71יולי,2172
מספרנו:7171-124-2
לכבוד
נכסיהר-חוצביםבע"מ

הערכת שווי מקיפה
אומדן שווי זכויות החכירה של נכסי הר חוצבים
בבניינים  A ,B ,C ,Dבפארק גט"י-חוצבים ,אזור התעשיה הר חוצבים א' ,ירושלים
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 .7מטרת חוות הדעת וגילוי פרטים
 .7.7בתאריך77.2.2172פנהמרויקטורקריאףמנכ"לחברתנכסיהרחוצביםבע"מ,בדבר
הגשתחוותדעתמקצועיתלעניןשוויהזכויותבנכסשבנדון,לצורךהכללתובדוחות
הכספייםשלהחברה,בהתאםלהוראותתקנידיווחכספיבינלאומי()IFRSנדל"ן
להשקעה,המבוססעלתקןחשבונאותבינלאומימס'.41

מועדקובעלשומה:.21.2.2172

הנכסהוערךעלבסיסערךהשוקעפ"יהמוגדרבתקניםהבינלאומייםכדלקמן:
המחירהמשוער,אשריושגבגיןהנכסלמועדהקובעלשומהביןקונהברצוןלמוכר
מרצוןכאשרלשניהצדדיםמלואהמידעהמתייחסלנכסוכאשרהעסקהמתבצעתבתום
לבללאהשפעתתנאיהסכםמיוחדים,לרבותמכירהכפויה.

ההערכהבוצעהעפ"יתקנותשמאימקרקעין(אתיקהמקצועית),עפ"יהכללים
המקצועייםשללשכתשמאימקרקעיןבישראל7997ועלבסיסעקרונותתקן71.7של
לשכתשמאימקרקעין.
לאבוצעהכלהפחתהלהוצאותומיסימימושוההערכהמתייחסתלערכיםללאמע"מ.
 .7.2גילוי פרטים
 .7.2.7חוותדעתזוהוזמנהכאמורעלידיחברתנכסיהרחוצביםבע"מ.
נמסרלנוממנהלהכספיםשלהחברהכיהנכסשבנדוןמוגדרכנדל"ןלהשקעה.
אנימסכיםכיחוותדעתיזותיכללבדוחותהכספייםשלהחברהותפורסם
לציבור.
הננימצייןכילאהורשעתיבעבירההמנויהבסעיף222(א)לחוקהחברות
התשנ"ט-7999ולאבעבירהעלפיחוקניירותערך,התשכ"ח-.7927
במסגרתההתקשרותלצורךעריכתחוותהדעת,ניתןע"יהחברההמזמינהכתב
שיפוי.
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 .7.2.2ואלהפרטיהשכלתיוניסיוניהמקצועי
(*) בוגראוניברסיטתתלאביבבפקולטהלכלכלהבהצטיינות.
(*) בוגרלימודיתעודהבחוגלשמאותוניהולמקרקעיןבאוניברסיטתתלאביב.
(*) שמאימקרקעיןמוסמךרישיוןמס'477מטעםמשרדהמשפטים.
(*) משנת7992הנניעוסקבשמאותמקרקעיןכמתמחהומשנת7991כשמאי
 מקרקעין.
(*) שותףבמשרדשמאימקרקעין.

 .7.2.2יחסתלותושכ"ט-הרינימצהירכיאיןליכלעניןבנכסהנישום,כילאקיימים
כליחסיתלותביניוביןחברתנכסיהרחוצביםבע"מוכילאקיימתכלתלותבין
תוצאתחוותהדעתלתנאיההתקשרותביניוביןמזמיןחוותהדעת,לרבותאי
התנייתשכרטרחתיבתוצאתחוותהדעת.

 .7.2.4הסתמכותעלמומחיםויועצים-חוותהדעתנערכהללאהסתמכותעליועצים
ומומחיםאחרים.
 .2תאריך הביקור במקום
ביקורבמקוםנערךבתאריכיםשוניםלרבותב-77.1.2172ע"ימרקונפורטירפאל.
 .2פרטי הנכס
גוש:
חלקה:
מגרש:
שטח:

21247
277חלק
11א'עלפיתב"ע2714ב'
77.1דונם.

שטחבנויכוללבנייניםBו-:A

22,227מ"ר(עיקרי+שרותעילי).


שטחבנויכוללבחניון:



שטחהשכרהאפקטיבי-27,247מ"רכוללפירים.
שטחתתקרקעיכחניון-21,199מ"ר,בחלוקה
ל-922מקומותחניה.

שטחבנויכוללבמגדל:CD

24,722מ"ר(לאכוללפיריםומרפסות)


זכויות:

שטחהשכרהאפקטיביכ-21,111מ"ר.
חכירהמהוונתממנהלמקרקעיישראל.



נשואחוותהדעתכוללאתבנין(מגדל)CDאשרבנייתונסתיימהלאחרונהוהוחלבאיכלוסו.
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 .4תאור המקום והסביבה
 .4.7תאורהסביבה

הנכסהנדוןמהווהפארקתעשייתהיי-טקהבנויבתחוםמגרש11א'עלפיתב"ע2714
ב'.שטחושלהמגרשכ-77.1דונם.המגרשדמוימלבןבעלפנישטחמדרוניים.

בתחוםהפארקנבנומספרמבניםתוךניצולפניהשטחשלהמגרשכדלהלן:
מבניםAו-Bבבניהותיקהיחסית,(סוףשנותהשמוניםותחילתשנותהאלפיים)
המבניםמושכריםבשניםהאחרונותלחברותהיי-טק.

למבניםאלהנוסףלאחרונהמגדלCD,בשלביאיכלוס,המגדלבן79קומותכאשר2
הקומותהראשונותבשטחגדולמשטחקומהטיפוסית,שטחיהמגדלמיועדיםלהשכרה
לתעשיותההיי-טקוכןלשימושימסחרויהווהכאמורחלקמהפארק.
בנוסףלמבניםאלהחניוןתתקרקעיהמכיל922מקומותחניה.

המתחםידועבשם"גט"יהרחוצבים",בפארקפיתוחציבוריהכוללשטחיםמגוננים
פינתישיבהוכו'
"פארקמאיר"ממוקםברח'קריתהמדעבאזה"תהרחוצביםא',בחלקהצפונישלהעיר
ירושלים.

אזה"תהרחוצביםהינואזורתעסוקהבסמוךלכניסההראשיתלעירירושליםממערב,
נהנהמנגישותטובהלציריתנועהמרכזיים(שד'גולדהמאירושד'מנחםבגין)לכביש
מס'7(ירושלים-תלאביב)וכביש442(ירושלים-מודיעין).

בהרחוצביםא'מרוכזיםגםהשרותיםהציבורייםהניתניםבאזורהתעשיה,כדוגמת
תחנתדלק,מעוןלילדיםוהפארק-סנטר.
הקמתושל"פארקרמותמאיר"בהרחוצביםהחלהבתחילתשנותה-.71

מיקוםהפארקבסמוךלכניסההראשיתלאזה"תהרחוצבים.
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להלןתשריטסביבה:




תאורפארקהתעשיההר-חוצבים
הפארקמשתרעעלשטחשלכ-111דונם.פוטנציאלהבינויהואבהיקףשל211,111
מ"ר,מתוכםבנוייםהיוםמעל211,111מ"ר.

מגמתפיתוחאדירהשינתהאתפניהאזורבעשורהאחרון,ומספרהמועסקיםבמקום
כ-.71,111ייחודושלהפארקבכךשרובהחברותהמאכלסותאותוהןבתחוםההיי-טק,
ובכךנשמרצביונוהמיוחד.

הפארקנמצאכיוםבתהליכיפיתוחוהרחבהנוספיםשבסופםהואמיועדלהעסיק
כ-71,111עובדיםבמאותחברותהיי-טק.

בתחילתשנותהתשעים,עםקביעתהעיקרוןלהעדפתירושליםכאזורלפיתוחתעשיות
עתירותידעוטכנולוגיה,נוצרהצורךלהרחיבאתפארקהתעשייההרחוצבים.לשםכך
יזמההרשותלפיתוחירושליםיזמהשלושהשלביםנוספים:ב',ג',ו-ד',ומאזהיא
משמשתכגוףהמתכנןוהמפתחאתפארקהתעשיה.בנוסף,מהווההרשותגורםהממליץ
והמסייעליזמיםבכלתהליךהקצאתהקרקע.
בשלביםב',ג',ו-ד'מרביתהמבניםכברהוקמוואוכלסו.
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פארקהתעשיההרחוצביםמהווהאתהמרכזהראשילתעשיותההי-טקבירושלים
ונחשבלאחדממוקדיההי-טקהגדוליםבמדינה,והואמרכזאתמיטבתעשייתההיי-טק
הישראלית.

בפארקפועלותחברותמהגדולותומהמובילותבשוקהבינלאומיוהישראליכגון:אינטל,
טבע,אי.וי.אקס,אמדוקס,,RAD,NDSאופיראופטרוניקה,מדינולועוד.מעברלחברת
הגדולותמשמשהאיזורכביתגםלחברותהייטקבינוניותוקטנות,סטארטאפים
וחממותטכנולוגיות.

פארקהתעשיההוקםבתחילתשנותה-11כאתרהפיתוחשלאזורלתעשיותעתירות
ידעוטכנולוגיותבירושלים.

הפארקממוקםבסמוךלכלעורקיהתחבורההמרכזייםשלמטרופוליןירושלים
ומאפשרנגישותמצוינתלבאיםמתוךירושליםומחוצהלה.

תעשיותעתירותידעבהרחוצבים,זכאיותלהנותמהטבות,הנגזרותמההכרזהעל
ירושליםכאזורפיתוח.
הטבותנוספותבהרחוצבים:הנחותבתשלומיארנונהלמפעליםהמרחיביםאתשטחם,
כמוגםמענקיפיתוחקרקעלתעשיה.

תעסוקהעתירתידעבעירירושלים:
1
מכוןישראללחקרירושליםגיבשבשנת2119תכניתלשיקוםירושלים .
היעדהעיקרישלהתכניתהואהגדלתשיעורהאוכלוסייההיצרנית,היצירתית
והמשכילההחיהבירושליםוהמועסקתבענפיםובמשלחיידהדורשיםהשכלהגבוהה
ויצירתיות.המנוףהראשוניוהעיקרילהשגתהיעדהואהרחבהניכרתשלמגזרההשכלה
הגבוההוהמחקרהמדעיבירושלים.
הרחבתהסקטורהאקדמיתתרוםלהתפתחותתעשיותעתירותידע.
הביצועבפועלשלהתכניתיוטלעלהרשותהחדשהלפיתוחירושלים.





 1חזון לירושלים ,תכנית לשיקום ירושלים ,מכון ירושלים לחקר ישראל ,עורך גור עופר.
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התכניתסוקרתכמהנושאיםשהושקועדכה:
()7 הפערהטכנולוגימצטמצםבעקבותהקמתהמכללהלהנדסהבירושלים.
()2 הנגישות לירושלים ובמיוחד לאזור תעשיית העילית בהר-חוצבים השתפרה עם
פתיחת כביש 9בכניסההצפוניתלירושליםותשתפרעודעםהפעלתהרכבת
המהירהלירושלים.

()2 אזור התעשיה הר-החוצבים עובר בימים אלו תנופת פיתוח משמעותיתוישסיכוי
שהואיהפוךללבההחיוהפועםשלתעשייתהעיליתבירושלים.


התכניתקובעתיעדלהגדלתמספרהמועסקיםבירושליםעדשנת2121ב-24,111
משרותמתוכםתוספת77,111מועסקיםבתעשיותהעילית(תוספתשל711%
למועסקיםכיוםבתע"י).


ניתוחהנתוניםבתכניתמלמדכיכמחציתהמועסקיםבתעשיהבירושליםכיוםעובדים
בתע"יוזאתלעומתכשלישמהמועסקיםבתעשיהבכלהארץ.


האתרהמשמעותיביותרלתע"יבירושליםהואאז"תהר-חוצבים.באזורזהמועסקים
כ-71,111אישבכ-741מפעלים-בהםמפעליםגדוליםכמוטבע,אינטלו-.NDSבהר
חוצביםישכיוםלמעלהמ-211,111מ"רשלשטחיתעשיה.מספרהמגרשיםהפנויים
אינוגדולונראהשאינםמאפשריםלהוסיףמפעליםגדוליםלמתחם.
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 .4.2תאורהנכסנשואחוותהדעת

מתחם"רמותמאיר"משמשלתעשיהעת"יוהממוקםברח'קריתהמדעבאזה"תהר
חוצביםא'.
שטחהמגרשבתחומובנויהפארקכ-77,127מ"ר.

תשריטשטחהפארקמתוךתשריטתב"ע2714ב'(מהווהמגרש11א'):




כאמורלעיל,בתחוםהחלקה:
מגדלCDאשרבנייתונסתיימהלאחרונה,הבניןמאוכלסבחלקוובחלקומבוצעות
עבודותהתאמהלקראתאיכלוס.
בניןAובניןBהמשמשיםלתעשיהעתירתידע,חניוןתתקרקעיהכוללסךשל922
מקומותחניההמשרתאתכללהפארקומאפשרכחלקמתנאיההיתרשלמגדלCD
להקצותחניהללקוחותמזדמניםבתשלוםאשראינםדייריהפארק.

המבניםבמתחםנבנותוךניצולהטופוגרפיההמדרוניתשלהחלקה.
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פיתוחשטחיהציבורבפארקייחודיואיכותילרבותגןציבוריורחבהמפותחתעלגביגג
החניוןוחלקמגגבנין.A

להלןתצלוםהפיתוח:
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 .4.2גבולותהפארק

צפון/מזרח- חזיתלרחובקריתהמדעהמהווהכבישראשיבאזורהתעשיה.
הרחובמתפצלבתחילתומשדרותגולדהמאירהמהווהעורקתחבורה

מרכזיבאזורהצפונישלהעירירושלים.

מעברוהשנישלרחובקריתמדעמבניתעשיה/הייטקלצדמבנהרב

תכליתי.


דרום/מזרח- חטיבתקרקעריקהופנויה,מעברהשדרותגולדהמאיר.

דרום/מערב- קרקעובלתימבונה,הנמצאתבמפלסנמוךבכ-71מטרממפלסרחוב
קריתהמדע.

בשטחזההוקמובנייניתעשיהנוספיםאשרמהוויםהמשךלהר

חוצבים.


צפון/מערב- מבניםותיקיםלתעשיהעתירתידעלצדמבנהאשרמשמשכמעוןיום.
 .4.4תאורהמבניםבתחוםהפארק
 .4.4.7תאור מבנה :A
מבנהשהוקםבתחילתשנותה-,71וממוקםבחזיתלרח'קריתהמדע.
בנוישלדבטוןמזויןוקירותמסךמאלומיניוםוזכוכיתאנטיסאן.
הבניןבנויבעיצובאדריכליייחודי,כוללמספרמפלסיםסביבפאטיומרכזי,גרם
מדרגותפתוחוגרעיןמרכזיהכוללמדרגותומעליותנוסעים.
הבניןבמצבפיסיותחזוקתיסבירהתואםאתגילו.
סה"כשטחאפקטיבילהשכרהבבנין:A 1,441מ"ר.2
מרביתהשטחיםהפנוייםלהשכרה(כ-2,711מ"ר)ממוקמיםבמפלסים
התחתונים.
שעורהתפוסהבבנין-כ-.17%


 2שטח עיקרי  +שרות  +פירים (קונטור קומה).
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בנין:A



פניםבנין:A
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 .4.4.2תאור מבנה :B

מבנהתעשיהעת"ישהוקםבשנים,2111-2117ממוקםבעורףהמתחם,בצידוהדרום
מערבישלהפארק.

הגישהלמבנהבאמצעותכבישפנימימרחובקריתהמדעהמקיףאתהבניןוגשרים
להולכירגל.

המבנהבנויבניהקונבנציונאליתוכולל1קומותוקומתמרתף.

הבניןמחולקל-2אגפיםו-2גרעיניםמרכזייםהכולליםגרםמדרגותומעליות
נוסעים.
3
שטחאפקטיבילהשכרה בבנין:27,217מ"ר.
שיעורהתפוסהבבנין21,227מ"רכ-.91%
יתרתהשטחיםהפנוייםכ-911מ"ר,אשראינםתחתהסכםשכירות.

השטחיםהמאוכלסיםבמבנהעםפרטיגמרבסטנדרטאופיינילתעשייהעת"י
ובהתאםלהשקעותשבוצעוע"יהשוכרים,וכוללים:שטחימעבדות,חדרנקי
לתעשייתתרופות,מרכזשליטהובקרה,שטחימשרדיםוהנהלהושטחיםלוגיסטיים.

חלקמהשטחיםהפנוייםמחייביםהתאמהלשוכריםעתידיים.

עיקרהבנין(כ-74,111מ"ר)מושכרלחברתאומריקסביופרמצבטיקה.
7,271מ"ר.
יתרתהשטחמושכרלשרותיבריאותכללית-
7,171מ"ר.
המוסדלביטוחלאומיומשרדהמשפטיםכ-
7,711מ"ר,
חברתמל"מתים-
ואחרים.

המבנהברמתגמרטכניגבוההכגוןחלונותזכוכיתבמסגרתאלומיניום,חדרישרותים
מחופיםקרמיקה,דלתותאלומיניום,תקרותמונמכותוכו'.






 3שטח עיקרי  +שרות  +פירים (קונטור קומה).
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בנין:B

 .4.4.2מגדל CD
בנייתמגדלCDנסתיימהלאחרונה,המגדלוקומתהקרקעבשלביאיכלוס.
חברתאינטלמאכלסת2,717מ"רבקומה,2סוכנותרכב"רובר"מאכלסתאתקומת
הקרקע(חלק).
עבודותהכנהוהתאמהמבוצעותבביתהקפההמתוכנןבקומתהקרקע.

המבנהבעלעיצובארכיטקטוניייחודי.
שטחהקומהבשלושהקומותהראשונותגדולמשטחקומהטיפוסיתבמגדלובשלוש
קומותאלהשניגרעינים,אחדהמשרתאתכללהמגדלבקומותיוהטיפוסיות(מכונה
מגדל)Dוהשניאתהשטחיםהנוספיםהצמודיםלמגדל(מכונהבנין.)C


השטחיםבבניןCמיועדיםלשמשלצדשטחיתעשייתההיי-טק,למסחרולשטחי
ציבורכגוןלוביכניסהוכו',שטחיהמסחרבמפלסיםהשוניםפוניםהןלתוךהרחבה
הציבוריתבפארקוהןלכיווןרחובקריתמדע.
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להלןפרוטשטחיהבניהמתוךתוכניתהגשהלהיתר:
סה"כ
במעוגל

שימושים

קומה

שטח עיקרי
במעוגל

שטח שרות
במעוגל

1.1

2,217מ"ר

111מ"ר

2,771מ"רללאפירים

מסחר,לוביראשי,גרעיןהמגדל,
גרעיןלשטחיהצמודיםלמגדל.

7

7,971מ"ר

211מ"ר

2,241מ"רללאפירים

מסחרותעשייתהיי-טק.

2

7,712מ"ר

792מ"ר

2,122מ"רללאפירים

תעשייתהיי-טק.

2

924מ"ר

271מ"ר

7,219מ"רללאפירים

תעשייתהיי-טקושטחיםטכניים

4-77

924מ"ר
לקומה

712מ"ר
לקומה

7,122מ"רלקומה
לאכוללפירים

תעשייתהיי-טק.

772מ"ר



מערכות

עלגגקומה2שלהשטחים
הצמודיםלמגדל.

79


_



סה"כשטחברוטושלהמגדל(לאכוללפיריםומרפסות)24,722מ"ר.
שטח השכרה אפקטיבי במגדל :CD
מגדלCDמשווקע"יהנהלתהפארק,(עדכהשווקו2,229מ"רוכ-7,771מ"ר
נוספיםלקראתחתימה).


לצורךקביעתשטחההשכרההאפקטיביהוצגהטבלתשטחיםאשרהוכנהע"י
הנהלתהחברה,לפיטבלהזאתסךהשטחלהשכרההינו21,112מ"ר.


טבלהזאתמראהכישטחההשכרההאפקטיביבמשרדיםמבוססעליחסנטו
ברוטושלכ-21%בלבד,יחסזהנמוךבאופןניכרמהמוכרוידועבמגדלימשרדים
(ובדומהלזההנהוגע"יהקבוצהבמגדלהמשרדיםבגט"ימלחההנחשביעיל
ביותרכ-.)21%


אנומטעמישמרנות,היותוהשטחטרםהושכר,קבענוהיקףשטחלהשכרה
אפקטיביכדלהלן:
שטחמסחריבשניהמפלסים: 2,111מ"ר(במעוגל).
22,111מ"ר(במעוגל)
שטחתעשיותהיי-טק:
שטחזהמייצגיחסנטוברוטוהנמוךמ-.21%


בעתהתקדמותההשכרותבמגדליותאמושטחיההשכרההאפקטיבייםבמידת
הצורך.
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להלןתצלוםהמגדל:



תצלוםסוכנותהרכבבקומתהקרקע:
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למגדללוביראשיבגובהקומהכפולה,הפונהלרחבההציבוריתהפנימיתבפארק.


להלןתצלוםלוביהכניסה:
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שטחיהציבורבמגדלCDבגמרמלאלרבותחיפויוריצוףשישבלוביקומתי,
חיפויעץדקורטיביבלוביראשי,תאורה,מיזוגאויר,חלונותבמסגרתאלומיניום
וכו',מעליותוכו'.

יתרהשטחיםאשראינםמאוכלסיםהינםברמתגמרמעטפת.

להלןתצלוםקומהטיפוסיתברמתמעטפת:



בקומה-קירותחשופיםללאחלוקהפנימית,תיקרהחשופה,ספרינקלרים,
חשמלומערכותמיזוגאוירבכניסהלקומה.
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השטחיםהמאוכלסים:

קומה2במגדל- מאוכלסע"יאינטלבשטחשלכ-2,717מ"ר.

בקומתהקרקע- סוכנותהרכב"רובר"-הסוכנותשכרה224מ"ראולםבשלב
זהרקחלקמהשטחיםאוכלוסווהיתרבעבודותהתאמה.

עבודותהתאמהמבוצעותבשטחיםנוספיםבקומתהקרקע(בשטחביתהקפה
הסמוךל"סוכנותרובר").

להלןתצלוםהעבודותהמתבצעותבמתחםזה:
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 .4.4.4חניון:

4
החניוןהתתקרקעיכוללכ-922מקומותחניהב-4מפלסים .
החניוןממוקםבמרכזהמתחם.גגהמבנהמשמששטחפתוח,מגונןהמהווה
שטחלרווחתעובדיהפארק.
297מקומותחניההושכרולמנויםעדכה.
שטחיהחניההקיימיםמיועדיםלשמשאתכלצורכיהחניהבפארקכוללמגדל
,CDאשרטרםאוכלס.כמוכןמשמשהחניוןגםאתהציבורהרחבבחניה
בתשלום.
שטחוהכוללשלהחניוןכ-21,711מ"ר.

סטנדרטהגימור:ריצפהחשופהנגדשחיקה(אפוקסי),תיקרהחשופה,תאורה,
ציודכיבויבשילובספרינקלריםועוד.

תמונתהחניון:




 4כולל מפלסי החניה הבנויים מתחת לבנין .B
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 .1מצב תיכנוני

 .1.7הנכסשבנדוןנכללבתחוםתכניותבניןעירכדלהלן:

 .1.7.7תב"ע2171
תכניתמספר2171שינוילתב"ע,77977779א',פורסמהלמתןתוקףבי.פ.2722
מתאריך.71.2.72להלןעיקריהתכנית-

ביןמטרותהתכנית:
(א) שינוייעודמש.צ.פלאזורתעשיה.
(ב) ביטולחלוקהמאושרתוחלוקתשטחמחדש.
(ג) קביעתדרכיםחדשות.

הוראותל"אזורתעשיה":
הנכסהנדוןמסווג"באזורתעשיה".
זכויותהבניההינםבהתאםלתכניתהמתארשלהעירירושלים,המתירה
קיבולתבניהשל.224%

באזורהתעשיהיוקמומפעליםהקשוריםלתעשיותעתירותמדע.
התכניתמגדירהאתמגרשיהבניה22ו-22אשרשטחכ"אכ-1.7דונם.
 .1.7.2תב"ע4117אשרפורסמהלמתןתוקףבי.פ.4491בתאריך77.2.91
התכניתחלהבחלקמהנכס(משנהשטחירוקושמורתטבע)למגרשבניה.11

זכויותהבניהבמגרש-114,211מ"רעיקריו-2,271מ"רשטחישרות.

בהתאםלתכניתהמתארקריתעשיותהיי-טק
שימושיםמותרים-
(אזורתעשיהמיוחדת).

 .1.7.2תכניתבניןעירמק2714/אשרפורסמהלמתןתוקףבתאריך22.9.7999
מטרתהתכניתשינויבקוויבנין.
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 .1.7.4תכניתבניןעירמק/2714/א'אשרפורסמהלמתןתוקףברשומותבתאריך
.72.1.2111

מטרתהתכנית-איחודמגרשיםוקביעתקוויבניןחדשים.
יותראיחודמגרש11עלפיתב"ע4117/עםמגרש74עלפיתב"ע2171א'למגרש
חדשמס'11א'.

שטחמגרשחדש11א'הינו77,121מ"ר.
 .1.7.1תכניתבניןעירמס'2714ב'
שינוילתב"ע2171(ותכניותנוספות),פורסמהלמתןתוקףבי.פ.1211מיום
.71.1.12להלןעיקריהתכנית:


התכניתמגדירהמגרש11א'בשטחכוללשלכ-77.1דונםביעודתעשיה
מיוחדת.


(*) ביןמטרתהתכנית:
 (א) שינוייעודמאזורתעשיהלאזורתעשיהמיוחד.
 (ב) קביעתבינוילתוספתבניןאחדבשטחמגרש11א'המגרשמוגדרעפ"י
תב"ע2714א'.

 (ג) קביעתמספרקומותמירביל-4קומותבאגףהצפוניו-79קומותבאגף
הדרומי(מעלמפלס.)1.1+

 (ד) הגדלתשטחיהבניההמירבייםבמגרש11א'עדל-77,277מ"ר,ומתוכם
21,111מ"רלבניןהמוצע.

 (ה) קביעתשימושיםוהוראותבניה.


(*) הוראותלאזורתעשיהמיוחד:
 תותרהקמתבניןחדשבמגרש11א',מעלקומותחניהקיימותלשימושיםשל
 תעשיהעתירתמדעוטכנולוגיה.
 מספרהקומותהמירביהינו79באגףהדרומיו-4באגףהצפוני.
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(*) שטחיהבניההמרביים:

מפלס


שטח שרות (מ"ר)

שימוש עיקרי במ"ר
קיימים

מוצעים

סה"כ

קיימים

מוצעים

סה"כ

מעלמפלס1.1

27,211מ"ר

27,711מ"ר

42,411מ"ר

972מ"ר

2,911מ"ר

4,772מ"ר

מתחתמפלס1.1

4,917מ"ר

-

4,917מ"ר

27,274מ"ר

סה"כ

 5,,,62מ"ר

 56,,22מ"ר

 ,,,,62מ"ר

 59,,,2מ"ר

 ,,922מ"ר







כאמורתוספתזכויותהבניההמוקנותלחוכריםעלפיתב"עזאתמנוצלים



בבניהחדשה-מגדל,CDוהינםחלקמנשואחוותהדעת.

27,274מ"ר
 ,,,5,2מ"ר






(*) הוראותנוספות:
(*) מגרש71ביעודשטחפתוחציבוריהכלולבתחוםהתכניתיפותחעלידי



החוכרים.תנאילטופס4למגדלCD-השלמתביצועהפיתוח.
(*) מפלסחניוןתתקרקעי()121.4יהאמיועדלחניוןציבורילשימוש
הציבורהרחב(הכוונהלחניהבתשלום).




 .1.7.2תכניתבניןעיר/2714ג'אשרפורסמהלמתןתוקףברשומותבתאריך72.72.2111

להלןפרוטמטרותהתכנית:

(א) תוספתשימושימסחרומועדוןכושרבשטחהבניןהחדש(מגדל)CDשאושר
בתב"ע2719ב'.



(ב) קביעתבינוילשטחימסחרולחדרכושרעלפיהמפלסיםהשוניםובהתאם
 לנספחהבינוי.

(ג) שטחיהמסחרהינם7,121מ"רעיקריולחדרכושר221מ"רוזאתמבלי
 להגדילאתסה"כשטחיהבניההמירביהמאושרבתב"ע2714ב'.
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הוראותנוספות:

(*) שטחיהמסחריוקמובמפלסיםעלפיתכניתהבינויהמצורפתלתב"ע
 כדלהלן:
 במפלס122.41-בכיווןלרחובקריתהמדעיותרושטחימסחרבהיקףשל
 כ-7,117מ"רעיקרי.
 במפלס121.21-בחזיתלרחבההפנימיתבפארקיותרושטחימסחרבהיקף
 שלכ-212מ"רעיקריבנוסף לשטחי המסחר הנ"למוגדרבתשריטהבינוי
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שטחמסחרינוסףביעודקפיטריהבמפלס122.41הנובעמהוראותתב"ע
2714ב'(כמצויןבתשריטהבינוי).


(*)



(*)



שטחיהמסחרהמרבייםיהיו7,121מ"רעיקריוזאתבנוסףלשטחי
"קפיטריה"המוקנה(עלפיהמצויןבנספחהבינוימהוראותתב"ע2714ב').
בנוסףניתןיהיהלבנותחדרכושרבשטחעקרישל221מ"רעלחשבוןשטח



ביעודתעשייתהיי-טק.

השימושיםהמותריםיהיובזיקהלשרותיםהנרכשיםבאזורתעשיהעתירת
ידעו/אוטכנולוגיהכגון:בתיקפה,מסעדות,סניףדאר,סניףבנק,לאיותר
"סופרמרקט",אולםשמחותושימושמסחרכללעירוניים.

- 23

 .1.2רישוי

הבנייניםAו-Bנכלליםבמסגרתתכניתהגשהלהיתרהמפרטתאתשטחיהבניה
המשותפים:

מפלס

שטח שרות
(מ"ר)

שטח עיקרי
(מ"ר)

שימוש

סה"כ שטח
(מ"ר)

171

-

שטחטכניומשותף:272

חניה:9,411 9,112

חניהושירות

174

4,727

שטחטכניומשותף:722

חניה:1,144 71,117

אולמותהיי-טק+חניה

177

4,741

שטחטכניומשותף:777

חניה:1,794 71,712

אולמותהיי-טק+חניה

121

7,721

-

-

7,721

אולמותהיי-טק

122

2,221

שטחטכניומשותף:717

חניה:4,112 77,172

אולמותהיי-טק+חניה

122

4,777

797

חניה:2,721 2,421

אולמותהיי-טק

121

4,772

712

4,271

אולמותהיי-טק

סה"כ

 52,5,,מ"ר

טכני ומשותף  992 -מ"ר ,חניה 52,299 -מ"ר



-


השטחים בטבלה כוללים את מבנים  Aו B -וכן מפלסי החניה אשר מתחת לבנין B
ומפלסי החניה הנוספים.
סה"כ מקומות חניה מסומנים בפארק 9,, -מקומות חניה.

 .1.2היתרי בניה ותעודות גמר שנמצאו:


בנין B
התקבלוהיתריבניהכדלקמן:
היתרבניהמס'47119מיום72.4.7991לתוספתמבניםתעשייתיים.
היתרבניהמס'42277מיום7.4.7997לתוספת2קומותלבניןקיים.
היתרבניהמס'42112מיום22.7.2111למפלסיחניהבבניןתעשייתיחדש.


לבניןהתקבלהתעודתגמרמס'7721ביום.4.1.2117


לאנמצאומסמכיםלגביבניןAהוותיק.אולםכאמורשטחיהבניהמופיעיםבהיתר
הבניההמשולבעםבנין.B
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בנין CD

עלפיהחלטתרשותהרישויבועדההמקומיתלתיכנוןובניהירושלים,ניתןבתאריך
7.7.17היתרלבניתבנייןחדשלתעשייהעתירתידעמעלחניוןקיים.

ההיתרניתןל"נכסיהר-חוצבים".

תנאיםמיוחדים: (*) תנאילמתןטופס,4אישורמחלקתמידעומדידותלרישום



התכניתבטאבו. 
(*) תנאילמתןטופס,4אישורמשרדהבריאות.
(*) תנאילמתןטופס,4השלמתביצועהשצ"פ(שצ"פ)11להנחת
דעתעירייתירושלים.
(*) תנאילמתןטופס4-חתימהעלהסכםעםעירייתירושלים
לעניןתפעולואחזקתהחניוןשיהיהלציבורהרחב(בתשלום,
הערהשליק.ר).במפלסים121.4ו-.171.21







סה"כשטחיבניהעיקריעלפיתכניתהבקשהלהיתר:
סה"כשטחשרותעילי:

27,719מ"ר.
2,174מ"ר(לאכוללמרפסות)


הגרמושקההמצורפתלהיתרהבניה(ביחסלבנין)CDמציינתשטחעיקריכוללבפארק
(בבניינים,CDו-,B)Aשל41,122מ"ר.
חלקמהשטחיםבבניןAו-Bאשרהוגדרובעברכשטחישרות,מוגדריםבגרמושקהזאת
כשטחעיקרי.
מגדלCDקיבלטופס4בתאריך.79.72.2177
נצייןכימגדלCDקיבלתעודתגמרב-.71.7.2172
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 .2מצב משפטי
 .2.7נסחרישוםמקרקעין

עלפינסחרישוםמקרקעיןמיום24.72.2177רשומההבעלותבחלקה277בגוש21247
ע"שמדינתישראל.


רשומהחכירהלטובתנכסיהר-חוצביםלתקופהשל49שניםהמסתיימתבתאריך
7.2.2121(החכירההרשומההינהבגין71221/77411חלקיםוזאתלמרותהעובדהכי
חוזההחכירההינובגיןשטחשל77.127דונם).
כפישמסרליעו"דמאירצייגרהמטפלבתיקוןרישוםהחכירהמטעםהחברה,החכירה
בעתאיחודחלקותנרשמהבטעותרקבגיןחלקהאחתמתוךשתיהחלקותהמוחכרות.
 .2.2הסכםחכירהביןמינהלמקרקעיישראלוביןנכסיהר-חוצביםבע"מ
ההסכםמיום.2.2.2111

שטחשלכ-77,127מ"ר.
המוחכר:
מגרשים11עלפיתב"ע.4117

ומגרשים22ו-22עלפיתב"ע.2171



49שניםהמסתיימתביום.27.2.2121
תקופתהחכירה:

לחוכראופציהלתקופתחכירהנוספתבת49שניםמתוםתקופתהחכירה.

תעשיותעתירותידע.
מטרתהחכירה:

קיבולתהבניההמותרת: 224%בניה-47,121(שטחעיקרי-הערהשליר.ק.).

דמיהחכירהלכלתקופתהחכירהשולמומראש.

תנאים מיוחדים:

- 5871-420-2

ידוע לצדדים כי שולם בגין דמי היוון תוספת של  5,96,מ"ר-
הכלול בחוזה החכירה בתאריך .66.5.99
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 .2.2תשלוםדמיהיתרלמינהלעבורתוספתזכויותהבניהנוכחתב"ע2714ב'ועבורהרחבת
שימושיםנוכחתב"ע2714ג'

עלפימסמךשהתקבלמהנהלתהחברהעולהכיהשמאיהממשלתיאומדאתהפרש
השוויביןהסכםהחכירההקייםוביןתכניתהבקשהלהיתרהמנצלתאתזכויותהבניה
עלפיתב"ע2714ב'בסךשל1,241,111₪סכוםזהאיננוכוללהרחבתשימושימסחר
המוקנתעלפיתב"ע2714ג'(נצייןכיהמנהלגובהכ-27%מהפרשהשוויכדמיהיתר).
טרם נחתם הסכם חכירה המקנה לחוכר זכויות בניה ושימושים על פי תב"ע  ,62,ב'
ו ,62, -ג'.

מינהלמקרקעיישראלהתייחסלחוכרכבעלזכויותחכירהבשטחעיקרישל44,442מ"ר
ביעודלתעשיהעתירתידע.

קיבולתהבניההמותרתעלפיתכניותבניןעיר2711ב'-47,297מ"ר.
בפועלעלפיהיתרהבניההמתייחסלכללשטחיהבניהבפארקעולהכיסךהשטח
העיקריהמנוצלהינו41,122מ"רבלבד,חלקוביעודמסחרי,מרביתובייעודהיי-טק.

- 5871-420-2
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 .2.4הסכמישכירות
להלןפרוטהיקףהשטחיםהמושכריםבפארקבהתאםלבנייניםהשוניםוכןהתייחסות
להסכמיםמהותיים/חריגים.
 .2.4.7בניןA
סה"כשטחהשכרהאפקטיביבבנין:A 1,441מ"ר.
1,229מ"רו-21מקומותחניה.

סה"כשטחמושכר:

2,174,277.₪
סה"כהכנסהשנתית:
סה"כשטחמושכרנכוןל-:27.72.2177 1,197מ"ר-14מקומותחניה.
2,242,112.₪
הכנסהשנתיתנכוןל-:27.72.2177
כ-17%(תפוסהב-27.72.2177.)29%
תפוסהכ:

השטחיםבבניןמושכריםל-22גורמיםשוניםהשוכריםשטחבטווחשבין
עשרותלמאותמ"ר,כ"א.תקופתהשכירותקצרהומתחדשת.

בבניןשלושהשוכריםאשרהיקףהשטחהמושכרמשמעותי:
(*) "עיתוןלמשפחה"שוכר711מ"רעד27.71.2172בדמ"ששל17/₪מ"ר
 לחודש.
(*) סימנססולאר"שוכר7,271מ"רעד27.72.2174בדמ"שחודשייםשל
 12.1/₪מ"ר.
(*) סיטיבוק"שוכר144מ"רעד27.2.2172בדמ"ששל12/₪מ"ר.
סה"כ שטח
מושכר
1,229

דמי שכירות ממוצעים
למ"ר לחודש

מקומות חניה
מושכרים

דמי שכירות חודשיים
5
למקום חניה

12₪

21

222₪

 5לצורך קביעת דמי השכירות נקבע על ידי כי מרכיב השכירות המיוחס לחניה הינו /₪ 366מקום/חודש בהתאם להסכמים
אחרונים בפארק ובהתאמה למקובל בשטחי חניה באזורי תעסוקה דומים בירושלים (חוזים אחרונים הנמצאים בידנו מצביעים
גם על דמי שכירות של למעלה מ/₪ 044 -חודש/מקום חניה).

- 5871-420-2
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 .2.4.2בניןB

שטחהשכרהאפקטיביבבנין:

27,217מ"ר.



בניןBמושכרל-4שוכריםשוניםכאשר74,771מ"רמתוך21,227מ"ר
המושכריםהושכרולחברת"אומרקס".שוכריםנוספים:המוסדלביטוחלאומי,
שרותיבריאותכללית,בנקירושליםוחברתמל"םתים(חברהקשורה,שוכרת
7,722מ"ר).


להלןפרוטהנתונים:
שטחמושכר:

21,227מ"ר
911מ"ר
כ-91%
97%

שטחפנוי:
תפוסה:
תפוסהנכוןל-:27.72.2177
דמישכירותשנתיים
כוללרכיבחניה,לפנימע"מוניהול:
דמ"ששנתייםנכוןל-:27.72.2177

72,221,211₪
77,272,247.₪



רובהסכמיהשכירותלתקופהשלכ-1שניםעםאופציהלהארכה.


סה"כ שטח
מושכר

דמי שכירות למ"ר
בממוצע לחודש

מקומות חניה
מושכרים

דמי שכירות חודשיים
למקום חניה

21,227מ"ר

47₪

214

222₪


(*) נציין כי לאחרונה חתמה החברה על הסכם שכירות להשכרת  5,622מ"ר
לחברת אומריקס תמורת כ/₪ ,2 -מ"ר/חודש לא כולל מע"מ וניהול.
(*) חברת תאי גזע חתמה על הסכם שכירות של  6,,,,מ"ר לתקופת שכירות
של עשר שנים (עם תחנת יציאה לאחר  ,שנים ו 2 -שנים).
תחילת השכירות  ,,2( 6.62.5265מ"ר החלפת שוכר אומריקס ו 9,, -מ"ר
שטח פנוי).
דמי השכירות החל מ/₪ ,2 -מ"ר/חודש בשנתיים ראשונות ומעודכנים לסך
של /₪ 22מ"ר/חודש בממוצע ב 2 -שנים הבאות ולסך של /₪ ,6.2מ"ר
בשנתיים האחרונות.

- 5871-420-2
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 .2.4.2התייחסותלהסכמישכירותמהותיים/חריגיםבבניןB

הסכםאורמקסמיום71.2.2171לגבישטחשל2,971מ"ר.

דמיהשכירותשסוכמוהינםכדלהלן:
דמי שכירות
משולמים
למ"ר לחודש

שנתיים
ראשונות
41₪

שנתיים
נוספות
11₪

יתרת
התקופה
11₪


שנתייםראשונות- עד.74.2.2172
באומדןדמיהשכירותהשנתייםהובאבחשבוןסךשל12.1/₪מ"ר/חודש.

(*) הסכםאורמקסמיום.71.1.2112
 הסכםמתייחסלשטחשל7,229מ"ר.


דמיהשכירותהמשולמיםעדליום71.1.2172צמודיםלדולאר+Cpi



והינםכ-21/₪מ"ר/חודש(נכוןל-21ליוני.)2172
בתום תקופת השכירות הראשונה ובהמשך תקופת השכירות על פי
האופציות המוקנות לשוכר (עד  )5255יקבעו דמי השכירות על פי אומדן
שמאי מקרקעין.


(*)
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הסכםמל"מ-תים
השטחהמושכר7,722מ"ר+41מקומותחניה(עלפינתוניהחברהשוכרים
רק42מקומות).
עבודותהתאמהושידרוגהמושכרבוצעועלידיהמשכיר.
דמיהשכירותהמשולמיםכ-11₪למ"רלחודשמתוכםכ-77₪בגין
התאמותבמושכר.
ההסכםעדל-.9/2177
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 .2.4.4בניןCD
שטחהשכרהאפקטיביבמגדלביעודתעשייתהיי-טק:כ-22,111מ"ר.
מתייחסלשטחברוטוקומתיבתוספתחלקיחסילכלקומהבלוביראשי.
יחסנטוברוטו(שטחכולללהשכרהביחסלשטחעיקריבקומה)שלכ-21%
בלבד.


שטחהשכרהאפקטיביביעודמסחרי:כ-2,111מ"ר.
(מתייחסלשטחעיקרילמסחרבתוספתכ-71%יחסנטוברוטו).


סה"כשטחהשכרהאפקטיביבנכסזהכ-21,111מ"ר,נצייןכיעלפינתוני
החברה,שטחהשכרהאפקטיביהינו21,192מ"ראולםמטעמישמרנותוהיות
וטרםהושכרוהשטחיםבחרנולאמץשטחהשכרהאפקטיביעםיחסנטוברוטו
קטןיותר.

שטחמושכרביעודהיי-טק:

(*) בתאריך27.7.2177נחתםהסכםראשוןבמגדלCDלפיומושכרתקומה


שלישיתבשלמותבבניןCDבשטחשל2,717מ"ר(וזכותשימושבמרפסת



צמודה)הנכסמושכרבמצב,As-Isקריברמתמעטפת,למעטגמרשטחי



ציבור.

 תקופתהשכירות21חודשעםאופציהל-21חודשנוספים.
 דמיהשכירותאשרישולמוהחלמיום7.2.2172מחושביםלפי22/₪מ"ר+
 מע"מ(צמודמדדיולי.)2177
 דמיניהולישולמולפיסךשל77/₪מ"ר/חודש+מע"מ.


(*) בתאריך71ליוני2172מומשהאינטלישראלאופציהלהשכרת2,277מ"ר
 נוספיםבמגדל.
 תוםתקופתהשכירות-.27.7.2172
 דמיהשכירותהחודשייםהינם727,772₪צמודיםלמדיוני2172


(17/₪מ"ר)המושכרימסרברמתמעטפת.As-Is

 לשוכרניתנהתקופתגרייסלהשלמתהעבודותשל2חודשים.
 השוכרתתשלםדמיניהולשל77₪לחודש.


(*) בנוסףלשטחיהמשרדיםמושכרים211מקומותחניה.
 עלפיהסכםמיום27.7.2177תשלםאינטל221₪לכלמקוםחניה(צמוד
 למדדיולי.)2177
- 5871-420-2
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תקופת השכירות
והאופציות
עשרשניםעדליום.79.2.2122
לשוכראופציהלהארכת
השכירותבעשרשניםנוספות.

שטח
מושכר
שטחבקומת
קרקעשל
241מ"ר
ברוטו

מטרת
השכירות
ניהול
מרכול
(מיני
מרקט)

תאריך
ההסכם
1.2.2172

השוכר

22.2.2172

רודריגז
גרילבר
בע"מ

עשרשניםמיום7.71.2172
ועד.21.9.2122
לשוכראופציהלהאריךתקופת
השכירותבעשרשניםנוספות.

שטחבקומה
ראשונהשל
114מ"ר
ברוטו

ניהול
מסעדה
בשרית.

7.2.2172

י..אקפה
בע"מ

21חודשהמסתיימים
ב-.27.1.2171
לשוכראופציהל-1שנות
שכירותנוספות.

221מ"ר
ברוטוו-21
מ"רמחסן
בקומת
קרקע.

ניהול
בית
קפה.

71.7.2172

חזיוןייזום
והשקעות

21חודשהמסתיימים
ב-.72.1.2171
לשוכראופציהל-1שנות
שכירותנוספות.

אולם
224מ"רו-
71מ"רמ"ר תצוגה
מחסןבקומת ומכירת
קרקעבבנין. רכבים.

ג.מ.מעיין
אלפיים

דמי שכירות למ"ר
(*)עד2שניםראשונות11₪
למ"רברוטו.
(*)החלמהשנההרביעיתועד
תוםתקופתהשכירות
71₪למ"ר.
דמיהשכירותצמודיםלמדדמאי.2172
במידהוידרשומקומותחניהישולםסך
של411₪למקוםלחודש.
בשנתשכירותראשונה41₪למ"ר
לחודש.
בכלשנהעדהשנההחמישיתיתווספו
71/₪מ"רלחודשכךשבשנתהשכירות
החמישיתישולמו71/₪מ"ר/חודש.
דמיהשכירותצמודיםלמדדהמחירים
מאי.2172
במידהוסךשל1.1%מהמחזורגבוה
יותרמדמיהשכירותכנ"ל,ישולמודמי
שכירותכחלקמהמחזור.
למחסן12/₪מ"ר.
לביתהקפה-
41/₪מ"רבשנתייםהראשונות.
21/₪מ"רבשנההשלישית.
11/₪מ"רבשנההרביעית.
71/₪מ"רבשנההחמישית.
דמיהשכירותצמודיםלמדד.
במידהו-1.1%מהמחזורגבוהים
מדמ"שכנ"לישולמודמישכירות
כ-1.1%מהמחזור.
71/₪מ"רתצוגה.
11/₪מ"רמחסן.צמודלמדד.
כמוכןישולמו411/₪חודשלכל
מקוםחניהאשריושכר.

 .2.4.1הסכמיםבשלבימו"מוחתימהבפארק
עיקריההסכםביןנכסיהרחוצביםבע"מוביןבנקלאומילפיובנקלאומיישכור
קומהבמגדלבשטח7,771מ"רבמצבמעטפת,נצייןכישוכריםאשראינם
שוכריהי-טקצפוייםלשלםדמישכירותהגבוהיםמאלההמשולמיםבתעשיית
ההי-טקבשלהיקףשטחמצומצםהמוקצהלמטרהזאת.
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 .2.1מעמדשלמפעלמאושר
 .2.1.7בנייניםBו-A

בהתאםלמסמךאשרהתקבלמאתמשרדהתעשיה-מרכזהשקעות,מיום
77.9.2112הממועןלנכסיהרחוצביםבע"מבעניןמעמדהפרויקטכמפעלמאושר
עוליםהפרטיםהבאים:

מעמדמפעלמאושרניתןב-72.9.94להקמתקריהלתעשיהעתירתידע
בירושליםבשטחכוללשל17,111מ"ר(כוללחניון).

בהתאםלכתבהאישור:11%לפחותמשטחהבנייניםיושכרולראשונהלמפעלים
תעשייתייםשהםמפעליםעתיריידעוטכנולוגיהוזאתלתקופהשל1שנים
לפחות.

לחברהנתנומענקיםוהטבותבמס.
 .2.1.2מגדלCD
כפישנמסרלנוע"יהנהלתהחברה,לאהתקבלומענקיםממרכזההשקעותבכל
הקשורלמגדל.CD
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 .1גורמים ושיקולים
באומדןשוויזכויותחברתנכסיהר-חוצבים(להלןהחברה)בנכסשבנדון,הבאנובחשבוןאת
הגורמיםוהשיקוליםהבאים:

 .1.7הזכותהנישומה


לחברהזכויותחכירהמהוונותלמטרתתעשיהעםקיבולתבניהמוכרתשל:44,442מ"ר
(עלפימסמכיאגףשומהמיום)21.1.2117למטרתתעשייהעתירתידע.
(עפ"יחוזההחכירה-47,121מ"רבלבד).


עלפיהיתרבניהמבוקששטחעיקרישל41,122מ"רעיקרימתוכוכ-2,111מ"רביעוד
מסחר.


בגיןתוספתהשטחטרםהוסדרתשלוםלממ"יולאהתקבלהסכםחכירההמעדכןאת
קיבולתהבניה.


באומדן שווי זכויות החברה הובא על ידינו בחשבון התשלום הנדרש על מנת להסדיר
את זכויות החברה מול ממ"י באופן שיקנה לחברה זכויות חכירה מהוונת לקיבולת
הבניה ולשימושים על פי תב"ע  ,62,ב' ו ,62, -ג' .אומדן גובה התשלום נערך בין
היתר בהתבסס על שומת אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים מיום  52.2.522,תוך
ביצוע התאמות נדרשות ,בין היתר הגדלת התשלום הנדרש נוכח עליה כללית בערכי
הקרקע.

בנסחרישוםהמקרקעיןרשומהחכירהבגין71,221מ"רבלבד,עו"דמטעםהחברהפועל
להסדרותיקוןהרישוםבהתאמהעםהשטחהנקובבהסכםהחכירה(מקורהטעות
רישוםשגוי).
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 .1.2גישתהשומה


מרכיבמרכזיבבחינתגישתהשומהמיוחסלדרךההתנהלותשלחברתנכסיהרחוצבים.


החברהמתפעלתבמקוםקריתהיי-טק(אשרהורחבהבאופןמשמעותיעםתחילת
איכלוסושלמגדל.)CD


הקריהמנוהלתומשווקתבאופןמרכזיתוךהקנייתשרותיםתומכים-רחבותמגוננות,
חניוןרבהיקףושטחימסחר.


השטחיםמושכריםבעיקרלמפעליםטכנולוגיים(הנ"למהוגןבהתייחסלבנייניםAו-B
בהסכמיםעםמרכזההשקעות,המחייביםהשכרתהנכסיםלמפעליםטכנולוגיים
לתקופהשל1שנים)הנוטיםלהתרכזבאזוריתעסוקהמוגדרים,
במצבמעיןזהגישתהשומההרלוונטיתוהמועדפתהינהגישתהיווןההכנסות.

תפעולנכסיםרביהיקףכגוןפארקיתעשיה,קניונים,מגדלימשרדיםוכו'באמצעות
השכרתםע"יהבעלים,תוךשמירתהיכולתלשלוטעלאיכותותמהילהשוכרים,
מאפיינתחברותהשקעהמרכזיותבשוקהמקרקעיןבישראלכגון(קרנותהריט,חברת
אמות,נכסיעזריאלי,חברתגזיתגלוב,נכסיהאחיםעופרועוד).מתכונתניהולמעיןזאת
מקורהמבחירההנובעתמהכרהמקצועיתכיגישהזאתעדיפהומאפשרתשליטהוטיוב
הנכס.


הנכסהנדוןעונהבהחלטעלהגדרת"נכסיםרביההיקף",אשרניהולםוהשכרתםבאופן
מרכזיהינהדרךאחזקהנורמטיבית.בשוקנכסיםזה(נכסיםרביהיקףהמושכרים
ומנוהליםע"יהבעליםכאסטרטגיהעיסקית)פועליםמס'גורמיםתחרותיים(אשר
חלקםמצויניםלעיל)להםהיקףהנכסמהווהיתרון.


לפיכך,להערכתי,איןמגבלהאופחתבשלהיקפושלהנכסוהיותומוחזקבאופןמרוכז
ע"יגורםאחד.
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 .1.2תמהילשימושיםמותריםבנכסואופןתפעולפארקהתעשייה
עפ"יתב"עבתוקףהשימושיםהמותריםהינםשימושיתעשייהעתירתידע.
בהתאםלהסכמיםעםמשרדהמסחרוהתעשייהבכלהקשורלבניןBו-Aהתקבלמעמד
שלמפעלמאושרלפרויקטהמחייבאתהחוכריםלהשכירלפחות11%משטחהפארק
למפעליםשהםמפעליםתעשייתייםעתיריידעטכנולוגיהוזאתלתקופהמינימליתשל
1שנים.

שעורהשטחיםהמחויבלהיותמיועדלהיי-טק,11%מהווהמעייןפרשנותמקובלתלענין
תמהילהשימושיםבפארקעלכןדעתנוהיאכיבשטחיה"היי-טק"במגדלCD(ללא
שטחיהמסחר)יחויבהיזםלהשכיר11%מהשטחלמפעלי"היי-טק"והיתרלשטחים
תומכיהיי-טק(אולהיי-טק).
בענייןזהנצייןכדלהלן:
שימושים המותרים באזור תעשיה עתירת ידע:
במכתבמיום7בספטמבר7992מאתמרמרדכישמואל,סגןמנהלמרכזהשקעות
המופנהלמנכ"לג.ט.י,מפורטסיכוםבדברשימושיםמותריםבפרויקטגט"י(ראוילציין
כיבשניםהראשונותשלהפעלתהפרויקטהיהעלגט"ילקבלאתאישורמרכזההשקעות
לאיכלוסהדייריםהעומדיםבמבחניםשלמרכזהשקעותומכאןחשיבותושלמכתבזה
המפרטאתתמהילהשימושיםהמוסכם):

להלןעיקריהדברים:
(*) 11%מהמבניםיאוכלסובתעשיהעתירתידעוטכנולוגיה.
(*) יתרתהשטחיאוכלוסבשימושיםשלתעשיהנקיה,מפעליםהנותניםשירותים
 לפארק,משרדיםושירותיםאחריםהנותניםסיועושירותיםלמפעליםהמאכלסים
 אתהגןהטכנולוגי(להלןשימושיםתומכיהייטק).
(*) מוסכםעלמרכזהשקעותשאיןצורךלפזראתהשירותיםבמספרמבניםוהתייחסות
 הינהלפרויקטכולו.
פרויקט גט"י הממוקם במלחה-ירושלים בעל אופי דומה בייעודיו ובשימושים השונים
ועל כן מהווה בסיס להשוואה בכל הקשור לתמהיל השימושים באזור תעשיית הי-טק.
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 .1.4התייחסותשונהלבנייניםהמאוכלסיםולמגדלCD
.1.4.7

אומדןשוויבנייניםBו-Aנאמדכאמורבגישתהיווןהכנסותבהתבססעל
הכנסותהשכירותהקיימותנכוןלתאריךהקובע,תוךהתאמותדמיהשכירות
בחוזיםחריגיםלדמישכירותהמקובליםבשוק.

.1.4.2

אומדןשוויהשטחיםאשראינםמושכריםנערךבהתייחסלשווימ"רהמתקבל
בהיווןהכנסות,משוויזההופחתועלויותהתאמהוהכשרהבסךשל7,111₪
למ"ר.
התוצאההמתקבלתהופחתהבשיעור11%בשלמרכיבדחיה,סיכון,איודאות,
לעניןתפוסהועוד.

.1.4.2

מגדלCD
המגדלטרםאוכלסובנייתונסתיימהזהעתה.
אומדןהשווישלהמגדלנערךבגישתהיווןהכנסותבהתייחסותוךיישום
הפרמטריםהבאים:

(*) בוצעהעלידנוהפרדהביןשטחיהמסחרושטחיההיי-טק.
(*) צפישעורתפוסההממוצעבגמראיכלוסבשטחיהמסחר-.711%
(*) צפישעורתפוסהממוצעבגמראיכלוסבשטחיהמשרדים-91%בלבד.
 (הנ"למבטאהנחהמחמירהכיווןשבסיסלאומדןתזריםהמזומניםנערך
 בהתייחסלכךשכ-2,211מ"רבמגדליוותרוריקיםולאיניבוהכנסה).

(*) להלןתחזיתלעניןשעוריהתפוסהבמגדל"עדהתייצבותו"בממוצעשנתי:
שנה
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,/5265

,/526,

 ,/526,ואילך

תפוסהבשטחיהמסחר

21%

711%

711%

תפוסהבשטחיהמשרדים

21%

21%

91%

שטחמשרדיםמושכר

1,111מ"ר

72,211מ"ר

79,711מ"ר

שטחמסחרמושכר

7,721מ"ר

2,111מ"ר

2,111מ"ר
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(*) עלויות ניהול בלתי מכוסות במגדל  CDעד התייצבות הליך האיכלוס








להלןאומדןהפסדחברתהניהולבמהלךהשנים2172ו-2172עדאיזוןבין
הכנסותמניהולוהוצאותהתפעול:




(ראוילצייןכילהערכתנוחברתהניהולשלהפארקתהאריווחיתלאחר
איכלוסוהמלאשלהמגדלאולםהנ"ללאהובאבתחשיבנו).

 




-
-
-
-
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פתיחתהמגדללאיכלוסמחייבאתהחברההיזמיתלשאתבעלויותתפעול
קבועותבלתימכוסותוזאתעדאיכלוסשללמעלהמ-21%משטחו(שעור
איכלוסזהמתקבלבתחוםהשנההשניהובהיקףאיכלוסזהצפויאיזון
לעניןהניהול).

שנת:21727,211,111₪(במעוגל).
שנת:2172111,111₪(במעוגל).
התחשיבמבוססעלהפרמטריםהבאים:
תשלוםדמיניהול77/₪מ"רברוטו.
עלותניהולואחזקהבשטחמאוכלס71.1/₪מ"ר/חודש.
עלותניהולואחזקהקבועהבשטחלאמאוכלס/₪/7מ"ר.
צפילאיכלוסהבניןכמצויןלעיל.
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.1.4.4

חניוןהפארק

בפארק922מקומותחניה.

אומדןהשווינערךבגישתהיווןהכנסותתוךהתייחסותלפרמטריםהבאים:
297
 מספרמקומותחניהמושכרנכוןליוני:27172 (עלפיהסכמישכירותבבנין,AבבניןBוחוזהאינטלעלשינוייובמגדל.)CD
.711%
222.₪

 תפוסהממוצעתבחניוןבגמראיכלוסהמגדל: דמיהשכירותלמקוםחניהלחודש:
להלןפרוטהתפוסההצפויהבחניוןעדהתייצבותהאיכלוס:

התפוסהנכוןלתאריךהקובע(עלפיחוזישכירותקיימים):,11%המשך
האיכלוסמבוססוקשורלהתקדמותאיכלוסשלמגדלהמשרדיםוהמסחר.
שנה

תפוסה בממוצע שנתי

מספר מקומות חניה מושכרים

2172

11%

297מקומות

2172

91%

742מקומות

2174ואילך

711%

922מקומות


לאהובאובחשבוןהכנסותמחניהשלאורחיםולקוחותמזדמניםלמרותהעובדה
כימוקנתלחברהזכותהפעלתחניוןציבורילצדהחניהלדייריהפארק.

עלפיהמקובלבחניוניםרביהיקף,מספרמנוייהחניוןעולהעלמספרהמקומות
בו,פוטנציאלזהלאהובאבחשבוןבתזריםמזומניםחזוי.
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 .1.1תזריםהמזומניםבבנייניםAו-B
.1.1.7

תזריםהמזומניםלהיווןבבנייניםAו-Bמבוססעלההכנסותעלפיהסכמי
השכירותובהתאםלתפוסהנוכחית.
בוצעוהתאמותבחוזיםחריגיםבהםדמיהשכירותהמשולמיםחורגיםבאופן
ניכרמאלההמקובליםבשוק.

 .1.1.2דמיהשכירותהמשולמיםוהתאמתםלדמיהשכירותהמשולמיםבשוק
עלפיממצאנו,דמיהשכירותהממוצעיםבפארקהינםכדלהלן:
למ"רבבניןAהוותיק: כ-12₪לחודש.
למ"רבבנין:B

כ-47₪לחודש.



(*) כמחציתמהשטחהמושכרבבניןB-7,229מ"ר,המושכריםלחברת
 אורמקס,מושכריםבדמי"שכירותחסר"ביחסלמקובלבשוקנוכחהסכם
 דולארימשנת.2112
 התאמתדמיהשכירותאלהלדמישכירותכלכליים,מביאלכללמסקנהכי
 דמיהשכירותהממוצעיםבניןBהינםכ-12-21/₪מ"ר/חודש -הובאו
בחשבון .₪ 2,

(*) דמיהשכירותהנ"לללאמע"מ,לאכוללדמיניהולואחזקה,למ"ראפקטיבי,
 הכוללגםמרכיבפיריםוקירותחוץ.

(*) בעניןזהנצייןשיחסנטו/ברוטובפרויקטסביר(כ-)71%כמקובלבבניינים
 דומים.

(*) דמיהשכירותנקבעותוךהקצאתדמישכירותשל222₪למקוםחניה
 לחודש.
 בהתאםלממצאינובנכסיםאחריםבירושלים(בהרחוצבים,גבעתשאול
 וגט"י)וכןבהתייחסלדמיהשכירותלמקוםחניהכעולהבהסכמיםאחרונים
 בנכס.
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לאור סקר מחירים שערכנו נמצא כי דמי השכירות המשולמים תואמים דמי
שכירות הנהוגים בשוק.

להלןמספרדוגמאות:

(*) "בביתמלם"באזורהתעשיהגבעתשאולמושכריםשטחיתעסוקהתמורת
 21/₪מ"ר/חודשלאכוללמע"מ(חוזיםמאוקטובר)2171לאכוללדמיניהול.

(*) "בביתעופר"בגבעתשאולהושכרובתקופההאחרונהשטחיתעסוקהתמורת
 כ-21/₪מ"ר/חודשוכ-411₪למקוםחניהלחודש,הנ"לללאדמיניהול.

נתוניהשוואהמאז"תהרחוצבים,ירושלים:

 ביום21.72.2119נמכרברח'המרפא7הרחוצבים(חלקה)21247/711בניןבן 4קומותבשטחשלכ-1,111מ"ר+722מקומותחניהבסכוםשל ,2מ' ₪
 (מידעממערכתשע"מ).
 הבניןהוקםבשנת7991עפ"יהיתרלתעשיהומסחר(2קומותמסחריות
 ו-2קומותתעשיההמאוכלסותבפועלבמשרדים).
 הנכסמושכרבדמ"ששלכ-21/₪מ"רבממוצעלמסחרוכ-41/₪מ"ר
 בממוצעלמשרדים,התפוסהבנכסחלקית.

 חב'רדבינתרכשהבחודש,4/21194קומותמשרדיםבשטחשל כ-7,111מ"רו-771מקומותחניה,בפרויקטירושליםשלכסףבהרהחוצבים
 (חלקה,)21129/72בסכוםשל 2,מ' .₪הבניןהוקםבשנת.2112
 העסקהמגלמתמחירשלכ-2,111/₪מ"רעיליוכ-11א'₪מקוםחניה.

 בפרויקטירושליםשלכסף,שוכרתחברתIDTשטחשלכ-2,111מ"רבמחיר 11/₪מ"ר.
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 .1.2ניהולואחזקהבבנייניםBו-A

ניהולהנכסמתבצעע"יחברתניהולמרכזית.

החברהגובהדמיניהולבסךשל72.1₪לכלמ"רמושכר.בשנת2177הושכרו
כ-711מ"רנוספיםעובדההמשפיעהלחיובעלמאזנהשלחברתהניהול.

במהלךשנת2172הושכרולמעלהמ-7,111מ"רנוספיםהממשיכיםמגמהזאת.

הוצגובפנינונתוניחברתהניהולהמצביעיםכיחברתהניהולריווחית(הכנסות
כ-4,711,111₪לשנה,הוצאותכוללארנונהכ-2,111,111.)₪

חברתהניהולספגההפסדשנתישלכ-711,111₪בשנת.2171
בשנהזאתשעורהתפוסההממוצעהיהנמוךמהמצבהנוכחי.
התייחסותנולסוגייתעלותהניהולבבנייניםAו-Bכאלמצבבוחברתהניהולמאוזנת.

תזרים המזומנים הצפוי בבניינים  Aו:B -

(*) הכנסה שנתית  NOIעד  ,.526,במעוגל-

.₪ 6,,96,,222


(*) הכנסה שנתית  NOIלאחר התאמת הסכם אומריקס,6
החל מיום  ,.526,ואילך במעוגל
 (דמישכירותנוכחיים21/₪מ"ר/חודש).
 (דמי"שכירותשוק"12/₪מ"ר/חודש).

(*) עלותהניהולשלהבניינים,כאמורמאוזנת.


 6לגבי  7,329מ"ר.
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.₪ 62,265,222

 .1.1תזריםהמזומניםהצפויבחניון

שנה

דמי שכירות שנתיים
(לפי  ₪ ,,,למקום לחודש)

מספר מקומות
מושכר בממוצע

2/2172

297

2,121,111₪

2/2172

742

2,297,111₪

2/2174ואילך

922

4,777,111₪

 .1.7תזריםהמזומניםהצפויבמגדלCD

שנה

שטח

דמי

שטח

דמי

הפסד

סה"כ

החל
מ-

היי-טק
מושכר
בממוצע
שנתי

שכירות
שנתיים
במעוגל

מסחר
מושכר
בממוצע

שכירות
שנתיים

ניהול

שנתי

2/2172

1,121מ"ר

74,729,111₪

7,721מ"ר

7,219,111₪

7,211,111₪

4,727,111₪

2/2172

72,211מ"ר

9,711,111₪

2,111מ"ר

2,221,111₪

111,111₪

71,921,111₪

2/2174 79,711מ"ר
ואילך

72,421,111₪

2,111מ"ר

2,471,111₪

_



אומדןדמיהשכירותהחודשייםלשטחיהמגדלבשטחיםהפנויים:
מ"רהיי-טק: 11₪בקומות.


21₪בשטחיהמסחראשרטרםהושכרו.


כמוכןהובאובחשבוןחוזיםקיימיםוכןעליהבדמיהשכירות

 החודשייםעלפיחוזה.






 7שכירות נוכחית בתוספת השכירות הצפויה על פי עקרונות הסכם עם בל"ל.
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71,711,111₪

שעור ההיוון של תזרים המזומנים
לאורקביעתגישתהשומה,להלןהתייחסותילשעורההיווןהראוילצורךתחשיבשווי
זכויותהחכירהבנכס:
 .1.9שעורההיוון

שעורההיווןלזרםהתקבוליםהראויבנכסמבוססעלנתוניםשלעסקאותבנכסים
מניביםוכןבהתייחסלסקרהשמאיהממשלתיהראשיאשרפורסםביום71.72.2172
וביום21.1.2177ומצייןאתממצאיולגבישעוריההיווןבמשקבנכסיםמניביםביחסעם
המחציתהראשונהשלשנת,2177וביחסעםהמחציתהשניהשל.2177


להלןממצאיהשמאיהממשלתיהראשי:
שימוש
נכסימשרדים
נכסימסחר
תעשיהומלאכה

שעור ההיוון במחצית
ראשונה של 5266
7.2%
7.2%
7.7%





שעור ההיוון במחצית
השניה של 5266
7.2%
7.2%
7.2%



מנתוניםשלעסקאותעוליםפרטיםכדלהלן:


לדוגמא: מכירתחלקיםמ"ביתאדר"באז"תדרומינתניה(מסחרומשרדים)לפי
תשואהשל7.1%באמצעשנת.2171







ביתמשרדיםברחובהמסגר72בת"אנמכרבתחילת2177בעיסקהלפי
תשואהשלכ-.1.1%
בבניןזהשוכרתהמדינהאתמרביתהנכסליתרתתקופהשל1שנים.



לאור האמור לעיל שעור ההיוון הנורמטיבי של נכס ביעוד משרדים/תעשיה עתירת ידע
באזורי כ.,.5% - ,.,% -


לאורמגבלתהסחירותהנובעתמחובתהשכרתמרביתהנכסלמפעליםטכנולוגיםהובאה
בחשבוןתוספתלשעורההיווןהמבטאתהתייחסותלמגבלהזאת,לאור זאת שעור
ההיוון הראוי לתזרים המזומנים מהנכס נאמד בכ.9% -
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 .7תחשיב השומה
 .7.7להלןפרוטהתזריםהמצרפימהחניוןוכןמבנייניםAו-BומגדלCDהמהווהבסיס
לאומדןהשווי:

8

שנה

,/5265

,/526,

,/526,

,/5262

,/526,

A+B

74,974,111₪

74,974,111₪

74,974,111₪

74,974,111₪

71,172,111₪

הכנסה
שנתית
הכנסה
שנתית
חניון

2,121,111₪

2,297,111₪

4,777,111₪

4,777,111₪

4,777,111₪

הכנסה
שנתית

4,727,111₪

71,921,111₪

71,711,111₪

71,711,111₪

71,711,111₪

CD
הכנסה
מצרפית
במעוגל

22,111,111₪

29,121,111₪

24,911,111₪


 .7.2סה"כערךנוכחישלתזריםהמזומניםבמעוגל:.₪ ,22,222,222
נערךכאמורעלפישעורהיווןשל9%.
הערךהנוכחישלתזריםהמזומניםנכוןליום.21.2.2172


 8במחצית השנה עולים דמי השכירות נוכח עידכון צפוי בהסכם אומרקס.
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24,911,111₪

21,111,111₪

 .7.2שווייתרתהשטחיםאשראינםמושכרים,משרדים

להלןפרוטהיקףהשטחהבלתימושכרוהשימושיםהמותריםבו:
סוג

כמות

סה"כ במעוגל

מחיר ליחידה

בניןA

2,717

2,711₪

74,122,711₪

בניןB

911

1,211₪

1,729,111₪

סה"כ

,,6,6

₪ 56,,95,,22


הפחתהבגיןהתאמהושיפוץ7,111 :9₪x2,747מ"ר=
סה"כבמעוגל
שווי השטחים לאחר הפעלת מקדם בשעור כ22% -
במעוגל

10


(4,177,111)₪
₪ 62,6,2,222
₪ ,,292,222

 .7.4סיכוםשוויים


שוויערךנוכחיתזריםמזומנים:
שווישטחיםפנויים:

411,111,111₪
7,191,111 ₪

סה"כבמעוגל

419,191,111₪



הפחתתעלותדמיההיווןלממ"י
בתוםתקופתהחכירה()2.2121
למינהלבתוםתקופתהחכירהבמעוגל

(4,211,111 )₪



צפיתשלוםלמינהלבגיןהסדרת
קיבולתהבניה:
סה"כ שווי הזכויות במעוגל

(4,111,111 )₪
₪ ,22,292,222

 .9בדיקתרגישות
שוויהנכסבשעורהיווןשל7.1%הינו:424,191,111₪
שוויהנכסבשעורהיווןשל9.1%הינו:219,111,111₪

 9באומדןשוויהנכסיםהפנוייםהופחתסךשל7,111₪למ"רעבורעבודותהתאמהושיפוץ.
 10הפחתהבשעור11%לשוויהשטחיםהפנוייםהינהשמרניתומביאהלכללתוצאהכישווימ"ראשראיננומושכר
בתאריךהקובעהינוכ-2,711₪בלבד(נוכחהפחתת7,111₪למ"רעלויותהתאמה).
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 .71השומה

לאורהאמורלעיל,אומדןשוויזכויותהחכירהשלחברתנכסיהרחוצביםבנכסשבנדון,נקי
מכלחוב,שעבודוזכויותצדג'נכוןלתאריךהקובע27.72.2177הינם- .₪ ,22,292,222

אומדןהשווישלהזכויותהמיוחסלבנייניםBו-Aוהחניוןמתוךהנ"ל:.₪ 5,5,,22,222
(כ-2,911/₪מ"רעיליו-41,111₪למקוםחניה).




אומדןשווישלהזכויותהמיוחסלבניןDו--C

.₪ 62,,,92,222

(כ-2,211/₪מ"רעילילמסחרומשרדים).

נכוןל-27לדצמבר2177נאמדשוויבנייניםAו-Bוהחניוןלצורךהדוחותהכספייםשל
החברהבסךשל222,241,111.₪

הננימצהירכיאיןליכלענייןאישיבנכסנשואהשומה,בבעליהזכויותבואובמזמיןהשומה.
הדו"חהוכןעלפיתקנותשמאימקרקעין(אתיקהמקצועית)ותקן71.7שללשכתהשמאים.



בכבוד רב,

קונפורטי רפאל
כלכלן ושמאי מקרקעין
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