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 מקצועיות ריכוז הנחיותהנדון: 
 

 :"קרקע ריקה ופנויה" בשומות עבור רשות מקרקעי ישראל .1

 עבור רמ"י נערכות בהתייחס לקרקע כ"ריקה ופנויה".ככלל, שומות שנערכות  1.1

בהתאם למדיניות רמ"י אין מדובר בקרקע  – משמעות המונח "קרקע ריקה ופנויה" 1.2

 שמתחת למבנה, אלא בקרקע ריקה ופנויה.

עסקאות בחיוב  -עסקאות בפטור ממכרז, כגון: פיצול מגרש,  שינוי ניצול ו/או יעוד וכדו'  1.3

, 1.2לאור האמור בסעיף  – קאות להעברת הבעלות בקרקע(בשיעור מופחת )מלבד עס

בעסקאות מסוג זה השומות יערכו בהתייחס לקרקע כריקה ופנויה, גם במקרים בהם קיים 

שומה תחת בפועל מבנה, מכל סוג שהוא, על הקרקע. במקרים בהם קיים מבנה תהיה זו 

ם באופן זהה שתי . כך לדוגמא, יש לשו1, בהתאם לכללים הקבועים בתקן מס' הנחה

 קרקעות סמוכות בעלות זכויות זהות, ללא התחשבות בבינוי הקיים.

 -הקצאות חדשות, הקצאות של זכות יזום  -( 91%עסקאות בחיוב בשיעור מלא ) 1.4

ככלל, שומות בחיוב מלא, מאחר שמתייחסות לקרקע ריקה, אמורות לשקף את שווי השוק 

ללת הערכת שווי גם בגין פוטנציאל תכנוני, של קרקע זו. לפיכך, במקרים בהם השומה כו

 הרי שיש לקחת בחשבון היטל השבחה צפוי, כפי שהשוק רואה לנגד עיניו ומבטא זאת בשווי. 

מטרדים על הקרקע אשר מפריעים למימוש הזכויות )שאינם בעסקאות בחיוב מלא,  1.5

 להפחית אין ,ככללמאחר שהשומה נערכת לקרקע כריקה ופנויה, אזי,  –( 1.4כאמור בסעיף 

במקרים בהם קיימים מטרדים, השומה תיערך תחת . ופולשים מטרדים בגין מהשומה

  .1הנחה, בהתאם לכללים על פי תקן מס' 

  ."ירמהתחשבות במטרדים בשומה תהיה בהתאם להנחיית  לפיכך

משמעות המונח "קרקע ריקה ופנויה" נכון גם בשומות להעברת  – שומות להקניית בעלות 1.6

בעלות. לפיכך שומות שנערכות לקרקעות בנויות יהיו שומות תחת הנחה שהקרקע ריקה 

 ופנויה. בענין זה, יש לפעול כאמור בפרק כ"ה בקווים המנחים.

 

  :דחיה למימוש )למימוש תכניות מאושרות( .2

ההשוואה הישירה )עסקאות ההשוואה הן מקרקע ריקה( כאשר גישת השומה היא גישת 

   השווי מגלם דחייה.
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הרווח היזמי ועלויות הבניה  -כאשר גישת השומה היא גישת החילוץ, הרי שרכיבי החילוץ 

)הכוללות את רכיב המימון( מגלמים את הדחייה. לפיכך, אין מקום לתת דחייה נוספת, רק 

   בנים קיימים.בשל העובדה שעסקאות ההשוואה הן ממ

מאידך, בשומות המבוססות על גישת העסק החי ו/או בנכסים הדורשים תקופת הרצה, יש 

  להתחשב בדחייה לתקופה זו, בהתאם לנסיבות המקרה.

כמו כן, כאשר קיימים גורמים מיוחדים שמשפיעים על הזמינות, כמו שלביות ביצוע או 

בעסקאות ההשוואה, יש להתחשב בדחייה, אישורים נדרשים מיוחדים, שאינם נמצאים 

 בהתאם לנסיבות המקרה.

 :התייחסות לעלויות פיתוח בעסקאות השוואה .3

שווי הקרקע אותו נאמוד יהיה שווי הכולל  - שווי הקרקע בניתוח מכרזים מטעם רמ"י 3.1

פיתוח, זאת לאור העובדה ששווי זה הוא השווי שרואה לנגד עיניו יזם המציע מחיר במכרז. 

ין, שפעמים רבות עלויות הפיתוח במכרזי רמ"י כוללים תשלומים נוספים מעבר נצי

לתשלומים שהיו נדרשים במסגרת היטלי הפיתוח של הרשות המקומית, והם שונים ממכרז 

 למכרז. לפיכך יש להתייחס לשווי בכללותו, כפי שרואה היזם, כאמור.

על השמאי לוודא  - יתשווי הקרקע בניתוח עסקאות השוואה בקרקעות בבעלות פרט 3.2

שעסקאות ההשוואה כוללות את אותם המרכיבים כמו הנכס הנישום. לפיכך, בניתוח 

עסקאות בקרקעות בבעלות פרטית על השמאי לבחון האם היטלי הפיתוח שולמו בגין 

קרקעות אלה. שכן, במקרים רבים הרשויות המקומיות גובות היטלי פיתוח בגין מרכיב 

 לאישור רישום העסקה אצל רשם המקרקעין )בטאבו(., כתנאי 1הקרקע

ישנם מקרים בהם השמאי מתבקש לקבוע את שווי הקרקע ליח"ד.  - קביעת שווי קרקע ליח"ד .4

 גם את שטח הדירה )עיקרי + ממ"ד( לגביו נקבע השוויבמקרים כאלה השמאי יציין ליד השווי 

 ית/מתחם(.תכנ)זאת בשל ההבדלים בין השטחים הממוצעים ליח"ד בכל 

 

 ב ב ר כ ה ,            

 

 אוהד עיני                              

 השמאי הממשלתי הראשי         

  עתק:ה
 גב' מירי רימון, שמאית רשות מקרקעי ישראל

 לשכת שמאי מקרקעין בישראל

                                                           
ככלל, היטלי הפיתוח מחולקים לשני סוגים: היטלי פיתוח בגין שטח הקרקע והיטלי פיתוח בגין השטחים  1

המבונים. היטלי פיתוח בגין אותה חלקה ואותן זכויות בניה משלומים פעם אחת, אך תתכן חלוקה של מועדי 
נדרש  –היתר בניה התשלום. כך שבמכר מקובל לחייב בגין רכיב הקרקע בלבד ואילו במסגרת התנאים ל

תשלום בגין שני הרכיבים )בכל מקרה, כאמור, אין תשלום כפול(. לפיכך, בניתוח עסקת השוואה בגין מכר 
 קרקע בין פרטיים, יתכן שמחיר העסקה מגלם את עלות הפיתוח בגין רכיב הקרקע.


