
1.

 

?"מחיר"למושג " שווי"מהו ההבדל בין המושג 

.המחיר הוא למוכר וקונה מסוימים והשווי הוא למוכר וקונה בלתי מסוימים.א
.המחיר לתאריך מסוים והשווי הוא לתאריך בלתי מסוים.ב
.המחיר כולל תנאי תשלום והשווי לא מפרט תנאי תשלום.ג
.כל התשובות האחרות נכונות.ד

של  הכנסות  המתקבלות  ממגר ש  רי ק  ה משמש  לאחסנה  ומושכר  לתקופה"  ערך  נוכ חי"לצורך  חישוב  .2
המיוחס  לאותה"  שיעור  ההי וון  הכו לל "המיוחס  לקרקע  ש ווה  ל"  שיעור  ההי וון"האם    -שנה    30של  

 ? קרקע

.תמיד. כן.א
.תמיד. לא.ב
.לפעמים כן.ג
.לפעמים לא.ד

 
על  פי  תוכ ני ת  מפ ורט ת  ניתן  לבנות  עליו  בית  חד   קומתי  בשטח.  ר"מ  400בשטח  של    Aנתון  מגרש  .3

 .דולר 800 הוא אקוויולנטיר בנוי "השווי למ. ר"מ 200  של
300ר  הממוקם  על   מגרש  ב שט ח  של  "מ  150  של  בי ת  בשטח  של  אקוויולנטיר  בנוי  "מהו  השווי   למ

 ?ר"מ
 
.דולר 600.א
.דולר 800.ב
.דולר 850.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

4.

 

השנים  הראשונ ות  הינ ו  10  -הפחת  הפיזי  במב נה  ב ,  עוד  נתון  כ י.  שנה  25נתון  מבנה  שהוקם   לפני  
וביתרת  התקופה  בקצ ב  ש ל,  לשנה  1%השנים  הבאות  בקצ ב  ש ל    10במהלך  ,  לשנה  0.5%בקצב  של  

 .לשנה 2%
 ?מה יתרת חיי המבנה

 
.שנה 37 -כ.א
.שנה 25 -כ.ב
.שנה 42-כ .ג
.שנה 20 -כ .ד

5.

 

? מהווה תכונת יסוד של הקרקע כגורם ייצוראיננהאיזו מהתכונות הבאות
 
.ר בנוי"שווי הקרקע נמוך משווי המבנה לכל מ.א
".טווח הקצר"גמישות עקומת ההיצע של הקרקע קשיחה ב.ב
.ייחודית במיקום של הקרקע.ג
.למרכיב הקרקע יתרת חיים כלכליים לצמיתות.ד
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0.7 : ויחס הכנסה נטו חלקי הכנסה ברוטו, 8: לנכס מקרקעין מסוים יש כופל הכנסות ברוטו.6
 ?מהנכס"שיעור התשואה הכולל"מה יהיה 

 
5.6%.א
8.0%.ב
8.8%.ג
9.0%.ד

 
?"הדחייה"המשמעות של מושג .7

 
.של עלויות מימון לתקופת הדחייה, הפסד אלטרנטיבי.א
.לתקופת הדחייה" תשואה אפשרית"של , הפסד אלטרנטיבי.ב
.של רווח יזמי מהנכס לתקופת הדחייה, הפסד אלטרנטיבי.ג
.של הכנסה פוטנציאלית גולמית לתקופת הדחייה, הפסד אלטרנטיבי.ד

8.

 

-:תנאי הכרחי לשימוש מיטבי של מגרש ריק הוא
 
.ניצול מלוא זכויות הבנייה.א
.שימוש ביניים המפיק את התרומה הגדולה ביותר לשווי הנכס.ב
.בניית מבנה על המגרש הריק ובלבד לא להשאיר אותו ריק.ג
.התכסית האפשרית וכל הקומות האפשריות  ניצול כל.ד

9.

 

".בתאריך נתון: "בהגדרת השווי על פי גישת ההשוואה מופיע גם המושג
 -: מושג זה נכלל בהגדרת השווי כדי

.לאפשר דיוק בתיאור הנכס לתאריך הנתון.א
.לאפשר לשמאי לזהות תוכניות רלוונטיות.ב
.לאפשר לשמאי לפעול לפי עקרון הציפייה.ג
.כל התשובות האחרות נכונות.ד

 
 .ר"מ 100נתון מבנה מסחרי בשטח .10

על  ההשקעה  הכ ול לת  20%והרווח  ה יזמי  הוא  ,  מערך  הקרקע   30%  -הניחו  כי  עלות  הבנ ייה  גב והה  ב
 .בקרקע ובבנייה

 ?5% -וערך הקרקע עלה ב 10%-אם עלות הבנייה הוזלה ב,באיזה שיעור ישתנה שווי הנכס

3.5% -ירד בכ.א
5.0% -בכ  ירד.ב
5.0%  -עלה ב.ג
.שווי הנכס לא ישתנה מאחר והיזמים ישאפו לצרף את החיסכון בעלויות לטובת הרווח היזמי.ד
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-: קובע לשמאי,)the highest and best use"(שימוש המיטבי"ה.11

.של הנכס" שווי לשימוש"את ה.א
.אילו זכויות בנייה מנוצלות בנכס.ב
.המגבלות הפיזיות של הנכס.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
.כולנו מכירים את תופעת המחזוריות של שפל וגאות המאפיינת את שוק המקרקעין.12

 ?מה מהבאים יכול להסביר התופעה
 
.היצע קרקע נתון.א
.מיקום ייחודי של כל יחידת קרקע.ב
.העדר ניידות של יחידות קרקע.ג
.ל נכונים"כל ההסברים הנ.ד

 .ר"למ $ 12נכס מקרקעין מניב דמי שכירות חודשיים בסך .13
 .ר"מ/ 600$: כולל רווח יזמי ר ושווי המבנה כיום "מ 200שטח המבנה 
6%: הגרטשווי  שיעור ההיוון לחישוב . לשנה 10%: למקרקעין שיעור ההיוון 
 ?שנה 30כאשר יתרת החיים הכלכליים למבנה היא, מה שווי הנכס

 
. 303,000$ -כ.א
. 373,000$ -כ.ב
. 286,000$ -כ.ג
. 436,000$ -כ.ד

שלוש    ומושכר  כ ול ו  לתקו פה  של ,  ר"מ  10,000  -הנכס  בשטח   של  כ.  נתון  נכס  מקרקעי ן  מניב  הכנ סות.14
   . שנים

מרכיב  ש ל ,  צבי  רוצה  לרכ וש  את  הנכס  ומתלבט   האם  להביא  ב חש בון  ב מסגר ת  גישת  הי וון  ההכנ סות
 ". אי תפוסה"

 ?מה נכון

ולהוסיף אותו   היא עקרונית ולכן צריך להפחית אותו מעלויות התפעול" אי תפוסה"הפחתת שיעור .א
".שיעור ההיוון הכולל"ל

מההכנסה השנתית הגולמית " אי התפוסה"ניתן להתעלם מעלויות התפעול ולהפחית את מרכיב .ב
.הפוטנציאלית

הכנסה התפעולית השנתית "מעלויות התפעול ויש להפחיתו מ" אי תפוסה"אין להפחית את מרכיב .ג
".הנקייה

.ממילא מובא בחשבון" אי התפוסה"מרכיב , כאשר הנכס מושכר כולו.ד
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15.

 

טכנאי  מעליות  מע רי ך.  אחת  המעלי ות  התקלקלה.  רב קו מו ת מו תקנ ות שלוש  מעליות   בבניין  משרדים 
על  פי  הערכת  שמאי  מקרקעין  הפסד.  התיקון  יימשך  חצי  שנה,  .  30,000$  -בכאת  עלות  התיקון   

 .  35,000$ -השווי הנובע מהיעדר האפשרות להשתמש במעלית הוא כ
 . לשנה 9%שיעור ההיוון הכולל למקרקעין הוא 

 ?מהו הפחת התכנוני שנוצר
 
             .דולר 27,500.א
.דולר 30,000.ב
.דולר 32,000.ג
.דולר 35,000.ד

סכום המיי צג  את מה ש קונה  מסוים  מסכ ים  ל שלם": "מחיר"להלן צ יט וט ש ל  אחת  מהגדר ות המושג .16
 ". ביניהםהעיסקהתחת הנסיבות המסוימות שסביב , ומוכר מסוים מסכים לקבל

 ?איזו קבוצת מושגים מהבאות יש להוסיף להגדרה זו כדי להגדיר שווי

.רצון לקנות ולמכור, חשיפה סבירה, מונחי מזומן, תאריך נתון.א
.רצון לקנות ולמכור, שווה ערך למזומן, תאריך נתון, חשיפה סבירה.ב
.מונחי מזומן, תאריך נתון, ערך נוכחי, חשיפה סבירה, ידיעה רחבה.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
-: אנחנו גם מעתיקים" השווי הפיזי"גישתעל פי"עלות תעתיק"כאשר אנחנו משתמשים ב.17

.את הפחת התכנוני במקרה של תכנון חסר.א
.את הפחת הפיזי במקרה של תכנון יתר.ב
.את הפחת הסביבתי במקרה של תכנון חסר.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
18.

 

?"עיקרון האיזון"מהי משמעות 
 
, הקרקע  כולל מרכיב, כך שהגדלת אחד המרכיבים, קיים תמהיל מיטבי בין מרכיבי הייצור השונים.א

.אינה מעלה את שווי הנכס
.כך שהגדלת אחד המרכיבים אינה מעלה את שווי המבנה, קיים תמהיל מיטבי בין מרכיבי הייצור.ב
.שווי הנכס כבנוי מאוזן בהשוואה לשוויים המצטבר בנפרד של כל מרכיבי הייצור.ג
    .קיים איזון בין עלות בניית המבנה לבין שוויו בשימוש הנוכחי כחלק ממרכיבי הנכס.ד

 
19.

 

לצורך  היוו ן  ההכנס ה  התפעולית"  שיעור  ההי וון"נכלל  ב מסגר ת  מר כי בי  "  פחת  תכנ וני "האם  
 ?הנקייה

 
.כן.א
.לא.ב
.רק כאשר הפחת התכנוני ניתן לתיקון.ג
  .רק כאשר הפחת התכנוני לא ניתן לתיקון.ד
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הנלקחת"  התשואה  הנד רש ת"הציפיות  לעליי ת  שווי   נכסי  מקר קעי ן  בא רץ  מהו ות  חלק  ממרכ יבי   ".20
המקובל"  שיעור  ההי וון  הכולל"על  ההשק עה  ו מגולמת  ב "  גישת  הי וון  ההכנסות"בחשבון  ב מסגר ת  
 ."להשכרת הנכסים

 -: משפט זה

.נכון תמיד.א
.היא במונחי ברוטו  המתקבלת בשוק המקרקעין  רק כאשר התשואה בפועל  נכון.ב
משך ההשכרה והמיסוי על ההכנסות, כיוון ששיעור התשואה הנדרש נקבע לפי איכות השוכר, לא נכון.ג

                            ללא קשר לציפיות לעליית שווי הנכסים
נכון בתנאי שמדובר בנכסים שמרכיב הפוטנציאל העתידי לעליית ערכם הינו ברמת ודאות גבוהה .ד

.יחסית

 
:Aשיעור  התשואה  הכו לל  מנ כס   .    100,000$מניב  ה כנסה  שנ תית  של    Aנכס  :  נתונים  שני  נכסים.21

  . B :12%שיעור התשואה הכולל מנכס .  120,000$מניב הכנסה שנתית של  Bנכס  . 10%
 ?איזה נכס עדיף לרכוש,בהסתמך על נתונים אלו בלבד

.לשני הנכסים עדיפות דומה.א
.עדיפות גבוהה יותר בשל פוטנציאל גידול Aלנכס .ב
.עדיפות גבוהה יותר בשל הציפייה לירידת שער הריבית Bלנכס .ג
.אין מספיק נתונים כדי לקבוע איזה משני הנכסים הוא בעל עדיפות גבוהה יותר.ד

 
22.

 

35עוד  נמ סר   כי  יתר ת  ח ייו  הכלכלי ים   .  שנה  20גילו  האפקט יב י  .  שנה  30  נ בנ ה  לפ ני  מסוייםמבנה  
 . שנה

 ?בשיטת הקו הישר מהו אחוז הפחת הנצבר במבנה
 
  30.7%.א
36.4%.ב
46.1%.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

23.

 

?"פרדוקס הערך: "מדוע נוצר המושג
 
.גבוה יותר" ערך חליפין"מים חשובים יותר ולכן היה צריך להיות להם .א
.גבוה יותר" ערך חליפין"יהלומים חשובים יותר ולכן היה צריך להיות להם .ב
.גבוה יותר" שווי שימוש"יהלומים חשובים יותר ולכן היה צריך להיות להם .ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

24.

 

?"כופל ברוטו"מהו 

.שווי חלקי הכנסה תפעולית גולמית.א
.שווי חלקי הכנסה תפעולית פוטנציאלית.ב
.שווי חלקי הכנסה תפעולית נקייה.ג
.שווי חלקי הכנסה פוטנציאלית נקייה.ד

5Version 2



-: שימוש מיטבי בנכס נושא זכויות בנייה זמינות אינו יכול להתקיים במקרה שבו.25

.המבנה אינו מנצל את מלוא זכויות הבנייה.א
.פיזיים וכלכליים -המבנה בנוי בניצול נמוך וצבר פחתים תכנוניים .ב
.הנכס הינו מגרש פנוי הנמצא בשימוש ביניים.ג
.הנכס הינו המשך שימוש במבנה שסיים את משך חייו הכלכליים.ד

 
-: לצורך קביעת שווי קרקע יכול להיות נכון רק כאשר"השווי השיורי"השימוש בגישת .26

 
.העיסקה עליה היא מבוססת נחתמה לאחרונה.א
.גורמי הייצור המרכיבים את השווי בנכס ההשוואה מנוצלים בצורה אופטימאלית.ב
.משמש לאותו שימוש כמו נכס השומה  נכס ההשוואה.ג
.בנכס ההשוואה מנוצלות כל זכויות הבנייה האפשריות.ד

27.

 

כוללת  עלויות,  "גישת  הי וון  ההכנ סות"ההכנסה  הת פעולי ת  הנק יי ה  הנ לקחת   בח שבו ן  במס גרת  "
 ".מימון על האשראי השוטף בגין תפעול הנכס

 -: משפט זה

.בתנאי שמס הכנסה מכיר בהוצאה זו, נכון.א
.גם אם מס ההכנסה מכיר בהוצאה -לא נכון .ב
".נקייה"אחרת ההכנסה שנקבל לא תהייה  -נכון .ג
".בערך נוכחי"גם עלויות מימון צריכות להיות  -לא נכון .ד

 
28.

 

הנתונים  נ כונ ים .  חישוב  הי תרה  לקרקע  לפי  גיש ת  השווי  הש יור י  במגרש  בני יה  המוצע   למכירה    להלן
 .והתקבלו מהיזם

 דולר  1,500          :ר בנוי דירת מגורים"מ 1מחיר מכירה של 
                  דולר  )300(                   :על ההשקעה) 25%(רווח יזמי נדרש 

 דולר) 1,300(                                 :ר"מ 1  עלות בנייה של כל
 דולר ) 100(                                     ):שלילית(יתרה לקרקע 

  
 -: ניתן להסיק כי

.שווי הקרקע שלילי.א
.התוצאה נוגדת את עקרון התוצר העודף.ב
.התוצאה נוגדת את עקרון התועלת השולית הפוחתת.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

29.

 

?"הגיל האפקטיבי"אילו שני מושגים נחוצים לצורך הערכת 

.היסטורי של הנכס  גיל נומינלי וגיל.א
.גיל היסטורי ותוחלת חיים של הנכס.ב
.תקופת חיים כלכליים ויתרת חיים כלכליים של הנכס.ג
.מועד קבלת היתר הבנייה ויתרת חיים כלכליים של הנכס.ד

 

6Version 2



30.

. 1,230,000$ -כ.א
. 1,139,000$ -כ.ב
. 1,040,000$ -כ.ג
. 1,000,000$ -כ.ד

 
31.

 

ידוע  שניתן  לנצל  במסגרת.  ר"מ  200  -דונם  ועליו  ממוקם   מבנה  בשטח  של  כ   1נתון  מגרש  בשטח  של  
 . ר"מ 400תוכנית בניין עיר מפורטת 

 ?"השבחת חסר"האם על סמך נתונים אלו בלבד ניתן לקבוע כי הנכס סובל מ

.על סמך נתונים אלו בלבד" השבחת חסר"לא ניתן לקבוע קיום .א
".השבחת חסר"הנכס ב, כל עוד לא הושלמה בניית כל זכויות הבנייה שטרם נוצלו.ב
".השבחת חסר"הנכס ב, והיתר הבנייה, כל עוד לא הושלמה בניית הנכס על פי תוכנית הגשה מאושרת.ג
בוודאי שניתן להגיע , אם יתברר כי קיימת בהכנה תוכנית בניין עיר המגדילה את זכויות הבנייה.ד

".השבחת חסר"למסקנה שהנכס נמצא ב

 :35-32נתונים לשאלות 
  

.שנים 10 -ר  ועלי ו בנ וי  מבנה  משרדים ש נבנ ה  לפני  כ"מ 400נתון  נכ ס מקר קעי ן הכולל  מגרש   בש טח  של  
30:  יתרת  תקופת  החי ים   הכלכלי ים  של  המ בנ ה.  קומה  א חת  במצ ב  ט וב,  ר"מ  200המבנה  ב שט ח  של  

 .שנה
תקופת  הש כי רות.  כמקובל ב סב יב ה,  ר בנ וי  לחו דש"דולר למ 15הנכס  מושכ ר  בדמי שכירות ח ודש יים  של 

רווח  יזמי  נדרש  לנ כס.  לשנה 9% -שיעור  התשואה  הכו לל  הנ דרש  לנכ סי ם  מס וג  זה  הוא  כ.  חמש  שנים -
 .על ההשקעה 25%חדש 

  . 50%קרקע  למר תף  מקבלת  מקדם   של  .  מ  כחוק"ר  בתו ספת  מע"למ  $  800עלות  בנ יי ה  ש ל  נכס  חדש  
  .5%: שיעור היוון לקרקע

 : נתונים נוספים
 .קומה אחת בלבד -משטח המגרש  50% -ניתן לבנות במסגרת המגרש 

 .ר מתחת למבנה בלבד"מ 50  עד  מותר לבנות מרתף בשטח של, כמו כן

?מהו שווי הנכס למטרת מכירתו.32
 
. 450,000$ -כ.א
. 435,000$ -כ.ב
. 411,500$ -כ.ג
. 370,000$ -כ.ד
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?מהו שווי הקרקע כריקה ופנויה.33

. 180,000$.א
. 160,000$.ב
. 41,600$.ג
. 13,600$.ד

 
?מהו שווי זכויות הבעלים בנכס.34

 
. 267,000$.א
. 370,000$.ב
. 411,500$.ג
. 450,000$.ד

35.

 

?מהו שווי זכויות השוכר בנכס למטרת מכירתן
 
.השוכר איננו יכול למכור זכויות שכירות ולכן אין להן שווי.א
. 144,500$אך יש להן שווי של , השוכר איננו יכול למכור זכויות.ב
.להן שווי  השוכר מונע את ניצול המרתף בתקופת השכירות ולכן יש.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

.שנה 50אשר  אור ך  חייו הכ לכל יי ם  ,  ר"מ 500קומות  בשטח  קומה ט יפוס ית   3נתון מב נה משרדים  בן  .36
 .שנה 25שנה וגילו האפקטיבי  30 -המבנה הוקם לפני כ

260,000  -חשמל  וביוב  בהיקף   של  כ,  בשנה  שעברה  ב וצעו  ב נכס  עבוד ות   צביע ה  ו חידוש  צ נרת  מי ם
 .ח"מיליון ש 2.6 -בכשוויו הפיזי של המבנה מוערך . ח"ש

 ?מהי יתרת חייו הכלכליים של המבנה
 
.שנה 25.א
.שנה 20.ב
.שנה 30.ג
.שנה 45.ד

 
 :כך" השווי הפיזי"ן הסביר אחד המומחים את גישת "בשיחת מומחי נדל.37

+בניכוי  פחת ים  ,  שווי  המב נה+  אנחנו  מער יכ ים   את  שוו י  מרכ יב   ה קרקע   "  שווי  הפ יזי "בגישת  ה"
 ". רווח יזמי

 ?מדוע? האם ההסבר נכון

.אך רצוי לפרט באיזה פחתים מדובר, כן.א
.אך צריך להדגיש באיזה רווח יזמי מדובר, כן.ב
.אין צורך לנכות פחתים, בהגדרה כזו -לא .ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד
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38.

 

ושילם  מחצית  מדמי  השכירות  הח ודש יים,  שנים  10שוכר  שכר  נכס  ל פני  של וש  שנים  לתקו פה  של  
 .לכל תקופת השכירות, מראש

  .10%הניחו שיעור היוון שנתי של . דולר לחודש 1,000דמי השכירות על פי החוזה
דומה    דמי  הש כירות  ל נכ ס  .   5%  -מדד  המח ירים  לצ רכ ן  עלה  ממועד  החתי מה  ע ל  הסכם  השכירות  ב

 ).הסכומים מעוגלים . (20% -עלו ב
 ?מה שווי הזכויות של השוכר

 
.דולר 91,000.א
.דולר 60,000.ב
.דולר 51,000.ג
.דולר 36,000.ד

39.

 

? מהווה תכונה של שוק משוכללאיננהאיזה מהתכונות הבאות
 
.קיום מידע נרחב ומדויק על המוצר הנרכש.א
.לכל פריט יתרונות הייחודיים לו.ב
.קיום מקום מוגדר לביצוע העיסקה.ג
.יכולת של השוק לתקן מצב של מחסור במוצר מסוים.ד

מההשקעה  הכו ללת  ב קרקע   40%הקרקע  נ רכ שה  על  ידי  הקבלן  במחיר  ש ל  .  קבלן  רכש  קר קע  בנ כס .40
 .ובמבנה

ללא  מרכיב(שיעור  ההי וון  ה כו לל  ל מבנה  .  דולר  5,000הנכס  מושכר  ב דמי   ש כי רות  חודשיים  של  
  .6%לקרקע   שיעור ההיוון . 11%): הקרקע 

 ?מהו ערך הנכס הבנוי

.דולר 1,000,000.א
.דולר 666,666.ב
.דולר 545,454.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד
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