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 מטרת חוות הדעת .1

 

 המהוות חלק מהתכנית, ,לבצע בחלקות מושא השומה, בין היתר, מוצע 656-0254458מס' תכנית ב 1.1

הסכמת הבעלים, עפ"י סימן ז', פרק ג' לחוק התכנון והבניה ללא  )להלן: "החלקות"( איחוד וחלוקה

 .1965 תשכ"ה

החלפת מיקום ייעודי קרקע הוספת ייעודי קרקע כוללת הוראות בדבר  656-0254458מס' תכנית מוצעת  

 בדרך של איחוד וחלוקה   עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב. 

שלושה מתחמים לאיחוד וחלוקה כמסומן בקווים שחורים אלכסוניים בתשריט  כוללתהתכנית   

 .1-3בתשריט בספרות  המתחמים ממוספרים התכנית.

 :מיםמתחנתוני הלהלן  

 שטח כלול מספר מתחם

 בתכנית

 מגרשים כלולים במתחם

, למעט 2כל המגרשים בתחום איחוד וחלוקה למעט מתחם  מ"ר 2,744,338 1

 582[ ולמעט מגרש 128-130מגרשי המלונות הבנויים ]

 המוצע.

 61וכן מגרשי הדרך  112,  163,  135 ,134 מגרשים מוצעים מ"ר      51,992 2

 .74-ו

 .77וחלק ממגרש דרך  508וכן מגרש ש.צ.פ  131מגרש  מ"ר      10,232 3

  מ"ר 2,806,562 סה"כ שטח כולל 

 

של החלקות בהתאם לסימן ז' לחוק התכנון  היחסיאת שוויין  להיוםמטרת חוות דעתי זו היא לשום  1.2

 ת המשפט העליון.והבניה ועפ"י הילכת אירני, כפי שנפסק בבי

עפ"י הכללים שנקבעו בתקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט  כוהאיזון נער ותלוח 

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

 .2013לרבות תיקון  –הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה( 

 

 המצב המשפטי – המקרקעיןפרטי  .2

 לתקנון התכנית: בהתאםהאיחוד וחלוקה להלן רשימת החלקות בתחום  

 

 חוכרים לא רשומים בעלות מספר חלקה מספר גוש

 יובלי ירין ים המלח בע"מ מדינת ישראל )חלק( 1 39176

  מדינת ישראל )חלק( 2

  מדינת ישראל )חלק( 3

  מדינת ישראל )חלק( 1 39178

   )חלק( 1 39180

   )חלק( 18 100144

  מדינת ישראל 16 100145

  מדינת ישראל )חלק( 1
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100145 

 )המשך(

  מדינת ישראל )חלק( 2

  מדינת ישראל )חלק( 5

  מדינת ישראל )חלק( 12

  מדינת ישראל )חלק( 15

  מדינת ישראל )חלק( 2 100146

 יובלי ירין ים המלח בע"מ מדינת ישראל )חלק( 5

 ה אזורית תמרמועצ

 יובלי ירין ים המלח בע"מ מדינת ישראל )חלק( 6

 יובלי ירין ים המלח בע"מ מדינת ישראל )חלק( 7

  מדינת ישראל )חלק( 9

  מועצה מקומית תמר )חלק( 8 100422

  מועצה מקומית תמר )חלק( 9

 בוטיק הוטל ים המלח מדינת ישראל  16

  מועצה מקומית תמר )חלק( 42

  מועצה מקומית תמר )חלק( 43

  מועצה מקומית תמר )חלק( 44

  מדינת ישראל 45

  מועצה מקומית תמר 46

  מדינת ישראל 47

  מועצה מקומית תמר 48

  מדינת ישראל )חלק( 49

  מועצה מקומית תמר 50

  מועצה מקומית תמר 51

  מדינת ישראל 54

 

 מ"ר. 2,806,562 –לקי החלקות האמורות לעיל הוא סה"כ שטח כולל של חלקות וח 

סה"כ שטח המתחם הכלול בתחום האיחוד וחלוקה מוחזק ברובו בבעלות של מדינת ישראל ובחלק קטן ע"י  

 המועצה המקומית תמר, באופן הבא: 

 

נים דונמים ביעודים שו 2,725 -מדינת ישראל מחזיקה בבעלות בשטח של כ – 1מתחם איחוד וחלוקה מספר  

 18.526 -והמועצה מקומית תמר מחזיקה בבעלות בשטחים ביעודי ש.צ.פ / חוף רחצה ודרכים בהיקף של כ

  דונמים.

 

 דונמים מוחזק כולו בבעלות מדינת ישראל. 51.992 -המתחם בשטח כולל של כ – 2מתחם איחוד וחלוקה  

כירה אינה רשומה בנסח הרישום ועל הח –במתחם זה הוחכרו שני מגרשים לחוכר יובלי ירין ים המלח בע"מ  

 קיומה עודכנו מנציגי רמ"י בלבד.
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דונמים מוחזק ע"י מדינת ישראל בבעלות על שטח של  10.232 -המתחם בשטח של כ – 3מתחם איחוד וחלוקה  

החכירה אינה רשומה בנסח הרישום ועל  –דונמים אשר מוחכרים לחוכר בוטיק הוטל ים המלח  7.278 -כ

דכנו מנציגי רמ"י בלבד. בנוסף המועצה המקומית תמר מחזיקה במתחם זה בשטח ש.צ.פ בהיקף של קיומה עו

 דונמים. 2.954 -כ

 

 

 ביקור בנכס .3

 

 .שמאי מקרקעין בהנחיית אחיקם ביתן ,שמאי מקרקעין ,קניזו אדירע"י  6.11.2014ביום ך נערביקור בנכס  

 

 

 תאור הסביבה והנכס .4

 

ומה מהוות בעיקרן את מתחם הקרקע הידוע כ"אזור הביניים" אשר נמצא בין החלקות מושא הש  4.1

מתחם המלונות הצפוני הקיים בעין בוקק לבין מתחם המלונות הדרומי הקיים בנווה זוהר, בחלקו 

 .5הדרומי של ים המלח ,לחופה של בריכה מספר 

 

 גבולות המתחם 4.2

חלק הצפוני של ים המלח ומעברו שטחים פתוחים המוביל ל 90המשכו של כביש מס'  –מצפון וממערב  

 במועצה המקומית תמר.

 המוביל לעיר אילת. 90הישוב נווה זוהר, שטחים פתוחים ומעברם המשך כביש  –מדרום  

 , ים המלח.5בריכה מס'  –ממזרח  

 

קרו דונמים. השטח אינו מפותח בעי 2,800 -מדובר בשלושה מתחמי איחוד וחלוקה בשטח כולל של כ 4.3

ומהווה את התווך שבין מתחם המלונאות הצפוני למתחם המלונאות הדרומי למעט שטחי מלונות 

 קיימים ומרכז מבקרים קיים.

 אשר אינו תורם לשווי הקרקע במצב נכנס ובמצב יוצא. 2קיים מבנה נטוש במתחם מס'  

 

ם בחלק הדרומי למתחם גישה מרכזי בין המלונות הממוקמיבמרכז המתחם חוצה מדרום לצפון כביש  4.4

 .המלונות הצפוני
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  :משרד הפנים  GISתצלום אויר של המתחם מתוך להלן  4.5

 

 

 

 מצב קיים – תכנון .5

 

 :הבאותתכניות בנין העיר  , בין היתר,ל החלקות מושא השומה חלותע  

  

 תאריך מתן תוקף מספר ילקוט פרסומים מספר תכנית

 11/06/2012 6430 35תת"ל/

13/100/02/10 4356 03/12/1995 

14/100/02/10 3620 18/06/1996 

5/112/02/10 4814 31/10/1999 

4/100/02/10 3529 28/01/1988 

139/03/10 1823 27/05/1982 

11/139/03/10 3794 12/06/1994 

14/139/03/10 2262 02/03/1995 

20/139/03/10 3858 30/06/1996 

6/139/03/10 3718 20/11/1989 
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 0254458-656מס'  ים המלח התיירותמתחם  – תכנית מוצעת .6

 

שדרוג מתחם התיירות הקיים בים המלח, הרחבתו ופיתוחו כמתחם ייחודי בקנה מידה בינלאומי, במטרה  

למצות את הפוטנציאל התיירותי של האזור, על בסיס חוויה תיירותית כוללת, בסביבה מדברית, המהווה 

  ולתיירות פנים. מוקד משיכה לתיירות נכנסת

  

 התכנית עיקרי הוראות 6.1

 

 קביעת הוראות, זכויות בנייה וייעודי הקרקע בתכנית 6.1.1

 קביעת הוראות בינוי, הוראות סביבתיות והוראות נוספות 6.1.2

  קביעת הוראות לפיתוח הדרכים והתשתיות הנדרשות 6.1.3

 ר.קביעת הוראות לממשק עם הפעילות התעשייתית במאג 6.1.4

 קביעת תנאים למתן היתר בניה. 6.1.5

 קביעת הוראות ליישום התכנית. 6.1.6

 קביעת הוראות למתחמי איחוד וחלוקה 6.1.7

 

ה ההקצא ותהשטחים העיקריים לבניה פורטו בלוחהיקף ו החדרים כמותשטחי החלקות, המגרשים,  6.2

 הרצ"ב.
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 :מצב מוצע –) לשם המחשה בלבד( תשריט התכניתסימון מתחמי האיחוד וחלוקה ע"ג להלן  6.3

 

  - 1מספר מתחם  
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  – 2תחם מס' מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – 3מס'  מתחם 
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 עקרונות השומה .7

 

( לחוק 2) 122 -( ו1) 122אמור בהילכת אירני ועפ"י סע' ל בהתאםהעיקרון המנחה לצורך השומה הינו  7.1

 כנון והבניה:הת

 

 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)

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

במקרה דנן מדובר בבעלות אחת כך שמטבע הדברים נשמר האיזון  ל המגרשים הקודמים.סך כ

 הכולל ולכן יש לראות בטבלה לוח הקצאות.

 

( שנוסחו הובא לעיל, מחייב לבסס את הקצאת המגרשים, במסגרת חלוקה חדשה, ככל 2) 122סע'  7.2

 האפשר על משוואה כדלהלן:

 

 לוקההמצב לאחר הח   המצב לפני החלוקה 

 

 שווי כל מגרש תמורה בנפרדסיכום    שווי כל חלקה בנפרדסיכום  

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

 שווי כל מגרשי התמורה     שווי כל החלקות 

 

 רישוםהפקעות ו/או  7.3

י ישראל המיועדים לצרכי ציבור , כי מקרקע6.27בחשבון, עפ"י הוראות התכנית המוצעת בסעיף  הובא 

מקרקעי ישראל או  רשות)ב( לחוק תו"ב יוחכרו לרשות המקומות לפי נוהלי 188כהגדרתם בסעיף 

 שהרשות המקומית תפקיע את זכות השימוש והחזקה בהם כפוף להסכמת הועדה המחוזית.

 

ההקצאה החדשה נשמרה הבעלות היחסית של  מדינת ישראל ושל המועצה המקומית במסגרת על כן,  

 תמר כפי שהייתה ערב ההקצאה החדשה. 

 

מחזיקים מדינת  אחד בומגרש בלבד  1במתחם איחוד וחלוקה מספר כדי לשמור על עקרון זה נוצר  

  כל אחד בחלקו היחסי:  -יחד ישראל והמועצה המקומית תמר 

 

 :() בייעוד חוף רחצה 404 מס' מגרש 

 ר.מבבעלות המועצה המקומית ת 56.16%-בבעלות המדינה ו 43.84%  
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 שווי במצב הקודם 7.4

 

 בגורמים הבאים:  ,בין היתר ,שוויין של החלקות במצב הנכנס חושב כקרקע ריקה ופנויה בהתחשב 

 

חניה, מלונאות, שטח לפיתוח  שרותי מרפא ונופש, שטחים שמורים, –קרקע במצב הנכנס  יעוד ה 7.4.1

 בעתיד, שרותי חוף ונופש ומגרש באזור מגורים מיוחד.

 

שטחי  –ת בניין עיר תקפות בכל חלקה היקף זכויות הבניה הכוללות המותרות לבניה לפי תכניו 7.4.2

 .50%של  אקוויוולנטי השירות הובא בחשבון לפי מקדם

 ,לניצולמתוך סך השטח המותר השירות מקום שהתכנית התקפה לא קבעה את שיעור שטחי  

 מסך השטח המותר. 20% בהיקף שלשירות שטחי הבאתי בחשבון כי 

 

מתוך שמירה על עיקרון השוויון על גבי החלקות השונות והקיים לא הובא בחשבון שווי הנטוע  7.4.3

 וכן בשל התלות ההדדית של החלקות.

 

ם מיוחד אינו מקנה זכויות אלא בכפוף לאישור תכנית הובא בחשבון כי המגרש ביעוד אזור מגורי 7.4.4

 לאור השימושים המותרים בו חושב שוויו על בסיס שווי מ"ר קרקע ביעוד מלונאות. .מפורטת

 

 לא נרשמה חכירה של חוכרים כלשהם. 100146בגוש  5-7בנסח הרישום של חלקות  7.4.5

 כי קיימים חוכרים כדלקמן:  על אף זאת, הובא בחשבון, בהסתמך על הודעת נציג רמ"י, 

 

הכלולות במתחם  100146בגוש  5-7הובא בחשבון קיומו של חוכר בחלקים מחלקות  ♦

. החוכר המחזיק בחוזי חכירה לשני מגרשים ביעוד שירותי מרפא 2איחוד וחלוקה מס' 

 ונופש.

 

אשר  בנוימסחרי מבנה  הכוללמגרש אזורית תמר חוכרת המועצה ההובא בחשבון כי  ♦

 במסגרת התכנית המוצעת. יםרמוסדוזכויותיו  שטחומיקומו, 

 

הכלולה במתחם איחוד וחלוקה  100422בגוש  16הובא בחשבון קיומו של חוכר בחלקה  ♦

 מגרש בייעוד מלונאות.המחזיק בחוזה חכירה ל 3מס' 

 

להעדר רישום החכירה יכולות להיות השלכות בעת רישום החכירה לאחר אישור התכנית  

יש לוודא כי  –איזון אינם מביאים בחשבון השלכות אלו החדשה, בפרט בנושאי מיסוי. לוחות ה

 על אף העדר הרישום, החוכר הסדיר את כל חובותיו בטרם תירשם החכירה על המגרש החדש. 
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מתוך השווי הכולל של כל החלקות המשתתפות באיחוד נתקבל של כל חלקה  השווי היחסי 7.4.7

המפורטות במצב הקודם בטבלה מקבלות  , כל החלקותובחלוקה החדשה עפ"י התכנון הקיים

 .הקצאה עפ"י שוויין היחסי

 

 ערכי השווי  7.4.8

 

ערכי השווי בלוח האיזון נערכו על בסיס סקירת מחירים מקיפה בסביבת הנכס וכן באזורי  

 תיירות בעלי מאפיינים דומים ברחבי המדינה.

 ערכי השווי אינם כוללים פיתוח. 

 

 ש"ח/מ"ר מבונה. 1,083מלונאות הוא:  –בסיסי בסביבה שווי מ"ר מבונה בייעוד ה 

ערכי השווי לייעודים השונים מבוססים על שווי מבונה בסיסי למלונאות ועפ"י המקדמים  

 הבאים:

  40% -"שטח שמור"   

 40% –"שטח לפיתוח בעתיד"  

 67% –"שרותי מרפא ונופש / חוף ונופש  

 20% –"חניה"  

 100% –"אזורי מגורים מיוחד"  

 

 שווי במצב החדש 7.5

 

חושב כקרקע ריקה ופנויה וזאת בהתחשב, בין היתר, בגורמים  יםהחדש יםשל המגרש םשווי 7.5.1

 הבאים:

 

, מסחר ותיירות, חניון, אטרקציה מלונאות/אכסון מלונאי – יםהחדש יעוד המגרשים א.

 וקה ותיירות.מגורים, תעסבייעוד תיירותית, מבנים ומוסדות ציבור ותיירות ומגרש 

 

לרבות שטחם האקוויוולנטי של שטחי השירות המותרים על פי  ,היקף השטחים הכוללים ב.

 .50%מקדם אקוויוולנטי של 

 

מיועדים למימוש על מגרשים  586נלקח בחשבון כי הזכויות העל קרקעיות במגרש מס'  ג.

קע חנייה לרכב מיועד לאפשר בתת הקר 587הובא בחשבון כי מגרש מס'  יחד. 587-ו 586

 .102על מגרש פרטי למלון שאמור להיבנות בעתיד 

 

חזית מסחרית צורך הקמת לשהוקנו לחלק ממגרשי המלונאות זכויות הבחשבון  הובא .ד

 לאורך הטיילת המתוכננת.
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כלולים ו לעיל( 7.4.5)בכפוף לאמור בסעיף  למגרשים בהם קיים חוכרהובא בחשבון כי  ה.

 , כלהלן:זכויות תוספת אין, 3-ו 2קה במתחמי איחוד וחלו

 

שינה את צורתו אך לא את שטחו ולא את  131מגרש  - 3במתחם איחוד וחלוקה  ♦

 היקף הזכויות המותרות לניצול בו.

, הובא בחשבון כי חל"י הסכימה לפנייתו של החוכר 2במתחם איחוד וחלוקה  ♦

ונופש לייעודים  לשינוי היעוד של מגרשים בחזקתו מיעוד של מרפא, תיירות

 כדלקמן:

שונה ליעוד מלונאות. הובא בחשבון כי על אף שינוי היעוד הזכויות  134מגרש  •

 מדינת ישראל. -במגרשים ישויכו לבעלת המקרקעין 

ניצול השימושים והזכויות במסגרת התכנית החדשה ע"י החוכר, יחייבו  

כירה אותו להתקשר בחוזה חכירה חדש עם הבעלים להסדרת מטרת הח

 וקיבולת הבניה .

שונה ליעוד אטרקציה תיירותית אך היקף הזכויות בו לרבות  163מגרש  •

השימושים המותרים נותרו כפי שהיו ערב אישור התכנית בהתאם ליעוד 

 הנכנס.

 

 מתחם האיחוד וחלוקה כולל מבנה מסחרי קיים המוחכר למועצה האזורית תמר.  ו.

הסדרת זכויות החכירה במגרש תכנית יש לוודא הובא בחשבון כי לאחר מתן תוקף ל 

 .במסגרת חוזה חכירה חדש המוצע

 

הבעלות בחלקות הנכנסות היא בעלות מלאה של מדינת  ,2-ו 1 איחוד וחלוקה במתחמי ז.

 ישראל.

 בהתאם לכך הובא בחשבון כי לא מתקיימים תשלומי איזון לבעלים בחלוקה למגרשים. 

 

עיים להקמת מרתפי חניה בשל העלות לא הובא בחשבון שווי לשטחי הבנייה התת קרק ח.

 הגבוהה לביצוען.

 

באיחוד  יםהמשתתפ מגרשיםמתוך השווי הכולל של כל ה מגרשחושב השווי היחסי של כל  7.5.2

 ובחלוקה החדשה עפ"י התכנון המוצע.

 

 הובא בחשבון המצב השורר כיום בשוק המקרקעין. 7.5.3
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 ערכי השווי  7.5.4

 

ון נערכו על בסיס סקירת מחירים מקיפה בסביבת הנכס וכן באזורי ערכי השווי בלוח האיז 

 תיירות בעלי מאפיינים דומים ברחבי המדינה.

 ערכי השווי אינם כוללים פיתוח. 

 

 ש"ח/מ"ר מבונה. 1,083מלונאות הוא:  –שווי מ"ר מבונה בייעוד הבסיסי בסביבה  

סיסי למלונאות ועפ"י המקדמים ערכי השווי לייעודים השונים מבוססים על שווי מבונה ב 

 הבאים:

  67% -"אטרקציה תיירותית"   

 20% –"חניון"  

 100% –"מגורים מסחר ותיירות"  

 70% –"מבנים ומוסדות ציבור ותיירות"  

  

 סיכום .8

נספח לחוות הדעת, תחשיבנו ה הרצ"ב כבשים לב ובכפוף לכל האמור לעיל ובכפוף לטבלת האיזון וההקצא 

 . נו לכלל דעה כי בהקצאה האמורה נשמר האיזון בין החלקותמנחים אות

 

 לוחות האיזון נערכו תוך שימוש בתוכנת אקסל. 

 

לוחות האיזון התבססו על מדידה גרפית שהועברה לעיוננו, יתכנו סטיות במדידה ובכל מקרה בו ישתנו  

 השטחים בהתאם למדידה בפועל יש לתקן את לוחות האיזון בהתאם.

 

 דיוק גבוהה יותר.ה)פרומיל( כאשר  בתחשיבים הפנימיים רמת ±  0.001ברמת דיוק של  מוצגיםאיזון לוחות ה 

 

השורות  –חלקה ספציפית ל יחסבכלשהו מגרש תמורה  מסמניםאינם  1במתחם איחוד וחלוקה  לוחות האיזון 

 בטבלה הם לשם נוחות הקריאה בלבד.

 

 

 

 

 

 : טבלת איזון והקצאותלוטה

 

29.11.2016 

39176-1 
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1דף מספר איחוד וחלוקה  ללא הסכמה - מתחם 1 - מתחם התיירות ים המלח - תכנית מס' 656-0254458

0.50.5

בעלבעל שווישווי שטחשטחסה"כשטחשטחכמותייעודחלקיםשטחמס'שווישווי סה"כשטחישטח שטחייעודהחלקיםהחלקיםשעבודיםמס' שםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותעיקרישירותעיקריחדריםהמגרשמס'בבעלותבבעלותאו זכויותזהותהחלקההחלקהחלקהגושמס"ד

ישלםיקבללמקומותשטחמצבשטחשירותעיקריאואואחרותאוהכלולהרשום

יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי ביעודמגרשבמצבבזכויותבזכויותהרשומיםמס' החוכרהבעליםבחלוקה(במ"ר)

אקוו'נכנסאקוו'בשברעל תאגידהחדשה 

ב-%יוצאחניהמסחרבמגרשהמוקצהב-%מ"רסופיארעיהתמורהב-%זהנכנסב-%פשוטהחלקההרשוםהרשום(במ"ר)

0.23%           1,082,783₪חניון100%                  12.37%814,999       48,826,405₪        112,711שטח שמור1/1100%מדינת ישראל110014518,549,763112,711

0.17%              817,882₪חניון100%                  35.13%823,776     138,719,304₪        320,220שטח שמור1/1100%מדינת ישראל21001452433,421320,220

0.31%           1,509,269₪חניון100%                  2.74%836,968       10,833,466₪          25,008שטח שמור1/1100%מדינת ישראל31001455105,57825,008

0.11%              534,136₪חניון100%                  0.18%852,466            724,310₪            1,672שטח שמור1/1100%מדינת ישראל4100145129,8551,672

0.22%           1,066,972₪חניון100%                  0.25%864,926            981,631₪            2,266שטח שמור1/1100%מדינת ישראל510014515155,1352,266

0.08%              395,512₪חניון100%                  0.08%871,826            306,706₪               708שטח שמור1/1100%מדינת ישראל610014516708708

0.14%              696,586₪חניון100%                  9.10%903,216       35,946,070₪          82,978שטח שמור1/1100%מדינת ישראל7100146210,563,98082,978

3.22%         15,472,280₪   14,287   3,175   18012,699מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.12%10024,293            461,141₪            2,129חניה1/1100%מדינת ישראל81001465310,51620,594

3.22%         15,472,280₪   14,287   3,175   18012,699מלונאות - אכסון מלונאי100%                2.56%10120,614       10,103,957₪   9,330 3,293   7,683          4.4.410,976מלונאות9

7.56%         60036,352,263₪   30,861   6,858   30027,432מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.75%10242,984         2,970,886₪            6,858שטח לפיתוח בעתיד10

4.99%         60024,024,474₪   19,478   4,328   18017,314מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.06%10343,648            227,430₪      315      90      270               4.5.2631שרותי חוף ונופש11

6.13%         60029,500,122₪   24,534   5,452   23021,808מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.37%10448,360         1,458,584₪            3,367שטח לפיתוח בעתיד1/1100%מדינת ישראל121001466966,162158,473

4.99%         60024,024,474₪   19,478   4,328   18017,314מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.19%10568,555            766,114₪      707    157      629               4.4.2786מלונאות13

4.82%         60023,194,896₪   18,712   4,158   17016,633מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.22%10650,686            885,028₪            4,086חניה14

5.22%         60025,122,636₪   20,492   4,554   19018,215מלונאות - אכסון מלונאי100%                16.48%10746,428       65,081,369₪        150,234שטח שמור15

4.99%         60024,024,474₪   19,478   4,328   18017,314מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.18%10832,687            704,816₪            1,627שטח לפיתוח בעתיד1/1100%מדינת ישראל161001467178,79911,614

4.61%         22,192,836₪   20,492   4,554   19018,215מלונאות - אכסון מלונאי100%                1.12%10935,190         4,405,752₪   4,068 1,436   3,350            4.4.44,786מלונאות17

5.52%         60026,534,868₪   21,796   4,844   21019,374מלונאות - אכסון מלונאי100%                0.29%11040,303         1,126,537₪            5,201חניה18

3.22%         15,472,280₪   14,287   3,175   18012,699מלונאות - אכסון מלונאי100%                1.08%11128,154         4,266,262₪   3,939 2,393   2,743            3.45,836אמלונאות1/1100%מדינת ישראל19100422455,8365,836

4.48%         21,535,997₪   19,886   4,419   18017,676מלונאות - אכסון מלונאי100%                3.88%11367,914       15,318,142₪ 14,144 3,823 12,233          3.415,291מלונאות1/1100%מדינת ישראל201004224715,29115,291

3.22%         60015,467,691₪   11,577   4,086     2009,534מלונאות - אכסון מלונאי100%                3.27%11415,156       12,928,394₪ 11,938 3,114 10,381          3.4.1520,761מלונאות1/1100%מדינת ישראל211004224923,64720,761

2.43%         11,696,400₪   10,800   2,400     9,600אטרקצייה תיירותית100%                0.02%15128,717             59,565₪        55      17        55               110מלונאות1/1100%מדינת ישראל110    2239176116,858,545

3.06%         14,741,796₪   13,612   3,024   12,100אטרקצייה תיירותית100%                2315223,570

16.24%         16000865078,128,000₪מסחר ותיירות100%                2458126,579

0.68%           4803,274,052₪      381מסחר100%                  255921,270

1.42%           90006,822,900₪מבנים ומוסדות ציבור ותיירות100%                  265863,377

3500הזכויות יחד עם מגרש מס' 586מבנים ומוסדות ציבור ותיירות100%                  275878,162

0.71%           3,411,450₪     4,500מבנים ומוסדות ציבור ותיירות100%                  285886,818

0.14%              682,290₪        900מבנים ומוסדות ציבור ותיירות100%                  295892,332

30

7.86%         37,831,356₪         -מגורים, תעסוקה ותיירות100%                9.561%30034,932       37,753,380₪          5934,860אזור מגורים מיוחדמדינת ישראל311001466966,16234,860

    ₪-    ₪-100%       481,082,951₪              728,906סה"כ100%     394,855,248₪        813,102     813,102סה"כ ביניים
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2דף מספר איחוד וחלוקה  ללא הסכמה - מתחם 1 - מתחם התיירות ים המלח - תכנית מס' 656-0254458

בעלבעל שווישווי כמותשטחשטח שטחכמותייעודחלקיםשטחמס'שווישווי שטח שטחייעודהחלקיםהחלקיםשעבודיםמס' שםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותמקומותעיקרישירותעיקריחדריםהמגרשבבעלותבבעלותאו זכויותזהותהחלקההחלקהחלקהגושמס"ד

ישלםיקבלמצבעיקריאואואחרותאוהכלולהרשום

יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי ביעודבמצבבזכויותבזכויותהרשומיםמס' החוכרהבעליםבחלוקה(במ"ר)

נכנסבשברעל תאגידהחדשה 

ב-%יוצאחניהמסחרבמגרשהמוקצהב-%מ"רסופיארעיהתמורהב-%זהנכנסב-%פשוטהחלקההרשוםהרשום(במ"ר)

דרך מאושרת100%                     18156        427,166אזור בריכות אידוי ומתקנים הנדסיים1/1100%מדינת ישראל     595,281    3239176116,858,545

דרך מאושרת100%                  198,673        136,462שטח ים מוגבל33

דרך מאושרת100%                2011,710            7,785אזור חוף שמור34

דרך מאושרת100%                  221,038            2,132ש.צ.פ35

דרך מאושרת100%                  233,511          20,520חוף רחיצה36

דרך מאושרת100%                  242,297            1,216שטח משולב חוף רחיצה37

דרך מאושרת100%                     25106          10,059שטח משולב חוף רחיצה1/1100%מדינת ישראל       13,277           3839176213,422

דרך מאושרת100%                  261,845            3,218שטח ים מוגבל39

דרך מאושרת100%                2924,787            2,132חוף רחיצה1/1100%מדינת ישראל         2,242             403917632,242

דרך מאושרת100%                  302,725                 24שטח משולב חוף רחיצה41

דרך מאושרת100%                  317,710                 86אזור חוף שמור42

דרך מאושרת100%                     32465        455,662אזור בריכות אידוי1/1100%מדינת ישראל     461,839      433917818,738,382

דרך מאושרת100%                3357,872            6,009שטח ים מוגבל44

דרך מאושרת100%                     34772               168חוף רחיצה45

דרך מאושרת100%                     39683            2,103דרך1/1100%מדינת ישראל         2,103      4610014518,549,763

דרך מאושרת100%                     40507          41,698דרך מאושרת1/1100%מדינת ישראל       41,698         471001452433,421

דרך מוצעת100%                     52244          23,384דרך מאושרת1/1100%מדינת ישראל       42,187         481001455105,578

דרך מוצעת100%                  531,340          18,803אזור חוף שמור49

דרך מוצעת100%                  543,718            7,283דרך1/1100%מדינת ישראל     152,869         5010014515155,135

דרך מוצעת100%                  552,186        145,586אזור חוף שמור51

דרך מוצעת100%                       5681        127,369א. חקלאי להסדרת ניקוז1/1100%מדינת ישראל     132,349    52100146210,563,980

דרך מוצעת100%                     57141            4,980שמורת נוף53

דרך מוצעת100%                  588,540          49,870אזור חוף רחיצה1/1100%מדינת ישראל       54100146531051694,702

דרך מוצעת100%                       5924          20,883אזור בריכות אידוי ומ. הנדסיים55

דרך מוצעת100%                       6029            1,912שטח ים מוגבל56

דרך מוצעת100%                       6262            1,371דרך57

דרך מוצעת100%                  631,472          10,210ש.צ.פ58

דרך מוצעת100%                     65199          10,456שטח משולב חוף רחיצה59

דרך מוצעת100%                     66196          77,868דרך1/1100%מדינת ישראל     287,375         601001466966,162

דרך מוצעת100%                  681,800            4,273אזור חוף רחיצה61

דרך מוצעת100%                  691,072          19,268אזור חקלאי להסדרת ניקוז62

דרך מוצעת100%                     10494372253שמורת נוף63

דרך מוצעת100%                       7374          81,023ש.צ.פ64

דרך מוצעת100%                       7529          15,131אזור חוף רחיצה1/1100%מדינת ישראל       74,995         651001467178,799

דרך מוצעת100%                     76160            6,473אזור בריכות אידוי ומתקנים הנדסיים66

שטחים פתוחים100%                16047,915            9,603אזור חוף שמור67

שטחים פתוחים100%                16128,654          33,761דרך מאושרת68

שטחים פתוחים100%              162152,435          10,027ש.צ.פ69

דרך ו/או טיפול נופי100%                  2007,395               438חוף רחיצה1/1100%מדינת ישראל            438                7010042254438

דרך ו/או טיפול נופי100%                  2101,316            8,469אזור חקלאי להסדרת ניקוז1/1100%מדינת ישראל         8,469           71100146932,150

דרך ו/או טיפול נופי100%                     202337            2,886דרך1/1100%מדינת ישראל         2,886           721004224923,647

מתקנים הנדסיים100%                     310708מדינת ישראל73

מתקנים הנדסיים100%                     74311161

מתקנים הנדסיים100%                       7531228

מתקנים הנדסיים100%                     76313500

מתקנים הנדסיים100%                     77314503

מתקנים הנדסיים100%                     78315150

מתקנים הנדסיים100%                     79316783

מתקנים הנדסיים100%                     80317310

חוף רחצה43.84%                  814042,706

חוף רחצה100%                8240517,917

חוף רחצה100%                8340620,228

חוף רחצה100%                8440732,088

חוף רחצה100%                8540813,473

חוף רחצה100%                  864094,389

חוף רחצה100%                  874102,096

חוף רחצה100%                8841114,125

חוף רחצה100%                  894126,035

חוף רחצה100%                  904134,979

              505,708     1,912,710  1,912,710סה"כ ביניים
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איחוד וחלוקה  ללא הסכמה - מתחם 1 - מתחם התיירות ים המלח - תכנית מס' 656-0254458
3דף מספר 

בעלבעל שווישווי כמותשטחשטחשטחכמותייעודחלקיםשטחמס'שווישווי שטח שטחייעודהחלקיםהחלקיםשעבודיםמס' שםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותמקומותעיקרישירותעיקריחדריםהמגרשבבעלותבבעלותאו זכויותזהותהחלקההחלקהחלקהגושמס"ד

ישלםיקבלמצבעיקריאואואחרותאוהכלולהרשום

יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי ביעודבמצבבזכויותבזכויותהרשומיםמס' החוכרהבעליםבחלוקה(במ"ר)

נכנסבשברעל תאגידהחדשה 

ב-%יוצאחניהמסחרבמגרשהמוקצהב-%מ"רסופיארעיהתמורהב-%זהנכנסב-%פשוטהחלקההרשוםהרשום(במ"ר)

חוף רחצה100%                  4146,694מדינת ישראל - המשך....91

חוף רחצה100%                  924159,338

חוף רחצה100%                  934164,399

חוף רחצה100%                  944177,509

חוף רחצה100%                9541813,388

חוף רחצה100%                9642010,134

חוף רחצה100%                  974213,190

חוף רחצה100%                  984223,973

חוף רחצה100%                  994236,018

חוף רחצה100%                  1004283,540

חוף רחצה100%                  1014297,760

חוף רחצה100%                  1024306,239

חוף רחצה100%                  1034319,883

נחל/תעלה/מאגר מים100%              104455871,583

נחל/תעלה/מאגר מים100%                  1054568,620

ש.צ.פ100%                10647712,437

ש.צ.פ100%                  1074783,360

ש.צ.פ100%                  1084808,059

ש.צ.פ100%                  1094814,798

ש.צ.פ100%                  1104822,831

ש.צ.פ100%                11148312,753

ש.צ.פ100%                  1124842,098

ש.צ.פ100%                  1134851,720

ש.צ.פ100%                  1144864,256

ש.צ.פ100%                  1154872,160

ש.צ.פ100%                  1164889,353

ש.צ.פ100%                  1174978,809

ש.צ.פ100%                  1184983,314

ש.צ.פ100%                  1194997,893

ש.צ.פ100%                12051113,642

ש.צ.פ100%                  1215165,141

ש.צ.פ100%                  1225176,898

ש.צ.פ100%                     123518544

ש.צ.פ100%                     124519433

ש.צ.פ100%                     125520295

ש.צ.פ100%                     126521651

ש.צ.פ100%                     127522232

ש.צ.פ100%                12852323,836

ש.צ.פ100%                12952425,620

ש.צ.פ100%              130525101,085

ש.צ.פ100%                  1315266,080

ש.צ.פ100%                     132529769

ש.צ.פ100%                     133530455

ש.צ.פ100%                  1345312,775

ש.צ.פ100%              135532187,943

ש.צ.פ100%                13653318,365

ש.צ.פ100%                  1375343,288

ש.צ.פ100%                     138535466

ש.צ.פ100%                  1395361,178

ש.צ.פ100%                     140537897

ש.צ.פ100%                       14153872

ש.צ.פ100%                  1425422,201

ש.צ.פ100%                  1435431,410

ש.צ.פ100%                  1445441,775

ש.צ.פ100%                  1455472,670

ש.צ.פ100%                  1465485,663

ש.צ.פ100%                  1475494,640

ש.צ.פ100%                     148551341

ש.צ.פ100%                     149552154

ש.צ.פ100%                  1505596,519

ש.צ.פ100%                  1515604,699

שביל100%                  1526004,346

ש.צ.פ100%                  5272,459            2,452ש.צ.פ1/1100%מועצה המקומית תמר         2,452             153100422502,452

ש.צ.פ100%                     479651               395ש.צ.פ1/1100%מועצה המקומית תמר            395                15410042246395

ש.צ.פ100%                     539282               543ש.צ.פ1/1100%מועצה המקומית תמר            543                15510042244543

חוף רחצה100%                     425434            3,901חוף רחיצה1/1100%מועצה המקומית תמר         3,901             156100422428,429

חוף רחצה56.16%                  1574043,467

דרך מאושרת100%                     15924            2,544דרך מאושרת1/1100%מועצה המקומית תמר         2,544           158100422935,240

דרך מאושרת100%                  161,173               158דרך1/1100.0%מועצה המקומית תמר158                15910042248158

דרך מאושרת100%                  275,422            7,844דרך מאושרת1/1100%מועצה המקומית תמר         7,844             160100422517,844

דרך מאושרת100%                  161282,421

דרך מאושרת100%                     16236516

דרך מוצעת100%                       1636799

דרך מאושרת100%                     17684               689דרך מאושרת1/1100%מועצה המקומית תמר            689                16410042243717

           1,509,724סה"כ ביניים18526       18,526סה"כ ביניים

100%       481,082,951₪           100%2,744,338        394,855,248     2,744,338  2,744,338סה"כ במתחם 1
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איחוד וחלוקה ללא הסכמה - מתחם 2 - מתחם התיירות ים המלח
0.50.5

בעלבעל שווישווי כמותסה"כשטחשטחכמותייעודחלקיםשטחמס'שווישווי סה"כשטחישטחשטחייעודהחלקיםהחלקיםשעבודיםמס' שמותשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותמקומותשירותעיקריחדריםהמגרשבבעלותבבעלותאו זכויותזהותהחלקההחלקהחלקהגושמס"ד

ישלםיקבליחסישטחיחסי מצבשטחשירותעיקריאואואחרותאוהכלולהרשום

במצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשביעודבמצבבזכויותבזכויותהרשומיםמס' חוכריםהבעליםבחלוקה(במ"ר)

בתכניתבתכניתנכנסאקוו'בשברעל תאגידהחדשה 

ב-%יוצאחניהאקוו'במגרשהמוקצהב-%מ"רסופיארעיהתמורהב-%זהנכנסב-%פשוטהחלקהלא רשומים*הרשום(במ"ר)

20.44%       966925173177918,437,708₪מלונאות - אכסון מלונאי96.12%       20.44%13512,988       8,5342,1349,6016,932,066₪               10,668שרותי מרפא ונופש1/1100%מדינת ישראל    10,668      11001466966,162

0.83%          428070672340,548₪מלונאות - אכסון מלונאי3.88%       39.75%13512,988     11,0622,76612,44513,478,152₪               13,828מלונאות1/1100%מדינת ישראל    13,828      21001466966,162

38.92%     1711318632961483416,065,052₪מלונאות - אכסון מלונאי85.66%       311227,140

1.78%          735,862₪         1,019אטרקציה תיירותית100.00%         2.17%1631,258     1,0192551,147735,862.40₪                 1,274שרותי מרפא ונופש1/1100%יובלי ירין ים המלח בע"ממדינת ישראל      1,274      41001466966,162

0.39%          213133148159,829₪מלונאות - אכסון מלונאי0.85%       511227,140

26.04%     12488222204992410,747,227₪מלונאות - אכסון מלונאי82.62%         32.17%1349,835     13,4293,35715,10710,907,543₪                 8,393שרותי מרפא ונופש1/1100%יובלי ירין ים המלח בע"ממדינת ישראל      61001465310,5168,393

6.13%       27207651923362,529,430₪מלונאות - אכסון מלונאי13.49%       711227,140

4.61%       4.61%13414.63%21.91,5623901,7571,902,993₪       1,9254812,1651,563,419₪                 1,203שרותי מרפא ונופש1/1100%יובלי ירין ים המלח בע"ממדינת ישראל      81001467178,7991,203

0.87%          357,152₪          330            73            0.87%1342.75%4.1293          406102406293,421₪                    254שרותי מרפא ונופש1/1100%יובלי ירין ים המלח בע"ממדינת ישראל939176116,858,545254

דרך מוצעת            61683               16,372שמורת נוף1/1מדינת ישראל    16,372      101001466966,162

דרך מוצעת              117488

100%     41,275,801₪       100%51,992     33,910,463₪               51,992    51,992סה"כ

החוכר אינו רשום בנסח רישום המקרקעין. זהות החוכר נמסרה על פי נציג רמ"י.*
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איחוד וחלוקה  ללא הסכמה - מתחם 3 - מתחם התיירות ים המלח

בעלבעל שווישווי שטחכמותייעודחלקיםשטחמס'שווישווי שטחשטחשטחייעודהחלקיםהחלקיםשעבודיםמס' שםשםשטח שטח 

הזכויותהזכויותעיקריחדריםהמגרשבבעלותבבעלותאו זכויותזהותהחלקההחלקהחלקהגושמס"ד

ישלםיקבלמצבעיקריעיקריאואואחרותאוהכלולהרשום

יחסיבמצבהמגרשבמגרשהמוקצהמגרשיחסי בייעודבמצבבזכויותבזכויותהרשומיםמס' חוכריםהבעליםבחלוקה(במ"ר)

נכנסבשברעל תאגידהחדשה 

ב-%יוצאבמגרשהמוקצהב-%מ"רסופיארעיהתמורהב-%זהנכנסב-%פשוטהחלקהלא רשומים*הרשום(במ"ר)

   ₪-   ₪-100%       503,6393,941,037₪מלונאות-אכסון מלונאי100%1317,274100%   3,6393,6393,941,037₪     7,278מלונאות1/1100%בוטיק הוטל ים המלחמדינת ישראל      7,278        1100422167,278

3,941,037₪   3,941,037₪       

ש.צ.פ5081,190     2,954ש.צ.פ100.0%מועצה מקומית תמר      2,954      2100422849,234

חניה3771,768

       10,2323,941,037₪   3,941,037₪   10,232    10,232סה"כ

החוכר אינו רשום בנסח רישום המקרקעין. זהות החוכר נמסרה על פי נציג רמ"י.*
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