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ב"בפתרו	 מנחה לבחינה  חלק פתוח–2007/827/מועד"'עקרונות

:1 לשאלה פתרו	 מנחה

:עקרונות.א


.עקרו� השימוש המיטבי בי� הריסת המחוברי
 ומיצוי זכויות הבניה ובי� השימוש הקיי

בהערכת שווי זכות הבעלות של כל אחד מהבעלי
 יובא בחשבו� גור
 המושע שהוא משמעותי

של, הבניה, המיועדת לבניה לנוכח הצור" בתאו
 מלא בכל שלבי התכנו�בקרקע  החלוקה בעי�

.'הפרויקט כבנוי וכו

)ככל שנית�(שווי הבית במצבו יוער" בגישת ההשוואה בעדיפות ראשונה ובנוס& בגישת העלות

.שווי למתק� שטיפה יוער" בגישת הוו� ההכנסות

:החלקה כריקה ופנויהשווי.ב

:שרי במגרשבינוי אפ

.ר"מ600= 1.2*ר"מ500: שטח עיקרי

.ר"מ080ע"שטח דירה ממוצע מינמלי בבניי� לפי התב

ממ"כנ ר"מ72.5=8007.5)השטח העיקרי הדירתי הממוצע(ד"ל א" ללא

8.27=600/72.5 מספר יחידות הדיור בבניי�

. בכל קומה2.ד"יח8לפיכ" בבניי� יהיו

8X7.5 =60י
"שטח הממד


 26.4= 660/25 בבניי�מספר חדרי

 50,000X26.4=1,320,000 הקרקע כריקה זמינה לבניהשווי

לשווי.ג שלבשימוש :אית	 מגרשו

.הנכס הוא מגרש המושכר למפעיל מכונת שטיפה

.המכונה בבעלות השוכר

.שיעור ההוו� יושפע מהיותו של הנכס קרקע ושאי� בהשכרתה מרכיב פחת

.כיר אי� הוצאות הקשורות בניהול ותחזוקהלמש

6%09% יתקבל שיעור הוו� כולל בטווח של

4,000X12/0.075=640,000

: מניעת הבניהדמי השכירות הנדרשי" לצור .ד


1,320,0009 שווי החלקה חושב קוד

 למושע אול
 לא ראויה התייחסות(660,0009 שווי זכויותיו של אלו�, א
 נתעל
 מהמושע

)יופחת ניקוד למי שלא יציי� אותה

משרד השיכו� בדירות יוקרה גדולות לפי נתוני(3%05%תשואה ראויה למגורי
 תהיה בטווח של

עד בסמו" לאוניברסיטאות לעומת זאת בדירות ישנות וקטנות. %3.2א"בת  וא& 708%–מגיע

)יותר

4%0.04X660,000=26,400דמי השכירות השנתיי
 לפי

.2,2009=4%26,400/12דמי השכירות החודשיי
 לפי
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מ במוב�(א יגרו
 לאדישותהו9 02,200ל9 01,700לפיכ" א
 השוכר יעלה את דמי השכירות שלו

.בי� חלופת הבניה ובי� חלופת ההשכרה) הכלכלי

:ניקוד

א 6 החלקה כריקה ופנויהשווי0'סעי&

ב 4 וש של מגרשו של אית�בשימשווי0' סעי&

ג 4 דמי שכירות נדרשי
 למניעת הבניה0'סעי&

ד 4 197 זכאות לתבוע לפי0' סעי&
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:2' פתרו	 מנחה לשאלה מס

:1 סעי$

.1,000$הנו) אקוויוולנטי מבונה'מר(שווי הקרקע לנכסי
 דומי
 בסביבה

מ אק"חישוב כהבנייה האופיינית באזור הנה לבתי
:'ר עיקרי(ר"מ0250חד משפחתיי
 בשטח של

.מיעוט
 בנויי
 ע
 מרת&,)ושירות


1*250=ר"מ250:ר ראשוני
"מ0250ל1שווי במקד


 0.5)*3000250(=ר"מ25: לשאר השטח העיקרי0.5שווי במקד


 0.3*60=ר"מ18: לשטחי השירות0.3שווי במקד

 0.2*50=ר"מ10 :0.2מרת& במקד
 נמו"

אק"סה  25+18+10+250=ר"מ315:'כ

1,000$*303=303,000$:שווי המגרש

.במקדמי
)א" הגיונית(תתאפשר גמישות רחבה

:2סעי$

:בכל אחד משני המסלולי
) מס שבח מקרקעי� ומס מכירה,מ"מע(אופ� החישוב של מיסוי האוצר

:מסלול מכירה כריק ופנוי

.לא רלוונטי:מ"מע

ל יש להתחשב בהיטל השבחה"מהנ. שווי המגרש פחות שווי רכישה ממודד:ח מקרקעי�מס שב

וכו"ובהוצאות נוספות כמו עו .24% ומכא� כי מס שבח הנו 1960תארי" רכישה.'ד תוו"

.2.5%: מס מכירה

:מסלול מכירה כבנוי

.לא רלוונטי:מ"מע

שנ: מס שבח מקרקעי� מכר נכס בארבע י
 האחרונות או בשנה וחצי בהנחה כי הבעלי
 לא

אז אי� כל טע
.אז יש לו פטור) א
 זה הנכס היחיד שלו(האחרונות  א
 לא עומד בתנאי הזה

.במסלול שכ� ישל
 מס שבח א& גבוה יותר

אז ג
 מס מכירה פטור: מס מכירה א
 לא עומד בתנאי
. בהנחה שיקבל פטור ממס שבח מקרקעי�

א& גבוה יותרלפטור ממס שבח מקרקעי� ישל
 מס  .מכירה

:3סעי$

.זאת לעומת השווי במסלול הבנייה הפתוח לאי ודאות עתידית, במסלול מכירה השווי ידוע וברור.1

.במסלול מכירה לא קיימי
 הסיכוני
 הכרוכי
 בבנייה.2

במסלול מכירה לא קיי
 הסיכו� הכרו" בכ" שרוכשי
 פוטנציאליי
 לא יקבלו את סגנו� הבנייה.3
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.במיוחד לאור העובדה שמדובר בבניית בית חד משפחתי, ייהאו רמת הבנ

4.
.במסלול מכירה התמורה מתקבלת כיו

.במסלול מכירה אי� צור" במימו� הבנייה.5

.בבנייה" מאמ="במסלול מכירה אי� צור" בהשקעת.6

רווח זה אמנ
 קט� בבניית בתי
 פרטיי
 א" עדיי�, במסלול הבנייה אפשרות השגת רווח יזמי.7


.קיי

. במסלול הבנייה נית� לשקול השכרת הנכס הבנוי ולהמתי� למכירתו במועד שבו השוק בגאות.8

. נוספי
 שאינ
 כלולי
 באמור לעיל ובלבד שיהיו רלוונטיי
משמעותיי
יתקבלו יתרונות
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מספתרו	 מנחה :3' לשאלה

:שווי הנכס בשימושו הנוכחי.א

.ח"ש 1,420,800='ח12*ר"מלח"ש32*ר"מ3,700: תקבול שנתי

ב,ח"ש1,420,800ער" נוכחי לתשלו
 שנתי כ, שנה30ל,8%מהוו� .ח"ש מליו�15,992,000ס" של

:שווי הנכס לאחר אישור השימוש החורג למקב& דיור.ב

חו,ח"ש2,200ד"שכ,ד"יח112= 3700/33 .ח"ש 246,400דשי תקבול

.ח"ש179,200הכנסה חודשית נטו,ח"ש 67,200 חודשית עלות תפעול

ל,ח"ש2,150,400: תקבול שנתי .ח"ש 26,684,000,7%, שנה30ער" נוכחי

.ח"ש 4,440,000=ח"ש 1,200*ר"מ3700: עלויות התאמה

.ח"ש 22,244,000: בשימוש חורגשווי

:היטל השבחה.ג

הש"עפ שאושרו בזו אחר"בחה מוטל בגי� תכניותי התוספת השלישית לחוק התכנו� והבנייה היטל

.או מת� היתר לשימוש חורג"זו

.) עלויות התאמהמשוכללשווי הנכס כמקב= דיור(9 22,244,000–שווי מצב חדש


עפ(9 00015,992,–שווי מצב קוד 
.)י היתר"שווי הנכס כבני� משרדי

.ח"ש 06,248,000 השבחה

.ח"ש 3,124,000–היטל השבחה

ל שווי הנכס בהתא" לחוזה שכירות.ד : שנה בלבד20 ע" משרד הקליטה

:שווי מצב חדש

ל,ח"ש 2,150,400: תקבול שנתי .ח"ש 22,780,000,7%, שנה20ער" נוכחי

.ח"ש 4,440,000=ח"ש 1,200*ר"מ3700: עלויות התאמה

הבשווי .ח"ש 18,340,000: החורגשימוש תקופת

:ד למשרדי
"דיות משכיער" נוכחי להכנסות עת

.ח"ש 1,420,800='ח12*ר"למח"ש32*ר"מ3700: תקבול שנתי

ב,ח"ש1,420,000ער" נוכחי לתשלו
 שנתי כ,י
שנ10ל,8%מהוו� .ח"ש 9,532,000ס" של

.ח"ש 3,700,000=ח"ש1,000*ר"מ3700: ממגורי
 למשרדי
עלויות התאמה

.ח"ש 5,832,000: שווי נטו לתקופה

של,נהש20,8%, ילת תקופהמהוו� לתח .ח"ש 1,252,000ס"


.ח"ש00019,618,=ח"ש0001,252,+ח"ש18,340,000: סיכו

:מטרת השאלה

הההערכת שווי בני�.1 .וו�יבגישת

שכ.2 . דיורד למקב="הערכת שווי בני� בתקופת שימוש חורג לפי
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.בדיקת ער" נוכחי של הכנסות בתקופות שונות.3

:ניקוד

א 'סעי&

הש 4 נכס בשימוש למשרדי
ווי

ב ' סעי&

ל 6 שנה30שווי הנכס בשימוש חורג

ג 'סעי&

ל 3 שנה30היטל השבחה בשימוש חורג

'דסעי&

ל 5 שנה20שווי הנכס בשימוש חורג

2 התרשמות כללית
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מס פתרו	 מנחה :4' לשאלה

) נקודות2(גישות שומה ליישו".א

. גישת היוו� ההכנסות0החלק המסחרי הקיי
 שווי

. גישת ההשוואה0שווי דירות המגורי
 הקיימות

).גישת העלות( גישת ההשוואה לשווי דירה כבנויה וחילו= מרכיב הקרקע–שווי זכויות הבניה

) נקודות2( הניצול חלופות.ב


.ד" וניצול זכויות הבניה לתוספת שטחי
 ויחשימוש במבנה הקיי

.הריסת המבנה הקיי
 ובניית מבנה חדש המנצל את כל זכויות הבניה

) נקודות14( שווי הנכס.ג

נתוני הנכס

סה"כ דמי שכירותסה"כ שטח בנוי מצב קיי"

ר"מ1,000 שטח המגרש

 חודש\2,400$ר"מ120 חנויות2
א  חודש\500$ר"מ60'דירה
ב  חודש\450$ר"מ60'דירה

 חודש\3,350$כ דמי שכירות"סה

 מצב תכנוני
 משטח קומה לגלריות40%+18% שטח מסחרי

 דונ
\ד"יח6ד"מספר יח
 מעל קומת קרקע מסחרית2 מספר קומות


36% שטח עיקרי0מגורי


ד"יח\ר"מ10 די
" שירות וממ0מגורי

סקר שוק

תשואהדמי שכירותשווי מסחר

9.6% חודש\ר"מ\20$ חנויות ישנות

9.6% חודש\ר"מ\23$ חנויות חדשות

0.33 לגלריה' מקד
 אקוו

 דירות ישנות.מגורי"

7.3% חודש\550$ד"יח\90,000$ר משופצת"מ60דירת

  7.1% חודש\600$ד"יח\102,000$ר משופצת"מ70דירת

 דירות חדשות.מגורי"

 חודש\650$ד"יח\95,000$ר"מ60דירת
 חודש\700$ד"יח\110,000$ר"מ70דירת

1 שטחי שירותל' אקוומקד

נתוני" נוספי"

מע(עלויות בניה )מ"לא כולל

ר"מ\580$ מסחר

ר"מ\190$ גלריות


ר"מ\700$ מגורי

ר"מ\300$ עלות שיפו= הדירות

100,000$ עלויות חיזוק והתאמת המבנה
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95,000$ עלויות שיפו= חיצוני

 רווח יזמי

30% למסחר


20% למגורי

תחשיבי"

ל )מ"מר(ר מבונה"משווי קרקע

 שווי החלק המסחרי
ר"מ\2,500$=(20X12)/0.096 חנויות ישנות

ר"מ\2,875$=(23X12)/0.096 חנויות חדשות

 שווי קרקע למסחר
מ ר"מ\2,875$ר בנוי בחנות חדשה"שווי

ר"מ\$(663)30%- בהפחתת יזמות

ר"מ\$(580) בהפחתת עלויות הבניה

מ"מר\1,630$ר מבונה מסחר"שווי קרקע למ

 שווי קרקע למגורי"
מ ר"מ\1,571$=70/110,000ר בנוי בדירה חדשה"שווי

ר"מ\$(262)20%- בהפחתת יזמות

ר"מ\$(700)= בהפחתת עלות בניה ופיתוח

מ"מר\610$ר מבונה מגורי""שווי קרקע למ

שווי השטחי" הבנויי"

120X2,500=300,000$ חנויות

2X90,000=180,000$ דירות

$120X300=(36,000) בניכוי עלויות שיפו= הדירות

444,000$כ שווי השטחי" הבנויי""סה

שווי זכויות הבניה הנוספות

 זכויות למסחר
ר"מ18%X1,000=180 ויות בניה למסחרזכ


ר"מ(120) בניכוי שטחי מסחר קיימי

ר"מ60 תוספת זכויות למסחר

60 זכויות לגלריות X 0.4X0.33=8א"מר

א"מר68=8+60כ יתרת זכויות למסחר"סה

68X1,630=110,700$ שווי זכויות בניה למסחר

 כויות למגורי"ז
ר"מ36%X1,000=360 עיקרי0זכויות בניה

ר"מ10X6=60 די
" שירות וממ0זכויות בניה


ר"מ(120) בניכוי שטחי מגורי
 קיימי

ר"מ300כ יתרת זכויות למגורי
"סה

300X610=183,000$ שווי זכויות בניה למגורי"
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ת הבניה הנוספותשווי זכויו

110,700$ שווי זכויות בניה למסחר

183,000$ שווי זכויות בניה לדירות חדשות

$(100,000) בניכוי עלויות חיזוק והתאמת המבנה

$(95,000) בניכוי עלויות שיפו= חיצוני

98,700$כ שווי זכויות הבניה הנוספות"סה

 שווי הנכס במצבו הנוכחי


444,000$ שווי השטחי
 הבנויי

98,700 שווי זכויות הבניה הנוספות

543,000$כ שווי הנכס במצבו הנוכחי"סה

שווי הקרקע כפנויה

 קרקע למסחר
ר"מ18%X1,000=180 זכויות בניה למסחר

180 זכויות לגלריות X 0.4X0.33=24א"מר

א"מר204כ זכויות למסחר"סה

204X1,630=332,100$ שווי זכויות בניה למסחר

 קרקע למגורי"
ר"מ360=36%1,000 עיקרי0זכויות בניה

ר"מ10X6=60 די
" שירות וממ0זכויות בניה

ר"מ420כ זכויות למגורי
"סה

420X610=256,200$ שווי זכויות בניה למגורי"

588,000$=332,100+256,200כ שווי הקרקע כפנויה"סה

 היתרו	 הכלכלי של קרקע פנויה
588,000 שווי הקרקע כפנויה

(543,000) שווי הנכס במצבו הנוכחי

45,000$

סקנותמ

Highest&Best(השימוש המיטבי Use(חדש המנצל את הוא הריסת המבנה והקמת מבנה 
.588,000$ שווי הנכס בשימוש המיטבי. מלוא זכויות הבניה
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:מטרת השאלה

.בדיקת חלופות וקביעת השימוש המיטבי.1

.יישו
 שלושת גישות השומה.2

.הבעיהבחירת הנתוני
 הרלבנטיי
 לפתרו�.3

:ניקוד

א 'סעי&

6 גישות שומה

ב ' סעי&

2 חלופות לניצול הנכס

ג ' סעי&

10 בנכסשווי הזכויות

2 התרשמות כללית


