
1.

 

-הוציא מ שרד  הבי טח ון מכרז  ל מכירת  מגרש  בשטח ש ל כ ,  במסגרת  פינ וי  של  בסי ס צבאי  בעיר  מרכזי ת
.  200,000$:  כריק  ופנ וי מכל  חפץ,  שווי הש וק  של  מגרש  דומה  במיק ום  דומה.  המיועד  למגו רים,  דונם  2

200,000  -כ:  עלות  פינ וי  המוק שי ם ו ניקוי המג רש. המגרש המי ועד ל מכירה שימש ב עבר כשדה  מוקשי ם
 . אין סכנה לסביבה. $

?במצבו הנוכחי מהו שווי השוק של המגרש
 
.השווי של המגרש הספציפי הוא שלילי, בשל האפשרות לטעות באומדן עלות הפינוי.א
.גם לאומדן עלויות יש סטיית תקן. השווי של המגרש הספציפי הוא חיובי.ב
".השימוש המיטבי"בהתבסס על כללי , השווי של המגרש הספציפי הוא חיובי.ג
.למגרש כזה יש מחיר ולא שווי בשל הסיכון הכרוך בפינוי המוקשים.ד

2.

 

?מתייחסת תורת הרנטה של הקרקע,שמאי/לאיזה עיקרון כלכלי
 
.עקרון התוצר העודף.א
.עקרון הביקוש וההיצע.ב
".המחסור"עקרון .ג
.עקרון התועלת השולית.ד

.המבנה  לא  נ יצל  א ת  כל   ה זכו יו ת  המו תרו ת  לב ני יה .  נתון  נ כס  מקרקעי ן  הכ ולל   מב נה   ב נו י  על   מגרש.3
 ". הפסד השווי"של הפחת גבוהה מאומדן " עלות התיקון"לגביו נמסר כי , במבנה קיים סוג של פחת

-:במצב זה נכון לומר כי

.קיום הפחת מובטח לשנים רבות.א
.הנכס צבר פחת פיזי.ב
.עקרון האיזון הופר.ג
.בנכס נוצרה השבחת חסר.ד

 
 :6-4נתונים לשאלות 

  
200,000:  שווי הקרקע, על פי  נתו ני ם שקיבל. יצחק מע וניין לרכ וש  נכ ס הכולל  מגרש ו עלי ו  מבנ ה  משרדי ם

הניחו  כי  שי עור.  יש  להתעלם  מ רוו ח  יזמי.  לשנה  $  45,000ההכנסה  התפעו לית  הנק יי ה  מהנכ ס  היא  .  $
 .9%הנדרש למקרקעין הוא " שיעור ההיוון הכולל"ו, 6%ההיוון הכולל הנדרש לקרקע הוא 

4.

 

?למבנה בלבד" שיעור ההיוון הכולל"מה יהיה 

7.8%.א
8.5%.ב
10.0%.ג
11.0%.ד

מה  תהיה  ת רומת  מרכיב   הקר קע  לשווי  הנכס,  שנה  35בהנחה  שי תרת  החי ים  הכלכ ליים  של  הנכס  היא  .5
?במהלך תקופת חייו הכלכליים

. 140,000$.א
. 174,000$.ב
. 200,000$.ג
.ל נכונה"אף לא תשובה מהנ.ד
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מה  תהיה   ת רומת  מרכי ב  המבנ ה  לשווי  הנכ ס,  שנה  35בהנחה  שי תרת  החי ים  הכלכליי ם  של   הנכס   .6
?במהלך תקופת חייו הכלכליים

 
. 278,000$.א
. 283,000$.ב
. 289,000$.ג
. 292,000$.ד

7.

 

לפי  דמ י  ש כירות  חוד שיים  מק ובלי ם,  שנה  15יוסי  הח כי ר  מגרש   וע ליו  מב נה   במצב  ט וב   לת קופה  של   
.ר"למ  $  800:  שווי  המבנה  ללא  מרכי ב  הקרקע.  ר"מ  100:  שטח  המבנה.  ר  בנוי"למ  $  25בשוק  של  

שיעור. לשנה  6%:  שיעור הי וו ן  כולל מקובל  לקרקע . המבנה+ על מרכ יב  הקרקע   20%:  רווח  יזמי  נדרש
 .לשנה 9%: היוון כולל מקובל לנכס

?מה שווי זכויותיו של יוסי

. 198,000$.א
 242,000$.ב
. 333,000$.ג
.חסרים נתונים לקביעת שווי זכויותיו של יוסי.ד

 
: 11-8נתונים לשאלות 

  
 ר"מ 800בשטח של , הבניין. החברה לניהול נכסים שוקלת לרכוש בניין משרדים המוצע למכירה

 .שנה 50 -כ: כ תקופת חיים כלכליים של הנכס"סה. שנים 35 -כ  נבנה לפני) קומות 4(
 .שנה 20: שמאים מעריכים כי הגיל האפקטיבי של הנכס

 לפי דמי שכירות, לחברת ביטוח גדולה ויציבה, שנים 5הבניין הושכר לפני כחודש לתקופה של 
 .ר לחודש"למ $ 16.5חודשיים של 

 : נתוני שוק
 . ר לחודש"למ $ 17: דמי שכירות מקובלים בשוק לנכס כזה ולגודל כזה         
 . לשנה 9%: שיעור היוון כולל מקובל בשוק למקרקעין         
 . לשנה 5%: שיעור היוון כולל לקרקע         
 .  700$: ר"עלות בנייה למ         
 . על ההשקעה 20%: רווח יזמי נדרש         
 .מ"התעלמו מנושא המע         

?מה שווי זכויות השוכר.8

.אפס.א
. 18,000$.ב
. 19,000$.ג
. 23,600$.ד

 
?מה שווי השוק של הנכס למטרת רכישתו.9

 
. 1676,000$.א
. 1760,000$.ב
. 1813,000$.ג
. 1910,000$.ד
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10.

 

ידוע  כי  הנכ ס  נכ לל  בתחום  מספר  תו כנ יו ת  מפו רטו ת  מש בי חו ת  ו תוכ ני ת  מפו רטת  נוספ ת  הנמצאת
אומדן  היט ל.  100ללא  חבות   בהי טלי   ה שב חה  הוא  ,  הניחו  כי  שו וי   השוק  של  נכס  דו מה.  בהכנה

  . 10: אומדן היטל השבחה בגין תוכנית בהכנה . 20: השבחה בגין תוכניות מאושרות לנכס הספציפי
?מה יהיה שווי השוק של הנכס

90.א
100.ב
80.ג
70.ד

11.

 

  ?מה שווי השוק של הנכס במסגרת הכנת חוות דעת לבטוחה

.שווי השוק של הנכס למטרת רכישתו.א
.בהפחתה למימוש מאולץ, שווי השוק של הנכס למטרת רכישתו.ב
.בהפחתה למימוש מאולץ והפחתה של מס שבח, שווי השוק של הנכס למטרת רכישתו.ג
של היטלי , הפחתה של מס שבח, בהפחתה למימוש מאולץ, שווי השוק של הנכס למטרת רכישתו.ד

.השבחה ושל מס מכירה

אשר  ידוע  כי  הוא  נמצא  ב מצב  של,  ן  ניתחו  נכס  מקרקע ין  הכולל  מ גרש  ו עליו  מ בנה"שני  מומחי  נד ל.12
שהמגרש  ע ליו  ממוק ם  המבנ ה  גדול  מגודל  מגרש  מקו בל  בסביבה  לשימוש    ידוע  גם".  השבחת  יתר"
 .זה

 .אחד המומחים טען כי במקרה זה הקטנת שטח המגרש תגדיל את שווי הנכס הבנוי
?מדוע?האם הטענה נכונה

.הקטנת הגורם המוגזם בגודלו תגדיל את שווי הנכס הבנוי, במצב של השבחת יתר. הטענה נכונה.א
.צריך להגדיל את שטח המבנה עד שיתאים לגודל המגרש. הטענה איננה נכונה.ב
.תכונות הקרקע אינן מאפשרות מצב כפי שטען המומחה. הטענה איננה נכונה.ג
.השטח העודף של המגרש יוצר עלויות שאינן תורמות לשווי. הטענה נכונה.ד

 
13.

 

 .$מיליון  1.0: שווי המגרש כפנוי וריק. נתון נכס מקרקעין הכולל מגרש ועליו בנוי מבנה
 . התעלמו מעלויות הריסה ומרווח יזמי. $מיליון  1.2: עלות בניית מבנה חדש

-: ניתן להסיק כי הפחת המצטבר המירבי האפשרי בנכס הוא,על סמך נתונים אלו בלבד
 
".גרט"שכן שלד המבנה תמיד נשאר כחלק מה$, מיליון  1.2 -פחות מ.א
.שהם לא יותר מעלות המבנה$, מיליון  1.2.ב
.כאשר שווי הנכס גבוה מעלות הבנייה מחדש$, מיליון  1.2 -יותר מ.ג
.כיוון שהפחת הסביבתי הוא הדומיננטי, לא ניתן לדעת.ד

14.

 

נמוך  מהתוע לת  שמקבל,  ר  בנ וי "מ  1שווי  ש ל  ,  בניגוד  לשו ק  משוכלל,  בשוק  המקרקע ין :  "להלן  טענה
 ". ר בנוי"מ 1הקונה בגין אותו 

?מדוע?האם טענה זו נכונה

.בשוק לא משוכלל הקונה מקפיד יותר בגלל מחירי מוצר גבוהים. הטענה נכונה.א
.שוק המקרקעין הוא בעצם שוק משוכלל רק צריך להבין אותו יותר. הטענה איננה נכונה.ב
 1ר בנוי נמוך מהתועלת שמקבל הקונה בגין אותו "מ 1בשוק משוכלל שווי של . הטענה איננה נכונה.ג

.ר בנוי"מ
.בשוק משוכלל הוא איננו כזה –" שונא סיכון"בשוק המקרקעין הקונה . הטענה נכונה.ד
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15.

 

יחס  ההכנסה  הת פעולית  הנקייה  ל הכנסה   ת פעולית  .  9של  "  כופל  ברוט ו"  יש   מסוייםלנכס  מקרקע ין  
  .0.75: גולמית

 ?מהו שיעור התשואה הכולל מהנכס
 
6.75%.א
8.33%.ב
9.00%.ג
12.00%.ד

16.

 

.נתונים שלושה נכסים מניבים אשר מאפייני הייעוד והמיקום שלהם היו דומים
 :בתקופה האחרונה חלו מספר שינויים

 .לשנה 8%: שיעור תשואה שנתי, 2.5: סטיית תקן: Iנכס 
 .לשנה 8%: שיעור תשואה שנתי, 3.0: סטיית תקן: IIנכס 
 . לשנה 9%: שיעור תשואה שנתי, 3.5: סטיית תקן  :IIIנכס 

  
 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון,במידה ומצב זה יימשך תקופה נוספת

 
.IIשונא סיכון יעדיף מבין השלושה את נכס .א
.Iאוהב סיכון יעדיף מבין השלושה את נכס .ב
.IIIאדיש לסיכון יעדיף מבין השלושה את נכס .ג
.ל נכון"אף לא משפט מהנ.ד

17.

 

?במועד חתימת הסכם המכירה"שווי שוק"לבין"מחיר מכירה"מהו היחס בין 
 
.מחיר המכירה גבוה משווי השוק.א
.שווי השוק גבוה ממחיר המכירה.ב
.אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה.ג
.שני המושגים מתלכדים.ד

ההכנסה"ניתן  לה שתמש  בנתו ן  של  ,  כאשר  מחשבים  ש ווי  נ כס  מ קרק עין  בגישת  הי וו ן  ההכ נסות .18
-:כאשר"הגולמית התפעולית

.א

.קיים פער לא סביר בין ההכנסה התפעולית הנקייה להכנסה התפעולית הגולמית.ב
).המשכיר דורש תשלום נטו(הוצאות התפעול מועמסות על השוכר .ג
.לא רצוי להוון הכנסה תפעולית גולמית.ד
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החלקה  נ מצא ת.  ר"מ  500בתחום  רשו ת  מקומ ית  ב מרכ ז  הארץ   ממוקמת  חלקת  קרק ע  בשטח  של   .19
חלקות  דומ ות  הנ מצא ות  באותו  שלב.  שוק  המקרקעין  נמ צא  בא יזון.  בהליכי  תכנון   מזה   מספר  שנ ים
ן  ט וענים  שהצ יפייה  הי א  שההל יך  התכנוני"גורמי  נדל.    370,000$תכנוני  נמכרו ת  ב מחירי ם  של  

 . 500,000$: שווי חלקה כזו כזמינה לבנייה. שנים 5 -יסתיים בתוך כ
מה  היה  שו וי   החלקה  אילו  הייתה  הוועדה  המחוזית  לתכ נו ן  ולב נייה  מת חי יב ת  ש הקרק ע  ת היה  זמי נה

?לבנייה תוך שנתיים

.אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה.א
. 450,000$.ב
. 440,000$.ג
. 443,000$.ד

 
?באיזו סיטואציה מותר לשמאי מקרקעין להעריך שווי של נכס מקרקעין ספציפי למועד כלשהו בעתיד.20

 
.כאשר שוק המקרקעין יציב ואין אינפלציה.א
).השימוש הטוב והמועיל(כאשר זכויות הבנייה נוצלו כולן והשימוש הקיים הוא שימוש מיטבי .ב
.לא ניתן בשום מקרה להעריך שווי של נכס למועד כלשהו בעתיד.ג
השמאי רוצה לחשב את הערך הנוכחי וכאשר השמאי , כאשר ההערכה נעשית לנכס ספקולטיבי דחוי.ד

.יודע מה יהיה השווי בעתיד

 
:24-21נתונים לשאלות 

  
 . 2,500,000$ -מבנה משרדים נמכר לפני מספר ימים במחיר של כ

 :נתון כי
 . 420,000$: הכנסה שנתית פוטנציאלית גולמית         
 10%: מקדם אי תפוסה         
 .מהכנסה גולמית בפועל 40%: עלויות תפעול         
 . 100,000$: תשלומי משכנתה לשנה         
 . 1,000,000$: הון עצמי         
 . 50,000$: פחת שנתי         

?מהו כופל ההכנסות ברוטו.21
 
11.1.א
7.1.ב
6.61.ג
5.95.ד

22.

 

?מהו שיעור התשואה השנתי הכולל מהנכס
 
10.0.א
9.1.ב
7.1.ג
5.1.ד
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?מהו שיעור התשואה להון העצמי.23

12.7.א
9.1.ב
7.1.ג
5.1.ד

 
?מהו היחס מימון לשווי.24

 
0.17.א
0.40.ב
0.60.ג
.כיוון שתנאי המשכנתה אינם ידועים, לא ניתן לדעת.ד

-: מתאים לאסכולה"המחיר הוא מפגש בין קונים ומוכרים: "המשפט.25

.הקלאסית.א
.המרכנתליסטית.ב
.הפסיוקרטית.ג
.ל נכונה"אף לא תשובה מהנ.ד

 
26.

 

הרווח  היזמי   ה מה וו ה  חלק  משי עור  ההי וו ן  הכ ול ל  בא  לידי   ביטו י  בעי קר   כא שר  ה פרו יק ט:  "להלן  טענה
 ". בתקופות שפל הוא נשחק בשל הפסדי היזמים. מצליח

?מדוע?האם הטענה נכונה
 
.יש קושי לשמור על רווחיות נאותה בתקופות שפל. הטענה נכונה.א
.רווח יזמי מהווה חלק מגישת השווי הפיזי ולא משיעור ההיוון. הטענה לא נכונה.ב
.בתקופות שפל הרווח היזמי גדל. הטענה לא נכונה.ג
.בתקופות גיאות קל יותר להרוויח. הטענה נכונה.ד

27.

 

בעקבות  ה סקר  ה גי ע  למ סקנה  כי .  ראובן  סקר   את  מחי רי  המשרד ים  בסב יבה   מסחרית   במרכז  הארץ
 . ר"למ $ 2,000 -ר ל"למ $ 1,500 -שווי שטחי משרדים עלה לאחרונה מ

-:על סמך נתון זה בלבד ניתן להגיע למסקנה הגיונית כי

רמת המפרט של הבניינים הייתה כזו שמרכיב הפחת בכל בניין היה נמוך יותר , באותה סביבה.א
.מבעבר

.הרווח היזמי הנידרש ירד.ב
.בנק ישראל הפחית את הריבית הבסיסית במשק.ג
.ל יכולה להיות נכונה"כל אחת מהתשובות הנ.ד
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 :29-28נתונים שאלות 
  

.  350,000$:  אומדן  עלות  הבנייה.    50,000$נתון  נכס  מק רקעין  ב נוי  המפ יק  הכנ סה  שנתי ת  נ קייה  של  
יש.  לשנה  5%:  שיעור  התשואה  המי וחס  ל קרק ע  .  12%:  שיעור  התשואה  הכ ול ל  המיוחס  לעלויות  הבנייה

 . להתעלם מרווח יזמי

28.

 

 ?מהו שווי הקרקע
 
. 200,000$.א
. 160,000$.ב
. 185,000$.ג
.ל נכונה"אף לא תשובה מהנ.ד

29.

 

?מהו שיעור התשואה הכולל

8.5%.א
9.8%.ב
10.5%.ג
12%.ד

30.

 

הטענה  ה באה".  השבחת  חס ר"נמצא  במצב   של  ,  הכולל  מגרש   וע ליו  מבנה,  מסוייםנכס  מ קרקעי ן  
מרכיב  הקרקע  ב נכ ס  י היה  שו וה  ער ך  לשווי  ה קרקע"  שווי"יתכן  כי  ,  במצב  כזה:  "מתייחסת  למצ ב  זה

 ."כריקה ופנויה
?מדוע?האם הטענה נכונה

.הנכס כולל פחת תכנוני" השבחת חסר"מעצם הגדרת . הטענה לא נכונה.א
מרכיב שווי הקרקע בנכס זהה לשווי הקרקע , "השבחת חסר"במצב של , לפעמים. הטענה נכונה.ב

. כריקה ופנויה
.משפיעה קודם כל על מרכיב שווי הקרקע" השבחת חסר"כל . הטענה לא נכונה.ג
.מרכיב שווי הקרקע לא נפגע, כאשר נוצרים בנכס מקרקעין פחתים תכנוניים. הטענה נכונה.ד

31.

 

על  מגרש   בשטח,  הקימה  לאחרו נה  מב נה  ח דש  וחד יש  ברמת   מפרט  גבוהה,  "החברה  לבני יה  ו נכ סים"
כי,  טען  אחד  המשק יעים,  במסגרת  כו ונ ת  ה חברה  לגייס  הון   ב התבסס  על  שווי  ה נכ ס.  דונם  1.0של  

שווי  ה נכס  כולו  נ ובע  ממר כיב.  הוא  אפס,  בהתעלם  ממרכיב  הקרקע ,  לדעתו  השווי  ה פיזי  של  ה מב נה 
 .הקרקע בלבד

?מדוע?האם טענתו של המשקיע יכולה להיות נכונה
 
.אם בנכס הצטבר פחת תכנוני גבוה מהשווי הפיזי של המבנה, כן.א
.כ ההכנסה מהמבנה נמוכה מעלות בניית המבנה מחדש"כאשר סה, כן.ב
.כאשר הפחת הפיזי שהצטבר במבנה גבוה מהפחת התכנוני שהצטבר, כן.ג
.מצב כזה איננו אפשרי, לא.ד

32.

 

-:מתייחסת ל"השווי הפיזי"אומדן עלות המבנה לפי גישת
 
.כאשר הנכס הוא מבנה שצבר פחתים פיזיים -" עלות שיחלוף".א
.כאשר הנכס הוא מבנה המיועד לשימור -" עלות תעתיק".ב
.כאשר הנכס הוא מבנה בעל ערך היסטורי -" עלות בספרים".ג
.כאשר הנכס הוא מבנה המניב הכנסות -" עלות אלטרנטיבית".ד
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.ים'קוטג -בבנייה צמודת קרקע , לאחרונה נצפתה בשוק עלייה של מחירי קרקעות לבנייה למגורים.33
-:ניתן להניח בביטחון כי,על סמך נתון זה בלבד

 
.ים עצמם'צפויה עלייה של מחירי הקוטג.א
.צפויה עלייה נוספת במחירי הקרקעות, "אפקט הדומינו"בגלל .ב
.צפויה הפסקה בייזומים חדשים, בשל הירידה ברווח היזמי.ג
.ל נכונה"אף לא תשובה מהנ.ד

 לאחר  הבדי קה  התבר ר  כי  שו וי .  מתמחה  התבק ש  לבדו ק  את  התנהגות  שוק  המקרקעי ן  באזור  מסחרי.34
  .20% -בכנכסים באזור המסחרי עלה בשנה האחרונה 

-:על סמך נתון זה בלבד ניתן להסיק כי

.מרכיב הסיכון בנכסים ירד.א
.הריבית הבסיסית הבטוחה במשק ירדה.ב
.הסביבה נמצאת בשלבי צמיחה.ג
.ל נכונות"כל התשובות הנ.ד

 
35.

 

נמצא  כ י  על ות  שול ית  לכל,  ר"מ  300הכולל  מגרש   וע ליו   מב נה   בשטח   של  ,  בבדיקה  של  נכ ס  מקרקעי ן
 .ר בנוי"מ 1גבוהה מהמחיר שניתן לקבל בשוק עבור מכירת אותו , ר בנוי במבנה"מ 1

-:על סמך נתון זה בלבד ניתן להסיק כי
 
".העלות האלטרנטיבית"קיימת הפרה של עקרון .א
.נמוכה משווי הקרקע כריקה ופנויה" תרומת הקרקע לשווי הנכס".ב
.הריסת חלק מהשטח הבנוי תגדיל את שווי הנכס.ג
".הביקוש וההיצע"קיימת הפרה של עקרון .ד

36.

 

זיהה  שתי   חנויות,  ולאחר  סינו ן,  בדק  את  שוק  ה מק רקעין,  משקיע  המע וני ין   לרכוש  נכ ס  מניב   הכנסה
שתי  החנ וי ות  נמצא ות  במיק ומי ם  שונים  וש יעו ר  התשו אה  השנ תי  הכ ללי   מכל.  פוטנציאליות  לרכ ישה

 .נכס שונה
.8%מניבה  שי עור  תשו אה  שנתי  כולל  ש ל    IIחנות  .  9%מניבה  שי עור  תשו אה  שנתי  כולל  ש ל    Iחנות  

 .דמי השכירות המתקבלים משתי החנויות זהים. גודל ורמת המפרט של שתי החנויות זהה
-: על סמך נתונים אלו בלבד ניתן להסיק כי

.אין מספיק נתונים לקבוע את יחסי השווי.א
.IIגבוה משווי חנות  Iשווי חנות .ב
.Iגבוה משווי חנות  IIשווי חנות .ג
.שווי שתי החנויות זהה.ד
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,העריך  ש מאי  מק רק עין   את  שוו י  ה שוק  של  נכ ס  מקרקעין  בנוי,  2001בשומה  שנ ערכה  בשנ ת  .37
 . ר בנוי"למ $ 2,400  לפי

הערכים  נתו ני ם.  2005ועד    1999  -לתקופה  מ,  להלן  נתו ני  שוק  ל נכסי ם  דומ ים  ולאותה  סב יב ה
 :ר לחודש"בדולרים אולם מייצגים דמי שכירות ריאליים למ

                            
 ר"למ $ 18.0 - 1999                           
 ר"למ $ 18.0 - 2000                           

 ר"למ $ 18.0 - 2001                           
 ר"למ $ 18.5 - 2002                           
 ר"למ $ 19.0 - 2003                           

 ר"למ $ 19.5 - 2004                           
 ר "למ $ 20.0 - 2005                           

  
2005ר  בנוי  בנכ ס  בעדכון  לשנת  "מ  1על  סמך  נתוני  השוק  המתוארים  לעיל  סביר  כי  השו וי   של  כל  

 -: יהיה

. 2,800$.א
. 2,666$.ב
. 2,600$.ג
. 2,500$.ד

 
חות"למרות  שבא  ל ידי  בי טו י  ב דו,  "שיעור  ההיוון  הכ ולל "  בא  לי די  ב יט וי   בלאאיזה  מ הג ורמים  הב אים  .38

 ?הכספיים
 
.פחת פיזי על המבנה.א
.הצורך לשלם מס הכנסה על ההכנסות מדמי שכירות.ב
.ציפייה לעליית מחירים ריאלית.ג
.ל נכונה"אף לא תשובה מהנ.ד

 
 ?"הדחייה"איזה משפט מהמשפטים הבאים משקף את ההפסד הנובע ממושג .39

 
".שווי"של אותו " ערך נוכחי"פחות , שיכול להתקבל בעתיד" שווי".א
.מנכס מקרקעין בנוי שיכול היה להימכר בעתיד במחיר גבוה יותר" הפסד הכנסה".ב
.לו היה זמין לשימוש הקונה, שניתן היה לקבל מנכס" הפסד תשואה".ג
.בשל אי ניצול מלוא זכויות הבנייה, מקרקע ריקה" הפסד תשואה".ד

40.

 

על  פי  הסכם  החכ ירה  שילם  יהודה.  שנה  40  משרד  ל תקו פה  של   מצביקהלפני  שנת יים  יהו דה  חכר  
בגין  המחצ ית  השני יה   סוכם.    300,000$  מח צי ת  מש ווי   המשר ד  שהוערך   בא ותה  עת  לפי  לצביקה

 .  1,500$  שיהודה ישלם כל חודש
 שווי המשרד עלה . לחודש $ 4,000 -מאז עלו דמי השכירות הנהוגים בשוק למשרד כזה ל

 .  480,000$ -ל
?יהודה מה שווי זכויות החכירה של

 
. 292,000$.א
. 247,000$.ב
. 240,000$.ג
. 148,400$.ד
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