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 "א אייר תשע"הי     :  תאריך עברי
 5302אפריל  03        :  תאריך לועזי

 א50571012 : מס' תיק רמ"י
  55122 :  אופקמס' 

 03.33 : לקביעת שכ"ט

 אג"נ,
 

  4031 מס'הכרעה בהשגה ראשונה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל   הנדון:
 )איחוד(כפר הנופש עין חרוד    
 05/30/5302מיום  20332פניית רמ"י מס'    

 
 שפיתחו אותו ,וץהקיב מפעיליםאותו )"המשיגים" או "הקיבוץ"( ישנו כפר נופש  )איחוד(בקיבוץ עין חרוד  .4

 בבעלות המדינה ומוחכרים לקיבוץ. המקרקעין השנים האחרונות. 02בשלבים במשך 

, לחכור מחדש את המתחםמהקיבוץ  דרשו המדינה,)רמ"י(, המנהלים את מקרקעי רשות מקרקעי ישראל 

 דמי חכירה מהווניםל מפרט כספי. לצורך כך הגישו תואמת לשימוש בפועל תהיהכדי שמטרת החכירה 

על שומה של שמאי  המפרט הכספי מבוסס. עבור השנים הקודמות ששימש ככפר נופשדמי שימוש לו

 , מר יעקב לפיד.מטעמם

 כנגד זאת הגישו הקיבוץ השגה הנתמכת בשומה של משרד דרורי שקד שמאים. הכל כמפורט להלן.

, בשומה מיום יעקב לפידמר הוערך על ידי שמאי מקרקעין מטעם רמ"י,  בנכס הנישוםשווי מרכיב הקרקע 

 לפי החלופות הבאות:, 37/03/5302

 

 .37/03/5302כל זאת ללא פיתוח וללא מע"מ, נכון ליום 

 

השומה )₪(תיאורחלופהמס"ד

ד'ג'ב'א'

4,696,280ערך הקרקע בשלמותחלופה 11

887,890ערך הקרקע של מבנים 13 ו- 14חלופה 22

1,448,530ערך הקרקע של מבנים 4 - 9חלופה 33

711,360ערך הקרקע של מבנים 11 ו- 12חלופה 44

943,500ערך הקרקע של מבנים 1 - 3חלופה 55

189,100ערך הקרקע של מבנה 10חלופה 66

515,900ערך הקרקע של מבנה 15חלופה 77

 לכבוד:
 גב' שפרה גרינברג

 תעסוקהצוות עסקות 
 רמ"י צפון

 בדואר אלקטרונינשלח 

 לכבוד:
 גב' איריס כפרי משה

 מנהלת תחום שמאות
 ןרמ"י צפו

iris@land.gov.il 
 

 לכבוד:
 יעקב לפידמר 

 מקרקעין שמאי
 תל אביב, 552 דיזנגוףרחוב 
 בדואר אלקטרונינשלח 

 

 לכבוד:
 זהר דרורימר 

 דרורי שקד שמאים
 52שדרות ארלוזורוב 

 בדואר אלקטרונינשלח  
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במכתב מיום . של דרורי שקד שמאים 50/05/5302הנתמכת בשומה מיום  כאמור על שומה זו הוגשה השגה

מוערך על ידם באופן  בנכס הנישוםשווי מרכיב הקרקע תיקנו את שומתם. לאחר התיקון,  00/35/5302

 :הבא

 

 .37/03/5302כל זאת נכון ליום 

, דוד שקדמר : המשיגיםמטעם  נכחו. בדיון 02/35/5302ביום  דיון בהשתתפות הצדדים התקיים במשרדנו

וגב'  , שמאי מקרקעיןמר יעקב לפיד: נכחומטעם רמ"י  , שמאי מקרקעין.זהר דרורישמאי מקרקעין ומר 

 .02/35/5302פרוטוקול הדיון נשלח לצדדים ביום . איריס כפרי משה, מנהלת תחום שמאות ברמ"י צפון

 מטרת השומה: .2

החכרתה ולמטרת למטרת וי מרכיב הקרקע בנכס הנדון, כקרקע ריקה ופנויה ללא פיתוח, הכרעה בנושא שו

 גביית דמי שימוש על תקופות עבר.

 נתוני זיהוי: .0

 50032 :   גוש

 52, 50, 02חלק מחלקות  :  חלקות

 ,022לפי תכנית ג/גל/מק/ 0330 -ו 0333מגרשים  :  מגרשים

 02220לפי תכנית ג/ 5351מגרש      

 מ"ר 02,110 :  כוללח שט

 המועד הקובע לשומה: .1

 , המועד הקובע בשומת רמ"י.37/03/5302יום  הואהמועד הקובע להחלטה זו 

 מועד הביקור בנכס וזהות המבקר:  .5

 .בביקור נכח מר זהר דרורי, שמאי המשיגים הח"מ.על ידי  50/32/5302ביום בנכס  ביקרנו

 

 

השומה )₪(תיאורחלופהמס"ד

ד'ג'ב'א'

1,428,000ערך הקרקע בשלמותחלופה 11

309,052ערך הקרקע של מבנים 13 ו- 14חלופה 22

327,231ערך הקרקע של מבנים 4 - 9חלופה 33

247,241ערך הקרקע של מבנים 11 ו- 12חלופה 44

272,693ערך הקרקע של מבנים 1 - 3חלופה 55

-ערך הקרקע של מבנה 10חלופה 66

271,784ערך הקרקע של מבנה 15חלופה 77
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 המצב המשפטי .6

 מהווה חלק ממקרקעי ישראל.הנכס  בעלות. 6.4

גוף שקדם לרמ"י( הבין מינהל מקרקעי ישראל ) 52/32/0223חוזה חכירה מיום  בפנינוהוצג  חכירה. 6.2

 לפיולבין עין חרוד, איחוד הקבוצות והקיבוצים, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ )"הקיבוץ"( 

 שנים 22, לתקופה של דונם 00,003 -בשטח כ הם יושבים,עליהן  ותעהקרקהחכירה המדינה לקיבוץ את 

 .03/32/5307ליום ועד  30/03/0272החל מיום  

שנים. דמי החכירה השנתיים  22נוספת של  בתום תקופת החכירה תינתן לקיבוץ אופציה לתקופת חכירה

חי עבור שט בגובה דמי חכירה שנתיים לנחלה כפול תקן הנחלות של הקיבוץ. יהיולשטחי המשק החקלאי 

דמי החכירה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. בגין הקרקע העודפת מפעל ישולמו דמי חכירה מהוונים. 

 המוחכרת שלא בתנאי נחלה.  שנתיים לפי המחירון לקרקע חקלאיתדונם( ישלמו דמי חכירה  03,733)מעל 

 הזכויות המוערכות: .7

 .זכות בעלותזו היא בהתאם להזמנת השומה של רמ"י, הזכות המוערכת בהחלטה 

 הנחות נוספות

. בפועל הבנוית זכויות הבנייה לפי בהזמנת השומה, החלטה זו מניחה א 03בהתאם לסעיף  שימוש בפועל.

 הם: אלועל פי הזמנת השומה, שטחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שטח מבנים )מ"ר(תיאורחלופהמס"ד

ג'ב'א'

1,754המתחם בשלמותחלופה 11

340מבנים 13 ו- 14חלופה 22

360ערך הקרקע של מבנים 4 - 9חלופה 33

272ערך הקרקע של מבנים 11 ו- 12חלופה 44

300ערך הקרקע של מבנים 1 - 3חלופה 55

183ערך הקרקע של מבנה 10חלופה 66

299ערך הקרקע של מבנה 15חלופה 77
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 תיאור הנכס והסביבה:  .8

   
 קטן(.העיגול הל( ומיקום כפר הנופש בתוך הקיבוץ )מסומן בתוך בוץ עין חרוד )איחוד( בעמק חרוד )מסומן בתוך העיגול הגדוקי

 הסביבה 7.0

 03בית שאן, לערך  –עפולה  10היישוב עין חרוד )איחוד( הוא קיבוץ )לא מופרט( בעמק חרוד, ליד כביש 

 –למרגלות גבעת קומי  השוכניםשל שלושה יישובים סמוכים  מקבוצהק"מ מזרחית לעפולה. הוא חלק 

 תל יוסף, עין חרוד )מאוחד( ועין חרוד )איחוד(. הקיבוצים

(. 0250)בשנת  שנוסד בארץהראשון הקיבוץ  ,עין חרוד )מאוחד( ועין חרוד )איחוד( קיבוץ אחד היו בעבר

 החברים.מחלוקת אידאולוגית בין  לשני הקיבוצים הקיימים היום, על רקעבשנות החמישים התפצלו 

יות מלאות של כבישים סלולים, מדרכות, תאורה, קווי חשמל תשתיות: הקיבוץ מגודר ויש בו תשת

 ותקשורת וצינורות מים וביוב מוטמנים בקרקע.

המוביל מהשרון לגליל העליון. מדרום  22באמצעות כביש היא ממרכז הארץ ום תחבורה: ההגעה למק

כר פונים לכביש . בצומת ישש10לכביש  22נך( המקשר בין כביש )כביש חבל תע 212לעפולה פונים לכביש 

 שעולה לשולי רמת יששכר. בתחילתו נמצאת  הכניסה לקיבוץ.

 

 

 וד(עין חרוד )איח

 כפר הנופש



 

 משרד המשפטים – מדינת ישראל

 חיפה והצפון מחוז –גף שומת מקרקעין א

 

 

 

 

 00-6865668פקס'  00-6890610טל'  99031מיקוד  86, ת.ד 51  הפלי"םחיפה, שדרות 

http://Shuma.justice.gov.il 

 51 מתוך 1 עמוד

 

 הנכס 7.5

 
בתשריט ניתן לראות את מבנהו הכללי של כפר הנופש. ראשיתו במגרש המסומן  .השוניםתשריט ההקצאה עם סימון המגרשים 

 .  022על פי תכנית ג/גל/מק/ 0330, שהוא גם מגרש 0330

. כפר הנופש )איחוד( מתחם כפר הנופש עין חרודהמגרשים הנישומים מהווים את  מתחם כפר הנופש. 8.2.4

יחידות אירוח ברמות שונות, לצד מבני שירות  22 כיוםוהוא כולל  0222החל משנת התפתח באופן הדרגתי 

בה. הגינון על פי בחינה בעין נראה שהכפר מתוחזק בצורה טו. שהם חדר האוכל ובניין משרדים וקבלה

 מטופח.

צפון מפני השטח משופעים  , ממול לכניסה.של הקיבוץ נמצא בקצה המזרחי של שטח המחנה כפר הנופש

 בצד) ( למזרחהתשריטעליון של בצד ממערב )משופעים . ושמאל( בצד) לדרום( התשריט)בצד ימין של 

 הגלעד )בירדן(.ומעברו הרחוק ת שאן לכיוון דרום נשקף נוף הגלבוע. לכיוון מזרח נשקף נוף עמק בי .תחתון(

 , ללא המחוברים.בלבדהערה: החלטה זו מתייחסת לשווי מרכיב הקרקע 

 –המגרש גובל 

 גדר הקיבוץ ומעברה פסגת גבעת קומי, –מצפון 

 שטחים פתוחים, –ממזרח 

 הקיבוצים תל יוסף ועין חרוד )מאוחד(, –ומדרום מזרח  מדרום

 .שטח מגורים של הקיבוץ – ממערב

 

 5000מגרש 

 5005מגרש  5006מגרש  5009מגרש 

50 

59 

50 

56 

55 

51 
5-9 

0-3 
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 . משמאל: המבנים "הצהובים" באותו מגרש.0330מימין: המבנים "הכחולים" במגרש 

 
 .0330מבנה הקבלה והמשרדים במגרש 

שהחל לפעול כפר  שהיו קיימים עוד לפנינמצאים המבנים המקוריים  0330במגרש  .4334מגרש  8.2.2

, ששימשו . אלו הם המבנים "הכחולים"ם(עברו הסבה לחדרי אירוח )על פי המשיגי 0222 -והחל מ ,הנופש

לפי המשיגים,  (.05 -ו 00)מבנים ששימשו מגורי חיילים ו"הצהובים"  ,(02 -ו 00)מבנים  במקור חדרי נוער

 . 5335והוסבו לאירוח בשנת  0210האחרונים נבנו בשנת 

לכל חדר כניסה כאשר  ,מדובר במבנים חד קומתיים מוארכים מבנייה טרומית. החדרים מסודרים בשורה

 ר והם כוללים מטבחון וחדר רחצה ושירותים.מ" 52 –מ"ר  53בעל שטח של נפרדת מהחצר. כל חדר 

ושימש כיתת לימוד לחברות  0221הוא מבנה הקבלה והמשרדים. לפי המשיגים הוא נבנה בשנת  03מבנה 

 , קירות בלוקים וגג רעפים.שופץ והוסב לשימושו הנוכחי. הוא בנוי שלד בטון מזויין  5332הנוער. בשנת 
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 (.0330 -ו 0335העץ )מגרשים  בתימימין ומשמאל: אזור 

, 02220לפי תכנית ג/ 5351בתשריט, המהווים יחדיו את מגרש  0330 -ו 0335במגרשים  .2327מגרש  8.2.0

 .5335לפי המשיגים יחידות אלה פותחו בשנת  עץ. בתית האירוח החדשות, שהן יחידו נמצאות

בשטח  וכל יחידה היא, אחדשתי יחידות אירוח כל  כוללים 2,2,7,2 בתיםשני סוגי בתים: א(  0335רש במג

, להם דומים 1, 2 בתיםמ"ר. כל יחידה כוללת חדר שירותים ורחצה ומטבחון ומפלס יציע לילדים. ב(  02 -כ

 אלא שכל בית כולל יחידה אחת בלבד.

 מ"ר כל אחת.  23 -לל שתי יחידות גדולות בשטח כ. כל בית כו0 -0נמצאים בתים  0330במגרש 

 
 .0333חדר האוכל החדש במגרש 

התכנית האחרונה,  על פי שנוספההוא התוספת האחרונה לכפר הנופש,  0333מגרש  .4333מגרש  8.2.1

שימש בייעוד זה בפועל מערב שהופרש לטובת ייעוד מגורים )מגובל ה, בתמורה לשטח 022תכנית ג/גל/מק/

 חדר האוכל החדש.לאחרונה נבנה  0333פני אישור התכנית(. במגרש גם ל

סלולים בין  כבישיםמתחם כפר הנופש מפותח. ישנן תשתיות מלאות של  פיתוח, תשתיות וגינון. 8.2.5

 צינורות מים וביוב מוטמנים בקרקע., תאורה, קווי חשמל ותקשורת, המבנים
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ספסלים. שולחנות ו, שבילים, עצי נוימדשאות מטופחות, וכולל מאוד גבוהה ברמה במתחם מפותח  הגינון

צמחים פרחים ו, צבעיםשלל עם הלב  שובה את( 0330 -ו 0335העץ )מגרשים  בתיבייחוד האזור החדש של 

 מפל. כוללשפלג מים מלאכותי ברכות דגים ואפילו ו ,נדירים

 ט ההקצאה:להלן רשימה מסכמת של שטחי הנכס, בהתאם לתשרי שטחים.הסיכום  8.2.6

 

 מצב תכנוני:  .9

 (.אתר המפות הממשלתי ]רמ"י והמרכז למיפוי ישראל[להלן ממצאי בדיקה תכנונית )מקור: 

 תכניות בניין רלוונטיות החלות על הנכס: 2.0

תאריך  מס תכנית
הפרסום 

 למתן תוקף

ילקוט 
 פרסומים

 עיקר הנתונים הרלוונטיים

 2122 37/30/5337 02220ג/

עין  ץקיבו – 02220כנית מתאר מקומית ג/ת שם התכנית:
 חרוד איחוד

 תכנית מתאר מפורטתסוג התכנית: 

 איזור נופש: [5351]מגרש  ייעוד הנכס בתכנית

חדרי אירוח כפרי מיועד להקמת המותרים:  השימושים
עבור אוכלוסייה מתחלפת, כולל מתקנים לשירות 
 נופשים, שירותי הסעדה. הצפיפות הממוצעת תהיה

 יחידות בדונם. 2 -2ר בשיעו

 :זכויות בנייה
 03%אחוזי בנייה: 

 52%מתוכם לשטח עיקרי: 
 2%לשטח שירות: 

 0: מספר קומות מירבי
 יחידות לדונם 2 -2צפיפות: 

ליחידה )מ"ר(מס' יחידותשטח )מ"ר(תיאורמבנהשטח )דונם(מגרשמס"ד

ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

299חדר אוכל110002.28815

183קבלה2100110

136719צהובים3100111

136719צהובים4100112

170724כחולים5100113

170724כחולים6100114

100250בקתה710031

100250בקתה810032

100250בקתה910033

36136בקתה1010024

72236בקתה1110025

72236בקתה1210026

36136בקתה1310027

72236בקתה1410028

72236בקתה1510029

14.771175444סה"כ

5.596

2.273

4.614
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תאריך  מס תכנית
הפרסום 

 למתן תוקף

ילקוט 
 פרסומים

 עיקר הנתונים הרלוונטיים

 2522 03/31/5300 022ג/גל/מק/

 שם התכנית: איחוד וחלוקה בקיבוץ עין חרוד איחוד

 סוג התכנית: תכנית מפורטת

 [: אירוח כפרי0330, 0333רשים ייעוד הנכס בתכנית ]מג

השימושים המותרים: מיועד להקמת חדרי אירוח כפרי 
עבור אוכלוסייה מתחלפת, כולל מתקנים לשירות 

 נופשים, שירותי הסעדה.

 :זכויות בנייה
 03%אחוזי בנייה: 

 52%מתוכם לשטח עיקרי: 
 2%לשטח שירות: 
 03%שיעור תכסית: 

 + עליית גג 5מספר קומות מירבי: 
 יחידות לדונם 2 -2פיפות: צ

 :רישוי 5.2

 לא הוצגו בפנינו היתרי בנייה.

 נוי בפועל.ה, החלטה זו מניחה זכויות לפי הבהערה: בהתאם להזמנת השומ

 מסמכים שהציגו הצדדים .43

 ,לעיל 0וח שומה כפי שצויין בסעיף דהעתק       : המשיגים

 לשומת ההשגה, 00/35/5302עדכון מיום          

 העתקי החלטות שונות של ועדת השגות,         

 העתקי החלטות שונות של משרדנו,         

 לפרוטוקול הדיון, 30/30/5302תגובה מיום          

 לפרוטוקול הדיון. 32/30/5302מיום תגובה נוספת          

 לעיל, 0פי שצויין בסעיף ח שומה כדוהעתק        רמ"י: 

 שונות של ועדת ההשגות,העתקי החלטות          

 העתקי שומות מכריעות,          

 חוזה פיתוח שדה נחמיה,          

 עסקות בחוף מגדל וכפר יחזקאל,          

 לפרוטוקול הדיון, 30/30/5302תגובה מיום          

 לפרוטוקול הדיון. 32/30/5302מיום תגובה נוספת          
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 רוט הסוגיות שבמחלוקתעמדות הצדדים וטיעוניהם ופי .44

 עמדות המשיגים 00.0

המשיגים ציינו החלטה של משרדנו בכפר הנופש ניר דוד )מר יצחק  השוואה להחלטה בניר דוד. 44.4.4

. החלטתנו העריכה 23%דונם עם זכויות בנייה של  02רוגובין, סגן מנהל המחוז(. שם היה מדובר בשטח של 

 לקרקע לחדר.₪  55,201שהם ₪,  5,223,333את הקרקע בסך של 

+ שווי תוספת יתרת שטח חצר  25X55,201  =220,233, מתקבל ]כך במקור[ חדרים 25מאחר ובנכס הנישום 

. כמו כן בחנו בדרך נוספת לפי שווי למ"ר מבונה בניר דוד ובנכס הנישום. ₪ 0,022,502=  ₪ 535,102בסך 

חרוד. ולכן ההחלטה בניר דוד עין הפחתות למיקום , לפני ₪ 223,333ממוצע שני הדרכים מעיד על שווי של 

 מעידה לדעתם שהערכתם לנכס הנישום סבירה ואף גבוהה.

שנות מוניטין.  02, לאחר שצבר נמצא כיום בשיאוהמשיגים טענו שהנכס  .עסקהשל  מוניטיןהרכיב  44.4.2

שייך לעסק ולא ניטין שהמולהביא בחשבון  שכן יש, מהעסקישירות לדעתם, אין לגזור את שווי הקרקע 

 .53% של לקרקע. שמאי המשיגים מעריכים את רכיב המוניטין בשיעור

למצער אינו נמנה עם האזורים  זור תיירותי מובהק.ישמאי המשיגים עמק יזרעאל אינו מהווה אלדעת 

כפר בצפון הארץ. לראיה ציינו מתחם קרקע דומה בקיבוץ תל יוסף, גם הוא בייעוד  הראשייםהתיירותיים 

ההצלחה של המקום היא לדעתם . כלומר, עד היוםנופש, שבהיעדר משקיעים לא פותח ונמצא בשיממונו 

 בעיקר פועל יוצא של היזמות והניהול, ולא של המיקום.

המשיגים טענו שיש להביא בחשבון הפחתה בגין אי סחירות הקרקע, שנובעת מגבלת אי סחירות.  44.4.0

בגין אי  03%כדוגמה את החלטת משרדנו בקיבוץ ניר דוד, שם הפחתנו  הביאובין היתר מהכתוב בחוזה. 

 סחירות.

 00/35/5302בתיקון מיום בגין אי סחירות ) 02%בנכס הנישום, לאור מגבלת חוזה החכירה, הפחיתו 

שניתנו הדגישו שהקיבוץ בחרו להישאר עם תנאי חוזה החכירה ההיסטורי ולוותר על ההטבות  לשומתם(.

וחסרונות. אולם  יתרונותיש לכך ציינו שמועצת מקרקעי ישראל. של החלטות  השנים בשורה של לאורך

מיזם בקרקע )ולא  מכללפחות  20%בשיעור  להיוותר עם בעלות בענייננו המשמעות היא שהקיבוץ נאלץ

ת הכדאיות הכלכליאת מבחינת משקיעים חיצוניים הדבר מקטין מאוד . החלטות המועצה( לפיכמו  52%

 . לכן לדעם יש להפחית הפחתה גדולה יותר בגין אי סחירות.השקעה במיזם של

שמאי המשיגים העריכו את דמי השכירות הראויים לקרקע מהפדיון לפי  פרמטרים ושיעורי היוון. 44.4.1

שומת קרקע  הדן בנושאוזאת בהתבסס על פרק י"א לקווים המנחים של השמאי הממשלתי מהפדיון,  2.2%

, Bשבו נפוצים צימרים ברמה  ,בקווים המנחים שבאזור ברמת ביקוש טובהנכתב אירוח. ציינו ש ליחידות

מהמבנים הם ברמה גבוהה.  23%לשנה. ואילו לדעתם בנכס הנישום רק  1.2%השיעור הסביר מהפדיון הוא 

 .2.2%בהתייחס לכך ובהתייחס למיקום שולי מבחינת מפת אזורי התיירות, קבעו כאמור שיעור של 
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 7%לדעת המשיגים באותם מיקומים אופטימליים המצויינים בקווים המנחים, שיעור ההיוון הסביר הוא 

הציגו ניתוח והשוואה לשיעורים  כן כמו .03%לצמיתות. בנכס הנישום ראוי לדעתם להעריך לפי שיעור של 

יחידות אירוח מהפדיון ולשיעורי היוון ששימשו בשורת החלטות של ועדת ההשגות בעניין קרקע ל

 במיקומים שונים בצפון. ראו בשומתם.

שמאי המשיגים ציינו שההקצאה לכפר הנופש כוללת שטח פרטי פתוח )שפ"פ( אשר  הפרדת שפ"פ. 44.4.5

 לדעתם יש להעריך בנפרד, לא כחלק ממתחם כפר הנופש.

לפי הערכת דמי ומה התחשיב בשומת המשיגים שקלל שתי גישות. אחת שתחשיב שומת המשיגים.  44.4.6

הגישה  לעיל. 00.0.2ההנחות המצויינות בסעיף  ועל פילפי שיעור מהפדיון, השכירות לקרקע המוערכים 

בעיקר להחלטות של ועדת השגות שניתנו בעניין קרקע ליחידות אירוח השנייה לפי ניתוח והשוואה, 

 במיקומים שונים בארץ. ראו בשומתם.

 רמ"י תגובות 5.00

לדעת מר לפיד לא ניתן להשוות את הנכס הנישום למתחם דומה  ת להשוואה לניר דוד.התייחסו 44.2.4

בקיבוץ ניר דוד. זאת מהטעמים: א( מיקום עין חרוד עדיף על ניר דוד, ב( מרבית המבנים בעין חרוד גבוהים 

ומאז חלפה  5305תכנית(, ג( המועד הקובע בניר דוד הוא אפריל המ', גובה גבוה אף מתקנות  2 –מ'  2מאוד )

 תקופה של שנתיים וחצי.

ציין שמאי המשיגים אינן רלוונטיות.  שהציגומר לפיד טען שעסקות ההשוואה  השוואות נוספות. 44.2.2

עסקה אחת עבור מתחם מלונאות ו/או כפר נופש. אלא כל הנתונים שהמציאו היו של  אף לא שלא הציגו

מגורים ביישובים כפריים. לא מדובר בעסקות שוק.  צימרים בודדים במסגרת נחלות במושבים או מגרשי

בנוסף ולכן טועים שמאי המשיגים שמבקשים  ,זאת ועוד, הצימרים אינם סחירים בנפרד מנכס האם

 בגין "מגבלה על הסחירות". אלהמנתונים להפחית 

ק שמהם מר לפיד טען שהמשיגים לא הציגו דוחות כספיים מלאים של העס גישת היוון ההכנסות. 44.2.0

ניתן היה לגזור את שווי הנכס בגישת ההכנסות. במיוחד טען שיש להתייחס לדוחות רווח והפסד משלוש 

 השנים האחרונות. המסמך שהציגו חסר חתימת רואה חשבון.

מר לפיד ציין שבביקור בנכס ציטטו בפניו בעל פה נתונים אחרים להכנסות, גבוהים ממה שהציגו מאוחר 

 יותר.

 .03%ושיעור היוון של  03%ח שיעור דמי שכירות מהפדיון לפי מר לפיד הני
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 עקרונות, גורמים ושיקולים: .42
 

 עמדות הצדדיםלהתייחסות  05.0

שגות ובינואר השנה הלועדת ההשגה  על החלטתנו בניר דוד הוגשה .השוואה להחלטה בניר דוד 42.4.4

 .(רשות מקרקעי ישראלנ'  מניר דוד נופש בכפר בע" 53223)החלטה מס'  ניתנה החלטתם

לאחר שניתנה החלטת ועדת ההשגות, אין עוד טעם לנתח את החלטתנו. בהמשך נתייחס להחלטת הוועדה. 

 בהמשך. 00ראו עוד בפרק 

רמ"י טענו שכלל לא נכון להשוות בין ניר דוד לנכס הנישום, בשל הבדלים בנושאים כמו גובה המבנים, 

ם ממש בטענה זו. גובה המבנים אינו רלוונטי, גם אם היה נושא חשוב. מרחק בזמן וכדומה. איננו מוצאי

בהמשך(. באשר למרחק בזמן  05.0.2זאת מאחר ואנו שמים קרקע בהתעלם מהמחוברים )ראו עוד בסעיף 

)שנתיים וחצי בין המועד הקובע בניר דוד למועד הקובע בהחלטה זו( ולמרחק הגאוגרפי, ההיפך הוא הנכון. 

 .להשוואהדומים מאוד ומתאימים שני הנכסים 

המשיגים טענו שאין להתחשב במוניטין של העסק. הדבר נכון כאשר  .רכיב המוניטין של העסק 42.4.2

 י השכירותדמ היווןשל  בה הלכו שני הצדדיםבדרך . אולם ההכנסותשת היוון בגי הנכסמעריכים את 

לקרקע או למבנה שכירות  . שכן דמייטיןאין להפחית עבור מונמוערכים כשיעור מהפדיון(, הלקרקע )

 .עסקהמוניטין של הקרקע או המבנה, ללא תרומתן להכנסות מסויים מגלמים רק את 

מוניטין של רשת חנויות מסויימת, כך גם כאן כפי שבקניון לא נפחית מדמי שכירות בשל למה הדבר דומה? 

בעל הקניון או את חלקו של  כדי לשקףנקבע . שכן השיעור מהפדיון בשל המוניטין של כפר הנופש לא נפחית

כפר הקרקע להכנסות  נקבע לשקף את תרומתה של מהפדיוןהשיעור ובמקרה שלנו,  .בעל הקרקעשל 

 ת היזמות והמוניטין.ו, ללא תרומהנופש

המשיגים ציינו מגבלות בחוזה החכירה המפחיתות מהסחירות של הקרקע. מגבלת אי סחירות.  42.4.0

יא זאת בחשבון. ואולם על פי הזמנת השומה ונוהלי רמ"י, התבקשנו להניח נכס בבעלות לדעתם יש להב

מלאה ולשום את זכות הבעלות. המגבלות המדוברות מתייחסות לחוכר ולזכות החכירה. הן אינן מגבלות 

. ולכן, מאחר והתבקשנו החכירה מגבלות על החוכר, שנקבעו בחוזה הןהקרקע.  בעלים שלעבור מי שהוא 

 אותם בחשבון. לא נביאלשום את זכות הבעלות, כאמור 

לדעת המשיגים הפחתה לאי סחירות הובאה בחשבון בהחלטת משרדנו בנכס דומה, בניר דוד. אולם כאמור 

להתייחס רק  הנכון הואת קודמות. החלטות בערכאו, זו גוברת על הוועדה החלטתה שלמרגע שניתנה 

 אליה.

בגישת  תחשיבעבור  אותם הנחנוהנתונים את הצגנו בהמשך  00ראו בפרק ן. פרמטרים ושיעורי היוו 42.4.1

 היוון דמי השכירות.
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מהיחידות אינן  23% -שלהביא בחשבון  יש השוניםשבבחירת השיעורים איננו מקבלים את גישת המשיגים 

לם לא מדובר בהכרעה שמאית. בפרק כ"ה לקווים המנחים של השמאי הממשלתי הונחנו להתעחדשות. 

 נכתב:שם  2מהשפעת מחוברים קיימים. בסעיף 

"שומת הנכס תיערך לקרקע כריקה ופנויה בהתעלם מהשפעת מבנים ומחוברים אחרים 
המיטבי בנכס ביחס לקרקע ריקה( זאת בהתאם לנוהלי  השימוש)שעשויים להשפיע על 

 מינהל מקרקעי ישראל."

טח לנופש לשפ"פ, אותו יש לשום בנפרד. ואולם המשיגים טענו שיש להפריד בין השהפרדת שפ"פ.  42.4.5

השומה התבקשה לפי השימוש בפועל ולא לפי הזכויות בתב"ע. תשריט ההקצאה שהגישו המשיגים משקף 

הוא מתייחס למתחם בשלמות, שכולו בפועל משמש את כפר הנופש. לכן לא נבצע כזו את השימוש בפועל. 

 הפרדה.

במידה רבה על החלטות קודמות של  ,תחשיבם בגישת ההשוואה המשיגים ביססו אתהשוואות.  42.4.6

יחידות, לרוב  2 -נים של כועדת ההשגות. ואילו רמ"י טענו שאלו מתייחסות ליחידות אירוח במקבצים קט

 לשווי כפר נופש. מכך. לדעת רמ"י לא ניתן להקיש נחלות חקלאיות במושביםב

חלטה הורק להחלטת ועדת ההשגות בניר דוד, שהיא האנחנו מקבלים את עמדת רמ"י וכאמור נתייחס אך 

 מינואר השנה.ביותר בנושא, טרייה" ה"

שום. מיקום שניהם איננו מסכימים עם המשיגים שמיקום ניר דוד עדיף באופן מובהק על מיקום הנכס הני

. ביניהם. שניהם גם לא רחוקים גאוגרפית. ככלל, רב הדומה על השונה מדרגה שנייה ומטהבאזורי תיירות 

, ניתן להשוות בין ניר דוד נרחבופזורים על מרחב גאוגרפי  ביחסבמונחים של נכסי תיירות, שהם מעטים 

 לעין חרוד כמעט אחד לאחד.

 גורמים משפיעים 5.05

 להלן הגורמים המשפיעים שהבאנו בחשבון בהחלטה זו:

 
 .מע"מ וללאהשומה היא לערך הקרקע ללא פיתוח 

 

 

 

 

הסברשיעורגורםמס"ד

ד'ג'ב'א'

השווי נגזר מהפדיון, אמצע יעד האינפלציה של ב"י2% לשנההתאמה למועד1

השווי נגזר מהפדיון, ההשוואה לניר דוד היא לשווי בבעלות0%התאמה לבעלות2
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 דן השווינתונים לאומ .40

 החלטת ועדת ההשגות בניר דוד 00.0

, פורסמה באתר 32/30/5302]ניתנה ביום  רשות מקרקעי ישראלנ'  ניר דוד נופש בכפר בע"מ 53223אופק 

 .[האינטרנט של אגף השמאי הממשלתי

ללא מע"מ וללא ₪  5,003,333. הוועדה שמה את המגרש בסך של , כמו אצלנודונם 02 -שטח המגרש כ

 .35/32/5305נכון ליום  פיתוח,

מאחר  ."23 -ויוקמו חדרי אירוח, סביר שמספרם יעמוד על כ(: "ככל 00.0הוועדה כתבה בחלטתה )סעיף 

 יחידות לדונם. 2דונם מתקבלת, על פי הנחת הוועדה למספר החדרים, צפיפות של  02והשטח הוא 

 כלומר, מתקבל שהוועדה העריכה לפי:

 לדונם, ₪ 023,333 -כ

 .לחדר ₪ 02,333- -כ

הנישום )כלומר כפר נופש שהוא לא נכס חופי(. בעניין  הנכסכמו  סוגמדובר במיזם תיירותי יבשתי מאותו 

 נכתב בהחלטת ועדת ההשגות: דומה

"הוועדה סבורה שגם אם קיימים הבדלים במיקום, הרי שלא ניתן לקבוע נחרצות 
שעיה, או להיפך. המדובר בשני על פני זה של מושב הועדיף שמיקומו של קיבוץ ניר דוד 

 מיזמי תיירות, שלכל אחד יהיו המאפיינים שלו ]...[".

ניתן להשוות  נו,נ. לענייסוגניתן להשוות בין שני מיקומים שונים, כל עוד הם מאותו בנכסי תיירות כלומר, 

 לנכס הנישום. בין ניר דוד

 נתונים לשומה לפי שיעור מהפדיון 00.5

 המשיגים הציגו את הנתונים הבאים, מאושרים על ידי רואה חשבון: נתוני פדיון. 40.2.4

 

על נתונים אלה, מאחר ולא הוצגו הדוחות הכספיים המלאים. כדי לבחון  להסתמךרמ"י טענו שלא ניתן 

לשכה המרכזית לסטטיסטיקה פי נתוני ה -נמצא מה היה הפדיון הממוצע לחדר בנפת יזרעאל, על זוטענה 

 )הלמ"ס(.

הכנסות מלינות )ללא מזון( ₪שנהמס"ד

ג'ב'א'

120113,255,000

220123,867,000

320133,262,000

3,461,333ממוצע ל- 44 חדרים

78,667מתקבל פדיון לחדר
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בשנתון הסטטיסטי לישראל )"אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים לפי מחוזות  27נים הם מתוך לוח הנתו

 ונפות נבחרות"(.

כוללים מע"מ, וזאת על פי פרסום הלמ"ס: "שטח הכיסוי של הנתונים הסטטיסיים" )למעט  הלמ"סנתוני 

 צפון שמכוון לתיירות פנים(.אילת ותיירים שאינם משלמים מע"מ, שיקולים שאינם רלוונטיים לכפר נופש ב

לאמץ  ניתןולכן  ,שהנתונים בפועל שהציגו המשיגים קרובים מאוד לממוצעים לפי סקר הלמ"ס ניתן לראות

 אותם.

בהתאם לפרק י"א לקווים המנחים של השמאי  שיעורי היוון ושיעור דמי שכירות מהפדיון. 40.2.2

, 02%לבין  2%אחוז מהפדיון בנכסי תיירות נע בין , שיעור דמי השכירות לקרקע כ5332הממשלתי, מיוני 

 ללא מע"מ וללא ארוחת בוקר.

 .2%לבין  2%בקניונים דמי שכירות לחנויות כאחוז מהפדיון נעים בין 

 , בדומה למשיגים.2%של  מהפדיון מאחר ומדובר בקרקע בלבד, נכון לדעתנו לבחור בשיעור בענייננו

 לנכסים בעלי סיכון, כגון נכסי תיירות. 7%ועד  2% - 2%ות נעה בין התשואה הרווחת לקרקעשיעורי היוון: 

מאחר ומדובר בקרקע למיזם תיירותי, ענף בעל תנודתיות רבה, נכון לדעתנו לבחור בשיעור היוון  בענייננו

 .7%של 

 

 

 

 

 

 

פדיון בנפת יזרעאל

פדיון לחדר )₪(חדריםסך פדיון )₪(שנהמס"ד

ז'ו'ג'ב'א'

1201129,705,00034985,115

2201231,301,00032995,140

3201331,534,00032896,140

92,132ממוצע

79,424ללא מע"מ*

*ברוב התקופה היה 16%
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 תחשיבי השווי: .41

 להלן תחשיב לשווי הנכס ולחלופות השונות על פי הזמנת השומה:

 

ביאור א' - ניתוח שטח מבונה אקוויוולנטי בנכס הנישוםחלופה 1 - ערך הקרקע בשלמות

לפי שיעור מהפדיון

3,461,333פדיון שנתי ללא מע"מ, ממוצע תלת שנתי )₪(

207,680X0.06דמי שכירות לקרקע לפי 6% מהפדיון )₪(

2,596,000/0.08לאחר היוון לצמיתות לפי 8% לקרקע לתיירות )₪(

לפי השוואה לניר דוד לפי שווי לחדר

35,000שווי קרקע ליחידה בניר דוד בצפיפות 4 יחידות לדונם )₪(

)4/3( ]זרניצקי עם שוליות 0.75[43,428לאחר התאמה לצפיפות של 3 יחידות לדונם )₪( 0̂.75

44Xמספר יחידות בפועל

1,910,832מתקבל למרכיב הקרקע ללא פיתוח וללא מע"מ )₪(

2,007,811X1.02לאחר התאמה למועד לפי 2% לשנה למשך 2.5 שנים 2̂.5

לפי השוואה לניר דוד לפי שווי לדונם

140,000שווי קרקע לדונם )₪(

14.771Xשטח קרקע בנכס הנישום  )דונם(

2,067,940מתקבל למרכיב הקרקע ללא פיתוח וללא מע"מ )₪(

2,172,893X1.02לאחר התאמה למועד לפי 2% לשנה למשך 2.5 שנים 2̂.5

2,258,901ממוצע שלוש הגישות )₪(

2,260,000נאמר )₪(

ביאור  א'1,330שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,6992,380,000/1,330ולכן מתקבל למ"ר מבונה אקוויוולנטי )₪(

חלופה 2 - ערך הקרקע למבנים 13 ו- 14

255שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,699Xשווי למ"ר אקוויוולנטי )₪(

433,245ערך הקרקע למבנים 13 ו- 14

433,000נאמר

חלופה 3 - ערך הקרקע למבנים 4 - 9

360שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,699Xשווי למ"ר אקוויוולנטי )₪(

611,640ערך הקרקע למבנים 4 - 9

612,000נאמר

חלופה 4 - ערך הקרקע למבנים 11 ו- 12

204שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,699Xשווי למ"ר אקוויוולנטי )₪(

346,596ערך הקרקע למבנים 11 ו- 12

347,000נאמר

חלופה 5 - ערך הקרקע למבנים 1 - 3

270שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,699Xשווי למ"ר אקוויוולנטי )₪(

458,730ערך הקרקע למבנים 1 -39

459,000נאמר

חלופה 6 - ערך הקרקע למבנה 10

91.5שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,699Xשווי למ"ר אקוויוולנטי )₪(

155,459ערך הקרקע למבנה 10

155,000נאמר

חלופה 7 - ערך הקרקע למבנה 15

149.5שטח מבונה אקוויוולנטי )מ"ר(

1,699Xשווי למ"ר אקוויוולנטי )₪(

254,001ערך הקרקע למבנה 15

254,000נאמר
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 כום השומה:סי .45

מתחם שווי את הנני מעריך בהתחשב בכל האמור לעיל, ואת שומות הצדדים ותחשיביהם  תילאחר שלמד

 ,(מע"מ בבעלות מלאה וללא )מרכיב הקרקע ללא פיתוח כפר הנופש עין חרוד )איחוד(

 באופן הבא: ,37/03/5302למועד קובע 

 

וזאת  ,0032 מס' לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראלועדת ההשגות לטה זו יוכלו הצדדים להשיג בפני על הח

 .של הנהלת רמ"י 02.30לנוהל  'תשובה לפי נספח ח רמ"י להם על ידייום מהמועד שבו הומצאה  22בתוך 

 

 
 
 

 בכבוד רב,   
 

 רון כהן, שמאי מקרקעין   
 שמאי מחוזי   

 מחוז חיפה והצפון   

ביאור א' - ניתוח שטח מבונה אקוויוולנטי בנכס הנישום

הסברשטח אקוו' )מ"ר(מקדםשטח )מ"ר(תיאורמבנהמס"ד

ט'ח'ז'ו'ה'ד'א'

שטחים נלווים2990.50149.5חדר אוכל115

שטחים נלווים1830.5091.5קבלה210

חדרים קטנים 20 - 24 מ"ר1360.75102צהובים311

חדרים קטנים 20 - 24 מ"ר1360.75102צהובים412

חדרים קטנים 20 - 24 מ"ר1700.75127.5כחולים513

חדרים קטנים 20 - 24 מ"ר1700.75127.5כחולים614

חדרים גדולים 50 מ"ר1000.9090בקתה71

חדרים גדולים 50 מ"ר1000.9090בקתה82

חדרים גדולים 50 מ"ר1000.9090בקתה93

חדרים אופטימליים 36 מ"ר361.0036בקתה104

חדרים אופטימליים 36 מ"ר721.0072בקתה115

חדרים אופטימליים 36 מ"ר721.0072בקתה126

חדרים אופטימליים 36 מ"ר361.0036בקתה137

חדרים אופטימליים 36 מ"ר721.0072בקתה148

חדרים אופטימליים 36 מ"ר721.0072בקתה159

1,7541,330סה"כ

השומה )₪(תיאורחלופהמס"ד

ד'ג'ב'א'

2,260,000ערך הקרקע בשלמותחלופה 11

433,000ערך הקרקע למבנים 13 ו- 14חלופה 22

612,000ערך הקרקע למבנים 4 - 9חלופה 33

347,000ערך הקרקע למבנים 11 ו- 12חלופה 44

459,000ערך הקרקע למבנים 1 - 3חלופה 55

155,000ערך הקרקע למבנה 10חלופה 66

254,000ערך הקרקע למבנה 15חלופה 77


