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ישראל נת� �מדי
�המשפטים�משרד

ות עי דות�המקצו חי �מנהלת�הי
ן �המקרקעי �מועצת�שמאי

ב שומה"נושא בחינה ב–"'בחלק, עקרונות  חלק  '
התשסאלולבג"י ז" 

2007 אוגוסטב72
זה( לחלק המוקצב   �)שעותוחצי שלוש: הזמ

:הנחיות

על.א . לפי בחירת!4 שאלות מתו!3עלי! לענות

ע.ב ).השאלה רשו& בראש המחברת'מס(ל כל שאלה במחברת המתאימה לכ! עלי! לענות

ולסמ� באופ� ברור את יש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטי& האישיי& על גבי הכריכות של המחברות.ג

.המחברת המיותרת שאינ! רוצה שתיבדק

ש&.ד בצד את המדבקה ללא ש& הנבח� יש להדביק בצד הימני של כריכת המחברת ואת המדבקה ע& � הנבח

.השמאלי

מס.ה בצד ימי�' נא לרשו& את . המחברתובצד שמאל של כריכתהשולח� בו אתה יושב

.אי� להוסי) פרטי& נוספי& על גבי הכריכה.ו

 תשובת! לכל אחת מהשאלות חייבת להיות מנומקת ומפורטת תו! מת� הסבר לעקרונות–לתשומת לב!.ז

.ולנתוני& עליה& התבססת בתשובת!

 !!!החלצהב
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)יש לענות במחברת הכחולה(1' שאלה מס

.ר"מ500ה ששטחחלקהמתקייתעשייה בסמיכות לאזור

והחלקה בבעלות  ורשמו במרש�)ר לכל אחד מה�"מ250�כ( בינה� בעי� אותהאית� אשר חילקואלו�

.המקרקעי� חלוקה זו

במצב פיזי תקי� המושכר לזוגר"מ70ששטחו יש�חד קומתי בית מגורי� בנוי, של אלו�על חלקו

.צעיר

).המתק� עצמו בבעלות המשכיר( מתק� אוטומאטי לשטיפת מכוניותשל אית� הוצבעל חלקו

:חלה תכנית המייעדת אותה למגורי� כדלקמ�על החלקה

. מעל לקומת עמודי�30%X4שטח בניה עיקרי�

שר�  מהשטח 30%עד)'י� וכו"ממד, חדר אשפה, לובי, מעלית, הכולל חדרי מדרגות(ות שטח

.העיקרי

מ� .ר"מ80�שטח הדירות הממוצע בבניי� לא יפחת

. ולא יינתנו הקלות כמותיות כלשה�לא תותר עליה לגג�

:נתוני&

ה�דמי השכירות . כמקובל בסביבה לחודש- 2,000 שמקבל אלו�

.-4,000� עליו של תחנת הדלק הגובלת במגרשובמית�אדמי השכירות שמקבל

ח"ש50,000שווי קרקע לחדר בסביבה

). נקודות4(). שורות6עד(מה� העקרונות להערכת שווי זכויות הבעלי� בחלקה.א

). נקודות6().התעל� מקיומ� של המחוברי�( כריקה ופנויההחלקהחשב את שווי.ב

ה.ג שלבעלותשבלמגרש" שווי בשימוש"חשב את  במידה וחסרי�) שעליו מתק� שטיפה( אית�ו

.) נקודות4(ל� נתוני� הנח הנחות סבירות

להדירבלשוכר המתגורר.ד ע לאית� לבנות יחד בניי� בחלקת�יצתו של אלו� נודע כי אלו� שוקל

לבכמה. תו של אלו� מעוניי� מאד להמשי� התגורר בדירהשוכר. המשותפת העלות צרי� השוכר

לאת השכ �). נקודות4(? את הבניה שלא יהיה כדאי לאלו� לממשאלו� כדי ירות שהוא משל

) נקודות2( התרשמות כללית
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)יש לענות במחברת הורודה(2' שאלה מס

.ר"מ600 ושטחו 1960את המגרש רכש בינואר. פורת מעוניי� למכור מגרש ריק ופנוי שבבעלותו�מר ב�

בתייעוד : זכויות הבניה הינ�. מגורי�: וק1המגרש על פי תוכנית

. יחידת דיור חד משפחתית אחת�

. קומותX2ר עיקרי בקומה"מ150�

.ר שטחי שירות על קרקעיי�"מ60�

.ר"מ50 מרת1 בשטח�

כ חד משפחתיי� בשטח של �מיעוט�,)עיקרי ושירות(ר"מ250�הבנייה האופיינית באזור הנה לבתי

.בנויי� ע� מרת1

ר ב� פורת מתלבט הא� כדאי לו למכור הנכס במצבו כמגרש ריק ופנוי או שמא כדאי לו לבנות ביתמ

.ולמוכרו כבנוי

.ר אקוויוולנטי מבונה"למ$ 1,000שווי הקרקע לנכסי� דומי� בסביבה הנו

) נקודות6(?השוק של המגרש כריק ופנוימהו שווי.1

של.2 בכל) מס שבח מקרקעי� ומס מכירה,מ"מע(מיסוי האוצר פרט בקצרה את אופ� החישוב

�) נקודות6(.אחד משני המסלולי

ציי� לפחות?)שאינ� מיסוי( המשמעותיי� לכל מסלול מבחינות אחרותהיתרונותמה� לדעת�.3

) נקודות6().לשני המסלולי� ג� יחד(שישה יתרונות 

:הערות

.נית� להניח הנחות הגיונית ומתאימות לפי הצור�

�. צור� בתחשיבאי� 2,3לסעיפי

) נקודות2( התרשמות כללית
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)יש לענות במחברת הצהובה(3' שאלה מס

� קומות6ב�)י היתר"עפ(קיי� בני� משרדי�, בגבול שכונת מגורי�, בשולי אזור תעשייה ומשרדי

.ר ברוטו"מ3,700ששטחו הבנוי

מו' מש �של"שרו� בעלי הבניי� מנהלי של30מ להשכרת הבניי� למשרד הקליטה לתקופה  שנה לשימוש

.ר ברוטו"מ33ד ששטח� הממוצע"ליח" מקב3 דיור"

�:נתוני

�למ"ש32דמי שכירות מקובלי� בסביבה למשרדי .ר ברוטו לחודש"ח

�.8%שיעור ההיוו� להכנסות דמי שכירות ממשרדי

.ד"ח לחודש ליח"ש2,200,י החוזה ע� משרד הקליטה"דמי שכירות עפ

ס� של .ד"ח ליח"ש600עלות תפעול חודשית של מקב3 הדיור

מ .ח"ש1,200,ר בבני� ממשרדי� למגורי�"עלות הסבת

.7%� שיעור היוו� להכנסות ממקב3 דיור

ל שנה30לאחרער� נוכחי של שווי הנכס הנח כי .אפסשווה

הנ.א ) נקודות4(? שנה30כס בשימושו הנוכחי למשרדי� למש� חשב את שווי

לש לאחרחשב את שווי הנכס.ב  שנה30� ייחת� חוזה ע� משרד הקליטה ויאושר שימוש חורג

) נקודות6(?י הוועדה המקומית"ע

וא� כ� אי� יחושב, הא� יחול היטל ההשבחה בגי� הסבת הבניי� ממשרדי� למקב3 דיור.ג

) נקודות3(?ההיטל

שלעת.ד . שנה בלבד20ה הנח כי חוזה השכירות אשר ייחת� ע� משרד הקליטה יהיה לתקופה

�למ"ש1,000בהנחה שעלות התאמה ממקב3 דיור למשרדי מה, שנה30ר ושנות חיי הנכס"ח

) נקודות5(?שווי הנכס

) נקודות2( התרשמות כללית
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)יש לענות במחברת הירוקה(4' שאלה מס

נדל"נדלב משקיע ראוב� הוא �.�"� ושמעו� הוא יז

ב�� מתענייני� ברכישת זכויות הבעלות במגרש בשטח של דונ� ראוב� ושמעו� ובו2 עליו בנוי מבנה  קומות

של2, חנויות2 �שתיה� מושכרות כאשר תקופת השכירות מסתיימת באחת מה�( חדרי�2 דירות מגורי

.) חודשי�4 חודשי� ובשנייה בעוד3בעוד 

לימות במגרש קי ראוב� ושמעו� פנו אלי� לקבלת חוות דעת� לעניי� שווי.ד"יח4�זכויות בניה נוספות

.הנכס

�:וההכנסות המתקבלות מה� כיו� ה� כדלקמ�בנכס השטחי� הבנויי

סה"כ דמי שכירות בנוישטחכ"סה
חודש\2,400$ר"מ120 חנויותה

א חודש\500$ר"מ60'דירה
ב חודש\450$ר"מ60'דירה

חודש\3,350$ר"מ240כ"סה

ב"עפ לועדה המקומיוי בדיקה שערכת :מגרש ה� כדלקמ�ת לתכנו� ובניה זכויות הבניה

18% בקומת קרקע מסחרישטח
הקרקעת קוממשטח40%שטח גלריה

דונ�\ד"יח6 לדונ�ד" יחמספר
מסחרית מעל קומת קרקע2 קומותמספר

�36%י שטח עיקר�מגורי
�ד"יח\ר"מ10די�" וממ שטחי שירות�מגורי

ל� נתוני השוק הבאי�ב :סקר שוק שערכת התבררו

תשואהדמי שכירות מסחר
9.6%'ח\ר"מ\20$ חנויות ישנות
9.6%'ח\ר"מ\23$ חנויות חדשות

0.33 מקד� אקוויוולנטי לשטחי גלריות
 דירות ישנות-מגורי&
7.3% חודש\550$ד"יח\90,000$ר משופצת"מ60דירת
7.1% חודש\600$ד"יח\102,000$ר משופצת"מ70דירת

1 שטחי שירותל מקד� אקוויוולנטי
 דירות חדשות-מגורי&
 חודש\650$ד"יח\95,000$ר"מ60דירת
 חודש\700$ד"יח\110,000$ר"מ70דירת

1 טחי שירותשל מקד� אקוויוולנטי

�:נוספי�נתוני

כ� .'מ3.2�הגובה הפנימי נטו בקומת הקרקע שבמבנה הקיי� הינו

של� .ר"מ\300$כדי למכור את הדירות הקיימות במחירי� שהתבררו בסקר השוק יש לשפ3 אות� בעלות

��:הועדה המקומית מתנה מת� היתר לתוספות בניה במילוי התנאי� הבאי

של�נה כנגד רעידות אדמה חיזוק המב)1 .100,000$ עלות צפויה
ממ)2 .די� לדירות הקיימות"הוספת
של� שיפו3 חיצוני של כל המבנה)3 .95,000$ עלות צפויה

וכד, פיקוח, ניהול, הריסה, מגלמות את מלוא הוצאות התכנו�(עלויות בניה� מע)'פיתוח :מ"לא כולל

.ר"מ\700$מגורי�,ר"מ\190$גלריות,ר"מ\580$מסחר
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.20%למגורי�, 30%למסחר: רווח יזמי�

.מ" מגור� המעהתעל�בתשובת��

:בהנחה שאי� ברשות� נתוני� נוספי� מעבר למפורט בשאלה

) נקודות2(.שומה תייש� להערכת שוויו של כל אחד ממרכיבי הנכס) טכניקות(פרט אילו גישות)א

) נקודות2(.צול הנכס העומדות בפני ראוב� ושמעו� מה� החלופות לניבקצרהתאר)ב

) נקודות14(. בנכס הבעלותזכויותחשב את שווי)ג

) נקודות2( התרשמות כללית


