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מטרת הקורס :להקנות כלים תאורטיים ויישומיים להערכת שווי זכויות במקרקעין מסוגים שונים
ולמטרות שונות ,תוך הכרת מקצוע שמאות המקרקעין ,מבנה השומה ועבודת השמאי.
בחלק התיאורטי של הקורס נכיר את שוק המקרקעין ,הגדרות וסוגי שווי .נלמד עקרונות יסוד ,גישות
להערכת שווי והרחבה ומבט ביקורתי על גישות אלה .בחלק היישומי של הקורס ,העקרונות ,הגישות
המתאימות ,כמו גם החקיקה והפסיקה המנחה ,ייושמו להערכת שווי זכויות בנכסי מקרקעין שונים
ולמטרות שונות .כן נעסוק בהערכת שווי זכויות שאינן זכויות בעלות מלאה.
הקרס כולל הרצאות המשלבות לימוד ויישום העקרונות והגישות המתאימות והבסיס החוקי להערכת
שווי זכויות בנכסי מקרקעין .במהלך ההרצאות ישולבו תרגול ,דוגמאות מעשיות ,המחשת יישום כלים
אקדמיים והצגת מקרי בוחן על ידי הסטודנטים.
מטלות הקורס :הגשת תרגילי ביית ,הצגת מקרה בוחן ומבחן סופי.
ציון
תרגילי ביית

10%

הצגת מקרה בוחן )בקבוצות(

10%

מבחן סופי

80%

נוכחות
הנוכחות בשעורים הינה חובה בהתאם לכללי החוג
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מערך השעורים
שעורים  1-2תאוריה ,עקרונות יסוד וגישות בהערכת שווי
שוק המקרקעין ,שווי ושמאי המקרקעין
שוק המקרקעין – תכונות מיוחדות )הדוגמא של שוק הדיור(
שווי – הגדרות ,סוגי שווי
עקרונות יסוד בהערכת שווי
שמאות מקרקעין – המקצוע )חוקים ותקינה שמאית( ,עבודת השמאי ,מבנה ותהליך השומה

גישות מקובלות להערכת שווי בשמאות מקרקעין ומבט ביקורתי עליהן
 גישת ההשוואה מודל המחירים ההדוני – הערכת משקלם של מאפייני הנכס השונים על שוויו גישת העלות )גישת השווי השיורי( השימוש המיטבי /השימוש הטוב והיעיל. הנחה אלטרנטיבית להנחת "קוצר הראייה" והשלכותיה בבחינת השימוש המיטבי לנכס. גישת היוון ההכנסות תוחלת חיים וחישובי ערך נוכחי שיטות להערכת שווי נדל"ןHoskold, Ring : -מודל אופציות ריאליות – מבט ביקורתי על עקרון הערך הנוכחי שבבסיס גישת היוון ההכנסות

שעורים  3-4נכסים ביעודים/שימושים שונים וגישות ההערכה המתאימות
נכסים בנויים ביעוד/שימוש ציבורי ,משרדים ,מסחר ,תעשייה
עסק חי – בתי מלון ,תחנות תדלוק
מגורים – דירות מגורים ,בתי מגורים ; קרקע  -זכויות בניה
קרקע חקלאית ספקולטיבית
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שעורים  5-8מטרות שומה שונות ; חבילת הזכויות
מטרות שומה שונות
היטל השבחה )התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה(1965-
איחוד וחלוקה מחדש )חוק התכנון והבניה ,פרק ג' ,סימן ז'(
ירידת ערך )חוק התכנון והבניה ,פרק ט' פיצויים ,סעיף (197
פיצויי הפקעה )חוק התכנון והבניה ,פרק ח' – הפקעות; פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.(1943 ,
עסקאות קומבינציה ,אומדן רווחיות פרויקט )דו"ח אפס( ,שומות למטרת בטוחה לאשראי

חבילת הזכויות  -הערכת זכויות שאינן זכויות בעלות מלאה
נכסים התפוסים על ידי דיירים מוגנים.
רשות מקרקעי ישראל  -עירוני
רשות מקרקעי ישראל  -חקלאי

שעור  – 9שעור חזרה
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