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 2022בינואר,     31

 21/25829    : דו"ח

 ד לכבו

 חברת א.ש אוסטרליה ישראל החזקות בע"מ 

 

 2021לשנת    4Qדווח לרבעון 

 3760עפ"י תכנית   23בניין משרדים ותעשייה, מגרש 

 30243בגוש   108חלק מחלקה 

 "הר החוצבים", ירושלים  יהיאזור תעש,  17רחוב הרטום 

 

בנכס  " חברת א.ש אוסטרליה ישראל החזקות בע"מ "לשינויים בשווי זכויות חברת   ולהלן התייחסותנ 

מועד קובע  ל  נכון  ,+ מע"מ₪  58,900,000על סך  31/1/22 מיום ג'  25829תנו מס'  הנדון, הכלול בשומ

1/8/21. 

לא חל  אנו בדעה כי  , םאת הגורמים הרלוונטיי שבחנולאחר בהתאם להצהרת בעלי הזכויות בנכס ו

למועד הקובע   ביחס לשווי שנקבע בחוות הדעת הקודמת 31/12/21ליום שינוי מהותי בשווי הנכס 

1/8/21. 

אנו מסכימים כי חוות דעתנו תפורסם ותיכלל )לרבות על דרך ההפניה( במסגרת הדוחות הכספיים  

 יפורסמו לציבור.    , אשריה ישראל החזקות בע"מחברת א.ש אוסטרל ו/או דוחות הצעת מדף של 

, אנו  2003- בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשס"ג

מאשרים בזאת, לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך  

   על הסכמתנו זו.
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2022    ,ינוארב 31  
   'ג20/25829   דו"ח

 

 לכבוד 

 בע"מ החזקות  ישראל אוסטרליה א.ש חברת 

 

 "מקיפהמקרקעין שומת "

 3760עפ"י תכנית   23בניין משרדים ותעשייה, מגרש 

 30243בגוש   108חלק מחלקה 

 , ירושלים "חוצביםההר " יהיזור תעשא  ,17ב הרטום רחו

 

 וגילוי פרטים מטרת חוות הדעת .1

 מטרת חוות הדעת ומועד קובע לשומה  1.1

הננו מגישים בזאת חוות דעת מקצועית לעניין שווי זכויות    מנכל החברה,  ,קרישא   השלומלבקשת מר  

" בכפוף לעיקרון ולשיקולי השימוש המיטבי,  AS-ISלמצבם "   החברות במקרקעין במועד הקובע, בהתאם

דיווח    לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה לצורך קביעת השווי ההוגן של הנכס כמשמעותו בתקן

)  -  13כספי בינלאומי   נדל"ן    -  40( ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי  IFRS 13מדידת שווי הוגן 

  (.IAS40להשקעה )

 של מועצת שמאי המקרקעין.   17.1חוות דעת זו נערכה על בסיס עקרונות תקן 

 

 . 01/08/2021 -מועד קובע לשומה 

 

  מימוש וההערכה מתייחסת לערכים ללא מע"מ. לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי 

  הנכס הוערך על בסיס ערך השוק עפ"י המוגדר בתקנים הבינלאומיים כדלקמן:

למוכר   ברצון  קונה  בין  לשומה  הקובע  למועד  בנכס  זכויות החברה  בגין  יושג  המחיר המשוער, אשר 

המתייחס   המידע  מלוא  הצדדים  לשני  כאשר  בשוק,  סביר  זמן  לאחר  העסקה  מרצון,  וכאשר  לנכס 

  מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם מיוחדים, לרבות מכירה כפויה. 
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 גילוי פרטים 1.2

  .  2021  אוגוסטבחודש נציג החברה ידי  -חוות דעת זו הוזמנה על .1.2.1

וכן הסכמתי כי חוות    ההנני נותן הסכמתי כי חוות דעתי זו תצורף לדוחות הכספיים של החבר

  דעת זו תפורסם לציבור. 

ולא    1999  -)א( לחוק החברות התשנ"ט    222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף  

 . 1968  -פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח -בעבירה על

 

  שם המומחה: זרניצקי יוסף .1.2.2

 פרטי השכלה וניסיון מקצועי:

 פקולטה להנדסת בנין. סיים את הטכניון בחיפה ב 1959בשנת 

עבד כמהנדס בחברה לבניין ועבודות ציבוריות מיסודו של    15/9/70עד לתאריך   1/1/60מתאריך  

  "סולל בונה". 

  . 0096, רישיון מס' 1970הוסמך כשמאי מקרקעין בינואר 

  בעלים של משרד לשמאות מקרקעין והנדסה אזרחית.  15/9/70החל מתאריך 

  כיו"ר אגודת שמאי המקרקעין.כהן  1990-1983בשנים 

 מכהן כיו"ר וממייסדי האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל.  2003החל משנת 

 

  שם המומחה: זרניצקי רון

  פרטי השכלה וניסיון מקצועי:

  תואר ראשון ותואר שני במשפטים, אנגליה.

  אביב. -דין תל-התמחות עד לקבלת רישיון עריכת דין, ש. הורוביץ ושות', עורכי 

  .   1995הדין משנת - חבר בלשכת עורכי 17882רישיון עריכת דין מס' 

  אביב.-לימודי תעודה בשמאות מקרקעין באוניברסיטת תל

 התמחות עד לקבלת רישיון כשמאי מקרקעין במשרד אינג' יוסף זרניצקי, מהנדסי בנין ושמאי

  אביב. -מקרקעין, תל

 , חבר בלשכת שמאי המקרקעין בישראל. 1/9/1998מיום    696מס'  רישיון שמאי מקרקעין מוסמך  

תל זרניצקי,  יוסף  אינג'  מקרקעין  שמאי  משרד  של  בפועל  ומנהל  מקרקעין   אביב.-שמאי 

 

 : ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים שמאיים מדווחים .1.2.3

ון: נכסים  למעריך השווי ניסיון בעריכת חוות דעת לחברות ציבוריות שונות ולנכסים מגוונים כג 

 מסחריים, בנייני משרדים, בתי מלון, תחנות תדלוק, מגורים וכו'. 

 

  יחסי תלות ושכ"ט  .1.2.4

מזמין  הריני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנישום, כי לא קיימים כל יחסי תלות ביני ובין  

וכי לא קיימת כל תלות בין תוצאת חוות הדעת לתנאי ההתקשרות ביני ובין מזמין    חוות הדעת 

 חוות הדעת, לרבות אי התניית שכר טרחתי בתוצאת חוות הדעת. 
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  הסתמכות על מומחים ויועצים .1.2.5

נתוני   על  הסתמכות  למעט  אחרים,  ומומחים  יועצים  על  הסתמכות  ללא  נערכה  הדעת  חוות 

 .  ע"י החברה הסכמי שכירות, כפי שנמסרו 

 

  כתב שיפוי  .1.2.6

כי החברה מתחייבת לשפות    הקובע, בין היתר, לצורך הכנת השומה התקבל כתב שיפוי מהמזמין  

את השמאי או מי מטעמו )ממשרד אינג' זרניצקי יוסף(, בגין כל נזק או הוצאה אשר תיגרם להם  

הדעת.  חוות  לעניין  החברה  ע"י  שגוי  מידע  העברת  בעקבות  כנגדם  שתוגש  תביעה     בשל 

 

 ביקור במקום .2

 . 17/8/21 ביום ,שמאי מקרקעין ,רז אברהםביקור במקום נערך ע"י 

 הביקור נערך בליווי מר יוסף קימל מטעם חברת אוסטרליה ישראל. 

 

 פרטי הנכס .3

 קומות מרתפים 3קומות מעל   4בניין משרדים ותעשייה בן  : מהות הנכס 

 30243 : גוש 

 )חלק(  108 : חלקה 

 מ"ר  3,832 : ם שטח רשו

 3760מס' עפ"י תכנית  23 : מס' מגרש 

 מ"ר  3,819 :   נטו שטח 

 . 5.4  מ"ר ברוטו )עילי+ תת קרקעי( עפ"י היתר, כמפורט בסעיף  10,766 : בנוי שטח 

 , כמפורט בפרק המשפטי. 2042אוקטובר חכירה מהוונת עד ל : זכויות 

 , אזור התעשייה הר חוצבים, ירושלים. 17רחוב הרטום  : מיקום 

 עפ"י כתובת עירונית, תשריטים ותצלום אוויר.  : זיהוי 
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 תיאור הנכס והסביבה  .4

 כללי  4.1

מ"ר(, ממוקמת    3,819מ"ר )בשטח לחישוב זכויות של    3,832, בשטח רשום של  30243בגוש    108חלקה  

 , א.ת הר חוצבים ירושלים. 17ברחוב הרטום 

דו  י באזור התעשייה,  )מהווה כביש טבעת   פונה בחזית רחבה לכיוון רחוב הרטוםהחלקה דמוית מעוין,  

בין רחוב שדרות  סיטרי עם מדרכות סלולות אבן משתלבת ומפרצי חניה משני צדדיו. הרחוב   מקשר 

 (. גולדה מאיר בדרום ובהמשכו מערבה מתחלף לרחוב קרית המדע

הינ  החלקה  טופוגרפיית  הרטום  רחוב  ברובה.  למערב,  מישורית  ממזרח  יורד  בשיפוע  שהחלק  ו  כך 

 מדרגות. 10-המערבי של החלקה הוגבה ממפלס הרחוב בכ 

 . 4.3, כמפורט בסעיף קומות מעל מרתפי חניה 4בניין תעשיית בן בתחום החלקה 

 להלן סימון החלקה על רקע תצלום אוויר: 

 

 להלן גבולות החלקה: 

 "REDתע"י הידוע כ"מגדל מגדל מעברו   חזית לרחוב הרטום : מצפון 

 , בתחומה בנוי בניין "אינטל".116צלע משותפת עם חלקה  : מדרום

 , בתחומה בנוי מבנה מפעל התרופות "רפא" 193צלע משותפת עם חלקה  : ממזרח 

חלקה   : ממערב  עם  משותפת  בניין  139צלע  בנוי  בתחומה  ותע"י,  למשרדים  הידוע    בשימוש 

 . כ"בית בינת"
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 הסביבה  4.2

דונם וממוקם    530- כ  בשטח כולל שלעל קרקע  " משתרע  הר חוצביםיה הידוע בשם "יהתעש   פארק

 .  סנהדריהשל העיר ירושלים, מערבית לשכונת  יםמערבי-הצפון  ייםבשול

הה שנות  בתחילת  הוקם  ידע  70-פארק  עתירות  לתעשיות  אזור  של  הפיתוח  כאתר  וטכנולוגיה  ' 

 בירושלים.

ה שנות  ידע  90-בתחילת  עתירות  תעשיות  לפיתוח  כאזור  ירושלים  להגדרת  העיקרון  קביעת  עם   '

וטכנולוגיה )אזור התעשיה מסווג כאזור פיתוח א' לצורך מתן הטבות עפ"י החוק לעידוד השקעות הון(,  

ירוש לפיתוח  הרשות  יזמה  כך  ולשם  התעשיה  פארק  את  להרחיב  הצורך  שלבים  נוצר  שלושה  לים 

ו ג'  ב',  ירושלים    - נוספים  לפיתוח  הרשות  ידע.  עתירות  תעשיות  מבני  והוקמו  נבנו  שבמרביתם  ד' 

משמשת כגוף המתכנן והמפתח של פארק התעשיה ובנוסף מהווה הגורם המסייע ליזמים בכל תהליך  

 הקצאת הקרקע.  

  עובדים.  10,000  -פארק הינו כמ"ר ומספר המועסקים ב  400,000  -עד היום נבנו בפארק התעשיה כ

נוספים   והרחבה  פיתוח  בתנופת  נמצא  הפארק  שטחים  כיום  הקרובות  בשנים  להבנות  כשצפויים 

   .נוספים

ידע,  מה  יהתעשי   פארק עתירת  נקיה  ותעשיה  טק  היי  מוקד  רבים  ההווה  ומפעלים  חברות  מאכלס 

 .", "מדינול" ועודומריקס "א ,Cisco ",מעבדות רפא", "אינטל", "מובילאיי וביניהם: "

  קומות.   19קומות, למעט מגדל משרדים חדיש בן  7-1המבנים באזור התעשיה בני  

  ה מנוהל ע"י עמותה המייצגת את מרבית המפעלים והחברות באזור. יאזור התעשי

משותפים. ושטחים  בתשתיות  טיפול  אחזקה,  שוטף,  ניהול  דמי  באחריותה  גובה   העמותה 

 . ורמים במתחםניהול מחברות / ג

 

ר,  בין הית  ,קירבתו לצירי תנועה מרכזיים, הכוללים  נוכח טובה מאוד    לפארקהנגישות התחבורתית  

ירושליםאת   בעיר  עורק ראשי  גולדה מאיר המהווה  כן מתוכ   שדרות  נוספת לאזור  )כמו  כניסה  ננת 

כביש    1מספר    , כבישאל רחוב המרפא(גולדה מאיר  התעשיה באמצעות מעבר תת קרקעי שיקשר משד'  

שדרות מנחם בגין המהווה ציר תנועה  ו  חוצבים-ירושלים" אשר עובר בסמוך ממערב להר-אביב -"תל

 מהיר המחבר בין דרום העיר לצפון העיר ירושלים. 

, מתוכנן מקטע "הקו הכחול" של  העובר בסמוך לאזור התעשיה  בנוסף, בתוואי שדרות גולדה מאיר

 תחנות להעלאת והורדת נוסעים.  4העתיד לכלול הרכבת הקלה בירושלים,  

רמת הפיתוח בפארק התעשיה גבוהה וכוללת כבישים רחבים עם נטיעות עצי נוי ותשתיות מים, חשמל,  

  ביוב ותקשורת. 
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 של הסביבה: צילום אווירע"ג "הר חוצבים" פארק התעשיה  תשריטלהלן  

 
  

כניסה נוספת מתוכננת   נשוא השומה 
)תת קרקעית( משד'  

 גולדה מאיר

"מגדל 
 מובליאיי" 

"מגדל 
 גט"י"
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 נשוא השומה תיאור   4.3

והינו בשטח    1996הוקם מבנה תעשייתי אשר נבנה עפ"י היתר בניה משנת    108כאמור, בתחום חלקה  

 מ"ר. 10,766-כולל של כ 

ואלמנטים מאלומיניום דקורטיבי )המבנה מחופה אבן    קיר מסךבניין בנוי שלד בטון מזוין בשילוב  ה

   עם יריעות ביטומניות. בטוןגג שטוח מ נסורה בחלקו(, ה

בן   מעל    4המבנה  הבנויות  טכני,  גג  וקומת  עיליות  הכוללים  3קומות  בשימושים  מרתפים,    קומות 

 . שטחים טכנייםשטחי אחסנה ו משרדים, אולמות ייצור, מעבדות,

( כמו כן, גרעין  2לקומה    - 1)מובילה מקומת מרתף    מערבי הכולל גרם מדרגות ומעלית משא גרעין  בבניין  

ו מדרגות  גרם  הכולל  נוסעים    2-מזרחי  מרתף  מעליות  מקומת  העליונות(.    - 3)מובילות  בכל  לקומות 

 . וממ"ק  אגפי שירותים ושטחים טכניים ,בסמוך לגרעיניםקומה, 

 

מ"ר בחלק המזרחי של    275ייצור ואחסנה )למעט שטח של  בחלוקה לאולמות    2קומת הקרקע וקומה  

שימשה בעבר למשרדי הנהלת חברת גמאטרוניק )כיום    1המושכר בשכירות חופשית(, קומה    2קומה  

מושכרת בשלמות לשוכרים שונים בשכירות חופשית בשימושי היי טק )כמפורט בסעיף    3פנויה(, קומה  

6.4.) 

 לחניון ושטחים טכניים. קומות המרתף הינן בשימוש  

 

,  )בקומות המרתף ובקומת הקרקע(  מערכות מרכזיות שונות הכוללות, בין היתר, ספרינקלרים  בבניין

  וכיוצ"ב.   )בחלק מהקומות( רכזות אש, גלאי עשן, מצלמות במעגל סגור

 

מגוננות  עם אדניות  ת כניסה מרוצפת  הצפון מזרחי של החלקה, רחב  קבחזית הבניין לרחוב הרטום, בחל

)בתחומה    10-המוגבהת ממפלס הרחוב בכ עילית  נכים(  3מדרגות, שטח חניה  וחניית  עם שער    חניות 

כמו כן, בקצה הצפון   ורמפת ירידה לחניון הבניין )בכניסה לחניון שער ביקורת חשמלי(. ביקורת חשמלי

 מזרחי של החלקה מבנה חדר שנאים. 

 , בכניסה שער פלדה. דחסניות אשפה וכיוצ"בטעינה, בעורף המבנה, חצר תפעולית עם רמפת פריקה ו

 גדר ברזל. /בהיקף החלקה חומת אבן  

 

  



 

  46מתוך  10עמוד 
 

 :התפלגות השטח נשוא השומה ורמת הגמרלהלן  

קומה
שטח 

במ"ר
רמת גמרתיאור

מרתפים 

1-3
     4,821 

קומות המרתפים הינם בשימושי חניה ושטחים טכניים. הגישה לכלי 

רכב מתאפשרת דרך רמפת ירידה מרחוב הרטום, כשהגישה להולכי 

רגל מתאפשרת דרך גרם מדרגות/ מעלית בגרעיין.

בקומות המרתפים מסומנות 133 מקומות חניה, כשעפ"י היתר סה"כ 

121 מקומות חניה עפ"י היתר, בהתפלגות כדלקמן:

P1- עפ"י היתר 47 מקומות חניה מסומנים, בשטח מקום חניה אחד 

נבנה מחסן שלא עפ"י היתר. בפועל מסומנים 52 מקומות חניה.

P2- עפ"י היתר 46 מקומות חניה, בפועל מסומנים 52 מקומות חניה.

P3- עפ"י היתר 29 מקומות חניה )תואם מצב בפועל(.

רצפת בטון מוחלק, סימוני חניה, ספרינקלרים, תאורה פלורוסצנטית.  

גובה פנים בקומות 2-, 3- הינו כ- 2.8 מ'

גובה פנים בקומת מרתף 1- הינו כ-3.45 מ'

 1,752     קרקע

הקומה בחלוקה ללובי כניסה עם עמדת שומר, שטחים טכניים, ממ"ק 

וחדר שירותים בגרעינים, ביתרת השטח אולמות אחסנה וייצור. 

קומת הקרקע פנויה, כשנדרשות עבודות הכשרה והתאמה לשוכר 

פוטנציאלי.

סטנדרט הגימור בחללים הציבורים הינו בסיסי וכולל בין היתר, ריצוף קרמי, 

חיפוי אבן בקירות, תקרה מונמכת, תאורה דקורטיבית וכיוצ"ב.

באולמות הייצור ובשטחי האחסנה המצב הפיזי ירוד ונדרשות עבודות 

התאמה לשוכרים פוטנציאליים.

גובה פנים כ-3.45 מ'

1     1,785 

קומת משרדים. 

בעבר שימשה הקומה כקומת משרדי הנהלה, כשבקצה המזרחי של 

הקומה אולם חדר אוכל. כיום הקומה פנויה.

במרכז הקומה, פטיו פנימי.

סטנדרט הגימור בקומה הינו בסיסי ותואם סנטדרט גימור לשטחי משרדים 

הכולל, בין היתר, פרקט סינטטי ברצפה, תקרה מונמכת עם תאורה 

דקורטיבית, מערכת מיזוג אוויר מיני מרכזית, חלוקה לחדרי משרד עם 

מחיצות גבס, בפתחים מסגרות אלומיניום.

בקומה מערכת גילוי אש, טלויזיה במעגל סגור.

גובה פנים כ-2.5 מ' מתקרה מונמכת.

2     1,210 

הקומה בחלוקה לאולמות ייצור, פנויה למעט שטח של 275 מ"ר 

המושכר בשכירות חופשית ממנו יציאה למרפסת מקורה.

מהחלק הצפוני של הקומה יציאה למרפסת גג.

כמו כן, בקומה מרפסת מערבית לא מקורה בשטח של כ-107 מ"ר.

סטנדרט גימור בשטח המושכר ראה הינו בסיסי וכולל, תקרה מונמכת עם 

תאורה פלורוסנטית, מיזוג אוויר במזגנים עיליים, חיפוי PVC ברצפה, 

חלוקה לחדרים עם קירות גבס. 

גובה פנים כ-2.5 מ' מתקרה מונמכת.

סטנדרט הגימור בשטחי הייצור ראה לעיל.

גובה פנים כ-3.45 מ'

הקומה מושכרת בשלמות לשוכרים שונים בשימושי משרדים/ היי טק. 1,130     3

סטנדרט הגימור בקומה הינו בסיסי ותואם סנטדרט גימור לשטחי משרדים 

הכולל, בין היתר, פרקט סינטטי/ ריצוף קרמי ברצפה, תקרה מונמכת עם 

תאורה דקורטיבית, מיזוג אוויר, חלוקה לחדרי משרד עם מחיצות גבס/ 

זכוכית, בפתחים מסגרות אלומיניום, דלתות עץ.

גובה פנים כ-2.5 מ' מתקרה מונמכת.

גג טכני 68          גג

  10,766   סה"כ

 

 : ריכוז שטחים לשיווק

שימושקומה
שטח ברוטו לפי 

היתר/ מקומות חניה

שטח לשיווק/ מס' 

מקומות חניה
הערה

קרקע
מחסנים ואולמות 

ייצור
                      1,658                       1,658 

 1,758                       1,758                      משרדים תע"י1
הקומה בגמר 

משרדים

 55                            110                         פטיו1

 1,183                       1,183                      משרדים תע"י2

מרבית שטח הקומה 

ברמת מעטפת, 

כשנדרשות עבודות 

התאמה לשוכרים

 310                          620                         מרפסות2

 1,103                       1,103                      משרדים תע"י3

 121                          121                         מקומות חניהמרתף 1-3
בפועל מסומנים 133 

  מקומות חניה
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 להלן צילום חזית המבנה:

 
 

 :)תמונה מייצגת( קומת מרתף
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 צילומי פנים )שטחים מאוכלסים תמונות מייצגות(:
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 )קומת משרדי הנהלה לשעבר(:  1קומה 

   

 

 אולמות אחסנה / ייצור )שטחים פנויים(:
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 מצב תכנוני  .5

 להלן תכניות בנין עיר רלוונטיות:  5.1

- , חלה על שטח של כ5/11/92מיום    4053, אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 3760תכנית מס' במ/ 5.1.1

 דונם, הכולל בין היתר את השטח נשוא השומה.  180

בינוי,   והוראות  בניה  בין מטרות התכנית, הרחבת אזור התעשייה הר חוצבים, קביעת אחוזי 

 התווית דרכים וכיוצ"ב. 

 

 בייעוד לאזור תעשייה. 23מגרש   מהווה את)חלק(  108בהתאם לתשריט התכנית, חלקה 

 להלן חלק רלוונטי מתשריט התכנית: 

 
 

 להלן הוראות רלוונטיות לנשוא השומה:

שבתחום    150%  - זכויות בניה  הבניה  שטחי  כל  את  כוללים  והם  נטו  מגרש  משטח 

חניה תת קרקעית בהתאם לתקן, מקלט    מעטפת   הבניין, למעט שטח 

 תקני וחדר טרפו'. 

וצדדי  - בניין קווי   קידמי  בניין  אחורי  3  -קו  בניין  קו  האמור,    4  - מ',  למרות  מ'. 

קו   יהיה  וצדדית  קדמית  בחזית  תמך  קירות  דירוג  מחויב  בו  במקרה 

  מ' מקיר התמך העליון ביותר.  3הבנין בנסיגה של 

 מ' ממפלס פני הקרקע הסופי.   15לא יעלה על  -   גובה בניה

 ם בהתאם לתנאים הבאים:  שימושים תעשייתיי - שימושים 

   לא יותרו מפעלים המחזיקים בכימיקלים, רעלים מסוכנים )דליקים, נפיצים

 וכו'( ברמה המסכנת את הציבור במקרה של תקלה.  

  .לא יותרו מפעלים המוסיפים לרמת המזהמים מעבר לתקנים המקובלים 

מס'    התכנית  כי באזור התעשייה  2787ותכנית מס'    2787כפופה להוראות תכנית  נקבע  א', בהן 

 - איחוד מגרשיםיוקמו מפעלים הקשורים לתעשיות עתירות מדע.

 יותר באישור הוועדה המקומית והמחוזית.  
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 תנאים  

בעיריית    - להיתר בניה  הסביבה  לאיכות  האגף  אישור  הוא  בניה  היתר  למתן  תנאי 

   ירושלים.

התכנית   -  בשטח  בניה  היתרי  להוצאת  וכתנאי  זו  תכנית  אישור  לאחר 

מערכת   לכל  מפורט  תכנון  חשבונם  ועל  התכנית  מגישי  ידי  על  יודגש 

פתרונו גם  יכלול  המפורט  התכנון  ותאורה    ת הכבישים.  ביוב  ניקוז, 

 לאישור אגף הדרכים. 

ביצוע הדרכים, כולל התשתית, יהיה על ידי מגישי התכנית ועל חשבונם   - 

 בפיקוח אגף הדרכים.  

אלה, -  מקורה    במגרשים  תהיה  האחורית  בחצר  שתבוצע  פעילות 

 ומוסתרת מאזור המגורים. 

 בקשה להיתר תכלול תכנית פיתוח. - 

בעית מרובעת  כל הקירות החיצוניים של הבנינים ייבנו או יצופו אבן ט  - חיפוי חוץ 

 ומסותתת. יותר שילוב של מתכת וזכוכית.  

 מפלס  

הסטיה  - קרקע סופי  ומרווח  הסופי  הקרקע  בתחום    מפלס  יהיה  מגרש  בכל  ממנו 

בקווים אלכסוניים לגבי כל   1המפלסים המסומן בחתכים שבנספח מס' 

 מגרש ובכפוף לתנאים המפורטים בתכנית.  

הוועדה המקומית תהיה רשאית לעכב מתן היתרי בניה בשטח, אלא אם   - חניה פרטית 

בהתאם   לדעתה,  הדרושים  פרטית  חניה  מקומות  קיימים  כי  תשתכנע 

 החניה לבניינים שיוקמו בשטח.  לתקן 

פתרונות התנועה והחניה יאושרו על ידי האגף להסדרי תנועה בעיריית   -

 ירושלים כתנאי למתן היתר בניה.  

"מחבית"   - בגודל  עצים  יינטעו  מקורים  שאינם  חניה  מגרשי  בתחום 

 מ"ר חניה.   50בצפיפות שלא תפחת מעץ לכל 

והקשיה, - שלילה  תכנית  הכוללת  החניה,  נפרד    תכנית  בלתי  חלק  תהיה 

 מהבקשה להיתר בניה. 

 ה תקינה של כלל שטח התכנית. קתוקם חברת אחזקה מיוחדת לשם אחז  - חברת אחזקה 
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, מהווה תכנית מתאר  15/1/04מיום    5264, אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  5166תכנית מס'   5.1.2

 מקומית לעיר ירושלים ובין מטרותיה לקבוע תקן חניה בעיר.  

 

 היתר, נקבע בהוראות התכנית תקן חניה למסחר, משרדים ותעשייה עתירת ידע, כדלקמן: בין 

תקן חניההיקף השטח לבניהשימוש

חניות מכל הסוגים ומרכזי קניות 

1:25שכונתיים עד 2,000 מ"ר

עבור תוספת שטח מ-2,000 מ"ר 

1:25ועד 10,000 מ"ר

עבור תוספת שטחים מעל 

10,0001:30 מ"ר

1:35משרדים מכל הסוגיםמשרדים

1:35תע"י עד 10,000 מ"ר

עבור תוספת שטחים מעל 

10,0001:35 מ"ר

1:70מלאכה ותעשייה

1:300אחסנה

מסחר

תעשייה

 

 

 "הקו הכחול" של הרכבת הקלה בירושלים  -  0178129-101תכנית   5.2

בי.פ.   תוקף  למתן  פורסמה  אשר  ל"קו  09/08/2018ביום    7908התכנית,  מסילה  רצועת  לקבוע  נועדה   ,

ותת עיליות  תחנות  מיקום  לרבות  הקלה,  הרכבת  של  שנועדו  -הכחול"  הנדסיים  ומתקנים  קרקעיות 

 להפעלתה. 

"הקו הכחול" של הרכבת הקלה בירושלים מהווה חלק ממערך התחבורה העירוני של העיר ירושלים ושל  

 .29/1מערך הרכבת הקלה אשר אושר במסגרת תמ"מ  

, הממוקמת בצפון העיר, עם מרכז העיר. ממרכז העיר ממשיך  הקו המתוכנן נועד לחבר את שכונת רמות

 הקו בשתי שלוחות המחברות בין מרכז העיר לבין השכונות גילה ומלחה. 

 

לאזור  ובכניסה  מאיר  גולדה  שדרות  דרך  לעבור  מתוכנן  הרכבת  תוואי  התכנית,  לתשריט  בהתאם 

 התעשייה דרך רחוב הרטום.

 מון מיקום נשוא השומה + תחנות מוצעות: להלן קטע רלוונטי מתשריט התכנית וסי 
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 22כביש מס'  - (0510263-101תכנית מופקדת בתנאים )מס'  5.3

 . 2/7/19מיום  8323התכנית הופקדה בתנאים בוועדה המחוזית לירושלים ודבר הפקדתה פורסם בי.פ. 

)רחוב יגאל    9התכנית חלה ממזרח לנשוא השומה ומטרתה, הקמת דרך חדשה שתחבר בין כביש ארצי מס'  

 ידין( לשדרות גולדה מאיר, כולל גשר מעל נחל צופים.  

 כמו כן, התכנית כוללת הוראות להקמת מבנים למטרות ציבור ותחבורה בסמוך לשד' גולדה מאיר. 

מה לכיוון דרום באמצעות גשר וכביש שמתחבר לדרך גולדה  התכנית מסדירה את המחלף שבין רמת של

 מאיר כולל זרוע של הכביש לכיוון מערב ליצירת כניסה צפונית חדשה לאזור התעשייה הר חוצבים.  

 החיבור החדש ישפר את הנגישות בין שכונות המגורים ואזור התעשייה הר חוצבים. 

 

 היתרי בניה  5.4

 : של עיריית ירושלים הבנין הסרוק של הנכס באתר ההנדסיבתיק  שאותרולהלן היתרי בניה 

 

 . , ניתן לביצוע עבודות חפירה24/1/1995, מיום 37880היתר בניה מס'  5.4.1

 חדש.  , התיר הקמת בניין תעשייתי25/4/1996, מיום 40055היתר בניה מס'  5.4.2

יים וחדר  , התיר שינויים בגובה המבנה, שינויים פנימ26/2/1998, מיום  43148היתר בניה מס'   5.4.3

 שנאים בבניין תעשייתי. 

 

 : 43148להלן ריכוז שטחי הפרויקט עפ"י תכנית היתר 

מקלט
מתקנים 

ומערכות טכניות
סה"כחניה

P3     870.23      870.23          870.23 

P2               37.70   1,869.92   1,907.62       1,907.62 

P1               70.60   1,972.91   2,043.51       2,043.51 

 1,751.96       94.00        67.00                27.00    1,657.96  קרקע

1  1,758.24    27.00        27.00       1,785.24 

2  1,182.90    27.00        27.00       1,209.90 

3  1,102.88    27.00        27.00       1,129.88 

 67.70            67.70        67.70               גג

 10,766.04     5,064.06   4,713.06   243.00              108.00  5,701.98  סה"כ

 5,944.68       242.70        -             134.70              108.00  5,701.98  עילי

 4,821.36       4,821.36   4,713.06   108.30                -            -            תת קרקעי

שירות במ"ר
עיקרי + 

שירות במ"ר
קומה

עיקרי 

במ"ר

 

 

 . 5.3תשריטי הקומות ראה סעיף   הערה:
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 פוטנציאל תכנוני  5.5

עתירת ידע לצד משרדים, כשחברות רבות בעלות    באזור התעשייה הר חוצבים, עיקר השימושים כיום לתעשיה

 זכויות במתחם פועלות להגדלת זכויות הבניה באמצעות קידום תכניות מפורטות. 
 

 להלן מס' תוכניות מפורטות שאושרו באזור התעשיה: 

 :0523902-101תכנית מס'   - מגדל אינטל  ▪

,  30242בגוש    27, וחלה בתחום חלקה  01/04/2019ביום    8180.  התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ

קומות    24מגדלים בני    2. מטרת התכנית הקמת  10דונם, רח' המרפא    38.118בשטח רשום של  

מ"ר )מתוכו    94,494קומות הכולל קומת קרקע מסחרית, בשטח עיקרי עילי של    5ומבנה נוסף בן  

 (. 3מ"ר )משקף רח"ק   23,623מ"ר למסחר( ושטח שירות עילי של  2,000

 : 0389452-101תכנית מס'    -מגדל מובילאיי  ▪

, בשטח  30539בגוש  31, חלה על חלקה 27/05/2018ביום  7813התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

דונם, פינת שד' גולדה מאיר ורח' שלמה )מומו( הלוי. התכנית משנה ייעודי קרקע    12.234רשום של  

לתעש  מיוחד  של  מאזור תעשיה  בגובה  מגדל  הכולל  ומטרתה הקמת קמפוס  ידע,  עתירת    30יה 

- קומות חניון תת  8קומות לתעשיה עתירת ידע, וזאת מעל עד    10קומות ומבנים נוספים של עד  

מ"ר, בהיקף של    12,220בשטח קרקע של    100רקעי. התכנית מקנה זכויות לתעסוקה במגרש  ק

 (.4.95עילי )משקף רח"ק מ"ר שירות  15,000-מ"ר עיקרי עילי ו   45,500

 :0374207-101תכנית מס'  -מגדל הגן הטכנולוגי  ▪

,  30241בגוש    211, חלה בתחום חלקה  09/04/2018ביום    7755התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ.  

דונם, רח' קריית המדע פינת שד' גולדה מאיר. בין מטרות התכנית, הריסת   18.475בשטח רשום של 

מגרש בתחום  קיים  של    101  מבנה  קרקע  בשטח  צפוני  מגדל    4,965)מגרש  הקמת  לצורך  מ"ר( 

קומות מרתף,    6קומות הכולל קומת מסחר בחזית, מעל    4קומות ומבנה צמוד בן    25לתעסוקה בן  

 למגרש(. 7.9מ"ר שירות עילי )משקף רח"ק   10,300-מ"ר עיקרי עילי ו  28,970בשטח מוצע של 

   

באזור התעשייה, בכפוף   סמוכותחלקות בקיים פוטנציאל תכנוני להגדלת זכויות כפי שאושר  למגרשיובהר כי 

אולם, לאור העובדה כי טרם הוחל בקידום   להכנת ואישור תב"ע נקודתית ותשלום דמי היתר והיטל השבחה.

א בחשבון  הובלא  בשלב זה,  תכנית נקודתית כאמור, כמו גם לאור חוסר הוודאות בהיקף הזכויות שיאושר,  

 בגין פוטנציאל להגדלת זכויות בניה בתב"ע נקודתית.שווי תוספת 
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   מצב משפטי .6

 העתק רישום מפנקס הבתים המשותפים  6.1

בהתייחס    המתנהל בלשכת רישום מקרקעין ירושליםהבתים המשותפים  להלן מידע משפטי מפנקס  

האינטרנט 30243בגוש    108לחלקה   הופק באמצעות  עולים הפרטים  2021/08/09ביום    1, אשר  , ממנו 

 הבאים: 

שטח במ"רסימוןתיאור

60/132מרתף 1-3 4,179.20 1

 208.30      א'קרקע

 45.10        ב'קרקע

 513.90      ה'גג

 183.50      ט"וחדר מדרגות+ הול

 1,029.30   י'גג

 131.80      י"אקרקע

 30.60        י"במחסן

 549.70      י"גקרקע

 7.50          י"דפיר מעלית

4/132ב'ראשונה 293.50    3

19/132 106.50      ד'מרפסת לא מקורהב'ראשונה 1,332.00 4

3/132ב'שניה 182.80    5

3/132ב'שניה 193.70    6

9/132 69.70        ז'מרפסת לא מקורהב'שניה 620.70    7

4/132ב'שלישית 309.10    8

ב'שלישית 144.50    9
הול- משותף עם חלקות 

9-12
2/132 71.30        ח'

ב'שלישית 62.50      10
שירותים- משותף עם 

חלקות 9-12
1/132 8.10          ט"ז

מרפסת לא מקורה- 

הצמדה לתת חלקה 11 

בלבד

3/132 71.80        ט'

מחסן- משותף עם 

חלקות 9-12
 26.30        י"ז

ב'שלישית 138.50    12
שירותים- משותף עם 

חלקות 9-12
2/132 7.20          י"ח

1/132 66.90        ג'גגב'קרקע1358

חלק 

ברכוש 
חכירהכניסהקומה בעלויות שטח במ"ר

תת 

חלקה

הצמדות

21/132 א'קרקע 1,491.60 2

    197.40 11

רשומה שכירות ראשית לטובת 

חברת גמאטרוניק תעשיות 

אלקטרוניות בע"מ, על הנכס 

בשלמות, עד ליום 17/10/2042

מדינת ישראל
ו' 21.00        

הול- משותף עם חלקות 

5-6

ב' שלישית

 

  

 
-נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א 1

2001 . 
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 מסמכי בית משותף  6.2

בין היתר,   עולים,  ותקנון מוסכם  רישום הבית המשותף, תשריט רישום הבית המשותף  לצו  בהתאם 

 הפרטים הבאים: 

 

 30243  גוש:

 108 חלקה: 

 מ"ר  3,832 שטח רשום:

 . 6.1ראה לעיל בסעיף   :הצמדות וחלקים ברכוש המשותף

 

יוצמדו במלואם לבעלי יחידת משנה   -   108/2כל אחוזי הבניה הקיימים או שיהיו קיימים בעתיד 

יהיו רשאים לממש את זכויות הבניה ולבנות על הגג המסומן באות י'    108/2ובעלי יחידת משנה  

, וזאת מבלי  בלבד, כל תוספת בניה תהיה בהתאם לרשיונות והיתרים מאת הרשויות המוסמכות

 לקבל הסכמת יתר בעלי הזכויות בבית ובתנאים הבאים:

 הבונה יקבל בכתב ומראש את הסכמת הבעלים לתוספת האמורה.  .א

הבונה יקבל היתר בניה מאת הועדה המקומית לתו"ב או כל רשות אחרת שתבוא במקומה   .ב

 לפני תחילת הבניה. 

ובעלי היחידה יהיו    108/2יחידת משנה  לכל תוספת בניה לרבות גגות או קירות חיצוניים יוצמדו   -

 רשאים לבצע תיקון של צו הבית המשותף.

המסומן באות י' לגג החדש, על חשבונו  במקרה של בניה על הגג יעביר הבונה את המתקנים על הגג   -

 ועל אחריותו. 

 מהווה חדר טרנספורמציה וירשם ע"ש חברת החשמל.  2מבנה מס'   -

 

 המשותף: להלן תשריטי הקומות מתשריט הבית

 - 3קומת מרתף  
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 - 2מרתף 

 

 

 - 1מרתף 
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 קומת קרקע: 

 
 

 קומה ראשונה: 
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 : קומה שניה

 
 

 קומה שלישית: 

 
 

 : קומת גג

 



 

  46מתוך  24עמוד 
 

 
 חוזה חכירה מהוון  6.3

"המחכירה"(  להלן:  ישראל )  ימקרקע   מינהלבהתאם לחוזה חכירה מהוון שהוצג בפנינו, אשר נערך בין  

, עולים, בין  3/3/1999מיום    ,"החוכר"(להלן:  "מ" )גמאטרוניקה תעשיות אלקטרוניקה בעלבין חברת "

 היתר, הפרטים שלהלן: 

 מ"ר בערך  3,819  השטח:

  30243   גוש:

 63,  55, 10, 7 -חלקותחלקי    : חלקה

 3760עפ"י תכנית מס'  23מגרש מס'   מגרש:

 17/10/2042ועד לתאריך  18/10/1993  שנים, החל מתאריך 49 תקופת חכירה: 

 תעשייה  מטרת החכירה:  

 תעשייה ומלאכה  הייעוד: 

החוכר מודע למטרה ולייעוד האמורים, אסור לחוכר להשתמש במוחכר או בחלק   

לייעוד אחר מבלי לקבל על כך הסכמה מפורשת מראש  ממנו למטרה אחרת או  

   ובכתב מהמחכיר.

 שטח עיקרי(  -)הערה שלנו מ"ר 5,729, בסה"כ בקומה אחת בקומה   150% קיבולת הבניה: 

 מהוונים   דמי חכירה: 
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 2הסכמי שכירות  6.4

קומהשם שוכר
שטח 

במ"ר

דמ"ש 

חודשיים למ"ר
חניותדמ"ש חודשיים

דמ"ש 

חודשיים 

למקום חניה

דמ"ש 

חודשיים
הערותסיום חוזההתחלת חוזה

פורמה 

אדריכלות
2       275  ₪             50  ₪      13,768          1  ₪          400  ₪      400 01/01/202131/12/2022

שתי תקופות אופציה בנות 3 

שנים כ"א. בכל תקופה עלייה 

של 3% בדמי השכירות.

דמי השכירות כוללים ניהול01/01/201531/12/2024 2,625   ₪  263          ₪  10        28,350      ₪  63             ₪  450       3אימג' נוגיישן

אימג' נוגיישן 

)מחסן(
 כולל ארנונה09/10/201808/10/2021 879           ₪  59             ₪  15         3

01/09/201528/02/2023 750      ₪  250          ₪  3          12,866      ₪  58             ₪  220       3ערנט

כולל 20 מ"ר שטח שירותים 

ציבוריים. דמי השכירות 

כוללים ניהול

דמי השכירות כוללים ניהול14/06/201630/06/2023 3,823   ₪  294          ₪  13        21,845      ₪  58             ₪  376       3סינתזה

  כולל ארנונה01/07/201830/06/2023 699           ₪  65             ₪  11         3סינתזה )מחסן(

   :הערות לטבלת השוכרים

₪ למ"ר    75מ"ר לפי דמי שכירות חודשיים בסך של    820-כמתנהל מו"מ להשכרת שטח של   -

 שנים נוספות.  5-שנים + אופציה ל  5)בגמר מלא(, לתקופה של 

 .₪ למקום 450מקומות חניה לפי דמי שכירות חודשיים של  25כמו כן, השכרת 

)כ - אחסון  לשירותי  הצעה  בפנינו  המו  980-הוצגה  כשטח  לשיווק  ברמת  מ"ר  מעטפת, שכר 

₪ בחודש הכולל ביטוח, ניהול   57,000של  מ"ר(. בתמורה לסך    800- בפועל שטח ברוטו מהווה כ

 ₪/ חודש. 42,450ארנונה וחשמל. סך התמורה נטו בניכוי רכיבי תמורה נוספים הינו 

לעלויות התאמה כפי שנקבעו בחוות   53-כהנ"ל משקף   למ"ר ברמת מעטפת. בהתייחס   ₪

₪ למ"ר/ חודש  15-20שנים, מגלם תוספת בסך  15לתקופה של   7%עור היוון של דעתנו, בשי

 ₪ למ"ר/ חודש 68-73בגין גמר. קרי, טווח דמי השכירות הינו 

 ר "פורמה אדריכלות" עושה שימוש במושכר שלא למטרת השכירות עפ"י הסכם. כהשו -

 ר להסדרת השימושים.וככפי שנמסר, ע"י מר יוסף קימל נציג החברה,  החברה מתנהלת מול הש

 
 ניהול המתחם  6.5

השוכרים בבניין משלמים דמי ניהול לחברת אוסטרליה ישראל המבצעת את הניהול בבניין באמצעות  

 חברה חיצונית. 

למעט שוכר אחד, דמי הניהול מגולמים בשכר הדירה של השוכרים השונים,  כפי שנמסר ע"י החברה,  

 . חשבונאית למרכיב הניהול כשעד היום לא בוצעה הפרדה 

 3נורמטיבי מדמי השכירות המשולמים.ניהול  באומדן השווי הובא בחשבון הפחתת מרכיב  

 

השטחים   אכלוס  לאחר  להתאזן  צפוי  זה  גירעון  מינורי,  ניהול  גירעון  קיים  החברה  ע"י  שנמסר  כפי 

 . עם רווח מניהול את הוצאות הניהוליכסו דמי הניהול המשולמים הפנויים ו

₪ לשנה, עד לאכלוס השטחים וייצוב    200,000אור האמור לעיל הובא בחשבון גירעון ניהול בגבולות  ל

  הנכס.  

 
 וחשבונית אחרונה )יולי( לכלל השוכרים.הוצגו בפנינו כלל הסכמי השכירות  2
 ₪ למ"ר/ חודש מדמי השכירות המשולמים.     13לשוכרים המשלמים דמי שכירות כולל ניהול הופחת סך של  3

 ₪ למ"ר/ חודש מדמי השכירות המשולמים.  30לשוכרים המשלמים דמי שכירות כולל ארנונה הופחת סך של 
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 היסטוריה של הנכס  .7

 השנים האחרונות.  3-למיטב ידיעתנו לא נערכו עסקאות בנכס הנדון ב  7.1

בנכס הועבר לחברת א יזמות והשקעות בע"מ במסגרת הסכם העברת  הזכויות  .ש אוסטרליה ישראל 

 . 9/3/2021מניות, כמפורט בדיווח מיידי מיום 

 השנים האחרונות.  3-משרדנו לא ערך שומות קודמות לנכס הנדון ב  7.2

שרד אברהם תורג'מן הנדסה ושמאות, לצורך קביעת  הוצגה בפנינו חוות דעת שמאית שנערכה ע"י מ 7.3

 . 31/1/2021כס נשוא השומה, למועד הקובע השווי ההוגן של הנ 

 ₪ + מע"מ. 52,500,000שווי הנכס נקבע לסכום שבגבולות  

)מרבית שטח    עפ"י היתר בניה: אומדן השווי בחוות דעת תורג'מן נערך בהתייחס לשימושים  הערה שלנו

בא בחשבון  , כשבחוות דעת זו הוהמבנה בשימושי אחסנה/ אולמות ייצור ומיעוט שטחים בגמר משרדים(

ה  בניכוי הוצאות הכשר)שימושים התואמים תב"ע בתוקף(  הסבת שטח הקומות העיליות לשימושי תע"י  

 ועלויות התאמה לשוכרים פוטנציאלים.

 פירוט חוות דעת מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו  .8

 חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים. 
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 גורמים ושיקולים .9

 הגורמים והשיקולים הבאים: את  הבאנו בחשבון, בין היתר, הנדון נכס ה של באומדן שווי הזכויות

 
עפ"י תכנית מס'    23הבנוי בתחום מגרש    קומות מעל קומות מרתפים  4בניין תעשייתי בן    -נשוא השומה 9.1

  שלים. , אזור התעשייה הר החוצבים, ירו17רחוב הרטום  ,  30243בגוש  108, חלק מחלקה  3760

והסביבה 9.2 הנכס  פארק    נשוא השומה ממוקם   -מיקום  חוצבים".  "הר  פארק תעשיה  בחלק הצפוני של 

הי  מוקד  מהווה  ביניהם  -התעשיה  רבים,  ומפעלים  חברות  המאוכלס  ידע  עתירת  נקיה  ותעשיה  טק 

 ועוד.  , "טבע", "רפא""מובילאיי", "אינטל", "אי.וי.אקס", "אי.סי.אי", "אמדוקס"

 יו נוחה ומהירה.ישות אל ג אזור התעשיה ממוקם בצמוד לצירי תנועה מרכזיים והנ

 בנוסף, מתוכנן לעבור בסמוך לאזור התעשייה תוואי "הקו הכחול" של הרכבת הקלה בירושלים.

קומות מעל מרתפי    4כאמור בתחום הקרקע בנוי מבנה תעשייתי בן  - שטח בינוי קיים וסטנדרט הגימור 9.3

המושכרת    3  אשר שימשה בעבר למשרדי הנהלת חברת מגאטרוניק, קומה  1  למעט שטח קומה  .חניה

)בפועל עושה שימוש   המושכר למשרד אדריכלים  2מ"ר בקומה  275בשלמות לשוכרים שונים ושטח של 

מרבית שטח הבניין אינו מאוכלס ובמצב פיזי הדורש עבודות הכשרה  ,  שאינו תואם את הסכם השכירות(

 . והתאמה לשוכרים פוטנציאלים

 ב. השטחים הציבוריים בבניין במצב פיזי ותחזוקתי טו

,  המנצל את זכויות בניה עפ"י תב"ע בתוקף  1996הבניין הקיים נבנה עפ"י היתר בניה משנת    -מצב תכנוני 9.4

  . עם יתרת זכויות בניה מינורית

שימושי אח בבניין  בתוקף  בניה  להיתר  כשעפ"י תב"ע  בהתאם  לתע"י,  ייצור/ משרדים  אולמות  סנה/ 

 היי טק.בתוקף ניתן לעשות בבניין שימושי תע"י ומשרדים ל

באזור התעשייה, בכפוף    סמוכותחלקות  בקיים פוטנציאל תכנוני להגדלת זכויות כפי שאושר    למגרש

אולם, לאור העובדה כי טרם הוחל    תשלום דמי היתר והיטל השבחה.,  להכנת ואישור תב"ע נקודתית

לא  בשלב זה,  בקידום תכנית נקודתית כאמור, כמו גם לאור חוסר הוודאות בהיקף הזכויות שיאושר,  

 בגין פוטנציאל להגדלת זכויות בניה בתב"ע נקודתית. שווי תוספת הובא בחשבון 

חכירה והעובדה כי מדובר  לאור תקופת ה .  6.3חוזה חכירה מהוון, כמפורט בסעיף   -הזכויות במקרקעין   9.5

תשלום חידוש חוזה חכירה בערך נוכחי הינו זניח ולפיכך לא הופחת מאומדן  סכום בגין באזור עדיפות, 

  4השווי.

 .6.2הבניין נרשם כבית משותף, כמפורט בסעיף 

 . 6.4 חלק מהשטחים במבנה המפעל מושכרים בשכירות חופשית, כמפורט בסעיף

  

 
 א' ₪ בע.נ.  200-150בגבולות  4
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  עקרוניות להערכת שווים של נכסי מקרקעין: קיימות שלוש שיטות   9.6

ההשוואה  שנעשו    -  שיטת  עסקאות  על  בהסתמך  הנכס  של  השוק  שווי  הערכת  על  מבוססת  השיטה 

  בנכסים אחרים, הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם.

בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת, או עשויה להתקבל    -  שיטת היוון ההכנסות 

  ממנו לאורך זמן. 

בהכנסה   הגלומה  הסיכון  ורמת  לאופי  בהתאם  נקבע  ששיעורו  ריבית,  שער  לפי  נעשית  ההיוון  פעולת 

  השוטפת מהנכס. 

העלויות הצפויות    שווי השוק בשיטה זו מוערך לפי   -  עלויות הקמה )השווי הפיזי(  - שיטת ההוצאה  

להקמת נכס הזהה לנכס הנדון )שווי קרקע כריקה ופנויה בתוספת עלויות פיתוח והקמת המבנים ובניכוי  

 באם קיים(.  -הפחת לסוגיו השונים 

 

לאור העובדה כי הנכס מושכר בשיעור תפוסה נמוך, כשמרבית שטח הבניין במצב פיזי המצריך עבודות  

גישת היוון ההכנסות בשילוב  אלים, אומדן השווי נערך בהתייחס להתאמה והכשרה לשוכרים פוטנצי 

 הכשרה והתאמה. בניכוי עלויות  ,גישת ההשוואה

 (. 45%( על פני גישת ההשוואה )55%הובא בחשבון עדיפות לגישת היוון ההכנסות )

 

 להלן גורמים ושיקולים ספציפיים באומדן שווי המתחם הצפוני  9.7

   -שטחים לשיווק  .9.7.1

 הובא בחשבון שטחים עפ"י היתר בניה.   -משרדים תע"י/ אולמות ומחסנים

 . 0.5הובא בחשבון שטח עפ"י היתר במקדם אקו' של  -פטיו/ מרפסות

 הובא בחשבון מקומות חניה עפ"י היתר בניה.   -מקומות חניה

 

ע"י    -ניהול .9.7.2 מנוהל  ישראלהבניין  אוסטרליה  חיצונית  חברת  חברה  כש באמצעות  בהסכמי  , 

בהתאם לנתוני החברה,  . דמי הניהול המשולמים מגולמים בדמי השכירות 5ות הקיימים השכיר

 לא בוצעה הפרדה חשבונאית בין דמי השכירות המשולמים לדמי הניהול.  

מרכיב    לפיכך, הפחתת  בחשבון  הובא  השווי  השכירות  ניהול  באומדן  מדמי  נורמטיבי 

  6המשולמים.

מינורי בחברת הניהול הצפוי להתאזן עם אכלוס השטחים הפנויים  נמסר כי קיים גירעון  כמו כן,  

₪ לשנה, עד    200,000לאור האמור לעיל הובא בחשבון גירעון ניהול בגבולות    עם רווח מניהול.

 לאכלוס השטחים וייצוב הנכס.

 

 

 

 
 למעט הסכם פורמה אדריכלות, כולם נחתמו טרם רכישת המניות ע"י חברת אוסטרליה ישראל. אשר,  5
 ₪ למ"ר/ חודש מדמי השכירות המשולמים.     13לשוכרים המשלמים דמי שכירות כולל ניהול הופחת סך של  6

 למים. ₪ למ"ר/ חודש מדמי השכירות המשו 30לשוכרים המשלמים דמי שכירות כולל ארנונה הופחת סך של 
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ייצור   .9.7.3 כבניין תעשייתי, כשבקומות סומנו שימושים של אחסנה/ אולמות  נבנה  הבניין  כאמור 

ט שטחי משרדים. באומדן השווי הובא בחשבון כי בקומות העליונות יותר שימוש למשרדי  ומיעו

, כשיהיה צורך בהוצאת היתר בניה מתוקן )הופחת באומדן  תע"י התואם את הוראות התב"ע

 השווי( ובקומת הקרקע שימושי אחסנה/ ייצור.

 

ניכוי   .9.7.4 בחשבון  הובא  ההשוואה  גישת  עפ"י  השווי  לת באומדן  עד  השכירות  דחייה  תקופת  ום 

 לשטחים המושכרים, כשבתקופת הביניים היוון דמי שכירות נטו )ללא מרכיב ניהול(. 

בחשבון   הובא  )בקרה(,  ההכנסות  היוון  גישת  עפ"י  השווי  ראויים  באומדן  שכירות  דמי  היוון 

 . ובדחייה עד לאכלוס השטחים חיסרון כלכלי לתקופהבשיעור היוון ראוי, בניכוי  

פוטנציאליים .9.7.5 לשוכרים  והתאמתם  הפנויים  השטחים  הכשרת  עלויות  ניכוי  בחשבון    הובא 

 . בהתייחס למצבן הפיזי של הקומות השונות

 

 לגישת היוון הכנסות  - שיעור היוון .9.7.6

מצ"ב סקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנים האחרונות )מצורף כנספח    -שיעור היוון  

 לדו"ח(.  

,  2021למחצית הראשונה של שנת    22/12/2021עפ"י סקר שנערך ע"י השמאי הממשלתי בתאריך  

 עולה כי שיעורי התשואה הממוצעים כדלקמן:  

 6.8% -    נכסי משרדים

 6.9% -    נכסי מסחריים

 6.9% - סי תעשיה ולוגיסטיקה  נכ
 

מהאמור לעיל ומניתוח עסקאות תשואה לנכסים מניבים בשנים האחרונות )ראה נספח מצורף(  

של   בשיעור  היוון  שיעור  בחשבון  הובא  השימושים,  לאופי  לשטחי המחסנים/    7%ובהתייחס 

  . .5%76אולמות ייצור/ משרדי תע"י למקומות החניה הובא בחשבון שיעור היוון של 

 

 מע"מ. אינו כולל הנכס   שווי 9.8
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 נתוני השוואה  .10

 נתוני הסכמי שכירות   10.1

שנים+ אופציות    5נחתם הסכם שכירות לתקופה של    2021בהתאם למידע הקיים במשרדנו, ביולי   .10.1.1

  מ"ר הממוקם באזור התעשייה הר חוצבים.  330לשטח של 

 ₪. 62.5לפי דמי שכירות חודשיים של   2021שטח זה הושכר במהלך שנת  

במשרדנולמידע    בהתאם .10.1.2 ידע הקיים  עתירת  תעשייה  במבנה  באזור    ,  הרטום  ברחוב  הממוקם 

חוצבים הר  שנת  ,  התעשייה  במהלך  וחניות  אחסנה  משרדים,  שטחי  דמ''ש  לפי    2020הושכרו 

 חודשים כדלקמן: 

 ;₪/מ''ר  53-65משרדים:         -

 ;₪/מ''ר  37-51אחסנה  :          -

 ₪/למקום חניה.  375-480חניה     :          -

ע''ישמאי   דעת   לחוות בהתאם   .10.1.3 שנערכה  קונפורטי    ת  הקובע  גולדנברגרביב  משרד  למועד   ,

  ב''פרויקט פארק רמות מאיר'' בהר חוצבים בעירקביעת שווי שוק לנכס המצוי    לצורך  ,31/12/2020

 לים, בין היתר, הפרטים הבאים:  של חברת גט''י עו ירושלים, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים 

 הושכרו שטחי תעשייה עתירת ידע בשטחים כדלקמן:   2020במהלך 

 טק. -₪/מ''ר/לחודש ברמת גמר מלא, לחברת הי  74מ''ר הושכרו תמורת   480      -

₪/מ''ר/לחודש )בדמי שכירות מדורגים עם מנגנון    60מ''ר הושכרו ברמת מעטפת תמורת    850      -

 עליה(. 

 ₪/מ''ר/לחודש בממוצע.  60מ''ר הושכרו ברמת מעטפת תמורת  3,190      -

דצמבר   .10.1.4 מחודש  במשרדנו  הקיים  למידע  מעורבים  2020בהתאם  לשימושים  המיועד  במבנה   ,

 וממוקם בהר חוצבים בפינת הרחובות המרפא/זאב לב, עולים הפרטים הבאים:

 ₪/מ''ר. 75-134ח מחירים של דמ''ש חודשיים לאחסנה בחדרים נקיים מושכרים בטוו       -

 ₪/מ''ר. 35-60 -דמ''ש חודשיים למשרדים ו/או תעשיה נעים במחירים של כ       -

 ₪/מ''ר.  35-67  -דמ''ש חודשיים לאחסנה נעים בטווח מחירים של כ        -

 ₪.  500 -דמ''ש חודשיים למקום חניה הינם כ       -

חודשים+    25סכם שכירות לתקופה של  נחתם ה  2020בהתאם למידע הקיים במשרדנו, בנובמבר   .10.1.5

  מ"ר הממוקם באזור התעשייה הר חוצבים.   340אופציות לשטח של 

 ₪.  65לפי דמי שכירות חודשיים של   2021שטח זה הושכר במהלך שנת  

 



 

  46מתוך  31עמוד 
 

''בית אמות'' בניין תע"יב  ,בהתאם למידע הקיים במשרדנו .10.1.6   הממוקם ברחוב קרית  , הידוע בשם 

 שטחי משרדים כדלקמן: 2020המדע באזור התעשייה הר חוצבים הושכרו במהלך שנת  

מ"ר בקומה    370  -מ"ר בקומה ראשונה וכ  1,771  -)כ  2,141-הושכרו שטחי משרדים בהיקף של כ

 ₪.  67-שניה( לשכור יחיד לפי דמ"ש חודשיים של כ

מ"ר בקומה    757  -ראשונה וכ מ"ר בקומה   260.5  -מ"ר )כ  1,017הושכרו שטחי משרדים בהיקף של  

 ₪/מ"ר. 62  -ב'( לפי דמ"ש של כ

 ₪/מ"ר.  400  -₪/מ"ר ולחניות כ  56  -₪/מ"ר, למחסנים כ  67  -דמ"ש הממוצעים בבניין למשרדים כ

, דמי שכירות משולמים עבור בנייני משרדים  2019בהתאם למידע הקיים במשרדנו מחודש דצמבר   .10.1.7

 ₪/מ''ר.  ₪70-67/מ''ר. בבניינים חדשים  65-60ותיקים בהר חוצבים הינם בגבולות של 

 נתוני סקרים לשטחי משרדים וחניות   10.2

לשנת   .10.2.1 לחציון השני  נת''מ  לדו''ח  שונים  2020בהתאם  באזורים  ותעשיה  מבני משרדים  הסוקר   ,

ברחבי הארץ ומספק מדגם מייצג. ובהתייחס לסקירת שוק המשרדים בירושלים ובהר החוצבים,  

 ים הבאים:עולים בין היתר הנתונ 

 '' בהר חוצבים: lass ACמגדלי משרדים מסוג ''

 ₪  75דמ''ש חודשיים למ''ר:    

 98.77%שיעור התפוסה:             

 ₪  19דמי ניהול למ''ר:             

 ₪ 575חניה:                               

 '' בהר חוצבים: Blass Cמגדלי משרדים מסוג ''

 ₪ 67.5דמ''ש חודשיים למ''ר:    

 89.61%שיעור התפוסה:             

 ₪  14דמי ניהול למ''ר:             

 ₪ 525חניה:                               

, הסוקר את שוק 2020של שנת  השני  בהתאם לסקר שוק שנערך ע"י חברת אינטר ישראל, לחציון   .10.2.2

היתר,   בין  עולה,  הארץ,  ברחבי  ובהר  המשרדים  בכלל  בירושלים  המשרדים  לשוק  בהתייחס 

 החוצבים בפרט כדלקמן: 

אחוזי התפוסה גבוהים וחוסר בשטחי משרדים איכותיים טרום הקורונה, שמרו על יציבות האזור.  

חוצבים   כשבהר  יציבים  נותרו  חוצבים  והר  מלחה  העסקים  בפארקי  הממוצעים  השכירות  דמי 

 ₪/מ"ר. 74 -דמ"ש ממוצעים כ
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 :  נתוני דרישה לשטח משרדים/אחסנה באזור התעשייה 10.3

 התעשייה )בהתאם למידע שברשותנו(:משרדים באזור  שטחי .10.3.1

הערהדמ''ש חודשיים בש''חדרישה למ''ר בש''חשטח במ''רמיקום

125759,375הר חוצבים

משרד מחולק ל- 6 חדרים, קיימת 

חניה חינם בסמוך. גמר מלא

75806,000א.ש הרטום 19

חוזה ל- 4 שנים )במקום שוכר 

קיים(

בגמר מלא.

1907514,250הר חוצבים

בחלוקה פנימית ל- 5 חדרי 

עבודה, חדר ישיבות, עמדת 

קבלה, מטבחון ומחסן. גמר מלא

50703,500המרפא

במרכז המסחרי, קומה ראשונה 

מתוך שלוש. בנוסף 16 ש''ח דמי 

ניהול. עדיפות לסוכני ביטוח. ללא 

 מחסן וחניה.

 ( "2)מקור: אתר "יד נותני דרישה לדמ''ש חודשיים  .10.3.2

מחיר בש''ח/מ''רשטח במ''ריעודרחוב

35075משרדיםזאב לב

30055מחסניםזאב לב

1,00051מחסניםזאב לב

2,00065משרדיםקרית המדע

50055משרדיםהמרפא

2,50050תעשיההמרפא

 50060משרדיםקרית המדע

אזור התעשיה )לשעבר  של  הצפוני  הממוקם בחלק    ,במתחם טבעבהתאם למידע הקיים במשרדנו,   .10.3.3

 כדלקמן: מתחם הטבליות(, מוצעים שטחים להשכרה 

 ₪/מ"ר.  65-70מ"ר מוצעים להשכרה לפי   500שטח של החל מ  -חדרים נקיים -

 ₪/מ"ר. 55 -במבנה הראשי בכניסה למתחם מוצעים להשכרה לפי דמ"ש של כ  -משרדים -

מ"ר )כולל שטח חצר    7,000  - בשטח של כמ' ו  23בגובה של    אוטומטי מחסן לוגיסטי    -אחסנה  -

 ₪/מ"ר.  60( מוצע להשכרה לפי מ"ר ומשווי גובה 500 -תפעולית של כ 
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 לשטחים בנויים   ונתוני שווי   נתוני עסקאות מכר 10.4

נרכש נכס    2019בהתאם למידע הקיים במשרדנו, ברח' המרפא, הר חוצבים, ירושלים, במהלך שנת   .10.4.1

 ₪. 107,000,000  -תעשיה מלאכה ואחסנה בסכום של כלביעוד  

כדלקמן )השווי הינו בהתייחס לרמת הגמר    לבינוי הקיים בפירוטמגלם ערכי שווי  העסקה  ניתוח  

 ומיקום השטחים(:

 ₪/מ''ר 7,200-10,300משרדים:  -

 ₪/מ''ר 5,600-11,000אחסנה:    -

המיוחסים לחדרים נקיים ושטח מחסן לוגיסטי. זאת ועוד, מחירי התמורה    בנוסף, רכיבי שויי

 מגלם תוספת שווי בגין פוטנציאל לתוספת זכויות בניה. 

תכנית   .10.4.2 מאישור  הנובע  ההשבחה  סכום  גובה  לעניין  קוט  בועז  המכריע  השמאי  -101בפסיקת 

הר חוצבים,    3דע  , בהתייחס לנכס הממוקם ברוחב קריית המ24/4/2018למועד הקובע    0374207

 נקבעו ערכי שווי לתעשייה עתירת ידע/ משרדים בבניין ותיק, כדלקמן:

 (. ₪8%/ דמ"ש חודשיים בשיעור היוון של  ₪60 למ"ר )לפי   9,000שווי ברמת גמר 

 ₪.  7,000שווי ברמת מעטפת 

)לגישת הרשות(    ₪7% למ"ר בהתייחס לשיעור היוון של    60  -קביעת שווי בהתאמה לנכס נשוא השומה 

 שנים מהמועד הקובע(   3-₪ למ"ר ברמת גמר. שווי כאמור, בהתאמה לזמן )כ  10,300-מגלם שווי של כ

 ₪ למ"ר.  10,500-11,000ולנכס לאחר שיפוץ מגלם  

ועדת השגות בהשגה שניה, לפרויקט הידוע בשם "רד בינת" חלקה   .10.4.3 בגוש    192בהתאם להחלטת 

, נכון למועד הקובע  , נקבע דמי שכירות ראויים לתע30243 , בסכום  23/1/2017שייה עתירת ידע 

₪ למ"ר )בהתייחס לדמי שכירות    9,000- ₪ למ"ר. שווי מ"ר בנוי נקבע לסך של כ   60שבגבולות  

 . (7.8%, בהיוון לצמיתות בשיעור היוון של לנכס בוועדת ההשגותמותאמים  

)לגישת הרשות(    7%ור היוון של  ₪ למ"ר בהתייחס לשיע   60  -קביעת שווי בהתאמה לנכס נשוא השומה 

כ של  שווי  )כ  10,300-מגלם  לזמן  בהתאמה  כאמור,  שווי  גמר.  ברמת  למ"ר  מהמועד    4.5-₪  שנים 

 ₪ למ"ר. 10,700-11,200ולנכס לאחר שיפוץ מגלם  הקובע(
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נבחנו   .10.4.4 חוצבים,  הר  התעשייה  באזור  בנויים  משרדים  לשטחי  מכר  עסקאות  נתוני  מיעוט  לאור 

 טחי משרדים בבנייני משרדים באזור התעשיה גבעת שאול. עסקאות מכר לש

המיסים והיתרי  אתר רשות    )מקור:להלן נתוני השוואה למשרדים מאזור התעשיה גבעת שאול  

 בניה(: 

מחיר למ''ר בנטרול חניהמחירשטח ברוטוכתובתחניהקומהתאריך

14,012 1,647,360₪ 109₪מגדל רם- נחום חפצדי24/05/2021121

19,883 3,062,000₪ 154₪כנפי נשרים 20/06/20213013

15,729 2,253,265₪ 128₪מגדל רם- נחום חפצדי20/05/2021122

16,000 3,600,000₪ 195₪כנפי נשרים 11/04/20211415

12,471 4,639,171₪ 372₪מגדל רם- נחום חפצדי09/03/202190

14,863 2,172,200₪ 130₪מגדל רם- נחום חפצדי12/03/202092

14,140 4,425,000₪ 279₪מגדל רם- נחום חפצדי08/03/202054

19,112 3,895,630₪ 185₪מגדל רם- נחום חפצדי10/02/202073

14,667 2,088,000₪ 126₪מגדל רם- נחום חפצדי02/02/202062

14,355 2,077,500₪ 128₪מגדל רם- נחום חפצדי28/01/202062

14,275 1,696,000₪ 102₪מגדל רם- נחום חפצדי28/01/202062

14,172 15,548,125₪ 987₪מגדל רם- נחום חפצדי06/01/20201013

14,172 15,548,127₪ 987₪מגדל רם- נחום חפצדי06/01/20201113

16,436 1,545,000₪ 94₪כנפי נשרים 06/03/20192015

 15,750 2,598,750₪ 165₪כנפי נשרים 13/02/20196035

בהתאם לפרסומים בעיתונות, מיום    -, עסקת מכר למשרדים במרכז העיר ירושליםנתון אינדקטיבי .10.4.5

, קבוצת ג'רוזלם פוסט רכשה את הזכויות בפרויקט משרדים הידוע כ"אולפני הבירה",  28/1/2019

מיליון ₪. הפרויקט    74, בתמורה לסך של מיקום עדיף על נשוא השומה(  - )הערה  206  מס' רחוב יפו

 ₪.  14,250-מ"ר. מחיר העסקה מגלם כ  5,200- קומות בשטח בנוי של כ  9דים בני  בנייני משר  2כולל  
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 פירוט חוות דעת מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו  .11

 . חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים
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 שומה  תחשיב .12

 היוון הכנסות גישת תחשיב שווי ב 12.1

 תחשיב  .12.1.1

שימושקומה
שטח ברוטו/ 

מקומות חניה

מקדם אקו'/ 

העמסה

שטח אקו' 

לשיווק/ מס' 

חניות

דמי שכירות 

ראויים למ"ר 

בגמר מלא

סה"כ דמי 

שכירות שנתיים
סה"כשיעור היון

קרקע
מחסנים ואולמות 

ייצור
             1,658                  1.00             1,658  ₪               50  ₪        994,776 7.00% ₪       14,211,086 

 18,838,286       ₪ 7.00% 1,318,680     ₪  62.5            ₪  1,758             1.00                  1,758             משרדים תע"י1

 589,286            ₪ 7.00% 41,250          ₪  62.5            ₪  55                  0.50                  110                פטיו1

 12,673,929       ₪ 7.00% 887,175        ₪  62.5            ₪  1,183             1.00                  1,183             משרדים תע"י2

 3,321,429         ₪ 7.00% 232,500        ₪  62.5            ₪  310                0.50                  620                מרפסות2

 11,816,571       ₪ 7.00% 827,160        ₪  62.5            ₪  1,103             1.00                  1,103             משרדים תע"י3

 9,680,000         ₪ 6.75% 653,400        ₪  450             ₪  121                121                מקומות חניה

 ₪      71,130,000 

 ₪          -607,358 

 ₪     -12,000,000 

 ₪          -200,000 

 ₪      58,320,000 

6/127.00%             0.97  ₪      56,380,000 

ניכוי חיסרון כלכלי לתקופה+ תוספת שווי למחסנים בגג עד לתום תקופת השכירות

השקעות להכשרת שטחים והתאמות לשוכרים לרבות הוצאת היתר בניה מתוקן

סה"כ שווי זכויות החברה טרם דחייה לאכלוס, במעוגל

סה"כ שווי זכויות החברה, בדחייה לאכלוס, במעוגל

גירעון ניהול לתקופה של שנה עד לייצוב ואכלוס

סה"כ

 

 רגישות  .12.1.2

שווישינוי בשיעור היוון

-0.50% ₪      61,700,000 

-0.25% ₪      58,940,000 

 56,380,000      ₪ ללא שינוי

0.25% ₪      54,000,000 

0.50% ₪      51,780,000  
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 ההשוואהתחשיב שווי בגישת  12.2

 תחשיב  .12.2.1

שימושקומה
שטח ברוטו/ 

מקומות חניה

מקדם אקו'/ 

העמסה

שטח אקו' 

לשיווק/ מס' 

חניות

שווי למ"ר 

בגמר מלא/ 

מקום חניה

סה"כ

קרקע
מחסנים ואולמות 

ייצור
             1,658                  1.00             1,658  ₪        10,000  ₪   16,579,600 

 19,340,640   ₪  11,000        ₪  1,758             1.00                  1,758             משרדים תע"י1

 605,000        ₪  11,000        ₪  55                  0.50                  110                פטיו1

 13,011,900   ₪  11,000        ₪  1,183             1.00                  1,183             משרדים תע"י2

 3,410,000     ₪  11,000        ₪  310                0.50                  620                מרפסות2

 12,131,680   ₪  11,000        ₪  1,103             1.00                  1,103             משרדים תע"י3

 9,680,000     ₪  80,000        ₪  121                121                מקומות חניה

 ₪   74,760,000 

 ₪    -2,310,341 

 ₪     1,724,731 

 ₪  -12,000,000 

 ₪       -200,000 

סה"כ שווי זכויות החברה, במעוגל 61,970,000   ₪ 

סה"כ

הפחתה בגין דחייה עד לתום תקופת השכירות לשטחים מושכרים

תוספת הכנסות ביניים עד לתום תקופת השכירות לשטחים מושכרים

השקעות להכשרת שטחים והתאמות לשוכרים לרבות הוצאת היתר בניה מתוקן

גירעון ניהול לתקופה של שנה עד לייצוב ואכלוס

 

 רגישות  .12.2.2

שווישינוי בשווי למ"ר

10% ₪      69,440,000 

5% ₪      65,710,000 

 61,970,000      ₪ ללא שינוי

-5% ₪      58,230,000 

-10% ₪      54,490,000  

 ממוצע הגישות 12.3

סה"כמשקלשוויגישה

 31,009,000  ₪ 55% 56,380,000 ₪ היוון הכנסות

 27,886,500  ₪ 45% 61,970,000 ₪ השוואה

 ₪ 58,895,500 

 ₪ 58,900,000 

סה"כ שווי הזכויות )ממוצע משוקלל(

סה"כ שווי הזכויות, במעוגל
 

  



 

  46מתוך  38עמוד 
 

 השומה .13

"השווי ההוגן"    , המשקף את1/08/2021נכון ליום   , במקרקעין  החברהלאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות 

בינלאומי   כספי  רווח  בתקן  בנכס, כמשמעותו  זכויות החברה  בינלאומי    13של  שעבורו    40ותקן חשבונאי 

 ₪ + מע"מ  58,900,000  הוזמנה ונדרשת השומה, בסכום שבגבולות

התשכ"ו  10.1 מקצועית(,  )אתיקה  המקרקעין  שמאי  תקנות  פי  על  נערכה  זו  דעת  פי    1966-חוות  ועל 

 התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.  

בעת מימוש הזכויות בנכס שבנדון בדרך של מכירה, עשוי לחול חיוב במס שבח. מאומדן השווי לא   10.2

 הופחת מס שבח הנובע ממכירות הנכס.

 כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה.  נוכי אין ל יםמצהיר ו הננ  10.3

 

  ( 1נסח טאבו )עמוד  לוטה:   

  עמודים(   2סקירה מייצגת לעסקאות תשואה )
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 נספחים .14

  נסח טאבו  14.1
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  סקירה מייצגת של עסקאות תשואה  14.2

 

 

 

 

 

מחיר )ש"ח(מהות הנכסעירתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה
הערות

06/01/2020

תל אביב 

מגדלי 

הארבעה

קומות 35-38 במגדל 

הדרומי + 60 חניות 

ומחסנים

129,000,0006,500,0004.70%

בהתאם לפרסומים שונים בעיתונות, מיום 6.1.20, חברת כלל ביטוח רכשה את קומות 35-38 במגדל 

הדרומי של מגדלי הארבעה, 60 מקומות חניה ומחסנים בתמורה לסך של 129 מ' ₪+ מע"מ. הקומות 

מהוות קומות דופלקס המושכרות בהסכם ארוך טווח לחברת "רפאל" בגמר מעטפת לפי דמי שכירות 

שנתיים של כ-6.5 מ' ש"ח. העסקה נערכה לפי שיעור תשואה שנתי של כ-4.7%.

רמת גן23/01/2020
קומת משרדים במגדל 

משה אביב
22,500,0001,350,0006.00%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 23.1.20, חברת סלע קפיטל רכשה את הזכויות בקומה ה-20 

במגדל משה אביב בשטח של 1,440 מ"ר ו-17 מקומות חניה בתמורה לסך של 22.5 מיליון ₪. הנכס 

מושכר לשוכר יחיד מקבוצת הביטוח "הפניקס" לתקופה של 4 שנים. ה-NOI בגין הנכס הינו 1.35 מ' 

ש"ח בשנה )מגלם תשואה של 6%(.

רמת גן21/06/2020
40% מהזכויות בבית 

עורק
100,000,0007.00%

בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום 21.6.20, קבוצת הראל רכשה 40% מבית עורק ברמת גן בתמורה 

לכ-100 מ' ₪. הנכס מושכר בתפוסה של כ-98% לשלושה שוכרים לתווך ארוך, בינהים משרד עורכי 

הדין מיתר. בהסכם קיים מנגנון תמורה נוספת במידה ומשרד מיתר יאריך את תקופת השכירות. 

בהתאם למידע שנמסר, העסקה מגלמת שיעור תשואה של כ-7%.

תל אביב30/12/2020

בנין משרדים מרקמי 

בן 3 קומות ברוטשילד 

1

66,000,0006.00%

בהתאם לפרסום באתר דה מארקר, מיום 30.12.20, אראל מרגלית רכש בנין משרדים בבניה מרקמית 

ברוטשילד 1, בנין בן 3 קומות כ- 2,370 מ"ר משרדים ו- 39 מקומות חניה מחברת מגדל בתמורה של 

66 מ' ₪. כיום הנכס מושכר לבנק לאומי שצפוי לפנות את הנכס בחודש פברואר 2021. בהנחה של 

דמ"ש ממוצעים של כ- 120 ש"ח/מ"ר וכ- 1,100 ש"ח למקום חניה, העסקה משקפת שיעור תשואה של 

כ- 6%.

רעננה25/02/2020
בניין משרדים בן 3 

קומות
51,000,0003,384,0007.00%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 16.02.2020, קרן הריט מניבים רכשה את זכויות החכירה 

במקרקעין באזור התעשייה רעננה בשטח של כ- 3 דונם והבנין הבנוי בתחומם בשטח של כ- 4,500 

מ"ר הכולל חניון עילי המכיל כ- 40 חניות, בתמורה לסכום של 51 מיליון ₪. המבנה מושכר ל- 14 

שוכרים כששיעור התפוסה הינו כ- 94% . ה-NOI השנתי הצפוי לחברה מהממכר עם השכרתו המלאה 

מוערך בכ- 3.6 מילון ש"ח בשנה.

מחיר העסקה מגלם שווי של כ-34,000 ש"ח למ"ר, שווי גבוהה ביחס לאזור הנדון, המרמז על מהותה 

של העסקה כעסקה פיננסית אשר אינה משקפת את מחיר השוק אלה את תנאי העסקה והשוכר 

המיוחד.

תל אביב09/06/2021
שתי קומות משרדים 

במגדלי הארבעה
           80,000,000        3,864,000 4.83%

בהתאם לדיווח באתר "כלכליטס", מיום 09.06.21, חברת "באור השקעות" רכשה את זכויות הבעלות 

לשתי קומות משרדים במגדלי הארבעה בתל אביב בשטח של כ-2,300 מ"ר, שתי קומות המשרדים 

יושכרו במלואם לחברת "רפאל מערכות לחימה מתקדמות" לתקופה של 10 שנים בתמורה לדמי 

שכירות חודשיים של כ-140 ש"ח למ"ר. ה-NOI השנתי הצפוי מעסקה זו הוא כ-3,864,000 ש"ח 

)מגלם תשואה שנתית של כ4.83%(.

מחיר העסקה מגלם שווי של כ-34,000 ש"ח למ"ר, שווי גבוהה ביחס לאזור הנדון, המרמז על מהותה 

של העסקה כעסקה פיננסית אשר אינה משקפת את מחיר השוק אלא את תנאי העסקה והשוכר המיוחד.

רמת גן22/03/2021

17 קומות משרדים 

וקומת מסחר )''בית 

אבגד''(

           78,000,000        4,232,000 5.43%

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 22.03.2021, חברת  גירון פיתוח ובניה בע''מ רכשה את מלוא 

זכויות הבעלות של צד שלישי בנכס מקרקעין באזור הבורסה ברמת גן  בשטח של כ- 2.6 דונם עליהם 

בנוי בנין משרדים בן 17 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת כניסה מסחרית, קומת קרקע תחתונה ו- 3 

קומות מרתפי חניה.  בהתאם להסכם הרכישה תרכוש החברה מתוך שטחי המקרקעין האמורים זכויות 

בעלות בשטח ספציפי הכולל 4 קומות משרדים, חלק מקומת הכניסה המסחרית וחלק מקומת הקרקע 

התחתונה בשטח בר השכרה כולל של כ- 4,500 מ''ר ברוטו ו- 83 מקומות חניה תמורת כ-78 מיליון 

ש''ח )בתוספת מע''מ(. המבנה מושכר לכ- 9 שוכרים בשיעור תפוסה של כ- 92%. ההכנסות מהשטח 

משקפות דמי שכירות שנתיים בהיקף של כ-4.6 מ' ש''ח בתפוסה מלאה  כ- 4.2 מ' בתפוסה נכחית.דמי 

השכירות ממוצעים של כ- 72 ₪/מ''ר.  

6.50% 86,000,000      1,310,000,000      קניון מול היםאילת14/10/2021

בהתאם לדיווח באתר "מרכז הנדל"ן", מיום 04.10.21, חברת "עזריאלי" רכשה את מלוא זכויות 

החכירה בקניון. הזכויות כוללות, בין היתר, זכויות חכירה במקרקעין בשטח קרקע של כ-6,061 מ"ר 

ובשטח בנוי בשטח של כ- 19,000 מ"ר )למעט הזכויות בשלוש חנויות בשטח כולל של כ- 47.5 מ"ר 

 NOI -בשנת 2020 היה 82 מיליון שקל, וה NOI -ברוטו. שיעור התפוסה בקניון כיום הוא כ-100%, ה

הצפוי ב-2021 הוא 86 מיליון שקל.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימות תנאים מתלים הכוללים, בין היתר, קבלת אישור 

הממונה על התחרות; קבלת אישור רמ"י להעברת הזכויות ,וקבלת אישור המממנים להמחאת הסכמי 

המימון.

6.29% 2,200,000       35,000,000מסחריחיפה30/09/2021

בהתאם לדוח הרבעוני של גב ים מיום 30/9/2021 מאתר מאי''ה, החברה היתה שותפה )50%( עם צד 

ג' בלתי קשור )השותף( במרכז מסחרי פתוח, הכולל מספר מבנים נמוכים בשטח כולל של כ-3,500 

מ''ר ומניב הכנסה שנתית מייצגת בסך 4.4 מיליון ש''יח )100%(. במהלך הרבעון הראשון של השנה 

מכרה החברה לשותף את מלוא זכויותה בנכס, בתמורה לסך של 35 מיליון ש''ח, בתוספת מע'''מ. 

בעקבות המכירה רשמה החברה רווח נקי בסף 6 מיליון ש''ח.

4.60% 13,350,000     290,000,000משרדיםתל אביב23/11/2021

בהתאם לפרסום מאתר ''דה מארקר'', מיום 23/11/2021, חקבוצת יוניון שבשליטת ג'ורג' חורש תרכוש  

50% ממגדל בן 17 קומות ברמת החייל, הכולל 19.5 אלף מ''ר משרדים ומקומות חניה, בבעלות 

ויתניה. העסקה צפויה להתבצע לפי שווי של כ-580 מ' ש''ח לבניין כולו )100%( כלומר 290 מ' ש''ח. 

בבניין שוכן מטה חברת טבע שעברה אל הבניין לאחרונה ושכ''ד השנתי שתשלם טבע לויתניה הוא 

26.7 מ' ש''ח.
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מחיר )ש"ח(מהות הנכסעירתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(

 שיעור 

תשואה
הערות

09/01/2020

אזור 

התעשייה 

תפן ואזור 

התעשייה 

נהריה

7.65% 48,600,000     635,000,000מתחמי תעשיה

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 9.1.20, קרן הריט מניבים רכשה את הזכויות בשלושה מתחמי 

תעשייה באזור התעשייה תפן בשטח כולל של כ-115 דונם בתחומם בנויים מבנים בשימושי תעשייה, 

משרדים ואחסנה בשטח של כ-58.5 אלף מ"ר וכ-11 אלף מ"ר זכויות בניה נוספות במפלס הקרקע, 

בתמורה לסכום של 500 מיליון ש"ח. בנוסף רכשה מתחם בשטח של כ-51 דונם בתחומו בנויים מבנים 

בשטח של כ-24 אלף מ"ר וכ-4,000 מ"ר זכויות בניה במפלס הקרקע באזור התעשייה הצפוני בנהריה, 

בתמורה לסך של 135 מיליון ש"ח. המבנים מושכרים לשוכרים שונים העוסקים בייצור להבים למנועי 

מטוסים לתקופה של כ-9.5 שנים. ה-NOI החזוי יעמוד על סך של 48.6 מ' ש"ח ומגלם תשואה שנתית 

של 7.65%.

27/01/2020
נכסים 

שונים
9.01% 100,000,000   855,000,000נכסים שונים

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 27.1.20, חברת מגה אור תרכוש את חברת ישפרו בתמורה לסכום 

של 855 מ' ₪. ישפרו מחזיקה בכ-139 אלף מ"ר במרכזים מסחריים במודיעין, נס ציונה, תל אביב, 

ירושלים, בית שאן ועוד, בשיעור תפוסה ממוצע של כ-95%. בנוסף לחברה זכויות בניה לא מנוצלות 

בהיקף של כ-167 אלף מ"ר בעתודות קרקע ברחבי הארץ. ההכנסות מהשכרת שטחים משקפים 

הכנסה שנתית של כ-100 מ' ש"ח )NOI של כ-77 מ' ש"ח, המגלם תשואה ממוצעת של כ-9%(.

5.70% 8,100,000       71,000,000מתחם לוגיסטיחפץ חיים03/03/2021

בהתאם לפרסומים שונים בעיתונות, מיום 3.3.21, חברת אמות רכשה מחצית מהזכויות במתחם 

לוגיסטי הממוקם על חטיבת קרקע של כ-31 מ"ר בקיבוץ חפץ חיים. המתחם, שכולל מבנים בהיקף של 

כ-18.5 א' מ"ר, מושכר בשלמות לחברת גלובוס אריזות ומשלוחים לתקופה של 10 שנים וצפוי להניב 

דמי שכירות מתואמים בסך של כ-8.1 מ' ש"ח בשנה. שיעור התשואה מהשכרת הנכס מגלם כ-5.7%.

5.70% 4,580,000       80,200,000אחסנהנאות חובב22/03/2021

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 24.3.21, חברת ריט 1 רכשה את הזכויות במקרקעין ובמבנה הבנוי 

בהם ומשמש לאחסנה באזור התעשייה נאות חובב, הכולל שטח מבונה בהיקף של כ-15,600 מ"ר 

בתמורה לסך של 80.2 מיליון ₪+ מע"מ. בכוונת המוכר לבנות 2,500 מ"ר נוספים, אותם התחייבה 

החברה לרכוש בתמורה לסך של 11 מ' ש"ח, בכפוף לאכלוסה ע"י השוכר הקיים בנכס. 

הנכס מושכר לשוכר יחיד לתקופה של 9 שנים+ אופיציות, לפי דמי שכירות שנתיים בסך 4.58 מ' ש"ח 

)משקף תשואה שנתית של כ-5.7%(.

5.53% 5,640,000       102,000,000מרלו"געמק חפר27/07/2021

בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום 27.7.21, קרן אמריקאית רכשה את הזכויות במגרש 48 )חלק 

מחלקה 10 בגוש 8388( בשטח של כ-6.3 ד' ובשטח בנוי של כ-6,920 מ"ר בבינוי של 3 קומות מעל 

קומת מרתף חלקית בתמורה לסך של כ-102 מ' ₪. הנכס מושכר ומניב הכנסה שנתית של כ-5.64 מ' 

₪ )מגלם תשואה שנתית של כ-5.53%(.
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