
1.

 

)1966לפני  (ממנה  הופקעו  כבר  בע בר   ,  ר"מ  800נתונה  ח לקת  קרקע  ב אזור  תעס וקה  בש טח   רשו ם  של  
 .ר"מ 450

ר  נוספי ם  משטחה  של"מ  150  לכביש  שקבעה  להפקע ה  ע"תבאושרה  בח לק  מהח לקה    1966בשנת  
 . ל"החלקה הנ

 ).כל שטח בנוי( מירביים 140%יעוד החלקה לתעשייה ומותרים לניצול 
 נקבע כי שטחה נטו של החלקה . שעיקרה חלוקה למגרשים,  נוספתע"תבאושרה  1969בשנת 
 .אין שינוי ביתר הוראות התכנון התקפות. ר"מ 650נשאר 
140%  -המרחיבה  את  ז כוי ות   הבני יה  הע יל יות  בחלקה  מ,    נ וספתע"תבאושרה  בח לקה    2004בשנת  

משטח  עיקר י  לשטחי   שרות  20%+  עיקרי    160%  -ל  )  שטחי  שרות+  שטחים  עיקר יים  (  מירביים
 . ומרחיבה את רשימת השימושים המותרים מתעשייה לתעסוקה

)1966משנת  (ר  שי יע ודם   "מ  150לגבי  ,  לפקודת  הקרקע ות  7-ו  5'  נתקבלה  הוד עה   לפי  ס  2006בשנת  
 .לדרך

 ):מ"לא כולל מע(ר מבונה ברוטו עילי במועדים השונים "נתונים ערכי השווי הממוצעים למ
  

  
 10%כמו  כן  הניח ו  שווי   דר ך  .    קר קעית  במיד ת  הצור ךהתתהניחו  כי  א ין  ע רך   נוס ף  לקר קע  לבנ ייה  

 .קרקע בסביבה
  

היטל  ההשב חה   ופי צוי י  ההפקע ה,  ב"התולחוק    197'  מהו  הצ יר וף  הנ כון   של   הפיצויים  הרא ויי ם  לפי   ס
 ?במועדים השונים -הראויים 

  
  2006 -ב             2004 -ב             1967 -ב        1966 -ב     

  19661967 20042006 
  600$  550$  100$  50$ר מבונה בממוצע"שווי למ

 
 17,280$ $                71,500 $                2,100 $           9,450.א
 11,520$ $                92,950 $                9,450 $           9,450.ב
  17,280$ $                71,500 $                2,100 $           1,050.ג
 11,520$ $                31,200 $                9,450 $           1,050.ד
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 :3-2נתונים לשאלות 
  

 .1960 משנת ע"תבדונם שיועדה לקרקע חקלאית על פי  1במרכז עיר במרכז הארץ נתונה חלקה בשטח
לפיה  על  החלק ה  שני  מגר שים  המיוע די ם  לבנ ייה  צמוד ת,  ע"תבפורסמה  למתן   תו קף     1.1.2003ביום  

 ).ר"מ 500א "כ(קרקע 
1,500,000ר  ל צמוד  הקרקע   הי ה  "מ  500מחיר  המכירה   של   מגרשים  בש טח  ,  באזור  הנ דון,  באותו  מו עד 

 .כולל פיתוח, ח"ש
 .ח"ש 150,000 היתהעלות הפיתוח למגרש 

  בו  הס יכו י  ל שי נוי  י יע וד  ב טוו ח  זמ ןבאיזור,    מגבול  הבנ ייה  ב עי רקילומטר  1  -במרחק  של  כ,  באותו  מועד 
 . ח לדונם"ש 250,000נמכרו חלקות ביעוד חקלאי בסך של , סביר הינו נמוך ביותר

  
 .כולל פיתוח, ח"ש 3,500,000  בסכום של 1.1.2005החלקה נמכרה ביום 

 .הנתונים המספריים אינם שנויים במחלוקת
 :להלן טבלת מדדים

 1.1.2006 1.1.2005 1.1.19741.1.2003 מדד ידוע ביום
 100.5103.2 0.003101.6)נקודות(מחירים לצרכן 

 103.4110.4 0.00395.8 )נקודות(בניה 

?1.1.2005מה סכום היטל ההשבחה שישלם המוכר ביום.2
 
.ח"ש 1,220,000 -פחות מ.א
.ח"ש 1,320,000 -ח ל"ש 1,220,000בין .ב
.ח"ש 1,350,000 -ח ל"ש 1,320,001בין .ג
.ח"ש 1,350,000 -יותר מ.ד

 
על  גובה  הי טל  ההשבחה  אר כו  כ שנ ה  והמוכר   שילם   היטל  הש בח ה  ביו ם"  שומה  האחרת"הליכי  ה.3

1.1.06. 
לעומת הסכום  שיש לם,  1.1.2006בכמה א חוז ים י היה גדו ל ס כו ם  היט ל ההשבחה שישלם המוכר ב יום  

 ?1.1.2005ביום 
 
.ישולם אותו סכום.א
%9.5  -כ.ב
%6.5   -כ.ג
%4.0  -כ.ד
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לצורך  מתן  ה טבות  על  פי   החוק  לעידוד'  א)  פ"איזו(  פ יתוח  כאיזור  תעשי יה  חד ש  ה מוגד ר  באיזור.4
 :מקובלים הערכים הבאים, השקעות הון

 .מערך זה 31%בעלי זכות להקצאת קרקע נדרשים לשלם . לדונם $ 50,000: ערך בסיסי לקרקע
 . לדונם $ 70,000: עלות ביצוע הפיתוח

 .לדונם $ 15,000  בעלי זכות להקצאה נדרשים להשתתפות בהוצאות הפיתוח בסך של
 מ בניםבאיזורכולל  פיתוח   חצר   המוכר ת  לצור ך  מתן  מע נקי  הש קעה  לבעלי  זכות  המקימים   ,  עלות  בנייה
 . ר"למ $ 350הינה , סטנדרטיים

  .24%שיעור המענק הניתן מההשקעה המוכרת הינו 
 .מ"הערכים אינם כוללים מע

ר  וב ו"מ  5,000של  מגרש   ב שט ח  קר קע  של  ,  ללא  רווח   ייז ום,  בגישת  העלות,  מ"מהו  הערך  ללא  מע
 ?ר במבנה סטנדרטי חדש לתעשייה"מ 2,000בנויים 

 1,025,000$.א
 992,250$.ב
 857,000$.ג
 684,500$.ד

 
 :7-5' נתונים לשאלות מס

  
4זכויות הבנ יי ה הי נן  לב ניין  מגורי ם  רווי  בן  .  'ר ויעוד ה מגו רים  ג"מ 600בבעלות  מר  זמיר  חל קה ש שט חה 

משטח  הדיר ות  40%לפיו  התמורה  ל זמי ר  הי נה   ,  מר  זמיר  התקשר   עם   יזם  בהסכם  קומבינציה.  קומות
 .כולל כמובן גם החלק היחסי ברכוש המשותף של דירות אלה, בבניין העתידי

מחצית  הדירות  בבניין(חדרים    4חדרים  ודירה  אחת  בת    3דירות  בנות    2סוכם  כי  חלקו  של  זמיר  יהיה  
 ).חדרים 4חדרים ומחציתן  3הינן דירות 
 .לדירה) מ"כולל מע( $ 115,000חדרים חדשות בסביבה הינו  2שווי דירות 
 .לדירה) מ"כולל מע( $ 160,000חדרים חדשות בסביבה הינו  3שווי דירות 
 .לדירה) מ"כולל מע( $ 200,000חדרים חדשות בסביבה הינו  4שווי דירות 

 1.2-1.25  :הקומבינציה/מקדם התמורה . 25%מרכיב היזמות הינו 

.מחסנים אשר יוצמדו לדירות 5כעת מציע היזם לזמיר לבנות קומת מרתף חלקית אשר בה .5
 ).מ"כולל מע( $ 7,000 -ר ברוטו והוא יימכר לרוכשי הדירות בכ"מ 9: שטח כל מחסן

 ).מ"לא כולל מע( $ 400: ר מרתף"עלות הבנייה למ
 ?מהו שיעור הקומבינציה הראוי בקומת המחסנים בלבד

19%-20%.א
24%-25%.ב
29%-31%.ג
39%-40%.ד
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הודיעה  ביתו  של  זמי ר  ב חגיגי ות  כי )  לבניין  ללא  המרתף (מיד  לאח ר  ה חתי מה  על   ה סכ ם  הקומבינ צי ה  .6
 .בדעתה להתחתן עם בחיר ליבה

פנה אל היזם בבקש ה לשנות את) אשר רצה לממן את חתונתה של ביתו ולעזור לה ברכישת דירה(זמיר 
 .כיום והיתרה תינתן כאחוז מהשטח הבנוי $ 250,000כך שהיזם ישלם במזומן , ההסכם

הקומבינציה  נשאר/מקדם  ה תמורה.  (במזומן  $  250,000שיעור  הקומבינ ציה  הר אוי   בכפוף  לתשלו ם  
 ).ללא שינוי

 ?הקומבינציה הראוי כעתמהו שיעור 

17%.א
21%.ב
25%.ג
29%.ד

 
ד"יח  15  -ד  לדונ ם  נטו  ל "יח  12  -אילו  הי תה  מתא שרת  כ יום   תכנ ית  המאפשרת  הגדלת  הצ פיפות  מ.7

כיצד  היה  מש פיע   הדב ר  ע ל  שיע ור  הקומבינ ציה,  ללא  ש ינוי  בשטח  הבנ וי,  לדונם  נטו  בח לקה  ש בנ דון 
 ?הראוי

 
 .38% - 39% -שיעור הקומבינציה היה יורד לכ.א
.ללא שינוי 40%שיעור הקומבינציה היה נותר .ב
 .41% - 42% -שיעור הקומבינציה היה עולה לכ.ג
 .50% -שיעור הקומבינציה היה עולה ל.ד

מגרש  זה  ממו קם  בפ אתי  ע יר   מרכזית  ונושק.  בבעלות  מר  נ יר  נ יצ ן  מגרש   ריק  המיועד  לתחנת  דלק.8
 . לכביש

הביצוע  ש ל  התו כנית  אמור   להתח יל   בא ופן.  קיימת  תוכנית   מ אושרת  להפי כת  הכ ביש   לעור ק  רא שי
 .ועתיד להימשך כחמש שנים) ימים' תוך מס(מיידי 

 :נתונים נוספים
 .בחודש/ל"ק 225הצפי הממוצע של מכירות התחנה הינו , נכון להיום, י ממצאי ספירות התנועה"עפ

ביחס  להיום  ולאח ר  השלמת   15%עתיד  לרדת  צ פי  המכ ירות  בשיעו ר  ,  תוך  כדי  ב יצוע  ה כביש  החד ש
 .ביחס להיום 30%ביצוע הכביש עתיד לגדול צפי המכירות בשיעור

 :קבועים ללא שינוי, נתונים נוספים
 . סולר 30%, בנזין 70%: יחס דלקים

 )ח"ש 4.6: $שער (ל לבנזין "ח ק"ש 578, ל לסולר"ח ק"ש 754  :מרווח שיווק נטו
 : עלות הקמה, )שנתי (11%: מקדם דחייה/שיעור היוון, מהמחזור 60%: הוצאות תפעול

  .20%: רווח יזמי $, 600,000
 ?ל"מהו שווי הקרקע לתחנת התדלוק על פי הנתונים הנ

 
. 650,000$ - 700,000.א
. 850,000$ - 900,000.ב
. 1,100,000$ - 1,150,000.ג
. 1,250,000$ - 1,300,000.ד
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 :10-9' נתונים לשאלות מס
  

 .דונם 20ששטחה הינו  72איתן הינו הבעלים של חלקה מספר
 .לדונם $ 3,500הינו ) כולל מערכות ההשקיה, שווי מחוברים בלבד(בחלקה מטעי גפן ששוויים החקלאי 

 המקומית  הינו  ח קלאי וא ולם לפנ י כש נה החלה הוועדה המקומי ת בהכנ תהמיתארייעוד החלקה בתכנ ית 
  א שר  משנה  א ת  י עוד   ה חלקה  וחלקות  ח קלאיות  נוספות  להרחבתמיתארתכנית  שינ וי  )  טרם  הופקדה(

 .אזור התעשייה הנמצא בסמוך
-לכ,  בשוק  החופשי,  האמירו  מחירי  קר קעות  חקלא יות  בתח ום  התכ ני ת,  נוכח  התכנ ית  המצויה  בהכ נה

 . לדונם $ 70,000
  50,000$נסחרות  לפי  ,  אשר  אינן  מצויות  בתח ום  התכ נית  ש בהכ נה,    כי  קרקעות  חקלא יות  ב סב יבהיצויין
 .לדונם

עקב(יזמה  הווע דה  המקומית  לתכ נון  ו לב ני יה  ,  המיתארבמקביל  להכ נתה  של  תכ נית  ,  לפני  כ חצי   שנה
.כמתקן  ביוב)  מחצית  מש טח  החלקה  (72דונם  מחלקה    10  המייעדת  ע"תב)  תקלות  ביוב  חמורות  באזור

 . יתרת החלקה נותרת ביעודה החקלאי
 .התכנית פורסמה למתן תוקף לפני כחודש והעירייה החלה בהליכי הפקעת מחצית החלקה

?72מהם פיצויי ההפקעה הראויים לבעלים בחלקה.9
 
. 135,000$.א
. 175,000$.ב
. 500,000$.ג
. 735,000$.ד

הוא  כי נס   ישי בה  עם  מנהל  מח לקת,  72כשנודע  ל גזב ר  העי רי יה   גובה  הפ יצו י  הרא וי  לבעל  חלקה  .10
 .במטרה לגבש פתרון תכנוני אחר ולהימנע מההוצאה על קופת העירייה, התכנון

 :הצעה לחתום על הסכם חכירה מיוחד כדלקמן 72לאחר שנועצו הציעו לבעל חלקה 
 .הקרקע לא תופקע ותישאר בבעלותו של איתן    -
שנים  ל חכ יר ת  זכו ת  הש ימוש  במתקני ם  98העירייה  תח תום  א יתו  על  ח וזה  חכירה  לתקו פה  של          -

 . הקרקעיים שתקים בחלקההתת
דונם  מהחלקה  אשר  לא  יפגע  10העירייה  תקים  על  חשבונה  מכון  ביוב  תת  קרקעי  בשטח  של          -

לכשתופשר,  על  שטח  מכון  הביוב  תתאפש ר  בעתיד(באפשרויות  הבנייה   העתידיות  לכל  מטרה  
 ).מבלי שקיום המכון יהווה מגבלה או מטרד כלשהו -בנייה   ,הקרקע

 ).מטע(העירייה לא תשלם פיצוי בגין הנזק למחוברים     -
 .עם מנגנון עדכון מוסכם, ר קרקע לשנה"למ $ 0.5העירייה תשלם דמי חכירה בסך     -
  

+בהשוואה  למצב   בו  הקר קע  הינה  חקלאית  עם  פוטנציא ל  ,  מהעיסקה  לא ית ן  התחשיבימהו  הר ווח   
 ?)שנתי 5%הניחו היוון לקרקע לפי (ערב אישור התכנית המפקיעה, מטע גפן מניב

. 0$.א
. 65,000$.ב
. 100,000$.ג
. 165,000$.ד
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  :12-11נתונים לשאלות 
  

  באז ור  ת עשיי ה  במרכז לתעשיההמיועד  ,  דונם  1מכונס  נכ סי ם  מ גרש  ששטחו    1990צפניה  רכ ש  בדצמב ר  
 . 240,000$במחיר של , הארץ

 . 12,000$: מס הרכישה ששילם צפניה בגין רכישתו זו
  א חרות  במתחם  באותה  התקו פהובעיסקאותמאחר  ,  מבחינתו"  מוצלחת"  היתה  ז ו  של  צפניה  עיסקה

 .לדונם $ 300,000נמכרו מגרשים דומים במחירים של 
כי  מחירי  מגרשים  דומים  1995  גדולה  עוד  יותר  כאשר   נוד ע  לו  בסוף   שנת  היתהשמחתו  של  צפניה  

 .לדונם $ 600,000 - עלו לבאיזורלתעשייה 
 ).באיזורמחיר זה תואם את המחירים ( $ 260,000מכר צפניה את המגרש במחיר של  2005בדצמבר 

 ).הניחו כי לצפניה לא היו השקעות נוספות בקרקע מעבר למחיר הרכישה ולמס הרכישה(
 ):לסוף כל שנה(להלן נתוני מדד ושער חליפין 
 שער החליפיןמדד המחירים לצרכן כלליהחודש
12/90216722.05 
12/91248932.3 
12/92270522.65 
12/93291792.95 
12/94325323.05 
12/95354353.1 
12/96382883.25 
12/97414663.55 
12/98440194.1 
12/99449954.15 
12/00459214.1 
12/01463964.25 
12/02494494.65 
12/03512514.4 
12/04513124.3 
12/05514414.65 

?ההפסד על כלל השקעתו של צפניה ביחס לאינדקס המחירים הכללי/מהו שיעור הרווח.11
 
5.0% -הפסד של כ.א
1.5% -הפסד של כ.ב
1.5% -כ  רווח של.ג
5.0% -כ  רווח של.ד
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מגרש  בשטח  של  ד ונם   אחד   בא זור   1995של  משקיע   אשר  רכ ש  ב סוף  שנ ת  ,  נכון  להי ום,  מהו  ההפס ד.12
ביחס  למשקי ע  זהי ר  א שר   הפ קי ד  א ת  כ ספו  בא ותה  התקו פה,  2005  ו מכר   א ותו  בסוף   שנת  התעשיה

בחישובים(?  3%ריבית  ש נתית  של  +  בתכנית  חסכו ן  חסרת  ס יכו ן  בתשו אה  קבועה   של  הצמדה   למדד  
 )התעלמו ממס הרכישה

 
.ח"ש 650,000.א
.ח"ש 1,450,000.ב
.ח"ש 2,000,000.ג
.ח"ש 2,400,000.ד

 :14-13נתונים לשאלות 
  

בעלי  משקי  ע זר   במושב  אור   העמק  תב עו  את  האגודה  ב טענה  כ י  הימנעות  המושב  מל הקצות  לה ם  מגר ש
 .בהרחבה גרמה להם נזק

התמנית  על  י די   ב ית  המש פט  כ די  ל אמוד  את  שוויה  הכ לכלי  ש ל  הזכו ת  למ גרש  ב הרחב ת  המושב  בשנ י
 .2005 -ו 1998: מועדים שונים
 .ר"מ 500: שטח מגרש

 .ר עיקרי"מ 220   :זכויות הבנייה במגרש
 .ר שירות"מ 20                                         

  
 :לפי טבלת מינהל מקרקעי ישראל הוא, מ"ללא מע, שווי מלא של זכויות הבעלות במגרש

  
 2005לשנת                                 1998לשנת 

 .ח"ש 750,000                            .ח"ש 500,000
  

 :עלויות פיתוח
 2005לשנת                                 1998לשנת 

 .ח"ש 110,000                              ח"ש 95,000
  

 :מ וכולל פיתוח"כולל מע, שווי השוק של זכות החכירה במגרש
 2005לשנת                                 1998לשנת 

 .ח"ש 950,000                             ח"ש 850,000

13.

 

?1998מהו שווי הזכות למגרש בהרחבה לשנת 

.ח"ש 230,000.א
.ח"ש 255,000.ב
.ח"ש 370,000.ג
.ח"ש 445,000.ד

14.

 

?2005מהו שווי הזכות בהרחבה לשנת 

.ח"ש 45,000.א
.ח"ש 145,000.ב
.ח"ש 370,000.ג
.ח"ש 445,000.ד
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שהינה  תכנית  איחוד  וחלוקה  להפשרת  ש טח   200/  לוח  שומה  לתכנית  מפירסמההוועדה  המקומית  .15
 .פורסמה למתן תוקף בימים אלה 200/תכנית מ. חקלאי

ערב  אי שור   תכני ת(שהיא  ח לקה  שיי עוד ה  הק ודם  ,  8  מח לקה  במושעדונם    8.16  מתיתיהובבעלות  מר  
 .היה חקלאי ) 200/מ

שווי  זכויותיו   במגרש   זה  כפי  שמופ יע.  במושע  הוקצ ו  זכ ויו ת  במגרש   לבנייה   רוויה  מתיתיהולמר  
 . 870,000$: בטבלת האיזון

שבה  נ כתב  כי  סך  היטל  ההשב חה ,    נ בהל   כ אשר   קיב ל  בדוא ר  ר שום   את  הודעת  השומהמתיתיהומר  
 .ח"ש 669,200הינו  200/למקרקעין שבבעלותו אשר מצוי בתחום תכנית מ

בבעלות;  שהינו  ה בע לים  ש ל  חלקה  אחר ת  בתחו ם  התכנית,  מר  מתתיהו  התקשר   לחבר ו  הטוב  הרצל
לקווי  10    'א  אר צית  מס "מרביתו  בתח ום  פר וזד ור   ח שמ ל  לפי  תמ.  דונם  9  -הרצל  פרדס  שש טחו   כ

ל  גם   בי יע ודה"אין  ח ולק  כי  שווי  הק רקע  הנ  .   1:20,000  מ"בקנ  1995אשר  אושרה  בש נת    -חשמל  
 .החקלאי נמוך ביחס לקרקעות צמודות

כפי  ש מופיע   בטבלת(  $  600,000מגרשים  ל בניי ה  צמודת   קרקע  ש שוויים  יחד     4להרצל  ה וקצ ו  
 .כתשלום איזון $ 50,000בנוסף יקבל הרצל ). האיזון

 ?מהו גובה היטל ההשבחה אשר אמור להופיע בהודעת השומה של הרצל

.ח"ש 421,350.א
.ח"ש 461,520.ב
.ח"ש 499,900.ג
.ח"ש 551,200.ד

 
חכרה,  ביתו של  אחד  מחברי המוש ב, אפרת. אושרה תוכנית הרחבה ב מושב  במרכז הא רץ  1996בשנת .16

 .1997בשנת ") המינהל"להלן (ממינהל מקרקעי ישראל , ר"מ 500אשר שטחו , 31את מגרש מספר 
 ).בשאלה זו ניתן להתעלם משטחי שירות. (ר עיקרי"מ 220: זכויות הבנייה במגרש

:ר מבו נה  ממוצע "באותה ע ת היה שוו י  מלא  למ,  על  פי  טבל ת ערכי  הקרקע  של מ ינהל מק רקעי  ישראל
 .מ"ח ללא מע"ש 2,000
  בהרחבותאיפשרהמינהל  .  ר  בלבד"מ  140ביקשה  לב נות   בית  בשטח  של  ,    אז  רווקהשהיתה,  אפרת

 . המושבים לשלם לפי היקף הבנייה בפועל
 .ר"מ X 140ח "ש X 66% X 2,000 1.17= ח "ש 216,216אפרת שילמה למינהל בגין המגרש

 .ח"ש 80,000: שילמה בגין פיתוח, בנוסף
 .ר נוספים"מ 60 -ביקשה אפרת להרחיב את ביתה ב, לאחר שמשפחתה התרחבה, 2002בשנת 

הוא)  לאחר  התח שב ות   בשו ליות(ר  בתו ספת  הבניי ה  "שווי  מלא  למ,  לפי  טבלת   המינהל  המעו דכנ ת
 .מ"ללא מע, ר"ח למ"ש 2,500

 ?מהו הסכום אותו נדרשה אפרת לשלם למינהל בגין תוספת הבנייה

.ח"ש 0.א
.ח"ש 54,405.ב
.ח"ש 115,830.ג
.ח"ש 159,705.ד
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 ).המתחם: להלן(נתון מתחם חקלאי הסמוך לשכונת מגורים המצויה בפאתי עיר בשפלת הארץ .17
בדבר  הפקעת  חלק  מהמתחם  וזאת  3'  הודעה  לפי  ס.  צ.ע.י  מ"פורסמה  ע  01/01/1991בתאריך  

 . בהתאם לפקודת הדרכים ומסילות הברזל ולצורך סלילת דרך ראשית
 . י תכנון מנדטורי לאזור חקלאי"כלולה במתחם ומיועדת עפ, 5000בגוש רישום  15חלקה 

 . לגידול ירקות, נכון למועד פרסום הודעת ההפקעה, משתמש בה, בעל החלקה, מר מנחם בן מרים
 . 'מ 145 ×' מ 145): בערך(דונם ומידותיה  21 -כ: שטחה הרשום של החלקה

מרחק  קווי   הבניין  מהצ יר .    הח לקהבמרכזוהיא  ע ובר ת  '  מ  50רוחבה  של  רצועת  הדרך   שהופק עה  היא  
 .'מ 100 -האמצעי של רצועת הדרך נקבע ל

נקבע  כי   בע קבות  ההפקעה  לא  נפגעה  א פשר ות  השימוש   החקלאי  ביתרת  ה חלקה  וני תן  לעבד  את
 . יתרת השטח משני צידי הרצועה

 .הדרך נסללה זמן קצר לאחר פרסום הודעת ההפקעה
 : שנערכו סביב המועד הקובע מתקבלת רמת המחירים כדלהלןמעיסקאות

 . 30,000$:  פרסום הודעת ההפקעהלפנישווי דונם בייעוד חקלאי הממוקם במתחם ולמועד שנתיים 
לאחרלמועד  ש נת יי ם  )  בתחום  קווי   הבני ין(שווי  דונ ם  ב ייעוד  חקלאי  הממ וקם   צמוד   לציד י  הד רך   

 . 7,500$: פרסום ההודעה
לא  יינ תן.  לא  קיים  שינוי  בשו ק  המקר קעי ן  במהל ך  ש לוש  שנים  לפני  ו אחרי  פרסום   הודע ת  ההפקעה

 .סעד מן הצדק
 ?מהו גובה הפיצוי הראוי שעל בעל החלקה לדרוש היום

 
.שנים 15מאחר וקיימת התיישנות לתביעה בחלוף , אין פיצויים.א
).למועד פרסום ההפקעה( $ 60,000.ב
).למועד פרסום ההפקעה( $ 370,000.ג
).למועד פרסום ההפקעה( $ 475,000.ד

18.

 

  משנתע"תבדונם  שיועדה  ל קרקע   חק לאית  ע ל  פי    1במרכז  עיר  במרכז  הא רץ   קי ימת  חלקה  בשטח  
1960. 
א"כ(  לפי ה  על  החלקה  שנ י  מגרשי  ב ניי ה  צמודת  קרקע   ע"תבפורסמה  למתן   תו קף     1.1.1974ביום  
 ).ר"מ 500

כולל,  י"ל  100,000ר  לצמוד   הקרקע   היה  "מ  500מגרש  ב שטח      מחיר  המכ יר ה  של,  באותו  מו עד
 .פיתוח

 .י"ל 10,000: עלות הפיתוח
 .י לדונם"ל 15,000נמכרו חלקות בייעוד חקלאי בסך של , במרחק כחצי קילומטר מגבול העיר

 .כולל פיתוח, ח"ש 3,500,000  בסכום של 1.1.2005החלקה נמכרה ביום 
 :להלן טבלת מדדים

  
 ?1.1.2005מה סכום היטל ההשבחה שישלם המוכר ביום 

 1.1.2006 1.1.2005 1.1.19741.1.2003 מדד ידוע ביום
 103.2 100.5 0.003101.6)נקודות(מחירים לצרכן 

 110.4 103.4 0.00395.8 )נקודות(בניה 

.ח"ש 1,245,000.א
.ח"ש 1,200,000 -ח ל"ש 500,000בין .ב
.ח"ש 100,000 -פחות מ.ג
.לא יחול היטל השבחה.ד
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 בשימושים,  קומות  מעל  קומה  מסח רית  2קיים  כיום  מב נה  בן       בחלק  היש ן  של  ע יר  ב מרכז  ה אר ץ.19
.הבנייה  בו צע ה  בס וף  ש נות  השלושים  של  ה מאה  הקודמת.  מלאכה  ומגורים ,  מעורבים  של  מס חר

בשטח    ',נחתם  חוז ה  לש כי רות  מ וגנ ת  ע ל  פי  ח וק   הגנת   הדי יר  לגב י  חל ק  מקומה  א  1976באמצע  ש נת  
 "). המושכר: "להלן(ר "מ 110של 

ח"ש  350דמי  הש כירות  המוגני ם  המש ולמ ים   ב פוע ל  כ יום  הינ ם  .  השימוש  למלא כה    בחוזה  הוגבל
 . בחודש

 :ידועים ומוסכמים הנתונים הבאים
השימוש  המיטב י  ש ל  המו שכר .  תכנית  בני ין  ע יר   החלה  בח לקה  מתירה  שימושים  למגורי ם  ולמס חר 

 .כיום הינו למגורים
  5$בבניינים  ישנים  דו מים  הי נם  '  דמי  השכיר ות  הרא ויים  בשוק  החו פשי  כ יום   למשרדים   בקו מה  א 

 .ר בחודש"למ
 .מ"לא כולל מע, ר"למ/  3,500$ר נסחרות לפי "מ 30 -חנויות בקומת הקרקע בשטח של כ 

1,500נסחרות  לפי   ,  בבתים  י שני ם'  ב-בדמי  מפתח  בקומ ות  א,  דירות  מגורי ם  בשטח  הדומה  למושכר
 . ר"מ/$

ר  בבניינים"מ  100  -אך  ידוע  שמשרדים  לא   משופצ ים  בשטח  ש ל  כ,  אין  נתונים  לגבי  אולמות  מלאכה
 .ר"למ $ 900נסחרים לפי , ישנים

 .ח"ש 4.65: שער הדולר
 .הדיירת מבקשת לעזוב את המושכר והוסכם כי בעל הבית יקנה את זכותה

 . קיים פער משמעותי בין הצדדים לגבי גובה דמי המפתח הראויים המגיעים לדיירת היוצאת
הראויים)  3/3(דמי  המפתח       ת  ע ל  מנת  לאמוד  את  גובה/ת  מוס כם/י  בי ת  המשפט   כ שמאי"מונית  ע 

 .לבעלת הזכויות בדמי המפתח במושכר
 ?לבעלת זכות הדיירות המוגנת)3/3(מהו גובה דמי המפתח הראויים

 
 83,001$ - $ 100,000.א
 60,001$ - $ 83,000.ב
 50,000$ - $ 60,000.ג
.כלל לא מגיעים לדיירת דמי מפתח.ד
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20.

 

 .ר"מ 1,000ששטחה הרשום  40נתונה חלקה מספר 
 .יעוד החלקה לתעשייה. ר משטחה"מ 250 שקבעה להפקעה ע"תבאושרה בחלקה  1966בשנת 
 )כל שטח בנוי( המירביים את זכויות הבנייה שצימצמה נוספת ע"תבאושרה בחלקה  1973בשנת 

 .הייעוד ורשימת השימושים נשארו ללא שינוי . 100% -ל 140% -מ
 .משטח הקרקע 20%תוספת שטחי שירות עיליים של  13' אושרה לפי ס 1999בשנת 
 . אושר בחלקה שינוי יעוד למשרדים וכן אושר לבנות מרתפים בהיקף המגרש 2004בשנת 

 .החנייה נקבעה על פי התקן הארצי וקיימת חובה לחנייה תת קרקעית בלבד
 :נתון

 . ר מבונה"למ $ 500: ר מבונה עילי ברוטו למשרדים"שווי מ
 .ר מבונה"למ $ 200: ר מבונה עילי ברוטו לתעשייה"שווי מ
 .20% של באקוויולנט: ר מבונה מרתף חנייה"שווי מ

הניחו  כי   המר תף  י יבנה.  ר  ל מקום"מ  35שטח  לחני יה  במר תף  לפי   .  לא  נד רשו ת  ח ניות  תפעולי ות
 .לצרכי חנייה בלבד

  ו כי  א ין  שינו י  בבעלויות  בח לקהב"התולחוק    197'  הניחו  כי   ב עלי   החלקה  לא  תבע ו  פיצ ויי ם  לפי  ס
 .1966 -החל מ

  בחלקה  שיש  להביא  בחשבון  לעניין  מלואהמירבימהו  הצירוף  הנכון   של  שטח  הבנייה  העילי  
 ? וגובה ההשבחה הנומינאלית המקסימאלית בחלקה" מצב חדש"ההשבחה ב

  
 השבחה                     שטח        
 
 183,250$                ר "מ 900.א
 183,250$                ר "מ 750.ב
 366,500$                ר "מ 900.ג
 366,500$                ר "מ 750.ד
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