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 iris@land.gov.il באמצעות דוא"ל:

 החלטת ועדת ההשגות

 דמי הסכמה – עמי-מושב בן 61נחלה מספר 

רת גבשמאית המקרקעין, על ידי  933032031ביום שניתנה  ,בעיון חוזרשלפנינו הוגשה על החלטה  הבקשה

 ן שבנדון.י המקרקעי"(, בעניין  שוותהשמאית המחוזי)להלן: " יעל הורן

על ידי שמאי  313232031ביום שנערכה  ,השמאית המחוזית בחנה את השומה מטעם רשות מקרקעי ישראל

ביום שנערכה  יםג"(, ואת השומה מטעם המשיהמשיבה שמאי)להלן: "מר איתן שריאל  ,המקרקעין

 "(.יםהמשיג מאיש)להלן: " יעל סדןגברת מר זהר דרורי ו ,שמאי המקרקעין על ידי 393232031

גברת דוד שקד ומר על ידי  3333332031 יוםב אשר נערכה הוגשה ההשגה דנןת השמאית המחוזית חלטהעל 

 יעל סדן.

 .323332032דיון בע"פ נערך בפני הוועדה ביום 

 : ביקור בנכס .6

 הוועדה. מר אייל יצחקי, שמאי מכריע, חברעל ידי  313332032 רך ביוםנע

 המועד הקובע: .0

 ., מועד מכר זכויות החכירה בנחלה303932032המועד הקובע להחלטה זו: 

 מטרת ההחלטה: .0

 .בנחלה החכירהבדיקת סבירות התמורה בעסקת מכר לזכויות  .א

 .הערכת תרומת המחוברים למועד הקובע .ב

mailto:ariel@shloosh-law.co.il
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 :תמצית תאור הנכס .8

. תאור מפורט של הנכס מופיע בשומות בין הצדדים באשר לנתוני הנכס הפיזייםאין מחלוקת 

 הצדדים.

 22-שטח הנחלה כ .הממוקמת בצידו הדרומי של מושב בן עמי 311הנכס הינו נחלה מספר  .א

יתרת שטח הנחלה , ביעוד מגורים דונם 1.3 -דונם מתוכם כ 20 -כ דונם. שטח חלקה א'

 .חקלאית

המבנה  .2מ"ר 312בשטח בנוי של קה היה בנוי במועד הקובע בית מגורים חד קומתי על החל .ב

 כולל הבית .שלד בטון מזויין, קירות בלוקים מחופים טיח וגגו רעפים :בנוי בבניה רגילה

מבואה )הול(, חדר מגורים, שני חדרי שינה, חדר בטחון, מטבח, חדרי שירותים ואמבטיה 

 ומרפסות.

ורי נבנה ככל הנראה בשנות החמישים והורחב במרוצת השנים לפחות בית המגורים המק .ג

ס"מ,  20320: ריצוף טראצו 3מלאכות גמר בסיסיותו פעמיים. מצבו במועד הקובע היה פשוט

 ארונות מטבח ישנים, מסגרות חלונות ודלתות עץ, חיפוי חרסינה בחדר הרחצה.

 שכלל החלפה של כל מלאכות הגמר.  ,המבנה עבר שיפוץ יסודי 2032ביולי לאחר רכישת הנכס  .ד

מ"ר )שכיום אינה  320בנויים מבני משק הכוללים סככת רפת עשויה אזבסט בשטח נחלה ב .ה

 ,מ"ר 21 -ומ"ר  22 -מקורים אזבסט בשטח של כ בטון שמצבם בסיסי שני מבני ,בשימוש(

 .ששימשו בעבר כבית אימון וכרפת

הרמה של  תייכת למעמד סוציואקונומי גבוה.תו משיואוכלוסי 3727הוקם בשנת  עמיבן  מושב .ו

יבתי במושב הוותיק גבוהה ביחס למקובל במושבים וכוללת דרכים רחבות, בהפיתוח הס

סלילה של חלק מהתשתיות כתת  ,מדרכות )חלקן מרוצפות אבנים משתלבות(, תאורת רחוב

 קרקעיות ועוד.

 

 

 

 

                                                                    
1

 .שהוא מספר חלקת המגורים 
2

 .ניהעפ"י היתר ב 
3

 ל הנחלה.עעל פי תאור שמאי הצדדים ועל פי תאור החוכר הנוכחי ב 
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 :המצב התכנוני הרלוונטי .1

 ין סעיף זה.לעניבין הצדדים אין מחלוקת 

 .2.32.3712פורסמה למתן תוקף ברשומות ביום  אשרבן עמי" -"נהר - 307ג3תכנית  .א

 תכנית  מסווגת החלקה כ"אזור חקלאי".ה

 כדלקמן: ןהינזכויות הבניה 

 מ"ר 37,000 : שטח מגרש מינימאלי 

 מ"ר 310ולכל היותר  31% : שטח בניה מכסימאלי 

  קומות 2 :   גובה הבנינים 

 מ' 21 :   עזרבניני  

 .(1192)י.פ.  32.9.3711פורסמה למתן תוקף ביום   -"בן עמי"  – 1123תכנית ג3 .ב

מ"ר, עפ"י מדידה גראפית(, כ"אזור מגורים בישוב  1,300-תכנית מסווגת קדמת הנחלה )כה

 חקלאי" ויתרת השטח כ"אזור חקלאי".

 .(1077)י.פ.  2.1.2002פורסמה למתן תוקף ביום  – 33021תכנית ג3 .ג

שהוגדרו ולשטח קווי בנין בכפוף לבניה ב הקמת יחידות אירוחא'  התכנית מתירה בחלקה

 מ"ר. 100מגרש מינימלי של 

 יחידות אירוח. חמשמ"ר ל 200היותר שטח הבניה המותר יהיה לכל 

 :המצב המשפטי .6

 בין הצדדים לעניין המצב המשפטי.אין מחלוקת 

שהופק  103932031י שעולה מנסח רישום מיום כפ ,37711בגוש  31להלן פרטי המרשם לחלקה 

 באמצעות האינטרנט:

 מ"ר. 20,090שטח החלקה הרשום  .א

 חכירה רשומה ע"ש מילר דן ומילר ולנטינה בחלקים שווים. הבעלות רשומה ע"ש רשות הפיתוח. .ב

נרשמה ע"ש אלקיים יאיר שמעון ואלקיים ונסיה נכס חכירה בעל ה 323הערת אזהרה לפי סעיף  .ג

 .323932032ביום 

זכות החכירה רשומה ברמ"י ע"ש מילר דן וולנטינה לפי  393332032על פי טופס אישור זכויות מיום 

 הזכויות המוערכות בחוו"ד זו הן זכויות החכירה. .233333779חוזה חכירה מיום 
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 דו בפני הוועדה:מנתונים שע .9

 

 שומת המשיגים שומת המשיבה
 לעיון חוזר

החלטה בעיון 
 חוזר

וועדת ל השגה
 ההשגות

 דוד שקד ויעל סדן ןריעל הו זהר דרורי ויעל סדן איתן שריאל שם השמאי

 3333332031 933032031 393232031 313232031 תאריך השומה

 ש"ח 2,100,000 ש"ח 1,000,000 ש"ח 2,100,000 ש"ח 1,000,000 הזכויות בנחלהשווי 

 ש"ח 231,000 ש"ח 111,000 ש"ח 231,000 ש"ח 100,000 תרומת מחוברים

 :השמאית המחוזית החלטת .4

נוכה מינהלית על ידי רמ"י )על מ כיוון שהוא ,רכיב הפיתוח הסביבתי לא יופחת משווי המקרקעין .א

 (.של השמאי הממשלתי הראשי פי ההנחיה בפרק א' לקווים המנחים

ללא  ,ןבשוק בין קונה פרטי מרצון למוכר פרטי מרצו ותנסחרהן שווי הזכויות יוערך כפי ש .ב

 הפרדה של רכיב המע"מ מהתמורה.

אינה משפיעה על שווי הנכסים. ככל שקיימת השפעה של ההקפאה על מושב בהקפאת הבניה  .ג

 השווי הרי היא מתקזזת עם הפוטנציאל שקיים לשיפור תכנוני בעתיד.

אין תרומה לשאר מבני ₪.  111,000למ"ר מבנה מגורים שהם ₪  2,100תרומת המחוברים היא  .ד

 .המשק

שומת רמ"י ₪.  1,000,000 -מניתוח עסקאות השוואה עולה ששווי זכויות החכירה בנחלה הן כ .ה

 לפיכך סבירה. 

 המשיגים:טיעוני   .9

וח הנורמטיביות הוצאות הפיתל בהתאם יש לנכות את הוצאות הפיתוח משווי רכיב הקרקע .א

 קווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי.פרק ה' לבשנקבעו 

חשיב דמי ההסכמה שאליו תתוצאת  ,הזכויות בנחלה מגלם בחובו מע"מ. לפיכךמחיר המכר של  .ב

 מתווסף מע"מ היא חיוב בכפל מע"מ. 

מאחר שנמצאו במושב עצמו שלושה מחירי השוואה בטווח זמן  ,אין לבצע השוואה למושב לימן .ג

 קרוב למועד הקובע.
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  310וסככת הרפת למ"ר ₪  3,000 -, מבני המשק הישניםלמ"ר ₪ 1,000 -תרומת מבנה המגורים .ד

 למ"ר.

מאחר שזכויות הבניה הן  ,שטח המיועד למגורים מתוך שטח הנחלהגודל האין לבצע התאמה ל .ה

על  מועצת מקרקעי ישראלמעבר לכך, לפי החלטות  .לא קשר לגודל השטחל ממילא קבועות

כל יתרון בגודל נוסף, כך שאין  דונם יחוייב החוכר בתשלום 2.1 -שטח המיועד למגורים החורג מ

 .השטח הזה

ביום אושרה על ידי בית המשפט  ,שהינה עיסקת השוואה מאותו מושב ,31עסקה במשק ה .ו

. מכיוון שעל פי החוק מועד אישור העסקה ע"י בית המשפט הוא מועד העסקה כפי 3333032033

יבה קבל את טענת שמאי המשלפיכך אין ל. זה המועד הרלוונטי .שמוכר על ידי רשות המיסים

 ,בנושא זכויות חוכרים בנחלה החלטת בג"צטרם  לפיה מחיר העסקה מותאם לצפי השוק

כמו כן בנכס ההשוואה האמור היו קיימים שטחי מחוברים גדולים  .313332033שניתנה ביום 

 משמעותית מהנכס הנדון.

. התאמה למחירי ההשוואה בצעלבהעדר ראייה ברורה להשתנות המחירים במושב בן עמי אין  .ז

שכן העסקה  ,מצביעות דווקא על ירידת מחירים 32,31שתי עסקאות ההשוואה במשקים 

 2,100,000במחיר  3333032032מיום  32שמכרה את משק  ,המאוחרת יותר של משפחת זוגלובק

  .ההתאמה לזמן צריכה להיעשות "בזהירות ובאחריות". היא דווקא הנמוכה יותר₪ 

סקה המסויימת שבנכס ולא שומה לשווי שוק. יש הבדל מטרת השומה היא בדיקת סבירות הע .ח

 .בכלל ובנחלות בפרט קיימת שונות טבעית בין מחירי נכסי מקרקעיןשמאחר  ן,משמעותי בינה

במחירי נחלות שהוא בתחום הסביר. שמאי רמ"י והשמאית שביצעה את  31%יתכן פער של 

היה עליהם לאמץ את המחיר  ,כןמחיר מעבר לסביר ולהחוזר לא הביאו ראיות לחריגה בעיון ה

 שהינו בתחום הסביר. החיזוקים לסבירות העסקה הינם: 

 אושרה על ידי רשות המיסים ויש בכך כדי ₪  2,100,000עסקה בנכס שבנדון בסך ב התמורה

צורף גם מכתב מאת מתווך המקרקעין שתיווך בעיסקה ובו הוא מפרט  להעיד על סבירותה.

 ד למכירתו.את השתלשלות שיווק הנכס ע

  בשומת מקרקעין שנערכה על ידי השמאי גדעון קרול לצורך תיעוד מצב הנחלה והמחוברים

 ₪. 2,100,000 -ב לפני החתימה על חוזה המכר הוערכו הזכויות

  ומגלמת מחיר גבוה "חריגה" יאשהלגביה נכתב וכלכליסט עיתון ב סוקרההעסקה בנכס ,

 לאיזור.
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 במושב עצמו מצביעים על סבירות המחיר בעסקה  תשתי עסקאות השוואה סמוכו מחירי

 שבנדון.

  מאחר  ,₪ 2,700,000במחיר  233732033מיום  31יש לבצע התאמה לעסקה למכר נחלה מספר

 . במצב טוב יותר מזה שבנכס הנדוןהמגורים שבה היה  תשבי

 המשיבה:טיעוני  .63

לפני מתן  333132033 ביוםמאחר שחוזה המכר שלגביו נחתם  31יש לבצע התאמה לעסקה במשק  .א

 31משק בנוסף,  , אשר היטיבה עם בעלי הנחלות.3303 -ו 797 לגבי החלטות החלטה של בג"ץ

נמכר ע"י מנהל עיזבון, עניין המקנה לעסקה זו אמינות גבוהה יותר על פני העסקאות האחרות. 

 הנחלה נרכשה ע"י בן מושב שמטבע הדברים מצוי במחירים.

ש העסקאות במושב בן עמי חלה עליית מחירים רציפה בנכסי מגורים בתקופה שבה בוצעו שלו  .ב

 לכן יש לקבוע התאמה לזמן בתחשיב ההשוואה., בארץ

 תרומת המחוברים נמוכה מאד וקונה מרצון יראה במבנה כשלד בלבד. .ג

אין הם תורמים לנוכח קירוי האזבסט  ,אולם ,מ"ר בנויים למטרות חקלאיות 2,000 -כ 31בנחלה  .ד

 שבהם.

נראה  31על הצד הזהיר. בהשוואה למשק ₪  1,000,000 -וי הנחלה במועד הקובע הוערך בשו .ה

מוצעת למכירה נחלה כיום  ידוע לשמאי המשיבההככל ₪.  3,000,000ואף ₪  1,100,000שהשווי 

 ₪. 3,000,000במחיר של 

 ., מאשר לנכסי ההשוואהלנחלה נשוא הדיון חזית גדולה יותר כלפי הרחוב .ו

ות העיסקה של שלטונות מיסוי מקרקעין אינה רלוונטית, משום שהיא בדיקה בדיקת סביר .ז

 .10% -מנהלתית השונה מסטטיה מקובלת בבדיקה שמאית ויכולה להגיע עד לפער של 
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  :והכרעה דיון  .66

שכותרתם "עריכת שומה  2009קווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי מדצמבר פרק א' לב .א

הוצאות הפיתוח הסביבתי לא יכומתו כחלק כי  נקבעלה" לצורך חישוב דמי הסכמה בנח

הוצאות המורה כי  112נגזרת מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל  הנחיה זומתרומת המחוברים. 

 ה.שנקבעו ב ,באופן מנהלתי )ולא שומתי( על פי ערכי פיתוח נורמטיבי ינוכוהפיתוח 

שתרומתם עשויה להיות  קיימים מרכיבים נוספים ,יצויין כי מלבד הפיתוח הסביבתי

 את פשטל ושנועדשמנוכים באופן מנהלתי לפי ערכים נורמטיביים  ,משמעותית לשווי הנחלה

 למשל שווי הרכוש המשותף, שווי הגידולים החקלאיים ועוד(.)תחשיב דמי ההסכמה 

ו3או  ,ת מועצת מקרקעי ישראלערכאה המתאימה לדון בסבירות החלטועדת ההשגות אינה ה

 המשיבה מפרשת ו3או מיישמת אותן. באופן שבו

כי למרות שהפיתוח הסביבתי במושב בן עמי חודש במרוצת השנים  ,למעלה מן הצורך נציין

עדיין אינו דומה לרמת הפיתוח המקובלת הוא  ,אחרים םברמת גמר גבוהה ביחס למושבי ובוצע

קובים בקווים הרחבה ועל כן ערכי הפיתוח הנורמטיביים שנמגרשי הבאו בסביבה עירונית 

 המנחים פרק ה' אינם רלוונטיים לנחלות.

 הוסיףלשל מועצת מקרקעי ישראל  112על פי החלטה המשיבה נוהגת  :ן טענת המע"מילעני .ב

הוועדה אינה הערכאה כאמור לעיל,  מע"מ. מערך העסקהתחשיב דמי ההסכמה שנגזר ל

מפרשת ה שבו המשיב המתאימה לדון בסבירות החלטות מועצת מקרקעי ישראל ו3או באופן

 אותן. מיישמתו3או 

למכר זכות החכירה עסקאות דומות  כאשר קיימותש ,המשיגיםמקובלת עלינו עמדת שמאי  .ג

למעלה מהצורך  .אחריםבמושב עצמו, אין לבצע השוואה למחירי עסקאות במושבים בנחלות 

אורה על ידי מבחינה משפטית שכן חלק ממנה מוחזק לכנציין כי ניתוח העסקה בלימן מורכב 

בהשוואה לעסקה במושב לימן, וממילא מתייתר הצורך מתייתר הצורך לפיכך,  .בעל זכות שלישי

נכנסה לתוקף לפני מאחר שההקפאה  ,השפעת ההקפאה של הבניה במושבבביצוע התאמה ל

 .מגולמת במחירןכבר מועדי עסקאות ההשוואה מהמושב עצמו והיא 

וא בנוי ברמת גמר פשוטה ונבנה בחלקים. עם זאת, נמסר הריי שה, המגורים ביתלתרומת באשר  .ד

נוצקה יציקת בטון מתחת לבית המגורים  שבבית ,על ידי רוכש הזכויות בנחלה במעמד הביקור

במסגרת השיפוץ ניתן היה להשתמש  ,המקורי )ככל הנראה בשל האדמה הכבדה בסביבה( ולכן

 .ה()בפועל נעשה שימוש במבנה כולו ללא הרחב בשלד כולו

ללא מע"מ, ₪  1,000 -חדשה כיום ברמת גמר טובה לבית מגורים צמוד קרקע הינה כעלות בניה 

לפיכך ולנוכח מצב הבית הפשוט  .של בניה עצמית יזמותבתוספת כולל מע"מ ו₪  3,100 -שהם כ
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שהובאה בחשבון על ידי השמאית המחוזית בסך  ,תרומת המבנהוהפחת הפיזי והתכנוני הרב, 

ואנו  הסבירמהעלות המלאה להקמת הבית כחדש(,  20%-)כ"מ ויזמות עולל מכ₪  2,100

 ה.מאמצים אות

הסככה בעורף בית  .משמשים כיום כמחסנים ,מ"ר 29 -ששטחם יחד כ ,שני מבני הבטון .ה

המגורים משמשת כיום כסככה תפעולית לפעילות החקלאית שנעשית בנחלה. תרומת המבנים 

 ,וכה למרות מצבם התקין ותחושב כגורמי יצור חקלאייםנמ –בשל קירוי האזבסט שעליהם 

  .ודחויה שהריסתם אינה כדאית

  ,המשיבהכפי שסבור שמאי  ,תרומת סככות האזבסט לטעמינו אינה שליליתכי  ,נבהיר לעניין זה

. (שכרוכה בהוצאות פינוי מיוחדותבטווח הזמן הנראה לעין )מאחר שלא מתחייבת הריסתם 

למשך שנים ייצור החקלאי וש בהם למישמבנים וסככות אלה הוא המשך שימוש המיטבי בה

)כפי שאכן נעשה בפועל כיום(. המבנים והסככות עורפיים ומרוחקים מבית המגורים  נוספות

סה"כ התרומה של כל המבנים החקלאיים  ,לפיכך .ואינם מגבילים הרחבות עתידיות למגורים

 ₪. 30,000 -מוערכת על ידי הוועדה בכ

 להמשך החלטה זו,  33.1זאת, ובהתאם לתפיסתנו האחידה וההדדית המתבטאת גם בסעיף  עם

חיובית, דעת הוועדה היא כי תרומתם הכללית  ים החקלאים האמוריםלמרות שמצאנו כי המבנ

ואין  סבירהשל שווי המחוברים כמקשה אחת וכפי שנקבעה על ידי השמאית המחוזית הנה 

 לשנותה.

שמיועד למגורים )צבוע  31שהשטח בחזית חלקה  ,עם שמאי המבקשיםאמנם אנו מסכימים  .ו

או על התשלום הצפוי להיוון הזכויות צהוב בתשריט התכנית( אינו משפיע על זכויות הבניה 

מ' בחלקות  10 -מ' )לעומת רוחב של כ 10 -אולם, רוחב החלקה שגובלת בדרך מצפון כבנחלה. 

 ,תכנונית של יחידות הדיור הנוספותמבחינה נוח יותר הגובלות( מאפשרת מימוש גמיש ו 31, 32

שקבעה השמאית  1%התאמה של  .ובהחלטת מועצה עתידית שיותרו בתכנית עתידיתככל 

 .הית לגורם זה סבירה ואנו מאמצים אותהמחוז

אולם  3303-ו 797לקים מהחלטה יישום של ח מאפשרתאמנם  313332033מיום החלטת בג"צ  .ז

שיפרה את מצבם של חוכרי הנחלות ביחס לציפיות ידה החלטת בג"צ קשה להעריך באיזו מ

 1ביטלה את סעיף לדוגמא, החלטת בג"ץ . אשר היו קימות לחוכרים טרם החלטת בג"ץהכלליות 

הקטינה משמעותית את אופן ניצול הזכויות בפל"ח והפכה אותן ללא סחירות. ו 3303להחלטה 

  בג"צ.נתינת החלטת מועד תאמה ללפיכך, איננו מוצאים מקום לקבוע מקדם ה

שדוקא  ,חלה עליית מחירים כללית בנכסי המגורים בארץ. אין זה סביר להניח 2033,2032בשנים  .ח

אנו מקבלים את עמדת שמאי  ,לכןחלה ירידת מחירי נכסים. היתה יציבות או שבמושב הנדון 

שיעור עליית  2033,2032בשנים  התאמה לזמן לעסקאות ההשוואה.סבורים שיש לבצע ו המשיבה
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עור . על פי סקירות השמאי הממשלתי הראשי שי2001-2030המחירים היתה מתונה ביחס לשנים 

 לרבעון. 3%לחודש או  331% בממוצע ,. דהיינו1% העליה הנומינלי בשנתיים אלה הוא

הסמוכות הממוקמות עסקאות בנחלות שתי  במושב בוצעו מלבד העסקה בנכס הנדוןכאמור,  .ט

 .דומות במאפייניהן ושנמכרו בסמוך למועד הקובעאשר  ,ורך הדרך הדרומית במושבברצף לא

מלבד התאמה לרוחב החזית בגובה  עסקאות אלה ישמשו להשוואה תוך ביצוע התאמות.שתי 

 :יש לבצע התאמה למחוברים)כמפורט לעיל( לחודש  331%והתאמה לזמן של  1%

  מ"ר  312לעומת  31מ"ר במשק  321כס הנדון )היה בית מגורים קטן במעט מהבית בנ 31במשק

מבני משק  31במשק  ,בנוסף .אך מצבו הפיזי היה ככל הנראה טוב יותר ,הנדון( 31במשק 

מ"ר(. אנו  2,000 -אשר מקורים אזבסט )על פי שמאי רמ"י בשטח של כ ,בשטח גדול מאד

 -מתבטאת ב לבית המגורים המשופר ולמבני המשק הנרחביםראויה כי התאמה  ,סבורים

300,000 .₪ 

  שמצבו הפיזי היה טוב בהשוואה  ,רמ" 390 -של כבשטח גדול יותר  בנוי בית מגורים 32במשק

למ"ר ₪  1,000. ההתאמה שתובא בחשבון למחוברים היא ההפרש בין תרומה של לנכס הנדון

 ₪.  391,000במשק הנדון ובסה"כ ₪  2,100לבין תרומה של  32במשק לבית 

 

 :ההשוואה נכסי תאמותה להלן טבלת

מספר 

 משק

תאריך 

 מכר

שטח 

 מבנה

מבני 

 משק

מחיר 

 מלש"ח

התאמה 

 למחוברים 

התאמה 

לחזית 

 רחבה

התאמה 

לזמן לפי 

 לחודש 1%

 מחיר מתואם

 ₪5,198,999  3.2% 5.0% ₪100,000 - 4.9 0222 -כ 123 26/09/11 13

14 11/10/12 170 105 4.5 - ₪175,000 5.0% -1.0%  ₪4,494,988 

 

 ש"ח. 2,110,000הינו בממוצע ובמעוגל מסקנת ההשוואה לפיכך היא כי שווי הנכס 

עבור הנכס הנדון בין מוכר המצויה את התמורה לכאורה משקף לעיל וין שווי הנכס כפי שנמצא ב .י

₪  110,000של  רפעבעסקה שבנדון קיים  תהמוצהר תמורההמרצון לבין קונה מרצון לבין 

 ווי.מהש 33% -כ שמהווים

 במחיר העסקה הינו בתחום הסביר? 66%האם פער זה של נשאלת איפא השאלה: 

אשר הוצגה לנו  מכלול התשתית העובדתית תוך בחינתלהינתן  ךצרישאלת הסבירות פתרון  .יא

כפי  ור אליהומידע נוסף הקש העסקה העסקה. להלן פרטים הקשורים לנסיבות יצועבבקשר ל

 :ל ידי המשיבהשהובאו בפני הוועדה ולא נסתרו ע
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  יחד עם מתווכים  שתיווך בעסקה ,ממשרד "רימקס"על פי מכתב מאת המתווך מר מרסלו גלז

חצי שנה( במהלך במשך מעט יותר מ) 2033, הנכס הוצע למכירה החל מסוף שנת נוספים

לאחר משא ומתן ממושך הסכימו ש"ח. מיליון  1.2התקופה נתקבלו הצעות החל ממחיר 

 ₪. מיליון 2.1יר של מחלמכור בהמוכרים 

 ביותר  ההיא ההצעה הגבוה₪  2,100,000כי ההצעה בסך  ,במהלך הדיון וכרים הצהירב"כ המ

 שאותה קיבל המוכר.

 כי התמורה שהציעו למוכרים בסך  ,במהלך הביקור בנכס העידו הרוכשים נסיה ויאיר אלקיים

 כישה.הליך הרנתקבלה לאחר משא ומתן ותארו בפרוטרוט את ₪  2,100,000

 שומת  ,לפני החתימה על חוזה המכר ,לצורך בדיקת העיסקה עבור המוכרים הוכנה מראש

 ₪. 2,100,000 -הזכויות בשבה הוערכו מקרקעין 

  בבדיקה במשרדי תיווך ולוחות פרסום לא אותרה נחלה שמוצעת למכירה כיום )כפי שמסר

במהלך ועד היום.  32מכר משק ננחלה מאז  ולא נמצאה עסקה נוספת למכרשמאי רמ"י( 

כי נחלה במושב בן עמי שווה כיום  ,הדעה הרווחת במשרדי התווך היאכי  ,הבדיקה נמצא

 כחמישה מיליון ש"ח.( 2032)ינואר 

  ולאחר  בעסקה , לנוכח ריבוי הגורמים שלקחו חלקבהתבסס על המכלול המפורט לעיל .יב

שולמה בגין זכויות החכירה כי התמורה ש ,אנו סבורים שהושמעו בפנינושהתרשמנו מעדויות 

 .בתחום הסבירעדיין נמצאת אך  ,נוטה לצד הנמוךבנחלה 

 :ההחלט .60

 :את ההשגה ולקבוע כדלקמן נו לקבלטהחל בהתאם לכל האמור לעיל

אך נמצאת  נוטה לצד הנמוך,₪  2,100,000התמורה במכר זכות החכירה בנחלה שבנדון בסך  .א

 .למועד הקובע , עוברבתחום הסבירעדיין 

 ע"י השמאית המחוזית סבירה.שנקבעה כפי  - ₪ 111,000 בסך רומת המחוברים ת .ב

 

 

(_______-________) (_______-________) (_______-________) 

 אייל יצחקי עו"ד יאיר חסדיאל אייל מידן

 שמאי מכריע יו"ר הוועדה השמאי הממשלתי הראשיסגן 
 


