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   חלק פתוח– 7/2004/17 מועד "'עקרונות ב"פתרון בחינה ב
  

  :1 ' פתוחה מסשאלה

  :פתרון מנחה

  :מיסוי צפוי למכר הזכויות של ציפורה. א

 -ל $ 35,000 - למרות שהתכנון גרם לעליית מחירים מ. י נתוני השאלה הקרקע עדיין חקלאית"עפ: היטל השבחה 

  .ע לכשתתאשר" ההיטל עד לאישור התבלא רשאית הועדה המקומית לגבות $, 45,000

  .2.5%מאחר והנכס הינו קרקע הוא חייב במס מכירה בגובה : מס מכירה 

  . 15₪שהם .  שקל ישן15,000שהם . י" ל150,000ציפורה השקיעה  :מס שבח 

  )לפי טבלאות המדד לעיל (27,410=27,575/1.006    2004 ועד יוני 1974מקדם הצמדה מיוני 

         15X27,410=411,150    ח" בש1/6/04וצמד למ" שווי רכישה"
המחיר הינו לשטח ( ₪ X 4.55$ / ₪ =900,900 דונם X 4.4$ 45,000      מחיר המכירה לקרקע כחקלאית

  )ע המופקדת"המגרש ברוטו לפני הפקעה ולכן אין להכניס הפקעה צפויה בתב

   ₪ 489,750 = 900,900-411,150            הואהשבח 

 בחלוקה לינארית 20% ולאחר מכן 25% 31/12/2006עד  ומתאריך זה ו49% 7/11/01יחיד עד ל שולישיעור מס שבח 

  .כל תשובה בטווח תתקבל כמלאה. אין חובה לתשובה מספרית מדוייקת. לתקופה

  .הנבחן לא חייב לנקוב בגובה המס המדוייק וגם אין חובה להזכיר את החבות במס אינפלציוני

  : וההשקעה של ציפורההשוואת ההשקעה של סימונה. ב

  ).'א' ראה תחשיב בס( ₪ 15גובה ההשקעה של ציפורה 

  )א לעיל' חושב בס( ₪ 411,150 -  1/6/2004ההשקעה צמודה ליום המכר 

 2.427=30^1.03    3%ריבית דריבית לשלושים שנה לפי 
  . X 411,150 = 997,968₪ 2.427    3%ריבית + סכום ההשקעה צמוד 

  . 900,900₪     1/6/04יפורה לעומת זאת ביום מחיר מכירת הקרקע של צ

  . ציפורה לשלם מיסיםובנוסף על

  .טובה יותרכ התבררהברור כי סימונה צדקה בדיעבד וההשקעה בתכנית חסכון 

  :הציפייה. ג

  .הרוכש רואה בחלקה כקרקע דחויה לתעשיה ומשרדים

  )נתון(לדונם  $ 250,000אם נניח שווי לתעשיה ומשרדים 

  )יתקבלו גם ערכים אחרים(לדונם מופשר  $ 200,000  - $ 50,000ח בעלות של  בניכוי פיתו

  לדונם $ 130,000) נתון(שווי בניכוי היטל השבחה 

   65,000$ יהיה שווי לדונם לפני הפקעה 50%מאחר וצפויה הפקעה של 

אין . ה ולקבל תוצאה שונהניתן להניח תקופת הפשרה שונ( $ 43,312  )נוכח הסיכון (7% שנים בהוון 6נניח דחייה של 

  .)חשיבות לערך המספרי שיתקבל אלא לדרך

  :שינוי הריבית. ד

  .הרוכש רואה בחלקה כקרקע דחויה לתעשיה ומשרדים

  .גבוהה יותר תשואה מובטחת שיניב )פיננסי למשל(באפיק אחר האלטרנטיבות של הרוכש היא השקעה 

  ) שבתחשיב הקודם7%מעל (רקע  תשואה גבוהה יותר מהק"ידרוש"  ציבור המשקיעיםלכן

  .קרקע להפשרה עתידיתכתוצאה מכך יפחת שווי 

  :מטרת השאלה 
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  יכולת הצמדה לאינדקס מחירים

  בקיאות בסיסית במיסוי מקרקעין

  בדיקת בקיאות בחישוב ריבית דריבית בסיסי

  הבנת הכוחות הפועלים על קרקע ספקולטיבית
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  :2 ' פתוחה מסשאלה

  

  :פתרון מנחה

  :הקרקע כריקה ופנויהשווי . א

  .משקיפה לים ועליה מותרת הקמת מבנה מדורג: חטיבת הקרקע הינה ייחודית 

  .ד" יח60ד לדונם לכן מותרת בניית " יח12 של  בניהרת צפיפותתעל המגרש מו

  .ר" מ6,750 שהם 135% –זכויות הבניה העיקריות הינן ל 

    450=7.5*60 - כ שטח ממדים "סה. ד"ד ליח"ר ממ" מ7.5בנוסף תותר בניית שטחי שירות ובהם 

 7,200 =6750+450 –כ שטח דירות בפרויקט "סה
  120=7,200/60  שטח ממוצע לדירה 

  .אולם ניתן להשתמש בנסיגה למרפסות שמש' ומה דקלא תותר עליה לגג 

 .ר" מ2000 שהם 40%כ שטח מרפסות "סה. 10%' בקומה ד, 15% –'  בקומה ג15% - 'מרפסות בקומה ב
שטח ממוצע לדירה ( חדרים 5 ניתן להניח שדירה ממוצעת בפרויקט הינה דירת - יאת מספר החדרים בפרויקט למצ

  .ר" מ25 - לחלופין ניתן לחלק השטח הדירתי הכולל ב) ר" מ120הינו 

 )  96,000$ר יקבל " מ25מי שיחשב לפי ( $ 100,000    שווי קרקע לדירה ממוצעת בפרויקט לפיכך יהיה
  . 6,000,000$   ד ללא מרכיב מרפסות השמש יהיה "ח י60 -שווי ל

  .לשם הפשטות לא יוחסה תוספת בפתרון מנחה זה) על גבעה מול הים(ראוי לייחס תוספת למיקום הנכס 

  .ר" מ2,000 –כ שטח מרספות כפי שחושב קודם "סה. ד יהיו מרפסות שמש גדולות+ג+לדירות בקומות ב

  .יםד"ר כולל ממ" מ4,270 - וכ) יםד"ללא ממ(ר " מ4,000ד הינו +ג+שטח הדירות בקומות ב

  .לפיכך שטח המרפסות הינו בממוצע כמחצית משטח הדירות בקומות אלה

במקרים מסויימים מרכיב הקרקע למרפסת עם נוף יכולה להגיע מעל (למרפסת שמש רחבה עם נוף לים תרומה גבוהה 

  ). משטח עיקרי50% -ל

  $400=0.4*$1000   ר עיקרי" למ משווי קרקע40%אם נניח תרומה של 

   $800,000=2000*$400          ולשטח המרפסות הכולל

  . 6,800,000$     בקרקע כולל מרפסות שמשכ שווי הזכויות"סה

ד ראויה הפחתה לגודל אולם בפרויקט ייחודי ומבוקש קיימים גם ייתרונות בגמישות המתכנון " יח60לפרויקט שבו 

  .מקזזת לפחות חלק מההפחתה לגודלבמתן צביון ייחודי ויוקרתי אשר 

אין חובה לאזכר בתשובה הפחתה לגודל או ( $ 6,460,000    5%נניח הפחתה לגודל בקיזוז יתרונות של 

  ).יתרונות לגודל

  :שווי זכויות החכירה של משפחת אלעזר. ב

  . למציאת שווי הבית הבנוימועטיםרלוונטים בשאלה נתונים 

  ).ר" מ800מגרש של + בית מגורים (יש למצוא תחילה את שווי הבעלות המלאה בנכס כדי למצוא שווי זכויות החכירה 

  .משווי דירות מגורים בבניה רוויה) בלית ברירה ובהעדר נתוני השוואה קרובים(ר זגישווי בית צמוד קרקע י

   100,000$  ר כפי שחושב לעיל" מ120ד בת "שווי קרקע ליח

   96,000$    טור נ"למ $ 800עלויות בניה לדירה לפי 

   49,000$          25%  יזמות

   38,000$  )לא חובה לאזכר מאחר ולא נדרש בשאלה(מ "מע

   283,000$      שווי דירה חדשה בסביבה
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  40%ר " מ300נתון כי מצבו הפיזי של הבית הינו טוב נניח מקדם פרטיות לבית עם חצר טבעית של 

  396,200$  ר" מ300על מגרש של + שווי דירה במצבה 
  

  54%   - הינו 5% שנה לפי מקדם הוון של 15 –כות החכירה ל ז

 0.54X396,000=$214,000      לפיכך שווי זכויות החכירה בבית הינם
  

  :הפיצוי המקסימלי שמשפחת חלוץ תהיה מוכנה לשלם. ג

  שנתייםנתון כי משפחת אלעזר עלולה לעכב את הפרויקט ב

 $6,460,000    )חושב קודם(שווי הקרקע כריקה ופנויה 
 $5,859,000   הוון5% בשנתיים לפי שווי הקרקע כדחויה

 $601,000            ההפרש
 $214,000   שנות העיכוב יאלצו חלוץ לשלם גם את שווי החכירה2בתום 

 $194,000            5%ששווים כיום לפי 
   הראויאלעזר יעכבו הפרויקט בשנתיים ובנוסף יקבלו את הפיצוי'  אם משפמשפחת חלוץלמקסימלי כ הפסד "סה

            $601,000+194,000=$795,000,  

  .בערכאותבהליכי פינוי החוכר חלוץ לשלם ויעדיפו להמשיך ' מעל לסכום זה לא יהיו מוכנים משפ

 .ל ובלבד שיהיו בטווח הסביר"נבחן יוכל כמובן לקבוע מקדמי שווי ואקוולנטים אחרים שונים מהנ
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  :3' פתוחה מסשאלה 

  

  :פתרון מנחה

  :לבדיקת שווי הנכסחלופות . א

מהשוכרים ד "שככנסות הבגישת היוון ה הנכס יחושב  שווי.במצבו כמבנה למלאכה ואחסנהשווי הנכס . 1

 שוויין של יתרת זכויות  לשווי המבנה יתווסף.השונים בנכס ובנוסף מפוטנציאל השכרת השטחים הפנויים

  .הבנייה במידה וישנן

,  בנייה בצד הריסת הבניין הקיים300% לפי או משרדיםע נקודתית למגורים "חלופת ייזום תב. 2

  .בהתחשב בתשלום היטל השבחה

  .שווי קרקע למשרדים יבחן בגישת החילוץ על בסיס נתוני שוק לשווי משרדים בנויים באזור

  :נכס במצבו הנוכחיתחשיב שווי ה.ב

  –שווי הנכס בגישת היוון הכנסות 

  .לחודש $ 10,462=  ר  "למ $ 4.5*    בנוי  ר" מ3,100  *  0.75:   הכנסות מהשוכרים

  .לחודש $ 3,487=  ר  "למ $ 4.5*  ר " מ3,100  *   0.25:  פוטנציאל להשכרת יתרת הנכס 

  .   1,569,300$ =  0.08)/ ' ח12*  לחודש 10,462: (שווי חלק הבנין המושכר 

  .   418,440$ =   0.1)/ ' ח12*  לחודש 3,487: (שווי חלק הבנין הפנוי 

  . 1,987,740$=   $  418,440+   $  1,569,300:  כ שווי הנכס"סה

  .ר" מ2,280=   בניה  120%) * שטח מגרש נטו(ר " מ1,900:  בדיקת ניצול יתרת זכויות בנייה

  . ולכן אין יתרת זכויות בנייה המוקנותגדול מזכויות הבנייה, ר" מ3,100  בהיתרניםישטח הבני 

  .)לא יופחתו נקודות למי שלא יפחית לגודל (  1,789,000$  =  0.9*   $  1,987,740:  הפחתה לגודל 

   1,800,000$ -שווי הנכס במצבו לפיכך כ

  : בניה%300ע לפי "נכס בחלופת הריסת הבניין הקיים וייזום תב שווי הבדיקת/תחשיב.ג

  – בנייה 300% לפי למסחר ומשרדיםע "לופת הריסת הבנין וייזום תבח

  . מנתוני השאלה כי בנייה למשרדים ומסחר אינה כדאיתוכחלהוניתן 

  .ר"מ $ 833=  רווח יזם 1.2/  1,000$:  ר בנוי"שווי מ

  .ר"למ $ 850  -עלות בנייה למשרדים ומסחר 

  .לפיכך אין יתרה לקרקע בחלופה זו

  

  – בנייה 300%לפי ע למגורים "וייזום תבין יחלופת הריסת הבנ

  .ר לבנייה" מ5,700=   בנייה  300%  *  ר" מ1,900 –שטח מגרש נטו 

  .ד" יח57= ד "ר ליח" מ100/ ר " מ5,700

  . 1,140,000$=  ד "קרקע ליח $ 20,000*  ד  " יח57קרקע ל 

  . ע"היטל השבחה בגין ייזום התבולפיכך אין  $, מליון 1.8שווי הנכס במצבו כ , החלופה אינה כדאית 

  

  . דולר1,800,000 -כ ושווי הנכס הקיימיםהמבנים השימוש המיטבי בנכס הינו .ד

  

  :מטרת השאלה

בצד פוטנצייאל לבנייה , כלס ברובובדיקת שימוש מיטבי בנכס הכולל חלקה עם בנין ישן מאו .1
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  .למגורים

התייחסות וניתוח השפעות של , ע החלות בחלקות סמוכות"בדיקה תכנונית של נכס בהתאם לתב .2

 .ע"י תב"הפקעה מתוכננת שלא מומשה עפ

 .חישוב שווי בנין בגישת היוון הכנסות .3

 .בדיקת קיומן של יתרת זכויות בנייה לא מנוצלות בבנין קיים .4

 ).ללא צורך בתחשיב כולל של החלופה(י נתוני שוק "פסילת חלופות אשר אינן כדאיות עפ .5

 

  :ניקוד

  'סעיף א

  4  ת רלוונטיות לבדיקת שווי הנכסוחלופ פרוט

  ' סעיף ב

  8      ו הנוכחיחישוב שווי הנכס במצב

  ' סעיף ג

    4  ע למשרדים או מגורים"וייזום תבשווי הנכס בחלופת 

  ' סעיף ד

  2     המיטבי ושווי הנכסקביעת השימוש 

  2        התרשמות כללית
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  :4' שאלה פתוחה מס
  

  :פתרון מנחה

   חישוב לדונם בניצול מלוא התכסית בקומת המסחר-' דרך פתרון א

  

  ) נקודות6(במגרש מספר מקומות החניה הנדרשים   .א

        שטחים עיקריים לדונם

   45.8% = 55% / 1.2  בקומת קרקע  השטח העיקרי%

 ר"מ X 45.8% = 458 1,000 שטח עיקרי למסחר

   114.2% = 160% - 45.8%  בקומות עליונות  השטח העיקרי%

 ר"מ X 114.2% = 1,142 1,000  שטח עיקרי לתעשיה עתירת ידע
  

    
  נם הנדרשים לפני חפיפהמקומות חניה לדו

 משאית  רכב פרטי שטח עיקרי שימוש
 0.9=458/500 15.3= 458/30 458 מסחר

 2.3=1,142/500 28.5=1,142/40 1,142 תעשיה עתירת ידע

1,60043.83.2 כ"סה
 

  י תקן כולל חפיפה"מקומות חניה לדונם הנדרשים עפ

  כ נדרש"סה  חפיפה שימוש

 משאית טירכב פר ערב צהריים בוקר 

 15.3X80%=12.2 15.3X100%=15.3 15.3X10%=1.5   0.9 מסחר

 28.5X100%=28.5 28.5X70%=20.0 28.5X10%=2.9   2.3 תעשיה עתירת ידע
 3.2 40.8 4.4 35.3 40.8  כ מקומות"סה

  
 כ מקומות חניה הנדרשים במגרש"סה

 X 40.8 = 204 5  רכב פרטי
 X 3.2 = 16 5  משאית 

  

  ) נקודות5(ל מרתפי החניה הנדרשים במגרש שטחם ש. ב

 שטחי חניה הנדרשים לדונם

 שטח נדרש מקומות' מס שטח למקום סוג חניה

 40.8X25=1,020 40.8 25 רכב פרטי

 3.2X40=128 3.2 40 משאית
 1,148=1,020+128 כ שטח נדרש לחניה עילית לדונם מגרש"סה

1,000 שטח עילי פנוי לדונם מגרש - 550=450 

 128 מתוכם שטח לחניית משאיות לדונם מגרש

 322=450-128 יתרת שטח לחניית רכב פרטי לדונם מגרש

מקומות עיליים לחניית רכב פרטי לדונם מגרש' מס  322/25=12.8 

מקומות תת קרקעיים נדרשים לדונם מגרש' מס  40.8-12.9=27.9 
 27.9X35=976.5  לדונם מגרשנדרשיםשטחי מרתף חניה ה

976.5X5=4,882  שטחם של מרתפי החניה הנדרשים במגרשכ"סה
  

  

  ) נקודות7(שווי הזכויות במגרש . ג
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        קומת קרקע לדונם

ר"מ = X 45.8% 1,000  שטח עיקרי   458   

ר"מ = X 20% 458 שטחי שירות   92   

   X 0.3 + 458  =   486 92  יחידות אקוויוולנטיות

 $ X540 = 262,440 486 שווי מרכיב הקרקע בקומת קרקע

        

        קומות עליונות לדונם

ר"מ = X 114.2% 1,000 שטח עיקרי   1,142   

ר"מ = X 20% 1,142 שטחי שירות   228   

   X 0.3 + 1,142  = 1,210 228  יחידות  אקוויוולנטיות

 $ X 280  = 338,800 1,210 שווי מרכיב הקרקע בקומות עליונות

        

        מקומות חניה לדונם

 $ X 1,500 / 1.1  = 17,600 12.9  תרומת ההכנסות מחניה פתוחה

 $ X 4,000 / 1.1  = 101,450 27.9  תרומת ההכנסות מחניה תת קרקעית

 $ X 300  = (292,800) 976 בהפחתת עלות בניית מרתף החניה

 $ 427,490      כ שווי קרקע לדונם"סה

 $ X 5  = 2,137,000 427,490 )במעוגל(ת במגרש כ שווי הזכויו"סה

  

  

  

  

   חישוב למגרש בניצול שטחים שווים בכל הקומות-' דרך פתרון ב

  

  ) נקודות6(מספר מקומות החניה הנדרשים במגרש . א

        שטחים עיקריים 

   40% =     בקומת קרקע  השטח העיקרי%

 ר"מ X 40% = 2,000 5,000 שטח עיקרי למסחר

   120% = 160% - 40%  בקומות עליונות טח העיקרי הש%

 ר"מ X 120% = 6,000 5,000  שטח עיקרי לתעשיה עתירת ידע
  

  מקומות חניה הנדרשים לפני חפיפה

 משאית  רכב פרטי שטח עיקרי שימוש
 4.0=2,000/500 66.7= 2,000/30 2,000 מסחר

 12.0=6,000/500 150.0=6,000/40 6,000 תעשיה עתירת ידע

8,000216.716.0 כ"סה
 

  י תקן כולל חפיפה"מקומות חניה הנדרשים עפ

  כ נדרש"סה  חפיפה שימוש

 משאית רכב פרטי ערב צהריים בוקר 

 66.7X80%=53.4 66.7X100%=66.7 66.7X10%=6.7   4.0 מסחר

 150.0X100%=150.0 150.0X70%=105.0 150.0X10%=15.0   12.0 תעשיה עתירת ידע
 16.0 204.0 21.7 171.7 203.4  מותכ מקו"סה

  
 כ מקומות חניה הנדרשים במגרש"סה

 204  רכב פרטי
 16  משאית 
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  ) נקודות5(שטחם של מרתפי החניה הנדרשים במגרש . ב

 שטחי חניה הנדרשים לדונם

 שטח נדרש מקומות' מס שטח למקום סוג חניה

 204X25=5,100 204 25 רכב פרטי

 16X40=640 16 40 משאית
 5,740=5,100+640 כ שטח נדרש לחניה עילית"סה

5,000 שטח עילי פנוי  - 2,400=2,600 

 640 מתוכם שטח לחניית משאיות

 1,960=2,600-640 יתרת שטח לחניית רכב פרטי

מקומות עיליים לחניית רכב פרטי' מס  1, 960/25=78 

מקומות תת קרקעיים נדרשים' מס  204-78=126 
  

של מרתפי החניה הנדרשים בנכסכ שטחם "סה  126X35=4,410
  

  

  

  ) נקודות7(שווי הזכויות במגרש . ג

        קומת קרקע 

ר"מ = X 40% 5,000  שטח עיקרי   2,000   

ר"מ = X 20% 2,000  שטחי שירות   400   

   X 0.3 + 2,000  =   2,120 400  יחידות אקוויוולנטיות

 $ X540 = 1,144,800 2,120   שווי מרכיב הקרקע בקומת קרקע

        

        קומות עליונות 

ר"מ = X 120% 5,000 שטח עיקרי   6,000   

ר"מ = X 20% 6,000 שטחי שירות   1,200   

   X 0.3 + 6,000  = 6,360 1,200  יחידות  אקוויוולנטיות

 $ X 280  = 1,780,800 6,360 שווי מרכיב הקרקע בקומות עליונות

        

        מקומות חניה 

 $ X 1,500 / 1.1  = 106,364 78  תרומת ההכנסות מחניה פתוחה

 $ X 4,000 / 1.1  = 458,182 126  תרומת ההכנסות מחניה תת קרקעית

 $ X 300  = (1,323,000) 4,410 בהפחתת עלות בניית מרתפי החניה

        

 $ X 5  = 2,167,000 427,490 )במעוגל(כ שווי הזכויות במגרש "סה

  

   חישוב למגרש בניצול מלוא התכסית בקומת המסחר-' דרך פתרון ג

  

  ) נקודות6(מספר מקומות החניה הנדרשים במגרש . א

        שטחים עיקריים 

   45.83% = 55% / 1.2  בקומת קרקע  השטח העיקרי%

 ר"מ X 45.83% = 2,292 5,000 שטח עיקרי למסחר

   114.17% = 160% - 45.83%  ליונותבקומות ע  השטח העיקרי%

 ר"מ X 114.17% = 5,708 5,000  שטח עיקרי לתעשיה עתירת ידע
  

    
  מקומות חניה הנדרשים לפני חפיפה

 משאית  רכב פרטי שטח עיקרי שימוש
 4.6=292/500 ,2 76.4= 292/30 ,2 2,292 מסחר

 11.4=708/500 ,5 142.7=708/40 ,5 5,708 תעשיה עתירת ידע
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8,000219.116.0 כ"סה
 

  י תקן כולל חפיפה"מקומות חניה הנדרשים עפ

  כ נדרש"סה  חפיפה שימוש

 משאית רכב פרטי ערב צהריים בוקר 

 76.4X80%=61.1 76.4X100%=76.4 76.4X10%=7.6   4.6 מסחר

 142.7X100%=142.7 142.7X70%=99.9 142.7X10%=14.2   11.4 תעשיה עתירת ידע
 16.0 204.0 21.8 176.3 203.8  כ מקומות"סה

  
 כ מקומות חניה הנדרשים במגרש"סה

 204  רכב פרטי
 16  משאית 

  

  

  ) נקודות5(שטחם של מרתפי החניה הנדרשים במגרש . ב

 שטחי חניה הנדרשים לדונם

 שטח נדרש מקומות' מס שטח למקום סוג חניה

 204X25=5,100 204 25 רכב פרטי

 16X40=640 16 40 משאית
 5,740=5,100+640 כ שטח נדרש לחניה עילית"סה

5,000 שטח עילי פנוי  - 2,750=2,250 

 640 מתוכם שטח לחניית משאיות

 1,610=2,250-640 יתרת שטח לחניית רכב פרטי

מקומות עיליים לחניית רכב פרטי' מס  1,610/25=64 

מקומות תת קרקעיים נדרשים' מס  204-64=140 
  

תפי החניה הנדרשים בנכסכ שטחם של מר"סה  140X35=4,900
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  ) נקודות7(שווי הזכויות במגרש . ג

        קומת קרקע 

ר"מ = X 45.83% 5,000  שטח עיקרי   2,292   

ר"מ = X 20% 2,292  שטחי שירות   458   

   X 0.3 + 2,292  =   2,429 458  יחידות אקוויוולנטיות

 $ X540 = 1,311,660 2,429 שווי מרכיב הקרקע בקומת קרקע

        

        קומות עליונות 

ר"מ = X 114.17% 5,000 שטח עיקרי   5,708   

ר"מ = X 20% 5,708 שטחי שירות   1,142   

   X 0.3 + 5,708  = 6,051 1,142  יחידות  אקוויוולנטיות

 $ X 280  = 1,694,280 6,051 שווי מרכיב הקרקע בקומות עליונות

        

        מקומות חניה 

 $ X 1,500 / 1.1  = 87,273 64  תרומת ההכנסות מחניה פתוחה

 $ X 4,000 / 1.1  = 509,091 140  תרומת ההכנסות מחניה תת קרקעית

 $ X 300  = (1,470,000) 4,900 בהפחתת עלות בניית מרתף החניה

        

 $ X 5  = 2,132,000 427,490 )במעוגל(כ שווי הזכויות במגרש "סה

  
  

  

  

  :מטרת השאלה

 .ובניית מודל תכנוני לבניין, כולל דרישות החניה, ניתוח המצב התכנוני .1

 .כחלק מהערכת שווי הנכס, בניכוי ההכנסות ממכירתה, התחשבות בעלויות הקמת החנייה .2

  

 

  :ניקוד

  'סעיף א

  6            מספר מקומות החניה הנדרשים

  

  ' סעיף ב

  5          הנדרששטחו של החניון התת קרקעי 

  

  ' סעיף ג

  7              שווי הזכויות במגרש

  

  2                התרשמות כללית

  


