
 

 משרד המשפטים – מדינת ישראל
 של מועצת מקרקעי ישראל 1111ועדת ההשגות על שומות לפי החלטה 

 

 

 
 

 .22-2227022טלפון  73213, ירושלים 31, בניין כלל קומה 79רח' יפו 
 

 hasagot@justice.gov.ilדוא"ל  3217792-21,תל אביב,טלפון 3,בית מוסקוביץ,קומה 2רחוב השלושה 
 

 22 מתוך 3 עמוד  

 "ז חשון תשע"די 

 2231אוקטובר  23   

 א22211011 מ"י:מס' תיק מ                     

 31172 מס' מע' אופק:                     

 

 לכבוד

 משה-איריס כפריגב'             רז ארנוןמר גב' רז יסמין ו

 וןרמ"י  מחוז צפממונה שמאות      , שמאי מקרקעיןימר דוד שקד ומר זהר דרורע"י 

 iris@land.gov.ilבאמצעות דוא"ל:      shaked.co.il-infoa@drori באמצעות דוא"ל:

 
 

 ג.א.נ.
 

 
 השגותהועדת  החלטת

 077777גוש ב 37-ו 73מחלקות  חלק 

 מושב רמות, 8נחלה 

 

, שמאי מקרקעין מחוזי באגף שומת ן כהןרו מרעל ידי בבקשה לעיון חוזר  השניתנ החלטהעל  הלפנינו השג

שמאי מטעם מינהל השל  מתובמסגרתה נבחנה שו( "השמאי המחוזי")להלן : חיפה והצפון,  מקרקעין, לשכת

 המגרש שלו אומדן שווי שםלאשר נערכה ( "שמאי המשיב"להלן : ) ,אלחנן ברסלבמר מקרקעי ישראל, 

 .ימושחישוב דמי הסכמה וגביית דמי ש למטרתשבנדון, 

 

שנערכה ע"י שמאי  משיגיםואת שומת ה אלחנן ברסלבמר של השמאי  והשמאי המחוזי בחן את שומת

 5.33.2232וקבע בהחלטתו מתאריך ( "שמאי המשיגים")להלן :  מר זהר דרוריודוד שקד המקרקעין מר 

 כדלקמן:

 

הם לאור כל האמור לעיל, לאחר שקראתי את חוות דעת השמאים, שמעתי את עמדותי" 

שווי הנחלה וערך המחוברים  ושקלתי בכובד ראש את מסקנות בדיקתי, הגעתי לכלל דעה כי

 נכון למועד הקובע הנו:

 ליון ומאה אלף שקלים חדשים(י)שלושה מ₪  7,077,777 -שווי הנחלה

 ")שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים(₪  307,777 -ערך המחוברים

mailto:iris@land.gov.il
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 . שבפנינו הההשג העל החלטה זו הוגש

 .32.21.2232חתימת חוזה המכר דהיינו המועד הקובע הינו יום 

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

. לעניין זה יצויין כי אחר הדיון בחרו שמאי שני הצדדים 32.0.31ובמהלך הדיון בפני הוועדה שנערך ביום 

וועדה מסמכים שונים נוספים שברובם לא נדרשו על ידי הועדה בהחלטתה בסיכום הדיון, וזאת מבלי לשלוח ל

 שהורשו לכך, ולפיכך החלטה זו לא תתייחס למסמכים אלה.

 

 רקע עובדתי .0

 דונם. 15-במושב רמות. שטח הנחלה כ 1מספר ענייננו בנחלה  

במרחק ממזרח כנרת אגם העל המשקיף  רכסהממוקם על בדרום רמת הגולן מושב עובדים  והינ רמות

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

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

 .חידות דיור צמודות קרקעלי מ"ר 3,222עד של  בשטח מגרשים  הכוללת מזרחי -הדרום

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

 כפר נופש "רמות". ממוקם  מערבי של המושב-הצפון

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

 צרכנייה לתושבי המקום. וכן 

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

 חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.

 , וכמתוארכמקובל בנחלות בחלוקה לחלקות א', ב', ג',, 1חלה הידועה כמשק מס' ה נננשוא השומה הי

 לקמן:

 וצורתה הראשי החוצה את המושב , בעברו המזרחי של הכבישושבכניסה למסמוך לנמצאת  – חלקה א'

מ"ר  3,222לחלק בשטח  1חלקה  מחולקתה. . פני הקרקע בעלי שיפוע מתון היורד לכיוון מערבדמוית מלבן

, סך אירוח"(ה)להלן "אזור  מ"ר ביעוד משקי 1,202בשטח  וחלק מגורים"( ה)להלן "אזור  ביעוד מגורים

 מ"ר. 0,122שטח חלקה א' 

ומעליו גג  ן שטוחוגג בטמקורה ב מ"ר 92-בשטח של כ קומתי-ותיק חד בית מגורים ב"אזור המגורים"

מקורה  מרפסתשל הבית  בעורפו .ובצמוד אליו מבני משק/אחסנה עם קירוי קל ,משופע מלוחות פח טרפזי

 מגורים, מטבח,  חדרי 1 תכוללהחלוקה הפנימית של הבית  מ"ר. 31מ"ר ומחסן בשטח  7בשטח ופתוחה 

                                                                    
1
 .33720פירוט השטחים בהתאם לתב"ע ג/ 
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ה, חיפוי בחדר השינ טריצוף טרצו ישן, פרקבבין היתר  מאופיינתרמת הגמר  חדר רחצה וחדר שירותים.

 . רמת הגמרנגלליםעם תריסים  םחלונות במסגרות אלומיניוועץ במטבח  תארונו ,חדר הרחצהחרסינה ב

 של הבית בינונית. ותחזוקה

המשמש למטרת  מבנה עץ מבניה קלה וכן ,עט עצי פרי ונויחצר "אזור המגורים" סטנדרטית וכוללת מ

 .שירות ואחזקת חדרי האירוח

המדמות חוויית  ,בסגנון בניה וריהוט יפניבעלות עיצוב ייחודי בקתות עץ  כולל ארבע "אזור האירוח"

(. 32.21.2232בהתאם לחוזה החכירה מיום מ"ר ) 392-כ שלכולל בנוי שטח אירוח באתר מרחצאות יפני, ב

 מ"ר.  15-בשטח של כמקורה בקתות מרפסת כל אחת מהל

וכוללת  דומהשל היחידות  החלוקה הפנימית, "שינגלס"רעפי עם גג משופע המחופה ב הבקתות בנויות עץ

בכל בקתה בריכת ג'קוזי חדר שירותים ומקלחון. , פינת ישיבה, ון, מטבחחלל המכיל את חדר השינה

 היו בריכות שחיה בשתי בקתות בלבד מתוך הארבע(. ובריכת שחיה )נכון למועד הקובע

 ,זכוכיתבשילוב עץ  חוץו דלתות פנים ברצפת פרקט בין היתר מאופיינתביחידות האירוח רמת הגמר 

 .םמזגנים עיליי ון,מטבח

 צמחייתהכולל שבילים מרוצפים, מסלעות, בריכות נוי, באווירה יפנית בחצר "אזור האירוח" גן מטופח 

 ה דקורטיבית.נוי ותאור

 שימושו יעודב ןדונם, החלקות הינ 22.5דונם וחלקה ג' בשטח של  1חלקה ב' בשטח של  – 'ג -חלקות ב' ו

 העיבוד של מושב רמות ומשמשות לגידולים חקלאיים שונים.שטחי חקלאי, ממוקמות בתחום 

 

 קניינימצב  .0

)רז( ארנון )להלן: "המוכר"( לבין נווה  , בין רזניצקי32.21.2232עפ"י הסכם שנערך ונחתם בעפולה ביום 

)המוכר מוגדר בהסכם כבעל זכויות בר רשות ומחזיק המוכר זכויות עופר וענת )להלן: "הקונים"(, נמכרו 

מ"ר וכן יחידות אירוח  95-בית מגורים בשטח של כ בין היתרהכוללת  במושב רמות, 1בנחלה מס'  בלעדי(

 ₪. 1,322,222", תמורת סך של בקתות יפניות –הידועות בשם "אונסן 

 המשק כולל בין היתר:ע"פ ההסכם, 

 מ"ר. 95-בית מגורים בגודל של כ -
 יחידות אירוח. -
 דונם עליה בנויים בית המגורים ויחידות האירוח. 0.5-חלקה א' בגודל של כ -
 דונם. 1-חלקה ב' בגודל של כ -
 .דונם 22.5-חלקה ג' בגודל של כ -
 ותם מעבד המשק.דונם נוספים א 32 -
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 בהסכם נקבעה חלוקת התמורה כדלקמן:

 ₪. 3,722,222עבור רכישת המשק ובית המגורים הבנוי עליו ישולם סך של  -
 ₪. 122,222בקתות יפניות" ישולם סך של  –עבור רכישת ציוד וחדרי אירוח "אונסן  -
 ₪. 022,222בקתות יפניות" ישולם סך של  –עבור רכישת מוניטין "אונסן  -

 הוא יתווסף לתמורה וחובת תשלומו תחול על הקונים בלבד. מע"מבמידה ויחול בחוזה המכר נקבע כי 

 

 מצב תכנוני .7

מתאריך  5797שפורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מס'  33720ג/מס' תכנית  בין היתר החל הנכסעל 

22.29.2227. 

 גו במסגרת זו.המצב התכנוני אינו שנוי במחלוקת ולא נמצא צורך להצי

 

 השומות שהוצגו לוועדהעיקרי  .4

 כפי שבאו לידי ביטוי מהמסמכים שנמסרו: השומותן עיקרי ללה 

עמדת המשיב  נושא
 )ממ"י(

עיון בהשמאי המחוזי  החלטת משיגיםעמדת ה
 החוזר

 שווי הנחלה
 כולל מחוברים

7,777,777 ₪ 

ללא פיתוח 
 מע"מ וכולל

7,077,777 ₪ 

מע"מ על חלקת ה) ע"ממ וכוללפיתוח  כולל
 המגורים ללא החלק המשקי(

וכן כולל רכיבים נוספים שיש להפחיתם 
 מהשווי כמפורט להלן

7,077,777 ₪ 

ולא כולל מע"מ  פיתוח כולל
בהתאם )על החלק המשקי 

ככל שיחול להסכם המכר, 
 מע"מ ישולם ע"י הרוכשים(

ערך 
 המחוברים

007,777   ₪
 כולל מע"מ

 כולל מע"מ ₪ 307,777 "מכולל מעלא  ₪ 243,000

הפחתות 
 נוספות

 ₪   07,777 :דונם חצר ללא מחוברים 0 

 ₪   704,777 שטחי עיבוד: דונם 03

 ₪  03,077 שטחי עיבוד שלחין:דונם  0

 ₪  20,777 שטחי עיבוד משותפים:

 ₪   80,787 סך פיתוח למגרש:

 ₪   044,780 סך פיתוח סביבתי:

 ₪   87,777 :הנוספים שווי שטחי העיבוד

 ₪   072,000 חלק יחסי בהון האגודה:

 ₪ 077,777 שווי המוניטין:

 ₪  770,070 :יטלטליןשווי המ

 ₪  0,400,480 סה"כ:
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 מחוזיהשמאי העיקרי החלטת  .0

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

 שווי הנחלה

 בישוב כורזים הובאו נתוני ההשוואה כדלקמן: 21למגרש  32.22.2232שגות מיום בהחלטת ועדת ה

הממכר כלל בית מגורים ₪,  3,925,522בישוב כורזים תמורת  21נמכרה נחלה  2.21.2227בתאריך  -

ד'. ועדת ההשגות העריכה את שווי הקרקע בלבד ללא מחוברים  5.232מ"ר, על מגרש בשטח  92בשטח 

 ₪. 3,010,522 ופיתוח בסך של

הממכר כלל בית מגורים ₪,  2,922,222בישוב כורזים תמורת  11נמכרה נחלה  9.22.2232בתאריך  -

ד'. ועדת ההשגות העריכה את שווי  0.705על מגרש בשטח  3710מ"ר אשר נבנה בשנת  322בשטח 

 ₪. 2,292,222בסך של  ופיתוח הקרקע בלבד ללא מחוברים

הממכר כלל בית מגורים ₪,  2,100,222בישוב כורזים תמורת  22רה נחלה נמכ 32.32.2232בתאריך  - 

ד'. ועדת ההשגות העריכה את שווי  5על מגרש בשטח המגרש  3712מ"ר אשר נבנה בשנת  292בשטח 

)ממגרש זה לא נשקף נוף לכנרת, בדומה ₪  3,932,222בסך של  ופיתוח הקרקע בלבד ללא מחוברים

 לנשוא השומה(.

 ₪. 0,377,777נחלה נשוא השומה בסך של השמאי המחוזי את שווי הקרקע של מכאן קבע ה

 ערך הקרקע ליחידות הנופש

בהתאם לקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי טווח שיעור דמי השכירות לקרקע משווי הפדיון 

 .35%-5%השנתי החזוי של עסק חי לפני מע"מ הינו 

 ₪. 521,993בהתאם לדו"ח רווח והפסד הוא  2227לשנת פדיון העסק  ידי המשיגים-כפי שנמסר על

 קבע 07%, ומקדם היוון לצמיתות בשיעור 3.0%לפיכך, בהתאם למקדם שכירות על הקרקע בשיעור של 

 ₪. 400,038כי שווי הקרקע ליחידות האירוח הינו 

  ערך המחוברים

נייה הקלה נאמר לו כי בשיחה עם נציג יעוץ בתחום הבלשמאי המחוזי בהתאם לנתונים שנמסרו  -

סכום זה )לפני מע"מ(, ₪  222,222-אצבע, עלויות הקמת יחידת נופש ברמה טובה הינה כבהתאם לכלל 

רוח יחידות האיכל : פיתוח חצר, ג'קוזי ליחידה, וסאונה משותפת. מכאן שעלות תחליף מופחתת לכולל

 כולל מע"מ.₪  222,222הינה פחת מצטבר  15%לאחר ניכוי של 

למ"ר ₪  2,222השמאי המחוזי בסך של  מוערכת על ידילות המופחתת לשווי תחליף לבית המגורים הע -

מעלות בניה סטנדרטית חדשה. מכאן שעלות  15%כולל מע"מ וכולל הוצאות ישירות ותקורה, המהווה 

 .שטח המחסן אין לייחס שווי ממשי(ל) כולל מע"מ₪  352,222מגורים הינה בית ה

 כולל מע"מ.₪  307,777המחוזי כי סך שווי המחוברים הינם  קבע השמאי לפיכך
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 השמאי המחוזי לערך הקרקע סיכום

ואת שווי  ₪ 029,222ערך הקרקע ליחידות הנופש בסך של  אתקבע השמאי המחוזי  לעיל לאמורבהתאם 

את יתרת הנחלה )חלקת המגורים + חקלאי( ₪.  952,222ך של בס (עלות מופחתת לתחליף) המחוברים

 .₪ 2,199,222 הינושנקבע על ידו סה"כ שווי המקרקעין ובהתאם לכך ₪.  3,922,222קבע לסך של 

 הינה סבירה.₪,  1,322,222 בסך של השמאי המחוזי כי התמורה שנקבעה בחוזה המכר, הסיק מכאן

לבין ההערכה( שנקבעה בהסכם המכר המהווה את ההפרש בין התמורה  ,₪ 221,222)בסך של היתרה 

 הכלול בהגדרת שווי הנחלה. ה את מוניטין העסקמהוו

 ₪. 7,077,777הנחלה הינו  ה הכולל שללפיכך סך שווי

 

 השמאי המחוזי לטענות הצדדים:עיקרי התייחסות 

השמאי המחוזי קיבל את עמדת המשיגים כי יש לראות את התמורה עבור הנחלה בשלמותה כאילו  -

י מע"מ בעבור דמי החכירה )מאחר ולפי "הלכת מרלי" כללה מע"מ משום שנגבו לאורך השנים תשלומ

ניתן להזדכות על מס תשומות עבור החלק המשקי הרי שככל שמצוין בחוזה שעבור חלק זה התמורה 

 אינה כוללת מע"מ, יוצא שחלק זה אינו כולל מע"מ(.

. הנופש הפחית את שווי המוניטין של יחידותליש השמאי המחוזי לא קיבל את טענת המשיגים כי  -

החכירה ערך ש ימורה לשום את ערך זכות החכירה. כפ 510 מס'ת מועצת מקרקעי ישראל החלט

כלומר מרכיב שווי שהוא מעל ומעבר  ,"מוניטין, שגם לה "שווי של פעילות משקיתמושפע מקיומה 

זכות למרכיבי שווי הקרקע והמחוברים, כך גם פעילות עסקית של יחידות נופש תיכלל בשווי הנחלה. ה

פעילות הן ולחכירת הנחלה כוללת בחובה את כל היתרונות הגלומים בנחלה, הן מקרקעין למגורים 

 או פוטנציאל לפעילות מעין זו.עסקית 

, קובע השמאי המחוזי כי יש שמעבר לתקן הנחלות המאושר ע" ממ"ילעניין שטחי העיבוד הנוספים  -

יחד עם זאת היות  .ומעמדם המשפטי אינו ברורלהניח כי החוזה לא כלל תמורה מלאה בגינם היות 

 ובפועל משמשים את הנחלה הרי שיש לכלול אותם בשווי זכות החכירה.

 בהסתמך על הערכת שווי שהציגו  כי יש להפחית את שווי הון האגודה טענת המשיגיםלעניין  -

ה של אינו בגדרה קובע שמאי המחוזי כי עניין ז ,510ולא בהסתמך על החלטת מועצת מקרקעי ישראל 

 . תוחלטבהתייחס לנושא זה ועל כן לא ה השומה

לעניין טענת שמאי ממ"י כי לולא ההליך המשפטי של ההסתדרות הציונית נגד המוכר בגין דמי שימוש  -

התמורה בחוזה ערך  –בעיה בהסדרת גבולות המגרש  ללאובנוסף כי לתקופות עבר עבור יחידות הנופש 

כי בהתאם לחוזה המוכר לקח על  משיגיםהשמאי המחוזי את טענת שמאי ההיה גבוה יותר, מקבל 

הנובעות  מגבלות מכלנכס "נקי"  שהתמורה משקפתעצמו את כל העלויות של הסדרת הנכס כך 

  .מהליכים שנוהלו נגד המשיגים
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  בהשגה יםנועיעיקרי הט .0

תאריך ב מר זהר דרוריושקד דוד מר נערכה ע"י שמאי המקרקעין נסמכת על שומה שההשגה שבפנינו 

 , עפ"י הפירוט הבא:32.29.2232

 

 :חישוב שווי מלא ללא מע"מ

 ₪  1,322,222 :שווי הזכויות
 -₪  2,235,222 :וי חלקת המגורים ללא החלק המשקישו

 ₪  3,215,222  :שווי החלק המשקי
    ₪  3,919,227  :מ"שווי חלקת המגורים ללא מע

 ₪   0,800,702    :מ"ללא מע שווי הזכויות סה"כ

 

 רכיבים לניכוי מהשווי המלא:

 ₪   709,352  :2מחובריםה ערך סך
 ₪   52,222  :דונם חצר ללא מחוברים 2

 ₪   120,222 :3שנים 5שטחי עיבוד הדרים, נשירים וזיתים מעל  דונם 29
 ₪  29,522  :4שטחי עיבוד שלחיןדונם  5

 ₪  72,222  שטחי עיבוד משותפים:
  ₪  12,112  :5למגרש סך פיתוח

 ₪   200,115  סך פיתוח סביבתי:
 ₪   12,222  :נוספיםה שווי שטחי העיבוד

 ₪   217,232  חלק יחסי בהון האגודה:
 ₪   222,222  שווי המוניטין:

     ₪   323,222  שווי המיטלטלין:
 ₪ - 0,020,077     :6סה"כ ניכויים
 יתרה לקרקע:

 ₪   000,470     :מע"מללא ו יתרה לקרקע כריקה ללא פיתוח
 

 

 

 

                                                                    
2
 להלן.ראה פירוט  
3
 לדונם.₪  32,222לפי  
4
 לדונם.₪  5,522לפי  
5
, ₪ 32מ"ר *  3,929יתרת שטח נחלה א': ₪ +  25מ"ר *  3,222שטח חצר צימרים: ₪ +  15*  מ"ר 3,222שטח מגרש בית המגורים:  

 .510החלטה עפ"י המוכרים ע"י ממ"י ₪  52,222בניכוי 
6
 ₪. 2,172,211צ"ל  כך בשומת ההשגה. 
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 ערך המחובריםפירוט 

 ₪  377,710  :7בית המגורים ערך
 ₪  579,321  :8אירוחיחידות  0 רךע
 ₪ 322,222  בריכות שחייה: 2 רךע
 ₪   52,222  יח' ג'קוזי: 0 רךע

 ₪ 709,359  סה"כ:
 

 9האירוחערך הקרקע ליחידות 
 
    היוון הכנסותחישוב לפי: 
 

 ₪  331,051  :10לפני מימון וליתפערווח 
 ₪  3,310,512  :32%בשיעור  היוון

 ₪  712,573  :35%ל בשיעור ש בניכוי יזמות
 ₪( 125,122 ) :ופיתוח עלויות הקמהסך ניכוי 

 ₪  312,973  סך היתרה לקרקע :
 למ"ר ₪    0,077  שווי למ"ר מבונה ללא פיתוח ומע"מ:

 

    אחוז מהמחזור:חישוב לפי 
 

 ₪  521,993  :זורסך המח
 ₪  522,993  :בניכוי הכנסות מארוחות בוקר

 ₪  19,551  :מהמחזור 9.5שיעור של 
 ₪  195,591  :32%בשיעור היוון של 
 למ"ר₪   0,074  :ללא פיתוח ומע"מ שווי למ"ר מבונה

 

כי בהתאם לממוצע שתי החלופות להלן הרי שמתקבל כי שווי מ"ר  יםלפיכך קובעים שמאי המשיג

 .ללא פיתוח ומע"מ₪,  0,070הינו  האירוחליח' אק' ונה מב

 

 

 

 

 

                                                                    
7
 .פחת פיזי 52%למ"ר בניה * ₪  0,202אק' * מ"ר  12 
8
 פחת פיזי(. 15%) 25%למ"ר בניה * ₪  5,222מ"ר *  392 
9

חוזר הוצג תחשיב על העיון הלטענת שמאי המשיגים אין לגבות כלל חיוב בגין דמי שימוש בעבור הצימרים, אולם בשומת ההשגה  
 זה כחלופה לתחשיב השמאי המחוזי.

10
 .2227שנת בהתאם לדו"ח רו"ח מ 
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 :לשומתם משיגיםשמאי הנימוקי להלן 

 

 זכויות בנחלה היות והממכר כלל מכירת ההמכר גבוהה משווי  הסכםהתמורה הנקובה ב 2.3

 : מפורט להלןכ ,הסכםיש להפחית מהסכום הנקוב ברכיבים נוספים אותם ומ חי"-"עסק

  

 וברים המח תרומת -

 כמפורט לעיל.₪,  709,359בסך של  נחלהלשווי המחוברים שמאי המשיגים העריכו את תרומת ה 

בניכוי פחת )בערכי "כינון" שמאי המשיגים מדגישים כי העריכו את תרומת המחוברים לשווי  

 . (בנייה עצמיתבלגיל המבנים ומצבם הפיזי, וכן מרכיב יזמות האופייני  בהתאם ,פיזי

פיה הפחת הפיזי של יחידות הנופש הינו -משיגים סבורים כי טענתו של שמאי ממ"י, עלשמאי ה 

, וכן לא סבירה החלטתו שלא לנכות את עלות הקמת לשנה, אינה סבירה 32%בשיעור של 

 .הבריכות

 

 פיתוח סביבתי -

ן במקרה הנדון, מכיוון שאיקרקע ללא פיתוח. השווי קבוע את דמי הסכמה יש לחישוב לצורך  

לדעת חוקי עזר עירוניים, נכון  חברה מפתחת ומכיוון שאין נתונים לגבי עלויות הפיתוח עפ"י

 םבהתא, "הוצאות פיתוח נורמטיביות" תהגדרעפ"י הפיתוח  לעלויותלהתייחס שמאי המשיגים 

 .510, ולא עפ"י החלטה מס' לפרק ה' בקווים המנחים של השמאי הממשלתי

בתוספת  ,המותר מבונההולשטח  הנחלהבהתאם לשטח הפיתוח  תעלויוחושבו  המשיגים בשומת 

 בישוב הררי. עובדה שמדוברבגין העודפות עלויות 

שמאי המשיגים טוענים כי רמת הפיתוח בחלקו הותיק של מושב רמות ובשכונת ההרחבה במושב  

 ., והינה ברמה גבוההזהה

 

 פיתוח חצר -

 .₪11 312,112 נחלה בסך שלשמאי המשיגים העריכו את עלות פיתוח החצר ב 

 . ₪ 12,112, נותר סך של 510החלטה התאם להמוכר על ידי ממ"י ב ,₪ 52,222סך של אחר ניכוי ל

                                                                    
11
למ"ר + ₪  25מ"ר *  3,222למ"ר + שטח קרקע המיוחס ליחידות הנופש ₪  15מ"ר *  3,222שטח קרקע המיוחס לבית המגורים   

 למ"ר.₪  32מ"ר *  3,929יתרת שטח קרקע חלקה א' 
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 מוניטין -

ל יחידות הנופש, אשר אינו מהווה מרכיב בשווי יש להפחית משווי הממכר את שווי המוניטין ש 

ת הנופש שבנדון, את הסכם הפשרה יחידוסוקרו  ןכתבות בהמספר . לחיזוק טענתם הציגו הקרקע

ואת קביעתו ₪  222,222של יחידות הנופש בסך של שווי המוניטין נקבע ס שבח/רכישה בו עם מ

במהלך הדיון  ₪. 221,222של השמאי המחוזי בעיון החוזר שקבע כי שווי המוניטין הינו בסך של 

שווי מוניטין כפי שנקבע על טענו שמאי המשיגים כי לא יתכן שהמשיב כרשות שלטונית לא יכיר ב

 רשות מרשויות המדינה.  םידי שלטונות המס שה

לטענת שמאי המשיגים, המוכר היה יכול למכור את מוניטין העסק בחוזה נפרד אולם בחר לעשות  

זאת בהסכם מכר המקרקעין לאור עצת רואה החשבון, אולם אין פעולה זו מעידה כי המוניטין 

 . הינו חלק משווי המקרקעין

 

 מיטלטלין -

 שמאי המשיגים אותם העריכושל יחידות הנופש,  ןשווי המיטלטלי יש להביא בחשבון את 

בהסכם לחיזוק טענתם ציינו כי גם  )לטענתם, בהתאם לטופס יא' של מס הכנסה(. ₪ 323,222-בכ

 ₪. 322,222 של סךעל  ןשווי המיטלטלי נקבעמס שבח/רכישה הפשרה עם 

 

 הון אגודה -

 מניה באגודה השיתופית של המושב, מכאן שלבעליגם  ותבנחלה במושב רמות מקנ ותהזכוי 

בהתאם לחוות דעתו  ,נחלה יש זכאות לחלק יחסי ב"הון ורכוש האגודה", אשר מוערךב הזכויות

במקרה שבנדון, מכיוון . שמאי המשיגים טוענים כי ₪ 115,222בסכום של  ,של רו"ח בועז מקלר

בפרק א' לקווים  2האמור בסעיף וכח על ידם, ראוי שלא להסתמך על שמרכיב הון האגודה ה

 .510או על הסכום הנקוב בהחלטת מועצה מס'  של השמאי הממשלתי המנחים

 

 שטחי עיבוד נוספים -

, אשר אינו שייך ונםד 32בהיקף של  נוסףשטח חקלאי כולל  ,בהסכם המכר ממכר, כפי שהוגדרה 

עודף בקרקעות המושב המשוייך לנחלות שלא אוכלסו, וחלק  לנחלה באופן פורמלי אלא מהווה

נחלה התקן למרות ששטח זה עולה על לפיכך,  .ממנו מוקצה באופן זמני לבעלי הנחלות הקיימים

 .יש להפחית את תרומתו משווי הממכר , (דונם 15) במושב רמות



 

 משרד המשפטים – מדינת ישראל
 של מועצת מקרקעי ישראל 1111השגות על שומות לפי החלטה ועדת ה

 

 

 
 

 .22-2227022טלפון  73213, ירושלים 31, בניין כלל קומה 79רח' יפו 
 

 hasagot@justice.gov.ilדוא"ל  2177923-21,תל אביב,טלפון 3,בית מוסקוביץ,קומה 2רחוב השלושה 
 

 22 מתוך 33 עמוד  

 

 מע"מ - 

 חלק המשקיבין הללל מע"מ( )הכובין חלק המגורים  הפרדה איןתחשיב דמי ההסכמה בהיות ו 

שבחישוב דמי ההסכמה נדרש הנישום לשלם מע"מ על מע"מ. לטענתם  יוצא )שאינו כולל מע"מ(,

מהחלק המיוחס למגורים יש  .יש להפריד בין החלק המשקי בנחלה לבין החלק המיוחס למגורים

 .לצורך חישוב דמי ההסכמה לנכות את מרכיב המע"מ וכך להגיע לשווי המדויק

 

בפרק י"א לקווים המנחים של השמאי הממשלתי, המתייחס לעריכת שומה לצימרים, נקבע כי יש  2.2

 להשתמש בשתי גישות שומה לביצוע ההערכה. השמאי המחוזי השתמש רק בגישה אחת.

כמו כן, תחשיבו של השמאי המחוזי מבוסס על פדיון הכולל את מרכיב ארוחות הבוקר, אותו יש 

לשנה ₪  522,222-לל, ולפיכך שווי המחזור עליו יש להתבסס הינו בסך של כלנכות מהפדיון הכו

 בלבד.

 

שווי למ"ר מבונה אק' שערך שמאי ממ"י בהתאם לנתוני השוואה ממגרשי לתחשיב התייחס ב 2.1

 כדלקמן: ים, טוענים שמאי המשיגההרחבה ברמות

 .מ"ר 222מ"ר ולא  3,222-כשטח המגרש הינו  א.

מרכיב לטענתם  .פיתוח אותו יש להפחית מהשווי כוללת וצגת בנתוני מס שבחהתמורה כפי שמ ב.

 ₪. 312,222 של הפיתוח הינו בסך

אותה לא הציג  ,₪ 522,222על סך של  5.22.2232קיימת עסקה נוספת בהרחבת מושב רמות מיום  ג.

  שמאי המשיב.

 מע"מ הינו בסך ללא ללא פיתוח ו בהרחבה שווי ממוצע של מגרשבהתאם לאמור לעיל  ד.

 ₪. 139,222של 

חכירה לעומת חלקת הבית בנחלה שאינה הינן זכות חכירה מהוונת מגרשי ההרחבה הזכויות ב ה.

 נוכחשכיום אינה ישימה  3355הבית מותנה ביישום החלטת ממ"י מס' חלקת מהוונת. היוון 

 העדר הוראות ביצוע.
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 :כדלקמן ,קת המגורים בנחלהחלשווי  לקביעת ערכו חישוב יםשמאי המשיג 2.0
 

 חלקת הבית בנחלה מגרש בהרחבה זכויות בניה
 3,222 3,222 שטח מגרש במ"ר

 131 122 במ"ר למגורים בניה זכויות
 322 12 במ"ר לצימריםבניה זכויות 

 2 3 יח' מגוריםמס' 
 0 2 יח' נופשמס' 

 
 מגרש בהרחבה:העסקת מחישוב שווי מ"ר מבונה 

 

 שטח שווי יחסי שווי אק' מגרש של דונם
 אק'מ"ר 

 מ"ר מבונה אק'לשווי 

 ₪  739 202 ₪ 222,222 מרכיב המגורים בשווי
 ₪ 3,222 12 ₪ 12,222 מרכיב הצימרים בשווי

 
 

 :חישוב שווי חלקת המגורים בנחלה

 
 שטח בניה חלהמותאם לחלקת המגורים בנשווי 

 במ"ר
 התאמה לבר רשות סה"כ לבעלות

   739 ווי מ"ר מבונה אק במגוריםש
 ₪  332,222 ₪  302,229 322 שטח יח' ראשונה

 ₪  92,211 ₪  323,111 351 2.912שטח יחידה בן ממשיך במקדם 
 ₪ 392,222 ₪ 392,222 392 שווי לצימרים

 ₪  700,778 ₪  404,707  שווי חלקת הבית והצימרים

 

ההפרש בין לטענתם ללא מע"מ וללא פיתוח. ₪  122,222מכאן כי שוויה של חלקת הבית בנחלה הינו 

 לבין סכום זה מיוחס לקרקע חקלאית ללא נטיעות ותשתיות. ,₪ 525,222 -הסכום האמור בהשגתם 

 

  במחיר מבוקשבמושב רמות  0ס' נחלה ממוצעת למכירה , על פיה המשיבבמענה לטענת שמאי  2.5

, על פיו 32.27.2232מיום של נחלה זו, מכר ם האת הסכהציגו שמאי המשיגים ₪,  1,522,222של 

 15נחלה בשטח . ה)ולא כפי שטען שמאי ממ"י(₪  2,222,222נמכרו הזכויות בנחלה תמורת סך של 

 מ"ר. הממכר כולל את כל הזכויות 12מ"ר וסככה בשטח  309דונם, עליה בנויים בית מגורים בשטח 

 של המוכרים באגודה ובנכסיה.

 

הסתמך על נתוני כפר הנופש במושב בהערכת יחידות הנופש כי  המשיבשל שמאי נתו טעבהתייחס ל 2.2

 32.21.2232השמאי הממשלתי מיום ת החלטשמאי ממ"י התעלם מאי המשיגים כי מטוענים ש ,רמות

בכפר הנופש  )המגלם שפ"פ( מלונאות וצימרים מבונה למ"ר₪  222 להמשקף סך ש נקבע שוויבה 

 .5.32.2221, נכון לתאריך רמות
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כולל מע"מ, פיתוח והון ₪  3,122,222לדעת שמאי המשיגים נחלה ריקה במושב נמכרת תמורת   2.9

 במיקום טוב יותר.₪  3,522,222-, ושמאי המשיב העריך נחלה ריקה בכפר יחזקאל באגודה

 

 המשיב  עמדת .3

 כדלקמן:  ,13תנחלושל עסקאות ל השוואהביסס את קביעת השווי על נתוני  ,המשיבשמאי  9.3

 21מבנה מגורים בשטח של  במושב כורזים, עליהנמכרו הזכויות בנחלה  22.32.2232בתאריך  -

 .₪ 1,122,222מ"ר מבנה חקלאי תמורת  3,222, וכן 2222, הבנוי משנת מ"ר

מ"ר,  322מבנה מגורים בשטח של  עליה במושב כורזים, נמכרו זכויות בנחלה 9.22.2232תאריך ב -

 ₪. 2,922,222, תמורת 3710ת שנהבנוי מ

₪.  3,702,222תמורת  (,משק יוסי דגןבמושב רמות ) 0 נחלהבהזכויות  נמכרו 30.22.2221בתאריך  -

 מ"ר. 12וסככה בשטח  ,3715מ"ר שנבנה בשנת  325 מבנה מגורים בשטח ברוטו שלבנחלה בנוי 

 ₪.מיליון  1.5בהליך מכירה סופי בגבולות כיום המשק נמצא לטענתו 

 

מע"מ וללא ו כולל מחוברים ,₪ 1,222,222נחלה עומד על סך של השווי כי  המשיבלפיכך קבע שמאי 

מכר הסכם הב ההנקוב תמורהשהקבע כך לפי .₪ 322,222-את מרכיב הפיתוח העריך בכ פיתוח.

 .הסביר

 

 חישב את ערך המחוברים בנחלה כדלקמן: המשיבשמאי  9.2

 ₪ 300,222 :14מבנה המגוריםערך 
 ₪ 122,222 :15יחידות הנופשך ער

 ₪   52,222 :חצרהפיתוח ערך 
 ₪   22,222 :ג'קוזיערך שתי יח' 

 ₪   05,222 :שחיה ותבריכערך שתי 
 ₪ 002,777 : סה"כ שווי המחוברים

 

לטענתו הצעות מחיר מחברות לבניה קלה לבניית יחידות אירוח התומכות  הציג המשיבשמאי 

 .בקביעתו זו

, תוך התחשבות בפחת שבח הסכם הפשרה של מסעל הערכים שנקבעו בבהסתמך כי גם  עוד טען, 

 ₪. 222,222 -כ הינהתרומת המחוברים לשווי ש הרי, 52%בשיעור של 

                                                                                                                                                                                                                          
12
 תוספת זכויות הבניה בנחלה מותנות בקיומו של בן ממשיך. 
13
 ושב רמות וממושבים נוספים באזור.שמאי ממ"י ציין נתוני היצע נוספים ממ 
ר."למ ₪ 3,222מ"ר לפי  72 בנוי של בשטח 14

 

 ר."למ ₪ 2,222מ"ר לפי  312בשטח בנוי של  15
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 חישב את שווי הנכס שבנדון כדלקמן: המשיבשמאי  9.1

בשטח  של מושב רמות מגרש בהרחבהבזכויות החכירה  נמכרו ,2.32.2233בהתאם לעסקה מיום 

 :כפי שבוצע ע"י שמאי ממ"יעסקה הניתוח להלן  .₪ 222,222תמורת  מ"ר 3,222

 
 שטח אק' מקדם שטח מהות

 מ"ר אק' 322 3 מ"ר 322 מגורים עיקרי
 מ"ר אק' 12 2.7 מ"ר 02 מגורים שולי

 מ"ר אק' 02 2.1 מ"ר 52 מ"ר 222עיקרי שולי מעל 
 מ"ר אק' 12 2.95 מ"ר 12 יחידות אירוח
 מ"ר אק' 22 2.5 מ"ר 22 שטחי שירות

 מ"ר אק' 391 2.25 מ"ר 272 יתרת חצר
 מ"ר אק' 422  מבונה אק' שטחסה"כ 

 

 ₪. 3,220בסך של במגרשי ההרחבה ' מ"ר מבונה אקלשווי  מכאן קבע שמאי ממ"י

 

 :כדלקמןשמאי ממ"י השטח האק' המותר לבניה בנכס שבנדון נקבע ע"י 

 סה"כ מ"ר אק' מקדם במ"ר שטח מהות
 318 1 318 יח"ד 0 קריעי

 120 0.75 160 אירוח
 220 2.2 102 תעסוקה חקלאית

 009 0.25 3,911 חצר בית המגורים והאירוח
 173 0.175 2,210 חצר לפל"ח

 0,487 סה"כ שטח אק'
 

 

 :כדלקמן המשיבשבנדון נקבע ע"י שמאי נכס השווי 

 ₪   3,913,210 :למ"ר(₪  3,220מ"ר *  3,012) קרקעהסה"כ שווי 
  ₪  919,522 : (16למ"ר₪  25* מ"ר  13,522) שטחים החקלאייםה שווי

 ₪  237,222 :שווי המחוברים
 ₪   7,083,384 :שבנדון ססה"כ שווי הנכ

 

+ יתרת שטחי  שווי זה לא כולל הפחתה בגין דמי היתר שיידרשו למימוש כל הזכויות )פל"חהערה: 

 המגורים(
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 כדלקמן:במספר חלופות וי מרכיב הקרקע למ"ר מבונה קייט ונופש חישב את שו המשיבשמאי  9.0

  בגישת היוון הכנסות:תחשיב 

 נתונים לחישוב:

 )כיום(.  ₪ 952  - באמצע שבועו  ₪ 722  - לילה ללא ארוחת בוקר בסוף שבועעלות ממוצעת ל  א.
 ן.מהפדיו 22%בסביבות  הינולפרוגרמת משרד התיירות הרווח הנקי בענף  בהתאם .ב
 מ"ר. 25 אירוח לפרוגרמת משרד התיירות שטח יח' בהתאם .ג
 .15% -; אמצע שבוע 12% -תפוסה:  סופי שבוע  .ד
 .0% -שיעור תשואה לקרקע ; 2% -יתרה לקרקע  .ה
 אוגוסט בהם שיעור התפוסה-לעומת חודשים יולי אפסיתמאי התפוסה -חודשים פברוארב ו.

 .12%באמצע השבוע עומד בממוצע על 

 :שיבתח

 לשנה ליחידת נופש ₪ 3,122 : 17המיוחסת לקרקעסך יתרת הרווח השנתי 
 ₪ 05,222  : 18שווי קרקע ליח' נופש

 למ"ר מבונה₪  3,122   : 19קרקע למ"ר מבונה קייט ונופששווי 
 פיתוח וללא מע"מ ללאלמ"ר מבונה  ₪ 0,077   שווי מותאם לנכס שבנדון ולמאפייניו:

 למ"ר מבונה₪  008  : 20"רנורמטיבי למ עלויות פיתוח
 פיתוח וללא מע"מ כולללמ"ר מבונה  ₪ 0,377 שווי כולל פיתוח נורמטיבי וללא מע"מ:

 
  למחזור הפעילות ביחידות שבנדוןתחשיב בהתאם: 

 ₪  521,993 :222721סך המחזור לשנת 
 ₪  02,251 מהמחזור המיוחס לקרקע: 9.5שיעור של 

 ₪  022,591 :32%בשיעור היוון של 
 למ"ר₪  2,222 : 22וי למ"רשו

 3.25 מקדם מועד:
 למ"ר₪  0,322 שווי למ"ר מבונה ללא פיתוח ומע"מ:

 
 :תחשיב בהתאם לנתוני כפר הנופש רמות 

 ₪ 39,222,222 :23שווי כל כפר הנופש
 ₪ 303,229 :24שווי לחדר

 ₪  95,222 עלות בניה לחדר:
 למ"ר₪  2,222 יתרה למרכיב הקרקע:

 3.1 :מועדמקדם 
  ₪ 0,822 אירוח ונופש: מבונהלמ"ר רקע קשווי 

                                                                                                                                                                                                                          
16
 סך ממוצע למ"ר. 
₪. 3,122=  2.22*  ₪2.22( *  952יום אמצע שבוע *  12+  ₪ 722*  יום סופי שבוע 322) 17

 

18
 2.20  /3,122 = ₪ 05,222 ₪. 
19
 .₪ ₪3,122 =  05,222מ"ר /  25 
20
 ₪. 531)ללא מע"מ( = ₪  302,222מ"ר בנוי /  292 
21 

ין להפחית מהמחזור השנתי את עלויות ארוחת הבוקר.א
 

22 
בהתאם להיתר הבניה. מ"ר, 322לפי שטח של 

 

23
 .2229לפי חוו"ד רו"ח, נכון לשנת  
24
 חדרים בנויים. 322 
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  כדלקמן: משיגיםהתייחס לטיעוני ה המשיב שמאי  9.5

 המחוברים תרומת -

 כמפורט לעיל.₪,  237,222בסך של  נחלהלשווי המחוברים את תרומת ה ךהערי המשיבשמאי  

ורים לטענתו בית המגורים הקיים על החלקה בנוי ברמה נמוכה מאוד, אשר אינו מאפשר מג

 ברמתו הנוכחית ולמעשה מיועד להריסה.

ולאור העובדה כי לא ניתן  מבני יחידות האירוח הינם מבני עץ המאופיינים בפחת מואץכמו כן 

של פיזי פחת לשפץ אותם כמו בית מגורים רגיל הרי שיש לחשב את תרומתם תוך התייחסות ל

 עלות ארוחות הבוקר. בחישוב ערך הקרקע ליחידות הנופש אין לנכות את לשנה. 32%

 .510ע"י ממ"י עפ"י החלטה  יםהמחוברים הנטועים בשטחים החקלאים מנוכ תרומת

 

 פיתוח סביבתי -

בניגוד לשכונת ההרחבה  ממוקמת בגרעין הותיק של הישוב בו קיים פיתוח חלקישבנדון נחלה ה

 קבוע  נחלה סכוםמנכה ממ"י משווי ההפיתוח בגין מרכיב  מעבר לכך, .אשר בה קיים פיתוח מלא

 .510מס' ה עפ"י החלט

 

 פיתוח חצר -

 בשים לב למצב הגינה.₪  52,222פיתוח החצר הוערך בנדיבות בסך של  ילטענת שמאי ממ"

 

 מוניטין -

שמאי ממ"י טוען כי המוניטין נובע ממיקום הנכס, הנמצא בכניסה לישוב רמות וכך נהנה גם 

 .לבעל הקרקע ולא לחוכר, ולפיכך המוניטין שייך מלקוחות מזדמנים

נשוא ההשגה לשנה. בנכס ₪  522,222לחילופין טוען שמאי ממ"י כי מחזור שכיח לצימר הינו 

 הנמכר.התורם לשווי עודף לנכס המחזור נמוך יותר, כך שלא הוכח כי קיים מוניטין ספציפי 

ו"ח שהוצג על ידי כמו כן עפ"י כלל אצבע, מוניטין שווה לשנת רווח. בהתאם לדו"ח ר נהפוך הוא .

 ₪.  322,222-הסתכמו בכ 2227המשיגים, רווחי הצימרים בשנת 
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 מיטלטלין -

לא הוצגו מסמכים המעידים על עלות רכישת הציוד, לא הוצג טופס י"א כאמור בשומת 

 לשנה. 35%המשיגים. מעבר לכך למכשירי חשמל פחת של 

 

 הון אגודה -

תשלום לא הוגדר בהסכם  .נכסי והון האגודהרכיב של הממכר אינו כולל  ,המכר להסכםבהתאם 

 . , ולא הוכח שווי זכויות החוכר בהון האגודה במועד הקובעבעבור הון האגודה

 רכיבכר ולא הלהסכם הפשרה עם מס שבח וציין כי גם בו  המשיבלחיזוק טענתו הפנה שמאי 

 "הון האגודה".

מיועד לפיתוח המושב והקמת מבנים ולא  הון האגודהכי  המשיבטוען שמאי מעבר לאמור לעיל 

 נחלה ספציפית.זכויות ב ניתן ליחסו לבעל

, כאשר המאושר 510עפ"י החלטה מס' עם זאת, רכיב זה בא לידי ביטוי בתחשיב שעורך ממ"י 

 .בלבד₪  327,222לניכוי ע"י ממ"י לצורך חישוב דמי הסכמה הינו 

 

 שטחי עיבוד נוספים  -

 דונם(. 15) בהתאם לשטח תקני של נחלה במושב רמותאת חוות דעתו  טוען כי ערךי אי ממ"שמ

 דונם, אינם כלולים בנחלה ולפיכך אין להפחיתם מהשווי. 32שטחי העיבוד הנוספים, בשטח של 

 מקנה למחזיק זכויות קנייניות בו. החזקת שטח העולה על תקן הנחלה אינה

 

 מע"מ -

  .ממ"י יש להוסיף מע"מכל תשלום לעל  בהתאם להנחיות החשב הכללי,

 

במועד המכר משקף מחיר נמוך מהמחיר הריאלי לממכר, הן משום ש הסכם המשיבלטענת שמאי  9.2

להקמת הצימרים )ההיתר ניתן בדיעבד( והן בגלל בעיות משפטיות נוספות, הקובע לא היה היתר 

 לות המגרשים.לרבות הליך משפטי של קק"ל כנגד החוכר ומחלוקת עם השכן הגובל לעניין גבו
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 והכרעה דיון .8

 הגענו לידי המסקנות הבאות: בחנו את טיעוני הצדדיםלאחר ש

 שווי הנחלה 1.3

לאחר שבחנו את מכלול נתוני השווי וניתוחם, כפי שהוצגו ע"י הצדדים, הגענו לידי מסקנה כי   

 חלק המגורים(,)כולל פיתוח וכולל מע"מ על ₪  1,322,222, בסך של התמורה שנקבעה בהסכם המכר

 שטחי העיבודוכן את תרומת  סבירה ומשקפת את שווי השוק של הנחלה על כל מרכיביההיא 

 הנוספים שאינם מהווים חלק מזכויות המשיגים בנחלה.

)כולל פיתוח וכולל ₪  7,787,777על כל מרכיביה בסך של  לפיכך, קבענו את שווי השוק של הנחלה  

הפחתנו את תרומת שטחי העיבוד הנוספים מהתמורה שנקבעה , לאחר שמע"מ על חלק המגורים(

   להלן. 1.1בהסכם המכר, כמפורט בסעיף 

נכס "נקי" מתייחסת לפיה התמורה -את קביעתו של השמאי המחוזי, עלכסבירה ין זה מצאנו ילענ  

, לאחר (המשיגים) המוכרים מכל מגבלות הנובעות מהליכים משפטיים שנוהלו נגדוחופשי 

 ים לקחו על עצמם בהסכם המכר להסדיר את כל הטעון הסדרה.שהמשיג

 שווי הקרקע של יחידות הנופש 1.2

קיבלנו את עמדת שמאי המשיגים כי לצורך קביעת שווי הקרקע של יחידות הנופש יש לנכות   

 מהמחזור את ההכנסות מארוחות הבוקר.

בין חישוב לפי וי הקרקע כממוצע מאידך, לא קיבלנו את עמדת שמאי המשיגים כי יש לקבוע את שו  

המחזור לבין חישוב לפי הרווח. התוצאה שהתקבלה ע"י שמאי המשיגים בחישוב לפי הרווח נמצאה 

 על ידינו בלתי סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם טענתם כי יחידות הנופש שבנדון נהנות ממוניטין.

 פע מאירועים חד פעמיים.למעלה מן הצורך נציין כי יכול והרווח בשנה מסויימת מוש  

 של לסך את קביעת שמאי המשיגים כי שווי הקרקע של יחידות הנופש מסתכם אימצנו לפיכך,   

, בהתבסס על מחזור המכירות של יחידות הנופש ללא ארוחות בוקר מע"מ לא כולל₪  730,777-כ

 לעיל. 2בהתאם לתחשיב שערכו כמפורט בסעיף , 2227בשנת 

 םתרומת המחוברי 1.1

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 
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וני הצדדים ולאור התרשמות מביקור בנכס שערך חבר הועדה, הגענו לכלל לאחר שבחנו את טיע  

 המסקנות הבאות:

 

 תרומת בית המגורים א.

בהתייחס לשטחו של בית המגורים, גילו, רמת בנייתו ומצב תחזוקתו מצאנו את קביעתו של 

 ,מע"מ כולל ₪ 007,777-פיה תרומת בית המגורים לשווי מסתכמת בכ-השמאי המחוזי, על

 סבירה ואימצנו אותה.

 

 יחידות הנופשתרומת  ב.

את כסבירה בהתייחס לשטחן של יחידות הנופש, גילן, רמת בנייתן ומצב תחזוקתן מצאנו 

 לשווי מסתכמת  , על ציודן,יחידות הנופש  0כל   פיה תרומת-, עלשיגיםשל שמאי המ םקביעת

שמאי המשיגים, הננו סבורים כי בניגוד לעמדת  ואימצנו אותה. ,מע"מ כולללא  ₪ 377,777-בכ

 הג'קוזי.מתקני סכום זה כולל את תרומת 

 

 בריכות השחיהתרומת  ג.

קיבלנו את עמדת שמאי המשיגים כי מחוות דעתו של השמאי המחוזי נשמטה תרומת שתי 

 בריכות השחיה לשווי הנכס.

ה לשווי פיה תרומת שתי בריכות השחי-מצאנו כסבירה את קביעתם של שמאי המשיגים, על

 , ואימצנו אותה.מע"מ לא כולל ₪ 077,777-מסתכמת בסך של כ

 

 פיתוח החצרתרומת  ד.

 עלויות פיתוח החצר מהוות למעשה חלק בלתי נפרד מתרומת המחוברים לשווי הנכסככלל, 

 .ומגולמות בערכם

רמת פיתוח החצר גבוהה עם זאת, קיבלנו את עמדת שמאי המשיגים כי במקרה שבנדון 

 וכי יש להביא עובדה זו בחשבון. מהממוצע

של פיתוח החצר לשווי  העודפתפיה תרומתו -מצאנו כסבירה את קביעתם של שמאי המשיגים, על

 , ואימצנו אותה.מע"מ לא כולל ₪ 87,777-הנכס מסתכמת בסך של כ

 



 

 משרד המשפטים – מדינת ישראל
 של מועצת מקרקעי ישראל 1111השגות על שומות לפי החלטה ועדת ה

 

 

 
 

 .22-2227022טלפון  73213, ירושלים 31, בניין כלל קומה 79רח' יפו 
 

 hasagot@justice.gov.ilדוא"ל  2177923-21,תל אביב,טלפון 3,בית מוסקוביץ,קומה 2רחוב השלושה 
 

 22 מתוך 22 עמוד  

 

 פיתוח סביבתי 1.0

, ויופחת בהליך 510 ת מועצת מקרקעי ישראל מס'התאם להחלטעלויות הפיתוח הסביבתי נקבעות ב  

 מנהלי ע"י המשיב. 

  ועדת ההשגות אינה הערכאה המתאימה לדון בסבירות החלטות מועצת מקרקעי ישראל.  

פיה הפיתוח הסביבתי בסביבת הנכס -, עלהמשיבלמעלה מן הצורך נציין כי קיבלנו את עמדת שמאי   

 לרמת הפיתוח בשכונת ההרחבה. שבנדון אינו מלא ואין להשוותו 

 

 מוניטין 1.5

התמורה שנקבעה בהסכם צויין כי והן בהסכם הפשרה עם רשויות מיסוי מקרקעין המכר הסכם בהן   

 רכיב של מוניטין יחידות האירוח. תללוהמכר כ

מהן ניתן ללמוד כי יחידות האירוח שבנדון זוכות מספר אסמכתאות  שמאי המשיגים הציגו בפנינו   

, המדמה חווית אירוח באתר עליו הן מבוססותהייחודי ספט בזכות הקונולהכרה למיצוב יחודי 

 .מרחצאות יפני, לרבות עיצוב, ריהוט, חפצי נוי וצמחיה מיוחדת

נו אינ מקרה שבנדוןבלפיכך, על בסיס המסמכים האמורים ובנסיבות הייחודיות המפורטות לעיל,   

ים עם שמאי המשיגים כי מסכימ אנוו כי המוניטין נובע ממיקום הנכס מקבלים את טענת המשיב

יהיה גבוה יותר משוויין של יחידות נופש דומות שהקמתן  בנשוא ההשגהשוויין של יחידות הנופש 

 .הנובע מהן עצמן הסתיימה זה עתה, בזכות רכיב המוניטין

את עמדת שמאי המשיגים כי יש לנכות את רכיב אפוא קיבלנו  בנסיבות הייחודיות האמורות,  

 מהתמורה ששולמה עבור כלל הזכויות בנחלה שבנדון.₪,  077,777 שלבסך המוניטין, 

  

 ןמיטלטלי 1.2

 ב' לעיל. 1.1ציוד יחידות הנופש הוערך כחלק מתרומת המחוברים, כמפורט בסעיף   

 

 גודהאהון  1.9

 .510מרכיב הון האגודה נקבע בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'   

ו/או באופן  מתאימה לדון בסבירות החלטות מועצת מקרקעי ישראלועדת ההשגות אינה הערכאה ה  

 בגין רכיב זה.  אכל שהו םולכן לא יופחת סכו .שבו המשיב מיישם אותן
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 עיבוד נוספיםשטחי   1.1

 במסגרת הסכם המכרהתמורה ששולמה , כמצויין בו במפורש, קיבלנו את עמדת שמאי המשיגים כי  

עם זאת, מכיוון שהגדרת נחלה בהתאם להחלטה  י העיבוד הנוספים. שבנדון כללה מרכיב בגין שטח

"קרקע חקלאית, שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה, לצורך  -של מועצת מקרקעי ישראל הינה:  510

פרנסתו ומגוריו והמהווה יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גדלה קבע שר החקלאות 

ות ואשר הוחכרה לו בתנאי חכירה ודמי חכירה בהתייעצות עם מינהל התכנון שליד משרד החקלא

הנהוגים במינהל לגבי נחלות", אין המדובר בשטחים הכלולים ב"נחלה". לפיכך על מנת להגיע 

לשוויה של  "הנחלה", יש להפחית מן התמורה בהסכם המכר, את שווי שטחים אלה שאינם כלולים 

ד" אלא שאין המדובר בשטחי עיבוד אמנם באותה החלטה קיימת התייחסות גם ל"שטחי עיבו בה.

הוקצו על ידי המושב באופן זמני לשימוש המשיגים ללא  מהסוג דנן, אשר על פי מה שהוצג בפנינו

הינם "שטחים שהוחכרו לעיבוד  510זכויות חכירה, בעוד ש"שטחי עיבוד" כהגדרתם בהחלטה 

 שנים". 5חקלאי, או לנטיעות, או לשניהם יחד, לתקופה העולה על 

 

שאינם מהווים והמדובר בשטחים של שטחים אלה בלתי מוסדר, מעמדם המשפטי נוכח העובדה כי   

 .ודאותהאי נמוך בשל רכיב הבאנו בחשבון את תרומתם במקדם חלק מהנחלה שבנדון, 

 

לדונם, ₪  2,222ידינו בסך של -בהתייחס לאמור לעיל, תרומת שטחי העיבוד הנוספים מוערך על  

 דונם. 32עבור ₪  22,222ובסה"כ בסך של 

 כאמור מהתמורה שנקבעה בהסכם המכר. תרומת שטחי העיבוד הנוספיםהפחתנו את   

 

 מע"מ 1.7

 ועדת ההשגות בוחנת את שווי השוק של המקרקעין.   

מקרקעין ביעוד ובשימוש מגורים נסחרים בשוק בערכים הכוללים מע"מ, וכך גם יחושבו ויוצגו   

ו/או  הערכאה המתאימה לדון בסבירות החלטות מועצת מקרקעי ישראלבהחלטה. הוועדה אינה 

 .באופן שבו המשיב מיישם אותן



 

 משרד המשפטים – מדינת ישראל
 של מועצת מקרקעי ישראל 1111השגות על שומות לפי החלטה ועדת ה
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  תחשיב .2

 :משווי השוק של הנחלה הפחתות

   :תרומת המחוברים 

 מע"מ כולל ₪  352,222     בית המגורים: -

 מע"מ לא כולל₪   922,222   :על ציודן יחידות הנופש -

 מע"מ לא כולל₪   322,222    שתי בריכות שחיה: -

 מע"מ לא כולל₪   12,222    :עודף בחצרפיתוח  -

   :מע"מ לא כולל ₪  222,222      מוניטין 

 ₪  0,077,777     סה"כ הפחתות:

 

 

  החלטה .07

 הננו קובעים כדלקמן:לאור כל האמור לעיל 

 

 מע"מ על חלק המגוריםל כולכולל פיתוח ו₪  7,787,777 שוויה המלא של הנחלה על כל מרכיביה: .א

 ₪ 0,077,777     סה"כ הפחתות: .ב

 .07.78.0707הסכומים נכונים למועד הקובע, 

 

 

 

 

 

   (- )    (- )    (- )  
 אמנון נזרי יאיר חסדיאלעו"ד   טל אלדרוטי 

 שמאי מכריע יו"ר ועדת השגות השמאי הממשלתי הראשי 


