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ישראל נת מדי
המשפטיםמשרד

ות עי המקצו דות חי הי מנהלת
ן המקרקעי שמאי מועצת

  

  
  

ב שומה"נושא בחינה  בחלק, עקרונות  ב– "'  חלק   '  
התשס"כ בניסן    ז"ט 

באפריל 17  2007  
זה( לחלק  המוקצב    )שעותוחצי שלוש : הזמן 

  
  

  :הנחיות

  . לפי בחירתך4 שאלות מתוך 3עליך לענות על   .א

  ).השאלה רשום בראש המחברת' מס( כל שאלה במחברת המתאימה לכך עליך לענות על  .ב

ולסמן באופן ברור יש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטים האישיים על גבי הכריכות של המחברות   .ג

  .את המחברת המיותרת שאינך רוצה שתיבדק

הנבחן את המדבקה ללא שם הנבחן יש להדביק בצד הימני של כריכת המחברת ואת המדבקה עם שם   .ד

 .בצד השמאלי

  .השולחן בו אתה יושב בצד ימין של המחברת' נא לרשום את מס  .ה

 .אין להוסיף פרטים נוספים על גבי הכריכה  .ו

 תשובתך לכל אחת מהשאלות חייבת להיות מנומקת ומפורטת תוך מתן הסבר –לתשומת לבך   .ז

  .לעקרונות ולנתונים עליהם התבססת בתשובתך

  
  
  

  !!!ה           ח             ל        צ          ה            ב 

  



 7 מתוך 2עמוד 

  )יש לענות במחברת הכחולה (1' שאלה מס

  

  . החליטה ציפורה להשקיע חלק מחסכונותיה במקרקעיןלפני כשלושים שנה

  . חקלאי- שייעודו בתכנית המתאר ציפורה מגרש בנס ציונה רכשה 1/6/1974ביום , וכך

  ).שהפך מאז לעיר(הישוב וקם בפאתי  והוא ממ דונם4.4 ושטח ,המגרש ריק ופנוי

  . מחיר אשר שיקף את שווי המגרש אז לירות150,000 למה צפורהיתמורת המגרש ש

ולא בוצעה בה כל פעולה , י ציפורה"לא עובדה הקרקע עמאז רכישת זכות הבעלות במגרש ועד היום 

  . לה כל הוצאות בגינולא נדרשה ציפורה לתשלום מיסים כלשהם בגין המגרש ולא היו, כמו כן. אחרת

 נודע כי הועדה המקומית מתכננת תכנית איחוד וחלוקה אשר מפשירה את סביבת 2004בראשית שנת 

  .הנכס מחקלאי לתעשייה ומשרדים

ה יואת היתרה לתעשיחדשה ולצרכי ציבור אחרים  מהחלקה להפקעה לדרך 50%התכנית מייעדת 

  .120%ומשרדים בשיעור בניה עיקרי של 

  .ע להפקדה" פורסמה התב1/4/2004ביום 

  .לדונם $ 45,000 -לדונם ל $ 35,000 - כתוצאה מהתכנון האמירו מחירי הקרקע בסביבה מ

  ).4.552שער הדולר היציג (לדונם  $ 45,000 מכרה ציפורה את המגרש במחיר של 1/6/2004ביום 

  ציפורהשרכשהבטרם (ה כשלושים שנניסתה לשכנע את ציפורה לפני , חברתה הטובה של צפורה, סימונה

, בבנק כפי שהיא עשתה בעצמה בתכנית חסכון -  באפיק חסר סיכון להשקיע את כספה)את המגרש

  .3%ריבית שנתית של + דה מלאה למדד המחירים לצרכן צמ ה: הבאיםבתנאים 

  

  

? ומהם העקרונות בחישובו של כל מס שיחול ? מהם המיסים בהם תשא ציפורה בגין מכירת הקרקע   .א

 –במידה וחסר לך מידע , ין צורך בתשובה מספרית מדוייקת אלא בעקרונות חישוב המס בלבדא(

  ) נקודות5(               ).הנח הנחות סבירות

 .הצג תחשיב מלא? האם עצתה של סימונה בהמלצתה בהשקעה חסרת סיכון היתה כדאית , בדיעבד  .ב

)

)

)

 ) נקודות6

המחש . לדונם $ 45,000 ביבה להיותהסבר בדוגמא את הציפיה אשר הביאה את שווי השוק בס  .ג

לדונם נטו והיטל השבחה  $ 250,000מפותח וזמין לבנייה , הנח שווי כמופשר (בעזרת דוגמא מספרית

 ) נקודות4(               .)לדונם נטו $ 70,000

כיצד היתה משפיעה . 4.5% היה 1/6/04בתקופת החוזה ) ריבית בנק ישראל(שיעור הריבית במשק   .ד

 5 עד תשובה מילולית בלבד(?  על שווי החלקה 6.5%ה משמעותית בריבית לכדי עליי) אם בכלל(

 ) נקודות3  )שורות

  

 ) נקודות2  התרשמות כללית



 7 מתוך 3עמוד 

 

  ):1951בסיס ( להלן טבלת מדדי המחירים לצרכן באלפי נקודות 

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמב אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שנה
1974 0.857 0.927 0.951 0.977 1.003 1.006 1.020 1.025 1.045 1.072 1.196 1.293 
1975 1.318 1.338 1.371 1.394 1.414 1.409 1.415 1.416 1.445 1.536 1.585 1.597 
1976 1.619 1.630 1.689 1.786 1.824 1.828 1.921 1.944 1.989 2.055 2.147 2.205 
1977 2.199 2.220 2.263 2.318 2.373 2.429 2.465 2.562 2.660 2.756 3.082 3.142 
1978 3.214 3.265 3.386 3.573 3.639 3.710 3.799 3.889 4.006 4.236 4.501 4.655 
1979 4.89 5.00 5.29 5.74 6.02 6.23 6.57 7.12 7.69 8.30 9.10 9.84 
1980 10.6 11.1 11.6 12.8 14.1 14.7 15.3 16.6 17.8 19.8 21.6 22.9 
1981 24.6 26.0 27.2 30.1 31.1 32.0 33.9 35.2 38.1 41.5 43.9 46.2 
1982 50.0 52.9 55.6 61.5 65.3 69.2 75.6 81.6 87.8 95.1 101.3 106.9 
1983 116.0 123.0 130.0 147.2 155.4 160.9 171.0 183.3 199.7 241.8 278.5 310.8 
1984 357 400 443 534 610 692 777 905 1,098 1,366 1,633 1,694 
1985 1,783 2,024 2,268 2,707 2,891 3,323 4,236 4,402 4,535 4,747 4,769 4,830 
1986 4,766 4,844 4,918 5,081 5,163 5,248 5,248 5,304 5,407 5,535 5,694 5,779 
1987 5,903 5,960 6,038 6,173 6,211 6,272 6,286 6,364 6,424 6,523 6,626 6,711 
1988 6,818 6,874 6,988 7,176 7,264 7,283 7,289 7,346 7,472 7,648 7,774 7,811 
1989 8,176 8,315 8,352 8,566 8,642 8,749 8,799 8,906 9,044 9,208 9,327 9,428 
1990 9,529 9,579 9,698 9,944 10,101 10,176 10,340 10,503 10,723 10,906 11,044 11,088 
1991 11,233 11,302 11,440 11,692 11,912 12,145 12,510 12,768 12,969 13,025 13,044 13,088 
1992 13,088 13,220 13,415 13,654 13,604 13,623 13,717 13,824 14,007 14,076 14,164 14,315 
1993 14,497 14,673 14,862 15,069 15,114 15,151 15,170 15,315 15,466 15,686 15,805 15,925 
1994 16,034 16,125 16,293 16,612 16,810 17,039 17,221 17,404 17,602 17,846 18,074 18,226 
1995 18,257 18,287 18,272 18,440 18,622 18,683 18,729 18,957 19,140 19,338 19,475 19,703 
1996 19,871 20,054 20,252 20,587 20,937 21,089 21,150 21,226 21,317 21,485 21,622 21,789 
1997 21,881 22,140 22,353 22,520 22,627 22,871 23,099 23,190 23,175 23,449 23,388 23,312 
1998 23,388 23,373 23,327 23,647 23,738 23,830 23,799 23,921 24,256 24,987 25,307 25,322 
1999 25,205 25,012 24,964 25,036 25,157 25,229 25,301 25,422 25,542 25,710 25,662 25,662 
2000 25,542 25,422 25,349 25,470 25,686 25,759 25,831 25,686 25,542 25,686 25,686 25,662 
2001 25,512 25,486 25,537 25,768 25,870 25,947 26,050 26,126 26,178 26,203 26,050 26,024 
2002 26,306 26,511 26,639 27,049 27,305 27,663 27,843 27,740 27,843 28,022 27,791 27,715 
2003 27,766 27,876 27,930 27,876 27,739 27,575 27,383 27,438 27,301 27,301 27,247 27,192 
2004 27,137 27,192 27,164 27,465 27,575 27,575 27,520 27,575 27,520 27,520 27,493 27,520 

  



 7 מתוך 4עמוד 

  )יש לענות במחברת הורודה (2' שאלה מס

  

  .בדרומה של עיר גדולה קיימת חטיבת קרקע בשטח של כחמישה דונם

  . ממוקמת על גבעה המשקיפה לים הינה ייחודית ביחס לסביבה והיאחטיבת הקרקע

  .התשעים בשנות משפחת חלוץי " בקרקע נרכשו מהעירייה ע הבעלותזכויות

ר שבו מתגוררת " מ120בשטח במצב פיזי טוב  מגורים חד קומתי  ביתבנוי במרכז חטיבת הקרקע 

  .ר" מ300 - שטח הקרקע עליו בנוי הבית הינו משפחת אלעזר

  .משפחת אלעזר מחזיקה בזכות החכירה

  : ולהלן עיקרי תנאיו נחתם במקור עם העירייהאלעזר שבו מחזיקה משפחת חוזה החכירה 

  .ר" מ300 –שטח הקרקע המוחכר למשפחת אלעזר הינו  -

  .ר" מ120י החוזה הינה "קיבולת הבניה המקסימלית עפ -

  .אין בחוזה אזכור לתקופת אופציה. 31/3/2022 –תום תקופת החכירה החוזה הינו מהוון ו -

  :עיקרי הזכויותלהלן נקודתית ייחודית וע "על חטיבת הקרקע אושרה תב

  ).ת כמותיות כלשהןלא תותרנה הקלו(ד לדונם " יח12 – צפיפות מקסימלית מותרת -   

  ).לא תותרנה הקלות( בניה עיקרית 135% זכויות הבניה הינן -

  .ם"לובי וממדי, חדר אשפה, מעליות,  בנוסף תותר בניית שטחי שירות לחדרי מדרגות-

  . קומות מעל לקומת עמודים4 תותר בנייה בגובה -

   : להלן שטח הבניה העיקרי לפי קומה -

  55% –' בקומה א

  40% –' בקומה ב

  25% –' בקומה ג

  15% –' בקומה ד

  .  לא תותר יציאה לגג הקומה הרביעית-

שמניתוחם עולה כי ) בבניה לא מדורגת(המיועדים לבנייני מגורים רוויים  מגרשים נמכרובסביבת הנכס 

  . 20,000$ -שווי קרקע לחדר בסביבה הינו כ

  .מ ומסוגיות חניה"בתשובתך התעלם ממע

   ).נקודות6(   ?בנכס כריק ופנוי מהו שווי זכויות משפחת חלוץ   .א

 

)

 ).נקודות8(   ? במגרש שבחכירתה מהו שווי זכויות החכירה של משפחת אלעזר  .ב

 משפחת חלוץ מבקשת בימים אלה להגיש בקשה להיתר ולהקים בנכס פרויקט מגורים יוקרתי  .ג

שלם ל בהצעה לפנותם מביתם ואלעזרמשפחת  לתהחלוץ פנמשפחת . שכל דירותיו משקיפות לים

בתגובה הודיעה משפחת אלעזר כי . להם את שווי זכויותיהם במזומן כפי שיקבע שמאי מוסכם

 . בכוונתה להמשיך להתגורר בביתם וכי אינם מעוניינים בפיצוי

מהו סכום הפיצוי המקסימלי שאותו תהיה מוכנה משפחת חלוץ לשלם אם להערכתה תוכל לפנות   

את שווי זכויות למשפחת אלעזר שבסופם ישלמו  שנתייםי שיארך טזר בהליך משפפחת אלעשאת מ

  .) נקודות4(  ?    שבחכירתםבנכסהחכירה 

 ) נקודות2  התרשמות כללית

  



 7 מתוך 5עמוד 

  

  )יש לענות במחברת הצהובה (3' שאלה מס

  

מסחר ומלאכה בפאתי , מגוריםהמתאפיין בשימושי  הבעלים של חלקה הממוקמת באזור היא שרון 'גב

  .עיר גדולה בצפון הארץ

ר " מ2,650ששטחו הבנוי , דו קומתי, ין ישןיר וקיימים בה בהיתר בנ" מ2,500  הרשוםשטח החלקה

  .ר" מ450ובצידו בנין חד קומתי ישן ששטחו 

  . משטח הבניינים פנוי25%, אחסנהוהבניינים מושכרים לשוכרים שונים לשימושי מלאכה 

 3זכויות הבנייה ,  ומשרדיםאזור מלאכהכ 1961 שקבלה תוקף בשנת י תכנית בנין עיר"הבניין נכלל עפ

  . בנייה120%כ " בנייה וסהX 40% ומותק

ר להפקעה " מ450ר ובו המבנה החד קומתי ששטחו " מ600התכנית מייעדת חלק מהחלקה ששטחו 

  ).לא בוצעהעד היום ההפקעה (למטרת מגרש חנייה ציבורי 

ה אינה מתכוונת לבצע את ההפקעה בגלל ועד התברר כי המקומיתוועדה ה שרון ב'גב כהבבירור שער

לאחר הריסת  (ע נקודתית"י תב" עפאך במידה ויבנה בנין חדש בחלקה, עלות הפיצויים בגין המחוברים

  . את ההפקעה ולהקים את החניון הציבוריממשבכוונת העירייה ל, )המבנים הקיימים

עדה המקומית להרחקת שימושי המלאכה ולמתן זכויות בסביבה קיימת מגמה תכנונית שאותה יזמה הו

  .בניה למגורים בבנייה רוויה

, 300%ר למגורים בשיעור בניה עיקרי של ידוע כי בסביבת הנכס אושרו במספר חלקות תכניות בניין עי

  .ר" מ100ד של " ליח עיקריובשטח ממוצע

  :נתונים

ממוצע קומות (ר "למ $ 4.5ד ממוצע של "שכ שוכרים שונים ב6מושכר ל ) 75% ( בבנייןחלק המושכרה

  ).'קרקע ו א

  .10% -   לשטח פנוי הכולל ושיעור היוון8% - מושכרה  ואחסנהלשטח מלאכההכולל שיעור היוון 

  .ר ברמת מעטפת"למ $ 1,000שווי שטחי משרדים בבניינים חדשים בסביבה 

  .20%ש ר ורווח יזמי נדר"למ $ 850  -כר מעטפת למשרדים "עלות בניית מ

  .$ 20,000) ר עיקרי" מ100שטחה כ ( חדרים 4שווי קרקע לדירת 

  .בתשובתך התעלם מסוגיות חניה

  .9%במידת הצורך השתמש בשיעור היוון כולל למסחר ולמלאכה של  

  

  

 ?) משפטים6עד , ציין חלופות בלבד(כתוב את החלופות השונות אשר תבדוק לצורך הערכת שווי הנכס . א

(   ). נקודות4

 

)

)

)

    ).נקודות8(   חשב את שווי הנכס במצבו הנוכחי. ב

ע "או תבמשרדים שימושי  ל בניה300% לפי ע נקודתית"חשב את שווי הנכס בחלופת ייזום תב. ג

  ). נקודות4  ? מגוריםלשימושי  נקודתית

  ). נקודות2  ?קבע מהו השימוש המיטבי בנכס ומה שווי הנכס . ד

 ) נקודות2  התרשמות כללית

  



 7 מתוך 6עמוד 

  )יש לענות במחברת הירוקה (4'  מסשאלה

  

בהתבסס על הנתונים , הנמצא באזור תעשיה בפריפריה,  דונם5עריך שווי מגרש בשטח של הנתבקשת ל

  :הבאים

  :המצב התכנוני של המגרש

  .מסחר בקומת הקרקע ותעשיה עתירת ידע בקומות העליונות :  יעוד

  .ונם ד2 :  שטח מגרש מזערי

  . משטח המגרש160%כ "סה :  שטח בניה עיקרי

  . של הקומה מהשטח העיקרי20% :  לקומהשטחי שירות

  . קרקעית  משטח המגרש ללא הגבלה על מספר קומות החניה התת100%עד  :   חניהמרתפי

  . משטח המגרש55%לא יעלה על בכל קומה  הבנוישטח הכ "סה :  תכסית

  . קומות4 :   מירביגובה בנין

  .חניההתקן בלבד ובהתאם ל שטח המגרש  יהיה בתוךסידור מקומות החניה :  חניה

  

  :דרישות תקן חניה

 משאית רכב פרטי
 ר שטח עיקרי" מXמקום חניה אחד לכל  שימוש

 500 30 מסחר
 500 40 תעשיה עתירת ידע

  
 :חפיפה מותרת לשימושים מעורבים

 ערב צהריים  בוקר שימוש
 10% 100% 80% מסחר

 10% 70% 100% תעשיה עתירת ידע
  

  :נתונים נוספים

 $ 540 ר מבונה מסחרי בקומת קרקע"שווי למ

 $ 280 ר מבונה קומות עליונות"שווי למ

 $ 1,500 שווי מקום חניה פתוחה לרכב פרטי

 $ 4,000 שווי מקום חניה תת קרקעי לרכב פרטי

   10%  רווח יזמי על הקמת מקומות חניה

  0.3 מקדם אקוויוולנטי לשטחי שירות

 ר"מ 25   למקום חניה עילי לרכב פרטי שטח

 ר"מ 40  שטח מקום חניה עילי למשאית

 ר"מ35  שטח מקום חניה תת קרקעי לרכב פרטי

  300$  עלות בניה למרתף חניה

     מ"מעמ בתשובתך התעלם

  



 7 מתוך 7עמוד 

  

     ).נקודות6(   ?זכויות הבניה כל מהו מספר מקומות החניה הנדרשים במגרש אם ימוצו בו . א

 

 

)

    ).נקודות5(   ?שטחם של מרתפי החניה הנדרשים במגרש בכדי לספק את דרישות התקןמהו . ב

    ).נקודות7(   ?מהו שווי הזכויות במגרש. ב

 ) נקודות2  התרשמות כללית

  


