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 קורס נדל"ן -ידע = כסף  מבחן

 

ש"ח. עלות רכישת הנכס הינה  2,200דמי השכירות המקובלים באזור לנכס זה הינם חיים איתר דירה בחיפה,  .1

ש"ח. ההוצאות הנלוות הכוללות שיפוץ קוסמטי, שכ"ט עו"ד, פתיחת תיק משכנתא, שמאי ועוד צפויים להיות  400,000

 ש"ח. חיים מעוניין לחשב מה תהיה התשואה השנתית נטו שייקבל.  40,000ע"ס 

 ה השנתית נטו? מה הצפי לתשוא

 

 %5.5 .א

 6% .ב

 6.6% .ג

 6.2% .ד

 

 בשנים להחזר ההשקעה?מה יהיה משך הזמן , 1בהמשך לשאלה מספר  .2

 

 18.18 .א

 20 .ב

 25 .ג

 19 .ד

 

מה , 6%ש"ח, רחל מעוניינת לרכוש נכס בתשואה שנתית נטו של  1,800הינם  השכירות המקובלים בנכס מסוייםדמי  .3

 הנכס? תהיה מוכנה לשלם עלרחל ש יהיה המחיר הכולל

 

 330,000 .א

 360,000 .ב

 432,000 .ג

 340,000 .ד

 

מס הרכישה ו גובה הש"ח, מה 500,000חיים נמצא בתהליך מו"מ לרכישת דירתו היחידה, מחיר הסגירה הצפוי הינו  .4

 שישלם?

 

  0 .א

 25,000 .ב

 17,500 .ג

 15,000 .ד
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 , מה יהיו אחוזי המימון המקסימאלים שיוכל לקבל מהבנק כנגד שיעבוד הנכס?4בהמשך לשאלה מספר  .5

 

 50% .א

 %75 .ב

 66% .ג

 80% .ד

 

שבה  בחיפה 6ברחוב יוסף  ואיציק נמצא בתהליך מו"מ לרכישת דירה להשקעה בנוסף לדירה הנמצאת היום בבעלות .6

 ?שישלםמס הרכישה  גובהש"ח, מה  500,000, מחיר הסגירה הצפוי הינו הוא גר ואינו מעוניין למכור

 

  0 .א

 00040, .ב

 17,500 .ג

 25,000 .ד

 

 אחוזי המימון המקסימאלים שיוכל לקבל מהבנק כנגד שיעבוד הנכס? , מה יהיו6בהמשך לשאלה מספר  .7

 

 %50 .א

 75% .ב

 66% .ג

 80% .ד

 

 מהו נסח רישום? .8

 

נסח הרישום או כפי שהוא מכונה, נסח טאבו, הוא מסמך המופק ע"י לשכת רישום המקרקעין אשר מכיל  .א

הבעלים, השבחה שבוצעה זכויות בנייה נוספות הקיימות לנכס, זהות פרטים שונים לגבי המקרקעין כגון: 

 בנכס וכיו"ב.

מכיל פרטים שונים לגבי ו שניתן לאתרו בתיק הבנייןנסח הרישום או כפי שהוא מכונה, נסח טאבו, הוא מסמך  .ב

המקרקעין כגון: זהות הבעלים, תיאור המקרקעין, הערות, תיאור הנכס וכיו"ב. הפרוט בנסח הטאבו משתנה 

 ותלוי בסוג הנכס.

י שהוא מכונה, נסח טאבו, הוא מסמך המופק ע"י לשכת רישום המקרקעין אשר מכיל נסח הרישום או כפ .ג

פרטים שונים לגבי המקרקעין כגון: זהות הבעלים, תיאור המקרקעין, הערות, תיאור הנכס וכיו"ב. הפרוט 

 בנסח הטאבו משתנה ותלוי בסוג הנכס.

 כל התשובות נכונות .ד
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 מהי הערת אזהרה? .9

 

הערה הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין ותפקידה לרשום התחייבות לביצוע עסקה הערת אזהרה היא  .א

 במקרקעין או התחייבות להימנע מביצוע עסקה במקרקעין.

 המזהירה אותנו מלבצע את העסקה.הערת אזהרה היא הערה  .ב

ותפקידה לרשום התחייבות לביצוע עסקה במקרקעין או  בעירייההערת אזהרה היא הערה הנרשמת  .ג

 ות להימנע מביצוע עסקה במקרקעין.התחייב

 אף תשובה אינה נכונה .ד

 

בבניין עם מעלית וחניה צמודה  , ללא מרפסת,מ"ר 52בשטח של  2דירה חדשה מקבלן בקומה רחל בוחנת לרכוש  .10

שאספה מרשות המיסים ומעסקאות שבוצעו  מייצגים נתוניםלהלן  מעוניינת לבצע הערכת שווי,. רחל בדרום תל אביב

 :שניהלה טח עפ"י טבלת מעקב נכסיםבפועל בש

 מחיר למ"ר מחיר סגירה קומה חניה מעלית שטח הדירה במ"ר

 26,400 1,320,000 1 יש יש 50

 24,545 1,350,000 2 יש יש 55

 25,660 1,360,000 2 יש יש 53

 24,561 1,400,000 1 יש יש 57

 25,291 ממוצע    

 לרכוש?מהו מחיר השוק של הדירה שרחל מעוניינת 

 1,315,000 .א

 1,340,000 .ב

 1,330,000 .ג

 1,290,000 .ד

 

שנים ולהחליפה בדירה חדשה, כלומר, רועי ימכור את דירתו  10-רועי מעוניין למכור את דירתו היחידה שרכש לפני כ .11

הישנה ובמקומה ירכוש דירה חדשה, מהם אחוזי המימון המקסימליים שיוכל לקבל מהבנק על הדירה החדשה שמעוניין 

 תוך התחייבות למכור את דירתו הישנה? לרכוש

 

 50% -עד .א

 66% –עד  .ב

 %70 –עד  .ג

 75% –עד  .ד
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