
 
 

 
 

 בחינת עסקה מקצה לקצה –תרגיל מעשי 

להשתמש בכלים שנלמדו במהלך השיעורים בהתייחס לעסקה   – מטרת התרגיל
 ספציפית ולשפר את היכולת לנתח עסקאות מקצה לקצה.

 .עתידיתלאחר ביצוע התרגיל יהיה ניתן לשכפל את המתודולוגיה לגבי כל עסקה 

 מתחילים...

 בתל אביב יפו. 10, חלקת משנה מספר 6 עוזרחוב נחל  - הדירה שנבחרה לצורך התרגיל

 נתוני הדירה:

 משופצת חלקית 
  מ"ר 43גודל הדירה לפי נסח טאבו 
  :מ"ר 53גודל הדירה לפי מדידה פיזית 
  מעלית וללא חניהללא 

 :אתר גוש וחלקה לכתובת זו

 __________________ :גוש 
 ________________ :חלקה 

 היערכות ראשונית לעסקה

רחוב את דירתו היחידה להשקעה בבניין ב מעוניין לרכושלדויד אין דירה בבעלותו. דויד 
 .₪ 1,300,000של  בת"א ואיתר דירה במחיר 6נחל עוז 

 במסגרת רכישת הדירה הינן:ההוצאות הישירות 

 עלות כוללת מע"מ סוג הוצאה

עו"ד 
 מקרקעין

 (מ"מע+  אחוז חצי) ₪ 7,605

 (מ"מע+  2%) ₪ 30,420 תיווך

 , פתיחת תיק משכנתא ועוד(נוטריוני כוח ייפוי, מהנדס, ההסכם חתימת טרום שמאי) ₪ 4,000 הוצאות נלוות

  ₪ 15,000 שיפוץ



 
 

 
 

 
? ללא העלויות הנלוות  –לרכישת הדירה  דוידמ שיידרשמהו ההון העצמי חשב  .1

 מחיר הקנייה בהסכם המכר(פחות מ 5%-)בהנחה והשמאי העריך את הדירה ב
_____________________₪. 

 
 .₪_________________חשב מה סך העלויות הנלוות בעסקה:  .2

 
 .₪חשב מהו סך ההון העצמי הנדרש לביצוע העסקה: ____________________ .3
 
 , מה יהיה סכום המשכנתאולהערכת השמאיבהתייחס לעלות הדירה  .4

 .₪_____________________  שיהיה ניתן לקבל? המקסימלי

"אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה, אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה, 
 מייקל ג'ורדןאחרים גורמים לזה לקרות".  

 

 תכנית מתאר מקומית –בחינת פוטנציאל עתידי 

a.  ולסביבה  הספציפיהמתאר המקומית מתייחסת לרחוב בחן כיצד תכנית
 ולתאר את עיקרי התכנית לגבי האזור הספציפי:

עיקרי התכנית: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 

 בדוק מהי התב"ע שחלה על החלקה ותאר בקצרה מה מהות התב"ע.

מהות התב"ע: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 בחינה קניינית

 לעיין בנסח טאבו 
 לעיין בתשריט הבית המשותף 
 לעיין בתקנון המוסכם 
 לעיין בצו רישום הבית המשותף 

 _____________________ :מי הבעלים הרשום

 לא\האם רשום בית משותף: כן

 לא\האם מדובר בזכויות חכירה: כן

 לא\מדובר בזכויות הרשומות בחברה משכנת: כןהאם 

 לא\האם מדובר בזכויות במושע: כן

 לטובת בנק: _________ –לא \האם רשומה משכנתא: כן

 לא, פרט: ______________\האם קיימות הערות אזהרה: כן

 האם קיימות הערות אחרות: פרט: _______________

 לא\האם רשומים צווים )לדוגמא: צו הריסה"(: כן

 לא\זיקות הנאה: כן

 לא\עיקולים: כן

 לא\האם קיימת התאמה בין תשריט הבית המשותף לבין ההיתר בנייה: כן

לא, פרט: \לזהות את המיקום הפיזי של ההצמדות במידה וקיימות: כן –הצמדות 
_______________________________________________________________ 

 לא\דוח העיון לבעלי הדירה: כןהאם קיימים שעבודים לפי 



 
 

 
 

 לא\האם לפי הממצאים יהיה ניתן להערכתך לקבל משכנתא על הדירה: כן

 ____________: ____________________________________________פירוט

 הערכת שווי

 לפי הנתונים הבאים מרשות המיסים.בצע הערכת שווי ראשונית 

 

 .₪המחיר למ"ר בסביבת הנכס הוא : ___________________ חשב מהו 

 . ₪: ________________________  הנ"לשווי הדירה לפי הנתונים סה"כ  -חשב 

 
 
 
 



 
 

 
 

 בחינה תכנונית

  בתב"עלעיין 
 לעיין בתכנית המתאר של תל אביב 
 לעיין בהיתר בנייה 
 לעיין ביתר המסמכים מתוך תיק הבניין 

 עמודים\רכבתמהו סוג הבניין: 

 מס' הקומות לבניין: ______

 לא\האם קיימות חניות לבניין: כן

 מספר הכניסות לבניין:______

 גודל הדירה: _____ מ"ר

 כיווני אוויר: _______________

 קומה: ______

 סה"כ חדרים: _______

 לא\האם קיימת מעלית בבניין: כן

 לא\האם לבניין יש היתר בנייה מאושר: כן

 לא\: כןלדירות בבנייןו תוספות בנייה האם נעש

לבדוק ביתר המסמכים בתיק הבניין האם המבנה מוגדר כמבנה מסוכן, האם ניתנו צווי 
הריסה לחריגות בנייה וכל מסמך אחר המעיד על הבניין הספציפי: 

 פרט:____________________________________________________________

 לא\מתוכננת הפקעה: כןלפי ייעודי הקרקע, האם 

 לא\באמצעות הסתכלות בתצלום אויר, האם להערכתך קיימות תוספות בנייה על הגג: כן

לבדוק כמה בניינים יש בגבולות החלקה והאם יש חריגות מבניינים סמוכים לחלקה 
 שבחרנו

מידע מוקדם", האם קיימות זכויות בנייה נוספות:  –באמצעות הקלקה על "דף זכויות 
 פרט מהן הזכויות: _______________________לא \כן

 לא\האם הבניין מוגדר כמבנה לשימור: כן



 
 

 
 

 לא\האם לפי הממצאים יהיה ניתן להערכתך לקבל משכנתא על הדירה: כן

 ____________: ____________________________________________פירוט

 ההסכם:טרום חתימת בהתייחס לכלל הממצאים, רשום המלצותיך 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 חישובי תשואה  -ניתוח עסקה 

בריבית ממוצעת בשיעור  שנים 30-ל צפויהחודשי ההמשכנתא החזר ה חשב מה יהיה סך
 ₪._______________סך החזר חודשי :  3.5%של 

ודמי השכירות על עלות העסקה, בהנחה  מדמי שכירות התשואה השנתיתתהיה מה 
 בשנה._____ % בכל חודש? ₪ 3,800 יהיו לאחר ההשבחהשיהיה ניתן לקבל 

 .₪חשב מה יהיה התזרים החודשי של העסקה: ______________ 

בהתייחס לדמי השכירות שיהיה ניתן לקבל לאחר ההשבחה, תוך כמה שנים ההשקעה 
 שנים.______ תוחזר? 

 לא\כן – 38האם להערכתך קיים פוטנציאל לפינוי בינוי או תמ"א 

 פירוט: ____________________________________________________________

ביחס למחיר  20%-חודשים במחיר הגבוה ב 24במידה ודויד ימכור את הדירה לאחר 
)כולל ריבית על  ₪ 60,000והעלויות הנלוות במכירה יהיו בהנחה הקנייה המקורי ו

 : %______ בשנה.המשכנתא, עו"ד וכו'( חשב מה תהיה התשואה על ההון העצמי בעסקה

 סיכום

 :תאר בכמה משפטים מסקנות לגבי העסקה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


