
  
 :2-1  נתונים לשאלות

 . חלקות חקלאיות סמוכות 2שנים  5 -האחים ניר וגיל רכשו לפני כ

 .דונם 2.97ששטחה , 17' גיל רכש את חלקה מס
 .דונם 1.56ששטחה , 36' ניר רכש את חלקה מס

  
. דונם  4.95:  אשר  שט חה   המקורי  9'  נוצרה  כתוצאה  מהליך  חלוקה  של  חלקה  מקור ית   מס  17'  חלקה  מס

ששטחה   10גם  חל קה  )  שבנדון  17בנוסף  לח לקה  (נוצרה  ,  9'  במסגרת  הליך  הח לוקה  של  חלקה  מקורי ת  מס
 . הופקעה בעבר לצורכי ציבור 10חלקה . ר"מ 990

 .דונם 13.0אשר שטחה המקורי , 20' נוצרה כתוצאה מהליך חלוקה של חלקה מקורית מס 36' חלקה מס
ששטחה   30גם  חלקה  )  שבנדון  36בנוסף  לחל קה  (נוצרה  ,  20'  במסגרת  הל יך  הח לוקה  של  חלקה  מקורית  מ ס

 . הופקעה בעבר לצורכי ציבור 30חלקה . ר"מ 3,000
  

 :נתונים רלבנטיים נוספים ביחס לחלקות המתוארות
דונם מחלקה  מס 1.97במסגרתה  יי עד ה התוכ ני ת  שט ח  של  ,  500'  שנים א ושר ה תו כני ת מ פורטת  מס 5לפני        *

גיל  תבע.  בקשר  לחלקה  זו)  7  -ו  5'  לפי  ס  (500לפני  ח ודש  פ ורסמה  הפקעה  מתוקף  תוכני ת  .  למטרת  דרך  17
 .500לחוק התכנון והבנייה בקשר לתוכנית  197בעבר פיצוי לפי סעיף 

  
דונם  מחלקה  1.06שטח  של  ,  בין  היתר,  הכולל)  3'  ס(לאחרונה  פורסם  צו  הפקע ה  מתוקף  פקודת  ה דר כים            *

 .36' מס
  

 .ומשמשות לצורך גידולים חקלאיים, לא נפגעו -שלא הופקעו  17,36יש להדגיש כי יתרת חלקות 
 . 50,000$: שווי דונם חקלאי בסביבה

 .מדונם חקלאי בסביבה 10%הניחו שווי דונם למטרת דרך לפי שיעור 
  

1.

 

?הראויים לגיל על פי דין,מהו גובה פיצויי ההפקעה
 
0.א
  5,000$ -כ.ב
 39,000$ -כ.ג
 49,000$ -כ.ד

2.

 

?הראויים לניר על פי דין, מהו גובה פיצויי ההפקעה

0.א
   2,000$ -כ.ב
 20,000$ -כ.ג
 34,000$ -כ.ד
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3.

 

ר  בחוד"למ  $  27הם  )  לא  כולל  סו פרמרקט  אח ד  הפוע ל  באותו  הקניו ן(דמי  השכיר ות  הממוצע ים  בחנויות  בקני ון 
 .בחודש $ 350ר בחנויות אלו הוא "העסקים הממוצע למ

 .ר בחודש"למ $ 18הם , משטח הקניון 30%המהווה , דמי השכירות בסופרמרקט
  ?ר בסופרמרקט"מהו מחזור העסקים הכלכלי הנדרש למ

 
.קטן ממחזור העסקים בחנויות.א
.דומה למחזור העסקים בחנויות.ב
.בחנויות  גדול ממחזור העסקים.ג
.אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה.ד
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 :5-4 נתונים לשאלות
החלקה  מ צ.  הממוקמת  בסביבה  פתוחה  וחקל אית,  ר"מ  1,000  -היא  חלקה  ריקה  ופנו יה  ששטחה  כ   105חלקה  

שינתה 31/3/86שאושרה ב יום   302'  תכנית  מתא ר  מקומית  מס .  2004בתוואי  כב יש  ארצי א שר  סלילתו  החלה  ב שנת 
 . שלא מאפשר זיהוי ודאי לחלקהמ"בקנ ע"התב. החלקה מחקלאי לדרך בעתיד

לפקודת הדרכים ונרשמה הערה בפנקס הזכ 5,7פורסמה הודעה ברשומות בדבר הפקעה לפי סעיף  26/4/1995ביום 
קובעת  הפרדו ת  מפ לסיו,  המסמנת  את  תוו אי  הכ בי ש  המתוכנ ן,  505'  אושרה  תכנ ית  מ פור טת  מס  29/4/2002ביום  
 .בעלי הקרקע לא תבעו מעולם פיצויים לירידת ערך. ב"פיתוח וכיו, נספח נוף, בינוי

 .ח לדונם"ש 22,000): 31.3.1986 (302שווי קרקע חקלאית בסביבה במועד אישור תכנית 
 .ח לדונם"ש 150,000): 26.4.1995(שווי קרקע חקלאית בסביבה במועד רישום ההערה 
 .ח לדונם"ש 180,000): 29.4.2002 (505שווי קרקע חקלאית בסביבה במועד אישור תכנית 

 .ץ בדרישה לקבלת פיצויי הפקעה"פנו בעלי החלקה למע, 2004בראשית , עם תחילת הסלילה
 .לשנה 1.5%במידת הצורך יש להניח שיעור ריבית של . סוכמו ושולמו פיצויי ההפקעה לחלקה 2004באפריל

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

  

 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 

4.

 

?2004מהו גובה פיצויי ההפקעה הראויים לחלקה בחודש אפריל 

.ח"ש 135,000.א
.ח"ש 160,000.ב
.ח"ש 190,000.ג
.ח"ש 255,000.ד
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 ".נווה חמציצים" -בסמוך לדרך שבנדון בנויה שכונת המגורים הרוויה.5

.ח"ש 200,000היה  2002חדרים ממוצעת בשכונה באפריל  4שווי מרכיב הקרקע לדירת 

 ?1995ל באפריל"חדרים כנ4מהו השווי הסביר למרכיב הקרקע לדירת
 
.ח"ש 110,000.א
.ח"ש 135,000.ב
.ח"ש 165,000.ג
.לא ניתן לקבוע על פי נתוני השאלה.ד

6.

 

הדיר.  חדרים  ושטח  גג  פתוח   הצמוד  לדירה  זו  4מחזיק  ב די רת  מ גור ים   של   ,  דייר  מוגן  מכ וח  ח וק  הגנת  הדייר
בקומה  העל יונה  עוד  שתי   די רות  הדומ.  קומות  מעל  קומת  קרקע   בנו ייה  חלקית  3בקומה  על יונה  של  ב ני ין  של 

שנים  כבנ יין  לש ימור   עם  4ע  מלפני  "הבניין  הוגדר  בת ב.  מחזיק  הדייר  המוגן  והן  מו שכרות  בש כי רות  ח ופשי ת
 .למעט אפשרות לתוספת קומה אחת בנסיגה מהחזית, מחמירות

בכפ,  קבלת  אישור  לב ני ית   שתי  קו מו ת  נוספות,  מאפשרת  בחלקה  ב ה  נמצא   הבני ין)  רעידות  אדמה  (38'  א  מס"תמ
אנש.  חוות  ד עת  מהנד ס  קונסטרוקט ור  כי  נ דר שים  חי זוקי   קו נסטרוקציה  בבניי ן  לעמיד ה  בפנ י  רעידות  אד מה

לא  כו  $,  250,000היא  ,  כולל  שי פוץ  הב ניי ן,  שבדקו  את  הב ניי ן  אישרו   את  נחיצו ת  הח יזו קים  ו קבעו  שעלו תם
 .מוסכם כי בעלות זו יישא הבעלים של הקומה העליונה

  
 :נתון

 .מ"כולל מע $, 250,000 -הוא כ, אך ללא גג, שווי דירה דומה לדירה המוחזקת על ידי הדייר המוגן
.מ"כולל  מע$,      400,000לכל  קומה  נוספת  הוא  )  ומשופץ  38א  "בבניין  מחוז ק  ל פי   תמ(שווי  הז כו יות  לבנייה  בגג  
 .ללא תלות בגישה לגג, משווי שטח בנוי באותו מפלס 25% -שווי הגג הפתוח מהווה כ

צמוד) גם זכויו ת ע תיד יות(כל ה די רות ב קומה הע ליונ ה ה ן  בב עלות  אח ת והגג  כולל  את  הזכויות  הנוס פות  לבנ ייה  בו 
 .אלה שווה בשווה

 .הדייר המוגן מסכים לפניית בעל הבית כי הוא יפונה על ידו במתכונת של פינוי כפוי
 ?מהי עלות הפינוי הראויה שעל בעל הבית לשלם לדייר המוגן

    85,000$.א
  100,000$.ב
  180,000$.ג
  300,000$.ד

השינויים  שנ ער כו,  לטענת  בע ל  הנכס.  נתונה  ד יר ת  מגו רים  הנוב עת  מח לו קה  בהיתר  של  די רה  גדולה  קי ימת.7
 .שינויים פנימיים ואינם טעונים היתר בנייה

 ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות
 
.איננו טעון היתר בנייה, שינוי שאיננו נוגע לחזית המבנה.א
.שינוי בחלוקה פנימית שאין בו בנייה איננו טעון היתר.ב
.גם שינוי פנימי טעון היתר בנייה, כל שינוי.ג
.שינוי במספר יחידות טעון היתר.ד
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 .רווייה בבנייה ד"יח 24מותר לבנות , בחלקת קרקע במרכז עיר בגודל בינוני במרכז הארץ.8
 . 150,000$: ד"ליחשווי קרקע בממוצע . ר"מ 120שטח דירה ממוצעת הוא 

המחצי.  הבעלים  של  מח צית  הח לקה  גר   בב ית.  ר  שייהרס"מ  90קומתי  בשטח  -חד)  שנה  50  -כ(בחלקה  בי ת  ישן  
קבלן  מפת("  באמצעות  קב לן  ביצוע   ד"יח  24האב  ושני   בניו  מתכוו נים  לבנ ות  בחלקה  בניי ן  של  .  שייכת  לשני  ב ניו

 .בשלוש מהדירות שתיבנינה
  

 :נתון
 ).בשווי זה לא מגולמים פטורים כלשהם( $ 1,000,000": מצב קודם"שווי הנכס ב

 .מ"יש להתעלם מנושא המע
במ(שעל בעלי החלקה לשלם , 2004למועד הקובע בשנת ,בניצול מלוא הפטורים,מהו גובה היטל ההשבחה הראוי

 1,300,000$.א
 1,245,000$.ב
 1,190,000$.ג
 1,137,000$.ד

 
קיים  מ,  לצורך  מת ן  הטב ות  על  פי   החוק  לעידוד  השקע ות  הון'  א)  פ"איזו(באזור  תע שי יה  המוגדר   כא זור  פיתוח  .9

הגובה  הפנימ").  הנכס:  "להלן(ר  "מ  15,000על  מגרש  בשטח  ,  ר"מ  6,000בשטח  בנוי  של  ,  קומתי  גדול  יחסית
 .'מ 6 -של המבנה הוא כ

המצב  הפיסי  תואם   את  גיל ו  של  המב.  שנה  לצ רכי  ה מפעל  הנמצ א  ב ו  עד  עצם  היו ם  הזה  20המבנה  נ בנה  לפנ י  
 . כתקין
 :נתון

  
  ?מהו השווי בשוק החופשי של הנכס,או חלקם, ל"על פי הנתונים הנ

ל $ 4 -דמי השכירות באולמות קטנים באזורי תעשייה הם כ, שנה 20 -במבנים סטנדרטיים שנבנו לפני כ *
דמ, במבנים ששטחם גדול יותר. היא מלאה, התפוסה במבנים אלה כמו גם במבנים חדשים שנבנו. בחודש

 .ר בחודש"למ $ 2.5 -לכהשכירות יורדים הדרגתית עד 
  

ר על שטח קרקע של"מ 4,500שנים ושטחו  10לאחרונה נמכר בהליך של כינוס נכסים מבנה שנבנה לפני  *
4.5: הגובה הפנימי הממוצע. ל במצב פיסי ותחזוקתי תקינים"המבנה הנ.  1,125,000$  -ב, ר"מ 11,250

 
  .24%הוא , "כתב אישור"בעלי " מפעלים מאושרים"הניתן מההשקעה המוכרת ל, שיעור המענק *

  

 1,140,000$.א
 1,350,000$.ב
 1,770,000$.ג
 3,000,000$.ד
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10.

 

קומות  טי פוסי ות  25  -ר  בר וט ו  שטחי  תעסוקה  מנ יבי ם  ב"מ  27,000,  "דקל-ארז"של  תאגיד   "  ארזים"בפרויקט  
 . מלאה

על  פי  החלט ה  מספ,  עבור  המושב ,  נעשה,  )מייעוד  ח קלא י  ל תעש יי ה(הליך  הפשרת  הקרקע   עליה  בנוי  הפרוי קט  
   .מועצת מקרקעי ישראל

  
 :נתון

 . בחודש והם יציבים $ 270,000  -הם כ, כולל החניות, דמי השכירות -
 .האחזקה משולמים בנפרד/דמי הניהול -
 .בשנה 8.5%: שיעור ההיוון המקובל -
 .בתאגיד 26%למושב  -
 .התאגיד לא העביר זכויותיו לגוף אחר -

 .כמו גם מגורם הגודל, המושעאיש להתעלם בתשובה מגורם 
 ?לפני הפחתה למימוש מהיר,  לבנקשיעבודןמה שווי זכויות התאגיד למטרת 

 38,117,646$.א
 28,207,058$.ב
 25,157,646$.ג
   9,910,588$.ד

 :13-11 נתונים לשאלות
  

 150,000$המחיר  היה  .  שנים מגר ש המ יועד לתע שיי ה ולמסחר  ועלי ו מבנה  ישן  להר יס ה 4מר גולדשטיין ר כש  לפנ י 
 ).חנויות ואולמות מלאכה המיועדים להשכרה( להקים בקרקע פרויקט מניב להשכרה תיכנןמר גולדשטיין . מ"מע

 :אשר ממצים את מלוא זכויות הבנייה, להלן השטחים הבנויים שתוכננו להיבנות על ידי גולדשטיין

מאחר  שהמוכר  לא  פי נה  את  הדי יר   שהחז יק  ב)  שנים  4באיחור  של  (הקרקע  נמסרה   למר  גולדש טי ין  ר ק  לא חרו נה  
 .הרס את המבנה הישן כמובטח

 .בימים אלה נערכת על ידי גולדשטיין תביעת נזיקין כנגד המוכר בגין אי עמידה בתנאי ההסכם
 :להלן נתונים שאסף שמאי מקרקעין מטעמו של מר גולדשטיין לגבי הנכס

 .שנים ועד היום לא חלו שינויים בערכי הקרקע והמקרקעין בסביבה 4מאז הרכישה לפני 
  .8%  :ולמלאכה 10%: שיעור התשואה השנתי המקובל לחנויות בקומת הקרקע בסביבה

  .5%: שיעור התשואה השנתי הראוי לקרקע

 .למלאכה 20%, למסחר 30%: ל" כנלפרוייקטים) על גובה ההשקעה(שיעור היזמות 
 .אפשר להניח כי שיעור ההיוון שווה לשיעור התשואה       -
  .4%בית משפט לתביעות נזיקין נוקט בריבית שנתית בשיעור        -
  
 

 קומה
שטח בנוי ברוטו 

 )ר"במ(
עלות בנייה ישירה מתוכננת ללא  ע"בתביעוד 

 יזמות
החלק במרכיב הקרקע עפ

 שמאי מקרקעין

 60% $150,000 מסחר 200 קרקע

 25% $120,000 מלאכה 200 א

 15% $120,000 מלאכה 200 ב

 ?מהו גובה הפיצוי הראוי למר גולדשטיין בגין אי עמידה בהסכם.11

 32,000$.א
 66,000$.ב
 98,000$.ג
 122,500$.ד
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'?ר ברוטו בקומה ב"מה היו דמי השכירות החודשיים הראויים למ,אילו גולדשטיין היה בונה את המבנה.12

 5.0$.א
 5.7$.ב
 6.4$.ג
 7.8$.ד

 
מציעה  חברת  תקשור ת  לגול דשטיין  שיבנה  ב עב ורה  א ת  ק ומת   הקר,  לאחר  ש נמ סרה  הקרקע   לגולדש טי ין,  כעת.13

ובתנאי  ש גולדשטיי ן  לא,  בחודש  $  3,200בשכירות  של  ,  שנים  10לשימושה  כמ רכ ז  שירות  ומכי רות  לתקופה  של  
 .הקומות העליונות והנכס ישמש את השוכרת בלבד

 .דמי השכירות יעודכנו על פי מנגנון מוסכם בהתאם לעלייתם הכללית בסביבה
  ?איזה מהמשפטים הבאים נכון, בנסיבות המתוארות

 
סך ההפסד החודשי. ההצעה אינה כדאית מאחר שהיא שוללת דמי שכירות גבוהים יותר בשתי הקומות העליונות.א

.  1,800$: לגולדשטיין
סך ההפסד החודשי. ההצעה אינה כדאית מאחר שהיא שוללת דמי שכירות גבוהים יותר בשתי הקומות העליונות.ב

.  800$: לגולדשטיין
סך ההפסד החודשי. ההצעה אינה כדאית מאחר שהיא שוללת דמי שכירות גבוהים יותר בשתי הקומות העליונות.ג

. 300$: לגולדשטיין
.ההצעה כדאית לגולדשטיין.ד

14.

 

00מינהל  מקרקעי  ישרא ל  דרש   דמי   הסכמה  בסך  של  .    320,000$נחלה  במו שב  באז ור  א שקלון  נמכ רה  תמורת  
 :בסיס הנתונים הבאים

  

  
 ?באילו מרכיבי שווי תעסוק חוות דעת שמאי שתוגש כהשגה על גובה דמי ההסכמה שנדרשו

  380,000$ שווי הנחלה
  66,000$ )ללא הקרקע(שווי בית המגורים 

  11,000$ שווי שני דונם חלקת החצר

  31,000$ דונם מטע18

  8,000$ דונם גידולי שדה8
  17,000$ החלק של האגודה ברכוש המשותף 

 
.שווי החלק ברכוש המשותף, שווי המטעים וגידולי השדה, שווי החצר, שווי בית המגורים, שווי הנחלה.א
).ללא הקרקע(שווי הנחלה ושווי בית המגורים .ב
.שווי החלק ברכוש המשותף, שווי המטעים וגידולי השדה, שווי בית המגורים.ג
.שווי החלק ברכוש המשותף, שווי המטעים וגידולי השדה.ד
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15.

 

דמי  השכיר ות  החוד שי ים   ששי לם.  לפני  עשר  ש ני ם  ב יקש  לי אור   ל רכוש   את  החנ ות  שש כר   בשכירות  חופש ית
מאחר  שלליאור  לא  היה  ד י  כ סף   כד י  לרכ וש  א.  והם  שי קפו  את   המקובל  ב אותה  הע ת  $   1,000עבור  החנות  היו  

00  -בכי  שמאי   "שווי  הח נות  הוע רך   ע(  $  60,000הוא  סי כם   עם   ה בע לים  שהוא  ירכוש  את  מח צית  החנות  וישלם  
 .שנה עבור המחצית שאינה בבעלותו 15בכל חודש למשך ) על פי השער היציג( $ 500ובנוסף ישלם 

שנות  השכירות  יהי ה  רשאי  ל יא ור  לר כוש   את  המחצ ית  השנ ייה  במחיר  השוק  כפי  שיק  15בנוסף  סוכם  כי  בתו ם  
 1,500$ודמי השכירות הראויים המלאים הם  $ 180,000שווי החנות בבעלות מלאה ובשלמות כיום הוא . מוסכם

 ?מהו שווי זכויותיו של ליאור בחנות כיום
  
 
. 88,000$.א
. 93,000$.ב
. 102,000$.ג
. 112,000$.ד

 :17-16נתונים לשאלות 
שייעודה אז הי ה לתע שי י,  ר"מ 10,000קרקע בשטח  2.9.1960חכרה מ מינהל מקרקעי י שראל בתאר יך  "  בר"חברת 
 . אופציה להארכה כמקובל+ שנים  49: תקופת החכירה. קומות עיליות שוות בלבד 3 -ב 120%

 .לא שולמו דמי חכירה ראשוניים
"התב.  מרתפים  ל חנייה+  קומות    5  -בנייה  ב   200%  שק בע ה  אפשר ויו ת  ניצול  של  ע"תבנכנסה  לתוקף     2000בשנת 

 .גם את יעוד הקרקע לתעסוקה
 .2000 משנת ע"התבאת מלוא הזכויות לפי ) מועד הבחינה(מעוניינת להוון כיום " בר"חברת 

  
 :נתון

 . 600,000$הוא ) 'ק 3 -ב 120% (1960 - מע"התבשווי דונם לפי  -
 . 1,400,000$: שווי דונם כיום -
 .לדונם $ 100,000: ל"שווי המרתפים מהנ -
  .מ ופיתוח"הערכים אינם כוללים מע -
 

16.

 

שמינהל  מקרקעי   ישראל  אמור  ל דר וש  כ יום   להי וון  מלוא   הז כוי ות   לפ)  מ"לא  כולל  מע(ההיתר  /מהם  דמי  ה היוון
 ?2000משנת 

             

  

 דמי היתר לשינוי  היוון מצב קיים
 יעוד וניצול בקומות

 דמי היתר עבור מרתפים

 510,000$ $ 2,170,000 $ 819,000.א
 310,000$ $ 2,337,400 $ 1,365,000.ב
 310,000$ $ 2,337,400 $ 819,000.ג
 910,000$ $ 3,845,400 $ 1,365,000.ד
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17.

 

 .דונם מהשטח 2.5הופקעו  1998מתברר כי בשנת 
מ ופיתוח"לא כולל מע, היתר שמינהל מקרקעי ישראל אמור לדרוש כיום עבור המרתפים בלבד/מהם דמי ההיוון

 
 102,375$.א
 170,625$.ב
 232,500$.ג
 682,500$.ד

18.

 8,000$.א
 10,000$.ב
 15,000$.ג
 30,000$.ד
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19.

 

נתמ.  מ"בע"  תחכמוני"השייך  לחב רת  ,  משרד  ה חינוך  ש כר   קומת  משרדים  בבני ין  משר די ם  ב מרכז  עיר  גדולה
 :כאשר תנאי התשלום הם) שלושה חודשים(ח לרבעון "ש 42,000מוסכם שקבע כי דמי השכירות יהיו 

 .תשלום מראש לכל רבעון -
 .שנים עם אופציה לשנתיים נוספות 4תקופת שכירות היא של  -
 . הצמדה למדד המחירים לצרכן -

מ  אל   השמאי  המוסכ ם  וב יקשו  לש נות"בע"  תחכמוני"כעבור  זמן  מה  פנו  ח שב   משרד  החינ וך  ו הבע לי ם  ש ל ח בר ת  
יתר  תנ אי  הח וזה  ותנא י  התשלום).  במקום  לר בע ון  מר אש(התשלום  כ ך  ש התשלום  י היה  לשי שה  חוד שים  מר אש  

 .ללא שינוי
  .4%: במידת הצורך הניחו כי הריבית השנתית הנהוגה בשוק כיום

  ?מהם דמי השכירות הראויים עבור קומת המשרדים לתקופה של שישה חודשים

ח"ש 83,880.א
ח"ש 83,580.ב
ח"ש 82,700.ג
ח"ש 81,500.ד

20.

 

 מש נות הש בעים ב נייה של ש לו ש  קומע"תבבאזור התע שייה  הסמוך  לנמל קיימים מגר שי ם  שב הם  מותרת  על  פי  
 .בקומה

בעיקר לאחסנת מ(רוב רובם של המגרשים משמשים לאחסנה פתוחה  -על אף זכויות הבנייה במגרשים בסביבה 
 . מגרש באזור המושכר לחברה העוסקת בייבוא ובייצואיצחקיאןבבעלות מר 

 .כמקובל למגרשים דומים בסביבה גם כיום, בחודש $ 1,000דמי השכירות החודשיים המשולמים הם
 . 200,000$: שווי הנכס כפי שהוערך לאחרונה על ידי שמאי מקרקעין

 .לאחרונה הודיעה הנהלת החברה כי היא מפסיקה בקרוב את פעילותה
שנים ל דודו  ללא תש לו ם  דמ י  שכ יר ות שוטפים 3 למס ור  את  הנכס  לתקופה  של  יצחקיאןלאחר התלב טות  החליט 

פתרונות  ניקוז  וגיד ור,  סלילת  אספלט  -בתנאי  שהדוד  י שקי ע  בפ יתוח  הנ כס  ,  )  בתשלומי   ארנ ונה  אם  יו טלויישא
 .במרבית המגרשים בסביבה

 . 25,000$ -בכל למגרש מוערכת "עלות הפיתוח הנ
 . הסכים בשמחה והסכם ברוח הדברים נחתםיצחקיאןדודו של 

                      ? כעתיצחקיאןמהו שווי זכויות הבעלות של מר

 
 152,000$.א
 170,000$.ב
 189,000$.ג
 210,000$.ד

10Version 3


