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 השומהנשוא  .1

  

שנמצא בשד'  , 6957בגוש  ,118נוי על חלקה בבניין, הבם, הנמצאת ת מגוריהנה דיר זו שומהנשוא 

 "(.הדירה"-)להלן: יפו - תל אביב  הצפון הישן, ,64נורדאו 

 

 השומהמטרת  .2

 

 לתוספת( 1)ב( )  14ערעור, כמשמעותה בסעיף גשת כשומת השבחה, המצורפת לשומה זו מו

  בנייהיחס לשומת הועדה המקומית לתכנון והתי. ב1965 -ה השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"

מיום , 2018-06771מס'  בתיקושמאי מקרקעין,  לןכלכ ברוך דודשנערכה ע"י מר יפו, תל אביב 

27/08/18 . 

    :התאריך הקובע להערכה .3

 02/04/2003 1תכנית ע

 24/01/2018 א' 3616ית תא/כנת

 

  

ונערך ביקור   .2017אוגוסט  09בתאריך  , החתום מטהע"י  ך,נערהביקור בנכס : תאריך הביקור .4

 .2018דצמבר  02"י החתום מטה, בתאריך  נוסף בסביבת הנכס, ע

 

 הנכספרטי  .5

 

 .6957 : גוש

 .118 : חלקה

 .6:  תת חלקה

 שותף.רכוש המחלקים ב 53/657 .ומה ראשונה(בק) מ"ר 53.00:  וםרש שטח

בתוספת מרפסת פתוחה בשטח   מ"ר ברוטו 65.70 -וי הנו כ סה"כ השטח הבנ :  שטח בנוי

גורה שהוכללה בשטח  סמרפסת מקורה וכולל:   מ"ר. השטח ברוטו 8.5 -כ

חלק יחסי בחדר מדרגות וברכוש  ים ולא כולל פנת קירות חוץ ומחיצוהעיקרי, 

ר הבנייה  רף להיתשה המצוע"ג תשריט ההג וזאת על סמך מדידה  ף.המשות

 במקום. שנערכה  ומדידה

 

 , תל אביב.64: שד' נורדאו  םמיקו
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 פרטי רישום ומצב משפטי .6

 

  , הזכויות26/11/18בתאריך מפנקס הזכויות, שהופק  בהתאם לנסח רישום מקרקעין, העתק .6.1

 ן:ומות כדלקמשר 6957, בגוש 118בחלקה  ,6ת חלקה תב

 : תיאור הנכס 

 ר."מ  53 –שטח רשום  ה,ראשונ –ה קומ דירה, –תיאור  

 :בעלות

 ות.בשלמ    - בריק יפעת

 :ותהער

 לים., על כל הבע ת שרון הדרלטוב ,26/04/18מתאריך  ,126ע"פ סעיף הערת אזהרה 

שראל , לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לי13/05/18מתאריך , 126ת אזהרה ע"פ סעיף הער

 ם.הלווה שרון הדר, על כל הבעלי, ₪  2,065,000על סך בע"מ, 

 

 והדירה ביבה הס רתיאו .7

 

 הסביבה  רתיאו 17.

   

  
 

 יפו. – תל אביב הצפון הישן,  ,64שד' נורדאו 
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אביב, הצפון הישן. האזור מאופיין  -העיר תל  במרכז םנמצאת בבניין הממוק השומהנשוא  הדירה

סטרי, עם שדרה רחבה באמצע  -רדאו דושד' נו  רוויה. נויים בנייהם בניינים ברים ברובו עכאזור מגו

ערה   הרגל-הרכב והלכי-תנועת כליומדרכות בשני הצדדים.  םנתיב להלכי רגל ורכבי אופנייל ולכ

 ברוב שעות היממה.  

 

 העירוניות באזור מלאים.  הפיתוח והתשתיות

  

 תיאור הבניין והדירה  27.

 

 ר הבניין או תי 

 

וקירות חוץ   םניו לבא  קירות בלוקים ,שלד בטון מזויןבנוי  השומהה נשוא בו ממוקמת הדיר ייןהבנ

  14מעל קומת קרקע חלקית. בבניין יש  וקומת גג חלקית קומות 3הבניין בן   .דק בחיפוי טיח מותז

 חניה בתחומי החצר.   ואיןמעלית נוסעים  אין, בבניין יחידות דיור

 

השוטפת תואמים    התחזוקה הפיזי ו ית. המצב  ין סטנדרט הגמר בבני נייה ו רמת הב 

 את גיל הבניין. 

 

 רהחצ

 

החצר  בחלקה העורפי מוחזקת בפועל ע"י דיירי הדירות בקומת קרקע, החלק המשותף של  ר  חצה

ושטחי קרקע    משתנהת מחופים  וורחב  י, שבילמשתנהר  עם פיתוח מלא ברמה סטנדרטית כולל: גד

 צמחי נוי. מגוננים עם 

 

 .בינונית ה חזוק. התטיתחצר ברמה סטנדרוח בהפית

 

 תיאור הדירה 

 

לצפון  כיווני אוויר מלאים    2'. לדירה  א קומה    בחזית קמת  מו מ   שומה ה הדירה נשוא  

ח העיקרי,  . הדירה, לאחר שינויים בחלוקה הפנימית והכללת מרפסת בשט ומזרח 

 כוללת: 

 . ומעבר   כניסה   הול  * 

 . ר מגורים ומטבח חלל בלתי מחולק כחד  * 

 מחולק(   ל הבלתי ודה לחל מרפסת פתוחה )צמ  * 

 . קני( ר ת חד   ידות חצי חדר )במידות קטנות ממ  * 

 . חדר )עם חלק ממרפסת שהוכלל בחדר(  * 

 . )עם חלק ממרפסת שהוכלל בחדר(   חדר רחצה ושירותים  * 
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 : כוללות   , טובה   עבודות הגמר ברמה 

 

 שית מפלדה )"פלדלת"(.  דלת הכניסה הרא *

 .רקטלק בציפוי אפוקסי או בחיפוי פמוח בטוןהרצפה בחיפוי  * 

 . םיריל צעץ תלויות עהנגרות עץ עם דלתות  *

עם תריסי גלילה מפלסטיק וסורגי  נעים על מסילות  במסגרות אלומיניוםהחלונות  זכוכית  *

 .מתכת

 יסר.קרמייקה פנים וחוץ תחתונים עם משטח אבן נות עץ מחופים פועם ארו אי, המטבח *

בנוי מעל משטח מחופה  כיור רחצה ו אסלהמקלחת סגורה במקלחון,  תיםירווש בחדר רחצה *

. הרצפה והקירות בחיפוי אריחי קרמיקה  ה צבעונית וארונות תחתונים בלבדמיקקר אריחי

 . מזגנים עיליים 2בדירה יש  מ'. 2.05עד גובה 

 . טוביםוטפת . המצב הפיזי והתחזוקה השטובהגמר בדירה הבנייה והרמת 

 

 ניכנומצב ת .8

 

 מצב קודם     18.

 .04/01/40תאריך ב ,976 .ר.בע למתן תוקף  שפורסמה, 58 מס'  תכנית מתאר מקומית 8.1.1

 .14/10/46בתאריך  ,976ר. .עב קףלמתן תו השפורסמ, 169 מס'  תנית מתאר מקומיתכ 8.1.2

לקומה,  35% –, זכויות בניה 2 ראות התוכנית הנכס מסווג באזור דירותבהתאם להו

 ף.רתמ ת לא כולל קומו 3כ סה"

 .08/02/51בתאריך  140בי.פ. מס'  ף שפורסמה למתן תוק, 76' ת מסתכנית מתאר מקומי 8.1.3

מ"ר, על  54של  טחבש להוראות התכנית מאפשרת בניית דירה נוספת על הגג בהתאם

 התכנית קומות ללא קומת עמודים שהוקם בתנאים המפורטים בתכנית. 2-3בן בניין 

 . טיונלור אינה

 .10/12/81ריך תאב, 2770בי.פ. מס'  ףן תוקשפורסמה למת , 1680' מסעיר ין בניתכנית  8.1.4

ונה. התכנית מ"ר מעל לכל דירה עלי 23בשטח  התוכנית התירה בניית חדר יציאה לגג

 מעל לכל דירה עליונה. מ"ר  23חדר יציאה לגג בשטח תירה בנית מ נהאי

 . 24/06/82 , בתאריך8292בי.פ. מס'  ףתן תוקסמה למ, שפור עיר מ' נייןבתכנית  8.1.5

ות, מרפסות , צפיפרווחים, מיה, תוספת קומותבני אחוזגבי התכנית קובעת הוראות ל

מפורט לקומה כ  7%או  5%ל י מגורים. בבניינים קיימים חלה תוספת שוסגירתן בבנינ

 חה בגין תכנית זו.בהיטל השבחיוב . אין ות התכניתבהורא

 . 28/11/85אריך , בת2753בי.פ.  למתן תוקף, שפורסמה ן עיר ע'בנייית תכנ 8.1.6

 מפורט., ומחסנים בהיקף קומת הקרקע כלחניהית קומת מרתף תירה בניהתכנית מ

 .25/06/89 אריך, בת3672 ..פבי ן תוקףלמתשפורסמה ,  ית ס'מתאר מקומ ניתתכ 8.1.7

יל דירה קיימת בלבד להגד בד אודירת מגורים נוספת אחת בל רה להקים התכנית התי

  המרבי שגובהו םבנין מגורים קיי גג  ( מעל1967ני לפבהיתר גג   דירתמה בו ין שהוק)בבני

 או קומת עמודים בנויה חלקית.  קומות ובנוסף קיימת בו קומת ביניים  3
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 'מ 2.5ל ש  נסיגהלמ"ר, בכפוף  150ם או תוגדל לא יעלה על  שתוק רהדישטח הבתנאי ש

 תחתיו.רת הבניה שמ בחזית ממסג

ספת לאחוזי ו הנו תותוכנית זבניה עפ"י מותר להשטח הבין היתר:  ,בעתתכנית קוה

ה העליונה ציאות לגג מתוך דירות בקומ. לא תותרנה יעפ"י תוכנית שבתוקףהבניה 

 .דירת הגגם שום מבנה מעל וקי במקביל לדירת הגג. לא

 בתוכנית.  פורטות יצוני של הבניין בתאם להוראות המשיפוץ ח

 או

   .21/04/94ריך , בתא4208בי.פ.  ף, שפורסמה למתן תוקן עיר ג'בניי תכנית 1.88.

 יח"ד בקומה העליונה.מ"ר לכל  23אה לגג בשטח של ת חדרי יציפשרת הקמהתכנית מא

 תיק בניין  8.1.9

 תף.רמקומות קומת עמודים מקלט ב 3עבור בנית בניין בן  ,0195משנת  ,797מס' תר הי •

 . תוחפחדרים עם ח"ש ושטח  4: עמודים תמקוב

 ה. ביס': סככה לכומה ד. בקומה"ש בכל קח חדרים עם 6: ג' - בקומות א'

 ה.ומכנית הגשה חתנמצאה ת, לא לי בלבדההיתר המילו "יעפ

 ח"ש בקומה ד'. דרים וח נידירה בת ש  הוספתור , עב9531, משנת 172' היתר מס •

 .כנית הגשה נמצאה ת, לא לי בלבדההיתר המילו "יעפ

 ץ. ייינגר הבור ברבקומה ד' עגוג מרפסת י, עבור ז1960נת ש, מ54יתר מס' ה •

מת קוב למקצוע חופשי משרדן לג ממחסמוש חורעבור שי ,1990משנת , 3/147' סיתר מה •

 .םניש  5מ"ר לתקופה של  40מרתף של בניין קיים בשטח 

 חד. יה אם חנישמש למקצוע חופשי. דרוש וחסר מקומשרד שהנאי תהנ"ל ב

 

 חדש מצב     2.8

 . 18/03/03 יךארבת, 5167 פ.בי. סמה למתן תוקףשפור , 1ע בניין עיר תכנית 8.2.1

 רתפים ולשימוש בהם. קבוע הוראות מקיפות לבניית ממטרת התכנית ל

 בתאריך, 5397פ. בי. ן תוקףלמת  , לראשונה,, שפורסמהעל כל תיקוניה 38"א מת 8.2.2

18/05/05. 

ן להם היתר  ושיפור עמידות מבנים, שניתק לחיזו ובעת הנחיותצית הקתאר ארתוכנית מ

 ה.אדממפני רעידות  01/01/80פני ל

 . 10/05/06, בתאריך 5526בי.פ.  סמה למתן תוקף, פור 3440בניין עיר  תכנית 8.2.3

 . התכנית אינה רלוונטית. התוכנית מסדירה שטחים בעת איחוד דירות

 .22/12/16יך רתא, ב4077 בי.פ. וקףורסמה למתן תפ ,0050תא/ית מתאר מקומ יתכנת 8.2.4

 תל אביב. אר כוללנית לוכנית מת תינה התכנית ה

  ותת חלקיות ותכניקומיותאר מת מלהכנתן של תכניו  תת והנחיווראובעת הוקהתכנית 

 מכוחה של תכנית זו.   . לא ניתן להוציא היתר בניהותמפורטות חדש

ובע )ר  301, אזור תכנון מס' . מרקם בנוי לשימורתה עירוניגורים בבנימ ורזהחלקה בא

 /א. 3616ית תכנ תוו הוראיגבר א/3616/תא תכנית ת(. במקרה של סתירה להוראו3
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כוללנית  כתכנית  5000תחשב תא/ /א( לא3616)תא 3לתוקף של תכנית רובע ה עד לכניסת

 פקדה. לים בתכנית כפי שהולגבי מבנים הנכל

, מתאריך  7668ף בי.פ. , פורסמה למתן תוק/א3616תא/ מקומיתמתאר  יתכנת 8.2.5

09/01/18. 

 .3בע ה על רוהוראות תכנית מפורטת החל תכנית מתאר עם

ות בניה. מכוח התכנית ניתן פס קביעת הוראות לבניה חדשה או לתוטרת התכנית מ

 ת איחוד וחלוקה. וראו. ללא הלהוציא היתרים

כבות )"סל זכויות"( ומחליפה את ש בניהזכויות ל תגדירה מסגרת כוללהתכנית מ

בניין עיר נושאיות, ות , כגון תכנייםך השנון שהוספו לתכניות הראשיות לאורהתכנ

ת ופרשנויות של תכניות תוך שמירת ייעודי הקרקע עירונית תכנון דיניו, מחוקת ונקת

 .הראשיותשל התכניות ופרצלציה 

. ב הקייםמצע, ללא שינוי הד קרקעוט יריתשכוללים הוראות וכן מסמכי התכנית 

דמה חיזוק מבנים בפני רעידות אגע לת בכל הנומטמיעה את המדיניות העירוני התכנית

צת את הוראות הנוגעות להכרזת אונסקו. תוספת וכן מאמ 38  לתמ"א 23 יףעסאם לבהת

 ק הבניין לרעידות אדמה. ין קיים מותנית בשיפוץ וחיזולבניזכויות בניה 

 רזה: כההלאזור  וץהתכנית בתוספת לבניין קיים, מח וראותי העיקר ןלהל

 

תוספת קומות  

ימים  קיבבניינים 

 ק' 6 – 2שגובהם 

 , וקומת גג חלקיתקומה  עד של פתר תוסתות

ירת גג  ד) לאזור ההכרזה: במקרה של בנייה קיימת למגורים על הגגץ מחו

  כגוןת מפורטוה ותמכוח התכני( שנבנתה בהיתר בניה או חדר יציאה לגג

ר להקמתה ניתן  ושההיתבניה על הגג, דתיות לו קאו תכניות נ 76,74ג',ס',

 :ת הבאותאורוולו הה( יח27/06/11) זוקדת תכנית הפלפני 

, מעליה קומה מלאה  לקומה מלאההשלמת הקומה החלקית  רתות

 .גגהגג חלקית בהתאם להוראות לקומת ף קומת , ובנוסנוספת

ל מרפסות ובליטות ולא יעלה על שטח  ליים לא כוקונטור הגג הק יפל ומה שטח תוספת ק

דה ותבוצענה הרחבות ליח"ד קיימות,  י. בממבינם, הקטן קומה טיפוסית

. במקרה בו  של המבנה המורחב שטח קומה טיפוסיתהגג יהיה כ חטש

, שטח  א רוחב החזיתבמלוה מקורי מרפסות בחזית קיימות בהיתר בני 

   לול אותן.גג יכה

קומת   בהגו

 התוספת

 .מ' 3.4ה על כגובה קומה טיפוסית ולא יעל  (גג)כולל גובה קומת 

ת  הוראות לקומ

 הגג

הקדמית לא כולל מרפסות  חזית ה וקמ' מ 3-חת מ א תפשליגה בניה בנס

ב קיימת בהיתר  לרחו, בחזית הפונה הם החזיתובליטות. במקרים ב

קו חזית  מ גהסימדד הני, תהחזיתת במלוא רוחב רפסויה המקורי מהבני

 מרפסות הקיימות. ה
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בקומות   תפוצפי

 חדשותה

  70 -בקומת הגג מחולק ב .יפוסיתקומה טב יח"ד עפ"י הקיים בהיתרמס' 

תעוגל  0.5סית שארית מעל קומה טיפויעלה על מס' יח"ד ב אלמ"ר ו

 מעלה.

  ניםהרחבות בבניי

שהוצא היתר  

  -ם הלבנייתם קוד

01/01/80  

, במסגרת  לוא גובה הבנייןברצף אנכי במ צע, תבו הרחבת דירה קיימת

ף של  היק(, בנית)למעט ממ"ד כמפורט בהוראות התכבניין מותרים  יקוו

 . "ד, כולל ממ"דיחמ"ר ל 25עד 

הבניין   מ' מקו חזית 3ת קומת עמודים מפולשת למעט רצועה של ירסג

 '(.מ"ר שטח יח"ד מינ 35להרחבת יח"ד או לתוספת יח"ד )

 . מ'( 3 –מ', צדדי  5 –אחורי  ',מ 4 –ות )קדמי שיהתכניות הראפ"י ע י בניין וקו

, רכיבי  ה קיימתטור קומ נומה בקו: תוספת קיםאהב קריםמבלמעט 

פורט בתכנית(,  ורי כמחאמ'  3-מ' צדדיו 2, מרחבים מוגנים )עד חיזוק

 .מרפסות, מעליות וותדרגחדרי מ

פסות  פת מרתוס

 ם  בניין קייב

מ'. בקומות   1.6ורי עד ניין קדמי ואחקו בהבלטת מרפסות מעבר ל

מ"ר ליח'   14עד ח תוחות בולטות בשט פר תוספת מרפסות מות תותקיי

תוספת יותרו  ות ה. בקומ מ"ר 12צע לבניין עד ים ובשטח ממוקיכולל ה

גורות  ימות סמרפסות הקיה. בבניין בו הקיימות דוגמת מרפסות פתוחות

 מרפסות סגורות. ותר הקמתת
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 מהבשושיקולים ועקרונות  .9

 

 שיקולים הבאים: הבאתי בחשבון, בין היתר, את הגורמים והזו  בשומה

 

ביבה הכללית  בס ,שבו נמצאת הדירה נשוא השומה ,אזור בו ממוקם הבנייןהובאו בחשבון ה 9.1

 יפו. -של העיר תל אביב

 

 ומיקום הדירה בבניין.  באזורמיקום הבניין  9.2

 

 א השומה.פרטי הרישום והמצב המשפטי של הדירה נשו 9.3

 

ת מצב קודם לעומת הנדונה בחלוקה לתכניוהמצב התכנוני והתכניות שחלות על החלקה  9.4

 תכניות במצב חדש. 

 

תוספת של   מאפשרת , שחלה על החלקה הנדונה,על כל תיקוניה 38כי תמ"א הובא בחשבון  9.5

קומות   2.5, דהיינו לבניין הקיים יתווספו שטחי בנייה בהיקף של קומות טיפוסיות 2.5

שנבנו   ,יניםבני ה, הוקנו בתמורה לחיזוק 38הזכויות לפי תמ"א . הובא בחשבון כי טיפוסיות

 היטל השבחה. ב חיוב  וללא, 1/1/80לפני תאריך 

 

, 38הובא בחשבון כי, בסביבה הקרובה לחלקה הנדונה אושרו חיזוקי בניינים לפי תמ"א  9.6

 )עלו( סביבה הושפעו, ושווי הדירות ב38"א  נוצרו ציפיות למימוש הזכויות המוקנות ע"פ תמ

 ת ע"פ התמ"א. מימוש הזכויומהאפשרות ל

 

תוספת   מקנה ,3תכנית רובע  ,א' 3616תכנית מתאר מקומית מספר תא/הובא בחשבון כי  9.7

, להשלמת קומת הגג הקיימת לקומה (38ע"פ תמ"א  פחותות מהזכויות)זכויות בנייה 

  גג חלקית בהתאם להוראות תכניות המתארספת קומת , תוספת קומה מלאה ותוטיפוסית

   לבנייה בגג. המקומיות

 

היקף  מ גדול, הפטורות מהיטל השבחה,  38חשבון כי היקף זכויות הבנייה ע"פ תמ"א הובא ב 9.8

להוצאת  הייתכנות  כי, בחשבון ה. הובאא' 3616הזכויות ע"פ תכנית מתאר מקומית תא/

 א'.  3616ת מתכנית מתאר מקומית תא/ונלייתכ מהדו , 38תמ"א  מתוקףהיתר 

 

וכי החלק היחסי   שלילית א' 3616הובא בחשבון כי ההשבחה בגין תכנית מתאר מקומית תא/ 9.9

    .8.07% -, דהיינו כ53/657 של הדירה נשוא חוות הדעת ברכוש המשותף הינו

 

 שואפת לאפס.  1ההשבחה הנובעת מתכנית מתאר מקומית ע הובא בחשבון כי 9.10
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 א' 3616לעומת תכנית מתאר מקומית תא/ 38השוואת שטחי הבנייה האפשריים ע"פ תמ"א 

 

 : נתוני בסיס

 מ"ר. 224.5     -שטח קומה טיפוסית ברוטו )כולל גרעין מדרגות 

 מ"ר. 12.7        -ת שטח גרעין המדרגו

 מ"ר. 211.8   -שטח קומה טיפוסית נטו )בהפחתת גרעין המדרגות 

 מ"ר. 121.3        -הגג  שטח בנוי בקומת

 מ"ר. 41.8   -ס'  שטח להשלמה לבנייה ע"פ תכנית מתאר מקומית 

 וסית  שטח להשלמה בקומת הגג עד קומה טיפ

 "ר.מ 90.5      - נטו )בהפחתת גרעין מדרגות(

 

 א':3616לעומת בתכנית מתאר מקומית תא/ 38מ"א חישוב שטחי הבנייה הנוספים בת

 

 מ"ר. 529.5  מ"ר= X 211.8קומות  2.5   - 38תוספת ע"פ תמ"א 

 

 : א' 3616תוספת ע"פ תכנית מתאר מקומית תא/

 מ"ר. 90.5     -השלמת קומת הגג הקיימת 

 ר.מ" 211.8       -תוספת קומה מלאה 

 מ"ר. 120    -מ"ר ליח"ד  X 40 3   -פת קומת גג חלקית תוס

 מ"ר. 422.3    -א' 3616סה"כ תוספת ע"פ תכנית תא/

 

 א':  3616לעומת תא/ 38מ"א שוואת תוספת שטחי הבנייה בתסיכום ה

 מ"ר. 529.5     -ניתן להוסיף סה"כ שטח של כ 38ע"פ תמ"א 

 מ"ר. 422.3     -א' ניתן להוסיף סה"כ שטח של כ 3616ע"פ תא/

 

 מ"ר. 107.2     -א' הינו כ 3616הפסד השטח לבנייה לפי תא/
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 ערכהה .11

 

 :כידלעיל הגעתי לכלל דעה,  9 -ו 8 פיםחסות לסעילאור כל האמור לעיל תוך התיי

 

  'א  3616תא/  מתאר מקומית  תותכניישור השבחה במקרקעין שבנדון בגין א לא חלה 

 .1עותכנית מתאר מקומית  

 

 

מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך   וכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היאזו ה שומה

  השומהנאסר על כל צד שלישי שהוא אינו המזמין ועורך  השומבעליה לכל מטרה אחרת. השימוש 

 שהיא כאמור. ללא יהא אחראי להסתמכות כ

ו נערכה על פי מיטב הבנתי  ז שומהוכי  נההנדו  בדירהטי עניין פר הנני מצהיר בזה כי אין לי כל

  שכתועי וע"פ תקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית( והכללים המקצועיים של לוניסיוני המקצ

 שמאי המקרקעין בישראל.

 

 

 ולראיה באתי על החתום 

 

 

        ________________  

 יוסי אגסי                  

 ושמאי מקרקעיןכלכלן                 
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 תסריט קומה טיפוסית 

 

 


