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 לכבוד:
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 ג.א.נ.
 
 

 
 השגותהועדת  החלטת

 033333גוש ב 60 המחלק חלק 

 מושב רמות, 8נחלה 

 

, שמאי מקרקעין מחוזי באגף שומת רון כהןבבקשה לעיון חוזר על ידי מר  השניתנ החלטהעל  הלפנינו השג

 רשותשמאי מטעם השל  מתובמסגרתה נבחנה שו ,("השמאי המחוזי": )להלןמקרקעין, לשכת חיפה והצפון 

 שבנדון, נחלהה שוויאומדן  שםלאשר נערכה  ,("המשיבה"שמאי : להלן) אלחנן ברסלבמר מקרקעי ישראל, 

 .נכסבבגין מכירת הזכויות חישוב דמי הסכמה  למטרת

 

דוד שנערכה ע"י שמאי המקרקעין מר  משיגיםואת שומת ה שמאי המשיבהשל  והשמאי המחוזי בחן את שומת

 כדלקמן: 10.07.2031וקבע בהחלטתו מתאריך ( "שמאי המשיגים": )להלן מר זהר דרוריושקד 

 

הנני מעריך בהתחשב בכל האמור לעיל, ואת שומות הצדדים ותחשיביהם  תילאחר שלמד "

  , 6093990360ברמות, למועד קובע  8את שווי הנחלה וערך המחוברים בנחלה מס' 

 ₪(,לשווי הנחלה )שלושה מיליון ארבעים וארבעה אלף שקלים חדשים ₪  0,388,333בסך של  

 ₪(.שישים ושישה אלף שקלים חדשים לערך המחוברים )חמש מאות ₪  066,333בסך של  

 

 שבפנינו.  הההשג העל החלטה זו הוגש

 

mailto:achiav@krlaw.co.il
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 .32.07.2032חתימת חוזה המכר דהיינו המועד הקובע הינו יום 

במסמכים שהומצאו על ידם  טיעוני הצדדים המפורטים להלן מהווים את עיקר הטיעונים הרלוונטיים שהוצגו

 .9.02.2032ובמהלך הדיון בפני הוועדה שנערך ביום 

 

 רקע עובדתי .6

 במושב רמות. 2מספר ענייננו בנחלה  

במרחק  ,ממזרחכנרת אגם העל הממוקם על רכס המשקיף בדרום רמת הגולן מושב עובדים  והינ רמות

  .72הינה דרך כביש המוביל למושב בלבד ומתפצל מכביש מושב להגישה  ק"מ. 2-כשל  יאוויר

בחלקו  המאופיין בנחלות חקלאיות, וכן את הרחבת המושב המושב כולל את גרעין המושב הוותיק

 .ליחידות דיור צמודות קרקע מ"ר 3,000עד של  בשטח מגרשים הכוללת  ,מזרחי-הדרום

 פעילות תיירותית ערה הכוללת יחידות לינה כפרית )צימרים(.בו מאופיין בפעילות חקלאית המושב

 נופש "רמות".המערבי של המושב כפר -בחלקו הצפון

, גני ילדים, בית כנסת, מגרשי ספורט, המושבבין היתר את מבנה מזכירות  םמבני ציבור הכולליבמושב 

 וכן צרכנייה לתושבי המקום. 

, תאורת רחוב, תשתיות חלקיות כולל כבישים סלולים, מדרכותחלקי ה סביבתי במושב קיים פיתוח

 חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.

מערבי של -בחלק הצפון מתממוק. חלקה א' של הנחלה 2משק מס' נשוא השומה הינה נחלה הידועה כ

 לאלכלי רכב יה ממערב לכביש הכניסה החוצה את מושב רמות. הגישה ימושב רמות, בשורת הנחלות השנ

דרך עפר המתפצלת מערבה מכביש הכניסה למושב ומקיפה את  הינה באמצעותחלקה א' של הנחלה 

 נחלותם ריקים המיועדים למגרשי שבנדוןממזרח. ממערב לנחלה  שבנדוןהסמוכה לנחלה  1נחלה מס' 

 . מחלקה א' של הנחלה נשקף נוף לכיוון הכנרת.3-ו 7 מס'

 , כמתואר לקמן:ולשטחים חקלאיים א' לחלקה נחלקת 2מס' נחלה 
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 שטח הנחלה

חתימת הסכם מכר  – 2מכירת משק מס'  –עפ"י מסמך "מאזן קרקעות לצורך אישור עסקה  א.

, הכתוב בכתב יד וחתום ע"י מר בני אלעד, מרכז משק מושב רמות, 32.07.2032)תיקון(", מיום 

 הרכב הנחלה הינו כדלקמן:)להלן: "מסמך מאזן הקרקעות"(, 

 דונם )בור( 3.7-כ  :קרקע באזור הבטיחה )צפוני( -

 דונם )בור( 3.7-כ  :קרקע באזור הבטיחה )צפוני( -

 דונם )אשכולית נטועה( 7-כ  :באזור הבטיחה )צפוני(קרקע  -

 דונם 39  סה"כ )חקלאי(:
 

 דונם(. 7דונם )מתוכו חלקה א' בשטח  7  :שטח המחנה -

 דונם 06  סה"כ:

 

, שטח הנחלה הינו 32.07.2032במושב רמות, שנחתם ביום  2הסכם המכר של משק חקלאי מס' עפ"י  ב.

 , עפ"י הפירוט הבא:דונם 00-כ

 דונם 7-כ  חלקה א': -

 אשכולית אדומה( דונם )נטועה 7-כ  חלקה באזור בטיחה צפוני: -

 דונם 3-כ  חלקה באזור בטיחה: -

 דונם 3-כ  חלקה באזור בטיחה: -

 .(6.63.0360)תימסר לידי הקונים עד דונם  7-כ חלקה המוחזקת ע"י האגודה: -

 ונםד 2-כ  חלק יחסי בשטח מחנה: -

 

עפ"י ההחלטה בבקשה לעיון החוזר, המבוססת בין היתר גם על נתוני הזמנת השומה של רמ"י, שטח  ג.

 )לא כולל החלק היחסי בשטח המחנה(. דונם 00-כהנחלה הינו 

 

 תאור הנחלה

 .שממערב לכביש הכניסה למושב הנחלותה של ישניכניסה למושב, בשורה הבסמוך ל ממוקמת – חלקה א'

. בעלי שיפוע מתון היורד לכיוון מערבפני הקרקע מ"ר.  1,190 השטחומלבן הינה בעלת צורת חלקה א' 

דרך עפר המתפצלת מערבה מכביש הכניסה למושב ומקיפה את נחלה  הינה באמצעותרכב כלי הגישה ל

המתפצל ביל בטון מת גישה להולכי רגל באמצעות ש. בנוסף קייהסמוכה לנחלה שבנדון ממזרח 1מס' 

 ובר לאורך החזית הדרומית של החלקה.מכביש הכניסה למושב וע

נבנה מ"ר. הבית  329-הדרומי של חלקה א' בנוי בית מגורים חד משפחתי חד קומתי בשטח של כ בחלק

 וגג רעפים מעל תקרת בטון. זשלד בטון, קירות החוץ מחופים טיח מות בתחילת שנות השמונים עם
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מרפסת "דק" מעץ, מטבח, פינת אוכל, חדר שירותי  אליו צמודהמבואת כניסה, חדר מגורים כולל הבית 

 שירותים.וחדר אמבטיה וחדרי שינה  1הורים,  יחידתאורחים, 

 .לפות מהתקרהמדרגות הנשהרעפים באמצעות חלל גג להכניסה 

 במסגרות פנים מעץ, חלונותטרצו, דלת כניסה מעץ, דלתות באריחי  ריצוף סטנדרט הבית כולל, בין היתר,

חיפוי קירות , כלים סניטריים פשוטים, יקהמצופה פורמי אלומיניום, תריסי גלילה, ארונות מטבח מעץ

חדר בהכנה לקמין , מזגנים מפוצליםמיזוג אויר באמצעות , אריחי קרמיקהב חדרי הרחצה והשירותים

 .המגורים

 התחזוקתי של הבית בינוני. ומצב

מחסן בנוי שלד בטון, קירות חוץ מבלוקי בטון ללא חיפוי וגג מלוחות פח טרפזי.  לבית מזרח-סמוך מצפון

 צמוד למחסן סככת חניה הבנויה קונסטרוקציית פלדה עם גג מלוחות פח טרפזי.

 סביב הבית חצר הכוללת מספר עצי ושיחי נוי וכן משטח דשא.

 יתרת שטחה של חלקה א' אינה מעובדת חקלאית.

בדיון צוין ) דונם מטע אשכוליות אדומות 7הנחלה כוללת בנוסף לחלקה א' של הנכס, – שטחים חקלאיים

דונם אדמה לא מעובדת בצפון עמק הבטיחה וחלק יחסי בשטחים חקלאיים  32, (שהמטע נעקר

 משותפים.

 

 קניינימצב  .0

"( לבין ים)להלן: "המוכר רפפורט יואב ושמרית, בין 32.07.2032עפ"י הסכם שנערך ונחתם בעפולה ביום 

רשות  ינבהסכם כב יםמוגדר ים)המוכר יםהמוכרזכויות )להלן: "הקונים"(, נמכרו  שרון יעקב ומיכל

הבנוי והנטוע  ,דונם על כל המחובר 17-בשטח של כ במושב רמות 2מס'  משק( ביםבלעדיה יםמחזיקהו

 ₪. 2,200,000מורת סך של מ"ר, ת 329-עליו, לרבות בית מגורים בשטח של כ

 המשק כולל בין היתר:ע"פ ההסכם, 

 מ"ר. 329-בית מגורים בגודל של כ -

 מ"ר. 10-וסככה/מחסן בגודל של כדונם עליה בנוי בית המגורים  7-חלקה א' בגודל של כ -

 דונם, נטוע אשכולית אדומה. 7-כאזור בטיחה צפוני בגודל של חלקה ב -

 .םדונ 3-בגודל של כבאזור בטיחה חלקה  -

 דונם. 3-חלקה באזור בטיחה בגודל של כ -

 דונם המוחזקת ע"י האגודה ותימסר לידי הקונים עד ולא יאוחר  7-חלקה נוספת בגודל של כ -

 . 3.30.2037-מ

 דונם. 2-חלק יחסי בשטח מחנה בגודל של כ   -

 

 .הרוכשיםעל מכירת החלק המשקי של הנחלה, הוא ישולם ע"י  מע"מבמידה ויחול נקבע כי  בהסכם
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 מצב תכנוני .0

מתאריך  7797שפורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מס'  33732ג/מס' תכנית  בין היתר החל הנכסעל 

22.09.2007. 

 המצב התכנוני אינו שנוי במחלוקת ולא נמצא צורך להציגו במסגרת זו.

 

 השומות שהוצגו לוועדהעיקרי  .8

 כפי שבאו לידי ביטוי מהמסמכים שנמסרו: השומותן עיקרי ללה 

השמאי המחוזי  החלטת משיגיםעמדת ה  המשיבהעמדת  נושא
 החוזרעיון ב

 שווי הנחלה
 כולל מחוברים

0,388,333 ₪ 

 מע"מ וכוללפיתוח  כולל

0,033,333 ₪ 

 מע"מ וכוללפיתוח  וללכ
 

0,388,333 ₪ 

ערך 
 המחוברים

פיתוח קיים  כולל₪   003,333
 מע"מ וכולל

כולל פיתוח קיים  ₪ 003,333
 וכולל מע"מ

066,333 ₪ 

 
 

 מחוזיהשמאי העיקרי החלטת  .0

 כדלקמן: ביעת שווי הקרקע בנכס שבנדון פירט השמאי המחוזי נתוני השוואה וערך ניתוחי שוויבק

 שווי הנחלה

 בחשבון על ידי השמאי המחוזי:הובאו להלן נתוני ההשוואה ש

מהמגרש נשקף ₪.  3,000,000בישוב כורזים תמורת סך של  21נמכרה נחלה מס'  20.30.2030בתאריך  - 

, קבעה ועדת ההשגות כי מדובר במחיר חריג שאין 33397בתיק מס'  ,30.03.2032בהחלטתה מיום נוף. 

 להסתמך עליו.

ר כלל בית מגורים הממכ ₪. 2,900,000בישוב כורזים תמורת  11נמכרה נחלה  9.02.2030בתאריך  -

יחידות, סך הכל  2-זכויות בניה ל , וכןד' 2.727על מגרש בשטח  3712אשר נבנה בשנת  ,מ"ר 330בשטח 

הקרקע בלבד ללא  ך שווירעועדת ההשגות השל ולעיל מ"ר שירות. בגוף ההחלטה  90-מ"ר עיקרי ו 300

 ₪. 2,293,000בסך של  ופיתוח מחוברים

הממכר כלל בית מגורים  ₪. 2,122,000בישוב כורזים תמורת  23נמכרה נחלה  33.32.2030בתאריך  - 

בגוף  מהמגרש לא נשקף נוף. ד'. 7על מגרש בשטח המגרש  3710מ"ר אשר נבנה בשנת  290בשטח 

 3,930,000בסך של  ופיתוח שווי הקרקע בלבד ללא מחוברים ךרעוועדת ההשגות השל  לעיל ההחלטה

₪. 
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מהנכס לא נשקף נוף ₪.  1,300,000ברמות, תמורת סך של  1נחלה מס'  נמכרה 30.01.2030תאריך ב -

הוערך שווי המקרקעין בנחלה, ללא המוניטין  7/33/2032עיון חוזר מיום בבקשה ללכינרת. בהחלטה 

ומכאן ערך  ₪ 970,000, ערך המחוברים בסך של ₪ 2,199,000של יחידות הנופש הפעילות בסך של 

 .₪ 2,329,000הקרקע ללא המחוברים )שכללו בית מגורים ומבני יחידות נופש( בסך של 

 

בהחלטה , כפי שנקבעו 1שבנדון בהסתמך על ערכי השווי של נחלה  2בחן את שווי נחלה השמאי המחוזי 

 :עיון החוזר, כדלקמןבקשה לב

 ₪ 2,199,000 ללא מוניטין עסק: 1שווי נחלה 

 ₪ 970,000 ם:ערך המחוברי

 ₪ 2,329,000 ללא מחוברים: 1סה"כ שווי נחלה 

 ₪ 2,117,900 (:+30%) 2032התאמה למועד 

 ₪ 2,370,377 (:+37%התאמה לנוף )

 ₪ 733,000 :1עלות מופחתת למחוברים

 ₪ 1,279,000 סה"כ במעוגל:

 

היא  ₪, 1,022,000 נשוא השומה, בסך שללשווי הנחלה  המשיבהכי שומת  השמאי המחוזי קבע מכאן

 תוצאה הנ"ל(.ביחס ל 9%סבירה )פער של 

 

  ערך המחוברים

 ₪ 1,970מעלות כוללת לבניה חדשה, לפי סך של  97%לפי  העריך השמאי המחוזיאת ערך המחוברים 

 למ"ר למחסן: ₪ 970 -למ"ר לבית המגורים ו

 
 שווי עלות מופחתת שטח 

 ₪ 773,270 ₪ 1,970 מ"ר 329 בית מגורים
 ₪ 37,000 ₪ 970 מ"ר 20 מחסן
 ₪ 733,270 סה"כ

 ₪ 066,333 סה"כ במעוגל

 

פחת פונקציונלי. הבית נאה השמאי המחוזי קבע כי אין להביא בחשבון  המשיבהבניגוד לעמדת שמאי 

עבור פחת  בעיקרלפיכך סבור השמאי המחוזי כי יש להפחית והחלוקה הפנימית של החללים מוצלחת. 

 פיזי למבנה.

 

                                                                    
1
 כמפורט בפרק ערך המחוברים להלן.  
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 ₪. 066,333קבע השמאי המחוזי כי סך שווי המחוברים הינם  לפיכך

 השמאי המחוזי סיכום

 מחובריםואת ערך ה₪  0,388,333הנחלה בסך של שווי את קבע השמאי המחוזי  לעיל לאמורבהתאם 

 ₪. 066,333של  בסך

 השמאי המחוזי לטענות הצדדים:עיקרי התייחסות 

 גרסאות לשטח הנחלה ולהרכבה:מספר  השמאי המחוזי בפניהוצגו ן שטח הנחלה והרכבה ילעני -

 דונם. 17 -, שטח הנחלה הוא כהמכר להסכםפי המבוא -על א( 

דונם,  23פי העתק )לא חתום( של הדף הרלוונטי בבקשה להעברת זכויות, שטח הנחלה הוא -על ב( 

המחנה שטחה אולם שטח זה כולל חלק יחסי בשטח המחנה של המושב. ללא החלק היחסי בשטח 

 .דונם בלבד 22של הנחלה הוא 

 דונם. 22ה של רמ"י שטח הנחלה הוא פי הזמנת השומ-על ג( 

ידי מר בני אלעד -שמוען לידי עו"ד איקו פרי, כתוב בכתב יד וחתום על 32/7/2032מזכר מיום  על פי ד( 

 דונם. 23מרכז המשק ברמות, סך שטח הנחלה הוא 

המסמך הרגיל הקובע מהו שטח נחלה והרכבה הוא טופס הבקשה להעברת השמאי המחוזי קבע כי 

זכויות במגזר החקלאי, והוא מהווה מעין רישום שמנפיקה האגודה החקלאית. מאחר וניתן להסיק 

נחלה השטח  השמאי המחוזי כי ניחהממנו שטח התואם את הרשום בהזמנת השומה של רמ"י, 

כלומר  המרכיב של חלק יחסי בשטח המחנה(, זכויות )ללאכפי שפורט במסמך העברת הוהרכבה הינם 

 דונם. 22שטח נחלה של 

 ובמסמך העברת הזכויות.המשיבה למידות בשומת  השמאי המחוזי צמדלגבי שטח המחוברים נ

לא ניתן להשוות בין מגרש המגורים בנחלה, המהווה חלק קטן מחלקה א'  כי קבעהשמאי המחוזי  -

לא מדובר בנכסים זהים, גם אם  משיגיםהים בהרחבה. בניגוד לטענת שמאי הגדולה יותר, לבין מגרש

השטחים וזכויות הבניה דומים. זאת משום שחלקת המגורים מחוברת לשטח החקלאי של חלקה א'. 

דונם. מדובר בנכס ייחודי שכיום כמעט ולא  7 – 2 -יוצרים מגרש מגורים גדול של כיחדיו שני אלו 

ניתן להשיגו אלא בדרך של רכישת נחלה. גם אם פורמלית השטח מוגדר כחקלאי, אי אפשר להתעלם 

 ממידת הפרטיות והרווחה שמקנה הנכס בשלמותו.

נעשתה שניתנה במושב דישון, שם של ועדת ההשגות החלטה ל שיגיםהמשמאי בהתייחס להפניית 

המקרים אינם דומים מאחר השמאי המחוזי כי  קובע ,ין חלקת המגורים למגרשים בודדיםבהשוואה 

דונם בלבד. לכן לא ניתן להקיש מגישת השומה  3-דישון שטח חלקה א' בשלמותה היה כבמושב ו

כוללת גם שטחים והיא חלקה א' גדול שטחה של בדישון לגישה הראויה במיקום כמו רמות, בו 

 חקלאיים.
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ות בישוב רמות עצמו, ניתן אבשל חוסר בעסקכי  המשיבה עמדת שמאי השמאי המחוזי קיבל את  -

כורזים. לשני היישובים מאפיינים דומים, שניהם יישוב ות באלהשוות לאחר התאמות לעסק

 .אולם היישוב כורזים יוקרתי מרמות ויש להביא בחשבון את ההבדל ביניהם ,משקיפים אל הכינרת

 

 בהשגה יםנועיעיקרי הט .6

תאריך ב מר זהר דרוריודוד שקד מר נערכה ע"י שמאי המקרקעין נסמכת על שומה שההשגה שבפנינו 

 , עפ"י הפירוט הבא:31.33.2031

הדומה בחלוקת השטחים  ,במושב רמות 1נחלה מס' לבין  2נחלה מס' בין השוואה  ערכושמאי המשיגים 

 :, כדלקמן23.30.2031מיום  1לנחלה על החלטת ועדת השגות  ותתבססתוך ה ,לנחלה שבנדון
 

 8נחלה מס'  4נחלה מס'  
 הערות נתונים הערות נתונים

  מ"ר 3,090  מ"ר 3,030 חלקת מגורים
  מ"ר 1,190  מ"ר 2,100 כולל חלקת הבית-סה"כ חלקה א'

  דונם 7  דונם 1 חלקה ב'
  דונם 31  דונם 22.7 חלקה ג'

  ₪ 2,200,000 המחיר כולל צימרים ₪ 1,010,000 מכירה חוזימחיר 
  32.07.2032  30.01.2030 תאריך מכירה

 מ"י()ר₪  110,000 החלטת ועדת השגות ₪ 3,210,000 כל שאינו קרקע
 )מחוזי(₪  733,000

 

 

ברמות,  73ברמות ולנחלה מס'  1תוך השוואה לנחלה מס'  2שמאי המשיגים ניתחו את שווי נחלה מס' 

 כדלקמן:

 מרכיב הנוף על חלקת המגורים בלבד(:ותוספת חישוב שווי נחלה )בהתאמה להחלטת ועדת השגות  -

 צימרים פעילים( 2-)כולל זכויות ל₪  3,170,000 :1שווי מרכיב הקרקע בנחלה מס' 
 ₪ 3,970,000 התאמה לזכויות מגורים:

 ₪ 3,119,700 למועד הקובע: 7%בתוספת 
 מסך שטח הנחלה( ₪97% ) 3,197,327 המגורים:שווי חלקת 

 )על חלקת המגורים בלבד ולצד הגבוה(₪  3,791,122 לנוף: 30%בתוספת 
 ₪ 277,197 שווי השטח החקלאי:
 ₪ 2,022,237 סה"כ מרכיב הקרקע:

 ₪ 110,000 שווי המחוברים:
 ₪ 2,192,237 סה"כ בתוספת המחוברים:
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 במושב רמות: 73עסקה של משק ניתוח שווי נחלה עפ"י  -

 

 37.09.2031 תאריך עסקה:
 דונם 2.729 –חלקה א'  פירוט הנחלה:

 דונם נטוע מנגו 7.302חלקה באזור מדרון בשטח  
 דונם נטוע מנגו 7.229חלקה באזור מדרון בשטח  
 דונם נטוע מנגו 9.027חלקה באזור דרומי בשטח  

 דונם 3.999חלקה אזור צפוני בשטח 
 דונם 33.202אזור צפוני בשטח חלקה 

 דונם 2.191חלקה אזור צפוני בשטח 
 דונם 30.120חלקה אזור צפוני בשטח 

 דונם 70.322 סה"כ שטח:
 מ"ר 331.11בית מגורים  מחוברים:

 מ"ר 70סככת חניה  
 מ"ר 397סככה חקלאית  
 מ"ר 90רפת ישנה  

 ₪ 929,797 סה"כ שווי מחוברים:
 ₪ 2,117,000 תמורה:
 ₪ 2,379,227 ווי הקרקע:סה"כ ש

 
 חישוב:

 ₪ 2,379,227 :73במשק מס' שווי מרכיב הקרקע 
 )קיזוז שטח עודף על התקן( ₪ 2,333,227 :2גודל נחלה מס' התאמה ל

 ₪ 2,030,113 בהפחתה למועד הקובע:
 מסך שטח הנחלה( ₪97% ) 3,701,333 שווי חלקת המגורים:

 (המגוריםקת )על חל₪  3,371,799 לנוף: 30%בתוספת 
 ₪ 702,920 שווי השטח החקלאי:
 ₪ 2,333,379 סה"כ מרכיב הקרקע:

 ₪ 110,000 שווי המחוברים:
 ₪ 2,273,379 סה"כ בתוספת המחוברים:

 

 

התמורה כי בהתאם לממוצע שתי החלופות להלן הרי שמתקבל כי  יםלפיכך קובעים שמאי המשיג

 בתחום ובטווח הסביר.הינה ₪  0,033,333ששולמה על פי חוזה המכר, בסך של 
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 :לשומתם משיגיםשמאי הנימוקי להלן 

 הינה בתחום ובטווח הסביר.המכר  הסכםהתמורה הנקובה ב 3.3

 תרומת המחוברים  3.2 

( תחילת שנות השמוניםבהתאם לשנת בניית הבית ) ,סבורים כי שווי המחוברים שמאי המשיגים

לפיה  המשיבהלמ"ר ולכן קיבלו את קביעת שמאי ₪  2,700אינו עולה על  ,מצבו הנוכחיהתאם לוב

 ₪. 110,000-שווי המחוברים הינו כ

בה נקבע כי שווי בית המגורים  23.30.2031שמאי המשיגים מפנים להחלטת ועדת השגות מיום 

בית ₪ ) 370,000מ"ר למחסן בסך של  31-מ"ר למגורים ו 90במושב רמות בשטח של  1בנחלה מס' 

 בדומה לבית המגורים בנכס שבנדון(, המהווים שווי למ"ר בנוי בסך של  3712המגורים נבנה בשנת 

 ₪. 3,970-כ

, המשיבהכשמאי  21.09.2001שמאי המשיגים לשומתו של מר גיל סגל מתאריך  םבנוסף מפני

 32.07.2001יום שבוצעה בה בבמסגרת העסקה הקודמת  ,לאותה מטרה שבנדוןשנערכה לנחלה 

 ₪. 170,000בה נקבע כי שווי המחוברים הינו בסך של  ,ולאותם מחוברים

שמאי המשיגים טוענים כי מלכתחילה לא נדרש השמאי המחוזי להערכת שווי המחוברים, מהטעם 

על פי ההפרש בין שתי  נערך שכאן רמ"י לא צריך את הערכת המחוברים שכן תחשיב דמי ההסכמה

 .2032אל מול זו משנת  2001זו משנת  ,עסקאות

הינו  המשיבהמכל האמור לעיל טוענים שמאי המשיגים כי שווי המחוברים שנקבע על ידי שמאי 

 .בתחום הסביר

 השוואה למגרשים בהרחבה: 3.1

ות של אעסקהיינו  – נחלותאל מול להשוות נחלות יותר נכון אמנם כי  טועניםשמאי המשיגים 

אולם, לצורך מידע נוסף ומכיוון שגם השמאי הממשלתי  ,שבנדוןנחלות בתוך המושב מול הנחלה 

אל בהשוואה גם נוהג כך במקרים דומים בהם שטח חלקת הבית קטן במיוחד, הרי שלא נמצא פגם 

לאור העובדה כי בנחלה שבנדון קיים נוף ו שנערכו ההתאמות הראויותכ, בפרט מול מגרש הרחבה

 המעלה את שוויה של חלקת הבית בלבד.

טענת שמאי המשיגים במקרה שבנדון בה מטרת השומה הינה בחינת סבירות הרי שבהחלט נכון ל

שחלקת המגורים דומה עד כסוגיה זו. בפרט על שלא להתעלם מנתונים שיש בהם כדי לשפוך אור 

גם אם סבור השמאי כי לפיכך מ"ר(.  3,090שטח חלקת הבית זהה בשטחה למגרשי ההרחבה )

ת המגורים חלקה חקלאית כחלק מחלקה א' תורמת לשווי חצר הרי שזה לא העובדה שצמודה לחלק

 מונע את ביצוע ההשוואה.
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שטחים עלי ב י הרחבהבין שווי חלקת הבית לבין מגרש ותעוד טוענים שמאי המשיגים כי השווא

שמאי המשיגים  םלדוגמא מפני .השמאי הממשלתיגם נעשות ומקובלות על  ,דומותבניה וזכויות 

 לתחשיב השווי(. 32)סעיף  309, משק מס' 20.01.2031מתאריך  להחלטה במושב דישון

מ"ר ועליה מותר להקים  3,090שמאי המשיגים טוענים כי שטח חלקת המגורים בנחלה שבנדון הינו 

מ"ר בשתי יחידות דיור, אולם על פי  123בסה"כ ובניה,  10%שתי יחידות דיור בשיעור של עד 

הזכות בחלקת  .דה שניה מותנית בקיומו של בן ממשיךיהחלטות מועצת מקרקעי ישראל בניית יח

 יחידות אירוח. 2לצד זאת קיימת זכות להקמת  .הבית למגורים אינה מהוונת

 של סךמסתכמות למגרשי הבניה בהרחבה במושב רמות הינם בשטח דונם אחד, זכויות הבניה בהם 

ת שמאי המשיגים מדובר במגרש בשטח נחידות אירוח. לטעיית שתי מ"ר לבנ 10מתוכם  ,מ"ר 200

מ"ר  120קרקע כמעט זהה לזה של חלקה הבית בנחלות, שטח מבונה ביחידה אחת הינו של 

מ"ר. הזכויות במגרש מהוונות לעומת הזכויות בנחלות  10יחידות אירוח בשטח של  2למגורים, ועוד 

הינה בבחינת זכות מותנית )לפי החלטת בנחלה יה יידה השנית היחילא רק זאת, בנ .שאינן מהוונות

 (.297מועצת מקרקעי ישראל מס' 

 

 עסקות השוואה למגרשי הרחבה מהוונים:

 ותדומם זכויות בניה בהברמות, מגרשי הרחבה שמאי המשיגים הציגו נתוני עסקאות שנערכו ב

 :בנחלה שבנדון לחלקת הבית

גובה הפיתוח המאושר ע"י  .כולל פיתוח וכולל מע"מ₪  700,000על סך  – 7.03.2033עסקה מיום 

 ₪. 310,000רמ"י שנגבה ברמות הינו בסך של 

גובה הפיתוח המאושר ע"י  .כולל פיתוח וכולל מע"מ₪  300,000על סך  – 3.32.2033עסקה מיום 

 ₪. 310,000רמ"י שנגבה ברמות הינו בסך של 

ניה בין מגרש בהרחבה לבין חלקת הבית בנחלה, זכויות הבשל שמאי המשיגים ערכו השוואה 

 כדלקמן:

 

 חלקת הבית בנחלה מגרש בהרחבה זכויות בניה
 מ"ר 3,090 מ"ר 3,000 שטח מגרש

 מ"ר 123 מ"ר 120 זכויות מגורים
 מ"ר 330 מ"ר 10 זכויות צימרים

 2 3 זכויות ביחידת דיור
 2 2 זכויות ביחידת נופש
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בנחלה וועדת השגות  תעל בסיס החלט , לטענתםהרחבהבמגרש העסקת  ו אתניתחשמאי המשיגים 

 :כדלקמן ,ברמות 1

 

 63%התאמה בגין מיקום  שווי במ"ר מבונה שווי יחסי דונם 6שווי אק' בשטח 
 ₪ 3,323 ₪ 3,022 ₪ 270,000 מ"ר 220 –מרכיב המגורים בשווי
 ₪ 2,111 ₪ 2,327 ₪ 390,000 מ"ר 10 –מרכיב הצימרים בשווי

 

 :מכאן, חישבו שמאי המשיגים את השווי המותאם לחלקת הבית בנחלה שבנדון כדלקמן

 

 התאמה לבר רשות סה"כ לחכירה מהוונת שטח בניה שווי מתואם לחלקת הבית
 ₪ 337,000 ₪ 311,111 מ"ר 330 שטח יחידה ראשונה

 ₪ 337,000 ₪ 311,111 מ"ר 330 מותנה –שטח יחידה בן ממשיך 
 ₪ 223,120 ₪ 223,120 מ"ר 330 כולל מע"מ – שווי לצימרים

 ₪ 993,120   שווי חלקת הבית והצימרים
 ₪ 121,272  30% התאמה לצמידות חצר

 ₪ 711,279  30% התאמה לנוף
 ₪ 3,331,279   ₪ 310,000 –תוספת פיתוח 

 ₪ 6,660,333 שווי חלקת הבית כחלק מחלקה א'

 

שמאי המשיגים טוענים כי העסקאות שהובאו לשם השוואה אושרו על ידי מס שבח, וכן אושרו על 

 ועל בסיסן נגבו דמי חכירה מהוונים. המשיבהידי שמאי 

 

 השוואה לנחלות: 3.2

 1הרי שנעשו  ,לטענת שמאי המשיגים גם אם נייחס משקל נמוך לנתוני עסקאות מגרשי ההרחבה

ופשוט שנים )כולל הנחלה שבנדון( ובניתוח סביר  1-במושב רמות בטווח הזמן של כבנחלות עסקאות 

 בתחום הסביר. הינהעבור הנחלה שבנדון של הנתונים ניתן לראות כי התמורה 

 להלן נתוני ההשוואה לנחלות במושב רמות:

וא הממוקמת בסמיכות ומצפון לנחלה נש 1נחתם הסכם מכר לנחלה מס'  30.01.2030בתאריך  -

מ"ר במצב ירוד  90-השומה. הנחלה הנמכרת כוללת בית מגורים מבניה ותיקה בשטח של כ

וארבע יחידות אירוח יפני מפוארות ובעלות מוניטין שנבנו ללא היתר בניה. הסכום המוצהר 

 ₪. 1,300,000בחוזה היה 

ורים בשטח הנחלה הנמכרת כוללת בית מג .73נחתם הסכם מכר לנחלה מס'  37.09.2031בתאריך  -

מ"ר המשמשת  397מ"ר, סככה חקלאית בשטח של  70מ"ר, סככת חניה בשטח של  331.11-של כ

 ₪. 2,117,000מ"ר. הסכום המוצהר בחוזה היה  90בשטח של  הכאורחן תיירותי, רפת ישנ
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 התאמה לנוף: 3.7

לכל  ביחסכתוספת כי השמאי המחוזי טעה כאשר חישב את מרכיב הנוף  ניםשמאי המשיגים טוע

 חלקת המגורים בלבד.לחלה ולא נשטח הקרקע של ה

הינו  ,אותו קבע השמאי המחוזי ,37%בנוסף טוענים שמאי המשיגים כי מקדם הנוף בשיעור של 

 גבוה מהסביר.

שמאי המשיגים מפנים למחקר שנערך על ידי השמאי הממשלתי הראשי מר יעקב אודיש בדבר 

לבין שווי בין דירות הפונות לנוף ים ההשפעת הנוף על שווי של דירת מגורים, בו נמצא כי הפרש 

. מכאן טוענים שמאי המשיגים 30%-7%עומד על שיעורים נמוכים יותר הנעים סביב דירות ללא נוף 

סיבה במקרה שבנדון, בהעדר ראיה מובהקת בין שתי עסקאות, להתבסס על מקדם התאמה  כי אין

 גבוה יותר.

 הון אגודה: 3.3

שמאי המשיגים טוענים כי בחוזה המכר נכתב שהממכר כולל את כל הזכויות בנחלה ואין תשלום 

 כשרכשו את הנחלה לא שולמו תשלומים לאגודה. 2001נוסף לאגודה. בשנת 

י המשיגים רמ"י לא מתיר למכור נחלה באופן שמותיר מחוץ לתמורה את רכיב החברות לטענת שמא

 באגודה.

 –המשמש כיועצה המשפטי של אגודת רמות  ,פרי איקועו"ד  הציגו את מכתבו שלשמאי המשיגים 

כי  צויין, בו 29.02.2032שנים, מתאריך  1-מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ מזה כ

 .73-ו 2האגודה לא גבתה תשלום כלשהו מרוכשי נחלות 
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 המשיבה  עמדת .9

שווי  , הערכותנחלותבשל עסקאות  השוואהביסס את קביעת השווי על נתוני טוען כי  המשיבהשמאי  9.3

רמות ביישובי הסביבה בכלל וב שבוצעו לנחלות וכן מחירי ביקוש של נחלות המוצעות למכירה

 , בשטח כולל של 2זכויות בר רשות בנחלה מס' ) לנתוני הנכס נשוא השומה ותהתייחסתוך  ,בפרט

, נכון (200000בגוש  31מ"ר הידועה כחלק מחלקה  1,190מ"ר, מזה חלקה א' בשטח של  17,000-כ

 .32.07.2032 –למועד ההסכם 

  כדלקמן: נחלות,שבוצעו בני השוואה של עסקאות על נתוהתבסס  המשיבהשמאי 

)לא כולל ₪  3,720,000סך של תמורת במושב רמות  2 נחלהבהזכויות  נמכרו 32.07.2001בתאריך  -

 מע"מ ככל שיחול(.

 31מבנה מגורים בשטח של  במושב כורזים, עליהנמכרו הזכויות בנחלה  20.30.2030בתאריך  -

 ₪. 1,100,000מ"ר מבנה חקלאי תמורת  3,000, וכן 2000, הבנוי משנת מ"ר

 330מבנה מגורים בשטח של  עליה במושב כורזים, 11 נמכרו זכויות בנחלה 9.02.2030תאריך ב -

 ₪. 2,900,000, תמורת 3712מ"ר, הבנוי משנת 

החצר מהווה ₪.  3,000,000תמורת סך של  20.30.2030בתאריך נמכרה בכורזים  21נחלה מס'  -

 ₪. 2,000,000השגות בסך של  מגרש עורפי ביעוד אזור משקי, הנחלה הוערכה על ידי ועדת

 :, כדלקמןעל עסקאות שבוצעו במגרשי הרחבה במושב רמות המשיבהבנוסף התבסס שמאי 

שנת  שטח מגרש תיק ממ"י
 עסקה9הערכה

שווי זכות הבעלות 
בהערכה ללא פיתוח 

 וללא מע"מ

 הערות

  ₪ 110,000 2031 מ"ר 3,090 101 א'23223320
 מהבסיס 10%ניתן מקדם נוף בגובה  ₪ 270,000 2032 מ"ר 777 127 א'3370072

 מהבסיס 10%ניתן מקדם נוף בגובה  ₪ 270,000 2032 מ"ר 771 123 א'23237277
  ₪ 177,000 2032 מ"ר 3,000 203 א'23377931
 ₪ 127,000מגרש בסיס בהרחבה  ₪ 127,000 2032 מ"ר 3,000 209 א'23393192
  ₪ 173,000 2032 מ"ר 777 231 א'23322222

 

 :, כדלקמןעל לקט מחירי היצע במושב רמות משיבהכמו כן התבסס שמאי ה

 ₪. 370,000דונם תמורת סך של  3במושב רמות מוצע מגרש בשטח של  -

 במושב רמות מוצעות שתי נחלות: -

 ₪. 2,000,000האחת, תמורת סך של  

 ₪. 3,000,000יה, תמורת סך של יהשנ 

מושב החזק" באזור הן בשל מיקומו והן בשל הרכבו וכיום גם "הדגיש כי מדובר ב המשיבהשמאי 

 צימרים/חדרים. 200-270-מאחר ובמושב כ ,בשל היותו מרכז נופש ותיירות
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 עומד על סך של, כולל מחוברים, פיתוח קיים ומע"מ, נחלההשווי כי קבע  המשיבהשמאי 

נכון לתאריך , 1עיון החוזר לשווי נחלה בקשה לבהחלטת השמאי המחוזי בהתבסס על , ₪ 1,022,000

, ובהתאם ₪ 2,170,000בסך של  ללא מחוברים 1של נחלה  מרכיב הקרקענקבע בה , 30.01.2030

 לתחשיב הבא:

 ₪ 2,170,000 :חלטה בעיון החוזר(ה)עפ"י ה 30.01.2030נכון לתאריך  1שווי קרקע נחלה 

 3.3 מקדם מועד:

 3.07 :(3-ו 7)נוף זמני לכנרת עד לאיוש נחלות  נוףמקדם 

 ₪ 2,932,270 כולל פיתוח ומע"מ: ,ללא מחוברים ,2שווי מתואם למרכיב הקרקע בנחלה 

 ₪ 110,000 :)ראה להלן( תרומת המחוברים

 ₪ 1,022,000 , במעוגל:2מס' שווי נחלה 

 

 :חישב את ערך המחוברים בנחלה כדלקמן המשיבהשמאי  9.2

בנוי שטח  
 עיקרי

תרומתם 
 הכלכלית לשווי

 שווי מתואם

 ₪ 107,211 ₪ 2,300 מ"ר 329.21 מגורים בהיתר
 ₪ 37,000 ₪ 970 מ"ר 20.00 מחסן ביתי

 ₪ 7,270 ₪ 970 מ"ר 23.00 סככה
 ₪ 003,333 במעוגל שווי המחוברים סה"כ

 
 :התאמה לנוף 9.1

בחינת עסקאות )הזמני( בנכס שבנדון על לנוף שקבע מבסס את מקדם ההתאמה  המשיבהשמאי 

ותחקיר השפעת הנוף על שווין של  , מאמרים מן העיתונותהשוואה, פסקי דין, החלטות ועדת השגות

 שנערך ע"י השמאי הממשלתי הראשי.דירות מגורים 

 :השוואה למגרשי ההרחבה 9.2

ההקצאה במגרשי לעומת זאת  יח"ד. 1טוען כי בנחלה שבנדון מותר להקים  משיבהשמאי ה

 ההרחבה )בהתאם להסכם החכירה( הינה להקמת יחידת דיור אחת בלבד.

( 3% –, שירות 27% –)עיקרי  13%כי היקף הבינוי במגרשים בהרחבה הינו  המשיבהעוד טוען שמאי 

 עיקרי. 10%בנחלה היקף הבינוי הוא  על ידי שמאי המשיגים. שצויןמ"ר כפי  120ולא 

מר משה  ,גף שומת מקרקעיןאלטה בהשגה מאת מנהל לשכת חיפה, מפנה להח משיבהשמאי ה

 עשה לנחלות בסביבה בלבד.יברמות נפתלי, ממנה עולה כי ההתייחסות ת 91בעניין נחלה מס'  ,שדמי

סוגיות שמאיות בסיסיות, מאת האקדמיה  – 2031למחקר דלפי משנת  משיבהבנוסף מפנה שמאי ה

עולה כי מקדם מעבר בין שווי מגרש בהרחבה לבין  ממנו, למחקר ויישום שמאות מקרקעין בישראל

יח"ד( במושבים במרכז,  1-רים לודונם בחלקה א' המיועדים למג 1-שווי "המשבצת הצהובה" )כ

 .27.11%-עומד בממוצע על שיעור של כ
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 :ברמות 73מכר בנחלה מס' ההתייחסות לעסקת  7.9

את  המשיבה, הציג שמאי 73נחלה מס' של עסקת המכר לשמאי המשיגים שביצעו  לניתוחבהתייחס 

 ניתוחו, כדלקמן:

 37.09.2031 תאריך עסקה:

 דונם 19 עפ"י הצהרת בעלי הזכויות: 73שטח נחלה 

 דונם 12 :רמ"ישטח הנחלה עפ"י הזמנת 

 דונם 70 שטח הנחלה עפ"י החוזה:

 ₪ 2,117,000 תמורה חוזית:

 ₪ 929,797 :יםשווי המחוברים עפ"י שמאי המשיג

 ₪ 2,372,227 יתרה לקרקע ללא מחוברים:
 

 :2התאמה לנחלה 

 ₪ 2,072,370 :יםלפי המשיג התאמת מועד

 ₪ 2,230,377 בתוך המושב לרבות פרטיות: 2לנחלה מקדם מיקום 

 ₪ 2,711,203 :2בנחלה  נוףהתאמת מקדם 

 ₪ 110,000 :2בנחלה שווי המחוברים 

 ₪ 1,231,203 :73מס'  ביחס לנחלה 2שווי מתואם לנחלה מס' 

 

 הון אגודה 9.3

הזכויות בנחלה במושב רמות מקנות גם מניה באגודה השיתופית של כי טוען  המשיבהשמאי 

 תכולל ההתמורה אינ ,73נחלה של והן  2נחלה של הן  ,בחוזי המכר משיבה. לטענת שמאי ההמושב

אחר הדיון המציא שמאי המשיבה טענות נוספות לעניין זה, ללא  התשלום לאגודה.מרכיב את 

 שהורשה לכך על ידי הוועדה.
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 והכרעה דיון .4

 

 הגענו לידי המסקנות הבאות: בחנו את טיעוני הצדדיםלאחר ש

 שווי הנחלה 1.3

התבססו  בפרטנוכח מיעוט עסקאות השוואה בנכסים דומים במושבים בסביבה בכלל ובמושב רמות   

, תוך ביצוע 30.01.2030במושב רמות ביום  1הצדדים בעיקר על העסקה שבוצעה בנחלה מס' 

 גם בהחלטת השמאי המחוזי בעיון החוזר.. כך שבנדוןהתאמות לנחלה 

הינו ראוי  1הננו סבורים כי בנסיבות הנ"ל מתן משקל גבוה לעסקת ההשוואה שבוצעה בנחלה מס'   

 ונכון.

ע"י ועדת השגות זו בהחלטתה מיום באריכות נבחנה ונותחה  1צעה בנחלה מס' העסקה שבו  

בסך של  דונם,  17, בשטח של 1ועדת ההשגות קבעה את שווי הקרקע של נחלה מס' . 23.30.2031

לא כולל ₪  193,000יחידות נופש בסך כולל של  2-, כולל זכויות ל30.01.2030נכון ליום ₪  3,170,000

 מע"מ.

 :2ת לנחלה מס' התאמו  

 מיקום/נוף א.

, ממנה 1עדיפה על נחלה מס'  2נשקף נוף לכנרת ומהיבט זה נחלה מס'  2מחלקה א' של נחלה מס'  

ייאמר כי לקח בחשבון את העובדה שהנוף  משיבהלא נשקף נוף לכנרת. לזכותו של שמאי ה

-ו 7עד להקמתן ואכלוסן של נחלות מס'  –לכנרת הנשקף מחלקה א' של הנחלה שבנדון הינו זמני 

 הממוקמות ממערב לנחלה שבנדון. 3

הינו על כביש הכניסה למושב ובכך היא זוכה לחשיפה  1מאידך, מיקום חלקה א' של נחלה מס'  

 גדולה יותר של נופשים )בהיבט יחידות הנופש( על פני הנחלה שבנדון.

כי הנוף תורם לשווי חלקת המגורים בלבד ואינו  ין זה קיבלנו את עמדת שמאי המשיגיםילענ 

 משפיע על שווי השטחים החקלאיים.

בגין מרכיב זה,  משיבהלאחר שקלול העובדות הנ"ל, מצאנו את מקדם ההתאמה שקבע שמאי ה 

 , כסביר ואימצנו אותו.על שווי הקרקע המלא של הנחלה 3.07בשיעור של 

 מועד קובע .ב

. המועד הקובע של הנחלה שבנדון הינו 30.01.2030לעיל, ליום נקבע, כאמור  1שווי נחלה  

30.07.2032. 

, והן השמאי המחוזי בהחלטתו בבקשה לעיון החוזר המשיבהשמאי  ו הןמקדם ההתאמה שקבע 

 נו סביר.י, נמצא על יד3.30בשיעור של 
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 זכויות ליחידות נופש .ג

 193,000יחידות נופש, בסך של  2-יות לכולל את שווי הזכו 1כאמור לעיל שווי הקרקע של נחלה  

 .30.01.2030לא כולל מע"מ, נכון ליום ₪ 

היות והנחלה שבנדון אינה כוללת זכויות ליחידות נופש, הרי שיש להפחית משווי הקרקע של  

 משווי זכויות אלה, המהווה את התשלום הצפוי לרמ"י למטרת רכישתן. 13%לכל הפחות  1נחלה 

 

 שטח הנחלה .ד

 .דונם 00מבטא שטח נחלה של  1שווי הקרקע של נחלה  

שטח הנחלה  ,עובדתי לעילהרקע הכמפורט בפרק  קיימת אי בהירות. שטח הנחלה שבנדוןלגבי  

 (6.63.0360דונם למסירה עד  9דונם )מתוכם  00-כעפ"י מסמך מאזן הקרקעות,  דונם 06-כהינו 

עפ"י ההחלטה בבקשה  י בשטח המחנה()לא כולל החלק היחס דונם 00-וכעפ"י חוזה המכר 

 .  ועפ"י טופס הזמנת השומה של רמ"י לעיון החוזר

 אי בהירות זו משפיעה על שווי הנחלה שבנדון. 

 

 הון אגודה ה.

ברמות, מרכיב הון האגודה נקבע  1ין נחלה יבענ 23.30.2031כפי שכבר הכרענו בהחלטתנו מיום  

 .712בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 

ו/או  ועדת ההשגות אינה הערכאה המתאימה לדון בסבירות החלטות מועצת מקרקעי ישראל 

 לפיכך, לא יופחת סכום כל שהוא בגין רכיב זה. .באופן שבו המשיבה מיישמת אותן

א קיבלנו את עמדת שמאי המשיבה כי התמורה שנקבעה בהסכם המכר אינה כוללת את ל ,מאידך 

איננו סבורים כי הרוכשים יידרשו לשלם לאגודה סכום נוסף מעבר מרכיב התשלום לאגודה. 

 לתמורה שנקבעה בהסכם המכר.
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, הינו 30.07.2032, נכון ליום 2מהאמור לעיל, הגענו לידי מסקנה כי שווי הקרקע של נחלה מס' 

 כדלקמן:

 פש(יחידות נו 2-)כולל זכויות ל₪  3,170,000  :1שווי מרכיב הקרקע של נחלה מס' 

  ₪( 339,000 ) :2דמי היתר צפויים ליחידות הנופש

 יחידות נופש( 2-)לא כולל זכויות ל₪  3,911,000  :1שווי מרכיב הקרקע של נחלה מס' 

        x 

 3.07    מקדם מיקום/נוף:

        x 

 3.30     מקדם מועד:

        x 

   0.79  מקדם אי וודאות לשטח הנחלה:

 ₪ 6,983,333 במעוגל: 8נחלה מס'  שווי מרכיב הקרקע של

 

 37.09.2031במושב רמות ביום  73לשם בקרה התייחסו הצדדים גם לעסקה שבוצעה בנחלה מס' 

כוללת בית מגורים בשטח של  ,דונם 70-בשטח כולל של כ ,73נחלה מס' ₪.  2,117,000תמורת סך של 

 מ"ר וכן מבנים חקלאיים, אשר לטענת שמאי המשיגים משמשים בחלקם כאורחן תיירותי. 331-כ

לא נבחנה ע"י השמאי המחוזי ולא ע"י ועדת ההשגות, ולא ניתן  73יודגש כי העסקה בנחלה מס' 

עם זאת, מצאנו את  לשווי הנחלה. (והשימוש בהם)את תרומת המבנים גבוהה ודאות לקבוע ברמת 

 בהניתוח העסקה כפי שבוצע ע"י שמאי המשיגים כסביר יותר מאשר הניתוח שבוצע ע"י שמאי המשי

 נו גבוהים(.ינמצאו על יד 3.3בשיעור של  –ולמיקום  3.1בשיעור של  -)מקדמי ההתאמה שקבע לנוף 

 תרומת המחוברים 1.2

בעיניו של הרוכש הסביר ולא השפעתם יש לבחון את  לצורך קביעת תרומת המחוברים לשווי הנכס  

]למשל, רוכש סביר לא ישלם את מלוא עלות הבניה )המופחתת( לנכס בו  המופחתת את עלות הבניה

 מהמקובל בסביבה[.משמעותית קיימת השבחת יתר או לנכס הבנוי בשטח גדול 

 ותהתייחסתוך עדה, וחבר הו לאחר שבחנו את טיעוני הצדדים ולאור התרשמות מביקור בנכס שערך  

מצאנו את קביעתו וכך למחסן ולסככה,  ,לשטחו של בית המגורים, גילו, רמת בנייתו ומצב תחזוקתו

לשווי מסתכמת המחוברים פיה תרומת -על, המוסכמת גם על שמאי המשיגים, המשיבהשל שמאי 

 סבירה ואימצנו אותה. ,כולל מע"מ ₪ 003,333 סך שלב

 

                                                                    
2
 ₪. 100,333מסך של  13% 
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  החלטה .9

 

לאחר שהגענו לכלל מסקנה כי התמורה הנקובה בהסכם זאת ההשגה מתקבלת, לאור כל האמור לעיל 

 הינה סבירה. ₪, 0,033,333, בסך של 8המכר של נחלה מס' 

 

 .₪ 003,333 של בסך הינה הנחלה לשווי המחוברים תרומת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (- )    (- )    (- )  

 נזריאמנון  יאיר חסדיאלעו"ד   אייל מידן 

 שמאי מכריע יו"ר ועדת השגות השמאי הממשלתי הראשיסגן  


