
  

 מדינת ישראל

  

 משרד המשפטים

 מינהלת היחידות המקצועיות

 מועצת שמאי מקרקעין

  

  

 'עקרונות שומה א
  

  

 2007מועד קיץ 

  

  

 1גירסה 

     

י לפתור את הבחינה עליך לסמן את מספר הגירסה המופיע /לפני שתתחיל
 !!במסגרת על דף התשובות שקיבלת

     
  

 ".עקרונות שומה א"לפניך המבחן ב

 .שעות 3: משך הבחינה
                    

  
עליך  לבח ור  לכל  ש אלה  .  לכל  שאלה  מוצעו ת  מספר  אפשרויות  תשו בה.  בלבד"  סגורות"במבחן  ש אלו ת  

 .בדף התשובותבמקום המתאים  X -ולסמנה ב, התשובה הנכונה ביותר - תשובה אחת
  

את  המקום  ה מתאים  לתשובה   X-עליך  ל סמן  ב.    בל בדשחור/בעט  כח ול בדף  ה תשובות  יש   להשתמש  
 .שבחרת

ידי  מי לוי   כל  הריבוע  בצבע -עליך  ל מחוק   א ת  התשובה  ע ל,  אם  ברצ ונך  לשנות  תשובה  שכבר  סי מנת
בעט עליך  למלא   ש וב  את  הרי בוע   ,  אם  שינ ית  א ת  דעתך  שנית .  את  התשובה  ה חדשה  X-ולסמן  ב,  הכחול

 . ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרתשחור/כחול
  

 .לא תורדנה נקודות עבור טעות. י להשיב על כל השאלות/השתדל
  

 .תיקרא כתשובתך לשאלה" דף התשובות למבחן" בשחור/בעט כחול X-רק התשובה המסומנת ב
  

 .לכל השאלות ניקוד שווה  .שאלות 40במבחן 
  

 .ת לוודא שכל השאלות נמצאות בטופס הבחינה שנמסר לרשותך/הנך מתבקש
  

 . יש להחזיר את דף התשובות בתום הבחינה

  
 .מותר שימוש במחשבון ובלוחות שומה

  
                                                                                                                         

  
  
  

!ב ה צ ל ח ה 
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 3-1נתונים לשאלות 

בעלי  החנות  מתעניינ ים .  ר"מ 250קיימת  חנות  ששטחה  ,  במרכז מ סח רי ו תיק  הנמ צא בל ב שכו נת מגורים
 .נתון כי אין אפשרות להוסיף בנייה על הקיים. בחלוקת החנות לשתיים או לשלוש חנויות קטנות יותר

  
 :להלן הנתונים

 8%: שער הריבית לכל פעולות ההיוון

  

יתרת  חיים  כלכל ים  $ -הכנסה שנתית ב חלופה
 בשנים

 $-ר ב"עלות שיפוץ למ

I. 20 30,000 מצב נוכחי  -- 

II. 500 40 40,000 שתי חנויות 

III.   3 800 40 50,000 חנויות 

1.

 

 ?מה מהבאים נכון, בנסיבות המתוארות
 
. IIIעדיפה על חלופה  IIחלופה .א
. IIעדיפה על חלופה  IIIחלופה .ב
. זהות III -ו IIחלופות .ג
. חסרים נתונים כדי לקבוע איזו חלופה עדיפה.ד

 
2.

 

 ?איזו מבין שלוש החלופות עדיפה
 
. Iחלופה .א
. IIחלופה .ב
. IIIחלופה .ג
. חסרים נתונים כדי לקבוע איזו חלופה עדיפה.ד

 
3.

 

?תהיינה זהות II -ו  Iשווי קרקע חלופות  באיזה 
 
.  341,785$.א
.  476,960$.ב
.  351,960$.ג
. חסרים נתונים כדי לענות על השאלה.ד

4.

 

. שנים  28.4דוד  מעוניין  ל חכור  את  הקרקע  מיעקב  לתקופה  של  .  בבעלותו  של  יעקב  מגרש  פנוי
 .י יעקב"דוד יממן שליש מעלות מבנה חדש שייבנה במגרש ע, כתשלום עבור החכירה

 .משווייה לשנה 5%דמי החכירה לקרקע מהווים 
 . 650,000$): בניין+ קרקע (בשוק החופשי , כ שווי הנכס החדש"סה

 .לשנה משוויו בשוק החופשי 9%: שיעור התשואה הכולל למבנה

 ?מה שווייה של הקרקע
 
. 200,000$.א
. 450,000$.ב
. 350,000$.ג
. חסרים נתונים כדי לענות על השאלה.ד
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5.

 

ושיעור   11%:  שיעור  התש וא ה  הכו לל  של  הנכס.  משוויו  של  נ כס  מקרקעין  75%מבנה  מסוים  מהווה  
    .6%: התשואה לקרקע

 ?מהו שיעור הריבית להיוון המבנה

 
9.5%.א

13.75%.ב

12.66%.ג

. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
 7-6נתונים לשאלות 

 . ר"מ 750נתון מגרש ששטחו 

 :על המגרש ניתן לבנות כדלקמן
  

 :מקדמי התאמה לשווי הקרקע

 . 200,000$: שווי דונם בסביבה בייעוד ובניצול זהים

  

 .יעוד מסחר משטח המגרש 60%ניצול  קומת קרקע
 .יעוד מגורים משטח המגרש 40%ניצול  'קומה א
 .יעוד מגורים משטח המגרש 20%ניצול  'קומה ב

 מקדם סוג

 3 מסחר 
 1 ' מגורים קומה א
 1.5 ' מגורים קומה ב

 0.15 חצר אשר מחצית משטחה משמשת לחניה 

6.

 

?ר קרקע אקוויוולנטי"מהו שוויו של מ
 
. ר"למ $ 79.א
. ר"למ $ 22.5.ב
. ר"למ $ 189.75.ג
. ר"למ $ 126.35.ד

 
7.

 

. ממגורים למשרדים' בעל המגרש מתכוון לשנות יעודה של קומה א
 . 100$: ר קרקע למשרדים"שווי מ

 .ר"למ $ 21: ההוצאות בגין ההכשרה למשרדים

  -: ממגורים למשרדים ערכו של המגרש' לאחר שינוי יעוד קומה א
 
. יעלה.א
. יירד.ב
. לא ישתנה.ג
. אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה.ד
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8.

 

הערך  הנ וכח י  של  דמי .  שנים  בלבד  לשימ וש  כמשר ד  Nדירת  מגורי ם  הושכרה  זה  עתה  לתקו פה  של  
 .לשנה $ 12,000כאשר דמי השכירות עומדים על  $, 64,671  :ל הוא"השכירות לתקופה הנ

אם  דירת  המגו רים   הייתה  מו שכרת  ל כל  תקו פת   חייה  הכל כליים   לשי מוש   כמשרד  באותם  דמי 
 . 165,608$הערך הנוכחי של דמי השכירות היה , שכירות

כאשר  ניתן ,  ולאחר  מכן  למגו רים ,  השנים  הראשונות  לשימוש  כ משרד  N  -ידוע  כ י  הדירה  תו שכר  ב 
 . בשנה $ 8,000לקבל דמי שכירות למגורים בגובה של 

 .שער הריבית להיוון למשרדים ולמגורים זהה

   ?מה שווייה של הדירה בשוק החופשי

 
.  107,000$.א
.  131,960$.ב
.  102,300$.ג
.  115,500$.ד

 
9.

 

הניחו  כי התשואה  מת חלקת  באופן .  משוויו  בשנה 12%ידוע כי  בנ יין  משרדים  חדש  מנ יב  תשו אה  של 
 . שווה בין כל הקומות

הפחת  מקטין  את  דמי  .  נתגלה  פחת  פיז י  באח ת  הקומות,  קומות  שנ בנה  לא חרונה  4בבניין  משרדים   בן   
 .30%השכירות בקומה זו בשיעור של 

 ?באחוז משוויו של הנכס, מה צריכה להיות עלות התיקון הכדאית למשקיע

 
7.5% -יותר מ.א

7.5% -פחות מ.ב

7.5% -שווה ל.ג

. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
 13-10נתונים לשאלות 

 :שנתקבלו באמצעות סקר שערך שמאי מקרקעין,  השוואה של דירות באזור מגוריםעיסקאותלהלן 
  

אשר  נרכשה   ל אחרונה  ומצב ,  ר  עם  נוף  לים"מ  100ששטחה  ,  ידוע  גם   כי  שוויה  של  די רת  מגורי ם
 . 185,000$: תחזוקתה מעולה

  

 שווי בדולרים מצב תחזוקה העיסקהזמן ביצוע  מיקום ר"שטח במ

 154,882 לקוי לאחרונה ללא נוף לים 100

 148,148 לקוי לפני שנה עם נוף לים 100

 149,776 מעולה לפני שנה ללא נוף לים 100

10.

 

?מהו מקדם ההתאמה לביצוע העיסקה לפני כשנה
 
0.88.א

0.92.ב

0.91.ג

1.06.ד
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11.

 

?מהו מקדם ההתאמה למיקום ללא נוף

 
0.88.א

0.92.ב

0.91.ג

1.06.ד

 
12.

 

מהו  ה יחס  בין  מקדם   ה התאמה  ש הוא   מצב  תחזוק ה  לקוי  לבי ן  מק דם  ההתאמה   לביצו ע  עיסקה  ל פנ י 
 ?כשנה

 
0.956.א

1.0109.ב

1.034.ג

1.21.ד

 
13.

 

שבוצעה  ב ה  עיסקה  לפני ,  ר"מ  117ששטחה  ,  מה  שוויי ה  הנוכחי  של   דירת  מגורים  בעלת  נו ף  לים
 ).יש להתעלם מגורם השוליות הנובע משטח גדול יותר (?שנה ומצב תחזוקתה גרוע

 
.  197,000$.א
.  181,950$.ב
.  173,333$.ג
.  175,650$.ד

14.

 

 -: אם ורק אם Bעדיפה על  Aהשקעה 
 
של השקעה ) או הרווח(גדולה או שווה לתוחלת התשואה  Aשל השקעה ) או הרווח(תוחלת התשואה .א

B .
של השקעה ) או הרווח(גדולה או שווה לתוחלת התשואה  Aשל השקעה ) או הרווח(תוחלת התשואה .ב

B , או הרווח(ושונות התשואה ( של השקעהA  קטנה משונות התשואה)של השקעה ) או הרווחB .
של השקעה ) או הרווח(גדולה או שווה לתוחלת התשואה  Aשל השקעה ) או הרווח(תוחלת התשואה .ג

B , או הרווח(ושונות התשואה ( של השקעהB  קטנה משונות התשואה)של השקעה ) או הרווחA .
. כל התשובות האחרות שגויות.ד
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15.

 

 . חברה מסחרית שוקלת הרחבת עסקיה במרכז מסחרי בו היא פועלת

 . לחברה קיימת גם אפשרות להקים עסק חדש נוסף

:נ עם ההסתברויות שלהם בשתי החלופות"הטבלה שלהלן מציגה את אומדני הענ
  

 ?תוך שימוש בקריטריון תוחלת השונות, באיזו חלופה יש לבחור

 Iחלופה 

 הרחבת העסק הקיים

 IIחלופה 

 הקמת עסק נוסף

 הסתברות )$באלפי (נ "ענ הסתברות )$באלפי (נ "ענ

100 0.1 100 0.2 

200 0.4 200 0.3 

400 0.4 400 0.3 

500 0.1 500 0.2 

 
. הרחבת העסק הקיים.א
. הקמת עסק נוסף.ב
. אין השקעה אחת עדיפה על פני השנייה.ג
. י נתוני השאלה"אין אפשרות להחליט עפ.ד

 
16.

 

?מהם המדדים הישירים לסיכון בהשקעה

 
. רק מקדם ההשתנות.א
. רק סטיית התקן.ב
. רק התוחלת.ג
. סטיית התקן ומקדם ההשתנות.ד

 
17.

 

? איזו מההגדרות הבאות היא ההגדרה המדויקת ביותר לשווי שוק
 
. אינה מחייבת התייחסות למזומנים.א
. מחייבת התייחסות למזומנים.ב
. אינה מחייבת התייחסות לתנאי מימון מיוחדים.ג
. מחייבת התייחסות למזומנים ולתנאי מימון מיוחדים.ד
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 19-18נתונים לשאלות 

 . חברת השקעות בודקת השקעה בשני פרויקטים המוציאים זה את זה

 :להלן הנתונים

  

 Bפרוייקט  Aפרוייקט 
 הסתברות )$באלפי (נ "ענ הסתברות )$באלפי (נ "ענ

25,500 0.5 10,500 0.2 

34,500 0.5 15,000 0.6 

    19,500 0.2 

18.

 

?פי קריטריון תוחלת השונות-איזה פרויקט עדיף על
 
A.א

B.ב

. שני הפרויקטים זהים.ג
. פי נתוני השאלה לא ניתן לדעת-על.ד

 
19.

 

?פי מקדם ההשתנות-איזה פרויקט עדיף על

 
A.א

B.ב

. שני הפרויקטים זהים.ג
. פי נתוני השאלה לא ניתן לדעת-על.ד

20.

 

 ?פי עיקרון האיזון-מהי נקודת האיזון על
 
. כאשר התועלת השולית שווה לעלות השולית.א
. כאשר התועלת השולית גדולה מהעלות השולית.ב
. כאשר התועלת שווה לעלות השולית.ג
. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
21.

 

?איזו מבין הגישות הבאות נכונה לניתוח שוק מקרקעין
 
. רק גישה מהכלל אל הפרט.א
. רק גישה מהפרט אל הכלל.ב
. רק גישה מהכלל אל הפרט ואל הכלל.ג
. אין עדיפות לגישה כלשהי.ד

 
22.

 

-: מאפשרת לשמאי להעריך שווי קרקע פנויה כאשר ידועים לו") השווי השיורי" ("עלות"גישת ה

 
. ושיעור ההיוון, הפחתים, הרווח היזמי.א
. והרווח היזמי, הפחתים, עלויות ההקמה.ב
. והרווח היזמי, הפחתים, עלויות ההקמה, שווי המקרקעין.ג
. ההכנסות מהקרקע ושיעור ההיוון, שווי המקרקעין.ד
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23.

 

?למה שווה ההפרש בין הכנסה גולמית פוטנציאלית לבין הכנסה גולמית אפקטיבית

 
. רק תפוסה.א
. רק דמי גבייה.ב
. רק הוצאות הפעלה.ג
. תפוסה ודמי גבייה.ד

 
24.

 

 ?מנקודת מבט כלכלית" פחת הניתן לתיקון"מתי מתייחסים לפחת כ
 
אשר עלות תיקונו נמוכה או שווה לתוספת לשווי הנכס שתיגרם בעקבות , כאשר הפחת הוא סביבתי.א

. התיקון
אשר עלות תיקונו נמוכה או שווה לתוספת לשווי הנכס שתיגרם בעקבות , כאשר הפחת הוא תכנוני.ב

. התיקון
. אשר עלות תיקונו גבוהה מהתוספת לשווי הנכס שתיגרם בעקבות התיקון, כאשר הפחת הוא תכנוני.ג
. כל פחת פיזי.ד

 
25.

 

 ?מהו הקשר בין שיעור היוון לרמת סחירות
 
. שיעור ההיוון נמוך יותר ככל שרמת הסחירות גבוהה יותר.א
. שיעור ההיוון נמוך יותר ככל שרמת הסחירות נמוכה יותר.ב
. שיעור ההיוון אינו קשור לרמת הסחירות.ג
. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
26.

 

 ?כיצד משפיע הפחת על אומדן השווי המתקבל בגישת העלות
 
. אזי הפחת מהווה חיסרון, רק אם השוק מכיר בפחת כירידת שווי.א
. הפחת תמיד יוכר כירידת שווי.ב
. השוק מכיר רק בחלק מהפחתים שגורמים לירידת שווי.ג
. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
27.

 

 ? את הקשר בין שווי שוק ושווי השקעהבצורה הנכונה ביותראיזה מבין המשפטים הבאים מתאר 
 
שווי השוק ושווי , כאשר דרישות ההשקעה של משקיע מסוים טיפוסיות ואופייניות למשקיעים בשוק.א

. ההשקעה יתלכדו
. שווי השוק ושווי ההשקעה לעולם לא יתלכדו.ב
. שווי השוק ושווי ההשקעה יתלכדו באקראי בלבד.ג
. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
28.

 

 ? מהם הקריטריונים לניתוח השימוש הטוב והיעיל ביותר

 
. והערך העתידי הגבוה ביותר, אפשרי מבחינה פיזית, פי החוק-מותר על.א
. כל השימושים בנכס הצפויים להניב החזרים חיוביים אך לא מירביים.ב
. והערך הנוכחי הגבוה ביותר, אפשרי מבחינה פיזית, פי חוק-מותר על.ג
. ל נכונות"כל התשובות הנ.ד
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29.

 

?מהו משך הזמן בו ההכנסות התפעוליות מנכס מקרקעין גבוהות מההוצאות על תפעולו

 
. הגיל האפקטיבי של הנכס.א
. תקופת החיים הכלכליים של הנכס.ב
. יתרת תקופת החיים הכלכליים של הנכס.ג
. תקופת החיים הכרונולוגית של הנכס.ד

 
30.

 

פי  שימ וש  אח ד  ואת -איזה  עיקרון   שו מה  קוב ע  כי  בנכס  מק רקעין  אי ן  להעריך  את  הקרקע  על
 ?המחוברים על פי שימוש אחר

 
. עיקרון האיזון.א
. עיקרון השווי העקבי.ב
. עיקרון התחלופה.ג
. כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
 32-31נתונים לשאלות 

25:  יתרת  ה חיים  הכלכליים  ש ל  הב ניין .  לשנה  $  35,000בניין  מש רדים   י שן  מושכר  בדמי  שכירות  ש ל  

בעל  הנכס  שוק ל  לשפץ  את  הנכס  ול האריך  את  .   $ 180,000שווי  קרקע  כריקה  ופנויה  היו ם עומד  על  .  שנה
עלות  הש יפוץ .  לשנה  $  45,000לאחר  השי פוץ  ניתן  לקבל  דמי  שכירות  של  .  שנים  20חיי  הבניי ן  בעוד  

 .9%: ולנכס, 5%: שיעור ההיוון לקרקע.  135,000$ -נאמדת ב
  
31.

 

 ?האם ההשקעה בשיפוץ כדאית
 
. כן.א
. לא.ב
. היות וההשקעה בשיפוץ תמיד מאריכה את אורך החיים הכלכליים של הנכס, כן.ג
. פי נתוני השאלה לא ניתן לדעת-על.ד

 
32.

 

?מהי עלות השיפוץ המירבית הכדאית מבחינה כלכלית

 
. 95,350$.א
. 112,712$.ב
. 135,000$.ג
. לא ניתן לדעת.ד
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 34-33נתונים לשאלות 

דמי  השכירו ת .  ר"מ  1,200על  המגרש  קי ים  מבנה  תעשי יה  ישן  ששטחו  .  דונם  3נתון  מגרש  ש שטחו  
שיעור  הה יוון  .  שנים  15:  אורך  הח יים   הכלכליים  ש ל  ה בניין.  לשנה  $  150,000:  שניתן  לקבל  בגין  ה נכס

 .8%: ולנכס 5%: לקרקע
40%בניצול  קומה  אחת   ,    מאושרת  המייעדת   את  המגרש  לתעשיי המיתארהמגרש  הי ה  כלול  בתכנית   

 . 400,000$: ל"שווי קרקע לדונם תעשייה בניצול הנ. בנייה
. לקומה  25%:  ניצול  בנייה,    המאפשרת  בנייה  מסחרית  בשתי   קומ ותמיתארלאחרונה  אושרה  תכנית  

  החדשה   מחי יבת  הרי סת   המבנה  הקיים   וכן  הכש רת  דרך  גי שה  ו חני ה  בעלו ת  כוללת  של  המיתארתכנית  
 ).על חשבון הבעלים של המגרש( $ 250,000

ר "למ  $   25:    ה חדשההמיתארפי  תכנית  -דמי  השכירו ת  שנ יתן  לקבל  בגי ן  המבנ ה  המסחרי   שנבנה  על
ר  עומדת  על "עלות  בנייה  ל מ.  25%:  הניחו  רווח   יזמי   על  השקעו ת.  'ר  בקומה   ב"למ $   15  -בקומת  קרקע  ו

 .10%ושיעור ההיוון לשכירות הוא  $ 750
  
33.

 

?פי התכנית החדשה-מה שווי הנכס על
 
. 1,755,000$.א
. 1,505,000$.ב
. 1,237,500$.ג
. 950,000$.ד

 
34.

 

?בייעודו לתעשייה מה שווי הנכס בשימושו הנוכחי
 
. 1,476,350$.א
. 1,755,000$.ב
. 1,237,500$.ג
. כל התשובות האחרות שגויות.ד

35.

 

. לשנה  ב משך  השליש  הראשו ן  ש ל  תקופת  חי יו   3%הפחת  של  מבנה  תעשיה  הוא  פח ת  בקו   ישר  ש ל  
 . לשנה 1.5%ביתרת התקופה הפחת הוא פחת בקו ישר של 

 ?מהי תקופת החיים הכלכליים של המבנה

 
. שנה 40 -כ.א
. שנה 45 -כ.ב
. שנה 50 -כ.ג
. שנה 60 -כ.ד
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 38-36נתונים לשאלות 

 .  400,000$ר ושוויה "מ 1,750ששטחה , ריקה ופנויה' נתונה חלקת קרקע א

 :ניתן לבנות על החלקה כדלקמן
  

ר "שווי  מ.  ר  קרקע  אקווי וו לנטי   למגו רים"ממ  1.75ר  קרקע  אקווי וו לנטי   למש רדים  גדול  פי   "שווי  מ
 . 122$אקוויוולנטי במגרש הוא 

 :אשר ניצולה כדלקמן, ר"מ 2,500ששטחה ' בסמוך לחלקה הנידונה קיימת חלקה ב
  

ניתן  יהיה  להש כיר  חנויות  בקומת  קרקע  מסחרית   בדמי  שכירות '  ידוע  שכא שר  ייבנ ה  מבנה  בחלק ה  ב
20%כמו  כן  ידו ע  כי  הרוו ח  על  ההשקעות   ה וא    .   10%:  שיעור  הריבית  ל היוון .  ר"למ  $   16חודשיים  של  

 .ר"למ $ 1,173ועלות הבנייה היא 
 .ר קרקע אקוויוולנטי בשתי החלקות זהה"שווי מ

  

 מסחר 30% :קומת קרקע

 משרדים 30% :'קומה א

 מגורים 30% :'קומה ב

 מסחר 50% : קומת קרקע

 משרדים 40% : 'קומה א

 מגורים 30% : 'קומה ב

36.

 

?ר אקוויוולנטי במגרש"ביחס למ, למסחר) ההתאמה(מהו מקדם האקוויוולנטי 
 
3.5.א

3.ב

2.5.ג

4.ד

 
37.

 

?ר אקוויוולנטי במגרש"ביחס למ, למשרדים) התאמה(מה מקדם האקוויוולנטי 
 
1.75.א

1.3.ב

2.1.ג

2.2.ד

 
38.

 

'?מה שווייה של חלקה ב

 
. 533,750$.א
. 450,550$.ב
. 625,000$.ג
. 838,750$.ד
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39.

 

. מעל  קומת  עמודים,  קומות  X  5לקומה    35%נתון  מגרש  ה מיועד  למבנה  מגורים  עם  זכויות  בנייה   של  
שווי .  ד"תכנית  בניין  עיר  ח דשה  אישרה  תוספ ת  של   שת י  קומות  ללא  תוספת   שטח ים  וללא   תוספ ת  יח

 . ר מבונה בקומה שמתחתיה"משווי מ 1.5% -ר מבונה בכל קומה גבוה ב"מ

 ?כיצד השפיעה התכנית החדשה על שווי המגרש
 
1.5% -השווי עלה בכ.א

2.0% -השווי עלה בכ.ב

2.5% -השווי עלה בכ.ג

3.0% -השווי עלה בכ.ד

 
40.

 

?איזה מבין הגורמים הכלכליים הבאים יוצרים שווי
 
. רצון וכוח קנייה, מחסור, תועלתיות.א
. מחסור ועבודה, תועלתיות מוגבלת.ב
. הון ועבודה, מחסור, כוח קנייה מרוכז.ג
. הון ועבודה, כוח קנייה, תועלת.ד
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