
מבקש  הקבלן   להח ליף  הע רב ות,  כיום.  הקבלן  מסר   לידי ו  ערבו ת  בנקאית.  רוני  רכ ש  ד יר ה  מקב לן  בניין .1
 .  הדירה לטובת חברת נאמנותבשיעבודהבנקאית 

 ?איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר

.הקבלן רשאי להחליף את הערובה ובלבד שנמסרה החזקה בדירה לקונה.א
.הקבלן רשאי להחליף את הערובה ובלבד שבניית הדירה הושלמה.ב
.הקבלן רשאי להחליף את הערובה ובלבד שלא הותנה אחרת בחוזה המכר.ג
.יתקיימו' ג -ו' ב', הקבלן רשאי להחליף את הערובה ובלבד שכל התנאים המפורטים בתשובות א.ד

 
.שמואל מעוניין להשכיר אחד מהם. חדרים 5בביתו של שמואל .2

 ? מה קובע הדין
 
.אין מניעה להשכיר חלק מסויים של מקרקעין.א
.כל התשובות האחרות שגויות.ב
.הדין אינו קובע כללים ביחס להשכרת חלק במקרקעין.ג
.אין תוקף לעיסקה בחלק מסויים של מקרקעין.ד

 
3.

 

עבר  להתגורר ,  ואין לו  כ יום  דירה  אחרת,  עולה  חדש שע לה  לארץ  מאנגליה  לפ ני  ש מונה  חו דשים,  פיליפ
-ב  "נוסח  משול ב  תשל (דייר  שחוק  הגנת  הד ייר  ,  לואיסבבית  דוד ו  ה קשי ש  ,  מיד  ע ם  ע לייתו  ארצה 

  .  נפטרלואיס. חל עליו) 1972

 )סמנו את התשובה הנכונה ביותר(?  בדירהפיליפ של זכותויומהן 

.לפיליפ אין כל זכות ביחס לדירה.א
.לפיליפ זכות להישאר בדירה כדייר מוגן.ב
.אך בתנאי שכירות רגילים ולא כדייר מוגן, פיליפ רשאי להישאר בדירה.ג
.אין לו זכות להמשיך ולהתגורר בדירה, מאחר ופיליפ לא חתם על חוזה שכירות לפני שדודו נפטר.ד

 
הסכימו  נע מה  ונוע ם  להע ביר  זכויות יהם  ב די רה,  במסגרת  הסכ ם  גי רוש ין  ש קיבל  תוקף  של  פס ק  דין.4

 . לילדיהם

 ?האם ההעברה תיחשב כמכירה לצורך מס
 
.רק העברה בין בני זוג במסגרת פסק דין לגירושין לא נחשבת כמכירה. כן.א
.אך המס יידחה עד למועד בו יבקשו הילדים למכור זכויותיהם בדירה, כן.ב
.אך הילדים יוכלו לבקש פטור, כן.ג
.העברה לילדים במסגרת פסק דין לגירושין לא נחשבת כמכירה. לא.ד

  ?בהתאם לתקנות"פעולת שיווק"איזו מהפעולות הבאות לא תיחשב כ.5
 
.הצבת שלט בקירבת הנכס.א
.פרסום באמצעות דיוור ישיר.ב
לשתף פעולה לשם , הפעילים ביישוב שבו מצוי הנכס העומד למכירה, הזמנת עד שלושה מתווכים.ג

.מכירת הנכס
.בהתאם לבחירת הלקוח, פרסום בעיתון המיועד לקהל יעד מסוים.ד
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.נפטר  והותי ר  אחרי ו  את  בת  ז וגו  מרי ם  וא ת  שני   ילדי הם  הב גיר ים  משה  ורמי ,  שהיה  ד ייר   מוגן,  יוסף
מרים  הפכה.  רמי  הפסיק  לגור  בדירה  ועבר  לגור  במקום  א חר   ו אילו  מרים  ומ שה  המשי כו  לגור  בד יר ה

שנה.  1972ב  "תשל)  נוסח  משולב (לחוק  הגנת  הדי יר    20לדיירת  מוגנת  ב מקום  יוסף  בהתא ם  לסעיף  
 . לאחר שרמי עזב את הדירה נפטרה גם מרים

 ?מדוע? האם משה או רמי יהיו מעתה דיירים מוגנים בדירה

.רק אם בית המשפט יקבע כך, משה או רמי יהיו זכאים להמשיך לגור בדירה.א
משה ורמי כן יהיו מעתה דיירים מוגנים בדירה ולאחר פטירתה של מרים הופכים הילדים לדיירים .ב

.מוגנים בדירה בחלקים שווים
לאחר , לחוק הגנת הדייר 27מאחר ועל פי סעיף , משה ורמי לא יהיו מעתה דיירים מוגנים בדירה.ג

.לא יהיה אדם נוסף זכאי להיות דייר לפי סעיף זה, לחוק 20שמרים נהייתה דיירת לפי סעיף 
משה יהיה זכאי להפוך לדייר מוגן במידה ואין לו דירת מגורים אחרת ואולם רמי לא יהיה זכאי להפוך.ד

.לדייר מוגן
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לימים.  תיווכה  בעיסקה  במק רקע ין  וקי בלה  דמי   תיווך   משני   הצד דים,  מתווכת  ב מקרקעין,  רונית
התברר  כי  רונ ית  יד עה  ש לגבי  הדיר ה  ק יימת  חוו ת  דעת  מהנ דס   ול פיה  ב דירה  קיימי ם  ל יקויי  ב ני יה 

 . אך לא עידכנה את הרוכש, העשויים לסכן את דייריה, מהותיים

  ?איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר
 
אין בחוות הדעת משום עניין , למרות שעל רונית החובה למסור מידע על כל עניין מהותי בעיסקה.א

.מהותי
.ולכן לא חלה עליה חובה למסור מידע בדבר חוות הדעת, הרוכש אינו לקוחה של המתווכת.ב
הפרה את , המתווכת הייתה חייבת למסור לרוכש את המידע בדבר חוות הדעת ובכך שלא מסרה לו.ג

.הוראות החוק
.ולכן המתווכת לא ביצעה הטעייה, החובה למסור מידע חלה רק על המוכר.ד

בפני  רוכ ש  ד ירה  אשר   בוצ ע  כ לפיו  מע שה  הטעייה,  העומדות  על  פי  ח וק  הגנת   ה צר כן  מהן  הא פשרויות.8
 ?כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בעניין מהותי

.ללא קשר לנזקים שנגרמו בפועל, מגובה העיסקה 15%פי חוק בגובה -לקבל פיצוי על.א
המאוחר   לפי -או מיום מסירת הממכר , יום מיום עשייתה 30לבטל את העיסקה בכתב בתוך .ב

.מביניהם
לפי המאוחר  -או מיום מסירת הממכר , לבטל את העיסקה בכתב בתוך שבועיים מיום עשייתה.ג

.מביניהם
.נכונות' ג -ו' תשובות א.ד

 
בשל  קש רי.  לצורך  קבלת  שירו תיה  כמ תווכ ת  ל די רתו,  מתווכת  במקר קעי ן,  אלכס  פנה  אל  אחותו.9

 . המשפחה הוסכם כי אלכס לא ישלם דמי תיווך

 )סמנו המשפט הנכון ביותר (?מדוע?האם המתווכת חבה חובת הגינות וזהירות כלפי אלכס
 
היא פטורה מחובת הזהירות , בשל קשרי המשפחה ומכיוון שאין היא מקבלת שכר עבור השירות. לא.א

. כלפי אלכס
.מחויבת המתווכת בחובת הגינות וזהירות כלפי אחיה, בשל קשרי המשפחה. כן.ב
.המתווכת חבה חובת הגינות וזהירות גם ללקוח אשר אינו משלם דמי תיווך. כן.ג
.חובתה של המתווכת הינה אך ורק ללקוח המשלם דמי תיווך. לא.ד
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מהו  הדין  כאש ר  וע דה  מקומית  לתכנון  ולבנייה  אי נה  ממלאת   אחר   הורא ות  הוועדה  המחוזית  להכנ ת
 ?תכנית מתאר מקומית

 
הוועדה המחוזית . ועדה מקומית אינה חייבת למלא אחר הוראות הוועדה המחוזית להכנת תכנית.א

משמשת כביקורת על תכניות שהוועדה המקומית יוזמת ויש לה זכות להתערב רק בתכניות המוגשות 
.לה

כיוון שיושב ראש הוועדה המקומית , הוועדה המקומית תמלא תמיד אחר הוראות הוועדה המחוזית.ב
.הוא נציג הוועדה המחוזית בכל מקרה

וזאת במקרים חריגים בהם , לוועדה המחוזית סמכות לבצע בעצמה את פעולות הוועדה המקומית.ג
.הוועדה המקומית אינה נשמעת לדרישות הוועדה המחוזית

.במקרים חריגים כאלה הוועדה המחוזית יכולה להדיח את הוועדה המקומית.ד
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? מקרקעין של רכישת דירה מקבלןעיסקתמתי מושלמת 

.בעת רישום זיכרון דברים בכתב במשרדי הקבלן.א
.בעת רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין.ב
.בעת מסירת חזקה של הדירה.ג
.בעת חתימת חוזה רכישה.ד

 
  המתוו ך  בבקשה  כי  יש ווק  את  דיר תו  על  מנת  ש יוכ ל  ל עבור   להתגורר   בפר ויקטלרוניסעדיה  הז קן  פנה  .12

6לתקופה  של      כאשר  החתים  רוני  את  סעדיה  על  טו פס  בלעדיות.  דיור  מוגן  חד ש  שנבנה  בירושלים
שאל  ר וני  א ת  סעדיה  אם  ב רצ ונו  לב חור   שתי  פעולות  שי ווק  מתוך  הר שימה  או  ל בצ ע  פע ולה,  חודשים
.העיסקההכי  חשוב  שתיגש  לכ ותל  המערבי  ותטמ ין  פתק  להצ לחת  :  "  ואמרלרוניסעדיה  פנה  .  אחרת

 ". חוץ מזה אני לא רוצה שתעשה דבר
רוני  רש ם  א ת  הד ברים  כפי  שנא מרו  ב מקום  המיועד  לכך   ב טופס  הנפרד  מההזמנה  לתיוו ך  וניגש  מי יד

 . לכותל להטמין את הפתק

 ?איזו מהקביעות הבאות היא הנכונה ביותר
 
,מאחר וסעדיה ביקש זאת ממנו. בכך שהפקיד פתק מתאים בכותל המערבי, רוני עמד בדרישות החוק.א

.הוא הסכים במפורש לכך שלא תתבצענה פעולות שיווק נוספות
.רוני יחויב בביצוע פעולות שיווק נוספות רק אם סעדיה יסכים לשלם הוצאותיהן.ב
רוני חייב לבצע באופן מיידי לפחות שתי פעולות שיווק נוספות בהתאם, כדי להבטיח זכותו לבלעדיות.ג

. 2004 -ה "התשס) פעולות שיווק(לתקנות המתווכים במקרקעין 
רוני חייב לבצע בתוך חודשיים לפחות שתי פעולות נוספות בהתאם , כדי להבטיח זכותו לבלעדיות.ד

. 2004 -ה "התשס, )פעולות שיווק(לתקנות המתווכים במקרקעין 

 
יוסף  נע נה  להזמנה   וביצע  את.  אמיר  הזמין  א ת  יוסף  הר צף   כדי  שז ה  ירצף  את  דיר תו  בריצוף  ח דש .13

לאחר  סיום  העב ודה  פ נה  יוסף  לאמיר  וביקש  שכר  בגו בה.  העבודה  לשביעות  רצונו  המלאה  של  אמיר
והודיע  ליוס ף  שהוא  לא  מוכן  לשלם  עבור,  שנראה  לו  גבו ה,  אמיר  הופתע  מהמחי ר.  שקלים  2,000

 . שקלים 1,000 -העבודה יותר מ

 ?איזו מהקביעות הבאות נכונה
 
.לאמיר אין ברירה והוא חייב לשלם ליוסף את השכר שזה מבקש.א
אמיר צריך לשלם ליוסף שכר שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות, כיוון שהצדדים לא הסכימו על שכר.ב

.בית המשפט יפסוק ביניהם, בהיעדר הסכמה. בעת כריתת ההסכם
.יוסף אינו זכאי לכל תשלום, כיוון שהצדדים לא הסכימו על שכר.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד
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על  מנת  שלא.  דורון  המתווך  חלה  ולא  יכול  היה  להגיע  להשתל מות  בדיני  מקרקעין  אליה  נרשם
כי  יגיע  לה שתלמו ת  במקומו  של,  חברו  של  דורון ,  להפסיד  את  דמי   ההרשמה  הגב והים   הצי ע  יר ון

דורון. ירון נטל מדורון את תעו דת רישי ון התיווך כדי ש יוכ ל להי כנס להשתלמות בשמו של ד ורון. דורון
 . ובשל החברות ביניהם לא ביקש כל תשלום בתמורה, הסכים

 ?איזו מהקביעות הבאות נכונה

.לא ביצעו החברים עבירה פלילית, כיוון שעלות ההשתלמות שולמה במלואה.א
.אך ירון לא עשה כל מעשה פסול, כיוון שהשאיל את התעודה לירון, דורון עשוי להיות נאשם בפלילים.ב
כיוון , ירון עשוי להיות נאשם בפלילים בגין התחזות או מירמה ואולם דורון לא עשה כל מעשה פסול.ג

.שלא הפיק כל טובת הנאה מהמעשה
.שני החברים עשויים להיות נאשמים בפלילים בגין המעשה.ד

לאחר ח ודש  עב ודה  בלבד.  יונה המתווכת  התחיי בה  באופן א ישי  לשווק  פרויקט בנ יי ה א ותו בו נה עמי ת.15
  א חר   ולכן  הפסיקה  לעבודפרוייקטהתברר  ליונ ה  ש היא   י כולה  להר וויח   יות ר  כ סף   בעבו דה  בש יוו ק  

 . בשיווק הדירות של עמית

 ?איזו מהקביעות הבאות נכונה
 
שכן מדובר על הסכם שמהותו מתן , עמית לא יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש לאכוף את החוזה.א

.שירות אישי אך הוא יוכל לתבוע ממנה פיצויים עקב הפרת ההסכם
.עמית לא יוכל לתבוע מיונה פיצויים עקב הפרת ההסכם.ב
.עמית יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש לאכוף את החוזה ולהורות ליונה להמשיך ולשווק את הדירות.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

 
 . אלון מעוניין להקים עסק בתחומה המוניציפאלי של אשקלון.16

 ?מהי רשות הרישוי המוסמכת להעניק לאלון רישיון
 
.או מי שהוא הסמיכו לכך, שר הפנים.א
.או מי שהוא הסמיכו לכך, ראש עיריית אשקלון.ב
.או מי שהוא הסמיכו לכך, המסחר והתעסוקה, שר התעשייה.ג
.כל אחד מהמפורטים בתשובות האחרות.ד

 
?מהו תום מועד האחריות בגין קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים בדירה שנרכשה מקבלן.17

 
.עשר שנים מיום העמדת הדירה לרשות הקונה.א
.שלוש שנים מיום העמדת הדירה לרשות הקונה.ב
.שנתיים מיום העמדת הדירה לרשות הקונה.ג
.שמונה שנים מיום העמדת הדירה לרשות הקונה.ד
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,  דברים  בי ניהםזכרוןהצדדים  מעוניי נים  ל ער וך  .    מכר  מקר קעין בעיסקתיהודה  תיווך  בהצלח ה  .18
 . ומבקשים מיהודה סיוע

 ?איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר
 
.שכן המדובר בהשלמת פעולת תיווך, יהודה רשאי לסייע בעריכת זכרון הדברים.א
אך אסור לו לערוך את המסמך , יהודה יכול לסייע ולהדריך את הצדדים כיצד לערוך זכרון דברים.ב

.בעצמו
.מאחר ואין מדובר בחוזה מחייב, אין כל מניעה שיהודה ינסח עבורם זכרון דברים.ג
.לא יהא זכאי לדמי תיווך במידה ויסייע  וכמו כן הוא, על יהודה לסרב לסייע.ד

 
19.

 

אחד  הרוכ שים  הפוטנציאליים  הבחי ן  מיד.  פעלה  למכור   את  הדירה  של  אבי ה,  שאינה  מתווכ ת,  אפרת
אשר  קבע  שיש נה  בע יי ת  רט יב ות  עקב  נזי לת  מערכת  ההסקה,  אינסטלטורבסימנים  לרט יב ות  והזמי ן 

כאשר  אח ד  מהם  שאל.  נפגשה  א פרת  עם  רוכש ים  נוס פים ,  לאחר  מכ ן.    ב כך   את  אפר תעידכןוהוא  אף   
 . אם ישנן בעיות רטיבות בדירה אמרה אפרת שאין כל בעיות רטיבות בדירה

 ?איזו מהקביעות הבאות נכונה

.אפרת לא היתה צריכה לגלות לרוכשים את בעיית הרטיבות מאחר ולא נכרת הסכם.א
.לא חלה עליה חבות כלשהי, אם אפרת לא הבחינה בבעייה בעצמה.ב
.כיוון שאמרה דבר שהיא יודעת שאינו אמת, במירמה, אפרת עשויה להיות נאשמת בפלילים.ג
אפרת אינה מתווכת ולא חלה עליה חובה לגלות לקונה פוטנציאלי מידע בדבר פגמים שניתן להבחין .ד

.בהם בעין רגילה

  המתוו ך  בב קשה  כי  יע זור   להלרוניופנתה  ,  תמר  קיב לה  ב ירושה   דיר ה  ב יח ד  עם  חמש ת  אחי ה.20
האחות,  כמתווך  חרו ץ  ביקש  ר וני   לקב ל  מידע  לגבי   כל  אח  ו אח  ומי ד  הת ברר  לו  ש רותי .  במכירתה
,משהבינה  רו תי כי  על יה  לש לם  מס  ש בח .  מכרה ד יר ה  אחרת  בפט ור  ממס  שבח שנ ה לפנ י כ ן,  הצעירה

בזכרון.  ביקשה  מרונ י  להתחיי ב  כ י  בהס כם   המכר  יופי ע  סעיף  לפיו   ישל ם  הקונה  את  המס  החל  עליה 
,נרשם  במפורש  כי   הקו נה  יש א  במס   שיחול  על  רותי,  הדברים  שערך  רונ י  בכת ב  ב ין  המ וכ רי ם  לקונים

 . אם יחול מס כזה

 ?איזו מהקביעות הבאות נכונה

.רוני אינו זכאי לשכר בגין עיסקה זו והוא אף עובר עבירה פלילית.א
.רוני פעל בשקדנות ובמיומנות לטובת לקוחותיו והוא זכאי להערכתם על כך.ב
.שכן רותי לא יכולה להעביר את מס השבח החל עליה לקונה, לסעיף אין משמעות.ג
.הוא חל על כולם, שכן אם חל מס שבח על אחד האחים, רוני טעה.ד
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.  המתוו ך  בבק שה  כ י  זה   ימצא  קונה   לדי רהלרוניאיתי  ירש  די רת  מגורים  ב יחד  ע ם  שבעת  א חיו   ו פנה .21
,סיפר  שאסתר ,  כמו  כ ן.    שיש   בע יית  ר טי בות  בדירהלרוניסיפר  אית י  ,  במהלך  ההיכרו ת  בינ יהם

מאוחר  יותר  באו תו  שבוע  נתן .  צריכה  מאוד  את  הכ סף   בש ל  הס תבכ ות  כלכ לית  אי שית,  אחותו  הצעירה
.  קר וב ה  למחיר  המב וקש  על  י די   המ וכריםשהיתההצעת  מח יר  ,  מלקוחותיו  ש ל  רוני,  קונה  פוט נצ יאלי 

מסר  לקונה  כי   לדעתו  י ש  ס יכ וי  שהמוכ רי ם  י תגמשו  מעט   בש ל  בעיית  הרטיבות,  רוני  ששמח  להצעה 
 . ובשל מצוקתה של אסתר

 ?מדוע?האם נהג רוני כשורה
 
במקרה זה גילה רוני . לגלות פרטים מהותיים לצד השני בעיסקה, והוא אפילו חייב, מותר למתווך. כן.א

.שני פרטים מהותיים
.רוני טעה כשגילה על מצוקתה של אסתר. לא.ב
על מתווך ליצור את הגשר בין שתי ההצעות הנגדיות והוא יכול לעשות כן על ידי יצירת אווירת . כן.ג

.תיווך נכונה
מאחר ומתווך לא אמור לגלות מידע שלא ביקשו ממנו , רוני טעה כשגילה את בעיית הרטיבות. לא.ד

.לגלות

 
22.

 

לא  הצליח  מיכאל  למכור  א ת  הדיר ה  והוא,  למרות  מאמציו.  מיכאל  מונה  ככונס  נכסים  על  ד ירת  חיי ב
 . מבקש להתפטר

 ?מדוע? האם מיכאל רשאי להתפטר מתפקידו ככונס נכסים

.לכונס הנכסים הזכות האוטונומית להתפטר מתפקידו. כן.א
.כל התשובות האחרות שגויות.ב
.עם מינויו מחויב הכונס להשלים התפקיד שעבורו מונה. לא.ג
.בהודעה בכתב ובלבד שקיבל אישור ראש ההוצאה לפועל. כן.ד

23.

 

?מי מהבאות רשאית לגבות היטל השבחה

.ועדת ערר.א
.ועדת משנה להתנגדויות.ב
.ועדה מקומית לתכנון ובנייה.ג
.רשות רישוי.ד

24.

 

שרות,  התברר  לכנרת,  לאחר  חתימת  החוזה.  רות  וכנרת  התקשרו  בחוזה  למכירת  דירתה  של  רות 
רות  לא  יידע ה  את  כ נרת  ב דב ר.  ביצעה  ב ני יה  בל תי  חוקית  וש קיים  צו   הריסה  לאחד   החדר ים   בדירתה

 . הבניה הבלתי חוקית וצו ההריסה

  ?האם כנרת זכאית לבטל את החוזה
 
.כנרת רשאית לבטל החוזה שכן המדובר בהטעייה בעניין יסודי. כן.א
.החוזה נחתם ולא ניתן לבטלו, למרות שרות היטעתה את כנרת. לא.ב
.אך אינה רשאית לבטל החוזה, כנרת רשאית לתבוע פיצויים. לא.ג
.נכונות' ג -ו' תשובות ב.ד
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25.

 

,הצדדים  הגיעו  ל הבנו ת  בדבר  הסכום  לת שלום .  אבי  ולילך  ערכו  משא   ומתן  למכירת  די רת  מגור ים
מאחר  והצדדים   בי קשו  לחס וך  תשלום  ש כר   טר חת.  מועדי  התשלומים  והתכולה  ש תישאר  ב די רה

 . הם החליטו שאין צורך בעריכת הסכם בכתב, ד"עו

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון

.כל התשובות האחרות שגויות.א
.פה-התחייבות לעשות עיסקה במקרקעין יכולה להיות גם בעל.ב
.אין כל צורך לערוך מסמך בכתב, מאחר והצדדים הסכימו על כל הרכיבים המהותיים.ג
.התחייבות לעשות עיסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.ד
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