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 ד והצהרה"פרטים על מגישי חוו.    א
 

 הכשרה בשמאות מקרקעין והצהרה ,  תקציר פרופיל מקצועי-) סם(רובל שלמה .  1
 

 :השכלה
1970  –   A.B כלכלה באוניברסיטה העברית ירושלים. 
1973  – M.B.A.  האוניברסיטה העברית ירושלים–מוסמך במנהל עסקים . 
 . המכללה למינהל–תעודה בניהול נכסים ושמאות מקרקעין  –  1978
 .153'  רשיון מס–רישום בפנקס מקרקעין   –  1981

 

 :נסיון ותעסוקה
 .כלכלן במשרדי ממשלה 1978-1970
 .ושלים לשכת יר-שמאי מקרקעין במשרד השמאי הממשלתי  1994-1978
 .משרד שמאים עצמאי 1994

 

שמשתי שנים רבות סגן מנהל לשכה ובתקופת עבודתי האחרונה הייתי אחראי על לשכת 
 .ירושלים

 

בדיקת . הערכות למכרזים, במסגרת תפקידי בצעתי שומות רבות לרכישת ומכירת נכסים
ת חוות הכנ, קביעת דמי שכירות ראויים לנכסים, כדאיות של כניסה להשקעה במקרקעין

 .דעת לבתי משפט באשר לשווי הנכס וכמו כן קביעת דמי פינוי במידת הצורך
 

 שמשתי שמאי של צוות פיצוי מפוני סיני מטעם המדינה שבמסגרתה 1982–1979בשנים 
: כגון, עסקתי בשומות נכסים מיוחדים,  בין היתר. עסקים300 -עסקתי בהערכות פיצוי לכ

בתחום התמחותי ידיעת ערכי  .מסחריים ומבני ציבורמרכזים ,  תחנות דלק, בתי מלון
 .המלח-אילת וים, שבע-באר, נכסים בכל הארץ ובפרט באיזור ירושלים

 

 פרשתי משירות המדינה ופתחתי משרד לשמאות מקרקעין עצמאי במרכז 1994בתחילת 
משרדי מעסיק היום שלושה שמאים  מוסמכים שהם גם  כלכלנים ובנוסף   .העיר ירושלים

 .ני עוזרים מקצועים ש
 

רכישת ומכירת : משרדי ערוך לתת שירותי שמאות וחוות דעת במגוון רב של נושאים כגון
יעוץ קביעת מחירים להשתתפות , בדיקות כדאיות של כניסה להשקעה במקרקעין, נכסים

 .מס שבח ומס רכוש, היטל השבחה:  חוות דעת בנושא שווי הנוגע למיסוי כגון, במכרזים
 

מתן חוות דעת . חוות דעת לבתי משפט בענינים הקשורים בהפקעות או בפינוייםהכנת 
 .כלכליות  על רווחיות  צפויה בפרוייקטים בתחום המקרקעין

 

בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מסד , בנק אוצר החייל, משרדי מוכר על ידי בנק הפועלים
 .לצורך מתן חוות דעת לעניין בטוחות לאשראי עסקי

 



 4

י בית המשפט המחוזי בתל אביב לקבוע את פיצוי ההפקעה "נה מוניתי עבעת האחרו
 .ג בהיקפי שטחים גדולים ביותר"להרחבת נתב

 
י מיטב  דעתי "הריני מצהיר בזאת כי אין לי שום נגיעה אישית בנכס וכי שומה זו נערכה עפ

 .ושיקולי המקצועי
 
 
  תקציר פרופיל מקצועי והצהרה–אורי דהן .    2

 
 . האוניברסיטה העברית בירושלים-בכלכלה ) .B.A(בוגר  :השכלה

 -עם התמחויות במימון ובנקאות , במנהל עסקים) .M.B.A(מוסמך  

 .האוניברסיטה העברית בירושלים

 
 נציג -משרד האוצר , רשות החברות הממשלתיות 1988 - 1986 :ניסיון

 .הממשלה בחברות ממשלתיות
 .לקה כלכלית מנהל מח-בנק הדואר   1994 - 1988 
 .יועץ כלכלי  ואילך- 1994 

 
ד מומחה לבתי משפט "משרדי עוסק בהכנה של מגוון חוות דעת כלכליות לרבות חוו

 .בנושאים כלכליים מורכבים

 
ד שאנו מכינים ניתן למנות גם הכנת הערכות שווי לחברות "בין סוגי העבודות וחוו

הכנת , ליווי פרוייקטים פיננסיים, בחינה מימונית של השקעות מורכבות, ולפרוייקטים

 .סקירות ותחזיות כלכליות ושיווקיות ועוד, עבודות מחקר כלכליות, תכניות עסקיות

 
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי הוכנה בהתאם למיטב שיקול דעתי המקצועי ואני מצהיר 

 .ד זו"כי אין לי כל עניין אישי בעניינים נשוא חוו
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 ד וריכוז הממצאים"ורקע תמצית חו.    ב
 

ד כלכלית על גובה הנזק "להכין חוו") החברה "-להלן (מ  "בע XXXי  חברת "נתבקשנו ע

 ").האגודה"להלן  (XXכתוצאה מאי קיום הסכמים שנחתמו בינה לבין מושב , שנגרם לה
 

שעל פי , ")ההסכם הבסיסי"להלן (6.11.90 החברה חתמה על הסכם עם האגודה מיום 

, מתוך שטח האדמות של המושב, י מנהל מקרקעי ישראל קרקע"רה יוקצה עלחב, עיקריו

ד שאותם תמכור החברה "עליהם ניתן לבנות יח,  מגרשים לבניה159הכוללת לכל הפחות 

החברה התחייבה לבנות ולשפר מבני ציבור עבור האגודה וכן לקבוע עבודות . בשוק החופשי

 .פיתוח שונות כגון גינון ושבילים
  

על פיה נערכו שינויים מסויימים בהסכם , הגיעו הצדדים להסכמה, 2/93בחודש , בהמשך

עיקרי השינוי כללו התחייבות של החברה , לענייננו"). התוספת להסכם"להלן (הבסיסי 

ד לבנים " יח40לטובת , י ההסכם הבסיסי"להפריש חלק מהקרקע שיועדה לפרוייקט עפ

ן שטח המגרשים הגדולים שהייתה אמורה על חשבו) כלומר לטובת האגודה(ממשיכים 

כמו כן התחייבה החברה לטפל בשינויי התכניות המתבקשות כתוצאה מהשינוי . לקבל

 .ד לבנים הממשיכים" היח40ולממן את הפיתוח הסביבתי גם עבור 
 

בבניית מודלים כלכליים שמטרתם אפיון הפעילות , בין היתר, ד נעשה שימוש"לגיבוש חוו

המודלים . לו בוצע ההסכם הבסיסי, רוייקט כפי שאמור היה להתרחשהכלכלית של הפ

בנויים נדבך על נדבך כדי לאפשר לקורא לראות ולבחון את ההנחות עליהם הם מתבססים 

 .ואת הממצאים הנובעים מהם
 

הנזקים לחברה שהוערכו בחוות דעת זו הינם הרווח שנמנע כתוצאה מאי ביצוע ההסכם 

, ד היא לכמת את גובה הרווח שנמנע"מטרת חוו. פת להסכםהבסיסי ולחילופין התוס

 .ישום ההסכם הבסיסי וישום התוספת להסכם: בשתי אלטרנטיבות
 

 .המפורטים בהרחבה בגוף חוות הדעת, ד"להלן עיקרי ממצאי חוו

 
  אובדן הרווח שהיה צפוי מביצוע ההסכם הבסיסי–' תרחיש א

 

 בגובה 2000 בערכים ראליים לתחילת שנת אי ביצוע ההסכם הבסיסי גרמה לאובדן רווח

 . מיליון דולר8.0של 
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 :סכום זה נגזר מהפרמטרים הבאים
 

לחלוקה ). 1תרשים ראה (ז סביר ליישום ההסכם הבסיסי וביצוע הפרוייקט "מישום לו •

 .1לוח בין חלקי ושלבי  הפרוייקט ראה גם 

 . מעבודה זוי דוח שמאי שהוא חלק בלתי נפרד"ממחירי מכירה שנקבעו עפ •

המבוססות על הצעות מחיר שנתקבלו , מהצבת עלויות מקובלות לביצוע הפרוייקט •

על פי מחירים מקובלים לביצוע הפרוייקט ועל פי השוואת עלויות , מאנשי מקצוע

 . בפרוייקטים דומים

: כמו כן ניתן ביטוי לעלויות נוספות שלקחו היזמים על עצמם למימוש הבניה הכוללות •

 .לועדה המקומית ולסוכנות היהודית, מנהלתשלומים ל
 

  אובדן הרווח שנגרם מאי ביצוע התוספת להסכם–' תרחיש ב
 

. בהתבסס על השינויים שהוגדרו בתוספת להסכם' הינו תיקון של תרחיש א' תרחיש ב

 :עיקרי השינויים כוללים
 

 ).החל משלב ההיתרים( חודשים 9 -דחייה של ישום ההסכם ב •

 .לטובת האגודה)  מגרשים40(שטח ויתור על חלק מה •

 .מימון עלות הפיתוח הסביבתי על חשבון החברה •
 

 מיליון דולר 5.2 -אי ביצוע התוספת להסכם גרמה לחברה אובדן רווחים בגובה העומד על כ

 . בערכים ריאליים)  אלף דולר5,231(
 

נדגיש כי . מפורטים התחשיבים מהם נגזרו סכומים אלו, ד ובלוחות המצורפים"בגוף חוו

לוחות אלו . אליהם מפנה הטכסט, ישנה חשיבות לקריאת הטכסט תוך כדי עיון בלוחות

 533' ד מצורפים גם החלטת מנהל מס"לחוו. מהווים חלק בלתי נפרד מחוות הדעת

 .והתכנית שהוגשה לועדה המקומית
 

בססנו הת, מידע שבין היתר, ד שלה"פ מהחברה ומעו"ד קיבלנו מידע בכתב ובע"להכנת חוו

ד "כל הנתונים בחוו, )אלא אם כן צויין אחרת(ככלל . גם עליו כפי שיפורט בגוף חוות הדעת

הערכים אינם . מוצגים בערכים דולריים נכונים לתקופה בה היה אמור הפרוייקט להתבצע

 . מ"כוללים מע

 

 


