
�6 מתו�1 עמוד�

ישראל נת� �מדי
�המשפטים�משרד

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

ב למעשה"נושא בחינה מקיפות–השומה  ידיעות  ב–"  חלק  '
התשסאלולבז"כ ז" 

7200 ספטמברב10
זה( לחלק המוקצב  )שעותוחצי שלוש: הזמ� 

:הנחיות

על.א . לפי בחירת4# שאלות מתו3#עלי# לענות

לע.ב ).השאלה רשו& בראש המחברת'מס(נות על כל שאלה במחברת המתאימה לכ# עלי#

יש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטי& האישיי& על גבי הכריכות של המחברות.ג

.לסמ� באופ� ברור את המחברת המיותרת שאינ# רוצה שתיבדקו

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

.ע& ש& הנבח� בצד השמאלי

מס.ה .השולח� בו אתה יושב בצד ימי� ובצד שמאל של כריכת המחברת' נא לרשו& את

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

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

.הסבר לעקרונות ולנתוני& עליה& התבססת בתשובת#

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

של,ר"מ1,000ה ששטחחלקה רכשה לפני כשבע שני�" יעלי�"חברת .500,000$במחיר

:הוראותיהולהל  עיקר הכוללת תכנית בינוי,כנית מתאר למשרדי�ת, בחלקה מאושרת

.בקומהבניה �30% עיקרישטח בניה�

מ� .קומת קרקע+�8 ירבימספר קומות

חדרי�, אשפה, חדרי בטחו ,)לובי(מבואת כניסה: השימושי� בקומת הקרקע יהיו�

.טכניי� ושטחי שירות אחרי�

. מהשטח העיקרי25%שטחי שירות קומתיי��

. משטח החלקה לגינו 30%קיימת חובה להקצאת�

בנ� .יית מרתפי חניהתותר

:להל  נתוני שוק שנאספו

ומ, שימושי קרקע למגורי�ע�הסביבה מעורבת� . בעיר בינונית,שרדי�מסחר

ב� בכקוש למשרדי�יבסביבה קיי� ר ברוטו"למ$ �1,800ומשרדי� חדשי� נמכרי� כיו�

מללא חניה( .).מ.ע. ולפני

כ� על פי רוב מושכרות(לחודש�15$דמי השכירות הנהוגי� למקו� חניה בסביבה הינ�

.)החניות ע� שטחי משרדי� ודמי השכירות משולמי� יחד

כ� .ר"למ$ �350עלות בניית מרת+ חניה הינה

. ברוטור"למ$ �950כ� עלות הבניה להקמת מבנה משרדי� ברמת גימור מודרנית�

לואת מספר המקומות החני, חשב את מספר מקומות החניה הדרושי� בפרויקט.א  הקי�ה שיש

) נקודות6()במידה וחסרי� ל� נתוני� הנח הנחות סבירות(.במרת+ הבניי 

) נקודות8(?מהו שווי החלקה.ב

ת.ג לתקבעשכנית מתארא� תאושר  מקומות חניה בלבד ובנוס+30 הקי� כי בנכס הנדו  יש

ע, חניהלמקו�$ 5,000 בס�)כופר חניה(תערי+ קר  חניה יונהג ל שווי כיצד ישפיע הדבר

) נקודות4(?החלקה

) נקודות2(:רשמות כלליתהת
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):יש לענות במחברת הורודה(2' שאלה מס

:מתארלהל  קטע מתשריט תכנית

מ
7677ע
ב
ר

'מ10רחוב ברוחב

 רחוב1145
 ברוחב הנכס הפוגע.פ.צ.ש'מ

'מ20
ג115 126'מגורים

בחוזה(76החוכר בחלקה,77, 114, 126בעלי חלקות.י�'מהוות מגרשי� לקוטג, החלקות המסומנות בשחור

 ביקשו ממ� להכי  לה� חוות דעת לירידת 115ודייר מוג  בחלקה) ראלחכירה מהוו  מול מינהל מקרקעי יש

.ער�

.י�' אשר ייעדה את הנכס הפוגע לקוטג8888במצב הקוד� חלה תכנית

בהתכנית .1.1.95 מיו� 1111.פ.י�פורסמה למת  תוק+

. קומות20אשר ייעדה את הנכס הפוגע למגדלי� בני'א9999במצב החדש חלה תכנית

בתכניתה .1.1.05 מיו� 2222.פ.י�פורסמה למת  תוק+

י� נמכרי�'י� בשטחי� זהי� לנשוא ההערכה במרכז שכונת קוטג'מנתוני� שאספת ידוע ל� כי מגרשי� לקוטג

ב, למגרש$ 200,000בס� של  י�' יותר וכי מגרשי� לקוטג�10%מגרשי� הסמוכי� לקרקע חקלאית נמכרי�

בסמוכי� לבנייה רוויה נמכר . פחות ממגרשי� במרכז השכונה�20%י�

.120,000$שווי זכויות הדייר המוג  טר� אישור התכנית

) נקודות18(.�חוות דעתבגורמי� ושיקולי� ותחשיבי�, פרק עקרונותי/פרט

) נקודות2(:התרשמות כללית
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):יש לענות במחברת הצהובה(3שאלה מספר

כ, בדרו� תל אביב השטח העיקרי. מבנה תעשייה עתירת ידעהמיועד להקמת, דונ��10מגרש ששטחו
. שטחי שירות40%+ 200%העל קרקעי המותר לבניה הינו 

עד, כמו כ  . קומות מרת+ לחניה ומחסני� בהיק+ המגרש4מותרת הקמת
ע בכ"שווי המגרש הוער� לאחרונה .$ �20,000,000י שמאי מקרקעי 

ל תאתהגדילבכוונת בעלי הקרקע .נקודתיתכנית זכויות הבניה במתח� באמצעות הכנת
.בעלות הכשרת המגרש לחניו  ישא המשכיר. הקרקע אינה מפותחת

ה .יו�באזור קיימת מצוקת חניה בשעות

הת, בעלי הקרקע בוחני� אפשרות להשכיר את הנכס לתקופת ביניי� למטרת הפעלת, כניתעד לאישור
.חניו  פתוח

ע הנכס למטרת הפעלת השכרת קע לבחו  את דמי השכירות הראויי� עבורי בעלי הקר"התבקשת
של,חניו  פתוח . שני�5 לתקופה

ש כ,חניו  פתוח סמו�קיבלת בקשר ע� מנתוני� : הבאי� עולי� הפרטי�, דונ��5 ששטחו
ע.1 חב"החניו  מופעל דמי השכירות המשולמי�. השוכרת את המגרש,מ"בע" כוכב העיר"רתי

הכנסה כוללת בניכוי הוצאות תפעול ובניכוי דמי ניהול= דמי שכירות: מבוססי� על הנוסחה הבאה
.למפעיל

.230חניות בפועל'מס. 200מסומני�/מקומות חניה תקניי�'מס.2
: הוצאות.3

 לשנה
כ 4 280,000. עובדי�5) עלות שכר עבודה(א"הוצאות

מי�,ח"הנה, דפוס, ביטוח(הוצאות תפעול
)שילוט, רישוי, תחזוקה, טלפו , חשמל

כולל4 70,000
מ"מע

4 7,000 החזר הלוואת בעלי�
4 10,000 פחת חשבונאי

ר לשנה"למ224 ארנונה

.100–מנויי� רגיל'מס.4
.�30רי� מנויי� בעלי מקומות חניה שמו'מס.5
כ.6 מע$ �115דמי שימוש למנוי רגיל בס� של .מ לחודש"כולל
כ/דמי שימוש למנוי ע� מקו� חניה מסומ .7 מע$ �173שמור בס� .מ לחודש"כולל
.מ לחודש"מע+$ �17,500כ,ב שעות ללא מנויי�"ע,אקראיתיההכנסות מחני.8
של) הכנסות המפעיל(דמי הניהול המשולמי�.9 . ממחזור הכנסות15%הינ� בשיעור

 עלות הכשרת השטח למטרת הפעלת חניו  במגרש הנישו� הינה בס�.10
כ למ(מ"מע+ר"למ$ �100 של ).ר"הוצאה כוללת

4 4.2=1$שער היציג של הדולר.11
."כוכב העיר"מיקומו של החניו  הנישו� עדי+ על חניו .12

:שאלה

ה.1 בגי  השכרת המגרש הנדו , שכירות הראויי� לחודשהתבקשת לחוות דעת� לעניי  אומד  דמי
מ, שני�5להפעלת חניו  לתקופה של  (כוכב העיר"נתוני חניו  בהתאמה התעל� בתשובת� מדרישות"

) נקודות14().'היטל השבחה בגי  התרת שימוש חורג וכד, היטלי�, הוצאות תכנו , רישוי

) נקודות4(? מה יהיו דמי השכירות הראויי� למגרש,ילבמידה ועלות הכשרת החניו  תחול על המפע.2

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

כל אחד  דונ�  של  בשטח  חלקות  שתי  קיימות  במרכז  עיר  של  ראשי  רחוב  לי  בשו
פרטית, אחת בבעלות  יות  ני�, המצו שו בעלי�  י  שנ .של 

לרח בחזית  ממוקמות  כ,ובהחלקות  של .א"כ'מ�25 ברוחב 
חד1בחלקה מלאכה מבנה  קיי�  כ�  ששטחו ותיק  המשמש"מ�300 קומתי  ר 
משומש, כמוס� רכב  למכירת  וסוכנות  רכב  .אביזרי 

למכירה יות  נ ומכו בטיפול  רכבי�  של  פתוחה  לאחסנה  משמשת  החצר  שטח  .יתרת 
מגודרת2חלקה חלקה  מהווה  ויה,  ופנ .ריקה 

התא החלקות  למגורי�בשתי  יעוד  י  ו נ שי תכנית  לאחרונה  הביאה, שרה  אשר  עובדה 
הצפוי ההשבחה  היטל  את  עבור�  שתחשב  מנת  על  אלי�  לפנות  החלקות  בעלי  , את 

מה� אחד  . לכל 
הבאי� ו   התכנ י  נ נתו את  העלו  י  נ רו העי ההנדסה  במינהל  �:בדיקותי� 

א� מנדטורית תכנית  חלה  בחלקות  החלק'42משנת'  יעוד  את  לשקבעה   אזור"ות
פיתוח יח"  לבנות ית   נ למגורי�"בו  אחת  נימאלי,ד  מי מגרש   1,000של בשטח 

בתוספת 15%,ר"מ אחת  בקומה  בניה  עזר5%  י  למבנ בניה   .

משנת� בניה  היתר  בחלקה'47קיי�  המלאכה  י (1למבנה  י הבנ תיק   ממסמכי 
בשנת הסתיימה  המבנה  יית  בנ כי  עולה   49'. (

בשנת� ב'85  תכנית אושרה   , מגורי�' לבתי  מתחת  מרתפי�  לבנות   שאיפשרה 
קרקע צמודת  של, בבניה  ליח"מ50בהיק+ .ד"ר 

ג� ית משות+2006משנת' תכנ למגרש  לאיחוד  החלקות  את  ייעדה   הפרשה לאחר, 
ס של לדר�"מ200ה"  להרחבה  בחזית  עיקרית180%,ר  בניה  בס  ה"למגורי�

נטו מגרש  משטח  שירות,  ושטחי  מרת+  שטחי  בתוספת  . עיליי� 
ב "יח32ה"ס אחד במבנה  ע8ד  קומות .ע" 
ג4, נוס+ב לג יציאה  חדרי   .

בעלי� הסכמת  ללא  חדשה  וחלוקה  איחוד  תכנית  לאישור  כפופה   התכנית 
מקומיתב ועדה  . סמכות 

כלהל ני�  נתו העלו  שערכת  מחירי�  וסקר  הנוספות  �: בדיקותי� 

בשנת� יותיה�  זכו רכשו  הבעלי�  י  שנ  73'.
א� בתכנית הבניה  יות  זכו לפי  י  ו פנ דונ�  י  ו שו  , 40.��'85לשנת' ,000$.
א� בתכנית הבניה  יות  זכו לפי  י  ו פנ דונ�  י  ו שו  , 120.��'06לשנת' ,000$.
מ� י ו שו לשנת"  למלאכה  י  ו בנ .400$.��'85ר 
מ� י ו שו לשנת"  למלאכה  י  ו בנ 1.��'06ר  ,000$.
למ� י ו שו לשנת"  במלאכה  פתוחה  חצר  .100$.��'06ר 
למ� קרקע י  ו שו ג"  לתכנית בהתא�  למגורי�  מבונה  ,ר  .150$.��'85לשנת'
למ� קרקע י  ו שו ג"  לתכנית בהתא�  למגורי�  מבונה  ,ר  .400$.��'06לשנת'
עיקריי�� לשטחי�  מתייחסי�  לעיל  הערכי�   .
יות� עלו בחלקה  לקיי�  י  ו נ ופי לשנת1הריסה   06'��.8 ,000$.
אפסי� באזור  קרקעיי�  תת  חניה  למקומות  לקרקע  י  ו השו  .

הנח רי/בתשובת#  בשיעו תהיה  החדשה  בתכנית  ההקצאה  כי  בעל%50  לכל   .
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היטל.א בי  לתחשי הבסיס  ו  שיהו ביותר  החשובי�  נות  העקרו ארבעת   מה� 
נקודות4(?ההשבחה  (

תחשיב.ב ההשבחהמהו  ומינליי�(היטל  נ דולריי�  ?1לחלקה) בערכי� 
נקודות6(  (

תחשיב.ג ההשבחהמהו  ומינליי�(היטל  נ דולריי�  ?2לחלקה) בערכי� 
נקודות6(  (

חלקה.ד לגבי  תשובת�  תשתנה  בעצ�1כיצד  הוא  הבעלי�  כי  יתברר  א�   חוכר" 
בלבד(?"לדורות מילולית  )קודהנ1()תשובה 

לחלקה.ה תשובת�  תשתנה  בשנת2כיצד  ו  ותי י זכו רכש  הבעלי�  כי  יתברר  א�   
90 ? בלבד(' מילולית  נקודה1()תשובה   (

כללית.ו נקודות2(:התרשמות   (


