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רכש   1972בשנת  .  ר"מ  600עם  י עו ד  חקלאי   ושטח  של    55רכש  בנ צי  את  חלקה    1948בשנת  
בימים א לה פו רסמה .  ר"מ 600עם יעו ד  חקלאי  ושטח ש ל  33את  חלקה  ) חברו של ב נצי (שרגא  

על  פי  טבלת .  להפקדה  תכנ ית  אי חוד   ו חלוקה  אש ר  מפשירה  את  הח לקו ת  ו סביבתן   לבני יה
ובו  מותר ת  בניית  יחידת  די ור  צמודת  קר קע '  המיועד  למגורי ם  א,  האיזון  יוקצ ה  לשרגא   מגרש 

 .  130,000$: שווי המגרש על פי טבלת האיזון. אחת
. על  פי  ט בל ת  האיזון  י וקצה  לבנצי   חלק  בלתי   מס ויי ם  ממגר ש  המיו עד  להקמת  בניי ן  משרדים 

 . 130,000$: שווי ההקצאה של בנצי על פי טבלת האיזון
שיבדוק  א ת  האיזון  בט בלת ,  בנצי  וש רגא   שכרו  במש ותף  את  שיר ותיו  של  שמאי   מקרקעין

השמאי  בדק  ב יס ודי ות  את  טבלת  האיזון  וקב ע  כי  למרות  ש בנ צי .  ההקצאה  ב תכני ת  המו צע ת
ולמרות  ששווי  ההקצ אה   של   כל  א חד  ,  ר  כל  א חד"מ  600ושרגא  ה ם  ב עלים   של   קר קע  בש טח   

 . הטבלה איננה מאוזנת $ 130,000מהם הוא אכן 

 ?איזו מהעובדות הבאות יכולה להצביע על אי האיזון בהקצאה ומדוע

ולכן שווי , גובה מס השבח בקרקע שבבעלות בנצי נמוך באופן משמעותי מזה שבקרקע שבבעלות שרגא.א
.ההקצאה של בנצי צריך להיות גבוה משווי ההקצאה של שרגא

.ההקצאה של בנצי היא במושע ולכן שווי הקצאתו צריך להיות גבוה משווי הקצאתו של שרגא.ב
מרוחקת ) 33' חלקה מס(גובלת בשכונת מגורים קיימת ואילו חלקת שרגא ) 55' חלקה מס(חלקת בנצי .ג

.ולכן שווי הקצאתו של בנצי צריך להיות גבוה משווי ההקצאה של שרגא, מקרקע מופשרת' מ 150כדי 
ולכן , )שכן הוא יכול לממש בנייה בעצמו ולזכות בפטורים במכירה(יעוד הקרקע של שרגא עדיף .ד

.הקצאתו של בנצי צריכה להיות גבוהה מהקצאת שרגא

. שני  הנכסים   מושכרים  ב שכ ירו ת  חופשי ת.  בבעלות  ער ן  שני  נכסי ם  ה נמצאי ם  באותה  סביבה.2
: שווי  כל   אחד  מהנכ סי ם.  דמי  הש כיר ות  המשולמים  ב נכסים   תואמים  א ת  המקובל  בש וק

120,000$ . 

 ? להתקייםלא יכולאיזה מהמשפטים הבאים

דמי השכירות החודשיים המתקבלים מאחד הנכסים גבוהים ביותר מפי שניים מדמי השכירות .א
.המתקבלים מהנכס השני

ואילו , בדמי השכירות הראויים בנכס $ 100באחד הנכסים תביא לעלייה של  $ 8,000השקעה של .ב
.בלבד בדמי השכירות הראויים  $ 20בנכס השני תביא לעלייה של   $ 8,000השקעה של 

 $ 0הנכסים היה     היטל ההשבחה באחד, אילו היה מתקבל שימוש חורג למשרדים בשני הנכסים.ג
.$100,000: ובשני

.ל"כל המשפטים לעיל יכולים להתקיים בנכסי המקרקעין הנ.ד
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נוי  את '  השכירה  גב,  מיד  לאחר  הרכי שה.    72,000$שנה  חנות  במחיר    15נוי  רכשה  לפני  '  גב
אשר  שולמו  מראש ,  לחודש  $   600שנה  בדמי  ש כי רות  ש ל    20החנות  למר  י וסף  ל תקופה   של  

בערכים (מאז וע ד  היום הוכ פלו ). ל הי ו מקובלים בא ות ה העת"דמי הש כיר ות  הנ(לכל  התקו פה 
, ל  הוכפלו  גם  הם"דמי  הש כירות  הנהוגים  ב חנ ויות  כ נ.  מחירי  החנויות  ב סביב ה)  דולריים

 .לשנה 10%ונותרו בשיעור של 

  ?נוי בחנות'מהו שווי זכויותיה של גב
 
. 80,000$.א
. 90,000$.ב
. 115,000$.ג
. 125,000$.ד
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המתמחה  נ הג .  מתמחה  במשר ד  ש מאים   גדול  ב יצ ע  שו מות  רב ות   לד יר ות  מגורי ם  ב בנ יי ה  ר וויה.4
כולל  מרפס ות ,  כולל  חלק  יח סי   ב קירות  משותפי ם,  כולל  קיר ות  חוץ ,  למדוד  א ת  שט ח  הדירה

 .מקורות ולא כולל מרפסות לא מקורות
כפי  ש נמד ד  על  ידו  ב פוע ל  לבין  ש טח ,  המתמחה  גי לה  כי  קיימים  פע רים   ניכרים  בין   השטח 

 ).טאבו(כפי שרשום בטופס הארנונה ולבין שטח הדירה כפי שרשום בנסח הרישום , הדירה

 ? לגבי ממצאיו של המתמחהתמידאיזה היגד מהבאים נכון

.שטח הדירה הרשום בארנונה גדול משטח הדירה הרשום בטאבו.א
.שטח הדירה כפי שנמדד בפועל גדול משטח הדירה הרשום בטאבו.ב
.שטח הדירה הרשום בטאבו גדול משטח הדירה הרשום בארנונה.ג
.שטח הדירה הרשום בארנונה גדול משטח הדירה כפי שנמדד בפועל.ד

 
 .וריכז את הנתונים על פי סוגי הנכסים,  מקרקעין רבותעיסקאותשמאי צעיר אסף נתוני .5

  ?באיזו מהקטגוריות הבאות ניתן לצפות שהשונות בין הנתונים תהיה הגבוהה ביותר
 
.חדרים בבנייה רווייה בשכונת מגורים בעיר לוויין גדולה 4-3מחיר לחדר בעיסקאות של דירות בנות .א
.ר של עיר גדולה"ר משרדים בבנייני משרדים חדשים במע"מחיר מ.ב
ר קרקע למגרשים בבנייה צמודת קרקע בשכונה חדשה בשלבי פיתוח בעיר גדולה במרכז "מחיר מ.ג

).י"תוצאות מכרזי ממ(הארץ 
.דמי שכירות חודשיים למקום חנייה בעיר גדולה במרכז הארץ.ד
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הכולל  שלוש  קו מות  וקומת  מרת ף  המש משת  ,  באזור  התעשיי ה  של  עי ר  גד ולה  בנ וי  קני ון
, חלק  מהח נויות  בקניון  נמכרו  ונרשמו  בפנקס  הב תים   המשותפי ם  ע ל  ש ם  הר וכש ים .  לחנייה

וחלקן  נותר  בב עלות  החב רה  היזמית  א שר  ב נתה  את  הקניון  והמש כי רה  אותן   ב שכירות 
לבקשת  שו כרי  החנ ויות  ש נותר ו  בבעלות  החברה  ה יז מית  החלי טה  החברה  לסגור .  חופשית

. לשימוש  שוכרי   החנויות  ה ללו ,  ר  כמחסנים  בקומת  המרתף"מ  5  -  25שטחים  קטנ ים  של  
סגירת  השטחים  היא  בגומחות  או  במעברים  רחבים  ואינה  מפחיתה  את  מספר  מקומות 

 .החנייה במפלס המרתף

  ? נכוןאינואיזה מהמשפטים הבאים
 
.השינויים במרתף טעונים היתר בנייה.א
.הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יכולה להטיל היטל השבחה בגין שינויים אלה.ב
למחסנים אלה יהיה נמוך יותר ) דמי השכירות השנתיים ביחס לשווי(שיעור התשואה הראוי .ג

.מהתשואה לחנויות שבקניון
הדורשת , הצמדת המחסנים החדשים לתתי החלקות בפנקס הבתים המשותפים היא פעולה רישומית.ד

.את הסכמת החברה היזמית בלבד מאחר והיא הבעלים של החנויות
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לחוק   197באיזה  מהמקרים  הב אים  רשאי  בעל  הזכות  במקרקעי ן  ל תבוע   פיצ ויי ם  לפי  סעי ף  
 ?התכנון והבנייה

אשר יוצרת דרך חדשה  3' בגין שינוי תכנית מיתאר ארצית מס -בעלים של בית מגורים צמוד קרקע .א
. הגובלת בנכס

בגין תכנית מיתאר מחוזית אשר יוצרת דרך חדשה הגובלת  -דייר מוגן של בית מגורים צמוד קרקע .ב
. בנכס

בגין תכנית מיתאר מקומית אשר יוצרת דרך חדשה  -שוכר בשכירות חופשית לתקופה של ארבע שנים .ג
.הגובלת בנכס

.ל"בכל המקרים הנ.ד
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ר  לת קופה  של  חמש   שנים "מ  200  אולם  תע שיי ה  בש טח  ש ל  מושיקולפני  ש נתיי ם  ש כר     
המחיר  המקו בל   באותה .  ר  לחוד ש"למ  $  12לפי  ,  ושילם  דמי   שכירות  מר אש   לכל  התקו פה

 . היה גבוה ביחס למקובלמושיקווהמחיר ששילם , ר לחודש"למ $ 10 -עת היה כ
ועד  היום   ירד ו  מחירי   הש כי רות  בסביבה )  לפני  ש נתיי ם(  מושיקומאז  תחי לת  הש כי רות  ש ל  

 .ר בלבד"למ $ 8 -והם עומדים כיום על כ, עקב היצע שטחים גדול בסביבה
  . 8%שיעור ההיוון הכולל לנכסי תעשיה נותר בכל התקופה בשיעור של 

 ? בנכסמושיקומהו שווי זכויותיו של

 
. 40,000$ -כ.א
. 50,000$ -כ.ב
. 60,000$ -כ.ג
. 75,000$ -כ.ד
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שמאי  מקרקעין  בד ק  את  התשוא ה  הנ הוגה  בבניין  משרדים  ח דש  ו מודר ני  ו מצ א  כי  שיעו ר 
 .8%התשואה הכולל הוא 

יתרום  ליריד ה  בשי עור  התשוא ה  הכ ולל  של ,  אם  ית רחש,  איזה  מהאיר ועי ם  הב אים
  ?המשרדים בבניין

 
.ריבית בנק ישראל תעלה לרמתה הגבוהה ביותר מזה חמש שנים.א
לשימוש ) ללא תשלום(הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תיזום תכנית לסידור חניונים חופשיים .ב

.כשנתיים -הצפי להקמת החניונים . הציבור לשם פיתרון מצוקת החנייה באזור
. המפשירה את הקרקע ומייעדת אותה לקומפלקס משרדים גדול, ע במתחם חקלאי סמוך"תאושר תב.ג

.בעוד כחמש שנים -הצפי להקמת המבנים 
.חברת הניהול בבניין תוחלף בדרך של מכרז.ד
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בית  המגורים  נב נה   לפני  .  משפחתית  צמוד ת  קר קע-מר  חסון  רכש  לא חרונ ה  יחי דת  דיור  דו
ר  לכל  יחידת "מ  110(ר  "מ  220ר  בשטח  בנ וי  של  "מ  600שנים  על   חלקה   ששטחה    25  -כ

מדד  א ת  שט ח  המגרש   עליו  ב נוי  ,  המתמחה  ב שמא ות  מקרקעין,  בנו  ש ל  מר  חס ון).  דיור
-ר  ושט ח  המגרש  עלי ו  בנ ויה  יחידת  הדיו ר  הדו "מ  260הבית  ומצ א  כ י  שט ח  המגרש  הוא  

בנו  ש ל  חס ון  מיהר  ומדד   את  שט ח  המגרש  בצורה .  ר"מ  340משפחתית  הגו בלת  הוא  
גראפית  מהיתר  הבני יה  ומצא  כי   שטח  ה מגרש  על  פי  ההיתר  ליחי דת  הד יור   של   חס ון  הוא 

 ).הגבול בין החצרות מסומן בקו מרוסק(ר "מ 320ר וליחידה הגובלת "מ 280
בנו  ש ל  חסון  עי ין  בנסח  הרי שום   ומצא   כי  הב ית  ר שום   בפנ קס  הב תים  המש ותפים  וכי  ל כל 

 .ר לכל יחידת דיור"מ 300 -אחת מהיחידות צמודה מחצית החלקה 

  ?איזו מהקביעות הבאות נכונה
 
מאחר ורכש את הבית במצבו לא יוכל חסון לדרוש שטח חצר ; אין למר חסון להלין אלא על עצמו.א

. נוסף מהשכן
בבקשה ) שסמכותו כשל שופט בית משפט השלום(שכנו של מר חסון רשאי לפנות לרשם המקרקעין .ב

. י החלוקה בהיתר או בפועל על פי שיקול דעתו של הרשם"שיתקן את רישום שטחי החצרות עפ
.ר מחצר השכן אל חצרו על פי החלוקה בהיתר הבנייה"מ 20מר חסון זכאי לתבוע העברת .ג
.ר מחצר השכן אל חצרו על פי החלוקה בפנקסי המקרקעין"מ 40מר חסון זכאי לתבוע העברת .ד
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. שבו  הן   מתגו רר ות,  משפחתי-צילי  וגילי  הן  שכנות  והן  הבע לים  של  בית  המגו רים   ה דו
שתי ,  יחידות  הדיור  בבעלות  צילי  וגילי   ממוקמות  באזור  מב וקש  ו יוקרתי   וכו ללות  מר תף

שטח  החלקה  עליה  ב נוי   ביתן   של  צי לי  וגילי  .  עליית  גג  ו גינה  מט ופחת,  קומות  מגורי ם
החלוקה  למגרשי ם  ב ין  צילי .  ר"מ  300כאשר  לכל  א חת  מהן  מגרש   בשטח  ,  ר"מ  600הוא  

 .ובהיתר הבנייה) ר"מ 300לכל אחת יש הצמדת מגרש של (לגילי זהה ברישום בטאבו 
. המסמנת  חלק  מהחלקה  להפקעה  להרחבת  דרך  קיימת,  ע"תבלפני  כעשור  אושר ה  

. העירייה  ה חלה  ל אחרונה  בהר חבת  הדרך   ובהפקעת  שט חי   הח צר ות  מהבע לים  לא ורכ ה
 30ר  ומחצ רה  ש ל  גיל י  הוא  "מ  10על  פי  התכ נית  ש טח   ה הפק עה  מחצרה  של  צ ילי  הוא  

 .ר"מ

 ?איזו מהקביעות הבאות נכונה
 
.גם אם היא יוצרת אי שוויון בין הבעלים בנכס -ההפקעה תבוצע מהמחזיקה בפועל .א
.גילי רשאית לדרוש שההפקעה תבוצע באופן שווה על ידי העברת שטחי חצרות בין היחידות.ב
לחוק התכנון והבנייה אשר יביאו לצמצום אי  197צילי וגילי רשאיות לתבוע פיצויים לפי סעיף .ג

.השיוויון ביניהן
צילי וגילי לא זכאיות לכל פיצוי מהוועדה המקומית  -מהשטח  40%אם לא הופקעו במצטבר מעל .ד

.לתכנון ולבנייה
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ששימש  כב ית  הקולנו ע  הראשון  ,  דונם  ועליה  מבנה  ישן  5  -במרכז  עיר  חלקה  בשט ח  ש ל  כ
  א שר  הקי מה  את  בית  הקולנוע יוסיפוןהנכס  בב על ות   מש פחת  .  בעיר  וכ אולם   קונצ רט ים

הנכס  מצוי   כיום  ב שי מו ש  חלקי  לנ וכח   מצבו  הפיזי   הירוד  ומתקי ימות  בו .  1947בשנת  
אושרה  תכנ ית   אשר  משנ ה  את  יע וד  ה חלקה  ממגר ש  לבי ת   1982בשנת  .  הצגות  מ עט ות

ר  להפקעה "מ  600  -ומייעד  כ,  160%קולנוע  ל קרקע  למשר די ם  ב שיע ור   בני יה  ע יקרי  של  
אושרה  תכנית  אשר  מאפש רת  שימוש  ב קומת  הקרקע  למס חר    2002בשנת  .  להרחבת  ד רך 
 ).בנוסף לזכויות הקודמות(  30%עד   בשיעור של

 :להלן שלושה גורמים רלבנטיים
  

  

I.  וקיימת עלות , בדבר עתיקות) בפנקסי המקרקעין(על החלקה רשומה הערה
 .לחפירות הצלה

II. וקיימת עלות הריסה גבוהה,מבנה הקולנוע בנוי בטון. 
III. פרומיל  3להשקעה בשיעור של , 2002 משנת ע"בתבהמעוגנת , קיימת חובה

 .מעלות בניית הפרויקט לבניית פסל דקורטיבי בחצר מבנה המשרדים

 
.III-ו Iרק טענות .א
.II -ו Iרק טענות .ב
.III -ו IIרק טענות .ג
.כל הטענות.ד
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13.

 

תקופת  השכירות  הי א  שנ תיים  .  לחודש  $  800  במחי ר  של  יובבשמשון  שוכ ר  את  ד יר תו   של   
במשך  תקופת  השכ ירו ת  לא   חלו  שי נוי ים   מש מעותי ים   בש ווי  נ כסי .  ומסתיימת  בעוד  כחודש

  ב בקש ה  להמשיך  ולשכו ר  את  הנ כס   ולחתום  על   חוזה ליובבשמשון  פ נה  .  המגורים  בש כונ ה
 .שכירות חדש לתקופת שכירות של שנתיים

  ? איזה מהאירועים הבאים יתרום להפחתה בשכר הדירה בהשוואה לתקופה הקודמת

.הממשלה הודיעה כי בכוונתה להעלות את סכום המשכנתא לזכאי משרד השיכון בעשרות אחוזים.א
 .1.5% -ריבית בנק ישראל עלתה בשנתיים האחרונות בכ.ב
.ח"ש 8,000שמשון השקיע לפני כשנה וחצי בצביעת הדירה ובתיקונים שונים סך של .ג
.יובב רשם על הדירה משכנתא בסכום העולה על מחצית משווי הדירה כריקה ופנויה.ד

קומתי  בש טח  -דונם  מבנ ה  תעשיה  חד   1ניתן  לב נות  על  ח לקה  ב שט ח    666/ממ  ע"תבעל  פי  .14
 40%שאושרה  ל אח רונ ה  מ אפשרת  בנ ייה  של     999/ממ  ע"תב.  משטח  החלקה  45%של  

, 180,000$החלקה  נ מכר ה  מייד  לאחר  איש ור  התו כני ת  במחיר  של      .קומות  2  × לקומה  
 . המשקף את שווי השוק של הקרקעות בסביבה

כולל  המרכ יב ,  משווי  הח לקה  20%בהנחה  כי  שווי  מר כי ב  הקר קע  בקומ ה  הע ליונ ה  הו א 
 ?מה יהיה היטל ההשבחה שיוטל על המוכר,היחסי של החצר המיוחס לקומה זו

 
.אין השבחה בנכס.א
. 9,000$.ב
. 16,000$.ג
. 25,000$.ד

 
הגיש  תביעה  לב ית  הדין  לשכירות  להע לאת  דמי ,  התפוס  על  י די   די יר  מוגן ,  בעל  נ כס.15

 -ר  על  מגר ש  בש טח   כ"מ  50  -הנכס  משמ ש  כתחנ ת  תד לוק  בש טח   בנוי  של   כ .  השכירות
הדייר .  הדייר  משלם   דמי   שכירו ת  ע ל  בס יס   שיעור   קב וע  מש ווי   הנכס  כפנ וי.  דונם  2.5

הגורסת  כי  נוכח  תנאי   השוק  אי ן  מקום  להע לאת  דמ י ,  המציא  חוות  ד עת  שמא י  מק רקע ין
 .השכירות ואף יש להפחיתם

וקבע  כי  מח זור   ההכנסות  שמניב  הנ כס   מחייב ,  בית  ה דין  לשכ יר ות   קיבל   א ת  הטע נה
 .הפחתת דמי השכירות

 ? באיזה מן המצבים הבאים עלולה פסיקה זו להשפיע לרעה על שווי זכויותיו של הדייר

 
.שוק המקרקעין בסביבה למגורים ולמסחר נמצא במגמת ירידת מחירים.א
.אושרה תכנית מפורטת להקמת פרויקט גדול למגורים ולמסחר על השטח.ב
.כעובד בכיר בתחנת התדלוק  בנו של הדייר התפטר ממשרתו.ג
.אושרה להפקדה תכנית להקמת תחנת תדלוק בסמוך לנכס הנדון.ד
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16.

 

 :חלקים בחלק בלתי מסוים בחלקות הבאות 15/100 -מר נוטמן הוא בעל זכויות בעלות ב

, אשר  אושרה  לפני  כחו דש,  במסגרת  תכנית  לאיחוד ו לח לוקה  מחדש   ללא   הסכ מת  בע לים 
הוקצו  ז כוי ות  במגר שים  חד שים  צמודים  זה  ל זה  המי ועד ים  לב ני ה  צמודת  קר קע  בתמורה 

 .למכלול זכויותיו של נוטמן בשלוש החלקות

 :בטבלת ההקצאות והאיזון נקבע שווים של מגרשי התמורה כלהלן

 .ר"למ $ 50: שווי קרקע חקלאית על פי טבלת האיזון
 .ר"למ $ 60: על פי טבלת האיזון  שווי קרקע לתכנון בעתיד

 .83למכירת זכויותיו בחלקה , זלצמןמר , מ עם חברו"בימים אלה מנהל מר נוטמן מו

שנקבעו  בטבלת ,  על  בסיס  הערכים,  מהו  ה מחיר  הס בי ר  ל מכירת  ז כוי ות  נוט מן  בח לקה  ז ו
  ?האיזון

 .ר בייעוד חקלאי"מ8,000ששטחה הרשום81חלקה  -
 .ר בייעוד לתכנון בעתיד"מ 12,000ששטחה הרשום82חלקה  -
 .ר בייעוד חקלאי"מ2,000ששטחה הרשום83חלקה  -

ר  וב ו  זכ ויות  לבנ יי ת  שתי "מ  500בשטח  ש ל    10מגרש   -
 . 230,000$בשווי כולל של  יחידות דיור צמודות קרקע

ר  וב ו  זכ ויות  לבנ יי ת  שתי "מ  550בשטח  ש ל    11מגרש   -
 . 240,000$ בשווי כולל של  יחידות דיור צמודות קרקע

. 22,500$.א
. 32,500$.ב
. 38,500$.ג
. 42,500$.ד

17.

 

קיים ,  בשולי  עיר  גדולה,  במרכז  שכונה  צמודת  קרקע  הסמוכה  לאזור  תעשייה  ומשרדים
. קרקעי  ובח לקו   עילי -בחלקו  תת  -ר  "מ  150מגרש  ביי עוד   ציבור י  ובו  מקלט  ששטח ו  
 .ופועל בו מוקד של המשמר האזרחי, העירייה משכירה את המקלט למשטרה

התבקשת  ע ל  י די  מנהל   הנכס ים   בעיריי ה  להע רי ך  שכר  ד יר ה  ראו י  ל נכ ס  לצורך  חיוב 
 .המשטרה

  ?מהם נתוני השוק הרלוונטיים ביותר לצורך הערכת שכר הדירה

.שכר דירה למשרדים בקומת הקרקע באזור התעשייה הסמוך.א
.שכר דירה לבתים צמודי קרקע בשכונה.ב
.עלות הקמת המבנה.ג
.ר במרכז המסחרי הסמוך"מ 30 -שכר דירה לחנויות ששטחן כ.ד
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 :19-18נתונים לשאלות 
  

כמחצית ממתחם  הקרקע  החקלא י ב בע לו ת .  בפרבר של  עי ר גדו לה  קיים  מתח ם  קרקע חקלא י
לאחרונה  אישרה  הו ועדה  המקו מית .  וכמחצית  בבעל ות  פרטית)  י"בניהול  ממ(מדינת  ישראל  

 . לבנייה צמודת קרקע -המשנה את יעוד המתחם מחקלאי , ע"תב
נודע ל צי בור  כי   הוועדה  המקומית  עו רכת  בימי ם  אלה  לוח  שומה  ובו  דר ישת הוע דה  המקומית 

העירייה  קבעה  את  ד רישתה  לתשלום  להיטלי ,  כמו  כן.  להיטל  השבחה  בקרקע  הפרטית
נציג  הבעלי ם  הפרטי ים   פנה  לעי רי יה  בפ גישה .  לחברת  הפ יתוח  הע יר וני ת  -הפיתוח  ב מתחם  

מקדימה  ט רם   פרס ום  הלוח   וטע ן  כי   יש   להפח ית  את  גוב ה  היטלי   הפיתוח  והיט לי  ההשב חה  
 .הצפויים על פי דרישת הוועדה המקומית

  
             

כיצד  תשפיע   הפ חתה  בגובה   היט לי  הפיתוח   והיטלי  ההשבחה  על  התמורה   הצפוי ה .18
 ?למינהל משיווק הקרקע שבניהולו

 
הפחתת היטלי ההשבחה לא תשפיע על התמורה נטו למינהל והפחתת היטלי הפיתוח תגדיל את .א

.התמורה למינהל
הפחתת היטל ההשבחה תגדיל את התמורה למינהל ולגובה היטלי הפיתוח אין השפעה על התמורה .ב

מכיוון שהמינהל משווק את המגרשים כאשר עלויות הפיתוח משולמות ישירות לחברה , למינהל
.המפתחת על ידי הזוכים במכרזים

 10%מכיוון שהמינהל מעביר לוועדה המקומית , הפחתת היטלי ההשבחה תגדיל את התמורה למינהל.ג
והפחתת היטלי הפיתוח תקטין את , מתקבוליו משיווק הקרקע במקום לשלם היטלי השבחה

.התמורה למינהל
והפחתת היטלי הפיתוח תקטין את התמורה , הפחתת היטלי ההשבחה תגדיל את התמורה למינהל.ד

.למינהל

 
כיצד  תשפיע  הפ חתה  בגוב ה  היט לי  הפיתוח   וה יט לי  ההשב חה  על  התמורה  נטו   הצ פויה .19

  ?לבעלים הפרטיים ממכירת מגרשי הבנייה
 
אך הפחתת היטלי הפיתוח תקטין את , הפחתת היטלי ההשבחה תגדיל את התמורה נטו לבעלים.א

.התמורה נטו
ולגובה היטלי הפיתוח לא תהיה השפעה על , הפחתת היטלי ההשבחה תגדיל את התמורה נטו לבעלים.ב

.מכיוון שרוכש פוטנציאלי של המגרש ישלם את עלות הפיתוח, התמורה נטו הצפויה לבעלים
מכיוון שניתן לסכם עיסקת נטו , להיטלי ההשבחה לא תהיה השפעה על התמורה נטו הצפויה לבעלים.ג

.ואילו הפחתת היטלי הפיתוח תגדיל את התמורה נטו הצפויה לבעלים, בה ההיטל חל על הרוכש
.הפחתת היטלי ההשבחה והיטלי הפיתוח תגדיל את התמורה נטו הצפויה לבעלים.ד
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20.

 

. ר  נמצ אות   ב מרכ ז  עיר  גדולה  ומוצע ות  ל מכי רה"מ  1,500ששטחן  ב יחד   הוא    21,  20חלקות  
זכויות  הבנייה  ש הוקנו .  'ר  והיא   מיועדת  לאז ור  מגור ים   ג"מ  1,000הוא    20שטחה  של  חלקה  

ר "מ  23חדרי  גג  שש טח ם  ,  בנוסף.  ר  עיקרי"מ 1,500בתכנית  בניין  עיר  הן  לבניי ת   20לחלקה  
 500הוא    21שטחה  של  חלקה  .  יחידות  דיור  בב ניין  15כ  "בסה.  ליחידות  דיור   בקומה  עלי ונה

 200,000:  שווי  דיר ת  ארבע ה ח דר ים   בסבי בה.    ב צד   בניי ן  המגו רי םפ"לשפר  וה יא   מיועדת  "מ
ר  בס בי בה  המיו עד   לבניית "מ 500שווי  מגר ש  ש שט חו  .   60,000$:  ל"ושווי  קרקע לד יר ה  כנ$ 

ר "מ  500בסמוך  למתחם  הופקעה  חלקה  ש שטח ה  .    250,000$:  יחידת  דיור   צמוד ת  קר קע
 .  40,000$לבעלים שולמו פיצויי ההפקעה בסך . פ"שצבייעוד חקלאי לצורך הקמת 

 . לשווי החלקהפ"השפהתבקשת להעריך את שווי החלקה ואת תרומת 

 ? כחלק מהערכת שווי החלקהפ"השפמהו העיקרון המוביל בהערכת
 
.פ נגזר כשיעור משווי הדירות שייבנו בחלקה"שווי שפ.א
.פ נגזר כשיעור משווי מגרש לבנייה צמודת קרקע"שווי שפ.ב
.י תרומתו לזכויות הבנייה בחלקה"פ נגזר עפ"שווי שפ.ג
.פ"פ נגזר מהשווי המגולם בפיצויי ההפקעה ששולמו לבעליי החלקה שיועדה לשצ"שווי שפ.ד
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