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ישראל נת מדי
המשפטיםמשרד

ות עי המקצו דות חי הי מנהלת
ן המקרקעי שמאי מועצת

  

  "חוקים ופקודות"נושא בחינה ב

  ז"ה באדר התשס"כ

   7200  במרץ15

  )ארבע שעות:משך הבחינה(

  
  :)ההנחיות מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנים ולנבחנות כאחד( הנחיות

  .ללא כל חומר נוסף, המבחן בספרי חוק פתוחים  .א

 .כל השאלותעליך להשיב על   .ב

אם ,  ציין אסמכתאות אחרות. אין צורך להעתיקם–הפנה לסעיפי חוק רלבנטיים   .ג

  .ידועות לך כאלה

 20 אשר הציון בגינה הוא ,3פרט לשאלה )  נקודות16(הניקוד לכל השאלות זהה   .ד

  .נקודות

 . נקודות60 –ציון עובר   .ה

מחברת  של הת הפרטים האישיים על גבי הכריכיש להקפיד להדביק את מדבקו  .ו

 ואת הכריכהת המדבקה ללא שם הנבחן יש להדביק בצד הימני של  א.הבחינה

 .המדבקה עם שם הנבחן בצד השמאלי

  .השולחן בו אתה יושב בצד ימין של המחברת' נא לרשום את מס  .ז

 .אין להוסיף פרטים נוספים על גבי הכריכה  .ח
  

  !!! ה         ח         ל            צ          ה          ב 
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   1שאלה 

  ' חלק א

כמו גם , זכויותיו של מיכאל.  דירות12של חלקה עליה נבנה בית  ובו , מיכאל  הנו בעלים במשותף

אך טרם הספיק לרשום אותו כבית , אשר בנה את הבניין, הנם מכוח ירושה של סבו, של יתר הבעלים

  . משותף

הנח כי . שנים עשר הבעלים המשותפים על פי החלוקה שקבע הסב בצוואתוי  "הדירות מוחזקות ע

  .הדירות שוות בגודלן ואף הבעלות מתחלקת שווה בשווה

כבית , י רישום הבית"ע, יחד עם עוד ארבעה בעלים נוספים ביקש להסדיר נושא הרישום, מיכאל

  .של דירתו, כבעלים יחיד, משותף ורישום כל אחד מהבעלים

לא , לחוק המקרקעין) א (143' ים הנותרים סירבו לשתף פעולה וטענו כי על פי הוראות סשבעת הבעל

הינו פחות , ניתן לרשום הבית כבית משותף שכן חלקם  של מיכאל ויתר הבעלים שהצטרפו אליו

  .ממחצית שטח הרצפה של כל הדירות בבית

רישום את ,על פניה ,ונעת המ,  כיצד ניתן להתגבר על הוראה זו בחוק:מיכאל פנה אליך בשאלה

  ?הבית בפנקס הבתים המשותפים

  ) נקודות8(

  

  ' חלק ב

  .אליה יוצמדו בעתיד גינה וחניה היחידות בבנין, איילת ביקשה לרכוש דירה בבניה

הנו ברחוב ממול , כי אין יותר גינות וחניות בבניין וכי פתרון החניה של יתר הדירות,הנח כאמור 

  .הבניין

  .ת ואיילת הנה הרוכשת האחרונהבבניין שש דירו

תוך (כ הקבלן יראה לו "עמד על כך כי ב, הידוע כקפדן ויסודי מעין כמוהו, ד אליו פנתה איילת"עוה

את החלק בחוזי הרכישה של הרוכשים שקדמו ) שמירת סודיות שמות הרוכשים ומחיר הרכישה

מכר את הגינה והחניה המיועדות הנח כי הקבלן לא . הנוגע לרישום הזכויות, )על נספחיהם(לאיילת 

  ?ל"ד לערוך בדיקה זו למרות ההנחה הנ"מדוע לדעתך ביקש עוה. לרוכש אחר, לאיילת

  ) נקודות8(

  
  

  2שאלה 

  'חלק א

הואיל והקרקע . ראובן ביקש לרכוש משמעון דירה המצויה בבניין אשר טרם נרשם כבית משותף

י וכן יש ברשותו אישור זכויות .מ.זה חכירה עם מלשמעון חו, י.מ.עליה  הוקם הבניין הנה בניהול מ

לפיו שמעון הוא בעל הזכויות בדירה כשהיא נקיה מכל , אשר בנתה את הבניין, של החברה המשכנת

  .שעבוד או חוב

ד שערך את " שנה רכשו הוריו דירה במצב רישומי דומה ואז הסביר להם עוה15ראובן זכר כי לפני 

להגנה , ם הערת אזהרה לטובת ההורים וכי יש בטוחה חלופית מסוימתכי לא ניתן לרשו, חוזה המכר

  .מפני עיקולים אפשריים וסיכונים נוספים
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אם ירכוש , הסביר לו כי אכן רצוי לבצע מהלך כזה להבטחת זכויות ראובן, ד אליו פנה ראובן"עוה

  ?ד"בטוחה אליה התכוונו ראובן ועוהמה ה. את הדירה

  ) נקודות8(

  

  'חלק ב

אשר כלולה בתכנית אשר אושרה לאחרונה ואשר גרמה לפגיעה בשווי ,  הנו בעלים של חלקה,נועם

  .מטעם מועצת שמאי המקרקעין, קיבל לאחרונה רשיון שמאי, אחיו של נועם. החלקה

  

יעץ הפקיד מטעם הוועדה  , 1965 –ה " לחוק התכנון והבניה התשכ197' בעת הגשת התביעה על פי ס

  .ש בשירותיו של שמאי אחרלהשתמ, בתביעה לנועם

  ?מדוע לדעתך יעץ הפקיד לנועם לעשות כן

  ) נקודות8(

  

  3שאלה 

  '  חלק א

 מכרו בני 1.1.07ביום . 1.1.00חביבה ואהוד הנם הבעלים של דירת מגורים אשר נרכשה על ידם ביום 

  . דירה אחרת בפטור במס שבח1.1.00הנח כי בני הזוג לא מכרו מאז . הזוג את הדירה

  :ירה הושכרה כדלקמן הד
  .שלוש שנים ראשונות למטרת פעוטון  .א

  . למטרת מגורים-שלוש שנים הבאות   .ב

  .  בטרם המכירה למטרת משרד–שנה אחרונה   .ג

  .הנח כי לא נעשה שינוי פיזי בדירה

  ? זכאים לפטור מס שבח בנסיבות אלההאם חביבה ואהוד

  ) נקודות6(

  

  'חלק ב

נקבע כי חלקו של דני , אשר קיבל תוקף של פסק דין, במסגרת הסכם גירושין שנערך בין אפרת ודני

  .ש אפרת"יעבור ע") המגרש: "להלן(במקרקעין משותפים של בני הזוג 

. ח" ש800,000ח ושוויו נכון ליום פסק הדין היה " ש300,000י בני הזוג תמורת "נרכש ע) כולו(המגרש 

  .וך ומהוצאות מותרות לניכוי מנושא השערהתעלם

  .ח" ש800,000מכרה אפרת את המגרש תמורת , יום לאחר פסק הדין

  

  ?בגין רכישת חלקו של דני, י אפרת"מה מס הרכישה ששולם ע  .א

  )  נקודות4(

  ?ביצוע חישובים אלא עקרונות בלבד אין צורך ב. על איזה  סכום תשלם אפרת מס שבח  .ב

  ) נקודות4(
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  'חלק ג
במקום . אשר הופקעה כדין, ים של חלקת קרקע המיועדת לבניית יחידת דיור אחתשלמה הנו בעל

  .ללא כל פיצוי נלווה, הוצע לשלמה לקבל קרקע חלופית, פיצוי הפקעה בדרך של תשלום כספים

על פי הוראות , חווה דעתו כי למרות העובדה שהפקעה זו הנה פטורה ממס, ד אליו פנה שלמה"עוה

הרי לאור העובדה כי שלמה מסר , 1969 –ג "תשכ) שבח מכירה ורכישה(רקעין  לחוק מיסוי מק64' ס

עדיף לו לקבל , אלא למוכרה בעתיד הנראה לעין, לו שאיננו  מתכוון לבנות על החלקה החלופית

  .פיצוי כספי

  .שלמה פנה אליך כדי שתחווה דעתך בעניין

  ?מה תשובתך

  ) נקודות6(

  
  

  4שאלה 

  חלק א

  .1987בעלת הזכויות בחלקה בתחום העיר ירושלים וזאת החל משנת מ הנה "משכן דוד בע

  . אושרה תכנית המעלה את שווי החלקה1998 -ב

  .בדעת החברה להגיש תכנית משביחה נוספת

 - הציעה לה לשלם את ההיטל בגין אישור התכנית ב, איתה התייעצה החברה' שמאית מקרקעין א

, תשלם החברה היטל השבחה גבוה יותר, ם לא כןעוד בטרם אישור התכנית החדשה שכן א, 1998

, לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ) 5(4' לאחר אישור התכנית החדשה וזאת בשל הוראות ס

  .1965 –ה "התשכ

ייעץ לחברה ,  אליו פנתה החברה לייעוץ נוסף וזאת כדי לחסוך בהוצאות מימון מיותרות' שמאי ב

  . הצעד מיותר, ל פי המצב המשפטי הנכוןכשהוא טוען כי ע, שלא לעשות כן

  ?מי מהשמאים צדק

  ) נקודות8(

  

  'חלק ב

לפיה ידידיה ירכוש מיורם מגרש אשר עליו , פ"יורם וידידיה הגיעו ביניהם להסכמה עקרונית בע

  . חלה תכנית משביחה

ות יורם ביקש מידידיה לעכב חתימת החוזה שכן הוא צפה כי מדד המחירים לצרכן וגם מדד תשומ

יורם . אשר עתידים היו להתפרסם תוך ימים ספורים יהיו מדדים גבוהים יחסית, הבניה למגורים

מדד הבסיס לחישוב היטל , הסביר לידידיה כי אם החוזה ייחתם מיד לאחר פרסום המדדים

  .דבר שיפחית את הפרשי ההצמדה הצפויים, ההשבחה הצפוי יהיה גבוה יותר

  .נא חווה דעתך על טענה זו

  ) נקודות8(



  5

  

  5שאלה 

  '  חלק א

  ?אך טרם אושרה, ל פי תכנית שהפקידהאם יתכן בכלל מצב בו מוסד תכנון יאשר מתן היתר בניה ע

  ) נקודות8(

  

  ' חלק ב

בכל הנוגע לנושא הפיצוי על פי , שיש לשאלה מי הגיש לאישור  תכנית דרך, אם בכלל, מה ההשלכות

  .1965 –ה "התשכ,  לחוק התכנון והבניה197' ס

  ) נקודות8(

  

  6שאלה 

  '  חלק א

מוסך ומשרדי , עליה מצוי חניון, מ הנה דיירת מוגנת של חלקת קרקע בבאר שבע"מובילי הנגב בע

  .ההנהלה

, בסמוך לאישור התכנית. סומנו להרחבת דרך,  מהחלקה22%במסגרתה , על החלקה אושרה תכנית

  . הנח כי אין כל פגם בהליכי ההפקעה.הפקיעה הוועדה המקומית לתכנון ובניה את השטח האמור

  ?על פי נתונים אלה,  פיצויי הפקעההאם על הוועדה המקומית לשלם לחברה

  ) נקודות8(

  
  

  ' חלק ב

הנח כי אין כל פגם בהליכי . י שר האוצר"אשר הופקעה  ע, משה הנו בעלים של חלקת מקרקעין

  .ההפקעה

, שנוי במחלוקת והגיש תביעה על היתרהאת סכום הפיצוי שאיננו , בסמוך להפקעה, משה קיבל

  .הנח כי אכן יקבע לו פיצוי נוסף. לטענתו, המגיעה לו

שמאי המקרקעין  אשר ערך עבורו את חוות הדעת האיץ  במשה להגיש את תביעתו מוקדם ככל 

  .האפשר

משה השיב לשמאי כי הוא אינו זקוק לכסף בדחיפות ומבחינתו הואיל ואין חשש כי המדינה לא 

המצב הנוכחי לא מזיק לו שכן , ם את הפיצוי בסופו של ההליך והואיל וממילא הוא שונא סיכוןתשל

  .ממילא הפיצוי נושא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה והריבית הנה טובה

  

  ?מה לדעתך השיב השמאי למשה

  ) נקודות8(


