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על סדר היו:
 .1תקציב המועצה הדתית.

 .2אישור שמאות על מכירת מקרקעי "כפ"ס הצעירה".
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ערב טוב ,ברוכי הבאי .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מ

המניי .סעי! אחד יורד מסדר היו ,על פי בקשת יושב ראש המועצה הדתית,
היות והוא חולה ,לא דנו ג בסעי! הזה אתמול בועדת הכספי .נדו
כשבעזרת הש הוא ירגיש טוב.

סע'  :2אישור שמאות על מכירת מקרקעי "כפ"ס הצעירה".
נמצאי איתנו השמאי אחיק בית על נושא מכירת המקרקעי של כפר
סבא הצעירה .אייל ,דברי הסבר ,לאחר מכ אחיק.
אייל יוניא:

עיריית כפר סבא בעצ כל תפקידה בעיסקה הזו זה מכירת מקרקעי על פי
פקודת העיריות ובהתא לדרישה של משרד הפני ספציפית לעיסקה זו.
אנחנו צריכי למכור את המקרקעי במחיר שוק ,על פי חוות שעת שמאית,
ואחיק הכי חוות דעת שמאית מבחינת מחיר המקרקעי ,ובעצ אנחנו
כמועצה נדרשי לאשר את חוות הדעת השמאית הזו מאחר וכל מכירת
מקרקעי מחייבת החלטת מועצה לאשר את חוות הדעת השמאית ,ולאחר
מכ אישור משרד הפני .בעצ זו מהות הישיבה .יש כא את ס %כל המחיר
שבעצ העירייה אמורה לקבל ,בעמוד  10של השמאות ,סעי!  8.2שבעצ
העירייה אמורה לקבל כ   18,135,000דולר עבור מכירת המקרקעי ,כולל
מע"מ .זהו .זה הסכו שאנחנו מדברי עליו כל כ %הרבה שני שאמור
להיכנס לקופה ,ובעזרת הש הסכו הזה ייכנס כולו עד סו! יוני  2006ב  3
תשלומי .זה בעצ הנושא שעליו אנחנו מתכנסי ,וא יש שאלות אז
אחיק כא.

עמוס גבריאלי :אחיק 65 ,כולל היטלי השבחה?
אחיק בית :איזה?
עמוס גבריאלי :איזה כ?
אחיק בית :כול .אבל אני שואל אות %איזה? יש היטל השבחה שנובע  ...זה כלול בתו%
זה כמוב ,מטבע הדברי .עכשיו ,אי יותר היטלי השבחה .למעשה מה
שקרה  ...שנתנה בינוי מסוג מסויי וביקשו ,למשל ,לעשות לוותר על דירת גג
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ע חלל גג ,ולהעביר אותה לקומת הקרקע .עכשיו ,איזה השבחה יש פה? אי
פה שו השבחה .זאת אומרת ,ג בבדיקות שאני עשיתי נבדקו שני המצבי.
 ...שאני יודע אותו ואני מכיר אותו ,וג התב"ע .ה זהי לחלוטי בדיוק
מדהי .ולהיפ ,%עוד יש קצת פחות מטרי  ...שאפשר לבדוק .זאת אומרת,
אי ע זה שו בעיה .הנקודה אבל היא אחרת ,א את כבר שואלי את
דעתי ,מדובר פה בסכו בדולרי .הדולרי לא היל %חוקי במדינת ישראל.
לכ מה שאני הצעתי שברגע שהמועצה תאשר את הסכו ,הסכו יתורג
לשקלי ויהיה צמוד למדד ,לעליית המדד .יש אולי מדדי יורדי ,אבל ה
אחוזי בודדי שיורדי ,זה לא כל כ %משנה לעליית המדד ,אבל שהערכי
יהיו בערכי שקליי.
דובר:

או יורדי או עולי,

אחיק בית :כ ,אבל מדברי היו על איזה  3מדדי שירדו באפס נקודה משהו .אבל
לתרג אות .אפשר ג לתרג את עליית המדד,
עמוס גבריאלי :השומה לא כוללת היטלי פיתוח,
אחיק בית :לא כוללת היטלי פיתוח ,לא כוללת אגרות בניה ,כמוב לא כוללת היתרי
בניה .עכשיו ,עוד נקודה אחת ,השווי פה זה שווי ממוצע ל   279יחידות דיור.
למעשה יש היו  272ועוד  7במגרש משות! ע מינהל מקרקעי ישראל .אני
לא יודע א קנו את זה או לא קנו את זה ,אבל צריכי להשלי מהמינהל
את הקניה .אני אבל עשיתי את זה לכל ה   279יחידות דיור .עכשיו ,הסכו
פה זה סכו ממוצע .זאת אומרת ,יהיו פה ,אנחנו עושי חלוקה לאחר מכ
עבור החברה הכלכלית ,נעשה ממוצע לדירות ,נאמר ,גבוהות ישלמו קצת
יותר ,דירות ג ישלמו יותר ,והדירות הזולות יותר 3 ,חדרי 4 ,חדרי,
דובר:

זאת אומרת המחיר יהיה לפי טיפוס הדירה.

בנימי כברה :יכול להיות שדירות ג או דירות של  5חדרי השמאות תגיע ל   70אל!
דולר,
אחיק בית :נכו .וזה ירד משמעותית,
בנימי כברה :זה גרוע מאד מאד ביחס למחשבות הראשונות.
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אבל זה מוזיל את ה   3חדרי,

אחיק בית :לדירות ,נגיד ,היותר קטנות,
יהודה בחמו :זה בדיוק תוא את התפיסה שכל הזמ דיברנו,
בנימי כברה :זה לא תוא בשו אופ מה שבתחילת הדר,%
יהודה בחמו :א זה מוזיל לאד שקשה לו יותר מבחינה כלכלית,
בנימי כברה :ג א הוא מוזיל הוא יגיע ל   60אל! דולר .הוא לא יגיע ל   50אל! דולר.
יהודה בחמו :על המקרקעי אי ל %ויכוח בכלל ...
בנימי כברה :כל מה שדובר ,יהודה ,ע כל הכבוד ,כל מה שדובר לגבי הפרוייקט שישתדלו
להוזיל את הסכומי .זה נכו שלגבי העניי של השמאות קרקע היה אמור
הסכו ,פחות או יותר ,על פי הערכות ,להגיע ל   60אל! דולר ליחידת דיור.
פה הוא מגיע ל   65אל! דולר בממוצע .זאת אומרת שאתה מגיע ליחידות
דיור גדולות ,נניח של  4ו   5חדרי ,אתה תגיע ל   70 ,70ומשהו אל! דולר.
אתה מבי אותי? ולכ זה כבר מייקר את הפרוייקט באופ משמעותי .עכשיו
אני רוצה לומר מילה ,הואיל ומדובר הרי בשמאות ,ומי כמוני ,או כמו אחרי
שיודעי ששמאות זה עניי יחסי .זה לא מדע מדוייק ,ע כל הכבוד .אפשר
לעשות שמאות על פי המזמי .אפשר לעשות שמאות אחרת ,כ ,זאת העובדה,
אלה העובדות .מה נעשה? אני לא פוגע בו ,הוא יודע ,עזוב ,עזוב ,לא פוגע.
תאמי לי .אתה יודע למה? כל אחד יסכי איתי ששמאות זה לא מדע
מדוייק .יהיו שמאי ,ואני לא פוגע בכבודו ,והוא יודע ,אחיק ,בי אלה
שיודע שעל אותה שמאות של  100אל! דולר מישהו יית ,יית  50אל! דולר,
או יית  30אל! דולר .אז אני לא פוגע בכבודו,
יהודה בחמו :תודה .יש עוד שאלות?
בנימי כברה :אני רק בא ואומר :בואו ננסה לבדוק אי %אפשר באמת להוזיל כ%
שהפרוייקט הזה יהיה באיזה שהוא מקו ,קצת יית אוויר לנשימה לזכאי.
יהודה בחמו :תודה .עמוס בבקשה.
עמוס גבריאלי :הוזלת הפרוייקט ומכירת דירות במחירי נמוכי תפגע בכל שוק המקרקעי
בכפר סבא .אני הבעתי את התנגדותי באופ טוטאלי לעובדה שכפר סבא לא
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יכולה לשבור את שוק הדירות כי אנחנו רוצי ששוק הנדל" יהיה יקר יותר,
וטוב יותר ,ומשובח יותר ,ע כל מה שיש ,וצרי %למצוא איזה שהוא איזו,
ואיזה שהיא מידתיות בי המצב שבו הרשות רוצה לקבל סקטורי שאי יד
משגת לשל לדירות גדולות ,ובי העובדה שאנחנו לא רוצי לרסק את
מחירי הנדל" בכפר סבא .כי מול האינטרס של ה   200שרוצי מקרקעי
זולי ,יש אינטרס של ההמוני שרוצי לא רק לשמור על ער %דירת ,אלא
רואי בזה אפילו מטרה קדושה ,וזה כל אחד מאיתנו ,כולל אתה ואני,
וכמעט כול ,כולל ההורי של אלה שרוצי דירה זולה .לכ אנחנו צריכי
לשמור על מידתיות ,והשומה חייבת להיות חכמה ג בעניי הזה כמה שהיא
משפיעה.
אחיק ,אתה קבעת שומה ליחידת קרקע פר יחידת דיור ,זו השומה של,%
היא כוללת מע"מ .מה המשמעות של המע"מ במונח של המכירה .עיריית כפר
סבא מוכרת והיא מקבלת תגמול כולל מע"מ .מה דינו של המע"מ בתגמול
הזה? זה שאלה אחת .ודבר שני  המחיר הממוצע ליחידת קרקע בכפר סבא
לדירות דומות זה  75אל! דולר פלוס מע"מ .השומה היא ,אתה כ מדע
מדוייק ,אבל מה שהשתנה אצלכ בשמאויות זה התקרה ורצפה .את כ
מדע מדוייק ,אבל יש לכ תקרה ורצפה שפע היתה מאד צרה ,והיו היא
יותר רחבה .זה אולי הדוגמא הנכונה ,הגדרה נכונה מקצוע של .%עכשיו,
השאלה היא כזו :אתה הלכת פה על הרצפה ,לעניות דעתי ,שמתי לב ג
למיקו הבעייתי ,ולמצב הביטחוני ,ולדברי האחרי שציינת ש ,זה הרי
לא מקו הכי אטרקטיבי ,זה מזרחית מרחוב הרצל .אצל השמאי מזרחית
להרצל אז זה נמצא בקו ירידה .ככה תמיד ,כפר סבא ההיסטורית זה ככה.
לעניות דעתי השומה היא שומה מאד ריאלית ,אבל בגר! הזה היא נושקת
לגבול התחתו של השומה .זה  65כולל מע"מ ,אני חושב שלפי הערכות
אחרות שראינו לא מעט זה בדר %כלל  75פלוס מע"מ יחידת קרקע לדירה
בסדר גודל שאתה מדבר עליה בגודלי האלה ובמונחי האלה שיש פה .אבל
בסדר ,אי שומה ,וזה שומה ,אי מה לעשות איתה .אבל המע"מ ,שאלה
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שמטרידה אותי .מה קורה?
יהודה בחמו :תודה .אברה בבקשה.
אברה מולה :אני שואל רק בשביל הבנה על מה מדובר  50 ...אל! דולר? מאיזה מחיר?
להוזיל? על מה קובעי את המחיר הזה?
יהודה ב חמו :זה עלות של הקרקע בלבד.
אייל יוניא:

זה לא הדירה.

יהודה ב חמו :אחר כ %יבוא ג עלויות הבניה .בבקשה ,שאלות נוספות .רק במשפט אחד,
אחר כ %אחיק יענה .בני ,אני יכול בהחלט להתחבר לדברי של .%בקדנציות
הקודמות היו מספר פרוייקטי של זוגות צעירי ,צרי %להפריד .הפרוייקט
הזה הוא לא דומה לפרוייקטי הקודמי .בפרוייקטי הקודמי ניהלנו את
המאבק שיקצו קרקע על ידי מדינת ישראל ,קרי המינהל ומשרד השיכו.
עלות הקרקע בחוק ,או בהנחיה של משרד השיכו ומינהל מקרקעי ישראל
היתה מקסימו  51%מעלות הקרקע ,או לכל מיני חלכאי ונדכאי שהביאו
את האישורי מהרווחה קיבלו  11%מעלות הקרקע .והפרוייקט הזה הבהרנו
מלכתחילה שמשרד הפני ,היות וזה קרקע עירונית ,ואנחנו חייבי את
הסכמת משרד הפני ,ההגבלות פה היו שונות מאשר משרד השיכו .אני
בהחלט חושב שיהיו זכאי שמאד ירצו את הדירות האלה ולא יצליחו להגיע
אליה .אני מאד חושב כמו ,%אבל זה שונה לחלוטי מהפרוייקטי
הקודמי ,לא תלוי ב ,%לא תלוי בי.
ג בפרוייקטי הקודמי ,היו כאלה שלא הצליחו להגיע להתמודדות למרות
שזכו בהגרלה .הדבר הנוס! שרציתי לומר שאתה חייב על פי הנחיות של
משרד הפני .משרד הפני קבע ל %עובדה .זה לא ,הוא אומר :שמאי על
הקרקע .אז מה? א תבוא ,נגיד שאנחנו יכולי פה ,מה שנקרא ,נסגור את
ההקלטה ונגיד :בואו נסגור בינינו .אבל מה? ה לא בודקי אותנו? אנחנו
לא מביאי את החלטת המועצה למשרד הפני?
אייל יוניא:

צרי %להעביר בטאבו ,כשאתה מעביר בטאבו אחרי זה לדייר ,צרי %אישור
משרד הפני ,הוא יתפוס אות ,%אז אתה יודע איזה צרה זאת?
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יהודה ב חמו :אז אחרי זה תעמוד מול הדייר,
בנימי כברה :בי  60אל! דולר ל   65אל! דולר,
אייל יוניא:

אני לא נכנס לשמאות של אחיק ,אבל מטר ליד ,שיכו עובדי מוכר דירות,
אות דירות ,וזה מחיר השוק .זה נקודת ההשוואה.

יהודה ב חמו :נכו.
אייל יוניא :המשחק של %פה הוא לא כזה פשוט ,כי ליד ,היו ,אית %בדיוק בונה שיכו
עובדי .יש תג מחיר ש ,זה מחיר שוק .זה לא בדיוק כמו שאת אומרי.
יהודה ב חמו :וג ההנחה תהיה  20%בער ,%אפילו קצת יותר ,פחות מהשוק 20% ,בער%
תהיה .אז אתה ג כ מתחבר לדברי של עמוס ,אתה לא יכול לגמרי למוטט
את כל המתחרי.
רינה פז:

על חשבו מי יהיה הפיתוח?

אייל יוניא:

עיריית כפר סבא מפתחת ,מקבלת היטלי .ההיטלי לא קשורי במחיר
הקרקע.

רינה פז:

בפרוייקטי הקודמי שהוזכרו אז כדי לעזור לזוגות הצעירי עיריית כפר
סבא עשתה את הפיתוח ולא לקחה היטלי בסכומי כמו שנהוג לקחת .אז
אולי פה ,מאחר ומחיר הדירה יהיה מחיר השוק,

יהודה ב חמו :הדיירי שילמו .אגרות והיטלי שילמו .עזבי ,זה לא נכו .אני זוכר .הדייר,
בסופו של יו ,באו וקבעו לו מחיר פיקס.
אייל יוניא:

על הקרקע ,רינה ,על הקרקע היתה הנחה .היטלי פיתוח זה חוק ,אני לא יכול.
היטלי פיתוח אי הנחות כלכליות כמו ארנונה .היטלי פיתוח זה ברזל.

יהודה ב חמו :בבקשה אמיר.
אמיר גבע:

להוסי! משפט אחד .אני סומ %ידי על השמאות הזאת .אני חושב שאחיק
ידוע כאחד השמאי האמיני שישנ .אנחנו לא מקצועני בתחו.
השמאות נראית סבירה לחלוטי .זה לא מתימטיקה ,זה נכו ,אבל אי לנו
שו סיבה שבעול לא לאשר ולא לקבל את השמאות כמו שהיא.

יהודה ב חמו :תודה .עוד מישהו מחברי המועצה לפני שאחיק עונה? בבקשה אחיק,
אחיק בית :אייל אמר שמטר מאיתנו יש שיכו עובדי .יש ל %טעות אייל ,אנחנו בתו%
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הפרוייקט הזה .זאת אומרת ,יש פה מגרשי שממש שלו נוגעי אחד בשני.
אנחנו לא מטר ליד ,אנחנו בתו %שיכו עובדי .עכשיו ,שיכו עובדי קנו לפני
כמה חודשי את הקרקע הזו מהאוניברסיטה .זה הדבר הכי טוב .השמאי
של משרד הפני יודעי בדיוק בכמה .זאת אומרת ,הייתי חייב להיצמד
למחיר הזה ,לעשות את ההתאמות .תאמינו לי ,אני ניסיתי לעשות את כל
המקדמי .את תיראו פה את הלוחות  ...שיש לי,
עמוס גבריאלי :מה המחיר שלה?
אחיק בית :המחיר שלה היה  65אל! דולר פלוס מע"מ.
עמוס גבריאלי:זאת אומרת ,זה נת ,אז ברור,
אחיק בית :כ .אז ניסיתי לעשות אקרובטיקה,
אייל יוניא:

זה התשובה ג ל ... %אתה אומר שמאות זה לא מדע מדוייק .מה מדע
מדוייק? משפטי מדע מדוייק? רפואה מדע מדוייק? ג ראיית חשבו לא
מדע מדוייק.

אחיק בית :עכשיו ,משרד הפני יש לו שמאי שלו  ...משרד המשפטי .לא רק זה ,ג
מס שבח יבדוק את העיסקה.
דובר:

יש כללי מכווני .אייל ,יש לנו כללי מכווני,

עמוס גבריאלי :אני אומר ל %שמס שבח  ...אני אומר ל ,%אחיק ,ההערכות של מס שבח לגבי
מחיר קרקע ליחידה ,אולי המיתח הזה יש ...
אחיק בית :אני מיד עונה ל .%אבל הערכות מחירי קרקע זה  ...אנחנו מדברי ממוצע של
 85מטר.
עמוס גבריאלי ...:בסדר.
אחיק בית :עכשיו ,לא יהיה מחירי שוק של הדירות .מחירי הדירות יהיו נמוכי .אני לא
יודע בכמה אחוזי ,אבל יהיו נמוכי ממחירי השוק .זאת אומרת ,אסור
להרוס ,כמו שאמרת ,את השוק .עכשיו ,פלח השוק שמגיע לפה זה לא פלח
השוק שקונה את הדירות בשיכו עובדי ,זה ברור ,כי אחרת הוא היה כבר
קונה מזמ משיכו עובדי .עכשיו ,השומה הזאת ניסתה ג להגיע למחיר,
שהמחיר ישק! מחיר של דירה לפי מה שקורה בסביבה .יש פה דו"חות אפס
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שעשיתי ,כאילו  ...בסביבה .וג שישק! את האפשרויות של הזוגות הצעירי
הזכאי שאנשי שהגיעו לפה שג לגביה יהיה משמעות להנחה מסויימת.
לכ אני חושב שהמחיר הזה הוא מחיר,
עמוס גבריאלי :שאלת המע"מ לא ענית.
אחיק בית :אני יכול להג עליו ,זאת הנקודה .אפשר להג עליו ,ולדעתי הוא עדיי נוטה
לצד הסביר.
אייל יוניא:

מאחר והמע"מ הוא נושא שהיתה התלבטות לגביו ,זה לא  clear cutהא
העירייה צריכה לשל או לא צריכה לשל מע"מ ,כמוב שאנחנו בטענה
שאנחנו לא צריכי לשל מע"מ .אבל יש לה ג טענות אחרות ,לכ פנינו
בפרהרולניג לשלטונות מע"מ לגבי המע"מ .המע"מ כא הוא סכו רציני
מאד .אנחנו בפוזיציה שלא צריכי לשל מע"מ .יש לנו ייעו -משפטי מגדולי
מומחי המסי באר.-

עמוס גבריאלי :מי?
אייל יוניא:

בהתחלה אורי ברזילי ,הלכו איתו למהל ,%ואחרי זה הולכי ע אבי ביבי.
אבי ביבי הוא היה בכיר במע"מ ,ואנחנו כרגע בדי ודברי ע רשות המסי.
הגשנו בקשה לפרהרולינג ,וכשתהיה החלטה ,יש פה הרבה כס!.

יהודה ב חמו :תודה רבה .חברי ,אני מעמיד להצבעה את סעי!  2על סדר היו .אישור
מכירת מקרקעי לפי השמאות שנאמרה פה,
אייל יוניא:

של אחיק בית,

יהודה ב חמו :מי בעד ירי את ידו .אפשר פה אחד של הנוכחי? תודה רבה .פה אחד של
הנוכחי.
החלטה מס'  :258מאשרי פה אחד את חוות הדעת השמאית של אחיק בית על מכירת
המקרקעי של כפר סבא הצעירה המצורפת לפרוטוקול.
יהודה ב חמו :ברשותכ ,הישיבה נעולה.

יהודה ב חמו
ראש העיר

אייל יוניא
מנכ"ל העירייה
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