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ישראל נת מדי
המשפטיםמשרד

ות עי המקצו דות חי הי מנהלת
ן המקרקעי שמאי מועצת

  

  
ב למעשה "נושא בחינה  מקיפות–השומה  ידיעות  ב–"   חלק   '  

ב'ח התשסאייר    ז" 
ב26   7200 אפריל 

זה( לחלק  המוקצב    )שעותוחצי שלוש : הזמן 
  
  

  :הנחיות

  . לפי בחירתך4 שאלות מתוך 3עליך לענות על   .א

השאלה רשום בראש ' מס(ת על כל שאלה במחברת המתאימה לכך עליך לענו  .ב

  ).המחברת

יש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטים האישיים על גבי הכריכות של המחברות   .ג

  .לסמן באופן ברור את המחברת המיותרת שאינך רוצה שתיבדקו

את המדבקה ללא שם הנבחן יש להדביק בצד הימני של כריכת המחברת ואת   .ד

 . שם הנבחן בצד השמאליהמדבקה עם

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

 .אין להוסיף פרטים נוספים על גבי הכריכה  .ו

 תשובתך לכל אחת מהשאלות חייבת להיות מנומקת ומפורטת תוך –לתשומת לבך   .ז

  .מתן הסבר לעקרונות ולנתונים עליהם התבססת בתשובתך

  
  
  

  !!! ה       ח          ל          צ         ה          ב
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  ):יש לענות במחברת הכחולה (1' שאלה מס

  

נבנה בשנות שקומתי - מבנה חדבהר ו" מ600בשכונה ותיקה קיימת חלקה ששטחה 

  .השישים ומשמש כמרכז מסחרי שכונתי

    :מתוך פנקס הבתים המשותפים ומידע נוסף, במבנהלהלן נתוני החנויות 

  

תת 
חלקה

שטח 
ם רשו
 ר"במ

החלק 
ברכוש 
 המשותף

שטח 
 בהיתר

  ר"במ
  נתונים נוספים

1  28.15 85/33042
: ש"דמ, ירקן:השוכר, אלפרד:הבעלים

.לחודש₪  3,500

2  32.60 108/330 48 
: ש"דמ, מכולת:השוכר, רוני:הבעלים

.לחודש₪  4,200  

3  25.00 74/33040
: ש"דמ, ספר:השוכר, ישי:הבעלים

.לחודש₪  3,500  

4 16.25 63/33025
בבעלות יותם שמסר לבנו את הנכס אשר 

.מפעיל אותה כחנות לממכר פרחים  
 330/330155 110.00 כ"סה

  

 עם, ' אושרה תכנית המשנה את יעוד הקרקע ממרכז מסחרי לאזור מגורים ג2002בשנת 

    : כלהלןזכויות בניה

  

  . קומות מעל לקומת עמודים4תותר בניה של מבנה מגורים בן  -

שטחי בניה ל 30%ובנוסף ) דים"כולל ממ(בניה  150% - המותר רבייח הדירות המשט -

 ).ב"חדר אשפה וכיו, לובי, מעלית, חדרי מדרגות(שרות 

 . עיקריר" מ75 - לא יפחת ממבנהשטח דירה ב -

  . לא יותרו יציאות לגג הבניין -

  

  .ח"ש 75,000 -מניתוח מחירי מגרשים בסביבה עולה כי שווי קרקע לחדר הינו כ

   .השבחההחניה והיטל הת והתעלם מסוגי, מ"כל הערכים בשאלה אינם כוללים מע

  

 ) נקודות6(    ?לחנותו של יותם" שווי בשימוש"מהו ה  .א

 ) נקודות6(    ?נכסמהו שווי ה  .ב

שבה חלקם של ) קומבינציה(ידוע כי ארבעת הבעלים קיבלו הצעה מיזם לעסקת אחוזים   .ג

    ?לק הראוי של רוני בתמורה שתתקבל מהו הח. 40%הבעלים בנכס כבנוי יהיה 

    ) נקודות6( 

 

             ) נקודות2 :התרשמות כללית(

    .לכל אחת מהשאלות, עקרונות התחשיב ואת תחשיבי השווי שערכת/ניתוחג יהציש ל
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  ):יש לענות במחברת הורודה (2' שאלה מס

  

  כללי

  
 קומות 3מבנה תעשיה בן , ר" מ2,000 - כה ששטחחלקההוקם על , באזור תעשיה במרכז הארץ

  . מעל קומת מרתף לחניה
  

  :חלקהלהלן פירוט השטחים הבנויים ב
  

שטח עיקרי   קומה
  ר"במ

  שטח שירות
  ר"במ

כ  "סה
  ר"במ

  1,000  200  800  קרקע
  1,000  200  800  'א
  1,000  200  800  'ב

  3,000  600  2,400  כ"סה
  2,000  2,000    מרתף חניה

  5,000  2,600  2,400  כ"סה
  
  

  :מצב תכנוני
  
  .חלקה מסווגת באזור תעשיהה ,1990 בתוקף משנת כנית מתארפי תל ע

  .תעשיה ומלאכה: שימושים מותרים
  .X 3 =120% עיקרי 40%: זכויות בניה

  
  .ה מעל קומת מרתף לחניהילהקמת מבנה תעשי, 1998היתר בניה משנת 

  
  .01/01/2007החלטת ועדה מקומית מיום 

  . שנים5 חורג הפעלת סופרמרקט לתקופה של ששימו במסגרת הליך ההותר
  .ר" מ900 -שטח הנכס המבוקש לסופרמרקט כ

  .ר"  מ800שטח עיקרי 
  .ר" מ100שטח שירות 

  .ר" מ900         כ"סה
  

  : מצב משפטי
  

  .הקרקע בחכירה מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל
  

    : חוזה השכירות להפעלת סופרמרקטתנאי
  

    :הם, בין היתר, תנאיוו 12/2006שכירות מחודש החוזה    
  

  .31/12/2011 -1/1/2007תקופת השכירות  .1
 .  הפעלת סופרמרקט-מטרת השכירות .2
 ).רמת מעטפת(הנכס מושכר במצבו , הוצאות התאמה לרבות היתרים יחולו על השוכר .3
   . הצמדה לשער הדולר. ר לחודש"למ$ 6 -דמי שכירות לנכס במצבו כ .4
 .ת היטל השבחה ודמי היתר יחולו על השוכרלרבו,רישיונות , הוצאות היטלים .5
  ). שטחים משותפים10%+  ר " מ900(ר " מ1,000 -שטח הנכס לצורך חיוב דמי שכירות כ .6
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  :נתונים

  .באזור מתקיימת פעילות מסחרית דלילה, י נתונים שאספת"עפ •

  .ר"למ$ 600 - נסחרים בגבולות של כברוטור " מ60 -ק בשטח של כ"אולמות מלאכה בק •

 לא כולל ריהוט וציוד , אומדן עלות הוצאות ההתאמה להכשרת הנכס לסופרמרקט  •
  .מ"מע+ 250,000$ -הינה בסך של כ  
   שנים הינה 5לאחר ) תרומת ההשקעה לשווי השוק של הנכס(הנח כי ערך  השרידים   
  .50,000$ -בסך של כ  

 . 10,000$ רישוי אגרותו. מ.ע.מ+  $ 20,000י " לממשילם השוכרבגין השימוש החורג  •

  .10% הכולל לנכסים באזור הינו היווןעור היש •
  
  

  :שאלה
  

בגין התרת שימוש חורג ממלאכה , ההשבחה שחל בנכסהיטל התבקשת לחוות דעתך לעניין אומדן 
). פיםהסדרת מקומות חניה נוס/ כופר-התעלם בתשובתך מדרישות חניה (, אם בכלל, לסופרמרקט

    ?מהו אומדן היטל ההשבחה 
  
  

  4  ניתוח שווי מצב קודם
  10  ניתוח שווי מצב חדש

  4  ניתוח השבחה והיטל השבחה
  2  התרשמות כללית
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  ):יש לענות במחברת הצהובה (3שאלה מספר 
  

  . לצורך בטוחה לבנק,בית אבות בגוש דןלנתבקשת לערוך חוות דעת שמאית 
  
  : המידע הבאףאסנעדה המקומית ווובוסביבתו  נכסביקור בב
  
  . מיטות לחולים סיעודיים170 -שיון לילבית האבות ר  .1
  .מ"לחודש כולל מע ₪ 9,000 חולהמשרד הבריאות משלם עבור כל   .2
   .2005בית האבות נפתח בשנת   .3

  :הלן כל, וממאזנים מפתיחתודיקתךנתוני ההפעלה מב
  

 2007עד מרץ  2006 2005 שנה
 95% 80% 50% סוף שנהאחוזי תפוסה ב

  3,500,000₪  12,000,000₪  5,000,000₪ הכנסות 
  2,600,000₪  10,200,000₪  4,500,000₪ הוצאות תפעול

  
המבנה בנוי . ר" מ2,000 ששטחומגרש בנוי ב, ר" מ7,600בשטח בית האבות מבנה   .4

צמוד לחדר בובכל חדר זוג מיטות .  חדרים85בבית האבות . גימור מלאבבסטנדרט טוב ו
  . חדר רחצה עם שירותים

  
 450% החלה במקום קובעת כי בשטח בית האבות מותרת בניה בשיעור המתארתכנית   .5

  .משטח המגרשבניה 
  
    .האזור מאופיין בבנייה רוויה למגורים  .6
   

  .180,000$ר  " מ100בשטח חדשה  חדרים 4שווי דירת   .7
  .50,000$ חדרים 4ד ממוצעת של "שווי קרקע ליח  
  .ר"למ$ 800עלות בנייה בבניה רוויה למגורים   
  . 4.2₪שער הדולר   

  
  .לצורך בטוחההנכס  שווי הערכתתחשיבים ו, גורמים ושיקולים, פרק עקרונותערוך תבקשת לנ
    ) גישות השומה הקיימות3 גישות שומה מתוך 2י בלפחות /השתמש(
  
  

  :חלוקת הניקוד
  
  .יקוליםגורמים וש, פרק עקרונותל נקודות 4
  .עיקריתגישה ל נקודות 8
  .גישת ביקורתל נקודות 6
  . נקודות להתרשמות כללית2
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  ):יש לענות במחברת הירוקה (4' שאלה מס

  

 הממוקמת בחזית לאחת מדרכי היציאה , דונם2 -ששטחה כ, בבעלות פרטיתנתונה קרקע 

    . במרכז הארץ,הראשיות של עיר בינונית

 שיוןישנבנתה בהיתר ופועלת על פי ר,  ומשוחררת ותיקהתחנת תדלוקהקרקע משמשת ל

    .באופן יציב וקבוע, ל לחודש וזאת" ק1,000 -תחנת התדלוק מוכרת כ .בתוקף

הכולל מתקן , ר ומתקן לשטיפת רכב" מ150 -בתחנה פועלת מסעדה בשטח בנוי של כ, בנוסף

    .שטיפה חשמלי וסככת ייבוש

 שוכריםלמעט המסעדה ומתקן השטיפה המושכרים ל, י החלקההתחנה מופעלת על ידי בעל

    .חופשיתבשכירות 

    :בבדיקותיך נאספו הנתונים הבאים

    . סולר30% - דלק ו70% –תמהיל מכירת הדלקים 

    . בשירות עצמיהם התדלוקים ל מכל50%

    ל" לק)ממוצע( ₪ 400 – דלקים –מרווח שיווק 

    ל" לק 800₪   – סולר             

     .ל" לק 200₪סולר , ל" לק)ממוצע( ₪ 300 – דלקים – מפעיל עמלת

    .35% רווח יזמי . 700,000$ –עלות הקמת תחנה 

     . מהמחזור לחברת הדלק50% –) כולל עמלת מפעיל (חברת הדלקהוצאות 

    . מהמחזור למפעיל40% –הוצאות הפעלה 

    .10% –להכנסות חברת הדלק והכנסות מהפעלה לצמיתות ר היוון ועיש

    .9% -דמי שכירות מהשכרת נכסים צמיתות מר היוון לועיש

    .6% –דמי שימוש שנתיים בקרקע שיעור 

    .7%ר היוון לצמיתות לדמי שימוש בקרקע ועיש

    .לחודש $ 1,500 –ד חופשי למתקן שטיפה "שכ

    .לחודש $ 3,000ד חופשי לחנות "שכ

   . 4.2₪ –שער דולר 

    .מ.ע.כל הערכים לעיל אינם כוללים מ

  

  .ופנו אליך על מנת שתבצע להם הערכת שווי  בנכסבעלי החלקה שוקלים מכירת כל זכויותיהם

הכולל שווי זכויות  (י את תחשיב השווי/כי פרק עקרונות מרכיבים ושיקולים קצר והצג/ערוך

    ). נקודות7 נקודות ולתחשיב 6למלל  (    .)כבעלים וכמפעיל

  

לחברת , ה לדעת גם את שווי הקרקע לתחנת התדלוקבאותה ההזדמנות ביקשו בעלי החלק

    .כמקובל, לצורך קביעת דמי השימוש מחברת הדלק,  וזאתהדלק

     ). נקודות5(    י את התחשיב לשווי זה /הצג

     ). נקודות2: התרשמות כללית(


