
 .דירות מגורים זהות בבניין מגורים בעיר גדולה בגוש דן 2זוג אחיות ירשו .1
 . 200,000$שווי כל דירה כריקה ופנויה הינו 

 ).ד לשנה מראש"לפני כשבוע שולם שכ(דירה אחת מושכרת לסטודנטים על בסיס שנתי מתחדש 

 .שנים 8הדירה השנייה הושכרה למגורי סגל הקונסוליה הפורטוגזית לתקופה של 
 .שנים 6תום תקופת השכירות בעוד . י הקונסוליה"דמי השכירות שולמו מראש ע

ועם  זאת,  כך  שכל  דירה  תירש ם  ע ל  שם  א חות  אח רת,  האחיות  החליטו  לחלק  את  הדירות  ביניהן  בעין
 .לשמור על איזון שווי הירושה לכל אחת מהן

 ?)4.5%: הניחו היוון למגורים(מהו תשלום האיזון שעל אחת האחיות לשלם לאחותה
 
. 16,100$.א
. 18,900$.ב
. 23,200$.ג
. 37,800$.ד

 
2.

 

 .ובו ארבע קומות ומרתף, הבנוי בהיתר, שנה 25 של עיר לוויין קיים מבנה בן ר"במע
 .קומת הקרקע והקומות העליונות מושכרות למשרדים

 ). מסמכיםארכיבי(קומת המרתף מושכרת לאחסנה 
 .המחירים בהם מושכרים השטחים בבניין תואמים מחירי נכסים דומים בסביבה

 8%הניחו שיעור היוון של 

  

  
 ?מהו שווי זכויותיה של ציפורה

 נתונים מתוך פנקס הבתים המשותפים

תת 
 חלקה

 חלק ברכוש המשותף קומה בעלים שטח רשום

 40/155 מרתף משה 90.28 1

 33/155 קרקע דנה 112.3 2

 33/155 ראשונה ציפורה 112.3 2

 33/155 שנייה דנה 112.3 3

 16/155 שלישית בני 52.3 4

 מידע נוסף 

 שטח בפועל
 שימוש בפועל כולל שטחי שירות

 ר"דמי שכירות למ
 בחודש בפועל

  3$ אחסנה ר"מ 95-כ

 ר"מ 185 -כ

בשכירות 
 למשרדים

9$  

  7$ ר"מ 185 -כ

  7$ ר"מ 185-כ

  7$ ר"מ 62-כ

 
. 120,000$.א
. 155,000$.ב
. 195,000$.ג
. 210,000$.ד
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אשר  הפשיר ה  מתחם   קרקע  מחקלאי  למגורים  220/ת'  לפני  כחודש אוש רה  תכ נית  בניין  עיר  מס .3
 ).משפחתיות-יחידות דיור צמודות קרקע דו(' א

בסכום  של ,  המיועדת  ליחי דת  ד יור   אחת,  בעל  קר קע  מכ ר  לאחר ונה  א ת  החלק ה  שבב על ותו 
80,000$ . 

נותר  מגר ש   220/ר  ול אח ר  הפקעות  לד רכ ים   בתכנית   ת"מ  500שטחה  הרשו ם  של  הח לקה  הינו  
 .ר"מ 300ששטחו 

 :י תנאי החוזה יחולו על הצדדים מיסים כדלקמן"עפ
 .מס שבח יחול על המוכר      -
 .מס רכישה והיטל השבחה יחולו על הרוכש      -

 .העיסקה בכללותה תואמת את רמת המחירים בעיסקאות אחרות דומות במתחם
 .לדונם $ 60,000הניחו שווי קרקע חקלאית במצב קודם לפי 

 ?220/ת' מהו היטל ההשבחה הראוי שבו יש לחייב את המוכר בגין תכנית בניין עיר מס
 
. 25,000$.א
. 30,000$.ב
. 45,000$.ג
. 50,000$.ד

4.

 

חויב ,  שנה  ומ מוק ם  במר כז   עיר  גדולה 30שנבנה  לפני   ,  קומות  מתו ך  מגדל  מש רד ים  5נכס  הכול ל  
 .בדמי היוון בתקופת יובל החכירה

מהי גיש ת הש ומה  המתאימה ב יותר  ו הגורמי ם והשיקולים הרלבנטי ים לצורך הגש ת הש גה בגי ן 
 ?החיוב למינהל מקרקעי ישראל

.עלות פיתוח, התאמות למיקום, ר מבונה בעיסקאות דומות"שווי מ -גישת ההשוואה .א
עלויות , מצב פיזי של המשרדים, עלויות הקמה, דמי השכירות המשולמים בפועל -גישת החילוץ .ב

.פיתוח
.מקדמי התאמה, מצב פיזי של המשרדים, שווי שוק למשרדים בסביבה -גישת ההשוואה .ג
.נכונות' ב -ו' תשובות א.ד

 ?י דייר מוגן"איזה מהאירועים הבאים גורם להקטנת השווי של הבעלים בדירה התפוסה ע.5
 
.החלטת בית הדין לשכירות על העלאת דמי השכירות המוגנים.א
.ח לחודש"ש 70הדייר הפסיק במפגיע לשלם את דמי השכירות בסך .ב
י העירייה וקיימת ציפייה לעלייה בביקושים לדירות "החלו עבודות פיתוח נרחבות בסביבת הנכס ע.ג

. בסביבה
.ואולם הם ממשיכים במריבותיהם כרגיל) שנות נתק 5לאחר (זוגתו של הדייר המוגן חזרה לגור עימו .ד
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 .ר"מ 62,778הינה חלקה חקלאית ששטחה הרשום  66חלקה .6
י  רישום  בפנ קס "עפ(חלקים  בחלקה    135/4500חלקים  בחלקה  ולשמו אל     45/4500לצבי  

 ).הזכויות
אושרה  לפני  כחודש  תכ נית  א יחו ד  וחלוקה  ללא )  ובחלקות  נ וספ ות  הגובלות  בה(בחלקה  זו   

 .הסכמת בעלים
ובנוסף  יקבל  צבי   תשל ום   א יז ון   $  120,000אשר  שוויו  '  לצבי  הוקצה  מגר ש  ה מיוע ד  למגור ים   א

 .מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה $ 20,000בסך 
 .לשמואל הוקצה מגרש שייעודו מרכז מסחרי, לעומת זאת

 ?מהו שווי המגרש שהוקצה לשמואל

. 200,000$.א
. 300,000$.ב
. 420,000$.ג
. 540,000$.ד

 
 :9-7נתונים לשאלות 

  
 . בבניין מגורים משותף) 6 -ו 5(במרכז עיר גדולה קיימת דירת מגורים הבנויה בשתי קומות 

חדר  על ,  )5קומה  (ר  "מ  104והינו    1.1.1991שטח  הדי רה  תואם  את  ההיתר   המקורי   ש ני תן  ביום  
 .ר"מ 70ר ומרפסת גג פתוחה בשטח "מ 12בשטח ) 6קומה (הגג 

 .הדירה פונה למערב ונשקף ממנה נוף
 .1.1.1993משפחת ישראלי מתגוררת בדירה מיום 

ר "מ  23תוכנית  גג  המאפשרת   הקמת  ח דר   יציאה  לגג  ב שטח  של      אושרה  1.2.1996בתאריך  
 .ופרגולה

הגישה  משפ חת  יש ראלי   בקשה  להיתר  בנ ייה  להש למת  הז כוי ות  על  הגג  לפי   1.9.1996בתאריך  
 ).אין מחלוקת לגבי הזכויות הקנייניות. (התוכנית המאושרת

 . 30,000$: 1996שווי הקרקע לחדר בשנת 
 . 35,000$: 1998שווי הקרקע לחדר בשנת 
 .יש להתעלם מהצמדות

  
 ?מהו היטל ההשבחה שתידרש משפחת ישראלי לשלם.7

. 5,500$.א
. 8,500$.ב
. 11,000$.ג
. 17,000$.ד

 
8.

 

מכרה   1.9.1998בתאריך  .  משפחת  ישראלי  לא  מימשה  את  הבנ ייה  וגם  לא  ש יל מה  את   ההיט ל
 . משפחת ישראלי את הדירה למשפחת ירקוני

 ?מה תהיה דרישת הוועדה להיטל השבחה
 
. 5,500$.א
. 8,500$.ב
. 11,000$.ג
. 17,000$.ד
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9.

 

 18אשר  כללה  תוספת  ב נייה  של  ,  מיד  ע ם  ר כי שת  הדי רה  הגישה  משפחת  י רקונ י  בקש ה  ל היתר
 . ר"מ

 .הוועדה המקומית אישרה את הבקשה בכפוף לתשלום היטל השבחה

 ?מה יהיה גובה היטל ההשבחה
 
.י המוכר"שולם ע -אין היטל .א
. 6,500$.ב
. 12,000$.ג
. 16,500$.ד

 :12-10נתונים לשאלות 
  

הקרקע  ב בע לות   קר ן  .  ר"מ  100ר  קי ים  בי ת  מגורים  י שן  ב שטח  של   "מ  600על  מ גר ש  בשטח  
 .קיימת ישראל

הוועדה  המקומית  לתכנו ן  וב נייה   אישר ה  לאחר ונ ה  ת כנ ית  בני ין  עיר  המא פשרת  בנייה  של 
בעלי  הז כויות  הג ישו   בק שה  לנ יצול  מלו א  זכ ויו ת .  בנייה  120%בנייני  מגורים  בנ יצו ל  של 

 .הבנייה במגרש
 : נתונים

 .מ"ר כולל מע"מ/ 500$: 120%בניצול של   ר מבונה ללא פיתוח"מ 1שווי 
בהתחשב  במ רכ יב  (מ  "ר  כולל  מע"מ/  800$:  ר  מב ונה   ללא  פיתו ח  לבנייה  צ מוד ת  ק רקע"שווי  מ
 ).החצר

 

אם  מי נהל  מקרקע י  ישרא ל ,  שיידרשו  בעלי  הז כוי ות  ל שלם,  מ"כולל  מע,  מה  גוב ה  דמי   ה היתר.10
 ?60% בשיעור שלר"בדחמכיר 

. 70,000$ -כ.א
. 80,000$ -כ.ב
. 90,000$ -כ.ג
. 100,000$ -יותר מ.ד

 
 ?כיצד ישתנו דמי ההיתר אם ידוע שהזכויות המוכרות מהוונות.11

 
.לא ישתנו.א
.יקטנו.ב
.יגדלו.ג
.לא ניתן לקבוע.ד

 ?ר"מ 180אם שטח הבית היה,כיצד היה משתנה גובה דמי ההיתר.12
 
.לא היה משתנה.א
.יקטן.ב
.יגדל.ג
.לא ניתן לקבוע.ד
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 :14-13נתונים לשאלות 
  

 . 1,800,000$בישוב כפרי עם מוניטין רב נמכר בית מגורים בסך של 
 :נתונים

קיימים  הית רי .  ר"מ  15:  חניה  מקו רה,  ר"מ  25:  מחסן.  ר  בקו מה  א חת"מ  246:  השטח  הבנו י
 . בנייה

 .שטח הקרקע הפנוי מגונן ומתוחזק. המצב הפיזי טוב ורמת התחזוקה טובה
 . ר"מ 2,252: שטח הקרקע

, ר מחס ן"מ 50,  משטח  החל קה 6%+ ר בשת י  קומות  "מ 270ר בקו מה א ו "מ 180: זכויות הבנ יי ה
 .ר בריכה"מ 100ר חניה מקורה ועד "מ 15

  
13.

 

לחוק  למטרת  חיש וב  הפטור  לד יר ת '  ז  49לצורך  הדי ווח  למס   שבח  מקרקע ין  לעניין  סע יף  
 ?בהנחה שאין כוונה להרוס אותו, מה יתרת זכויות הבנייה לנכס הנדון, מגורים מזכה

.ר"מ 25: מחסן, ר"מ 90: 'קומה א, ר"מ 69: קומת קרקע.א
.ר"מ 25: מחסן, ר"מ 203: 'קומה א, ר"מ 23: קומת קרקע.ב
.ר"מ 25: מחסן, ר"מ 69: 'קומה א, ר"מ 69: קומת קרקע.ג
.אין זכויות בנייה נוספות אשר ניתן לנצלן.ד

14.

 

מהם  שיק ול י  השומה  הר לבנטיי ם  ב אומד ן  שווי   יתרת ,  בהמשך  ל תשוב תכם   לש אלה  הקודמת
 ?למטרת הדיווח לרשויות מיסוי המקרקעין, זכויות הבנייה

.שווי הבנוי ללא החצר, עלויות ההקמה של השטח הבנוי, המצב הפיזי של הבנוי, צורת המגרש.א
שווי הבנוי , עלויות הקמת השטח הבנוי, שוליות השטחים, סך יתרת זכויות הבנייה הניתנות לניצול.ב

.ללא החצר
.ר מבונה"שווי מ, פחת תכנוני, שוליות השטחים, סך הזכויות הניתנות לניצול.ג
.שוליות השטחים, ר מבונה"שווי מ, צורת המגרש, שווי המכירה.ד

עם  חנות ,  פי  תוכ נית  ש בתוקף   לתע סו קה-המיועדים  על',  ב  -ו'  יעקב  ה וא  ב עלים   של   מגרש ים  א.15
 .א"ר כ"מ 2,000שני המגרשים בשטח של . מפעל בקומת הקרקע

 .'מ 14גובה עד , X 4 = 160% 40%' זכויות הבנייה במגרש א
 .'מ 17גובה עד , X 5 = 200% 40%' זכויות הבנייה במגרש ב

הוסכם  עם  יז ם  כי  שיעו ר  התמורה  ש יקבל  י עקב   עבור ,    קומב ינציה  שנקשרהעיסקתבמסגרת  
ללא  הק לות   וב מפרט  ,  בניצול  מלא,  פי  התוכנ ית-לשטח  שייבנה  על  35%יהיה  '  מגרש  א
 .מוסכם

 קו מבינ צי ה עבו ר  מגרש בעיסקתמה י היה  שי עור  התמורה אותו  יקבל י עקב  ,  פי נתונים  אל ה-על
 '?ב

 
35% -שווה או יותר מ.א
35%.ב
35% -שווה או פחות מ.ג
43.75%.ד
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16.

 

ידי -דירות  תפוס ות  על  6קומות  ובו    2בן  ,  1940נתון  מגר ש  ועלי ו  בי ת  מגורים  מוזנח  מש נת  
העלות .    400,000$:  בהתאם  לזכו יות  הבנ יי ה  שלו,  שווי  המגר ש  כ פנוי .  דיירים  מוגנ ים

 .  480,000$: המוערכת של פינוי הדיירים המוגנים

 ?מהו שווי זכויות הבעלות בנכס
 
.שווי הבעלות הינו שלילי, מאחר ועלות הפינויים גבוהה משווי זכויות הבנייה.א
 160,000ואז שווי הבעלות הינו , מעלות הפינוי 1/3צריך להפחית , מאחר ומדובר בשווי זכויות הבעלים.ב

$.
.שווי זכויות הבעלים הינו סיכום שווי הבעלות של כל אחת מהדירות כתפוסה.ג
. 480,000$בניכוי , שווי הבעלות הינו סיכום שווי הבעלות של כל אחת מהדירות כתפוסה.ד

 . שנים לשימוש כמשרד 5דירת מגורים הושכרה לתקופה של .17

 ?מהו העיקרון להערכת מושכר זה

".שימוש הטוב והיעיל ביותר"עיקרון ה.א
.עיקרון הציפיות.ב
".השווי בשימוש ביניים"בשילוב עם עקרון " שימוש הטוב והיעיל ביותר"עיקרון ה.ג
".השווי בשימוש"עיקרון .ד

 
 ?ן לתשקיפים להנפקת ניירות ערך"לאיזה שווי יש להתייחס בהערכות נדל.18

.ן"לשווי בשימוש בנדל.א
.מתואם למס, פי המאזן-שווי על.ב
.בהיותה מייצגת את תחזית רווחיות המניות, להערכת שווי בגישת היוון הכנסות עדיפה.ג
.ן למימוש"לשווי שוק ולהשפעת יחסים מיוחדים ואלמנטים מיוחדים בנדל.ד

 
19.

 

 .בקומה X 30%קומות  5: זכויות הבנייה. בסמוך לבניין מגורים קיים מגרש לייעוד ציבורי
 . קומות 13אושרה תוכנית מפורטת לבניית בית אבות בבינוי של  1.1.1994 -ב

 .קומות 21אושרה תוכנית המתירה הקמת בניין מגורים בן  1.1.2003 -ב

מה  י יחש ב  כמצב  הקו דם   ומה  ,  לחוק  התכנו ן  והבניי ה  197לצורך  הכנ ת  תביעה  על  פי   סעיף  
 ?ייחשב כמצב החדש

  
 מצב חדש                                    מצב קודם

ציבורי מגדל מגורים.א
ציבורי בית אבות.ב
בית אבות מגדל מגורים.ג
.נכונות' ג -ו' תשובות ב.ד
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לפי  דמי    1.1.2005  -האחד  הו שכר  בש למות  החל  מ;  קיימים  שנ י  ב ניי ני   תעס וקה  במרכ ז  הא רץ .20
השני  הושכ ר באותו תאר יך  לפ י  דמי  .  התשלום חודש  בחו דשו . ח לחודש"ש 43,000שכירות של  
 . 1.3.2005 -התשלום כל חצי שנה החל מ. לחודש $ 10,000שכירות של 

 .שנים 3: תקופת השכירות בשני המקרים
 . ח לדולר"ש 4.3: שער החליפין; ר"מ 1,000: שטח כל בניין

 ?רכישת איזה מהם עדיפה למשקיע,בהנחה ששני הבניינים עומדים למכירה באותו מחיר
 
.אין הבדל.א
.כי עדיף תזרים חודשי, הבניין הראשון.ב
.כי עדיף תזרים חציוני, הבניין השני.ג
.כי דמי השכירות גבוהים יותר, הבניין השני.ד
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