קניון ותחנה מרכזית – רחובות",
שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  6264מיום  ,10.7.2011חלה על
שטח של  37,685מ"ר.
מטרות התכנית הינן – כדלקמן :שינוי בינוי באזור למרכז עסקים ותחבורה ואזור לבנייני
ציבור שבתכנית מס' רח/34/2010/א ,1לאור שינוי מיקום התחנות וביטול החניון
התפעולי; שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחרת ,ללא הגדלת סה"כ
השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית; שינוי בחלוקת שטחי השירות ,מבלי
לשנות את סה"כ שטחי השירות בתחום התכנית; התאמת ייעוד הקרקע להגדרות
שבנוהל מבא"ת.

-04זכויות הבניה:
ייעוד

מסחר תעסוקה
ותחבורה

מס' תא
שטח

גודל
מגרש
במ"ר

801

33,421

202

1,895

201

שטחי בניה במ"ר
מעל מפלס הכניסה
הקובעת
שימוש

עיקרי

מסחר

31,500

משרדים 8,500

שירות

מתחת לכניסה
הקובעת
עיקרי

שירות

40,000

סה"כ
שטחי
הבניה

86,622

תחבורה 6,622
מבנים ומוסדות
ציבור
סה"כ

758

5,685

1,706

1,515

4,242

152

36,831

52,570

40,910

5,685

תשריט התכנית

8,149
4,394
99,164

-05 10.2רישוי הבניה
להלן מסמכי הרישוי הרלוונטיים לפרויקט הנדון:

o

היתר בניה מס'  ,3562שניתן ביום  – 11.1.1993להקמת מרתף חניה ורציפי תחנת
אוטובוסים מרכזית.

o

היתר בניה מס'  ,3973שניתן ביום  – 6.6.1993להשלמת מרתף תחנת אוטובוסים
ורציפי נוסעים עד לתוואי חדש של רח' רודנסקי.

o

היתר בניה מס'  ,3974שניתן ביום  – 6.6.1993סגירת חלק מחלל מרתף תחנת
אוטובוסים עבור אולם נוסעים ובנית משרדי תפעול לתחנה.

o

היתר בניה מס'  ,4334שניתן ביום  – 21.6.1994הקמת מבנה מסחרי כולל חניונים
ושטחי שרות לנ"ל.

o

היתר בניה מס'  ,246שניתן ביום  – 1.10.1995תוספת מקלט ציבורי  +מרתף
המיועד למחסן כשטח שרות.

o

היתר מס'  ,20080088שניתן ביום  – 24.12.2008לבניית טרמינל "אגד" חדש מחוץ
למרכז קניות במפלס הכניסה מרח' ביל"ו.
מפלס

-5.50

o

אולם
נוסעים
אגד
במ"ר
158.60

קופות
אגד
במ"ר

סה"כ תוספת
שטח עיקרי
במ"ר

שטחי
שירות
במ"ר

סה"כ שטח
תוספת הבניה
במ"ר

21.64

180.24

391.64

571.88

ריכוז שטחי הבניה (ללא שטח ההרחבה):
אושרה תכנית " "AS-MADEהמשקפת את השטחים הבנויים בפועל בקניון –
בהתאם לנתוני מדידה עדכניים.
להלן סיכום השטחים הקיימים בקומפלקס (ללא שטח ההרחבה):

-06היתרי בניה לשטח ההרחבה:
ביום  4.8.2010ניתן היתר בניה מס'  ,20090249לפיו הותרה תכנית שינויים פנימיים ,וכן
תוספת שטחי תחנה ותוספת שתי קומות חניה ,אחת מהן מקורה.
השינויים העיקריים הינם כדלקמן:
במפלס  :-5.50שינויים פנימיים – חלוקת שטחים מחדש.
במפלס  :0.00שינויים פנימיים וחלוקה במסחר קיים ,וכן תוספת אולמות נוסעים.
במפלס  :+6.00הריסת גג מסחר קיים מפלקל ובניית גג חדש במקומו ,וכן בנייה של
חניה מקורה.
במפלס  :+10.00בניית משטח חניה לא מקורה.
היתר בניה מס'  ,20110392שניתן ביום  ,23.8.2011התיר :שלב א' :1-שינוי שימוש
משטחי תחנה לשטחי מסחר במפלס  ,-5.50בהיקף של שטח עיקרי –  1,359מ"ר ,שטח
שירות –  846.57מ"ר.
בד בבד הוצא באותו יום גם טופס  4לפי היתר זה.
היתר בניה מס'  ,20110432שניתן ביום  ,15.9.2011התיר :שלב א' :2-שינוי שימוש
משטחי תחנה לשטחי מסחר במפלס  ,-5.50בהיקף של שטח עיקרי –  1,326מ"ר ,שטח
שירות –  400מ"ר.
בד בבד הוצא באותו יום גם טופס  4לפי היתר זה.
היתר בניה מס'  ,20110563שניתן ביום  5.1.2012המתיר :שלב א' :3-שינוי שימוש
משטחי תחנה לשטחי מסחר במפלס  ,-5.50בהיקף של שטח עיקרי  4,204.33 -מ"ר
ושטחי מבני ציבור (כחניה מקורה) –  4,166מ"ר.
היתר בניה מס'  ,20120421שניתן ביום  5.11.2012המתיר :העברת שטח עיקרי של
תחנה לעיקרי ושרות במפלסים  +0.00ו ,+3,00 -שינוי חלוקה פנימית במפלס ,+0.00
תוספת שטח לחניון מקורה במפלס  ,+6.50שינויים פנימיים בחלק הקיים ,העברת
שטחי משרדים למסחר במפלס  ,-8.50העברת שטחי מבני ציבור (כחניה מקורה).

-07להלן שטחי הבניה לפי תכנית להיתר בניה:

מסחר

30,298

שטח בניה במ"ר
שטחים עיקריים
סה"כ
מבנים
ת.
משרדים
ציבור
מרכזית
שימוש
חניה
מקורה
43,564
5,947
558
6,762

שטחי
שירות

54,603

סה"כ

98,167

סיכום זכויות הבניה:
ביולי  2011אושרה תכנית מס' רח/מק/34/2010/ה ,אשר אפשרה את הרחבת השטח
המסחרי והרחבת החניה בפרויקט.
נכון למועד חוות דעת זו ,נוצלו כל הזכויות עפ"י ההיתרים המפורטים לעיל.
נותרה יתרת זכויות בלתי מנוצלות של כ 1,200-מ"ר לשימושים עיקריים.

-08 .11המצב המשפטי

 11.1הרישום בלשכת רישום המקרקעין
לפי דפי מידע מלשכת רישום המקרקעין  ,31.1.2013החלקות עליהן ניצב הפרויקט
רשומות – בלשכת רישום המקרקעין – כדלקמן:
חלקה  1בגוש :3701
החלקה ,ששטחה הרשום הינו  45,066מ"ר ,רשומה בבעלות :אזו-ריט רחובות בע"מ.
על חלק מהמקרקעין ,בשטח של  4,287מ"ר ,רשומה חכירה לתקופה של  999שנה
לזכות עיריית רחובות.3
רשומה משכנתא מדרגה ראשונה ,ללא הגבלת סכום ,לטובת בנק הפועלים בע"מ –
ביחד עם חלקות  350 ,349בגוש  3702וחלקה  1340בגוש .3703
רשומה הערה על הפקעה לפי סעיפים  5ו 7 -לחוק המקרקעין ,לטובת עיריית רחובות,
שנרשמה בי.פ 4126 .מיום  1.7.1993על חלק מהחלקה.

חלקות  349ו 350 -בגוש :3702
החלקות רשומות בבעלות :עיריית רחובות – בשלמות.
חלקה  – 349בשטח של  761מ"ר
חלקה  – 350בשטח של  754מ"ר
על החלקות הנדונות רשומות חכירות לזכות אזו-ריט רחובות בע"מ ,לתקופה של 999
שנה (סיום .)30.9.2992
על זכויות החוכרים רשומה משכנתא מדרגה ראשונה ,ללא הגבלת סכום ,לטובת בנק
הפועלים – ביחד עם חלקה  1בגוש  3701וחלקה  1340בגוש .3703
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החכירה נובעת מהסכם מיום  ,27.10.92בו רכשה העירייה מהיזמים את האגף המזרחי של מגדל המשרדים.

-09חלקה  1340בגוש :3703
החלקה ,ששטחה הרשום הינו  1,895מ"ר ,רשומה בבעלות :עיריית רחובות – בשלמות.
על החלקה רשומה חכירה לזכות אזו-ריט רחובות בע"מ ,לתקופה של  999שנה
(סיום  .)27.10.2992אין הגבלה בהעברה ובירושה ,ואין צורך בהסכמה לרישום
משכנתא.
על זכויות החוכרים רשומה משכנתא מדרגה ראשונה ,ללא הגבלת סכום ,לטובת בנק
הפועלים – ביחד עם חלקה  1בגוש  ,3701חלקות  349ו 350 -בגוש .3702

 11.2חוזי חכירה
על פי שטרי חכירה הוחכרו חלקות  13 ,12 ,11הידועות כיום כחלקה  1340בגוש 3703
ע"י עיריית רחובות (להלן "המשכירים") למפעלי תחנות בע"מ 4ותפוז ייזום ופיתוח
תחנות בע"מ (להלן "החוכרים").
להלן תנאי החכירה:
המקרקעין המוחכרים מהווים חלקים מחלקות  13 ,12 ,11בגוש  3703הידועים כיום
כחלקה  1340בגוש .3703
תקופת החכירה –  999שנה החל מיום .1.10.1993
מטרת החכירה – החוכרים זכאים להשתמש במקרקעין המוחכרים למטרת דרך ו/או
חניה לפי ראות עיניהם ,אך בכפוף לזכויות הבעלים לבנות מעל החניה קומות נוספות
לצורך בנין ציבורי (להלן "זכות הבעלים").
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בעלי הזכויות בפרויקט לשעבר.

-21 11.3הסכמים עם עיריית רחובות
הסכם רכישת שטחי משרדים בפרויקט
בחוזה מיום  27.10.1992בין עיריית רחובות לבין הבעלים הקודמים של הפרויקט,
הוסדרו היחסים בין הבעלים לבין העירייה ,שרכשה כ 4,000 -מ"ר משרדים בפרויקט.
הוסכם ,כי זכויות העירייה ירשמו בבעלותה או בחכירה לתקופה של  999שנה.
העירייה תהיה זכאית לקבל אישורי חניה יומית ללא תמורה נוספת לשם חניית  130כלי
רכב .ל 20-כלי רכב מתוכם תישמר חניה מקורה.
העירייה תשלם לחברת הניהול של הפרויקט עבור נקיון אחזקה ותפעול השטחים
והמערכות שישרתו את משרדי העירייה ביחד עם שטחים אחרים בפרויקט.

הסכם מיום 15.7.1997
בהסכמים מיום  1.4.1998 ,15.7.1997ו 20.3.2005 -בין עיריית רחובות לבין הבעלים
הקודמים של הפרויקט הוסכם ,כי העירייה תשכור מהבעלים שטחים נוספים עבור
משרדי העירייה ,משרד הרישוי וכן שטחי מחסנים.
בתמורה לשכירת השטח המושכר ,תשלם העירייה לבעלים דמי שכירות שהוסכמו.

הסכם מיום 1.7.2010
ביום  1.7.2010נחתם הסכם בין אזו-ריט רחובות בע"מ (להלן "הבעלים") לבין עיריית
רחובות והועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות (שתיהן להלן" :העירייה") הנובע
מנכונות הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים באופן שיאפשרו את המשך פיתוח
המתחם.
בין הצדדים הוסכם כדלקמן:
לאחר בדיקת הוראות הבניה המותרות בתכניות ועל פי החלטות הועדה המקומית בדבר
שטחי שירות והיתרי הבניה שהוצאו למבנה בשלבים השונים ,רשאית הועדה המקומית
לאשר תוספת של  10,467מ"ר עיקרי למבנה הקיים.
הבעלים יגישו בקשת היתרי בניה לשינויים פנימיים לועדה המקומית והועדה תדון
בהקדם האפשרי.

-20הבעלים יגישו תכנית בנין עיר חדשה לצורך שינוי הבינוי ושינוי בחלוקת שטחי הבניה
המותרים בתחום התכנית וזאת ,לצורך הסדרת השימושים המסחריים בשטחי התחנה.5
בגין תוספת הבניה האמורה ישלמו הבעלים לעירייה תשלום כפי שנקבע בשומת
השמאי מר עמיקם יציב ,אשר העריך את שווי זכויות הבניה בנכס בהזמנת הצדדים.
הבעלים ישלמו לעירייה מקדמה בסך של  4מיליון  ₪כתנאי למתן היתר בניה.
כמו כן הוסכם ,כי המחלוקת בין הצדדים באשר לחוזה החכירה מיום  27.10.1992באה
לסיומה בהסכם זה .בנוסף ולמען הסר ספק הוסכם כי ,כל השטחים המבונים
במפלסים ( )+20( )+16.5( )+13ו )+23.5( -הינם בבעלותה המלאה של העירייה ,ואילו
כל זכויות הבניה בחלקה  1340יהיו בחכירת הבעלים.

 11.4הסכם להעברת התחנה המרכזית
בהסכם מיום  5.11.2007בין אזו-ריט רחובות בע"מ לבין אגד אגודה שיתופית לתחבורה
בישראל בע"מ הוסכם על פינוי מתחם התחנה המרכזית והעברת מסוף התחבורה
לכביש השרות הפונה לרח' ביל"ו.
נקבע כי אזו-ריט ישלמו לאגד סך של  $ 175,000כהשתתפות בעלויות פינוי משרדי אגד
וכן יישאו בשיפוץ שטח המשרדים שיישאר ברשות אגד.
בנוסף ,התחייבה החברה לבנות על חשבונה את המסוף התחבורתי החדש.
אגד התחייבה לשכור את המסוף החדש לתקופה של  10שנים .בנוסף נתנה לאגד
אופציה להארכת השכירות ל 10 -שנים נוספות – בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.
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תב"ע חדשה אושרה ביולי ( 2011כמפורט לעיל).

-22 .12הפעילות הכלכלית בפרויקט

 12.1שטחי המסחר
קניון רחובות הינו מרכז מסחרי פעיל ,בשטח מסחרי (שטח לשיווק הכולל מחסנים
ודוכנים קבועים) של כ 36,000 -מ"ר ,הפועל בשיעור תפוסה גבוהה (.)96%
שטחי המסחר כוללים גם את הקומה העליונה של שטח ההרחבה ,שבנייתו הסתיימה
ברבעון האחרון של  .2012יצוין ,ששיעור התפוסה ללא שטח ההרחבה העליונה עומד
על כ.99%-
בקניון פועלים למעלה מ 180 -עסקים שונים.

 12.2שטחי משרדים
הפרויקט כולל שני בנייני משרדים ,מתוכם כלולים בנכס משרדים בשטח כולל של כ-
 4,700מ"ר ,המושכרים בתפוסה כמעט מלאה בעיקר לגופים מוסדיים :עיריית רחובות,
שרותי בריאות כללית ,קופת חולים לאומית ,משרד הרישוי ואחרים ,למעט שטח פנוי
למשרדים של כ 90 -מ"ר בקומה .6

 12.3חברת הניהול
הפרויקט מנוהל ע"י חב' אזו-ריט רחובות בע"מ.
החברה משכירה את הנכסים בפרויקט ,גובה מהשוכרים דמי שכירות ודמי ניהול
ומבצעת את פעולות האחזקה הנדרשות.
בחוזי הניהול של שוכרי השטחים בפרויקט נקבע ,כי דמי הניהול יגבו על בסיס +COST
(למעט לגבי שוכרים בודדים) .עלות הניהול מחושבת בנפרד לגבי שטחי המסחר
ושטחי המשרדים.
ההכנסה החודשית הממוצעת מדמי ניהול הינה בסך של כ ₪ 52 -למ"ר מסחרי משווק,
וכ ₪ 20 -למ"ר משרדים משווק.
להערכתנו ,בהתבסס על נתוני נכסים דומים ,הכנסה זו הינה סבירה.

-23 12.4מכירת חשמל לדיירים
אספקת החשמל לשטחים המושכרים בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של
אספקת חשמל בצובר.
המשכיר משלם לחב' חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מסוים ,וגובה מהדיירים
בתעריף גבוה יותר .הפער בין התעריפים (מתח גבוה ומתח נמוך) מהווה מקור הכנסה
נוסף לבעלים.

 12.5תפעול החניון
הואיל ומדובר בפרויקט למסחר ומשרדים הממוקם באזור מרכזי בעיר רחובות ,ולאור
מצוקת החניה בסביבה ,החניה בחניוני הפרויקט אינה חופשית כפי שמקובל בקניונים
שהינם ממוקמים בסביבה המאופיינת במצוקת חניה ,והשימוש בחניון הינו בתשלום.
נכון להיום ,לאחר סיום הבנייה של שטח ההרחבה ,כולל החניון בסה"כ  1,650מק'
חניה.
במהלך חודש דצמבר  2012הופעל לראשונה החניון בקומות העליונות (שטח
ההרחבה) .עפ"י נתוני החברה ,תחזית החברה להכנסות השנתיות מהחניון הינה בסך
כולל של כ 4,950 -אלפי  ₪ 250( ₪למק' חניה/חודש).

 12.6ריכוז נתוני השכירות
להלן ריכוז נתוני השכירויות בפרויקט עפ"י נתוני החברה לחודש דצמבר :2012
סוג העסק

שטח
במ"ר

דמי שכירות
חודשיים

דמי שכירות
ממוצעים
למ"ר
₪ 92

עוגנים (זארה ,משביר וסופר)

7,455

₪ 687,812

שטחי מסחר אחרים

22,430

₪ 4,477,082

₪ 200

₪ 158,234

₪ 64

דוכנים קבועים

475

₪ 281,222

₪ 592

סה"כ שטחי מסחר

32,816

₪ 5,604,350

₪ 171

מרפאות ומשרדים

4,625

₪ 285,193

₪ 62

סה"כ

37,441

5,889,543

₪ 157

בתי קולנוע באולינג ובידור פנאי ומכון כושר 2,456

הערה :שטחים אלו אינם כוללים את השטחים הפנויים ואת השטחים שטרם מניבים.

-24השוואה לשנים קודמות:
נובמבר10-
הכנסה חודשית משטחי מסחר
ומשרדים

₪ 4,660,084

שינוי ביחס לשנה קודמת
שטח משווק ברוטו במ"ר (כולל
דוכנים זמניים)

32,668

דצמבר11-

דצמבר12-

₪ 5,279,079

₪ 5,889,543

13.3%

11.6%

34,797

37,441

הגידול נובע בעיקרו מתוספת שטחי שיווק שהתווספו כתוצאה מסיום הבניה ופתיחת
החנויות בקומה העליונה של שטח ההרחבה.
להלן ריכוז פעילות השכרה וניהול לשנים ( 2010-2012באלפים):

 NOIבפועל
שינוי ביחס לשנה קודמת

2010

2011

2012

₪ 58,082

₪ 60,122

₪ 66,344
10.3%

3.5%

 12.7תקציב לשנת 2013
להלן ריכוז ההכנסות השנתיות הצפויות בשנת  ,2013עפ"י תקציב אשר הוכן ע"י
הנהלת החברה על בסיס חוזי השכירות הקיימים:
מקור הכנסה

הכנסה שנתית

הכנסות משכ"ד מסחר (*)

₪ 61,026,007

הכנסות מעוגנים

₪ 8,494,188

תוספת הכנסות מפידיון

₪ 1,386,169

הכנסות משרדים

₪ 3,422,316

הכנסה משטחים מסחריים שטרם אוכלסו

₪ 491,295

הכנסה מחניון

₪ 2,830,740

רווח ממכירת חשמל

₪ 2,000,000

סה"כ

₪ 79,650,715

(*) כולל הכנסה מהשטחים המאוכלסים בשטח ההרחבה.

שטחים שטרם מניבים:
שטחים מושכרים שטרם מניבים– קיימות  3חנויות שהושכרו ,אך טרם החלו להניב.
ההכנסה השנתית הצפויה מחנויות אלו הינה בסך כולל של כ 490-אלף .₪

-25שטחי מסחר פנויים – פרט לשתי חנויות בקומה הראשונה והשנייה ,נמצאים כל
השטחים הפנויים בקומה העליונה של שטח ההרחבה ,שבנייתה הסתיימה לאחרונה.
כפי שנמסר לנו ,מהחברה ,מתנהל מו"מ להשכרת שטחים אלו .ההכנסה השנתית
הצפויה משטחים אלו הינה בסך כולל של  3,300אלף  ₪בשנה (ממוצע של כ₪ 170-
למ"ר לחודש).
שטחי משרדים פנויים – קיים שטח פנוי של כ 90 -מ"ר בקומה שישית .כפי שנמסר לנו,
מתנהל מו"מ להשכרת שטח זה .הכנסה השנתית הצפויה משטח זה הינה בסך כולל
של  54אלף  ₪בשנה (ממוצע של  ₪ 50למ"ר לחודש).
בדיקת סבירות התקציב:
לצורך בדיקת סבירות הנתונים בתקציב בדקנו (עפ"י בחירתנו) חלק מחוזי השכירות
המתייחסים לכ 27% -מכלל השטחים המושכרים בפרויקט ,ואשר מבטאים הכנסה
חודשית המהווה כ 20% -מכלל ההכנסות משכירות שטחי מסחר בפרויקט .החוזים
נמצאו תואמים את דיווחי החברה.

 12.8נתונים נוספים
נתוני פדיון – עפ"י נתוני הפדיון שהתקבלו עבור שנת  2012עולה ,כי חלה עליה בשיעור
של כ 7.3% -ביחס לשנה קודמת .יצוין ,כי העליה נובעת מגידול בשטחים המשווקים
והמאוכלסים ,כאשר לגבי הפדיון הממוצע למ"ר לתקופה שבין ינואר עד ספטמבר
 2012לתקופה המקבילה אשתקד חלה ירידה של כ.62% -
כמו כן יצוין ,כי ה"עומס על השוכרים" – המוגדר כיחס שבין הוצאות השוכרים הכוללת
את דמי השכירות ודמי הניהול (לפי תקציב לשנת  )2013לבין הפדיון (סך לשנת )2012
– הינו בשיעור של כ ,15% -נתון המצביע כי דמי השכירות תואמים את רמת הפעילות
הכלכלית במרכז המסחרי.
סיום חוזים ואופציות – במהלך שנת  2013צפוי גמר חוזים לגבי  47שוכרים ,בשטח כולל
של כ 4,300 -מ"ר (כ 11% -מהשטחים המושכרים).
במקרים אלו הונח ,כי כל החוזים יחודשו או יוחלפו ע"י שוכרים חדשים.
השקעות בחנויות קיימות וחדשות – במהלך שנת  2012בוצעה השקעה ב 41 -חנויות
קיימות וחדשות (כ 20% -מהחנויות בקניון).
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לא כולל חנויות שהיו בשיפוץ או סגורות.

-26 .13עקרונות השומה
קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווי נכסי מקרקעין:
שיטת ההשוואה – השיטה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס – בהסתמך על
עסקות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם ,אופיים ומידת סחירותם.
שיטת היוון ההכנסות – בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת ,או עשויה
להתקבל ממנו לאורך זמן.
פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית ,ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה
בהכנסה השוטפת מהנכס.
שיטת ההוצאה (השווי הפיזי) – שווי השוק לפי שיטה זו יוערך לפי העלויות הצפויות
להקמת נכס הדומה לנכס הנדון (שווי קרקע כריקה ופנויה ,בתוספת עלות הפיתוח והקמת
המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים – באם קיים).

התייחסות לנכס המוערך:
הנכס הנדון הינו פרויקט משולב למסחר ומשרדים המיועד להשכרה לשוכרים שונים –
לשימוש כנכס מניב.
הפרויקט מורכב מקניון ושטחי משרדים המושכרים בתפוסה כמעט מלאה (כולל שטח
ההרחבה) ,לחנויות ועסקים מסחריים מגוונים ,כאשר חלק ניכר מהשטחים מושכר לרשתות
שווק ארציות.
כיום פועלים במתחם למעלה מ 180 -עסקים .מספרם הרב של העסקים ומגוון העסקים
מהווה גורם משיכה לקהל הקונים הפוטנציאלי וגם מקטין את רמת הסיכון של זרם ההכנסות
הצפוי מהשכרת השטחים.
השיטה המועדפת להערכת שווי נכסי מקרקעין בנויים ומניבי תשואה הינה שיטת היוון
ההכנסות ,שכן ההכנסות המתקבלות מהשכרת השטחים מהוות אינדיקציה ישירה לסכום
שמשקיע פוטנציאלי סביר יהיה מוכן לשלם בגין הנכס.

-27קביעת שיעור ההיוון:
ככלל ,שיעורי ההיוון להכנסות הצפויות להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון
המקובלים כיום לנכסים מניבי תשואה ,תוך ביצוע התאמות נדרשות.
יובהר ,כי שיעור התשואה תלוי גם ברמת הפעילות הכלכלית בנכס עצמו – דהיינו ,שיעורי
התפוסה ,והיחס בין תשלומי דמי השכירות והניהול לרמת הפדיון.
לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי ההכנסה השונים הצפויים להתקבל בנכס הנדון
השתמשנו בגישת ההשוואה – לפיה בחנו עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים,
ככל הניתן ,תוך ביצוע התאמות נדרשות.
שיעורי ההיוון לתזרימי המזומנים הצפויים יבטאו את הסיכון (השונה) הקיים בכל אחד
ממרכיבי תזרים המזומנים.
להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים שנערכו במהלך השנים האחרונות:7
מרכזים מסחריים:
הנכס

תאריך העסקה/

סכום הרכישה

הפרסום

7

)באלפים(

שיעור
התשואה

01/2010

זכויות בשיעור של  49%במרכז מסחרי בכפר סבא ""G

₪ 347,000

7.75%

01/2010

קניון חיפה

₪ 300,000

8.5%

01/2011

מרכז מסחרי "גלובוס סנטר" בנתיבות

₪ 56,000

8.95%

04/2011

שני מרכזים מסחריים בראש העין

₪ 93,750

7.85%

06/2011

מחצית מהזכויות בקניון "לב חדרה" (השלמה לבעלות מלאה)

₪ 260,000

7.4%

)(3

08/2011

קניון עיר ימים (בהקמה)  -ע"י עזריאלי

₪ 720,000

7.8%

)(4

06/2012

קניון עיר ימים (לאחר השלמת הבניה)  -ע"י הראל

₪ 410,000

8%

)(5

07/2012

פאואר סנטר  "plaza one" -בבאר שבע

₪ 377,500

8%

)(6

08/2012

מחצית מהזכויות במרכז מסחרי "מרכז הקריה" באשדוד
(השלמה לבעלות מלאה)

₪ 68,500

8.5%

11/2012

מחצית מהזכויות במרכז המסחרי " -ביג נצבא פולג" בנתניה
(השלמה לבעלות מלאה בהליך )BMBY

₪ 258,000

7.3%

01/2013

מרכזי מסחרי "לב תלפיות" ,ירושלים

₪ 130,000

8.23%

)(1

)(7

מקור המידע :פרסומים במגנא וכן מידע הקיים במשרדנו לגבי נכסים שמטופלים על ידנו.

שיעורי התשואה המוצגים בטבלה לעיל מבטאים את היחס בין דמי השכירות המתקבלים בפועל נכון למועד הרכישה לבין מחיר
הרכישה ,ואינם מעידים על שיעורי התפוסה בנכס ,וכן מרכיבי שווי אחרים ,כגון יתרת זכויות בניה לניצול.

)(2
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עפ"י מידע שפורסם ,הנכס דורש שיפוץ והתאמה לסטנדרטים המקובלים במרכזים אחרים.

)(2

הקניון מוערך על ידנו עבור חב' בריטיש לצורך הדו"חות הכספיים

)(3

המוכרת התחייבה לדמ"ש מינימליים בשנה הראשונה

)(4

שיעור התשואה נגזר מהערכות קבוצת עזריאלי שפורסמו במגנא; העסקה כוללת רכישה (בנפרד) של זכויות
השותפות ,בחלקים שווים ,שו"פ ושו"ב; העסקה בוטלה בינואר  2012עקב אי אישורה ע"י הרשות להגבלים
עסקיים; יצוין ,כי הקניון מוערך על ידנו עבור חב' אזורים לצורך הדו"חות הכספיים

)(5

הנתונים הינם עפ"י מסמך עקרונות שנחתם בין שו"פ והראל; באוגוסט  2012פקע תוקפו של מסמך
העקרונות ,וכן נסתיימה תקופת הNO SHOP -

)(6

ביום  25.11.2012התקבלה הודעת התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים לאישור העסקה .עקב כך
הודיעה מבני תעשיה שהיא פועלת לביטול העסקה ומתכננת למכור למתעניינים אחרים.

)(7

שיעור התשואה חושב על ידנו בהתבסס על נתנונים שפורסמו בדו"ח הכספי של חב' "ביג"

מבני משרדים:
תאריך
העסקה/
הפרסום

הנכס

סכום הרכישה

שיעור
התשואה

)באלפים(

05/2010

שני בנייני משרדים באזה"ת גבעת שאול ,ירושלים

₪ 120,500

8.0%

06/2010

מבנה משרדים באזה"ת הדרומי ,נתניה

₪ 84,000

8.5%

02/2011

משרדים חדשים באזור מרכזי ומבוקש בת"א

₪ 40,000

6.75%

)(2),(1

04/2011

מבנה משרדים חדש יחסית בתל אביב

₪ 90,000

7.85%

)(2),(1

07/2011

מחצית מהזכויות בפרויקט חדש בתהליכי הקמה
ואכלוס בפארק תעסוקה במרכז הארץ

₪ 120,000

7.1%

)(1

12/2011

מחצית מהזכויות בפרויקט חדש יחסית בפארק
תעסוקה במרכז הארץ

₪ 100,000

7.3%

)(2),(1

04/2012

זכויות ב"מגדל המילניום" בתל אביב

₪ 137,000

8.3%

)(3

11/2012

מבנה למשרדים ומסחר "אשדר  "2000בתל אביב

₪ 93,800

8.1%

)(4

)(1

נכסים בטיפול משרדנו  -מפאת סודיות עסקית נתונים מלאים לגבי עסקאות אלו אינם מוצגים
בחוות הדעת

)(2

מושכרים לשוכר איכותי לתקופה ארוכת טווח

)(3

הנכס הוערך על ידנו במסגרת הרכישה עבור הרוכשים; התשואה הינה עפ"י הנתונים שהוצגו
בפרסום במגנא

)(4

נערכו שתי עסקאות  -ראשונה לרכישת  49%ובהמשך ( )29.11.2012עוד 4.9%

-29עסקאות תשואה:
עסקאות תשואה – עסקאות לרכישת נכסים מניבים שהינן עסקאות  – Sale & Lease Backבהן,
בד בבד עם רכישת הנכס נחתם הסכם שכירות עם המוכרת ,עפ"י רוב ,לתקופת שכירות
ארוכת טווח.
הנכס

תאריך
העסקה/
הפרסום

שיעור
התשואה

סכום הרכישה תקופת
השכירות
(באלפים)
(בשנים)

03/2011

מבנה משרדים באזור רוממה ירושלים

₪ 115,000

10

9.26%

)(1

08/2012

מבנה מסחרי "איקאה" ,נתניה

₪ 289,000

24

7.34%

)(2

10/2012

בית חולים "אלישע" ,חיפה

₪ 85,000

15

8.75%

)(3

01/2013

בית חולים סיעודי "בית הדר" ,אשדוד

₪ 70,000

15

9.00%

)(4

)(1

למוכרת זכות לסיום תק' השכירות ביחס לכמחצית משטח המבנה וזאת לשיעורין
מהשנה השניה ועד החמישית

)(2

בהתחשב במנגנון עדכון שכ"ד  -עלייה של  2%ראלי מדי  5שנים  -מתקבל שיעור היוון
אפקטיבי של  ;7.6%תק' השכירות נקבעה ללא נקודות יציאה

)(3

בהתחשב במנגנון עדכון שכ"ד  -עלייה של  3%ראלי מדי  5שנים  -מתקבל שיעור היוון
אפקטיבי של 9.11%
התשואה הינה החל משלוש שנים ממועד חתימת ההסכם ,ובמהלך שלוש השנים
הראשונות  -תשואה של בין  8.25%ל8.75% -

)(4

התייחסות לנכס הנדון:
מרכיבי ההכנסה ואופן קביעת שיעורי ההיוון לגביהם:
מקור הכנסה

שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון

הכנסות משכירות

גודל – הפרויקט מהווה מוקד משיכה איזורי ,עם תחרות

שטחי מסחר

נמוכה יחסית בסביבה הקרובה; הפעילות הכלכלית –

שיעור ההיוון
שנקבע
( 7.5%בסיס)

עלות השהייה הממוצעת הינה כ ,15% -נתון המצביע כי
דמי השכירות תואמים את רמת הפעילות הכלכלית בקניון.
כמו כן ,עלייה עקבית בהכנסות בשנים האחרונות.
עוגנים (שופרסל,

רמת בטחון גבוה יותר להכנסות.

המשביר לצרכן ,זארה)

נציין ,כי לפני כשנה וחצי נפתחה חנות המשביר החדשה
בשטח ההרחבה והותאמו תנאי השכירות.

משרדים

עפ"י עסקאות השוואה של בנייני משרדים ,בהתאמה

7.25%
(הפחתה של
0.25%
מהבסיס)
7.75%

למיקום ,הרכב השוכרים ותנאי השכירויות
חשמל ,חניון ותוספת

סיכון שונה מסיכון נדל"ני רגיל.

מפדיון

לגבי החשמל – הרווח תלוי במחירי אנרגיה.
למיטב הכרותינו ,בעסקאות שליווינו – אלו המרכיבים
לגביהם מתבקש שיעור תשואה גבוה ,המטה כלפי מעלה
את שיעור התשואה הכולל.

8%-10%

-31 .14גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון התחשבנו ,בין היתר ,בגורמים ובשיקולים הבאים:
א.

מיקום הפרויקט במרכז העיר רחובות ,בסביבה המאופיינת בשימושים מעורבים של
מגורים ,מסחר ,משרדים ושירותים ציבוריים.

ב.

המרכז המסחרי משמש את תושבי רחובות והישובים שבסביבה .הקניון הינו מרכז מסחרי
פעיל היחיד מסוגו ברחובות.

ג.

השטחים הבנויים ,והיקף השטחים הסחירים.

ד.

סטנדרט הבניה והגימור ורמת התחזוקה.

ה.

רישוי הבניה – הפרויקט בנוי עפ"י תכניות מאושרות להיתרי הבניה שניתנו במהלך
השנים ,לרבות עבור שטח ההרחבה.

ו.

הזכויות בקרקע הן בבעלות פרטית וחכירה ל 999 -שנה.

ז.

הזכויות המוערכות – מלוא הזכויות בקניון וחלקים מסוימים בשטחי המשרדים (האגף
המזרחי של מגדל המשרדים נמכר לעיריית רחובות ולפיכך אינו כלול בחוות הדעת).

ח.

פעילות הפרויקט:

o

הקניון מאוכלס בשיעור תפוסה גבוה של ( 96%כולל חנויות פנויות בקומה העליונה
של שטח ההרחבה שבנייתו הסתיימה לאחרונה) .כאמור ,לגבי שטחי המסחר הפנויים
מתנהל מו"מ עם שוכרים שונים.

o

השטחים המסחריים מושכרים לחנויות ועסקים מסחריים שונים ,לרבות רשתות שווק
ארציות ובינלאומיות.

o

אגפי המשרדים ,המשמשים בעיקרם את עיריית רחובות ולמרפאות ,נמצאים בקירוב
לתפוסה מלאה ,למעט שטח פנוי של כ 90-מ"ר לגביו מתנהל מו"מ.

o

משרדי העירייה ומרפאות קופות החולים במגדלי המשרדים הצמודים לקניון ,מהווים
גורם המחולל תנועה של מבקרים.

o

ההכנסה התפעולית נטו הצפויה מהשכרת שטחי המסחר והמשרדים – עפ"י תקציב
שנת  2013שהוכן ע"י החברה (מבוסס על תנאי השכירות הקיימים).
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o

החניון – כאמור ,לפני כחודש נפתח החניון המורחב .הובאו בחשבון ההכנסות
הצפויות מהפעלת החניון המבוססות על נתוני ההכנסות בפועל החל מחודש דצמבר
 .2012הובא בחשבון מקדם דחיה לתקופת ההרצה של החניון.

o

הובאה בחשבון דחיית ההכנסה הצפויה מהשכרת שטחי המסחר הפנויים ,עפ"י
תקציב שהוכן ע"י החברה.

-32 .15תחשיב השווי
א .היוון הכנסות:

מקור הכנסה

סה"כ שנתי

שיעור
היוון

שווי כזמין

מקדם
דחיה

סה"כ שווי
בערכים נוכחיים

הכנסה משטחים מניבים:
₪ 61,026,007

7.50%

₪ 813,680,090

1

₪ 813,680,090

הכנסות משכ"ד מסחר
הכנסות מעוגנים

₪ 8,494,188

7.25%

₪ 117,161,214

1

₪ 117,161,214

תוספת הכנסות מפידיון

₪ 1,386,169

8.50%

₪ 16,307,870

1

₪ 16,307,870

הכנסות ממשרדים

₪ 3,422,316

7.75%

₪ 44,158,916

1

₪ 44,158,916

רווח ממכירת חשמל

₪ 2,000,000

9.00%

₪ 22,222,222

1

₪ 22,222,222

סה"כ משטח מניב

₪ 76,328,680

₪ 1,013,530,312 7.53%

₪ 1,013,530,312

הכנסה משטחים שטרם מניבים:
7.50%

₪ 6,550,600

0.98

₪ 6,433,228

שטחים מושכרים שטרם מניבים ₪ 491,295
שטחי מסחר במו"מ

₪ 3,307,884

7.75%

₪ 42,682,374

0.98

₪ 41,893,269

שטח משרדים במו"מ

₪ 54,000

8.00%

₪ 675,000

0.98

₪ 662,137

סה"כ משטחים שטרם מניבים ₪ 3,853,179
סה"כ בהנבה מלאה

₪ 80,181,859

₪ 49,907,974
₪ 1,063,438,286 7.55%

₪ 48,988,634
₪ 1,062,518,946

ב .שווי חניון להפעלה בתשלום:
כמות מק' חניה

1,650

הכנסה חודשית למק' חניה

₪ 250

סה"כ הכנסה חודשית צפויה

₪ 412,500

לשנה

₪ 4,950,000

שיעור היוון

10%

סה"כ שווי כזמין

₪ 49,500,000

מקדם דחייה להנבה מלאה

0.95

סה"כ שווי בערכים נוכחיים

₪ 47,025,000

ג .סיכום התחשיב
היוון הכנסות

)א(

₪ 1,062,518,946

שווי חניון בתשלום

)ב(

₪ 47,025,000

סה"כ שווי הנכס

₪ 1,109,543,946

ובמעוגל

₪ 1,110,000,000

ניתוח רגישות:
להלן בחינת שינוי של הנחה מהותית בשומה – שיעור ההיוון להכנסות משטחי מסחר
(וכנגזרת שיעורי ההיוון האחרים) – על שווי הנכס:
1,110,000,000
שווי הנכס

8.00%

7.50%

7.00%

₪ 1,047,000,000

₪ 1,110,000,000

₪ 1,181,000,000

-33 .16נתונים נוספים
א .הנכס הוערך על ידינו במסגרת הדו"חות הכספיים של החברה ,בשלוש השנים האחרונות
– כדלקמן:
למועד - 31.12.2009

 867,700אלפי ₪

למועד - 31.12.2010

 999,100אלפי ₪

למועד - 31.12.2011

 1,014,700אלפי ₪

למועד  1,085,000 - 30.06.2012אלפי ₪
ב .לא ידוע לנו על הערכות של שמאים אחרים שבוצעו לנכס הנדון בשלוש השנים
האחרונות.
ג .היטלי השבחה – לאור המימושים שהיו בנכס (היתרי בניה ומכר) אין חבות בהיטל
השבחה בגין תכניות מאושרות ,למעט תכנית חדשה מס' רח/מק/34/2010/ה' בגינה טרם
שולם היטל ההשבחה.
ביום  9.2.2012התקבלה שומת שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה – רחובות – מר אוהד
דנוס עבור היטל השבחה בגין תכנית מס' רח/מק/34/2010/ה' (מיום .)5.2.2012
החברה הגישה השגה וביום  21.8.2012התקבלה שומה מכרעת של השמאי המכריע מר
ניקי פרימו.
החברה הגישה ערר על פסיקת השמאי המכריע.
כפי שנמסר לנו ,החברה שילמה חלק מהסכומים והפרישה בספריה את יתר הסכומים
הנדרשים.

ד .כפי שנמסר לנו ,הנכס רשום בספרי החברה ליום  30.09.2012בסך של  1,110,000אלפי
.₪

-34 .17הערכה
לאור האמור לעיל ,הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון – במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון,
נקי מכל חוב ,שעבוד ,משכנתא וזכויות צד ג' ,למעט השוכרים החופשיים – בסך של
( ₪ 1,110,000,000מיליארד מאה ועשרה מיליון שקלים חדשים).
הערות:
א .השווי המוערך ,המפורט לעיל ,אינו כולל מס ערך מוסף.
ב .הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'  17.1של הועדה לתקינה שמאית של מועצת
שמאי המקרקעין (פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולצורך יישום תקינה חשבונאית).

 .18הצהרות
א.

הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין
השומה.

ב.

השומה הוכנה על-פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו – .1966

ג.

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד .השומה אינה מהווה תחליף
לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת .השימוש בשומה נאסר על כל צד
שלישי שאינו מזמין השומה ,ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור.

בכבוד רב,

משה פרידמן

רענן דוד

מהנדס ושמאי מקרקעין

כלכלן ( )MAושמאי מקרקעין

שומת מקרקעין מקיפה
"הקניון הגדול"
דרך ז'בוטינסקי  ,23-27פתח תקווה
(חלקות  3. ,1ו 31-בגוש )7276

הערכה ליום 2121323.13
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מספרנו:

בפברואר

1023

30120207/302303

לכבוד
מליסרון בע"מ
ג2א2נ,

הערכת שווי "הקניון הגדול" בפתח תקווה
(חלקות  10 ,2ו 12 -בגוש )3333
21

מטרת העבודה
התבקשנו על-ידי מר פליקס שופמן – סמנכ"ל פיתוח עסקי ,חב' מליסרון בע"מ (להלן –
"החברה") ,להעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,כמפורט בסעיף  3להלן2
ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה ו/או חברות קשורות2
חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  2722של מועצת שמאי המקרקעין (פרוט
מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח2631-
ולצורך יישום תקינה חשבונאית) ,ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס – כמשמעותו בתקן
חשבונאות בינלאומי מס' 2IAS 40
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי הערכתנו זו תצורף לדו"חות הכספיים של החברה2
כמו כן ,הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי חוות דעת זו תפורסם בציבור2

23

המועד הקובע
המועד הקובע להערכה זו  -הינו 23222121021

-322

פרטי המשרד והשמאי המעריך
משרד ברק פרידמן כהן ושות' פעיל מאז שנת 22661
המשרד עוסק בהערכות שווי נכסי מקרקעין ומשמש כיועץ בנושאי מקרקעין לחברות וגופים
ציבוריים ,לרשויות מקומיות ,לחברות בניה ,למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח2
הערכות השווי לצורך חוות דעת זו נערכו ע"י שמאי המקרקעין מר משה פרידמן2
להלן פרטי השכלתו וניסיונו:
משה פרידמן  -מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת 22611
בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים באוניברסיטת תל-אביב משנת 22663
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  2662ורשום בפנקס שמאי
מקרקעין משנת ( 2663רישיון מס' 2)302
שותף במשרד ברק פרידמן כהן ושות' כלכלה ושמאות מקרקעין2

24

פרטי ההתקשרות בין החברה לשמאים

א 2ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' – כלכלה ושמאות מקרקעין
בוצעה ביום 2122121021
ב 2הננו להבהיר כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין
העבודה ,ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מזמין העבודה2
ג 2הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה2
ד 2במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי ,ולפיו מתחייבת החברה לשפות את
השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו ,ולמעט מקרים
של רשלנות2

-426
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פרטי הנכס
גוש:

3333

חלקות (חלק):

12,10,2

מגרש:

מגרש א' בתכנית פת2/2102/

שטח מגרש:

 17,600מ"ר

סוג נכס:

מבנה מסחרי ("הקניון הגדול") וזכויות בניה נוספות

שטח בנוי כולל:

 201,663מ"ר

כתובת עירונית:

דרך ז'בוטינסקי  ,71-73פתח תקווה

הזכויות בקרקע:

בעלות פרטית רשומה ע"ש חב' אבנת בע"מ

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ע"י עומר גנות – שמאי מקרקעין ,ביום 231.1.2013
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תאור הסביבה
הסביבה היא אזור עם שימושים מעורבים של מסחר ,תעשיה ושירותים ציבוריים בחלק
המזרחי של העיר פתח תקווה ,בסמוך לאזור התעשייה "קרית אריה"2
הנכס הנדון הידוע כ"קניון הגדול" ,הינו קומפלקס מסחרי עם זכויות בניה נוספות להקמת
מגדל משרדים ,הממוקם בפינת רח' בזל ממזרח ודרך ז'בוטינסקי מצפון2
דרך ז'בוטינסקי מהווה עורק תחבורה ראשי המקשר בין כביש מס'  0ממערב למרכז העיר
פתח תקווה2
מצפון לנכס נמצא מתחם בית המשפט ,מדרום לנכס ממוקם המרכז הרפואי – רבין (בי"ח
בלינסון)2
בשנת  1003הושלמה הקמת גשר חדש להולכי רגל מעל רח' ז'בוטינסקי ,המקשר בין המרכז
הרפואי מדרום לנכס הנדון 2הגשר החדש ,שהחליף את הגשר הישן ,הינו גשר תלוי שתוכנן
ע"י האדריכל הנודע סנטיאגו קלאטראווה2

-5תרשים הסביבה עם סימון מיקום הנכס

מיקום הנכס
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הסביבה העסקית
הקניון פועל בסביבה עסקית תחרותית הכוללת מספר רב יחסית של מרכזי קניות הפועלים
במרכז הארץ 2יחד עם זאת יצוין ,כי ה"קניון הגדול" ממוצב כקניון המוביל בסביבה הודות
לגודלו ולתמהיל השוכרים המגוון שבו2
המרכזים העיקריים המהווים תחרות לנכס הנדון הינם:
קניון גנים – מרכז מסחרי שהוקם בשנת  1020וממוקם בשכונת כפר גנים בפתח תקוה ,שטחו
המסחרי של המרכז הינו כ 6,000 -מ"ר ובנוי בשני מפלסים2
פאואר סנטר ירקונים  -נמצא מדרום למחלף ירקון מול תחנת הרכבת סגולה ,שטחו כ-
 21,000מ"ר ובו מספר חנויות מובילות בתחומן2
פאואר סנטר סגולה  -שוכן מדרום לצומת סגולה ולפאואר סנטר ירקונים ,וכמו הנ"ל ,מרכז
מספר חנויות גדולות בתחומי הלבשה ,מזון ,מוצרי חשמל ועוד2
קניון שרונים – הנמצא בכניסה הדרומית להוד השרון ,מהווה מתחם קניות ובילויים חדש
המציע כ 200 -עסקים שונים ובכלל זה גן שעשועים חיצוני בשטח של כ 2,000 -מ"ר ,מתחם
מסעדות ,ג'ימבורי וכ 2,300 -מקומות חניה2
קניון קריית אונו  -ממוקם במרכז קריית אונו (על ציר שדרות לוי אשכול ורחוב שלמה המלך)2
נפתח לראשונה בינואר  21001שטחי הקניון  10,000 :מ"ר מניב מסחרי 22,000 ,מ"ר מניב

-6משרדים 30,000 ,מ"ר חניונים ו 00,000-מ"ר שטחים ציבוריים 2הקניון כולל למעלה מ213 -
חנויות ו 70 -עסקים במגדל המשרדים2
קניון סירקין – קניון בשטח של כ 22,000 -מ"ר לשיווק ,הנמצא בחלק המזרחי של פתח תקוה
– ממערב לכביש ארצי מס'  200הקניון נרכש בשנת  1020ע"י חברה קשורה לבעלי הנכס
המוערך2
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תאור הנכס
פרויקט "הקניון הגדול" בנוי על מגרש "א" (עפ"י תכנית מס' פת ,)2/2102/בשטח כולל של
 17,600מ"ר21
המגרש בעל צורה מלבנית רגילה עם חזית דרומית לדרך ז'בוטינסקי2
מצפון גובל המגרש במתחם בית המשפט ,וממזרח ומדרום במגרשים המיועדים לשטח ציבורי
פתוח2

תצלום אוויר של מתחם הקניון

1

עפ"י תכנית מדידה שהוכנה ע"י המודד מר חן זוננשיין ביום 2232122667

-7-

תאור המבנה
המבנה הנדון הינו מבנה מסחרי ,בשטח בנוי של כ 203,000 -מ"ר ,הכולל  3קומות מסחריות
וחניון בנוי (מקורה) בן  1מפלסים ,ברובו חניון עילי ,הנמצא בצמוד ומצפון לקומות המסחר22
הכניסה להולכי רגל לקניון אפשרית מארבעה שערים :שני שערים בצד הדרומי (מכוון רח'
ז'בוטינסקי – למפלס קומת המרתף ולמפלס קומת הכניסה) ,שער מכוון מזרח (מרח' בזל –
למפלס הקומה העליונה) ושער מכוון מערב (מכוון רח' מוטה גור) ,המשמש גם כשער כניסה
לכלי רכב לחניוני הקניון2

הקניון
הקומות המסחריות ,בעלות צורת האות "ר" ,בנויות סביב חלל מרכזי בגובה כפול 2בנוסף,
קיימים שטחי מסחר גם בקומת המרתף2
התפלגות השימושים במפלסי הבניין השונים הינה כדלקמן:
קומת מרתף ( – )- 22211שטח מסחרי ומחסנים
קומת מרתף ( – )- 1262חניה
קומת מסחר תחתונה ( – )- 3260שטחים מסחריים וחניה
מפלס ביניים בקומת מסחר תחתונה ( – )- 1267שטחים מסחריים וחניה
קומה א' (מפלס  – )0200מסחר
מפלס ביניים בקומת מסחר עליונה – חניה ואזור "מזון מהיר" (2)COURT FOOD
קומה ב' ( -)3260שטחים מסחריים המאופיינים בתמהיל יוקרתי הכולל רשתות בינלאומיות2

2

החניון בקומת המרתף בנוי מתחת לשטח הציבורי הפתוח שלאורך רח' בזל וזאת עפ"י הסכם עם העיריה2

-8האגף החדש – שטח ההרחבה
במהלך  1022הסתיימה בניית תוספת לקניון 2הבנייה כללה הרחבת קומות מסחר קיימות
(בחלק הדרום-מזרחי של המבנה) ,קומת מסחר נוספת (קומה ב') ושני מפלסי חניה עיליים
נוספים  -בהתאם להיתרי בניה שהתקבלו בשנה וחצי האחרונות23
שני מפלסי החניה הנוספים שנבנו בהמשך לחניון העילי הקיים בפרויקט השלימו את תקני
החניה הנדרשים לצורך מימוש יתרת זכויות הבניה שנותרו במגרש (לצורך הקמת מגדל
משרדים)2
מבט לקומות המסחר

סטנדרט הבניה והגמר:
שטחי המסחר בנויים בסטנדרט בניה גבוה ,כמקובל בקניונים מודרניים וכולל תקרות
אקוסטיות ,ריצופים וחיפויים מאריחי גרניט ושיש ,מערכת מיזוג אויר ,מערכת דרגנועים,
מעליות נוסעים ,מערכת כריזה וכיוצ"ב2
הקניון מוחזק ברמת תחזוקה גבוהה2

יתרת זכויות הבניה
ההערכה מתייחסת גם לזכויות בניה נוספות בהיקף של  6,216מ"ר עיקרי להקמת מגדל
משרדים (ראה בהרחבה בפרק  20להלן)2

3

כמפורט בסעיף  621להלן 2

-9 21.המצב התכנוני
 2022תכניות בניין עיר מאושרות

4

על הנכס הנדון חלה תכנית שינוי מתאר מס' פת ,1/1341/שהודעה על אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  0303מיום 2222322663
התכנית ,שהוכנה ביוזמת חברת אבנת בע"מ ,חלה על שטח של  31,316דונם ,הכולל
את חלקות  12 ,10 ,2וחלק מחלקה  53בגוש 23333
התכנית קובעת חלוקת השטח הכלול בה למגרשים כדלהלן:
סימון מגרש
א
ב
ג
ד

שטח בדונם
17260
3271
20,13
22202
23213
78268

יעוד
מגרש מיוחד
שטח ציבורי פתוח
מסוף תחבורה משולב בגינון
שטח לבניני ציבור
דרכים

סה"כ

המגרש המיוחד מיועד להקמת מבנה מסחרי (קניון) ומעליו שני בנינים המיועדים
למשרדים ,שמושי עזר רפואיים (לרבות מלונית) ולתעשיה עתירת ידע2
להלן טבלת זכויות הבניה במגרש מיוחד כמפורט בתקנון התכנית:
ייעוד

חניה

שירות

חניה

שירות

חניה

שירות

7,000

13,000

20,000

23,000

4,500

25,000

4,000

48,000

8,500

76,500

בניין A

-

9,800

9,800

-

500

-

2,000

-

2,500

12,300

בניין B

-

6,200

6,200

-

250

-

1,750

-

2,000

8,200

7,000

29,000

5,250

25,000

מסחר
משרדים
(*)
סה"כ

שטח עיקרי
מעל
מתחת
לכניסה לכניסה
הקובעת הקובעת

סה"כ

מתחת לכניסה
הקובעת

שטחי שירות
מעל לכניסה
הקובעת

סה"כ כללי

סה"כ
שטח
במ"ר

23,000 36,000

97,000 13,000 48,000 7,750

(*) יותרו גם שימושי עזר רפואיים ושימוש לתעשיה עתירת ידע2
בהוראות התכנית נקבע ,בין היתר ,כי ככל שידרשו ע"י הועדה המקומית שינויים
ותוספות לגשר הקיים מעל רח' ז'בוטינסקי ,יבוצעו הנ"ל ע"י יזם התכנית ועל חשבונו
(ובאישור משרד התחבורה)2

4

עפ"י מידע שנמסר לנו בועדה המקומית לתכנון ובניה ,ומאתרי האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים2

5

חלקה  3הינה חלקת דרך (רח' בזל) הרשומה בבעלות עירית פתח-תקוה 2

-01בנספח התחבורתי לתכנית שנערך ע"י מ2ת2נ 2מערכות תחבורה יועצים  17בע"מ,
מפורטות דרישות החניה לפרוייקט בשלמות – כדלקמן:
קניון -
משרדים -
תעשיה עתירת ידע
סה"כ דרושים -

2,330
137
200
1,241

מקומות חניה
מקומות
מקומות
מקומות חניה

סימון המגרש על גבי תשריט התכנית (בצהוב)

 2021תכנית בניין עיר מופקדת

תכנית מס' פת" – 138/1341/קניון אבנת – שינוי בינוי" הינה תכנית בנין עיר
"נקודתית" החלה על הנכס הנדון2
ועדת משנה נקודתית מספר  1021021החליטה ביום  232721021לאמץ את הליכי
הפקדתה של התכנית כפי שהופקדה בועדה המקומית ולהשלים את התיקונים לקראת
מתן תוקף לתכנית2
עפ"י ההחלטה התנאים למתן תוקף הינם:


עדכון מסמכי התכנית לתכנית בסמכות הועדה המחוזית על כל המשתמע מכך,
לאישור לשכת התכנון2



תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון2

-00-

עיקרי התכנית:
מטרת התכנית הינה תוספת קומה מסחרית לקניון ושינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי2
להלן עיקרי הוראות התכנית:
א2

שינוי מס' קומות המסחר מ 3-ל( 0-ושינוי גובה הקניון מ  01-מ' ל  3123-מ')2

ב2

שינוי גובה מגדל המשרדים מ –  70מ' ל –  20323מ'

ג2

שינוי במס' מפלסי החניה מ 3-ל27-

ד2

תוספת  1קומות מרתף מתחת למפלס הכניסה הקובעת של מגדל המשרדים2

ה2

שינוי בחלוקת שטחי הבניה מבלי לשנות את סך השטח המותר לבניה – וזאת ע"י:
-

ניוד שטח עיקרי ממשרדים למסחר (מעל  20%המוקנים עפ"י תכנית
פת2)2/2102/

-

ניוד שטחי שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת
לאותן מטרות שירות המופיעות בתכניות המאושרות2

להלן טבלת זכויות הבניה המפורטת בתקנון התכנית:
יעוד/שימוש

מסחר
משרדים
סה"כ

מעל הכניסה
הקובעת במ"ר
שירות
עיקרי
31,730
17,300
1,300
28,26.
27,...

מתחת לכניסה
הקובעת במ"ר
שירות
עיקרי
77,700
22,2..
-

סה"כ שטחי
בניה במ"ר
231,030
163,46.

הערה :בנוסף לשימוש המשרדים יותרו שימושי עזר רפואיים ,תעשיה עתירת ידע וכו'2
כמופיע בתכנית המאושרת מס' פת22/2102/

-02 2023היתרי בניה
להלן ריכוז היתרי הבניה שהתקבלו לנכס הנדון:
מס' היתר

תאריך מתן
היתר
4.8.1997

2005316

18.8.2005

ניתן ל"מועדון "שייפ" ,שינויים פנימיים ותוספת גלריה במרתף

2006499

20.12.2006

התיר ביצוע שינויים פנימיים בלבד (בחנויות )ZIP

2009374

14.9.2009

התיר תוספת קומה לקניון קיים .תוספת מרכז אנרגיה חדש
והעתקת מרכז אנרגיה קיים על הגג .אישור משרד הבריאות,
חתימת אחראי לביצוע וביקורת לפני תחילת הבניה .מילוי
דרישות איכות הסביבה לפני איכלוס הקומה .אבטחת בטיחות
באתר הבניה באחריות אחראי לביצוע וביקורת

2009483

24.11.2009

תוספת  2חניונים מעל מבנה חניה קיים בקניון אבנת

2010349

25.8.2010

ניתן לתוספת שטח משרדים לקניון קיים

2011101

8.3.2011

ניתן לתכנית שינויים

97372

מטרה
ניתן להקמת מבנה בין  2קומות

להלן סה"כ שטחי הבניה עפ"י היתרי בניה מאושרים:
שטח עיקרי
במ"ר
10,980

שטחי שירות
במ"ר
46,543

57,523

מעל לפני הקרקע

15,891

29,581

45,472

סה"כ

26,871

76,124

102,995

מתחת לפני הקרקע

סה"כ במ"ר

 2020בקשות להיתר חדשות
למשרדי הועדה המקומית בעיריית פתח תקווה הוגשו שתי בקשות להיתר חדשות
למבנה הקניון 2הבקשות מתייחסות לשינויים פנימיים בשטח קומת הביניים ולשינויים
תחבורתיים אשר יאפשרו כניסה נוספת לקניון מכיוון רח' מוטה גור 2הבקשות נמצאות
בשלבי בדיקה מתקדמים במשרדי הועדה2

-03 2023סיכום המצב התכנוני
הקניון בנוי עפ"י היתרי הבניה שניתנו במהלך השנים2
היתרי הבניה לשטח ההרחבה :ביצוע הקמת שטח ההרחבה הכולל קומת מסחר נוספת
ושני מפלסי חניה בקניון נעשה עפ"י הליכי התכנון כדלקמן:
בשלב ראשון הוגשה בקשה להיתר הכוללת תוספת שטחים ע"י ניוד זכויות קיימות
לשטחי שירות מתחת לפני הקרקע אל מעל הכניסה והמרת השימוש בשטחים עיקריים
ממשרדים2
בד בבד הוכנה תכנית בנין עיר נקודתית חדשה (מס' פת )211/2102/המסדירה את סך
השימושים המותרים בכל חלקי הפרויקט ומגדילה את היקף השטח המסחרי המותר2
לאחר אישורה הסופי של התכנית ,תוגש בקשה לשינוי השימושים בשטח ההרחבה
המסומן כשטח למשרדים לשימושים של מסחר ,בהתאם להוראות התב"ע החדשה2
כאמור ,קיימות שתי בקשות להיתר חדשות ,המתייחסות לשינויים פנימיים ושינויים
תחבורתיים ואינן כוללות תוספת שטח2

יתרת זכויות הבניה:
להלן חישוב יתרת זכויות הבניה לניצול בפרויקט (שטחים עיקריים) ,בהתבסס על
זכויות הבניה מתכנית מס' פת 211/2102/וביחס להיתרי הבניה שניתנו לפרויקט:
שטח בניה עיקרי לפי התכנית

 33,000מ"ר

שטח מנוצל לפי היתר בניה אחרון

 13,172מ"ר

יתרת זכויות בניה לניצול (משרדים)

 9,139מ"ר

-04 211המצב המשפטי
הרישום בלשכת רישום המקרקעין
עפ"י דף מידע מפנקס המקרקעין ,אשר הופקו באמצעות האינטרנט בתאריך ,32221023
רשומות החלקות הנידונות בלשכת רישום המקרקעין כדלקמן:
גוש

6365

חלקה

שטח רשום
במ"ר

1

38640

20

2004

21

25640

בעלות

אבנת
בע"מ

משכנתאות
משכנתא מדרגה
ראשונה ללא הגבלה
בסכום לטובת הרמטיק
נאמנות ( )1975בע"מ
משכנתא מדרגה שניה
ללא הגבלה בסכום
לטובת רזניק פז נבו
נאמנויות בע"מ

הערות:
על כל החלקות רשומות הערות בדבר הפקעות של חלקים מהחלקות ,לטובת עירית פתח-
תקווה2
כמו כן ,רשומות על החלקות הערות בדבר אתר עתיקות וזיקות הנאה להשקיה2
חלקה  - 2רשומות הערות אזהרה לפי סעיף  213לחוק המקרקעין ,לטובת חברת החשמל,
מדינת ישראל ואבנת השכרות בע"מ2
חלקה  - 10רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  213לחוק המקרקעין ,לטובת חברת אבנת
השכרות בע"מ2
חלקה  - 12רשומות הערות אזהרה לפי סעיף  213לחוק המקרקעין ,לטובת מדינת ישראל
ואבנת השכרות בע"מ2

-05 213הפעילות הכלכלית בקניון
 2122כללי
הקניון הגדול הינו מרכז מסחרי פעיל ,בשטח מסחרי של כ 33,300 -מ"ר (שטח לשיווק
הכולל דוכנים קבועים) ,הפועל בתפוסה גבוהה וכולל למעלה מ 210 -עסקים שונים2
כאמור ,לאחרונה הושלמה הרחבת הקניון ואכלוסה של קומה מסחרית נוספת 2הקומה
ממותגת כקומה יוקרתית הכוללת רשתות יוקרתיות ,ברובן בינלאומיות2
הקניון ממוצב כיום כקניון אזורי כאשר  30%מהמבקרים הינם תושבי פתח-תקוה והשאר
הינם מיישובי הסביבה (כגון קרית אונו ,ראש העין ,מערב השומרון וגוש דן)2

 2121ריכוז נתוני השכירות בפרויקט
להלן ריכוז נתוני שכירויות בפרויקט עפ"י נתוני החברה לחודש דצמבר :1021
סוג העסק

שטח במ"ר

דמי שכירות
חודשיים

דמי שכירות
ממוצעים
למ"ר

הכנסות משכירות שטחי מסחר (ללא עוגנים)

23,512

₪ 5,382,025

₪ 229

הכנסות מעוגנים ( משביר)H&M ,

6,319

₪ 566,650

₪ 90

בית קולנוע וחדר כושר

3,770

₪ 214,203

₪ 57

33,601

₪ 6,162,878

סה"כ שטחי מסחר

השוואה לשנים קודמות:

הכנסה חודשית משטחי מסחר

נובמבר10-

דצמבר11-

דצמבר12-

₪ 4,491,357

₪ 6,103,873

₪ 6,162,878

35.90%

0.97%

25,300

32,773

33,601

₪ 178

₪ 186

₪ 183

שינוי ביחס לשנה קודמת
שטח משווק ברוטו במ"ר (כולל דוכנים
זמניים ושונות)
ממוצע למ"ר משווק (כולל דוכנים ושונות)

-06להלן ריכוז פעילות השכרה וניהול לשנים ( 1020-1021באלפים):

 NOIבפועל
שינוי ביחס לשנה קודמת

2010

2011

2012

₪ 51,853

₪ 63,083

₪ 73,429

21.66%

16.40%

העלייה בהכנסות מדמי שכירות נובעת ברובה מאכלוס הדרגתי של פרויקט הרחבת
הקניון שכלל כאמור ,הרחבת שטחים קיימים והקמת קומה מסחרית חדשה2
 2123תקציב 1023
להלן ריכוז ההכנסות השנתיות הצפויות מהקניון ,עפ"י תקציב החברה לשנת :1023
מקור הכנסה

סה"כ שנתי

דמי שכירות שטחי מסחר

₪ 67,350,532

דמי שכירות עוגנים

₪ 7,782,372

תוספת מפדיון

₪ 400,000

הכנסות מחניון נטו

₪ 2,382,021

רווח מניהול

₪ 1,545,545

רווח מחשמל

₪ 1,031,666

סה"כ שטח מניב

₪ 80,492,136

שטחים פנויים – נכון למועד כתיבת חוות הדעת קיים בפרויקט שטחים ריקים בהיקף
של כ 2,030 -מ"ר 2השטחים הכוללים את שטח השופרסל שעזב ,עתידים להתחלק בין
מס' שוכרים שונים ובניהם רשת האופנה גאפ וחנות מוצרי החשמל א2ל2מ 2עפ"י תחזית
החברה ,ההכנסה השנתית הצפויה משטחים אלו הינה בסך כולל של  3,428אלפי 2₪
הוצאות אחזקה בגין שטחים פנויים והנחות חד-פעמיות – עפ"י תקציב החברה ,הוצאות
האחזקה (דמי ניהול וארנונה) בגין השטחים הפנויים בהן נושאים הבעלים והנחות חד-
פעמיות לדיירים מסוימים הינו בסך שנתי של כ 1,.9. -אלפי 2₪

בדיקת סבירות התקציב:
לצורך בדיקת סבירות הנתונים בתקציב בדקנו (עפ"י בחירתנו)  21חוזי שכירות (מהם 0
עוגנים) ,הכוללים כ 20,000 -מ"ר מושכרים (כ 30%-מכלל הפרויקט) ,ומניבים כ11%-
מכלל ההכנסות בפרויקט 2נתוני החוזים שנבדקו תואמים את דיווחי החברה2

-07 2120חברת הניהול
הפרויקט מנוהל ע"י חב' אבנת השכרות בע"מ 2כפי שנמסר לי ,אבנת השכרות בע"מ
הינה חברת  ,SPCהנמצאת בבעלות חברת אבנת2
החברה משכירה את הנכסים בפרויקט ,גובה מהשוכרים דמי שכירות ודמי ניהול
ומבצעת את פעולות האחזקה הנדרשות2
בחוזי הניהול של שוכרי השטחים בפרויקט נקבע ,כי דמי הניהול יגבו על בסיס COST+
(למעט לגבי שוכרים בודדים)2
דמי הניהול בפועל הינם כ ₪ 31 -למ"ר משווק והינם בתחום הסביר לגבי קניונים2
 2123מכירת חשמל לדיירים
אספקת החשמל לשטחים המושכרים בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של
אספקת חשמל בצובר2
המשכיר משלם לחב' חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מוזל ,וגובה מהדיירים
בתעריף הצרכני הרגיל 2הפער בין התעריפים (מתח גבוה ומתח נמוך) מהווה מקור
הכנסה נוסף לבעלים2

 2123הכנסות מחניון בתשלום
במהלך השנה הוחל בהפעלתה של מערכת גביה ממוחשבת בחניון2
הגביה הינה החל מהשעה השלישית2
עפ"י תקציב החברה ,ההכנסה החודשית נטו הצפויה הינה בסך של כ 100 -אלפי 2₪
להערכתנו ,בהתבסס על נתוני התפעול בחודשים שעברו מאז הפעלת החניון ,ובהתאם
לנתוני החניון בנכסים דומים ,הכנסה זו הינה סבירה2

 2127נתונים נוספים
נתוני פדיון – עפ"י נתוני הפדיון שהתקבלו עבור שנת  1021עולה ,כי חלה עליה בשיעור
של כ 20% -ביחס לשנה קודמת 2יצוין ,כי העליה נובעת מגידול בשטחים המשווקים
והמאוכלסים2
כמו כן יצוין ,כי ה"עומס על השוכרים" – המוגדר כיחס שבין הוצאות השוכרים הכוללת
את דמי השכירות ודמי הניהול (לפי תקציב לשנת  )1023לבין הפדיון (סך לשנת )1021

-08– הינו בשיעור של כ ,2023% -נתון המצביע כי דמי השכירות תואמים את רמת הפעילות
הכלכלית במרכז המסחרי2
סיום חוזים ואופציות – במהלך השנה צפויים להסתיים חוזי השכירות של כ 10 -שוכרים
שונים בשטח כולל של כ 1,300 -מ"ר 2יצוין כי למרבית השוכרים קיימת אופציה חוזית
להאריך את תקופת השכירות
אנו מניחים ,כי צפוי חידוש חוזים או כניסת שוכרים חדשים2
השקעות בקניון – עפ"י מידע שנמסר לנו מהחברה ,במהלך השנה הושקעו בקניון כ-
 323מיליוני  ₪הכוללים ,בין היתר ,את הפעלת החניון בתשלום ,עבודות גמר אחרונות
לקומה המסחרית ,שדרוג תשתיות ועוד2
כמו כן נמסר לנו ,כי במהלך שנת  1021בוצעה השקעה ב 10 -חנויות קיימות וחדשות
(כ 21% -מהחנויות בקניון)2

-09 212עקרונות השומה
קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווי נכסי מקרקעין:
שיטת ההשוואה – השיטה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס – בהסתמך על
עסקות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם ,אופיים ומידת סחירותם2
שיטת היוון ההכנסות – בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת ,או עשויה
להתקבל ממנו לאורך זמן2
פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית ,ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה
בהכנסה השוטפת מהנכס2
שיטת ההוצאה (השווי הפיזי) – שווי השוק לפי שיטה זו יוערך לפי העלויות הצפויות
להקמת נכס הדומה לנכס הנדון (שווי קרקע כריקה ופנויה ,בתוספת עלות הפיתוח והקמת
המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים – באם קיים)2

התייחסות לנכס המוערך:
הנכס הנדון הינו פרויקט למסחר ומשרדים המיועד להשכרה לשוכרים שונים – לשימוש כנכס
מניב2
הפרויקט מורכב משני חלקים:
א 2חלק מניב  -קניון המושכר בתפוסה מלאה2
ב 2זכויות בניה נוספות לניצול לבניית שטחי משרדים2
שווי החלק המניב יוערך עפ"י שיטת היוון ההכנסות ,שכן ההכנסות המתקבלות מהשכרת
השטחים מהוות אינדיקציה ישירה לסכום שמשקיע פוטנציאלי סביר יהיה מוכן לשלם בגין
הנכס2
זכויות הבניה הנוספות יוערכו עפ"י גישת ההשוואה2

קביעת שיעור ההיוון:
ככלל ,שיעורי ההיוון להכנסות הצפויות להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון
המקובלים כיום לנכסים מניבי תשואה ,תוך ביצוע התאמות נדרשות2
יובהר ,כי שיעור התשואה תלוי גם ברמת הפעילות הכלכלית בנכס עצמו – דהיינו ,שיעורי
התפוסה ,והיחס בין תשלומי דמי השכירות והניהול לרמת הפדיון2
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השתמשנו בגישת ההשוואה – לפיה בחנו עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים,
ככל הניתן ,תוך ביצוע התאמות נדרשות2
שיעורי ההיוון לתזרימי המזומנים הצפויים יבטאו את הסיכון (השונה) הקיים בכל אחד
ממרכיבי תזרים המזומנים2
להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים שנערכו במהלך השנים האחרונות:6
מרכזים מסחריים:
הנכס

תאריך העסקה/

סכום הרכישה

הפרסום

6

)באלפים(

שיעור
התשואה

01/2010

זכויות בשיעור של  49%במרכז מסחרי בכפר סבא ""G

₪ 347,000

7.75%

01/2010

קניון חיפה

₪ 300,000

8.5%

01/2011

מרכז מסחרי "גלובוס סנטר" בנתיבות

₪ 56,000

8.95%

04/2011

שני מרכזים מסחריים בראש העין

₪ 93,750

7.85%

06/2011

מחצית מהזכויות בקניון "לב חדרה" (השלמה לבעלות מלאה)

₪ 260,000

7.4%

)(3

08/2011

קניון עיר ימים (בהקמה)  -ע"י עזריאלי

₪ 720,000

7.8%

)(4

06/2012

קניון עיר ימים (לאחר השלמת הבניה)  -ע"י הראל

₪ 410,000

8%

)(5

07/2012

פאואר סנטר  "plaza one" -בבאר שבע

₪ 377,500

8%

)(6

08/2012

מחצית מהזכויות במרכז מסחרי "מרכז הקריה" באשדוד
(השלמה לבעלות מלאה)

₪ 68,500

8.5%

11/2012

מחצית מהזכויות במרכז המסחרי " -ביג נצבא פולג" בנתניה
(השלמה לבעלות מלאה בהליך )BMBY

₪ 258,000

7.3%

01/2013

מרכזי מסחרי "לב תלפיות" ,ירושלים

₪ 130,000

8.23%

)(1

)(7

מקור המידע :פרסומים במגנא וכן מידע הקיים במשרדנו לגבי נכסים שמטופלים על ידנו2

שיעורי התשואה המוצגים בטבלה לעיל מבטאים את היחס בין דמי השכירות המתקבלים בפועל נכון למועד הרכישה לבין מחיר
הרכישה ,ואינם מעידים על שיעורי התפוסה בנכס ,וכן מרכיבי שווי אחרים ,כגון יתרת זכויות בניה לניצול2

)(2
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עפ"י מידע שפורסם ,הנכס דורש שיפוץ והתאמה לסטנדרטים המקובלים במרכזים אחרים2

)(2

הקניון מוערך על ידנו עבור חב' בריטיש לצורך הדו"חות הכספיים

)(3

המוכרת התחייבה לדמ"ש מינימליים בשנה הראשונה

)(4

שיעור התשואה נגזר מהערכות קבוצת עזריאלי שפורסמו במגנא; העסקה כוללת רכישה (בנפרד) של זכויות
השותפות ,בחלקים שווים ,שו"פ ושו"ב; הסקה בוטלה בינואר  2012עקב אי אישורה ע"י הרשות להגבלים
עסקיים; יצוין ,כי הקניון מוערך על ידנו עבור חב' אזורים לצורך הדו"חות הכספיים

)(5

הנתונים הינם עפ"י מסמך עקרונות שנחתם בין שו"פ והראל; באוגוסט  2012פקע תוקפו של מסמך
העקרונות ,וכן נסתיימה תקופת הNO SHOP -

)(6

ביום  25.11.2012התקבלה הודעת התגדות הממונה על ההגבלים העסקיים לאישור העסקה 2עקב כך הודיעה
מבני תעשיה שהיא פועלת לביטול העסקה ומתכננת למכור למתעניינים אחרים2

)(7

שיעור התשואה חושב על ידנו בהתבסס על נתנונים שפורסמו בדו"ח הכספי של חב' "ביג"

עסקאות תשואה:
עסקאות תשואה – עסקאות לרכישת נכסים מניבים שהינן עסקאות  – Sale & Lease Backבהן,
בד בבד עם רכישת הנכס נחתם הסכם שכירות עם המוכרת ,עפ"י רוב ,לתקופת שכירות
ארוכת טווח2
תאריך
העסקה/
הפרסום

הנכס

סכום הרכישה תקופת
השכירות
(באלפים)
(בשנים)

שיעור
התשואה

03/2011

מבנה משרדים באזור רוממה ירושלים

₪ 115,000

10

9.26%

)(1

08/2012

מבנה מסחרי "איקאה" ,נתניה

₪ 289,000

24

7.34%

)(2

10/2012

בית חולים "אלישע" ,חיפה

₪ 85,000

15

8.75%

)(3

01/2013

בית חולים סיעודי "בית הדר" ,אשדוד

₪ 70,000

15

9.00%

)(4

)(1

למוכרת זכות לסיום תק' השכירות ביחס לכמחצית משטח המבנה וזאת לשיעורין
מהשנה השניה ועד החמישית

)(2

בהתחשב במנגנון עדכון שכ"ד  -עלייה של  2%ראלי מדי  5שנים  -מתקבל שיעור היוון
אפקטיבי של  ;7.6%תק' השכירות נקבעה ללא נקודות יציאה

)(3

בהתחשב במנגנון עדכון שכ"ד  -עלייה של  3%ראלי מדי  5שנים  -מתקבל שיעור היוון
אפקטיבי של 9.11%
התשואה הינה החל משלוש שנים ממועד חתימת ההסכם ,ובמהלך שלוש השנים
הראשונות  -תשואה של בין  8.25%ל8.75% -

)(4

-22התייחסות לנכס הנדון:
מרכיבי ההכנסה ואופן קביעת שיעורי ההיוון לגביהם:
מקור
הכנסה

שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון

הכנסות
משכירות

מיקום על ציר תנועה מרכזי; גודל – הפרויקט מהווה מוקד משיכה אזורי;
הפעילות הכלכלית – "העומס על הדיירים" הינו בשיעור כ 2023% -ביחס
לפדיון ,נתון המצביע כי דמי השכירות הצפויים להתקבל הינם תואמים את
רמת הפעילות הכלכלית בקניון2

עוגנים

רמת בטחון גבוה יותר להכנסות

תוספת

רמת סיכון גבוהה ביחס למרכיב ההכנסה הבסיסי

שטחי
מסחר

הכנסה
מפדיון
חשמל

חניון

סיכון שונה מסיכון נדל"ני רגיל2
לגבי החשמל – הרווח תלוי מחירי אנרגיה2
למיטב הכרותינו ,בעסקאות שליווינו – סעיף זה הינו אחד המרכיבים
לגביהם מתבקש שיעור תשואה גבוה ,המטה כלפי מעלה את שיעור
התשואה הכולל2
שיעור היוון המגלם את העובדה כי הפעלת החניון החלה במהלך השנה2

שיעור
ההיוון
שנקבע
723%
(בסיס)

7213%
(הפחתה
של 0213%
מהבסיס)
6200%
(תוספת
סיכון של
223%
לבסיס)
6%

6%

בתשלום
הכנסות
משטחים
פנויים

שיעור היוון המגלם את אי הוודאות בנוגע להשכרת שטחים אלה

1200%
(תוספת
סיכון של
023%
לבסיס)

-23 214גורמים ושיקולים בהערכה
בבואי להעריך את שווי הנכס הנדון התחשבתי ,בין היתר ,בגורמים ובשיקולים הבאים:
א2

מיקום הנכס ברח' ז'בוטינסקי בפתח-תקוה המהווה ציר תנועה מרכזי2

ב2

הנכס הנדון כולל מרכז מסחרי (קניון) פעיל ,חניונים בנויים וזכויות בניה נוספות בהיקף
של  6,216מ"ר2

ג2

השטחים הבנויים ,והיקף השטחים הסחירים2

ד2

סטנדרט הבניה והגימור ורמת התחזוקה2

ה2

רישוי הבניה – הפרויקט בנוי עפ"י תכניות מאושרות להיתרי הבניה שניתנו במהלך
השנים2

ו2

תכניות בנין עיר מופקדת – הובא בחשבון כי מועד ההפקדה של התכנית תם ,וכי לאחר
השלמת ביצוע דרישות משרד הפנים ,התכנית צפויה להתאשר2

ז2

הזכויות בקרקע הן בבעלות פרטית2

ח2

הזכויות המוערכות – מלוא הזכויות בקניון הפעיל ,וכן יתרת זכויות הבניה2

ט2

הפעילות הכלכלית:

י2

o

הקניון מאוכלס בתפוסה גבוהה ,מושכר לחנויות ועסקים מסחריים שונים ,לרבות
רשתות שווק ארציות ובינלאומיות2

o

ההכנסה התפעולית נטו הצפויה מהשכרת שטחי המסחר ,המשרדים והחניות –
עפ"י תקציב שנת ( 1023המבוסס על תנאי השכירות הקיימים) ,שהוכן ע"י
החברה2

יתרת זכויות הבניה – שווי יתרת זכויות הבניה שטרם נוצלו ,המיועדות להקמת מגדל
משרדים חושבו בגישת ההשוואה – בהתחשב בערכי קרקע בסביבה2
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א .הכנסות משטחים מניבים:
סה"כ שנתי

מקור הכנסה

שווי כזמין

שיעור היוון

סה"כ שווי

מקדם

דמי שכירות שטחי מסחר

₪ 67,350,532

7.50%

₪ 898,007,093

1

₪ 898,007,093

דמי שכירות עוגנים

₪ 7,782,372

7.25%

₪ 107,343,062

1

₪ 107,343,062

תוספת מפדיון

₪ 400,000

9.00%

₪ 4,444,444

1

₪ 4,444,444

הכנסות מחניון נטו

₪ 2,382,021

9.00%

₪ 26,466,900

1

₪ 26,466,900

רווח מניהול

₪ 1,545,545

10.00%

₪ 15,455,450

1

₪ 15,455,450

רווח מחשמל

₪ 1,031,666

9.00%

₪ 11,462,956

1

₪ 11,462,956

סה"כ שטח מניב

₪ 80,492,136

7.57%

₪ 1,063,179,905

הכנסות צפויות משטחים פנויים

₪ 2,437,800

8.00%

₪ 30,472,500

הנחות לדיירים והוצאות אחזקה
שטחים פנויים
סה"כ בניכוי הנחות

₪ -1,088,828

₪ 1,063,179,905
₪ 29,322,177

0.96

₪ -1,088,828
8.01%

₪ 81,841,108

₪ 1,091,413,254

₪ 1,093,652,405

ב .שווי יתרת זכויות הבניה:
9,129

יתרת זכויות הבניה לניצול (במ"ר)
שווי מ"ר קרקע מבונה

₪ 1,800

סה"כ שווי יתרת הזכויות

₪ 16,432,200

ג .סיכום התחשיב:
היוון הכנסות

)א(

₪ 1,091,413,254

שווי יתרת זכויות הבניה

)ב(

₪ 16,432,200

סה"כ שווי הנכס

₪ 1,107,845,454

ובמעוגל

₪ 1,108,000,000

ניתוחי רגישות:
להלן בחינת השפעה של שינוי שיעור ההיוון להכנסות משטחי מסחר על שווי הנכס:
שיעור ההיוון להכנסות ממסחר
₪ 1,108,000,000
שווי הנכס

7.75%

7.5%

₪ 1,108,000,000 ₪ 1,075,000,000

7.25%
₪ 1,143,000,000

-25 217נתונים נוספים
א 2הנכס הוערך על ידינו בשלוש שנים האחרונות – כמפורט להלן:
תאריך

מטרת הערכה

סה"כ שווי באלפים (*)

31.12.2009

דו"חות כספיים

₪ 838,800

31.12.2010

דו"חות כספיים

₪ 926,400

30.6.2011

דו"חות כספיים

₪ 1,041,100

31.12.2011

דו"חות כספיים

₪ 1,045,500

30.6.2012

דו"חות כספיים

₪ 1,076,000

31.7.2012

הנפקת מניות

₪ 1,076,000

(*) ההפרש בשווי נובע מאיכלוס הקומה המסחרית הנוספת2
ב 2לא ידוע לי על הערכות של שמאים אחרים שבוצעו לנכס הנדון2
מעבר לכך ,כפי שנמסר לי ע"י החברה ,לא נערכו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים
בשלוש השנים האחרונות2
ג 2כפי שנמסר לי ,הנכס רשום בספרי החברה ליום  302621021בשווי של  2,220,000אלפי 2₪

 212הערכה
לאור האמור לעיל ,הנני מעריך את שווי הנכס הנדון – במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון,
כנקי מכל חוב ,שעבוד ,משכנתא וזכויות צד ג' ,למעט זכויות השוכרים החופשיים – בסך של
( ₪ 1,1.8,...,...מיליארד מאה ושמונה מיליון שקלים חדשים)2

הערות:
א 2השווי המוערך ,המפורט לעיל ,אינו כולל מס ערך מוסף2
ב 2הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'  2722של הועדה לתקינה שמאית של מועצת
שמאי המקרקעין (פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח 2631-ולצורך יישום תקינה חשבונאית)2

-26 218הצהרות
א2

הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין
השומה2

ב2

הדו"ח הוכן על-פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו – 22633

ג2

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד 2השומה אינה מהווה תחליף
לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת ,למעט למטרת ההערכה המפורטת
בסעיף  2לעיל 2השימוש בשומה נאסר על כל צד שלישי שאינו מזמין השומה ,ועורך
השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור2

בכבוד רב,

משה פרידמן
מהנדס ושמאי מקרקעין
תאריך חתימה סופי 0320321023 :

