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 ההתעסקות שלי ושל אשתי בדירות ישנות בבאר שבעהייתה בלתי נסבלת ולא יכולנו לטפל בזה יותר בשום מצב
המשרדים במרכז גוש דן אז ) (2011-2017הביאו תשואות
הרבה יותר גבוהות ,שזה סביב  8%-10%ולא דרשו כמעט
התעסקות.

אני כבר מזמן רוצה לעשות סדר בנושא  -גם לעצמי ,גם
למשקיעים שלנו ב RECOM-וגם למשקיעים חדשים
שמחפשים השקעות בטוחות וכדאיות בשביל לבנות איתן
הכנסה פסיבית מספקת ולהגיע סוף סוף לחופש כלכלי.
אז למה אני התחלתי להשקיע בארצות הברית ,הרי זה
רחוק ולא כזה ברור ונגיש?!
הסיפור הוא מאוד מעניין ומלמד...
אני איש הייטק שבשנות ה 2000המוקדמות הייתי מנהל
פרויקטים בתחום פיתוח שבבים וגם ניהלתי מחלקת פיתוח
שבבים בחברת ) M-Systemsחברה מאוד מוצלחת
בהנהלת דב מורן שנמכרה לסנדיסק ב.(2006

אז עוד השקעתי בדירות בבאר שבע וב 2011עזבתי
את ההייטק לגמרי והתחלתי לשווק משרדים במרכז
הארץ .בנוסף עשיתי מהפך בהשקעות שלי  -מכרתי
את הדירות ועברתי למשרדים.
הסיבות העיקריות לזה היו:

 בנוסף גם עבדתי בתחום הנדל"ן העסקי וגם השקעתיכחברה בע"מ ולכן חסכתי עוד  30%מס דיבידנד מה שעשה
את ההשקעות שלי ושל החברים-לקוחות של RECOM
סופר אטרקטיביות והייתי מגיע ל 12%-16%בשנה
) cash on cashבזכות הרווח על הכסף של המימון
מהבנק וגם בהתחשב בחיסכון במס(
 והכי מעניין – גם עשיתי עסקאות "אקזיט" ,כאשר קניתימשרדים גדולים במחיר מיוחד ,חילקתי ומכרתי משרדים
קטנים במחיר גבוה יותר .כך הבאתי לשוק משרדים שלא
היו קיימים ולכן הם היו מאוד מבוקשים.
אז מה קרה היום שאני וחברים-לקוחות שלי משקיעים
גם בארה"ב?
יש גם לזה מספר סיבות:
 קודם כל ,לא כל המשקיעים הם בעלי חברות ואפילו לאכולם עצמאים .יש שכירים )הייטקיסטים ,רופאים ,מנהלים
בכירים ועוד( שרוצים להשקיע ונדל"ן עסקי פחות מתאים
להם )צריך תיק במע"מ וכו'(.
 בשל הביקוש הרב והתפתחות תחום המשרדים ,כלהיזמים הפסיקו למכור משרדים במרכז גוש דן ,החליטו
להשאיר לעצמם את המשרדים ורק להשכיר :אין יותר
לקנות מ"ר אחד מיזם )עסקה מיד  (1בתל אביב ,בורסה
ועכשיו זה קורה גם בבני ברק )בפרויקט  LYFEנשארו כמה
קומות גבוהות למכירה וגם במחירים שכבר לא מתאימים
למשקיע ,אלא רק למשתמשי קצה שלא רוצים לשלם יותר
דמי שכירות(.
 בגלל שמשרדים נהיו מבוקשים יותר ,המחירים עלו ולכןהתשואות ירדו ל 5%-7%בשנה .מה שמביא את
המשקיעים העסקיים ל 8%-10%תשואה cash on cash
שנתית.

 מחירי הדירות עלו מאוד והתשואות ירדו פי  2לפחותוהגיעו ל .5-6%היום זה  2%-3%לאחר הוצאות הניהול ,מה
שעושה את ההשקעות במגורים לא ממש מעניינות .אפשר
לחלק דירות ולהגיע ל ,5%-6%אבל זה לא חוקי .יש גם
אופציות בחיפה ואילת שניתן להגיע ל 4%אחרי הניהול,
אבל עדיין ההון גבוה וקשה לאתר את העסקאות האלה.

 בגלל שיזמים וקבוצות רכישה נכנסו לתחום המשרדיםהקטנים ) 50-100מ"ר( ,גם עסקאות פליפ )לקנות זול,
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לחלק ולמכור יקר( כבר פחות אפשריות.

ב 600-700$בחודש.

 ודבר אחרון – הקורונה ,ההפתעה הרעה של העולםשהגיעה ב .2020מעניין שהשימוש במשרדים חזר לגמרי,
אבל חלק מהחברות הצטמצמו ,וחלק פשטו את הרגל.
הרבה יזמים של מגדלי משרדים נעצרו לרגע .הגדולים בתל
אביב ב 2021החליטו להמשיך ,הבינוניים והקטנים בבני
ברק ובפ"ת כדוגמא עצרו עם הבנייה וחושבים מה לעשות.
דרך אגב עכשיו חלק מהיזמים יקבלו אישור לבניה
מעורבת שימושים שתכלול גם מגורים עד  50%מהמגדל.
כל הרעש האמיתי והלא אמיתי סביב הקורונה הפחיד גם
את המשקיעים והיום אותם משקיעים זהירים יותר וכמוני
בודקים עוד אופציות מעבר לאוקינוס ואנחנו בכיף עוזרים
להם בזה.

 במדינת טנסי מיסים נוחים מאוד ואין מס רכישהבהשוואה לישראל

אז נשאר להבין למה להשקיע דווקא בארה"ב?
הסיבות מאוד ברורות ואלה הן )אני אתייחס לממפיס
שבמדינת טנסי בשביל להיות ספציפי(:

 ממפיס היא בין האזורים המיוחדים שמתפתחים מאוד.יותר ויותר משקיעים באים לאזור .אבל עדיין יש נכסים
כדאיים מאוד שמביאים תשואה גבוהה .המחירים עולים,
השוק בממפיס בוער ולכן צריך למהר .החדשות הטובות
הם שהרווחיות עדיין גבוהה בהשוואה להרבה מאוד
אזורים אחרים בארה"ב.
 טנסי היא מדינה רפובליקנית ולכן קל יותר לנהל נכסבמובן הגביה וכו' .המדינה מגינה על בעלי הנכסים ודואגת
שהמשקיעים יהיו מרוצים וישקיעו יותר ויותר בנכסים בטנסי.
 אין התעסקות בנכסים ,מה שסופר קריטי בהשקעותמרחוק .לנו )ל RECOMו (VMיש חברת ניהול משלנו
שכבר  14שנה מנהלת נכסים לעצמה ,לנו כשותפים ולכל
המשקיעים שלנו בממפיס .בלי חברה כזאת ,לרכוש בית
בארה"ב זה חצי התאבדות ורוב המשקיעים שניסו לעשות
את זה – יודעים בדיוק על מה אני מדבר..
 וסיבה אחרונה ואולי הכי חשובה ומשכנעת לרכושנכסים בממפיס איתנו ,זה שאנחנו כמשווקים קונים את
אותם הנכסים עם המשקיעים שלנו יחד.

 בממפיס התשואות גבוהות וניתן להגיע שם ל12%-14%שנתי לפני הוצאות )ו 8%-11%שנתי אחרי הוצאות(
בעסקאות מניבות )לקנות בית כבר מושכר או
לקנות-לשפץ-להשכיר(.

עכשיו אני רוצה לתת דוגמא של נכס שנמכר לפני
שבועיים )היום  12ליולי  (2021בממפיס ומזה נלמד
ונראה איך זה עובד וכמה עולה מה:
תסכימו אתי שאין כמו דוגמא ולכן אתם רואים צילום של
חלק מאקסל של עלויות והכנסות מנכס שכזה:
Marble Ave, Memphis, TN 38108 ...1

 בעסקאות "אקזיט" )לקנות קרקע עם יזם מקומי ,לבנות,להשכיר ולמכור או לקנות ,לשפץ ,לעלות את דמי השכירות
ואז למכור יקר( ניתן להגיע גם ל 20%-25%בשנה לפני מס.
 קל להיכנס להשקעות בממפיס בגלל שההון העצמיהנדרש הוא נמוך מאוד .כבר מ 55,000$אדם יכול להתחיל
להשקיע בממפיס ולרכוש בית מסוג "סינגל" חמוד ומושכר
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 אלה הוצאות דומות להוצאות בישראל רק הרבה יותרנמוכות .למשל עו"ד בישראל לעסקה קטנה כזאת ברוב
המקרים בפחות מ ₪ 5,000לא יסכים לעבוד .וכאן משלמים
כ 20%מסכום זה.
 יש תשלום מיוחד שאין לנו בארץ וזה עבור העברתכספים לחו"ל .אבל זה סכומים נמוכים מאוד ומגיעים
מקסימום ל 1%מסכום העסקה .יש לא מעט שמשלמים
כבר מארה"ב ולכן העלות הזאת מבחינתם לא קיימת.
תיאור הבית:
 זה נכס מסוג "סינגל" ,בית עצמאי למשפחה אחת בגודלכ 90מ"ר .יחס בין פוט ריבועי למ"ר בערך  10ל .1כך תוכלו
לדעת מה גודל הנכס במטרים .נכס זה עם  4חדרים ),(3+1
שירותים ומקלחת.
 מחיר הנכס –  .64,000$זה מחירים בהם חברת הניהולשלנו מביאה נכסים "אופ מרקט" ובהרבה מקרים בשביל
לקבל מחיר טוב ,שמים בחוזה כמה נכסים בבת אחת.
שיטה זו עובדת טוב עד היום כי תמיד יש אנשים שמחכים
לנכסים מסוג זה .במקרה של הנכס הזה ,הוא היה נמכר תוך
יום אחד בלי פרסום בכלל.
 עלות החומרים לשיפוץ וניהול הפרויקט  .$0 -במקרההזה הנכס היה משופץ ולא היה צריך לעשות כלום .בגלל
שאין שום עבודה ושום סיכון ,העסקה היא עם תשואה קצת
יותר נמוכה מעסקה עם נכס שדורש שיפוץ וזה הגיוני ונכון.
חשוב רק לדעת את זה.

 רישום ועמלות אחרות ממש אפסיות ולא משפיעות עלהרווחיות.
 חשוב לציין וזה לא רשום בטבלה בכוונה – אלה עלויותחד פעמיות בכלל ולא קשורות לעסקה ספציפית:
הנפקת מספר משלם מס  ,ITINעלות כ200$
תשלום לרו"ח בארה"ב ובישראל עבור דו"ח שנתי וזה
גם אותו התשלום על כמה נכסים ,לכן לא מוסיף אותו
בטבלה .מדובר על  1,000$-1,500$על  2דו"חות בשנה.
מומלץ מסיבות נוחות ,כאשר משקיע רכש כמה וכמה
נכסים ,לפתוח חברת  LLCוזה יעלה גם כ ,600$אבל
בהתחלה זה בהחלט לא קריטי ולא נדרש.
עכשיו עוברים להכנסות שזה החלק הכי מעניין
ומשמח בטבלה שלנו:

 דמי יזמות .$5,500 :זה תשלום עבור איתור הנכס ,עבורמו"מ מול המוכר ועבור ליווי המשקיע עד לסגירה – עבודה
מול חברת  ,TITLEהעברות כסף ,תשלומים וכו'.
 -הוצאות חד פעמיות 1,800$ :שזה כולל:
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 כאשר התשואה הפסימית היא  8.08%כשהנכס ריקחודש אחד בשנה .הסברתי מקודם שזה לא קורה בכלל,
אבל עם המשקיעים שלנו אנחנו רוצים להיות בטוחים
ולהפתיע לטובה מאשר להיפך ..כאן רווח לפני מס –
.₪ 18,730

עכשיו להוצאות קבועות שיש להשקעה שלנו:
 ביטוח נכס – כ 600$בשנה .זה מגן אותנו משריפה,וונדליזם וכל נזק אחר לנכס.
 מס עירייה ומס מחוזי )כמו ארנונה אצלנו( כ987$ ניהול נכס )תיקונים ,השכרות ,מכירה ,גביה ,תשלוםמיסים ועוד( ,תשלום לחברת הניהול  $900 -בשנה שזה
 10%מההכנסות מהשכירות.
 לחישוב פסימי מניחים שחודש אחד בשנה הנכס יהיהריק .ב 95%מהנכסים זה לא קורה ,כי דיירים גרים בממוצע
 4-5שנים בנכס .מהסיבה הזאת גם הוצאות בלתי צפויות
הם בסכום זה בטבלה.
 לכן :סה"כ הוצאות צפויות ריאליות  $2,487 -והוצאותפסימיות כ.3,237$
ועכשיו נעבור לגודל תשואה ריאלית ופסימית וגם
מיסים ורווח לאחר המס:

עכשיו נעבור למיסים ואני אנסה לעשות את זה פשוט
וברור:
 קודם כל בשביל הפשטות ניקח מס בארה"ב כ5%מהכנסות ברוטו .זה המקסימום כאשר מדובר על משקיעים
מתחילים שבבעלותם כמה בתים .זה אומר שהמס שם יהיה
כ.450$
 יש כמה שיטות לחשב מס בישראל :עם התחשבות במסששולם בארה"ב והוצאות שיש על הנכס .יש גם אופציה
לשלם  15%מהכנסות ברוטו בהתחשב בפחת שזה 4%
בשנה מ 66%מעלות הנכס כולל שיפוץ ודמי יזמות וכו'.
 לכן המס שנשלם מהשכרת הנכסים בארה"ב זה )לפישיטה אחת שבחרנו ,ברור שיש אופציות וזה יכול לעשות
רק רו"ח .אני נותן רק חישוב מוערך(:
אנחנו על נכס זה ריאלית מרוויחים  ₪ 21,167בשנה.
פחת שמחשבים ,זה  4%בשנה מ 66%מעלות הנכס .זה
אומר במקרה שלנו 66% :מעלות הנכס – זה ₪ 153,120
לכן פחת בשנה זה  4%מ ,153,120שווה ₪ 6,125
זה אומר שרווח לצורך חישוב מס הכנסה הוא 29,250
) ₪צריכים לקחת הכנסה ברוטו( פחות  ₪ 6,125ואז
מקבלים.₪ 23,125 :
 15%מ ₪ 23,125מקבלים  ₪ 3,468שזה תשלום למס
הכנסה בישראל על רווחים של השקעה ספציפית זאת.
זה אומר שאם הרווחנו בשנה  ₪ 21,167והורדנו מס
בארה"ב  ₪ 1,440) 450$לפי  3.25שער הדולר( ומס
בישראל בגודל  ,₪ 3,465נשאר לנו כרווח נקי – .₪ 16,262

 התשואה הריאלית מהשקעה זו בלי לעשות כלום ולקבלכסף מהיום הראשון היא –  9.13%ורווח לפני מס הוא
.₪ 21,167

*** כאן כל התמונה עם רוב הפרטים .אין כמו דוגמא
בשביל להבין איך זה עובד.
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ועכשיו בכוונה אני רוצה להשוות את זה עם הדירה של
אח שלי בבאר שבע בשביל להבין כמה ההבדל הוא
מהותי:
 דירה עולה  ₪ 800,000לפני תיווך ,עו"ד ומס רכישה עם מיסים ושירותים זה עולה :מחיר  +כ ,10%זה אומר₪ 880,000
 מכניסה היום  ₪ 2,100בחודש )מספר אמיתי מהחוזה(,בשנה – ₪ 25,200
 הוצאות – ניהול והשכרה 4,200 :בשנה ביטוח  ₪ 350בשנה הוצאות על תיקונים וכו' –  ₪ 1,000בשנה לפחות זה אומר נשאר לפני מס ₪ 19,650 :בשנה. לצורך השוואה נכונה ,נוריד  10%מהכנסות ברוטו ,כימדברים על השקעות בכמה דירות ולא רק בדירה אחת
לנצח .לכן צריך להוריד עוד  ₪ 2,520מס הכנסה מהרווח
שקיבלנו –  .₪ 19,650זה אומר שנשאר לנו בכיס:
.₪ 17,130
 אל תשכחו גם את הזמן והכוח שהולך על התעסקות עםהנכס
עכשיו יש לנו את כל המספרים בשביל להשוות בין
השקעה טובה בארץ בתחום המגורים להשקעה
בארה"ב )ספציפית בממפיס(:
 רכשנו בית בממפיס והנכס עלה לנו כולל הכל:₪ 231,740
נכס זה מכניס  ₪ 16,262לכיס כל שנה
 בישראל דירה עולה לנו כולל הכל₪ 880,000 :נשאר לנו בכיס ₪ 17,130
הכנסה מאוד דומה ומחיר כמעט פי  4יותר זול
בארה"ב .זה אומר שאנחנו מעבר לאוקינוס מרוויחים
פי  4מאשר בארץ .זה לא מדהים? מישהו עד כדי כך
לא אוהב ולא מכבד את עצמו שהוא מסכים להרוויח
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פי  4פחות? ־ יש משהו שמוכן להפסיד  400%רווח על
הכסף? הרי זה קורה רק בגלל חוסר ידע ולכן הפחד
סובייקטיבי .אבל היום אתם יודעים ולכן תתחילו
להשקיע נכון.
*** חשוב לציין עוד פרט מאוד חשוב :המחירים
בממפיס עולים עכשיו לפחות  10%בשנה .ב 2020עלו
ב .13%כאשר בבאר שבע רק  ..5%זה אומר שיש לי
בארה"ב עוד רווח נוסף של  5%-8%בשנה ברגע
שאמכור את הנכס.
 הבית בממפיס עלה לנו  ₪ 232,000שזה פי  3.8יותר זולמדירה בבאר שבע וזה אומר שאנחנו מרוויחים פי  4יותר
בממפיס מאשר בישראל.
 וגם זה לא הכל – בארה"ב מרוויחים פי  4מישראל לפנישמתייחסים לעליית הערך ,בבאר שבע המחירים עלו ב5%
בשנת  2020ובממפיס באותה תקופה מחירים עלו ב.13%
זה אומר שתשואה שנתית אמיתית בממפיס היא כ20%
בשנה ובישראל בבאר שבע רק  .7.5%זה פער אסטרונומי
וזה מטורף להפסיד כ"כ הרבה בגלל חוסר ידע ופחד מיותר.
הכל מפחיד ומורכב כשלא יודעים .אבל מי שרוצה לדעת,
שואל ,בודק ,לומד ובסוף יודע ומרוויח המון.
ככה זה בחיים וזה הכלל להצלחה בחיים.
סיפור אחרון במאמר זה שחובה לספר ,מאוד סמלי
ומלמד.
פגשתי את זה כמה פעמים וזאת טעות שמפריעה
לאנשים להתקדם בחיים ולהצליח .לכן אני כאן והנה
הסיפור:
 יש לי הרבה חברים ולקוחות שאנחנו נפגשים איתם וגםעוזרים אחד לשני ,עושים עסקים יחד וכו'.
 לפני כשבועיים )יום לפני שמכרתי נכס זה( נפגשתי עםעו"ד ,חבר ולקוח שעזר לי עם אישור נוטריוני לעסקה
שעשיתי בפרויקט  LYFEבישראל.
 התגעגענו ודיברנו על הכל ובמקרה הוא שאל עלהשקעות ואני סיפרתי לו על הנכס הזה שרק קיבלנו ואני
הולך לפרסם ולסגור עסקה.
הוא ביקש את כל החומר וקיבל סרטון ,טבלת אקסל שאתם
רואים וגם סיכום למה העסקה הזאת מדהימה וכדאית
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 - 2021למה ואיך להשקיע נכון בארה"ב עם הון נמוך,
בלי סיכון ובלי התעסקות כלל.
 הוא עם השותף אמרו שזה מאוד מעניין )ברור 9% -תשואה ,מושכר ומשופץ עם התחייבות לניהול וכל אחד
צריך להביא רק  – ₪ 115,000פשוט לקנות נכס מדהים בלי
כסף( והם צריכים לבדוק ולהתייעץ .הרי הם חסרי ניסיון
ובטוח לא מבינים בהשקעות בחו"ל .אמרתי לו בסדר גמור
וכך נפרדנו באותו יום.
 למחרת ,הכנתי פרסום בשביל לשלוח לחברים בקבוצת WhatsAppשלי .לפני השליחה ,אני מתקשר ושואל אותו
מה הוא מחליט .ומה הוא עונה לי?..
 "שמע ,דיברתי עם בחור שאני מכיר שהוא משווק נכסיםבארה"ב והוא יודע להביא נכס יותר זול ממה שאתה
הבאת .הוא בדק וראה שאת הנכס הזה מוכרים במחיר רק
 10%נמוך ממחיר השוק .הוא יודע להביא עד 15%-20%
יותר זול מהשוק.
 אמרתי לו "ברוררר וזה גם אפשרי לגמרי ,רק שאין בזהשום משמעות .אמרתי לו  -שאני מביא לך נכס עובד
שמביא  9%תשואה ואני מתחייב לנהל אותו שנים רבות כי
יש לי חברת ניהול וכמאה משקיעים שמרוצים כבר  14שנה
בממפיס(.
באזור שהמוכר שלך מציע לך  -אתה קונה נכס זול יותר
בהשוואה לשוק רק לא מושכר ואף אחד לא הולך לנהל לך
אותו ולא לשפץ ולא להשכיר ולא מתחייב לכלום .אז מה
יש לעשות עם הנכס הזה חוץ מלהפסיד כסף ולהתעצבן?
הוא גם אומר שהוא מבין שאין לו מה לעשות עם האופציה
של המוכר שלו כי הוא גם לא סומך עליו כמו שהוא סומך
עליי...
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 אמרתי "הבנתי "..ולאחר מכן תוך שעה הבאתי את הנכסהזה ללקוח מקסים ומנוסה שתוך חצי שעה ענה שהוא
לוקח את הנכס והעסקה סגורה.
 העו"ד  -חבר מקסים שלי נשאר בלי השקעה ובלי סיכוילשמור על ההון ולהגדיל אותו ולהתקרב לחופש כלכלי..
)לפחות ברגע זה( עצוב שזה קורה המון וזה חבל בשביל
האנשים וחברים שלי שכואב לי הלב לראות מה קורה
ולמה והם לא משקיעים..
דרך אגב ,זאת אחת הסיבות למה אני כותב מאמר זה .אם
זה יעזור לכמה אנשים לקבל ידע ,ביטחון ולהבין איך זה
עובד ופשוט להשקיע טוב יותר ולהתעשר ולהתקדם
בתחום הזה בחיים ,אני אהיה מאושר ושמח שעזרתי.
למידע נוסףwww.recomusa.co.il :
או דף שלי בפייסבוק:
https://www.facebook.com/alexeym.nadlan
שלכם ,אלכסיי )מנכ"ל ובעלים של – RECOM
שיווק וניהול נדל"ן(.
www.recom.co.il
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