
1.

 

.שחר בונה בימים אלה בית מגורים חד משפחתי
קומת  קר קע,  קומת  קר קע,  מרתף:  והוא  כ ולל)  חצאי  קומות(הבית  מתוכ נן  להיב נות  באר בע ה  מפ לס ים   

 .'וקומה א, עליונה
ר  וגוב הו"מ 15 -ששטחו כ ,  המהווה  מע ין ח דר  גדול,  כתוצאה  מאילוצי  תכנון  נ וצר  חלל במפלס  המרתף

 .מ"ס 160 -כ
 . הכניסה לחלל הינה מהמרתף

 .בכוונת שחר להשתמש בחלל שנוצר כשטח לאחסנה
 ?איזה מההיגדים הבאים נכון,בנסיבות המתוארות

.שטח החלל אינו נספר במניין שטחי הרישוי של הבית.א
.0הוא ") החדר("שווי החלל , י עיקרון התרומה"עפ.ב
איטומו של החלל (בניית החלל אינה כדאית מאחר והוא מונע בניית שטח דומה במפלסים אחרים .ג

). יאפשר ניצול השטח במפלסים אחרים
.י החוק לרצף את החלל"אסור עפ.ד

2.

 

.ד"יח 5,000 -שבה כ, "חלפוןנווה "במרכז עיר גדולה נמצאת שכונת המגורים הוותיקה והמבוקשת 
 .קומות 4-6חדרים בבנייני מגורים בני  3-4הדירות השכיחות בשכונה הן דירות בנות 

 . מכר לדירות בשכונהעיסקאות 25 -בכל חודש מתבצעות בממוצע כ
 ).ייסוף השקל מול הדולר(שנים  5לאחרונה ירד שער החליפין של הדולר האמריקאי לשפל של 

 ?איזה מההיגדים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות

.כתוצאה מהשינוי בשער החליפין יירדו המחירים הדולריים של הדירות בשכונה.א
.כתוצאה מהשינוי בשער החליפין יירדו המחירים השקליים של הדירות בשכונה.ב
.כתוצאה מהשינוי בשער החליפין יעלה תשלום מס רכישה למכר דירה בממוצע בשכונה.ג
.כתוצאה מהשינוי בשער החליפין יעלו המחירים השקליים של דמי השכירות למגורים בשכונה.ד

שעליה  מב נה  חד  18בחלקה  )  י"ממ  -המחכירה  (את  זכות  החכי רה    1969מר  זירמון  ר כש  בשנת  .3
 .ר"מ 80קומתי בשטח של 

 .ר"מ 100 -ר ל"מ 80 -מ, י היתר בנייה"הרחיב זירמון את ביתו עפ 1970בשנת 
 .ר"מ 160 -ר ל"מ 120 -אושרה תכנית בניין עיר המרחיבה את הזכויות בחלקה מ 1972בשנת 
 .ר"מ 200 -ר ל"מ 160 -אושרה תכנית בניין עיר המרחיבה את הזכויות בחלקה מ 1982בשנת 

 ".הקלה"ר בדרך של "מ 220 -ר ל"מ 100 -כעת מגיש מר זירמון בקשה להרחבת הבית מ
 ?)מצב קודם(י"מהן זכויות הבסיס לתחשיב דמי היתר לממ

.ר"מ 100.א
.ר"מ 120.ב
.ר"מ 160.ג
.ר"מ 200.ד
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מתאימה  להער כת  שווי  ז כות  הבעלות  המלאה  בבני ין  מגוריםהפחות  איזו  גיש ת  שומה  מהבאו ת  היא .4
 ?שבנייתו נסתיימה לפני כשנה, ד"יח 6שבו 

 
.גישת היוון ההכנסות.א
.גישת ההשוואה.ב
.גישת העלויות.ג
וכל אחת מהגישות יכולה להתאים או לא, לא ניתן לדעת מבלי ללמוד על מאפיינים נוספים של הבניין.ד

. להתאים

 
5.

 

ר  בש כונ ה  מבוקש ת  בגוש  דן  והקי מה  עליה  בי ת"מ  500חלקה  בשט ח  ש ל    1970יעלי  רכשה  בש נת  
 .ר"מ 70מגורים חד משפחתי בשטח של 

,ר"מ  500ששטחה  ,  רכשה  אף   היא  ב אותה  ה עת  א ת  הח לקה  הס מוכה,  אחותה  ש ל  יעלי,  שיפרה
 .והקימה עליה בית מגורים זהה

בנייה  ב קו מה  25%('  אשר  שינתה  את  יי עוד   הקרקע  ממגו רים  א  100/זמאושרה  ת כנ ית    1973בשנת  
x 2 בנייה בקומה  35%(' למגורים ג) קומותx 4 קומות.( 

xבנייה ב קומ ה  35%('  אשר שינתה  את יי עוד  הקרקע  ממגו רים  ג 200/זמאושרה תכנ ית  2006בשנת 
 ).קומות x 6בנייה בקומה  35%(' למגורים ד) קומות 4

 .יעלי מתגוררת עד היום בביתה ולא ביצעה בו מעולם שינוי או שיפוץ
את  בי ת  המגו רים  בא ופן  2005שיפצה  בראשית  שנ ת  ,  המתגוררת  גם  היא  בבי תה  עד   הי ום,  שיפרה
,החלפת  ריצוף ,  )הריסת  ק יר ות  פנים  וחלוקה  מחדש(שינויים  פנ ימיי ם  :  השיפוץ  כלל.  יסודי

 . 'מיזוג מיני מרכזי וכו, שרותיםחדרי , אמבטיות, מטבחים
 . 50,000$כ השקיעה שיפרה בשיפוץ "סה

 .כעת פונות יעלי ושיפרה בבקשת מידע בדבר החבות בהיטל השבחה לקראת מכירת הבתים
מה י היה  ההפרש   בי ן ה יט ל  ההשבחה ב חלקתה  של  יע לי  לעו מת  היטל  ההשב חה  בחלקתה  של  שי פרה

 ?למועד הקובע
 
. 90,000$ - $ 110,000.א
. 45,000$ - $ 55,000.ב
. 22,500$ - $ 27,500.ג
. 0$ - $ 15,000.ד

6.

 

 .16חלקים בחלקה  64/300וגם  15' חלקים בחלקה מס 32/300משה רכש לפני מספר שנים 
 .אשר שינתה את ייעוד המתחם כולו, לאחרונה אושרה תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים

20ובו  מותר ת  הקמת  '  המיועד  למגורי ם  ג  3'  חלקים  במגרש   מס  15/100התכנית  הי קנתה  ל משה  
 .ד"ר ליח"מ 100ד בשטח ממוצע של "יח

 .ח"ש 90,000: י טבלת האיזון"כחקלאית עפ 15שווי זכויותיו של משה בחלקה 
 .ח"ש 110,000: י טבלת האיזון"כחקלאית עפ 16שווי זכויותיו של משה בחלקה 

 .ד"ליח $ 50,000 -כ: כיום' מחירי זכויות במגרשים מופשרים בייעוד מגורים ג
 ? )לאחר אישור התכנית(כיום  15מהו שווי זכות הבעלות בחלקה 

. 22,500$.א
. 41,500$.ב
. 67,500$.ג
. 82,500$.ד
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חדרים  בב ניי ן  3  נ כס י  מקר קעין   ר בי ם  ו ביניהם   דיר ת  מ גורי ם  בת  יצחקיאןבבעלותו  הפר טית  של  מר  .7
שאותה  הוא  מפעיל,  וחנות  במרכז  המסחרי  השכונתי  הסמוך,  שבה  הוא  מתגורר,  רווי  בכפר  סבא

 .בעצמו כחנות לממכר תכשיטים
משיקולי  תכנו ן( הח ליט  למכ ור  את  שני  הנכסים  ולא לב קש  פטו ר  ממס שבח  לדיר ת המגורי ם יצחקיאן

 ).מס
 ?איזה מס יחול בעת מכירת החנות ולא יחול בעת מכירת הדירה

.מס מכירה.א
.מס רכישה.ב
.מס ערך מוסף.ג
.מס בולים.ד

 
8.

 

ועליו  ב ית  מגורים,  הממוקם  בשולי  עיר  גד ולה,  ר"מ  300לפני  מספר  חודשים  ר כש   ישי  מגרש   בש טח  
 .ר"מ 70חד קומתי ישן בשטח של 
  150,000$: מחיר הרכישה של הנכס

י  ה זכ ויות"ישי  מתעתד  להר וס  את  המבנה  היש ן  הבנ וי  על   החלקה  ולהקי ם  בית  מגור ים   חדש   עפ
 .וזאת באמצעות קבלן מפתח, ר מרתף"מ 50+ ר "מ 160 -בשטח של כ, ע"בתבהמוקנות 

 . להקמת הבית) שחלקן כבר בוצעו וחלקן צפויות(ישי ערך חשבון כולל לעלויות 
 ?איזה סעיף הוצאה מבין הבאים הינו הגבוה ביותר

).כולל עלות פינוי הפסולת והטמנתה באתר מוסדר כחוק(עלות הריסת המבנה .א
.אגרות הבנייה והיטלי הפיתוח.ב
.בגין המרתף בלבד) לקבלן המפתח(הצפויה ) ללא מרכיב הייזום(עלות הבנייה הישירה .ג
).ישי לא נהנה מכל פטור או הפחתה במס הרכישה(מס הרכישה ששולם בגין רכישת הנכס .ד

9.

 

שיעור  התש ואה  הרא וי  מנכס  מקר קעי ן  מני ב  הינו  היחס  בי ן  דמי  השכירו ת  הש נתי ים  הראוי ים   ובין
 .שווי הנכס

פרמיה,  פרמיית  סי כון,  ריבית  חסר ת  סיכ ון(שיעור  התש ואה  הרא וי  מור כב   ממרכיבי  תשוא ה  שונים  
 ).ועוד, בגין פחת

 ?איזה סוג של ריבית תתאים להכללתה כמרכיב הריבית בתשואה הראויה מנכס מקרקעין מניב

.ריבית באפיק לא צמוד לטווח קצר.א
.ריבית באפיק צמוד לטווח קצר.ב
.ריבית באפיק לא צמוד לטווח ארוך.ג
.ריבית באפיק צמוד לטווח ארוך.ד
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המיועד  לבניית  בית,  ר"מ  400  לאחרונה  מכרז  למכירת  מגר ש  בש טח   פירסםמינהל  מקרקעי  ישראל   .10
  $,435,000  $,  440,000  $,  450,000:  ההצעות  ש התקבל ו  היו.  חד  מש פחת י  באזור  מגור ים   מבוקש

הוגשה  הצעה  אחת,  זהה  בתכונותיו,  חודש  לפני  כ ן  במכרז   למגרש   ס מוך .    $ 400,000  -ו  $   430,000
 . 550,000$בלבד והוא נמכר במחיר של

 ?מהי המסקנה שניתן ללמוד מתוצאות המכרזים
 
.המחירים בסביבה ירדו באופן תלול.א
.המגרש הראשון עדיף על המגרש השני.ב
.המחיר בו נמכר המגרש הראשון חריג ואין ללמוד ממנו על שווי השוק.ג
.ההצעות שהתקבלו למגרש השני כנראה נמוכות משווי השוק.ד

 12-11נתונים לשאלות 
  

עם  זכו ת  להקמת,  ר"מ  1,200חוכר  מר  גי ל  ב חכ יר ה  מהו ונת  מהמינהל  חלק ה  ששטחה    1960החל  משנת  
 .ר"מ 160ד אחת ששטחה עד "יח

 ).נהרס -בית המגורים שהיה בנוי בחזית החלקה (בחלקה נטוע פרדס 
  שלמינימליד  בשטח  מגרש  "בו  ני תן  לבנות  יח,  י  תכנית  מנדטור ית  לאז ור  ח קלאי"החלקה  מ יועד ת  עפ

 .ר"מ 1,000
 .ד בחלקה"יח 4המקנה זכויות לבניית  50'  מסמיתארלאחרונה אושרה תכנית 

 
11.

 

.מר גיל מתכוון למכור את זכויותיו בחלקה

 ?אילו תשלומים יחולו במכירה
 
.היטל השבחה, י"דמי הסכמה לממ, מס שבח, מס מכירה.א
.ד"יח 3דמי היתר בגין תוספת , היטל השבחה, מס שבח, מס מכירה.ב
.ד"יח 3דמי היתר בגין תוספת , היטל השבחה, י"דמי הסכמה לממ.ג
.היטל השבחה, מס שבח, מס מכירה.ד

12.

 

 ?איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון בהקשר להיטל השבחה

.י המוקנה בתכנית המיתאר"ד עפ"יח 4 -שווי הזכויות במצב חדש יושתת על שווי קרקע ל.א
.י המוקנה למר גיל בחוזה החכירה"ד אחת עפ"שווי הזכויות במצב חדש יושתת על שווי קרקע ליח.ב
.לאחר בקשה לבנייה, י רוכש הזכויות בעתיד"היטל ההשבחה ישולם ע.ג
.י"י ממ"היטל השבחה ישולם ע, שזכויות מר גיל הינן זכויות החכירה  מכיוון.ד
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.ר  בייעוד  מסחר   ומשר דים"מ  1,150חלקה  בשטח    1982רכש  בשנת  )  שהינו  תושב  חוץ (מר  חסון  .13
שטח.  אשר  יצ רה  דר ך  ח דש ה  הע ובר ת  במרכז  החלקה  666/אושרה  תכנ ית   מחוזית  זז   1990בשנת  

 .ר"מ 630הדרך החדשה בתחום החלקה הינו 
ר  מצידה"מ  250  -ו)  מצידה  האחד  של  הדר ך(ר  "מ  270השטח  הנותר  ביי עוד   מסח ר  ומש רד ים   הינו  

 .האחר
 .לפקודת הקרקעות בדבר הפקעה בחלקה 7 -ו 5פורסמה הערה לפי סעיפים  1996בשנת 
צפוי  כי  הסלילה  תתבצ ע.  מהחלקה'  מ  800  -החלו  עב ודו ת  לסלילת  הכב יש   במרחק   של  כ  2006בשנת  

 . בחלקה בעוד כשנה
 .מר חסון לא תבע מעולם פיצויים כלשהם בגין הקרקע

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון,בנסיבות המתוארות

).1990בשנת (המועד הקובע לחישוב הפיצוי הראוי הינו מועד כניסת התכנית המחוזית לתוקף .א
.מר חסון רשאי לדרוש הפקעת החלקה בשלמות.ב
.יתכן ומר חסון לא ישלם מס שבח כלל בגין ההפקעה והפיצוי.ג
.יתכן ומר חסון לא יקבל פיצוי כלל בגין ההפקעה.ד

 
.שמעון מפעיל מוסך באזור התעשייה כדייר מוגן.14

לאחרונה אי שר  בית הד ין  לשכ יר ויו ת  כי ש מעון י פנה  את  הנכס מאחר  ובעל יו מע וניי ן  לממש  את  זכויות
 .הבנייה בקרקע להקמת בניין תעשייה חדש ומודרני

ח"ש 400,000שמאי מקר קעי ן  הער יך   את  דמי  המפתח   הראו יים  לרכישת  ז כות  הד יי רות  המוגנ ת ב סך   
וחלקו  של  60%הינו  )    נמכרת   זכ ות  הד יי רות  ה מוגנ תהיתהאילו  (חלקו  של  שמע ון  בד מי  ה מפת ח  

  .40%הבעלים 
שבכוונתו  לרכו ש  בס כו ם(  התעשיהשמעון  טוע ן  כי   עקב   הצ ור ך  בהע בר ת  ה מוסך  למבנה  סמוך   באז ור  

ח  וכמו   כן"ש  20,000עליו  לשאת  בנוסף  למ חיר  הרכישה  גם  בעל ויות  מע בר   נוס פות  בגו בה  )  הפיצויים
  .5%לשאת במס רכישה בשיעור 

     ? )מ"בתשובתכם התעלמו ממע(  מהם דמי הפינוי הראויים שעל שמעון לקבל על פי הפסיקה

.ח"ש 240,000.א
.ח"ש 280,000.ב
.ח"ש 400,000.ג
.ח"ש 440,000.ד

 
15.

 

 .בעלות זכויות בנייה זהות, באזור מגורים בבנייה רוויה קיימות שתי חלקות סמוכות
חלקה.  דירות  בכל  קומה  3קומות  על  עמוד ים  ובו     5זכויות  הבנייה  ב כל   חלק ה  הן  לבניי ן  מגורים  ב ן  

אושרה  1/01/2007בתאריך  .  אחת  ע דיי ן  פנו יה  ואיל ו  החלקה  השנייה  ב נויה  ב מלוא  זכויו ת  הב ני יה 
 .תכנית המתירה הוספת חדרי יציאה לגג לכל דירה שבקומה העליונה

 ?כיצד ישפיע הדבר על היטל ההשבחה בשני הנכסים,אם ינוצלו זכויות הבנייה בגג
 
.שווי תוספת הזכויות בשתי החלקות זהה ולכן ההשבחה בשתיהן תהיה זהה.א
.ההשבחה בחלקה הפנויה תהיה גבוהה מההשבחה בחלקה הבנויה.ב
.ההשבחה בחלקה הפנויה תהיה נמוכה מההשבחה בחלקה הבנויה.ג
.לא ניתן לדעת לפני שיינתן היתר בנייה לחלקה הפנויה.ד
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16.

 

 , המיועדת לתעשייה, צביקה רכש לפני כארבע שנים קרקע ששטחה דונם אחד
 . 500,000$במחיר של 

 . מאז שרכש צביקה את הקרקע חלה ירידת מחירים
 .לדונם $ 400,000 -מחירי קרקע לתעשייה בסביבה כיום הם כ

 קומות לתעשייה בניצול מלא של זכויות הבנייה 3לאחרונה סיים צביקה לבנות מבנה בן 
ששולמה  לקבלן  מפתח  $,  600,000בעלות  בנייה  כו ללת  ש ל  ,  כמקובל  בסביבה    x  3  40%בשיעור  

 ).ר"למ $ 500 -עלות בנייה של כ(
מרכיב  היזמות  המקובל  הוא,  60:25:15בהנחה  ששווי  מרכיב  ה קרקע   נחלק  בי ן  הקומ ות  בי חס   של 

מהם  דמי   השכי רות,  לשנה  8%מההשקעה  והתשו אה   הראויה  מאולמות  תע שיה  היא    20%
 ?ר"למ) הקומה שמעל לקומת הקרקע('החודשיים הראויים להשכרת קומה א

 
.ר "למ $ 5.5.א
.ר "למ $ 6.ב
.ר"למ $ 6.5.ג
.ר "למ $ 7.ד

17.

 

 .חמשת האחים לבית משפחת מאירסון ירשו מהוריהם מגרשים במושע
 .מעוניין למכור את זכויותיו במגרשים) אחד האחים(יוסף 

 .ביקש יוסף משמאי מקרקעין שיעריך בעבורו את שווי המגרשים, בטרם החל בפרסום המגרשים
 ?באיזה מהנכסים הבאים יהיה מקדם ההפחתה למושע הקטן ביותר

 
ר המצוי באזור שבו קיים פיתוח חלקי בשולי העיר ומיועד למגורים צמוד "מ 300מגרש בשטח של .א

). ד דו משפחתית"יח(קרקע 
מגרש בשטח של דונם המיועד למשרדים ומסחר וממוקם במרכז אזור העסקים של העיר ובו נתקבל .ב

). אשר לא נבנה בפועל עקב פטירת המורישים(לפני כשנה היתר בנייה למבנה תעשייה 
.דונם הסמוכה לשכונת מגורים במרכז הארץ 5 -חלקה חקלאית בשטח של כ.ג
.משולי קיבוץ בגליל' מ 500 -דונם הממוקמת במרחק של כ 5 -חלקה חקלאית בשטח של כ.ד

18.

 

 .לחודש $ 525תמורת  2005 חלקה ועליה בית מגורים חד קומתי שהושכר לזוג צעיר ביוני לרוני
 .2005רוני פנה לשמאי מקרקעין לבדיקת שווי הנכס בדצמבר 

 . 400,000$ -זכויותיו של רוני הוערכו ב
 . 500,000$ -פנה רוני שוב לשמאי שהעריך את זכויות רוני ב 2006בדצמבר 

 ?מהי הסיבה האפשרית לשינוי בשווי זכויות רוני בחלקה

.הופקדה תכנית להרחבה משמעותית של זכויות הבנייה בחלקה.א
.לחודש $ 725 -ודמי השכירות בנכס עלו ל 2006רוני שיפץ באופן יסודי את הבית ביוני .ב
שומת הוועדה המקורית משנת . 2006ביוני  $ 20,000נקבעה שומה מוסכמת לעניין היטל השבחה בסך .ג

.  120,000$היתה מעל  2003
לאחר ששילם $ 130,000מחק רוני שיעבוד שהיה רשום בפנקס המקרקעין על סך של  2006באמצע שנת .ד

. את החוב
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19.

 

הממוקם,  ר"מ  340בשטח  ,  דו  קומתי,  חדש,  ר  בנ וי  ב ית  מגורים  צמוד   קר קע"מ  500על  חלקה  בש טח   
 .  200,000$ -כאשר שווי הקרקע בלבד הוא כ $, 500,000 -שווי הנכס כ. במרכז החלקה

בן,  לאחרונה  אוש רה  תכ נית  בניין  עיר  ח דש ה  המאפשרת  לב נות  ע ל  ה חלקה  בית  מגורים   דו  מש פחתי
-ד  בתכנית  הח דשה  הו א  כ"ליח    שווי  קר קע.  ד"ר  לכל  יח "מ  250בשטח  בנוי  של  ,  שתי  קומות

 ).במגרש ריק ופנוי( $ 150,000
 $ ,100,000 -נאמדות  ב,  י  התכנית  החדשה"עפ,  ד"בהנחה  שעל וי ות  התאמת  המבנ ה  הקי ים   לשתי  י ח

 ?מהו שווי הנכס כיום
 
. 400,000$ - $ 425,000.א
. 500,000$ - $ 525,000.ב
. 600,000$ - $ 625,000.ג
. 700,000$ - $ 725,000.ד

 . של עיר גדולההתעשיההממוקם באזור , צילי וגילי ירשו שתי חנויות בקומה העליונה של קניון.20
 .ר"מ 30  :שטח כל חנות. שתי החנויות סמוכות זו לזו וזהות בשטחן ובצורתן

 .אחת החנויות מושכרת למשרד הביטחון ומשמשת כמרכז לחלוקת ערכות מגן
מראש  לכ ל  תקופת השכ ירו ת המ סתיימת ב עו ד 2002י  משרד הב יטח ון  ב שנת  "דמי ה שכיר ות שו למו  ע

 .שנתיים
דמי  הש כירות  המשולמי ם  כ יום.  2000החנות  הש נייה  מושכ רת  ומשמש ת  כחנ ות  לפרח ים  משנת  

 .תקופת השכירות מסתיימת בעוד שנתיים. לחודש $ 360הינם ) 2000י החוזה משנת "עפ(
הודיעו  כ י  בכוונ תם  ל עז וב  ב תום  תקופ ת)    ו מפעי ל  ח נות  הפר חים הבטחוןמשרד  (שני  השוכ רים  

 .השכירות
 .ר לחודש"למ $ 20 -בכר ומושכרות "למ $ 2,400 -ידוע כי חנויות בקניון נמכרות ב

כך  שלכל  אחות  תה יה  זכות  בעל ות,  מהם  דמי  האיזון  הראויים  לחלוקת  הי רוש ה  בעין  בין  האחיות
 ?מלאה בחנות אחת

. 4,100$.א
. 6,100$.ב
. 8,100$.ג
. 11,100$.ד
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