
  

 מדינת ישראל

  

 משרד המשפטים

 מינהלת היחידות המקצועיות

 מועצת שמאי מקרקעין

  

  

 'עקרונות שומה ב
  

  

 2007מועד קיץ 

  

 2גירסה 

     

י לפתור את הבחינה עליך לסמן את מספר הגירסה המופיע /לפני שתתחיל
 !!במסגרת על דף התשובות שקיבלת

     
  

 ".עקרונות שומה ב"לפניך המבחן ב

 .שעות 3: משך הבחינה
                         

  
עליך  לב חור  לכל   ש אל ה .  לכל  שאלה  מו צעות  מספר  אפ שרוי ות  תשובה.  בלבד"  סגורות"במבחן  ש אלו ת  
 .בדף התשובותבמקום המתאים  X -ולסמנה ב, התשובה הנכונה ביותר - תשובה אחת

  
את  המקום  ה מתאים  לתשובה   X-עליך  ל סמן  ב.    בל בדשחור/בעט  כחולבדף  ה תשובות  יש   להשתמש  

 .שבחרת
, ידי  מ ילוי  כל  הריבו ע  בצבע  ה כחול -עליך  למחוק  את  התשובה  ע ל,  אם  ברצונך  לשנות   תשובה  שכבר  ס ימנת

שחור/בעט  כחולעליך  למלא   ש וב  את   הרי בוע  ,  אם  שינ ית  את   דעתך  שנ ית.  את  התשובה  ה חדשה  X-ולסמן  ב
 .ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרת

  
 .לא תורדנה נקודות עבור טעות. י להשיב על כל השאלות/השתדל

  

 .תיקרא כתשובתך לשאלה" דף התשובות למבחן" בשחור/בעט כחול X-רק התשובה המסומנת ב
  

 .לכל השאלות ניקוד שווה  .שאלות 20  במבחן
  

 .ת לוודא שכל השאלות נמצאות בטופס הבחינה שנמסר לרשותך/הנך מתבקש
  

 . יש להחזיר את דף התשובות בתום הבחינה

  
 .מותר שימוש במחשבון ובלוחות שומה

  
 !ב ה צ ל ח ה                                                                                                                         
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1.

 

  .2% -ידוע כי ריבית בנק ישראל ירדה בשנה האחרונה בכ

 ?איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר, כיוון שכך
 
. הירידה בריבית תגרור עלייה בעלויות הבנייה של מבנים חדשים.א
). קומבינציה(הירידה בריבית תגרור עלייה בתמורה לבעל הקרקע בעיסקת אחוזים .ב
. הירידה בריבית תגרור עלייה בשווי קרקעות חקלאיות ספקולטיביות.ג
. הירידה בריבית תגרור עלייה בדמי השכירות הראויים לנכסי התעשייה.ד

 
2.

 

שטח  הדי רה  הרש ום  ב פנ קס .  חדרים  בנ תניה  4גברת  דרורית  י רשה  ל פנ י  כשנ ה  דירת   מגו רים   בת  
מעל  לקומת ,  קומות  4בבניין  בן  '  הדירה  ממוקמת  בקו מה  ב.  ר"מ  87.6הבתים  המשותפים  הינו  

 .עמודים
 .לפני כחצי שנה מכרה דרורית את הדירה

והבעלות  בדירה   הועברה  על  שם ,  ח"ש  520,000בסך  ,  לאחר  כח ודשי ים  שול מה  התמורה  המלאה 
 .הרוכש בטאבו

 ?  נכוןאינואיזה מההיגדים הבאים , בנסיבות המתוארות

 
לחוק התכנון והבנייה בגין תוכנית מיתאר מקומית  197דרורית רשאית לתבוע כיום פיצויים לפי סעיף .א

בהנחה שהתוכנית (אשר אושרה לפני כשנתיים והתירה בנייה החוסמת את הנוף לים , הגובלת בחלקה
). אכן פוגעת

ועל ידי כך הפיכת (מ לצורך חיבור בין שני חדרים לחדר אחד גדול "ס 10שבירת מחיצת פנים בעובי .ב
. הינה פעולה המחייבת קבלת היתר בנייה) חדרים 3הדירה לדירת 

. בנסיבות מסוימות עלולה דרורית להידרש לשלם מס מכירה בגין מכירת דירתה.ג
. אינו כולל מרפסות מקורות 1975שטח הדירה כפי שנרשם בטאבו בשנת .ד

 
 4-3נתונים לשאלות 

, ששטחו  דונ ם  אחד,  לתעשיהי  בו  זכה  צביקה   במגרש   המ יו עד  "שנים  נערך  מכרז  של  ממ  4  -לפני  כ
 .ח"ש 2,000,000במחיר של  

2,400,000  -י  כיום  הם  של  כ"המחירים  במכרזי   ממ.  מאז  שרכש  צביקה  את  הקרקע  חלה  עליי ת  מח ירים
 .ח לדונם"ש

3x40%;  בניצול  מלא  של  זכו יות   הבנייה ,  קומות  לתעשייה  3לאחרונה  סיים  צביקה  לבנות  מבנה   בן  

-עלות  בניי ה  של   כ(ששולמו  לקבל ן  מפתח  ,  ח"ש  2,400,000בעלות  בניי ה  כו ללת  של  ,  כמקובל  בסביבה
 ).ר"ח למ"ש 2,000

20%מרכיב  היזמות   המקובל  הוא  ,  60:25:15הניחו  כי  שווי  מרכיב  הקרקע  נחלק   בין   הקומות   ביחס  ש ל  

 . לשנה 8%מההשקעה והתשואה הראויה מאולמות תעשיה היא 

  
3.

 

?ר בקומת הקרקע"מ 1מהם דמי השכירות החודשיים הראויים להשכרת 
 
. ר"למ  ח"ש 30.א
. ר"למ  ח"ש 35.ב
. ר"למ  ח"ש 40.ג
. ר"למ  ח"ש 45.ד
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4.

 

באזור  עדיפות  ל אומית  ש בו  מעניקה  ,  כעת  הני חו   כי  א זור  התעשי יה  שבנדו ן  ממוק ם  בגליל   העלי ון 
 .מעלויות הבנייה הישירה להקמת מפעלים מאושרים 24%המדינה מענק בשיעור של 

ביחס ל אזור שא ינו  זו כה  למענקים  (מה הית ה ההשפעה  של  עובדה  זו בלבד  על דמי  השכירות הראויים  
 ?כאשר שאר הנתונים ללא שינוי, )כאלה

 
. דמי השכירות הראויים באזור העדיפות הלאומית היו נמוכים יותר.א
. דמי השכירות היו זהים בשני המקומות.ב
. דמי השכירות הראויים באזור העדיפות הלאומית היו גבוהים יותר.ג
. אי אפשר לדעת אם באזור עדיפות לאומית דמי השכירות היו גבוהים או נמוכים יותר.ד

5.

 

 .ועליה מטע אבוקדו" חקלאי"יעודה , ר"מ 8,200ששטחה  2' מר חסון הוא הבעלים של חלקה מס
למר  חסון  ו הו דיעה  ל ו  כי  בכוונתה  לממש  הפקעה )  צ"מע(בימים  אלה  פנ תה  החברה  הל או מית  לדרכ ים  

רכישה  ל צורכי    -י  פקודת  הקרקעות  "עפ  1977בהתאם  להכרזה  משנת  ,  ר  להרחבת  דרך"מ  848של  
 ).1980לפקודה נרשמה במרשם המקרקעין בשנת  5,7הערה בדבר הפקעה לפי סעיף (ציבור 

 ?איזה מהגורמים הבאים ישפיע על גובה פיצויי ההפקעה של מר חסון
 
. ר להרחבת דרך ולא שולמו בגינם פיצויים"מ 515הופקעו מהחלקה  1965בשנת .א
) 2שהיא החלקה הגובלת בחלקה  (29אושרה תכנית להפשרה של חלקה  1999בשנת .ב
ע נאסרה כל בנייה "בתקנון התב. העובר מעל לכל שטח החלקה" מסדרון חשמל"הוקם  1970בשנת .ג

       . בתחום מסדרון החשמל
. 'ג -' אף לא אחד מהגורמים המוזכרים בתשובות א.ד

 
6.

 

הנכס  מושכר  תמורת  דמי  שכירות .  ח"ש  1,000,000בבעלותו  של  שגיא  נכס  מקרקעין   בנוי  בשוו י  
 .ראויים -שמאי מקרקעין קבע כי דמי השכירות שמשולמים . ח"ש 1,600חודשיים של 

 ?מה יכולה להיות הסיבה העיקרית לשיעור התשואה הנמוך בנכס
 
. הנכס נמצא במצב של השבחת יתר במחוברים.א
. אשר גרם לירידה בתשואה, קיים עודף היצע בנכסים אלה בסביבה.ב
. שנים 6שיעור הריבית במשק הוא הנמוך ביותר מזה .ג
. בנכס קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות.ד
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7.

 

 :נכסים אשר גובלים בדרך בין עירונית סואנת וחשופים למטרדי רעש 4נתונים 

ביחס  לנכס  דו מה  שא ינו   חשוף  למטרדי )  באחוזים(באיזה  מה נכסים  ראויה  ההפחת ה  הגבוהה   ביותר  
 ?הרעש

I.   בבניין)  מעל  לקומת  עמודים(חדרים  הממוקמת  בקומה  רא שונה    4דירת  מגורי ם  בת 

 .מגורים רווי
II.   ר  ו עליו  בנוי   בית   מגורים  דו  קומתי  חדש  אשר  ממצה  את  זכויות"מ  330מגרש  בש טח 

 .הבנייה
III.   ר  ו עליו  בנ וי  בית  מגורי ם  חד  קומתי  חדש  כאשר  קיימות  ז כוי ות  בנייה  "מ  330מגרש  בש טח

 .לקומה נוספת
IV.  בית מגורים דו קומתי  ר שעליו מותרת הקמת"מ 330מגרש בשטח. 

 
. I  בנכס.א
. II  בנכס.ב
. III  בנכס.ג
. IV  בנכס.ד

 
8.

 

במקביל  ירד  שיעור   .  5%בשנתיים  האחרונות  על ו  מחירי  ה שכירות  למש רדים  באזור  המ רכז  בשיעור  
  .0.5% -ההיוון הכולל המקובל לנכסי משרדים במרכז ב

 ?ר משרדים ממוצע במרכז"ל על שווי מ"מהי השפעת השינויים הנ
 
10% -ר משרדים ממוצע יעלה בכ"שווי מ.א

5% -ר משרדים ממוצע יעלה בכ"שווי מ.ב

. ר משרדים ממוצע יוותר ללא שינוי"שווי מ.ג
15% -ר משרדים ממוצע יעלה בכ"שווי מ.ד

 
9.

 

שמאי  התבק ש  להעריך  את   ש ווי  זכו ת  הבעלות  בתח נת  תדלוק  חדשה  המ צויה   בשלבי  גמר  הבני יה 
 .לצד כביש בינעירוני בשרון) פעילותה טרם החלה(

 .השמאי אסף את נתוני תחנת הדלק

 ?איזה מהנתונים הבאים הוא הפחות חשוב לצורך הערכת השווי
 
. ר משרד"מ 20, ר סככת תדלוק"מ 300, ר חנויות"מ 60: השטחים הבנויים בתחנה הם.א
. ר סככת תדלוק"מ 300 -ר למסחר ומשרדים ו"מ 120  :זכויות הבנייה הן.ב
. דונם 1.5שטח המגרש .ג
לא התבצעו ספירות  (2004נתוני ספירת התנועה בכביש שלצידו ממוקמת תחנת הדלק מעודכנים לשנת .ד

). מאוחרות יותר
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10.

 

 . יורד שווי הקרקע לדירות בשיעור גבוה יותר, ידוע כי בתקופות שבהן יורד שווי דירות

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בהקשר לכך
 
. כך יגדל שיעור ירידת שווי הקרקע, ככל שמרכיב הקרקע מהווה חלק גדול יותר משווי הנכס הבנוי.א
. כך יגדל שיעור ירידת שווי הקרקע, ככל שמרכיב הקרקע מהווה חלק קטן יותר משווי הנכס הבנוי.ב
לגודלו של מרכיב הקרקע בשווי הנכס אין השפעה על שיעור ירידת שווי הקרקע בעת ירידת מחירי .ג

. דירות
בין . אין מספיק נתונים בכדי לקבוע את היחס שבין שיעור ירידת שווי בנוי ושיעור ירידת שווי הקרקע.ד

). עלויות בנייה ויזמות(היתר יש לדעת מהם המרכיבים האחרים 

 
11.

 

כדי  להקים  עלי ה  מפעל  לייצור ,    ו מסחרלתעשיהי  תכנית  בני ין  עי ר  "ראובן  רכש  ח לקה  המיועדת  עפ
 .לאחר הרכישה הגיש ראובן לוועדה המקומית בקשה להיתר בנייה למבנה תעשיה. עוגיות

למכירה "  חנות  מפעל"החליט  ראובן  כ י  כדאי   לו   לפתו ח  ,  לאחר  ס יום  הבנייה   ות חילת  הייצור
 . של עוגיות בקומת הקרקעקימעונאית

 ?מדוע? האם על ראובן לקבל אישור לשימוש חורג
 
. מאחר וחלקה מיועדת גם למסחר וגם לתעשיה, לא.א
. מאחר וחנות מפעל הינה אחד מהשימושים המותרים ביעוד תעשיה, לא.ב
. מכיוון שהיתר הבנייה ניתן למבנה תעשיה,  כן.ג
. מכיוון שלא ניתן לשלב במבנה אחד מסחר ותעשיה, כן.ד

 
12.

 

ח "ש  1,000,000התוצאה  ש קיבל  בגישת  ההש וו אה  היא  .  שמאי  מקרקעי ן  ביצע  שו מה  לנכס  בנוי 
 .ח"ש 1,400,000והתוצאה שקיבל בגישת העלויות היא 

 ?מה יכולה להיות הסיבה לכך

 
אשר תרחיב את השימושים המותרים ובכך תשביח את , קיימות ציפיות אישור תכנית בשנה הקרובה.א

.הנכס
. בנכס קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות.ב
". השבחת יתר"הנכס נמצא במצב של .ג
. הפער בתוצאות  אף אחת מהתשובות כשלעצמה אינה יכולה להסביר את.ד

 
13.

 

לכל  קומה   25%בשטח  ,  קומות  2בן  ,  ר  ני תן  לבנות  בית  מגורים  צמוד  קרק ע"מ  330על  מ גרש  ששטחו  
) אקוויוולנציה(מקדמי  ה תועל ת  .  מעל  ל קומת   מרתף  ששטחה  כשטח  קומ ת  הקרקע,  )שרות+עיקרי(

 :ר מבונה הם כדלקמן"למרכיב הקרקע בכל מ

  
 ?מהו חלקו של המרתף בשווי המגרש

 1.00 :לשטחים בקומת קרקע

 0.95 :'לשטחים בקומה א

 0.35 :לשטחים במרתף

 0.25 :ר חצר"למ

 
11.5%.א

14.5%.ב

19.5%.ג

24.5%.ד
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14.

 

.   בחל קה  ש עליה  בית  י שן  להר יסה  בשולי   עיר  גדולהי"ממממר  שקולנ יק  רכש   מחוכר  זכו יו ת  חכירה  
אך  לפני  כשנה  אושרה ,    אחתד"יחי  תכנית  מנדטורית  לבניית  "יועדה  עפ,  החלקה  ששטחה  דו נם

 .ד"יחהמקנה לחלקה זכויות לבניית שלוש , תכנית בניין עיר
 . אחת בלבדד"יחחוזה החכירה מקנה למוכר זכות לבניית 

 .במידה ויחול, בהסכם המכר נקבע כי הרוכש ישלם את היטל ההשבחה

 ?איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר בעניין חישוב היטל ההשבחה לנכס

 
ד במצב חדש לבין שווי מקרקעין "יח 3 -י ההפרש שבין שווי מקרקעין ל"השבחת הנכס תחושב עפ.א

. ד אחת במצב קודם"ליח
) כפי המוקנה בחוזה החכירה(ד אחת "י ההפרש שבין שווי מקרקעין ליח"השבחת הנכס תחושב עפ.ב

. ד אחת במצב קודם"במצב חדש לבין שווי מקרקעין ליח
. י"י ממ"ישולם ע, במידה ויחול, היטל ההשבחה.ג
ד במצב חדש לבין שווי מקרקעין "יח 3 -י ההפרש שבין שווי מקרקעין ל"השבחת הנכס תחושב עפ.ד

. ד"י בגין תוספת שתי יח"בניכוי מחצית התשלום הצפוי לממ, ד אחת במצב קודם"ליח

 
15.

 

נכסים  הממ וקמי ם  כולם  בתחומה  של   עיר  גדולה   4עליזה  היא  החו כרת  ממינהל  מקרק עי  י שראל  של  
 :שאלה פרטיהם, במרכז הארץ

באיזה  מהנ כסי ם  רא וי ה  הה פח תה  הגבוה ה  בי ותר  באח וזים   ביחס  לשו וי  זכות  הבעל ות  המל אה  בנכס 
 ?דומה

'מס  מהות הנכס 
ע"בתבזכויות   

 כיום

 זכויות בחוזה
 החכירה

 מידע נוסף

1 
ר ועליו בית"מ 500מגרש בשטח   

 ישן להריסה
25%X2 

 מגורים
ר"מ 100  

1977החוזה משנת   
 ואינו מהוון

2 

 מגרש בשטח של דונם ועליו מבנה
400מלאכה חד קומתי בשטח   

ר "מ    

40%X3 
 מלאכה
ר"מ 400  

שולם 1980חוזה משנת   
לקרקע 40%  ר"דח  

3 
ר בקומת קרקע"מ 50חנות בשטח   

של בניין מסחר ומשרדים   

 קומת קרקע
 מסחרית

 משרד
50בשטח   

ר"מ  

 הנכסים האחרים
 בקומה משמשים

 למסחר

דונם 20חלקה בשטח  4  חקלאי חקלאי 
  מעובדתהיתההחלקה 

 עד לפני מספר שנים

 
. 1בנכס .א
. 2בנכס .ב
. 3בנכס .ג
. 4בנכס .ד

 
16.

 

 .י ומוחזק על ידי דייר מוגן"י ממ"נתון בית מגורים חד משפחתי הבנוי על קרקע המוחכרת ע
 ).ר"מ 100ר ובפועל "מ 80שטח הבית בהיתר (ר "מ 20נמצא כי הבית נבנה בחריגה מהיתר בשטח 

 ? לבצע לנכסלא ניתןאיזו מהשומות הבאות 
 
שומה לשווי זכות הבעלות המלאה בנכס כריק ופנוי ובהנחה שהבית נבנה כולו בהיתר כדין למועד .א

. 1/1/2007הקובע 
. שומה לדמי השכירות החופשיים הראויים בנכס להיום.ב
. שומת היטל השבחה לתכנית שהגדילה את הזכויות לשטחי השירות המותרים לבנייה בנכס.ג
. 1/1/2008; שומה לשווי זכות הבעלות על הנכס שיהיה אם הדייר המוגן יפונה למועד הקובע.ד
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17.

 

חדרים  בין  גורמים  פרטי ים  במח יר  שכיח  של   3בשכונת  מגורים  בראשון  ל ציו ן  נסחרו ת  דירו ת  בנות   
 .ח"ש 600,000
מ "בע"  חסון  חי פו שי  נפט"חדרים  טיפוסי ת  והוא   מתעתד  למכור  א ותה  ל חברת    3ו  דירת   'למר  סרג

 .במחיר התואם את המקובל בשכונה
 .הדירה תשמש את החברה כדירת שרות לעובדי החברה

 ?ו וחברת חיפושי הנפט'מהו המחיר בעיסקה בין סרג
 
י המוכר "מ ישולם ע"וסכום המע) מ"ח מע"ש 93,000+ ח "ש 600,000(ח "ש 693,000 -הדירה תימכר ב.א

. לשלטונות המס) ו'סרג(
. מ לשלטונות המס"ח מע"ש 93,000 -ח ובנוסף תשלם חברת חסון כ"ש 600,000 -הדירה תימכר ב.ב
 80,520+ ח "ש 519,480ח ובספרי החברה הנכס יירשם שנרכש במחיר של "ש 600,000 -הדירה תימכר ב.ג

. מ"ח מע"ש
 93,000+ ח "ש 600,000ח ובספרי החברה הנכס יירשם שנרכש במחיר של "ש 600,000 -הדירה תימכר ב.ד

. מ"ח מע"ש

 
18.

 

שמאי  מק רקעין  ה תבקש  להערי ך  את  שווי  מרכיב  הקרקע  בדי רת  מגורי ם  מ סו יימת  בשכונת  מגו רים 
בבדיקה  שערך  השמאי  במ אגרי  מס   ש בח  לא  נמצאו  עיסקא ות  לק רקע  ל בנייה  למגורים .  ותיקה

 .לא נמצאו עיסקאות למכר דירות, ובנוסף) השכונה כולה בנויה(

 ?מהי הגישה המתאימה פחות להערכת מרכיב הקרקע לדירה שבנדון
 
פי דמי השכירות בשכונה שבה מצוי הנכס -מציאת שווי הדירה כבנויה בגישת היוון ההכנסות על.א

. וחילוץ מרכיבי היזמות ועלויות הבנייה
מציאת שווי הדירה כבנויה בגישת ההשוואה לפי מחירי דירות בבנייה רוויה בשכונות אחרות דומות .ב

. באותה העיר וחילוץ מרכיבי היזמות ועלויות הבנייה
. השוואה של עיסקאות למכר קרקע למגורים רווי בשכונות אחרות דומות בעיר.ג
. אין גישה שהיא מתאימה פחות' ג -' מבין תשובות א.ד

 
19.

 

ר  הממ וקם  בשולי  עיר  גדו לה  ועליו  ב ית  מגורי ם "מ  300יותם  רכש  לפני   מספ ר  חודשים  מגרש  בשטח  
 .ר"מ 70חד קומתי ישן בשטח של 
 . 150,000$  :מחיר הרכישה של הנכס

יותם  מתעתד  ל הרוס  את  המ בנה  הי שן  הבנוי  על   החל קה  ו להקים  באמצעו ת  קבל ן  מפתח  בי ת  מגורים 
 .ר מרתף"מ 50+ ר "מ 160 -בשטח של כ, ע"י הזכויות המוקנות בתב"חדש עפ

 . של הקמת הבית) שחלקן כבר בוצעו וחלקן צפויות(יותם ערך חשבון כולל לעלויות 

 ?איזה סעיף מבין סעיפי ההוצאה הבאים הינו הנמוך ביותר
 
). כולל עלות פינוי הפסולת והטמנתה באתר מוסדר כחוק(עלות הריסת המבנה .א
). ללא פיתוח הקרקע(אגרות הבנייה .ב
. של בניית המרתף שתשולם לקבלן המפתח) ללא מרכיב הייזום(עלות ישירה .ג
). יותם לא נהנה מכל פטור או הפחתה במס הרכישה(מס הרכישה ששולם בגין רכישת הנכס .ד

 

7Version 2



20.

 

דירות  מגורי ם  שהוריש  להם  קרוב    3שלומיאל  ומי כאל  נ ודע  במ פת יע  כי  הם  הי ורש ים  של  ,  לירחמיאל
 . משפחתם שנפטר

 :להלן החלקים בירושה לכל יורש

 ?לקבל אם תיוחד לו הדירה בנתניה/מהו תשלום האיזון שעל מיכאל לשלם

   45% חלקו של ירחמיאל בירושה
   35% חלקו של שלומיאל בירושה
   20%  חלקו של מיכאל בירושה

  120,000$ דירה בנתניה בשווי             :הירושה כוללת 

  180,000$ דירה בכפר סבא בשווי  

  250,000$ דירה בתל אביב בשווי  

 
.  5,000$על מיכאל לשלם ליורשים האחרים .א
.  10,000$על מיכאל לשלם ליורשים האחרים .ב
.  10,000$על מיכאל לקבל מהיורשים האחרים .ג
.  5,000$על מיכאל לקבל מהיורשים האחרים .ד
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