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 ' אדר א תשע"טלתאריך: 
 2019במרץ  7
 2018-475: מספרנו

 

 לכבוד: 

 עו"ד דוד שני, יו"ר מועצת שמאי המקרקעין

  חברי המועצה

  עו"ד שירה שגיא, היועצת המשפטית של מועצת שמאי המקרקעין

  מזכיר המועצה ,תאמר אסדיעו"ד 

 

 
 

 למועצת שמאי המקרקעיןלבחינת תכנית הלימודים  הוועדההמלצת הנדון: 
 

 רקע: .א

חליטה המועצה, שעורכת מועצת שמאי המקרקעין בנושא בחינות ההסמכה, ה ,במסגרת עבודה כוללת

 עדתולבחינת תכנית הלימודים הקיימת )להלן " ועדהלמנות , 18/10/2017מיום  237/17בישיבה מס' 

 .("הוועדהאו " "הסילבוס

 

  :בוועדה 1שמות החברים

  יו"ר -אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי 

 חבר -פרופסור יוסי דוייטש 

 חבר -פרופסור אסף יעקב 

 חבר -יעקב הלוי, שמאי מקרקעין 

 

 תקנות)לפי  לבחון את תכנית הלימודים הקיימתהיא " ועדת הסילבוס, כפי שקבעה המועצה,מטרת 

להמליץ  התאמתה לידע הנדרש משמאי מקרקעין,ומידת  (2006 – ו"סתש )בחינותן )מקרקעי שמאי

להמליץ למועצה על מפרט בחינה כולל רשימת קריאה רלוונטית, וחדשה, למועצה על תכנית לימודים 

 ".חדש לשלוש הבחינות הסופיות

הבחינות הסופיות נשענות גם על הידע הנרכש בבחינות שבשלב מאוחר יותר סוכם במועצה, שמאחר 

 בחינות ההסמכה. לכללהמוקדמות, יהיה זה נכון לבצע את הבדיקה ולהגיש המלצה ביחס 

 תתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים. הוועדההמועצה ש בהחלטתה קבעה

                                                           
טרם  הוועדה,לפרוש מביקש מסילתי  המועצה מר חיים מסילתי. מרבישיבתה האמורה מינתה המועצה גם את חבר  1

, במסלול הכולל גם מוד באוניברסיטה העבריתללמאחר והחל עקב חשש לטענה בדבר ניגוד עניינים,  ,החלה בעבודתה
 לימודי שמאות מקרקעין.
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אשר  על פי התקנות,לבחינת תכנית הלימודים  2תים מקצועייםושמונה צו הוועדהבהתאם לכך מינתה 

 את המלצתם. ועדההגישו ל

בכל  הוועדהדנה בפגישות אלה  .הוועדהימי דיונים בהם השתתפו כל חברי  6קיימה הסילבוס  ועדת

ראתה  הוועדהאחת מהמלצות הצוותים. חלק מההמלצות התקבלו כפי שהן, לגבי חלק מההמלצות 

   וחלק מההמלצות הוחזרו לצוותים המקצועיים בבקשה לתקן ולהבהיר. ,לנכון לתקן ולדייק

התגבש מסמך מסכם, המהווה את המלצת  ,בחינהתחום מקצועי המחייב בסופו של דבר, לגבי כל 

 .עצהלמו הוועדה

 2006 – ו"סתש )בחינותן )מקרקעי שמאי תקנותרשימת הבחינות לפי מצב קיים: 

 מוקדמות:בחינות 

 ת המימון ושימושם בשומת המקרקעין.      יסודו1

 .      יסודות מדידה ומיפוי2

 מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה –לק א' .      יסודות הכלכלה ח3

 עירוניתכלכלה  –ת הכלכלה חלק ב' .      יסודו4

 אזרחית.      יסודות הנדסת בניין והנדסה 5

 .      סטטיסטיקה6

 .      דינים7

 יסודות התכנון העירוני –חלק א'  .      תכנון ובניה8

 דיני התכנון העירוני –יה חלק ב' .      תכנון ובנ9

 ות בחשבונאות וניתח דוחות כספיים.  יסוד10

 .  מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים11

 
 סופיות:חינות ב

 .  מבוא לתורת השמאות12

 .  גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין13

 .  יישומים בשומת מקרקעין14

  

                                                           
 – 3הערר. כל צוות מקצועי כלל הצוותים המקצועיים נבחרו מבין כותבי הבחינות, רכזי הבחינות, ועדת הפיקוח ועדת  2

 חברים בעלי פרופסיות שונות ונקבע יו"ר לכל צוות. 5
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 :עקרונות .ב

נגד עיניה את לשמה היא  ,ות הצוותים המקצועייםצלבחון את המל הוועדהבטרם החלה  החזון: .1

 .רואים בחזונם, כפי שחבריה דמותו של שמאי המקרקעין בישראל של המאה העשרים ואחת

על וב)הכולל התמחות במקצועות רבים ומגוונים(  שמאי מקרקעין יהיה בעל ידע נרחב בתחום הנדל"ן

חוות דעת שמאית בהתאם לנדרש בכל דין, בתקנות והצגת  יכולת מקצועית גבוהה כדי כתיבת

  ובתקינה השמאית.

ייעו לו בעבודתו המקצועית, שיס ,יכלול כלים רבים ככל האפשרשמאי מקרקעין "ארגז הכלים" של 

 לרבות כלים טכנולוגים ויכולת קריאה בשפה האנגלית של טקסטים מקצועיים.

  

   סיכום הבעיות במצב הקיים: .2

 ראתה לנכון לטפל בבעיות הקיימות בתכנית הלימודים ואשר סוכמו על ידה כך: הוועדה

 חפיפה בין  יש ,לעיתים .אינה ברורה דיההקיימת  בחלק ניכר מהמקצועות תכנית הלימודים

לפי נוסח . ביבליוגרפיהבאף אחד מהמקצועות אין המלצה של המועצה על המקצועות השונים ו

  .עצום ורבהינו למעשה  לחלק מהבחינות הנוסח המחייב ביחס  ,כיוםהתקנות 

ברור מהו החומר תמיד לבוחנים לא  לא ברור מה נדרש ללמוד לכל בחינה,התוצאה: לסטודנטים 

 .ולמרצים לא תמיד ברור מהו החומר שיש ללמד יש לשאולעליו 

 כיום נושאים מרכזיים הקיימים אינה כוללת  ,2006המפורטת בתקנות משנת  ,תכנית הלימודים

 , שאושרה על ידי מועצת שמאי המקרקעין,ובכללם: התקינה השמאית ,בישראלבעולם השמאות 

 השמאי הממשלתי הראשי. מטעם ,והקווים המנחים

 בחינות הסופיות.ות הלימוד אינם מספקים הכשרה מספקת למוסד  

 את הידע הנדרש להתמחות ולבחינות הסופיות בטאמ והבחינות המוקדמות איננושאי חלק מ, 

  על הידע שאמור להירכש בבחינות המוקדמות.מבוססות גם ש

 גבוה יותר תקופת ההתמחות קצרה ולכן יש לדאוג לכך שסטודנט יגיע להתמחות במוכנות  כיום

 מהמוכנות היום.

  התוצר הסופי של שמאי מקרקעין הוא חוות דעת שמאית. נמצא כי רמת הכתיבה אינה מספקת

 הנדרשת.המצופה ולמיצוב מקצוע השמאות ברמה הגבוהה 

 בפני גורמים שונים )הלקוח, בית  בעל פהלהציג את עבודתו  , בין היתר,שמאי מקרקעין נדרש

השמאי נדרש  פעמים רבות .השגות ועוד( ועדתערר,  ועדתהמשפט )כעד מומחה(, שמאי מכריע, 

התייחסות לנושא כל אין בתכנית הלימודים . נכון להיום הסביר ולשכנע שעבודתו נכונה ומדוייקתל

 זה.

 כל הנושאים לעיל.בחשבון גם נלקחו  הוועדהבהמלצות 
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  -לכתיבתו של דו"ח זה נובעת, בין היתר, מו הסילבוס ועדתנראה כי המוטיבציה להקמת  המניע: .3

 שבא לידי  . הליךשילוב של תסכול ממושך של הסטודנטים וחוסר שביעות רצון מהליך ההכשרה

 . סופיותהמשמעותי ביותר, בבחינות הביטוי, אולי באופן 

 בהן לא טיפלו באופן מעמיק בתחום של הכשרת פרחי  ,מן המחשבה על כך שלאחר מספר שנים

הגיעה העת למחשבה מחודשת על הליכי הלימוד וההכשרה, ובכלל זה עיון מחדש  ,השמאים

   מבחני ההסמכה.כל במתכונת 

זאת, במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות חלו שינויים רבים שמשפיעים על עבודת 

 םהם באים לידי ביטוי בהיבטים טכנולוגיי -בדים השמאי. שינויים אלו פועלים בכמה ר

בסביבת העבודה של השמאי, במאגרי מידע חדשים העומדים לרשותו, בתקנים חדשים שאומצו 

באשר לשיטות הערכה בישראל, בתקנים ושיטות עבודה שונות שאומצו בחו"ל, ואשר בדומה 

 לתחום החשבונאות, ייקלטו אולי בעתיד בארץ ועוד. 

את  הבעצב הסילבוס ועדתשעמדו לנגד עיני  ,בבחינת נקודות למחשבה , כאמור,כל אלו הם

 ה.המלצת

 

הוא מקצוע ייחודי במובן זה שהוא  שמאות המקרקעיןמקצוע  מסודרת:לימודים חוסר בתוכנית ה .4

. אף על פי כן, ובניגוד למקצועות חופשיים אחרים בני ומגוונים מצריך ידע רב בתחומים שונים

דוגמת עריכת דין וראיית חשבון, מרביתם המכריעה של השמאים אינה עוברת הליך השוואה, 

הכשרה מוסדי מוסדר של לימוד לקראת המעבר של הבחינות הסופיות ולקראת עבודה בפרקטיקה 

קצועות השמאית. בעוד שמקצוע עריכת הדין, למשל, מחייב תוכנית לימודים מסודרת, הכוללת מ

יברסיטה או מכללה, תקופת התמחות, ולבסוף קורסי הכנה יעודיים אונליבה שנלמדים במסגרת 

 למבחנים המסכמים, לפרחי השמאים אין מערך הכנה מוסדר דומה. 

 

דים ממובנה הבוחן את התאמת המועאין הליך מקדמי  כיום :מבחני התאמה מקדמייםהחוסר ב .5

שוב, לשם השוואה, לימודי משפטים מחייבים  להיכנס בשערי המקצוע, בטרם החלו בלימודים.

. הסינון ועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(קבלה לאחד ממוסדות הלימוד המוכרים על ידי המ

למוסדות אלו, שמורכב לרוב משילוב כזה או אחר של ציוני בגרות ומבחן פסיכומטרי, משפיע על 

תפקד כעורכי דין. יש גם כשירותם להכשרתם והרכב הסטודנטים המתקבלים וכפועל יוצא על 

מתאם בין המוסד אליו מתקבל הסטודנט, ציון הקבלה המתואם הנדרש באותו מוסד וההצלחה 

יכולות  ,לפרח השמאים ,המוכרות על ידי המל"ג ,במבחן הסופי. במובן זה תוכניות לימוד מוסדרות

אלו מוריד את  היו לקבע רף פתיחה נוקשה יותר, שיבחן את התאמת הסטודנט לתחום. העדרן של

מצג שווא, בדבר ההתאמה הפוטנציאלית של פרחי , ועשוי אולי ליצור חסמי הכניסה לתחום

 ,. סינון בשלב הראשוני היה מונע השקעה של שנים בהכשרהשמאות המקרקעיןהשמאים לשוק 
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לאור חוסר התאמה בסיסי בין פרח השמאים לאופי עבודת ומתסכלת שמתבררת כמיותרת 

    השמאי.

סוגיית ההתאמה של הסטודנטים, כדי לתת מענה ל: מבחן התאמההבחינות המוקדמות כ .6

ובשל הקושי העקרוני לקבוע סף כניסה בדמות ציון מינימלי בבחינה  ,המתוארת לעיל

על . זאת שמשו, בין היתר, כמבחני התאמההבחינות המוקדמות יש המציע הוועדההפסיכומטרית, 

מנת שלא יווצר מצב שבו הסטודנט עובר את המבחנים המקדמיים בקלות גדולה יחסית ואז ניצב 

בפני "שוקת שבורה" בהיתקלו בפעם הראשונה במבחנים הסופיים בהם הוא נכשל מספר רב של 

פעמים. נקודה זו חשובה שכן על פי הנתונים, הנכשלים בפעם הראשונה נוטים להכשל גם בפעמים 

דבר שמגביר את עוגמת הנפש ואף מטה את הנתונים באשר לאחוז הנכשלים בכל מבחן  –הבאות 

 ומבחן.  

 

ראות בבחינות המוקדמות רק גורם שאין ל למותר לציין: רחב הבחינות המוקדמות כבסיס ידע .7

והכנה ראויה להתמחות, כבסיס לכניסה לפרקטיקה  מכשיר ליצירת מסד ידעובעיקר אלא  ,מסנן

את מכלול  רואה הוועדהבה מסודרת, על תכנית  ממליצה הוועדהדו"ח זה ב. השמאית המקצועית

בסיס ידע רחב שבו יחוייב לעמוד כל פרח שמאות. בסיס כחומרי הלימוד של המבחנים המוקדמים 

ידע זה עתיד לשמש את השמאי בהמשך עבודתו ועל כן אין מדובר במבחנים מהסוג של למד ושכח, 

זו יש לראות במבחנים  . לצורך קידום מטרהדרכך המקצועיתאלא למד, הפנם והשתמש בהמשך 

במעבר של אותם מבחנים אלא בשילוב  ההכשרה, עובדה שתבוא לידי ביטוי לא רקאלו חלק מ

 חומרי הלימוד שנכללים בהם במבחנים הסופיים.  

 

מסודרת משפיע גם על הליכי ההכנה מבחינה מלאה והעדרה של תוכנית  החשיבה השמאית: .8

פרחי השמאים של  ,רמת ידע ומיומנות מוגבלת מבטאהתקבל כיום מהותית. התוצר הסופי 

אינו רק מקצוע של שינון וזיכרון. יש צורך ללמוד את  שמאות המקרקעיןהניגשים לבחינות. מקצוע 

רזי המקצוע, לסגל חשיבה שמאית ויכולות יישום מגוונות שמאפשרות לשמאים להתמודד הן עם 

מצבים מוכרים והן עם מצבים בהם הם נתקלים בפעם הראשונה בעורכם שומה של נכסים 

יעלה בידי השמאי להסתגל לסביבת העבודה המודרנית ייחודיים. ללא פיתוח מיומנויות אלו לא 

 ולעולם המשתנה.

  

על כן, הצעד הראשון בשיפור רמת הידע והמוכנות בבחינות הסופיות, : הרחבת סמכויות המועצה .9

שלמות הקמת תוכניות בלחשיבה שמאית בסיסית, הוא והכרחיים כמו גם הטמעת כלים טובים 

וישקפו את גוף הידע  אשר יתעדכנו מתקופה לתקופה תוכניות –מוסדרות ללימודי שמאות ו

אחראית שתהיה , שמאי המקרקעיןמועצת והמיומנויות הנדרשים משמאי המקרקעין. כך, למשל, 

לשקף שינויים בשוק המקרקעין בהקשר המשפטי, הדיוני, המיסויי, הפיצויי  תוכל ,התוכנית על

הכרעות בתי משפט בארץ ובעולם, תקינה בינלאומית, ועוד, תוך הבאה בחשבון של תקנים חדשים, 
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יתרגלו את הסטודנטים  הכוונה גם שמוסדות הלימודיםהכרעות שמאי מכריע, ועדת השגות ועוד. 

ישנות וחדשות, ויביאו את הסטודנטים למקום בו הם מרגישים נח  –בדילמות שמאיות משתנות 

בתקנות תמליץ לקבוע  הוועדהלפיכך   יותר וכשירים יותר לעבודה בסביבה השמאית המשתנה.

 .שלמועצה תהיה הסמכות לעדכן את חומר הלימודים והמיקוד בו, בהתאם לשינויים שיחולו בענף

בעוד שם, במסגרת הסינון הראשוני  –בהמשך להשוואה למקצוע עריכת הדין : לימוד אנגלית .10

והדרישות המקדמיות, המוסדות האקדמאיים מחייבים גם לימוד ומעבר של קורס בסיסי 

הכשרתו המקצועית של השמאי כיום אינה מחייבת זאת. הטעם ללימודי  ,ב"אנגלית מקצועית"

מרים שאיתם האנגלית במסגרת הכשרתם של עורכי דין הוא שעבודת עורך דין חוצה גבולות והחו

הוא נדרש להתמודד אינם מוגבלים לשפה העברית. אם נחזור לעבודת השמאי, הרי שגם כאן 

לידיעת השפה האנגלית, ובמיוחד האנגלית המקצועית, השפעה ניכרת על עבודת השמאי. היא 

מאפשרת לו להתנהל מול גורמים זרים ומנגישה עבורו חומרי עזר שיכולים לסייע רבות בהליך 

 הן במסגרת הלימודים והן לאחר מכן לצורך שמירה על רמה מקצועית נאותה.  – הלימוד

 
על בעיה של מחסור  מצביעה הוועדהכפועל יוצא של הנקודה הקודמת, : גם ספרות מקצועית .11

נכון להיום חסרים בארץ ספרי לימוד עדכניים  .לימודספרי ובעיקר  בחומרי לימוד עדכניים

מעבודת  ,מאוד , לעיתיםהלימוד בתחום ישנים ומשקפים עולם שונה. ספרי בשמאות מקרקעין

לעדכן את חומרי הלימוד. בעניין זה יש  ממליצה הוועדההשמאי בעולם המודרני. מסיבה זו 

חומרים הנוגעים לפרקטיקה של שמאות בין להבחין בין חומרים תיאורטיים אוניברסאליים ל

לפרחי  ,ת לימוד האנגלית המקצועית תנגישדריש –מקומית. באשר לחומרים אוניברסליים 

ממנה יוכלו ללמוד את חזית הידע בתחום  בינלאומיתספרות  ,ואף לשמאי מקרקעיןהשמאות 

התיאוריה השמאית האוניברסאלית. בכך יהיה כדי לעדכן את מסד הידע עליהם יסתמכו פרחי 

אנו באשר לפרקטיקה של שמאות מקומית  .והשמאים בעבודתם השמאים במהלך לימודיהם

תקווה, שכחלק מהתפתחות המקצוע גם הספרות בתחום תתפתח, תתחדש ותורחב. בנוסף, כפי 

שיפורט להלן, במסגרת לימודי השמאות יידרש הסטודנט לכתוב עבודה ברמה סמינריונית. יתכן 

  יתפתח לכדי ספרות מקצועית בתחום. עבודות אלהשחלק מ

 
להעמיק את ההכנה של פרח השמאים להתנהלות בסביבה  ממליצה הוועדה: ליתסביבה דיגיט .12

 הוועדהדיגטלית. כיום, חלק גדול מעבודתו של השמאי נעשית בסביבה דיגיטילית. בהקשר לכך 

ועוד. גם המדינה ומוסדותיה  תוכנות לניהול נתונים ,למאגרי מידע, תוכנות ישומיות מכוונת

. גישה זו מרשתת )אינטרנט(פותחים חלק נרחב יותר מהנתונים שברשותם לגישה באמצעות ה

חקיקה, פסיקה והחלטות רלוונטיות,  מציאתבאתרי מידע מקצועיים למאפשרת לשמאי שימוש 

 ועוד.  תכניות, מפות, במקרקעיןעסקאות 

 
לעבור הסטודנט  נדרש ,בהכשרת פרח השמאים כחלק בלתי נפרד ההתמחות:הכשרה לקראת  .13

המתמחה  -הן מצד המתמחים והן מצד המאמנים תקופת התמחות. טענה חוזרת ונישנית באה 

http://shuma.justice.gov.il/


  
 משרד המשפטים – מדינת ישראל

 לשכת מנהל האגף –אגף שומת מקרקעין 
 

 

 
 02-6467704פקס   02-6209420טל'   94340בנין כלל  מיקוד   97ירושלים, רחוב יפו 

.justice.gov.ilShumahttp:// 
 

 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! - 'כל זכות'כחלק מהשירות שניתן לך אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 

 

 43מתוך  7עמוד   

 ,והמאמן ,נדרש ממנו בהתמחותעונה על שאינה  )טרם ההתמחות( טוען שהכשרתו המקצועית

ות על מנת שיוכל להאריך את תקופת ההתמחיש בשל כך,  ,כי ת המתמחה, מוסיףשמצטרף לטענ

  להינות יותר מפירות השקעתו במתמחה. 

אתה לנגד עיניה את הצורך ר הוועדהבהמלצותיה  ,בלי קשר לשאלת הארכת תקופת ההתמחות

כבר בשלב טרום  )ושתכין יותר טוב גם את השמאי לעתיד(,התמחות הכשרה מתאימה יותר לב

 . ההתמחות, כחלק מהבחינות המוקדמות

 
מאחר ועבודתו העקרית של השמאי באה לידי ביטוי בחוות  והתנסחות בע"פ:כתיבה מקצועית  .14

על שילוב  הוועדהממליצה  ,דעת מקצועית ולעיתים קרובות ביכולת הגנה בעל פה על חוות הדעת

 .הכשרה גם בכתיבה מקצועית וגם בהתנסחות בעל פה

 
לקצוב מספר פעמים  יש הוועדהלדעת  קציבת כשלונות בבחינות כתמריץ להכנה טובה לבחינות: .15

. מעבר למספר מסויים של כישלונות באותו מבחן, לגשת למבחנים פרח השמאיםמוגדר שבו יוכל 

בהגבלה שכזו יהיה משום תמריץ לנבחנים  הוועדהדעת ל .לעבור תקופת צינוןהסטודנט יצטרך 

 לפני כל  מבחן ולא ל"דלג" ממבחן למבחן, ללא הכנה מוקדמת.  כראוילהכין עצמם 

 
ככל הידוע לנו קיים באוניברסיטאות ) מיםהקיי מבחני ההתאמה המקדמייםבדומה ל

פעמים  4נכשל שממליצה שסטודנט  הוועדהבר אילן( באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת 

צינון של שנתיים לצורך המשך תקופת חול עליו ת ,הסופיות אובאחת מהבחינות המוקדמות 

 ממליצה להסמיך את המועצה לקבוע הוועדהים. יים הרלוונטלגבי כל אחד מהשלב ,הלימודים

 .ועדת חריגים לעניין זה

 
ך מש ,דעתה גם לעניין אופי הבחינות הוועדהבהמלצות הפורטות להלן, נתנה  בהתאם לנסיון העבר, .16

 .זמן כל בחינה ושעות הלימוד המומלצות לכל מקצוע

 
את תכנית הלימודים הקיימת  בהנחיה שניתנה לצוותים המקצועיים הם התבקשו לבחון .17

ת שלה לעבודת שמאי המקרקעין, ולהמליץ על תכנית לימודים חדשה המתאימה והרלוונטיּו

 , לפי החזון המתואר לעיל. דמותו של שמאי המקרקעין בישראל של המאה העשרים ואחתל

 

 המלצות כלליות: .ג

  :סמכויות מועצת שמאי המקרקעיןהרחבת  .18

ממליצה לתקן את התקנות כך שהן יכללו בעיקר את רשימת הקורסים ותכנית הלימודים  הוועדה

ממליצה להרחיב את סמכויות  הוועדהבכל קורס. עם זאת, לאור השינויים הקיימים בתחום, 

 המועצה כדי לאפשר  גמישות בנושאים המפורטים להלן:
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יקה עדכנית עד חצי שנה יכלול חקיקה ופס נושאבתקנות ייקבע שחומר הלימודים בכל  18.1

לפני מועד הבחינה. הפסיקה תהיה של בית המשפט העליון. המועצה תהיה רשאית 

 .  )של ערכאות נמוכות יותר( לפרסם רשימה של פסקי דין עקרוניים אחרים

 קביעת משך הבחינה יהיה בסמכות המועצה. –משך כל בחינה  18.2

ות, אך למועצה תנתן הסמכות תכנית הלימודים תוגדר בתקנ -שעות לימוד לכל קורס  18.3

לקבוע שעות לימוד מומלצות. מוסדות הלימוד אשר יבקשו פטור מבחינות המועצה 

פחות בהתאם לשעות שתקבע כל היציגו את תכנית הלימודים לרבות שעות הלימודים, ל

 המועצה.

המועצה תפרסם את רשימת הספרות המומלצת לכל  –( ביבליוגרפיהספרי הלימוד ) 18.4

 נושא.

 יקבע על ידי המועצה. -הבחינות ומספר השאלות בכל בחינה סוג  18.5

 

 :שינוי מוצע בקורס בדינים .19

של חוקים, פקודות, תקנות, החלטות  מאוד תכנית הלימודים הקיימת היום כוללת רשימה ארוכה

 נדרש.הוא וחלקם, בבחינת ידע כללי לו המקרקעין שמאי בליבת העיסוק של ופסיקה, אשר חלקם 

 על חלוקת התחום לשני חלקים )שני קורסים(, כדלקמן: ממליצה הוועדהלפיכך 

היבטים משפטיים בעבודת השמאי )חוק המקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוקי הפקעות,  - 1קורס 

 החלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ונהלי העבודה ברמ"י ועוד(

שאינם מהווים את הסביבה הסביבה המשפטית של עבודת השמאי  )חוקים שונים  - 2קורס 

 הישירה לעבודת השמאי(

 

 :קורס באנגלית מקצועית .20

בידיעת השפה במדינת ישראל לרכוש יכולת  21 -מאמינה שעל שמאי מקרקעין במאה ה הוועדה

ממליצה להגדיר את  הוועדהלאור זאת לכדי קריאת מאמרים מקצועיים בתחום הנדל"ן.  האנגלית

 .סילבוס מיוחדמהות הבחינה, באופן הבא, ללא צורך בהגדרת 

הבחינה באנגלית תשקף יכולות בקריאת ספרות מקצועית רלוונטית לשמאי וניהול שיח מקצועי 

  זר(. עמית)מול לקוח או מול 

 הכרת המושגים המקצועיים במינוחם באנגלית.

 של טקסט מקצועי. "unseenשאלות על קטע "  –סוג הבחינה 

 

 :)שנתי( קורס פרקטיקום .21

 :קורס הפרקטיקום יחולק לשניים
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(, שימוש פרקטי מותאם לשמאי מקרקעין -אופיס יישומי מחשב ) - יםטכנולוגי נושאים א.

 במאגרי מידע ממוחשבים.

, 21דו"ח אפס, תקן , כתיבת חוות דעת שמאית ,כתיבה מנהלית מקצועית – פרקטיקה בשמאות. ב

כתיבת עבודה מחקרית אחת )ברמה של עבודה סמינריונית  ,נתוני שווי ממאגרי המידע ניתוח

 בתואר ראשון(.
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 הבחינות הסופיות .22

החשיבות את רואה לנכון להבהיר את הצורך בשמירת הייחודיות של המבחנים הסופיים ו הוועדה

 של הבידול ביניהם. 

  מבוא לתורת השמאותמבחן סופי ראשון:  22.1

מבחן זה יהיה בעל אופי תיאורטי, ויעסוק בעקרונות ובתיאוריה שמאית אוניברסאלית. במובן זה, 

עקרונות מעולם העקרונות עליהם ייבחן פרח השמאים יהיו עקרונות כלליים מתחומי הלימוד השונים, 

עקרונות שנכונים להערכת  –כמו גם עקרונות שמאיים "גלובאלים" המקרקעין במדינת ישראל, 

לכלל  ,בתחומים השונים ,. המבחן ישלב את הידע התיאורטישומהה קרקעין ללא קשר למקום עריכתמ

 שאלות ממוקדות בתחומים מגוונים ויעמוד על רמת השליטה של הסטודנט הנבחן בחומרים אלה. 

רב אופי המבחן כיום משקף היטב את מטרת המבחן, במובן זה שהוא מורכב משאלות " הוועדהלדעת 

ממוקדות שבודקות ידע בנושאים שונים. חלק מהשאלות משקף בעיות חישוב וחלקן משקף  "ברירה

היכרות עם עקרונות שמאיים כלליים ויישומם בשורה ארוכה של מצבים. יש לשמר אופי זה של המבחן 

. נבחניםהידע של הרמת ולשמור על איזון בין חלקיו השונים על מנת לקבל תמונה רחבה ומדויקת על 

 –. באשר למועד המבחן נבחןניתן לקצר את מספר השאלות על מנת להקל בעומס המוטל על הת עם זא

תיאורטית אוניברסאלית, המועד הראוי  ההצוות סבור כי לאור העובדה שהמבחן בעל אוריינטצי

למבחן הוא לפני תחילת ההתמחות, ויש לשקול הוספת תנאי לפיו מעבר מוצלח של המבחן יהווה תנאי 

המבחן יערך בחומר סגור. ש ממליצה הוועדהמוקדם לתחילתה הפורמאלית של ההתמחות.  כמו כן, 

לבדוק את  מטרתונון וזיכרון טכני אלא יחד עם זאת, יש להדגיש כי טיבו של המבחן אינו מבחן שי

מם של ההיבטים הטמעת הידע ויכולת יישומו בדרך של מקרי בוחן ממוקדים שדורשים את יישו

 . התיאורטיים בתחום שמאות המקרקעין

 

 גישות ושיקולים בהערכת שווי מקרקעיןמבחן סופי שני:  22.2

 בחינה זו תשלב את  הידיעה התיאורטית ויישומיה בהיבט המעשי לכדי תחשיב להערכת שווי. 

מבחן זה מהווה אבן דרך משמעותית במהלך ההתמחות. חלקים מן החומרים לצורך  - מועד המבחן

המבחן נלמדים במהלכה, ואולם ידע זה צריך גם לשמש בסיס להיבטים הפרקטיים הנלמדים במהלך 

 במחצית תקופת ההתמחות. יהיהועד המבחן ממליצה שמ הוועדהל כן, ההתמחות. ע

שאלות רב ברירה, וחלק פתוח(  –חלקים; חלק סגור  2המבחן ייערך במתכונת הנוכחית ) - המבחן סוג

והנבחן יידרש ליישם את גישות השומה בהינתן לו הנתונים העובדתיים ו/או הקביעות המקצועיות. 

, כגון: מקדמי שווי, שיעורי היוון וכו' אלא יידרש ישומיותלהניח הנחות  יידרש לאבבחינה זו הנבחן 

 ליישם את גישות השומה )לכדי תחשיב להערכת שווי( בהינתן אותם הנתונים.

שיסופק על ידי  המבחן יערך בחומר סגור או בחומר פתוח מוגבל )קלסר חומרים רלוונטיים( - חומר עזר

המועצה עם תחילת המבחן ויוחזר מיד לאחר סיומו. התרשמות הצוות היא כי כיום הנבחנים מביאים 
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למבחן "ארגזים שלמים" של חומר "מן הגורן ומן היקב" והמבחן הופך במידה רבה לתחרות בחיפוש 

 חומרים יותר מאשר בחשיבה, יישום והפגנת ידע. 

 

 שומת מקרקעיןיישומים ב: שלישימבחן סופי  22.3

המבחן יתמקד בבדיקת ידע שמאי פרקטי ויישומו, אך כמבחן מסכם הוא יכול לבחון את התלמידים 

הן המוקדמים והן הסופיים, הן בנושאים  -גם בנושאים שנכללים בחומר הלימוד של מבחנים קודמים  

מסויים אשר ביחס תיאורטיים והן בנושאים יישומיים. המבחן צריך להציג בפני הנבחן מצב עובדתי 

אליו הנבחן יהיה צריך לייצר תוצר סופי של דו"ח שמאי, בהינתן כל המסמכים הדרושים לעריכת דו"ח 

, לרבות הנחות הן ברמת עקרונות השומה והן ברמת עריכת התחשיבים –זה והיכרות עם השוק 

רלוונטיים, אשר . בהקשר זה מוצע להציג בפני הסטודנט במבחן מסמכים ישומיות הנהוגות במקצוע

מהם הוא יצטרך לדלות פרטים לצורך עריכת השומה. על הנבחן יהיה להכיר את הפרקטיקה הנהוגה 

בישראל באשר להיבטים שונים של עבודת השמאות ובכלל זה מדדים, שיעורי היוון ועוד, ולשלבה 

ונים של נכסים במסגרת הכנת השומה. הבחינה תבדוק האם לנבחן הכישורים להעריך שווי של סוגים ש

במצבים שונים ומגוונים, תוך התייחסות למערך החקיקה, הפסיקה, התקנות, התקנים השמאיים ועוד. 

על מנת להעניק ציון עובר למבחן על הבוחן להיות סמוך ובטוח ברמתו המקצועית של פרח השמאות 

   וביכולתו להתנהל מול לקוחות ברמה מקצועית נאותה.

לק בלתי נפרד מהמיומנות הנדרשת משמאי היא יכולת הצגת חוות דעתו, : מאחר שחל פהבחינה בע

 , בנוסף למבחן בכתב, שיהיה לפני הבחינה בע"פ.ם מבחן בע"פוירואה חשיבות רבה בק הוועדה

הצעתנו, כפי שיפורט להלן ביחס למבנה המבחן, היא כי גם מבחן זה יערך בחומר סגור או בחומר פתוח 

המבחן ויוחזר בסופו. חומר ייעודי וממוקד, במידה ויידרש, יצורף כחלק מן מוגבל שיחולק עם תחילת 

 הפיקוח.   ועדתהמבחן על ידי רכז המבחן ובאחריות 
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 :סדר הבחינות .23

אשר ישקף את הלימוד השכבתי הנדרש  ,בחינותהסדר  רבה בקביעתרואה חשיבות  הוועדה

 ."הבחינות המוקדמות כמבחן התאמההסדר המוצע מיישם גם את רעיון " בהכשרת השמאי.

 .מחייבבכל קבוצה אינו הפנימי הסדר 

 

  המלצת הצוות לסדר הבחינות:

 

 

 

 פירוט הבחינות .ד

 קבוצה א' -בחינות מוקדמות 

 חשבונאות

 מיקרו כלכלה

 מימון

 סטטיסטיקה

 מעבר הנ"ל ,תנאי להמשך

 קבוצה ב' -בחינות מוקדמות 

 

 מקרו כלכלה

 כלכלה עירונית

 מדידה ומיפוי

 הנדסה

 מעבר הנ"ל ,תנאי להמשך

 קבוצה ג' -בחינות מוקדמות 

 מיסוי

 תכנון ובניה

  היבטים משפטיים בעבודת שמאי מקרקעין -דינים א' 

 הסביבה המשפטית בעבודת שמאי מקרקעין –דינים ב' 

  פרקטיקום

 תנאי לבחינות הסופיות -אנגלית 

 מעבר הנ"ל ,תנאי להמשך

 סופית א' הבחינ
 לתורת השמאות מבוא

 ציון עובר בבחינה במבוא - להתמחות תנאי

 תנאי להמשך, מעבר הנ"ל

 גישות ושיקולים בהערכת שווי מקרקעין בחינה סופית ב'

 תנאי להמשך, מעבר הנ"ל

 יישומים בשומת מקרקעין בחינה סופית ג'
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הממולצות, את תכנית הלימודים הנדרשת בכל נושא, את שעות הלימוד בחלק זה נפרט את 

 ואת מבנה הבחינה המתאים. המומלצת ביבליוגרפיהה

חלק זה מבוסס, כאמור, על המלצות הצוותים המקצועיים בכל תחום, בשינויים הנדרשים לדעת 

 .הוועדה

 

 קבוצה א': -בחינות מוקדמות 

 

 יסודות חשבונאות וניתוח דוחות כספיים (1

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) –שעות  40שעות לימוד מומלצות: 
 שעתיים וחצי: )בסמכות המועצה( משך המבחן

 סוג הבחינה )בסמכות המועצה(
 ללא חומר עזר

  :נושאי הבחינה
 

 :מבוא לניתוח דוחות כספיים .1

 מידע חשבונאי מול מידע כלכלי א.

 סקירת עקרונות החשבונאות ב.

 ינליים ודוחות מתואמים לאינפלציהדוחות נומ ג.

 לצורכי מס רווח חשבונאי ורווח ד.

 :המרכיבים העיקריים של הדוחות הכספיים ומשמעויותיהם .2

 המאזן א.

 דוח רווח והפסד ב.

 דוח על השינויים בהון העצמי ג.

 דוח על תזרימי המזומנים ד.

 ביאורים לדוחות הכספיים ה.

 :ניתוח יחסים פיננסיים .3

 נזילות א.

 רווחיות ב.

 איתנות פיננסית ג.

 יעילות ד.

 ( ורווחים/הפסדים סמוייםOff-Balance Sheetמאזני )-אזני וחוץמידע מ ה.

 :עקרונות יסוד בדיווח כספי .4

 עיקרון "העסק החי" א.

 עיקרון העלות ב.

 עיקרון הצבירות ג.

 ההכרה בהכנסות והוצאות ד.

 ההכרה בנכסים והתחייבויות ה.

 שעות שירות, תפוקה - ליניאריותהכרת גישות פחת  ו.
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סכום ספרות השנים, היתרה הפוחתת, היתרה  –הכרת גישות פחת מואץ  ז. 
 הפוחתת הכפולה

 המס חישובי לעניין)קבלנים(  50 טופס, יא טופס -השונים הטפסים הכרת .  ח
 השמאים מועצת של 19 בתקן

 תוכן הכלכלי לעומת הצורה המשפטיתה .ט

 :מושג ההון העצמי והבעיות הכרוכות בו .5

 העצמי מרכיבי ההון א.

 מקורות השינויים בהון העצמי ב.

 התחייבויות וסעיפים מעין הוניים ההבחנה בין הון, ג.

 מרהניירות ערך הניתנים לה ד.

 מניות הניתנות לפדיון ה.

 הון הנובע משערוך נכסים ו.

 חלוקת דיבידנד במזומן ז.

 חלוקת מניות הטבה ח.

 :חשבונאייםחיזוי קשיים פיננסיים וזיהוי עיוותים  .6

 כלים חשבונאיים וסטטיסטים בחיזוי קשיים פיננסיים ופשיטות רגל א.

 פייםהשתקפות תהליכי משבר והבראה בדוחות הכס ב.

 ים, תרמיות ומנגנוני בקרה בעסקיםדפוס עיוותים חשבונאי ג.

 :הערכת שווי חברות .7

 נכסים שערוך השפעת ,שווי השוק והשווי הנכסי של חברותהשווי בספרים,  א.
 מתי -רווחים חלוקה -החברה דוחות על

 ת "המכפיל" והשוואה לחברות דומותשיט ב.

 (CCAW( ומחירי ההון )D.C.Fהיוון תזרים המזומנים )שיטת  ג.

 ות, חולשות, הזדמנויות, איומים"()"עוצמ TOWSניתוח  ד.

 מוניטין ופרמיית שליטה בחברות ה.

 חסומותמניות בלתי סחירות ומניות שווי  ו.

 שווי חברות לצורכי הנפקה ז.

 :רכישה ומיזוג של עסקים .8

 מניעים לרכישה או מיזוג של עסקיםה א.

 ן רכישה למיזוגההבחנה בי ב.

 עקרונות הדיווח הכספי ברכישה ומיזוג ג.

 קבוצת חברות לקראת הנפקה לציבור ארגון מחדש של ד.

 :דוחות כספיים מאוחדים .9

 אין לעשות זאתמתי יש לאחד ומתי  א.

 עקרונות בסיסיים של האיחוד ב.

 בסיס הצגת הנכסים במאזן המאוחד .ג

 :השקעות הדיווח הכספי לגבי .10

 בסיס השווי המאזני א.

 ה בין השקעות קבע להשקעות שוטפותההבחנ ב.

 יווח לגבי סוגים שונים של השקעותהד ג.
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 :דוחות כספיים מתואמים לאינפלציה .11

 הבסיסית של תיאום לאינפלציהמעות המש א.

 מטבע הדיווח ויחידת המדידה ב.

 ת מספרי ההשוואה בדוחות המתואמיםמשמעו ג.

 של סעיפים שונים בדוחות הכספיים השלכות התיאום על משמעותם ד.

 על איחוד חברות בנות בארץ ובחו"להשלכות התיאום  ה.

 :נושאים נוספים .12

 דוחות ביניים א.

 עלויות מימון ב.

 שינויים בעקרונות החשבונאיים ג.

 פרטים מיוחדים ד.

 הפסקת פעולות של מגזר או מחלקה .ה

 תאריך המאזןאירועים לאחר  ו.

 יחסים פיננסיים חשובים ומשמעותם ז.

 ת המושג "כללי חשבונאות מקובלים"משמעו ח.

 :תקנים חשבונאיים .13

יים לשומות עיקרים בגילויי הדעת של המוסד לתקינה חשבונאית הרלוונט .א
  שמאי המקרקעין(מועצת של  17.1פי תקן מקרקעין )על 

בהתייחסות לחברה מדווחת ולחברה שאינה מדווחת. כללי הרשות  האבחנה .ב
 דעת גילוילניירות ערך לגבי השומות לחברה מדווחת. 

 של עצמי בשימוש נכסים /קבוע רכושל IAS 40נדל"ן להשקעה  בין האבחנה .ג
 החברה

 IFRS 16 -חכירות של נדל"ן להשקעה  .ד

 NOI -ו FFO -מדדים הקשורים לניתוח דוחות כספיים של חברות נדל"ן כגון  .ה

 

 :ביבליוגרפיה

  , יוסי אהרוני,ג מהדורה שנייה-ב-יסודות החשבונאות ודיווח כספי כרכים א
 האוניברסיטה הפתוחה

גילה , פרקים עיוניים, מגוון רחב של בעיות :מדריך יישומי -חשבונאות פיננסית 
 . הוצאת לוגיקבניסטי

גילה , IFRSתיאוריה ויישומים: עידן התקינה הבינלאומית  –חשבונאות פיננסית 
 הוצאת פלס ,בניסטי
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 43מתוך  16עמוד   

 כלכלה מיקרו  (2

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) – שעות 40שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן

 המועצה(סוג המבחן )בסמכות 
 ללא חומר עזר )בסמכות המועצה(

  :בחינהה נושאי

  :המחסור .1
 המחסור והשלכותיו -מקורות מוגבלים, צרכים מרובים  -הבעיה הכלכלית  .א

 עקומת התמורה –גבול אפשרויות הייצור  -תיאור גרפי של המחסור  .ב

  כוללת, ממוצעת ושוליתעלויות אלטרנטיביות  .ג

 ייצור ביחסים קבועים של גורמי ייצור )פרופורציות קבועות(  .ד

 גבול אפשרויות הצריכה .ה

 :צמיחה כלכלית .2
 השאיפה לצמיחה כלכלית .א

 השקעה –הגדלת הכמויות של גורמי ייצור  .ב

 שיפורים טכנולוגיים .ג

  גבול אפשרויות הצריכה –יתרון מוחלט  –יתרון יחסי  .3
 

 :ור והקצאה יעילהפונקציות הייצ .4
 ממוצעת ושוליתתפוקה  .א

 חוק התפוקה השולית הפוחתת .ב

 הקצאה בתנאי תפוקה שולית פוחתת  .ג

 :ההיצע .5
 , עקומת ההיצע של השוקהתנהגות יצרן יחיד  .א

 עלויות קבועות .ב

 עלויות משתנות .ג

 תפוקה שולית ועלות שולית  .ד

 נקודת האופטימום בטווח קצר ובטווח ארוך .ה

 עודף היצרן )רווח תפעולי(  .ו

 :ביקושעקומת ה .6
המשפיעים על הביקוש : השפעות הכנסה מחיר המוצר ומחירם של מוצרים תחליפים או הגורמים  .א

 משלימים

 והשפעות המחירהשפעת הכנסה  .ב

 עודף הצרכן .ג

 עקומת הביקוש של השוק .ד
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 43מתוך  17עמוד   

 :הביקושגמישות  .7
 נקודתית וקשתיתגמישות  .א

 גמישות והוצאות הצרכן .ב

 גמישות מחיר, גמישות הכנסה וגמישות צולבת .ג

 גמישות ההיצע ביחס למחיר  .ד

 :תחרותישיווי משקל בשוק  .8
 המשקלשינויים בנקודת שיווי  .א

 של מוצר מיובאשיווי משקל בשוק  .ב

  של מוצר מיוצאשיווי משקל בשוק  .ג

 :השוק לגורמי ייצור .9
 לגורמי ייצור וההיצע הביקוש  .א

 שיווי משקל בשוק לגורם ייצור  .ב

 :הייצורי גורמי קשרי גומלין בין שוקי המוצרים לשוק .10
 יצורהקשר בין שוק מוצר לשוק גורם י .א

 נויים בשיווי המשקל וקשרי גומליןשי .ב

 :התערבות ממשלה .11
 ומחיר מינימום מחיר מקסימוםקביעת  .א

 וסובסידיות מס קניה .ב

 יבוא( –)יצוא  התערבות הממשלה בשוק עם סחר חוץ .ג

 מדיניות של מכסים, מס קניה וסובסידיות .ד

 היצרןנטל הצרכן ונטל  –תחולת המס  .ה

 :הכנסותהאי שוויון בהתחלקות  .12
 (Lorenz curveעקומת לורנץ ) .א

 (Gini coefficientני )'מדד ג .ב

 :מונופול וקרטל תחרות לא משוכללת: .13
 יעת המחיר והכמות על ידי מונופולקב .א

 מונופול ופגיעתו ברווחה .ב

 מסים וסובסידיות –מחיר מקסימום  –לים ופיקוח על מונופ .ג
 

 :הביבליוגרפי

, גדעון יניב. 3-1מיקרו: הבעיה הכלכלית, תחרות משוכללת: התנהגות היצרן התנהגות הצרכן; יח'  מבוא לכלכלה
 האוניברסיטה הפתוחה. 
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 43מתוך  18עמוד   

, גדעון יניב, 4-6 יח'  משוכללת, נספח; -מבוא לכלכלה מיקרו: קביעת מחיר בשוק תחרותי, מונופול ותחרות לא
 האוניברסיטה הפתוחה.

 צחק אורון, נילי מארק, גליה עופר, הוצאות עמיחי.מיקרו כלכלה, י –מבוא לכלכלה 

 
 

 יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין (3

 סמסטר אחד ,שעות 52שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן

 סוג המבחן )בסמכות המועצה(
 פיננסי חומר עזר )בסמכות המועצה(: מחשבון

 
  :בחינהה נושאי

 פעמי-וערך נוכחי של סכום חדערך עתידי 

 ערך נוכחי של סדרת תשלומים, תזרים מזומנים

 ערך עתידי של סדרת תשלומים

 שיעור תשואה פנימי של זרם תשלומים שווים

 שיעור תשואה פנימי של זרם תשלומים לא שווים

 חישוב של תשלום תקופתי כאשר נתונים ערך נוכחי ועתידי, שיעור הריבית ומספר התשלומים

 תסופי–איןה רך נוכחי של סדרת "סכומים צומחים" ושל סדרע

 ,וריאלי , נומינליריבית אפקטיבית, ריבית ריאלית, שיעור תשואה נקובריבית נומינלית, ריבית נקובה, 
 השיקולי אינפלצי

 הפנימי בתהליך בדיקת כדאיות השקע ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה

 ןשונות, סטיית תקעה בתנאי סיכון; בדיקת כדאיות השק

 צרכן, תשומה בבנייה למגורים, שירותי דיור בבעלות הדיירים, שכר דירה, מחירי דירות –מדדי מחירים 

 חישובי הצמדה וחישובי מטבעות

 מחיר הון ומנוף פיננסי

 מימוןתורת השיקולי מס בתחשיבי 

 יישומם של הנושאים דלעיל בתחום המקרקעין
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 43מתוך  19עמוד   

 ביבליוגרפיה:

 הוצאת מגנס.גיא קפלנסקי.   ,חיים לוי, מימון חברות בישראל הלכה ומעשה: מבוא למימון
 

 הוצאת דיונון .תי שרונייאלי טלמור א, יסודות המימון
 

 

 סטטיסטיקה (4

 סמסטר אחד - שעות 60שעות לימוד מומלצות: 
 שאלות( 30) שעותוחצי : שלוש )בסמכות המועצה( משך המבחן

 סוג המבחן )בסמכות המועצה(
 ללא חומר עזר )בסמכות המועצה(

  :בחינהה נושאי

 השימוש בה וחשיבותה לעבודת השמאימהותה, מטרותיה  סטטיסטיקה: .1

 יה, מדגםיאוכלוס .א

 סולמות מדידה .ב

 ות לאיסוף נתונים ורגישות להטיותשיט .ג

 סטטיסטיקה תיאורית: .2

 שיטות לקיבוץ והצגת נתונים .א

 ת, שכיחות יחסית, שכיחות מצטברת(טבלאות )טבלאות שכיחו .1

 שונות(ודות, היסטוגרם, דיאגרמות גרפים )דיאגרמת עמ .2

 יח, חציון, ממוצע, ממוצע משוקלל(מדדים לנטיה מרכזית )שכ .3

 יזור )סטית תקן,תחום בין רבעוני(מדדי פ .4

 יקום יחסי )אחוזונים וציוני תקן(מדדים למ .5

 מימדיות ודיאגרמות פיזור-לאות רבשיטות לניתוח והצגת קשרים בין משתנים על ידי ניתוח טב .ב

 הסתברות: .3

 ותם, הסתברות מותנית, נוסחת באיסמרחב מדגם, מאורעות והסתבר .א

ונות, סטית תקן פונקציות הסתברות והסתברות מצטברת, תוחלת, ש משתנים מקריים בדידים, .ב

 של משתנים בדידים

 ותפת, מקדם המתאםמימדית, שונות מש-התפלגות דו .ג
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 43מתוך  20עמוד   

, התפלגות בינומית, משפט   (Z)התפלגויות מיוחדות: התפלגות נורמלית ונורמלית סטנדרטית .ד

   F, התפלגות חי בריבוע, התפלגותtול המרכזי וקירוב נורמלי להתפלגות בינומית, התפלגות הגב

 הסקה סטטיסטית:  .4

 יות באמידהאמידה, רווח בר סמך, בדיקת השערות, סוגי טעויות בהסקה והט .א

בדיקת השערות ואמידה של ממוצע, פרופורציה, השוואות בין ממוצעים )ממדגמים תלויים ובלתי  .ב

השוואות בין פרופורציות, מבחני השערות ואמידה של שונות אחת והיחס בין שתי  תלויים(,

 . מבחן אי תלות ומבחן טיב ההתאמהשונויות, ניתוח שונות חד כיוונית

מתאם ורגרסיה: דיאגרמת פיזור, מתאם לינארי, אמידת מקדם המתאם הלינארי, השערות על  .ג

ארית פשוטה, רווח בר סמך, בדיקת השערות מקדמי המתאם ומקדם ההסבר, מודל של רגרסיה לינ

 Xלערך מסוים של  Yעל מקדמי רגרסיה ומקדמי המתאם )ומקדם ההסבר(, ניבוי ערך 

 

 ביבליוגרפיה:

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: מבוא לעולם הסטטיסטיקה,סולמות מדידה ומדדי מיקום 
 ברקן. האוניברסיטה הפתוחה.מרום, סטנלי -. שמואל זמיר, רות בייט1-5ופיזור; יחידות 

 
א: הגדרת ההסתברות, הסתברות מותנה, משתנה מקרי; יחידות -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה

 מרום, סטנלי ברקן. האוניברסיטה הפתוחה.-, שמואל זמיר, רות בייט6-8
 

מרום. האוניברסיטה -, רות בייט9-12מבוא לסטטיסטיקה ב: הסקה סטטיסטית; כרך א'; יחידות 
 הפתוחה.
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 43מתוך  21עמוד   

 קבוצה ב' -בחינות מוקדמות 

 כלכלה קרו מ (1

 עורים(יש 13סמסטר אחד ) – שעות 40שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן

 סוג המבחן )בסמכות המועצה(
 ללא חומר עזר )בסמכות המועצה(

  :בחינהה נושאי

  :מערכת החשבונאות הלאומית .1

 ערך מוסף –ההכנסה הלאומית  –שיטות שונות למדידת התוצר 

 מרכיבי התוצר הלאומי .א

 הלאומי וההשקעה הלאומית ןהחיסכו .ב
 

  :פונקציית הצריכה המצרפית .2

 הצריכה הקיינסיאנית, פונקצית החיסכון, נטיות ממוצעות ושוליות תפונקציי .א

 ההשקעה תפונקציי .ב
 

 :נאוקלסיתהתאוריות הקיינסיאנית, הקלסית וה .3

 שיווי משקל מצרפי והמכפיל הקיינסיאני .א

 גרעון הממשלה ומימונו – משק סגור ומשק פתוח –התערבות ממשלתית  .ב

  ןהחיסכופרדוקס  .ג
 

 :מערכת הבנקים המסחריים .4

 הכסף ואמצעים נזילים אחריםבסיס הכסף, כמות  - כסף ובנקים .א

 ועירוי חיצוני עירוי פנימי .ב

  יחס הרזרבה –ושיעורי נזילות  תפיקדונוסוגי  .ג

 פיקוח על כמות הכסף , מוניטרית מדיניות .ד

 בנק המרכזי ה .ה
 

  :שוק הכסף .5

 היצע הכסף .א

 מניעים לאחזקת כסף – הביקוש לכסף .ב

 קביעת שער הריבית - שיווי משקל בשוק הכסף  .ג
 

 :שיווי משקל במשק סגור ומשק פתוח עם מחירים קבועים .6

 מדיניות פיסקלית ומדיניות מונטרית –התערבות ממשלה  .א
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 43מתוך  22עמוד   

 ושער חליפין קבועשער חליפין נייד  .ב

 

 :מאזן התשלומים .7

 מבנהו של מאזן התשלומים .א

 , חשבון ההון ויתרות מט"חהחשבון השוטף .ב
 

  :היצע מצרפי -ביקוש מצרפי מודל כללי  .8

הביקוש ל עקומות בניית עקומת הביקוש המצרפי ועקומות ההיצע המצרפי. השפעת המחירים ע .א
 וההיצע המצרפיים

 בטווח קצר ובטווח ארוךשיווי משקל כללי  .ב
 מדיניות פיסקלית בטווח קצר ובטווח ארוך –התערבות ממשלתית  .ג
 משק פתוח .ד

 

 :הביבליוגרפי

יעקב ואריה נחמיאס, גליה עופר, , )מהדורה מעודכנת ומורחבת(ב' -וכלכלה; חלק א'  מבוא למקרו
 . האוניברסיטה הפתוחהרוזנברג

 קרו כלכלה. יצחק אורון, נילי מארק, אמירה עופר, הוצאות עמיחי.מ –מבוא לכלכלה 

 

 עירוניתכלכלה  (2

 :המטרה

 הקניית עקרונות ויסודות חשיבה כלכליים במסגרת העירונית .א

 הכרת המושגים והגורמים הכלכליים שפועלים במרחב העירוני .ב

במבנה המחירים במערכות הכרת הגישות והמודלים הקלאסיים בכלכלה עירונית, הדנים  .ג
 עירוניות

 הבנת התחרות במרחב בין פעילויות שונות, והתחרות בין אזורים שונים .ד

 הכרת תהליכים של צמיחה ופיתוח בקנה מידה עירוני ואזורי, המשפיעים על מבנה השווקים .ה

 
 עורים(יש 13סמסטר אחד ) – שעות 40שעות לימוד מומלצות: 

 וש שעותשל: )בסמכות המועצה( משך המבחן
 סוג המבחן )בסמכות המועצה(

 ללא חומר עזר )בסמכות המועצה(

 :נושאי הבחינה

 מבוא והנחות היסוד של כלכלה עירונית .א

 מושגים והנחות יסוד, האקסיומות של הכלכלה העירונית .א

 תנאים להיווצרות ערים .ב
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 יתרון יחסי וסחר .ג

 ;O'Sullivan, Chapters 1, 2 McCann, Introductionמקורות קריאה:  

 המבנה המרחבי של מערכות עירוניות .ב

 von Thunenהמודל החקלאי של  .א

 (BRCמרכזית, פונקציית הרנטה )-מודל העיר החד .ב

 שיווי משקל מיקומי של משק הבית .ג

 מרכזית-ביקורת וחולשות של מודל העיר החד .ד

 (edge citiesערים פוליצנטריות וערי קצה ) .ה

 ( urban sprawlזחילה עירונית ) .ו

 קורות קריאה: מ

McCann, Chapter 3; O'Sullivan, Chapters 6 and 7; Mills and Hamilton, Chapters 6, 10; 

Nechyba and Walsh, 2004; Brueckner, 2000 

 מיקום הפירמה ותחרות מרחבית .ג

 (Weber and Mosesמודלים קלאסיים של מיקום הפירמה ) .א

 Hotellingמבנה השווקים המרחביים, המודל של  .ב

 אינטראקציה ותחרות מרחבית, מודל גרביטציה .ג

 מקורות קריאה:

 McCann, Chapter 1; Lakshmanan and Knudsen, 1965 

 ריכוז של פעילויות במרחב והיררכיות עירוניות .ד

 יתרונות לגודל וסוגי אגלומרציה .א

 (Industrial clustersריכוז של פירמות במרחב ) .ב

 (Christallerרכיות עירוניות )תורת המקומות המרכזיים והיר .ג

 (Rank-size and Zipf's Lawתורת המדרגים ) .ד

 מקורות קריאה:

McCann, Chapter 2; O'Sullivan, Chapter 4; Glaeser, E. et al, 1992  

 שוק הדיור .ה

 מאפייני שוק הדיור, מחירים הדוניים, גמישויות ביקוש לדיור .א

 מודל חלחול בשוק הדיור .ב

 דיור, השפעות חיצוניות של השכרה עלויות של בעלות על .ג

 התערבות הממשלה בשוק הדיור: דיור ציבורי וסיבסוד .ד
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 43מתוך  24עמוד   

 (Tieboutשלטון מקומי ותחרות בין רשויות במרחב העירוני/אזורי )מודל  .ה

 מקורות קריאה:

O'Sullivan, Chapters 13, 14, 15; Tiebout 1956 

 בהקשר של המרחב העירוני שוק העבודה .ו

 העבודה, שכר, ומיקוםשיווי משקל בשוק  .א

 אזורית-מודלים של הגירה בין .ב

 מקורות קריאה:

 McCann, Chapter 9 

 אזורית צמיחה והתמחות  .ז

 תורת הבסיס הכלכלי .א

 ( והתמחות אזוריתLQמקדם מיקום ) .ב

 מכפיל תעסוקה .ג

 Krugmanפריפריה של -מודל גלעין .ד

 מקורות קריאה:

 McCann, Chapter 4; Krugman, 1991 

 :בליוגרפיהבי

 ספרים:

McCann, P., 2004, Urban and Regional Economics, Oxford University Press. 

Mills, E.S. and Hamilton, B.W., 1994, Urban Economics, Scott, Foresman and Company. 

O'Sullivan, A., 2007, Urban Economics, NcGraw-Hill. 

 מאמרים:

Brueckner, J.K., 2000, Urban sprawl: Diagnosis and remedies, Int. Regional Science Review, 

23, 2, pp. 160-171. 

Glaeser, E.L., Kallal, H.D., Scheinkman, J.A. and Shleifer, A., 1992, Growth in cities, Journal 

of Political Economy, vol. 100, no.6, pp. 1126-1152. 

Krugman, P., 1991, Increasing returns and economic geography, Journal of Political 

Economy, vol. 99, no.3, 483-499.  
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Laksmanan, J.R. and Knudsen, W.G., 1965, A retail market potential model, Journal of 

American Institute of Planners, vol. 31, pp. 134-143. 

Nechyba, T.J. and Walsh, R., 2004, Urban Sprawl, Journal of Economic Perspectives, V.18, 

4, pp. 177-200. 

Tiebout, C., 1956, A Pure Theory of Local Expenditures, The Journal of Political Economy, 

Vol. 64, No. 5, pp. 416-424. 

 

 מדידה ומיפוי (3

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) –שעות  40שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן

 סוג הבחינה )בסמכות המועצה(: רב ברירה
 ללא חומר עזר )בסמכות המועצה(

 :נושאי הבחינה

 גים בסיסיים שמו .1

כדור הארץ )צורתו, גודלו, תכונותיו, תנועותיו, השדה המגנטי שלו(. דגמים גיאומטריים ופיזיקאליים 
מערכות עקרונות היסוד של של כה"א. תפקיד ההיטלים הגיאודטיים. היטלים בשימוש בארץ. 

רשתות בקרה עקרונות היסוד של קואורדינאטות גיאודטיות )מישוריות, מרחביות, גיאוגרפיות(. 
גיאודטיות בישראל )אופקיות, אנכיות, מרחביות( ודירוגיהן. רשתות ישראל )רשת ישראל הישנה, רשת 

 י, צפון הרשת(. ט, רשת ישראל התקפה(. כווני צפון )גיאוגרפי, מגנ2005ישראל החדשה,  רשת ישראל 

 מדידות ועיבוד תוצאותיהן  .2

ים )מדי טווח אלקטרומגנטיים(, כוונים, עקרונות המדידה. מה מודדים וכיצד? מכשירים למדידת מרחק
(. GPS, מאזנת(, ווקטורים מרחביים )TOTAL STATIONזוויות אופקיות ואנכיות, הפרשי  גובה )

התפשטות שגיאות. יסודות המדידה והחישוב  יסודות תורת השגיאות. אמדן דיוק המדידה ומשמעותו.
עיקרון החישובים הבסיסיים ים )פוליגונים(. של רשת בקרה אופקית; טריאנגולציה, טרילטרציה, צלעונ

מדידה וחישוב של הפרשי גובה ושל במערכות קואורדינאטות מישוריות )מרחקים, אזימוטים, שטחים(. 
 גבהים. ההפרש בין גובה אורתומטרי לגובה אליפסואידלי. עקרונות של חישוב נפח.  

 מפות, והשימוש בהן .3

רתיות )דיגיטאליות(. קנה מידה של מפה. סוגי מפות מפות מודפסות או משורטטות;  מפות ספ
)כגון מפות גוש, מפות גוש שומא, תכניות לצרכי  שבשימוש בארץ: מפות טופוגרפיות, מפות קדסטריות

, מפות הנדסיות, מפות ערים, מפות נושאיות; קני המידה האופייניים לכל סוגי רישום, תכניות חלוקה(
שונים: התמצאות, קביעת מרחקים, כוונים, זוויות, שטחים. קריאת המפות הנ"ל. קריאת מפות בקנ"מ 

גבהים בעזרת קווי גובה וקווי שבר טופוגרפיים. עבודה עם מפות בעלות קני מידה שונים. תאור של 
נקודות, חלקות, מבנים וכו' בקנ"מ מוגדר במערכת קואורדינאטות. העברת מרחקים ושטחים ממפה 

 ת קווי ראיה ושטחים מתים.    למפה. קביעת שיפועים, בדיק
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 43מתוך  26עמוד   

 מיפוי )מסורתי וממוחשב( ומערכת מידע גיאוגרפי )ממ"ג(  .4

מטרת המיפוי. שיטות מיפוי: שיטת המשיחה; מיפוי פולארי. מיפוי פוטוגרמטרי: עקרונות ויסודות 
תצ"א. ים וקנ"מ מקורב של תהפוטוגרמטריה; צילום אווירי; תצלום אויר )תצ"א( אנלוגי וספרתי; עיוו

שימושים בתצ"אות; שחזור דגם תלת מימדי של המציאות למטרת מיפוי. אמצעי המיפוי הפוטוגרמטרי. 
צלום. חישה מרחוק. מיפוי מתמונות או הדמאות לווין. המשמעות של עיבוד תמונה.  אורתופוטו. מפת

המהות (  LASER SCANNINGשימוש ברחפנים למטרות מסוימות. מיפוי בעזרת סורקי לייזר )
 (. השימושים בממ"ג מנקודת המבט של השמאי. GISוהמטרה של מערכת המידע הגיאוגרפי )ממ"ג ,

 מדידות ומיפוי קדסטריים, רישום זכויות במקרקעין. .5

מהתקופה העות'מנית, דרך תקופת תולדות רישום זכויות במקרקעין בארץ  .תולדות הקדסטר בארץ
קרונות הסדר הקרקעות )עקרונות טורנס(. תהליך ההסדר המנדט הבריטי ובמדינת ישראל עד היום. ע

)תצ"ר(.  משמעות התצ"ר  והמיפוי הקדסטרי. מפות גוש רישום. תמורות בהסדר. תכניות לצרכי רישום
בשטח שמיועד לרישום ראשון, ומשמעותה בשטח מוסדר. מדידה ומיפוי קדסטרי בשטח לא מוסדר; 

רק ג' לחוק התכנון והבנייה; תשריטי חלוקה, ומשמעותם כמשמעותה בסימן ד' בפ –תכנית מפורטת" "
תכנית לתיעוד גבולות )תת"ג( סדר פעולות רישום. מבחינת תב"ע;  מהות החלוקה האנליטית. 

חוקים ותקנות רלוונטיים לקדסטר הישראלי. פרקים נבחרים מתקנות  ומשמעותה. ידיעה כללית על
רישום זכויות  מפרק ד' )מדידה ועריכה של תצ"ר ותת"ג(., 2016 -המדידות )מדידות ומיפוי(, התשנע"ו 

במקרקעין במדינת ישראל. תפקידיהם וסמכויותיהם של הגופים השונים ברישום הזכויות ובניהול 
 נסחי רישום. רישום בתים משותפים, שיכונים ציבוריים ומשבצות חקלאיות.הכרת מקרקעין. 

 ביבליוגרפיה

  2013דר' דן שרני: מדידה ומיפוי. מהדורה ספרתית חופשית,  -

-http://www.zefat.org.il/wp
-content/uploads/2016/02/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
-%D7%A8%D7%9F-%D7%93%D7%A8-D7%95%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99%
-D7%A9%D7%A8%D7%A0%D7%99%
-D7%94D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%%

1.pdf-D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA% 

 2010. המרכז למיפוי ישראל, 2010 - 1920רון אדלר: מדידות ומיפוי ישראל  -חיים סרברו 

. הנדסאים באריאל, קמפוס אוניברסיטת 3מודד מוסמך: גיאודזיה בשפה קלה. מהדורה  -רעם פינצי
 .   2017אריאל.  יולי 

 , כולל אוסף של חוקים ותקנות רלוונטיים.של המרכז למיפוי ישראלמידע באתר האינטרנט 

  2016 -תקנות המדידות )מדידות ומיפוי(, התשע"ו 

 

 יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית (4

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) –שעות  40שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן
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 43מתוך  27עמוד   

 סוג המבחן )בסמכות המועצה(
 ללא חומר עזר )בסמכות המועצה(

 
 :נושאי הבחינה

 מבוא .1
)לרבות תכניות הגשה והיתרי בניה, תכניות עבודה ותכניות פרטי  תכניות לסוגיהן וקריאתן .א

 טות מדידה ממוחשבות ונוהל מבא״ת(בנין, שי
 ) סטטיקה אלמנטרית( כוחות ומאמצים .ב
 חומרי בנייה .ג
 סוגי קרקעות .ד

 
 הנדסת בנין .2

 מרחבים מוגנים, תקרות, קירות )בטון ובניה פנים וחוץ(, קורות, עמודים, ביסוס:  שלד הבנין .א
, בידוד ואיטום, נגרות, מסגרות אומן ואלומיניום, צבע, חיפויים, ריצוף, טיח: עבודות גמר .ב

 פיתוח נופי, גימור מתועש ) חיוץ, חיפוי תקרה וקירות, ריצוף (
מעליות , מיזוג אוויר, חשמל, ניקוז וביוב, קרים וחמיםהספקת מים : מערכות אלקטרומכניות .ג

 שורת, גילוי וזיהוי, "בית חכם" (מתח נמוך ) תק, וחניונים ממוכנים
 

 תהליכי ביצוע בנייה .3

)שלד טרומי, אלמנטים דרוכים, גמר  בניה מתועשת, בניה קונבנציונאליתשיטות ביצוע:  .א
 בניה ירוקה, קונסטרוקציות פלדה ועץ, בניה קלה, מתועש(

, חוזה פאושלי(, חוזה לפי כמויות )כולל "כתב כמויות" וחישוב כמויות": התקשרות שיטות .ב
, פרטי, בצורות שונות ( -) שיתוף פעולה ציבורי  p.p.pחוזה ., ( Cost Plusחוזה "עלות + " ) 
 ביצוע עצמי, עסקות קומבינציה

חוזה, כתב כמויות, מפרט : )מותאמים לשיטות ההתקשרות השונות( מסמכי ההתקשרות .ג
מיוחד, המפרט הכללי, צו התחלת עבודה, יומן עבודה, לו״ז, תעודות בדיקות, חשבונות חלקיים 

 סופי, פרוטוקול מסירה ותעודת גמרוחשבון 
ה, התאמה לתקנים לתקנות עקרונות לקביעת ליקויים, שיטות בדיק: נזקים וליקויי בניה .ד

 יעורי פחת כשלא ניתן לתיקון() או ש שיטות תיקון, יםגורמים להיווצרות הליקוי, ולמפרטים
 

 הנדסה אזרחית .4
תשתיות , ומחלפים, מסילות ברזל, מנהרות( תשתיות תחבורה. )כבישים, גשרים, הגדרה כללית

וחפירה, מבנה הכביש, מעבירי )כריה  עבודות עפר, ניקוז, ביוב, מים ומכוני טיהור( )תיעול, רטובות
 נופי באתר הבניהפיתוח ופיתוח , מים(

 
 מחור ואומדניםחשוב, ת  ת   .5

 

סיווג עלויות. )עלויות ישירות, עלויות עקיפות, אגרות והיטלים, עלויות יזם : תחשוב ותמחור .א
שיטות , תשומות בניה מקובלות, שיעורי רווח )יזמי, קבלני(, ומימון כולל ליווי בנקאי כשנדרש(
 .והצמדה )מדד תשומות הבניה(התייקרויות  ,מדידה חלקי מבנים לצורך תמחור

גי פעילויות עלויות הקמה של מבנים שונים, סו, מחירונים מקובלים בשוק הבניהאומדנים:  .ב
 גורמים המשפיעים על העלות, חלקי בניין ומשקלם בעלות הכוללת, בניה ומערכות הבניין

 תהום,)תכנון, מיקום המבנה, טופוגרפיה טבעית של אתר הבניה, טיב הקרקע, מפלס מי 
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 43מתוך  28עמוד   

צורת המבנה אופיו ושימושו, חומרי הבניה, רמת הגמר הנדרשת, משך הביצוע והשפעת 
)גיל פיזי, גיל  אומדן מבנה קיים, בניית תקציב לפרויקט בנייה, התקנות והתקנים כיום ובעבר(

)לפי סוג  עלויות החזקה של מבנים, אפקטיבי, תוחלת חיים פיזיים והשפעת ליקויי בניה(
 המבנה ואופן ביצוע התחזוקה כגון "חברת ניהול"(

 
 ) מידע כללי ללא התקנות הפרטניות( בטיחות בבנייה .6

 (מפע״ר, מפע״אז, מפקח עבודה :פיקוח על העבודההיררכיית ה) פיקוח על העבודה .א
תכנית ארגון בטיחותי של , ממונה בטיחות, מנהל עבודה, מבצע הבניה: בטיחות באתר הבניה .ב

, הל עבודה) הודעה על פתיחת אתר, הודעה על מינוי מנ הקשר עם פיקוח על העבודה, האתר
 הודעה על תאונות עבודה(

 
 ביבליוגרפיה:

 , בעריכת פרופי/ח אלכסנדר לויפר, הוצ' במכון הלאומי לחקר הבנייה".מדריך לביצוע עבודות בנייה""

 ציפר, מהדורה חדשה ומעודכנת.-טריואקס, מאת שירה "תורת הבנייה תהליכים וחומרים"

הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה  הוועדהבהוצאת "המפרט הכללי לעבודות בנייה", 

 לבנייה. )"הספר הכחול"(

  (ממשלתיה)"דקל", "בנארית", רמדור" המאגר המשולב בנייה. לעבודות מחירונים מקובלים בשוק 
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 43מתוך  29עמוד   

 קבוצה ג' -בחינות מוקדמות 

 מיסוי (1

שעות  56 ,שעות מס ערך מוסף 10שעות מס הכנסה,  30) קורס שנתי –שעות  96שעות לימוד מומלצות: 
 (מיסוי מקרקעין

 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן
 : רב ברירה)בסמכות המועצה( סוג הבחינה

 )בסמכות המועצה(: חוקי המס ללא הערות חומר עזר

 :נושאי הבחינה

 מיסים ישירים ומיסים עקיפים, דיני מיסיםיסוד בעקרונות  :יכלל .1
  

  : פקודת מס הכנסה .2

הגדרות: אדם, בורסה, בן זוג, בן זוג רשום, הכנסה, הכנסה חייבת, הכנסה מיגיעה אישית, הפרשי  .א
הצמדה, הפרשי שער, זכות במקרקעין, זכות באיגוד מקרקעין, חבר בני אדם, חברה, חודש, תושב, 

 שנת מס חוץ, מדד, שעור עליית מדד,תושב ישראל, תושב 

 א'(64)סעיף  (, חברה משפחתית64)סעיף  (, חברת בית63שותפות)סעיף  חבר בני אדם: .ב

 66, 65ב', 64סעיף  -הכנסות בני זוג, חישוב נפרד או מאוחד  .ג

סעיף (, (6)2סעיף )דמי שכירות (, (1) 2סעיף )עסק, עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי : הכנסות .ד

 ((10)2סעיף ) עוללות

 )ד(18סעיף  הוצאות קבלן בניין(, א'8סעיף ) שכתמוהכנסות מעבודה מ: מיסוי קבלנים .ה

 (11)17(, 7)17(, 6)17(, 1)17רישא,  17סעיפי : הוצאות בייצור הכנסה .ו

תקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת : כללי מס הכנסה )ניכוי דמי חכירה( .ז

 1998 –מושכר(, התשנ״ח 

)שיעור פחת לדירה המושכרת למגורים(,  תקנות מ״ה )פחת(, 1941תקנות מ״ה )פחת(, : פחת נכסים .ח

 1989התשמ״ט ־ 

 ב'94א, 94, 94, 93, 91, 89, 88סעיפים : רווח הון .ט

 )ב( לחוק מיסוי מקרקעין5לפקודה, וסעיף  100ו־  85סעיפים : עוד ומכירה רעיוניתי ישינו .י

 מס יסף -ב' 121, 121סעיפים : שעורי מס ליחיד .יא

 לפקודה א'122, 122(, 7( עד )1)32ב', 8סעיפים  מיסוי השכרת זכויות במקרקעין: .יב

  1990 -חוק מ״ה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירות מגורים(, התש״ן 

 (4( ו־)2(, )1)32סעיף  :הוצאות שלא יותרו בניכוי .יג

מקרקעין במסגרת מיזוגים העברת זכויות ב -לפקודה  105-103סעיפים : מיזוגים ופיצולים .יד
 ופיצולים

 

 מקרקעין יחוק מיסו .3

 (כל ההגדרות -לחוק  1סעיף ) הגדרות .א

 )א( עד )ג(5א', 4, 4, 3סעיפים  .ב
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 43מתוך  30עמוד   

 8א', 7, 7, 6סעיפים  .ג

 1974 –לחוק ותקנות מיסוי מקרקעין)שבח ורכישה()מס רכישה(, התשל״ה  9סעיף : מס רכישה .ד

 א'16, 16, 15סעיפים  .ה

 17סעיף  -שווי מכירה  .ו

  19סעיף  -יום מכירה  .ז

 37סעיף  - יום רכישה .ח

 36עד  21סעיפים  -שווי רכישה  .ט

 46, 42, 40א', 39, 39סעיפים  .י

 ג'48ב', 48א', 48, 47סעיפים  .יא

 1פרק חמישי  - םמגורידירות  .יב

 2פרק חמישי  -ן אופציה במקרקעי .יג

 5ו  4מישי פרק ח - 38, תמ"א ינופינוי בי .יד

 שיפרק שי -תשלום  ידחיית מועדופטורים  .טו

 פרק שביעי -הצהרות ושומה  .טז

  12, 11, 10, 9פרקים  -ות ועונשים ת המנהל, עבירומכויס תשלום המס וגבייתו, .יז
 

 מוסףערך חוק מס  .4
 הנוגעות למקרקעין בלבד(הוראות )ה

 (עסקה, מכר, מס תשומות, מקרקעין, נכס, עוסק, מלכ״ר, שימוש עצמי :1סעיף ) גדרותה .א

ב' לתקנות מס ערך מוסף, 6 -1( 2)1תקנה  (,2)31(, 1)31, 21 ,16, 10(, 2)7)ב(, 5, 2עיפים ס .ב

 1976 –התשל״ו 

מס ערך מוסף, לתקנות  20ב', תקנה 137, 67, 47, 46, 45’, א43, 41, 38, 29, 28סעיפים  .ג

 1976-ם(, התשל״ו וף )רישוסמ ךא לתקנות מס ער15ותקנה  1976 -התשל״ו 
 
 

 :ביבליוגרפיה

 ספרות:

 2017ושי אהרונוביץ, מיסוי מקרקעין הלכה למעשה, אבי גורמן 

 2002א.נמדר, מיסוי במקרקעין, הוצאת חושן למשפט, 

 א.נמדר מס ערך מוסף, הוצאת חושן למשפט

  2010מ.כהן, אוגדן חישובי מס במקרקעין, 

  2010, הוצאת רונן, 4אמנון רפאל, דיני מס הכנסה, מהדורה 

 סרוסיעו״ד ירדנה  -מיסוי דירת מגורים 
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 43מתוך  31עמוד   

 חוקים: 

 1963-חוק מיסוי מקרקעין)שבח,מכירה,ורכישה(, תשכ״ג 

 1961 -פקודת מס הכנסה)נוסח חדש(, התשכ״א 

 . 1975-חוק מס ערך מוסף התשל״ו 

 

 תכנון ובניה (2

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) –שעות  40שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן
 : רב ברירה)בסמכות המועצה( סוג הבחינה

 ללא הערות ים והתקנותהחוק: )בסמכות המועצה( חומר עזר
 : הערות מיוחדות

 הנושאים התכנוניים  -ממליצה שנושאי הלימוד ילמדו על ידי שילוב של שני בעלי מקצוע  הוועדה
 יועברו על ידי אדריכל או מתכנן ערים ואילו הנושאים המשפטיים יועברו על ידי משפטן.

  קורס זה יכלול את כל לפיכך  בתכנון ובניה.קורס היש לבצע אבחנה ברורה בין הקורס בדינים לבין
למעט הנושאים שיפורטו במפורש בקורס בדינים )ההיבטים  ,חוק התכנון והבניההנושאים שב

 ( והפקעות(.197איחוד וחלוקה, היטל השבחה, פיצויים בגין ירידת ערך )סעיף  -המעשיים לשמאים 

  מועצת שמאי המקרקעין רשאית להוסיף תקנות התכנון והבניה, מעבר לרשימת התקנות
 המפורטת למטה.

 :נושאי הבחינה

 עיוני .1
 

 הליכי תכנון: .א

תנועה ותחבורה,  היבטי תכנון רב תחומיים: פיזיים, חברתיים כלכליים וסביבתיים )שימושי קרקע,
 היבטים דמוגרפיים, חברתיים, כלכליים תשתיות הנדסיות ברמות השונות מקומיות, אזוריות וארציות,

 וביטחוניים(

 זוי ומודלים(כלי עזר ומתודות תכנוניות בהליכי תכנון )שיטות חי

 וניות, ואסטרטגיות ליישום התכנוןקביעת יעדים, מטרות, חלופות תכנ

שיקולי סביבה, תכנון  נת תכניות בכל רמות המדרג,שיקולי תכנון: שיקולים כלכליים ושמאיים בהכ
  וקניין

 שיתוף הציבור בהליכי התכנון 
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 התכנון הסטטוטורי .ב

מסגרת, מבנה ותחולה  - סעיפי החוק והתוספות לחוק)כל  1965 -חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -
(, מטרה ויעדים, השפעה והזיקה לרגולציה )למעט הנושאים המפורטים במפורש בקורס בדינים(

 תכנונית.

  התקנות לחוק: -

  1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

 2016 -תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו

 1983-תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"ג

 1992-תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(, תשנ"ב

   2002-תקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית(, תשס"ב

     1967-תקנות התכנון והבניה )עבודה ושימוש הטעונים היתר(, תשכ"ז

   2014-ון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"דתקנות התכנ

 2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו

 . 1996-עדות ערר( התשנ"וותקנות התכנון והבניה: )סדרי הדין בו

 פקודת בניין ערים ותיקונים עיקריים לחוק -כרונולוגיה התפתחות החוק  -

 ניהק התכנון והבביסודו של חו המשפטייםהעקרונות  -

 חוק התכנון והבניה וזיקתו לחוקים אחרים -

 1964-חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, תשכ"ד -
 

 בלימוד סעיפי החוק יינתן דגש על: .ג

מוסדות התכנון, לרבות ועדות המשנה וועדות הערר, ומדרג   מבנה וסמכויות,היררכיה תכנונית:  
 המשפטי החל על הרגולציה התכנוניתהמשטר  ,התכניות לסוגיהן )המסגרת הסטטוטורית(

 גופים ורשויות הפועלים על פי חוק התכנון והבניה

      לרבות נספחים ותכניות שאינן סטטוטוריות                                                                                         ת ברמה הארצית, המחוזית והמקומית,סוגי התכניו

, הפקדת תכנית, הגשת תכנית ,78ו 77הסטטוטורי:  הודעה על הכנת תכנית, סעיפים הליכי התכנון 
 ור בהליך הסטטוטורימעורבות הציב-"התנגדויות" בהליכי האישור

  הקלות ושימושים חורגים היתרי בניה:  היתרי בניה,-רישוי

 , במסגרת הליכי התכנון )בקורס זה לא יושם דגש על טבלאות איזון(וחלוקה איחודהשימוש ב

)בקורס זה לא יושם דגש על הפן  השימוש בהפרשות לצורכי ציבור והפקעות, במסגרת הליכי התכנון
 (1943השמאי בהליכי ההפקעה, ולכן לא יכלול את הוראות פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 

 פיקוח, אכיפה ועונשין
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 היכרות עם תכניות המתאר הארציות לפי חשיבותן לעבודת השמאי.

 רשימת תקנות בסיסיות עליהן המועצה תוסיף במידת הצורך:

 ויישומי מעשי  -חלק שני  .2

 במידע  השימושואיסוף נתוני תכנון ותכנון סטטוטורי 

 תחומים הבאים:מעשי בהסטודנט יידרש להפגין ידע 

 הליכי התכנון

קריאת מסמכי תכנית, מפות לצרכי רישום, מפות גוש, מפות מצביות, מפות טופוגרפיות, תכניות הגשה 
 להיתרי בניה, חזיתות וחתכים

 יםסטטוטורי ים,מנח-ים, מקצועייםתכנוניים: מחייבנורמות ותקנים 

 חישובי זכויות בניה בתכניות ובהיתרים

 יעודי קרקע ושימושיםי

 שימושים חורגים והקלות

 

 היבטים משפטיים בעבודת שמאי מקרקעין -דינים א'  (3

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) –שעות  40שעות לימוד מומלצות: 
 שעות שלוש: )בסמכות המועצה( משך המבחן
 ושאלות פתוחות: רב ברירה )בסמכות המועצה( סוג הבחינה

ללא חומר עזר, למעט חומר עזר שיצורף על ידי המועצה לצורך שאלה : )בסמכות המועצה( חומר עזר
 ספציפית 

את החוקים המהווים את ליבת העשייה השמאית ולכן המבחן יערך עם  קהמטרה  שהשמאי יכיר לעומ)
לצורך פתרון שאלות ספציפיות, בהם קיימים נתונים שאין חובה לזכור בע"פ חומר סגור. עם זאת, 

)לדוגמא: אחוזי התשלומים לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל( יצורף חומר רלוונטי לפתירת 
 . (הבחינה

 : הערות מיוחדות

 חודשים לפני הבחינה( בפסקי דין  של  6הנבחנים ידרשו לגלות בקיאות )עד   - פסקי דין רלוונטיים

 .בית המשפט העליון ובפסקי דין של בתי משפט המחוזיים, ביושבם כבתי משפט לעניינים מנהליים

 המועצה תהיה רשאית לעדכן את רשימת החוקים. 

  

http://shuma.justice.gov.il/


  
 משרד המשפטים – מדינת ישראל

 לשכת מנהל האגף –אגף שומת מקרקעין 
 

 

 
 02-6467704פקס   02-6209420טל'   94340בנין כלל  מיקוד   97ירושלים, רחוב יפו 

.justice.gov.ilShumahttp:// 
 

 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! - 'כל זכות'כחלק מהשירות שניתן לך אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 

 

 43מתוך  34עמוד   

 :נושאי הבחינה

 דיני קניין : .1

 (2011)כולל תקנות ניהול ורישום  1969 -חוק המקרקעין, התשכ״ט  .א

  1972 -)נוסח משולב( התשל״ב  חוק הגנת הדייר .ב

  1969 -פקודת הסדר זכויות במקרקעין)נוסח חדש( התשכ״ט  .ג

 חוק יסוד: מקרקעי ישראל .ד

  1960 -חוק מקרקעי ישראל, התש״ך  .ה

 1960 -חוק רשות מקרקעי ישראל, התש״ך  .ו

  במגזר העירוני ובמגזר החקלאי)להלן רמ"י(  החלטות מועצת מקרקעי ישראל .ז
)לדוגמא: החלטות שעניינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים לרמ"י, דמי 

הליך השגה על שומת מקרקעין, , הסכמה, דמי היתר, דמי חכירה, דמי היוון, דמי רכישה( 
 , סוגי החוזים עם רמ"ילרבות נוהלי רשות מקרקעי ישראל הקשורים בנ"ל

  1968-המכר, התשכ״ח  חוק .ח

 1973 -)דירות(, התשל״ג  חוק המכר .ט

 1974)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל״ה  חוק המכר .י

 2006-חוק פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(, תשס"ו .יא
 

 איחוד וחלוקה .2

 (128 - 120 )סעיפים 1965-, תשכ"החוק התכנון והבניה .א

 2009-וחלוקה(, תשס"טתקנות התכנון והבניה )איחוד  .ב

 

 ושלביה(: פקעה )לרבות, תנאי ההפקעהדיני ה .3

 1943)רכישה לצרכי ציבור(,  פקודת הקרקעות .א

ההשגות ובבקשה למינוי שמאי  ועדת)רכישה לצרכי ציבור( סדרי הדין ב תקנות הקרקעות .ב
 מכריע.

 (196 - 188)סעיפים  1965-, תשכ"החוק התכנון והבניה .ג

 . 1964 -חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור , התשכ״ד  .ד

 .1943פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(,  .ה

 .1951 -חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(, התשי״א  .ו

 . 1994 -חוק כביש ארצי לישראל, התשנ״ה  .ז

ס הציבורי וההגנה על זכות הקניין האיזון בין האינטר -היבטים של המשפט המינהלי  -הפקעות  .ח
הפרטי, צמצום פגיעת ההפקעה)קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי 

 לא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה(הרשות, החזרת קרקע ש
 

 פיצויים .4

 (ב.202 – 197)סעיפים  1965-, תשכ"החוק התכנון והבניה .א
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 היטל השבחה .5
 א והתוספת השלישית לחוק(196ף )סעי 1965-, תשכ"החוק התכנון והבניה

 

 דיני שמאות: .6

 תקנות שמכוחוהו,  2001 -חוק שמאי מקרקעין, התשס״א  .א

 -תקנות התכנון והבניה )סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ( תשס״ט  .ב

2008. 

דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי תקנות פינוי ובינוי )פיצויים( )מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי  .ג
 2012-ובינוי(, תשע"ב

 –)סדר דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ( תשס״ט  תקנות התכנון והבניה .ד

2008 
 

 

 הסביבה המשפטית בעבודת שמאי מקרקעין –דינים ב'  (4

 (שיעורים 13סמסטר אחד ) –שעות  40שעות לימוד מומלצות: 
 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן

 סוג הבחינה )בסמכות המועצה(: רב ברירה
 חומר עזר: החוקים ללא הערות 

 

 : הערות מיוחדות

 חודשים לפני הבחינה( בפסקי דין  של  6הנבחנים ידרשו לגלות בקיאות )עד   - פסקי דין רלוונטיים

 ים.י, המועצה תפרסם את פסקי הדין הרלוונטבית המשפט העליון

 .המועצה תהיה רשאית לעדכן את רשימת החוקים 

 

 :נושאי הבחינה

 דיני קניין : .1

 1967-חוק המשכון, התשכ״ז .א

 1971 -חוק השכירות והשאילה, התשל״א  .ב

 1981 -חוק מקרקעי ציבור)פינוי קרקע( ־ התשמ״א  .ג

 וגישור:בוררות דיני  .2

כהונת הבורר, פסק הבורר, , הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום 1968 -חוק הבוררות , התשכ״ח  .א
 אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט.

 ההליך, תנאיו ותוקפו. -גישור  .ב

( שמאי, מעריך, שמאי מכריע, בורר, 202, 198)סעיפים  1965 -חוק התכנון והבניה, תשכ״ה .ג
 מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף קביעתם.
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 ד׳ 79ג׳,  79ב׳,  79א׳,  79, סעיפים 1984 -חוק בתי המשפט)נוסח משולב(, התשמ״ד  .ד

 )מומחים( 93 - 87 תפרק י"ד תקנו, 2018-תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ח   .ה

 –)סדר דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ( תשס״ט  תקנות התכנון והבניה .ו

2008 

ציבור ( ) סדרי דין בוועדת השגות ובבקשה למינוי שמאי תקנות הקרקעות)רכישה לצרכי  .ז
 2011-תשע"א  מכריע(

 :אחריםים נדי .3

, 1966חוק תכנון ערים כפרים ובנינים לשנת )דיני התכנון והבניה ביהודה ושומרון עקרונות  .א
 (חוקים וצווים מכוח תחיקת הבטחון ועל פי סמכות המפקד הצבאי בנושאי תכנון שונים

, , סוגי חברות, האישיות המשפטית הנפרדת, תזכיר ותקנות 1999 -חוק החברות, התשנ״ט  .ב
ס הון על ידי חברה המניה, סוגי המניות, אסיפת כלליות, סוגי החלטות האסיפה הכללית, גיו

 ציבורית תשקיף

 , שעבודים, כינוסים ופירוקים1983 -פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ״ג  .ג

הבחנה בינה לבין חברה, מהי? , שותפות 1975 -יות )נוסח חדש( התשל״ה ופקודת השותפ .ד
המתקשרים עמם, מהי שותפות  היחסים בין השותפים בינם לבין עצמם, היחסים בין אנשים

 ?לתבמוג

, ירושה על פי צוואה, ירושה על פי דין, צו ירושה וצו קיום 1965 -חוק הירושה, התשכ״ה  .ה
ותיו וחובותיו, עסקאות במקרקעין הדורשות אישור בית משפט, סמכוי -צוואה, מנהל עיזבון 

 חלוקת העיזבון בידי מנהל העיזבון

 בשל פגם חוזה, ביטול חוזה כריתת וקיבול, , הצעה 1973 -חוק החוזים )חלק כללי(, התשל״ג  .ו
 בכריתתו

 -חוזה  תרופות הנפגע בשל הפרת ,1970 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל״א  .ז
 ופיצויים ביטול אכיפה,

במקרקעין, חישוב , התיישנות מהי, תקופת ההתיישנות  1958 -חוק ההתיישנות, התשי״ח  .ח
 תקופת ההתיישנות

 א׳ 10, סעיף  1971 -חוק המיטלטלין, התשל״א  .ט

 1969 -חוק המחאת חיובים , התשכ״ט  .י

 1965 -חוק השליחות, התשכ״ה .יא

 1979 -חוק הנאמנות, התשל״ט .יב

 1950 -ים, התש״י חוק נכסי נפקד .יג

 1950 -חוק רשות הפיתוח )העברת נכסים(, התש״י .יד

 1998 -חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח  .טו

 1965 -חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ״ה  .טז

 1978 -חוק העתיקות, התשל״ח  .יז

 ג׳, ה׳-א׳ )נוסח חדש(, פרקים פקודת הנזיקין .יח
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 פרקטיקום (5
 קורס שנתי  –שעות  80שעות לימוד מומלצות: 

 שלוש שעות: )בסמכות המועצה( משך המבחן
 ושאלות פתוחות : רב ברירה)בסמכות המועצה( סוג הבחינה

 
 :נושאי הבחינה

כמו רגרסיה  מקרקעין לשמאי)על הנבחן להכיר גם פונקציות שימושיות אקסל שימוש בתוכנת  .א
 (מקרקעין בשמאותיות אלה בפונקצלינארית ולוגריתמית, והשימושים 

לשמאי מקרקעין )אתר מרכז מיפוי ישראל, המהווים כלי עבודה  באתרי אינטרנטשימוש מעשי  .ב

בתחום  , מאגרי מידעבאתרים שונים )כמו ועדות מקומיות((   GISמערכות מידע גיאוגרפי ) שימושי
, מאגרי מידע בענין עסקאות במקרקעין )אתר רשות המסים, אתר הנדל"ן הממשלתי, הנדל"ן

החלטות בהשגה ראשונה  –של השמאי הממשלתי   GISאתר ה מדל"ן, החלטות שמאים מכריעים, 

, אתר מועצת שמאי המקרקעין, אתר השמאי הממשלתי, אתר לשכת וכדו'( IFRS, שומות ושניה
 (עודו נבואתר , השמאים

 ניתוח נתוני שווי ממאגרי המידע .ג

 , מהותו ושימושיואפס דו"חהיכרות עם  .ד

 מהותו ושימושיו ,21תקן היכרות עם  .ה

 7, 6, 5, 4, 1התקינה השמאית פרקים  –הפירוט המזערי הנדרש בשומות מקרקעין ותוכן הפרקים  .ו
ביחס  וגם על הקשר בין פרקי חוות הדעתכל פרק ופרק )הנבחן יבחן גם על רמת הניסוח של 

 למטרתה(

במסגרת הקורס הסטודנט יידרש לבצע עבודה מחקרית אחת )ברמה של עבודה סמינריונית בתואר  .ז
 (, הנבחן יבחן גם על רמת הניסוחראשון

 במסגרת הקורס הסטודנט יוכשר להציג טיעונים בעל פה .ח
 

 

 אנגלית מקצועית (6

הבחינה באנגלית תשקף יכולות בקריאת ספרות מקצועית רלוונטית לשמאי וניהול שיח מקצועי  .א

  זר(. עמית)מול לקוח או מול 

 במינוחם באנגלית.מענף הנדל"ן מושגים מקצועיים הנבחן יידרש להכיר  .ב

 " של טקסט מקצועי.unseenעל קטע "רב ברירה שאלות   :סוג הבחינה .ג

 שעתיים וחצי: )בסמכות המועצה( משך הבחינה .ד
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 43מתוך  38עמוד   

 בחינות סופיות

 בחינה סופית א': מבוא לתורת השמאות

   קורס שנתי –שעות  80שעות לימוד מומלצות: 

  שעות ארבע: )בסמכות המועצה( משך המבחן

  : רב ברירה ושאלות פתוחות)בסמכות המועצה( סוג הבחינה

 ללא חומר עזר

 נושאי הבחינה:

 בשמאות המקרקעיןמושגי יסוד   .א

 :)רשימה לא סגורה( כגון ,וכן מושגים נוספים ,מושגי יסוד מהבחינות המוקדמות

 
 גורמי השווי

 דייר מוגן

 הכנסה תפעולית
העקרונות לשיקולי שווי מקרקעין 

 )עקרונות אוניברסליים(
 השבחת חסר

 השבחת יתר

 זכויות חוכר

 זכויות מחכיר

 זכות הבעלות

 חברה משכנת

 יחידה אקוויוולנטית

 יתרון כלכלי לשוכר/למשכיר

 ישראלית, שקל ישן, שקל חדשלירה 

 מאפייני שוק המקרקעין

 מוניטין
מושגי יסוד בהחלטות מועצת מקרקעי 

 ישראל
 מחיר

 מס ערך מוסף
שווי למטרות  -סוגים שונים של שווי 

 שונות
 עלות תחליף

 עלות תעתיק

 (going concernעסק חי )
 עסקת אחוזים )קומבינציה(

 פחתים לסוגיהם

 מוכר מיוחד קונה מיוחד,

 קק"ל

 רווח תפעולי

 רשות הפיתוח

 שווי בשימוש

 שווי שוק

 שומת מקרקעין

 שוק מוגבל

 שטח דירה

 שטח משלים ונשלם

 שימוש ביניים

 שימוש חורג

 שימוש מיטבי

 שיעור היוון כולל

 שיעור תשואה
שמאי מקרקעין ותפקידיו בשוק 

 המקרקעין
 תכונות היסוד של המקרקעין
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 איפיון וסיווג מקרקעין .ב

 החוק, סיווג חקלאי, סיווג לפי יעוד ושימוש וכדו' לפי סיווג

 בישראלנדל"נית -ההיסטוריה השמאית .ג

מרכזיים שהשפיעו עליו מאז קום המדינה ועד היום )כגון  םהתפתחות ענף הנדל"ן בארץ ואירועי

מואצת בשנות החמישים, המיתון בשנות השישים והטלת מס שבח, הגאות לאחר הכלכלית ההצמיחה 

, היפר אינפלציה 1973, סטגפלציה לאחר 1967, המעמד המשפטי של קרקעות שונות שנוצרו לאחר 1967

-שקל חדש, שינויים דמוגרפיים, משברים כלכליים בשנות הולשקל לבשנות השמונים, המעבר בין לירה 

 וכו'(מגמות ואירועים מרכזיים בשנים האחרונות  2000

 היכרות כללית עם השחקנים העיקריים בענף השמאות ובשוק המקרקעין בישראל .ד

רשות מקרקעי ישראל )לשעבר מינהל מקרקעי ישראל(, מועצת מקרקעי ישראל, השמאי הממשלתי 

אגף שומת מקרקעין, מועצת שמאי המקרקעין, לשכת שמאי המקרקעין, עמידר, רשות והראשי 

לתקינה  הוועדההמיסים, מוסדות התכנון וועדות ערר, שמאי מייעץ, שמאי מכריע, ועדת השגות, 

, שמאית, רשות הפיתוח, קק"ל, הימנותא, עמידר, אפוטרופוס כללי, מחלקות נכסים ברשויות מקומיות

 תיבי ישראל וכו'.נת"ע, מע"צ, נ

 התקינה השמאית .ה

 לתקינה שמאית במשרד המשפטים הוועדההכרת מערכת התקינה שאושרה על ידי 

 הקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי .ו

 מאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטיםהכרת הקווים של הש

 גישת ההשוואה .ז

 תהליך ההסקה בגישת ההשוואה

 הגישה, הנכסים שאליה היא מתאימה יתרונותיה וחסרונותיה של

 גישת השווי הפיזי .ח

 תהליך ההסקה בגישת השווי הפיזי

 הגישה, הנכסים שאליה היא מתאימה יתרונותיה וחסרונותיה של

 וון ההכנסותיגישת ה .ט

 וון ההכנסותיתהליך ההסקה בגישת ה

 הגישה, הנכסים שאליה היא מתאימה יתרונותיה וחסרונותיה של
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 תורת התועלת .י

התועלת והתנהגות כלכלית. עודף הצרכן ועודף היצרן. שיקולי תורת התועלת בהחלטת הפרט  גישת

 בין פרט אוהב סיכון לשונא סיכון להרכבת תיק השקעות. מרכיב התשואה מול מרכיב הסיכון. ההבדל

 תהליך השומה .יא

 הגדרת מטרת השומה וההבדלים הנגזרים ממטרות שונות

 והתקינה עפ"י תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(הסעיפים הכלולים בשומת מקרקעין 

 תהליך העבודה השמאית )איסוף, עיבוד, עריכת דו"ח(

 שיטות וכלי עזר כמותיים בענף שמאות המקרקעין .יב

 רשות השמאי ולמקורותיו המקצועייםהכלים הכמותיים שעומדים ל עםהכרות כללית 

להערכת תועלות  שיטת ההערכה המותנית  ,שיטת הרגרסיה ,לדוגמה: מודל המחירים ההדונים

מאגר מחקרים וסקרים של אגף שומת מקרקעין, , מחקרי דלפי בתחום שמאות המקרקעין, סביבתיות

נתוני עסקאות של רשות המיסים, מאגרי מידע ממשלתיים אחרים הזמינים לשימושו של השמאי, מסדי 

 GIS –נתונים גאוגרפיים 

 

 בליוגרפיה:יב

 , מועצת שמאי המקרקעיןלתקינה שמאית הוועדהשמאיים של התקנים ה

 מנחים של השמאי הממשלתי הראשיהקווים ה

 מבוא לשמאות מקרקעין / מנחם מלוכנא

 מיקרו כלכלה. הוצאת עמיחי –מבוא לכלכלה  –יצחק אורון, נילי מרק וגליה עופר 

 האוניברסיטה הפתוחה –כלכלת ישראל 

פרק: השקעות בתנאי אי וודאות, הוצאת  –יסודות המימון  –רוני פרופ' אלי אלומור ורו"ח אתי ש

 דיונון

The appraisal of real estate  שלAmerican institute of real appraisers 

  2000לוני, הוצאת אוריאן, תש"ס, ", ירמי אבישראל מקרקעין שמאות"

2013, by Appraisal Institute (Author) u.s.a  - The Appraisal of Real Estate, 14th Edition" " 

 השמאות: עקרונות, גישות ותהליכים בשמאות מקרקעין / בועז ברזילי תורת 

 , מישל אשור2014מבוא לתורת השמאות סמסטר חורף 

http://shuma.justice.gov.il/
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 43מתוך  41עמוד   

 -http://www.shamy

%nadlan.co.il/uploads/%D7%9E%D7%A8%D7%A5_2014_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7

D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90_%90

D7%95%D7%AA.pdf% 

אתר של , אתר של אגף שומת מקרקעין, של מועצת שמאי מקרקעין בישראלאתר  :אתרים נבחרים

 אתר של רשות מקרקעי ישראל, לשכת שמאי מקרקעין בישראל

 : "כלכלת ישראל"ערכים בויקפדיה

 

 גישות ושיקולים בהערכת שווי מקרקעין': בבחינה סופית   

 קורס שנתי –שעות  80שעות לימוד מומלצות: 

 שעותחמש : )בסמכות המועצה( משך המבחן

 : )בסמכות המועצה( סוג הבחינה

 שאלות רב ברירה 16, שעות 2.5 - 48% חלק ראשון )סגור(

  שאלות בחירה 2מתוכן  ,שאלות פתוחות 3שעות,  2.5 - 52%חלק שני )פתוח( 

המבחן יערך בחומר סגור או בחומר פתוח מוגבל )קלסר חומרים  :)בסמכות המועצה( חומר עזר

 שיסופק על ידי המועצה עם תחילת המבחן ויוחזר מיד לאחר סיומו. רלוונטיים(

 

  :הבחינה נושאי

הבחינות המוקדמות והבחינה במבוא לתורת השמאות לגלות ידע והבנה בנושאי הנבחנים נדרשים 

נדרשת ידיעת העקרונות והשימוש הנכון והמושכל בנתונים הנדרשים  .ויישומם בפתרון שאלות הבחינה

 לקביעה השמאית.

 

  :עקרונות ושיקולים במטרות השומה השונות .א

הקצאה ואיזון; ליווי אמדן שווי שוק; בטוחות לאשראי; הנפקת מניות ואג"ח; הערכת חברות; לוחות 

לסוגיהן; נושאי חכירה; נושאי ביטוח שונים; הפקעות על פי חוקי ההפקעה  פיננסי; עסקות קומבינציה

מיסוי  ביתור שטחים; הערכת נזקי הפקעה )לרבות התקרבות דרך למקרקעין וכל נזק אחר(; השונים;

, וכן לעסקים ולמוניטין; פגיעה לפי חוקי המיסוי השונים; קביעת פיצויי פינוי לכל סוגי המקרקעין

לחוק התכנון והבניה; היטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק  200-ו 197במקרקעין לפי סעיפים 

)למטרות השומה  רשות מקרקעי ישראלהתחדשות עירונית;  התכנון והבניה; פירוק שיתוף במקרקעין;

 השמאית; שומות לפי התקינה ;םדמי שכירות ראויי ;השונות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל(

 ;IFRS -החשבונאית  שומות לפי התקינה
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 מה ההשלכה של מטרת השומה על הקביעה השמאית הנדרשת., בין השאר, לדעת הנבחן ידרש

 

               עקרונות ושיקולים בשומות לפי אפיון וסיווג  המקרקעין:                                                                           .ב

קרקע פנויה; שטחים ) תקנות ועל פי הדיןבעקרונות ושיקולים ביחס לסוגי המקרקעין כהגדרתם בחוק, 

לתקינה  (, בהתאם לפסיקה, בלא זכויות בניה נכסים מניבים וכיו"במבונים; זכויות בניה; שטחים 

 ;השמאית ולקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי

  :במקרקעין הקנייניות הזכויות סוגיעקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי  .ג

על פי החוק ועל פי הדין )חוק המקרקעין, חוק  ,במקרקעיןהקנייניות עקרונות ושיקולים ביחס לזכויות 

החלטות מועצת מקרקעי ישראל, נהלי רשות מינהל מקרקעי ישראל וכיוצ"ב(, בהתאם  ,הגנת הדייר

 בקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי;בתקינה השמאית ולעקרונות שנקבעו בפסיקה, 

 :התכנוניות החלות על המקרקעיןעקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי המגבלות  .ד

בהתאם לאור המגבלות התכנוניות החלות על המקרקעין, עקרונות ושיקולים המשפיעים על השווי 

לרבות  - מגבלות תכנוניות)לפסיקה, לתקינה השמאית ולקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי; 

 ;(והשימושים במקרקעין וכן קרקעות ספקולטיביות יםהיעוד

 

 יישומים בשומת מקרקעין': גבחינה סופית   

 שעות 40שעות לימוד מומלצות: 

 שש שעות וחצי: (בסמכות המועצה) משך המבחן

 : )בסמכות המועצה( סוג הבחינה

שאלות פתוחות וסגורות בהם יידרש הנבחן לנתח מספר מקרים שיבחנו לעומק ברמה  –חלק ראשון 

 התיאורטית והמעשית.

 לנכס שפרטיו ימסרו בבחינה שמאיתכתיבת חוות דעת 

 )חצי שעה( מהחלק הראשוןאת חוות דעתו בע"פ הנבחן יציג  - (בע"פחלק שני )

 יערך בחומר סגור או בחומר פתוח מוגבל )קלסר חומרים רלוונטיים(חלק הראשון ה - חומר עזר

 שיסופק על ידי המועצה עם תחילת המבחן ויוחזר מיד לאחר סיומו.

 הנבחן ישתמש בתוצרי החלק הראשון.בחלק השני 

 

  :הבחינה נושאי

 הנבחן ידרש ליישם את כל שלמד בכל המבחנים הקודמים, ובכלל זה:

  הערכת כל הייעודים והשימושים במקרקעין; .א

  הערכת כל סוגי הזכויות במקרקעין; .ב

 ; הערכה לכל מטרות השומה .ג
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ידיעת מחירים ועלויות בניה לכל סוגי ניתוח עסקאות ומחירים, תנודות מחירים,  –מחירי מקרקעין  .ד

  המבנים והפיתוח;

  מיסוי מקרקעין; .ה

 מקרקעי ישראל; קרקעות המנוהלות על ידי רשותהערכת  .ו

 השונים;ם לסוגיהם הערכת מקרקעין חקלאיי .ז

הערכת מקרקעין לענין חוק התכנון והבניה )היטל השבחה, פגיעה במקרקעין, הפקעות, איחוד וחלוקה  .ח

  וכל נושא אחר(;

 ; פקעותה .ט

 פינויים; .י

 התחדשות עירונית; .יא

 ;השמאי ובנושאים הקשורים למקרקעיןפסיקה בנושאים הקשורים לעבודת  .יב

 

 

 

 חברי הצוות:

 

 

______ (- )_________ _____ (- )_______ ______ (- )_______  (_______- )__________ 

  שמאי מקרקעיןיעקב הלוי,  פרופסור אסף יעקב פרופסור יוסי דויטש אוהד עיני

  חבר מועצת שמאי המקרקעין  השמאי הממשלתי הראשי
 

 

 

 

 

 

 

 העתקים: 

  עו"ד אמי פלמור, המנהלת הכללית, משרד המשפטים
   רבי, מנהלת היחידות המקצועיותגב' קרן 
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