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 לגל מרום, שיזם את דף 
 “המחאה הגדולה – יחד 
 נוריד את מחירי הדיור", 
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לשכת שמאי מקרקעין בישראל עיתון לשכת שמאי מקרקעין בישראל
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משחק הוגן
אחיקם ביתן פיתח 

 שיטה לחלוקה 
 מיטבית של 

נכסים
| עמ’ 8

“לא ייתכן שרק 
נדל”ן לא ימוסה”

אנחנו על 
המפה

מהו מפ"י ואילו כלים 
הוא מספק לעבודת 

השמאי?
 | עמוד 4

ראש העירייה הכי ותיק )כמעט( בארץ, 
שלמה בוחבוט, מסביר איך הפכה 

עירו הצפונית לפנינה נדל”נית

שמאים 
סועדים

 חיים אטקין ממליץ 
על פאב העוגן בחיפה, 
הוותיק ביותר בישראל

| עמ‘ 10

צילום: אסף הבר

צילום: יח"צ

ועד לשכת שמאי מקרקעין 
 אישר את הצטרפותה 

 לארגון השמאים 
הבינלאומי

| עמ’ 7

מגלים עולם

 צילום: תמר אברהם
שמאות מקרקעין

צילום: אחיקם ביתן ושות' בע"מ
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חדשות  שמאי מקרקעין
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למה בוחבוט מכהן כבר 42 כראש ש 
יזכה   ואם  תרשיחא,  מעלות  העיר 
בקדנציה נוספת בבחירות הקרובות, 
ישבור את שיא הכהונה כראש עיר שאברהם 
העיר  כראש  שנה   43 כשכיהן  קבע,  קריניצי 

רמת גן.
לשכת  עם  קרובים  קשרים  מנהל  בוחבוט 
שמאי המקרקעין, שאף מקיימת בעירו )במלון 
שוחחנו  מקצועיים.  כנסים  ביער”(  “אסיינדה 
איתו על התפתחות העיר מבחינה נדל”נית ועל 

תוכניותיה העתידיות. 
אילו פרויקטים מתוכננים בעתיד הקרוב?

"בפברואר 2017 חתמנו על הסכם גג עם משרד 
האוצר ורשות מקרקעי ישראל. היינו למעשה 
)9 ק"מ מגבול  העיר הפריפריאלית הראשונה 
לבנון( שרחוקה ממה שקרוי 'אזור ביקוש' )לא 
מסכים עם המונח אך הוא המונח השגור( שחתמה 
על הסכם גג. אחרינו הגיע מבול של חתימות על 
הסכמים. ההסכם נחתם כתוצאה משינוי מדיניות 
דרמטי שהוביל שר האוצר משה כחלון, שהוא 
לבנות,  לנו  ההסכם מאפשר  מצוין.  אוצר  שר 
בנוסף  דירות,  מ־7,000  יותר  ולשווק  לפתח 
עירונית,  התחדשות  של  מתחמים  לשלושה 
שבימים אלה אנו מגבשים לגביהם את התוכנית 
הכלכלית, בסיוע משרד האוצר ורשות מקרקעי 

ישראל. 
מיליון  כ־900  של  פיתוח  לתקציבי  "זכינו 
שקל לא רק בתשתיות ופתרונות קצה, אלא גם 
והקמת מיזמים כלכליים־תעסוקתיים  בפיתוח 
ומיזמים שמשפרים דרמטית את מרקם החיים 
כפארק  מונפורט  אגם  פיתוח  כגון  העירוני, 
מהמובילים  נחשב  שהיום  אקולוגי  תיירות 
בישראל, ופארק הייטק ועסקים חדש המשותף 
עם כפר ורדים, שממש בימים אלה אנו מתחילים 

את פיתוחו בסיוע שר הכלכלה ומשרדו".
מה סוג הדירות שאתם משווקים?

מתחמים  בכמה  דירות  משווקים  אנו  "כיום 
בעיר – תמהיל מצוין של דירות יוקרה במקומות 
מדהימים על שפת האגם ועל שפת נחל כזיב, 
ובנייה  לצעירים  שכונות  לצד  בוטיק  מגורי 
רוויה יותר. אנו גאים לשלב לצד הדירות לשוק 
החופשי שמשווקות ע"י רמ"י ליזמים גם דירות 
של 'מחיר למשתכן' עם עדיפות לבני המקום. 
יצר תנופה אדירה של  מחיר למשתכן אצלנו 

מאות  של  להשקעה,  קנייה  לא  ממשי,  מעבר 
ירושלים  גם מאזור השפלה,   – זוגות צעירים 
בני  חיובי אצל  באזז  יצר  זה  כמובן  והקריות. 

המקום שקנו בהמוניהם. 
את השנה הקודמת סיימנו בעלייה של 92% 
קודמת,  מול שנה  אל  הדירות  רכישת  בהיקף 
גל  אנו לפני  נתוני רשות המיסים. כעת  לפי 
שיווק נוסף של גבעת פרס, 2,200 דירות, זאת 

והצורך להגיע ליעד הדירות  לאור הביקושים 
השיווק  לצד  העיר.  של  המתאר  תוכנית  של 
גם  דירות  בהדרגה  משווקים  אנו  במעלות 
בתרשיחא, שהיא חלק בלתי נפרד מהסכם הגג. 
השיווק נעשה לפי צורכי תרשיחא ובדיאלוג עם 

התושבים, שכן לתרשיחא צביון כפרי".
איך אתם מתקדמים עם הפיתוח של 

השכונות החדשות?

“מעלות תכפיל את מספר 
תושביה בתוך חמש שנים”

ראש עיריית מעלות תרשיחא ויו”ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט, 
מספר בראיון אופטימי על תנופת הבנייה והשגשוג בעיר הצפונית ומחמיא 

ללשכת שמאי מקרקעין: “יצאתם מהקופסה של תל־אביב”
רונית מורגנשטרן

שלמה בוחבוט. "איכות חיים של כפר וקהילתיות אך שירותים של עיר"
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 "מחיר למשתכן אצלנו יצר תנופה אדירה של מעבר 
ממשי, לא קנייה להשקעה, של מאות זוגות צעירים – גם מאזור 

 השפלה, ירושלים והקריות. כמובן זה יצר באזז חיובי אצל 
בני המקום שקנו בהמוניהם" 
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מוסדות  להקמת  מימון  מקבלים  "אנו 
פיתוח  תחילת  עם  מיד  וחינוך  ציבור 
השכונה בהיקפים של יותר מ־40 מיליון שקל".

“הטבת מס משמעותית”
אופטימי כבר אמרנו? בוחבוט מתגאה שבניגוד 
לעבר רוב התקציב של העיר מקורו בהכנסות 
עצמיות. "אנו עדיין זוכים לתמיכה ממשלתית, 
הייתה  ההכנסות  תקציב  עוגת  בעבר  אם  אך 
מתמיכות ממשלתיות, כיום ההכנסות מארנונה 

והכנסות אחרות גוברת על ההכנסות 
הודות  וזאת  ממשלתיות  מתמיכות 
בשטחי  אחוזים  מאות  של  לצמיחה 
כבר  אנו  ותעשייה.  יזמות  מסחר, 
מאגר  נתוני  לפי  חיובית  בהגירה 
משרד  של  הדמוגרפי  המידע 
את  נכפיל  שנים  כ־5  ותוך  הפנים, 
אוכלוסייתנו ונהיה 50,000 תושבים".

יש עבודה בצפון?
ע"ש  והעסקים  ההייטק  פארק  יוקם  "בקרוב 
אריאל שרון ז"ל. לאור הגידול בשטחי המגורים 
היינו חייבים שטחים מניבים נוספים, שכן אזור 
תרשיחא,  במעלות  קורן  והעסקים  התעשייה 
וטכנולוגיה  ידע  עתירות  תעשיות  הכולל 
שמעסיקות 3,000 עובדים, הגיע כבר לתפוסה 
מלאה ולא נותרו לנו מגרשים לשיווק. חברות 
שיגיעו אלינו יקבלו מענק מוגדל הגבוה מזה 
שניתן לחברות שהגיעו ליקנעם ובתוך חודשיים 
ייפתח כביש חדש שיגיע לצומת סומך )30 דקות 
מהעיר(. תוך חמש שנים ייסלל כביש עד צומת 
כברי, הסמוך לעיר. גם תחנת רכבת תהיה שם. 
“בנוסף לכך, ישנו פארק התעשייה תפן, שהוקם 
כבר ב־1976, בעקבות הטבח הנורא במעלות. 
בתפן יש תעשיות הייטק מדהימות כמו ווסטרן 
דיגיטל – סאנדיסק לשעבר, ישקר ועוד רבות. 

וצריך  בתפן  מועסקים  העיר  מתושבי  אלפים 
לדעת שכמעט 40% מהכנסות הארנונה של תפן 

עוברות אלינו".
מתעשיית  הוא  העיקרי  ההכנסה  מקור  אז 

ההייטק?
תחום  גם  והעסקים  התעשייה  שטחי  "לצד 
 – שלנו  כלכלי  עוגן  הוא  והיזמות  התיירות 
מקרקעין  שמאי  לשכת  שבו  אסיינדה  מלון 
עושה כנסים, הוא מלון מצליח ביותר. במסגרת 
התוכנית האדירה שמבצעים באגם, אנו משווקים 

יחד עם רמ"י שטחי מלונאות באגם – מלונות 
3 כוכבים  ומלונות  יוקרה לצד מלונות בוטיק 
שזוכים למענק מוגדל. באגם יש כבר שני מיזמי 

מלונאות".
יש לכם שיתוף פעולה הדוק עם לשכת שמאי 
המקרקעין - כיצד סייעה הלשכה להתפתחות 

הכלכלית של העיר?
חיים  הנוכחי,  היו"ר  גם  בחשיפה.  "ראשית 
הם  דנוס,  אוהד  הקודם  היו"ר  וגם  מסילתי, 
 – וחברתיים  פתוחים  דינמיים,  מאוד  אנשים 
הייתה  אם בשנים הרחוקות, שמאות כלל לא 
אני שמח  דן,  לגוש  מחוץ  לאזורים  מתייחסת 
במגוון מאמרי  זה השתנה.  שבתקופות שלהם 
לשכת  ועוד  רדיו  טלוויזיה,  תוכניות  דעה, 
תל  של  מהקופסה  יוצאת  מקרקעין  שמאי 
היפה  הצמיחה  על  גם  נתונים  וחושפת  אביב, 

בגליל ובנגב. זה מאוד מסייע. כמובן שאנו גם 
בלשכה  שונות  בסוגיות  מקצועית  מסתייעים 

ובשמאים החברים בלשכה”.
העיר  עתיד  לגבי  אופטימי  אתה  האם 
והפיכתה לעיר מרכזית ואטרקטיבית לצעירים 

ובכלל באזור הגליל?
"העבר מצוין, ההווה מצוין עוד יותר והעתיד 
מבטיח. לפי הנתונים שציינתי, שמבוססים על 
גופים מהימנים, אנחנו כבר עיר אטרקטיבית. 
אנו נהנים מדימוי חיובי מאוד; שיעורי הבגרות 
מדהימים, תוצאות אדירות בבגרות 
ב־5  אנגלית  מתמטיקה,  איכותית, 
יח"ל מעל הממוצע הארצי, עיר בלי 
שום גילויי פשע ואלימות. השכונות 
כפרי  בצביון  גבעות  על  בנויות 
והעיר מציעה הטבת מס משמעותית 
של  ברוטו  שכר  לבעלי  שמניבה 
18,000 שקל ו־21,000 שקל חיסכון 
שנתי של עד 20,000 שקל. מדובר 
בתוספת להכנסה הפנויה של 1,600 שקל לאדם 
שבעידן  כמובן  לזוג.  שקל  ו־3,000  בחודש 
וגם  מהבית  לעבוד  קל  יותר  הרבה  הנוכחי 
הנסיעה פעמיים בשבוע אל מחוץ לעיר קלה 
יותר )אף שיש תעסוקה עם שכר גבוה גם אצלנו( 
לכן יותר ויותר אנשים עוברים אלינו, נשארים 
במקום עבודתם, ומרוויחים פשוט הרבה יותר. 
גם המעסיק מרוצה, כי זה חוסך עבורו דרישות 
הנטו של  כי  ונשנות להעלאות שכר,  חוזרות 

המועסק גדול יותר.
אנו  גדלו,  והבילוי  המסחר  ששטחי  "מאז 
מצליחים להציע איכות חיים של כפר וקהילתיות 
אך שירותים של עיר ומוקדים עירוניים שאינם 
בתוך השכונות – זו משוואה מנצחת כי שאנשים 
עוברים לגליל הם לא רוצים ניתוק מוחלט, כמו 

רובנו הם רוצים גם וגם".

חדשות  שמאי מקרקעין

 "אם בעבר עוגת תקציב ההכנסות 
 הייתה מתמיכות ממשלתיות, כיום ההכנסות 

 מארנונה והכנסות אחרות גוברת 
 על ההכנסות מתמיכות ממשלתיות וזאת 
 הודות לצמיחה של מאות אחוזים בשטחי 

מסחר, יזמות ותעשייה"

בוחבוט עם הנשיא ריבלין בביקורו במעלות | צילום: דוברות בית הנשיאמעלות. נהנית מהגירה חיובית | צילום: שרביט שלמה
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הגוף ה  הוא  ישראל  למיפוי  מרכז 
רישום  )שיטת  לקדסטר  הלאומי 
זכויות במקרקעין לפי גושים וחלקות(, 
גיאוגרפי  מידע  ומערכות  מיפוי  גיאודזיה, 
ומהווה יחידת סמך ממשלתית. המרכז למיפוי 

ישראל מפיק מפות רשמיות של ישראל עוד 
מתקופת המנדט הבריטי, כשהיה קרוי 

'מחלקת המדידות של ארץ ישראל' 
 )Survey of Palestine(

ובהמשך 'מחלקת המדידות 
ישראל'  מדינת  של 
)מחלקת  לדורותיה 
המדידות, אגף המדידות 
והמרכז למיפוי ישראל(.

מנכ”ל  רגב,  רונן  לדברי 
עובדי  כ־240  במרכז  יש  המרכז, 

מדינה וכ־50 עובדי בתי תוכנה, חלק גדול 
פחות  כבר  עושים  מדידות  אקדמאים.  מהם 
במפ”י – פעם עבדו שם כ־600 מודדים והיום 
מוציא המרכז את המדידה לקבלנים חיצוניים. 
עם זאת, כ־140 מעובדיו הם מודדים מוסמכים. 
 – מקצועיות  חטיבות  מארבע  בנויה  מפ”י 
גאודזיה, קדסטר, מיפוי וממ"ג )מידע גיאוגרפי( 

והמדען הראשי.
מי משתמש בשירותי מפ”י?

חברות  ממשלה,  משרדי   – “כולם  רגב: 
ציבוריות ופרטיות, גורמים ביטחוניים ואנשים 
פרטיים שרוכשים דירה וכד’. המודדים עובדים 
ישירות מולנו ומי שנהנה מהשירותים שלנו זה 
כל מי שיש לו זכויות במקרקעין או רוצה לקנות 
נכס. התשתיות הטכנולוגיות של המרכז למיפוי 

ישראל מאפשרות ללקוחותינו 
חברות  ממשלה,  משרדי   −
גורמים  ופרטיות,  ציבוריות 
ביטחוניים ועוד − להפיק את 
המרב מן המידע ומן המערכות 
שאנחנו מפתחים ומתחזקים".

זמין חינם לציבור
חטיבת מיפוי וממ”ג במפ"י 
כל  את  ומיחשבה  קיבצה 
הבריטים  מימי  הארכיונים 
מפורט  גיאוגרפי  למידע 
נמצא  הזה  המידע  ועשיר. 
לציבור  זמין  וגם  במרכז 
וחינם באתר  דיגיטלי  באופן 
)אתר   GOVMAP האינטרנט

דרכים,  שם  לראות  אפשר  ישראל(.  מפות 
ומבנים, להפיק מפה טופוגרפית של  רחובות 

טיולים, מפת עתיקות או תצלומי אוויר. 
למידע  חלון  הוא  “האתר 
גיאוגרפי ממשלתי: הוא מספק 
מידע מכל משרדי הממשלה: 
ניתן לראות בתי ספר וכבישים 
את  וגם  למשל,  מזהמים 
החלות  העיר  בניין  תוכניות 
רשות  )באמצעות  בשטח 
והאנטנות  ישראל(  מקרקעי 
הסלולריות המוצבות”, מסביר 
של  הגשם  מכ”מ  “גם  רגב. 
יושב  המטאורולוגי  השירות 
באתר הזה, ובימי גשם האתר 
שלנו קורס. יש שם גם אטלס 
לראות  אפשר  שבו  רוחות, 
בכל נקודה בארץ את משטר 
הרוחות בגבהים שונים - זה 

יכול לשרת יזמים של טורבינות רוח למשל”.
איך יכולים שמאי המקרקעין להיעזר במפ”י?
“באתר המפות יש אפשרות של ‘אזור קבוצתי’. 
משרד עם עשרה שמאים יכול לפתוח לכל אחד 
אזור עם שם וסיסמה, להכניס את השומות שלו 
דיגיטלי  עבודות  תיק  מעין  לעצמו  וליצור 
הוא  נוסף שלנו לטובת השמאים  באתר. כלי 
 .Nadlan.gov.il הממשלתי  הנדל”ן  אתר 
ב־2013 התקבלה החלטת ממשלה לאחד ולטייב 
בכמה  שמפוזר  הממשלתי  הנדל”ן  מידע  את 
רשויות ומשרדים. מפ”י יצר מרכז נתונים אחד 
מעודכן, אתר הנדל”ן הממשלתי, שמספק מידע 

על כל העסקאות שנעשו בדירה ספציפית”.
הוא  השמאים  לרשות  שעומד  נוסף  “כלי 
ברזני,  שמעון  מוסיף  טופוקאד”,  מערכת 
“המערכת  במפ”י.  קדסטר  חטיבת  סמנכ”ל 
הגושים  למפות  רק  לא  להגיע  מאפשרת 
והחלקות, אלא גם להיסטוריה של חלקות, כלי 
נדרש לשמאים, למשל במקרים של הפקעות”. 

קוראים את המפ"י
המרכז למיפוי ישראל מפיק מפות רשמיות של ישראל עוד מימי המנדט ומספק 

כלים רבי עזר עבור עבודת השמאים

רונית מורגנשטרן

רגע  משפטי 

רונן רגב. "חלון למידע גיאוגרפי 
ממשלתי | צילום: מפ"י

 “באתר המפות יש אפשרות של ‘אזור קבוצתי’. משרד 
 עם 10 שמאים יכול לפתוח לכל אחד אזור עם שם וסיסמה, 

 להכניס את השומות שלו וליצור לעצמו מעין תיק 
עבודות דיגיטלי באתר”
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עדן "  גן  עדיין  הוא  בישראל  הדיור  שוק 
למשקיעי הנדל”ן”

מתוך כתבה בעבר ב"כלכליסט".
את הכתבה אנחנו מעלים שוב, על מנת להזכיר 
בועת  התפתחה  בישראל  דווקא  למה  לכולם, 

הנדל”ן האימתנית בעולם.
מאז שעלתה הכתבה, בכל העולם החלו לחוקק 

חוקי מיסוי כבדים כנגד משקיעי נדל”ן. 
ובישראל? הכל כמעט כרגיל, חוץ מזה שהחוק 
על מיסוי דירה שלישית שהיה אז על הפרק, לא 

הוחזר לוועדת הכספים.
מה שאומר שישראל, לפחות מהצד של המיסוי 

והרגולציה, עדיין גן עדן למשקיעי נדל”ן, 
כנגד  המסיבית  החקיקה  בעקבות  בעולם, 

משקיעים, מחירי הנדל”ן יורדים, גם בחדות. 
ולמה בכל זאת אנחנו אופטימיים?

כי בישראל, למרות היותה גן העדן של הקלות 
ולמרות הריבית האפסית  המיסוי למשקיעים, 
שקרנית פלוג מסרבת להעלות בעקבות העולם, 
מחירי הדיור דווקא הפסיקו לעלות והראו גם 

ירידה בחודשים האחרונים.
כאשר המיסוי מעודד השקעה בנדל”ן, וכאשר 
כל  תקופה  לאורך  נשמרת  האפסית  הריבית 
לטוס  אמורים  היו  הדירות  מחירי  ארוכה,  כך 
בעוד 10% בשנה האחרונה. ולמרות הכל, השוק 

במגמת ירידה.
בהחלט נקודה אופטימית למחשבה ולתקווה". 

זה הפוסט שפרסמה בימים האחרונים תנועת 
"המחאה הגדולה – יחד נוריד את מחירי הדיור" 
בדף הפייסבוק שלה. הדף צבר כבר יותר מ־100 
 ,)33( גל מרום  יזם  אלף תומכים. את התנועה 
רווק ממרכז הארץ, שהקים את דף המחאה לפני 
ארבע שנים, לאחר שהבין שהוא וצעירים כמוהו 
לא יוכלו לקנות דירה בישראל, באזור המרכז 
בפרט, בטח לא בשנים הקרובות. "המטרה היא 
לקרב את פיצוץ בועת מחירי הנדל"ן המטורפים 
ולשמחתנו אנחנו כבר מתחילים  שנוצרה פה, 
לראות תוצאות של המחאה: יש האטה כבר קרוב 

לשנתיים במכירת דירות", הוא אומר.
מרום פתח את דף הפייסבוק ב־2014, לאחר 
"חשבתי  דירה:  לקנות  מסוגל  שאיננו  שראה 
ולנסות  לאחד את  הציבור נגד בועת הנדל"ן 
לצנן את השוק, להשפיע על הפוליטיקאים ועל 
התקשורת", מספר מרום. "כשכחלון נבחר להיות 
שר אוצר, הורדנו פרופיל כי ציפינו שכחלון, 

שגם אני בחרתי בו, יפעל לטובת הורדת מחירי 
שלו.  הבחירות  במסע  שהבטיח  כמו  הדיור 
שהפגין  הנחישות  את  ראינו  ולא  חלפה  שנה 
לפני הבחירות. הקש ששבר את גב הגמל היה 
יותר  של  בירידה  מעוניין  שאינו  שלו   ציטוט 
מ־5% במחירי הדיור. בתחילת 2016 חידשתי את 
דף הפייסבוק והעליתי פוסטים, הצטרפו אנשים, 
ומדבקות  עשינו פעולות מחאה כמו שילוטים 
)רק לאחרונה היה שילוט על אוטובוסים תחת 
'לא קונים דירה במחיר בועה', ר"מ(  הכותרת 
והפגנה שנערכה באוגוסט 2016 בכיכר רבין". 

ראש  נגד  מוחים  לא  אתם  ולמה 
הממשלה?

“העובדות בשטח מדברות - הציבור 
עצר את רכישת הדירות” 

גל מרום, הצעיר שיזם ומנהל את דף “המחאה הגדולה – יחד נוריד את מחירי הדיור”, 
שצבר כבר למעלה מ־100 אלף אוהדים, בטוח שבועת הנדל”ן עומדת להתפוצץ  

רונית מורגנשטרן

חדשות  שמאי מקרקעין

גל מרום. “לא אתמשכן לדעת”

 "בממשלה טוענים 
שהם רוצים צדק חברתי, ולכן 

 במרכז מחירי הקרקע 
גבוהים משמעותית מאשר 

בפריפריה. אז תמכור קרקע  
 מחוץ למרכז ב־100 אלף שקל 

 ובמרכז ב־300 אלף שקל, 
 ולא שם ב־300 
ובמרכז ב־900"
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כמי  האוצר  למשרד  נכנס  "כחלון 
שהתיימר לפתור את משבר הנדל"ן, הוא 
הרלוונטיים  כל המשרדים  את  לניהולו  קיבל 
ולכן הוא מבחינתנו נציג הציבור בנושא. מעבר 
אין מקום  יושב בכיסא שר האוצר,  הוא  לכך, 
טוב מזה להשפיע, הוא מחויב לכך וככל הנראה 
משנה  פחות  בעוד  שיקבל  המנדטים  מספר 
בבחירות הבאות גם ייקבע לפי התוצאות בשוק 

הדיור". 
אבל כחלון עושה דברים כמו מחיר למשתכן, 

מיסוי דירה שלישית. 
"מכרזי מחיר למשתכן לא מעניינים אותי, זה 
ונדרשות עוד פעולות! מעבר לכך  יושם  כבר 
קיימות בתוכנית מחיר למשתכן לא מעט בעיות. 
לדוגמה, היא יוצרת תזרים מזומנים לקבלנים מה 
שהופך אותם ליותר קשיחים במחירים. הממשלה 
צריכה להוריד את מחירי הקרקע – היום מוכרים 
ליזם קרקע במחיר למשתכן במחיר של דירה 
רוצים להוריד מחירים,  לפני עשר שנים. אם 
שיורידו את מחירי הקרקע. בממשלה טוענים 
מחירי  במרכז  ולכן  חברתי,  צדק  רוצים  שהם 
הקרקע גבוהים משמעותית מאשר בפריפריה. 
מצדי אין בעיה – אז תמכור קרקע מחוץ למרכז 
ב־100 אלף שקל ובמרכז ב־300 אלף שקל, ולא 

שם ב־300 ובמרכז ב־900.
"גם בתחום הדירות להשקעה כחלון לא עשה 
עבודה מספיק טובה. צריך למסות הכנסות גם 
מהשכרת דירות; למשל, לעשות מדרגות מיסוי 
כך שעד 2,000 שקל דמי שכירות ישלם המשכיר 
10% מס, והחל מ־2,001 שקל הוא ישלם 70% 
על כל הסכום שהוא מקבל. המספרים הם סתם 
דוגמה. במצב כזה, המשכירים יעדיפו להשכיר 
ב־1,900 שקל ולשלם מס קטן משמעותית; אז גם 
יהיו יותר דירות למכירה וגם מחירי השכירות 
יירדו. היום יש מיסוי כלשהו, אבל אין פיקוח 

ואין אכיפה".
כל  על  תחול  מס  מדרגת  כל  אם  "לדעתי, 
הסכום מהשקל הראשון, בתכנון נכון לא יהיה 
המחיר  את  להעלות  הדירות  לבעלי  משתלם 
לשוכר. בנוסף, שוק הנדל"ן להשקעה פרוץ - 
אין עליו מיסוי כמו בשוק ההון, שם יש מס רווח 
הון בשיעור 25%. השקעה בנדל"ן מביאה 100% 
רווח והשקעה בשוק ההון 75%. זה עיוות מטורף. 
לא ייתכן שהכול ימוסה ורק נדל"ן לא ימוסה".
איך מתמודדים עם היזמים שמסרבים להוריד 

מחירים ומעדיפים לא לבנות?
שאם  תנאים  להם  להציב  צריכה  "הממשלה 
יוטלו  הבנייה,  תושלם  לא  מסוים  זמן  תוך 
עליהם סנקציות. הבטיחו להביא חברות סיניות 
שישתלטו על הבנייה, וזה לא קרה. גם הממשלה 
ולבנות בעצמה דירות  יכולה להיכנס כשחקן 

כמו בעבר הרחוק יותר".
לא  הדירות  שבעלי  הגיונית  טענה  ישנה 

רוצים שהמחירים יירדו כי הם קנו ביוקר.
לפני   ,2008 לפני  נבנו  בארץ  הדירות  "רוב 
הבועה, אז מי שקנה דירה ב־1992, למשל, עדיין 

יגזור קופון יפה מאוד אם הוא ירוויח עליה 100 
שקל?  מיליון  עליה  שירוויח  למה  שקל.  אלף 
המחירים היום לא טבעיים והם יירדו. נכון שזה 
יכול לקחת לא מעט זמן, אבל בסופו של דבר 

אני מעריך שהם יירדו.
מצפה  ואני  מוצה  כבר  למשתכן  "מחיר 
מהקיים  מתלהב  כחלון  חדשים.  לפתרונות 
אבל  בשיווק.  ומתעסק  המכרזים  את  ומפרסם 
יש 160־150 אלף דירות רפאים. הוא יכול לתת 
תמריצים לבעלים שלהן לשחרר אותן לשוק". 

 להמשיך את עצירת 
המחירים

היא  במכירות  הזו  ההאטה  שכל  אומרים 
זמנית והמחירים יוסיפו לעלות.

הציבור   - מדברות  בשטח  העובדות  "בסוף, 
זה לא כמו ב־2011  עצר את רכישת הדירות. 
לכמה  המכירות  את  עצרה  הדיור  כשמחאת 
חודשים; אנחנו כבר קרוב לשנתיים חווים האטה 
יש כבר קבלנים שנכנסים  במכירות הדירות; 

לקשיים. 
"שוק הנדל"ן הוא לא רק קבלנים אלא גם יד 
שנייה. חשוב לזכור שדווקא למוכרי דירות יד 
כי הם  ליזם  יותר קל להתפשר מאשר  שנייה 
בשבילם עסקה היא לא 'ביזנס' אלא עסקה חד 
פעמית, הם רואים שאין קונים כבר כמה חודשים 
יזם חושב גם על  ומורידים את המחירים, אבל 
ירוויח  הוא  פרויקטים עתידיים שלו, שעליהם 
ולא רוצה למהר להוריד מחיר כדי  פחות כסף, 
שלא יגרום לכדור שלג. אבל בסוף גם להם לא 

תהיה ברירה. 
"כאמור, השוק בקיפאון כבר כמעט שנתיים 
עצירת  את  להמשיך  צריך  הציבור  ועכשיו 
הרכישות. גם במדדי מחירי הדיור ראינו ירידות 
בחצי השנה האחרונה, למעט בחודש האחרון. 

המגמה לטובתנו".
אתה לא תקנה דירה?

"דעתי האישית היא שאף אחד לא צריך להסכים 
מוכן לשלם את  אני לא  המופרזים;  למחירים 
הסכומים המופרכים של הנדל"ן בישראל. אני 
מתעניין בקניית נדל"ן בחו"ל ובשוק ההון, יש 
הזדמנויות לקנות בשווקים נמוכים בחו"ל ששם 
המצב הוא הפוך: המחירים דווקא צפויים לעלות. 
הכי חשוב לא להתמשכן לדעת עם משכנתאות 
של 900 אלף ומיליון שקל. מי שיש לו כסף ולא 
חושש ליפול כשהמחירים יירדו, שיקנה. אבל מי 
שאין לו מזומן ולוקח מיליון שקל משכנתה או 
800 אלף שקל, זה חמור, כי הוא ישלם בעתיד 
סכומי עתק שלא יעמוד בהם. אפשר לעשות עם 
הכסף דברים אחרים ולראות תשואות לא פחות 

טובות מאשר בנדל"ן".
לאחר  לפוליטיקה  עברה  שפיר  סתיו  ואם 
מחאת הדיור של 2011, אולי נראה בעתיד גם 
את גל מרום בכנסת? לדבריו, זה לא על הפרק 

כרגע. 

חדשות  שמאי מקרקעין

 "מי שיש לו כסף ולא חושש 
 ליפול כשהמחירים יירדו, שיקנה. 

אבל מי שאין לו מזומן ולוקח 
מיליון שקל משכנתה או 800 

 אלף שקל, זה חמור, כי הוא
 ישלם בעתיד סכומי עתק שלא 

יעמוד בהם"

 "צריך למסות הכנסות 
גם מהשכרת דירות; למשל, עד 

 2,000 שקל דמי שכירות 
ישלם המשכיר 10% מס, והחל 
מ־2,001 שקל הוא ישלם 70%. 
במצב כזה, המשכירים יעדיפו 

 להשכיר ב־1,900 שקל 
ולשלם מס קטן 

משמעותית”

 "רוב הדירות בארץ נבנו 
 לפני 2008, לפני הבועה, אז 

מי שקנה דירה ב־1992, למשל, 
 עדיין יגזור קופון יפה מאוד 

אם הוא ירוויח עליה 100 אלף 
 שקל. למה שירוויח עליה 

 מיליון שקל? המחירים היום 
לא טבעיים והם יירדו"

איך להוריד את מחירי הדיור?

להוריד למינימום את מחירי 
הקרקע במכרזי מחיר למשתכן

למסות באגרסיביות את בעלי 
הדירות המשכירים דירות

להטיל סנקציות על קבלנים 
שמסרבים לבנות במחירים 

מופחתים

 לתת תמריצים למכירת
 “דירות רפאים”
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החלטה  היסטורית 

שמאי ח  לשכת  של  הוועד  ברי 
את  אחד  פה  אישרו  מקרקעין 
הצטרפות לשכת שמאי המקרקעין 
הבינלאומי  השמאים  לארגון  בישראל 
IVSC. את ההצעה הציג בישיבה האחרונה 
רון כהן, חבר הוועדה המקצועית  השמאי 
הבא  בשלב  לדבריו,  השמאות.  לכללי 
תוגש מועמדות הלשכה לארגון הבינלאומי 
והנהלתו תבחן את המועמדות של לשכת 
עליה  ותמליץ  בישראל  מקרקעין  שמאי 

לוועד המנהל.
"התנאי העיקרי לקבלת הלשכה בארגון 

הבינלאומי הוא שהיא תפעל לאימוץ תקני השמאות 
הבינלאומיים של IVSC", מסביר יו"ר הלשכה, חיים 
מסילתי, המברך על אישור ההצעה. "תקני השמאות 
החברות  המדינות  ידי  על  אומצו  הבינלאומיים 
במועצה והם מצטרפים לתקינה השמאית המקומית 
הקיימת בכל מדינה ומדינה. התקנים הבינלאומיים 
מתרכזים בנושאים כלליים הנכונים בכל העולם, 
כמו הגדרת שווי שוק, מינימום תכולה של דוח 
ואילו התקנים  ולבנקים,   IFRSל־ שומה, שומות 
המקומיים בכל מדינה משלימים אותם בנושאים 
ספציפיים שנובעים מהחוקים השונים בכל מדינה. 
כמו למשל היטל השבחה, התחדשות עירונית ועוד.
מותאמת  גיסא  שמחד  תקינה  נוצרת  "בכך 

שפה  יוצרת  גיסא  ומאידך  המקומיים  לתנאים 
שמאית בינלאומית משותפת וגשר בין השווקים. 
שוק קטן כמו ישראל לא יכול להתעלם מהתקינה 
הבינלאומית, אם ברצונו למשוך לארץ משקיעים 
תקני  השוק.  את  שיצמיחו  בנדל״ן  בינלאומיים 
IVSC נועדו להשלים את ה־IFRS, שכבר אומצו 

בישראל, לתחום הערכות השווי".

"גשר לעולם"
מספר  לפני  להתארח  הוזמנה  הלשכה  נציגות 
בלונדון.  הבינלאומי  הארגון  במטה  חודשים 
המשלחת, בראשות מסילתי, כללה  עוד שני יושבי 
ראש לשכה )לשעבר(: יוסף זרניצקי, יו״ר הלשכה 

וארז כהן, יו״ר הלשכה  בשנות השמונים, 
לפני עשור. כמו כן השתתפה בפגישה חברת 
הנהלת הלשכה, תמר אברהם, שמובילה את 
המהלך. חברי המשלחת הנוספים היו נחמה 
בוגין, עידו שחם, רון כהן, דרור סולומון 

ואבי מלכה. 
עם  עבודה  לשיחות  נפגשה  המשלחת 
ניק טלבוט,  ראשי ארגון IVSC: המנכ"ל 
מנהל התקינה אלכסנדר אהרונסון והדובר 
ומנהל קשרי החוץ, ריצ׳רד סטוקס. בשיחות 
הוסכם על המשך שיתוף הפעולה כדי לצרף 
את הלשכה הישראלית לארגון הבינלאומי.
"החברות בארגון הבינלאומי חשובה ביותר הן 
ברמה הלאומית והן ברמה המקצועית", מוסיפה 
אימוץ התקינה על  "ברמה המקצועית  אברהם. 
ידי הלשכה הישראלית יאפשר לחבריה להיות 
פעילים בזירה הבינלאומית ולהשתתף בכנסים 
ברמה  העולם.  בכל  המתקיימים  בינלאומיים 
מדינות  חברות  שבו  בארגון  מדובר  הלאומית, 
ארצות  שוויץ,  סין,  הסעודית,  ערב  כמו  רבות, 
זכויות  שוות  ישראלית  נציגות  ועוד.  הברית 
בארגון, שתשתתף בכנסים ובאסיפות עם חברים 
מדינת  בין  גשר  עוד  תהווה  אחרות,  ממדינות 
את  להכיר  ואפשרות  אחרות  למדינות  ישראל 

ישראל גם מהזווית הנדל"נית".

אמצע המאה ה־19 הגיע לישראל האדריכל ב 
והמהנדס האיטלקי ד”ר ארמטה פיירוטי, 
איש אשכולות, מתמטיקאי וקצין הנדסה, 
שדבר שפות רבות וביניהן גם ערבית, עניין נדיר 
למטיילים מתקופתו. פיירוטי התאהב בישראל ואף 
כתב עליה ספר, מיפה אתרים רבים, גילה אוצרות 
ארכיאולוגיים ומיפה את ירושלים. כמה שנים אחרי 
בואו לארץ, קיבל על עצמו להיות מהנדס העיר 
ירושלים, אחרי ששימש כיועץ לעבודות השיפוצים 
בהר הבית והיה חלק ממפעלי הבנייה בעיר, כמו 
ועבודות  דלרוזה,  הוויה  ליד  האוסטרי  ההוספיס 

השיפוץ במנזר האחיות ציון. 
במסגרת תפקידו החדש קיבל משימה מאתגרת 
מהמושל העותומאני בירושלים, מוסטפה סוראיה 

פחה: למצוא דרך לשפר את הדרך בין יפו לירושלים, 
ולהגן על העושים את המסלול, שהתבצע בזמנו 

באיטיות, באמצעות עגלות. 
הפתרון של פיירוטי היה מבנה בשם מיצדית. אלו 
היו מבנים מוגנים ומדויקים שתוכננו לאורך הדרך 
בין יפו לירושלים, שבהן נמצאו, על בסיס קבוע, 
בוזוקים”  אנשי משמר טורקים חמושים, “באשי 
– פרשים ששימשו כוח שיטור וסיור. המיצדיות 
המקוריות נבנו בגבול המזרחי של מקוה ישראל, 
44 – סמוך לצריפין, בשולי  בחולון, ליד כביש 
הכביש לבית חשמונאי, ליד לטרון, בשער הגיא 
ובגבעת שאול. מהן שרדו, כמעט ללא פגע, רק 
היום  שמשמשת  השבעה,  במחלף  אחת  שלוש: 
כעסק פרטי, אחת בירושלים, שמשמשת כתחנת 

משטרה, ואחת בשער הגיא – חירבת חרסיס. 
רבועות  המיצדיות  אחידים.  ברובם,  המבנים, 
וקירות עבים, ומעוטרים, עם  עם תקרה קמורה 
“שיניים” מאבן על הגג. זאת בנייה עותומאנית 
אופיינית, עם טיפולוגיה של מבני שמירה מבוצרים 
על   7.20 הן  הבניין  מידות  אוריינטלי.  בסגנון 
10.50, וגובה הקומה הראשונה הוא בדיוק ארבעה 
מטרים. מדידות שערכו אדריכלים חובבים גילו 
שעובי הקירות תפס מעל 40% משטחי המבנים, 

אחוז גבוה מאוד. 
ניתן לבקר במיצדיות ששרדו – למיצדית בחולון 
התעשייה.  באזור  המרכבה  מרחוב  להגיע  ניתן 
נוסעים מדרום לצפון, ופונים ימינה אחרי מבנה 

חצי חינם.

עם הפנים לעולם: ועד הלשכה אישר את 
IVSC הצטרפותה לארגון השמאים הבינלאומי

הסוד השמור בדרך לירושלים
 את הכביש הישן לירושלים איבטחו במאה ה־19 שורה של מיצדיות מאוישות על ידי מאבטחים 

חמושים. מי היה האדריכל האיטלקי שבנה אותן עבור השלטון העותומאני ואיפה ניתן למצוא את שרידי המבנים

מאיר צור

 IVSC משלחת לשכת שמאי מקרקעין במשרדי

עין
רק

מק
אי 

שמ
ת 

שכ
 ל

ם:
לו

צי



8 | 2 באוקטובר 2018 

רבות כ  החלטות  יום  מדי  מקבלים  ולנו 
שמקורן בסולם ההעדפות האישי שלנו. 
למשל, האם לאכול לחם מלא או לחם קל 
בארוחת הבוקר? האם לצפות בסרט דרמה או בסרט 

פעולה?
מעצם טבענו האנושי כשונאי סיכון, איש לא 
היה מוכן כי החלטות שאנחנו מקבלים יוכתבו 
לנו באופן מקרי באמצעות הגרלה )אפילו תהיה 
זו הגרלה הוגנת וללא הטיה(; על אחת כמה וכמה 
כאשר מדובר במוצרים בעלי ערך גבוה כמו נכסי 

מקרקעין.
יקרים  מקרקעין  נכסי  דווקא  זאת,  למרות 
מתקבלים בחלק מהמקרים בירושה או בהגרלה. 
כשמדובר בקבוצת רכישה, ב”מחיר למשתכן”, 
קומבינציה  בעסקת  וחלוקה,  איחוד  בתוכנית 
ובהסדרים נוספים – “זוכה” כל אחד מהמשתתפים 
ביחידת דיור בדרך של הגרלת סדר הבחירה ו/או 
בדרך שרירותית אחרת שקובע שמאי המקרקעין, 

אף כי מדובר בדרך מתוחכמת ומקצועית.
בכל אחד מהמקרים לעיל ובמקרים רבים אחרים 
מתקיימת ההגרלה עפ”י הפסוק: “ראשונים זוכים 
אחרונים בוכים”. מרבית הסיכויים כי בשיטת 
חלוקה זו עלולים האחרונים שעלו בגורל למצוא 
את עצמם מול שוקת שבורה ולגלות  שיחידות 
בסדר  אחרונות  הן  ל”בחירה”  שנותרו  הדיור 

העדיפויות שלהם.
אפשר להוכיח בצורה מתמטית ואמפירית את 
עניין חוסר ההוגנות בהגרלות כאלה, אולם לא 

אעשה זאת כאן, מפאת קוצר היריעה.

 הקצאה הוגנת וממוחשבת 
של נכסים

לאחר לימוד עקרונות תורת “חלוקת העוגה” 
ללא קנאה ופרק ה”זיווגים” בתורת המשחקים, 
ובעזרתם ובהדרכתם של אנשי אקדמיה מהשורה 
הראשונה )השמאי אדיר קניזו ממשרדי והמתכנת 
מערכת  לפתח  בידי  עלה  קושיצקי(  חיים 
ממוחשבת אולטימטיבית להקצאה הוגנת וללא 
בין הבעלים השונים  נכסים  קנאה של חלוקת 
יודעת  המערכת  מקרקעין(.  נכסי  דווקא  )לאו 
לחלק בצורה מיטבית נכסים בין בעליהם, גם 

אם מספר הנכסים והבעלים אינו זהה. 
תנאי ראשון ובל יעבור לחלוקה מיטבית הוא 
שמאי  של  מקצועית  מקרקעין  שומת  הכנת 
מקרקעין שנבחר בידי חברי הקבוצה )הבעלים 
השונים(. השומה מועברת לעיון חברי הקבוצה 

הדיור  היחידות  את  מדרג  מהם  אחד  וכל 
שמועמדות לחלוקה עפ”י העדפותיו האישיות 

עפ”י  דיסקרטי,  ובאופן 
אחד משני דירוגים: דירוג 
משמעות  )ללא  אורדינלי 
קרדינלי  ודירוג  כספית( 
יש משמעות כספית  )שבו 

למשקלי הדירוג(.
דירוג  לפי  בהקצאה 
אורדינלי יש תשלומי איזון 
לפי ערך הנכסים הנשומים, 
היחסי  לחלקו  מותאם 
בבעלות של כל אחד מחברי 
הוגנת  חלוקה  זו  הקבוצה. 
גדול  לחלק  שבמסגרתה 

מחברי הקבוצה מוקצים הנכסים בהעדפה ראשונה 
וליתר חברי הקבוצה בהעדפה שנייה או שלישית.
בהקצאה לפי דירוג קרדינלי, מחשבת המערכת 
של  האישי  הכספי  הדירוג  לפי  איזון  תשלומי 
הסובייקטיבי  לשוויו  הקבוצה  מחברי  אחד  כל 
ומבצעת תשלומי  החלוקה  מנכסי  נכס  כל  של 
משמש  האיזון  תשלומי  מעודף  חלק  איזון. 

לביטול הקנאה והחלק הנותר מתחלק בין חברי 
הקבוצה בהתאם לחלקם היחסי בנכסים. בשיטה 
זו החלוקה המתקבלת היא 
וכל  קנאה  ונטולת  הוגנת 
אחד מחברי הקבוצה מקבל 
שסבר  הערך  את  לפחות 

שמגיע לו.
ומצגות  מפורט  )להסבר 
מוזמנים הקוראים להיכנס 
לאתר הבית של הפטנט –
http://www.nemesis-

)/algo.com
החלופות  מאחר שנמצאו 
המושלמות לשיטת ההגרלה 
הלא רצויה והמסוכנת ננהג 
מעתה ואילך לפי הכלל “היו הוגנים כשאפשר 
 Be fare If you can & ,)ואפשר עם נמסיס אלגו(

”you can with Nemesis Algorithm

אחיקם ביתן הוא שמאי מקרקעין, כלכלן 
 וסטטיסטיקאי ).B.A(, מוסמך במנהל 

).M.B.A( עסקים

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה: 
חלוקת נכסים ללא מריבות וקנאה

שיטה שפיתחתי מאפשרת להתגבר על חוסר ההוגנות הכרוך בחלוקת מקרקעין בין הבעלים השונים
אחיקם ביתן

היו  הוגנים

 עלה בידי לפתח מערכת ממוחשבת אולטימטיבית
 להקצאה הוגנת וללא קנאה של חלוקת נכסים

 בין הבעלים השונים

shutterstock :חלוקה הוגנת | אילוסטרציה  

אחיקם ביתן. שונאי סיכון ושונאי הגרלות
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נקודה  למחשבה 

מבנים ב  קיימים  הצעירה  ישראל 
טרם  הוקמו  אשר  רבים  ותיקים 
ממבנים  חלק  המדינה.  הקמת 
אלו משמשים כיום למגורים וזאת על אף 
פי תכניות  החוקי שבתוקף, על  שהיעוד 
אוסר  ואף  בתכלית  שונה  הינו  העירייה, 

יעוד למגורים.
הדיסוננס בין המצב הפיזי בו מתגוררים 
דיירים בבתים בניגוד להוראה המפורשת 
של העירייה מוביל לאבסורד ויוצר חוסר 
ודאות לבעלי הנכסים וקונים פוטנציאליים.
במקרים רבים המצב התכנוני חסר וזאת 
לאור חוסר באישורים, היתרים ומסמכים 
אבדו  אשר  תכנוני  מצב  על  המעידים 
ברבות השנים. המצב האמור מציב קושי 
לאבחן מבנה אשר נבנה כחוק לפי תכניות 

מנדטוריות.
במקרה שנתקלתי בו לאחרונה התבקשתי 
על ידי לקוחה, רוכשת פוטנציאלית, לערוך 
בדיקת רישוי טרום רכישה, לדירה ברחוב 
אבולעפיה בעיר תל אביב־יפו והתבקשתי 
לברר: האם יש היתר? האם הדירה בנויה 

ומצב תכנוני  בניה?  חריגות  ישנן  האם  כחוק? 
עדכני.

הדירה ממוקמת בבניין בן ארבע קומות ללא 
עמודים אשר כל הקומות מעל הקרקע משמשות 
הבתים  בפנקס  רשומות  ואף  מגורים  כדירות 
ניתן  מרוכז  רישום  בנסח  בנוסף,  המשותפים. 

לראות שניתנו משכנתאות לדירות בבניין על 
ידי מספר בנקים בישראל )בשגרה, נכס שאין 
התאמה בין מצבו התכנוני למצבו הפיזי הבנקים 

נמנעים למשכנו לטובתם(.
נמצא  לא  הבניין"  ב"תיק  שערכתי  בבדיקה 
ההיתר המקורי לנכס. בדיקה תכנונית נוספת 
עליה  לחלקה  התקפה  התוכנית  כי  העלתה 
תוקף  שקיבלה  תא/483  הינה  הבניין  ממוקם 

ביום 8.1.1965.
התוכנית מייעדת את האזור ככלל ואת בניין 
הדירה בפרט כ"אזור מלאכה" ולמרבה האירוניה 
שימוש  יורשה  ש"לא  בתכנית  במפורש  מצוין 

למגורים בשטח התוכנית".
באזור  חלה  לתוקף,  נכנסה  לפני שהתוכנית 
1938, בשם  תוכנית מנדטורית קודמת משנת 
 7052 ,JAFFA" :סי )יפו(" או כפי שמופיע במקור"
block– c". חוסר באינפורמציה לעניין התוכנית 
)יפו( מובילה להשערה לטובת  הקודמת של סי 
הלקוחה, כי התכנית הקודמת לא אסרה, ככל 

הנראה, שימוש למגורים.
ידיעה  או  רישום חסר הוביל לחוסר בהירות 
למועד בו נבנתה הדירה שבדקתי ולכן לא ניתן 

להוכיח אם הבניין נבנה כחוק או לא.

מצב זה יוצר אי ודאות אשר רק גוברת 
שעה שהוועדה המקומית תל אביב טוענת 
מכתיבה  )העדכנית(  התקפה  שהתכנית 
את היעוד החוקי, אולם, נמנעת מפעולה 
אקטיבית )הוצאת צווי הריסה וכד'( למבנים 

אשר נעשה בהם שימוש למגורים.
חוסר הבהירות מוביל למצב בו הוועדה 
סבורה כי המצב התכנוני נגזר מהתוכנית 
רישוי  של  הוודאות  חוסר  אך  העדכנית 
התכנית  טרם  שנבנו  הוותיקים  המבנים 

שבתוקף "מקפיא" כל פעולה.
המצב המיטיב עם הדיירים ובעלי הנכסים 
הנוכחיים יכול להשתנות במהרה במקרה 
של "חישוב מחודש" של שווי או זכויות. 
בניה  המצריך  נזק  של  במקרה  לדוגמה, 
מחודשת )שריפה וכד'( - האם יינתן היתר 
העדכנית  התוכנית  פי  על  או  למגורים 

כ"אזור מלאכה"?
מודע  יהיה  פוטנציאלי  שקונה  חשוב 
למצב הרישוי והתכנון בנכס טרם חתימת 
חוזה. לכן חשוב להיוועץ בשמאי מקרקעין 
כחלק מרכזי מבדיקות "טרום הרכישה", פן 

מיטב כספנו יושקע על קרן הצבי. 
מתכוונים  אתם  אם  גם  לעיל,  שציינתי  כפי 
הבנק  מטעם  שמאי  אם  ואף  משכנתה  ליטול 
בדק את הנכס – אין מדובר בבדיקה שפירטתי 
מטעם  למשכנתה  שמאי  בדיקת  לרוב,  לעיל. 
והרישוי  התכנון  מצב  את  בודקת  אינה  הבנק 
לעומקו ובדירות כלואות )שאינן דירות גג או גן(, 
מסתמכים על הרישום בטאבו ומכאן ייתכן שאף 
הם אינם נחשפים למורכבות הרישוי ולסכנות 

אותם נוטל רוכש יחד עם רכישת הנכס.
למרבה הצער, במקרים רבים, רוכשי נכסים 
מגלים בעיות שונות ברישוי ובתכנון רק לאחר 

שכבר רכשו את הנכס.
פעמים רבות דווקא שינוי בעלים או רביזיה 
עירונית תקופתית "מעירים" את גורמי העירייה.

יד שניה לפני  לסיכום: כמו שלא נקנה רכב 
דעתו  יחווה  מוסמך  מקצוע  ואיש  בדק  שמכון 
בהוצאה  בעיקר  עלינו,  חובה  כך  הקניה,  טרם 
כל  את  לעשות  בחיינו,  העיקרית  הכלכלית 
הבדיקות ושעורי הבית לפני חתימה על חוזה 

רכישה גדול כמו עסקת נדל"ן.

הכותב הינו שמאי מקרקעין וכלכלן

משכנתה על דירה הבנויה ב"אזור 
מלאכה" האסור למגורים - היתכן?

בישראל קיימים מבנים רבים אשר משמשים למגורים בניגוד לייעוד החוקי ומסכנים את 
כספי הרוכשים. לכן חשוב להיוועץ בשמאי מקרקעין במסגרת בדיקות טרום הרכישה 

ניצן גרינפלד

shutterstock :צילום

ניצן גרינפלד | צילום: מאיר בר אשר

 בדיקת שמאי למשכנתה 
 מטעם הבנק אינה בודקת את מצב 

התכנון והרישוי ובכך חושפת את הרוכש 
לסכנות עם רכישת הנכס
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המשך לכתבה “הרחפן שלי: איך הפך בועז ב 
קוט את הרחפן לכלי עזר שמשדרג את 
העבודה ותוצאותיה” )“שווה ערך”, גיליון 
מס’ 4, 26.6.2018(, ברצוננו להביא לידיעתכם 
ברחפן.  השימוש  על  החלות  המגבלות  את 
)רת”א(  האזרחית  התעופה  רשות  כללי  להלן 
לשימוש ברחפן - שימו לב לכללי אל תעשה, 

הרלוונטיים במיוחד לעבודת השמאי.
הפעלה למטרות פנאי וספורט אינה מחויבת 
הבאים  הבטיחות  בכללי  אלא  רישוי  בהליכי 

הקבועים בתקנות הטיס: 
הפעלת הרחפן מוגבלת לגובה מרבי של 50 	 

מטרים מעל הקרקע.
יש לשמור על קשר עין עם הרחפן.	 
בשכונת 	  אנשים  מעל  רחפן  להטיס  אין 

מטר  מ־250  פחות  של  בקרבה  מגורים, 
ק”מ  מ־2  פחות  של  בקרבה  או  למבנים 

ממסלולי שדות תעופה.
עצמאי  של  מסחרית  בהפעלה  כשמדובר 

יחיד או חברה גדולה, יש לקבל מרת”א אישור 
והאדם  )רב־להב(  לרחפן  טיסה  כושר  תעודת 
המפעיל אותו חייב להיות בעל רישיון הפעלה 
מסחרי, הכולל רישיון הפעלה אווירית למטיס 

ורישיון הפעלת כטב”מ.

שמאי או כל אדם אחר שאין לו רישיון מסחרי 
והוא מקבל תשלום על פעילות המשלבת רחפן, 
יכול לעשות זאת רק באמצעות חברה מסחרית 
שזהו עיסוקה )הפעלת רחפנים לצורך מסחרי( 

וברשותה הרישיונות המתאימים.

חדשות  שמאי מקרקעין

שמאים  סועדים

פאב “העוגן”: בצלמם ובדמותם 
של הברים האנגליים

רחפנים בשירות השמאי – הבהרה

 חיים אטקין ממליץ על 
 הפאב הוותיק ביותר 

בישראל, המציע 12 סוגי 
בירות ושירות אדיב במיוחד

ביותר פ  הוותיק  הפאב  הוא  “העוגן”  אב 
בישראל: הוא נוסד כבר ב־1942, בעיר 
)יוס'קה( פינקוס,  יוסף  התחתית בחיפה. 
שחגג לאחרונה 90)!(, היה טבח בצי אוניות הנוסעים 
כשקנה את הבר ועיצב אותו בצלמם ובדמותם של 
הברים האנגליים, והוא עדיין מקבל את פני הבאים 

לבלות בו. 
קרות  מהחבית,  בירות  סוגי   12 מציע  הפאב 
סינטה  )רוסטביף,  עשירים  כריכים  לצד  קרות, 
ופלטות  תאבון  ומעוררי  משובחים  מזטים  ועוד(, 

בשרים/גבינות. 
העיצוב  בגלל  מיוחדת  מאוד  בפאב  “האווירה 
שלו, קירות העץ הספוגים בריח אלכוהול ויוס’קה 
השירות  בפיו.  הנצחית  המקטרת  עם  המשופם 

אדיב במיוחד – ואני ממליץ בחום”, אומר אטקין.

נחלה בעין יהב  ממבט הרחפן של קוט | צילום: בועז קוט

  חיים אטקין )מימין( ופינקוס | צילום: באדיבות חיים אטקין
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