


ושות'  ביתן  ושות' אחיקם  ביתן    בע"מבע"מאחיקם 

ן " ל ד נ י  צ ע ו י ו ן  י ע ק ר ק מ י  א מ ןש " ל ד נ י  צ ע ו י ו ן  י ע ק ר ק מ י  א מ   ש
 הערכת נכסים, תחשיבים כלכליים, יעוץ בעסקי מקרקעין

 Achikam Bitan אחיקם ביתן

 Economist & Lic. Real Estate Valuer (B.A.) (A.B).  ושמאי  מקרקעין  כלכלן  
 Master  of  Business  Administration  (M.B.A) (A.B.Mמוסמך במינהל עסקים ) 

 Ilan Kadosh אילן קדוש
 Practical Engineer (Projects  Management)   Construction הנדסאי בנין )ניהול פרויקטים( 

 Ervin Arie Aichner       ן אריה אייכנרארווי
  Lic. Real Estate Valuer שמאי מקרקעין 
 Bachelor of Business Administration  (B.A) (A.Bבמינהל עסקים ) בוגר 

 Adir Kanizo אדיר קניזו
 Economist & Lic. Real Estate Valuer (B.A.)  (A.Bכלכלן  ושמאי  מקרקעין ). 

 Yaniv Rozenfeld יניב רוזנפלד
 Economist (B.A) (A.Bכלכלן  ). 

  Daniel Gev דניאל גב
 Economist & Bachelor of Business Administration  (B.A)       (A.Bבמינהל עסקים ) בוגרוכלכלן   

 Yael Bitan Golan  גולן  יעל ביתן

   Graduate of the Real Estate Appraisal Program                           בוגרת התכנית ללימודי שמאות מקרקעין 

  
                                                                                                                                                                                             

 Orna Ahovi, Office Managment אורנה אהובי, מנהלת המשרד

 

 

נועה( 16בר כוכבא רח'  י, )בית   03-6095094פקס. )רב קווי(  03-6095091טל. , 5126107 ברק-בנ

 shamaim.com-ab.www :אתר הבית
 

 

 
 
 
 
 
 

 חבר  לשכת  שמאי
 מקרקעין   בישראל

 

 ' אלול תשע"זב  ,בני ברק לכבוד

 2017אוגוסט  24   הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 7650 מספרנו: רעננה

 ,ג.א.נ.

 

 
 ' ס מ ת  י נ כ 4ת 1 6 - 0 3 7 6 4 6 7 – / ק מ / ע 2ר 0 2 1  

ת  ו א צ ק ה ו ן  ו ז י א ח  ו ת  -ל ו ו תהח ע  ד
ם י ל ע ב ה ת  מ כ ס ה א  ל ל ה  ק ו ל ח ו ד  ו ח י  א

ש  ו ג ב ת  ו נ ו ש ת  ו ק ל 7ח 6 5 ה0 נ נ ע ר  , 
ה ד ק פ ה ל ה  י נ ש ה  ס ר  ג

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות

http://www.ab-shamaim.com/


 שמאי מקרקעין ויועצי נדל"ן –בע"מ  אחיקם ביתן ושות'
 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 עמוד                    תוכן עניינים

 

 3        מטרת חוות הדעת .1

 

 3        פרטי המקרקעין .2

 

 4        ביקור במקום .3

 

 5 - 4       תאור הסביבה והמקרקעין .4

 

 14 - 6          תכנון .5

 

  17 – 15        קרונות השומהע .6

 

 17          סיכום .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות



 שמאי מקרקעין ויועצי נדל"ן –בע"מ  אחיקם ביתן ושות'
 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 מטרת חוות הדעת .1

 

ת"( איחוד וחלוקה צע לבצע בחלקות מושא השומה )להלן: "החלקומו 2021מק//במסגרת תכנית רע 1.1

 .1965ללא הסכמת הבעלים, עפ"י סימן ז', פרק ג' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 

 

של החלקות בהתאם לסימן ז'  היחסיאת שוויין ליום עריכת חוות הדעת מטרת חוות דעתי זו היא לשום  1.2

 לחוק התכנון והבניה ועפ"י הילכת אירני, כפי שנפסק בבית המשפט העליון.

 

 –האיזון נערך עפ"י הכללים שנקבעו בתקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט  לוח 1.3

)פרוט מזערי נדרש בטבלת הקצאה ואיזון  15, העקרונות שנקבעו בנוהל מבא"ת ולפי תקן 2009

 .2013לרבות תיקון  –הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה( 

   

 

 

 פרטי המקרקעין .2

 

 הבאות:וחלקי חלקות לל את החלקות הנכס מושא השומה כו 

 

 חלקי חלקות חלקות בשלמות גוש

7650 362 ,368  ,374 ,376  , 

409  ,411  ,416 

22  ,26  ,358  ,360  ,415  ,

417  ,419 

 

 מ"ר. 103,414 – ואההכולל של חלקות וחלקי החלקות האמורות לעיל  ןשטח 
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 ביקור במקום .3

 

 , שמאי מקרקעין.ואדיר קניזואחיקם ביתן ע"י  23.8.2017ך ביום ביקור אחרון במקום נער 

 

 

 תאור הסביבה והמקרקעין .4

 

לדרך מדרום , העיר רעננה מערב דרוםת במהממוק ריקהמתחם קרקע החלקות מושא השומה מהוות  4.1

 .531ריקות ופנויות בחלקן סלול כביש מרבית החלקות  .הפארק

 

תוחים רובם אינם מעובדים, מרכז מסחרי ובתי דיור מוגן מצפון ובתי הסביבה מאופיינת בשטחים פ 4.2

 מגורים הממוקמים ממזרח ומדרום לחלקות.

 

 גבולות המתחם 4.3

 מרכז קניות מול הפארק ובתי אבות בעיר רעננה. –מצפון  

 שטחים חקלאיים בהרצליה וברעננה. –ממערב  

 עננה ומעברו שטחים חקלאיים ושכונות מגורים.רחוב ירושלים הנמשך בין הערים הרצליה ור –ממזרח  

 שכונת גן רש"ל בעיר הרצליה. –מדרום  

 

 :האיחוד וחלוקההכלולות במתחם החלקות  פירוטלהלן  4.4

 

 חלקי חלקות חלקות בשלמות גוש

7650 45-46 ,249  19 ,22  ,26-28  ,

35  ,250 

 

 

 .חקלאיות ברובןחלקות  ןהחלקות הכלולות בתחום האיחוד וחלוקה הינ 4.5

ברזל לרכבת במרכז תשתית להתקנת מסילת  הכוללת 531וואי כביש כלולות בתחום תחלק מהחלקות  

 הכביש.

שנבנו ללא  נוספים ומבניםבבניה קלה חלק מהחלקות החקלאיות במתחם כוללות מבנים חקלאיים  

 היתרים.
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 המקומית: מאתר הועדה  2015להלן תצ"א של מתחם התכנית משנת  4.6

 

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות



 שמאי מקרקעין ויועצי נדל"ן –בע"מ  אחיקם ביתן ושות'
 

- 6 - 

 

 

 

 תכנון .5

 

 א' 1/1/תכנית רע 5.1

 

 .31.10.68מיום  1482התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ.  5.1.1

 

 במסגרת תכנית זו סווגו החלקות באזור חקלאי. 5.1.2

 בחלק מהחלקות סומנו דרכים חדשות ו/או קיימות.  

  

 

 3/ת/מ/מ 2.5

 

 .31.1.82ום מי 2798התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ.  5.2.1

 

נקבע כי הבניה ו/או השימוש בקרקע המסווגת כקרקע חקלאית יהיו קשורים  3/עפ"י ת/מ/מ 5.2.2

במישרין ליצור חקלאי וכי בכל בקשה להיתר בניה בקרקע שהוכרזה כקרקע חקלאית וחלה על 

ה זולת אם ניתן אישור של הוועד לא יינתן היתרהקרקע תכנית שאושרה לפני ההכרזה האמורה, 

 לשמירת קרקע חקלאית.
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 2000/תכנית רע 3.5

 

 .8.11.90מיום  3813התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ.  5.3.1

 

ראשיות  יםכדרל . מקצת החלקות סווגוור חקלאיחטיבת הקרקע באז הבמסגרת תכנית זו סווג 5.3.2

 חקלאיות. ולדרכים

 זו הן כדלהלן:תכנית זכויות הבניה שניתנו במסגרת  

 מ"ר. 10,000 -גרש מינימלי שטח מ 

 הבניה תיועד לייצור חקלאי ותאושר עפ"י תכנית הגשה בוועדה המקומית. 

 

 התכליות והשימושים שהותרו באזור חקלאי הם: 5.3.3

לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול  ,בניה או שימוש בקרקע הדרושים במישרין לייצור חקלאי 

ם המשמשים לגידול בעלי חיים באזור חקלאי אלא אם בעלי חיים. לא ינתן היתר בניה למבני

 הובטח כי האתר מרוחק מאזור מגורים קיים או מתוכנן כל שהוא.

 

 להלן תשריט המתחם מתוך התכנית:  5.3.4
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 21שינוי מס'  3תמ"מ  5.4

 

 .12.11.03מיום  5236פורסמה למתן תוקף בי.פ התכנית  5.4.1

 

 .531ודרך בינעירונית  עירוני פיתוחור חטיבת הקרקע באז הבמסגרת תכנית זו סווג 5.4.2

 

 

 531מסילת השרון ודרך מס'  – 15תת"ל/ 5.5

 

 . 13.12.2007מיום  5749דבר אישור התכנית פורסם בי.פ.  5.5.1

 

  -מטרות התוכנית כפי שנקבעו בתקנון התוכנית 5.5.2

 

ילת השרון(, המאושרת קביעת הוראות מפורטות בדבר התוויה של מסילת ברזל )מס א.

, בקטע שבין תחנת סוקולוב בכפר סבא לבין התחברותה עם מסילת 23לתמ"א  12בשינוי 

והוראות בדבר תוספת מסילות לאורך התוואי הקיים של מסילת החוף בקטע בין  החוף;

 שפון. יתחנת האוניברסיטה בתל אביב לבין אזור ר

 

על שינוייה,  3( המאושרת בתמ"א/531ס' קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך )כביש מ .ב

( המאושרת 20בקטע שבין מחלף מלל לבין מחלף שמריהו מזרח, ודרך )כביש מס' 

מצפון  2על שינוייה בקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים לבין חיבורה עם כביש  3בתמ"א/

 לקיבוץ שפיים, כולל מחלף שפיים.

 

רעננה לבין שפיים, כולל מחלף במפגשה  קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית בין ג.

,  ומערכת דרכים מקומית ברעננה 2ומחלף שפיים במפגש עם דרך מס'  20עם דרך מס' 

 לפיזור התנועה ממחלף חן ואליו.

 

ייעוד שטחים למסילת ברזל, לדרך, לדרך חקלאית, לשטח משולב לדרך ולשיקום נופי,  ד.

ופי, לשביל, לשטח לעבודות עפר זמניות לנחל, לשטח ציבורי פתוח , לשטח לפיתוח נ

 ולחניון,  וקביעת הוראות לגבי יעודים אלה.

 

 קביעת אמצעים להגנה על הסביבה. ה.

 

 קביעת אופן שיקומה של מסילה מבוטלת. ו.

 

 הטלת מגבלות בניה על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית. ז.
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ות להעלאת נוסעים ולהורדתם, לדרך, קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למסילת הברזל, לתחנ ח.

 למבני הדרך ולמתקניה, לרבות פיתוח ושיקום נופי וסביבתי.

 

 הסדרת מפגשים בין מסילות ברזל לבין דרכים. ט.

 

 קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם. י.

 

 קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע . יא.

 

לתקנון התכנית נקבע כי מקרקעין הכלולים בתכנית זו אשר יכללו בתכניות  6.4במסגרת סעיף  5.5.3

חדשה, לאחר אישורה של תכנית זו, יוערכו בטבלאות האיזון של תכניות האיחוד  איחוד וחלוקה

והחלוקה על פי ייעודם בטרם אישור תכנית זו או בטרם אישורה של תכנית קודמת המתייחסת 

 .531לדרך 

 

 טע הרלוונטי מתוך תשריט התכנית הכולל את המתחם הנדון: להלן הק 5.5.4
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 רעננהכוללנית תכנית מתאר  – 3000תכנית רע/ 6.5

 

 . 30.3.2016מיום  7237דבר אישורה של התכנית פורסם בי.פ.  5.6.1

 

 .2035עד לשנת  רעננההתכנון לפיתוח העיר עקרונות קביעת מטרת התכנית  5.6.2

 תכנית זו.תוכניות מתאר מקומיות ללא צורך בשינוי אישור להקניית כלים וכן  

מתחמי תכנון הכוללים מתחמים למגורים, למע"ר,  10–לבמסגרת התכנית חולקה העיר  5.6.3

 כמפורט בתשריט מתחמי התכנון ויעודי הקרקע. אזור חקלאי לתעסוקה, לנופש מטרופוליני ול

משנה את המצב התכנוני הקיים היום. ייעודי אינה הכוללנית הגדרת המתחמים בתכנית המתאר  

הבניה ואופייה יוכלו להשתנות במסגרת תכניות  פי, היקם המותרים בהשימושיהוהקרקע 

 מכוחה של תכנית זו.  אושרומפורטות אשר י

מתחמי בתשריט  115 – 101מסומנים במספרים הההתייחסות כמו כן, סווגה העיר לאזורי  

רי ההתייחסות מאפשרים בחינה מרחבית של תכניות מפורטות עודי הקרקע. אזוהתכנון וי

 והשתלבותן בסביבה הסמוכה להן. 

 25בנוסף לאמור בסעיף בתשריט.  7מתחם מס'  – במתחם התעסוקה המערביסווגה  המתחם 5.6.4

 יחולו על תכנית מקומית במתחם התעסוקה המערבי ההוראות הבאות:תקנון התכנית ל

 

 סוקה המערבי יותרו השימושים הבאים, כולם או מקצתם:במתחם התע - שימושים 

 

 . 1משרדים ותעסוקה  –שימושים ראשיים  א.

 

מסך  15%ובלבד שלא יעלו על  מתח"מ ומלונאות ,2 –ו  1מסחר  –שימושים משניים  ב.

 זכויות הבניה הכוללות למתחם.  

 

זכויות מגרש ובו רק  מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית הכוללת - מגרש לשימושים משניים ג.

זכויות הבניה לשימושים משניים בכפוף לכך שהיקף בניה מעל מפלס הכניסה הקובעת 

בו מצוי לשימושים המשניים באזור ההתייחסות הכוללות מעל מפלס הכניסה הקובעת 

לשימושים  זכויות הבניה הכוללות מעל מפלס הכניסה הקובעתהמגרש לא יעלה על 

  . ב' לעיל. 28.1כאמור בס' משניים 
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 במתחם זה: זכויות הבניה הכוללות מעל מפלס הכניסה הקובעת המותרות  - זכויות בניה 5.6.5

 

 מפלס הכניסה הקובעתמעל זכויות בניה כוללות מותרות  גודל מגרש

  מפלס הכניסה הקובעתזכויות בניה כוללות מעל  250% עד דונם 0.5עד 

  מעל מפלס הכניסה הקובעתזכויות בניה כוללות  300%עד  דונם 1.5דונם עד  0.5בין 

 מעל מפלס הכניסה הקובעתזכויות בניה כוללות  400%עד  דונם 1.5במגרש ששטחו מעל 

 

 קומות. 10גובה הבניה לא יעלה על  - גובה 

 תכנית תכלול הוראות עיצוב כמוגדר בנספח העיצוב העירוני.ה 

תוח קומת הקרקע בזיקה לרחוב, שיחייבו, במידת האפשר, את התכנית תכלול הוראות לפי 

 פיתוח השטח כהמשכי ונגיש למדרכה ויצירת גישה ישירה להולכי רגל למבנה מהרחוב.

 תכנית הכוללת מלונאות בתחומה תוכן בהתאם לתקני משרד התיירות כפי שיעודכנו מעת לעת.  

 

 : 3000ט רע/להלן הקטע הרלוונטי של המתחם הנדון בתשרי 5.6.6
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 0376467-416מס'  תכנית מוצעת – 2021מק/תכנית רע/ 7.5

 

אזור תעסוקה  – 2021מק//רע - 416-0376467תכנית מס'  –במסגרת התכנית מושא השומה  5.7.1

 כלהלן: מוצע  רעננה,

 

 יעוד תעסוקה ומסחר ודרך מוצעת.ל תקרקע חקלאימיעוד  שינוי ♦

 ותכליות מותרות לכל יעוד קביעת שימושים ♦

 קביעת זכויות והוראות בניה לכל יעוד ♦

 התוויית דרכים חדשות ♦

 קביעת הוראות לפיתוח שטח והנחיות סביבתיות ♦

 

 בלוח ההקצאות הרצ"ב. כמפורטהשטחים העיקריים לבניה ו שטחי החלקות, שטח המגרשים 5.7.2
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 עקרונות השומה .6

 

( לחוק 2) 122 -( ו1) 122שומה הינו עפ"י האמור בהילכת אירני ועפ"י סע' העיקרון המנחה לצורך ה 6.1

 התכנון והבניה:

 

 כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב ככל האפשר למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה. (1)

 

שוויו של המגרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים שנוצרו ע"י  (2)

, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל ההקצאה ביחס לשוויים של החלוקה, יהיה

 סך כל המגרשים הקודמים.

 

( שנוסחו הובא לעיל, מחייב לבסס את הקצאת המגרשים, במסגרת חלוקה חדשה, ככל 2) 122סע'  6.2

 האפשר על משוואה כדלהלן:

 

 המצב לאחר החלוקה  המצב לפי החלוקה 

 

 שווי כל מגרש תמורה בנפרד שווי כל מגרש בנפרד 

 ----------------------     = ------------------------------ 

 שווי כל מגרשי התמורה  שווי כל המגרשים 

 

החייבת בהיטל השבחה ביחס לתכניות  3000רע/ המצב התכנוני לפנילפי  – שווי יחסי במצב הקודם 6.3

 .שקדמו לה

 

בהתאם ליעודים שנקבעו בתכנית חקלאיים ולא בוסס על ערכי שווי משווי הקרקע במצב הקודם  6.3.1

, השווי 3000. למען הסר ספק חל חיוב בהיטל השבחה לתכנית רע/3000כוללנית רע/מתאר 

 .משקף שווי חקלאיהמופיע בטבלה 

 

במתחם זה, היטל בכל החלקות  3000עלי להטעים כי טרם שולם היטל ההשבחה לתכנית רע/ 6.3.2

 יגבה על פי הלכת "פמיני".ההשבחה י

ייגבה היטל  2021רע/מק/עבור תכנית  ,3000לתכנית רע/ עיקר ההשבחה תחושבמטבע הדברים,  

  .למלוא ההשבחה הנובעת מההפשרה משלים

 

החלטת הועדה המחוזית מחוז חישוב השווי הקודם לכל חלקה בתכנית זו נערך בהתבסס על  6.3.3

ניתן /ב' כי 2012בה נקבע ביחס לתכנית רע/ 01.12.2014מיום  2014019מרכז בישיבה מספר 

הדרכים ומסילות הברזל בשווי זהה  לחישוב שווי המצב הקודם שלבהתאם  תכנית זו לקדם

 לשווי למתחם לתכנון לבניה חדשה )"חקלאי"(.
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בחלק מהחלקות בתכנית הוגשו תביעות לפיצויי הפקעה ו/או ירידת ערך ואף מונו בחלק מהן  6.3.4

 שמאים מייעצים. ראו בנספח עקרונות חישוב השווי הנכנס של חלקות אלה. 

 

  .מ"ר₪/ 1,000 לפי חושב  3000תכנית רע/ללא השפעת  שווי מ"ר קרקע חקלאית 6.3.5

 60%הובאו בחשבון במקדם שווי של  2000חלקות אשר סומנו כדרכים חקלאיות בתכנית רע/ 

 משטח חקלאי.

 

מתוך שמירה על עיקרון השוויון על גבי החלקות השונות והקיים וי הנטוע לא הובא בחשבון שו 6.3.6

 וכן בשל התלות ההדדית של החלקות.

 

מתוך השווי הכולל של כל החלקות המשתתפות באיחוד נתקבל של כל חלקה  השווי היחסי  6.3.7

 , כל החלקות המפורטות במצב הקודם בטבלה מקבלותובחלוקה החדשה עפ"י התכנון הקיים

 .ין היחסייהקצאה עפ"י שוו

 

 שהועברה לעיוני ע"י עורך התכנית.  אנליטיתהשטח הנכנס בתכנית מבוסס על מדידה  6.3.8

 

 שווי יחסי במצב החדש 6.4

 

 , כמפורט בטבלאות ההקצאה.תעסוקה ומסחרהחדש הינו כמגרשים ביעוד  הקרקע במצבשווי  6.4.1

 

 .עיקרי ש"ח/מ"ר 2,400שב לפי שווי של לתעסוקה )ממוצע( חורקע שווי מ"ר מבונה ק 

 .עיקרי מ"ר₪ /  5,000שווי מ"ר מבונה קרקע למסחר )ממוצע( 

 בטבלה הבאה עסקאות ההשוואה לשווי החדש: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0.5; שטחי שירות מקדם 1: השווי הנ"ל כולל שטח בניה כולל אקוויוולנטי של עיקרי מקדם הערה *

* 
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תמכים על שומות מכרעות בעיר רעננה לשטחי מסחר באזורים תעסוקה בנוסף, ערכי השווי מס 

 . 7657בגוש  2ובמיוחד הכרעתו של השמאי בועז קוט בחלקה 

 

 מסחר כחצר.מ"ר מבונה למשווי  30%מקדם של  נקבעלמגרשי הש.פ.פ  6.4.2

    

 למסחר. 30%-כ לפי תכסית שלבקומת הקרקע בלבד שטחי המסחר נקבעו עפ"י הוראות התב"ע   6.4.3

 

 וביחס לשטח המגרש. 3000ההקצאה בכל מגרש ביחס להוראות תכנית רע/ 6.4.4

 

באיחוד  יםהמשתתפ מגרשיםמתוך השווי הכולל של כל הנתקבל  מגרששל כל  השווי היחסי  6.4.5

 .חדשובחלוקה החדשה עפ"י התכנון ה

 

 הובא בחשבון המצב השורר כיום בשוק המקרקעין. 6.5

 

 

 סיכום .7

 

נספח לחוות הדעת, תחשיבנו ה הרצ"ב כיל ובכפוף לטבלת האיזון וההקצאבשים לב ובכפוף לכל האמור לע 

 מנחים אותנו לכלל דעה כי בהקצאה האמורה נשמר האיזון בין החלקות ולכן לא נוצרו תשלומי איזון.

 .לוחות האיזון נערכו תוך שימוש בתוכנת אקסל 

 

)פרומיל( כאשר הדיוק בתחשיבים הפנימיים הוא ברמת דיוק ±  0.001ברמת דיוק של  מוצגיםלוחות האיזון  

 יותר. הגבוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : לוח איזון והקצאותלוטה

 

24.8.2017 

7650 
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 חישוב שווי נכנס בחלקות בהן הוגשו תביעות –נספח  

 

  249+  46 ותחלק 

  

 . לדרךתבעו בשלמות פיצויים עבור ההפקעה  249-ו 46בעלי חלקות  

 במסגרת הליך התביעה ניתנה החלטתו של השמאי המייעץ מר עאטף עאלם ולפיכך נקבע כדלקמן:  

 

 שווי חדש לשטח המסומן כדרך נקבע שווי אפס.  

 משטח חקלאי בסביבה.  95%שטח חקלאי צמוד לכביש לפי שווי של  

 משטח חקלאי בסביבה.  85%לפי שווי של שטח במגבלות בניה  

הפעלת כפי שקבע השמאי עאטף ללא  0.95כל השטח החקלאי הנכנס לתכנית לפי מקדם בלוח האיזון חושב  

 . (מאחר ולטענתנו אין פגיעה בשטח מגבלות בניה אשר נכלל בתכנית חדשה) מגבלות בניהבשטח ל המקדם

 

  –חישוב שווי השטח החקלאי הכלול בתכנית במצב הנכנס  

 ש"ח 2,594,450 =שח/מ"ר  X 0.95 X 1,000מ"ר  2,731  - 46חלקה  

 ש"ח 12,862,050 =שח/מ"ר  X 0.95 X 1,000מ"ר   13,539  - 249חלקה  
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1'עמוד מסאזור התעסוקה רעננה מערב - 2021/מק/רע -  416-0376467' תכנית מס- איחוד וחלוקה  ללא הסכמה 

ן"שמאי מקרקעין ויועצי נדל- מ "בע' אחיקם ביתן ושות

בעלבעל שווישווי שטחשטחייעודחלקיםשטח'מסשווישווי מקדםשטח ייעודהחלקיםשעבודים' מסשםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותהמגרשמיוחסבבעלותאו זכויותזהותמהחלקההחלקהחלקהגושד"מס

ישלםיקבלעיקריעיקרימצבייעודלבעליםאואחרותאוהכלולהרשום

( ר"במ יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי במצבבמצבבזכויותהרשומים' מסחוכריםהבעליםבחלוקה(

מסחרתעסוקהנכנסנכנסעל תאגידהחדשה 

( ר"במ -%ביוצאהמוקצה-%בר"מסופיארעיהתמורה-%בנכנס-%בהחלקהרשומיםהרשום(

דרךמדינת ישראל      1,902      1765041912,725

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            98חקלאי103495345144/6501.44%מרדכי אברהם      4,897      2765035813,946

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            451078645144/6501.44%98מרדכי רבקה3

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          672961045144/13002.88%196רביב אנדרי4

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          45144/13002.88%196הערה על מינוי אפוטרופוס7215933חן אברהם5

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            516170645144/6501.44%98גורסקי לאה6

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            38078745144/6501.44%98גורסקי נתן7

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          13299145144/13002.88%196מצקין צפורה8

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          645855945144/13002.88%196פלאם משה9

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          45144/13002.88%196לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע6849349שיטרית ניסים10

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          302302145144/13002.88%196דוד מרי11

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          18341445144/13002.88%196אהרוני צבי12

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            304945645144/6501.44%98גואטה ענת13

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            765137345144/6501.44%98גואטה שלום14

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            518698645144/6501.44%98וושניצה אברהם15

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            515759045144/6501.44%98אמריו משה16

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          683990245144/13002.88%196שיטרית דוד17

2052284מוקטרן חסין18

126סעיף - הערת אזהרה 

0.42%           0.42%4.7%1,179,930₪          391,578₪          45144/26005.76%392לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          685739845144/13002.88%196כהן הרצל19

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            12645144/6501.44%98סעיף - הערת אזהרה 4498666לויים יששכר20

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            12645144/6501.44%98סעיף - הערת אזהרה 1302389לויים סולי21

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            45144/6501.44%98לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע5072545ליניקובסקי צבי22

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            5226116/145144/6501.44%98קצנברג יעל23

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            503946745144/6501.44%98בכר יוסף24

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            520294745144/6501.44%98בכר עזרא25

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            49862645144/6501.44%98פרץ אהובה26

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            52147445144/6501.44%98פרץ חיים27

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          684935045144/13002.88%196שיטרית קלוד28

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            4/75514445144/6501.44%98מועלם כרמלה29

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          46307845144/13002.88%196שושני משה30

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            82804245144/6501.44%98אל מריאן-בר31

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            45144/6501.44%98לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע6753661אל יעקב-בר32

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            83161845144/6501.44%98ברוק יעקב33

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            414395945144/6501.44%98ברוק יונה34

0.05%              0.05%0.5%131,002₪            43,475₪            414395967716/4330.64%43בשן אפריים35

0.09%              0.09%1.0%262,005₪            86,950₪            22706933858/4331.28%87בשן אפריים36

0.16%              0.16%1.9%465,013₪          154,322₪          5272506-667716/15372.27%154אייזנשטיין שלומית37

0.16%              0.16%1.9%465,013₪          154,322₪          547599367716/15372.27%154רובנר ניר38

0.16%              0.16%1.9%465,013₪          154,322₪          566116367716/15372.27%154רובנר רן39

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          7369313745144/13002.88%196שושני רמי40

KBN83125745144/10002.22%151          150,607₪          0.16%1.8%453,819₪              0.16%דרכון שירצקי ארטורו41

0.21%              0.21%2.4%589,965₪          195,789₪          31378736845144/13002.88%196יישכריאן רחמטוללה42

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            4272641445144/6501.44%98שושני אסתר43

0.10%              0.10%1.2%294,982₪            97,895₪            736931445144/6501.44%98שושני שחר44

0.12%              0.12%1.4%349,441₪          115,967₪          229984962052/351.71%116רבינוביץ רז45

0.05%              0.05%0.6%145,222₪            48,194₪            3862365822572/1600.71%48מעתוק נסים ניר46

0.05%              0.05%0.6%145,222₪            48,194₪            2376757722572/1600.71%48חסון משה47

0.05%              0.05%0.6%145,222₪            48,194₪            2537587422572/1600.71%48שני אמיר48

311145056ברנשטיין תומר49

128סעיף - הערה על צורך בהסכמה 

0.03%                0.03%0.3%77,149₪            25,603₪            22572/850.38%26ת"ש לענייני משפחה פ"צו עקול לטובת בימ

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5638464790288/3250.36%24גטניו ניצה50

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5734530890288/3250.36%24אלפיה דורית51

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5968943090288/3250.36%24בן ארי איריס52

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            2423507990288/3250.36%24זאבי שי53

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5638464790288/3250.36%24גטניו ניצה54

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5734530890288/3250.36%24אלפיה דורית55

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5968943090288/3250.36%24בן ארי איריס56

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            2423507990288/3250.36%24זאבי שי57

0.02%                0.02%0.3%65,652₪            21,788₪            2788642367716/2170.32%22בכר חיים58

0.02%                0.02%0.3%65,652₪            21,788₪            2527297267716/2170.32%22בכר אייל59

0.02%                0.02%0.3%65,652₪            21,788₪            3493641967716/2170.32%22בכר רון60

0.03%                0.03%0.3%77,149₪            25,603₪            2537587422572/850.38%26שני אמיר61

0.04%              0.04%0.5%113,455₪            37,652₪            3296024722572/1250.55%38שהדי אורן62

0.04%              0.04%0.5%113,455₪            37,652₪            4033756022572/1250.55%38שהדי אייל63

0.13%              0.13%1.4%363,055₪          120,486₪          546957545643/1001.77%120סיגלר משה64

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5058721190288/3250.36%24קראים יפה65

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5153431190288/3250.36%24שגיא הרצל66

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5354394890288/3250.36%24שגיא יצחק67

0.03%                0.03%0.3%73,746₪            24,474₪            5424783890288/3250.36%24עייש נגה68

      ₪-      ₪-7.23%         697275120,487,208₪תעסוקה ומסחר81.7%         7.23%1083,139       6,799,000₪       6,799חקלאי100.00%      696,799

9824/08/2017אחיקם ביתן

תאריךמספר רישיוןחתימת השמאישם שמאי המקרקעין

בזכויות

בשבר פשוט

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

החלקה' מס

המוקצה

החלקים

בבעלות

או

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות



2'עמוד מסאזור התעסוקה רעננה מערב - 2021/מק/רע -  416-0376467' תכנית מס- איחוד וחלוקה  ללא הסכמה 

ן"שמאי מקרקעין ויועצי נדל- מ "בע' אחיקם ביתן ושות

בעלבעל שווישווי שטחשטחייעודחלקיםשטח'מסשווישווי מקדםשטח ייעודהחלקיםשעבודים' מסשםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותהמגרשמיוחסבבעלותאו זכויותזהותמהחלקההחלקהחלקהגושד"מס

ישלםיקבלעיקריעיקרימצבייעודלבעליםאואחרותאוהכלולהרשום

( ר"במ יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי במצבבמצבבזכויותהרשומים' מסחוכריםהבעליםבחלוקה(

מסחרתעסוקהנכנסנכנסעל תאגידהחדשה 

( ר"במ -%ביוצאהמוקצה-%בר"מסופיארעיהתמורה-%בנכנס-%בהחלקהרשומיםהרשום(

0.32%              0.32%2.88%912,110₪          302,683₪     302.68חקלאי23121/6662.88%לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע184520רבה אברהם    10,508      7076502223,121

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          227,239₪     41262323121/5002.16%227.24האוסמן אלישע71

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          227,239₪     506633523121/5002.16%227.24האוסמן מרים72

0.72%           0.72%6.49%2,054,301₪          13095723121/15006.5%681.71792681,718₪דוברובסקי יוסף73

0.72%           0.72%6.49%2,054,301₪          13095823121/15006.5%681.71792681,718₪דוברובסקי שלמה74

0.72%           0.72%6.49%2,054,301₪          13095623121/15006.5%681.71792681,718₪שרייבר לאה75

0.48%           0.48%4.33%1,369,534₪          630686123121/10004.3%454.47861454,479₪ריאהי אנט76

0.48%           0.48%4.33%1,369,534₪          59049123121/10004.3%454.47861454,479₪ריאהי רוברט77

1.45%           1.45%12.98%4,108,603₪       507005823121/300013.0%1363.43581,363,436₪ויינבויים ישראל אברהם78

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          73539623121/5002.2%227.23931227,239₪דימונד צילה79

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          73539723121/5002.2%227.23931227,239₪וינבויים דורית80

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          40077623121/5002.2%227.23931227,239₪חן ניסן81

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          77949523121/5002.2%227.23931227,239₪חן חווה82

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          562047823121/5002.2%227.23931227,239₪בן ציון יגאל83

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          518710123121/5002.2%227.23931227,239₪מקמל יצחק84

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          6713923121/5002.2%227.23931227,239₪טיליוף יוסף85

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          72845023121/5002.2%227.23931227,239₪טיליוף בת שבע86

93fh3695123121/10004.3%454.47861454,479₪          0.48%4.33%1,369,534₪           0.48%להר סרי דבורה מרטין87

0.08%              0.08%0.72%228,256₪            31676585869363/5000.7%75.74643575,746₪שמעוני הנרייט88

0.08%              0.08%0.72%228,256₪            31676584169363/5000.7%75.74643575,746₪שמעוני איטרו89

0.08%              0.08%0.72%228,256₪            69363/5000.7%75.74643575,746₪לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע81288שמעוני אוליביה אלי90

03rc7351046242/22424.8%509.47052509,471₪          0.54%4.85%1,535,248₪           0.54%אמויאל ישראל91

0.48%           0.48%4.33%1,369,534₪          3295109723121/10004.3%454.47861454,479₪(עמית)אש מימון -הר92

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          13095623121/5002.2%227.23931227,239₪שרייבר לאה93

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          13095723121/5002.2%227.23931227,239₪דוברובסקי יוסף94

0.24%              0.24%2.16%684,767₪          13095823121/5002.2%227.23931227,239₪דוברובסקי שלמה95

0.12%              0.12%1.08%342,384₪          5790147223121/2501.1%113.61965113,620₪זכריה יאיר96

0.12%              0.12%1.08%342,384₪          2362854823121/2501.1%113.61965113,620₪זכריה נצחי97

0.32%              0.32%2.88%913,479₪          51447193723121/6672.9%303.13723303,137₪מ" בע10תהילינס 98

0.03%                0.03%0.27%85,596₪            11910536231210/6250.3%28.40491328,405₪שטיינברג אורי99

0.03%                0.03%0.27%85,596₪            32914285231210/6250.3%28.40491328,405₪שטיינברג ליאת חנה100

0.03%                0.03%0.27%85,596₪            24657181231210/6250.3%28.40491328,405₪שמואליי יניב101

0.03%                0.03%0.27%85,596₪            25213372231210/6250.3%28.40491328,405₪שמואלי גבי חגית102

0.06%              0.06%0.54%171,192₪            313654360231210/12500.5%56.80982756,810₪מיגדל כהן שרה103

0.06%              0.06%0.54%171,192₪            27865633231210/12500.5%56.80982756,810₪כהן אופיר104

0.03%                0.03%0.27%85,596₪            24929994231210/6250.3%28.40491328,405₪גור יעקב105

0.03%                0.03%0.27%85,596₪            29401973231210/6250.3%28.40491328,405₪גור זהבי ענת106

0.06%              0.06%0.54%171,192₪            6484844231210/12500.5%56.80982756,810₪זהבי אליעזר107

0.06%              0.06%0.54%171,192₪            56466881231210/12500.5%56.80982756,810₪אליאס ענת108

0.06%              0.06%0.54%171,192₪            22498109231210/12500.5%56.80982756,810₪ששון מזרחי איבון109

0.32%              0.32%2.88%913,479₪          23121/6672.9%303.13723303,137₪לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע69759140דבש אודט110

      ₪-      ₪-11.17%         10600124531,665,000₪תעסוקה ומסחר100.0%         11.17%1074,224     10,508,000₪חקלאי100.0%    11110,508

0.61%           0.61%7.81%1,724,125₪          572,441₪     572.44חקלאי3087/1254.0%לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע1042158כהן ירון    14,137      11276502618,522

0.61%           0.61%7.81%1,724,125₪          572,441₪     572.44חקלאי413627163087/1254.0%כהן יפת113

0.41%           0.41%5.21%1,149,416₪          381,627₪     381.63חקלאי5668585218522/5002.7%דראי שלמה114

0.63%           0.63%8.04%1,774,124₪          589,042₪     589.04חקלאי48/24.2%לבקוביץ מרים115

51353928חברון משה116

לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע

0.41%           0.41%5.21%1,149,416₪          381,627₪     381.63חקלאי18522/5002.7%ש השלום"פ תל אביב ולבימ"הוצל- צו עקול 

0.41%           0.41%5.21%1,149,416₪          381,627₪     381.63חקלאי5798365218522/5002.7%חתוכה שלום117

0.23%              0.23%3.01%665,297₪          220,891₪     220.89חקלאי5502712264/11.6%עוזרי יונתן118

0.23%              0.23%3.01%665,297₪          220,891₪     220.89חקלאי5925268464/11.6%עוזרי מאירה119

3.53%         339037310,001,215₪תעסוקה ומסחר45.32%         3.53%1112,820כ הקצאה"סה120

0.41%           0.41%6.37%1,150,634₪          381,627₪     381.63חקלאי694672159261/2502.7%כהן בצלאל121

0.47%           0.47%7.38%1,332,003₪          441,781₪     441.78חקלאי5291607964/23.1%נורי הרצל122

0.47%           0.47%7.38%1,332,003₪          441,781₪     441.78חקלאי5587305364/23.1%נורי דניאלה123

0.31%              0.31%4.92%888,002₪          294,521₪     294.52חקלאי506250648/12.1%וגנר מאשא מיכל124

0.31%              0.31%4.92%888,002₪          294,521₪     294.52חקלאי655201348/12.1%שטרוסברג מרסל ויקטור125

0.41%           0.41%6.37%1,150,634₪          381,627₪     381.63חקלאי2704039318522/5002.7%דהן רפאל126

0.24%              0.24%3.82%690,380₪          228,976₪     228.98חקלאי87871293087/501.6%הוד צבי127

0.24%              0.24%3.82%690,380₪          228,976₪     228.98חקלאי510967173087/501.6%הוד דינה128

0.41%           0.41%6.37%1,150,634₪          381,627₪     381.63חקלאי12618522/5002.7%סעיף - הערת אזהרה 52244126שאלתיאל רוז129

0.20%              0.20%3.19%575,317₪          190,814₪     190.81חקלאי502543918522/2501.3%מיכאל יום טוב130

0.20%              0.20%3.19%575,317₪          190,814₪     190.81חקלאי5804417318522/2501.3%מיכאל אילנה131

0.20%              0.20%3.19%575,317₪          190,814₪     190.81חקלאי427040499261/1251.3%מזוז דב132

0.20%              0.20%3.19%575,317₪          190,814₪     190.81חקלאי1073903159261/1251.3%מזוז לואיז133

0.20%              0.20%3.19%575,317₪          190,814₪     190.81חקלאי226700418522/2501.3%לוי תמר134

0.20%              0.20%3.19%575,317₪          190,814₪     190.81חקלאי5611162818522/2501.3%לוי רענן135

0.42%           0.42%6.56%1,184,003₪          392,694₪     392.69חקלאי6508852836/12.8%גרשון ריטה136

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי3624401072/11.4%לין טל137

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי4342069472/11.4%לין רן138

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי30064800372/11.4%לין אור139

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי3957171672/11.4%דרורי דורון140

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי4249622472/11.4%דרורי מרדכי141

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי5196465872/11.4%דרורי פלורה142

0.21%              0.21%3.28%592,001₪          196,347₪     196.35חקלאי2793679872/11.4%פריאל פולק גליה143

6.37%         612667018,052,587₪תעסוקה ומסחר100.0%         6.37%1022,308כ הקצאה"סה144

0.94%           0.94%18.30%2,661,274₪          883,563₪     883.56חקלאי471204170816/16.3%טסלר אניטה145

0.94%           0.94%18.30%2,661,274₪          883,563₪     883.56חקלאי461227169416/16.3%טסלר ברנהרד146

147villiam savit48/12.1%0.31%              0.31%6.10%887,091₪          294,521₪     294.52חקלאי

148sajovits paul 0.31%              0.31%6.10%887,091₪          294,521₪     294.52חקלאי28868968448/12.1%ד

0.41%           0.41%7.90%1,149,454₪          381,627₪     381.63חקלאי1269261/2502.7%סעיף - תיקון הערת אזהרה 30534184רובין דינה149

0.41%           0.41%7.90%1,149,454₪          381,627₪     381.63חקלאי1269261/2502.7%סעיף - תיקון הערת אזהרה 3053420רובין יצחק150

0.61%           0.61%11.85%1,724,182₪          572,441₪     572.44חקלאי547698618522/7504.0%מורד אפרים151

0.01%                0.01%0.17%25,288₪              8,396₪         8.40חקלאי12618522/110.1%סעיף - הערת אזהרה 511331894מ"אילן מנדלסון נכסים ובניה בע152

0.32%              0.32%6.32%919,563₪          305,302₪     305.30חקלאי542765918522/4002.2%דיין אברהם153

0.20%              0.20%3.95%574,727₪          190,814₪     190.81חקלאי225253499261/1251.3%פלח סמדר154

0.20%              0.20%3.95%574,727₪          190,814₪     190.81חקלאי228665459261/1251.3%בן עמי רפי155

0.47%           0.47%9.15%1,330,637₪          441,781₪     441.78חקלאי20123399332/13.1%שרייבר סבטלנה156

5.13%         494453614,544,764₪תעסוקה ומסחר100.0%         5.13%1101,861כ הקצאה"סה157

      ₪-      ₪-15.03%         14459.89542,598,566₪כ"סה15.03%     100.0%14,137,000₪    15814,137

9824/08/2017אחיקם ביתן

תאריךמספר רישיוןחתימת השמאישם שמאי המקרקעין

המוקצהבבעלות

או

בזכויות

בשבר פשוט

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

החלקה' מסהחלקים

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות



3'עמוד מסאזור התעסוקה רעננה מערב - 2021/מק/רע -  416-0376467' תכנית מס- איחוד וחלוקה  ללא הסכמה 

ן"שמאי מקרקעין ויועצי נדל- מ "בע' אחיקם ביתן ושות

בעלבעל שווישווי שטחשטחייעודחלקיםשטח'מסשווישווי מקדםשטח ייעודהחלקיםשעבודים' מסשםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותהמגרשמיוחסבבעלותאו זכויותזהותמהחלקההחלקהחלקהגושד"מס

ישלםיקבלעיקריעיקרימצבייעודלבעליםאואחרותאוהכלולהרשום

( ר"במ יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי במצבבמצבבזכויותהרשומים' מסחוכריםהבעליםבחלוקה(

מסחרתעסוקהנכנסנכנסעל תאגידהחדשה 

( ר"במ -%ביוצאהמוקצה-%בר"מסופיארעיהתמורה-%בנכנס-%בהחלקהרשומיםהרשום(

1.55%           1.55%32.1%4,396,328₪       1,458,990₪  1,458.99מגבלות בניה+ חקלאי 11278719523/852343.7%אביבה אבנירשות הפיתוח      3,342      159765036017,310

1.00%           1.00%20.7%2,837,006₪          941,505₪     941.50מגבלות בניה+ חקלאי 11278819523/550028.2%משה עמית160

1.00%           1.00%20.7%2,837,006₪          941,505₪     941.50מגבלות בניה+ חקלאי 11278919523/550028.2%אלה גלבוע161

      ₪-      ₪-3.55%         345735510,070,341₪תעסוקה ומסחר73.47%         3.55%1011,684       3,342,000₪      1623,342

1.96%           1.55%100%5,554,055₪       1,456,200₪         0.60  2,427.00דרך חקלאית1/1100.0%עירית רעננה      2,427        16376503682,427

0.07%            63,000₪         0.60     105.00דרך1/1100.0%מדינת ישראל         105      164765041912,725

0.29%          273,600₪         0.60     456.00דרך1/1100.0%מדינת ישראל         456      165765041742,948

0.05%            50,400₪         0.60       84.00שטח לתפעול מסילה1/1100.0%מדינת ישראל           84           1667650416199

           653701,917,396₪תעסוקה ומסחר7.65%         1671083,139

           12481283,636,659₪תעסוקה ומסחר26.53%         1681011,684

      ₪-      ₪-1.96%           5,554,055₪כ"סה1.96%       1,843,200₪      1693,072

1/1100.0%מדינת ישראל      9,855      170765041742,948

1/1100.0%מדינת ישראל      2,205        17176504159,459

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 02zc2888631875/2000.6%אבוטבול יוסף גימי      7,192        17276503627,192

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 02zc2888631875/2000.6%ימי'אביטבול יוסף ג173

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5919178331875/2000.6%אברמד איריס174

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5919178331875/2000.6%אברמד איריס175

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2295152931875/2000.6%אברמד יואב176

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2295152931875/2000.6%אברמד יואב177

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 02ye0073231875/1000.3%אברמד פרגון רחל178

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2457797531875/1000.3%אברמד שי179

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/2000.6%סעיף - הערת אזהרה 10587129אברמוב משה180

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3720951731875/2000.6%אוחיון יאיר181

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5542378431875/2000.6%אילון דן182

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5765071531875/2000.6%אלון מאיר183

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 1049986131875/2000.6%אלשפקטור בנו184

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 6858679131875/1000.3%בן שטרית מוריס185

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 6836168231875/1000.3%בן שטרית מרי186

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 6939508531875/2000.6%בנאי שלמה187

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 1684303931875/2000.6%בנאי ציפורה188

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 99be6922131875/2000.6%ברבי ארנו יוסף ישראל189

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2935390131875/2000.6%ברוק יואב190

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 290636411275/40.3%גולדינג רועי191

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 387002821275/40.3%גולדינג עדי סתיו192

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 3019039131875/1000.3%כץ יצחק193

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 6914506831875/1000.3%כץ דורה194

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 8972151275/40.3%גרניט יעקב משה195

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 9304201275/40.3%גרניט שולמית196

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 5620957031875/1000.3%דברת רות197

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 6922779131875/1000.3%דברת אהרון198

0.16%              0.16%2.1%454,366₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 67306290255/20.8%דגדוגה יצחק199

0.16%              0.16%2.1%454,366₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 5213228931875/2500.8%דדה מרדכי200

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3219095131875/2000.6%דהן ישי201

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2161600831875/2000.6%דהן ליאת202

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 32116268731875/2000.6%דהן גיי שלום203

0.14%              0.14%1.8%399,842₪          132,877₪     132.88מגבלות בניה+ חקלאי 1513954631875/2200.7%דואק אדוארדו204

0.14%              0.14%1.8%399,842₪          132,877₪     132.88מגבלות בניה+ חקלאי 1116338331875/2200.7%דואק אלברטו205

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 221476641275/40.3%דוח גלית206

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 567307731275/40.3%דוח מתיתיהו207

0.13%              0.13%1.6%363,493₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 834088731875/2000.6%דוני מרים208

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2196388931875/1000.3%דורי מירב209

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/1000.3%סעיף - הערת אזהרה 301140582דיאמנוד צבי210

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/1000.3%סעיף - הערת אזהרה 303340715טראו דוד211

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2397267231875/1000.3%דיין ורד212

0.06%              0.06%0.8%181,746₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2368481431875/1000.3%דיין גיא213

4.26%         409145012,067,962₪תעסוקה ומסחר54.68%         4.26%1112,820כ הקצאה"סה214

0.14%              0.14%1.1%400,469₪          132,877₪     132.88מגבלות בניה+ חקלאי 336962536375/440.7%טננבאום ניר215

0.16%              0.16%1.2%455,078₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 5291307631875/2500.8%כפיר אלישבע216

0.16%              0.16%1.2%455,078₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 5047170531875/2500.8%כפיר משה217

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 4031054231875/1000.3%וינשטיין עידן218

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2973991931875/1000.3%וינשטיין עמית219

0.16%              0.16%1.2%455,078₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 4346682031875/2500.8%שלם איתי220

0.16%              0.16%1.2%455,078₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 3603763831875/2500.8%שלם אריאל221

0.19%              0.19%1.5%546,094₪          181,195₪     181.20מגבלות בניה+ חקלאי 1355300331875/3000.9%שלם אדוארדו222

0.39%           0.39%3.0%1,092,187₪          362,391₪     362.39מגבלות בניה+ חקלאי 15312063931875/6001.9%קליין ססיל פראן223

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3871797131875/2000.6%שפירא נעם224

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 6973173531875/1000.3%פופובסקי אלן225

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 5201770431875/1000.3%פופובסקי מיכל226

513160622קפיטל גרופ בעמ. ה.ד227

126סעיף - הערת אזהרה 

0.27%              0.27%2.1%773,633₪          256,693₪     256.69מגבלות בניה+ חקלאי 31875/4251.3%צו עקול

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 5470594231875/1000.3%וינטראוב דב228

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 6506793631875/1000.3%אביבה-וינטראוב רוני229

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 5107387231875/1000.3%קרון צבי230

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 523707531875/1000.3%קרון אסתר231

0.16%              0.16%1.2%455,078₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 5596640231875/2500.8%פרי מיכאל232

0.16%              0.16%1.2%455,078₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 5827978731875/2500.8%פרי סימה233

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5554939831875/2000.6%רוזנפלד אירית234

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5337772731875/2000.6%רוזנפלד משה235

0.06%              0.06%0.5%182,031₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 3212400031875/1000.3%רווה אלעד236

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 01ey5074831875/2000.6%קסוטו ליאור237

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 99th5345531875/2000.6%קסוטו פטריק סימו238

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 98df9566731875/2000.6%קסוטו יואל239

0.13%              0.13%1.0%364,062₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 97rl9212731875/2000.6%וש'קסוטו אברהם ג240

      ₪-      ₪-3.43%           32753749,729,569₪תעסוקה ומסחר26.62%         3.43%1054,757כ הקצאה"סה241

9824/08/2017אחיקם ביתן

תאריךמספר רישיוןחתימת השמאישם שמאי המקרקעין

המוקצהבבעלות

או

בזכויות

בשבר פשוט

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

החלקה' מסהחלקים

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות



4'עמוד מסאזור התעסוקה רעננה מערב - 2021/מק/רע -  416-0376467' תכנית מס- איחוד וחלוקה  ללא הסכמה 

ן"שמאי מקרקעין ויועצי נדל- מ "בע' אחיקם ביתן ושות

בעלבעל שווישווי שטחשטחייעודחלקיםשטח'מסשווישווי מקדםשטח ייעודהחלקיםשעבודים' מסשםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותהמגרשמיוחסבבעלותאו זכויותזהותמהחלקההחלקהחלקהגושד"מס

ישלםיקבלעיקריעיקרימצבייעודלבעליםאואחרותאוהכלולהרשום

( ר"במ יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי במצבבמצבבזכויותהרשומים' מסחוכריםהבעליםבחלוקה(

מסחרתעסוקהנכנסנכנסעל תאגידהחדשה 

( ר"במ -%ביוצאהמוקצה-%בר"מסופיארעיהתמורה-%בנכנס-%בהחלקהרשומיםהרשום(

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 314088631875/2000.6%גרוס חנה ....362המשך חלקה 242

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 562130631875/2000.6%סימן טוב אמנון243

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3030856331875/2000.6%קידר מרים244

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3021687931875/2000.6%נגר יוני אריאל245

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2097120731875/2000.6%נגר יובל אברהם246

0.39%           0.39%3.02%1,092,425₪          362,391₪     362.39מגבלות בניה+ חקלאי 02zc256731875/6001.9%לוגסי דוד247

0.19%              0.19%1.51%546,213₪          181,195₪     181.20מגבלות בניה+ חקלאי 5839839731875/3000.9%חבר יגאל248

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 30138605831875/2000.6%חבר שמעון אריה249

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 354552231875/1000.3%שפירא שלמה250

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 1210519331875/1000.3%שפירא רחל251

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 5880411331875/1000.3%כהן יהודה252

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2494685731875/1000.3%כהן דורית253

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2783123931875/2000.6%זילבר יואב254

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 13987091031875/2000.6%פיינר  שמריהו255

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3610952831875/2000.6%וקסברג זאב256

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2900238331875/1000.3%שלום טל257

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2840196631875/1000.3%שלום דורפמן רונית258

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2253575131875/2000.6%דרורי זיו259

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3373218131875/2000.6%מוסקוביץ זאב260

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5964496331875/2000.6%רואי איתמר261

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/2000.6%סעיף - הערת אזהרה 304847709פשכצקי עדי262

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5427560731875/2000.6%טל אהוד חיים263

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 30564239931875/2000.6%פן לי264

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 31875/2000.6%לפקודת המיסים (2)(1)א11' הערה לפי סע204073621פן שי265

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2676533931875/2000.6%שטיינר אלפרד266

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 12831875/2000.6%סעיף - הערה על צורך בהסכמה 29475662כהן אמיתי267

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 5752087631875/2000.6%לינביץ עופר268

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/2000.6%סעיף - הערת אזהרה 308559681פשכצקי אלכס אלדר269

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 4042563931875/1000.3%רוקנשטיין גלעד270

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2263742531875/2000.6%מויאל חיים271

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 2864101731875/2000.6%צור אורי272

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 3327149531875/2000.6%צור אייל273

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/1000.3%סעיף - הערת אזהרה 57935330סיטרוק חיים יורם274

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 12631875/1000.3%סעיף - הערת אזהרה 24029845סיטרוק רונית275

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי 51345000731875/2000.6%מ"בניה בע (א.נ)פז 276

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 2463092331875/1000.3%פלצנר רם יעקב277

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 3217037531875/1000.3%פלצנר זרבי סיגלית278

0.08%              0.08%0.63%227,589₪            75,498₪       75.50מגבלות בניה+ חקלאי 4743246331875/1250.4%לוין יעקב279

0.08%              0.08%0.63%227,589₪            75,498₪       75.50מגבלות בניה+ חקלאי 367378731875/1250.4%שבילי יעקב משה280

0.14%              0.14%1.11%400,556₪          132,877₪     132.88מגבלות בניה+ חקלאי 1510106631875/2200.7%כהן דניאל281

0.64%           0.64%5.03%1,820,709₪          603,984₪     603.98מגבלות בניה+ חקלאי 336166335318750/100003.1%בן קמון מנדל282

0.13%              0.13%1.01%364,142₪          120,797₪     120.80מגבלות בניה+ חקלאי r00669531875/2000.6%קסוטו אליעזר נינו גי283

0.64%           0.64%5.03%1,820,709₪          603,984₪     603.98מגבלות בניה+ חקלאי 03td4386331875/10003.1% רודי מימון284

0.16%              0.16%1.26%455,177₪          150,996₪     151.00מגבלות בניה+ חקלאי 38814224255/20.8%כהן אופיר285

0.06%              0.06%0.50%182,071₪            60,398₪       60.40מגבלות בניה+ חקלאי 3212400031875/1000.3%רווה אלעד286

2.05%           2.05%16.03%5,803,510₪       1,925,200₪  1,925.20מגבלות בניה+ חקלאי 5724464230/310.0%קובי יורם287

0.54%           0.54%4.22%1,529,395₪          507,347₪     507.35מגבלות בניה+ חקלאי 5724464231875/8402.6%קובי יורם288

0.64%           0.64%5.03%1,820,709₪          603,984₪     603.98מגבלות בניה+ חקלאי 73510/03rc318750/100003.1%אמויאל ישראל289

0.64%           0.64%5.03%1,820,709₪          603,984₪     603.98מגבלות בניה+ חקלאי 153572749255/83.1%הובר שלמה290

0.66%           0.66%5.15%1,866,227₪          619,084₪     619.08מגבלות בניה+ חקלאי 15357274931875/10253.2%הובר שלמה291

1.28%           1.28%10.06%3,641,418₪       1,207,969₪  1,207.97מגבלות בניה+ חקלאי 15357274931875/20006.3%הובר שלמה292

0.65%           0.65%5.12%1,852,571₪          614,554₪     614.55מגבלות בניה+ חקלאי 001ey86660318750/101753.2%טהר אריק מוריס293

294103A2,229         100.0%1.18%           3,343,500₪פ.פ.ש

29512.77%103B4,196         100.0%11.60%         11121123632,870,400₪תעסוקה ומסחר

12.78%         36,213,900₪כ במגרש"סה12.78%כ הקצאה"סה296

      ₪-      ₪-20.47%         58,011,431₪כ"סה20.47%     100.0%19,252,000₪    29719,252

דרך1/1100.0%מדינת ישראל      1,455      298765041912,725

1.07%           1.07%14.1%3,020,634₪       1,002,444₪  1,002.44חקלאי1269/222.2%סעיף - הערת אזהרה 28138865סולומון עופר      3,056        29976503743,056

0.53%           0.53%7.0%1,495,214₪          496,210₪     496.21חקלאיde97688300/3311.0%בוקובזה פליקס אורגני300

0.43%           0.43%5.7%1,223,357₪          405,990₪     405.99חקלאי6349446-2300/279.0%סדן אבי301

1.07%           1.07%14.1%3,020,634₪       1,002,444₪  1,002.44חקלאיea7280689/222.2%ויטבון לינדה302

1.07%           1.07%14.1%3,020,634₪       1,002,444₪  1,002.44חקלאי51118470727/622.2%מ"טורבין סאפורט אינטרנשיונל בע.אס.טי303

0.64%           0.64%8.5%1,812,380₪          601,467₪     601.47חקלאי55680896300/4013.3%מוטולה רחל304

      ₪-      ₪-4.80%         461450413,592,851₪תעסוקה ומסחר63.4%         4.80%1042,722       3054,511,000₪

1.38%           1.38%18.28%3,916,175₪       1,297,225₪         0.95  1,365.50חקלאי4261912/150.0%דרוקמן שולמית      2,731        30676503762,731

1.38%           1.38%18.28%3,916,175₪       1,297,225₪         0.95  1,365.50חקלאי4212942/150.0%סלע יהודית307

      ₪-      ₪-2.76%           26592907,832,349₪תעסוקה ומסחר36.6%         2.76%1042,722       3082,594,450₪

0.18%              2.56%2.00%501,449₪       2,411,634₪         0.95  2,538.56חקלאי31173648/918.8%ברנהולץ חנה    13,539      309765040913,539

0.18%              2.56%2.00%501,449₪       2,411,634₪         0.95  2,538.56חקלאי31173848/918.8%ברנהולץ דוד310

0.18%              2.56%2.00%501,449₪       2,411,634₪         0.95  2,538.56חקלאי31173948/918.8%ברנהולץ יעל311

0.18%              2.56%2.00%501,449₪       2,411,634₪         0.95  2,538.56חקלאי31173748/918.8%ברנהולץ יחזקאל312

0.06%              0.85%0.67%167,150₪          803,878₪         0.95     846.19חקלאי31173716/16.3%ברנהולץ יחזקאל313

0.06%              0.85%0.67%167,150₪          803,878₪         0.95     846.19חקלאי311736316/16.3%ברמץ חנה314

0.06%              0.85%0.67%167,150₪          803,878₪         0.95     846.19חקלאי311738916/16.3%ברנהולץ דוד315

0.06%              0.85%0.67%167,150₪          803,878₪         0.95     846.19חקלאי311739716/16.3%ברנהולץ יעל316

0.94%           910982,674,396₪תעסוקה ומסחר10.66%         3171083,139

2.39%           31173618.75%6,762,469₪ברנהולץ חנה318

2.39%           31173818.75%6,762,469₪ברנהולץ דוד319

2.39%           31173918.75%6,762,469₪ברנהולץ יעל320

2.39%           31173718.75%6,762,469₪ברנהולץ יחזקאל321

0.80%           3117376.25%2,254,156₪ברנהולץ יחזקאל322

0.80%           31173636.25%2,254,156₪ברמץ חנה323

0.80%           31173896.25%2,254,156₪ברנהולץ דוד324

0.80%           31173976.25%2,254,156₪ברנהולץ יעל325

326109A2,381         100%1.26%           3,571,500₪פ.פ.ש

327109B4,137         100%11.46%         11000121932,495,000₪תעסוקה ומסחר

      ₪-      ₪-13.67%         36,066,500₪כ"סה13.67%     32812,862,050₪

9824/08/2017אחיקם ביתן

תאריךמספר רישיוןחתימת השמאישם שמאי המקרקעין

המוקצהבבעלות

או

בזכויות

בשבר פשוט

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

החלקה' מסהחלקים

תכנית 416-0376467 11/09/2017 17:00:10 נספח טבלאות הקצאה לוח איזון והקצאות



5'עמוד מסאזור התעסוקה רעננה מערב - 2021/מק/רע -  416-0376467' תכנית מס- איחוד וחלוקה  ללא הסכמה 

ן"שמאי מקרקעין ויועצי נדל- מ "בע' אחיקם ביתן ושות

בעלבעל שווישווי שטחשטחייעודחלקיםשטח'מסשווישווי מקדםשטח ייעודהחלקיםשעבודים' מסשםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותהמגרשמיוחסבבעלותאו זכויותזהותמהחלקההחלקהחלקהגושד"מס

ישלםיקבלעיקריעיקרימצבייעודלבעליםאואחרותאוהכלולהרשום

( ר"במ יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי במצבבמצבבזכויותהרשומים' מסחוכריםהבעליםבחלוקה(

מסחרתעסוקהנכנסנכנסעל תאגידהחדשה 

( ר"במ -%ביוצאהמוקצה-%בר"מסופיארעיהתמורה-%בנכנס-%בהחלקהרשומיםהרשום(

דרך1/1100.0%מדינת ישראל      6,543      329765041742,948

מסילת ברזל1/1100.0%מדינת ישראל         884        33076504159,459

0.34%              0.34%2.7%970,328₪          321,988₪     321.99חקלאיed54559218839/3331.8%שטרן מרים    10,789      331765041110,789

0.34%              0.34%2.7%970,328₪          321,988₪     321.99חקלאיee04746718839/3331.8%'מנדרר סרג332

0.98%           0.98%7.6%2,768,203₪          918,584₪     918.58חקלאי02ya8757718839/9505.0%'וסף סרג'הדד ז333

0.51%           0.51%4.0%1,456,949₪          483,465₪     483.47חקלאי02vp2486418839/5002.7%גורסד משה334

1.03%           1.03%8.0%2,913,898₪          966,930₪     966.93חקלאי5661936418839/10005.3%כץ עמוס335

1.03%           1.03%8.0%2,913,898₪          966,930₪     966.93חקלאי18839/10005.3%לפקודת המסים (1)(2)א11הערה לפי סעיף 04bh86628בוחבוט יוסף336

0.51%           0.51%4.0%1,456,949₪          483,465₪     483.47חקלאיxc921598018839/5002.7%שרביט אליהו337

0.26%              0.26%2.0%728,475₪          241,733₪     241.73חקלאיef63879718839/2501.3%מרזל שרל338

1.03%           1.03%8.0%2,913,898₪          966,930₪     966.93חקלאי02ya8608918839/10005.3%חורי בנציון339

0.26%              0.26%2.0%728,475₪          241,733₪     241.73חקלאי31402143718839/2501.3%בלוך נפתלי340

0.26%              0.26%2.0%728,475₪          241,733₪     241.73חקלאי31374639818839/2501.3%בלוך משה פרנק שמעון341

0.26%              0.26%2.0%728,475₪          241,733₪     241.73חקלאי30591771818839/2501.3%כהן בלוך אוריאל342

0.34%              0.34%2.7%973,242₪          322,955₪     322.95חקלאי05ax8712418839/3341.8%מימון רודי343

0.34%              0.34%2.7%970,328₪          321,988₪     321.99חקלאי02xe3260318839/3331.8%מימון טיירי344

0.34%              0.34%2.7%970,328₪          321,988₪     321.99חקלאי04pi7698018839/3331.8%מימון פביאן אהרון345

0.20%              0.20%1.6%574,038₪          190,485₪     190.49חקלאי03tc2685818839/1971.0%אלאלוף מישל346

0.20%              0.20%1.6%571,124₪          189,518₪     189.52חקלאי31788268618839/1961.0%אלאלוף עמנואל347

0.20%              0.20%1.6%571,124₪          189,518₪     189.52חקלאי03kc1745818839/1961.0%אלאלוף אריק סמואל348

0.34%              0.34%2.7%973,242₪          322,955₪     31755806218839/3341.8%322.95סילברברג אבי349

05Vk1584918839/3331.8%321.99     321,988₪          0.34%2.7%970,328₪              0.34%סילברברג לורן350

0.34%              0.34%2.7%970,328₪          321,988₪     31755812018839/3331.8%321.99סילברברג שרה351

9.46%         9030103026,822,431₪תעסוקה ומסחר73.4%         9.46%1054,757כ הקצאה"סה352

353

0.05%              0.05%0.5%145,666₪            48,347₪       48.35חקלאי02ya8757718839/500.3%'וסף סרג'הדד ז354

0.51%           0.51%5.2%1,456,664₪          483,465₪     483.47חקלאי01ey2170318839/5002.7%אדוק יצחק355

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי05dk2626518839/2501.3%אדוק דוד356

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי05dk2626718839/2501.3%אדוק סילבן אברהם357

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאיee13045418839/2501.3%עמיאל פליפה358

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי31813271918839/2501.3%עמיאל דידיה359

0.13%              0.13%1.3%364,166₪          120,866₪     120.87חקלאי01ba6763018839/1250.7%גיג אנדרה360

0.13%              0.13%1.3%364,166₪          120,866₪     120.87חקלאי01ba6507618839/1250.7%גיג פרנסין361

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי04ee8721118839/2501.3%ונתן'גיג ג362

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי02yd7033218839/2501.3%גיג הלנה363

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי03tc9407018839/2501.3%גיג רפאל364

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי30360686718839/2501.3%סיזל יונה365

0.34%              0.34%3.5%973,051₪          322,955₪     322.95חקלאיed52430918839/3341.8%אקשטיין מיכאל366

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי18839/2501.3%לפקודת המסים (1)(2)א11הערה לפי סעיף 03tf25629ר'אטלני רוג367

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי03xf0104418839/2501.3%אטלני רקל368

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי04ki5260318839/2501.3%אטלני דיה369

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי02ah4510518839/2501.3%אטלני רודי370

0.34%              0.34%3.5%970,138₪          321,988₪     321.99חקלאי04bi3806018839/3331.8%טייב נורברט ראובן371

0.09%              0.09%0.9%241,806₪            80,255₪       80.26חקלאי04bi3806018839/830.4%טייב נורברט ראובן372

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי01be1329818839/2501.3%טייב אלן373

0.09%              0.09%0.9%244,720₪            81,222₪       81.22חקלאי04bi3806018839/840.4%טייב נורברט ראובן374

0.26%              0.26%2.6%728,332₪          241,733₪     241.73חקלאי04fb7002718839/2501.3%טייב ארי375

2.31%           2.31%23.4%6,554,988₪       2,175,593₪  2,175.59חקלאי82430118839/225011.9%ברנהולץ יחזקאל376

2.31%           2.31%23.4%6,554,988₪       2,175,593₪  2,175.59חקלאי82430218839/225011.9%ברנהולץ עמוס377

9.90%         9255117128,067,000₪תעסוקה ומסחר100.0%         9.90%1063,979כ הקצאה"סה378

37918,216,000₪     19.37%54,889,431₪         19.37%-₪      -₪      

100%       283,442,129₪                10,500      93,345       100%40,437     94,064,700₪    96,107כ"סה380

9824/08/2017אחיקם ביתן

תאריךמספר רישיוןחתימת השמאישם שמאי המקרקעין

המוקצהבבעלות

או

בזכויות

בשבר פשוט

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

החלקה' מסהחלקים
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6'עמוד מסאזור התעסוקה רעננה מערב - 2021/מק/רע -  416-0376467' תכנית מס- איחוד וחלוקה  ללא הסכמה 

ן"שמאי מקרקעין ויועצי נדל- מ "בע' אחיקם ביתן ושות

בעלבעל שווישווי שטחשטחייעודחלקיםשטח'מסשווישווי מקדםשטח ייעודהחלקיםשעבודים' מסשםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותהמגרשמיוחסבבעלותאו זכויותזהותמהחלקההחלקהחלקהגושד"מס

ישלםיקבלעיקריעיקרימצבייעודלבעליםאואחרותאוהכלולהרשום

( ר"במ יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי במצבבמצבבזכויותהרשומים' מסחוכריםהבעליםבחלוקה(

מסחרתעסוקהנכנסנכנסעל תאגידהחדשה 

( ר"במ -%ביוצאהמוקצה-%בר"מסופיארעיהתמורה-%בנכנס-%בהחלקהרשומיםהרשום( דרך333

381

דרךמדינת ישראל         3827650417311

383

דרךמדינת ישראל      38476504191,581

385

שטח לתפעול מסילהמדינת ישראל         3867650416115

387

דרךמדינת ישראל      38876504175,300

389

390

391

392

393

394

395

דרך מאושרת       40122,557ש מדינת ישראל"יירשם ע396

דרך מאושרת         4025,043ש מדינת ישראל"יירשם ע397

מסילת ברזל מאושרת         6013,089ש מדינת ישראל"יירשם ע398

שטח לתפעול מסילה            501199ש מדינת ישראל"יירשם ע399

דרך מוצעת       30126,077ש הרשות"יירשם ע400

דרך מוצעת         3021,396ש הרשות"יירשם ע401

שטח ציבורי פתוח         2012,831ש הרשות"יירשם ע402

שטח ציבורי פתוח         2021,785ש הרשות"יירשם ע403

404

405

406

407

       283,442,129₪     103,414     94,064,700₪  103,414כ"סה408

9824/08/2017אחיקם ביתן

תאריךמספר רישיוןחתימת השמאישם שמאי המקרקעין

תשלומי איזוןמצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

החלקה' מסהחלקים

המוקצהבבעלות

או

בזכויות

בשבר פשוט
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