
 חלק פתוח– 10.09.07 מועד בשומה למעשה פתרו� הבחינה

מספתרו� מנחה :1' שאלה

:מספר חניות נדרש.א

1000=325*((30%X1.25+30%)-1)ר"שטח חצר שבו אפשר לסדר חניה במ

13=325/25 מספר מקומות החניה שנית� לסדר בחצר

ש לסב הבנוישטחהא� יניח הנבח� מדר בה קומת הקרקע קט� יותר ונית� מקומות חניה�13יותר

.)בתחו� הסביר(לא יופחת כמוב� ניקוד

30%X8X1,000=2,400 שטח הבניה העיקרי בבניי�

60=2,400/40)ר"מ40(מספר מקומות החניה הנחו  לפי התק� הארצי

 מקומות חניה47לפיכ# חסרי�

35X47=1,410ר למקו�"מ35שטח מרת% החניה לפי

:החלקהשווי.ב

מ .ר"למ$ 1,800ר משרדי� ברוטו נתו�"שווי

.ר"למ$ 1,440)יזמות אחרת סבירה תתקבל כמוב�( 25%–יזמותבניכוי

.ר"למ$ 490)950$נתו�(שרדי� בניכוי עלויות בניה למ

30%X1.25X8X1000=3,000 יי�שטח המשרדי� ברוטו הבנוי בבנ

מעהקרקעשווי $ פי החניה וללא שקלול מרתמ" ללא 1,470,000

.מתו# מחירי השכירות למקומות חניה ברור כי לא קיימת מצוקת חניה באזור

$15X12/0.08=$2,250)8%לפי הוו�(שווי מקו� חניה

35X$350=$12,250ר ברוטו למקו�"מ35עלות בניה למקו� חניה לפי

ל( )מרת%נבח� יכול כמוב� לחשב בנוס% מרכיב יזמות לעלויות הבניה

10,000$ ההפסד למקו�

ל 470,000$ מקומות�47ההפסד

1,000,000=$470,000-$1,470,000 שווי הקרקע במצבה

:החלקה בכפו% לתכנית מתאר חדשהשווי.ג

. מקומות חניה תת קרקעיי� בלבד17 מקומות בלבד משמעותו בניית30סידור של

10,000$ ההפסד לבניית מקו� חניה חושב קוד�

5,000$ כופר חניה נתו�

.לכ� עדי% לשל� כופר חניה ולהימנע מבניית מרת% חניה

17X$5,000=$85,000 עלות כופר החניה

1,385,000=$85,000-1,470,000 שווי החלקה כעת יהיה



:ניקוד

א 'סעי%

6 מספר מקומות חניה נדרשי�מציאת

ב ' סעי%

8 החלקהמציאת שווי

ג ' סעי%

4 החלקה לאחר שינוי תק� החניהשווי

2 התרשמות כללית



:2'פתרו� מנחה שאלה מס

:עקרונות גורמי� ושיקולי�
עע.א  זכאי לתבוע מי שגובל בנכס או שבינו לבי�,2775/01מ"על פי פסיקת בית המשפט העליו� בעניי� ויטנר

ה נית� להקיש א� כביש הוא שכונתי צר לא רק מעצ� רוחבו אלא על פי הפסיק. הנכס עובר כביש שכונתי צר
 אינה גובלת בנכס הנדו� ולפיכ# לא הובאה 126מהתרשי� נית� להסיק כי חלקה. ג� בי� מה למה הוא מחבר

�77ו76בי� חלקות( נית� להסיק כי ה� גובלות על פי הפסיקה �115ו76,77,114לעומת זאת חלקות. בחשבו�
צר,ולכ�'מ10 רחוב ברוחבעלנכס הפוג . יתכ� ויוכר ככביש שכונתי

:באומד� הנזק הובאו בחשבו� ראשי נזק כדלקמ�.ב
.פגיעה בפרטיות.1
. פגיעה באור� הצללה.2
.פגיעה באוורור.3
.רעש.4
.פגיעה בנו%.5

זכ, וכ��114ו77הובאו בחשבו� זכויות בעלות בחלקות.ג  וחוכר 115ויות דייר מוג� בחלקה הובא בחשבו� שווי
).197זכאי� לתבוע לפי(ש העליו� בעניי� מנדלבאו�"לאור פסיקת בימ,76בחלקה

.1.1.05התארי# הקובע להערכה.ד

:תחשיב
ער#$ 160,000מצב חדש$ 200,000 מצב קוד��77מגרש .40,000$ירידת
חדש$ 200,000מצב קוד�� 114מגרש .20,000$דת ער# ירי$ 180,000מצב
חדש$ 120,000 מצב קוד�� 115מגרש ער#$ 96,000מצב .24,000$ירידת
ער#$ 152,000מצב חדש$ 190,000 מצב קוד��76מגרש .38,000$ירידת

:חלוקת ניקוד
.לא גובלי�/ נקודות עבור סקירת גובלי�4
.197 נקודות עבור סקירת דייר מוג� וחוכר כזכאי� לתביעת3
נזק5 .יש אפשרות לראשי נזק אחרי� א� יימצאו רלוונטיי�/ נקודות עבור ראשי
. עבור מועד קובע1
. עבור תחשיב זכויות בעלות1
. עבור תחשיב זכויות דייר מוג�2
. עבור תחשיב זכויות חוכר2
. עבור התרשמות כללית2



:3' פתרו� מנחה שאלה מס

כו(ניתוח עסקת השוואה )כב העירחניו�

5,000 שטח מגרש
200 מקומות חניה מסומני�' מס

25 שטח למקו� חניה ממוצע

 הכנסות
' מס

 מנויי�
דמי מנוי ללא

כ לחודש"סהמ"מע

למקו�
חניה 

 לחודש
100$99.57$9,957$50 מנויי� רגילי�

30$149.78$4,494$22 מנויי� קבועי�

$14,450$72 מנויי�כ הכנסות"סה

$17,500$88 נייה אקראיתהכנסות מח

$31,950$160כ הכנסות לחודש"סה

$160 הכנסה חודשית למקו� חניה בממוצע

כ לחודש"סה הוצאות

למקו�
חניה 

 לחודש
$5,556$28 כוח אד�

$2,183$11 ארנונה לחודש

$1,203$6 הוצאות תפעול

 פחת
לא

 רלוונטי

 החזר הלוואת בעלי�
לא

 רלוונטי
$8,941$45כ הוצאות לחודש"סה

$45 הוצאות חודשית למקו� חניה בממוצע

15%$4,793$24 דמי ניהול לחודש למפעיל

$13,733$69כ הוצאות כולל דמי ניהול"סה

$18,217$91 דמי שכירות ראויי� לחודש/ה לקרקעיתר

$91 למקו� חניה בממוצע



התאמה למגרש הנישו� לפי דמי שכירות משולמי� למקו� חניה

10,000 שטח מגרש נישו�

25 שטח למקו� חניה ממוצע

400 מקומות חניה תחשיבי' מס

$91 דמי שכירות ראויי� למקו� חניה

20%$18 תוספת בגי� יתרו� לגודל/ד� התאמה כוללמק

$109כ דמי שכירות ראויי� למקו� חניה בנכס הנישו�"סה

$43,721כ"סה

יתקבל ג# פתרו� סביר אחר המבסס את הרווח הצפוי
ע בהתאמה לחניו� הנדו�,ב נתוני השוואה"מהחניו�

,ת הרצהתקופ, מנויי#'מס, הכנסות, מבחינת הוצאות
'גודל וכד

פתרו� חלופי נוס%

$160 הכנסה חודשית ממקו� חניה בממוצע חניו� כוכב העיר
105% מקד� התאמה להכנסה בגי� מיקו� עדי% בקיזוז גודל

$168 הכנסה חודשית ממקו� חניה בממוצע חניו� נישו�

הוצאות מתואמות

הוצאה
 לגודלמתואמת

$7,222$18 כוח אד�

$0$11 ארנונה לחודש

$1,563$4 הוצאות תפעול

$33 הוצאות תפעול
12%$20)בהתחשב בגודל(דמי ניהול מתואמי�
$115 יתרה למקו� חניה

400 מקומות חניה תחשיבי' מס

$45,893כ דמי שכירות ראויי� לחניו� פתוח בנכס הנישו�"סה



)הוצאות התאמה על המפעיל(דמי שכירות ראויי�

$45,893כ דמי שכירות ראויי� לחניו� פתוח בנכס הנישו�"סה

 עלות הכשרת החניו�
$100ר"עלות הכשרה למ

10,000 שטח מגרש

$1,000,000 עלות כוללת

5 תקופת שכירות

6% שער ריבית
$19,333 דש בגי� הכשרת השטחהחזר לחו

$26,561 דמי שכירות ראויי� בניכוי הוצאות הכשרה

 ניקוד

6 ניתוח ריווחיות חניו� כוכב העיר

2 שימוש נכו� במקדמי�

6 דמי שכירות חניו�

4 דמי שכירות חניו� בניכוי הוצאות

2 התרשמות כללית

20כ"סה



:4' פתרו� מנחה שאלה מס

נות4 עקרו נוספי�(–  חשובי�  נות  לעקרו בבדיקה  גמישות  יפורטו,תהיה  ו במידה   
הנבח� די  )בי

לתאריכי� מחושב  ההשבחה  היטל  יות תחילת  התכנ פירסומ�15(  לאחר  יו�   
ברשומות תוק%  למת�   (

בעלות� יות  לזכו תמיד  מחושב  השבחה  היטל   .
ההש� היטל  תחשיב  להילכת  בהתא�  יער#  י"בחה  נ ("פמי המדרגות" .שיטת  (" 
ות� י מהתכנ אחת  ולכל   � ו התכנ מצבי  י  בשנ הנכסי�  י  ו שו בהערכת  )'ג�ו'ב( 

� ו התכנ ממצבי  אחד  בכל  המיטבי  השימוש   � בחשבו יובא   .

1חלקה
ב לשנת' תכנית :'85מרתפי� 

בתכנ הבניה  יות  זכו ולא  הקיי�  המבנה  מהווה  המיטבי  אהשימוש  תחושב, ולכ�' ית
ארוכה בדחייה  למרת%  הבניה  .תוספת 

�.200 $X0.5 י ו שו מקד�   X50ר"מXדחייה מקד�   0 ב20(31. שנה  �6%) ית�) נ
אחר דחייה  מקד�  כל  /לקבל  (2=�.775$.

ג ית :'06לשנת' תכנ
קוד� ולכ�–מצב  הקיי�  מיטבי  שימוש   :

X�.1ר"מ300( ,000$) + =X�.100$ר"מ700) (�.370 ,000$
חדש (–מצב  בניה X180%ר"מ900(  X�.400 $ר"למ) (�(�.8 יות$ 000, עלו

י ו נ ופי חדשה X0.9) הריסה  וחלוקה  איחוד  תכנית  להכנת  דחייה  מקד�  אנד(  סי 
מושעX0.9)סא� מקד�   =�.518,000$.

ההשבחה$ 148,000.�� ההשבחה .74,000$.�� והיטל 

2חלקה
בתכ לשנת' נית :'85מרתפי� 

א בתכנית הבניה  זכויות  מהווה  המיטבי  הבניה, ולכ�' השימוש  תוספת  תחושב 
ידית מי נות  בזמי .למרת% 

�.200 $X0.5 י ו שו מקד�   X502.�=2/ר"מ ,500$.

ג ית :'06לשנת' תכנ
קוד� 120.�–מצב  ,000$
חדש בניה X180%ר"מ900(–מצב   X�.400 $ר"למ(X0.9 להכנת דחייה  מקד�   

חדשה וחלוקה  איחוד  סא�(תכנית  אנד  מושעX0.9) סי  מקד�   =�.525,000$.
ההשבחה$ 405,000.�� ההשבחה .202,500$.�� והיטל 

לדורות תשתנה–1בחלקה חוכר  לא  התשובה  תמיד,  מחושב  השבחה  היטל 
.לבעלי�

בשנת היט–2בחלקה'90רכישה  ישל�  הבעלי�  תכנית  אישור   � י בג רק  השבחה  ל 
.'ג


