
אני למזלי משקיע כבר כ20 שנה ולמדתי שגם בהשקעות 
הכל יחסי.

כל עסקה שטובה למשקיע אחד, יכולה להיות פחות טובה 
או לא מתאימה בכלל למשקיע אחר.

נשמע מוזר, נכון?
עסקאות  של  השונים  הסוגים  על  לספר  רוצה  אני  וכאן 
בתחום הנדל"ן ואיזה סוגי משקיעים צריכים לבחור באיזה 

השקעות ולמה.
נתחיל מהתחלה ונתקדם..

במשכורת  תלוי  להיות  מוכן  לא  אני  כי  משקיע,  אני    -
רוצה  אני  ומוצלח.  טוב  עסק  זה  אם  גם  יומיומית,  ועבודה 
רוצה.  שאני  ומתי  רוצה  שאני  מה  ולעשות  חופשי  להיות 

חשוב לי גם לעזור לאחרים, לתרום וכמה שיותר.
קלאסי,  הכי  ההשקעה  סוג  זה  כי  בנדל"ן,  משקיע  אני    -
מקובל, פשוט יחסית, בטוח ומשתלם. נדל"ן – זאת הבחירה 
הנכונה גם מסיבות של פיזור סיכונים, כי כל הפנסיה שלנו 

וקרן ההשתלמות מושקעים בבורסה גם ככה.
-  אני היום לא משקיע בדירות בישראל בגלל התשואות 

הנמוכות, ההתעסקות המשמעותית וההון הגבוה הנדרש.
וגם  מס   30% (חוסך  בישראל  במשרדים  משקיע  אני    -

מקבל תשואות גבוהות להון) 
תשואות  בגלל  בארה"ב  בדירות/בתים  משקיע  אני    -

גבוהות, התעסקות מינימלית ומיסוי נוח מאוד.

רלוונטיות  עסקאות  של  עיקריים  סוגים  איזה  אז 
למשקיעים יש בנדל"ן?

הסוג הראשון, אלה עסקאות מניבות.

(2 דירות בבית, כמו  זה אומר - קונים בית מסוג דופלקס 
ב79,000$.  טנסי)  (מדינת  בממפיס  בישראל)  קוטג' 

משפצים אותו ב30,000$ ומשכירים ב1,300$ בחודש.
זה אומר שהבית מכניס 15,600$ בשנה.

כ שזה  וביטוח  ניהול  ארנונה,  כמו  הוצאות  יש  הבית  על 
3,300$ בשנה.

זה אומר שהבית מניב לפני מס: 12,300$ בשנה וזה אומר 
שמשקיע מקבל תשואה על הון: כ10,5% שנתי כבר אחרי 

הוצאות.
דרך אגב, אם לקחת מימון לעסקה אפשר להגיע לתשואה 

גבוהה בהרבה.
למה זה קורה? כי אם מרוויחים 10% על הכסף של הבנק 
על  מרוויחים  אנחנו  אז  רק 5%-4%-3%,  לבנק  ומשלמים 
 cash on cash תשואה  מגדיל  וזה  שלנו)  (לא  זר  כסף 

באופן משמעותי.

או  "פליפ"  עסקאות  אלה  העסקאות,  של  השני  הסוג 
"אקזיט"

נכס  או  הנייר  על  נכס  רוכשים  בה  עסקה  על  מדובר  כאן 
ומוכרים  לאכלוס  מחכים  הבניה,  של  המוקדמים  בשלבים 
יותר יקר. לעסקאות מהירות יותר, קוראים עסקאות "פליפ". 
לעסקאות שלוקחות שנה ויותר, קוראים  עסקאות "אקזיט". 
קיים  נכס  לקנות  זה   – כאלה  לעסקאות  נוספת  אופציה 
ומושכר  זמן  הרבה  משופץ  שלא  בארה"ב)  (למשל  ופעיל 

מתחת למחיר השוק ב25%-20%-15%.
להביא  יכול  הנכס  הראשון  מהיום  שכבר  לציין  חשוב 

9%-8%-7% תשואה שנתית. 
את  להשביח  מתחילים  הרכישה  לאחר  והמשקיעים  היזם 
ההשבחה  לאחר  יותר.  טוב  וניהול  שיפוץ  ידי  על  הנכס 
מעלים את מחיר השכירות ומביאים דיירים חדשים – טובים 

ויציבים יותר.
ב מהשכירות  כסף  יותר  מכניס  שנכס  ברגע 

הנכס  את  מוכרים  והמשקיעים  היזם   ,15%-20%-25%
במחיר גבוה יותר. בדרך כלל מחיר המכירה גבוה לפחות 

באותם אחוזים כמו העלייה של ההכנסות מהשכירות.

"מהם הסוגים השונים של עסקאות נדל"ן בארץ
ובחו"ל ולמי מתאימה איזה עסקה ספציפית"
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זה אומר שהבית מניב לפני מס: 12,300$ בשנה וזה אומר 
שמשקיע מקבל תשואה על הון: כ10,5% שנתי כבר אחרי 
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דרך אגב, אם לקחת מימון לעסקה אפשר להגיע לתשואה 

גבוהה בהרבה.
למה זה קורה? כי אם מרוויחים 10% על הכסף של הבנק 
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 cash on cash תשואה  מגדיל  וזה  שלנו)  (לא  זר  כסף 

באופן משמעותי.
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ומוכרים  לאכלוס  מחכים  הבניה,  של  המוקדמים  בשלבים 
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לעסקאות שלוקחות שנה ויותר, קוראים  עסקאות "אקזיט". 
קיים  נכס  לקנות  זה   – כאלה  לעסקאות  נוספת  אופציה 
ומושכר  זמן  הרבה  משופץ  שלא  בארה"ב)  (למשל  ופעיל 

מתחת למחיר השוק ב25%-20%-15%.
להביא  יכול  הנכס  הראשון  מהיום  שכבר  לציין  חשוב 

9%-8%-7% תשואה שנתית. 
את  להשביח  מתחילים  הרכישה  לאחר  והמשקיעים  היזם 
ההשבחה  לאחר  יותר.  טוב  וניהול  שיפוץ  ידי  על  הנכס 
מעלים את מחיר השכירות ומביאים דיירים חדשים – טובים 

ויציבים יותר.
ב מהשכירות  כסף  יותר  מכניס  שנכס  ברגע 

הנכס  את  מוכרים  והמשקיעים  היזם   ,15%-20%-25%
במחיר גבוה יותר. בדרך כלל מחיר המכירה גבוה לפחות 

באותם אחוזים כמו העלייה של ההכנסות מהשכירות.

בטרוף.  שם  עולות  היום  הנדל"ן  שמחירי  להזכיר  חשוב 
לעצמינו  מביאים  שאנחנו  בתים  בממפיס  למשל 

ולמשקיעים שלנו, עלו ב15% בשנתיים האחרונות. 
יכולים  ב20%,  השכירות  מחיר  את  העלנו  אומר שאם  זה 
למכור את הנכס ב20% יקר יותר + עוד 30%-20%-10% 

של עליית ערך בשנים שנכס היה בבעלות שלנו.
לעסקה  שנכנס  משקיע  כמה  להבין  מאוד  חשוב  עכשיו, 

שכזאת מרוויח על הון מושקע.
אני ממליץ תמיד לבדוק את כדאיות העסקה מתשואה על 
הון – cash on cash. זה הרווח האמיתי ובדוגמא הזאת 

שתיארתי עכשיו, רואים את זה טוב מאוד.
-    אם רכשנו נכס בארה"ב במזומן (בלי מימון) והנכס עלה 
נמכור  כאשר  ערך,  ועליית  ההשבחה  בזכות   30% במחיר 

אותו, נרוויח כ-25% לאחר הוצאות.
-    עכשיו ניקח דוגמא כאשר רכשנו נכס ושילמנו הון עצמי 
רק 30% מעלות העסקה. כל השאר לקחנו הלוואה – 70% 
המחיר  מעל  ב30%  הנכס  את  נמכור  כאשר  מהעלות. 

שקנינו, נרוויח כ80%-70% על הון אחרי הוצאות.
נכון  זה  כמה  וללמוד  לראות  ניתן  האלה  המקרים  משני 
הרווחים  למה  להסביר  רציתי  גם  מימון.  ולקחת  להשקיע 

מגיעים לעשרות אחוזים בשנה.
הדוגמא הזאת גם מוכיחה כמה חשוב לא לעבוד לבד, אלא 
ודע להביא עסקאות וסה שי ומנ זם חזק  י א  למצו

רגיל  ייחודיים שמשקיע  בתנאים  והלוואות   off market
מחדש,  הגלגל  את  ממציאים  לא  להביא.  יכול  לא  בחיים 
ומביאים  יעילות  משתמשים במשאבים הקיימים שהוכיחו 

להצלחה רבה. 
 

הסוג השלישי של העסקאות, אלה עסקאות יזמות.
עסקת יזמות בשביל משקיע, זה אומר להתחבר ליזם טוב 
בארה"ב ולסגור איתו שרוכשים קרקע יחד על ידי הובאת 

הון עצמי יחד לעסקה - למשל 30% מעלות העסקה.
במקום  קרקע  לרכוש  הזה:  במקרה  העסקה  של  הרעיון 
מאומצת  בעבודה  קורה  (זה  מיוחד  ובמחיר  מבטיח  מאוד 
ובזכות קשרים טובים מאוד של היזם), לבנות בניין, לאכלס 
למכור  ואז  המקסימליים  ובמחירים  שיותר  כמה  אותו 
למשקיע גדול וסולידי ב4.5%-4% תשואה. עסקאות כאלה 
רוצה   – גדול  משקיע  בשוק.  מבוקשות  ומאוד  נדירות  הם 
עסקה בטוחה, עובדת ועם פוטנציאל גדול. זה בדיוק הבניין 

החדש שבנינו והשכרנו בשבילו. 
בינינו, גם אני ברגע שאחליט לפרוש, אחפש פרויקט מולטי 

פמילי דומה, רק אנסה למצוא 6-7%, שגם יהיה מאוכלס 

משקיע  אני   – השני  בצד  אני  היום  אבל  יחסית.  וחדש 
להרוויח  רוצה  כי  סולידיות  פחות  בעסקאות 

20%-15%-10% בשנה. 
בשביל לסכם את החלק על עסקאות "אקזיט", חשוב לציין 
גם  המשקיעים  בקרב  מבוקשות  מאוד  עסקאות  שאלה 
גדולים  יזמים  עם  השיתוף  בזכות  בעסקה  הביטחון  בגלל 
סיבה  עוד  יש  הגבוהות.  התשואות  בגלל  וגם  ומוצלחים, 
שום  אין   – וכמוך  כמוני  פסיבי  למשקיע  להיכנס  טובה 
התעסקות בנכס מהצד שלנו. רוב המשקיעים שאני  עובד 
ורוצים  עסוקים  מאוד  הם  כלום.  לעשות  רוצים  לא  איתם, 

להשקיע טוב מצד אחד ולא להתעסק עם דבר מצד שני. 
 

ואז  העסקאות  סוגי  כל  בין  ההבדל  את  כאן  אסביר 
נעבור לעניין של איזה עסקה מתאימה למי...

כי  המשקיע,  על  מאוד  שומרות  העסקאות  סוגי   3 כל    -
המשקיע לא נותן לאחרים לנהל את הכסף שלו.

זה  ולכן  היזם  כמו  בדיוק  הנכס,  בעל  ממש  נהיה  משקיע 
עושה את המשקיע הכי שייך לעסקה עם סיכוי מקסימלי 

להצלחה.
(בממפיס  הברית  בארצות  ראשון-שני  בית  ברכישת    -
למשל), קשה לקבל מימון בגלל הסכום הנמוך של העסקה. 
הבעלים  הוא  והמשקיע  פשוטה  עסקה  זאת   – שני  מצד 

היחיד של הנכס עם תשואה גבוהה כבר מהיום הראשון.
אותו  למכור  רגע  בכל  יכול  בארה"ב  בית  שרכש  משקיע 

ולקבל את הכסף בחזרה ועוד עם רווח.
-   עסקאות של מולטיפמילי בארה"ב קצת יותר מורכבות 
ויש גם ריבוי בעלים בגלל שהעסקאות האלה יקרות יותר 

ומשקיע יחיד לא סוגר אותן בדרך כלל.
ויכולים  במדף  שאין  מיוחדות  עסקאות  אלה   – שני  מצד 
להביא אותן רק יזמים גדולים ומקושרים מאוד. לכן משקיע 
מן השורה – רוצה להתחבר ליזם כזה ואז מרוויח תשואות 

גבוהות במיוחד בגלל זה.
מימון  גם  הוא  "אקזיט"  בעסקאות  שיש  נוסף  יתרון 
עולה  הון  על  התשואה  ולכן  כלל  בדרך  אטרקטיבי 

משמעותית.
לאותן תשואות  מגיעים  בארה"ב  גם שבתים  לזכור  חשוב 
אפילו בלי מימון, בזכות העליות החדות של מחירי הנדל"ן 

בארה"ב בכללי ובזמן האחרון במיוחד.
-   עוד יתרון גדול בעסקאות מסוג "אקזיט", זה האפשרות 
להשקיע עם הון שמתחיל כבר מ50,000$ מה שממש בלתי 

אפשרי בישראל ובעוד הרבה מקומות בעולם.
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אז מה מתאים למי ולמה?
להיות   יכולה  לא  טובה,  עסקה שמביאה תשואה  כל  למה 

טובה לכל משקיע?
זה  על  מדברים  לא  נדל"ן  יועצי  למה  מעניין  מאוד  באמת 

כמעט או בכלל.
כי כל  כל המשווקים מדברים על עסקאות טובות שלהם, 

אחד רוצה למכור את מה שיש לו למכור..
אבל זה לא מתאים לכל אחד ולא יכול להיות מתאים. 

אני כאן בדיוק בשביל להסביר את זה.
משקיעים צעירים, כולם צריכים לעשות עסקאות "פליפ" ו 
הון  להגדיל  צריכים  שהם  היא  הגדולה  הסיבה  "אקזיט". 

בשביל להתקדם ולהתקרב לחופש כלכלי מהר יותר.
משקיע צעיר שמשקיע בעסקאות סופר סולידיות, מרוויח 

מעט גם יחסית וגם אבסולוטית.
להיות משקיע  להפסיק  ורוצה  פנסיה  לפני  משקיע שהוא 
פעיל, ולהפוך להיות משקיע פסיבי ולקבל הכנסה בטוחה, 
או  מושכרים  שכבר  מניבים  בנכסים  רק  להשקיע  צריך 

דורשים שיפוץ קל. 
המשקיעים האלה צריכים לרכוש נדל"ן בלי מימון, כי הם 
נקי  ולכן התזרים צריך להיות  צריכים לקבל כסף הביתה 

ומקסימלי.
צריכים  לא  והם  לחיות  כסף  מספיק  להם  שיש  משקיעים 
ניהול  עוד הכנסה פסיבית מנכסים, צריכים למצוא חברת 
את  ולהרוויח  נכון  את ההשקעות  לנהל  להם  ולתת  טובה 
את  להכניס  גם  האלה  למשקיעים  מומלץ  המקסימום. 
המשפחה  של  ההון  על  שישמרו  השקעה  לענייני  הילדים 

ויגדילו אותו.
אני למשל מכניס את הילדים שלי להשקעות "בכוח", כי זה 
בין התפקידים החשובים שלי כהורה – ללמד את הילדים 
להשקיע ולבנות הכנסה פסיבית שתאפשר להם לא להיות 

תלויים במשכורת והכנסות מעבודה.
דירות  לרכוש  כמו   – בעצמנו  שעושים  יזמיות  עסקאות 

הרוסות בישראל, להשביח ולמכור יקר יותר
זה מתאים למעט מאוד  ומעניין. אבל  טוב  להיות  יכול  זה 
אנשים. זה מתאים רק לאנשים שהולכים לעבוד בזה משרה 
מלאה או לפחות חצי משרה. וזה כבר לא נקרא השקעות, 

זה עסק לכל דבר ולכן לא מתאים למשקיעים אמיתיים. 
את  או  שלו  העסק  את  שמקדם  עצמאי  וגם  שכיר  כל 
הקריירה – לא יכול לעשות דבר כזה ולהצליח בו בגלל שזה 

דורש המון זמן והתעסקות מאומצת.
אני רוצה להגיד עוד דבר מאוד חשוב לכל משקיע.
חברים וקולגות, התיאוריה לפני הכל ורק אחרי זה

פרקטיקה וביצוע.
מה זה אומר?

זה אומר שאם בתיאוריה מראש ידוע שהתשואות בישראל 
בתחום המגורים נמוכות, זה אומר שאין מה לחפש שם. לא 
מתקנים תיאוריה עם ביצוע. פשוט לא מתחילים דבר לא 

נכון אפילו תיאורטית..
אני יודע למה חלק מכם עושה את זה. הסיבה העיקרית היא 
שאנשים לא יודעים ומפחדים מהשקעות אחרות ואני מבין 

את זה. אבל זאת לא סיבה רצינית.
כאשר לא יודעים - שואלים ולומדים ולא עושים מעשים לא 

נכונים מחוסר ידע.
בדקתי  אבל  ארה"ב.  של  לנדל"ן  הגעתי  מיד  לא  אני  גם 
טובה  נראה כהשקעה מאוד מאוד  זה  תיאורטית  ולמדתי. 

בגלל תשואות ומיסים מנצחים.
אז כל מה שנשאר היה לעשות – זה למצוא שותפים שיביאו 
ניהול שתטפל  עסקאות טובות אוף מרקט ולמצוא חברת 

בנכסים שלנו ושל המשקיעים בחו"ל.
מי שעדיין לא בטוח, חושש ולא יודע איך להתחיל, תבואו 
תסיימו  ובזה  שאלות  שאלו  לשעה-שעתיים.  ורו"ח  לעו"ד 
את הסיפור ותתחילו להשקיע נכון ולהרוויח פי 2-3-4-5-6 
יותר על אותו הון שמשקיעים בישראל בתחום מגורים. זה 
שבנדל"ן  פוטנציאלי  רווח  להפסיד  להמשיך  וחבל  מטורף 

בארה"ב.
החיים קצרים מדי בשביל לא ללמוד ולא להיות יעיל.

בטוחים  יפים,  יותר  הרבה  להיות  יכולים  החיים 
ומאושרים כאשר לומדים ומתקדמים כמו שצריך וכמו 

שאפשר, ולא לפי הידע והפחדים שיש.
חג שמח, חברים יקרים
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