
             :במגרש ששטחו דונם אחד מאושרות זכויות בנייה למגורים כלהלן.1
          .בקונטור קומת קרקע: קומת מרתף
             .בנייה 15%: קומת קרקע

      .בנייה 15%: 'קומה א
         .'מהבנוי בקומה א 60%): עליית גג(' קומה ב
         ).שאינם צמודים לבית המגורים(ר "מ 18ר וחניה בשטח "מ 15ר וכן מחסן בשטח "מ 7.5ד בשטח "ממ, בנוסף
 . ד אחת" לבניית יחהכל

 .התכניות המאושרות אינן מאפשרות ניוד זכויות בנייה בין הקומות
       :אושרה במגרש תכנית בקשה להיתר הכוללת בנייה כלהלן 1.1.07ביום
           )ד"כולל ממ(ר עיקרי בקומת מרתף "מ 210
       ר עיקרי בקומת קרקע"מ 210
            'ר עיקרי בקומה א"מ 150
     ר מחסן"מ 15
        ר חניה מקורה"מ 18

 .בנייה בקומת הקרקע 6%תכנית הבקשה להיתר כוללת הקלה כמותית של 
             

  .נתבקשת לערוך את שומת היטל ההשבחה לנכס הנדון בגין אישור ההקלה
 

 :בדיקותיך העלו את הנתונים הבאים
  

             
 .)בתשובתכם התעלמו ממרכיב השוליות(?מה גובה היטל ההשבחה בנכס הנדון בגין אישור ההקלה

 . 1,000$: ר מבונה עיקרי בקומת מרתף"שווי קרקע למ*
 . 2,000$: ר מבונה עיקרי בקומת קרקע"שווי קרקע למ*
 . 1,800$:'ר מבונה עיקרי בקומה א"שווי קרקע למ*
 . 1,400$:עיקרי בעליית גג ר מבונה"שווי קרקע למ*
 . 1,000$:חניה מקורה/ר מבונה מחסן"שווי קרקע למ*
 . 300$: ר חצר"שווי מ*

 
. 77,000$.א
. 0$.ב
. 86,000$.ג
. 30,000$.ד

2.

 

מגרשים.  ליטר  בח ודש   300,000  -כ:  צפי  מכירת   הדלקים .  מגרש  המי ועד  לתח נת  ת יד לוק  נמצא  בסמוך  לאזור  תעשיה
 . ר"מ 2,000 -כ: שטח המגרש הנישום. לדונם $ 100,000 -באזור התעשיה נסחרים בכ

 ?מהו אומדן שווי זכויות הבעלות במגרש
 
. 1,200,000$ - $ 1,000,000.א
. 800,000$ - $  650,000.ב
. 400,000$  - $ 300,000.ג
. 300,000$  - $ 200,000.ד
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 . 100,000$ -ב, של מבנה תעשייתי ותיק' ר בקומה א"מ 200קנה שמעון תא תעשיה ששטחו  1998בשנת.3
 .המחיר ששילם שמעון באותה העת שיקף את שווי הנכס

שמעון  עומד.    שימוש  למשרדים  בתאי  תעש יה  ללא  צו רך  ב כל  ה ליך   נוס ףאיפשרהאשר  '  אושרה  תכנ ית  א  2002בשנת 
 . ופנה אליך לקבלת יעוץ בנושא היטל השבחה שיחול עליו $ 90,000 -למכור את הנכס כיום ב

 :בדיקותיך העלו
 

 ?מה יהיה גובה החיוב בהיטל ההשבחה

 . 90,000$הוא , ועד היום2002משנת,שווי הנכס במצבו הנוכחי ובשימוש למשרדים*
השימוש (' בהם אינה חלה תכנית א, שווי תאי תעשיה בסביבה כדוגמת הנכס הנדון*

 . 95,000$וכיום $,2002:80,000בשנת, )לתעשיה בלבד

 
. 0$.א
. 2,500$.ב
. 5,000$.ג
. 10,000$.ד

3,000,000במחיר  של  ,  עם  חזי ת  מסחרית  דנה  רכשה   מהמוסד   לב יט וח  לאו מי   חל ק  מקומת  הקרקע  בבנ יין  מגורים.4
 .ח"ש

ובדעתה  של  ד נה  לשפץ   את  הנכס  ולהש כיר   אותו  כ חנ ויות  לאח ר"  המוסד  לב יט וח  הלאו מי"הנכס  משמש  כסניף  של  
 .שהביטוח הלאומי יפנה את הנכס בעוד חצי שנה

סוכם כ י  מחצית התמור ה תש ולם  במועד  החתימה  על  הח וזה  ומחצית  תש ול ם  בעת"  הביטוח הלאו מי"בחוזה  המכר  עם  
 .בעוד חצי שנה -מסירת הנכס לחזקתה של דנה 

יומיים  לאח ר  החתימה  על   החוזה  פנת ה  דנה  אל  נציגי   הב יט וח  הלאו מי  ובי קשה   לשנות  את  תנא י  התשלום   בח וזה
 .ולשלם את כל התמורה מראש ומיד

 .נציגי הביטוח הלאומי הסכימו ובתנאי שהתמורה כולה תשולם באופן מיידי
 ?מהי התמורה הראויה נוכח השינוי

.ח"ש 2,813,000.א
.ח"ש 2,925,000.ב
.ח"ש 2,963,000.ג
.ח"ש 2,988,000.ד
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 6-5נתונים לשאלות 
.ד  צמו דת  קרקע"פי  ת כנ ית  מיתא ר  ב תו קף  להקמת  יח-המיועדת  על,  שמעון  הינו  ח וכר   של  קרקע   ממינהל  מקר קעי  י שראל

 . ר"מ 160: קיבולת הבנייה. לשמעון חוזה חכירה מהוון למגורים
 .ר"מ 120 -על המגרש בנוי מבנה חד קומתי ותיק ששטחו הבנוי כ

 .ר"מ 500 -כ: שטח המגרש
 .שנים 5בנכס הותר שימוש חורג למסחר לתקופה של

 : נתונים
 . 100,000$ -כ: מ"שווי הקרקע בייעוד למגורים ללא פיתוח וללא מע
 . 150,000$ -כ: מ"שווי הקרקע בייעוד למסחר ללא פיתוח וללא מע

 
, ידי מינהל מקרקעי ישראל בגין התרת שימוש חורג בנכס ממגורים למסחר-מהו אומדן התשלום אשר יידרש על.5

 ?שנים 5לתקופה של 

  .מ"מע  + $  12,500.א
  .מ"מע  + $ 45,500.ב
  .מ"מע  + $ 18,920.ג
.מ"מע+  $ 10,825.ד

 
ידי  מינהל  מקרקע י  י שר אל  בגי ן  התרת  שי מוש  חורג  ב נכס  ממגורי ם  לגן  י לדים-מהו  א ומדן   התש לום  א שר  י יד רש   על.6

 ?שנים5לתקופה של , )ולא למסחר(
 
.י החוזה"דמי החכירה השנתיים יהיו עפ. אין שינוי בתשלום דמי ההיתר.א
  .י החוזה"דמי החכירה השנתיים יהיו עפ. שימוש חורג לגן ילדים פטור מתשלום דמי היתר.ב
  .י ערך הקרקע בייעוד לגן ילדים"דמי החכירה השנתיים יהיו עפ. שימוש חורג לגן ילדים פטור מתשלום דמי היתר.ג
.השימוש החורג פטור מתשלום דמי היתר, במידה ושולם היטל השבחה.ד

 .ר"מ  100 -משפחתי ישן בשטח של כ-מר גולדשטיין הינו הבעלים של מגרש בו בנוי בית מגורים חד.7
שטח  די רה.  ד"יח  8הכולל  ,  קומות  מעל   לקומת  עמוד ים   4זכויות  הבנ יי ה  במגרש  מתירו ת  הקמת  מב נה  מגורים  ב ן  

 ).ד"הממכולל (ר "מ 100 הוא המיתארעל פי תכנית , ממוצעת עיקרי
 ).קומבינציה( אחוזים בעיסקתגולדשטיין מעוניין להתקשר עם יזם

  
 :להלן נתונים הקשורים לנכס

  

 ?מהו שיעור הקומבינציה הסביר בנכס

 ).מ"לא כולל מע( $ 65,000 -כ: ר בסביבה"מ 100 -ד בשטח של כ"שווי קרקע ליח-
 .לחודש $ 650הם ) הבית מושכר לסטודנטים(דמי השכירות המשולמים בנכס כיום -
 . 260,000$ -בכי שמאי מקרקעין "שווי בשימוש של הנכס הוערך ע-
 ).מ"כולל מע( $ 200,000 -כ: חדרים ממוצעת בסביבה 4שווי דירת -

23%.א
29%.ב
35%.ג
40%.ד
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8.

 

עקב  $,  50,000  -הוועדה  המקו מית  לתכנו ן  ובנייה   המצ יא ה  לנ ישו ם  ד רישת  תשל ום   בגין   היטל  הש בחה  בסך  של  כ
-יום  הגי ש  ש מאי  מקר קעין   מטעם  בעל  המקרקעי ן  שו מה  א חרת  ע ל  סך   של  כ  30בתום  .  מימוש  זכויות  בד רך   של   מ כר 

20,000$ . 
 . 80,000$ -לאחר הגשת הערעור החליטה הוועדה המקומית על תיקון שומה והעמדת הדרישה על סך של כ

 ?מדוע?האם הוועדה המקומית רשאית לפעול כך
 
.דרישת הוועדה המקומית היא סופית מכיוון שהנישום הגיש שומה נגדית בזמן. לא.א
ובתנאי שלא שולם היטל , הוועדה המקומית רשאית לתקן שומה אם היא סבורה ששומת הבעלים בטעות יסודה. כן.ב

. השבחה
.הוועדה המקומית אינה רשאית לתקן את השומה לאחר שהדרישה הובאה לידיעת הנישום. לא.ג
על פי חוות דעת של שמאי , הוועדה המקומית רשאית לתקן את השומה אם היא סבורה שהשומה בטעות יסודה. כן.ד

. מקרקעין ובתנאי שלא שולם היטל ההשבחה

9.

 

בהתאם,  ר"מ  500נתפסו  מהח לקה    4.10.66ביום  .  ר  וייעו דה  חקלאי "מ  5,000מקורית  ש שט חה    1נתונה  ח לקה  
 . ר"מ 1,000של , מתוך שטח בהכרזה שפורסמה באותה שנה, לפקודת הדרכים ומסילות הברזל 3לסעיף 

 .אך לא נערכה תכנית חלוקה, דבר ההפקעה נרשם בנסח הרישום
ר  שטרם"מ  500  שרכישתו  בדרך  של  הפקעה  מחייב ת  גם  תפיסת  ,  ר"מ  1,000הוכרז  שטח  נ וסף  של    26.10.95ביום 

 . נתפסו בהכרזה הראשונה
 . 'מ x 6 4במרווחי נטיעה של , שנים 25 -היה נטוע פרדס עצי שמוטי בן כ, ביתרת שטח החלקה, 1995בשנת

 .נתבקשת להעריך את גובה פיצויי ההפקעה הראויים לבעלי החלקה
 :  הבאיםהמימצאיםבדיקותיך העלו את 

 
           . י"ל 4: '66ר קרקע חקלאית לשנת "שווי מ
           . 100$: '95ר קרקע חקלאית לשנת "שווי מ

       .'אג 0.10: '66שווי עץ פרי הדר לשנת 
 . 50$: '95שווי עץ פרי הדר לשנת 

 '?95מהו השווי הראוי לפיצוי בשנת ,כשבאים לממש את ההפקעה השנייה
 
. 100,000$ועוד ' 66י לשנת "ל  2,000.א
. 102,000$ועוד ' 66י לשנת "ל2.1.ב
. 103,000$.ג
. 76,500$.ד
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 11-10נתונים לשאלות 
  

 .ח לחודש"ש 90דמי השכירות החודשיים הינם . קיימת חנות המושכרת לדייר מוגן,  של העיר רחובותר"במע
 :שמאי מקרקעין העריך לאחרונה את חבילת הזכויות בנכס כדלקמן

 .ח"ש 400,000) : י הדייר"כתפוס ע(שווי זכויות הבעלות בנכס 
 .ח"ש 450,000: שווי זכויות הדייר המוגן 

 .ח"ש 900,000: שווי זכות הבעלות בנכס כריק ופנוי
לאחרונה  הגיש  הבעלי ם  לבית  המשפט   תביעה  לפינ וי  הד ייר   המוגן  בטע נה  שהש ימוש  ב נכ ס  נ מנה  בר שי מת  הש ימוש ים 

 .שאינם זכאים לתקרת דמי השכירות המוגנים
 . ותואמות את המציאותמדוייקותהניחו כי הערכות שמאי המקרקעין 

  .8%השתמשו בשיעור היוון כולל של , במידת הצורך
 

10.

 

שנים  ללא  פי צוי  ובתקופה ז ו 5מה י היה שוו י  זכות  הבע לים  בנכס  אם  יחליט  בי ת המשפט  כי הד ייר  המ וגן  יתפנה  בע וד  
            ?)ח לחודש"ש  90ח לחודש במקום "ש 270(מהקיימים  3ישלם דמי שכירות מוגנים גבוהים פי

.ח"ש 613,000.א
.ח"ש 626,000.ב
.ח"ש 850,000.ג
.ח"ש 900,000.ד

מה  יהיה  שווי  זכות  הבעלים  בנכס  אם  יחליט  בית   המשפט  כי  לא  קיימת  עילה   לפינוי  הדי יר  המוגן   ואולם   יקבע  כי  על.11
 ?)ח לחודש"ש 90ח לחודש במקום "ש 270(מהקיימים3הדייר המוגן לשלם דמי שכירות מוגנים גבוהים פי

.ח"ש 400,000.א
.ח"ש 427,000.ב
.ח"ש 527,000.ג
.ח"ש 900,000.ד

).בנייה  ע יקרית  150%(בבנייה  רוויה  ,  שייעודה  למגורי ם,  בבעלות  מיכל  נמצאת  קרקע  פנויה  במ רכ ז  עיר  גד ול ה.12
          .הקרקע סלולה אספלט ומגודרת ושטחה שני דונם

 .אותו תפעיל בעצמה, על מנת שתשמש באופן זמני לחניון, חברתה חנה מבקשת לשכור את הקרקע
  .שתי החברות פנו אליך להעריך את גובה דמי השימוש השנתיים הראויים

 : הבאיםהמימצאיםבדיקותיך העלו את 
 

 )מ"לא כולל מע(?מהם דמי השימוש השנתיים הראויים

 ).מ"לא כולל מע( $ 15,000: שווי קרקע לחדר בבנייה רוויה*
 ).מ"לא כולל מע( 100$:דמי השכירות החודשיים למקום חניה*
             90%: שיעור תפוסה חזוי*
 30%: שיעור הוצאות מהמחזור*
   .לשנה 6%דמי שימוש שנתיים ראויים מהווים שיעור של *

 
.לשנה $ 108,000.א
.לשנה $ 60,000.ב
.לשנה $ 36,000.ג
.לשנה $ 24,000.ד
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. דירת מגורים ממוקמת בשכונה ותיקה ומבוקשת בעיר גדולה
 .1970שנבנה בשנת , קומות מעל לקומת עמודים 4שבו , הדירה ממוקמת במבנה ללא מעלית

 :להלן נתוני הנכס הנישום
  

  
 . בסמיכות למועד הקובע לשומהעיסקאות 3בבדיקה במאגרי מס שבח נמצא כי בבניין בוצעו

  
 : ההשוואהעיסקאותלהלן נתוני 

  

  
 ?מהו שווי הדירה נשוא השומה, על בסיס נתוני ההשוואה

תת 
קומה חלקה

שטח רשום 
חדרים ר"במ

שטח מדוד 
מתשריט היתר 

 ר"הבניה במ
 58.2372א 2

תת 
שטח רשום  קומה חלקה

חדרים ר"במ
שטח מדוד מתשריט 

 ר"היתר הבניה במ
מחיר 
 הערות מכירה

   2.567$161,000 44.4 ב5
   376$172,000 66.1 ג7
 ר"מ 50לדירה צמוד גג בשטח  4102$245,000 87.5 ד11

 
. 160,000$.א
. 170,000$.ב
. 180,000$.ג
. 195,000$.ד

 15-14נתונים לשאלות 
  

1988המגרש מוח זק בח כי רה  מהוונ ת מש נת .  ר"מ 500ר על מגר ש  בש טח  "מ 180לדריה  בית מגורים  בר מת השרו ן בשטח  
משנת'  תכנית  בני ין  עיר  א.  ר"מ  180:  קיבולת  הבנייה  על  פי  ח וזה  החכ יר ה).  לא  במכרז(במסגרת  עמותה  של  ח יל  האוו יר  

 . משטח המגרש 50%ר הם בשיעור "מ 500 של מינימליקבעה כי אחוזי הבנייה במגרש  1980
  

 . 800$: מ"ר קרקע מבונה ללא פיתוח ומע"שווי מ
  

 .ע"התבכיום מבקשת דריה למצות את מלוא זכויות הבנייה על פי 
 

14.

 

?)מ"ללא מע(מהו התשלום שיחוייב על ידי מינהל מקרקעי ישראל 

. 0$.א
. 14,000$.ב
. 17,360$.ג
. 50,960$.ד
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15.

 

קיבולת  הבנייה  על  פי  חוזה.  2003ר  וגם  לה  חוזה  חכירה  משנת  "מ  500מגרש  דומה  בשטח  ,  שכנתה  של  דריה,  לנופר
אשר',  ע  ב"נופר  סי ימה  ל הריץ  בימ ים   אל ה  תב.  חלה  גם  היא  במקר קעין '  תכנית  בניין  א.  ר"מ  250:  החכירה  המהוון

 .ר בנייה בקומת הקרקע"מ 50אושרה ובה תוספת של 
 .נופר מבקשת לבנות את תוספת השטחים

 ? מהו היטל ההשבחה שתשלם נופר

. 10,000$.א
. 20,000$.ב
0.ג
. 16,000$.ד

16.

 

.ר"מ  5,000  -קיבולת  הב נייה  נקב עה   ל.  שנים  49  -ל  1973בית  א בות  החכ יר   קרקע  ממינהל  מקרקע י  יש רא ל  ב שנ ת 
15,000ע  ה מאפש רת  בנ יי ת  "כיום  או שרה  ת ב.  ר"מ  10,000תכנית  בניין  הע יר  באו תה  ע ת  קבעה  קיבו לת  ב ני יה  של  

 . ר ובית האבות מעוניין לנצל את הבנייה"מ
 ?באילו חיובים יחוייב בית האבות ובאילו שיעורים

 
.מן ההשבחה 50%היטל השבחה בשיעור + משווי הקרקע  31%דמי היתר בשיעור .א
.מן ההשבחה 50%היטל השבחה בשיעור + משווי הקרקע  91%דמי היתר בשיעור .ב
.מן ההשבחה 50%היטל השבחה בשיעור + משווי הקרקע  33%דמי הסכמה בשיעור .ג
.מן ההשבחה 50%היטל השבחה בשיעור + משווי הקרקע  91%דמי הסכמה בשיעור .ד

דמי  החכיר ה  הרא שוני ים   שש ולמו  עב ור  חוזה  החכירה  הי נם   בש יעו ר.  מבנה  תעשיה  ב מרכ ז  האר ץ  מוח זק  בידי  חוכר.17
שנים  והח וכר   מעונ יין   3חוזה  הח כירה  עומד   להסתיי ם  בעו ד  .  ח"ש  700,000  -שהוערך  בזמנ ו  ב,  משווי  הקרק ע  40%

 .ח"ש 2,000,000למכור את זכויותיו תמורת 
 .ממחיר התמורה 50%מ הוא בשיעור "הניחו כי אין אינפלציה וכי שווי הקרקע ללא פיתוח ומע
 ?מ"ללא מע,מהו התשלום המינימלי הצפוי למינהל מקרקעי ישראל

.ח"ש 240,000.א
.ח"ש 100,000.ב
.ח"ש 227,500.ג
.ח"ש 136,500.ד
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לאחרונה  אושרה  תכ נית  במקרקעין  הגובל ים.  גילה  היא  ב עלת   בי ת  מגורים  צ מוד  ק רקע  בעיר  בי נונ ית  במר כז   הארץ .18
בדרך  הפו געת  באופן  חד   משמעי  בפ רט יות  ביתה,  קומות  15  -לבנייה  רו ויה  ב'    ממגור ים   איעודםהמשנה  את  ,  לביתה

 . של גילה
 :בבדיקה נאספו הנתונים הבאים

 
   ?לחוק התכנון והבנייה 197לצורך הגשת תביעה לפי סעיף,מהו גובה הפגיעה בביתה של גילה

על פי רישיון בנייה משנת , ר"מ 150בה בנוי בית מגורים ששטחו , הנכס של גילה מהווה חלקה ששטחה דונם*
1960. 

:תכניות בניין עיר החלות בחלקתה של גילה הן כלהלן*

  -6/R  ר"מ 150בו מותרת בניית בית מגורים בשטח , המייעדת את המקרקעין לאזור חקלאי 1942משנת. 

  
עם   ד  לדונ ם  "יח  2בו  מותרת  צפיפ ות  של  ',  סיווגה  הקרקע  לי יע וד  מגורים  א  1985משנת    1111תכנית  -

     בית  המגורים  הקיים   מאפשר  ני צול  הז כוי ות  הנוס פות  על  פי ).  בנייה  בקו מה  30%(בנייה    60%
 .התכנית

 .משטח המגרש 6%ניתן לאשר בהקלה שטחי בנייה נוספים בשיעור ,על פי מדיניות הוועדה המקומית-
 .ולא ביקשה הקלה 1111/ידוע לך כי גילה לא שילמה היטל השבחה בגין אישור תכנית הר*
 .כולל מרכיב החצר $, 500: 'הסמוך למגורים א'ר מבונה ממוצע למגורים א"שווי קרקע למ*
 .כולל מרכיב החצר $, 400: הסמוך לבנייה רוויה'ר מבונה ממוצע למגורים א"שווי קרקע למ*
     .ר"למ 500$:שווי המבנה במצבו כיום*
 .ר"למ 100$:עלויות התאמה לבניה קיימת*
 .אין כל הפחתה בשווי הבית הקיים ובזכויות הבנייה הנוספות כתוצאה מהגדלת הצפיפות בחלקה*
.אין מרכיב רווח יזמי בבית הקיים*

 30,000$.א
 66,000$.ב
 38,000$.ג
 60,000$.ד

 
 .ר"מ 100: שטח הדירה. שנים 5בדירת מגורים קיימת בבית משותף אושר שימוש חורג למשרד לתקופה של  .19

 :בדיקותיך העלו את הנתונים הבאים
   

     
  
  
  
  
  
  

 ?מה יהיה גובה ההשבחה כתוצאה מאישור השימוש החורג

 . 200,000$:שווי דירת המגורים בשימוש למגורים*
 .ר"למ $ 1,800): לאחר התאמה ממבני משרדים(ר משרד בדירות מגורים "שווי מ*
 .לחודש 650$:דמי שכירות ראויים בדירה בשימוש למגורים*
 .ר לחודש"למ 13.5$:דמי שכירות ראויים בדירה בשימוש למשרד*
כולל מרכיב (ר "למ $ 200): מהוון להיום, בתחילת התקופה ובסופה(הוצאות התאמה למשרד *

 ).החניה

. 0$.א
. 20,000$ -כ.ב
. 13,000$ -כ.ג
. 6,500$ -כ.ד
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:זכויות  הבנ יי ה.  שאינו  קו  עימות',  הנכלל  בא זור   עדיפות  לאו מית  א,  נתון  מ גר ש  המצוי  בא זור  תעשיה  בדרום   ה ארץ.20
   .בנייה x 2 = 100%בניה  50%

לשיווקים  ח דש ים  הינו'    להוצ אות  פיתוח  ב אזורי  תעשיה  ב עד יפו ת  לאומית  אהסיבסודשיעור  ,  על  פי  החל טת  ממשל ה
  .40%בשיעור של

 .היזם שילם הוצאות פיתוח. דונם והוא ריק ופנוי 2 -המגרש הוא בשטח של כ
 

 :נתונים נוספים
 

 ?מהו אומדן שווי זכויות החכירה במגרש הנדון

י  הערכת  השמא י  ה ממשלתי  לד ונם   טיפוסי  באזור  התעשייה "עפ)  100%(שווי  זכו יות  הבעל ות  *
 .ללא פיתוח,מ"מע+ 20,000$-כ:לניצול מלוא זכויות הבנייה

 . 30,000$-כ:התעשיהעלות הפיתוח הכוללת לדונם ממוצע באזור*

 
  . 48,400$.א
. 60,000$.ב
. 72,400$.ג
. 76,000$.ד
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