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M.B.A.  מוסמך במי הל עסקים,כלכלן ושמאי מקרקעין
 משפטן ושמאי מקרקעיןM.A. מתכ ן עירו י
מה דס אזרחי
שמאי מקרקעין
מה דס אזרחי
כלכלן ושמאי מקרקעין
שמאי מקרקעין ובוגר מ הל עסקים
ה דסאי ב יין
שמאי מקרקעין
כלכלן
כלכלן ושמאי מקרקעין
כלכלן וה דסאי ב יין
כלכלן ושמאי מקרקעין
גיאוגרפית ושמאית מקרקעין
כלכלן ושמאי מקרקעין
כלכלן
כלכלן ובוגר מ הל עסקים
כלכלן ושמאי מקרקעין
כלכלן ושמאי מקרקעין
ה דסאי ב יין
שמאית מקרקעין
כלכלן ושמאי מקרקעין

-

ירון ספקטור
גיל סיטון
גולן וקראט
רו י כהן
ירון פריא טי
י יב כחלון
גלעד גלבאום
יוסי אלמוז י ו
אורן שגיא
אלכס טושלר
שמעון גרו יך
ברוך ברשק
רמי כהן
גילה א גל
עידו ז'אק
חגי יוסף
אופיר רון
גיל עטר
דור לרון
מיכאל זלצברג
מור בלומ פלד
ישראל עטיה

שומת מקרקעין מקיפה
, בתוספת מקומות ח ייהE - וD ,( )חלקC, B , A  אומדן שווי ב יי י משרדים:ה דון
"במרכז משרדים הידוע בשם "מגדלי הוד השרון
 הוד השרון,' איזור תעשיה ווה אמן ב,פארק הוד השרון
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 25יו י 2020
מספר ו30197.110/20:

לכבוד,
מגדלי הוד השרון בע"מ
א.ג,. .

שומת מקרקעין מקיפה
ה דון :אומדן שווי ב יי י משרדים ) C, B , Aחלק( D ,ו E -בתוספת מקומות ח ייה,
במרכז משרדים הידוע בשם "מגדלי הוד השרון"
פארק הוד השרון ,איזור תעשיה ווה אמן ב' ,הוד השרון
בהתאם לבקשתך ,בדק ה כס שב דון למטרת אומדן שוויו ולהלן חוות הדעת:
אומדן שווי שוק מקו ה למוכר מרצון) .הסכום ש יתן לקבל
:
מטרת חוות הדעת
ממכירת ה כס בעסקה בתום לב בין קו ה מרצון ומוכר מרצון ,הפועלים
בצורה מושכלת( לצורך דוחות כספיים יישום חשבו אות בי לאומית
 I.F.R.Sתקן  – IAS 40דל"ן להשקעה )ומקבילו הישראלי תקן

שם עורך חוות הדעת

:

.(16

א י מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדיווחים מיידים של החברה
המפורסמים לצבור .ה י מציין כי לא הורשעתי בעבירה המ ויה בסעיף
)226א( לחוק החברות התש "ט –  1999ולא בעבירה על פי חוק יירות
ערך ,התשכ"ח – .1968
ירון ספקטור ,שמאי מקרקעין
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פירטי השכלה ו יסיון מקצועי
 תואר ראשון בכלכלה ומי הל עסקים  -בהצטיי ות .1988 - או יברסיטת בר אילן .1996 תואר ש י במי הל עסקים ,התמחות בשיווק .1990 שמאות מקרקעין ו יהול כסים  -בהצטיי ות או יברסיטת תל אביב שמאי מקרקעין מוסמך על פי חוק שמאי המקרקעין ,מספר רישום  296ב"פ קס שמאי המקרקעין"בישראל".

פירוט יסיון מקצועי  -רצ"ב ספח א'
יסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבו איים בתאגידים מדווחים:
המעריך ביצע הערכות שווי בין היתר לחברות  -ביג מרכזים מסחריים  ,הכשרת הישוב  ,הפ יקס  ,גמול
חברה להשקעות וגמול מלו אות  ,ד.רוטשטיין  ,מעוז ד יאל כסים וב יין  ,מגדלי עסקים  ,גילץ  ,משהב ,
ברגוריאן  ,ישראלום  ,מ ופים פי סיים ,אשדר חברה לב יה  ,בית גיל הזהב  ,מלו ות שרתון  ,קיסריה
השקעות  ,בהיקף של למעלה מ 4-מיליארד .₪
מזמין חוות הדעת

:

אשטרום כסים בע"מ )באמצעות מר דודו דולה סמ כ"ל כספים(

בעלי הזכויות ב כס

:

מגדלי הוד השרון בע"מ

מועד הזמ ת חוות הדעת :
תאריך הביקור ב

כס 1

:

 21ביו י 2020
 19דצמבר 2019

המועד הקובע לחוות הדעת:

 30ביו י 2020

ה סיבות בגי ן בוצעה
ההתקשרות

:

לצורך דוחות כספיים ישום חשבו אות בי לאומית  I.F.R.Sתקן IAS

התחייבות לשיפוי

:

שכר טרחה

:

 – 40דל"ן להשקעה )ומקבילו הישראלי תקן

1

.(16

קיימת התחייבות לשיפוי מיום  ,05.03.2012עבור ה כס שב דון לצורך
הכללת חוות הדעת ו/או אזכורה בדוחות הכספיים או לכל מטרה אחרת.
לא קיימות הת יות לגבי שכר טרחה של השמאי  ,או אחרות  ,אשר
יש בהן כדי להשפיע על תוצאות השומה.

ביקור ב כס ערך על ידי רמי כהן שמאי מקרקעין.
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פרטי ה כס:
גוש מס'

6574

חלקה מס' )חלק(

277

שטח רשום בשלמות
מב ים עפ"י היתר

 30,284מ"ר
A

שטח ב וי שוא חוות הדעת כ 7,764 -מ"ר +
 3,421מ"ר מרתף
במ"ר ברוטו )עיקרי +
הכולל 104
שירות(
מקומות ח ייה
תת קרקעיים +
 222מקומות
ח ייה עיליים
במתחם 2

B

) Cחלק(

D

E

2,800
מ"ר
ברוטו +
35
מקומות
ח יה 1

כ 17,580 -מ"ר +
 16,398מ"ר )מרתף

כ 19,678 -מ"ר +
 24,750מ"ר מרתף
)אשר ב ה מתחת

כ-
19,088
מ"ר

משותף עם ב יין (D
הכולל  363מקומות
ח ייה תת קרקעיים
 161 +מקומות ח יה
עיליים

לב יין  Eהכולל
 682מקומות ח ייה
תת קרקעיים(

סה"כ בי וי
)עיקרי  +שירות( )ב יי ים

כ 45,022 -מ"ר ברוטו  44,569 +מ"ר מרתפים ובסה"כ  89,591מ"ר +
 1,149מקומות ח ייה תת קרקעיים  383 +מקומות ח ייה עיליים +

 C ,B ,Aו(D-

ב יין  Bבשטח של  2,800מ"ר  35 +מקומות ח יה.

שטח עילי לשיווק

 45,940מ"ר  2,800 + 3מ"ר  4ובסה"כ  48,740מ"ר ברוטו

בעלי הזכויות
)ראה פרק "זכויות ב כס"(

מגדלי הוד השרון בע"מ

זכויות )ראה פרק "זכויות
ב כס"(

זכויות לבעלות

מיקום

פארק הוד השרון ,איזו ר תעשיה ווה אמן ב' ,הוד השרון

 1השטחים ומקומות הח יה הי ם בהתאם לחוזי השכירות ש חתמו בפועל בב יין ב'.
 2השטח הב וי הי ו שטח כולל של  3מב ים פרדים וגרעין ב יין  Eלפי טבלאות השטחים מהיתרי הב יה המפורטים
בפרק "רישוי".
 3עפ"י חוזים בפועל ובגין השטחים הפ ויים בתוספת  2%העמסה של שטח עיקרי  +שירות )לא כולל ב יין .(E
 4ב יין .B
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תיאור ה כס והסביבה
שוא חוות הדעת מהווה את ב יי י משרדים ) C, B , Aחלק( D ,ו E -בשטח ב וי כולל של  66,990מ"ר
)עיקרי  +שירות( ,מקומות ח ייה עיליים ותת קרקעיים ,מחס ים ,המהווים את פארק המשרדים.
הפארק ידוע בשם "מגדלי הוד השרון" ,הכולל  5ב יי י משרדים ב ויים ב י  3-14קומות מעל מרתפי ח יה
ושטחי ח ייה עיליים ,הממוקמים בפארק הוד השרון ,אזור התעשייה ווה אמן ב' ,הוד השרון.
המקרקעין שוא חוות הדעת הוקמו על קרקע הידועה גם כחלקה מס' ) 277חלק( בגוש  6574ששטחה
בשלמות  30,284מ"ר.
אזור התעשיה ווה אמן ממוקם בדרום העיר הוד השרון ,מצפון למחלף ירקו ים )הצטלבות של כביש 40
וכביש  (5מש י צידיה של דרך רמתיים )ממזרח וממערב( החוצה את העיר הוד השרון לאורכה ומצפון
למחלף ירקון שהי ו עורק ת ועה ראשי המוביל ממזרח לכיוון העיר תל אביב ,עם גישה וחה למחלף
הירקון וכביש מס' .5
אזור התעשייה ווה אמן ממוקם ה גישות לכלי רכב וחה במרבית שעות היום.
אזור התעשיה ווה אמן ב' )מערבי( מאופיין במוסכים ,מז ו ים ,מרכז הפצה של קוקה קולה ,מרכז הפצה
של ס ו,הממוקמים לאורך רחוב החרש החוצה את אזור התעשיה ,לצד מב י משרדים ב י  4-5קומות,
ומב ה אחד בן  14קומות המושכרים ברובם לחברות הייטק ,חברות תוכ ה שו ות.
אזור התעשייה ווה אמן א' )מזרחי( מאופיין בשימושים מעורבים ,הכוללים בין היתר תעשיות מזון,
תעשיות עץ ,תעשיות מתכת ,מוסכים ו"מתחם שרו ים" המהווה פרויקט מסחר ומשרדים רחב היקף
המיועד בחלקו למרכז ק יות "חצי חי ם".
חלקה מס'  277שב דון גובלת כדלקמן:
מצפון – שטחים חקלאיים פתוחים.
מדרום – תח ת דלק ,מב י משרדים ,מוסכים ומב י תעשיה ותיקים חד קומתיים יש ים.
ממזרח – דרך רמתיים ומעברו צמודי קרקע ובסמוך אזור תעשייה ווה אמן א' )מזרחי( הכולל את ק יון
שרו ים.
ממערב – שטחים חקלאיים פתוחים.
הפארק כולו מפותח וכולל בין היתר ,ריצוף אספלט עם מקומות ח ייה מסומ ים ,עמודי תאורה ,מדרכות,
בשילוב עצי וי ,כבישים ,חשמל ,ביוב ,מים וכו'.
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להלן מפת סביבת ה כס:

מיקום ה כס
חוות הדעת

שוא

מזרחי
מערבי

להלן תצלום אוויר של חלקה ) 277מסומ ת במלבן שחור( והבי וי בתחומה:

ב יין A

ב יין .E

ב יין C

ב יין D

פארק המשרדים כולל  5ב יי י משרדים ב ויים  D , C ,B ,Aוב יין  ,Eב י  3-14קומות מעל מרתפי ח ייה ושטחי
ח ייה עיליים )כאשר חלקו מהווה ח יון עילי בתשלום( ,כבישים ,מדרכות ,עמודי תאורה ,עצי וי וכו'.
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להלן תיאור הב יי ים שוא חוות הדעת:
ב יין : A
ב יין משרדים בן  3קומות מעל קומת קרקע וקומת מרתף ,ממוקם בחלק המערבי של המתחם ,אשר
ב ייתו הסתיימה במהלך ש ת  ,2000כאשר מרבית שטח הב יין )חלק מקומת הקרקע ,קומה א'  +ב'  +ג'
בשלמות( מושכרים בשכירות חופשית ע"י חברת "קו טרופ טכ ולוגיות מדויקות בע"מ".
כון למועד הביקור ב כס הב יין עבר שיפוץ כללי לפ י כש תיים ,כאשר סט דרט הב יה כולל שלד מבטון
בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך 2 ,מעליות וסעים ושלושה גרמי מדרגות.
להלן התפלגות השטחים בב יין:
קומה

שטח ברוטו על פי תיאור
היתר ב יה )במ"ר( 1

מרתפים
)( -1

 3,421מ"ר

בחלוקה ל 104 -מקומות ח יה )עפ"י היתר ב ייה( ,חדרים טכ יים,
מחסן בשימוש חברת ה יהול ,חדר משאבות וכו'.
רמת גמר הכוללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרי קלרים.
בקומה סגר שטח של כ 90-מ"ר למטרת אחס ה על חשבון שטחי ח יות
שבגי ו לא מצא היתר ב ייה ולפיכך לא הובא בחשבון באומדן השווי.

קרקע

כ 3,328 -מ"ר

בחלוקה ללובי כ יסה הכולל עמדת שמירה ,מעליות וסעים ושטחים
ציבוריים משותפים ,ב וסף שטחי משרדים וחדר אוכל המשרת את
עובדי מתחם המשרדים ,המושכרים "בשכירות חופשית" ושטחים
פ ויים כאשר חלק מהשטחים בשימוש עצמי של "מגדלי הוד השרון".

א'  -ג'

כ 4,436 -מ"ר

בחלוקה לשטחי משרדים ,עמדות עבודה ,חדרי ישיבות ,חדר מחשבים,
חדרים טכ יים ,מטבחו ים ,ממ"מים ,חדרי שירותים המושכרים
בשלמות לחברת "קו טרופ טכ ולוגיות".

סה"כ

כ 7,764 -מ"ר ברוטו  3,421 +מ"ר מרתף

רמת הגמר בב יין ,כוללת בין היתר ,ריצוף בטון מוחלק ,רצפת פרקט בחדרי המשרדים ,ציפוי  ,p.v.cאריחי
אלמ טים דקורטיביים מגבס ,תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת יאון שקועה ,דלתות במסגור זכויות
ועץ ,מערכות ספר קלרים ,מערכות מיזוג מרכזיות ,וחלו ות אלומי יום.
רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת ,בין היתר ,ריצוף טרצו בלובי הכ יסה ובחדרי המדרגות ,תקרת
אקוסטית מו מכת בשילוב תאורה שקועה וכד' ,כאשר בלובי הכ יסה קיימת עמדת שומר.
מרבית שטח הב יין מאוכלס למעט שטח של  610מ"ר פ ויים ) 430מ"ר פ וי  180 +מ"ר בשימוש עצמי(
)שיעור תפוסה של  4 + ,(92%מקומות ח יה בקומת המרתף.

 1שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופ ים בתוספת מעברים ,לובי קומתי ,ממ"קים ומחס ים קומתיים כולל פירים
וחללים עפ"י היתר ב ייה מס' .2576
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להלן תמו ות ב יין :A
חזית ב ייןA

לובי ב יין A

חדר אוכל )קומת קרקע(

קומת המרתף )ח יון(

משרדי קו טרופ )בשלב השיפוץ(

פי ת ישיבה בקומת הקרקע
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ב יין :B
ב יין משרדים בן  2קומות מעל קומת קרקע וקומת מרתף ,ממוקם בחלק המערבי של המתחם ,אשר
ב ייתו הסתיימה במהלך ש ת  ,2000כאשר הב יין מושכר בשכירות חופשית לחברת "קו טרופ טכ ולוגיות
מדויקות בע"מ" בקומת הקרקע וחברת אי טואיט )צ'ק( תוכ ה בע"מ בקומה א'.
כון למועד הביקור שטחי המשרדים בב יין עברו שיפוץ כללי ,כאשר סט דרט הב יה כולל שלד מבטון
בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך ,מעלית וסעים ,ש י גרמי מדרגות וממ"מ
)מרחב מוגן מרחבי( בכל קומה .להלן התפלגות השטחים בב יין:
קומה
מרתפים
)( -1

2

שטח ברוטו על פי תיאור
היתר ב יה )במ"ר( 1
קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר ב ייה למטרת אחס ה ומקלט ובפועל
 1,112מ"ר
משמשת לח יה )כ 35 -מקומות ח יה( אשר מושכרת לחברת "אשטרום".

קרקע

כ 1,336 -מ"ר

בחלוקה ללובי כ יסה הכולל עמדת מזכירה ,מעלית וסעים ושטחים
ציבוריים משותפים ,ב וסף שטחי משרדים ,עמדות עבודה וחדרי
שירותים וכו' .הקומה מושכרת בשכירות חופשית לחברת "קו טרופ".

בי יים

כ 42 -מ"ר

קומת הבי ים כוללת ממ"ד.

א'

כ 1,328 -מ"ר

בחלוקה ללובי כ יסה הכולל עמדת מזכירה ,מעלית וסעים ושטחים
ציבוריים משותפים ,ב וסף שטחי משרדים ,עמדות עבודה וחדרי
שירותים וכו' .הקומה פ וי כון למועד הביקור.

סה"כ

כ 2,706 -מ"ר ברוטו  1,112 +מ"ר מרתף

רמת הגמר בב יין טובה מאוד ,הכוללת בין היתר ,ריצוף פרקט מעץ ,שטיח מקיר לקיר ,ריצוף לוחות שיש
בלובי הכ יסה ,תקרות עם אלמ טים דקורטיביים מגבס ,תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת יאון שקועה,
מערכות ספר קלרים ,מערכות מיזוג מרכזיות ,וחלו ות אלומי יום .רמת הגמר בשטחים הציבוריים
כוללת ,בין היתר ,ריצוף אריחי שיש בלובי הכ יסה ,ריצוף טרצו בחדרי המדרגות ,תקרת אקוסטית
מו מכת בשילוב תאורה שקועה וכד' .שיעור התפוסה בב יין .50%
להלן תמו ת הב יין:

 1שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופ ים בתוספת מעברים ,לובי קומתי ,ממ"קים ומחס ים קומתיים כולל פירים
וחללים עפ"י היתר ב ייה מס' .2576
 2תיאור הב יין הי ו עפ"י החלוקה בהיתר הב ייה.
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ב יין : C
ב יין משרדים בן  14קומות מעל קומת קרקע )כאשר שוא חוות הדעת מהווה את קומת קרקע ,א' – יג'
)מחצית(( ושתי קומות מרתף משותף עם ב יין  ,Dממוקם בחלק המרכזי של המתחם ,אשר ב ייתו
הסתיימה במהלך ש ת  ,2002מחולקים ליחידות מש ה אשר שוכרים שטחים שו ים.
סט דרט הב יה כולל שלד מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם קירות מסך בשילוב לוחות אבן5 ,
מעליות וסעים לקומות העליו ות 2 ,מעליות וסעים לקומות המרתף וש י גרמי מדרגות.
להלן התפלגות השטחים שוא חוות הדעת בב יין:
תיאור

שטח ברוטו על פי
קומה
היתר ב יה
מרתפים  8,330מ"ר  8,068 +בחלוקה ל 413 -מקומות ח יה  2כאשר מרביתם מושכרים בשכירות
) ( -2) (-1מ"ר )מרתף משותף חופשית ,חדרים טכ יים ,מחס ים ,חדרי משאבות וכו' .רמת גמר
הכוללת רצפת בטון מוחלק עם מערכת ספרי קלרים .בקומות המרתף
לב יין  Dסמוך(
)במ"ר( 1

)ב יי ים  Cו (D -קיימים מחס ים פ ויים בשטח של  123מ"ר.
כ 1,312 -מ"ר

קרקע

בחלוקה ללובי כ יסה הכולל עמדת שמירה ,מעליות וסעים ושטחים
ציבוריים משותפים ,ב וסף חדר  UPSהמושכר בשכירות חופשית
לחברת אמדוקס.

יג'2

א' -
)מחצית(
סה"כ

כ16,268 -

מ"ר 3

בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שו ות ,הכוללים עמדות
מזכירות ,משרדים ,חדרי ישיבות ,עמדות עבודה ,מטבחו ים ,חדרים
טכ יים וחדרי שירותים.

 17,580מ"ר ברוטו  16,398 +מ"ר מרתפים )משותף עם ב יין (D

רמת הגמר בב יין טובה ,הכוללת בין היתר ,אריחי קרמיקה ,ריצוף פרקט מעץ ,ריצוף לוחות שיש בלובי
הכ יסה ,תקרות עם אלמ טים דקורטיביים מגבס ,תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת יאון שקועה,
מערכות ספר קלרים ,מערכות מיזוג מרכזיות ,וחלו ות אלומי יום .רמת הגמר בשטחים הציבוריים
כוללת ,בין היתר ,ריצוף אריחי שיש בלובי הכ יסה ,ריצוף טרצו בחדרי המדרגות ,תקרת אקוסטית
מו מכת בשילוב תאורה שקועה וכד' ,כאשר בלובי הכ יסה קיימת עמדת שומר.
הב יין מושכר בשלמות ) 100%תפוסה( למעט כ 123 -מ"ר מחס ים.

 1שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופ ים בתוספת מעברים ,לובי קומתי ,ממ"קים ומחס ים קומתיים כולל פירים
וחללים עפ"י היתר ב ייה מס' .2942
 2כון למועד חוות הדעת יש  5מקומות ח יה פ ויים )חברה עברה לב יין  ( Bולכן בסה"כ יש  363מקומות ח יה )לא
כולל  50מקומות של חברת כצ"ט(.
 3השטחים כאמור אי ם כוללים את קומה יד' בשלמות ומחצית קומה יג' בשטח ברוטו של כ 2,099 -מ"ר ,אשר
מכרו לחברת "כ.צ.ט בע"מ" )ראה פרק "הזכויות ב כס"(.
עמוד 10
I:\DATA\DOC30100\30197.110.doc

53, Igal Alon St. , ASHDAR House 2000 , 67062 Tel-Aviv , Te l: 972-3-6878111 Fax : 972-3-6872444

להלן תמו ות ב יין :C
לובי ב יין C

חזית ב יין C

משרדים

חדר ישיבות
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ב יין : D
ב יין משרדים בן  14קומות מעל קומת קרקע ושתי קומות מרתף משותף עם ב יין  ,Cממוקם בחלק
המזרחי של המתחם ,אשר ב ייתו הסתיימה במהלך ש ת  2011ומאוכלס בשלמות.
סט דרט הב יה כולל שלד מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם קירות מסך בשילוב לוחות אבן5 ,
מעליות וסעים לקומות העליו ות 2 ,מעליות וסעים לקומות המרתף וש י גרמי מדרגות.
להלן התפלגות השטחים בב יין:

קרקע

שטח ברוטו על פי
היתר ב יה
כ 1,312 -מ"ר

קומה

א'  -יד'

כ 18,366 -מ"ר

סה"כ

 19,678מ"ר ברוטו

תיאור

במ"ר( 1

בחלוקה לשטח של  865מ"ר הכולל לובי כ יסה ,עמדת שמירה,
מעליות וסעים ושטחים ציבוריים משותפים .בעורף הקומה קיים
שטח של כ 447 -מ"ר טו )כ 497 -מ"ר לשיווק( כאשר  350מ"ר
מושכר לחברות שו ות ומשמש לאחס ה ו 147-מ"ר משמש ומושכר
לה הלת הפארק.
בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שו ות ,הכוללים
עמדות מזכירות ,משרדים ,חדרי ישיבות ,עמדות עבודה,
מטבחו ים ,חדרים טכ יים וחדרי שירותים.

רמת הגמר בשטחים המושכרים בב יין טובה ,הכוללת בין היתר ,אריחי קרמיקה ,ריצוף פרקט מעץ ,ריצוף
לוחות שיש בלובי הכ יסה ,תקרות עם אלמ טים דקורטיביים מגבס ,תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת
יאון שקועה ,מערכות ספר קלרים ,מערכות מיזוג מרכזיות ,וחלו ות אלומי יום.
רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת ,בין היתר ,ריצוף אריחי שיש בלובי הכ יסה ,ריצוף טרצו בחדרי
המדרגות ,תקרת אקוסטית מו מכת בשילוב תאורה שקועה וכד' ,כאשר בלובי הכ יסה קיימת עמדת
שומר.
הב יין מושכר ברובו )כ (95% -למעט  1,066מ"ר פ ויים בקומות העליו ות וכ 21 -מ"ר מחס ים פ ויים בקומת
מרתף .-1

1שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופ ים בתוספת מעברים ,לובי קומתי ,ממ"קים ומחס ים קומתיים כולל פירים
וחללים עפ"י היתר ב ייה מס' .4851
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להלן תמו ות ב יין :D
לובי ב יין D

לובי קומתי

מסדרון

משרד לדוגמא
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ב יין : E
ב יין משרדים בן  14קומות מעל קומת קרקע ושלוש קומות מרתף ח יה ,1ממוקם בחלק המזרחי של
המתחם ,אשר ב ייתו הסתיימה במהלך ש ת  2015ומאוכלס ברובו.
סט דרט הב יה כולל שלד מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים עם קירות מסך בשילוב לוחות אבן5 ,
מעליות וסעים לקומות העליו ות 2 ,מעליות וסעים לקומות המרתף וש י גרמי מדרגות.
להלן התפלגות השטחים בב יין:

קרקע

שטח ברוטו על פי
היתר ב יה
כ 1,228 -מ"ר

קומה

א'  -יד'

כ 17,860 -מ"ר

סה"כ

 19,088מ"ר ברוטו

תיאור

במ"ר( 2

בחלוקה לשטח של  810מ"ר הכולל לובי כ יסה ,עמדת שמירה,
מעליות וסעים ושטחים ציבוריים משותפים .בעורף הקומה קיים
שטח של כ 418 -מ"ר טו )כ 620 -מ"ר לשיווק( המושכר לחברה
אחת ומשמש לאחס ה.
בחלוקה לשטחי משרדים המושכרים לחברות שו ות ,הכוללים
עמדות מזכירות ,משרדים ,חדרי ישיבות ,עמדות עבודה,
מטבחו ים ,חדרים טכ יים וחדרי שירותים.

רמת הגמר בשטחים המושכרים בב יין טובה ,הכוללת בין היתר ,אריחי קרמיקה ,ריצוף פרקט מעץ ,ריצוף
לוחות שיש בלובי הכ יסה ,תקרות עם אלמ טים דקורטיביים מגבס ,תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת
יאון שקועה ,מערכות ספר קלרים ,מערכות מיזוג מרכזיות ,וחלו ות אלומי יום.
רמת הגמר בשטחים הציבוריים כוללת ,בין היתר ,ריצוף אריחי שיש בלובי הכ יסה ,ריצוף טרצו בחדרי
המדרגות ,תקרת אקוסטית מו מכת בשילוב תאורה שקועה וכד' ,כאשר בלובי הכ יסה קיימת עמדת
שומר.
הב יין מושכר ברובו )כ (93% -למעט  1,530מ"ר פ ויים בקומות העליו ות וכ 444 -מ"ר מחס ים פ ויים בקומות
המרתף.

 1הב יין כולל  3קומות ח יה הכוללות  682מקומות ח ייה בשטח ב וי של  24,750מ"ר ברוטו ,כאשר בפועל מושכרים
מספר מקומות ח יה גדול יותר )כ 900-מקומות ח יה(.
2שטח ברוטו כולל קירות חוץ ופ ים בתוספת מעברים ,לובי קומתי ,ממ"קים ומחס ים קומתיים כולל פירים
וחללים עפ"י היתר ב יה מספר  6338מתאריך .18.08.2015
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להלן תמו ות פ ים של ב יין :E
לובי ב יין E

לובי מעליות קומתי

משרדים ברמת גמר מלאה

מטבחון
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מקומות ח ייה עיליים בתחום הפארק:
בתחום הפארק בהתאם להיתר ב ייה מסומ ים כ 504 -מקומות ח ייה עיליים )כולל מקומות ח ייה שהיו
בעבר במתחם ב יין  Eלפ י שהוקם( .בפועל מספר מקומות הח ייה קטן יותר כ383 -

1

מקומות ח ייה

בלבד ,המתפרסים לאורך הכבישים ,מפרצי הח ייה הפ ימיים ובתחומם של ב יי י המשרדים.
ב וסף הושכרה חטיבת קרקע חקלאית בשטח של כ 10 -דו ם ,ע"י חברת "מגדלי הוד השרון" למטרת ח יון
זמ י הכולל כ 393-מקומות ח ייה )אשר אי ם מהווים חלק מ שוא חוות הדעת(
מקומות הח יה עיליים בפארק הי ם על בסיס מקום פ וי.

 1ראה פירוט סיכום מקומות ח ייה בעמוד מס'  31לחוות הדעת.
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הסביבה העסקית הכוללת אזורי תעשיה המשלבים משרדי היי טק בסביבת הוד השרון:
תיאור הסביבה העסקית
אזור התעשייה ווה אמן א' )מזרחי( מאופיין בשימושים מעורבים ,הכוללים בין היתר תעשיות מזון,
תעשיות עץ ,תעשיות מתכת ,מוסכים ופרויקט מסחר ומשרדים רחב היקף הכולל משרדי הייטק.
להלן מפת אזורי תעשיה המשלבים משרדי היי טק בסביבת איזור תעשיה ווה אמן בהוד השרון:
אזור תעשיה כפר סבא

אזור תעשיה רע ה

אזור תעשיה ווה אמן
– שוא חוות הדעת

אזור תעשיה סגולה
אזור תעשיה קרית אריה

אזור תעשיה קרית מטלון
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אזור התעשיה רע ה:
בחלקה הצפו י של העיר פועל אזור תעשייה ומסחר המכו ה "קרית אתגרים" ,בו שוכן "ק יון ר ים" ,וכן
ח ויות רבות ,משרדים של חברות היי-טק בהן  ,HPאמבלייז SAP ,וטקסס אי סטרומ טס .סמוך לצומת
רע ה ולגבול המו יציפלי עם כפר סבא שוכ ים משרדיהן של מספר חברות היי-טק ,בהן אמדוקס ,ייס
והמשרדים הראשיים של מיקרוסופט בישראל.
אזור תעשיה כפר סבא:
באזורים החדשים של העיר קיים המרכז של ערוצי הלוויין " ,"yesואזור המיועד לתעשיית היי־טק .אזורי
המסחר מצאים לאורך רחובה הראשי של כפר־סבא ,רחוב ויצמן ,במרכז הק יות בסמוך לכיכר העיר,
"ק יון ערים" ,ובאזורי התעשייה שם הוקמו בש ים האחרו ות ק יו ים וח ויות ע ק.
אזור תעשייה פתח תקוה:
אזור התעשייה של פתח-תקווה הוא אזור התעשייה הגדול בארץ ,ושטחו הכולל הוא כ 10,000 -דו ם,
הכולל  3אזורים פרדים:
סגולה  -בצפון-מזרח העיר ,שטחו כ 3,000 -דו ם והוא מאכלס כ 900-עסקים ,כגון מספר רב של אולמות
וג י אירועים ,אולם באולי ג ,ש י פאואר ס טרים מתקדמים ומובילים ומפעלי תעשייה כבדה רבים.
קרית אריה  -במערב העיר ,מצפון לציר ז'בוטי סקי ,שטחו כ 5,000 -דו ם ,המתאפיין בתעשייה כבדה
ובמפעלי מתכות ,ולצדם חברות היי-טק רבות .כמו כן שוכן בו פארק אולימפיה" ,פארק אזורים" ש חשב
לאחר ממתחמי ההיי-טק המובילים בישראל .באזור תעשייה זה מצאות חברות מובילות כגון טבע ,גילת,
 ,Septierטלדור ,IBM ,אורקל ואי טל .בקרית אריה מצאים גם הק יון הגדול ,בית משפט השלום פתח-
תקווה ובית המשפט המחוזי מרכז.
קריית מטלון  -במערב העיר ,מדרום לציר ז'בוטי סקי ,שטחו כ 2,000 -דו ם ,והוא מאכלס כ 800 -חברות
ועסקים ,המתאפיין גם הוא בחברות מובילות רבות דוגמת בזק בי לאומי ,שטראוס גרופ ו.ECI
סה"כ השטח הב וי באזורי התעשייה עומד על כ 2,000,000 -מ"ר.
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הרקע התכ ו י

1

א.

בהתאם לתוכ ית ב יין עיר מספר הר/בת 9/אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים )י.פ(.
מספר  4342בתאריך  ,26.10.1995סווגה החלקה שב דון כמגרש מס'  1בייעוד תעשיה עתירת ידע,
עם הוראות ב ייה כדלקמן:
גודל מגרש מי ימלי

:

 30,284מ"ר

שטחי ב ייה :

:

מעל מפלס הקרקע:
שימוש עיקרי160% :
שטחי שירות :ב וסף שטחי שרות לווים אשר לא יעלו על
 15%מכלל זכויות הב יה  40%משטח עיקרי וכן עד  2קומות
לח יה.
מתחת למפלס הכ יסה:
שטחי שירות 200% :במרתפים יותר שימוש לחדרי
מכו ות ,מיזוג אויר ,מקלטים ,מתק ים ,אחס ה ,וכד'
עד  35%משטחי המרתפים.

מספר קומות כולל קומת עמודים :

1

עד  14קומות

תכסית

:

50%

קו ב ין

:

צדדי –  4מ' ,אחורי –  6מ' ,קידמי –  50מ' לכביש מס'
) 40ציר דרך( ,קו ב ין אפס ) (0למרתפים.

תכליות )שירותים לווים(

:

משרדים ,אולמי תצוגה ומדיה ,מסחר ,ב קים,
מסעדות ,מז ו ים וכו'.

המידע בפרק "הרקע התכ ו י" מושתת ,בין היתר ,על מידע תכ ו י שהתקבל מגברת ורד אליקים ממחלקת מידע
תכ ו י בעיריית "הוד השרון" וממידע תכ ו י מאתר האי טר ט של עיריית הוד השרון ועל פי עיון בתוכ יות ב יין
עיר .זכויות הב יה המתוארות לעיל הי ן על פי הב ה ופרש ות סבירה לתוכ יות ב יין עיר ,במועד עריכת חוות
הדעת ,ואי ן מחייבות את הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה.
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כללי:
זכויות הב יה יתחלקו בין המב ים עד ל  14 -קומות כולל קומת עמודים.
לא תותר ב יה על גג המב ים למעט מתק ים ה דסיים ,חדרי מכו ות עבור מעליות ומתק י מיזוג אויר.
תתאפשר גמישות בהוראת התכ ית בחלוקת הקומות וגובה המב ים בהתאם לתכ ית בי וי,
באישור ועדה מקומית.
ח יה :תבוצע בשטח המגרש עצמו ולפי תקן ח יה מעודכן ליום הוצאת ההיתר.
שפ"פ :השטח הפ וי בקידמת החלקה עם זיקת ה אה לציבור לח יה ,ומעבר לכלי רכב במפלס
קומת הקרקע ,כאשר זכויות הב יה יגזרו מכל שטח החלקה כולל השפ"פ עם הוראות ח יה תת
קרקעית ועילית.
איכות סביבה:
בתחום התכ ית יותרו שימושים שיעמדו בדרישות תכ ו יות וטכ ולוגיות המבטיחות מ יעת
מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות ובדי י איכות הסביבה.
היתר ב יה:
 לא י ת ו היתרי ב יה ל 40%-האחרו ים במתחם ,אלא לאחר הפקדת תכ ית ו/או אישור תכ יתתחבורה ע"י משרד התחבורה לפתרון צומת וה אמן/כביש .1 40
 ת אי לקבלת היתר לב יית המרתף מתחת לשפ"פ יהיה הגשת תוכ ית פיתוח הכוללת תוואימעבר לכלי רכב תוך התייחסות למפלס הקרקע.
ב.

בהתאם לתוכ ית ב יין עיר מספר הר 1001/אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ מספר  4391בתאריך
 ,15.3.1996קבע כי כל קווי החשמל )מתח גבוה ו מוך( באזורי הב יה למי הם ואזורים חקלאיים
הכלואים בין שטחי ב יה יהיו תת קרקעיים.

 1בבדיקה שערכ ו עם מר אלכס בוקלמן – מה דס תשתיות בעיריית הוד השרון ,עולה כי העבודות בצומת בוצעו ע"י
הרחבת הצומת ורמזורה.
עמוד 20
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ג.

בהתאם לתכ ית ב יין עיר מספר הר 1002/אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ .מספר  5189בתאריך
 27.5.03קבעו הוראות ב יה למרתפים.
גובה קומת המרתף במב י משרדים ותעשייתיים:
גובה שתי קומות המרתף העליו ות טו לא יהיה גדול מ 4-מ'.
תכליות מותרות לב יי י משרדים:
שטחי שרות ושטחים לווים כגון :ח יה ,ח יה תפעולית ,חצר משק ,מרחב מוגן ,מערכות טכ יות
ומתק י שרות ,מעליות ,מבואות וחדרי מדרגות .כמו כן יותרו שטחים המשמשים לשירות
העובדים בב יין )כגון :חדר משחקים ,חדר כושר ,בריכת שחיה ,מועדון ,מחסן תחזוקה וכו'(.

ד.

בהתאם לתוכ ית ב יין עיר מספר הר/מק/9/א אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ .מספר 5864
בתאריך  ,9.11.2008קבעו הוראות כדלקמן:
הוראות התכ ית:
 .1שי וי גאומטרי של שטח פתוח עם זיקת ה אה לציבור ללא שי וי בשטחו.
 .2תוספת קומה אחת מעבר ל 14-קומות בתכ ית המאושרת ,כך שחתך המגדל יהיה  14קומות
מעל קומת עמודים וקומה טכ ית.
 .3קביעת תוואי הדרך הכוללת זיקת ה אה לציבור בתחום השפ"פ.
 .4מתן אפשרות להקמת  3מרתפים מתחת לקרקע.
זכויות ב יה יהיו לפי תב"ע הר/בת 9/ו גזרות מכל שטח החלקה.
הוראות בי וי:
 יותרו שי ויים ב ספח בי וי בסמכות מה דס העיר. תותר תכסית קרקע מירבי )עיקרי  +שירות( עד  50%משטח המגרש. יתן לב ות מרתפים בגבולות המגרש שישמשו לח יה ,חדרי מכו ות ,מיזוג אויר ,מקלטים,מתק ים ,ח יות ואחס ה.
 זכויות הב יה יתחלקו בין מב ים בעלי  14קומות מעל קומת עמודים. שפ"פ )מגרש מס'  :(2מותר ח יה תת קרקעית ועילית עם זיקת ה אה לציבור לח יה ולמעברכלי רכב במפלס קומת קרקע .כל זאת עם הגשת תכ ית פיתוח לוועדה המקומית שתכלול
התייחסות לתוואי הדרך ומפלסי הקרקע תוך התחשבות ותיאום מעבר תשתיות הצמוד
לכביש .40
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ת אי למתן היתר ב יה:
לא י ת ו היתרי ב יה ל 40%-האחרו ים במתחם ,אלא לאחר הפקדת תכ ית ו/או אישור תכ ית
תחבורה ע"י משרד התחבורה לפתרון צומת וה אמן/כביש .1 40
ח יה:
 בכפוף לתכ ית הר/בת.9/ בשפ"פ תותר ח יה תת קרקעית ועילית עם זיקת ה אה לציבור לח יה ולמעבר לכלי רכבבמפלס קומת הקרקע .כל זאת עם הגשת תכ ית פיתוח לוועדה המקומית שתכלול התייחסות
לתוואי הדרך ומפלסי הקרקע תוך התחשבות ותאום מעבר תשתיות הצמוד לכביש מס' .40
להלן תשריט החלקה מתוך תשריט התכ ית:

המקרא:

 1בבדיקה שערכ ו עם מר אלכס בוקלמן – מה דס תשתיות בעיריית הוד השרון ,עולה כי העבודות בצומת בוצעו ע"י
הרחבת הצומת ורמזורה.
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רישוי
היתרי ב יה ב יין :B + A
א.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,1443ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,8.5.1997הותרה בגוש  6574חלקה  ,277הקמת מב ים ) .(B +A

ב.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,2184ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,23.2.1999הותרה תוספת  3קומות משרדים מעל מב ה שופרסל בב יין  Aוקומת משרדים מעל
מב ה מסחרי בב יין .B

ג.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,2576ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,6.2.2000הותרה הרחבת שטחי משרדים בב יי ים  Aו:B -
להלן טבלת שטחי הב יה בהתאם להיתר ב יה ) 2576לב יין  Aבלבד(:
קומה

מפלס

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

סה"כ שטח במ"ר

מרתף -1

-3.23

0.00

3,421.10

3,421.1

0.00

2,495.75

833.11

3,328.86

1

+6.15

1,181.48

367.51

1,548.99

2

+9.85

1,168.48

342.75

1,511.23

3

+13.55

1,049.01

326.54

1,375.55

5,894.72

5,291.01

11,185.73

קרקע

1

סה"כ

סה"כ תת קרקעי במ"ר

3,421.1

סה"כ מעל הקרקע במ"ר

7,764.63

מקומות ח יה תת קרקעית בהתאם להיתר הב ייה 104 :ח יות ,מתוכן  7כפולות.
מקומות ח יה עילית בהתאם להיתר הב ייה 222 :ח יות ,מתוכן  16ח יות כים.
ד.

בתאריך  7.3.2000יתן טופס ) 4אישור למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון( לב יין אשר ב ה לפי היתר
ב יה מספר .2576

ה .בהתאם להיתר ב יה מספר  ,6234ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,26.02.2015המתיר הוספת מעלית לשיפור ה גישות בב יין א' ללא תוספת שטחים ושי ויים פ ימיים
בב יין א' במערך המשרדים  /מעברי מילוט  /מחס ים.

 1שטח לא מקורה ,רמפת כ יסה לח יה =  184.91מ"ר.
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להלן טבלת שטחי הב יה בהתאם להיתר ב יה ) 2576לב יין  Bבלבד( :1
קומה

מפלס

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

סה"כ שטח במ"ר

מרתף -1

-3.45

0.00

1,112.36

1,112.36

קרקע

0.24

1,008.85

327.17

1,336.02

בי יים

+6.15

42.07

42.07

1

+9.85

1,004.81

322.97

1,327.78

2,013.66

1,804.57

3,818.23

סה"כ

סה"כ תת קרקעי במ"ר

1,112.36

סה"כ מעל הקרקע במ"ר

2,705.87

מתוך חישוב השטחים מהיתר הב ייה עולה כי שטחי המחס ים בקומת המרתף הי ם  1,064מ"ר.

 1קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר ב ייה למטרת אחס ה ומקלט ובפועל משמשת לח יה )כ 35 -מקומות ח יה(.
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היתרי ב יה ב יין  +) Cמרתף משותף לב יין  Cו:(D-
א.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,2792ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,28.9.2000הותרה ב ייה חדשה ,ב יין בן  14קומות מעל קומת עמודים  +ח יון תת קרקעי ב2-
מפלסים.

ב.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,2942ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,23.4.2001הותר מב ה היי טק – תוספת למב ה קיים ,תוספת קומה וספת.
להלן טבלת שטחי הב יה בהתאם להיתר ב יה :2942
קומה

מפלס

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

סה"כ שטח במ"ר

מרתף -2

-6.70

0.00

8,330.17

8,330.17

מרתף -1

-4.00

0.00

8,068.01

8,068.01

קרקע

0.00

767.04

545.55

1312.59

1

+5.44

882.39

429.50

1311.89

2

+9.07

881.27

430.62

1311.89

3

+12.70

881.27

430.62

1311.89

4

+16.33

881.27

430.62

1311.89

5

+19.96

881.27

430.62

1311.89

6

+23.59

881.27

430.62

1311.89

7

+27.22

881.27

430.62

1311.89

8

+30.85

881.27

430.62

1311.89

9

+34.48

881.27

430.62

1311.89

10

+38.11

881.27

430.62

1311.89

11

+41.74

881.27

430.62

1311.89

12

+45.37

881.27

430.62

1311.89

13

+49.00

881.27

430.62

1311.891

14

+52.63

881.27

430.62

1311.89

2

13,105.94

22,971.29

36,077.23

סה"כ

סה"כ תת קרקעי במ"ר

16,398.18

סה"כ מעל הקרקע במ"ר

19,679.05

 1שטח של כ 780-מ"ר מכר לחברת כ.צ.ט ואי ו מהווה חלק מ שוא חוות הדעת )ראה פרק "הזכויות ב כס"(.
 2הקומה במלואה מכרה לחברת כ.צ.ט ואי ו מהווה חלק מ שוא חוות הדעת )ראה פרק "הזכויות ב כס"(.
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בהתאם להיתר ב יה מספר  ,3918ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך

ג.

 ,24.8.2005הותרו שי ויים במב ה מאושר ,תכ ית שי ויים פ ימיים בלבד בב יין  Cללא תוספת שטח.
מהיתר הב ייה עולה כי סה"כ מקומות ח יה התת קרקעית 1הי ם כדלקמן:
מרתף ) 212 – (-2מקומות )מתוכם  4ח יות כים(.
ח יה תת קרקעית:
מרתף ) 201 – (-1מקומות )מתוכם  8ח יות כים(.
 413מקומות ח יה תת קרקעיים.
סה"כ –
 2 161מקומות ח יה בפועל
ח יה עילית:
ד.

1
2

בתאריך  2.5.2002יתן טופס ) 4אישור למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון( לב יין אשר ב ה לפי היתר
ב יה מספר .2942

ח יה זו מתייחסת למרתפים  -2ו -1-ה מצאים מתחת לב יי ים  Cו.D-
 282מקומות ח ייה עיליים מסומ ים עפ"י היתר –  75מקומות ח ייה )במתחם ב יין  Eהמתוכ ן( –  46מקומות
ח ייה שבוטלו לצורך שיפור הת ועה במתחם והרחבת דרכים =  161מקומות ח ייה עיליים.
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היתרי ב יה לב יין  Dולמרתפי ח ייה בב יין :E
א .בהתאם להיתר ב יה מספר  ,2792ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,28.9.2000הותרה ב ייה חדשה ,ב יין בן  14קומות מעל קומת עמודים  +ח יון תת קרקעי ב2-
מפלסים.
ב.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,4467ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,11.12.2007הותרה הקמת מב ה רביעי )ב יין  (Dומרתף ח יה.1

ג.

בהתאם להיתר ב יה מספר  ,4851ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,3.6.2009הותרה תוספת קומת  14לב יין רביעי ,ביטול הקמת ב יין ה'  2וב יית גרעין מקורה עד
גובה  +2.40למגדל ה' עתידי ,שי ויים פ ימיים במרתפים והקט ת שטח מרתף .-3
להלן טבלת שטחי הב יה:
ב יין

קומה

מפלס

שטח עיקרי במ"ר

שטח שירות במ"ר

סה"כ שטח במ"ר

E

מרתף -3

-9.50

0.00

8,117.00

8,117.00

מרתף -2

-6.70

0.00

8,400.67

8,400.67

מרתף -1

-4.00

0.00

8,233.00

8,233

קרקע

0.00

801.92

509.97

1,311.89

1

+5.44

881.27

430.62

1,311.89

2

+9.07

881.27

430.62

1,311.89

3

+12.70

881.27

430.62

1,311.89

4

+16.33

881.27

430.62

1,311.89

5

+19.96

881.27

430.62

1,311.89

6

+23.59

881.27

430.62

1,311.89

7

+27.22

881.27

430.62

1,311.89

8

+30.85

881.27

430.62

1,311.89

9

+34.48

881.27

430.62

1,311.89

10

+38.11

881.27

430.62

1,311.89

11

+41.74

881.27

430.62

1,311.89

12

+45.37

881.27

430.62

1,311.89

13

+49.00

881.27

430.62

1,311.89

14

+52.63

881.27

430.62

1,311.89

13,139.7

31,289.32

44,429.02

D

סה"כ

סה"כ תת קרקעי במ"ר )מרתפים מתחת לב יין (E

24,750.67

סה"כ מעל הקרקע במ"ר

19,678.02

 1מתחת לב יין  Eמתוכ ן.
 2ב יין ה' הכוו ה לב יין .E
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ד.

בתאריך  30.3.2011יתן טופס ) 4אישור למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון( לב יין אשר ב ה לפי
היתר ב יה מספר  ,4851אישור זה מהווה אישור לשימוש המב ה במשך ש ה מיום הוצאתו ובלבד
שבתום תקופה זו יושלמו כל העבודות לפי היתר הב יה ותוצא תעודת גמר .השירותים יי ת ו למב ה
תעשייה אחד )ב יין  .(Dת אים לקבלת תעודת גמר:
 תשלום עבור עבודות הגי ון והפיתוח שיעשו על ידי העיריה ה דרשות להשלמה בהתאם לת אי ההיתר. במידה ויעשו שי ויים פ ימיים בקומות על ידי חלוקת החללים במחיצות ,יש לקבל אישור מחודשמכיבוי אש.
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ב יין : E
א .בהתאם להיתר ב יה מספר  ,5946ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
 ,27.08.2013הותרה ב ייה חדשה ,הקמת ב יין חמישי בן  14קומות וקומת מערכות טכ יות על הגג,
מעל גרעין קומת קרקע ומרתפי ח יה קיימים.

ב .בהתאם להיתר ב יה מספר  ,6338ש יתן על ידי הוועדה המקומית לתכ ון ולב יה הוד השרון בתאריך
) 18.08.2015הפקת היתר בתאריך  ,(11.08.2015הותר מסחר ומשרדים – תוספת ב יה לקיים  -ביטול
החלל הסגור בקומה  13ותוספת שטחים בקומה  14בב יין ה' ,שי וי בפיתוח המגרש וביטול מב ה
המסעדה בקומת הקרקע.
להלן טבלת השטחים מתוך היתר הב ייה:
השימושים העיקריים

קומה

מסחר
קיים

משרדים
קיים

משרדים
מוצע

שטחי שירות
סה"כ מוצע
מסחר +
משרדים

סה"כ שטח
קיים

סה"כ
שטח
מוצע

סה"כ שטח
שירות

משטחים
לא
מקורים -
בנייה
סה"כ שטח
עיקרי  +שירות קיימת

מרתף -9.5

8,117.22

8,117.22

8,117.22

מרתף -6.7

17,092.31

17,092.31

17,092.31

מרתף -4.0

20,871.20

20,871.20

20,871.20

קרקע

2570.93 2405.01

-309.43

4,666.51

2,820.21

42.65

2,862.86

7,529.37

1

2749.15 1164.96

-6.84

3,907.27

1,572.47

1,559.83 -12.64

5,467.10

2

2746.91 2169.79

-6.84

4,909.86

1,828.61

1,815.97 -12.64

6,725.83

3

2746.91 1031.91

-6.84

3,771.98

1,519.19

1,506.55 -12.64

5,278.53

4

2746.91

-6.84

2,740.07

1,271.96

1,259.32 -12.64

3,999.39

5

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

6

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

7

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

8

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

9

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

10

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

11

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

12

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

13

2746.91

-6.84

2,740.07

1,162.89

1,150.25 -12.64

3,890.32

14

1762.54

977.53

2,740.07

915.72

1,150.25 234.53

3,890.32

385.02

גג
סה"כ

40045.5 6771.67
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385.02
114,369.17
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ג .להלן שטחי ב יין  Eבהתאם להיתר הב ייה מס' :6338

שטח עיקרי

שטח שירות

סה"כ שטח עיקרי
 +שירות

קרקע

693

536

1,228

1

978

289

1,267

2

978

289

1,267

3

978

289

1,267

4

978

289

1,267

5

978

289

1,267

6

978

289

1,267

7

978

289

1,267

8

978

289

1,267

9

978

289

1,267

10

978

289

1,267

11

978

289

1,267

12

978

289

1,267

13

978

289

1,267

14

978

289

1,267

128

128

4,710

19,088

קומה

גג
סה"כ

14,378

ד .בתאריך  08.09.2015יתן טופס  4לב יין אשר ב ה עפ"י היתר ב יה מספר  6338מיום .11.08.2015
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להלן סיכום שטחי הב ייה )עפ"י היתרי ב ייה(:
מס' ב יין

שטח במ"ר )עיקרי
 +שירות(

A

 7,764מ"ר

1

B

 2,800מ"ר

2

C

 17,580מ"ר

3

D

 19,678מ"ר

7

E

 19,088מ"ר

8

סה"כ

+ 64,110

שטח שירות
מתחת לקרקע
במ"ר )מרתפים(

סה"כ מקומות
ח ייה תת
קרקעיים

סה"כ מקומות
ח ייה עיליים

3,421

104

222

35
416,398

2

363

5

) 24,750מרתף(

682

44,569

+ 1,149

 2,800מ"ר )ב יין (B

161

6

383

) 30ב יין (B

יצויין כי הבי וי הקיים עפ"י היתרי ב יה מ צל את מלוא זכויות הב ייה.

1

 5894מ"ר עיקרי  1870 +מ"ר שירות.

2

שטחי הב יין המשווקים ומקומות הח ייה בב יין  Bהי ם בהתאם לחוזה המכר ש ערך בחודש .09/2016
כמו כן קומת המרתף מסווגת עפ"י היתר ב ייה למטרת אחס ה ומקלט ובפועל משמשת לח יה )כ 35 -מקומות ח יה(.

3

 11,784מ"ר ) 13,106מ"ר עיקרי –  1,322מ"ר עיקרי ש מכרו לחברת כ.צ.ט בקומה  14בשלמותה ומחצית מקומה (13
 5,796 +מ"ר ) 6,573מ"ר שירות –  777מ"ר שירות ש מכרו לחברת כ.צ.ט בקומה  14בשלמותה ומחצית מקומה 13
בתוספת חלק יחסי בשטחים המשותפים(.

4

מהווה את שתי קומות המרתף המשותפות לב יי ים  Cו.D-

5

עפ"י היתר ב ייה מס' המקומות הי ו  413מקומות ח יה –  50מקומות ש מכרו לחברת כ.צ.ט =  363מקומות ח יה.

6

 282מקומות ח ייה עיליים מסומ ים עפ"י היתר –  75מקומות ח ייה שהיו בעבר )במתחם ב יין  Eשהוקם( – 46
מקומות ח ייה שבוטלו לצורך שיפור הת ועה במתחם והרחבת דרכים =  161מקומות ח ייה עיליים ש ותרו.

7

 13,139מ"ר עיקרי  6,539 +מ"ר שירות.

 14,378 8מ"ר עיקרי  4,710 +מ"ר שירות =  19,088מ"ר )עיקרי  +ברוטו( בהתאם להיתר ב יה מספר  6338מ"ר
מתאריך .18.08.2015
עמוד 31
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היטל השבחה:
עפ"י שובר תשלום ושומות מכריעות עולה כי שולם מלוא היטל השבחה בגין מלוא זכויות הב ייה
ש וצלו.
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הזכויות ב כס
א .בהתאם לפלט 1מידע של סח רישום מקרקעין מתאריך  ,25.06.2020רשומות זכויות הבעלות בגוש
 ,6574חלקה  ,277בשטח רשום של  30,284מ"ר ,כדלקמן:
בעלות:

חכירה:

 1פלט מידע זה אי ו סח רישום מאושר או העתק רישום ,כמשמעותם בחוק המקרקעין ,תשכ"ט –  ,1969התק ות
התק ות וה הלים שעל פיו.
עמוד 33
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:משכ תאות

:זיקת ה אה וזכות קדימה

34 עמוד
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ב .בהתאם לחוזה ש חתם ביום  9.6.2002בין מגדלי הוד השרון בע"מ )להלן" :מגדלי הוד השרון"( לבין
כ.צ.ט בע"מ )להלן "כ.צ.ט"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן:
 "מגדלי הוד השרון" היא הבעלים של קרקע הידועה כגוש  6574חלקה " .277מגדלי הוד השרון"הקימה על הקרקע מספר ב יי ים ,שטחים ציבוריים ושטחים וספים.
-

"כ.צ.ט" מעו יי ת לרכוש את הזכויות בקומה  14ומחצית מקומה  13של ב יין המסומן בצבע
צהוב בתשריט )חלק מ ספח א'( וכן  50מקומות ח יה בח יון המסומן ב ספח א' בצבע אדום ואשר
הזכויות בהן יוצמדו לזכויות ב כס.

-

שטח ה כס ברוטו לצורך ההסכם ,על פי מדידה ,הי ו  2,036מ"ר ברוטו בתוספת  63מ"ר בגין
תוספת של חלקה היחסי של "כ.צ.ט" בשטחים המשותפים המצויים במב ה.

-

הזכויות ב כס אי ן כוללות זכויות ב יה קיימות ועתידיות כלשהן ,במידה ויהיו כאלה בקרקע.

-

"מגדלי הוד השרון" ירשמו לטובת "כ.צ.ט" בלשכת רישום המקרקעין זכויות חכירה על ה כס
והח יות ל 999-ש ים על פי תשריט וזאת לא יאוחר מ 24-חודשים ממועד מסירת החזקה.

-

מסירת החזקה ב כס עד יום  9.8.2002וזאת בכפוף לעמידת "כ.צ.ט" בהתחייבותה לתשלום הש י.

-

"כ.צ.ט" תשלם בעבור הוצאות "מגדלי הוד השרון" או חברת ה יהול סכום שיקבע על פי שיטת
 COST + 15%בגיל כל מ"ר ב כס לפי השטח ברוטו לצורך הסכם זה ויתווסף אליו מע"מ.

-

התמורה ,2,650,000$ :לא כולל מע"מ.

-

מיסים ותשלומים :מס שבח מקרקעין ,מס מכירה ,היטל השבחה עפ"י תכ יות בתוקף – יחולו על
מגדלי הוד השרון.
מס רכישה – יחול על כ.צ.ט.

-

כ.צ.ט מתחייב בזאת שהוא יפעיל את ה כס אך ורק למטרת משרדים.
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חוזה ישן:
ג .בהתאם לחוזה ש חתם ביום  8.11.2009בין "מגדלי הוד השרון" לבין באטמ אשבולות בע"מ )להלן
"באטמ"( עולים הפרטים הבאים כדלקמן:
 "באטמ" מעו יי ת לרכוש את זכויות הבעלות והחזקה בב יין ב' שהי ו ב יין בן שתי קומות בשטחאשר הוערך כשטח ברוטו של  2,800מ"ר ,הכולל ב וסף ח יון תת קרקעי ובו כ 30-מקומות ח יה.
-

"באטמ" מודע כי עפ"י תכ יות ב יין עיר החלות על הקרקע ,קיימות זכויות ב ייה אשר טרם וצלו
המאפשרות ב יה בקרקע וכי הוא אי ו רוכש יחד עם הב יין זכויות ב ייה וספות כלשהן.

-

התמורה ₪ 23,000,000 :לא כולל מע"מ.

-

מסירת החזקה היא בכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידי "באטמ".

-

מיסים ותשלומים :מס שבח מקרקעין ,היטל השבחה עפ"י תכ יות בתוקף – יחולו על מגדלי הוד השרון.
מס רכישה ,מס רכוש – יחול על באטמ.

חוזה חדש:
ד .בהתאם לחוזה ש חתם בחודש  09/2016בין "מגדלי הוד השרון" לבין "באטמ" עולה כי "מגדלי הוד
השרון" רכשה בחזרה את מלוא זכויות החכירה המהוו ות למשך תקופת חכירה בת  999ש ים ,של
מב ה משרדים בן  2קומות בשטח של כ 2,800 -מ"ר ברוטו ,הכולל ח יון תת קרקעי ובו כ 30-מקומות
ח יה )להלן" :המב ה"(  1הב וי על חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה  277בגוש  6574המהווים חלק
מפרויקט מגדלי הוד השרון המצוי בהוד השרון )להלן" :המקרקעין"(.
 התמורה ₪ 34,000,000 :לא כולל מע"מ . 2 מסירת החזקה )הליך ה"קלוזי ג"( בתוך  60ימים ממועד חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מיום 15.11.2016כאשר "באטם" יעבירו את החזקה בממכר לידי מגדלי הוד השרון .3
 מיסים ותשלומים :מס שבח מקרקעין ,היטל השבחה עד למועד חתימת ההסכם – יחול על באטם. מס רכישה – יחול על מגדלי הוד השרון.לתשומת לב:
בכוו ת חברת "מגדלי הוד השרון" להכין תכ ית להקמת  2מגדלי משרדים )במקומם של ב יי ים א' ו -ב'
הקיימים( בדומה לבי וי הקיים במתחם .יצוין כי כון למועד חוות הדעת התקיימה פגישה במשרדי
הוועדה המקומית "הוד השרון" ,ברם טרם החלו בהכ ת תכ ית קודתית והמחיר למ"ר ב וי )כ₪ 11,550 -
למ"ר( משקף את הפוט ציאל העתידי להגדלת היקף הבי וי ותוספת זכויות ב יה .לפיכך אומדן השווי ערך
עפ"י אומדן הח"מ בהתעלם מהפוט ציאל.

 1בפועל מושכרים  35מקומות ח יה בב יין.
 2סכום התמורה משקף כ ₪ 11,550 -למ"ר ברוטו ))) ₪ 34,000,000סכום התמורה( ) ₪ 1,650,000 -מרכיב ח יות –
 30מקומות ח יה  55,000 xש"ח( =  2,800 / ₪ 32,350,000מ"ר ברוטו =  ₪ 11,550למ"ר ברוטו ב וי(.
3

כון למועד חוות הדעת רשמה העברת שכירות מהוו ת בגין ההסכם כאמור לטובת מגדלי הוד השרון.
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ה .בהתאם לחוזה מכר ש חתם ביום  11.01.2011בין ישועת ה' בע"מ ,ד.ע .רייכמו כסים בע"מ ומ חם
אליה השקעות בע"מ )להלן" :המוכר"( לבין "מגדלי הוד השרון" עולים הפרטים הבאים כדלקמן:
 ביום  07.01.2010חתם חוזה מכר בין חברת עורב י חברה להשקעות בע"מ )להלן" :עורב י בע"מ"(ובין עו"ד אילן שרקון כ אמן עבור כל יחידי המוכר ועל פיו רכש המוכר מאת חברת עורב י את
מלוא הזכויות ב כס )להלן" :חוזה המכר"(.
 "המקרקעין" – קרקע בשטח של  30.284מ"ר הידועה כחלקה  277בגוש  6574באזור תעשיה והאמן הוד השרון.
 "המב ה" – ב יין הב וי בצידו המערבי של הפרויקט הב וי על המקרקעין ,הכולל שטחי מסחרומשרדים והמכו ה "מגדלי הוד השרון" )"מתחם אמדוקס"( ,הכולל קומת מרתף המשמשת לח יה,
קומת קרקע ומעליה שלוש קומות וכן שטחים לפריקה וטעי ה.
 "ה כס" – שטח של כ 3,025-מ"ר בקומת הקרקע של המב ה ,חצר משק ,חדר טרפו ושטח שילוט. "הממכר" – ה כס ומלוא הזכויות של המוכר ב כס לרבות בהתאם לת אי החכירה ש חתמו ביןעורב י בע"מ והבעלים הרשום של המקרקעין ובהתאם להסכמי השכירות.
" -הסכמי השכירות":

-

-

הסכם אשר חתם בין עורב י לבין "מגדלי הוד השרון".

-

הסכם אשר ייחתם בין המוכר למגדלי הוד השרון בשטח של  563מ"ר ,אשר יושכר בשכירות
מש ה לחברת ויקון ,ככל שיחתם.

הסכם שכירות אשר חתם בין עורב י לבין אול אין טרייד )ישראל( בע"מ ביום 31.07.2007
)והתוספת לו מיום .(10.01.2011

 "התמורה"תשלום ראשון
תשלום ש י

-

 ₪ 25,300,000בתוספת מע"מ.
 ₪ 200,000במועד החתימה על ההסכם.
 ₪ 25,100,000להלן יתרת התמורה תוך  30ימים ממועד התקיימות
הת אי המתלה.

 "הת אי המתלה"  -בתוך  45ימים ממועד החתימה על ההסכם )להלן" :המועד הקובע"( ,ירשמוזכויות החכירה בממכר על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין וכן ימציא המוכר למגדלי הוד
השרון מכתב כוו ות מתוקן הכולל רק התחייבות לסילוק משכ תא כ גד תשלום סכום החוב.
 מיסים ותשלומים :מס שבח מקרקעין ו/או מס הכ סה ו/או מס רכוש ,היטל השבחה עד למועדחתימת החוזה ,היטלי פיתוח ו/או אגרות ב יה על הממכר עפ"י חוזה הפיתוח ,בגין התקופה
שקודם למועד החתימה יחולו על המוכר.
מס רכישה – יחול על מגדלי הוד השרון.
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דמי שכירות:
ו .בהתאם ל תו י ה הלת חשבו ות 1של "אשטרום כסים בע"מ" עולה כי "מגדלי הוד השרון" מושכרים
לכ 34 -שוכרים שו ים ,בהם חברות הייטק ,כגון :רוש פרמצבטיקה ,אלטייר ,תמורה סוכ ות לביטוח,
קו טרופ טכ ולוגיות כאשר יתרת השטחים מושכרים לחברות היי טק ומשרדים שו ים.
דמי השכירות החודשיים כון ל 30.06.2020 -אשר התקבלו עפ"י חוזים חתומים ש חתמו בין
"אשטרום כסים בע"מ" לשוכרים שו ים ב"שכירות חופשית" ב כס ,כדלקמן:
להלן סיכום דמי השכירות מהשטחים המושכרים :
ב יין

B

A

D

C

E

סה"כ דמי שכירות
סה"כ דמי
שכירות בפועל ממוצעים למ"ר /
למקום ח יה,
בש"ח ,לא
לא כולל מע"מ
כולל מע"מ

₪ 353,875

₪ 84,671

₪ 1,208,007

₪ 1,217,669

₪ 1,237,912

₪ 4,102,134

63.38

₪0

₪0

₪ 14,493

₪ 4,202

₪ 1,167

₪ 19,862

54

₪ 13,300

₪ 132,604

₪0

₪ 333,772

₪ 515,743

391

סה"כ דמי שכירות חודשיים ,בגין
ח יות עיליות ) 383ח יות( ,לא כולל
מע"מ

₪ 65,110

170

סה"כ דמי שכירות שמתקבלים
בגין השטחים המושכרים ,לא כולל
מע"מ ,במעוגל

₪ 4,702,800

סה"כ דמי שכירות חודשיים
בפועל ,בגין משרדים ,לא כולל
מע"מ
סה"כ דמי שכירות חודשיים
בפועל ,בגין מחס ים ,לא כולל מע"מ

סה"כ דמי שכירות חודשיים
בפועל ,בגין ח יות תת קרקעיות ,לא ₪ 36,067
כולל מע"מ

 1תו י דמי השכירות וכרטסת ה הלת חשבו ות .תו ים אלו בדקו מדגמית כ 60% -מהחשבו יות והדיווח מצא תואם.
עמוד 38
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להלן סיכום השטחים המושכרים  /הפ ויים במתחם )עפ"י חוזי שכירות והיתרי ב ייה(:
ב יין

שטחי
משרדים
מושכר

שטח
שטח
משרדים
מחס ים
פ וי /
שימוש עצמי מושכר

A

6,756

610

B

1,400

1,400

-

שטח
מחס ים
פ וי
-

C

18,255

-

260

123

D

19,316

1,066

77

21

) Eמאוכלס
ברובו(

18,998

1,530

29

444

סה"כ

64,725

4,606

366

588

ח יות תת
קרקעיות
ח יות תת קרקעיות
מושכרות )עפ"י חוזים( פ ויות
100

4

35

-

ח יות עליות
)עפ"י היתר(
)מושכרים +
פ ויים(

383
363

822

1,320

-

0

4

383

שיעור תפוסה:
שיעור התפוסה בשטחי המשרדים בב יי ים  ,D ,C , B ,Aו E -הי ו כ. 1 93% -

 1ב יין  95% – Dתפוסה ,ב יין  92% - Aתפוסה ,ב יין  50% – Bתפוסה ,ב יין  100% – Cתפוסה ,ב יין  93% – Eתפוסה.
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דמי יהול:
בהתאם דוח הכ סות והוצאות של מגדלי הוד השרון בע"מ ,מהפעלת ב יי י המשרדים בהוד השרון
כון לתאריך  ,31.12.2019עולה כי קיים עודף מהפעלה של חברת ה יהול בסך של כ₪ 848,373 -
כדלקמן:
₪ 12,519,779
הכ סות מ יהול
הוצאות:
הוצאות תפעול
הוצאות ה הלה וכלליות

-

₪ 9,986,179
₪ 162,870

דמי יהול )(cost + 15%

-

₪ 1,522,357

סה"כ הוצאות יהול
עודף מהפעלה

(-) ₪ 11,671,406
=

₪ 848,373

דמי ה יהול במתחם סבירים ועודכ ו לאחרו ה סביב  14.9ש"ח/מ"ר/חודש )על בסיס .( cost + 15%

רווח מצובר חשמל:
עפ"י תו י החברה רווח מצובר חשמל בש ה החולפת ,ל  12-החודשים האחרו ים )– 06-12/2019
 (01-05/2020מסתכם בסך של  ₪ 2,864,925לש ה )כ ₪ 239,000 -לחודש(.
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עקרו ות גורמים ושיקולים באומדן השווי
באומדן שווי ה כס הובאו בחשבון ,בין היתר ,עקרו ות גורמים והשיקולים הבאים:
-

מטרת חוות הדעת לאמוד את שווי השוק של ה כס ,גישות השומה המתאימות להערכה זו הי ן גישת
ההשוואה וגישת היוון ההכ סות.

-

מיקום "מגדלי הוד השרון" ,בפארק הוד השרון ,באזור התעשיה ווה אמן ב' )מערבי( מאופיין
במוסכים ,מז ו ים ,מרכז הפצה של קוקה קולה ,מרכז הפצה של ס ו ,הממוקמים לאורך רחוב החרש
החוצה את אזור התעשיה ,לצד מב י משרדים ב י  4-14קומות.

-

מיקום "מגדלי הוד השרון" בפארק הוד השרון ,הכולל  5ב יי י משרדים ב ויים  D ,C ,B ,Aו E -בשטח
ב וי כולל של  66,990מ"ר )עיקרי  +שירות( ,ב י  3-14קומות מעל קומת קרקע ומעל קומות מרתף
ח יה ,המהווים את פארק המשרדים והממוקמים באזור התעשייה ווה אמן ב' ,בהוד השרון.

-

ה תון כי כון למועד חוות הדעת ,בב יין ) Eב יין ה'( ,מרבית שטחי המשרדים מושכרים בשכירות
חופשית בשיעור תפוסה של כ) 93%-שטח לשיווק של  18,998מ"ר מתוך  20,528מ"ר( ,כאשר חלקם
כוללים תקופות גרייס שו ות ,לפיכך באומדן השווי בגישת ההשוואה הובאו בחשבון שטחי המשרדים
בהתאם לרמות הגמר השו ות ובגישת היוון הכ סות.

-

ה תון כי ה כס ידוע גם כגוש  6574חלקה ) 277חלק( ,ששטחה בשלמות  30,284מ"ר.

-

ה תון כי קיימת ב וסף חטיבת קרקע חקלאית בשטח של כ 10-דו ם המשמש כח יון עילי שאי ו מהווה
חלק מחטיבת מ שוא חוות הדעת.

-

סיווג מתחם הקרקע על פי תכ ית ב יין עיר ביעוד לאזור תעשיה עתירת ידע ,בבי וי של עד  15קומות,
עם זכויות ב יה בהיקף של  160%עיקרי מעל הקרקע המהווים כ 48,454 -מ"ר עיקרי לשימושים כגון
משרדים ,אולמי תצוגה ומדיה ,מסחר ,ב קים ,מסעדות ,מז ו ים וכו'.

-

ה תון כי שוא חוות הדעת כולל שטחים עיקריים ב ויים בשטח של  30,817מ"ר )בב יי ים  C ,Aו,(D -
מחס ים בשטח כולל  499מ"ר  1,149 +מקומות ח יה תת קרקעיות  383 + 1מקומות ח ייה עיליים
וב וסף שטח לשיווק של  20,528מ"ר בב יין .E

-

ה תון כי בהתאם להסכם מכר רכשה חברת "מגדלי הוד השרון" את ב יין ב' הב וי בשטח של 2,800
מ"ר ברוטו  30 +מקומות ח יה תת קרקעיים בסך של  ₪ 34,000,000בתוספת מע"מ .כון למועד חוות
הדעת ,הב יין ב 50%-תפוסה של שוכר יחיד.

 1כאשר בפועל מושכרים כ 1,320 -מקומות ח יה תת קרקעיים.
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-

ה תון כי בכוו ת חברת "מגדלי הוד השרון" להכין תכ ית להקמת מגדל משרדים )במקומו של ב יין ב'
הקיים( בדומה לבי וי הקיים במתחם .יצוין כי כון למועד חוות הדעת התקיימה פגישה במשרדי
הוועדה המקומית "הוד השרון" ,ברם טרם החלו בהכ ת תכ ית קודתית והמחיר למ"ר ב וי של
)כ ₪ 11,550 -למ"ר( משקף את הפוט ציאל העתידי להגדלת היקף הבי וי ותוספת זכויות ב יה ,לפיכך
אומדן השווי ערך עפ"י אומדן הח"מ בהתעלם מהפוט ציאל.

-

ה תון כי במגרש שוא חוות הדעת וצלו במלואם של שטחי הב ייה העיקריים.

-

רמת הגמר של המרכז המשרדים הכולל סט דרט ב יה של שלד מבטון בשילוב קירות חוץ מבלוקים
עם חיפוי אבן בשילוב קירות מסך ,לובי כ יסה ,דלפק קבלה ,ריצוף שיש ,אלמ טים דקורטיביים
מגבס ,תאורה שקועה ,מערכות כיבוי אש )ספרי קלרים( ומערכות שו ות )מיזוג אויר ,מים ,חשמל,
ביוב וכיוצ"ב.

-

רמת הגמר של חלוקת פ ים בקומות העליו ות ,הכוללת בין היתר ,אריחי קרמיקה ,ריצוף פרקט מעץ,
תקרות עם אלמ טים דקורטיביים מגבס ,תקרות אקוסטיות בשילוב תאורת יאון שקועה ,מערכות
ספר קלרים ,מערכות מיזוג מרכזיות ,וחלו ות אלומי יום.

-

ה תון כי ב ין  Bקומת המרתף התחתו ה המשמשת בפועל למטרת ח יה מסווגת על פי היתר ב יה
ביעוד לאחס ה ,לפיכך באומדן שווי ה כס בגישת ההשוואה הובא בחשבון שווי על פי היתר כאחס ה
ולא על פי המצב הקיים בפועל.

-

שטח המשרדים ,המחס ים ,מידותיהן ומיקומן במרכז המשרדים.

-

ה תון כי שיעור התפוסה בשטחי המשרדים בב יי ים  ,D , C ,B ,Aו E-הי ו כ.93% -

-

דמי השכירות הש תיים כפי שמתקבלים ע"י השוכרים.

-

שיעור ההיוון המקובל ל כסים מ יבים ע כיום סביב  7.5%יחד עם זאת ל כסים עם שוכרים טובים
במיוחד )כגון משרדי ממשלה ,חברות ביטוח ,ב קים וכו'( עם חוזי שכירות לתקופות ארוכות של 10
ש ים ומעלה שיעור ההיוון הי ו מוך מ 7% -ואילו ל כסים עם חוזי שכירות לתקופות קצרות של
חברות "רגילות" ,במיקומים בהם רמת הפעילות מוכה או שצפויה ירידה בשווי ה כסים ,שיעור
ההיוון יכול להיות  8%או יותר.

-

ה תון כי הזכויות הי ן זכויות בעלות הרשומות של מגדלי הוד השרון בע"מ.

-

ה תון כי אומדן שווי ה כס הי ו במצבו ה וכחי בכפוף למחזיקים קיימים )שוכרים וכו'( וחופשי מכל
חוב ושיעבוד ,כון לתאריך חוות דעת זו.

-

אומדן שווי ה כס ערך בהתאם לממוצע של שתי גישות השומה :גישת ההשוואה וגישת היוון הכ סות.

-

מחירי כסים דומים ורלב טיים ומצב שוק המקרקעין כון למועד חוות הדעת.
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גישות השומה:
א.

קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי כסי מקרקעין:
א1.

גישת שווי שוק )גישת ההשוואה(  -הסכום ש יתן לקבל ממכירת ה כס בעסקה בתום לב
בין קו ה מרצון ומוכר מרצון ,הפועלים בצורה מושכלת( -
גישה זו מבוססת על אומדן שווי שוק בהסתמך על עסקאות ש עשו ב כסים דומים ככל
האפשר במאפיי יהם ביחס ל כס שוא השומה )מאפיי ים כגון :מיקום ,שטח ,שימוש,
תו י תכ ון ,ש ת ב ייה ,הזכויות ב כס ,מועד העסקה ,תון ההשוואה וכדומה(.
בגישה זו עשה יתוח של תו י ההשוואה בסביבה הקרובה ובאיזורים דומים במאפיי ים
שלהם ,תוך כדי שימוש במקדמי התאמה ל כס שוא חוות הדעת.
גישה זו ישימה בעיקר כאשר כון למועד הקובע לחוות הדעת קיימים מספר תו ים של
עסקאות שהתבצעו בפועל או שקיימים מספר כסים דומים המוצעים למכירה.

א2.

גישת היוון ההכ סות -
בגישה זו עשה היוון ישיר של ההכ סות הש תיות הצפויות לפי שיעור ההיוון הראוי
)כלומר השווי הי ו הערך ה וכחי של כל הה אות העתידיות הצפויות מה כס( .בקביעת
שיעור ההיוון משפיעים גורמים כגון יציבות השוכרים ,משך תקופת השכירות ,מהות
ה כס המושכר ,השימושים וכו' )גישה זו מתאימה ל כסים מ יבים  -מסחר  ,משרדים ,
תעשיה  ,תח ות דלק  ,בתי מלון  ,מקבצי דיור וכו' ואי ה מתאימה לדירות מגורים(.

א3.

גישת העלות )גישת השווי הפיזי(-
בגישה זה ערך אומדן לשווי הקרקע בשוק החופשי ,לאומדן עלויות הב יה וההקמה
ולאומדן הרווח היזמי ,בכפוף לפחתים )פחת פיזי ופו קציו לי(.

שוא חוות הדעת מהווה פרויקט משרדים בהיקף שטחי הב יה של כ 90,000 -מ"ר בתוספת זכויות ב ייה,
המאוכלס ברובו בשכירות חופשית לתקופות שכירות שו ות .לפיכך גישת ההשוואה וגישת היוון ההכ סות
הי ן הגישות המתאימות לאומדן שווי ה כס.
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כללי:
משרדים:
 ב כס שוא חוות הדעת מושכרים משרדים בדמי שכירות ממוצעים ש עים בין  ₪ 63.5 - ₪ 60למ"ר ,תלויבאיזה ב יין וברמת הגמר ,כאשר ערכו עסקאות בש ה האחרו ה בב יין  Cלפי  ₪ 63למ"ר ,בקומות
הגבוהות בין  ₪ 83 – 66למ"ר .בב יין ) Eחדש( מושכר בדמי שכירות בטווח של  ₪ 65 - ₪ 62למ"ר ,כאשר
בקומות גבוהות )קומות  (14 – 12מתקבלים דמי שכירות ש עים בטווח של  ₪ 75 - ₪ 69למ"ר.
 דמי שכירות לשטחי משרדים בהוד השרון עים סביב כ / ₪ 72 - ₪ 60 -למ"ר. באזור תעשיה ווה אמן בהוד השרון ,מכרו שטחי משרדים ברמת מעטפת בטווח מחירים ש עים בין ₪ 12,500 - ₪ 11,000למ"ר ברוטו.
 במרכז העיר מוצעים למכירה משרדים ב יין משרדים חדש ומפואר ,ברמת גמר מלאה ,לפי  ₪ 13,750למ"ר. בב יין משרדים "בית הבד" בשאר העיר ,מוצעים למכירה  65מ"ר משרדים ,ברמת גמר מלאה ,לפי 16,675מ"ר למ"ר .מקומות ח יה בח יון תת קרקעי מוצע לפי  ₪ 120,000למקום ח יה.
 מוצע למכירה במרכז העיר ,ב יין משרדים בשטח של  650מ"ר ,המושכר בשלמות בדמי שכירות ש תיים של ,₪ 550,000בסך של  ,₪ 10,500,000המשקף כ ₪ 16,150 -למ"ר )שיעור תשואה של .(5.2%
 שטחי משרדים ברחוב ה ופר באזור תעשיה רע ה מכרו בטווח מחירים של  - ₪ 12,500כ₪ 14,500 -למ"ר ,ברמת מעטפת ,תלוי בקומה ובשטח ה מכר.
 דמי שכירות ב יי י משרדים חדשים ,ברחוב ה ופר ותדהר באזור תעשיה רע ה ,מושכרים לפי ₪ 65- ₪ 60לרמת מעטפת ולפי  ₪ 85- ₪ 80ברמת גמר מלאה.
 -דמי שכירות חודשיים למקומות ח יה תת קרקעיים עים סביב  ₪ 440 - ₪ 350למקום ח יה.
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תחשיבים באומדן השווי
א .אומדן שווי ה כס לפי גישת ההשוואה )ב יין  D ,C ,B ,Aו + E -מרתף ,ומקומות ח ייה עיליים(:

בניין שימוש

A

סטטוס

מקומות
שטח
שווי למ"ר  /מקום
חניה
לשיווק
במ"ר ברוטו )עפ"י היתר( חניה

מושכר )רמת גמר מלאה  -לאחר
שיפוץ כללי(

7,186

₪ 10,750

₪ 77,250,000

פנוי  /שימוש עצמי )רמת מעטפת(

180

₪ 8,500

₪ 1,530,000

₪ 70,000

₪ 7,280,000

משרדים

רמת גמר מלאה

2,800

₪ 10,750

₪ 30,100,000

אחסנה

קומת מרתף  -ללא חלוקת פנים

1,064

₪ 3,000

₪ 3,192,000

משרדים

רמת גמר מלאה  -מושכר  +פנוי

18,255

₪ 10,750

₪ 196,240,000

מקומות חניה

מרתף בניינים  CוD-

₪ 70,000

₪ 25,410,000

401

₪ 6,000

₪ 2,410,000

20,380

₪ 11,250

₪ 229,280,000

98

₪ 6,000

₪ 590,000

משרדים

רמת גמר מלאה )*(

18,079

₪ 11,250

₪ 203,390,000

משרדים

רמת מעטפת )פנוי  +מושכר )**((

2,449

₪ 9,000

₪ 22,040,000

מחסנים

473

₪ 6,000

₪ 2,840,000

₪ 70,000

₪ 47,740,000

מקומות חניה עיליים )עפ"י היתר(

383

₪ 30,000

₪ 11,490,000

משרדים
מקומות חניה

B

C

104

מחסנים
D

E

סה"כ בש"ח ,לא
כולל מע"מ

משרדים

רמת גמר מלאה

מחסנים

363

682

מרתף חניה )עפ"י היתר בניה(

סה"כ שווי הנכס בגישת ההשוואה ,לא כולל מע"מ )במעוגל(

₪ 860,780,000

)*( לשטחים ברמת גמר מלאה ,וסף שטח ב וי של  1,422מ"ר שבגי ו חתם הסכם שכירות.
)**( עבודות השלמה לגמר מבוצעות על חשבון השוכר ,כאשר בתום תקופת השכירות והאופציות ש ית ו ) 5-10ש ים
 5 +ש ים וספות(.
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ב .אומדן שווי בגישת היוון ההכ סות:
ב 1.אומדן שווי שטחי משרדים )ב יי ים  D ,C ,Aו:(E -
שטחי משרדים
המושכרים בפועל
)בנינים  C, Aו(D-
)גמר מלא(

שטחי משרדים
פנויים  /שימוש
שטח משרדים
שטחי משרדים
שטחי משרדים
עצמי בבניין A
פנויים  /שימוש
)רמת גמר מלאה( פנויים בבניין  Dפנויים בניין E
עצמי בניינים A
)רמת גמר מלאה( )רמת מעטפת(
)ברמת מעטפת( )(2) (1

שטחי משרדים
מושכרים בפועל
בניין (3)E
)רמת גמר מלאה(

שטח במ"ר )עפ"י השטחים
לשיווק בפועל(

44,327

180

430

1,066

1,530

18,998

משקף דמי שכירות
ממוצעים למ"ר

62.71

50

60

68

55

65.2

דמי שכירות חודשיים לא
כולל אחזקה ולא כולל מע"מ

₪ 2,779,551

₪ 9,000

₪ 25,800

₪ 72,488

₪ 84,150

₪ 1,237,912

דמי שכירות שנתיים לא
כולל אחזקה ולא כולל מע"מ

₪ 33,354,612

₪ 108,000

₪ 309,600

₪ 869,856

₪ 1,009,800

₪ 14,854,938

7.00%

7.20%

7.20%

7.20%

7.20%

7.00%

₪ 476,490,000

₪ 1,500,000

₪ 4,300,000

₪ 12,080,000

₪ 14,030,000

₪ 212,210,000

שיעור היוון
דמי השכירות המהוונים
לצמיתות
סיכום ביניים

₪ 720,610,000

בניכוי הורדת תקופות
גרייס )(4
בניכוי עלויות התאמה
ששולמו ע"י המשכיר )(5
סה"כ שווי משרדים,
בגישת היוון הכנסות ,לא
כולל מע"מ ,במעוגל

)ָ(1
)( 2
)( 3
)( 5
)( 6

-₪ 200,000
-₪ 7,260,000

₪ 713,150,000

ב יין  180 –Aמ"ר פ ויים בקומת הקרקע.
דמי השכירות שית ו לשטח הפ וי של  430מ"ר הי ם בהתאם לדמי השכירות ששולמו בעבר ע"י השוכר שעזב
את ה כס .
בב יין  Eהושכרו  93%משטחי המשרדים )כולל קומה שהושכרה ברמת מעטפת בשטח של כ 1,422 -מ"ר,
בדמי שכירות של כ ₪ 52-למ"ר ,כאשר עלויות ההתאמה בוצעו ע"י השוכר( ובממוצע של כ ₪ 66 -למ"ר.
תקופות גרייס ש ית ה) ₪ 200,000 :גרייס לשלושה חודשים(.
בב יי ים  Dו E-הושכרו שטחי משרדים חדשים ,שבגין עלויות ההתאמה לטובת השוכר התחייבה
חברת אשטרום ,להשתתף בעלויות בסך כולל של  ,₪ 7,260,000אשר יופחתו באומדן השווי.
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ב 2.אומדן שווי ב יין  Bבשלמות )ללא כולל מקומות ח יה פ ויים שהתווספו לסעיף ב:(4.
שטחי משרדים פנויים
דמי שכירות חודשיים
בקומה א' )רמת גמר
המשולמים בפועל )בניין
מלאה( ) 1,400מ"ר,
 ,(Bקומת קרקע בלבד
קומה א' בשלמות( )*(
דמי שכירות חודשיים המשולמים בפועל לא
כולל אחזקה ולא כולל מע"מ
דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא
כולל מע"מ

שיעור היוון

סיכום ביניים
סה"כ שווי בניין  ,Bבגישת היוון הכנסות,
לא כולל מע"מ ,במעוגל

₪ 84,671

₪ 91,000

₪ 1,016,052

₪ 1,092,000

7.00%

7.00%

₪ 14,520,000

₪ 15,600,000

₪ 30,120,000

)*(  1,400מ"ר  ₪ 65 xלמ"ר =  ₪ 91,000לחודש.
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ב 3.אומדן שווי שטחי מחס ים וממ"קים:
שטחי מחסנים
מושכרים בפועל )כולל
בניין (E

שטחי מחסנים פנויים
)כולל בניין ) (Eאומדן
הח"מ(

שטח במ"ר

366

588

משקף דמי שכירות למ"ר

₪ 54

₪ 40

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה
ולא כולל מע"מ

₪ 19,862

₪ 23,520

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא
כולל מע"מ

₪ 238,344

₪ 282,240

7.20%

7.20%

₪ 3,310,000

₪ 3,920,000

שיעור היוון
סה"כ
סה"כ שווי שטחי מחסנים ,בגישת
היוון הכנסות ,לא כולל מע"מ ,במעוגל
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ב 4.אומדן שווי מקומות ח יה תת קרקעיות )כולל ב יין :( B
קרקעיים פנויים
מקומות חניה תת קרקעיים )בניניים ,E, D, C
 (Aכולל בניין B
שמושכרים בפועל
)אומדן(
)בניניים (E, D, C, A

1,320

4

מספר מקומות החניה

391

350

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה ולא כולל
מע"מ

₪ 515,743

₪ 1,400

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא כולל
מע"מ

₪ 6,188,916

₪ 16,800

7.20%

7.20%

₪ 85,960,000

₪ 230,000

משקף דמי שכירות למקום חניה

שיעור היוון
דמי השכירות המהוונים לצמיתות
סה"כ שווי מקומות חנייה תת קרקעיים,
בגישת היוון הכנסות ,לא כולל מע"מ ,במעוגל
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ב 5.אומדן שווי ח יות עיליות:
 383מקומות חניה עיליים
)עפ"י היתר( )מושכרים
בפועל(

מספר מקומות החניה עפ"י היתר

383

משקף דמי שכירות ממוצעים למקום חניה

170

דמי שכירות חודשיים לא כולל אחזקה ולא כולל
מע"מ

₪ 65,110

דמי שכירות שנתיים לא כולל אחזקה ולא כולל
מע"מ

₪ 781,320

שיעור היוון
סה"כ שווי מקומות חנייה תת קרקעיים ,בגישת
היוון הכנסות ,לא כולל מע"מ ,במעוגל
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ב 6.סיכום שווי ב יי ים )ב יין  D ,C ,B ,Aו + E -מרתף ,ומקומות ח ייה עיליים(,
בגישת היוון הכ סות )סעיפים ב  + 1ב  + 2ב  + 3ב  + 4ב  5בעמודים :(49-45
תיאור

סה"כ ,לא כולל מע"מ

שווי משרדים ,לא כולל מע"מ

₪ 713,150,000

שווי בניין  ,Bלא כולל מע"מ

₪ 30,120,000

שווי מחסנים ,לא כולל מע"מ

₪ 7,230,000

שווי חניות תת קרקעיות ,לא כולל מע"מ

₪ 86,190,000

שווי חניות עיליות ,לא כולל מע"מ
סה"כ שווי הנכס )בניינים  ,A,B, C, D , Eלרבות חניות מקורות
ועיליות( בגישת הייון הכנסות ,לא כולל מע"מ

₪ 10,850,000
₪ 847,540,000

ג .סה"כ שווי ב י ים  B ,A, C, Dו + E -מרתף ,מקומות ח ייה תת קרקעיים ועיליים ,בכפוף לשתי
גישות השומה:
סה"כ שווי הנכס הבנוי בכפוף לשתי גישות השומה ,לא כולל מע"מ
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ד .אומדן שווי המיוחס לרווח מחשמל לש ה ):(05/2020 – 06/2019

רווח חודשי מייצג )ממוצע( ) 05-2020 - 06-2019

₪ 238,744

רווח שנתי מייצג

₪ 2,864,926

שיעור היוון

9.00%

סה"כ

₪ 31,832,509

סה"כ שווי לא כולל מע"מ ,במעוגל

₪ 31,830,000

ה .אומדן שווי המיוחס לרווח מהכ סות מקומות ח יה למזדמ ים ):(01-12/2019

רווח חודשי מייצג )ממוצע( ) (*) (01-11/2019
רווח שנתי מייצג

₪ 360,000

שיעור היוון

7.25%

סה"כ

₪ 4,965,517

סה"כ שווי לא כולל מע"מ ,במעוגל

₪ 4,970,000

)*( בבדיקה שהחברה ערכה עולה כי קיימות הכ סות וספות המתקבלות בגין הכ סות ממקומות
ח יה למזדמ ים )מעבר להסכמי השכירות הקיימים בפועל( .הכ סות אלה לא הוצגו בעבר בפ י
הח"מ ולא הובאו בחשבון בשומות הקודמות .עפ"י תו י החברה גובה ההכ סות לש ת  2019הי ו
כ ₪ 44,000 -לחודש ,לא כולל מע"מ .ההכ סות כאמור כוללות הכ סות מח יון עילי צמוד,
המושכר ע"י אשטרום ואי ו מהווה חלק מ שוא חוות הדעת )ראה התייחסות לשטח כאמור
בעמוד מספר  16לחוות הדעת( .באומדן השווי הובא בחשבון ,חלק יחסי מההכ סות המזדמ ים
כאמור ,בשיעור של כ 70% -המהווה את חלקם של מקומות הח יה השייכים למתחם שוא חוות
הדעת ביחס לכלל מקומות הח יה בפועל )הכולל את מתחם הח יה הצמוד שאי ו מהווה חלק
מ שוא חוות הדעת(.
להלן תחשיב הכ סות חודשי:
) 70% x ₪ 44,000חלק יחסי בהכ סות( = כ ₪ 30,000 -לחודש לא כולל מע"מ.
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ו .סה"כ שווי ה כס לא כולל מע"מ:
סה"כ שווי בנינים  A,B, C, Dו + E -מרתף ,מקומות חנייה תת קרקעים
ועילים ,לא כולל מע"מ )סעיף ג'(

₪ 854,160,000

תוספת רווח מחשמל ,לא כולל מע"מ )סעיף ד'(

₪ 31,830,000

תוספת רווח ממקומות חניה למזדמנים )סעיף ה'(

₪ 4,970,000

סה"כ שווי הנכס ,לא כולל מע"מ ,במעוגל

₪ 890,960,000

ז .יתוח רגישות דו מימדית לשי וי בשיעור התפוסה ושי ויים בשיעור ההיוון בתחשיב היוון דמי
השכירות הבסיסיים )גישת היוון הכ סות(:

שיעור היוון משוקלל

6.90%

7.09%

7.25%

שווי הנכס בגישת היוון ההכנסות ,במעוגל

₪ 871,340,000

₪ 847,540,000

₪ 829,280,000
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הערכות שמאיות קודמות
ב כס שוא חוות דעת זו ערכו הערכות שמאיות קודמות כדלקמן:
מועד חוות
הדעת

מטרת חוות הדעת

הערכת השווי בש"ח לפי
שערים יציגים

סטייה מהערכת
השווי ה וכחית

30.06.2017

אומדן שווי שוק מקו ה למוכר
מרצון לצורך דווח בדו"חות
כספיים

₪ 787,440,000

+ 1.13%

31.12.2017

אומדן שווי שוק מקו ה למוכר
מרצון לצורך דווח בדו"חות
כספיים

₪ 798,020,000

+ 1.11%

30.06.2018

אומדן שווי שוק מקו ה למוכר
מרצון לצורך דווח בדו"חות
כספיים

₪ 804,270,000

+1.10%

31.12.2018

אומדן שווי שוק מקו ה למוכר
מרצון לצורך דווח בדו"חות
כספיים

₪ 820,550,000

+1.084%

30.06.2019

אומדן שווי שוק מקו ה למוכר
מרצון לצורך דווח בדו"חות
כספיים

₪ 826,840,000

+ 1.076%

31.12.2019

אומדן שווי שוק מקו ה למוכר
מרצון לצורך דווח בדו"חות
כספיים

₪ 897,240,000

0.99%

הערכה שמאית וכחית
המועד הקובע
לחוות הדעת

מטרת חוות הדעת

הערכת השווי

30.06.2020

אומדן שווי שוק מקו ה
למוכר מרצון לצורך דווח
בדו"חות כספיים

₪ 890,960,000
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ש ו מ ה:
בשים לב ל כס המהווה את "מגדלי הוד השרון" הכוללים שטחי משרדים ,אחס ה וזכויות ב ייה ,בגוש
 6574חלקה  ,277הממוקם בפארק הוד השרון ,אזור תעשיה ווה אמן ,הוד השרון ,לאופיו וכל שאר
תו יו כאמור ומפורט לעיל,
בהביאי בחשבון שוויים של כסים דומים ורלוו טיים,
ראה כסביר לאמוד את שוויה סביב ) ₪ 890,960,000שמו ה מאות ותשעים מיליון תשע מאות ושישים
אלף ש"ח( לא כולל מע"מ.
אומדן שווי ה כס הי ו במצבו ה וכחי בכפוף למחזיקים קיימים )שוכרים וכו'( וחופשי מכל חוב ושעבוד,
כון לתאריך חוות הדעת.
ה י מצהיר כי אין לי ע יין אישי ב כס ,או עם בעלי הזכויות ב כס או עם מזמין השומה.
הדו"ח הוכן עפ"י תק ות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית( ועפ"י הכללים המקצועיים של לשכת
שמאי המקרקעין בישראל.1998 ,
הערת הח"מ:
כון למועד חוות הדעת העולם וישראל מצאים בעיצומה של התפרצות מגפה ווירלית )קורו הCovid -
 .(19אורך המשבר ,עוצמתו וההשפעה על שווי המקרקעין עדין לא ידועה וחוות הדעת ה וכחית משקפת
עסקאות ו תו ים קודמים למגפה שטרם משקפים את ההשפעה של מגפת הקורו ה.
ובאתי על החתום,

"שומה זו הוכ ה עבור מזמי ה ולמטרתה בלבד .אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך
עליה לכל מטרה אחרת .השימוש בשומה אסר על כל צד שלישי שהוא אשר אי ו המזמין ועורך השומה
לא יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור".
המסמכים המתוארים בחוות הדעת הי ם רק העתק/צילום של המסמכים ,אלא אם צויין כי הוצג מסמך
המקורי.
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