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 21ינואר 2016 ,
מספרנו2959-2-047 :
לכבוד
קבוצת כלל אגף כנף

הערכת שווי מקיפה :זכויות במקרקעין ליום 31.12.2015
גוש  30460חלקה 15
הגן הטכנולוגי ,מלחה ,ירושלים
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 .1מטרת חוות הדעת וגילוי פרטים
א .בתאריך  16.12.2015פנה מר ויקטור קריאף מנכ"ל חברת גט"י ,בדבר הגשת חוות דעת
מקצועית לענין שווי הזכויות בנכס שבנדון ,השוק החופשי ,בקריטריון של קונה מרצון ממוכר
ברצון לצורך בטוחה למתן אשראי.
ב .מועד קובע לשומה.31.12.2015 :
 .2תאריך הביקור במקום
ביקור במקום נערך בתאריכים שונים לרבות ב 1.2.2016-ע"י מר בועז טובי שמאי מקרקעין.
 .3פרטי הנכס
30460
גוש:
15
חלקה:
( 1עפ"י ת.ב.ע  3419ג')
מגרש:
כ 59,018 -מ"ר
שטח קרקע:
כ 67,800 -מ"ר עילי  38,000 +מ"ר מרתפים.
שטח בנוי:
זכויות במקרקעין :חכירה מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל.
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תאור המקום והסביבה
 .4.1תאור הסביבה
נשוא חוות הדעת מתחם הגן הטכנולוגי ממוקם בחלק הדרומי מערבי של העיר ירושלים.
האזור סמוך לצירי תנועה מרכזיים (שדרות מנחם בגין ,הרצוג) בסמוך לגן ממוקמים
מוסדות ציבור ,מרכזי תרבות וספורט ומרכזים מסחריים כגון :קניון מלחה ,אצטדיון
טדי ,תחנת הרכבת של ירושלים ,גן החיות התנ"כי וכו'.
להלן תשריט סביבה:
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 .4.2תאור הגן הטכנולוגי
הגן הטכנולוגי מלחה ממוקם במתחם סגור של כ 60 -דונם ,נבנה ומאוכלס באופן
הדרגתי מאז  ,1996במקביל לפיתוח האזור כולו (אצטדיון הכדורגל ,קניון מלחה).
במתחם  4מבנים בעלי אופי דומה  4 -קומות מעל קומות מרתף הבנויים לאורך שטח
מגונן ומגדל משרדים נוסף.
סה"כ שטח בנוי עילי  67,811מ"ר ושטח תת קרקעי  38,068מ"ר.
סביב המתחם דרך היקפית סלולה ומצופה אספלט המובילה לחניונים השונים בבנין.
בחלקו המזרחי של הפארק מגרש בו מתוכננת הקמתו של בנין  ,67במקום בוצעו עבודות
פיתוח וחפירה (לרבות קירות תמך) העבודה באתר הופסקה מזה מספר שנים.
ממגדל המשרדים קיים גשר המאפשר גישה ישירה מהגן הטכנולוגי לקניון מלחה
הסמוך ,כמו כן באופן עקיף נהנה הפארק משטחי החניה הנרחבים המשרתים את
הקניון.
הפארק תחום ומגודר ובו תשתית מלאה של חשמל ,תקשורת ,שטחי ציבור מגוננים וכו'.
המפתח לאיכלוס הגן הטכנולוגי מלחה בשטחים המיועדים ומוגדים כשטחים לתעשיה
עתירת ידע הינו  70%שימושים לתעשיות עתירות ידע ותקשורת ו 30% -שירותים
עסקיים "תומכי היי-טק" ,הנ"ל נובע בין היתר מפרשנות מרכז ההשקעות וסיכום דברים
בין המרכז ובין גט"י לענין השימושים המותרים בפרויקט.
לאור זאת מאופיין המקום בשימושים מעורבים של תעשיות היי טק ,משרדים ומסחר.

במתחם הגן הטכנולוגי כאמור 5 ,מבנים ומגרש בלתי מבונה המיועד להקמת בניין .67
המבנים בנויים בניה קונבנציונאלית ,שלד בטון מזוין ,קירות חוץ מבטון עם חיפוי אבן
בשילוב קיר מסך וחלונות זכוכית אנטי-סאן במסגרת אלומיניום.
מגדל המשרדים (בנין  )23נהנה מרמת גמר גבוה יותר.
פרטי הגמר במרבית השטחים בסטנדרט מקובל לשטחי משרדים (היי-טק) ומשתנים
בהתאם להשקעות שבוצעו ע"י שוכרים.
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חלק מועט מהשטחים הלא מושכרים ברמת מעטפת.
הגן הטכנולוגי נהנה מעיצוב אדריכלי ייחודי הן של המבנים השונים והן של שטחי
הציבור הרחבים המקנים למקום איכויות ייחודיות ביחס לאזורי תעסוקה בישראל.
להלן תצלום מבנה הגן הטכנולוגי:
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להלן תאור המבנים בתחום הגן הטכנולוגי:
בנין 1
הקמת הבנין הושלמה בשנת .1995
הבנין ממוקם בחלקו המערבי של המתחם.
בנוי בניה קונבנציונאלית ,כולל  2קומות מרתף לחניה ,קומת קרקע ו 3 -קומות עליונות
טיפוסיות למשרדים/אולמות היי טק.
הבנין מחולק ל 3 -אגפים וכולל  3גרעינים מרכזיים שבהם חדר מדרגות ,ממ"ק ומעליות.
סטנדרט הגימור כמקובל בבנייני היי-טק/משרדים.
 10,811מ"ר.
שטח עילי:
שטח מרתפים לחניה 5,386 :מ"ר.
 135מקומות חניה.
מס' מקומות חניה:
תצלום הבנין:
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בנין 4
הקמת הבנין הושלמה בשנת .1996
הבנין ממוקם במרכז המתחם.
הבנין בנוי בניה קונבנציונאלית ,כולל  2קומות מרתף לחניה ,קומת קרקע ו 3 -קומות עליונות
טיפוסיות למשרדים/אולמות היי טק.
סטנדרט הגימור כמקובל בבנייני היי-טק/משרדים.
 7,220מ"ר.
שטח עילי ברוטו:
שטח מרתפים לחניה 2,589 :מ"ר.
 76מקומות חניה.
מס' מקומות חניה:
תצלום הבנין:
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בנין 5
הקמת הבנין הושלמה בשנת .1996
הבנין ממוקם במרכז המתחם.
בנוי בניה קונבנציונאלית ,כולל  2קומות מרתף לחניה ,קומת קרקע ו 3 -קומות עליונות
טיפוסיות למשרדים/אולמות היי טק.
בבנין גרעין מרכזי הכולל חדר מדרגות ,ממ"ק ומעליות.
במהלך  2008-9נערך שיפוץ כללי אשר מעמיד הבנין ברמת גמר נאה.
כ 4,626 -מ"ר.
שטח עילי ברוטו:
כ 3,252 -מ"ר.
מרתפים:
 99מקומות חניה.
מס' מקומות חניה:
תצלום הבנין:
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מגדל 23
מגדל משרדים בעל עיצוב יחודי.
הוקם בשנים  ,2000-2002כולל  3מפלסים לחניה ו 17 -קומות משרדים.
הקומות הנמוכות בנויות סביב אטריום מקורה.
בקומות המשרדים העליונות גרעין מרכזי הכולל חדר מדרגות ,ממ"ק ומעליות.
בחזית  2מעליות נוסעים שקופות.
רמת הגימור בשטחים הציבוריים גבוהה וכוללת ריצוף שיש ,חיפוי חלקי בקירות ,תקרה
אקוסטית.
קימת גישה ישירה באמצעות גשר משטחי הציבור של המגדל לקניון מלחה הסמוך.
כ 26,036 -מ"ר כולל אטריום רחב ידיים.
שטח עילי:
כ 14,218 -מ"ר.
שטח מרתפים:
 535מקומות חניה.
מס' מקומות חניה:
תצלום המגדל:
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בנין 98
הקמת הבנין הושלמה בשנת .1998
ממוקם בחלקו הדרומי של המתחם.
בנוי בניה קונבנציונאלית ,כולל  3קומות מרתף לחניה ,קומת קרקע ו 3 -קומות עליונות
טיפוסיות למשרדים/אולמות היי טק.
הבנין מחולק ל 3 -אגפים וכולל  3גרעינים מרכזים שבהם חדר מדרגות ,ממ"ק ומעליות.
סטנדרט הגימור כמקובל בבנייני משרדים ותעסוקה.
כ 19,118 -מ"ר.
שטח עילי:
כ 12,623 -מ"ר.
שטח מרתפים:
 442מקומות חניה.
מס' מקומות חניה:
תצלום הבנין:
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מגרש 67
מגרש להקמת בנין .6-7
במגרש בוצעו עבודות דיפון וחפירה .מתוכנן בתחומו פרויקט רב היקף הכולל חניון,
שטחי מסחר ,משרדים ,תקשורת והייטק .תחילת הבניה של המרתפים החלה ב
1.12.2015
תצלום המגרש:
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סיכום השטחים בפרויקט
מס'
בנין

שטח בנוי עילי
(עקרי  +שרות ללא פירים)

שטח להשכרה
אפקטיבי

שטח תת קרקעי ומספר
מקומות חניה מקורים בכל בנין

1

 10,811מ"ר

9,776

מ"ר

 5,386מ"ר כולל
 135מקומות חניה

4

 7,220מ"ר

6,181

מ"ר

 2,589מ"ר כולל
 76מקומות חניה

5

 4,626מ"ר

4,670

מ"ר

 3,252מ"ר כולל
 99מקומות חניה

98

 19,118מ"ר

 19,864מ"ר

 12,623מ"ר כולל
 442מקומות חניה

23

 26,036מ"ר

 220,112מ"ר

 14,218מ"ר כולל
 535מקומות חניה

סה"כ

 67,811מ"ר

 60,603מ"ר

 38,068מ"ר כולל
 1,287מקומות חניה

שטח השכרה אפקטיבי בפרויקט  -שטח זה ,בניגוד למקובל קטן ביחס לשטח ברוטו
עילי ונובע מאופן השכרת שטחי הפרויקט בעבר.
כפועל יוצא שעור היחס ברוטו נטו (קרי יחס בין שטח מושכר עילי ובין שטח בניה עילי)
בבניינים  1 ,4 ,5 ,98נמוך ביותר ביחס למקובל.

 1מס' מקומות החניה הינו על פי נתונים שהועברו אלי ע"י חב' ג.ט.י.
 2שטח אפקטיבי להשכרה בפועל במגדל איננו כולל את כל שטחי השרות ולמעשה כולל כשליש בלבד משטחי השרות העיליים
הבנויים ( 3,172מ"ר מתוך  9,096מ"ר) בין היתר בשל אטריום ולובי כניסה רחב ידיים.
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 .5מצב משפטי  -זכויות במקרקעין
 .5.1פרטי הרישום והבעלות
עפ"י מידע ממוחשב מלשכת רישום המקרקעין מיום  ,19.1.16רשומה החלקה שבנדון
כדלקמן:
גוש
30460

חלקה
15

שטח רשום
 59,018מ"ר

בעלות
רשות הפיתוח  -בשלמות.

רשומה חכירה לטובת ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ בשלמות לתקופת חכירה
המסתכמת בתאריך .07.06.2041
רשומה משכנתא לטובת כנף כלל ניהול פיננסים בע"מ.
 .5.2חוזה חכירה
עפ"י חוזה חכירה מיום  ,9.10.2003החכיר מינהל מקרקעי ישראל מגרש בשטח של כ-
 59,015מ"ר בירושלים ,ל :ג.ט.י .הגן הטכנולוגי ירושלים.
עיקרי ההסכם כדלקמן:
מגרש מס'  1לפי תכנית מפורטת  3419ג' בשטח של  59,018מ"ר,
פרטי המקרקעין:
גוש  30460חלקה  15בשלמות.
מטרת החכירה :הקמת הגן הטכנולוגי.
תעשיה ומלאכה.
היעוד:
תקופת החכירה 49 :שנים החל מיום  8.6.1992ועד  + 7.6.2041תקופה נוספת
של  49שנים.
 68,000מ"ר מבונים (עיקרי).
קיבולת הבניה:
שטח של  53,860מ"ר עליו יבנו  62,666מ"ר לתעשיה עתירת ידע.
שטח של  4,720מ"ר עליו יבנו מבנים ציבוריים ,שרותים ומסחר
בהיקף  5,334מ"ר.
דמי חכירה שנתיים לכל תקופת החכירה שולמו מראש כשהם
דמי חכירה:
מהוונים.
עיקר תנאים מיוחדים:
 כל הוצאות הפיתוח יחולו על היזם. ממ"י יאפשר ליזם הכנסת יזמים נוספים בהיקף של עד עד  74%מהזכויות. היזם מתחייב לוודא כי הרשות לפיתוח ירושלים תחזיק לא פחות מ 26% -מהווןהמניות בגט"י אלא אם אישר המינהל אחרת.
 היזם מתחייב לוודא כי לרשות לפיתוח ירושלים תהיה זכות דעה בכל הקשור למחירישכירות במבנים ,חברת האחזקה ולאופי המיוחד של האתר.
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 .5.3בהתאם לשובר תשלום ואישור רמ"י ,שולמו ע"י גט"י דמי ההיתר המלאים עבור קיבולת
הבנייה והשימושים על-פי תב"ע 3419ו' ,טרם התקבל הסכם החכירה.
 .5.4שכירויות בגן הטכנולוגי
להלן פרוט שטחים מושכרים ,דמי שכירות מתקבלים ותפוסה בכל בנין ובנין
בפרויקט נכון ל:31.12.2015 -

.5.4.1

דמ"ש
למ"ר
לחודש
ממוצע
במעוגל
בש"ח
87

400

181

8,090,819

66.5

400

4

6,451

100%

-

51

5,496,456

67.5

400

5

4,670

100%

-

99

4,468,612

71

400

98

18,737

94.3%

1,127

494

17,258,284

66

400

סה"כ

57,323

94.6%

3,272

1,107

55,906,000

שטח
מושכר
במ"ר

תפוסה

23

18,421

92.9%

1,413

1

9,044

92.5%

732

בנין

שטח
פנוי
במ"ר

מקומות
חניה
מושכרים

דמי שכירות
שנתיים
במעוגל
בש"ח

282

20,591,718

למקום
חניה
3
בממוצע

₪ 400

הנתונים ללא מע"מ נכון ליום .31.12.2015

מקומות חניה פנויים180 :
 .5.4.2להלן פרוט שינויים בשטח מושכר ביחס לסוף שנת :2014
 4,470מ"ר
סה"כ היקף שטח נוסף שהושכר ב( 2015 -חוזים חדשים)-
(כ 3,005 -מ"ר)
סה"כ היקף שטח משרדים שנעזב בשנת -2015
 1,465מ"ר
סה"כ שטח המושכר שנוסף
.5.4.3

שינויים בתפוסה ובהכנסה ביחס לשנים  2009ו:2012 -
שנה
(נכון לסוף
שנה)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

סה"כ שטח
מושכר עילי
 45,802מ"ר
 47,409מ"ר
 52,276מ"ר
 52,775מ"ר
 52,598מ"ר
 55,858מ"ר
57,323

סה"כ מקומות
חניה מושכרים
1,050
1,035
1,050
1,050
1,107
1,190
1,107

דמי שכירות שנתיים
בערכים שוטפים
₪ 38,593,687
₪ 41,424,003
₪ 48,861,000
₪ 49,694,244
₪ 50,310,400
 53,332,590ש"ח
55,906,000

תפוסה ממוצעת
בפרויקט
כ75.5% -
כ78.2% -
כ86.25% -
87%
86.8%
92.2%
94.6%

 3דמי שכירות מיוחסים למקום חניה בהתאם לממצאנו תוך יחוס דמ"ש ראויים למרכיב החניה מתוך סך הדמ"ש המתקבלים.
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 .6מצב תיכנוני
 .6.1תוכניות בנין עיר
 .6.1.1תכנית מס'  3419ג' אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ 3888 .בתאריך .13.6.1991
תכנית לאיחוד השטח למגרש בניה אחד וקביעת בינוי והוראות בניה להקמת גן
טכנולוגי לתעשיה עתירת ידע.
 .6.1.2תכנית מס'  3419ד' אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ 4613 .בתאריך .23.9.1999
תכנית לשינוי הבינוי המאושר בתכנית  3419ג'.
עיקרי התכנית:
קביעת שטחי בניה המרביים בגן:
 60,000מ"ר.
עיקרי לתעשיה-
 8,000מ"ר.
עיקרי למנהלת ומשרדים-
 72,790מ"ר.
שטחי שרות-
תותר הקמת גשר להולכי רגל שיקשר בין שטח גט"י לבין קניון ירושלים.
בין מטרות התכנית:
יעודי קרקע ושימושים:
(*) מרכז מנהלה ושרותים
יותר להקים בנוסף לשימוש תעשיות עתירות ידע גם משרדים ,מרכז מבקרים ,אירוח
וכנסים ,אולמות תצוגה ,אולמות רב תכליתיים ,סדנאות יצירה ,פעוטון ,מרפאה ,שרותי
בריאות וספורט ,בנק דואר ,מסחר טכני ,בתי אוכל וחניון.
הבנין יכיל  2אגפים:
 4קומות הפונות אל מרכז הגן.
אגף דרומי-
עד  17קומות הפונות לכיוון קניון מלחה.
אגף צפוני-
שטח בניה מירבי:
גובה מירבי:

2959-2-047
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(*) שטח לתעשיה עתירת ידע
שטח להקמת מבנים לתעשיה עתירת ידע בלתי מזיקה.
היתר הבניה ינתן ב 2 -שלבים:
שלב :I

היתר למעטפת הבנין בלבד.

שלב :II

היתר בניה עבור כל יתר העבודות הכרוכות בהקמת מפעל והשימוש בו.

לא ינתן טופס  4ותעודת גמר אלא לאחר סיום ביצוע כל הדרישות ,התנאים וההשלמות
של האגף לאיכות הסביבה.
 60,000מ"ר בתכסית של עד .35%
 18מ' (למעט בניינים .)67

שטח בניה מירבי:
ובה מירבי:

(*) שטח ציבורי פתוח
על שטח זה חלות ההוראות שנקבעו בתכנית המתאר לגבי שטחים פתוחים
ציבוריים.
הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר גידור שטח זה כחלק מהגן הטכנולוגי ובלבד
שהפיתוח והאחזקה של שטח זה יבוצעו ע"י בעלי הזכויות במקרקעין ועל חשבונם.
(*) שטח לתעשיה עתירת ידע לפיתוח וגינון
בשטח זה יותרו גינון ,יעור ,שבילי הליכה מקורים ,ריהוט גנני ,פיסול סביבתי,
בנית חניונים תת קרקעיים ומעברי מערכות אלקטרומכניות תת קרקעיות.
פרוט סה"כ שטחי הבניה המרביים:

שטחים מעל 0.00

שימושים עיקריים במ"ר
מנהלה
תעשיה
ושרותים
עתירת ידע
4,000
56,500

חלקי שרות
(במ"ר)

סה"כ

39,530

100,030

שטחים מתחת 0.00

3,500

4,000

33,260

40,760

סה"כ

60,000

8,000

72,790

140,790

68,000
הוראות נוספות בתב"ע:
הבינוי עפ"י התכנית ממצה את אפשרויות מתן הקלות בגבול סטיה
הקלה:
ניכרת ,וכל תוספת קומות או תוספת גובה בניה או הקטנת מרווחים,
תראה כסטיה ניכרת.
2959-2-047
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שינויים:

הועדה המקומית באישור הועדה המחוזית ,תהא רשאית להתיר
שינויים ארכיטקטוניים ובלבד שלא תהיינה חריגות ממגבלות
הגובה הסופי ,ממגבלת שטחי הבניה וממגבלת קווי הבנין.

פיתוח:

היקף הפיתוח והגינון של כל בנין יבוצע בהתאם לנספח מס'  4ויוגדר
ע"י מהנדס העיר.
תנאי למתן היתר בניה בשלב הראשון יהיה מתן התחייבות להשלמת
כל הפיתוח ,כולל הכשרת חנית הקבע וסלילת כביש גישה.

תפעול:

הגן הטכנולוגי יתופעל בניהול מרכזי אחד של בעלי הזכויות
במקרקעין .לא יותר למכור שטחים או להשכירם בשכירות מוגנת או
בדמי מפתח.

אחזקה:

אחזקת המבנים והשטחים הפתוחים הינה חלק בלתי נפרד מתפעול
המקום.
תחויב אחזקה תקינה ושוטפת של כל שטחי התכנית בכל הקשור
לגינון ,שבילים ,משטחי חניה וגישה לחניה ,תאורת חוץ ,גדרות,
צביעה ,שילוט וכן פעולות ניקיון בשטחים הפתוחים ובמבני
התעשיה .בעלי הזכויות במקרקעין אשר בשטח התכנית אחראים
לנושא האחזקה ולשם ביצועה יקימו חברת אחזקה מיוחדת לכך או
יתקשרו עם חברת אחזקה קיימת.

תשתית:

בעלי הזכויות במקרקעין יבצעו על חשבונם בלבד את כל עבודות
התשתית.

אכלוס:

תנאי לאכלוס המבנים יהיה קבלת אישור האגף לאיכות הסביבה
והאגף לחומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה.
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תכנית בנין עיר  3419ו' אשר אושרה למתן תוקף בי.פ 6416 .בתאריך
.6.1.3
:16.5.2012
עיקרי התכנית:
(*) התכנית מציעה שינוי בבינוי במגרש ( 67בניינים  6ו )7 -ותוספת זכויות בהיקף של
 12,500מ"ר עיקרי ,תוך הרחבת בינוי לשימוש תעסוקתי בגן הטכנולוגי.
(*) התכנית קובעת כי בכל תחום הגן הטכנולוגי הייעוד לתעשיה עתירת ידע כולל גם
שימוש לחברות וגופים העוסקים בתקשורת.
(*) נציין כי התכנית איננה מציינת שימוש של מרכז מנהלה ושרותים בתחום התכנית
(גם לא בתשריט מצ"ב תיכנוני קודם) אלא מתייחסת לכלל השטח כאזור תעשיה
עתירת ידע .מאידך מציינת התכנית כי תכנית קודמת  3419ד' על הוראותיה
ממשיכה לחול לרבות ההוראות העוסקות בבינוי ופיתוח.
זכויות והוראות הבניה:
הגדלת שטח עיקרי מ 68,000 -מ"ר עיקרי ל 80,500 -מ"ר עיקרי.
קרי תוספת של  12,500מ"ר עיקרי למגרש  67המיועד להקמת בניינים  6ו7 -
בפארק.
תוספת שטחי שרות של  25,560מ"ר.
 26.7מ' כ 6-7 -קומות.
גובה מירבי לבנין -6
 42.5מ' כ 10 -קומות.
גובה מירבי לבנין -7
יותרו  5מפלסי חניה תת קרקעיים בתחום הייעוד "תעשייה עתירת ידע".
שימושים:
(*) מתוך סך השטח לתעשיה עתירת ידע יתאפשר שטח מסחרי עד  600מ"ר.
(*)  20%מסך שטחי הבניה לתעשיה עתירת ידע ייועדו למשרדים ו 80%-לתעשיה
עתירת ידע (לרבות תקשורת).

2959-2-047
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חניה:
החניה תהא על פי תקן חניה של עיריית ירושלים.
גשר מוצע:
על פי תשריט התכנית מתוכנן גשר עילי אשר יחבר בין "הגן הטכנולוגי" לשטח
תחנת הרכבת מדרום.
יחס לתכניות תקפות:
הוראות תב"ע בת 3419/ד' לרבות הוראות תפעול ,אכלוס ואחזקה ממשיכות
לחול למעט הוראות אשר שונו במפורש בתב"ע זאת.
תנאים למתן היתר בניה:
בתכנית מס' תנאים למתן היתר בניה כגון הגשת תכניות פיתוח ,עיצוב אדריכלי,
הגשת תכניות ניקוז ועוד.

2959-2-047
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היתרי בניה
להלן פרוט היתרי הבניה אשר ניתנו במתחם הגן הטכנולוגי:
 .6.1.4בנין 1
היתר בניה מס'  34926מיום .17.2.1993
היתר להקמת בנין תעשייתי חדש ברמת מעטפת בלבד ,הכולל  4קומות מעל
 2מרתפים.
הבנין בנוי בשטח עיקרי של  9,640מ"ר ובנוסף שטחי שרות עיליים בשטח של
 1,171מ"ר ומרתפים בשטח של  5,386מ"ר.
לבנין ניתן טופס  4בתאריך .26.4.1995
 .6.1.5בנין 4
היתר בניה מס'  35574מיום .30.8.1993
היתר להקמת בנין תעשייתי חדש ברמת מעטפת בלבד ,הכולל  4קומות מעל
 2מרתפים.
הבנין בנוי בשטח עיקרי של  6,280מ"ר ובנוסף שטחי שרות עיליים בשטח של
 941מ"ר ומרתפים בשטח של  2,581מ"ר.
לבנין ניתן טופס  4בתאריך .13.7.1995
 .6.1.6בנין 5
היתר בניה מס'  38734מיום .16.7.1995
היתר להקמת בנין חדש לתעשיה עתירת ידע ברמת מעטפת בלבד ,הכולל 4
קומות מעל  2מרתפים.
הבנין בנוי בשטח עיקרי של  3,789מ"ר ובנוסף שטחי שרות עיליים בשטח של
 837מ"ר ומרתפים בשטח של  3,252מ"ר.
לבנין ניתן טופס  4בתאריך .25.11.1996
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 .6.1.7בנין 98
היתר בניה מס'  40596מיום .13.8.1996
היתר להקמת בנין חדש לתעשיה עתירת ידע ברמת מעטפת בלבד ,הכולל 4
קומות מעל  2מרתפים.
הבנין בנוי בשטח עיקרי של  17,298מ"ר ובנוסף שטחי שרות עיליים בשטח של
 1,820מ"ר ומרתפים בשטח של  12,623מ"ר.
לבנין ניתן טופס  4בתאריך .5.3.1998
 .6.1.8בנין 23
לבנין ניתנו היתרים הבאים:
 היתר בניה מס'  43809מיום .4.8.1998היתר לעבודות חפירה שש קומות חניה עבור בנין תעשיה.
 היתר בניה מס'  45129מיום .28.7.1999היתר להקמת בנין חדש בן  13קומות מעל  4קומות חניה.
 היתרי בניה מס'  49410 ,49409 ,49408מיום .14.5.2002פיצול היתר קיים ל 3 -חלקים.
הבנין בנוי בשטח עיקרי של  16,938מ"ר ובנוסף שטחי שרות עיליים בשטח של
 9,096מ"ר ומרתפים בשטח של  14,218מ"ר.
לבנין ניתן טופס  4בתאריך .14.5.2002
.6.1.9

היתר בניה למרתפים חניון בנין 67
על-פי החלטת רישוי מקומית מתאריך  24.11.14ניתן היתר מס'  109311עבור
הקמת חניון בן  3קומות עבור הקמת  2בנייני משרדים עתידיים.
נציין כי תנאי למתן טופס  4לחניון יהיה אישור הבקשה להיתר לבנין  6בוועדה.
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בהתאם לתכנית הגשה להיתר ,להלן פירוט שטחי הבניה בקומות המרתף
במגרש:

שטח
לחניה
במ"ר
8,537.2

שטח
לאחסנה
במ"ר
293.8

שימושים
אחרים בגין
מבואות
במ"ר
430

סה"כ
במעוגל
במ"ר
9,261

2-

8,608

223

315

9,146

1-

8,535

135

597

9,267

סה"כ

25,678

652

1,342

27,673

מפלס
3-

.6.1.10

2959-2-047

יתרת שטחי בניה בבנין  6ו 7-שטחים עיליים בגן הטכנולוגי
על-פי תכניות בנין עיר בתוקף ,זכויות הבניה במתחם:
סה"כ שטח עקרי מנוצל:

 80,500מ"ר עקרי
( )53,925מ"ר

יתרה לניצול שטח עקרי

 26,545מ"ר

בהתאם לתכנון מפורט ,טרום היתר עולה עי שטח
שרות עילי הינו כ 12.5% -מתוך העיקרי ובסה"כ

 3,320מ"ר

סה"כ שטח ברוטו עילי לניצול

 29,865מ"ר
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 .7גורמים ושיקולים
באומדן שווי זכויות חברת ג.ט.י בנכס שבנדון ,הבאנו בחשבון את הגורמים והשיקולים
הבאים:
 .7.1הזכות הנישומה:
אומדן השווי מתייחס לשווי זכויות החכירה המהוונת של חברת גטי בנכס שבנדון על פי
הסכם החכירה עם ממ"י.
הסכם זה כולל תנאים מיוחדים רלוונטיים כדלהלן:
א .תקנון תב"ע  3413ג' מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם החכירה ,בתקנון מצוין כי
הנכסים שיבנו מיועדים להשכרה תוך ניהול מרכזי.
ב.הרשות לפיתוח ירושלים תחזיק לא פחות מ 26% -מהון המניות של גטי ולרשות תהא
זכות דעה בכל הקשור למחירי שכירות במבנים ובכל הקשור לחברת האחזקה.
 .7.2תמהיל שימושים מותרים בנכס
לאור הוראות התב"ע והפרשנות לענין שימושים מותרים באזור תע"י להלן התפלגות
השימושים המותרים בגן הטכנולוגי.
שימושים המותרים באזור תעשיה עתירת ידע:
במכתב מיום  8בספטמבר  1996מאת מר מרדכי שמואל ,סגן מנהל מרכז השקעות
המופנה למנכ"ל ג.ט.י ,מפורט סיכום בדבר שימושים מותרים בפרויקט גט"י (ראוי לציין
כי בשנים הראשונות של הפעלת הפרויקט היה על גט"י לקבל את אישור מרכז ההשקעות
לאיכלוס הדיירים העומדים במבחנים של מרכז השקעות ומכאן חשיבותו של מכתב זה
המפרט את תמהיל השימושים המוסכם):
להלן עיקרי הדברים:
(*)  70%מהמבנים יאוכלסו בתעשיה עתירת ידע וטכנולוגיה
(*) יתרת השטח יאוכלוס בשימושים של תעשיה נקיה ,מפעלים הנותנים שירותים
לפארק ,משרדים ושירותים אחרים הנותנים סיוע ושירותים למפעלים המאכלסים
את הגן הטכנולוגי (להלן שימושים תומכי היי טק).
(*) מוסכם על מרכז השקעות שאין צורך לפזר את השירותים במספר מבנים
והתייחסות הינה לפרויקט כולו.
 .7.3לאור האמור לעיל להלן תמהיל השימושים המותר בנכס הבנוי:
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תמהיל שימושים על פי תב"ע  3419ד':
התפלגות שימושים במגדל :23
שטח עיקרי

שימוש

שטח אפקטיבי להשכרה

מנהלה ושירותים (מסחר ,משרדים)  8,000מ"ר

 9,499מ"ר

תעשיה עתירת ידע

 6,256מ"ר

 7,428מ"ר

שימושים תומכי היי-טק

 2,682מ"ר

 3,185מ"ר

סה"כ במגדל 23

 16,938מ"ר

 20,112מ"ר

התפלגות השימושים בבניינים :98 ,5 ,4 ,1
שטח עיקרי

שימוש

שטח אפקטיבי להשכרה

תעשיה עתירת ידע

 25,905מ"ר

 28,343מ"ר

שימושים תומכי היי-טק

 11,102מ"ר

 12,148מ"ר

סה"כ בבניינים הנמוכים

 37,007מ"ר

 40,491מ"ר

בנוסף במגרש  15,260 - 67מ"ר אפקטיבי לשיווק ( 70%היי-טק 30% ,תומכי
היי-טק).
סיכום תמהיל השימושים בנכס על כל המבנים בו (לא כולל מגרש :)67
שימוש

.7.3.2

שטח אפקטיבי להשכרה

תעשיה עתירת ידע

 35,771מ"ר

שימושים תומכי היי-טק

 15,333מ"ר

מנהלה ושירותים

 9,499מ"ר

סה"כ

 60,603מ"ר

בנוסף במגרש  67זכויות בניה

 15,260מ"ר לשיווק ( 70%היי-טק 30% ,תומכי היי-טק)

תמהיל שימושים עלפי תב"ע 3419ו' לתוספת זכויות הבניה

 .7.3.3התכנית מתירה שימוש לחברות וגופים העוסקים בתקשורת בכל הבניינים וגם
בבנין  20% 67מהשטח למשרדים 80%,מהשטח לתעשיית הי-טק,תקשורת
ושימושים תומכי הי-טק וכן  600מ"ר עיקרי למסחר על חשבון אחד משימושים
אלה
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 .7.3.4על פי מכתב מאת חברת גט"י מיום  17.01.2016עולה כי חברת גט"י עומדת
בקריטריונים ובמגבלות המוכתבים בתב"ע והגדרת השימושים המותרים
בתעשיה עתירת ידע על פי הבהרות "מרכז השקעות" ביחס עם דיירי הפארק
 .7.4דמי השכירות המשולמים והתאמתם לדמי השכירות המשולמים בשוק
על פי ניתוח ממצאנו דמי השכירות הממוצעים בגן הטכנולוגי הינם כדלהלן:
כ ₪ 87 -לחודש.
למ"ר במגדל ( 23כולל מרכיב המסחר) בגמר:
למ"ר במבנים ( 1,4,5,98תוך עמידה בתנאי לתמהיל שימושים המותר) :כ ₪ 67-לחודש.
(*) דמי השכירות הנ"ל ללא מע"מ ,לא כולל דמי ניהול ואחזקה ,למ"ר אפקטיבי.
(*) בענין זה נציין שיחס נטו/ברוטו בפרויקט נמוך באופן ניכר מהמקובל בבניינים דומים
וזאת נוכח העובדה כי חוזי שכירות היסטוריים קבעו וקיבעו את שטח ההשכרה.
(*) דמי השכירות נקבעו תוך הקצאת דמי שכירות של  ₪ 400למקום חניה לחודש.
לאור סקר מחירים שערכנו נמצא כי דמי השכירות המשולמים תואמים דמי שכירות
הנהוגים בשוק.
להלן מספר דוגמאות:
(*) "פרויקט פארק רמות מאיר" בהר חוצבים הושכרו שטחי משרדים בשטח של כ9,000-
מ"ר ביוני  ,2014השטח הושכר לפי /₪ 61מ"ר/חודש ללא מע"מ וניהול.
(*) "בבית מלם" באזור התעשיה גבעת שאול הושכרו שטחים לעיריית ירושלים1,569 ,
מ"ר תמורת דמי שכירות של כ/₪ 65-מ"ר/חודש לא כולל מע"מ (חוזה מאוגוסט
 )2014לא כולל דמי ניהול.
(*) "בבית מלם" הושכרו בשנת  244 , 2015מ"ר ברוטו בקומה חמישית בדמ"ש של 73
/₪מ"ר/חודש.
(*) בפרויקט היי-טק ומשרדים ברח' קרית מדע בהר חוצבים הושכרו שטחי משרדים
ותעשיות עתירות ידע בשנת  2014תמורת /₪ 60-55מ"ר/חודש.
2959-2-047
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(*) דמי שכירות במרכז העיר בחוזים שנחתמו ב 2015-הינם כדלהלן :שטח משרדים
ברחוב הילל הושכר לפי /₪ 80מ"ר /חודש ,זקוק לשיפוץ .שטח ברח' ההסתדרות
הושכר לפי /₪ 80מ"ר/חודש.
(*) בפרויקט בהר חוצבים הושכר כ 1,180-מ"ר בתחילת  2015תמורת דמי שכירות
חודשיים של כ/₪ 67-מ"ר.
(*) בפרויקט הר חוצבים הושכרו כ 300-מקומות חניה ב 2014-לגרומים שונים בדמי
שכירות של  ₪ 520-410למקום לחודש.
 .7.5ניהול ואחזקה
-

ניהול הנכס מתבצע ע"י חברת גט"י הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ.

-

ניהול הפרויקט היה מאוזן עם רווח מסויים בשנים .2012-2010
בשנת  2013הייתה חברת הניהול ריווחית.
בשנת  2014הייתה לחברת הניהול ריווחיות – סה"כ רווח מניהול כ 1,350-אלפי .₪
בשנת  ,2015בהתאם לנתוני החברה עולים הפרטים הבאים:
סה"כ הכנסות מניהול:
סה"כ רווח מניהול:

2959-2-047
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 .7.6גישת השומה
לצורך קביעת גישת השומה נבחנו על ידנו התנאים המיוחדים בהסכם החכירה עם ממ"י
כדלהלן:
א .על פי סעיף  27לתקנון תב"ע  3419ג' המהווה נספח להסכם של גט"י מצוין כי
המתחם יתופעל בניהול מרכזי אחד של בעלי הזכויות במקרקעין ,לא יותר למכור
שטחים או להשכירם בדמי מפתח.
ב .בהסכם החכירה בין גט"י ובין המינהל (כתנאי מיוחד בהסכם) כי הרשות לפיתוח
ירושלים תחזיק ב 26% -מהון המניות בחברה החוכרת את הקרקע ,אלא אם אישר
המינהל אחרת.
המשמעות לאמור בסעיפים א' ו -ב' הינה ,שמכירת זכויות חכירה בחלקים מהנכס לקונים
בשוק החופשי איננה מעשית ולמעשה זכאי בעלת זכויות החכירה בנכס להנות מזרם
התקבולים הנובע מהשכרת הפרויקט בשוק החופשי.
במצב מעין זה גישת השומה הרלוונטית והמועדפת הינה גישת היון ההכנסות.
 .7.7יתרון או חסרון לגודל ומהות המגבלה המונעת מכירתו בחלקים
תפעול נכסים רבי היקף כגון פארקי תעשיה ,קניונים ,מגדלי משרדים וכו' באמצעות
השכרתם ע"י הבעלים ,תוך שמירת היכולת לשלוט על איכות ותמהיל השוכרים ,מאפיינת
חברות השקעה מרכזיות בשוק המקרקעין בישראל כגון (קרנות הריט ,חברת אמות ,נכסי
עזריאלי ,חברת גזית גלוב ,נכסי האחים עופר ועוד) .מתכונת ניהול מעין זאת מתאפיינת
גם בנכסים בהם לא מוכתבת מגבלה לניהול והשכרה מרוכזת של הנכס כנקוב בתקנון
התב"ע החלה על הנכס נשוא חוות הדעת ,אלא מבחירה הנובעת מהכרה מקצועית כי
גישה זאת עדיפה ומאפשרת שליטה וטיוב הנכס.
הנכס הנדון עונה בהחלט על הגדרת "נכסים רבי ההיקף" ,אשר ניהולם והשכרתם באופן
מרכזי הינה דרך אחזקה נורמטיבית .בשוק נכסים זה (נכסים רבי היקף המושכרים
ומנוהלים ע"י הבעלים כאסטרטגיה עיסקית) פועלים מס' גורמים תחרותיים (אשר חלקם
מצוינים לעיל) להם היקף הנכס מהווה יתרון.
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לפיכך ,להערכתי ,אין מגבלה או פחת בשל היקפו של הנכס והיותו מוחזק באופן מרוכז
ע"י גורם אחד ,מאידך קיימת מגבלה קניינית ביחס לנכסים אחרים המונעת מכירת
הנכס בחלקים על אף שכאמור קיים יתרון בניהול מרכזי" ,חסרון" זה יגולם בשעור
היוון הראוי לתזרים המזומנים וזאת נוכח גישת השומה כמצוין לעיל.
 .7.8אומדן שווי יתרת זכויות הבניה לניצול בתחום מגרשים  6ו7 -
אומדן השווי מבוסס על גישת החילוץ בהתייחס לשווי שטחים בנויים ומושלמים ובניכוי
רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות .עוד הובאו בחשבון השקעות היזמים בתכנון נוכח
העובדה כי התקבל היתר בניה לקומות המרתף וכן בהתייחס לכך שנערך תכנון מפורט
לשלב ב' בפרויקט כמחצית מהשטח העילי המיועד להיבנות.
נציין כי בגין זכויות הבניה הנובעות מתב"ע 3419ו' נדרשו בעלי הזכויות לשאת בתשלום
היטל השבחה (אשר שולם בחלקו) ובתשלום דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל ,אשר
שולם במלואו .בתחשיב השומה הופחתו יתרת התשלומים בגין היטל ההשבחה.
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 .8נתוני הבסיס ליישום בתחשיב השומה
לאור קביעת גישת השומה ,להלן התייחסותי לפרמטרים כלכליים נדרשים לצורך תחשיב שווי
זכויות החכירה בנכס:
 .8.1שעור ההיוון
שעור ההיוון לזרם התקבולים הראוי בנכס מבוסס על נתונים של עסקאות בנכסים
מניבים וכן בהתייחס לסקר השמאי הממשלתי הראשי אשר פורסם ביום 20.12.2015
המציין את ממצאיו לגבי שעורי ההיוון במשק בנכסים מניבים ביחס עם המחצית השניה
של שנת .2014
להלן ממצאי השמאי הממשלתי הראשי:

שימוש

שעור
ההיוון
במחצית
השניה
של 2012

נכסי
משרדים

8.2%

נכסי
מסחר

8.3%

תעשיה
ומלאכה

8.5%

שעור ההיוון
במחצית
הראשונה
של 2013
8.15%
7.9%
8.3%

שעור ההיוון
במחצית
הראשונה
של 2014
8.2%
7.8%
8.3%

שיעור
ההיוון
במחצית
השניה
של 2014
8%
7.6%
8.1%

שיעור
ההיוון
במחצית
הראשונה
של 2015
8%
7.6%
8.1%

שעורי התשואה בסקר הינם בהתייחסות ארצית.
בסקר צוין כי הפער בשיעור ההיוון בין נכסי משרדים ומסחר במרכזי הערים הגדולות
ובין שעור ההיוון בנכסים במיקום פריפריאלי/בינוני יכול להגיע ל 1%-ויותר.
מנתונים של עסקאות עולים הפרטים הבאים:
-

-

בעלים פרטים מכרו ב 12.15-נכס ברח' המסגר  16בת"א בשטח של כ 7,000-מ"ר משרדים
ומסחר על-פי שיעור היוון של  .7.2%הנכס מושכר למדינת ישראל עד  2018ולגורם מסחרי
עד .2017
מרכז מסחרי שכונתי בשלבי איכלוס מתקדמים ,בכניסה הדרומית לחיפה נמכר ע"י חברה
ציבורית על-פי שיעור היוון של כ.7%-
מגדל אלקטרה בת"א נמכר (מחצית) ב 1.10.2014-לפי שיעור תשואה של .7.5%
בית "קודאק" בפ"ת (למשרדים) נמכר ב 12/14-לפי שיעור תשואה של .8%
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לאור האמור לעיל שעור ההיוון הנורמטיבי כ 7.5% - 8% -בהתייחס לנכס איכותי הממוקם
במרכזי הערים הגדולות .נציין כי בשל ירידת הריבית במשק בשנים האחרונות וכן לאור
מגמה של ירידת תשואות בעסקאות הנדל"ן המניב תוך התייחסות למגבלת הסחירות
הנובעת מהעדר אפשרות מכירת הנכס בחלקים (הובאה בחשבון תוספת לשעור ההיוון
המבטאת התייחסות למגבלה זאת) ,שעור ההיוון הראוי לתזרים המזומנים מהנכס נאמד
בכ.8.4% -
מטעמי שמרנות נקטנו בגישה על פיה מהוון רק תזרים המזומנים בהתאם להכנסה נוכחית
(על פי הידוע ב )31.12.2015 -מבלי להביא בחשבון תחזית לגידול בהכנסות נוכח משא ומתן
המתנהל להשכרת שטחים נוספים.
אומדן שווי יתרת השטחים הבלתי מושכרים טופל באופן שונה כפי שיפורט בהמשך.
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 .8.2אומדן שווי יתרת זכויות הבניה לניצול במגרש 67
 .8.2.1סה"כ שטח אפקטיבי להשכרה בבניינים :67
שווי מ"ר בנוי עילי:

= ₪ 9,550

בניכוי רווח יזמי 18%:

₪ 8,100

עלות הקמה כוללת
סה"כ במעוגל יתרה לקרקע

 29,865מ"ר
 467 /8.4%ש"ח 12 X

( ) ₪ 6,100
₪ 2,000

הערות והבהרות:
(*)
(*)
(*)
(*)

בגין זכויות אלה שולמו דמי היתר לממ"י לתכנית 3419ו'.
בתחשיב השומה הופחת יתרת הסכום לתשלום בגין היטל השבחה לתכנית
3419ו'.
נוכח קבלת היתר בניה למרתפים ,אנו רואים בזכויות כזמינות באופן מלא.
הובאו בחשבון בתחשיב השומה השקעות תורמות בתכנון עד כה (אגרות,
היטלים שכר מתכנן וכו').

 .8.3אומדן שווי השטחים הבנויים אשר אינם מושכרים
(*) שווי הנכסים נאמד על פי ממוצע המתקבל בבניינים הנמוכים בהפחתה של .5%
(*) משווי זה הופחתו עלויות התאמה והכשרה בגבוה /₪ 1,600מ"ר.
(*) התוצאה המתקבלת הופחתה בשעור  50%בשל מרכיב דחיה ,סיכון ואי ודאות לענין
תפוסה ופריסת ההשכרות על פני זמן.

 4דמי שכירות ממוצעים בבניינים נמוכים בפארק.
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 .9תחשיב השומה
לאור האמור לעיל ,להלן פרוט תחשיבי השווי:
 .9.1שטחים בנויים מושכרים
.9.1.1

 57,146,000ש"ח

 NOIמייצג הינו
כולל המרכיבים הבאים:
הכנסה משכירות
רווח חברת הניהול

.9.1.2

₪ 55,906,000
₪ 1,240,000

שווי השטחים המושכרים נכון ל31.12.2015 -
הכנסה שנתית :NOI

₪ 57,146,000

שיעור היוון:
סה"כ שווי במעוגל:

8.4%
₪ 680,300,000

 .9.1.3שווי יתרת השטחים אשר אינם מושכרים
להלן פרוט היקף השטח הבלתי מושכר והשימושים המותרים בו:
סוג

כמות

מקום חניה

180

שטח עילי

3,272

מחיר ליחידה
₪ 54,000
₪ 9,000

5

סה"כ במעוגל
₪ 9,720,000

5

₪ 29,450,000

סה"כ

₪ 39,170,000

הפחתה בגין התאמה ושיפוץ 3,272 x ₪ 1,600 :6מ"ר=

()₪5,235,000

סה"כ שווי הנכס
שווי השטחים במעוגל לאחר הפעלת מקדם בשעור כ= 50% -

₪ 33,935,000
₪ 16,970,000

7

 5אומדן השווי למ"ר נקבע בהתייחס להיוון דמי שכירות ממוצעים בפרויקט בשיעור ההיוון לתזרים הקיים תוך הפחתת כ-
.5%
 6באומדן שווי הנכסים הפנויים הופחת סך של  ₪ 1,600למ"ר עבור עבודות התאמה ושיפוץ.
 7הפחתה בשעור  50%לשווי השטחים הפנויים הינה שמרנית ומביאה לכלל תוצאה כי שווי מ"ר אשר איננו מושכר
בתאריך הקובע הינו כ ₪ 3,700-בלבד (נוכח הפחתת  ₪ 1,600למ"ר עלויות התאמה).
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שווי זכויות הבניה מגרשים  6ו7 -

שטח עילי לשיווק:

 29,865מ"ר

שווי מ"ר מבונה:

₪ 2,000
₪ 59,730,000

סה"כ שווי זכויות הבניה:

11,190,000

הוצאות בגין תכנון והיטל פיתוח:

8

סה"כ ששווי המגרשים
יתרת תשלומים בגין היטל השבחה

(₪ )7,400,000

סה"כ

₪ 63,520,000

 .9.1.5סיכום שוויים
שווי שטחים מושכרים:
שווי שטחים פנויים:
שווי זכויות הבניה+השקעות בתכנון ואגרות
סה"כ במעוגל
הפחתת עלות דמי ההיוון
למינהל בתום תקופת החכירה במעוגל

680,300,000
16,970,000
63,520,000
₪ 760,800,000
()₪ 6,700,000

₪ 754,100,000

סה"כ שווי הזכות במעוגל

 .9.1.6בדיקת רגישות
בשעור היוון של  - 9%שווי הנכס הינו:
בשעור היוו של - 8%שווי הנכס הינו:

708,000,000
788,000,000

 ₪במעוגל.
 ₪במעוגל.

 8שולמו היטלי סלילה  +לחברת הגיחון (ביוב+מים)  ₪ 8,580,000בגין אגרות בניה ורישוי  ₪ 902,000ובגין יועצים
ואדריכל .₪ 1,708,000
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 .10השומה
לאור האמור לעיל ,אומדן שווי זכויות החכירה של חברת ג.ט.י בנכס שבנדון ,נקי מכל חוב,
שעבוד וזכויות צד ג' ,נכון לתאריך הקובע  ,31.12.2015לצורך שעבוד למטרת בטוחה ,הינו
 ₪ 754,100,000לא כולל מע"מ.
חוות הדעת נערכה בהתאם לתקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) השתכ"ו1966-
ועפ"י תקנים (תקן  )19המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.
מצ"ב :נספח בטחונות

בכבוד רב,
קונפורטי רפאל
כלכלן ושמאי מקרקעין
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