
1.

 

 ?מהו התאריך הקובע בשומת פיצויי הפקעה עקב אישור תכנית לפי חוק התכנון והבנייה

).רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  5יום לאחר פרסום דבר ההפקעה לפי סעיף  60.א
.לפקודת הדרכים ומסילות הברזל 3יום ממועד מתן צו ההפקעה לפי סעיף  60.ב
).רכישה לצרכי ציבור(לפקודת הקרקעות  5יום לאחר פרסום דבר ההפקעה לפי סעיף  30.ג
.לפקודת הדרכים ומסילות הברזל 3יום מתן צו ההפקעה לפי סעיף .ד

לאיזה  מהנתונים  הבאים  החשיבות  הגדולה  ביותר  בה ערכת  שווי   זכויות  בעלות  פרטית  בקרק ע .2
 ?חקלאית במרכז הארץ

.מחירי עיסקאות לקרקעות חקלאיות בסביבה.א
.שווי ההשקעות בתשתית החקלאית בקרקע.ב
.סוג הגידול בקרקע.ג
.ההכנסה השנתית הנקייה הצפויה ושיעור ההיוון המקובל לגידול החקלאי.ד

 
3.

 

הממוקם  במרכז ',  מ  6×4במרווחי  נטיעה  של  ,  שנים  30  -בן  כ )  טבורי(נתון  פרדס  עצ י  פר י  הדר   
  .כשהקרקע בבעלות פרטית, הארץ

      )לא כולל השקעה בתשתיות(?מה יהיה שווי העצים בדונם פרדס לצורך הפקעה
 
. 500$ - $ 1,000.א
. 2,000$ - $ 3,000.ב
. 4,000$ - $ 5,000.ג
. 6,000$ - $ 7,000.ד

4.

 

איזה  תח שי ב  הער כה  י היה  הרא וי  ביותר  לצ ור ך  הער כת  ש ווי  ז כוי ותיו  של  דיי ר  מוגן  בדירת 
 ? הכפופה לתקרת מקסימום של דמי שכירות, מגורים

.משווי הדירה בבעלות 50%.א
30%שווי הדירה בבעלות בניכוי .ב
.היוון יתרונו הכלכלי של הדייר המוגן לצמיתות.ג
.היוון יתרונו הכלכלי של הדייר המוגן בתוספת היוון חלקו בדמי המפתח.ד

5.

 

           .בו נקבעו בתכניות תקפות שימושי תעשיה מובהקים, נתון אזור תעשיה במרכז הארץ
          .תכנית חדשה קבעה באזור יעוד תעסוקה המאפשר שימושי מסחר ומשרדים

   .נתבקשת להעריך את ההשבחה והיטל ההשבחה באזור כתוצאה מאישור התכנית
, בדיקותיך  העלו  כ י  טרם   איש ור  התכנית  וע ד  הי ום  נ ער ך  שימוש  נרח ב  בא זור  למסחר   ומ שר די ם

      ).'שינוי יעוד וכד, שימוש חורג(מבלי לקבל אישורים מתאימים לכך 
 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, במצב המתואר

.אין מקום לערוך שומת השבחה עם אישור התכנית, מאחר וכבר נעשה שימוש למסחר ומשרדים.א
אין שינוי בערכי השווי באזור לאחר אישור התכנית ולכן , מאחר וכבר נעשה שימוש למסחר ומשרדים.ב

. אין השבחה
.ההשבחה תהיה מינימאלית, מאחר ואישור התכנית אינו מהווה היתר בנייה לשינוי השימוש.ג
  . נוצרה השבחה שאת גובהה יש לבחון, מאחר ואישור התכנית הרחיב שימושים בתכנית סטטוטורית.ד
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בגין  ב קשה  ,  י  הוועדה  המקומית  לתכנון  ובני יה  לקבוע  את  גוב ה  היטל  ההשבחה"התבקשת  ע.6
הבעלים .  המשמשת  למגורי   הבעלים,  ר"מ  100  -להרחבת  ד יר ת  מגורי ם  ש שטחה  הבנ וי  כ יום   כ

 .1970הנוכחי מחזיק בדירה משנת 
 :נתונים נוספים

 100  -המאפשרת  הקמת  ב ית  מגור ים   חד  קומתי  בשט ח  ש ל  כ  1948תכנית  משנת   :  מצב  קוד ם      
 .ר"מ

       .ר"מ 250 -המאפשרת הקמת בית מגורים בשטח של כ 2000תכנית משנת : מצב חדש   
          . 1,200$: 2006נכון לשנת , ר מבונה ממוצע"שווי מ   
          . 1,000$: 2000נכון לשנת , ר מבונה ממוצע"שווי מ   
       .ר"מ 160 -שטח מבוקש כולל כ: 2006בקשה להיתר משנת    

  
הוצאות  ה תאמה  ,  ד"שטח  ממ,  התעלמו  מש ולי ות(?  נכון  למו עד   הקו בע ,  מה  י היה  היטל  ההש בח ה

 ). 'וכד
 
  . 36,000$.א
  . 30,000$.ב
. 0$.ג
. 20,000$.ד

 
7.

 

התבקשת  לשו ם  את  ש ווי  ז כויותיו  של  ד יי ר  מוגן  מכוח  חוק  הגנת  הדי יר  ביח יד ה  מסחרית 
דמי .  מטרת  השכירות  סוכנות  נסיע ות .  ר"מ  40  -כ:  שטח  החנו ת.  המשמשת  כסוכנות  נסיעות

 .בחנויות דומות $ 20: ר מסחרי בסביבה"שכירות ראויים למ
      ?מה שווי זכויות הדייר המוגן

 
  . 10,000$.א
. 30,000$.ב
. 50,000$.ג
. 100,000$.ד

 :באזורי התעשייה הבאים, אספת נתונים לגבי מחיר דונם קרקע ממוצע ללא מאפיינים מיוחדים.8
 .רעננה וחולון, באר שבע, אשדוד

       
 ?איזה מהדירוגים הבאים מבטא את דירוג המחירים במקומות המוזכרים מהנמוך לגבוה

 
.חולון, רעננה, באר שבע, אשדוד.א
.אשדוד, באר שבע, רעננה, חולון.ב
.רעננה, אשדוד, חולון, באר שבע.ג
.רעננה, חולון, אשדוד, באר שבע.ד
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 .לשנה $ 15,000: הושכר נכס בסכום השווה ל 20.2.05י חוזה שכירות מיום "עפ.9
 :דמי השכירות נקבעים מחדש לכל שנת שכירות כדלקמן

בתוספת  הצמדה  למד ד  המחי רי ם ,  נכון  למו עד   תח ילת  החוז ה,  דמי  הש כירות  בשנה  הקוד מת
 .הגבוה מביניהם, 5%או הצמדה לשער הדולר בתוספת של , לפי המדד הידוע, לצרכן

  
 ?20.02.2006-מהם דמי השכירות הדולריים לשנה המתחילה ב

 02/2006 01/2006 01/200502/2005 חודש
 150 142 125130)נקודות(מדד מחירים לצרכן 

 4.7 4.6 4.44.35שער הדולר קבוע לכל החודש

 
. 15,750$.א
. 15,771$.ב
. 16,018$.ג
. 16,299$.ד

 :12-10נתונים לשאלות 
  

         .דונם 32נתונה חלקת קרקע חקלאית בשטח 
     .דונם מהחלקה לבית עלמין 15אשר ייעדה ' אושרה תכנית א 1987בשנת 
             .י הרשות המקומית"דונם ע 15הופקע אותו השטח של  1989בשנת 
   .לבית עלמין) דונם 17(אשר ייעדה את יתרת החלקה ' אושרה תכנית ב 2002בשנת 
 :נתון

 2006 1989שנה
  120$  100$ר קרקע לבית עלמין"שווי מ
  70$  30$ר קרקע חקלאית"שווי מ

10.

 

          . בעל החלקה לא קיבל עד כה פיצויי הפקעה ומבקש לפעול לקבלתם
 -:ניתן להסיק כי,בהסתמך על הנתונים לעיל

 
.לא ניתן להגיש תביעת פיצויי הפקעה מאחר וחלה התיישנות.א
.1989נכון לשנת  $, 450,000: וסכום הפיצוי הראוי הוא, ניתן להגיש תביעה.ב
.1989נכון לשנת  $, 66,000: וסכום הפיצוי הראוי הוא, ניתן להגיש תביעה.ג
.1989נכון לשנת  $, 1,500,000: וסכום הפיצוי הראוי הוא, ניתן להגיש תביעה.ד

11.

 

 .את זכויותיו ביתרת הקרקע 2006בעל החלקה ביקש לממש במאי 
            ?כיצד עליו לפעול

.מאחר והקרקע תופקע בעתיד 0 -לתבוע ירידת ערך משווי חקלאי ל.א
.לפי השווי כבית עלמין, לתבוע ירידת ערך משווי חקלאי לשווי לבית עלמין ולאחר מכן פיצויי הפקעה.ב
.לדרוש כי יפקיעו את המקרקעין לצורך הגשת תביעת פיצויי הפקעה.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד
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על  אף   שלא ,  שנים  3בסיור  בנכ ס  התברר  כי  הח לקה  כולה  משמשת  בפוע ל  כ בית  על מין   מזה  .12
 . בוצעה הפקעת יתרת החלקה

      ?בהנחה שהקרקע תופקע כיום,ליתרת החלקה,מה סכום התביעה כעת
 
. 1,300,000$.א
. 1,190,000$.ב
. 2,040,000$.ג
.כל התשובות האחרות שגויות.ד

13.

 

עם  ז כו יות ,  המייעדת  הקרקע   ל תעשייה  עתירת  י דע '  דונם  חלה  תכ נית  א  7בחלקה  שש טח ה  
 . בנייה בשתי קומות 80%בנייה של 
דונם  מ החלקה   לשטחים  צי בור יי ם  וייעדה  את  יתרת  החלקה   לאז ור   3סימנה  '  תכנית  ב
 .כאשר קומת הקרקע מסחרית, בנייה 80%עם זכויות של , תעסוקה

 .ר לחודש"מ/ 10$: דמי שכירות תעשיה עתירת ידע
 .ר לחודש"מ/ 16$: דמי שכירות מסחר

 . 400$: עלות בנייה
        15%: יזמות

 
 ).התעלמו משטחי שירות (?מהו אומדן ירידת הערך

 
. 100,000$ - $ 400,000.א
. 500,000$ - $ 1,000,000.ב
. 1,500,000$ - $ 2,000,000.ג
.יש השבחה לאור הרחבת השימוש למסחר.ד

14.

 

 400בעל  ז כוי ות  חכ ירה  בנחלה   ב מושב   במר כז   הא רץ  מבקש  לבנות  בית  מ גורי ם  אחד  ב שט ח  
 .ר"מ

 . 1,000$: מ"ר קרקע מבונה למגורים ללא פיתוח וכולל מע"שווי מ
      ?מה גובה דמי ההיתר למינהל מקרקעי ישראל

. 142,560$.א
.  20,475$.ב
.  66,960$.ג
. 196,560$.ד
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15.

 

           :להלן נתונים על שתי חנויות צמודות במרכז עיר גדולה במרכז הארץ
        .מטר 8מטר ועומק של  4ברוחב חזית של  1' חנות מס
     .ר"מ 64מטר ובשטח של  4ברוחב חזית של  2' חנות מס

          .שאר המאפיינים של החנויות זהים
   . 256,000$הינו  1' שווי חנות מס

      ?2' מה שווי חנות מס
 
. 307,000$ - $ 333,000.א
. 345,000$ - $ 372,000.ב
. 409,000$ - $ 436,000.ג
. 498,000$ - $ 525,000.ד

16.

 

י  ועד ה  מ קומ ית  בהתאם  ל חו ק  התכנון  "חנות  ב גדי ם  ב רחו ב  ר אשי  בעיר  גד ול ה  הופקעה  ע
 .והבנייה

           .עקב ההפקעה נדרש פינוי החנות והריסתה
        .דולר 150,000: שווי החנות ממוכר מרצון לקונה מרצון

              .5%מס רכישה בחנות זהה בסביבה הינו בשיעור 
     .דולר 20,000מס שבח במכירת החנות לקונה מרצון הינו 

         . 10,000$הוצאות העברה לחנות חלופית הינן 
                   . 9,000$הפסד הכנסה בתקופת ההעברה הינו 

   .דולר 15,000שמאי ויועצים אחרים לגבי הנכס המפונה הינו , ד"ט עו"שכ
      .דולר 7,500שמאי ויועצים אחרים לגבי הנכס החלופי הינו , ד"ט עו"שכ

     .אין עלויות נוספות מעבר למפורט לעיל
      ?מה פיצויי ההפקעה שמן הדין לשלם

 
. 150,000$.א
. 184,000$.ב
. 209,000$.ג
. 219,000$.ד

          .דולר לחודש 10,000קומת משרדים באזור מבוקש מושכרת תמורת דמי שכירות בסך .17
        .דולר 1,333,333שווי קומת המשרדים במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון הינו 

  . 1% -התשואה על השקעה חסרת סיכון ירדה ב
הניחו  כי   לא   יהיה  ש ינו י  בתש ואה  על  הש קעה  חס רת  סיכון  ובגובה  דמ י  השכיר ות  בקומת 

         .השנים הבאות וכי שוק הנכסים המניבים הינו שוק משוכלל 50למשך , ל"המשרדים הנ
    ?ל"מה יהיה שווי הנכס כשנה לאחר השינוי הנ

. 1,200,000$.א
. 1,320,000$.ב
. 1,333,333$.ג
. 1,500,000$.ד
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ר  ללא  היתר "מ  100שנים  מחסן  בשטח    5הוקם  ל פני   ,  ר"מ  800ששטחה    25'  בחלקה  מ ס.18
הוועדה  המקו מית  הפקיע ה  בהתאם  לחוק  התכנון .  בנייה  וב ניגו ד  להור אות  חוק   התכ נון  והבנייה

המחסן  נ מצא   ב תחום   השטח .  בצידה  המז רחי   של  החלקה,  ר  בי עוד  לדר ך"מ  200והבנייה  
       .המופקע

        .מטר 20מטר ועומק  30 עם חזית רגולריתיתרת החלקה הינה 
            . יתרת החלקה לא הושבחה עקב ההפקעה

      .ר בצמוד לשטח המופקע כיום"מ 50בעבר בוצעה מהחלקה הפקעה של
       .דולר 300ר קרקע בחלקות זהות בסביבה הינו "שווי מ

            .ר קרקע ביעוד לדרך גבוה מאפס"הניחו כי שווי מ
    .ר"דולר למ 100עלות הקמת המחסן במצבו הקיים הינה 

          .ר בנוי"דולר למ 480שווי המחסן במצבו הקיים במידה והיה בנוי בהיתר הינו 
   ?מהם פיצויי ההפקעה הראויים לחלקה

.אפס.א
. 10,000$.ב
. 16,000$.ג
. 48,000$.ד

 
19.

 

 :מגרשים באזור תעשיה ליד עיר בינונית 2להלן נתונים על 
נחתם .  י  מינ הל  מקר קעי  ישראל"ר  שוו ק  לפני  מספר  י מים  ע"מ  1,000בשטח    1'  מגרש  מס 

     .שנים 49הסכם פיתוח לשלוש שנים ולאחריו ייחתם הסכם חכירה בהיוון מלא לתקופה של 
         .מ"לא כולל פיתוח ומע $, 50,000שווי זכויות החכירה במגרש זה הינן 

עבור  המגרש   נחתם   הסכ ם  פיתוח .  וזהה  לו 1'  ר  צמו ד  למגרש   מס"מ 1,000בשטח   2'  מגרש  מס
אך  ש ולמו  דמי  ח כי רה   מהוונ ים   לתקופ ה ,  לא  נחתם   חוזה  חכי רה.  שנים  15לפני  )  לשלוש  ש נים (

על  פי  ה וד עת  .  הזכויות  במגר ש  מוצ עות  למכ ירה.  כיום  חו זה  הפית וח   אינ ו  בתוקף .  שנים  49של  
מהוון     ייחתם  הס כם   חכי רה,  לאחר  עמידת   רוכ ש  הזכ ויו ת  בתנאי  הס כם   הפ יתוח,  י"ממ

 .החל ממועד סיום תקופת הפיתוח הראשונה של מוכר הזכויות במגרש, שנים 49לתקופה של 
         .שנים 3הניחו כי תקופת פיתוח המגרש והבנייה עליו נמשכת 

             .י"י ממ"בסביבה יש מגרשים נוספים המיועדים לשיווק ע
 ?י קונה פוטנציאלי"לצורך רכישתן ע) מ"לא כולל פיתוח ומע(מהו שווי הזכויות במגרש 

. 42,837$.א
. 44,486$.ב
. 49,121$.ג
. 50,000$.ד
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20.

 

  .דונם 10 -נתונה חלקה מקורית שייעודה חקלאי ושטחה כ
   .דונם בחלקה נטועים פרדס מיובש שאינו מניב 9

            .ר"מ 100דונם נוסף מגודר וכולל בית מגורים ותיק ששטחו
        60,000$: בסביבה) בור(שווי דונם חקלאי        :נתונים נוספים

              400,000$: כולל חצר, עלות פינוי בית המגורים הקיים                              
    .החלקה מופקעת כיום בשלמות

            ?מה יהיה סכום פיצויי ההפקעה לתשלום
 
. 705,000$.א
. 564,000$.ב
. 940,000$.ג
                              .  1,000,000$.ד
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