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 .1נשוא השומה
נשוא שומה זו הינה דירת מגורים ,הידועה כדירה מס'  ,9הממוקמת בבניין הבנוי על חלקות
(בחלקים)  398ו ,71 -בגוש  6111ו 6952 -בהתאמה ,ברחוב מלכי ישראל  ,8שכונת הצפון הישן-
החלק הדרומי ,בתל אביב-יפו (להלן "הדירה").
 .2מטרת השומה
2.1

להעריך את השווי הנוכחי של הדירה כריקה ,פנויה וחופשית מכל חוב ,שיעבוד ו/או זכויות
לצד ג' כלשהן.

2.2

השווי של הדירה אמור לבטא את מחירי שוק הנדל"ן ,שניתן לצפות להם ממכירתה בעסקת
"קונה מרצון ממוכר מרצון".

 .3התאריך הקובע לשומה 15 :יוני .2020
 .4תאריך הביקור בדירה :הביקור בדירה נערך ,ע"י עדי אגסי -עובד המשרד ובוגר התמחות בשמאות
מקרקעין ,בהנחיית החתום מטה ,בתאריך  08יוני .2020
 .5פרטי הדירה
 6952 :ו.6111 -
גוש
 71 :ו 398 -בהתאמה.
חלקות (חלק)
 3 :מעל קומת קרקע וקומת ביניים.
קומה
שטח הדירה נטו  :כ 108 -מ"ר ,השטח נטו הינו שטח הרצפות של הדירה לא כולל קירות חוץ
ומחצית משטח הקירות המשותפים ,בהתאם למדידה במקום.
 :שטח הדירה הנו כ 120 -מ"ר ברוטו .השטח ברוטו כולל קירות חוץ מחיצות
שטח הדירה
פנים ומחצית משטח הקירות המשותפים.
בתיק הבניין לא נמצאו תשריטים המשקפים את הבנוי בדירה ,בנוסף לא הוצגו
בפני תשריטי בית משותף או תשריטים אחרים.
השטחים המפורטים לעיל נסמכים על מדידה שנערכה בעת הביקור בנכס .שטח
הדירה ברוטו הינו שטח הרצפות של הדירה (שטח נטו במדידה) מוכפל במקדם
 1.12המביא בחשבון את קירות החוץ ומחצית מהקירות המשותפים של הדירה.
המדידה נערכה בהתאם להנחיות תקן  9של שמאי המקרקעין.
מיקום

 :רחוב מלכי ישראל  ,8דירה  ,9שכונת הצפון הישן -החלק הצפוני ,תל אביב-יפו.
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 .6פרטי רישום ומצב משפטי
סקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על החלקה אשר אינה מהווה תחליף לעיון מקיף
במסמכים המשפטיים.
6.1

נסח רישום מקרקעין
בהתאם לנסחי רישום מקרקעין ,העתקים מפנקס בתים משותפים ,שהופקו בתאריך
 ,21/05/2020הזכויות בחלקה  ,398בגוש  6111ובחלקה  71בגוש  ,6952רשומות כדלקמן:
בעלויות:
אחוזת פניה מלינוב בתל אביב בע"מ.
חכירות:
על החלקות רשומות חכירות שונות ובין היתר החכירה הרלוונטית לדירה נשוא השומה:
העברת שכירות בצוואה לטובת סילס רובין שאול ,מיום  .10/01/2012מס' שטר:
 ,1346/2012/1בתנאי שטר מקורי  .3052/1954/0תקופה בשנים 999 :עד ליום .03/01/2997
החלק בנכס :חלק במקרקעין .הערות :יחד עם שטרות מקוריים  3053/54ויחד עם חלקה
.6952/71
שטרי תיקון .19999/1995 ,25588/1998 :על כל הבעלים.
משכנתאות:
על החלקות רשומות משכנתאות שאינן רלוונטיות לדירה נשוא השומה.
הערות:
על החלקות רשומות הערות אזהרה שונות ובין היתר הערה הרלוונטית לדירה נשוא השומה
(בנסח של חלקה :)71
הערה לפי סעיף (11א) )2()1( ,לפקודת המסים ,לטובת מס שבח מקרקעין תל -אביב ,מיום
 ,09/03/2008סכום  .₪ 12,899הערות :מיום  .19/02/08על החכירה של סילס רובין שאול.

6.2

זיהוי הדירה
הבניין רשום בבעלות חברת "אחוזת פניה מלינוב בתל אביב בע"מ" .החברה החכירה
בשטרי חכירה את היחידות השונות בבניין ובין היתר את יח"ד נשוא השומה .הבניין לא
רשום בפנקס הבית המשותפים.
תיאור הדירה בשטר השכירות המקורי ,מס'  3052/54מיום  04/03/1954הינו :חלק בלתי
מסויים הכולל דירה מס' סידורי  ,9בת  3חדרים וחדרי שירות ,בקומה ג' ,לחזית /לחצר
מצד צפון -ודרום של הבית (להלן" :תיאור מילולי").
לא הוצג בפני תשריט מצורף לשטר החכירה אשר מציג את גבולות הדירה ולא נמצא
תשריט הגשה (גרמושקא) אשר מציג את חלוקת הדירות בקומה בה נמצאת הדירה.1
זיהוי הדירה נסמך על התיאור המילולי בלבד .לא ניתן להסיק מהתיאור המילולי האם
הגדרת הקומה בתיאור כוללת את קומת הקרקע וקומת הגלריה בבניין.
יודגש כי יתכן שהדירה נשוא השומה עלולה להיות שונה מהדירה המתוארת בשטר
החכירה ,בשל פירוש לא נכון של התיאור המילולי (בעיקר קומת הדירה בבניין).

1ראה פירוט בפרק מסמכי הרישוי בסעיף  7.3להלן.
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בנוסף ייתכן שקונטור הדירה בפועל חורג מהקונטור שאושר בתשריט ההגשה (גרמושקא)
המצורף להיתר הבנייה ,אולם בתיק הבניין לא נמצאו התרעות או צווים העוסקים באי
התאמות להיתר הבנייה.
6.3

טיוטת חוזה מכר
תמצית טיוטת חוזה מכר שהוצגה בפני:
•

המוכר מצהיר כי הינו החוכר והמחזיק הבלעדי והרשום של דירה בת  3חדרים בקומה
 ,3דירה מספר  ,9הידועה כגוש  6111חלקה  398יחד עם גוש  6952חלקה  ,71הנמצאת
בכיכר מלכי ישראל  8בת"א (להלן" :הדירה").

•

מסירת החזקה :המוכר מתחייב למסור את החזקה בדירה לידי הקונה ביום .01/08/20

•

נמסר ממתווך העסקה כי תמורת כל הזכויות בדירה וחלקה ברכוש המשותף מתחייב
הקונה לשלם למוכר סכום של .₪ 3,650,000

•

מיסים ותשלומים :כל צד יישא במיסים החלים עליו על פי כל דין.

 .7מצב תכנוני
7.1

בהתאם לדף מידע תכנוני ,שהופק מאתר האינטרנט ההנדסי של עיריית ת"א-יפו התכניות
הרלוונטיות שחלות על החלקות הינן:
שם
התוכנית

י.פ מס'

תאריך מתן
תוקף

מהות התוכנית

תא200/

108

30/11/1949

ככר מלכי ישראל

תא637/

783

11/08/1960

הגבלת תוספת בנייה על הגג

07/11/1962

פרוטוקול מס' 219

תא219/
תא/מ

2829

 24/06/1982שינוי אחוזי בנייה ,הוראות לגבי תוספת קומה

ע1

5264

18/03/2003

מרתפים

תא/ג

4208

21/04/1994

בנייה על גגות בתים

תא3440/

5526

10/05/2006

איחוד דירות -הסדרת שטחי ממ"ד

תא5000/

7407

22/12/2016

תכנית מתאר תל אביב -יפו

תתל71/ב

7510

23/05/2017

רכבת קלה -הקו הירוק

תמ"א  38על כל תיקוניה
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7.2

זכויות בנייה:
תמצית זכויות הבנייה בחלקות ,בהתאם להוראות התוכניות המפורטות לעיל ,אשר אינה
מהווה תחליף לעיון מקיף בתוכניות הנ"ל:

7.3

•

יעוד :מסחרי מיוחד.

•

שטח החלקות :חלקה  658 -71מ"ר ,חלקה  259 -398מ"ר.

•

סה"כ שטח המגרש לחישוב זכויות 917 :מ"ר.

•

שטח קומת קרקע 60% :משטח המגרש.

•

שטח קומת ביניים 45% :משטח המגרש.

•

שטח קומות טיפוסיות 45% :משטח המגרש.

•

שטח קומת מרתף 80% :משטח המגרש.

•

שטח יח"ד :ברחובות מסחריים בהם לא נקבעה צפיפות שטח ממוצע ליח"ד יהיה 53
מ"ר עיקרי.

•

מס' קומות על קרקעי 6 :קומות .לא יוקם שום מבנה על גג הקומה העליונה של הבתים
הפונים לכיכר רבין.

•

מס' קומות תת"ק.2 :

תיק בניין:
בתיק הבניין בארכיון הסרוק של עיריית ת"א-יפו נמצאו מס' היתרי בנייה ,להלן היתר
הבנייה הרלוונטיים לדירה נשוא חוות הדעת:
•

היתר בנייה מס'  1268מיום  ,28/02/1951היתר להקמת בניין בן  6קומות מעל מקלט
במרתף .תשריט הבנייה המצורף להיתר  1268מציג את חתך הבניין בלבד ללא תשריט
של קומה טיפוסית .לפיכך לא ניתן לאמת את השטח הבנוי בפועל בדירה אל מול
תשריט היתר הבנייה.

•

שאר המסמכים בתיק הבניין הסרוק אינם רלוונטים לדירה נשוא השומה.

•

לא נמצאו בתיק הבניין הסרוק התרעות או צווי הריסה המעידים על אי התאמה
להיתרי הבנייה המופרטים בתיק.

•

בשיחה טלפונית עם נציג הארכיון הסרוק של עיריית תל אביב נמסר כי לא נמצא
תשריט המציג את חלוקת הדירות בקומה בה ממוקמת הדירה נשוא השומה.
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 .8תיאור הסביבה והדירה
8.1

תיאור הסביבה

מלכי ישראל  ,8הצפון הישן -החלק הדרומי ,תל אביב-יפו
הבניין נשוא השומה ממוקם במרכז העיר תל אביב-יפו .האזור מאופיין כאזור מעורב המשמש
למגורים ,עסקים ,משרדים ומסחר עם בניינים בנויים בבנייה רוויה.
הנכס ממוקם בקרבה למרכזי מסחר ,רחובות ראשיים עם מסחר רחוב ומרכזי בילוי ותרבות שונים
כגון :דיזנגוף סנטר ,כיכר רבין ,תיאטרון הבימה ,רחוב אבן גבירול ועוד.
כיכר רבין הינה הכיכר העירונית הראשית של העיר תל אביב ,היא משמשת לעצרות מסוגים שונים
כגון :חגיגות יום העצמאות ,הפגנות ,ירידים ועוד.
רחוב אבן גבירול עתיד להוות חלק מקו הרכבת הקלה (הקו הירוק) ובצמוד לצומת הרחובות אבן
גבירול ורחוב מלכי ישראל עתידה לקום תחנת רכבת.
רחוב מלכי ישראל ,דו -סטרי ,רב מסלולי ,סלול אספלט עם מדרכות בשני צידי הרחוב ושדרת
הפרדה במרכזו.
תנועת כלי הרכב והולכי הרגל סואנת ברב שעות היממה .באזור נכרת מצוקת חניה.
הפיתוח והתשתיות העירוניות באזור מלאים.
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8.2

תיאור הבניין

הבניין בו ממוקמת הדירה נשוא חוות הדעת בנוי שלד בטון ,גג בטון שטוח וקירות חוץ בחיפוי טיח
מותז .הבניין בן  5קומות מעל קומת ביניים ,קומת קרקע מסחרית וקומת מרתף .הבניין בנוי בקיר
משותף עם הבניינים הגובלים ממזרח ומערב .הבניין מהווה בניין מעורב הכולל יחידות מסחר
בקומות הקרקע ,יחידות דיור שהוסבו ליחידות משרדים ויחידות דיור .בבניין יש מעלית נוסעים
ואין חניה בתחומי החצר.
רמת הבנייה והגמר בבניין סטנדרטית .המצב הפיזי והתחזוקה השוטפת של הבניין תואמים את
גילו.
8.3

תיאור הדירה

הדירה נשוא חוות הדעת ממוקמת בחזית /עורף קומה שלישית .לדירה כיוון אוויר מלא לצפון,
צופה על כל כיכר רבין וכיוון אוויר לדרום צופה לחצר פנימית.
הדירה מחולקת ל 3 -חדרים ,כדלקמן:
*
*
*
*
*
*
*
*

מבואת כניסה.
מסדרון המקשר בין מבואת הכניסה למטבח.
מטבח.
חצי חדר כפינת אוכל.
חדר שינה.
חדר שינה עם חדר רחצה צמוד.
מסדרון נוסף המקשר בין הכניסה לחדר המגורים.
חדר מגורים.
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עבודות הגמר בד ירה ברמה סטנדרטית  ,כוללות בין היתר :
*
*
*
*
*
*
*
*

דלת הכניסה הראשית מפלדה (פלדלת).
קרמיקה  40/40ס"מ או פרקט למינציה.
חלונות זכוכית במסגרות אלומיניום ללא תריסים.
דלתות עץ וזכוכית נעות על צירים ומסילות.
במטבח ארונות עץ עליונים ותחתונים מחופים פורמייקה ומשטח עבודה מאבן .הקירות בין
הארונות בחיפוי אריחי קרמיקה.
בחדר הרחצה אמבטיה גדולה עם ברזי ערבול (ג'קוזי) ,אסלה וכיור רחצה מונח על ארון עץ
תחתון .הרצפה והקירות בחיפוי אריחי קרמיקה.
בחדר הרחצה הצמוד לחדר השינה ,מקלחת עמידה סגורה במקלחון ,אסלה וכיור רחצה.
הרצפה והקירות בחיפוי אריחי קרמיקה.
בדירה מותקן מזגן רצפתי אחד.

רמת הבנייה והגמר בדירה סטנדרטית .המצב הפיזי והתחזוקה השוטפת ברמה סטנדרטית.
חלוקת החדרים איננה ממצה את פוטנציאל הדירה ,הדירה כוללת מסדרונות וחללים גדולים
שאינם מנוצלים.
תמונות מייצגות:
הנוף הנשקף מהדירה לכיוון צפון

צומת הרחובות מלכי ישראל ואבן גבירול

עורף הבניין

מבואות הכניסה לדירה
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 .9שיקולים ועקרונות בחוות הדעת
בחוות דעת זו הבאתי בחשבון ,בין היתר ,את הגורמים והשיקולים הבאים:
9.1

אופי האזור ומיקום האזור ,מרכז העיר תל אביב ,צומת הרחובות אבן גבירול ומלכי ישראל
וכיכר רבין בפרט ,במרקם הכללי של העיר תל אביב -יפו.

9.2

מיקום הבניין באזור ,הקרבה לרחובות סואנים בעלי נגישות גבוה ולמרכזי מסחר תרבות
ובילוי.

9.3

רמת הבנייה והגמר בבניין ,גיל הבניין ומצבו הפיסי .הובא בחשבון ,שבבניין יש מעלית
נוסעים ואין חנייה בתחומי החצר .הובא בחשבון כי קומת הקרקע של הבניין כוללת מסחר
רחוב מגוון הכולל בין היתר פאבים ,מסעדות ועוד.

9.4

מיקום הדירה בבניין ,בחזית /עורף קומה ג' (מעל קומת קרקע וקומת ביניים) .גודל הדירה
והתכנון הפונקציונאלי שלה .רמת הבנייה והגמר בדירה ,מצבה הפיסי ורמת התחזוקה
השוטפת .הובא בחשבון כי חלוקת הדירה ל 3 -חדרים בשטח של  120מ"ר ברוטו מהווה פחת
תכנוני .לפיכך הובא בחשבון הפחתה של  5%משווי הנכס.

 9.5הובא בחשבון כי הזכויות בדירה רשומות בחכירה מהוונת  .03/01/2997לא הוצג בפני תשריט
מצורף לשטר החכירה או כל תשריט אחר שבאמצעותו ניתן לזהות את הדירה וגבולותיה
באופן חד ערכי .זיהוי הדירה נסמך על התיאור המילולי בלבד ,המפורט בשטר החכירה
המקורי .לפיכך הובא בחשבון הפחתה של  5%משווי הנכס בגין מצב רישום הזכויות.
9.6

הובא בחשבון המצב התכנוני כמפורט בסעיף  7דלעיל .לא נמצא תשריט היתר בנייה המציג
את חלוקת הדירות בקומה בה ממוקמת הדירה ולכן לא ניתן לאמת כי קונטור הדירה בנוי
בהתאם להיתר בנייה .לפיכך הובא בחשבון הפחתה של  5%משווי הנכס.

9.7

הובא בחשבון מחירי עסקאות בפועל ,מאתר רשות המיסים ,של דירות בעלות מאפיינים
דומים לדירה נשוא השומה כגון :מיקום ,שטח הדירה ,קרבה לצומת או רחובות סאונים
ועוד .על נתוני ההשוואה הופעלו התאמות למיקום ,שוליות לשטח הדירה ,התאמה לקומה,
כיווני אוויר ועוד.

9.8

המחיר שהיה משלם "קונה מרצון" עבור הדירה.

9.9

במכירת הדירה הנדונה (יד שניה) אין חבות במע"מ.

הערות:
•

שומה זו הוכנה ע בור מז מינה ולמטר תה בלבד .אי ן ה יא מהו וה תחליף לייעו ץ
משפט י ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת .השימוש בחוות דעת נאסר על כל צד שלישי
שהוא אינו המזמין ועורך חוות הדעת לא יהא אחראי להסתמכות כלשהיא כאמור.

•

ס קר נתוני ההשוואה עליו התבססנו לצורך קביעת שווי הנכס נערך ע"ס
עסקאות שבוצעו לפני משבר הקורונה .לא ניתן לצפות כיצד יושפע שוק
הנדל"ן עקב המשבר .לפיכך יתכן כי ערכי שווי הדירה ו שוויה ב מימוש כפוי
עלולים לרדת בצורה משמעותית.
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נתוני השוואה ותחשיב

.10

נתוני השוואה לשווי מ"ר ברוטו בנוי מתואם שוליות בדירות דומות בסביבה הקרובה:
כתובת

גו"ח

תאריך
העסקה

מס' קומה שטח
דירה
חדרים
מדווח
במ"ר

שטח
ברוטו
במ"ר

מחיר מוצהר שווי מ"ר
ברוטו
מתואם ()1

שדרות ח"ן 52

6952/68

15/07/2018

4

3

92

114

₪ 4,380,000

₪ 36,500

מלכי ישראל 10

6111/52

04/10/2018

3

2

75

94

₪ 3,500,000

₪ 36,130

פרישמן 77

28/05/2019 28/05/2019

3.5

4

86

91

₪ 3,620,000

₪ 34,991

גורדון י.ל 85

24/12/2019 24/12/2019

4

2

101

117

₪ 4,649,999

₪ 38,323

2

92

101

₪ 3,900,000

₪ 35,744

22/10/2019 6111/572

4

3

78

99

₪ 3,690,000

₪ 37,273

01/08/2018

6

2

90

112

₪ 3,900,000

₪ 33,577

דיזנגוף 7
אבן גבירול 48

7085/4

דיזנגוף 5
()1

7085/3

21/07/2019

שווי של מ"ר ברוטו מתואם הנו השווי המתאים לדירות דומות בסביבה הקרובה לאחר הפעלת
התאמה לקומה ,מיקום ושטח הדירה.

נתונים נוספים (אתר יד:)2 -
ברחוב אבן גבירול מוצעת למכירה דירת  4.5חדרים ,בקומה שניה ,בשטח  126מ"ר ,הפונה בחזית
לכיכר רבין .הדירה משופצת ברמת גמר טובה יותר מהדירה נשוא השומה .מחיר הדרישה הינו
 .₪ 4,500,000שווי מ"ר ברוטו בדירה המוצעת לאחר הפחתה עבור משא ומתן והתאמה לרמת
הגמר ( )10%של הדירה נשוא השומה הינו .₪ 32,000

חישוב שווי הדירה:
נתוני בסיס:
שווי מ"ר ברוטו ממוצע משוקלל בהתאם לנתוני ההשוואה -
שטח הדירה הבנוי (ברוטו) -

 ₪ 35,500למ"ר ברוטו.
כ 120 -מ"ר ברוטו.

תחשיב שווי הדירה:

שווי לפני הפחתות
פחת תכנוני (ראה סעיף )9.4
הפחתה למצב רישום הזכויות (סעיף )9.5
הפחתה למצב הרישוי (סעיף )9.6
שווי הנכס ,במעוגל
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הפחתה

תחשיב

ללא
5%
5%
5%
15%

₪ 4,296,000
₪ 214,800
₪ 214,800
₪ 214,800
₪ 3,651,600
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 .10הערכה וממצאים
לאור כל האמור לעיל ,תוך התייחסות למיקום הדירה ,גודלה ,מצבה הפיסי ,רמת הביקוש באזור,
וכל הנתונים הנזכרים בסעיף  9דלעיל ,מנחים הנתונים ,החישובים והשיקולים ,שסביר לאמוד את
השווי הנוכחי של הדירה בסכום ,שהיה מתקבל לו נמכרה בעסקת "קונה מרצון ממוכר מרצון"
בגבולות של:

שווי הנכס במצבו הנוכחי -
שווי במימוש מהיר  /כפוי -
ערך כינון -
אומדן גס של שווי הקרקע של הנכס המוערך -

₪ 3,650,000
₪ 3,100,000
₪ 790,000
₪ 2,500,000

הכול כריק פנוי וחופשי מכל שיעבוד ו/או חוב לצד ג' ולפני חיובי מיסוי בגין מכירה אם בכלל.
שומה זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד .אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך
עליה לכל מטרה אחרת .השימוש בחוות דעת נאסר על כל צד שלישי שהוא אינו המזמין ועורך חוות
הדעת לא יהא אחראי להסתמכות כלשהיא כאמור.
הנני מצהיר בזה כי אין לי כל עניין פרטי בדירה הנדונה וכי חוות דעתי זו נערכה על פי מיטב הבנתי
וניסיוני המקצועי וע"פ תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) והכללים המקצועיים של לשכת
שמאי המקרקעין בישראל.

ולראיה באתי על החתום

________________

יוסי אגסי
כלכלן ושמאי מקרקעין
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 .11נספחים
 11.1נספח בטחונות

הפחתה בגין מימוש מהיר /כפוי ₪ 3,100,000
חל על המוכר
מס שבח
חל על המוכר
היטל השבחה
 11.2קטעים רלוונטיים מנסחי הטאבו
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 11.3תשריט הדירה ומדידה
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 11.4שטרות החכירה
שטר החכירה המקורי
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תיקון שטר החכירה
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