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  לכבוד

  רשות מקרקעי ישראל מפעלים אזוריים בית שאן

 ראש תחום שמאות צפון –משה -איריס כפרי משרד שמאים דרורי שקד

 shaked.co.il-david@drori באמצעות דוא"ל 

 

 iris@land.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 

 

 החלטת ועדת ההשגות

 , מפעלים אזוריים בית שאן8639תב"ע ג/ – 9 -ו 6מגרשים 

 

 הורן יעלשמאית המקרקעין, על ידי  22.1.2034ביום  ושניתנ בעיון חוזר ותהחלטשלפנינו הוגשה על  השגהה

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

 תעל ידי שמאי 37.7.2031ביום  ומטעם רשות מקרקעי ישראל שנערכ השומותהשמאית המחוזית בחנה את 

שנערכה  יםמטעם המשיג ות"(, ואת השומהמשיבה שמאית)להלן: " איריס כדרי שלומוביץ ,המקרקעין

 .שקד-דוד שקד ומאור מדר ממשרד דרורי ,המקרקעין שמאי על ידי 1.33.2031ביום 

 )להלן:"שמאי המשיגים"(.3.4.2034מיום  השמאים דוד שקד וזהר דרורישל  םיהתופניבההשגה הוגשה 

 .33.7.2034דיון בע"פ נערך בפני הוועדה ביום 

 

 : ביקור בנכס .6

חבר הועדה, השמאי המכריע מר מוטי על ידי  ,9.7.2034 נערך ביוםסביבתם בביקור בנכסים ו

 .דיאמנט

 

 המועד הקובע: .0

 .37.7.2031 -ו 3.4.2033הקובע להחלטה זו:  יםהמועד

 

mailto:david@drori-shaked.co.il
mailto:iris@land.gov.il
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 מטרת ההחלטה: .0

למגרשים הנדונים, ללא רכיבי המע"מ והפיתוח, למועדים קביעת שווי השוק בבעלות מלאה 

 הקובעים בהחלטה, לצורך תשלומי רמ"י.

 

 :תמצית תאור הנכס .8

המצוי   ,מהווים חלק ממתחם תעשייתי עתיר שטח הידוע בשם "המפעלים האזוריים" 7 -ו 3מגרשים 

 ינות" בסמיכות לישוב בית שאן.באזור "עמק המעי

 93ממערב וכביש  70מצפון, ציר כביש  70 -ו 93מדרום, מפגש הכבישים  9097המתחם גובל בכביש 

 ממזרח.

בעיקר קיבוצים ומושבים וכן העיר בית שאן הסמוכה. המתחם והמפעלים המתחם מצויים סביבת ב

 בו הוקמו לצרכי עיבוד התוצרת של המשקים הסובבים אותו.

י( בעת הביקור נעשה שימוש במבנה "מ"ר )ע"פ חוזה רמ 31,439 -הינו בשטח  של כ 3מגרש מספר 

 כבית אריזה לתמרים. 

בעת הביקור נעשה שימוש במבנה  מ"ר )ע"פ חוזה רמ"י( 3,322 -הינו בשטח של כ 7מגרש מספר 

 לשרותי רכב.

(. 3ממוקם דרומית למגרש  7ן )מגרש המגרשים ממוקמים בחלקו הדרומי של אזור התעשיה הנדו

 גולרית.צורת המגרשים ר ,הקרקע מישורית

 אין מחלוקת לעניין סעיף זה, ליתר פרוט ראו שומות הצדדים.

 

 :המצב המשפטי .5

החכירה  עד חידושומ, כאשר 3742הינם בחכירה משנת  3 -ו 7בהתאם למידע שהוצג מגרשים 

  3.4.2033הינו  בהתאם להסכם הראשוני

 בית אריזה" –"תעשיה ומלאכה מטרת החכירה הינה  – מ"ר 31,439בשטח של  3מגרש 

 תחנת סיכה" -מטרת החכירה הינה "תעשיה ומלאכה  – מ"ר 3,322בשטח של  7מגרש 

 20% -קיבולת הבניה ע"פ החוזים הינה כ

שנים נוספות ועד שנת  47בהתאם למידע שעולה מהמסמכים שהוצגו, חודשו החוזים לתקופה של 

2030. 

 דים.אין מחלוקת לעניין סעיף זה, ליתר פרוט ראו שומות הצד
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 :מצב התכנוני הרלוונטיה .6

  הוראות התכניתעיקר  מתן תוקףמועד  בנין עיר תכנית

בקרקעות  ,20%של עד בשיעור מאפשרת בניה  13.2.3717 4307ג/
 ותעשיה.ביעוד מלאכה 

מסדירה את יעודי הקרקע ע"י החלפת שטחים  24.7.2032 24עמק/מק/
 וכן קובעת קו בניין צידי של מבנים קיימים עד

" מ'. כל שאר הוראות ומגבלות הבניה בהתאם 0"
 .4307לתכנית ג/

  סיכום המצב התכנוני:

 .20%מגרשים ביעוד מלאכה ותעשיה, זכויות בניה של עד ה

 דו בפני הוועדה:מעאשר  יוקביעות השו .9

 

 

 

 

והערכים מעבר לשומות הצדדים התקבלו מסמכים רבים הכוללים אסמכתאות לחלק מהנתונים 

 . בשומות הצדדים

 

 :השמאית המחוזית החלטתעיקרי  .4

ולהלן  ע"י המשיגיםההשוואה אשר הוצגו לה נתוני בהחלטתה בהשמאית המחוזית דנה  1.3

 :אליהםהתיחסותה 

למתחם הקניות "רני  33/3/2033מיום  השמאי אריה אריאל שומת השמאי המכריע  1.3.3

אשר הסתמך על  21/30/2007למועד קובע  באזור התעשיה הצפוני בבית שאןצים" 

 - לדונם₪  302,000תמורת  אותו שם מכר הנכסבה נ 2009משנת מחיר שנקבע בעיסקה 

בעיסקה בודדת הקובעת מחיר אך אינה מצביעה מדובר כי ציינה זית והשמאית המח

 20ו כי הנכס שטחועוד ציינה כי אין אסמכתא כי המחיר כולל פיתוח . בהכרח על שווי

ראות יש לבנתון זה לצרכי השוואה למגרשים קטנים יותר  דונם ולפיכך בעת שימוש

 בע כערך שהושפע מגורם גודל הנכס והביא להפחתת התמורה למ"ר.במחיר שנק

מס' 
 המגרש

שמאי  מועד קובע
 המשיבה

שמאי 
 המשיגים

החלטת השמאית 
 המחוזית

 3מגרש 
3.4.2033 1,703,000 ₪ 3,220,000 ₪ 1,132,000 ₪ 

37.7.2031 4,412,000 ₪ 3,220,000 ₪ 1,343,000 ₪ 

 7מגרש 
3.4.2033 144,000 ₪ 330,000 ₪ 272,000 ₪ 

37.7.2031 172,000 ₪ 330,000 ₪ 123,000 ₪ 
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השמאית   - 33.7.2031 ,9.7.2033 מתאריכים 22114בגוש תעשיה ות במבנה אעסק 1.3.2

ות לא אותרו במערכת שע"מ של רשות המיסים, מחוזה אהעיסק המחוזית ציינה כי

, הממכר כלל שטחים בנויים ,עולה כי הנכס נמכר בכינוס נכסיםמכר שהוצג לה 

 אינה יכולה לשקף נאמנה את שווי הקרקע.שמדובר בעסקה יחודית וה

מדובר בקרקעות ביעודי מסחר ומשרדים, בעוד שהנכסים  –פארק צבאים מכרזים ב 1.3.1

 תוקף נמוך. אלולפיכך קיבלו עסקאות תעשיה .  הנשומים יעודם

היקף השטח אינו וודאי, רשויות המס  - 21.1.2030רושת בית השיטה" מיום "חעסקת  1.3.4

בנכס קיימים  מעבר לדיווח,  20% -לא קיבלו את השווי המוצהר ואף העריכו אותו בכ

כה רב  שטחים בנויים מרובים וניתוח העסקה ע"י גישת החילוץ כאשר קיימים מספר

לתוצאות שונות  תגרוםסטיה קטנה בכל פרמטר כל שעלול להביא לכך של פרמטרים 

 ולכן עסקה זו קיבלה תוקף נמוך.בתכלית 

 לאפיין את הממכרקיים קושי אובייקטיבי  .מבניםהממכר כלל  –עסקת חמדיה  1.3.2

 תוקף נמוך.ומשכך לעיסקה הקיבוץ המוכר מצוי בהליך הסדר נושים 

 

כי התבססות על תוצאות ציינה איזכרה בקיצור נמרץ את שומת המשיבה, השמאית המחוזית  1.2

לנתח את הנתונים  ישלדעתה מכרזי רמ"י באזור תעשיה מורדות גלבוע ראויה בעיניה אולם 

 .בצורה שונה

 

 : הנתונים הבאיםעל השמאית המחוזית בבואה לקבוע את השווי הסתמכה  1.1

בשנת " שבמבואות הגלבוע אשר שווקו בידי רמ"י חבר" ביישוב מגרשים ביעוד תעשיה  1.1.3

הינו ערך  . הסכום בו שווקו המגרשים לדונם₪  300,000 – 10,000 תמורת 2030

בבעלות ללא פיתוח וללא המלא שווי מהשווי המלא . מכאן כי ה 13%המהווה סובסד מ

, 0.92למיקום לפי מקדם נתון זה הותאם למ"ר. ₪  270הינו באופן תיאורטי מע"מ 

 .3.02למועד לפי מקדם והותאם 

₪  372נקבע שווי של בה אל עבקיבוץ יזר לתעשיהלגבי נכס השגות הועדת  החלטת 1.1.2

מקדם התאמה למיקום השמאית המחוזית ביצעה לגבי נתון זה . 33.1.2030למ"ר ליום 

 .3.02והתאמה למועד לפי  0.1בשיעור 

₪  200,000בקיבוץ גבת נקבע שווי של לגבי נכס בייעוד דומה שגות הועדת ה החלטת 1.1.1

התאמה למיקום לפי מקדם  השמאית המחוזית ביצעה לגבי נתון זה. 31.2.2007למועד 

 .3.3והתאמה למועד לפי מקדם של  0.1של 

 

 מ"ר , ושווי3.4.2033למועד  למ"ר קרקע.₪  310שווי במעוגל של  קבעהעל נתונים אלו בהתבסס  1.4

 .37.7.2031, למועד 30%-כגבוה ב
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 המשיגים: טיעוני / עמדת .9

לא קיבלו  לדעתם בפניה, אשרלטיעוניהם  והפנוהשמאית המחוזית קביעות חלקו על המשיגים  7.3

 עיון חוזר. ה בשלב הבהחלטתהתיחסות ראויה 

תשתיות והפיתוח נעשה ע"י המפעלים האזוריים בוצעו לא  מתחם אזור התעשיה בתוךטענתם ל 7.2

קרי, כבישים דרכי עפר, חניונים, מעברים להולכי רגל וכל שאר התשתיות ועל חשבונם 

 הקשורות לאזור תעשיה. 

יש לבחון את שווי הקרקע ביעוד הספציפי של מטרת החכירה. אין מדובר ביעוד כללי לתעשיה  7.1

 למטרות ספציפיות. אומלאכה אל

המתחם מחולק  עצם היותו שלמיש להביא בחשבון כי המדובר בשטחי ברוטו ולא נטו.  7.4

 חים בינהם הרי שכל הדרכים והמעברים הינם מתוך שטחי המגרש.ולמגרשים ללא מרו

 שגויים. - הניתוח והמשקל אשר נתנה השמאית המחוזית בהחלטתה לכל עיסקה ועיסקה  7.2

 וכוללת מקדמי ההתאמה אשר לא הוסברו.כדבעי מנומקת  אינה ההחלטה ככללה

כי המשיגים שמאי  ניםהמחוזית לבצע שימוש טועלגבי העסקאות בהן החליטה השמאית  7.3

 האזור הנדון.ן שונים מהותית מוקים חואחרים, מרזורים מאמדובר בעסקאות 

על  ובמתחם הקרקע שבנדון. השמאים ציינלנכסים שמאי המשיגים הציגו ריכוז חוזי שכירות  7.9

 , מתקבלת יתרה שלילית לקרקע.פי חוזים אלו

יש להסתמך על השווי שנקבע לייעוד תעשייה בשומת השמאי אריה אריאל שהוכנה לצורך היטל  7.1

נתונים העולים משובר השבחה לגבי נכס דומה באיזור התעשיה הצפוני של בית שאן, ועל 

על סמך המידע שבשובר נראה בענין מגרש בפארק צבאים.  2033וני תשלום אותו הנפיק רמ"י בי

 לדונם.₪  91,000העריך את שווי הקרקע לפי  י שמאי מטעם רמ"יכ

 

 המשיבה: טיעוני / עמדת  .63

כל ולא על הקצאת בתוך מתחם, מדובר על הקצאות קרקע נפרדות  –לעניין המגרשים במתחם  30.3

 . לפיכך לא ניתן להתייחס למתחם כמקשה אחת.המתחם 

מהשוואה למתחמי תעשיה מנוס  איןובאזור בית שאן אין מספיק עסקאות השוואה הואיל  30.2

 קרובים יחסית לבית שאן. אחרים, 

ל עסקאות הדורשות ע בחרה לא לבצע שימוש בגישת החילוץ ולא להסתמךשמאית המשיבה  30.1

 .שימוש בגישה זו בה טווח הטעות רחב

החלטות כן הסתמכה על  .2030מכרזים באזור תעשיה מורדות הגלבוע משנת  נותחו תוצאות 30.4
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 יזרעאל ובקיבוץ גבת. בקיבוץ  השגותהועדת 

הקרקע שם בחכירה  נציגי המשיבה טענו כי –של השמאי המכריע אריה אריאל  החלטתלגבי  30.2

 . פרטית בבעלותכי הנכס מצויין למרות ש

 הוא מרוחקשכן אינו מצליח עיסקית  פארקהההשוואה אינה במקומה.  –לעניין פארק צבאים  30.3

 הנדוןזור התעשיה אואף , לעומת אזורי תעשיה אחרים , זאת ק"מ מהכביש הראשי 1 -כ

 .הצמודים לעורקי תחבורה ראשיים

 

  :והכרעה דיון  .66

 אופי אזור התעשיה תכנונו ופיתוחו:  33.3

, בצדק ןכעל מגרשים נפרדים. בחלוקה לבידי רמ"י  מוחכרתחטיבת קרקע אשר ננו ביעני

 יש לבחון שווי כל מגרש בנפרד. את כלל חטיבת קרקע ואין לשום  כי טוענת שמאית המשיבה

עם זאת, אנו מקבלים את עמדת שמאי המשיגים כי מדובר במוצר שונה ממגרשים אשר 

ע"י רמ"י באזורי תעשייה אחרים,  זאת משום שהתב"ע אינה מחלקת את כרגיל משווקים 

 יוצרות נגישות נוחה לכל מגרש ומגרש. ה ברורותהמתחם למגרשים מוגדרים, עם דרכי גישה 

" ולא נקבעו בו 0שבנדון הצפיפות רבה, קווי הבנין מגיעים לעיתים לקו בניין " הבאזור התעשי

  דרכים וכבישים.  כ יםבסיסילצרכים י ציבור, ולו הפרשות לצרכ

התכנון הבעייתי שאינו כפי המקובל באזורי בגין גורמי הצפיפות כי קובעים כל זאת אנו לאור 

יש להביא בחשבון  המרכזת את נושא הפיתוח במתחםוהעדר יד אחת תעשיה מודרניים 

 .ומגרשי תעשיה אופייניים בקיבוצים שים באזורי תעשיה מוסדריםהפחתה את מול מגר

הנגישות בחלקים נכבדים מן המתחם כאמור, לעניין שטחי ברוטו נטו במגרשים הנדונים, 

צעות שטחים , ולא באמים המוחכר יםשטחים משטחי המגרשבשימוש  באמצעותמקויימת 

 ציבוריים שמחוץ למגרש. 

 לאור זאת אנו מקבלים את טיעון שמאי המשיגים לעניין זה באופן חלקי.

 

 מטרת החכירה:   33.2

יש להביא בחשבון את לצורך בחינת שווי הקרקע שמאי המשיגה כי עמדת מקובלת עלינו 

  .החכירה בחוזההמוגדרת מטרת החכירה 

י וחלקי מהיעוד המוגדר ע"פ שימוש ספציפהחוכר למגבילה את מוגדרת החכירה המטרת 

הפחתת לראיית הועדה, מפחיתה מגמישות השימושים האפשריים לחוכר ומחייבת תב"ע, 

קרקעות באזורי תעשיה ומלאכה שווי הקרקע הבסיסי ממנו ייגזר התשלום למחכיר ביחס ל

 בהם לא קיימת הגדרה/התניה חוזית מעין זו. 

הינו למטרת  7הינו למטרת בית אריזה, חוזה החכירה למגרש  3חוזה החכירה למגרש מס' 

 תחנת סיכה. שני המגרשים משמשים בפועל למטרה הנקובה בחוזה.
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 :נתוני ההשוואה  33.1

ות משמעותית בהם עלויות הבניה גבוה , כמו כאן,אנו בדעה כי באזורים פריפריאלים 33.1.3

   גישת החילוץ. יה שלחסרונותמתעצמות , הקרקעמשווי מובהק וב

אנו רואים צורך אין  בגישת ההשוואה. בפני הועדה נתונים המאפשרים קביעת השווי 

 שימוש בגישת החילוץ.מחייב ניתוחו כאן, על מידע אשר  לבסס הכרעתנו

, 13.32.2007עסקת המכר מיום נתונים העולים מלשם קביעת השווי בחרנו לנתח את ה 33.1.2

 שומתו המכרעת של השמאי אריה אריאלמו

 מועד 
שווי למ"ר 

 קרקע
 הערות

21.30.2007 302  ₪ 

 אריה אריאלהמכריע ת  השמאי ושווי מצב קודם בשומ

: 

 22117בגוש ביעוד תעשיה  מ"ר 20,244בשטח קרקע  -

 באזור התעשיה הצפוני של בית שאן. 32-20חלקות 

 .33/3/2033שומה מיום 

 22117מ"ר  ביעוד תעשיה בגוש  34,122קרקע בשטח  -

. באזור התעשיה הצפוני של בית שאן 33-34חלקות 

 .9/2/2033שומה מיום 

 

13.32.2007 319  ₪ 

עיסקה באזור התעשיה הדרומי של . פלט מידע נדל"ן 

לאחר אישור תב"ע אשר הפכה , אשר נערכה בית שאן

את האזור מתעשיה לתעסוקה הכולל מסחר, בילוי 

תיירות ומלואות וכן התירה את אפשרויות השימוש 

 המלאכות והתעשיה.לשאר 

 

 . ברצף אחד דונם 32 -כ  -ייחודי בגודלו מתחם בו עוסקים הנתונים הינו נכס ההשוואה 

לרוב מגולמת בעיסקות בשטח גדול "הפחתה  הגודל פנים והשפעה לכאן ולכאן.לגורם 

מגרש בגודל מגרש גדול למטרותיו יתקשה לאתר הנזקק לקונה לגודל" אך לעיתים 

 שכזה.נכס ייחודי עבור ב "תוספת לגודל" דווקא שלם וימספיק 

השפעת הגודל בעיסקה תיבחן ביחס למידע והנתונים ואין לקבוע מסמרות בעניןלפיכך 

עבור . במקרה שלפנינו לא מצאנו שוני מובהק במחיר ששולם בכל מקרה לגופו הנוספים

 מגרש הגדול ביחס לנתוני ההשוואה האחרים.

לאור , אולם אשר אין די בה לבדהקה בודדת וייחודית אנו מסכימים כי מדובר בעס

 .הדלות נתוני ההשוואה שבפנינו מצאנו לנכון להסתמך גם עלי

כן מצאנו לנכון להסתמך על הכרעות ועדה זו לענין מגרשי תעשיה בקיבוצים יזרעאל  33.1.1

 .ההתאמות הנדרשותביצוע וגבת, תוך 

עם זאת לא מצאנו לנכון להסתמך על מכרזי רמ"י בפארק צבאים העוסקים בשטחי  33.1.4
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מסחר במגרשים קטנים ובאזור שמאפייניו שונים, ועל חוות הדעת של השמאית איריס 

בא.ת. פארק צבאים אשר קביעת המחיר בה בסך של  302כדרי שלומוביץ למגרש 

כת שווי אלא מהווה סך של מ"ר כלל אינה נגזרת מהער 7,377לשטח של ₪  947,000

 מעלויות הפיתוח הצפויות למגרש, כך שאין המדובר בנתון המלמד על שווי שוק. 20%

 

  תחשיב: .60

 :3.4.2033למועד קובע 

שווי  מקור ההשואה
בש"ח 
 למ"ר

מקדם 
 למיקום

מקדם 
 לזמן

מקדם 
 למטרת
חוזה 

 החכירה

מקדם לאופי 
תכנונו  האזור

 ופיתוחו

מקדם 
 משוקלל

שווי למ"ר  
 בש"ח

  –שומה מכרעת 
השמאי אריה 

 אריאל
105 1 1.1 0.85 0.9 0.8415 88.4 

החלטת ועדת 
ההשגות בקיבוץ 

 יזרעאל
192 0.8 1.05 0.85 0.9 0.64 123.4 

החלטת ועדת 
ההשגות בקיבוץ 

 גבת
200 0.8 1.1 0.85 0.9 0.67 134.6 

עסקת קרקע 
13.32.2007 

137 1 1.1 0.8 0.9 0.792 108.5 

 331.9             ממוצע

 

גודל המגרשים, מכלול הרכיבים והמאפיינים של המגרשים הנידונים לרבות נו את ללאחר ששקל

יש לאמץ את השווי מטרת החכירה המגבילה את החוכר לשימוש מסויים בכל מגרש, החלטנו כי ו

 לשני המגרשים שבנדון.ביחס הממוצע הנ"ל 

 :37.7.2031מועד קובע להתאמה 

כי קיימת עליה בשווי באזורי תעשיה בארץ וכי אזור זה מושפע  משיבהשמאית ה עמדתנו ימקובלת על 

 -כ הינו  37/7/2033 -ו 3/4/2033בין התאריכים שעור התוספת אותו קבענו אף הוא משינויים אלו. 

30%. 
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 :החלטה 60

 

 :נו לקבל חלקית את ההשגה ולקבוע כדלקמןטהחל בהתאם לכל האמור לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוצאות פיתוח. יםכוללאינם מע"מ ו יםכוללאינם   ערכים אלו

 

 

 

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

 מוטי דיאמנט עו"ד יאיר חסדיאל אור לוי

 מכריע שמאי יו"ר הוועדה השמאי הממשלתי הראשיסגן 
 

 שווי מועד קובע מגרש

3 3.4.2033 2,074,400  ₪ 

3 37.7.2031 2,101,100  ₪ 

9 1.4.2011 314,200  ₪ 

9 19.9.2013 202,700  ₪ 


