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 "ג שבט, תשע"וכ   :  תאריך עברי
 6058פברואר,  6      :  תאריך לועזי

 א ואחרים65965060 : מ"ירמס' תיק 
 68512 :  מס' פניה

 1.6 : לקביעת שכ"ט
 

 לכבוד לכבוד לכבוד לכבוד
 גב' לאה תמיר מר דוד שקד מר יששכר גרמן גב' קרן פרנקייל איריס כפרי משהגב' 

 שמאי מקרקעין שמאי מקרקעין  לקידום עסקות מגוריםצוות  תחום שמאות מנהלת
 משרד דרורי & שקד שמאים  מרחב עסקי צפון, רמ"י צפון, רמ"י עסקימרחב 

 באמצעות דוא"ל באמצעות דוא"ל באמצעות דוא"ל באמצעות דוא"ל
 

 אג"נ,
 

 4031בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  בהשגה ראשונהכרעה ה  הנדון:
 .מצפה נטופה, 94174גוש ב )מגרשים שונים( 11, 10 חלקהחלק מ                
 0925626051 מיום 86096מס' מ"י רפניית    

                   
    

  רקע כללי: .4
בניה בהתאם לתב"ע  , בקיבולתבמגרשים שבנדוןשווי זכות הבעלות במרכיב הקרקע עניין הכריע בנתבקשנו ל
ערכי השווי אינם כוללים מע"מ והוצאות  .בהקצאת קרקע ללא מכרז חכירהמי לצורך גביית דמאושרת, 

 פיתוח מאושרות ע"י בקר של רמ"י.
 

מקרקעין,  , שמאייששכר גרמן מרשל  שומתו הרמ"י )להלן:"המשיבה"( הוגש -מטעם רשות מקרקעי ישראל 
 .המועד הקובע"()להלן:" 6320826051למועד קובע  6020226051מיום 

 
עו"ד נפתלי פרידלנדר ב"כ משפחות שונות בישוב מצפה נטופה  וגשה השגה על ידיה זו העל שומ

ממשרד דרורי &שקד  שמאי מקרקעין וגב' לאה תמיר דוד שקדשל מר  םהמלווה בשומת, "(ים)להלן:"המשיג
 .0620326051 מיום שמאים, 

 
 נתבקשנו ע"י הצדדים באמצעות רמ"י להכריע במחלוקת.

 .התקיים במשרדנו דיון מקצועי בנוכחות הצדדים לעניין כלל המגרשים בהרחבה 602626051בתאריך 
האפשרות לטעון טענות לצדדים . ניתנה ללא קיום דיון נוסףבתיק להכריע  לאור האמור לעיל, החלטתי

 .נוספות ולהמציא מסמכים נוספים
      

 מטרת השומה: .2
שרת, בקיבולת בניה בהתאם לתב"ע מאו, רשים שבנדוןבמג זכות הבעלות במרכיב הקרקעשווי הכרעה בנושא 

ערכי השווי אינם כוללים מע"מ והוצאות פיתוח  .חכירה בהקצאת קרקע ללא מכרזלצורך גביית דמי 
 מאושרות ע"י בקר של רמ"י.
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 :1נתוני זיהוי .0

מס' 

נכס

חלק גוש

מחלקה

מס' מגרש 

בתב"ע 

ג/21767

שטח 

מגרש 

במ"ר

מספר תיק 

רמ"י

21321020א         238           4330 ,1754943       1

21321079א         228           4413 ,1754943       2

21321111א         257           4522 ,1754943       3

21321129א         274             469 ,1754943       4

21321343א         195             477 ,1754943       5

21321350א         226           4815 ,1754943       6

21328199א         160           4929 ,1754943       7

21328207א         153           5020 ,1754943       8

21328215א         160           175494428       9

21328249א         154           5014 ,1754943     10

21328272א         227             513 ,1754943     11

 21328280א         152           5221 ,1754943     12
 
 המועד הקובע לשומה: .1

 .6320826051 ואלשומה ה הקובע המועד
 

 ביקור בנכס וזהות המבקר: מועד ה .4
 .0520626058 ביום הח"מ על ידיביקור בנכס נערך 

 
 הזכויות בנכס: .6
 

 נסח רישום מקרקעין:
רשומה על  52103בגוש  00זכות הבעלות בחלקה  ,5220626051מיום  העתק רישום מפנקס הזכויותבהתאם ל

זכות הבעלות בחלקה  ,9025626051ם בהתאם להעתק רישום מפנקס הזכויות מיו בשלמות. מדינת ישראלשם 
 חלקים. 90200ועל שם חב' הימנותא חלקים  8200רשומה על שם רשות הפיתוח  52103בגוש  09

    
 : והנכס אור הסביבהית .9

  בגליל התחתון. צפה נטופה הוא ישוב קהילתי דתימ
 ען ויער לביא מצדו השני.הישוב שוכן על רכס הרים הצופה על בקעת בית נטופה מצדו האחד ועל בקעת טור

דקות נסיעה  60-00ערים גליליות בטווח של  1-המיקום הנוח של הישוב בסמוך לצומת גולני מאפשר גישה ל
 )טבריה, עפולה, צפת, כרמיאל וחיפה(, מה שמאפשר גישה לאזורי תעסוקה קרובים.

  
, להביא אוכלוסיה איכותית (, במטרה לתגבר את הישוב היהודי בגליל5369הישוב הוקם בשנת התשמ''ד )

כחלק ממדיניות חברתית לחיזוק הפריפריה, ולעבות את גוש הישובים הדתיים באזור )קיבוץ בית 
 קיבוץ לביא ומושב שדה אילן(. רימון,

  
 ילדים. 900 -משפחות דתיות לאומיות עם כ 560-במצפה נטופה מתגוררות כ

  
 2.סוכנות ושל ועדת קליטה מטעם הישובהמשפחות החברות בישוב עוברות תהליך מיון של ה

 הפיתוח הסביבתי בישוב מלא וכולל, בין היתר, כבישים, מדרכות, גינון ציבורי, תשתיות מים, חשמל וביוב.
 
 
 
 

                                                                    
1

 נתוני זיהוי בהתאם להזמנת השומה מרמ"י. 
2

 . /http://www.netofa.org.ilמתוך אתר האינטרנט של הישוב מצפה נטופה  
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מגרשים בשטח  90 -המגרשים שבנדון הם חלק משכונת הרחבה חדשה בחלקו הצפוני מזרחי של הישוב, הכוללת כ
יח"ד במבנה. המגרשים אינם  9-0יח"ד במבנים טוריים צמודי קרקע, הכוללים  90ת מ"ר, להקמ 510-900 -של כ

 מבונים ומפותחים, פני השטח בעלי שיפוע כלפי דרום.
 

 

 
 
 
 
 
 

 6מגרש 
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4יחידת דיור פינתית בבניה טורית130238

3יחידת דיור פינתית בבניה טורית213228

4יחידת דיור פינתית בבניה טורית322257

3יחידת דיור פינתית בבניה טורית49274

3יחידת דיור פינתית בבניה טורית57195

3יחידת דיור פינתית בבניה טורית615226

4יחידת דיור אמצעית בבניה טורית729160

4יחידת דיור אמצעית בבניה טורית820153

4יחידת דיור אמצעית בבניה טורית928160

3יחידת דיור אמצעית בבניה טורית1014154

3יחידת דיור פינתית בבניה טורית113227

4יחידת דיור אמצעית בבניה טורית1221152

מס' 

יח"ד 

במבנה

תיאורמס"ד
מס' 

מגרש

שטח 

מגרש

 במ"ר

 
 מבט מדרום לצפון                          

 :צב תכנונימ .8
בין  ,החל הנישומיםמגרשים העל עולה כי , ומשרד הפנים מקרקעי ישראל רשותמבדיקה באתר האינטרנט של 

 :הכנית הבאוהתהיתר, 
 

 .6325026050 מיום 8300אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ  24969ג/תוכנית 
 לנספח בינוי מחייבוף בכפ ,מ"ר 510-900 -של כ בשטח מגרשים 90 -ל 00 ,09ות את חלקמחלקת תוכנית זו 

 .בלבד לעניין טיפוסי הבנייה
 

 ה:להלן תמצית הוראות הבני
 אזור מגורים ב'  :               יעוד

 , חניה ותשתיות.מגורים  :    שימושים
 מ"ר 510  : שטח מגרש מינימאלי

 5  :   יח"ד למגרש
  מ"ר 590  :   עיקריבניה  שטח

 מ"ר 60  :   רותישטחי ש
 80%  :     תכסית

 מתחת לכניסה הקובעת 5מעל הכניסה הקובעת,   6  :        מספר קומות
 

הועדה המקומית תהיה רשאית לנייד אחוזי בניה מותרים, שירות ועיקרי, משטח הקומות העליונות לקומת 
 המרתף.

 
 :הצדדים מסמכים שהציגו .7

 רמ"י -המשיבה 
 6020226051שמאי מקרקעין מיום  -שומת מר יששכר גרמן 

 5825626050אישור הוצאות פיתוח מיום 
 

  יםהמשיג
 0620326051מיום  , על נספחיהמקרקעין שמאי - ד שקדדושומת מר 
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 :עמדות הצדדיםעיקרי  .34
 

שומת 

המשיבה

מס' 

נכס

מס' 

מגרש 

בתב"ע 

ג/2176

לפי החלטת 

הנהלה 3483

לפי החלטת 

הנהלה 1433

1    30      143,000₪ 27,475₪     34,790₪     

2    13      130,000₪ 27,475₪     35,009₪     

3    22      154,000₪ 27,475₪     35,704₪     

4    9        164,000₪ 27,475₪     37,267₪     

5    7        111,000₪ 27,475₪     33,388₪     

6    15      136,000₪ 27,475₪     34,911₪     

7    29      65,000₪   27,475₪     27,933₪     

8    20      61,000₪   27,475₪     27,630₪     

9    28      65,000₪   27,475₪     27,933₪     

10  14      62,000₪   27,475₪     28,238₪     

11  3        136,000₪ 27,475₪     34,960₪     

12  21      61,000₪   27,475₪     27,586₪     

שומת המשיגים

 
 

 –המשיבה  שומת
 580מ"ר עליו בנוי בית מגורים חדש בשטח של  100שמאי המשיבה מבסס שומתו על מגרש תיאורטי בשטח של 

 ₪.  5,810,000מ"ר בשווי של 
 שווי קרקע:את מחלץ 

 
 ₪  5,810,000   מחיר מכירה                           

 ₪  5,100,000   50%יזמות  ניכויב
 ₪  5,625,568    56%מע"מ  ניכויב

          בהפחתת ע.בנייה 
                      למ"ר(₪  0,100)לפי 

(260,000  )₪
_______ 

 ₪  115,568 קרקע               שווי 
 

 מ"ר  666: במגרש התיאורטי' מחשב שטח מבונה אקו 
 

 למ"ר מבונה אקו' כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ.₪  5,310: בסיס שווי שלומקבל זה בזה חלק מ 
 

, 0.3י שקיבל ובמקדם מיקום במבנה טורי )במגרשים הנישומים, מכפיל בבסיס השוושטח מבונה אקו' מחשב 
 ומקבל שווי מגרש מפותח כולל פיתוח ולא כולל מע"מ.( 0.36,5

 
בסך בסוד( אושרות ע"י בקר רמ"י )כולל סמהוצאות פיתוח וי המגרש שנתקבל מפחית משו –הוצאות פיתוח 

661,200 ₪. 
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 – שומת המשיגים
 גים מציגים נתוני השוואה: שמאי המשי

שטח מגרש  מגרש חלקה גוש מקור הנתון תאריך ישוב מס"ד
 במ"ר

 מחיר בעסקה

1 
  550,000   ₪  501 134 28 17550 חוזה מכר 08/03/2015 מצפה נטופה 

  450,000   ₪  501 187 28 17550 מידע נדל"ן 02/10/2014 מצפה נטופה 2

  220,000   ₪ * 501 138 28 17550 חוזה מכר 17/07/2014 מצפה נטופה 3

  392,500   ₪  501 170 28 17550 מידע נדל"ן 01/08/2013 מצפה נטופה 4

 
 שתי הערכות שמאי:נים ייכמו כן, מצ

בעניין שווי מגרשים בהרחבה , 82526050למועד קובע  ,שמאי מחוזימר רון כהן,  שערךעה בעיון חוזר כרה
 כולל פיתוח וללא מע"מ.₪  6,050נקבע שווי קרקע למ"ר מבונה אקו' בסך כרעה בה .בהושעיה)שלב ח'(  חדשה

 
מ"ר בבית  960ש בשטח של למגר 825626056למועד קובע  רמ"י, עבור , שמאית מקרקעיןשומת גב' פנינה נוי

 .ללא פיתוח ומע"מ ₪ 500,000 -רימון שהוערך ב
 

מפני  ₪ 113,333לסכום של  כאילו נערכה 0מתייחסים לעסקה מס' *) ההשוואהעורכים ניתוח לנתוני 
 .(פיתוחעבור  ₪ 223,333יש להוסיף לסכום בחוזה עוד בהתאם לחוזה שהוצג ע"י המשיגים ש
 

למ"ר מבונה ₪  5,030סכום של  יםממוצע ומקבלכים ה אקו' מתואם למועד, עורשווי למ"ר מבונמחשבים 
 מע"מ.כולל פיתוח והוצאות ו' כולל אק

 
ו' למ"ר מבונה אק₪  5,223סכום של  יםקבלם למיקום, וממימע"מ, מתאפים להכרעת השמאי המחוזי, מוסי

 כולל הוצאות פיתוח וכולל מע"מ.
 

סכום של  יםשווי למ"ר מבונה אקו' מתואם למועד ומקבל יםחשבממון, לשווי שנקבע בשומה למגרש בבית רי
 למ"ר מבונה אקו' כולל הוצאות פיתוח וכולל מע"מ.₪  5,110

 
 שקלול לנתוני ההשוואה: כיםעור   

 60% מגרשים במצפה נטופה
 50% הכרעת שמאי מחוזי

 50% שומה בבית רימון
 

 :כדלקמן התאמות כיםעור   
 60% ה טורית בנייעבור הפחתה 

 עלויותסיכון לבגין  ההפחת
 עתיקותהרשות  שלחפירות הצלה 

1% 

 
 כולל הוצאות פיתוח וכולל מע"מ. ו'מבונה אקלמ"ר ₪  5,513 :בסך בסיס שווי יםמקבל 

 
 ,פנימיבמיקום , מתאמים למגרש לכל מגרש נישום מכפילים את בסיס השווי שהתקבל בשטח אקו' מחושב

בסך של מאושרות ע"י בקר רמ"י הוצאות פיתוח  יםמפחית. מהשווי שהתקבל יח"ד( 0או  9) ולצפיפות במבנן
 קרקע.יתרת שווי שלילית ל יםמע"מ, ומקבל יםמנכהסכום שנותר ומליח"ד  ₪ 661,200

 
הקובע כי באזור עדיפות  62626008מיום  5099לאור מסקנת השווי מציגים סיכום דיון הנהלת רמ"י מס' 

מתקבלת שומה המציגה שווי נמוך מאוד עד אפסי ואף שלילי לקרקע, יקבע ערך ללא פיתוח לאומית א' כאשר 
מערך קרקע מפותחת, ממנו ייגזר שיעור התשלום בגין הקרקע הנהוג באותו אזור, בתוספת  60%כשיעור של 
 מע"מ כחוק.

לבסיס השווי  משווי קרקע מפותחת ללא מע"מ בהתאם 60%בהתאם למסמך זה קובעים את שווי הנכס לפי 
 שקבעו.

 
קובעת כי במקרים בהם מתקבלת ה 22526050מיום  9069החלטת הנהלת רמ"י מס' כחלופה שניה, מציגים את 
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מעלות  9% -של כ יתרת שווי נמוכה מאד ואף שלילית, יקבע השמאי ערך קרקע מזערי ללא פיתוח וללא מע"מ
 וצאות פיתוח וכולל מע"מ.כולל הההנמוך מבינהן(  -הקמת המיזם )הקיים או המתכונן

 .₪ 560מגורים של בבהתאם להחלטה, נקבע כי באזור עדיפות לאומית שווי קרקע מזערי למ"ר מבונה עיקרי 
 
 :דיון והכרעה .44

בסיס שווי בגישת העלויות )גישת החילוץ( מעסקה תיאורטית למגרש  נקבעשומת המשיבה ב -שיטת השומה 
 מבונה.

 ואה בין פרטיים בישוב מצפה נטופה ועריכת שומה בגישת ההשוואה.השושומת המשיגים כללה עסקות 
 

בהתבסס על  תערך בגישת ההשוואהנכסים לא בנויים ( הערכת 1)סעיף לתקינה השמאית  9בהתאם לתקן מס' 
שלושה מחירי השוואה לפחות, שהם מכר זכויות בעסקה או מחירי היצע לזכויות במקרקעין דומים וממועד 

 למועד הקובע לשומה. פשרסמוך ככל הא
 

 6059אין צורך בניתוח עסקה משנת  בדקתי את עסקות ההשוואה שהציגו המשיגים ומצאתי אותן מהימנות.
 נתוני השוואה מהימנים. 9היות ויש בידנו 

 הערכות השמאים שהוזכרו אינן עסקות השוואה לצורך קביעת שווי בהתאם לכללי התקינה השמאית.
 

 וניתוחם: להלן נתוני ההשוואה
 

שטח מגרש מגרשחלקהגושמקור הנתוןתאריךישוב

במ"ר

מקדם מחיר בעסקה

התאמה 

למועד

לאחר התאמה 

לבעלות מלאה 

/0.95

        1578,947₪     1755028134501550,000₪חוזה מכר08/03/2015מצפה נטופה

        1.05497,368₪     1755028187501450,000₪מידע נדל"ן02/10/2014מצפה נטופה

        1.05486,316₪     1755028138501440,000₪חוזה מכר17/07/2014מצפה נטופה

 ממוצע במעוגל        521,000₪
 

ניתוח שטח מבונה אקו'- גישת ההשוואה:

ת 35%ג/12562 תכסי

501

ניתוח שטח מבונה אקו' לפי זכויות בניה בעסקות ההשוואה:

סה"כמקדם אקו'שטח במ"רמהות

2251225.00שטח עיקרי

250.512.50שטח שירות

3260.397.80שטח חצר

335.30

1,550₪            

סה"כ שטח מבונה אקו' במ"ר 

שווי קרקע למ"ר מבונה אקו' כולל פיתוח ומע"מ

תב"ע:

שטח מגרש במ"ר:
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 להלן תחשיב שווי המגרשים כולל הוצאות פיתוח ומע"מ:
 

חצרשירותעיקרי

תכסית 

75 מ"ר 

*

10.50.35

     0.85259,613₪   4130201631301057.05197.051,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית130238

     0.85255,002₪   3130201531301053.55193.551,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית213228

     0.85268,375₪   4130201821301063.70203.701,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית322257

     0.85276,214₪   3130201991301069.65209.651,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית49274

     0.85239,785₪   3130201201301042.00182.001,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית57195

     0.85254,080₪   3130201511301052.85192.851,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית615226

     0.80210,490₪   413020851301029.75169.751,550₪יחידת דיור אמצעית בבניה טורית729160

     0.80207,452₪   413020781301027.30167.301,550₪יחידת דיור אמצעית בבניה טורית820153

     0.80210,490₪   413020851301029.75169.751,550₪יחידת דיור אמצעית בבניה טורית928160

     0.80207,886₪   313020791301027.65167.651,550₪יחידת דיור אמצעית בבניה טורית1014154

     0.85254,541₪   3130201521301053.20193.201,550₪יחידת דיור פינתית בבניה טורית113227

     0.80207,018₪   413020771301026.95166.951,550₪יחידת דיור אמצעית בבניה טורית1221152

על אף התכסית המותרת בתב"ע ניתן להניח כי תנוצל תכסית של 75 מ"ר בלבד וזאת לאור שטח החצר הקטן.*

מס' 

יח"ד 

במבנה

מס"ד

שווי מגרש 

כולל מע"מ 

ופיתוח

תיאור

שטח 

עיקרי 

במ"ר

שטח 

שירות

 במ"ר

מס' 

מגרש

סה"כ 

שטח 

אקו' 

במ"ר

שטח מבונה אקו'
שווי 

קרקע 

למ"ר 

מבונה 

כולל 

פיתוח 

ומע"מ

שטח 

חצר 

במ"ר
מקדם 

פרטיות

שטח 

מגרש

 במ"ר

 
 

 הוצאות פיתוח:
הוצאות הפיתוח המאושרות ע"י שהועבר אלינו על ידי מזמינת השומה,  5825626050בהתאם למסמך מיום 

 .50250ליחידת דיור לפי מדד ₪  661,200 בקר רמ"י הן:
 ולכן זכאים לסבסוד. 6עדיפות לאומית א' המגרשים ממוקמים באזור

 
פרק  0הוצאות הפיתוח אותן ביקש רמ"י להפחית משווי המגרש מותירים לקרקע שווי שלילי )בהתאם לסעיף 

 כ"ה לקווים המנחים יש להפחית את מלוא הוצאות הפיתוח ללא הפחתת הסבסוד(.
 

, ערך הקרקע 22526050מיום  9069 והחלטת הנהלת רמ"י מס'בהתאם להנחיית השמאי הממשלתי הראשי 
למ"ר מבונה עיקרי. הערך לחישוב החיוב לא ₪  560המזערי למגורים באזורי עדיפות לאומית יעמוד על סך של 

 יפחת מערך זה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shuma.justice.gov.il/
http://shuma.justice.gov.il/


 

 משרד המשפטים – שראלמדינת י
 חיפה והצפון מחוז –אגף שומת מקרקעין 

 
 

 

 
 00-6865668פקס'  00-6890610טל'  99031מיקוד  86, ת.ד 51ים  -חיפה, שדרות פל

http://Shuma.justice.gov.il 
 3 מתוך 3 עמוד

 

 להלן תחשיב השווי בהתאם להנחיות מעלה:

130259,613₪    225,700₪       33,913₪          18,841₪          23,400₪             23,400₪     

213255,002₪    225,700₪       29,302₪          16,279₪          23,400₪             23,400₪     

322268,375₪    225,700₪       42,675₪          23,708₪          23,400₪             23,700₪     

49276,214₪    225,700₪       50,514₪          28,063₪          23,400₪             28,100₪     

57239,785₪    225,700₪       14,085₪          7,825₪           23,400₪             23,400₪     

615254,080₪    225,700₪       28,380₪          15,767₪          23,400₪             23,400₪     

729210,490₪    225,700₪       -15,210₪        -₪               23,400₪             23,400₪     

820207,452₪    225,700₪       -18,248₪        -₪               23,400₪             23,400₪     

928210,490₪    225,700₪       -15,210₪        -₪               23,400₪             23,400₪     

1014207,886₪    225,700₪       -17,814₪        -₪               23,400₪             23,400₪     

113254,541₪    225,700₪       28,841₪          16,023₪          23,400₪             23,400₪     

1221207,018₪    225,700₪       -18,682₪        -₪               23,400₪             23,400₪     

יתרה לקרקע 

ללא מע"מ 

וללא פיתוח

ערך קרקע 

מזערי לפי 180 ₪ 

למ"ר מבונה 

עיקרי )החלטת 

רמ"י 3483(

יתרה לקרקע 

במעוגל ללא 

מע"מ וללא 

פיתוח 

בהתחשב 

בערך קרקע 

מזערי

מס"ד

שווי מגרש 

כולל מע"מ 

ופיתוח

הוצאות פיתוח 

מאושרות ע"י 

בקר רמ"י 

מתואמות 

למדד 10/2014

יתרה לקרקע 

כולל מע"מ 

וללא פיתוח

מס' 

מגרש

 
 
 :כרעהה .24

שווי זכות הבעלות תחשב בכל האמור לעיל, הנני מעריכה לאחר שלמדתי את שומות הצדדים ותחשיביהם ובה
 סכום של:במאושרות ע"י בקר רמ"י , ללא מע"מ וללא הוצאות פיתוח שבנדון מגרשיםהבמרכיב הקרקע של 

 
מס' 

נכס

חלק גוש

מחלקה

מס' 

מגרש 

בתב"ע 

ג/2176

במיליםסה"כ שווי

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      4330 ,1754943    1

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      4413 ,1754943    2

עשרים ושלושה אלף ושבע מאות ₪         23,700₪      4522 ,1754943    3

עשרים ושמונה אלף ומאה ₪         28,100₪        469 ,1754943    4

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪        477 ,1754943    5

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      4815 ,1754943    6

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      4929 ,1754943    7

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      5020 ,1754943    8

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      175494428    9

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      5014 ,1754943  10

עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪        513 ,1754943  11

 עשרים ושלושה אלף וארבע מאות ₪         23,400₪      5221 ,1754943  12
 

וזאת בתוך  5900על החלטה זו יוכלו הצדדים להשיג בפני וועדת ההשגות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 
 של הנהלת רמ"י. 90.09' לנוהל חתשובה לפי נספח  הרשותומצאה להם על ידי יום מהמועד שבו ה 01
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