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השניים  רשמו  בלשכת  רישום  המקרקעין .  שמעון  ומוטי  הינם  שותפים  במגרש  הנמ צא  בנס  ציונה 
מוטי  ח ושש  .  כיום  מבקש   ש מעון  למכור  את  ח לקו  במגרש  לשלמה.  הסכם  ש יתוף  בי חס   למגרש

 .ששלמה לא יהיה מחוייב להוראות הסכם השיתוף שנחתם בין שמעון למוטי

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות

 
שלמה יהיה מחוייב להישמע להוראות הסכם השיתוף רק אם בהסכם שלו עם שמעון הוא אכן .א

. התחייב לכך
. מאחר והוא אינו חתום עליו, שלמה לא יהיה מחוייב להישמע להוראות הסכם השיתוף.ב
. שלמה יהיה מחוייב להישמע להוראות הסכם השיתוף.ג
. שלמה יהיה מחוייב להישמע להוראות הסכם השיתוף רק אם בית משפט יקבע זאת.ד

 
2.

 

החליט  דני ,  כיוון  שאמו   לא   רוצה   למכור  את  הדיר ה.  דני  ביקש  ל מכור  את  הדירה   של  אי מו  מאיה
דני  התקשר  בזיכרון  דברים  עם  קונה  והציג .  להתקשר  בחוזה  למכיר ת  דירת ה  וזאת  לל א  הסכמתה

חתם  על  ,  תעורר  את  ח שד  הקונה"  מאיה"כיוון  שדנ י  ידע  שחתימ ה  בשם   .  עצמו  כבעל  הדי רה
 ". מאיר"המסמכים בשם 

 ? מדוע? האם המדובר בזיוף

 
. מאחר ובהתאם לחוק אסור להתקשר בזיכרון דברים. כן.א
. זיוף הוא אך ורק זיוף חתימה של מי שאינו קרוב משפחה. לא.ב
. מאחר והמסמך נחתם ללא סמכות בשם מדומה באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם בידי אימו. כן.ג
. אין מדובר בזיוף, "מאיה"ולא " מאיר"מאחר ודני חתם את השם . לא.ד

 
3.

 

שמעון  הוא  מ תוו ך  במקרק עין  אשר  עוסק  בעיקר  בת יווך  בעי סק אות  מכר  של  דירות   בשכו נת 
שמעון  פונ ה  לגדי  ומציע  לו  לאתר  .  לשמעון  נודע  כי  גדי  מעוניין  לרכוש  דירה  בשכו נה".  הקלסרים"

כך  ש שמעון  יקבל   דמי  תיווך  מהמוכר ,  מבלי  שגדי  יי דרש  לשלם  דמי  תיווך,  עבורו  דירה  מתאי מה
ללא  תשל ום  דמי  תיו וך  על  ידי ,  גדי  ח ותם  על  הזמנה   בכתב  לביצוע  פעול ת  התי ווך  על  ידי  שמעון.  בלבד

 . שמעון מאתר עבור גדי דירה ונחתם הסכם מכר בין גדי לבין בעל הדירה. גדי

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות
 
לדמי תיווך גם   שכן שמעון זכאי, ההזמנה לביצוע פעולת התיווך שנחתמה על ידי גדי אינה מחייבת.א

. מגדי עבור השירות הניתן על ידו
שמעון יהיה זכאי לדמי תיווך מגדי במידה ולא יצליח לגבות את דמי התיווך המגיעים לו ממוכר .ב

. הדירה
. שכן הוא לא נדרש לשלם דמי תיווך, גדי אינו לקוח של שמעון.ג
. הגם שאינו נדרש לשלם דמי תיווך, גדי הוא לקוח של שמעון.ד
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 . אהובה מכרה קרקע שבבעלותה לאיתמר

 ?איזה מהמשפטים נכון, בנסיבות המתוארות
 
. חובת תשלום מס שבח מקרקעין ומס רכישה חלה רק על אהובה.א
. חובת תשלום מס שבח מקרקעין ומס רכישה חלה רק על איתמר.ב
. חובת תשלום מס שבח מקרקעין חלה על אהובה וחובת תשלום מס רכישה חלה על איתמר.ג
. בחלקים שווים ביניהם, חובת תשלום מס שבח מקרקעין ומס רכישה חלה על שניהם ביחד.ד
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5.

 

אשר  פנה  אל   מתווך  כדי   למכו ר )  עליו  חל התק נון  המצוי(אבי  הינ ו הבעל ים  של  דירת   הגג בבית  משותף  
ירד ,  אשר  חלחל ה  לתוך  די רתו  של  אבי  וגרמה  לסדקים  בקירות,  בשל  רטיבות  קשה  מה גג.  את  דירת ו

 . הערך של הדירה

 ? מה רשאי אבי לעשות, בנסיבות המתוארות

 
. עד שיבוצע התיקון הדרוש למניעת הרטיבות, אבי רשאי לחסום מיתר הדיירים את הגישה לגג.א
מאחר ואבי גר בקומה העליונה הוא לא יכול לפנות למי מהדיירים בבניין או לוועד הבית על מנת .ב

. שיבצעו עבורו את התיקון
אבי רשאי לדרוש מנציגות הבית המשותף שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי ביצועו .ג

. עלול לפגוע בדירתו או בערכה
אבי רשאי לבצע כל תיקון דרוש בעצמו ולאחר מכן יהיה רשאי לדרוש מוועד הבית החזר של עד .ד

. מחצית עלות התיקון
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שי  חושש  כי   לקוחות  אשר  י יכנסו   לחנ ות  י פל ו  במ דרגות .  שי  הינו   הבעל ים  של  ח נות   במרכז  העיר
בעל  החנו ת  אי נו  א חראי   לכל :  "ויתבעו  או תו   ולכן  ה וא   מ עונ יין  להציב  של ט  בכנ יסה  לחנ ות  האומר  כי

 ". נזק גוף העלול להיגרם ללקוחות בתחום החנות

 ?האם יש מניעה חוקית כלשהי להצבת השלט

 
. יש להציב לפחות שני שלטים בחנות בכדי לעמוד בדרישות החוק.א
. או קנס  הצבת השלט מהווה עבירה אשר עלולים לקבל בגללה עונש של מאסר.ב
. אין כל מניעה חוקית להצבת השלט.ג
ולכן אם שי יציב את השלט בתוך החנות לא , אלא רק בתוך החנות, אסור להציב שלט בכניסה לחנות.ד

. תהא כל בעיה חוקית
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לגדי נ ודע  כי א ושרה  תוכנית מיתאר  מקו מית א שר ת וצאתה הייתה ירידה .  גדי הוא  הבעלים ש ל קרק ע
. הוא מעוניין לתבוע פיצוי בגין ירידת הערך שנגרמה לקרקע כתוצאה מהתוכנית. גדולה בערך הקרקע

    ?מה באפשרותו לעשות
 
. שכן ניתן לתבוע פיצוי רק בשל הפקעת מקרקעין או חלק מהם, גדי אינו יכול לתבוע פיצוי.א
בכפוף לפטורים , שכן ניתן לתבוע פיצוי רק בעת מכירה של הקרקע, גדי אינו יכול לתבוע כעת פיצוי.ב

   .1965 -ה"תשכ, לחוק התכנון והבנייה 200הקבועים בסעיף 
, גדי יכול לתבוע פיצוי מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשר התוכנית נמצאת בתחום סמכותה.ג

   .1965 -ה"תשכ, לחוק התכנון והבנייה 200בכפוף לפטורים הקבועים בסעיף 
לחוק  200בכפוף לפטורים הקבועים בסעיף , גדי יכול לתבוע פיצוי מהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה.ד

   .1965 -ה"תשכ, התכנון והבנייה
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ומוסרת  ל טיפולו ,  מתווך  במקרקעין,  היא  פונה  לשמואל.  רוחמה  מבקשת   למכור  את   דירתה  היחידה 
שמואל  מחתים  את  רוחמה  על   הזמנ ה  בכתב  לבלעדי ות  לביצוע .  הבלעדי  את  ה תיווך  בעיסקת  המכירה

 . פעולת תיווך במקרקעין

 ?מהי תקופת הבלעדיות המקסימאלית אשר ניתן לקבוע בהזמנה
 
. כל עוד הדבר נכתב באופן מפורש בהזמנה, שמואל יכול לקבל בלעדיות לתקופה בלתי מוגבלת.א
. מתווך במקרקעין אינו רשאי לקבל בלעדיות כשמדובר בתיווך בעיסקת מכירת דירה.ב
. שמואל יכול לקבל בלעדיות לתקופה של שלושה חודשים בדיוק מיום ההזמנה.ג
. שמואל יכול לקבל בלעדיות לתקופה של עד שישה חודשים מיום ההזמנה.ד
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אביבית .  ר"מ  250אביבית  היא   הבעלים  של  חל קה ה כוללת  בי ת  ח ד  קומתי  הבנוי  על  מ גרש  בש טח   של   
עיינה  בפנקס י  ה מקרקעין   המנוהלים  בל שכה  וגיל תה  כי  על  החל קה ,  פנתה  לל שכת  רישום  המקרקעין

לפיה  י ש  ז כות  מעבר  א ל  החלקה   השכנ ה  דרך  החלק ה  של  ,  קיימת  זיקת  הנא ה  לטובת  חלקה   שכנה 
 . אביבית

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות

 
. זיקת הנאה לעולם אינה נרשמת בפנקסי המקרקעין של לשכת רישום המקרקעין.א
. זיקת ההנאה מחייבת את אביבית ועליה לאפשר זכות מעבר אל החלקה השכנה.ב
. זיקת הנאה יכולה להירשם אך ורק לטובת אדם באופן אישי ולא לטובת חלקה.ג
. ולא כזיקת הנאה, זכות מעבר יכולה להירשם אך ורק כמשכנתא.ד
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למכירת  דירת ה  של  רחל   במ חיר  מופחת  מהמח יר ,  רחל  ואפרת  ערכו  ביניהן  הסכם  למראי ת  עין  בלבד
וזאת  כדי  לח סוך  בתשל ום  מס ,  ")מתחת  לש ולחן"כשהיתרה  שו למ ה  (האמיתי  עליו  סוכם  

 . מכירה/רכישה

 ?1973 - ג"התשל) חלק כללי(מה דינו של ההסכם בהתאם להוראות חוק החוזים 
 
. אך אין עימו כל בעיה חוקית, הסכם למראית עין הינו פסול מוסרית.א
וזאת מבלי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום , עין בלבד בטל-הסכם שנכרת למראית.ב

. לב על קיום ההסכם
אך ההסכם , הצדדים ישלמו קנס בגין העלמת המס, הסכם למראית עין הוא הסכם לכל דבר ועניין.ג

. יישאר בתוקף
. ידי אחד הצדדים-אלא אם בוטל על, ההסכם תקף.ד
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אך  מתקשה  ל מכור  א ת ,  הוא  קבלן  אשר  בנה  מ רכז  מסחרי,  גבריאל,  בנו.  נתן  ה וא  מתווך  במקרקע ין
, למחרת.  גבריאל  פונה  לנתן  ומבקש  ממנו   כי  ינסה  לא תר  קונים  עבור  החנויות.  החנויות  המצויות  בו

ומבקשת  ממנו  ל נסו ת  ולאתר  עבורה  חנו ת  מת אימה  במרכז  מסח רי ,  מגיעה  בת  שבע  למ שרדו  של  נתן
נתן  מתלבט  האם  ל קבל  את  הטיפול  בעניינה   של  בת  שבע  ו לתו וך .  בו  תוכל  לפתו ח  חנות  בגדים,  משגשג

 . בינה לבין בנו גבריאל

 ?באילו תנאים, אם כן? האם נתן יכול לתווך בעיסקה, בנסיבות המתוארות

 
והוא רשאי להחליט כראות עיניו אם לגלות לה , נתן יכול לטפל בעניינה של בת שבע כבכל לקוח אחר.א

. כי הוא אביו של גבריאל ויש לו עניין אישי בעיסקה
משום שיש לו עניין אישי בהצלחת המרכז המסחרי שבנה בנו , אסור לנתן לעסוק בתיווך של חנויות.ב

. גבריאל
ובלבד שיגלה לה כי יש לו עניין אישי בעיסקה ויגבה דמי תיווך , נתן יכול לטפל בעניינה של בת שבע.ג

   .בשיעור שלא יעלה על רבע אחוז מערך העיסקה
ויקבל את , ובלבד שיגלה לה כי יש לו עניין אישי בעיסקה, נתן יכול לטפל בעניינה של בת שבע.ד

. הסכמתה של בת שבע בכתב
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12.

 

למרות  ש רותם  שילם  את  כל  התשל ומי ם .  רותם  התקשר  בחוזה  עם   א לון  לרכי שת  ה דירה  של  אלו ן
אלון  מסרב  לחתום  על  המסמכים  הדרושי ם  לצו רך רישום  הדירה  על  שם ,  ועמד  בכל ל  חובותיו  הח וזיות

 . רותם פנה לבית המשפט. רותם

 ? מה יכול בית המשפט לעשות בכדי לפתור את הבעיה

 
מאחר ורותם יכול לחתום בשמו של אלון על המסמכים , אין צורך בהתערבות של בית משפט.א

. המבוקשים לצורך רישום הדירה מאחר והוא עמד בכלל חובותיו החוזיות
, האכיפה ולפי האמור בו-ייעשה הרישום בתוקף צו  ובמקרה זה, בית המשפט יכול לתת צו אכיפה.ב

. כאילו נעשה לבקשת הצדדים
. בית המשפט יכול לפסוק לרותם רק פיצויים והוא אינו יכול לתת צו אכיפה.ג
בהיעדר שיתוף פעולה מטעם , מאחר ומדובר בעיסקה הטעונה רישום; בית משפט לא יכול לעשות דבר.ד

. לא ניתן לבצע את הרישום, אלון

 
13.

 

לשם  קבלת  ,  דינה,  לפני  המבחן  ה וא  פו נה  ל חברתו  הטובה.  אבי  לומד  לבחינות  לק בלת  ריש יון   מתו וך
   .וזאת על מנת שלא לאבד עיסקה גדולה שנקרתה לפניו, תעודת המתווך שלה

 ?איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון, בנסיבות המתוארות
 
. הרי שאין כל בעיה בקבלת התעודה, מאחר ואבי מתכנן לעשות שימוש בתעודת מתווך בעלת תוקף.א
אך אין כל , אבי יעבור עבירה פלילית כאשר הוא יקבל את התעודה מדינה ויציג אותה בפני הלקוחות.ב

. בעיה חוקית בכך שדינה תמסור לו את תעודת המתווך
, דינה תעבור עבירה פלילית בכך שתיתן את התעודה ואבי יעבור עבירה פלילית בכך שיקבל התעודה.ג

.וישתמש בה
אין כל פסול בהעברת התעודה ולכן דינה תוכל להשאיל לאבי את התעודה ללא קשר לשימוש שיעשה .ד

. אבי בתעודה

 
 15-14נתונים לשאלות 

250לרכוש  בי שראל  דירה  למ גורים  בשטח  של   ,  ב"אזרח  אמ ריקאי  שגר  בארה,  עמי  המתווך  הציע  ליוס י

עמי  הסביר  ליוס י  שבעק בות  בדי קות  שערך ).  שניים  וחצי  מי ליו ן  דולר(מיליון  דול ר    2.5בסכום  של  ,  ר"מ
לאור  מחירי   המקרקעין   באזור  ולאור ,  מדובר  בדי רה  באזו ר  יו קרתי  וכי  המחי ר  הוא   סב יר,  וביקור  בדירה 

יוסי  ש מח  מאוד  שסוף  סו ף  יו כל  לקנ ות  דירה  בא רץ  וח תם .  הנמצאת  בי דו,  חוות  דעת  שמא ית  ביח ס  לנכס
עוד  באו תו   היו ם  שלח  .  משווי  העי סקה  2%לפיו  י זכה  לתשל ום  של   ,  בפקס  על  ה סכם  תי ווך  ששל ח  לו  עמי

בכפוף  ל חתימת  ,  מיליון  דולר  2.5עמי  לי וסי  התחיי בות  בכתב  של   המוכר  למ כירת  הנכס  ליוסי  בסכום  של   
ביחד  עם  התחיי בות  זו  שלח   עמי  גם  דרישה  צנו עה  לת שלום  סכום  של .  ימים  7הסכם  מחיי ב  בתו ך  

 .בגין דמי התיווך $ 50,000
  
14.

 

 ?מדוע? האם זכאי עמי בנסיבות אלה לדמי התיווך אותם ביקש

 
. מאחר ועדיין אין הסכם מחייב בין הצדדים, לא.א
. מאחר ונחתם הסכם תיווך כדין, כן.ב
. מאחר ויש התחייבות למכירת הנכס ליוסי ואין צורך להמתין לחתימה של הסכם מחייב, כן.ג
מאחר ודמי התיווך מוגזמים באופן בלתי סביר ועמי יהא זכאי בנסיבות אלה רק לשכר סביר , לא.ד

. ידי בית המשפט-שייקבע על
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15.

 

 ?מדוע? האם מוכר הדירה יהיה חייב בתשלום מס שבח במידה ויחתם הסכם

 
. אך מאחר והקונה הוא אזרח אמריקאי מס השבח יופחת בשליש, כן.א
. אזי הקונה הוא זה אשר יהיה חייב בתשלום מס שבח, מאחר והקונה הוא אזרח אמריקאי, לא.ב
. מאחר ומדובר במכירת זכות במקרקעין ואין חשיבות לכך שהקונה הוא אזרח אמריקאי, כן.ג
. מאחר והקונה הוא אזרח אמריקאי אין חובה לשלם מס שבח, לא.ד

16.

 

שולה  מקפידה  לה חתים  כל  ל קוח  חדש  על   ט ופס  הזמ נה .  ן"שולה  הינה  מ תוו כת  ו תיקה  בע נף  הנדל
 . שולה מעוניינת לציין על גבי הטופס את מספר רישיון התיווך שלה. לביצוע פעולות תיווך

 ?מדוע? האם שולה יכולה לציין את מספר רישיון התיווך שלה בטופס

 
אסור להוסיף פרטים נוספים על גבי טופס ההזמנה אשר אינם מצויינים בחוק המתווכים . לא.א

. ובתקנות שהותקנו על פיו
. כן ובלבד שהלקוח הסכים לרישום.ב
. מספר רישיון התיווך הינו אישי וסודי ולכן אסור שהלקוחות יידעו אותו. לא.ג
. מאחר ואין כל מניעה חוקית לכך, שולה יכולה לציין את מספר רישיון התיווך שלה על גבי הטופס. כן.ד

 
17.

 

אשר ,  בעל המסעדה.  היא  יוצאת ל חגוג במסעדה עם משפחתה .  ענת קי בלה רי שיו ן  מתווכת  במקרקעין
מבקש  להעביר  ל טיפולה   את  התיווך  בעי סקת  מכירת  דירה ,  שומע  כי   ענ ת  מתו וכת  במקר קעין

 . ענת מבקשת לחתום עם בעל המסעדה על הזמנה בכתב לביצוע פעולת התיווך במקרקעין. שבבעלותו

 ?בטופס ההזמנה, בין היתר, אילו מהפרטים הבאים חייבים להיכלל
 
. סוג העיסקה ומספר הבעלים הקודמים של הנכס, תיאור הנכס.א
הצהרה כי ענת מתחייבת לפרסם את הדירה לפחות , כתובות ומספרי זיהוי של הלקוח ושל ענת, שמות.ב

. וכן שענת היא מתווכת חדשה שקיבלה רישיון זה עתה, בשני עיתונים יומיים
. סוג העיסקה ומחיר העיסקה בקירוב, תיאור הנכס.ג
מחיר העיסקה בקירוב והצהרה כי ענת מחזיקה ברשימה של קונים פוטנציאליים , תיאור הנכס.ד

. המעוניינים בדירה באזור בו מצויה דירתו של בעל המסעדה

 
18.

 

יהודה  מחליט  לדח ות  את  ביצועם  של   תשלומים  .  נמצא  במ צב  כלכלי   קשה,  מתווך  במקרקעין,  יהודה
. ובכלל  זה  אינו  משלם  במו עד את  האגרה  הש נתית  עבור רי שיון  התי ווך  במקרקעין ,  רבים ש עליו   לשלם

ויקבל  דמי   תיו וך ,  בכוונת  יהו דה  לש לם  את   האגרה  השנתית  לא חר  ש יבצע  מספ ר  עי סקאות  תיווך
 . שישפרו את מצבו הכלכלי

 ?איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון, בנסיבות המתוארות

 
אך אינו רשאי לגבות דמי תיווך כל עוד לא ישלם את האגרה , יהודה רשאי לעסוק בתיווך במקרקעין.א

. 1961 -א "התשכ, כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה, השנתית בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
אף שטרם שילם את האגרה , יהודה רשאי לעסוק בתיווך במקרקעין ורשאי לגבות דמי תיווך.ב

. שכן אי תשלום האגרה השנתית אינו מונע עיסוק בתיווך במקרקעין וגביית דמי תיווך, השנתית
שכן מתווך במקרקעין שלא , יהודה אינו רשאי לעסוק בתיווך במקרקעין ואינו רשאי לגבות דמי תיווך.ג

חייב לעבור פעם נוספת את בחינות רשם המתווכים כתנאי , שילם את האגרה השנתית במועדה
     .לעיסוק בתיווך ולגביית דמי תיווך

יהודה אינו רשאי לעסוק בתיווך במקרקעין ולגבות דמי תיווך כל עוד לא ישלם את האגרה השנתית .ד
. 1961-א "התשכ, כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
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19.

 

 . דניאל מתכוון לפתוח בית דפוס

 ? מדוע? האם בית הדפוס צריך לקבל רישיון עסק
 
שכן רישיון עסק דרוש , אין צורך בקבלת רישיון עסק, אם בית הדפוס יעשה שימוש במכונות חדשות.א

. רק כאשר נעשה שימוש בציוד ישן
בית דפוס חייב בקבלת רישיון עסק מאחר ובית דפוס מופיע ברשימת העסקים טעוני הרישוי .ב

. 1995-ה"תשנ, )עסקים טעוני רישוי(שבתוספת לצו רישוי עסקים 
שכן עסק הפועל , אין צורך בקבלת רישיון עסק במקרה שבית הדפוס ייפתח בדירה המיועדת למגורים.ג

.מדירת מגורים אינו טעון רישיון עסק
. עסק של בית דפוס אינו עסק בתחום המזון ולכן אינו טעון רישיון עסק.ד

 
20.

 

הוא  הציע  באמצעות  מכתב  לשי  ודנה  להשכיר  להם  את .  יעקב  מחזיק  ביחידת  מגורים  הצמודה  לביתו
לאחר  מספ ר  ימי ם  ש לחו  שי  ודנה .  ח  לחו דש"ש  2,000יחידת  הדי ור  למ שך  שנה  תמורת  סכום  של  

אך  מוכנ ים  לשלם  רק ,  מכתב  ליעקב  ו הוד יעו  לו  כי  הם  מסכימים  לש כור  את  יח ידת  הדיו ר  למשך  שנה
 . ח"ש 1,800סכום של 

   .1973 - ג"התשל) חלק כללי(? כיצד יש להגדיר את הודעת שי ודנה מבחינת חוק החוזים
 
. ההודעה היא קיבול של הצעת יעקב.א
. ולכן היא מהווה הצעה חדשה, ההודעה היא קיבול של הצעת יעקב תוך שינוי מההצעה.ב
. ההודעה היא חוזה שנכרת בחוסר תום לב ולכן אינה מחייבת את הצדדים.ג
. ההודעה היא זיכרון דברים מחייב.ד

 
21.

 

ללא  ק בלת  תשלום  מא ף ,  כחלק  מפעיל ותו  הח ברתית  הח ליט  משה   לסייע.  משה  מתגורר  בשכונת  עו ני
לתושבים  מחו ץ  לשכונה  לאתר  דירות  בשכונה  על  מנת  שא וכלוסיה  עשי רה  י ותר  תבוא  לגור ,  גורם

 . בשכונה

 ? מדוע? האם משה צריך רישיון תיווך לצורך פעילותו זו

 
. עיסקאות בחודש 3 -משה אינו חייב ברישיון תיווך ובלבד שהוא לא יבצע יותר מ.א
. מאחר ואיתור הדירות מהווה פעולת תיווך, משה חייב רישיון תיווך.ב
". תיווך במקרקעין"משה אינו חייב רישיון תיווך מאחר והוא אינו עושה פעולה של .ג
. משה חייב ברישיון תיווך מאחר ואין חשיבות לכך שהוא מבצע את הפעילות שלו ללא תשלום.ד

 
22.

 

גליה .  גליה  מעונ יינת  לפרסם  ברדיו  פרטים  לגבי  חברת  בנייה  אשר  עומ דת  למכור  דירו ת  במו דיעין
 . מעוניינת לדעת האם היא צריכה רישיון תיווך לצורך ביצוע פעולת הפירסום

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות

 
מאחר ופירסום ברדיו אינו נחשב כפעולת תיווך ואין חשיבות , גליה אינה חייבת ברישיון תיווך.א

. לשאלה כיצד היא מציגה את עצמה
גליה אינה חייבת ברישיון תיווך ובלבד שמנהל הרדיו הסכים לביצוע הפירסום ואין חשיבות לשאלה .ב

. כיצד היא מציגה את עצמה
מאחר והמדובר בפעולת תיווך ואין חשיבות לשאלה כיצד היא מציגה את , גליה חייבת ברישיון תיווך.ג

. עצמה 
. גליה אינה חייבת ברישיון תיווך ובלבד שאינה מציגה עצמה כמתווכת במקרקעין.ד
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23.

 

עם  גינ ה  גדולה  ובה  עצי  פרי  ,  משה  תיווך  בעיסקת  מקרקעי ן  גדולה  למכירת   וילה   מפוארת  בקיסריה 
הגיע ,  ידי  הק ונ ה-לאחר  השלמ ת  ריש ום  הדירה  ע ל.  שנה  25ידי  המ וכר  לפני  -רבים  אש ר  נשת לו  על

או  לח לו פי ן  שמשה   ישלם   עבו רם  בנפרד  ממח יר ,  המוכר  עם  טרקטו ר  ודרש   לקח ת  את  עצי   הפרי
 . הדירה

 ? איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון, בנסיבות המתוארות

 
. נחשבים לגידול חקלאות ולכן שייכים למינהל מקרקעי ישראל, בניגוד לעצים אחרים, עצי פרי.א
. הובלתם ושתילתם מחדש, אך עליו לשאת בעלויות עקירתם, למוכר זכות לקחת את העצים.ב
. עיסקה במקרקעין חלה גם על הנטוע עליה ולכן אין למוכר זכות לקחת את העצים.ג
ולמוכר הזכות לקחת את העצים , שנים שייכים בכל מקרה למי שנטע אותם 20 -עצים בני למעלה מ.ד

. עימו

 
24.

 

שנה  ומי  שהתגו ררה   30אשתו  של   שלמ ה  מזה  .  נפטר,  דייר  מוגן  בנכס  המשמש  כמשרד  תי ווך,  שלמה
אך  היא  מבקש ת  להפו ך  את  המשרד ,  מבקשת  להמש יך  לנהל   עסק  בנכס,  עימו  בכל   שנו ת  הנישואי ן

 . לפעוטון

 ? איזה מהמשפטים הוא הנכון ביותר, בנסיבות המתוארות
 
. היא לא תהפוך לדיירת מוגנת בשום מצב, מאחר ואלמנתו של שלמה לא עבדה עימו.א
. רק ילדיו של שלמה רשאים לעשות שימוש במושכר והם רשאים לעשות בו כל שימוש שיחפצו.ב
, עם פטירת שלמה הפכה אלמנתו אוטומטית לדיירת מוגנת והיא רשאית לעשות בנכס כל שברצונה.ג

. לרבות להשכירו לאחר או להפוך אותו לפעוטון
במידה ואלמנתו של שלמה לא תמשיך לנהל במושכר את משרד , למרות תקופת הנישואין הממושכת.ד

. היא לא תהפוך לדיירת מוגנת, התיווך ששלמה ניהל בו

 
25.

 

הם  סיפרו   לנ תנאל   כי  הם  מפ ני ם  .  רכשו  דירה  מהקבלן   נתנאל,  הורים  לח מישה  ילדים,  אלכס  ונעמ ה
כאשר  מגיעי ם  א לכס  ונעמה  לקבל   את .  את  דירתם  הקו דמת  במועד  המסירה   של  הדירה  ש רכשו

מודיע  לה ם  נתנא ל  כי  ה חלונות  ש הוזמנו  עבו ר ה דירה  ל א  הגיעו  ועליה ם  לרכו ש  חלונות ,  המפתח  לדירה
אלכס .  סכום  זה  עו לה  פי   עש רה  על  מחיר  השוק  של  הח לונות .  ח"ש  75,000חלופיים  בסכום  של  

 . ונעמה חוששים להישאר ללא קורת גג ומסכימים לשלם לנתנאל את הסכום המופרז שדרש

 ? מה נכון, בנסיבות המתוארות
 
נתנאל ניצל את מצוקתם של אלכס ונעמה כדי להתקשר עימם בעיסקה בתנאים בלתי מקובלים .א

נתנאל עלול לקבל עונש מאסר אם יורשע בניצול מצוקתם כדי לקשור את עיסקת . ובלתי סבירים
. החלונות

נתנאל ניצל את מצוקתם של אלכס ונעמה כדי להתקשר עימם בעיסקה בתנאים בלתי מקובלים .ב
. מאחר ובין הצדדים נחתם מסמך בכתב, אין בכך כל פגם. ובלתי סבירים

נתנאל ניצל את מצוקתם של אלכס ונעמה כדי להתקשר עימם בעיסקה בתנאים בלתי מקובלים .ג
מכיוון שמדובר בעיסקה שבוצעה ללא פעולת תיווך מצד מתווך , אין בכך כל פגם. ובלתי סבירים

. במקרקעין
נתנאל ניצל את מצוקתם של אלכס ונעמה כדי להתקשר עימם בעיסקה בתנאים בלתי מקובלים .ד

. מכיוון שרכישת חלונות אינה עיסקה במקרקעין, אין בכך כל פגם. ובלתי סבירים
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