
 :2-1נתונים לשאלות 
  

 . באחת מערי הלוויין שכונת מגורים שנבנתה בשנות השבעים

 . לבנייןד"יח 16כ "ובסה,  לקומהד"יח 4, קומות 4בשכונה בנייני מגורים אחידים בני 
 .בבניינים לא מותקנת מעלית

 .ר"מ 600-800הבניינים בנויים על מגרשים ששטחם 
 . 130,000-170,000$חדרים והן נמכרות בסכומים הנעים בטווח של  4הדירות השכיחות הינן בנות 

 ).עשרות בשנה( מכר רבות עיסקאותהסביבה מבוקשת ובה 
  

 ? בשכונה זוהנשומהאיזה מהגורמים הבאים הינו בעל ההשפעה הקטנה ביותר על שווי דירה .1
 
.הדירה ממוקמת בעורף הבניין ופונה לגן ציבורי שבו מתקני שעשועים.א
.הדירה ממוקמת בקומה שנייה.ב
).משווי הדירה 20% -כ( $ 30,000על הדירה רשום צו עיקול בגובה .ג
).הרישום הינו בפנקס הזכויות לחלק מהחלקה במושע(הדירה אינה רשומה בפנקס הבתים המשותפים .ד

2.

 

 ?מהו הגורם בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על שווי זכות הבעלות בדירה בשכונה
 
.מ"מע+ח "ש 75,000 -עלות השיפוץ מוערכת בכ. הדירה במצב פיזי ירוד ודרושה החלפת חלק מהריצוף.א
.הדירה ממוקמת בקומה שלישית.ב
.החיה בגפה 70בדירה דיירת מוגנת כבת .ג
).למרבית הדירות בשכונה מקום חנייה יחיד(לא צמודה לדירה חנייה .ד

הניתן,  מהם  הגורמים  והש יקולי ם  המתאי מים  ב יותר   לאומדן  ה השבחה  בגי ן  איש ור  ש ימוש   חורג.3
 ?עבור שימוש בדירת מגורים כמרפאה, לתקופה קצובה

 
.משך השימוש החורג, שווי המרפאה, שווי הדירה.א
.משך השימוש החורג, שיעור ההיוון למרפאות, שווי המרפאה.ב
.משך השימוש החורג, דמי השכירות למרפאה, דמי השכירות לדירה.ג
.עלות התאמה, משך השימוש החורג, שיעור ההיוון למרפאות, דמי השכירות למרפאה, שווי הדירה.ד

4.

 

 . היא ממוקמת במרכז מתחם חקלאי ספקולטיבי. הינו חקלאי 32ייעוד חלקה 
 .החלקה בבעלות פרטית

על  אי זו  תכנית  מהבא ות   הווע דה  המקומית   רשאית  ל הטיל  הי טל  ה שב חה  על  הב עלים   של  חלקה 
32? 

ואוסרת כל " קרקע לתכנון בעתיד"ל" חקלאי"על תכנית שינוי מתאר מקומית המשנה ייעוד החלקה מ.א
.בנייה בחלקה עד לשינוי יעוד

).ואינה חלה עליה (32על תכנית היוצרת דרך חדשה הגובלת בחלקה .ב
אשר מרחיבה שימושים מותרים בייעוד חקלאי, )ללא תשריט(על תכנית שינוי מתאר שבה תקנון בלבד .ג

).ב"משתלות וכיו, מתירה ממכר תוצרת חקלאית(בכל מרחב התכנון 
הוועדה המקומית רשאית להטיל היטל השבחה בכל אחד מהמקרים המוזכרים בתשובות האחרות .ד

.ובתנאי שהתכנית משביחה את הקרקע
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5.

 

15ר  בנ וי  לפי   מחיר  של  "למ  $  1,800  -הושכר  מבנ ה  משרד ים   אש ר  שוויו  ה וע רך   ב  2000בתחילת  ש נת  
 .ר"למ$ 

התחלף  השוכר  ו השוכר  החד ש  חתם   על  חו זה   שכירות  לשנה  אחת  בדמ י  שכ יר ות  2001בתחילת  ש נת  
 . ר"למ $ 7.5של 

איזה  מבין  המש פטי ם  הבאים  הינ ו  הסביר  -ל  מי יצ גים  א ת  מ חירי  השו ק  "בהנחה  שהמ חי רים  הנ
 ?ביותר

 
.ר"למ $ 900 -ולכן שווי הנכס ירד ל –שווי הנכס נקבע ביחס ישר לדמי השכירות .א
.למרות הירידה בדמי השכירות ייתכן ושווי הנכס נותר ללא שינוי.ב
.שווי הנכס ירד והתשואה ירדה -יש קשר בין דמי השכירות לתשואה .ג
.שווי הנכס ירד והתשואה עלתה -יש קשר בין דמי השכירות לתשואה .ד

6.

 

מעל  קומת,  קומות  4ר  בנ יי ן  מגורים  ב ן  "מ  600  ש בתוקף   נית ן  לב נו ת  על  מגרש   בשטח  ע"לתבבהתאם  
י  בקש ת"עפ.  ד"יח 7ובו ) ם"ממדיכולל  (ר בכל  קומה "מ 200,  ר"מ 800עמודים בשטח  דירות  כולל  של  
 . תוספת יחידת דיור ללא הגדלת השטח הבנוי, בהליך של הקלה, היזם אישרה הוועדה מקומית

 ?מהם העקרונות להערכת ההשבחה

.י שווי קרקע ליחידת דיור בניכוי שווי שולי בכל שבע הדירות במצב קודם"עפ.א
עלויות נוספות   י שווי קרקע ליחידת דיור בניכוי שווי שולי בכל שבע הדירות במצב קודם ובניכוי"עפ.ב

.ד נוספת בלי תוספת שטח"הנובעות מבניית יח
.התכנון של הדירות בבנייןד על אפשרויות "י השפעת תוספת יח"עפ.ג
.לא נוצרה השבחה עקב אישור ההקלה.ד

ר  בבני ין  מ שרדי ם  חדש"מ  400  רכש ו  במש ותף  קומת  מש רדים  ב שט ח  קונסטנסהמר  חס ון  ומ ר  .7
 .ומודרני

דמי  הש כירות.  שנים  4יתרת  תקופת  הש כירות  ה ינ ה  .  מחצית  הקו מה  הושכרה  למשרד   עו רכי   די ן
 .שולמו מראש

דמי.  שנים  8יתרת  תקופת  הש כירות  הינ ה  .  מחצית  הקו מה  הש ני יה  הושכ רה  למשר ד  רואי  חשבון
 .השכירות שולמו מראש

כך  ש בב עלות  האח ד  תהיה  המח צית  המושכרת  למשרד ,  כיום  השו תפ ים  מב קשים  לחלק  בעין  א ת  הנכ ס
 .עורכי דין ולשני המחצית המושכרת למשרד רואי החשבון

 :להלן נתוני השוק
  1,350$                  : ר למשרדים בסביבה"שווי מ

  280$        :ר משרדים"שווי מרכיב הקרקע למ

  9$  :ר למשרדים"דמי שכירות חודשיים למ
  

 ?מהו תשלום האיזון שישלם שותף אחד לחברו
 
. 19,400$.א
. 26,300$.ב
. 38,800$.ג
. 52,600$.ד
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8.

 

 ).קומות 4(המיועדת למגורים רווי  44 הינו הבעלים של חלקה מושיקו

חלקו  של  היזם  (40%יחס  הקומבינציה  המקובל  בי ן  בע לים  ליזמים  בסביבה  ב שנה  האחרונה  הינ ו  
 ).60%בפרויקט כבנוי הינו 

 ?)40%-עליה מעל ל(איזה מבין האירועים הבאים יגרום לעליה בשיעור הקומבינציה 

, עלו בתקופה האחרונה בצורה משמעותית מחירי הברזל, כתוצאה מביקושים עולמיים לחומרי גלם.א
.הקרמיקה וחומרי בנייה נוספים

.ריבית בנק ישראל ירדה לשפל חדש.ב
מסלולית  4תכנית מתאר מחוזית המרחיבה את הרחוב שבו מצויה החלקה והופכת אותו לדרך .ג

.התאשרה כעת וקיים חשש למטרדי רעש בעתיד
וכי ) אשר לא נבנה(קומות  3שנה אביו קיבל היתר בנייה להקמת בניין בן  20מושיקו גילה כי לפני .ד

.העירייה תקזז את אגרות הבנייה ששולמו מהחשבון להיתר לכשיתקבל

 :10-9נתונים לשאלות 
  

  של  עי רר"במעהנכללת  ,  ר"מ  200ששטחה  ,  11'  מ  הינה  הבעלים  של  חלקה   מס"בע"  דרור"חברת  
 .לוויין

 . ר"מ 130ר ובצידו חצר ששטחה "מ 70קומתי ישן ששטחו -בחלקה קיים מבנה מגורים חד

 .לחודש $ 400המבנה מושכר למגורים תמורת 
 . 100,000$השווי בשימוש למגורים בנכס בגישת ההשוואה לנכסי מגורים הינו 

י דיירים "ברובם מ וחזקים ע, ר וב הן  מבנים מסחר יים ותיקי ם"מ 200 -החלקה גובלת בח לקו ת ששטחן כ 
 .מוגנים

,לקומה  80%במגרשים  אל ה  ניתן   לבנות  .  המתחם  ב ו  נכלל   הב ניין  מיוע ד  לא זור   משולב  מסחר   ומשרדים 
 .בנייה 160%כ "ובסה, שתי קומות

 :נתונים נוספים
 . 2,000$: ר בנוי מסחרי בסביבה"שווי מ
 . 1,500$: ר בנוי למשרדים בסביבה"שווי מ

 . ר בנוי מסחר או משרדים"מ 30  מקום חנייה לכל: תקן החנייה בעיר. בחלקה לא ניתן לבנות חניון

   .לחנייה $ 6,000: כופר חנייה מקובל בעיר

 .ר"למ $ 800: ר ממוצע למסחר ומשרדים"עלות בניית מ
  .30%: רווח יזמי מקובל
 .י קונה פוטנציאלי להעריך את שווי השוק של החלקה"התבקשתם ע

  
 .מ"המחירים אינם כוללים מע

  
?מהו העיקרון המוביל בהערכה, לאור נתוני השוק.9

 
.בלבד" שווי בשימוש"עקרון ה.א
.בלבד" התחליפיות"עקרון .ב
".ההתאמה"עקרון .ג
".השימוש הטוב והיעיל ביותר"עקרון .ד
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?מהו שווי זכויות הבעלות בחלקה.10

. 90,000$.א
. 100,000$.ב
. 110,000$.ג
. 120,000$.ד

11.

 

דונם  ממוקמת  בא זור  תעשי ה  סמוך   לנמל   ומושכרת  לא חסנת  מכולות  בדמי  ה שכירות  5חלקה  בשט ח  
 ). שהם דמי השכירות הנהוגים באזור(לחודש  $ 4,000של 

 :זכויות הבנייה בחלקה הן
 .תעשיה: יעוד   *
 .לקומה 40%: אחוזי בנייה   *
 .'מ 10 -קומות ולא יותר מ 2: גובה   *

  
 .ר"מ 500לאחרונה אושרה תכנית בניין עיר המפקיעה לצרכי ציבור חלק מהחלקה בשטח של 

 .הוועדה המקומית תפסה חזקה על השטח המופקע והיא החלה בהקמת מבנה ציבור במגרש
  180$  -בקומת  קרקע  ו  $  270ר  מבו נה  הינ ו  "בסקר  מחי רים  שנ ער ך  בסביבה  נמצא  כי  ש ווי  ק רקע  למ

  .7%התשואה המקובלת במבני תעשיה בסביבה הינה . בקומות העליונות

 ?מהם דמי השכירות הראויים שעל השוכר לשלם במצב החדש

. 2,835$.א
. 3,600$.ב
. 3,800$.ג
. 4,725$.ד

 :13-12נתונים לשאלות 
  

 :ן שונים"והחליט להשקיע את כספו ברכישת נכסי נדל 1960זכה בפיס בשנת ' זלמנוביץמר ירחמיאל 
  ועליה ד"יח 10 -עם זכויות ל, בעלות בחלקת קרקע בפתח תקווה המיועדת לבניה רוויה למגורים  * 

 .ר המושכר בשכירות חופשית לסטודנטים"מ 70כיום בית מגורים ישן בשטח 
 . המשמש כיום למגוריו של ירחמיאלבהרצליהזכות הדיירות המוגנת בבית מגורים חד קומתי   *
 .ר ופרדס מיובש"מ 70זכות בר רשות בנחלה במושב במרכז הארץ אשר עליה בית מגורים בשטח   *
 . בתל אביבלוינסקי' בעלות בחנות ברח   *

 .כיום מעוניין ירחמיאל למכור אחד מנכסיו
  

וכי,  שיעור  הע לייה  ב שוו י  ה נכ סי ם  דומה,  ועד  היום  1960הניחו  כי  מא ז  ר כישת ו  את  הנכ סי ם  ב שנ ת  .12
 .לא התאשרו תכניות בניין עיר משביחות לעניין היטל השבחה באף אחד מהנכסים

ביחס  למחי ר(  ב יותר   הגבוהמהו  הנ כס  בו  צ פוי   כי  שיעור  המס  ותשלומי  הח ובה  לרשויו ת  יהיה  
 ?)מכירתו

.הקרקע לבנייה רוויה שעליה בית ישן.א
.הדיירות המוגנת בבית מגוריו של ירחמיאל.ב
.הנחלה במושב.ג
.אביב-החנות בתל.ד
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ביחס  למחיר(  ב יותר   הנמוךמהו  הנ כס  בו  צ פוי  כ י  ש יע ור  המס   ותשלומי  הח ובה  לרשויו ת  יהיה  .13
 ?)מכירתו

 
.הקרקע לבנייה רוויה שעליה בית ישן.א
.הדיירות המוגנת בבית מגוריו של ירחמיאל.ב
.הנחלה במושב.ג
.אביב-החנות בתל.ד

14.

 

כך  שכל  ב ת תקב ל  -שהיא  חלק ה  חק לאית  ,  33את  חלקה  ,  יעלי  ושפרה,  מר  חסון  הור יש  לש תי  בנ ותיו
 . בחלקהמסויימתמחצית בלתי 

מחקלאי)  וחלקות  סמ וכ ות  נו ספות(כיום  מתאשרת  תכנ ית   אי חוד   וחלוקה  המפשירה  את  הח לקה  
 .למגורים ולמסחר ובמסגרתה הוקצתה לכל אחות זכות בעלות במגרש תמורה

 ? מאוזנתאינהאיזה נתון מהנתונים הבאים מצביע על כך שטבלת האיזון

שיעור ההפקעה מיעלי  (20% -השטח אשר הופקע בתכנית משפרה גדול מהשטח המופקע מיעלי בכ.א
).48%ומשפרה  40%

.מזה שעל יעלי לשלם 20% -היטל ההשבחה למועד הקובע שעל שפרה לשלם גדול בכ.ב
.מתשלום האיזון שמקבלת יעלי 20% -שפרה מקבלת תשלום איזון הגבוה בכ.ג
 6מגרש התמורה של יעלי הינו בבעלותה המלאה ואילו מגרש התמורה של שפרה הינו במושע עם .ד

.בעלים אחרים

 
ברחוב  ש קט  בשכונת,  ד"יח  16קומות  מעל  לקומת  עמ וד ים  ובו    4בשנות  השבעים  נב נה  ב ניי ן  בן  .15

בחוזי  המכר  של.  עד  הי ום  לא   נרשם  הבניין  בפ נקס  הב תים   המשותפי ם.  מגורים  בע יר   לוויי ן  גדולה
י"לא  נותר ו  בב ניי ן  זכויות  בני יה  בלתי   מ נוצלות   עפ.  הדירות  מ שנ ות  השבע ים   אין  אזכ ור  לגג  הבניין

 .  בתוקףע"תב

 ? בהקשר לגג הבנייןאינה נכונהאיזו מהאמירות הבאות
 
הינה פעולה אשר אינה ) הוצאתו מכלל השטחים המשותפים והצמדתו לדירות העליונות(מכירת הגג .א

. חייבת בדיווח לשלטונות המס
הינה פעולה אשר תעלה ) הוצאתו מכלל השטחים המשותפים והצמדתו לדירות העליונות(מכירת הגג .ב

. את שווי סך כל הדירות בבניין
בעלי כל הדירות מחוייבים בתיקון ליקוי שנתגלה בגג הבניין הגורם לדליפת מי גשמים לדירה .ג

.מסוימת בקומה רביעית
.על גג הבניין הינה פעולה המחייבת קבלת היתר בנייה) ר"מ 5(' מ 1X5הצבת שלט פרסום ששטחו .ד
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 :17-16נתונים לשאלות 
  

לתקופה  $  4,000שנים  ב דמי  ח כירה  שנ תיי ם  בס ך    5  -מגרש  פנ וי  המיועד  לא חס נה  פתוחה  הוחכר  לפני  כ
 .שנה 30של 

  .6%: דמי החכירה שולמו מראש במלואם על פי שיעור ההיוון המקובל לנכסים דומים אז וכיום

 . 50,000$ -בכ  מגרשים דומים נמכרים כיום
 תקופת השכירות נקבעה . כיום השכיר החוכר את הנכס למשרד ממשלתי כחלק מאתר מגורונים זמני

 .משולמים מידי שנה, לשנה $ 5,000, שנים ודמי השכירות 5 -ל
  

?מהו שווי זכויות הבעלים.16
 
. 11,650$.א
. 15,500$.ב
. 50,000$.ג
. 66,600$.ד

17.

 

מה  היה,  בהנחה  שהחוכר  הנ זכר  בנתוני ם  לע יל   היה  רו כש  ב שע תו  את   זכ ויו ת  הב עלות  המלאה  בנכס
 ?שווי זכויותיו כיום כבעלים

. 38,000$.א
. 50,000$.ב
. 58,000$.ג
. 67,000$.ד

18.

 

.חלקות  זהות ב שטח ן  ובמא פיי ניהן  5 -מחולקת  ל,  דונם ב ייעוד ח קלאי 100חטיבת קר קע אש ר שט חה 
ומקצה,  כוללת  תכנ ית  איחוד  ו חלוקה  לל א  הסכ מת  ה בע לים,    הקר קעיעודימשנה  את    555/חא  ע"תב

 :כמפורט להלן, 1-5לכל בעל חלקה מגרש נפרד מתוך מגרשים 

  
מהם  תשלומי  האיזון  שיחולו  ע ל  $,  1,000,000בהנחה  כי  שווי  חטיבת  הקרקע  בייע ודה  הקוד ם  הינו 

 ?4בעל הזכויות שקיבל את מגרש

שטח  יעוד מגרש' מס
 ר"במ

 )$(שווי  זכויות בנייה

 4,800,000 קומות X 4 36%', ד\ד"יח12 10,000 'מגורים ג 1

 4,000,000 קומות X 2 60% 8,000 מסחר 2

 3,000,000 קומות60%X4 8,000 משרדים 3

 2,000,000 קומות X 2 36%',ד\ד"יח3 12,000 'מגורים א 4

 2,200,000 קומות X 2 48%',ד\ד"יח4 12,000 'מגורים ב 5

     50,000  פ"ושצדרכים  6-10

 
. 1,200,000$לקבל .א
. 1,200,000$לשלם .ב
. 600,000$לקבל .ג
. 600,000$לשלם .ד
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19.

 

  200,000$הינו  ,  הפונות  לרח וב  שק ט,  ר"מ  75בשטח  ש ל  ,  חדרים  בב ניי ה  חד שה  3שוויין  של  דיר ות   
 .מ"כולל מע

שהינו  ציר  תנו עה,  הפונות  לרח וב  הר צל,  ר"מ 75בשטח  של  ,  חדרים  בבניי ה  חד שה 3שוויין  של  ד יר ות  
  .10% -בכנמוך , )הסמוך לרחוב השקט(ראשי 

מהי  ההפחתה  למרכ יב (מה  הה פר ש  ב ער כי  הקרקע  למגורים  ב ין   הרחוב   השקט  לצ יר  התנוע ה  הראש י  
 ? )הרצל הסואן' הקרקע ברח

  22%: מרכיב היזמות.  850$לפי ) כולל העמסת שטחי השירות(ר דירתי "הניחו עלויות בנייה למ

15%.א
18%.ב
22%.ג
25%.ד

.ר  ברוט ו"מ  400  -משפחתי  בשטח  כ -בנוי  בית  חד,  ר  הממוקם  בעי ר  לווי ין"מ  660על  מגרש   בשטח  .20
כשפנו  לווע דה.  משפחתי-  נ פרד ות   בבית  ד וד"יחברצון  הב על ים   לפצל  את  הבית  הקיי ם  לשתי  

 . מפורטת ויהיה עליהם לשלם היטל השבחהע"תבהמקומית נאמר להם כי עליהם להכין למגרש 
עליהם  בנ ויים,  ר"מ  600  -בביקור  בנכ ס  וב סב יב תו  נמצא  כי   מרבית  המגרשים  בס בי בה  הם  בשטח  כ

 . ד"ליחר "מ 200 -משפחתיים בשטח בנוי של כ-בתים דו
  הקובעת  זכויות  בנ ייהע"תבבבדיקת  המצ ב  התכנוני   בוועדה  המקומי ת  התב רר   כי   על  המגרש  חלה  

 :כדלקמן
 מגורים: יעוד   *

 קומות X 2 30%: אחוזי בניה   *

 2: קומות' מס   *
 1:  למגרשד"יח' מס   *

  
 ? משביח את הנכסד"יחהאם אמנם פיצול הבית הבנוי לשתי

.אין השבחה -שווי הנכס יירד מכיוון שהצפיפות תגדל .א
.אין השבחה -שווי הנכס לא ישתנה מאחר שלא יהיה שינוי בניצול אחוזי הבנייה .ב
.יש השבחה -ד "יח 2 -ד אחת ל"שווי הנכס יוכפל מאחר וזכויות הבנייה יוכפלו מיח.ג
.יש השבחה -ד אחת גדולה "ד קטנות יהיה גבוה משווי יח"שווי הנכס יעלה מאחר ושווי שתי יח.ד
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