
65מס'גיליוןתשפ"אבתמוזכ"טשישי,יום12.70.90

המדריך
למשקיע
להתגלותיכולהאךנאה,תשואהלהניביכולהבנדל"ןהשקעה
הנדל"ן""ידיעותלמשחק?להיכנסחושביםכושלתכעסקה
למימפורטחובהמדריךומגישמהענף,מומחיםקיבץ
חודיאוריבתחוםהראשוניםצעדיהםאתשעושים

עמוד 1



9bחנחהלהשקעהכליהאוח

המדריך
להשקיע
המתחיל
בהשקעהמתענייניםרבי?מסחרינכסאומגרשהנייד;"עלדירהאושנייהידדירה

לסייע,נחלץהנדל"ן""ידיעותמתחילי?מאיפהמושגלה?איןאבלהנדל"ן,בשוק
לפניולעשותללמודלחקור,וכדאישצריךמהכלמהענףמומחי?בעזרתומציג

שדיאורישמחליטים

שבהממושכתתקופהאחרי

הכריזהישראלממשלת

הנדל"ןמשקיעיעלמלחמה
הרכי־מסאתוהעלתה

שה

$TS1$הרכישה$TS1$

$DN2$הרכישה$DN2$להשקעה,דירהלרכישתבעסקאות
הקודמתוהממשלההקורונהמגפתהביאו
המהלךהמקורית.לרמתוהמסלהורדת
במקביללשוק.המשקיעיםאתהשיבהזה
בק־תעלהכימסתמןשלאאפסית,ריבית

רוב,

$TS1$,בקרוב$TS1$

$DN2$,בקרוב$DN2$שנ־מבוטלים,לאכסףסכומילצד

חסכו

$TS1$שנחסכו$TS1$

$DN2$שנחסכו$DN2$אתמפניםהרחב,הציבורידיעל

הנדל"ן.לענףהמשקיעים
שעו־משהולאהיאבנדל"ןהשקעהאבל

שים

$TS1$שעושים$TS1$

$DN2$שעושים$DN2$גדולבתהוםמדובראחת.רגלעל

גםלהכירהמתחילהמשקיעועלומורכב,

הסיכויים.לצדהסיכוניםאת

שמתאיםהכיווןשזההחלטתםכבראם

ללמוד,לקרוא,שחובהזיכרולכם
לח־לאולעולםהשאלותכלאתלשאול

תום

$TS1$לחתום$TS1$

$DN2$לחתום$DN2$עללגמרישהבנתםלפניעסקהעל
השוניםהתרחישיםומהחותמיםאתםמה

לקרות.שעשויים
אתמעודדיםלאשאנחנולהגידחשוב

לאזהץ,בנדלרקולהשקיעלרוץכולם

אבלאפיקים,עודוישאחדלכלמתאים

וב־בחכמהזאתעשוהחליטושכברלמי

זהירות.

$TS1$.ובזהירות$TS1$

$DN2$.ובזהירות$DN2$

נכסלחפשמתהיליםשאתםלפנירגעאז

הכוללמקיף,מדריךלכםהכנולהשקעה,
לשאלותתשובותהאפשריים,הנתיביםאת

לעומתסיכוןשונות,השקעותמימון,על
חשובים.טיפיםכמהוגםסיכוי

ואשתה:תהנה
סתהילים?מאיפה

שבחרתםלפניועודהרקע,אתלהביןכדי

לה־מעונייניםאתםבנדל"ןתחוםבאיזה

שקיע,

$TS1$,להשקיע$TS1$

$DN2$,להשקיע$DN2$המוגהים,בעולםסדרלעשותיש

ומהבפניכםעומדותאפשרויותאילולהבין

עסקה,ביצועטרםולעשותלהכירחשוב
בשורהנעזרנוהמדריךבהכנתאחריה.ולא

בסופוכימהתחום,מקצועאנשישלארוכה

החלקבמסגרתבהתמחות.מדוברדבר,של
דנוס,באוהדנעזרנויותרוהכלליהראשון
המקר־שמאילשכת*דויוהנדל"ןמומחה

קעין

$TS1$המקרקעין$TS1$

$DN2$המקרקעין$DN2$בעליםדניאל,ובדנילשעבר,בישראל
מומחהויועץמרצהנדל"ן,מחקרימכוןשל

מני־לתרוםשהסכימוומשכנתאות,לנדל"ן

סיונם

$TS1$מניסיונם$TS1$

$DN2$מניסיונם$DN2$למעןסדרולהשליטהשניםרב
המתחיל.המשקיע
הג־הואבהשקעההראשוןהשלב

דרת

$TS1$הגדרת$TS1$

$DN2$הגדרת$DN2$,מש־דנוס:מבהירמטרות"

קיע

$TS1$משקיע"$TS1$

$DN2$משקיע"$DN2$לשאולחייבהדיורבשוק

מטרתמההכוללפניעצמו

מעונייןהואהאםהשקעתו.
בהצפתאוקבועההוניתבהכנסה

השקעההאםיחסית.קצרבזמןערך

לת־סיכוישלצידהגבוה,בסיכון
שואת

$TS1$לתשואת$TS1$
$DN2$לתשואת$DN2$השקעהאוגבוהה,הון
כןכמונמוך.סיכוןעםסולידית

האםעצמולשאולהמשקיעעל

הנראהבעתידלמזומניםיזדקק

כמהזה,לאילוץובהתאםלעין,

לטובתלשעבדיוכלהונומתוך

בנדל"ןהשקעהכילציין,חשובההשקעה.
מבוטלים,לאסכומיםכללבדרךדורשת
נו־חשובהשאלהזול.אינוהכניסהוכרטיס

ספת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$עדהיאלבדוקצריךהחדששהמשקיע
תזריםכמהועדהיצוניבמימוןייעזרכמה

ובאילוחובלשרתלויאפשרשלוהמזומנים

מהשלבלהביןלמשקיעחשובהיקפים.

לקרותעשוימהוגםלודרושמההראשון
תניבלאוהשקעתוישתבשו,הענייניםאם

לושתידרשהכסףזמינותאתאוהערךאת

החוב".אתלשרתכדי

שוששנייס:
שילשעצמיה1ןמישן,

ניסאוהד

המרכיביםכלאתכוללתמלאהתוכנית

מדוברהפתעות.בליהראשון,מהרגע

הל־כללבדרךשדורשבתהליך

וואה

$TS1$הלוואה$TS1$

$DN2$הלוואה$DN2$שאסורנלוותהוצאותוגם

מס־דניאלמהרשימה.למחוק

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$:שלרכישה"לפניומדגים
התקציבאתלגבשחשובדירה
ומשכנ־עצמימהוןשמורכב

תה.

$TS1$.ומשכנתה$TS1$

$DN2$.ומשכנתה$DN2$חשובהעצמיההוןבמסגרת

ההוצאותאתגםבחשבוןלקחת

מסכמוהאפשריות,הנוספות

חלהאםלבחוןשחובהרכישה,

שעשוימתווך,שכרעליכם,

ל־%2אחוזחציביןעללעמוד
הנכס,ממחירמע"מבתוספת
בדרךשגובהעו"ד,וגם
בתוספתאהוזכחציכלל
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חכמהלהשקעהכליםארגז

אתלרשימהלהכניסחשובכןכמומע"מ.
כרבעתעלהתיקפתיחתהמשכנתה:עלויות

כמהתעלהלנכסשמאותמההלוואה,אחוז
ביטוחים,רישום,אגרותוגםשקליםמאות
שקליםבאלפימדוברמשכנתאות.יועץ

להתייחסמבליזאתהמחיר.עלשנוספים
אורכישהלאחרנכסשיפוץשללאפשרות
מראש".עליהםידעתםלאאושכןתיקונים,
צריךהמועדף,הכיווןאתשבחרתםאחרי
המלרובהעסקה.אתמממניםאיךלראות
ובכלונזיל,זמיןהכסףכלאתאיןשקיעים
הנהדרךהואמינוףפעםלאבנדל"ןמקרה,
לפעול.כונה
משכנתה?כדאיבעצםלמה

העצמי,בהוןרקלהשתמש"אפשרדניאל:
אחדההשקעות.בהיקףמוגבליםתהיואזאבל

בנדל"ןההשקעותשלהבולטיםמהיתרונות
(אםדירהלרכושניתןהמינוףעקרוןזה
כהוןמהסכוםרבעעםרקיחידה)דירהזאת
למשל,משכנתה.%57עדולקבלהעצמי,
רקעליהולשלםשקלבמיליוןדירהלקנות
במסגרתקוניםאםהעצמי.מההוןמיליוןרבע
להגיעאפילואפשרלמשתכן','מחירתוכנית
שזהמכיווןהדירה,ממחירמימוןל־%09עד
לפיולאהדירהשלהרגילהשווילפינקבע
שהכולכמובןשרכשתם.המסובסדהמחיר
שבדרךלמשכנתה,החזריכולתשישבמידה
נטו".הפנויהמההכנסהשלישעדעומדכלל

עצמיהוןלגייסישאגב,להשקעה,לדירה
הנכס.משווי%05שליותר,גבוהבשיעור
לרכושיכוליםלאנזילעצמיהוןנטולי
דירה?
להשקיעשמעונייןלמיפעמים"הרבהדניאל:
דירה.בבעלותוישאבלנזיל,ראשוניהוןאין
ולהקייםהנכסאתלמשכןניתןכזהבמקרה
עםאחר".נכסלרכישתבכסףשימושעשות

גםכרוךכזהמהלךכילהדגישחשובזאת,
ולהתייעץדעתשיקוללהפעילוישבסיכון

זה.בנתיבלבחירההנוגעבכלמקצועאישעם
התייחסישראלבנקאלהבימיםכינציין,

נתיבכיעולהשממנהטיוטהופרסםלסוגיה
שאלה.בסימןנמצאדירהלרכישתלמימוןזה

לקראתבמתחםדירהרכישתמימוןהאם
רגילה?מעסקהשונהעירוניתהתחדשות
להתחדשותהמיועדבמתחםשנרכשתבדירה

כברמגלםהמחירפעםלאכוללת,עירונית
בהזוסוגיהעל(עודההשבחהפוטנציאלאת
לקחתצריךמשקיעזאת,עםהמדריך).משך

למיתייחסלאמהותיאחדשגורםבחשבון
הרכישהביוםהריאלילמחיראלאזה,חיר
בישראלהמקרקעיןשמאילשכתיו"רהבנק.

באזורשדירה"נכוןמסביר:מסילתיחיים
הבנאולםיותר,יקרהלהתחדשותהמיועד
לוקחיםתמידלאהמשכנתהמתןלצורךקים

שרוכשומשקיעהפוטנציאל,אתבחשבון
מעשהבנקלגלותיכולהשוק,במחירדירה
והואפחות,שקליםאלפיבמאותאותהריך

חייבמשקיעהעצמי.ההוןאתלהשליםיידרש
מראש".זאתלבדוק
מושכרות?שאינןדירותיש
למימון,ישירותקשורהלאהזאתהשאלה
ולכןההחזר,ליכולתהדוקקשרקשורהאך
מיישבעודזה.בשלבכברמאודרלוונטית
מתלהשכירו,ניתןשלאנכסשאיןשסבור
נוספות.בעלויותכרוךואףאפשרישזהברר
חדבשכונותמאודשכיחה"התופעהדניאל:

איןועודדיוריחידותאלפיכשבוניםשות,
הפריפריה.באזוריבעיקרתשתיות,הרבה
מהקמקבליםמשקיעיםשלגדולהכשמסה
הדירותאתיחדומוציאיםהמפתחותאתבלן
גדולהיצעמולאלביקושמעטישלהשכרה,
להפשמובילההמשכירים,ביןתחרותלצד

ריקות.שעומדותולדירותהדירהשכרחתת
שנים.מפניהומזהירהתופעהאתמכיראני
בעיזרעאלברובעגת,בקרייתהייתההיא
מקריםשנראהצופהאניבחריש.וגםפולה
בשכונותדירותכשרוכשיבקרוב,רבים
לההמתכנניםהרחוקה,בפריפריהחדשות
וייאלצוביקושלהןשאיןיגלואותן,שכיר
דמיועלויותהמשכנתההחזריאתלספוג

מראשלבחוןחשובלפיכךוהארנונה.הניהול
גםולהתכונןהרכישהלפניהשכונהמצבאת
כזה".למצב

שלישית:תחנה
ההשקעהנתיבבחירת

והחלטהתקציבמסגרתאתשהבנתםאחרי
לבחוןהזמןהגיעתיטלו,הלוואהואיזואםתם
האפשריים.האפיקיםאת

קרקעאומגרש

הואביותרהבסיסי"המוצר
"ההשקעהדנוס,פותחקרקע",

ביןיותר,ארוךלטווחכללבדרךהיאכאן
תלוישנים,לעשרותבודדותשניםמספר
בהשקעהבה.התכנוןובהתקדמותבמיקומה
שקרמאחרביותר,חשובתפקידלמזלישזו
תתוכנןלאלעולםכמעטמתוכננתבלתיקע
האזורבתכנוןכרוךיהיהתכנונהאלאלבדה,

המשקיעשלבשליטתושאינוענייןכולו,
שלרובהיא,לדעתשחשובנקודהעודהבודד.
שמירהמבוטלתלאהתעסקותסביבהתהיה

מבוטלותלאהוצאותלצדהיחסיחלקךעל
שמאיםמודדים,דין,עורכימתכננים,על

אבלהכנסה".כלשראיתםלפניוזאתועוד,
שלבמקרההאפשריתהתשואההסיכון,לצד

בישראלנדל"ן
בחו"ל?או

שלהגדולותמההתלבטויותאחת

להשקיעהאםהיאנדל"ןמשקיעי

אתמשוויםרביםבחו"ל.אובארץ

שלבחינהבסיסעלהשונותהחלופות

תשואות,המטבע,שעריהמיסוי,היבטי

היבטיםחודשיים,שכירותדמימחירים,

גורמים.ועודרגולציותמשפטיים,

מהמשקיעיםרביםשנוטיםאחדנושא

הצפימההביקושיםהואלשכוח

מבקשאנישבהבטריטוריהלביקושים

לאכלס,נדרשדירותכינכס?לרכוש

שבהבטריטוריהלהימצאכדאיותמיד

מאשרויציבים,גבוהיםהםהביקושים

מידלדלתהאוכלוסייהשבהבמדינה

בירידה.והביקושים

בעולמותנמצאתלשאלההתשובה

שבוחןמדעיתחוםהדמוגרפיה,של

במדינותהאוכלוסייהגידוליאתוצופה

מספרביןפשוטההשוואההשונות.

ומאידךאחד,מצדישראלמדינות

גרמניהבריטניה,הברית,ארצות

נמצאיםאנחנוהיכןתעידואיטליה

האוכלוסייהלכמותהקשורבכל

עלמבוססתהבדיקהובעתיד.היום

המדעיהעתבכתבשהתפרסםמחקר

"לאנסט".

בשנתהיובישראלהנתוניםפיעל

0012ובשנתנפש,מיליון71029.8

משמעותיגידולנפש,מיליון42צפויים

היוהבריתבארצותבאוכלוסייה;מאוד

ובשנתנפש,מיליון7102423בשנת

יציבותנפשמיליון533צפויים0012

היובבריטניההאוכלוסייה;בכמות

0012ובשנתנפש,מיליון710276בשנת

בכמותיציבותנפש,מיליון17צפויים

7102בשנתהיובגרמניההאוכלוסייה;

צפויים0012ובשנתנפש,מיליון38

בכמותדלדולדהיינונפש,מיליון66

7102בשנתהיוובאיטליההאוכלוסייה;

13צפויים0012ובשנתנפש,מיליון16

בכמותמשמעותידלדולנפש,מיליון

האוכלוסייה.

עםהמדינהכימעיד,הנתוניםניתוח

באוכלוסייהביותרהמשמעותיהגידול

פילגידולצפיעםישראל,היא

כמעטאיןהזו.המאהסוףעד6.2

באוכלוסייתהצפוילגידולורעאח

היאוהמשמעותכולו,בעולםישראל

בישראליהיולדירותשהביקושים

רבותשניםלאורךויציביםגבוהים

צריךהללוהמספריםאתקדימה.

ביןהמתבלטמשקיעכללהכיר

חו"ל,וביןבישראלנדל"ןהשקעת

בחשבון.אותםולקחת

חברתמנכ"לכהנר,אסף
evawE naldaN

הדירה.ומספרהרחובמספרהרחוב,שםהיאוהמוכרתהרגילההכתובתכתובת.ישנכסלכלחלקהגושאיתור

להכיר,שחובהותיקהרישוםבשיטתמדוברבטאבו.הנכסרשוםובמסגרתהוחלקה,גושמספרהיאהנוספתהכתובת

כדיהרלוונטיים.והחלקההגושמהלדעתחיוניטאבו,נסחהוצאתאואזהרההערתרישוםבעלות,העברתבכלכי

שמתקבלים,מהמחשבוניםבאחדהחיפוש.במנועחלקה"גוש"מחשבוןלהקלידישהרישומיתהכתובתאתלאתר

ממשלתיאורשמיגוףשלבמחשבוןשמשתמשיםלוודאכדאייתקבלו.והחלקהוהגושהרגילה,הכתובתאתלהקליד

המקום.באותושמדוברולוודאהמפה,עלגםשהתקבלההכתובתאתלבחוןשווהבמקביל,פרטי.גוףשלולא

להשקעה.קרקע
ביותר"חשובתפקיד"למזל

נחושתן
גיל
צילום:
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פניםלךהאירהמזל"אםמרשימה.הצלחה
קצרבזמןלבנייהשהופשרהבקרקעוהשקעת

שעובנאותתשואותלראותתוכליחסית,
."%001גםרות

למשקיעעצותכמהגםדנוסמעניקכאן
לכמהלבלשים"צריךזה:בנתיבשבוחר

מתקדםקרקעשלשתכנונהככלברזל.כללי
מסלהשאירישבהתאם.יעלהמחירהיותר,
התקדמותעםפותנוסלהוצאותבצדכסףפיק

לרכישתהלוואהתיקחואללעולםהתכנון.
עצמכםתמצאושלאכדימתוכננת,לאקרקע

אדמתעללעצמכםשיצרתםחובמשרתים
ועגבחסהלגידולהמשמשתכזואוטרשים
07גילמעלאתה"אםדנוס:מוסיףעודניות".

בקרקע.תשקיעאלמפירות,ליהנותורוצה
הפירות.אתיקצרושצאצאיךלהניחסביר

ומייגעיםארוכיםהםובנייהתכנוןהליכי
חלשים".עצביםלבעלימתאימיםואינם

סולידיתהשקעה
מגוריםבדירת

נחשבתמגוריםדירתרכישת
הבחירהגםהיאולכןסולידית,להשקעה

דנוס:מהמשקיעים.גדולחלקעלהמועדפת
והיאביותרוהנגישההפשוטהההשקעה"זו
יוקרהבנכסי%1ביןהנעותתשואותמייצרת
%5-6וביןשקליםמיליוניעשרותהשווים

בהשכרה,גבוהסיכוןעםקטניםלנכסים
התשיעורשלבהקשרבפריפריה.בעיקר
שרימספראינושהואלדעתחשובשואה,

בבסיסומורכבהואמדעי.כמעטאלארותי,
מתווספיםשאליהבמשק,הריביתמשיעור
אחביטוח,הוצאותבגיןופרומיליםאחוזים
הכיואוליולבסוף,ובלאיסיכוןניהול,זקה,
לעלייהצפיארוך,לטווחלמשקיעיםחשוב
הסיזוהונית.השבחהדהיינו,הנכס,בשווי
יסתפקביקושבאזורישמשקיעהעיקריתבה
משקיעואילומ־%3,נמוכהבתשואההיום
ל־%5לפחותלהגיעאמורפריפריאליבאזור
מחדדכאןגםבמגורים".השקעתועלשנתיים

לבחון:צריךשהמשקיעהנושאיםאתדנוס
שתתקבלהתשואהיותר,יקרשהנכס"ככל
התאולבדוקבנכסלבקרחשובתפחת.בגינו

אומנםבטאבו.ולרישוםהבנייהלהיתרמתו
אךרכישתו,ממועדכמעטתשואהיצרהנכס
שמאידין,עורךהמצריכההתעסקותקיימת
ועוד".מקרקעין

במהמסממחלקתברקוביץ',יהלוםעוד
המיסוי:להיבטמתייחסתפרידמן,ש.שרד
למשללמס,הקשוריםנוספיםתשלומים"יש

%5עלעומדלהשקעהלדירהרכישהמס
המסמדרגתשקל,077,492,1שללשוויעד
לסכוםשעדהשוויחלקעל%6היאהשנייה
דירתבהשכרתבמקביל,שקל.592,488,3של
מימסלולישלושהביןלבחורניתןההשקעה

במסחיובהכנסהמסבפקודתקיימיםסוי
הכנ־עלממספטור%01שלבשיעורמופחת
070,5שללסכוםעדלמגוריםדירהמשכרסה
הקהמסמדרגותלפימלאמסומסלולשקל;
המופחת,במסשבחרמשכירבפקודה.בועות
השכירות".מהכנסותפחתלנכותזכאיאינו

בדירתשמשקיעהראשונותמהשאלותאחת
דירהעלללכתהאםהיאבה,נתקלמגורים

אוולבדוק,לראותשאפשרכזושנייה,יד
נבנהשטרםבבנייןהניירעלדירהלבחור
יתרונותאפשרותלכלבבנייה.שנמצאאו
המקרשמאיתשמסבירהפיוחסרונות,
על"בקנייהבוגין:נחמהוהמשפטניתקעין
הבנייה,תשומותלמדדצמודהמחירהנייר
בסטנדרט.שינוייםעלתוספותצפויותוכן

התשואהבשקלולבחשבוןזאתלקחתיש
עסקאותמנגדבדירה.ההשקעהעלוהרווח
יותר,זולותהןותיקותדירותשלשנייהיד
פעםלאאךמשמעותיים,בפעריםלעיתים
הנכסבחירתלפניכולל.שיפוץמצריכותהן

ההוצאותסךאתהיטבלבדוקהמשקיעעל
כדאיותולבחוןלהוציאעתידשהואהסופיות
לדיאומקבלןראשונהידלקנייתבהשוואה

בשדרוגכסףבהשהושקעותיקה,פחותרה
כילזכור,גםחשובלמפרטבנוגעהסטנדרט.

משודרגאומשופץשנייהידנכסברכישת
גםאךיותר,גבוהיהיהאומנםהרכישהמחיר

יותרגבוהיהיההמבוקשהשכירותתשלום
התשואה".גםוכך

לקראתמגוריםדירת
עירוניתהתחדשותהליך

תחוםהואץהאחרונותבשנים
גילווהמשקיעיםהעירונית,ההתחדשות

השכרתהדירה,רכישתרקלאחדש.אפיק
פרמסלאחרברווחומכירתהמניבכנכס

הנכסשלמשמעותיתהשבחהאםכישנים,
.83תמ"אאופינוי־בינויפרויקטבמסגרת
להניבעשויכזהשמהלךלומר,ישכעתכבר
בהתהתהליכיםאולםמשמעותית,תשואה
כלואיןומייגעים,ארוכיםהעירוניתחדשות

לכןלפועל,ייצאודברשלשבסופוודאות
יותר.גבוהסיכוןעםבהשקעהמדובר

מקרקעיןשמאילשכתיו"רמסילתי,חיים
חובהכיהמתחיל,למשקיעמזכירבישראל,
הדירותבעלישגםולדעתדבריםכמהלבדוק

חכמהלהשקעהכליםארגז

תכנון,שלשפהייחודית.שפההנדל"ןבעולםהשפהאתלדבר

כמהבלימודשיתחילכדאילהשקיע,שמתכנןמיועוד.חומריםביצוע,

במשרדהתכנוןמינהלשלבאתראיך?חשובים.ומושגיםמונחים

החיפושבמנועכותביםמגיעים?איךבכלל.רעלאמדריךישהפנים

הנכון.למקוםישרומגיעיםהתכנון"מינהלמונחים"מילון

ההשקעהדירתשיפוץ

השקעה,מינימום
שדרוגמקסימום

זולהדירהשמחפשמשקיע

כללבדרךיצליחיחסית,

אבלהרצוי.הנכסאתלמצוא

לאיותר,נמוךיהיההדירהשמחירככל

כדילשיפוץשיזדקקבנכסמדוברפעם

חשובכזהבמקרהיפה.תשואהלהניב

סיב,ערןדברים.מספרבחשבוןלקחת

מפרט:השיפוצים,קבלניהתאחדותיו"ר

ערךלהעלותהטובותמהדרכים"אחת

שיגרוםנכוןשיפוץלעשותהיאדירה

נאים.כספייםלרווחיםוגםערךלעליית

ומקסימוםהשקעהמינימוםהואהסוד

התשתיתעלההדבקותלדוגמה,שדרוג.

הישנההתשתיתפירוקללאהקיימת

זמןגםחוסכותהןרב.כסףלחסוךיכולות

אתלפרקצריכיםלאאנחנוכיעבודה,

כסף.שווהזמןוהריהישנה,התשתית

תשתיתעלהדבקהריצוףלמשלדוגמה?

טבעיבעץאפשריתישנהקרמיקהשל

ליצירתגדוליםאריחיםרצויפורצלן,או

להחליףאפשרבמטבחיוקרה,שלתחושה

ובאמבטיהבלבד,הארונותדלתותאת

הקירותעלדקיםמוצריםלהדביקאפשר

בהתאחדותשנערכהבדיקהוהריצוף".

ברמהששיפוץהעלתההשיפוציםקבלני

השכירותערךאתלהעלותעשויגבוהה

ב־%51.

גםמסביריעקבישראלהמקרקעיןשמאי

היא"החוכמהדירה:שיפוץערךמההוא

הדירה,ערךעל־פיבשיפוץכסףלהשקיע

לגבותיוכללאהכנסשבעלרקלאאחרת

למשל,השיפוץ.עליפסידאףהואפרמיה,

מיליון2.1הואדירהשלהשוקמחיראם

שקלאלף051שלבהיקףשיפוץשקל

שמחירדירה,עבורזאתלעומתמדי.יקר

בשיפוץמדוברשקל,מיליוןשלההשוק

גבוההפרמיהעליולקחתשניתןרווחי,

שלהשקעהעבורלעיתיםהשיפוץ.מערך

%01עדלהרוויחניתןהדירהמערך%5-%3

מעוצבתדירהלכך,ומעברהמכירה,בזמן

יותר".מהררבותפעמיםתימכר

עירונית.התחדשותלקראתבניין
נאהתשואהומייגעים,ארוכיםהליכים

חודי
אורי
צילום:

שחר
טל
צילום:

מעוצבת"דירה
יותר"מהרתימכר
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משלהםל"אקזיט"מתכונניםכברהישנות
מסילכמוהו.מאיןחשובהעיתויוכמובן,
מציעיםלאכברהישנותהדירות"בעליתי:
'הרגילים',השוקבמחירדירתםאתלמכירה
ההתחדשות,פוטנציאלאתבתוכהומגלמים

מתקדהתכנוןששלביככלועולהשהולך
משתלמותלאהאלוהעסקאותלעיתיםמים.

דירהשלרכישהכללאנראות.שהןכפי
פיעסקההיאמופקעבמחירבשיכוןישנה
אתבתוכהמשקלליםכאשרנכונה,ננסית
החדשההדירהשללמסירתהעדהזמןמשך
הדישבעליספקאיןשבדרך.הסיכוניםואת
מעלייתהעיקרייםהנהניםהםהמקורייםרות

אתלבחוןצריכיםהמשקיעיםאךהערך,
פרמטרים:למספרהתייחסותתוךהעסקה
אלמנטמסירתה,מועדהחדשה,הדירהמחיר

אצבע,ככללהנוכחית.הדירהומצבהסיכון
כאשר.%3היאדירהעלהשנתיתהתשואה
להתחדשות,המיועדבפרויקטדירהקונים
שנים,שבעבעודהואשלההמסירהשמועד
השבמספרהתשואההפסדאתלהכפיליש

לכךהחדשה.הדירהממחירולהפחיתנים
%2-%3בעודהסיכוןאלמנטאתלהוסיףיש
היוםאםלדוגמה,השנים.מספרכפולבשנה
מתחדש,באזורישנהדירהלמכירהמציעים
וממשקל,מיליוןנמכרתחדשהדירהשבו
שנים,חמשבתוךיסתייםשהפרויקטעריכים
שקלמיליוןממ524.1יותרלשלםלאמומלץ

הישנה".הדירהעבור
הדירהמצבאתלהעריךישמסילתי,לדברי
ומהשיפוץ,ללאלהשכירהניתןהאםהישנה,

ולכלולעבורה,לקבלשניתןהשכירותדמי
בעבעיקר"לכןהשיקולים.במערכתזאת
להתייעץמאודחשובהתחדשותשלסקאות
הפוטנציאלבשווילדייקכדיגםשמאי,עם
הנכס.שלהתכנוניהמצבאתלבדוקכדיוגם

תעהריסהסףעלשנראיתשכונהכללא
רחובלדוגמה,המיוחלת.ההתחדשותאתבור

כברמדבריםשבותקווה,בפתחארלוזורוב
הפרויקטאבלהתחדשות,עלמעשוריותר
כאשרתחבורתיים,חסמיםבגללמתקדםלא

יזמיםכמהשםהתחלפוגםהשניםבמהלך
הפרויקט".אתלקדםשהתקשו

הפוכנעןקבוצתובעליםמנכ"לרום,ניב
מתייחסהעירונית,ההתחדשותבתחוםעלת
בתחום"השקעהזה:השקעהלאפיקהואאף
למלייצרצפויהבפרטובפינוימבינויבכלל
פוטנציאלובעיקררווחאפיקימספרשקיע
מחירמבחינתראשיתיותרגבוההשבחה
נגישיםבמחיריםמדוברלפרויקטים,הכניסה
זהושכןהעיר,באותהאחריםלאזוריםביחס
לעיתיםותיקה,בשכונההממוקםישןנכס
ברמתשניתישנות.תשתיותעםמוזנחת,אף

שלהעתידיתהמחיריםועלייתהתשואה
וכללהתשתיותחידושבזכותנכסים,אותם
ההתחדשלאחרהואהצפיכאשרהסביבה,

שמתחמיםהעובדהגםהמחירים.יעלושות
מוסיפהכללבדרךהעירבלבממוקמיםאלו
לאטרקטיביות".
בקבוהשיווקסמנכ"ליתלשעברסדן,דורית
ההתחדשותבאפיקתומכתובינוי,שיכוןצת
בחשבוןלקחתישכימציינתאךהעירונית,
במת"השקעההתהליכים:התמשכותאתגם
בהתחדשותמקודמיםלהיותשעתידיםחמים
ארוךהואהתהליךאבלמאוד,מפתהעירונית

01עדבמ5מדוברבדרך.רבבתסכולומלווה
ומשספק,בושישתהליךשללפחותשנים
זאת".לדעתחייבקיע
עריםמתכננתמקרקעין,שמאיתעסיס,דליה
מסביאילן,ברבאוניברסיטתלנדל"ןומרצה
ההשקעהבנתיבוהחסרונותהיתרונותמהרה

תמ"אבמסלולעירוניתהתחדשותבפרויקט
רוכשיבפנינפתחההאחרון"בעשור1/83
שלפשרותחדשהבדירההמעונייניםדירות

בדירהשמעונייןמיישן.בבנייןכזאתדירה
הבגםחדש,שהכוליעדיףהסתםמןחדשה

יתכזודירהשללרכישהאבלעצמו.ניין
תשתיותבחסרונות:נתחילוחסרונות.רונות
במסגרתומוחלפותמשופצותאומנםישנות

הכולשלאחששקייםתמידאבלהבנייה,
התבמגבלתטמוןשניחיסרוןוחודש.שופץ
התואםתכנוןעםישניםבמבניםמדוברכנון.
התכנוןלכך,בהתאםואחורה,המ07לשנות
היאזאתלצדמאולץ".החדשותהדירותשל

הפסיכו"האפקטעסיס:יתרונות.גםמונה
חדשהדירהמלרכושאנשיםמרתיעלוגי
למכאלודירותשלערכןולכןישן,בבניין

באותודומהמדירהנמוךחדשותהיותןרות
.%02עדשלבפערלעיתיםאזוראורחוב
הרוכש,שלנקירווחלהיותיכולהזההפער
עלהשפעהשלהפסיכולוגישהאפקטמשום
ויורדהולךישןהבנייןשלהיותובגיןהמחיר
דירהניקחאםדהיינו,השנים.שעוברותככל
שניםחמשלפני1/83תמ"אשעברבבניין

חדשבבנייןשנבנתהלדירהאותהונשווה
איכמעטהפערכינראהשנים,חמשלפני
שדרוגעברוהתמ"אשלהמבניםקיים.ננו

לגמרי.חדשבנייןכמוכמעטונראיםושיפוץ
להגיעשיכולהקטנה,לאבתשואהמדובר
הואכזודירהברכישתנוסףיתרון%02עד
השירותים,כלעםותיקה,בשכונהשמדובר
מוכריםחינוךמוסדותמלא,סביבתיפיתוח
ודאותרמתגםוכךסביבתיות,פתעותוללא
בדישמדוברככלשכירות,דמילגביגבוהה
להשקעה".רה

מניבבנכסהשקעה
ותעסוקה)(מסחר

ספהשקעהרוצהשלאמייש
להיכנסמעונייןלאגםאבלקולטיבית,

עומדותכזהמשקיעבפניהמגורים.לשוק
תעסואומסחרבנכסיהשקעהאפשרויות
עשויהכזו"השקעהמשרדים.אוחנויותקה,
קבוצהבמסגרתקטניםלמשקיעיםלהתאים

כמויחסית,קטנותביחידותאושיתוף,או
משרד)(מיקרוחדרמשרדירחוב,חנויות

כאן"ההשקעהדנוס,מסבירתעשייה",ותאי
גבוהיםתשואהאחוזיומניבהיותר,מסוכנת

מסתשלומיהדורשיםכאלהכיאםיותר,
המס,שלטונותעםיותראינטימיתוהיכרות
בה.מעונייניםאינםבשוקמהשחקניםשחלק
ביותררגישיםמניביםנכסיםכילזכור,חשוב

שלקורתבזמןובמשק.בכלכלהלשינויים
הרישלנו,השוכריםכוללזקוקים,כולנוגג
וחברותמסחרייםנכסיםכלכליתשבהאטה
נכסעםעצמנונמצאואנולהיסגר,עשויים
מגוריםמנכסיותרכואבריקמניבנכסריק.
משמעותית".גבוההשהארנונהמאחרריק,

ואסטרטגייתשיווקיועצתצבי,בןשרון
והנכסיםהשיווקסמנכ"ליתולשעברנדל"ן
בקבוצתשיווקוסמנכ"ליתהשקעותבעופר

לב.לשיםחשובלמהמסבירהלוינשטיין,
פערליצריודעהמניבהנדל"ן"עובדתית,
%6-9ביןשלתשואהולהניבגדולמספרי

השגורהממוצעלעומתיותר,ולעיתים
%5.2שביןתשואההמניבלמגורים,בנדל"ן
אנובאוויר,לאזההטוב.במקרהלמ%5.3
הדו"חותבפרסומיהפעראתלראותיכולים
אבלהבורסאיות".החברותשלהכספיים
יודגדולהשחברהמההגדול,הסיכוילצד

יצליח,בטוחלאקטןמשקיעלעשות,עת
מתלהסתנוורלנו"אלצבי:בןמזהירה

נחלתןהןכיהמניב,בנדל"ןנחשקותשואות
שמתמקצעותוותיקותגדולותחברותשל
להויכולותיודעותובצדק,הן,רקבתחום.

הללו".למספריםגיע
שפונדרבקבוצתושותףמנכ"לפדלון,רועי
בנתניהמשרדיםמתחמיכיוםהבונהפדלון
במשרדיםשלהשקעהסבורלציון,ובראשון
בדיהשקעהלעומתמובהקיםיתרונותכמה
שלמחירברמותהשקעהאפשרויות"ישרה:

לחלוטיןנעלמושכמעטשקל,מיליוןחצי
יותרגבוההממוצעתתשואההדירות,משוק

לעויותרגבוההממוצעתברמהושוכרים
גםשישאלאלמגורים".הדירותשוכרימת
לתנודתינחשבהמשרדים"תחוםחסרונות:
וגםהדירות,לעומתלמשבריםיותרורגיש
ועויותרכבדהשכירותהכנסותעלהמיסוי
הדירות".בתחום%01לעומתכמ%03עלמד
להמשרדשרוכשיםלפנילבדוקצריךמה
שקעה?

להדירהרכישתשללזהדומה"התהליך
לגבישוקסקר"עורכיםפדלון,כךשקעה",
המקובלים,השכירותומחיריהרכישהמחירי
להצריךהחזויה.התשואהגובהאתומוצאים
ברמההואלךשנמכרהמוצראםלבדוקפיד
משרדשיקנהמיגמר.ברמתאומעטפתשל

עשרותלהשקיעיצטרךפת,מעטברמת
למצבאותולהביאכדינוספיםשקליםאלפי
מההיאלבדיקהנוספתנקודהלאכלוס.ראוי
הבנייניםהאםבאזור.והביקושההיצערמת
אובמלואםמאוכלסיםרוכשאנישבובאזור
להשכרה.שטחיםשלגדולהיצעבהםשיש

חכמהלהשקעהכליםארגז

מתווכים,שלבעצותדילאהמחירים.רמתמהלדעתרוצהדירהשמחפשמשקיעדירהופרטישנסגרועסקאות

אתרגםישנםהמידע,אתשמציעיםמסחרייםאתריםלצדאיך?לבד.הנתוניםאתגםלבחוןוכדאיאחרים,אושכנים

מידע"מערכתהחיפושבמנועלהקלידניתןהמיסיםרשותשלבמקרההממשלתי.הנדל"ןואתרהמיסיםרשות

עלמידעמעניקותהמערכותשתיגוב"."נדל"ןלהקלידהממשלתיהנדל"ןאתרשלובמקרההמיסים"רשותנדל"ן

אפשרגובנדל"ןשלבמקרהועוד.חדריםמספרקומה,הדירה,שטחדירה,נמכרהשבוהאמיתיהמחיראמת,עסקאות

השנים.במרוצתהמחירירדאועלהבכמהולראותהדירהבאותהקודמותעסקאותגםמהמקריםבחלקלמצוא

קפלן
אדם
צילום:

חודי
אורי
צילום

התמחותזומניבנכס

משרדים.מגדל
הנחשב"שוק

יותרורגישלתנודתי
למשברים"
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לשמור:לגזור

הניסיוןמבעלימנצחטיפ
לבדוקחשובמהקרקע?ברכישתלהקפידצריךמהעל
ומהעירונית?להתחדשותפוטנציאלעםדירהשקוניםלפני
באנףגורמיםחדשה?דירהשלמוקדמתברכישההיתרון
המתחיליםוהמשקיעותלמשקיעיםעצותעם

ל?רמתייחס המקרקעין,שמאילשכתיו"רמסילתי,חיים
בעשמדובלבלשיםחייבהמתחיל"המשקיעלהשקעה:?קעכישת

?יךשהמשקיע?אשונים?יםמהדבאחד?י.אפשסיכוןהמגלמתסקה

שתרשמאיבתקןמדוב.22תקןשלמסמך?קעהקממשווק?ושלדהוא

?טיםלקבלשמאפשמההפוטנציאלי,?וכשמלאמידעהענקתכליתו

לקחתשישנוסףחשובדבומהן.סיכוןנקודותישהאםולהביןחשובים

?י?קע,בקהייעודשינוייעבוהשבחההיטליכגוןבתשלומיםיישא?וכששאםהואבחשבון

."?הדבשלההשלכותכלעל?כישהממחיחלקאלהבתשלומיםגם?אוהמסששלטונות

מאי?ה ישראל,יורוחברתומבעליסמנכ"ליתחדד,עפרה
לבחוןניתןלאבנדל"ןההשקעה"אתלבדוק:המשקיעשעלשונהזווית

יקשעכשיושאוממיכלשנתיים.?יאחלפחותאלא,?הקצבטווח

הסיבה.?דבשלבסופויותישלםתמיד?יםמחי?ידותלילחכותומעדיף

יותשנייהיד?ותבדי.?מחי?ידותביה"פיקים"אתלמצואהקושיהיאלכך

אבלאותה.למכולחוץ?ההדיבעלשבהם?יםבמקוזאתמציאות,למצואקל

מקבלן".חדשה?הדילעומתבשיפוץ,השקעה?יכותמצכאלו?ותשדיבחשבוןלקחת?יך

מפנימזהי אגם,אילההנדל"ןיזמותחברתבעלילוי,איתן
היטב?יםמכיומנוסיםמתוחכמיםמשקיעים"בעודכיסוי:ללאהבטחות

להסתנוועלולים?יםצעימשקיעיםלחפש,מהויודעיםהשוקאת

העסקהאםפשוט,אצבעכללמציעאניחלומיות.תשואותעלמהבטחות

עללוותאסוהמצב.זה?ובאמיתית,להיותמכדימדיטובהלכם?אית

ועםמקצועאנשיעםלהתייעץחובההעסקה.טיבשלבסיסיותבדיקות

משמעותי,כלכלימשקלבעלתהחלטהבקבלתלסייעשיוכלוניסיון,בעלי?וביםאנשים

חוזה".חותמיםשמולה?ההחבשל?קעוההניסיוןאתהיטבולבדוק

חשובמהמסבי? השיפוצים,קבלניהתאחדותיו"רסיב,ערן
מבפניםאךמבחוץ,יפה?ההדי"לפעמיםשנייה:ידנכס?וכשיםכשלעשות

למכוןללכתעדיף?כביםשבעולםכמובדיוק.?מזהיכךכללאהמצב

?ותחהנדל"ןבשוקלהיעשות?יךגםכך?כב,אתלבדוקכדיבדיקה

עלבנייהמפקחאובדק?תלחבוללכתלהתביישלאשנייה,יד?ותדישל

?כישה".לפני?געהדיאתלבדוקמנת

טיפמספק כנעןבקבוצתמשותףובעליםמנכ"לרום,ניב
להתחדשות?יאפשפוטנציאלעםישנה?הדישל?כישהשבוחןלמיחשוב

??לבהוא?אשוןלעשות.שחייביםמקדימיםצעדיםכמה"יש?ונית:עי

התחדשותהיוםלקדםהיאהמדיניותהאם?לוונטיתהמקומית?שות

שניתהפוטנציאל.מימושלגביגדולהמשמעותלזהישלעכב,או?וניתעי

הקבלןאוהיזםמי,83תמ"אאופינוירבינויהאםהמתוכנן,המסלולמהלבחון

לספקיכולפינוירבינויתהליךבפועל.שלוהניסיוןאוהכלכליהגבומהלמשימהנבחשכב

ולבסוף,בחשבון.זאתלקחתויש,?יות?ךיתאבמקבילאך,83מתמ"איותגבוההיחסיתודאות

כיסוי".ללאלהבטחותלהישמעולאמוגבלות,?ותהדילבעלי?ותשהתמולזכוחשוב

"העלייה אלמוגים:חברתמנכ"ליתכרמל,שירןגורמיכל
להשקעההזדמנויותלחפשקוניםמעודדתהנדל"ן?יבמחיהמתמשכת

'?הניי'על?הדיקנייתהיא?כיםמהדאחתמשתלמים.?יםבמחי?הבדי

שבנייתה?הלדי?יסיילביןבמחיההבדל?יסייל.המכונהבשלב

אחוזים.?ותבעשלהסתכםויכול?מטילהסתיים,עומדתאוהסתיימה

?ויקטשהפוככלבכר%01-%02,נמוך’?הניי‘על?הדישלהמחיכלל?ךבד

משמעותייםאףבמחיההבדלים?יםהמק?ביתבמ.?יותגבוההתהיהההשבחהיותגדול

יפ?יה".בפ?הנבניםויקטיםבפ?יות?

קרדןחברתשלארצימכירותמנהלתורג'מן,אריאל
לקנות"מומלץנכון:מהלךהיאמוקדםבשלב?הדי?כישתסבו נדל"ן,

משתניםההנחהאחוזיאומנם?יסייל.הפבתקופתהניתןככל?הדי

לשםוכיבנקאי,ליוויעדייןאיןליזםהזובתקופהאולםלמשנהו,?ויקטמפ

זובתקופה?ויקט.בפ?ותהדיממלאי%02לפחותלמכו?יךהואכך

%02-%08הטבתגםממדד.פטולמשל?ים,משופתנאיםלקבליתאפש

'לעשותלמשקיע?תמאפשהמפתח)קבלת?אתלק?ההיתואת?כישהבמעמד%02(שלם

?ה".הדימחיכלאתלשלםמבליהאכלוס?אתלקאותהולמכואקזיט'

ולאגדולהיצעיששבהםשבאזוריםברור
להיזהר".צריךמשרדים,שלמאוכלס
רונןנכסיםבינתרדמנכ"ללדבריםמוסיף
בנמצאאיןכמעטהארץבמרכז"כיוםאילון:
זאתלעומתשקל.מיליוןמ־5.1בפחותדירות
בשטחמשרדלמצואניתןהמשרדיםבשוק
מ־005-007החלשלבמחיריםמ"רכ־08של
שניתןהיאלמשקיעהמשמעותשקל.אלף
לגביומהלהשקעה.נכסשקלבמיליוןלקנות

ארוחודשיםשבמשךוהעובדההקורונה
הטועניםוישמחד,ריקיםמשרדיםהיוכים
הביקוש?לעומתמופרזהמשרדיםשהיצע
היוםמוצףאכן"השוקאילון:משיבכךעל
שרלהבין,חשובאבללהשקעה,במשרדים
מאלהמאודשוניםמשרדשלוניהולכישה
כמולאזהשוכריםעםלהתעסקדירה.של
הרבההסתםמןשהןחברות,עםלהתעסק
שלהסיכוןישנוכןכמומתוחכמות.יותר
נואזשכןריק,עומדהנכסשבוהזמןמשך

בבנייןאחזקהדמיהוצאותלמשקיעספות
כלמשכנתה.החזרימלבדעירוניתוארנונה
משמעותישלילילתזריםלגרוםיכוליםאלו
המשקיע".עבור

ומחסניםלוגיסטיקה

השבאפיקמדוברלאאומנם
למגוריםדירותכמונפוץקעה

המתחילשהמשקיעכדאיאבלמשרדים,או
הזו.האפשרותאתגםיכיר

לתוארהתוכניתראשדויטשר,ירחפרופ'
גםכעשורהמכהןבטכניון,במקרקעיןשני
בישראל,המוסמכיםהמודדיםלשכתכיו"ר

מגיעהמגוריםמנדל"ןהתשואהכימסביר
שםאחסון,ותאימסחרלעומתבשנהלכ־%3
הקו־"לפנילדבריו,ל־%01.%8ביןהתשואה
משרדיםבבניית%03שלעלייההייתהרונה
עלהמעידבמסחר,%001שלגידוללעומת
לומרכזיםלהקמתשדוחףיותרגדולצורך
המלאי,אתהחזיקהחנותבעבראםגיסטיים.

המוהפצתוממנהבאחסנהצורךישכיום
שקלמיליון5.1לפחותעולהדירהצרים.
שקלאלףבכ־03מדובר,%3שלתשואהעם

מנגדגדול.ראשוניהוןשצריךכךלמ"ר,
נמוכהההשקעהלוגיסטיבמרכזאובמסחר
למ"ר".שקל000,01סביבנעהוהעלותיותר,
לרשותקשורדויטשרפ'פרופיעליתרוןעוד

לתחום:מעניקהשהיאולעדיפותהמקומית
פשוטים,יותרהרגולטוריים"התהליכים
עדיפותישהמקומיותלרשויותלכךומעבר
דירות,מאשרמהריותרהרבהזהאתלאשר
ממסחר".יותרגבוהההארנונהכי
שלובעליםמנכ"לגולובנציץ,חייםד"ר
הש"במסגרתמסכם:נדל"ן,אתגרקבוצת
קשתעלמלאהסקירהלקבלישכזו,קעה

לחברותועדקטניםממשקיעיםהאפשרויות,
הצרכיםאתלהכירצריךמשקיעכלגדולות.
החזריכולת,%03עדשלעצמיהוןהאישיים,
כשמניביםומשרדיםדירותהשוק.והכרת
בשנה".תשואהאחוזיםלושה

במתווך.נעזריםפעםלאנכסברכישתרישיוןבעלשהמתווךלוודא

רישיוןלהיותצריךלמתווכיםגםבישראל,אחריםמקצועבעליכמו

פשוטמלאה.רשימהישהמשפטיםבמשרדבודקים?איךתקף.תיווך

ותגיעועליכם,האהובהחיפושבמנועהמתווכים"רשם"פנקסכתבו

מספראוהמתווךשםהיישוב,שםאתלהקלידתוכלושבולדף

לכם.שהוצגהרישיון

כץ
יב

צילום:
(מ?לו"ג).לוגיסטימ?כז
השקעהאפש?ותעוד
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