
  

 מדינת ישראל

  
 משרד המשפטים

 מינהלת היחידות המקצועיות

 מועצת שמאי מקרקעין

  

  

 שומה למעשה 

  
  

 2007מועד קיץ 

  

 1גירסה 

     

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

     
  

 ".שומה למעשה"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  מילוי  כל  ה ריבוע   בצבע -עליך  למח וק  את   התשו בה  ע ל,  אם  ברצ ונ ך  לשנ ות  ת שו בה  שכבר  סימנת
עליך  למל א  ש וב  את  הריבוע ,  אם  שינ ית  את  דעתך  שנית.  את  הת שובה  החדשה   X-שחור  ולסמן  ב,הכחול

 . ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרתשחור/בעט כחול
  

 .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 20במבחן 

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

  
 . יש להחזיר את דף התשובות בתום הבחינה

  
 .מותר שימוש במחשבון ובלוחות שומה

  
  
  

 !ב ה צ ל ח ה                                                                                                                         
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1.

 

, החלקה  מיש ורי ת.  ומצויה  בחז קת  העירייה.  פ.צ.המיועדת  ל ש,  ששטחה  דונם  אחד  Aנתונה  ח לקה  
      .מיושרת ובמצב טבעי הכולל צמחיית בר דלילה

פנה  למח לקת  הנ כסים   העירונית   בבקשה ,  יזם  הבונה  בנ יין  מגורים  בבני יה  רו ויה  בחל קה  הצמו דה

ולהשתמש )  ר"מ  40ששטחו  (למקם  בה  משרד  מכירות  במבנה  ני יד  ,  Aלעשות  שימוש  זמני  בחל קה  
               .ביתרת השטח כחניה וכשטח להתארגנות

              .נתבקשת להעריך את גובה דמי השימוש הראויים לעירייה

  
             : הבאיםהמימצאיםבבדיקה שערכת נאספו 

            ?מה יהיו דמי השימוש השנתיים הראויים לעירייה

 . 840$ ר קרקע ביעוד למגורים"שווי מ
 . 250$ .פ.צ.ר קרקע ביעוד לש"שווי מ
 . 500$ ר קרקע מבונה למשרד"שווי מ

   . 2,000$ ר"מ 20שווי קרקע למקום חניה בשטח של 

 6% דמי שימוש ראויים לשנה

 
.  50,400$.א
.  6,400$.ב
.  15,000$.ג
.  35,400$.ד

 
2.

 

. אחת    בשטח  של  ח צי  דונ ם  כל,  קיבלו  בירושה  שתי  ח לקו ת  חקלאיות  צמודו ת,  שני  ושקד,  שתי  אח יות 
       ).בבעלות כל אחות חלקה אחת של חצי דונם בשלמות(

שלימים  הו פש רה  לבנ ייה  בדר ך  של  תוכ נית ,  החלקות  ה יוו  ח לק  מחטיבת  קרקע  ח קלאית  גדו לה  י ותר
         .לשינוי יעוד עם איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים

       .במסגרת התוכנית אושרו טבלאות הקצאה ואיזון שערך שמאי מקרקעין מוסמך

גילו  ל חרדתן   כי  בעו ד  ששני   קי בלה  מגרש  לבנייה ,  כשבדקו  הא חיו ת  את  ההקצא ה  בתוכני ת  ה חדשה
. ר"מ  300שקד  קי בלה  מגרש  סמוך  לבנייה   צמודת  קרקע  שש טחו  ,  ר"מ  270צמודת  קרקע  בשטח  של  

       

 ?מדוע? האם ההקצאה בתכנית יכולה להיות מאוזנת, בהתייחס לנתונים המתוארים לעיל בלבד
 
. ההקצאה יכולה להיות מאוזנת מאחר והיא מתייחסת לשווי המגרשים, כן.א
. ההקצאה אינה יכולה להיות מאוזנת כששטח מגרשי התמורה שונה, לא.ב
. ההקצאה יכולה להיות מאוזנת מאחר והיא מתייחסת למיקום המגרשים ולא לגודלם, כן.ג
. אך חסרים נתונים לקביעה ודאית, ההקצאה אינה יכולה להיות מאוזנת, לא.ד
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3.

 

  .ששטחה דונם אחד, נתונה חלקה בשולי עיר מרכזית במרכז הארץ
            :התכניות החלות בחלקה הן כלהלן

          .יעוד חקלאי: 1942משנת ' תוכנית מיתאר מקומית א

ר  בבתי  מ גורים  צמודי  "מ  50תוספת  מר תף  בשטח  של  :  1985משנת  '  מיתאר  מקומ ית  בתוכנית  
                .קרקע

ד  צמו דות  קרקע  במגרש  מיני מלי  של "יח  2',  יעוד  מגו רים  א :  2005משנת  '  תוכנית  מי תאר  מקומית  ג

     .בשתי קומות, בנייה 60%בסך הכל . ר"מ 1,000

 . בחלקה הנדונה בדרך של מכירה) בעלות(הבעלים בחלקה מבקש לממש את זכויותיו 

 :בבדיקה שנערכה נאספו נתוני השווי הבאים

 ?)ללא הצמדה וריבית(מה גובה היטל ההשבחה בנכס הנדון 
  

 2005בשנת                 1985בשנת      

 2005שנת  1985שנת  הנתון

  80,000$  20,000$ שווי החלקה ביעוד חקלאי

  250$  100$ ר מבונה מרתף"שווי קרקע למ

  337,500$  135,000$ )ללא מרתף(' שווי החלקה ביעוד מגורים א

 
 $ 128,750 $ 0.א
 $ 0 $ 59,060.ב
.  141,250$ $ 0.ג
.  128,750$ $ 5,000.ד

 
4.

 

            .שנה 50 -קיימים מבני מלאכה קטנים שניבנו בהיתר לפני כ. פ.צ.בקרקע שיעודה ש

 . הקרקע בבעלות חברה פרטית כשהרשות המקומית לא ניסתה מעולם לממש את יעוד הקרקע

. אושרה  בקרקע  תוכנ ית  ששינת ה  א ת  י עודה   ל דרך  וסימנה  א ת  המבנים  להריסה  2007בינואר  
 . הרשויות הרלוונטיות טרם החלו בהליכי תפיסת החזקה

          ? מהרשויות הרלוונטיותכיוםמה ביכולתו של הבעלים לתבוע 

 
. ב"לחוק התו 197ניתן לתבוע פיצויי הפקעה בגין הריסת המבנים ולא ניתן לתבוע בגין סעיף .א
. ב"לחוק התו 197ניתן לתבוע פיצויי הפקעה בגין הריסת המבנים וגם פיצויים לפי סעיף .ב
בחוק  197לא ניתן לתבוע פיצויי הפקעה בגין הריסת המבנים ולא ניתן לתבוע פיצויים לפי סעיף .ג

. ב"התו
. ב"בחוק התו 197לא ניתן לתבוע פיצויי הפקעה בגין הריסת המבנים וניתן לתבוע פיצויים לפי סעיף .ד
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5.

 

  .1938 שהוקמה בהיתר בשנת תידלוקמיכל היא הבעלים של תחנת 
 .יעוד הקרקע בתוכנית מנדטורית לתכנון בעתיד

התוכנית (  התידלוקמתכננת  מיכל   את  שינוי  יעו ד  הקרקע  למגדל  מש רדים  מעל  לתחנ ת    2004משנת  
  ).אך טרם הומלצה להפקדה, הוגשה לוועדה המקומית

    .לתכנון בעתיד, שוב,  נקודתית ובה נקבע יעודהמיתאראושרה בקרקע תוכנית  2005בשנת 

 .לאחרונה מכרה מיכל את זכויותיה בקרקע ונתבקשת להעריך את היטל ההשבחה בגין המימוש

             :בבדיקות שנערכו נאספו הנתונים הבאים

            . 3,000,000$: התידלוקשווי תחנת 

     . 1,000,000$: שווי הקרקע ביעוד לתכנון בעתיד

    . 5,000,000$): במידה ותאושר (2004שווי הנכס ביעוד לפי התוכנית בתכנון משנת 

           ?2005מהו צפי היטל ההשבחה אותו תידרש מיכל לשלם בגין אישור התוכנית משנת  

 
.  0$.א
.  1,000,000$.ב
.  2,000,000$.ג
.  368,000$.ד
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6.

 

במחיר  של  "  גבעת  ח מציצים"את  זכות  בר  הרשו ת  בנחלה  במושב    1986מר  צ פרי ר  רכש   במאי  
 ).ח לדולר"ש 1.5שער חליפין במועד המכר היה ( $ 100,000

כ "סה.  ר"מ  50ע  במו שב  א שר  מת ירה  בנ יית  י חידת  דיור  להו רים   בשטח  של  "אושרה  תב  1990בשנת  
ר "מ  400לפני  התוכנית   (ד  "ר  לשלוש  יח"מ  450שטח  בנוי  למ גורים  ל אחר  אישו ר  התו כנית   הינו  

 ).ד"לשתי יח

2004בה  גר  צפריר  עד  אשר  מ כר  בחו דש  מרץ  ,  ר"מ 100 -בנחלה בנ וי ה  יחיד ת  דיור  ישנה  בש טח  של  כ

 ).ח לדולר"ש 4.5שער חליפין במועד המכר ( $ 623,000במחיר של , את זכויותיו בנחלה לדרור

  

 ):1951בסיס (להלן טבלת מדדי המחירים לצרכן באלפי נקודות 

 ?מהם בקירוב דמי ההסכמה שיחולו על צפריר

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שנה

1986 4,766 4,844 4,918 5,081 5,163 5,248 5,248 5,304 5,407 5,535 5,694 5,779 

1987 5,903 5,960 6,038 6,173 6,211 6,272 6,286 6,364 6,424 6,523 6,626 6,711 

1988 6,818 6,874 6,988 7,176 7,264 7,283 7,289 7,346 7,472 7,648 7,774 7,811 

1989 8,176 8,315 8,352 8,566 8,642 8,749 8,799 8,906 9,044 9,208 9,327 9,428 

1990 9,529 9,579 9,698 9,944 10,101 10,176 10,340 10,503 10,723 10,906 11,044 11,088 

1991 11,233 11,302 11,440 11,692 11,912 12,145 12,510 12,768 12,969 13,025 13,044 13,088 

1992 13,088 13,220 13,415 13,654 13,604 13,623 13,717 13,824 14,007 14,076 14,164 14,315 

1993 14,497 14,673 14,862 15,069 15,114 15,151 15,170 15,315 15,466 15,686 15,805 15,925 

1994 16,034 16,125 16,293 16,612 16,810 17,039 17,221 17,404 17,602 17,846 18,074 18,226 

1995 18,257 18,287 18,272 18,440 18,622 18,683 18,729 18,957 19,140 19,338 19,475 19,703 

1996 19,871 20,054 20,252 20,587 20,937 21,089 21,150 21,226 21,317 21,485 21,622 21,789 

1997 21,881 22,140 22,353 22,520 22,627 22,871 23,099 23,190 23,175 23,449 23,388 23,312 

1998 23,388 23,373 23,327 23,647 23,738 23,830 23,799 23,921 24,256 24,987 25,307 25,322 

1999 25,205 25,012 24,964 25,036 25,157 25,229 25,301 25,422 25,542 25,710 25,662 25,662 

2000 25,542 25,422 25,349 25,470 25,686 25,759 25,831 25,686 25,542 25,686 25,686 25,662 

2001 25,512 25,486 25,537 25,768 25,870 25,947 26,050 26,126 26,178 26,203 26,050 26,024 

2002 26,306 26,511 26,639 27,049 27,305 27,663 27,843 27,740 27,843 28,022 27,791 27,715 

2003 27,766 27,876 27,930 27,876 27,739 27,575 27,383 27,438 27,301 27,301 27,247 27,192 

2004 27,137 27,192 27,164 27,465 27,575 27,575 27,520 27,575 27,520 27,520 27,493 27,520 

 
. לא יחולו על הנחלה דמי הסכמה.א
. ח"ש 80,000.ב
. ח"ש 200,000.ג
. ח"ש 500,000.ד

 

5Version 1



 8-7נתונים לשאלות 

     .ר"מ 115 -נתונה דירת מגורים בבית משותף ששטחה כ
לאחר  קבלת  איש ור  לשימ וש  חורג ,  הדירה  ש ימשה  למגו רים  ולאחרונה  הוסב  השימו ש  בה  ל משרד

           .שנים 5לתקופה של 
 

 :נתונים נוספים

  

 .לחודש $ 1,000 דמי שכירות כדירת מגורים
 .לחודש $ 1,500 דמי שכירות כמשרד
 . 300,000$ שווי כדירת מגורים
 . 225,000$ שווי הדירה כמשרד

  10,000$ סכום עלויות התאמה לשימוש כמשרד בתחילת התקופה

  8,000$ )מהוון להיום(סכום עלויות התאמה חזרה למגורים בסוף התקופה 

7.

 

שנים  5בגין אישור השימוש החורג לתקופה של , מה יהיה גובה היטל ההשבחה לתשלום כיום
             ?)בתשובתכם התעלמו מנושא החניה(
 
 
.  0$.א
. 3,000$.ב
.  6,000$.ג
.  12,000$.ד

 
8.

 

מה  יהי ה  היטל  ,  ח"ש  Xשנים  הוא    5אם  ידוע  כי   היטל  ההשבחה   לאישור  שימ וש  חו רג  לת קופה  של  
 ? אם תקופת אישור השימוש החורג תהיה לצמיתות, )אם בכלל(ההשבחה הראוי לתשלום 

 
. לא יחול היטל השבחה כלל.א
. גובה היטל ההשבחה לא ישתנה.ב
. גובה היטל ההשבחה ישתנה.ג
. גובה היטל ההשבחה יוכפל בדיוק פי שניים.ד

9.

 

  נמל בקירבתשנים  פתח  משה  עסק  של  יבוא  וי צוא   מוצרי  צריכה  ול צורך  כך   שכר  משרד     10לפני  
 .חיפה

      .לחודש והם ישולמו לכל שנה מראש $ 1,000דמי השכירות שנקבעו בחוזה הינם 

 .שנה 20תקופת השכירות בחוזה הינה 
ן  בסביבה  ו דמי  השכי רות   הראויים  בנכס  כיו ם  הינם "מאז  שנח תם  החו זה  ו עד  היום  על ו  מח ירי  הנדל 

 .לחודש $ 1,800
משה  ה חליט  לסגור  את   העסק  בעוד  כשנת יים  ו הו א  פנ ה  ל בעלים  ו הצי ע  לו  כי  יסו כם  בי ניהם  על 

ובתמורה  ישלם )  כשמונה  שנ ים  לפני  תום  תקופת   השכירו ת(הפסקת  חוזה  ה שכירו ת  בעו ד  שנ תיים   
 .הבעלים סכום פיצוי מוסכם היום

    ).9%במידת הצורך הניחו שיעור היוון של (? מהו הסכום הכספי הראוי כפיצוי להפסקת השכירות

 
 $ 20,000.א
 $ 25,000.ב
 $ 35,000.ג
.  45,000$.ד
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10.

 

יותם  החל יט  לבדוק  את  יחסי  השווי   של  מרכיב  הקרקע  בין  קומו ת  התעש ייה  באזור  תע שיה  במרכז 
 . הארץ

 3 למכר תאי מלאכה טיפוס יים באז ור  תעשייה  שבו  זכו יות  הבניי ה עיסקאותיותם אסף נתוני   x  40%

 : ומצא כי

 .מ"מע+ ח "ש 4,200: ר בנוי בקומת הקרקע בבנייה חדשה"שווי מ
 .מ"מע+ ח "ש 3,000: בבנייה חדשה' ר בנוי בקומה א"שווי מ
 .מ"מע+ ח "ש 2,500: בבנייה חדשה' ר בנוי בקומה ב"שווי מ
 . מ"מע+ ח "ש 1,800: לאחסנה -ר בנוי בקומת המרתף "שווי מ

2,100,  ר  מרתף "ח  למ"ש  1,600מההשקעה  ועלות  הבנייה  היא    25%אם  ה רוו ח  היז מי  המקובל  הוא   

 , )נוכח גבוהה הפנימי(ר בקומת הקרקע "ח למ"ש 2,300 -ר בקומות העליונות ו"ח למ"ש

 ?)הקומה שמעל לקומת הקרקע(' קומה א  מהו החלק היחסי בשווי הכולל של
 
15%.א

19%.ב

22%.ג

25%.ד

 
11.

 

.ר"מ 500ר על מגרש של "מ 120ששטחו , רינה מתגוררת בבית מגורים צמוד קרקע בהרצליה
 .1953היא מחזיקה בחוזה חכירה בלתי מהוון משנת 

 .משווי המגרש 5%דמי החכירה השנתיים שרינה משלמת הינם בשיעור 
 .ר"מ 70כעת רינה מבקשת לבנות קומה שנייה בנכס בשטח של 

 :נתונים
 .ח"ש 480,000: ר"מ 120מ עם זכויות של "ללא פיתוח ומע, שווי המגרש

 ?מהו התשלום הצפוי למינהל מקרקעי ישראל
 
. ח"ש 70,000.א
. ח"ש 30,000.ב
. ח"ש 37,200.ג
. ח"ש 22,500.ד

 
12.

 

 .נתון מבנה תעשייה בהוד השרון
 .ר"מ 1,000ר על מגרש בשטח "מ 1,200שטחו של המבנה 

 .בנייה 120%תוכנית מיתאר בתוקף לאזור תעשיה מתירה 
 ). 60%ר בשיעור "שולם למינהל דח(זכויות החכירה אינן מהוונות 

.עם אופציה להארכתו לתקופת חכירה נוספת, 2010החוזה בתוקף עד שנת 
 :נתונים

 ?מהו שווי זכויות החוכר בנכס

 ח"ש 3,200 :ר בנוי ממוצע"שווי מ
 ח"ש 1,000 :ר קרקע מבונה"שווי מ

 
. ח"ש 3,840,000.א
. ח"ש 3,676,200.ב
. ח"ש 3,567,000.ג
. ח"ש 3,396,000.ד
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13.

 

 .מוצעת למכירה, ר ויעודה חקלאי"מ 1,000שטחה , הממוקמת בהוד השרון', חלקה א
ד ל דונ ם "יח 10בצפיפות  של   ,  בעלי  הקרקע  מכי נים  תכנית  לשינוי  יעוד  הקרקע  ל מגורי ם  בבנייה  רוו יה

  .6%- 5%שנים בשיעור היוון של  5-6הניחו דחייה של ). חדרים 4דירות (ברוטו 

 .מ"כולל מע $ 200,000 -חדרים ב 4בסביבה מוכרים קבלנים דירות 
 .ד"מ ליח"מע+  $ 80,000: הניחו עלות בנייה מקובלת

  .20%: הניחו רווח יזמי

 ?)מ"ללא מע(כיום ' מה יהיה שווי חלקה א
 
.  700,000$ - $ 600,000.א
 $ 500,000 - $ 450,000.ב
 $ 440,000 - $ 400,000.ג
 $ 350,000 - $ 250,000.ד

 
14.

 

100,000 -ושיפצה א ת בי ת המגורים  שהיה בנח לה  ב $  1,000,000 -רכשה  שול ה נחלה  ב 2000בשנת  
$. 

 . 1,300,000$ -מכרה שולה את הנחלה ב 2007בשנת 

 ?מהם דמי ההסכמה, בהנחה שאין אינפלציה

 . 500,000$ :מחיר יסודי בנחלה הינו
 . 100,000$ :מחיר יסודי מזערי הינו

 
 $ 0.א
 $ 400,000.ב
 $ 102,000.ג
 $ 68,667.ד

 
15.

 

 .ר"מ 2,000מגרש בשטח  1930סבא של גיל רכש בשנת 
ר  ו יתרת  הש טח   סו מנה  "מ  1,890נרשמה  החל קה  בשטח  ,  בעת  ה סדרת   רי שו ם  הגוש,  1932בשנת  

 .לדרך
 .ר לטובת הרחבת חלקת הדרך"מ 390הופקע מהחלקה שטח של  1965בשנת 
, ר  נוס פים  מה חלקה  על  פי  פקודת  הקרקעות"מ  1,000מבקשים  להפ קיע  שטח  של    2007בשנת  

 .בהתאם לתוכנית מיתאר המסמנת דרך נוספת במגרש

 )ר הראשון"הניחו כי אין תשלום מהמ(? מהו השטח לפיצויי הפקעה
 
. ר"מ 1,500.א
. ר"מ 634.ב
. ר"מ 1,390.ג
. ר"מ 700.ד
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16.

 

        ).קומבינציה(מבנה מגורים נבנה על ידי קבלן במסגרת עיסקת אחוזים 

 .הפרויקט אינו משועבד
 :נתונים

 . מ"כולל מע $, 240,000 -בתמורה לכ' נמכרה לאחרונה לצד ג 3' דירה מס

 .כל התמורה שולמה

התעלמו (?  מהו  אומדן   שו וי   זכו יו ת  הקבל ן  בפר ויק ט  למטרת  ש יעבו ד  לפני  הפחתה  למימו ש  מ היר
 )משוליות

 מ"יתרה לקבלן לגמר ללא מע            בעל הזכות ר"שטח במ       קומה 'דירה מס

  22,000$ בעל הקרקע 100 קרקע 1

  30,000$ בעל הקרקע 120 קרקע 2

  0$ .י הקבלן"ע' לצד ג  נמכר 120 'א 3

  52,000$        קבלן 100 'א 4

 
. מ"כולל מרכיב המע $    140,000 -כ.א
. מ"כולל מרכיב המע $    150,000 -כ.ב
. מ"כולל מרכיב המע $    80,000 -כ.ג
. מ"מרכיב המע  כולל $     200,000 -כ.ד

 
17.

 

. המרכז מושכר בשכירות חופשית. שהינם בבעלות אחת, נתונים מרכז מסחרי וחברת הניהול שלו
 :נתונים נוספים

        ).שירות+ עיקרי (ר "מ 10,000 -כ: שטח בנוי כולל ברוטו של המרכז המסחרי

        .ר"מ 6,000 -כ: שטח עיקרי

      .ר"מ 7,000 -כ: כולל העמסת שטחי שירות, שטח מושכר/שטח לשיווק

   .100%: שיעור התפוסה

 .ר לחודש בממוצע"למ $ 25 -כ: דמי שכירות חודשיים ממוצעים בחוזי שכירות
      .ר לחודש בממוצע"למ $ 5 -כ: ר מושכר"דמי ניהול למ

             .לחודש $ 50,000 -כ: הוצאות ניהול בפועל

   .10%: שיעור תשואה לנכסים מסחריים

  ?ר ממוצע ברוטו במרכז המסחרי הנדון"מהו אומדן שווי מ
 
.  3,000$.א
.  2,100$.ב
.  1,920$.ג
.  2,500$.ד

 
18.

 

, בנוסף.  מ"מע+    $  800  -ר  הושכר  לח נות   נעלים  בתמור ה  לכ"מ  100  -אולם  לתעשייה  ששט חו   כ
שטחים  דומי ם  לשי מוש  .  במידה  ויח ול ,  התחייב  השוכר  ל שלם  ה יטל  השבחה  בגין  התרת  שימוש  חו רג

 .מ"מע+ ר "למ $ 6 -תעשייתי מושכרים בכ

 ?ר בשימוש מסחרי"מהם דמי השכירות הראויים למ
 
.  10$.א
.  8$.ב
.  12$.ג
   . 6$.ד
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 20-19נתונים לשאלות 

 .ר מושכרת בשכירות מוגנת למטרת בית מלאכה"מ 100 -דירת מגורים ששטחה כ
  150,000$ -דירות מגורים דומות באזור נסחרות בכ

 . ר"למ $ 5 -דמי שכירות ראויים לבתי מלאכה באזור הינם בסך של כ

 10%: שער היוון כולל לנכסים מסחריים

 .מהשווי בשימוש 50%דמי מפתח מלאים באזור הינם בשיעור של 
 . חודשים בלבד ושילם דמי מפתח 9 -הדייר המוגן החזיק במושכר כ

 .דמי השכירות בנכס כפופים לתקרת מקסימום
  
19.

 

?מה שווי חלקו של הדייר המוגן בדמי המפתח במקרה של מכירה

 
.  150,000$.א
.  75,000$.ב
.  30,000$.ג
.  25,000$.ד

 
20.

 

?מהו שווי זכויות הבעלות בנכס 
 
.  150,000$.א
.  75,000$.ב
.  100,000$.ג
.  20,000$.ד
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