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ישראל נת מדי
המשפטיםמשרד

ות עי המקצו דות חי הי מנהלת
ן המקרקעי שמאי מועצת

  
ב שומה"נושא בחינה  בהם, לוחות  והשימוש    "עריכתם 

התשס' ח   ז"באדר 
בפברואר 26  2007  

הבחינה( שעות: משך    )שלוש 

  
  

  : לנבחןהנחיות
 . שאלות ועליך להשיב על כולן5הבחינה כוללת   .א

  . נקודות60 ציון עובר הינו -וד שנקבע עבורה ליד כל שאלה מצוין הניק  .ב

כאשר . עליך לפרט את דרכי הפיתרון והחישובים וללוות את התשובות בהסברים מתאימים  .ג

תשובה ללא הצגת החישובים . את בחירתך נמק בקצרה, עליך לבחור בין מספר אפשרויות

 .לא תזוכה בניקוד

 .בסוף תקופה תשלומים/ונה להפקדותהכו, אחרתבמפורש  צּוַיןבכל מקום שלא   ! לבםשי  .ד

 .אפקטיבית שנתיתריבית הכוונה ל, אחרת במפורש צּוַיןבכל מקום שלא   ! לבםשי  .ה

 .נא הקפד על כתיבת התשובות בצורה קריאה וברורה  .ו

  .אין להשתמש בחומר עזר למעט מחשבון פיננסי ולוחות שומה  .ז

  .בסוף תקופה תשלומים/תהכוונה להפקדו, אחרת במפורש ןצוייבכל מקום שלא   ! לבםשי  .ח

 .מחברת הבחינה של היש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטים האישיים על גבי הכריכ  .ט

 ואת המדבקה עם שם הכריכהת המדבקה ללא שם הנבחן יש להדביק בצד הימני של א

 .הנבחן בצד השמאלי

  .השולחן בו אתה יושב בצד ימין של המחברת' נא לרשום את מס  .י

 .וספים על גבי הכריכה להוסיף פרטים נאין .יא

 

  !!! ה           ח          ל            צ           ה          ב 
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) נקודות02כ "סה (1' שאלה מס

 7.5% - והן צפויות לגדול ב ₪ 10,000ההכנסות בחודש הראשון הינן . ראובן פתח עסק חדש  )א )נקודות 5(

.  לחודש2.5% - והן צפויות לגדול ב ₪ 20,000לחודש ואילו ההוצאות בחודש הראשון הינן 

 ?ההכנסה החודשית תהיה גבוהה מההוצאה החודשיתבאיזה חודש 

שתיהן לתקופה ,  משתי השקעות אפשריותבאחת$ 500,000של סכום שמעון מעוניין להשקיע   )ב  )נקודות 5(

 IRR = 10%בעלת  Aהשקעה , 6% מחיר ההון : ופנה אליך לייעוץ עם הנתונים הבאים,זהה

לבחור ומה תהיה השקעה  והאם תוכל להמליץ לשמעון באיז. IRR = 15% בעלת Bוהשקעה 

  !נמק ?המלצתך

מדד המחירים לה  בהלוואה צמוד,קלים חדשיםבש ,ל"את הסכום הנמראובן שמעון לווה   )ג  )נקודות 5(

על  בהסתמך .כשהחזר ההלוואה יבוצע בדולרים,  שנים10לתקופה של  6%בריבית של  ,לצרכן

   :שערי הדולר והמדדים הבאים

במועד קבלת   
  ההלוואה

במועד החזר 
  ההלוואה

  $\ 5.1178₪  $\ 4.2210₪  שער הדולר

  125.4  102.9  מדד המחירים לצרכן

  ?ששמעון החזיר לראובןסכום הדולרי המהו 

 . 15,000₪של בסכום ) טלביזיה ומחשבכולל (לחגים קניה גדולה בהיפרמרקט לאה ערכה   )ד  )נקודות 5(

  : אפשרויות תשלום4נה לה הקופאית לבחור בין נת לקופה הכשהגיע

A =  במזומןשל כל החשבון תשלום.  

B = תשלום של מחצית מהחשבון במזומן ומחצית דחויה בחודש.  

C = תשלום של כל החשבון דחוי בחודש.  

D = שליש דחוי בחודש ו שליש דחוי בחודשיים, תשלום של שליש מהחשבון במזומן.  

  !נמק ?לבחורללאה תמליץ  אפשרות ו איז-  חודש ל3%לאה הריבית האלטרנטיבית של אם ב

      

      

) נקודות15כ "סה (2' שאלה מס

כאשר גם הקרן  ,7% בריבית שנתית של ,צמודת מדדתכנית חסכון נפתלי פתח  שנה 20לפני     

 בהנחה . מראש בכל חצי שנה 2,000₪ סכום של ההפקיד בו, וגם הריבית צמודים למדד

ערוך את חישובך בדיוק של לפחות : הערה ( לשנה6%-  התקופה עלה המדד בלשבמשך כ

  : )אחוזה ֵמִאיות

  ?נפתלישל לזכותו הצטבר ש סכוםהמהו  )א  )נקודות 7(

 ידהיה צריך להפק נפתלישמהו סכום ההפקדה  -למדד  הצמודהיתה חסכון לא אם תכנית ה )ב  )נקודות 4(

  ?סכוםהאותו שיצטבר לזכותו כדי ,  מראשכל חצי שנה

 הצמודשאינה חסכון תכנית ב, בכל רבעון מראש ₪ 2,000סכום של היה מפקיד נפתלי אם  )ג  )נקודות 4(

  ? סכוםהאותו  שיצטבר לזכותו צריך לקבל כדי ריבית שנתית היה  איזו- למדד
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) נקודות25כ "סה (3' שאלה מס

 בדירה שכורה ומשלמים דמי שכירותתקופה ארוכה ך במשמתגוררים ה, אברהם ושרה    

בה לרכוש את הדירה להם ע יבעל הדירה הצכי  וספרו ליעוץ פנו אליך , 3,330₪ של חודשיים

ברשותם הון עצמי של בשיחתכם התברר לך כי .  1,000,000₪במחיר של , הם מתגוררים

כולה מיועדת ו , לחודש 6,000₪-כ  היאפנויהה תםכנסהו ,תכנית חסכוןהמופקד ב ₪ 100,000

  :הנתונים הבאיםלאחר שבדקת ומצאת את . כוןחסלהוצאות מגורים ול

  . ממחיר הדירה6%רכישה עלויות ה -

  .לחודש ₪ 500 - אך לא חלות על שוכרים דירה יבעלל החלות עהוצאות שוטפות  -

  .4.8% -  למימון רכישת מגוריםמשכנתאהלוואת ריבית שנתית נומינלית על  -

  .3.7%תכנית חסכון לקבל ב יכולים אברהם ושרהששנתית ריבית  -

  . לשנה1.5%בקצב של עולה דירה הערך  -

  .להתגורר בשכירותואו להמשיך לרכוש את הדירה אם עליך להמליץ לאברהם ושרה ה

  .את תשלומי המשכנלאחר סיוםהכספי  נהיתרויהיה מה חשב ו מה תהיה המלצתךנמק  )א  )נקודות 13(

להם הנדרשת משכנתא ה ו 700,000₪  שלהון העצמיעומד לאברהם ושרה היה במידה ולרשות  )ב  )ודותנק 12(

יתרונה מה יהיה  וחשב מה תהיה המלצתךנמק  -  'סעיף אנלקחת לאותה תקופה כמו בה תהי

  .תשלומי המשכנתאלאחר סיום הכספי 

     

     

     

     

  ) נקודות20כ "סה (4' שאלה מס

    
 nלאחר .  1,015.15₪ והפקיד בה בסוף כל שנה iבריבית שנתית ית חסכון תכנפתח אברהם 

של בסך הלוואה לתמורת ב ,ליצחקאותם החזיר  ₪ 34,586.48חסכון תכנית השנים הצטברו ב

  . זההשנים בריבית nקיבל ממנו לפני ר שא ,6,500

 1,721.65  והחזיר כל חודשi אפקטיביתבריבית שנתית משכנתא לוואת היעקב לקח בבנק 

  : 118,419.34₪הינה התשלום השלישי ששילם את לאחר משכנתא יתרת ה באם. ח"ש

  ?המשכנתאלוואת  הלקח יעקב אתלכמה שנים )א  )נקודות 4(

  ?יעקבי "נלקחה עשהמשכנתא לוואת המהו סכום  )ב  )נקודות 12(

  ?כנתא המשתקופתלבנק במשך כל  יעקבלם יש שסכום הריביתכ "סהמהו   )ג  )נקודות 4(
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) נקודות20כ "סה (5' שאלה מס

המיועדים , מ העוסקת בניהול חניונים קיבלה הצעות לחכירת שני מגרשים"חברת חנה וסע בע    

בשיעור היוון של , כאשר דמי החכירה המהוונים, לצורך הקמת חניון לכלי רכב, לבניה בעתיד

אספה נתונים , ת שני המגרשיםהחברה בחנה א. ישולמו מראש לכל תקופת החכירה, 5%

עם הנתונים . הצפויות משני החניונים יהיו זהות 1השנתיותוהגיעה למסקנה שההכנסות 

  :הבאים פנתה אליך החברה לקבלת חוות דעת איזה מבין המגרשים עדיף

 Bמגרש   Aמגרש   
  60,000$  50,000$  דמי חכירה שנתיים

   שנים9   שנים13  תקופת החכירה

  50,000$  250,000$  ד פעמיותהוצאות הקמה ח

  שנה\80,000$  שנה\50,000$  הוצאות תפעול שנתיות

   

  ! נמק?9%איזה מהמגרשים תמליץ לחברה לחכור אם מחיר ההון שלה הינו )א  )נקודות 10(

  ! נמק?18%איזה מהמגרשים תמליץ לחברה לחכור אם מחיר ההון שלה הינו  )ב  )נקודות 10(

      

  
  

  

                                                                 
 נוספה על ידי הבוחן במהלך הבחינה" תהשנתיו"המילה  1


