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ישראל נת� �מדי
�המשפטים�משרד

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

ב "חוקי� ופקודות"נושא בחינה

ז"ט באב התשס"כ

7200 באוגוסט13

)ארבע שעות:מש� הבחינה(

:)ההנחיות מנוסחות בלשו" זכר ומכוונות לנבחני� ולנבחנות כאחד( הנחיות

.ללא כל חומר נוס%,י�המבח" בספרי חוק פתוח.א

על.ב .כל השאלותעלי� להשיב

א�, ציי" אסמכתאות אחרות. אי" צור� להעתיק�–הפנה לסעיפי חוק רלבנטיי�.ג

.ידועות ל� כאלה

20 אשר הציו" בגינה הוא,3פרט לשאלה) נקודות16(הניקוד לכל השאלות זהה.ד

.נקודות

. נקודות60–ציו" עובר.ה

מחברתשלהקות הפרטי� האישיי� על גבי הכריכיש להקפיד להדביק את מדב.ו

שלא.הבחינה  ואת הכריכהת המדבקה ללא ש� הנבח" יש להדביק בצד הימני

.המדבקה ע� ש� הנבח" בצד השמאלי

מס.ז .של המחברתובצד שמאל השולח" בו אתה יושב בצד ימי"' נא לרשו� את

.אי" להוסי% פרטי� נוספי� על גבי הכריכה.ח

 !!!החלצהב
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1שאלה

.גדעו� הנו בעלי� של חלקה ריקה בקרקע מוסדרת

בי20%, הכוללת את החלקה, על פי תכנית שאושרה דר� וא� פורסמה פ" מהחלקה נקבעו לייעוד

ס רכי7"ו5' הודעה על פי .1943שה לצרכי ציבור לפקודת הקרקעות

לא נרשמה הערה על ההפקעה בלשכת רישו� המקרקעי� ולא נשלחה הודעה על דבר, מסיבות שונות

.לגדעו�, ההפקעה

לב, גדעו� מכר לפיה מכר הוא את החלקה כולה, בתו� .לאריה, התקשר ע� אריה בעסקת

לב, אריה רש� החלקה על שמו .בעודו בתו�

כ�,ס את החזקהבבוא הוועדה המקומית לתפו ,טע� אריה כי הוועדה המקומית אינה רשאית לעשות

וזאת בתמורה ובתו� לב וכי, לאחר ההפקעה ובהיעדר הערה על ההפקעה, שכ� הוא רכש את הקרקע

ס הוועדה חלקה על טענות אלה. זכויותיו גוברות, 1969–ט" לחוק המקרקעי� התשכ9' לפי הוראות

.מכל וכל

ט אי� צור� לדו� ביחסי� בי� גדעו� לאריה אלא א� ורק ביחסי� בי�. ענות אריהנא חווה דעת� על

.אריה לוועדה המקומית

) נקודות16(

2שאלה

א 'חלק

.יאיר קופרמ� הנו שמאי מקרקעי� בעל ותק של חמש שני�

על חוות דעת שמאית שנת� מטע� תובע בתיק, בבית המשפט, יאיר הוזמ� להיחקר חקירה נגדית

.שנושאה דמי שכירות ראויי� של בית מגורי� צמוד קרקע,יאזרח

טע� עור� הדי� המייצג את הנתבע כי הואיל והשמאי קופרמ� לא היה כלל בבית, בחקירתו הנגדית

.אלא הסתפק בשליחת מתמחה ממשרדו יש לפסול את השומה, המגורי� בעצמו

?נא חווה דעת� על טיעו� זה

) נקודות8(

ב ' חלק

. באזור התעשייה בירושלי�) על פי הגדרתו בהיתר הבניה(יב הנה בעלת אול� תעשיה אירית חב

, השימושי� המותרי� בחלקה הנ� מסחר, על פי תכנית המתאר החלה על החלקה בה נמצא האול�

.תעשיה ואחסנה

לאור הוראת התכנית, אירית פנתה אלי� בשאלה הא� רשאית היא לעשות שימוש באול� למסחר

ללא הגבלה בזמ�, הא� וכיצד תוכל היא לעשות שימוש באול� למסחר, זאת ולחלופי�המאפשרת

).לצמיתות(

) נקודות8(
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3שאלה

א ' חלק

.חלקה אותה רכש האב לפני כששי� שנה, ירש מאביו המנוח, משה

,הד אליו פנה משה לצור� ייעו. בעניי� מכירת החלקה והמסי� וההיטלי� הצפויי� בגי� המכיר"עוה

.עמד על כ� כי משה ימציא לו את תעודת הפטירה של האב

?מדוע

) נקודות7(

ב ' חלק

ז זו היתה דירתה. הבעלי� של דירת מגורי� בחיפה, היתה לפני פטירתה,ל"בלומה מוסקובי.

. היחידה של המנוחה והיא לא מכרה מעול� דירת מגורי� כלשהי

צ, בהיותה ערירית .יירש את כל רכושה, ירו� מוסקובי., וואה לפיה אחיינההותירה אחריה בלומה

פנ, ירו� , פנה אלי� בשאלה, ייתו אלי� עסקה תו� שימוש בפטור ממס שבחאשר ביצע בסמו� למועד

ירש, הא� הוא זכאי לפטור ממס שבח מכוח העובדה כי קיבל את הדירה, בגי� מכירת הדירה אותה

ז .אשר לא מכרה מעול� דירה,ל"בירושה מדודתו

�.מה תשובת

) נקודות7(

ג ' חלק

התקשרה בהסכ� שכירות ע� חברת המנפ.,י�אשר בבעלותה בניי� משרד,מ"מנופי יהודה בע

בע,מ"בע .לתקופה של עשרי� שנה,מ את הבניי�"לפיו השכירה היא לחברת המנפ.

להארי� את תקופת השכירות בעשר שני�) ברירה(ניתנה לשוכרת האופציה, בהסכ� השכירות

.בתנאי� מסוימי�, נוספות

?זההא� חלה חובת תשלו� מס שבח ומס רכישה בגי� הסכ�

) נקודות6(
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4שאלה

.הנה הבעלי� הרשו� של חלקת מקרקעי� בתחו� העיר טבריה,מ"חברת נהר הירד� בע

. אושרה תכנית המשביחה את שווי החלקה1999בשנת

בע, 2000בשנת בע"נחת� הסכ� מכר בי� חברת נהר הירד� .מ למכירת חלקה"מ לחברת חו� טבריה

בע"עהרישו�, מסיבות שונות .מ לא הושל�"ש חברת חו� טבריה

בע"לאחרונה החל מו בע"מ בי� חברת חו� טבריה לצור� מכירת,מ"מ לחברת אברה� ויצחק

.החלקה לאחרונה

ב בע"במסגרת בדיקותיו של בגי�,מ מצא הוא כי טר� שול� היטל השבחה"כ חברת אברה� ויצחק

. 1999התכנית המשביחה משנת 

ב,מ"בעכ חברת נו� טבריה"ב בע"הרגיע את מ והציג בפניו שומה מוסכמת בי�"כ אברה� ויצחק

.2000עוד משנת,מ לוועדה המקומית לתכנו� ובניה"חברת נהר הירד� בע

ב �בע"עוד הוסי סכו� אשר מכסה בדיוק את ההיטל, בחשבו� נאמנות,מ כי ברשותו"כ נו� טבריה

סוי החוב והמצאת האישור על היטל השבחה והוא ידאג לכי2007בצירו� הפרשי הצמדה עד שנת 

.בהקד�

.מצויי� והנ� בתוק�, הנח כי שאר אישורי המסי� ויתר המסמכי� הנדרשי� להעברה

כ חברת אברה� ויצחק לא הסתפק בכ� ועמד על כ� כי אי� בכ� די והוא ביקש להסדיר נושא"ב

זה,י�אישור היטל השבחה קוד� החתימה ולחילופי� המצאת ביטחונות נוספ .לסילוק חוב

אי� כל מניעה אחרת לרישו�, בנושא היטל ההשבחה והנח כיא� ורקנא דו�? מה פשר דרישות אלה

ע בע"הנכס בע"ש חברת נו� טבריה .מ"מ ומכירת החלקה לחברת אברה� ויצחק

) נקודות16(

5שאלה

המצויות(, רי זההמה ההבדל העיקרי במצב� של שני בעלי חלקות אשר ייעוד� ושוויי� המקו

ס, לפני ארבע שני�, אשר פורסמו בנוגע אליה�) במקומות שוני�  לפקודת7"ו5' הודעות על פי

:כדלקמ�, 1943הקרקעות רכישה לצרכי ציבור

, הודעה על הפקעה של הוועדה המקומית בתחומה נמצאת החלקה, על החלקה הראשונה.א

�. והבניה לחוק התכנו�190לצור� ציבורי כמפורט בסעי

שר האוצר, על החלקה השניה.ב .לאותו צור�, הודעה על הפקעה של

.הנח כי בכוונת� של בעלי החלקות להגיש תביעות לפיצויי�

.הנח כי לא נפל כל פג� בהליכי התכנו� וההפקעה

) נקודות16(
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6שאלה

א ' חלק

מש, דורית ויוסי הנ� בעלי זכויות בדירה אחת . דירות12בבניי�. ות�בקומה העליונה של בית

.הנח כי הדירות זהות בגודל�

.המהווה רכוש משות�, על גג הבית, על הנכס אושרה תכנית לפיה נית� לבנות דירה נוספת

להצמדת הגג ולבניית הדירה הנוספת דהיינו, דורית ויוסי השיגו הסכמה של תשעה מבעלי הדירות

.נותרו שני מתנגדי� בלבד

הא� יוכל הוא להתנגד לבניה בהתחשב בנתוני�,� פנה אלי� בשאלהאחד הדיירי� המתנגדי

.שפורטו לעיל

?מה תשיב לו

) נקודות8(

ב ' חלק

. על הסכ� לרכישת חלקה בעיר הרצליה1.12.03חתמו ביו�, דניאל ורחל

החלקה לא נרשמה על שמ� אלא, בני הזוג שילמו מלוא התמורה במועדה א� מסיבות טכניות שונות

.1.1.05 ביו�

.אשר פוגעת בשווי החלקה, אושרה תכנית חדשה, 1.9.04ביו�

ס, בני הזוג פנו אלי� בשאלה  לחוק התכנו� והבניה בהתחשב 197' הא� ה� זכאי� בכלל לתבוע על פי

ע .ש המוכר"בעובדה כי במועד הקובע החלקה היתה רשומה עדיי�

�.מה תשובת

) נקודות8(


