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ישראל נת� �מדי
�המשפטים�משרד

ות עי דות�המקצו חי �מנהלת�הי
ן �המקרקעי �מועצת�שמאי

ב שומה"נושא בחינה בה�, לוחות  והשימוש  "עריכת� 
התשס"ט באב  ז"ו 

ביולי 30  2007

הבחינה(  �שעות: מש )שלוש 

: לנבח הנחיות
. שאלות ועלי� להשיב על כול 5הבחינה כוללת.א

ש.ב . נקודות60 ציו  עובר הינו�נקבע עבורה ליד כל שאלה מצוי  הניקוד

כאשר. עלי� לפרט את דרכי הפיתרו  והחישובי� וללוות את התשובות בהסברי� מתאימי�.ג

תשובה ללא הצגת החישובי�. את בחירת�נמק בקצרה, עלי� לבחור בי  מספר אפשרויות

.לא תזוכה בניקוד

.בסו- תקופה תשלומי�/להפקדותהכוונה, אחרתבמפורש צ+ַי בכל מקו� שלא!לב�שי.ד

ל, אחרת במפורש צ+ַי בכל מקו� שלא!לב�שי.ה .אפקטיבית שנתיתריבית הכוונה

.נא הקפד על כתיבת התשובות בצורה קריאה וברורה.ו

.אי  להשתמש בחומר עזר למעט מחשבו  פיננסי ולוחות שומה.ז

.מחברת הבחינהשלהיש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטי� האישיי� על גבי הכריכ.ח

שלא  ואת המדבקה ע� ש� הכריכהת המדבקה ללא ש� הנבח  יש להדביק בצד הימני

.הנבח  בצד השמאלי

מס.ט .השולח  בו אתה יושב בצד ימי  של המחברת' נא לרשו� את

. להוסי- פרטי� נוספי� על גבי הכריכהאי .י

 !!!החלצהב
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) נקודות02כ"סה(1' שאלה מס

: נית� לשל� עבור מוצר בשתי אפשרויות)א)נקודות7(

א של�' אפשרות .10% במזומ� בהנחה

ב ).כאשר התשלו� ראשו� מבוצע במזומ�( תשלומי� חודשיי� שווי��10ב�' אפשרות

ב המגולמתהאפקטיבית השנתיתהריבית מהי ?'באפשרות

 המוחזרת,בריבית קבועה, והיתרה במימו� של משכנתא40%עצמי של נכס נרכש ע� הו�)ב)נקודות7(

 בנכסהמשמש להשקעה המחיר הכולל של ההו�. שני�25בתשלומי� חודשיי� שווי� במש'

3%הינה, שני�25בהשקעה למש', הריבית האלטרנטיבית על ההו� העצמי. לשנה9% הוא

?משכנתאה המשולמת עלהשנתית האפקטיביתמהי הריבית. לשנה

:לתשובה הנכונההקרובה ביותר הריבית את מבי� האפשרויות הבאות בחר

דר' הפתרוצגה� 13.00%, 12.54% 6.00%,5.86% ל את .שבחרתריבית� המביאה

של)ג)נקודות6( : באחת מהאפשרויות הבאותהשיגוליכולתווב$ 200,000קבל� זקוק בדחיפות לסכו�

א ל�' אפשרות האחדלהציע 7 תשלו� שהיה מיועד להיות משול� בעודמת הקדותדיר מקוני

של, חודשי� .9% תמורת הנחה

ב של, חודשי�7 למש' איתלקחת הלוואה בנק�' אפשרות . 15%בריבית שנתית אפקטיבית

? הקבל�עבוראיזו אפשרות זולה יותר

) נקודות20כ"סה(2' שאלה מס

יצ5לפני אפקטיבית בריבית שנתית, האחת צמודת דולר�שתי תכניות חסכו�חק שני� פתח

בריבית שנתית, השניה צמודת מדד. כאשר ג� הקר� וג� הריבית צמודי� לדולר4%של 

יצחק הפקיד בכל תכנית. כאשר ג� הקר� וג� הריבית צמודי� למדד6%של אפקטיבית 

:� הבאי� שערי הדולר והמדדינתוני�. בתחילת כל חודש/ 1,000

 במועד סיו� החסכו� במועד פתיחת החסכו�
$\/$3.9960\/4.8617 שער הדולר

 110.2 105.6 מדד המחירי�

. לאור' כל תקופת החיסכו�בקצב חודשי קבועהנח כי שער הדולר ומדד המחירי� השתנו

. האחוזֵמִאיותערו' את חישוב' בדיוק של

?טבר בתכנית צמודת הדולרמה הסכו� בשקלי� שהצ)א)נקודות10(

?מה הסכו� בשקלי� שהצטבר בתכנית צמודת המדד)ב)נקודות10(
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) נקודות18כ"סה(3' שאלה מס

הריבית השנתית האפקטיבית. שני� בריבית משתנה3 למש' בנק מציע שני מסלולי חיסכו�

שנהבו ביחס לשנה הראשונה�50%בבשנה השניההעלת והיא3% הינה בשנה הראשונה

:ביחס לשנה השניה �50%בהשלישית 

א :'מסלול

של� .בתחילת כל חודש בשנה הראשונה/ 999.99 הפקדה

של� .בתחילת כל חודש בשנה השניה/ 666.66 הפקדה

של� .בתחילת כל חודש בשנה השלישית/ 444.44 הפקדה

ב :'מסלול

. שני�3במש'ת כל חודש בתחיל הפקדות חודשיות שוות�

א)א)נקודות8( '?מהו הסכו� שיצטבר לזכות החוס' בתו� החיסכו� במסלול

בתהחודשיהפקדההימה)ב)נקודות10( ש' שעל החוס' להפקיד במסלול צבריכדי לצבור סכו� זהה לסכו�

א '?במסלול

) נקודות20כ"סה(4' שאלה מס

של"מ4,500משרדי� בשטח של וללהכנכס משקיע רכש שווי.ר"מ\1,000$ר לפי מחיר

. שנה45ו הינושלהצפויי�החיי� הכלכלי משווי הנכס ואור' 2/3מרכיב המבנה הינו 

 הוצאות התפעול. ממחיר הרכישה9.6%הינ� התקבולי� השנתיי� הצפויי� מהשכרת הנכס

על. מהתקבולי�9%השנתיות הינ� ריבית( תשואהבנכס השקעתו המשקיע מצפה לקבל

.)עבור מרכיב המבנה בלבד(לקר� צבירהבסו5 כל שנה לאחר הפרשה, נטו8%של)שנתית

? של המבנהי�החיי� הכלכלימה הסכו� שיצטבר בקר� הצבירה בתו�)א)נקודות2(

?בקר� הצבירההשנתית מהי הריבית)ב)נקודות10(

? יופרשו בכל שנה לקר� הצבירהבנכסההשקעה מס' כל כמה אחוזי�)ג)נקודות4(

?יופרשו בכל שנה לקר� הצבירההצפויי� כמה אחוזי� מהתקבולי� השנתיי�)ד)נקודות4(
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) נקודות22כ"סה(5' שאלה מס

של"יז� נדל ושיל�) נלוותהעלויותהלככולל(�900,000$ מתחיל רכש מגרש לבניה במחיר

הי, במזומ�50% בכאשר ריבית שנתית בתוספת שווי� חודשיי� תשלומי��9תרה תשול�

ו.4%אפקטיבית של  לההשקעה במגרש תמומ� כולה מההו� העצמי של היז� כל אילו המימו�

השאר  פנה אלי' כדי שתבדוק עבורו את היז�. פרויקט יגיע מהלואה בנקאיתהוצאות

מחירי הדירות ועלויות, ות הבניהקת זכוייבדמ.י�הצפויהרווחי� ותחווה דעת' על הפרויקט 

ל', הפרויקט והשיווק של הניהול, ההקמה :הבאי�נתוני�ההתבררו

דירת גג בשטח+ר כל אחת"מ125של ברוטו דירות בשטח8:זכויות בניה

.ר"מ200של ברוטו 

.400,000$גגהדירת,250,000$דירה רגילה: הדירותמחירי

.שנתיי�:מש' הפרויקט

בסו5, בתשלומי� חודשיי� שווי� ישולמו למתכנני�42,000$:עלויות תכנו�

. חצי השנה הראשונהבמש', כל חודש

חצי שנה לאחר תחילת,בתשלו� אחדלעיריה ישולמו90,000$:רישוי ואגרותעלויות

.הפרויקט

הבנ,ר"מ\650$מחיר ממוצע של לפי יחושבו:עלויות בניה יהישולמו לחברת

בתחילת,מהרבעו� השלישיהחל, שווי� רבעוניי�תשלומי��6ב

.רבעו�כל 

, במקביל לקצב מכירת הדירותיוצאו, חיר הדירותממ5%:ניהול ושיווקהוצאות

. דירותו בו נמכרבתחילת כל רבעו�

של, החל מהרבעו� הרביעי:מכירת הדירות כאשר, דירות רגילות לרבעו�2בקצב

ת הדירכל מכירתמהתקבולי�. מכר ברבעו� השמינידירת הגג

בוהיתקבלו בסו5 .הנמכרהיא רבעו�

. לשנה�4% הו� עצמיל:שיעורי היוו�

. לשנה�8%שארהכלל

:מועד תחילת הפרויקט הוא יו� רכישת המגרששההנחב

?מהו הרווח הנקי הצפוי בפרויקט)א)נקודות16(

ס' כל ההשקעות בפרויקטמהי התשואה)ב)נקודות3( ?השנתית הנקיה הצפויה על

?מהי התשואה השנתית הנקיה הצפויה ליז� על ההו� העצמי שהשקיע בפרויקט)ג)נקודות3(


