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  12/9/2016תאריך:                                                                                                                

  012/9-16מספרנו:        לכבוד       

  כונסי הנכסים:        

                                                                                      דחבש שאול            עו"ד רועי קורץ עו"ד        

   24רחוב סעדיה גאון        26ההסתדרות רחוב        

  תל אביב.                      פתח תקוה.       

  

  

  ות דעת מומחהחו

  בענין

  זכויות במקרקעין שווי 

  37/1חלקה :    4272גוש: 

    7מלכי ישראל רחוב 

  ין (הותיקה)ראש הע 

   "ש:    מדרי יורם וניצה ע
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      .הצהרת מומחה.    1

כונסי הנכסים עו"ד דחבש שאול ועו"ד נתבקשתי על ידי   אני החתומה מטה, חכם ז'קלין

מלכי הנמצא ברחוב נכס זכויות החכירה בבענין שווי  המקצועית לחוות דעתירועי קורץ, 

   37/2ה חלק   4272 כגוש:וידוע בעיר ראש העין,  ,  7ישראל 

  ותנת  חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהירה בזאת כי ידוע לינ ני א

  הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, חוות דעתי  היטב, שלענין

  על ידי, הינה כדין עדות תחת אזהרה  בבית המשפט.  היא חתומהכש וז

  . שם המומחה:  חכם ז'קלין       
  

  .       פרטי נסיוני והשכלתיואלה        
   
  בוגרת לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים בטכניון ת"א, שמאית    -            1988       

  . 248מוסמכת רשיון מס'   מקרקעין                               

  בעלת תואר מודדת אודטית של אוניברסיטת ת"א יבוגרת לימודי הנדסה ג                               

   551מוסמכת רשיון מס'                                

  בוגרת לימודי שמאות נזקי חקלאות במכללה לביטוח.   -   1988-1990       

  בוגרת קורס בנושא חוות דעת מקצועיות ובוררויות באגודת המהנדסים   -            1992       

  והאדריכלים.                                

  ת תעודת קורס גישור ופישור.   בעל   -            1998       

  במקרקעין.      רב עוסקת באופן פעיל בשמאות במקרקעין, בעלת ניסיון עבודה                                

  ית.עובדת מ.ע.צ. לשעבר בתפקיד מנהלת מחלקת מקרקעין ארצ                               

  רישיון עורך דין.   ו במשפטים בעלת תואר                              

  :כלולה ברשימת הבוררויות       

  א. רשימת הבוררים של משרד האוצר לפי תקנון מס רכוש וקרן פיצויים.

  ב. רשימת מומחה שמאות מקרקעין של בית המשפט המחוזי.

  פט לעניני משפחה.ג. רשימת מומחה שמאות מקרקעין של בית המש

  ד. כלולה ברשימת כאחת ברשימת השמאים הבוררים של עירית ירושלים.

  המשרד עובד עבור בנקים, מ.ע.צ. חברות ביטוח, עיריות, עורכי דין וגורמים פרטיים.

  למוסדות בנקאיים המורשים.כשמאית מקרקעין הנני משמשת 
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  מטרת חוות הדעת.     2
  

  של בעלות מלאהכויות בז הדעת בחוות נכס שיתוארבחכירה כויות הזלהעריך את שווי         

          מרצון.  לקונה מרצון מצב שניתן לקבל תמורתו בשוק חופשי ממוכרב        

   

  .תאריך ביקור בנכס.     3
  

  שמאית מקרקעין . –על ידי חכם ז'קלין     13/7/2016 ביקור בנכס נערך ביום        

   שוכרים. כלס ע"י נכס מאוה        

  בנוסף בדקתי את תיק הבנין המצוי במשרדי מחלקת ההנדסה  של הועדה המקומית        

  . .מידע תכנוני -ובדקתי נתוני תכנוןראש העין,  –לתכנון ובניה         

  
  זיהוי הנכס.      4
  

  4272   :          גוש    

      37:           חלקה  

   1תת חלקה  :     

  מ"ר.  2,963החלקה הרשום:  שטח

   1/2  -החלק ברכוש המשותף 

  מ"ר.  1,481  -קרקע המשוייך לנכס הינו כשטח ה

  מ"ר.  1,396 –מהחלקה הפקעה לצורכי ציבור, שטח המגרש נטו 

  מ"ר.  21.87שטח הדירה הרשום : 

  מ"ר ברוטו.  60.00שטח הדירה הקיים :  

  חדרים בבניה ותיקה.  3ולל הכ דו משפחתימהות הנכס : בית חד קומתי, 

                 ראש העין הותיקה.                                               ,  7מלכי ישראל : רחוב  כתובת עירונית

                                                                        שנסתיימה. רשות הפיתוח,  חכירה  הבעלות בקרקע :
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  תאור הסביבה.  5     


                              בעיר ראש העין.                      7מלכי ישראל מיקום הנכס ברחוב                

  . המרכזי, בחלק שטח ראש העין הותיקהמלכי ישראל נמצא בתחום רחוב                

  לכי ישראל מסתעף ממזרח לרחוב שילה ויהודה הלוי לכיוון מערב, הרחוב ארוך, מרחוב            

  סיומו ברחוב וולפסון.            

  קומות.  1-2הרחוב מאופיין לרוב בבניה ותיקה צמודת קרקע, מבנים בני            

ליפו בתים בוצעו הרחבות דיור ובחלק מבנים חדשים שהחשברחוב בחלק מהמבנים            

  צמודי קרקע ישנים.                                                                                                          

  .ביבת הנכס כוללת פיתוח עירוני ותשתיות עיר מקובלותס           
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  .תאור הנכס  .6

  .המגרש   6.1

  מ"ר.  1,481.5-שטחה ברוטו כ  4272/37"ח בגו 1תת חלקה         

  , תשריט חלוקה החלקה שאושר ע"י מהנדס  24/5/2006מעיון בתשריט מדידה מיום         

  עירית ראש העין עולה להלן:         

  מ"ר.  2,963 –הינו  4272בגוש  37שטחה הכולל של חלקה         

  מגרשים.  3-החלקה חולקה ל        

  מ"ר, הופקע לצורכי ציבור.  171בעורף החלקה ששטחה  37/1ש מגר        

  מ"ר.  1,396, שטח של  2המהווה את חלקה משנה  37/2מגרש         

  המהווה את נשוא השומה בשטח של 1המהווה את חלקת משנה  37/3מגרש         

  מ"ר.  1,396 –        

  מגרשי משנה :  2-חולק ל 37/2מגרש        

  מ"ר.  879בשטח של  37/2/2מ"ר  ומגרש  517בשטח  37/2/1רש מג       

  מ"ר.  1,396המגרש נשוא השומה הינו בשטח        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  שמאות מקרקעין  -חכם ז'קלין 
  ., עורכת דיןשמאית מקרקעין   –  'קלין חכםז

  .כלכלן ושמאי מקרקעין  –  משה שלנג 
                                                                                                             שמאי מקרקעין - פינקלשטיין מאיר

   03-6182420טלפון:          03-6182715פקס :        51450בני ברק ,  27רחוב ירושלים         
  02-5860696טלפון:                                     ירושלים.           – 8/15רח' תאודור לביא         

                             hahams@012.net.ilדואר אלקטרוני:                                          

 7

  
  להלן תשריט המגרש והחלוקה.

  

  

  :  מידות המגרש        

  מ'  18 –כ  7מלכי ישראל הפונה לרחוב הצפונית אורך החזית         

  מ'.  21  - ית הדרומית הפונה לעורף המגרש כאורך החז        

  מ'  72-73נע בין מגרש עומק פנים ה        

   מ"ר.  1,396                :נשוא השומה שטח המגרש         
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   הנכס הנישום. - בית המגורים   6.2

  הבנוי על החלקה.  הדו משפחתיהמערבי מבין המבנה הבית הנישום הינו הבית         

  המערבי של החלקה. הבית בנוי בחלק         

לבית כניסה פרטית , בגבול המגרש שער מתכת לכניסה הולכי רגל ושער מתכת לכניסה         

  לחניה הנמצאת בתחום המגרש. 

  החצר אינה מפותחת, יש בחלק ממנה עצי פרי שונים ועצי פרי הדר..         

  בחצר ממוקם מחסן .         

  חד קומתי, הורחב בעבר, מחופה טיח. בנוי  הבית        

  ות עם גג איסכורית.בחצר הבית מרפס        

   ודרום. צפון, מערב בית כיווני אויר:  ל                     
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  חלוקת הבית:  תאורלהלן     

סלון .  -

חדרי שינה.  2 -

.מטבח -

חדר רחצה עם שירותים. -

  ., רצפתן באבני מדרכה "אקרשטיין" מקורות בגג איסכורית מרפסות  -

     ברוטו.  מ"ר 60  -כ הדירה שטח 

  

  המפרט הטכני:  6.3

  הדירה מרוצפת מרצפות תרצו'. רצפת 

   עליונה ותחתונה , משטח העבודה אבן שיש . נגרות המטבח 

   . חלונות חוץ משולבים במסגרות אלומיניום 

  ה וקרמיקה פשוטה. חדר הרחצה עם אריחי חרסינ
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  סלון הדירההמטבח:                                                                                            
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  חצר         חדר שירותים          
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  . יהמצב המשפט.      7

  עולים הנתונים הבאים:  13/7/2016ביום מעיון בנסח רשום מקרקעין שהופק           

   1תת חלקה :      37חלקה:      4272גוש:             

  .מ"ר   2,963שטח החלקה הרשום:           

  .  4/8החלק ברכוש המשותף :            

  מ"ר 21.87שטח הדירה הרשום :            

  בשלמות.  - רשות הפיתוח –לות בקרקע הבע          

  רשומה ע"ש :  1970שנים משנת  49-בתנאי שטר מקורי ל נסתיימהשחכירה           

    בשלמות.   – חסן זכריה           

  : ערותה          

  רשומה הערת אזהרה לטובת מדרי יורם ומדרי ניצה, על כל החוכרים.  3/5/2009מיום           

  רשומה הערה על מנוי כונס נכסים לטובת עורכי הדין :  10/5/2016מיום           

  רועי קורץ .  - דחבש שאול ו          
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   .המצב התכנוני   .    8

   –שנתקבל במשרדי ההנדסה של הועדה המקומית לתכנון ובניה   לפי מידע  

  ג'- ב' ואזור מגורים  מסווגת בייעודהעין  עולה כי החלקה   ראש 

  , להלן: ומהווה חלק ממגרשים החלקה חולקה למגרשים 

  ביעוד אזור מגורים ב'  -מ"ר 593בשטח  2021מגרש  

  מ"ר.   1,910בשטח  2501מגרש  

  מ"ר ביעוד אזור מגורים ג'  2,222בשטח  2565מגרש  

  החלקה כלולה בתחום תוכניות מתאר להלן:   

  .  26/3/1942מיום    R6א. תוכנית 

  ב

  

  

  

  

  

  

  

  עפ"י התוכנית, האזור חקלאי למחצה.    

  מ"ר מבנה עזר.  30מ"ר +  225מותר בינוי של    

  

  2521י.פ. - ופורסמה ב 8/3/1979,  אושרה ביום  830תוכנית ממ/ג.  

  החלקה מסווגת באזור מגורים ב'.  , במסגרת התוכנית התוכנית קובעת איזורי מגורים     

  ומגבלות בניה באזור מגורים ב'  זכויות     

  מ"ר או כמסומן בתשריט.  750שטח מגרש מינמלי    :       

  מ"ר לכל יחידת דיור.  160אחוזי בניה מותרים  :       

  קומות.  2מספר קומות             :       

  יח"ד.  4כ יח"ד בקומה עם קיר משותף בגבול משותף, סה" 2צפיפות                      :       

  מ"ר.  30חניה ומחסן בשטח   :בניני עזר                         

  מ'.    5מ' אחורי  3קווי בנין                    :   חזית כמסומן בתשריט, צדדי      

  עפ"י התכנית, בחזית המגרש יעוד מגורים ב', בעורף אזור מגורים ג'.      
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   22/4/1990שאושרה ביום  2000ראש העין אפ/  -תוכנית המתאר לראש העין ג.  

   3760י.פ  . -ופורסמה  ב     

  .  1-התוכנית מסווגת את חלקה באזור מגורים א    

  התוכנית קובעת הוראות בינוי להלן:     

  אחוזי הבניה .     

  קומות. 2-, ב 60% –בקומה, סה"כ  30% -שטח עיקרי    

   . ליח"דמ"ר  45 –מ"ר  30- ולא יותר מ ה לכל יחיד שטחי שירות מ"ר 15+      

  .   2 - מספר קומות מקסימלי    

  בקומה שלישית או במפלס תחתון המנצל את שיפועי הקרקע, קו הבנין לקומה זו יהיה     

  מטר יותר מקו הבנין בקומת הקרקע.  6לפחות     

  מ"ר.     30 –עליית גג     

  מ'. המרתף לא ישמש למגורים , אלא  2.4עד  2.2מ"ר ליח"ד, בגובה  50עד   -מרתף     

  לשטחי שירות שונים.     

  מ"ר ליח"ד.                                 15סככת חניה:  בשטח עד     

  יח"ד לדונם.  4  - צפיפות     

  מ"ר ליחידת דיור.  240 –שטח מגרש מינמלי     

  מ'.  6מ', אחורי   4 מ', צד 3קווי בנין : חזית לפי תשריט ולפחות     
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  רישוי הנכס: 

        ראש העין  –בתיק בנין עיר הנמצא בגנזך ההנדסה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה   8.1.1

  . נמצא היתר בניה לא            

    
  
  :עקרונות השומה    .   9          

  את הגורמים הבאים:   נכס נשוא חוות הדעת הבאתי בחשבוןבבואי להעריך את שווי ה                    

    ראש העין. מיקום הנכס והסביבה הקרובה בעיר .  א                    

                                                                 חדרים.  3על המגרש בנוי בית חד קומתי בן ב.                      

  הבית הקיים על המגרש אינו תורם לשווי המגרש כפנוי.  ג.            

  מ"ר.  1,396 -שטח המגרש נטו כ ד.            

     השימוש היעיל והטוב הינו מגרש ריק לבינוי בתכנון מודרני. ה.            

  .  מדידה מאושרעפ"י נתוני תשריט  מ"ר נטו 1,396 – המגרש הנישוםשטח ו.             

  מגרשי משנה ו/או ניצול זכויות בניה עפ"י תוכניות בנין עיר  2-ז.  המגרש ניתן לפיצול ל           

  תקפות.                 

  זכויות החכירה אינן מהוונות, בעת מכר תחול חבות דמי הסכמה , לחילופין .  ח           

  ניתן להוון את הזכויות בנכס.                

  .  2009על הקרקע רשומה הערת אזהרה לטובת מדרי יורם וניצה משנת  ט.            

  נמסר לי בע"פ כי הועדה ערכה שומת היטל השבחה, אך לא ידוע לי אם שולם בפועל.                  

      יח"ד. 5- למגורים ל, ולפי תב"ע בתוקף מ"ר 1,396הזכויות בנכס מהוות קרקע של   . י           

  הובא בחשבון כי צורת המגרש צרה וארוכה וכי תכנון העמדת המבנים ו/או חלוקה   אי          

  למגרשי משנה במגרש זה תדרוש הקצאת שטח למעבר בין המגרשים , בין השאר                  

  לכלי רכב, לפיכך בהשוואה למגרש בודד של דו משפחתי, קיימת הפחתה בשווי.                  

  מקרקעין בסביבת הנכס ובהתאמה נדרשת לנכס הנישום. ירי .  מחבי           

  . הנכסבסביבת סקרו בסביבת הנכס הקרובה מחירי דירות ועסקאות שבוצעו נ                           

  

  

  

  




