
 
 

 
 

 המדריך לעסקה מוצלחת בנדל"ן

 למי מיועד המדריך

המדריך מיועד לכל אדם המעוניין לרכוש דירה להשקעה בישראל ורוצה לפעול על פי 
סיכויי הצלחתה  וישפרו אתקנייה בטוחה על אבני דרך קריטיים שישפיעו באופן ניכר 

  העסקה.של 

 מטרות המדריך

אפשר לכל אדם להסתכל על עסקת נדל"ן בגובה העיניים תוך הקניית כלים פרקטיים ל
 עסקאות מוצלחות בנדל"ן.ביצוע בחינה, ניתוח ול

 שחר בוזין -כותב המדריך 

ייזום, פיתוח, הקמה וניהול  של רקורד שחר בוזין, יזם בתחום ההדרכה והנדל"ן, בעל
בתחום המכללות ללימודי השקעות ויזמות בנדל"ן ובעל רקורד של עשייה בתחום 

 והשבחת נדל"ן. Exitהמקרקעין תוך מעורבות אישית בביצוע עסקאות 
 

שנים כשתחום לימודי השקעות לא היה נפוץ בישראל, שחר היה אחד  12-לפני כ
את הפעילות היוזמים והמייסדים של מכללת "המרכז להשכלה פיננסית", וניהל 

 כחמש וחצי שנים.
לאחר מכן, הקים ב"מכללת פסגות" את חטיבת הנדל"ן, שם פיתח קורסים 

-משך כל ומרצה בכיר ייחודיים, גייס והכשיר מרצים, הוביל, ושימש כראש התחום
 שנים. 5
 

בדרך זו, ניתנה לו האפשרות והזכות להעניק כלים מקצועיים וידע רב לסטודנטים, 
 לשפר את מצבם הכלכלי בצורה משמעותית ללא כל רקע קודם.אשר הצליחו 

  
במסגרת פעילותו רבת השנים סייע באופן ישיר למשקיעים לשנות תפיסה, 
לשחרר מחסומים פסיכולוגיים באמצעות ידע, לרכוש וליזום עסקאות נדל"ן 

 בתבונה תוך הימנעות מביצוע טעויות.
 

, אינטנסיבית עוסק בעשייה נדלנ"ית במקביל לפועלו בתחום ההדרכה בנדל"ן, שחר
הפעילות כוללת בין היתר איתור נכסים מתחת למחיר השוק, השבחתם, ניהולם 
 -ומכירתם. מעבר לרכישות עצמאיות שביצע לאורך השנים, הקים את מיילסטון 

הבית לנדל"ן, כאשר הפעילות מתמקדת בהענקת ידע וכלים פרקטיים למשקיעים 
שקיעים ויזמים וותיקים, בליווי משקיעים בעסקאות נדל"ן ויזמים בתחילת הדרך ומ



 
 

 
 

מקצה לקצה, שותפויות בנכסים, ניהול נכסים ובחיבורים עסקיים נדל"ניים בין 
 חברי הבית ליועצים, מומחים וחברות בתחום הנדל"ן.

 
"יש לי אהבה ותשוקה גדולה לתחום ההדרכה ולתחום הנדל"ן, אני נהנה להעביר 

יעים ויזמים לפי אופיים ודרכם להגשים יעדים ומטרות שהציבו ולסייע למשק ידע,
 לעצמם.

מעבר לפיתוח האישי והעסקי שלי מהעשייה, אני רואה שליחות בעשייה בתחום 
ההדרכה וליווי משקיעים, על ידי חינוך דור ההווה והעתיד להתנהלות פיננסית 

 הכלכלי והגעה לעצמאות פיננסית. לטובת שיפור מצבם נבונה
 
להיות צומת דרכים מרכזית בתחום הנדל"ן, אני  ני מודה על הזכות שניתנה ליא

הזכות הזו ניתנת לי  להמשיך לעשות את מה שאני כל כך אוהב. מקווה ורוצה
באמצעות האהבה והערכה של אנשים לנתינה שלי במסגרת הפעילויות שאני 

 מעורב בהם לאורך השנים".
 

 יוצאים לדרך...

 יים ופרופיל השקעה הגדרת יעדים נדל"נ .1

הגדרת פרופיל ההשקעה אשר במהותו יהווה  ינות יעדים נדל"ניים הגהצעד הראשון להש
 .נדל"נית מצפן לעשייה

 במסגרת הגדרת הפרופיל יש להגדיר מספר דברים מהותיים:

 איזה סוג משקיע אני ? – הגדרת סוג המשקיע

וצר ועל בסיס החלטה זו ייישנה חשיבות עליונה לכל אדם להגיד איזה משקיע הוא! 
 .שהוגדרלהגשמת היעדים הנדל"ניים בהתאמה לפרופיל הנכון מתווה ה

 :סוגי משקיעים ויזמיםלהלן 

כלוא* ומעוניין לאסוף הון אדם שיש ברשותו הון עצמי או  – משקיע חכם ואקטיבי
מידע, לתרגמו לידע ולכלים מעשיים אשר באמצעותם יאתר ויבצע עסקאות חכמות 

 הנדל"ן הטומנות בחובן פוטנציאל רווח גבוה. בתחום

המשקיע החכם והאקטיבי יכול להיות אדם שלא בהכרח רכש נכס במהלך חייו אך, יש 
ברשותו את הזמן הנדרש ומעוניין לנתב חלק מזמנו והונו לטובת עשייה נדל"נית כאשר 



 
 

 
 

לות התוצר של העשייה יהיה רכישת נכס מעבר לים או בישראל ובאופן ישיר ובבע
 מלאה.

 חשוב להדגיש כי גם ללא רקע בתחום הנדל"ן ניתן להיות משקיע חכם ואקטיבי.

"משקיעים" שמדברים על נדל"ן, רוצים להשקיע בנדל"ן , מעוניינים לשפר  – "משקיעים"
את מצבם הכלכלי ומאוד צריכים את זה בדר"כ אך, קיימים מחסומים פסיכולוגיים 

 ע עסקת נדל"ן.שמונעים מהם "לחתור למגע" ולבצ

אדם שיש ברשותו הון עצמי או הון כלוא*, יש לו זמן מוגבל מאוד  – משקיע פאסיבי
להיות מעורב בפעילות נדל"נית וישתמש ביועצים איכותיים ומנוסים לרכישת נכס מעבר 

 ניהול הנכס יוכל להיעשות ע"י חברות ניהול. לים או בישראל.

 להלן מספר אפשרויות השקעה:

 יזם\יד ראשונה מקבלן רכישת דירה 
  דרך מארגן קבוצת רכישה או קבוצת רוכשים 1רכישת דירה יד 
 רכישה במסגרת קרן השקעות המארגנת קבוצות משקיעים בישראל או בחו"ל 
 רכישת משרד להשקעה 

נדרש  אשר ברשותו הון עצמי, יכולת החזר לקבלת מימון יזם\משקיע – משקיע יזם
איתור ללפעילות אינטנסיבית כלים וזמן הצורך,  לפי, יכולת לגייס משקיעים לעסקאותיו

רכישת מגרש לבניית צמוד קרקע או בנייה רוויה. משקיע יזם הוא משקיע אשר מסוגל ו
לנהל ולייצר סינרגיה בין בעלי מקצוע בתהליך היזמות ולהוביל עסקת יזמות מקצה 

 לקצה.

העצמי הנדרש לרכישת מגרש לבנייה רוויה או  אדם שלא בהכרח יש לו את ההון – יזם
נכסים אטרקטיביים, לגייס לצמודי קרקע, אך יש ברשותו את הכלים והיכולת לאתר 

, לאתר ולנהל בעלי מקצוע איכותיים בתחום, לגייס הון זר או לקוחות קצה משקיעים
חזון  ראיית , יכולת לנתח עסקאות,שיווק ומכירה)בנקים או מקורות מימון אחרים(, יכולת 

בעסקה, להיות אקטיבי מול העירייה, להגיע למידע רלוונטי נדל"ני כחלוץ, להעניק שירות 
 איכותי לרוכשים, כריזמטיות להובלת העסקה מתחילתה ועד סופה.

נכס למגורים או להשקעה, כאשר סך המשכנתא  בבעלותואדם שיש  – *הון כלוא
ויש לו אפשרות להציג לבנק יכולת  סמשווי הנכ 50%-הרובצת על הנכס הינה פחות מ



 
 

 
 

)שוויו של הנכס ייקבע ע"י  ים בבעלותו\משווי הנכס 50%עד  החזר לקבלת הלוואה
 . (המאושר ע"י בנק למשכנתאותשמאי מקרקעין מוסמך 

 משכנתא ורובצת ₪ 1,500,000בהנחה ושווי הנכס שנקבע ע"י השמאי הינו  –לדוגמא 
במקרה שכזה  הנכס בעל, הנכס משווי 50%-מ קטנה המשכנתא סך אזי ,₪ 500,000 בסך

 .₪ 250,000משווי הנכס, כלומר  50%-יוכל לפנות לבנק לקבלת ההפרש עד ל

 הגדרת גבולות גיאוגרפיים והגדרת זמן לטובת פעילות נדל"נית בשטח

שיהיה צורך להגיע לפחות לכך על מנת להגדיר גבולות גיאוגרפיים חשוב להיערך מראש 
בעיר שתיבחר לפעילות. –שעות לעשייה נדל"נית בשטח  3-פעם בשבוע למשך של כ

בנוסף חשוב להיערך לכך שיהיה צורך להקדיש לפחות שעתיים בשבוע לטובת עשייה 
אינטרנטיים שחובה להכירם ולפעול באמצעותם לבחינת עסקאות  עזריםבאמצעות 

 מקצה לקצה. 

חודשים ותכלול למידה מעמיקה ויעילה של  4-6בין ית המתוארת תהיה העשייה הנדל"נ
 עד לאיתור נכס אטרקטיבי ורכישתו. בחינה וניתוח עסקאות פוטנציאליותהאזור, 

על מנת שמידי חשיבות רבה שהאזורים יהיו נגישים להגעה מבחינת המשקיע,  נהיש
רצף( ושלא יצור מעמסה )יש חשיבות ל המשקיע אכן יגיע לאזור שבחר לפעול בו שבוע

 מוטיבציה.את השמורידה 

 הגדרת סוג העסקה 

להגדיר בצורה ספציפית את סוג העסקה שאליה מכוונים בהתאמה להגדרת סוג  חשוב
 המשקיע.

 סוגי עסקאות:להלן 

 השבחה, רכישה מתחת למחיר השוק – עסקת אקזיטרכישת דירה יד שנייה ל 
 .ומכירה מהירה יחסית

o  ובעסקאות אקזיט בפרט הוא דגש בכלל גולת הכותרת בעסקאות נדל"ן
על קנייה במחיר אטרקטיבי. בעסקאות אקזיט בהכרח יש לרכוש נכס 

עסקאות אקזיט מתחת למחיר השוק. בנוסף, חשוב להיערך לכך ש
, ואורח רוח עד לאיתור העסקה הנכונה , זמןיתרה דורשות אקטיביות

אליות לאיתור הזדמנויות, לפח יכולת לקבל לפעול בדרכים לא קונבנציונ



 
 

 
 

, היכרות מעמיקה עם השוק המקומי, אינטנסיביות, החלטות מהירות
. באמצעות עסקאות אקזיט ניתן ועוד ולשמור על קשריםיכולת לפתח 

העצמי יהיה להגדיל את ההון העצמי בצורה משמעותית, הגדלת ההון 
 .בשנה אחוזיםת יכולה להיות בעשרו

 
  מגרש לעסקת אקזיטרכישת 

o  בהכרח יהיה על המשקיע לרכוש מגרש מתחת למחיר השוק מתוך מטרה
למכור במחיר השוק, יש להיערך לכך שלאורך תקופת העסקה יהיה 

ויש לבחון בשוק המקומי מהו  תזרים שלילי בהנחה ונלקחה משכנתא
 .משך הזמן הממוצע למכירת מגרש בסביבה

 
 עסקת נדל"ן מניב בשילוב אקזיטיה לרכישת דירה יד ראשונה או יד שני  

o או אזורים עם \עסקאות נדל"ן מניב בשילוב אקזיט דורשות לאתר נכסים ו
כאשר המימוש לטובת הגדלת ההון העצמי , פוטנציאל לעליית ערך

שנים, בשלב הראשון דמי השכירות ישלמו את  3-5יתבצע בטווח זמן בין 
רה, תסולק המשכנתא ההחזר החודשי של המשכנתא ולאחר מכירת הדי

להיווצר עליית הערך יכולה ההון שהושקע יוחזר בתוספת הרווח בעסקה. ו
 מצבים עיקריים: לושהבש

  ,רכישת דירה או מגרש באזור עם מגמה חיובית של עליות מחירים
ביקושים ותכניות פיתוח סביבה המעידות על הפיתוח העתידי 

 והפוטנציאל לעליית ערך. 
 רווח  יווצראו תוספות בנייה וכך \רכישת דירה המיועדת לשיפוץ ו

 יזמי בפעולת ההשבחה.
  היתכנות לפרויקט תמ"א  –בחירת בניין עם פוטנציאל השבחה

, פינוי בינוי, שיפוץ בניין, תוספת מרפסות, מעלית, ממ"ד או כל 38
 פעולת השבחה אחרת לבניין.

 
 בישראל או מעבר לים – ללא מכירהיד שנייה לנדל"ן מניב  בית\רכישת דירה 

o  עסקאות שבמהותן ייצרו הכנסה קבועה ושוטפת לאורך זמן כאשר בשלב
הראשון דמי השכירות ישלמו את ההחזר החודשי של המשכנתא )במידה 
ונקלחה( ובשלב השני לאחר סילוק המשכנתא ייווצר תזרים חיובי לאורך 

לימים אלה בישראל  כל חיי הנכס. התשואה השנתית שניתן להשיג נכון



 
 

 
 

-6%והתשואה שניתן להשיג ברכישות מעבר לים נעה בין  5%-3%נעה בין 
בדר"כ שבהם ניתן להשיג תשואות  חריגיםמסוימים ולמעט במקרים  8%

  .גבוהות מאלו
 

 עסקת אקזיט או  – או מקבוצת רכישה יזם\רכישת דירה יד ראשונה מקבלן
 נדל"ן מניב למגורים

o קיע הפאסיבי שיש ברשותו הון עצמי. עסקאות המתאימות למש 
מתחת למחיר השוק ביחס  ת נכסרכיש תאפשרמרכישה "על הנייר" 

 15%-7%בין  נעהלדירות חדשות בנויות באזור, ההנחה לדירות "על הנייר" 
המשקיע יבחר את האזור והפרויקט לפי ישנה חשיבות שכאשר 

התשואה תיבחן פרמטרים נדל"ניים המשקפים פוטנציאל לעליית ערך ו
 .שיהיה ניתן לקבל לפי המקובל באזור הנבחרשתתקבל מדמי השכירות 

במידה ורוכשים דירה מקבלן יש לקחת בחשבון שחלק מסכום הדירה 
שטרם שולם צמוד למדד תשומות הבנייה ובנוסף לקחת בחשבון היעדר 

 תשואה אלטרנטיבית.
ת היצע הדירות בנוסף, טרום הרכישה ובמסגרת בחירת האזור יש לבחון א

העתידי באזור ולשלול מצב שבו יהיה היצע גדול מידי ביחס לביקוש. 
דירות חדשות קיים למשקיעים  שלבאזורים בהם ישנן רכישות מסיביות 

 .או למכור דירות\בלתי אפשרי להשכיר וכמעט החשש שיהיה קשה עד 
 

  עסקת יזמות -רכישת מגרש ובנייה 
o  העצמי באמצעות בנייה של צמוד עסקאות שמטרתן להגדיל את ההון

 20%-15%קרקע או בנייה רוויה, הרווח בעסקאות יזמות בישראל נע בין 
 .ביחס לעלות ההשקעה הכוללת

 
 נדל"ן מניב למגורים או עסקת אקזיט – רכישת נכס מעבר לים 

o או \ו (8%-6%הה יחסית )בין וב* געסקאות שמטרתן לייצר תשואה שנתית
רכשו מתחת למחיר השוק בעלי פוטנציאל השבחה אשר ינכסים ש

 הגדלת ההון העצמי. –יאפשרו מכירה מהירה יחסית לצורך מימוש הרווח 
לאנשים ללא מחסום פסיכולוגי לרכוש עסקאות מעבר לים מתאימות 

יכול להתאים  ,בנוסף .בקרבתם עם המשמעויות הכרוכות בכךנכס שלא 
או למשקיעים אשר \ולמשקיעים שלא יכולים לקבל משכנתא בישראל 



 
 

 
 

כלוא נמוך יחסית לרכוש נכס שייצר להם \מעוניינים באמצעות הון עצמי
 ₪ 400,000-הכנסה קבועה לאורך זמן. ההשקעה הנדרשת הינה כ

 כס בבעלות ישירה.נ לרכישת
 

 ע בהליכי קרקע חקלאית או קרק – רכישת מגרש שאינו מיועד לבנייה מידית
  הפשרה )שינוי ייעוד(

o  עסקה המשקפת את רמת חוסר הוודאות הגדולה ביותר והסיכון הגדול
ינוי ביותר. חוסר הוודאות יבוא לידי ביטוי במשך הזמן הלא נודע עד לש

ועדה בגורמים שאינם תלויים במשקיע בודד כגון: ו הייעוד המיוחל
 ועוד.  ם, ריבוי שותפי, ועדה מחוזית, התנגדויותמקומית

שעל מנת לנתח את רמת הכדאיות, נדרשת מיומנות, ניסיון מדובר בעסקה 
בדרך כלל לרוכש הממוצע אין את הכלים והידע ומקצועיות ברמה גבוהה. 

עסקה ארוכת טווח שאינה . מדובר בולבחון את העסקה באופן מקצועי
. או מימוש מהיר\ו מתאימה למשקיעים שמעוניינים בעסקה עם וודאות

 מנגד, .פסדים יכולים להיות גבוהים במידה והפנטזיה לא מתממשתהה
 הרווחים יכולים להיות גבוהים במידה והפנטזיה מתממשת.

עסקה שכזו יכולה להתאים למשקיעים בעלי הון עצמי גבוה במיוחד 
נקודת הנחה שמוכנים לסכן סכום מסוים שהגדירו מראש ויוצאים מ

לאחר שנים רבות וגם לוקחים בחשבון  , יתממשושהרווחים במידה ויהיו
 שההשקעה יכולה לרדת לטמיון.

 
 קרנות השקעהבמסגרת של  - ת משקיעיםרכישה במסגרת קבוצ 

o פרטיות ובמהותן מאגדות  קרנות\עסקאות אשר מאוגדות ע"י חברות
הענקת מימון לפרויקטים יזמיים בישראל או צורך מספר משקיעים ל

כריבית* על סכום ההשקעה. מעבר לים, כאשר התשואה תתקבל 
 הואהמשקיע ו ע"שאינן נרשמות בבעלות ישירה "כ רבדאלו עסקאות 

ת שניתן לקבל בדרך נוחוטיעסקה. הבכמשקיע פיננסי ב ומשמש מהווה
כלל הינן חלשות באופן יחסי לרכישה בבעלות ישירה וטומנות בחובן 

בשל המשתנים הרבים שאינם תלויים  וזאת סיכון גבוה באופן יחסי
 במשקיע בודד. 

ים יכולות להתאים לרוכשים פאסיביבמסגרת קבוצת משקיעים עסקאות 
קרים מסוימים אין באפשרותם מב, כאשר לחלוטין ובעלי הון עצמי גבוה



 
 

 
 

לנתב את ההון לרכישת נכס בבעלות ישירה, או שמעוניינים לפזר סיכון 
השנתית שניתן יהיה להשיג על ההון בתיק ההשקעות שלהם. התשואה 

בשנה. במקרים אשר בהם  15%-ועד לכ 0%-העצמי יכולה לנוע החל מ
הפרויקט מסתבך מכל סיבה שהיא וסכום ההשקעה יהיה גדול מההחזר 

 להפסיד.גם ניתן כמובן 
 

 רכישת משרד להשקעה 
o ביחס לעסקאות נדל"ן ( 6%-)כ עסקאות שמטרתן לייצר תשואה גובהה

הגדלת ההון העצמי במכירת המשרד. רכישת צורך או ל ריםמניב למגו
משרדים בדרך כלל תתאים לאנשים שיש ברשותם חברה בע"מ והון עצמי 

 משווי הרכישה ויכולת החזר לקבלת הלוואה. 50%-של כ
 

  מגרשים, דירות, מסחר, משרדים – כסף בליכסף עסקאות 
o  המסוגלים לפתח עסקאות שבמהותן מתאימות לאנשים בעלי אופי יזמי

יכולת לחבר את כל הגורמים הרלוונטיים לטובת עסקה מוצלחת )מימון, 
ניהול , תעוזה, אטרקטיבית שלא נמצאת בשוק משקיעים, איתור עסקה

 , הובלת העסקה מקצה לקצה(.בתהליך בעלי מקצוע

"מחיר הכסף", סכום אותו מחזיר הלווה למלווה בנוסף לסכום ההלוואה  –*ריבית 
 )הקרן(.  

שנים בריבית שנתית קבועה  7-ל ₪ 200,000במידה ונקלחה משכנתא ע"ס  –לדוגמא 
 החודשי יתחלק לשניים: ,  ההחזר3%של 

 החזר לתשלום הריבית  .1
 החזר לתשלום הקרן  .2

 בהתאמה לדוגמא לצורך המחשה: הסילוקיןלהלן לוח ו

חודש 
 ההחזר

סה"כ החזר  החזר הריבית החזר הקרן יתרת הקרן
 חודשי

1 200,000.00 2,142.66 500.00 2,642.66 
2 197,857.34 2,148.02 494.64 2,642.66 
3 195,709.32 2,153.39 489.27 2,642.66 
4 193,555.94 2,158.77 483.89 2,642.66 



 
 

 
 

5 191,397.17 2,164.17 478.49 2,642.66 
6 189,233.00 2,169.58 473.08 2,642.66 
7 187,063.42 2,175.00 467.66 2,642.66 
8 184,888.42 2,180.44 462.22 2,642.66 
9 182,707.98 2,185.89 456.77 2,642.66 

10 180,522.09 2,191.35 451.31 2,642.66 
11 178,330.74 2,196.83 445.83 2,642.66 
12 176,133.90 2,202.33 440.33 2,642.66 

 

הרווח או \התשואה מוצגת באחוזים והיא מייצגת את ההכנסה  –*תשואה שנתית 
הרווח \ההפסד בהשקעה מסוימת. חישוב התשואה שיאפשר לנו להבין מהי ההכנסה

ית )באחוזים( ביחס לעלות ההשקעה הכוללת. התשואה בדרך כלל מחושבת בראייה שנת
 ומאפשרת לנו להיעזר באופן החישוב ככלי להשוואה בין עסקאות.

-ב נרכש והנכס בשנה ₪ 40,000במידה ודמי השכירות שמתקבלים הינם  –לדוגמא 
 משכנתא תיק פתיחת, שיפוץ, שמאי, ד"עו) לרכישה הנלוות העלויות כולל ₪ 1,000,000

 .בשנה 4% הינה התשואה אזי'(. וכו

 

 

 

 הגדרת יעדים נדל"ניים

יעדים נדל"ניים, ארוכי טווח וקצרי טווח אשר יסייעו  בתחילת הדרךחשוב מאוד להגדיר 
 חזון בעשייה. ליצור מיקוד תוך ראיית

 שנים ויותר 5-יעד ארוך טווח יכול להיות ל 
  טווח צריך להיות לשנה או פחותיעד קצר 

 להלן מספר רעיונות להגדרת יעדים ארוכי טווח וקצרי טווח:

 לרכוש לפחות נכס אחד להשקעה בישראל .1
 לרכוש דירה לעסקת אקזיט .2
 30% -להגדיל את ההון העצמי בשנתיים הקרובות ב .3

40,000  ₪ 

 רכישת הנכס(ל)עלות כוללת  ₪  1,000,000

 * 100 תשואה שנתית 4%



 
 

 
 

 לרכוש דירה לעסקת נדל"ן בשילוב אקזיט  .4
 רהלרכוש דירה לעסקת נדל"ן מניב ללא מכי .5
 שנים 5 תוך ₪ 5,000לייצר הכנסה משכ"ד של  .6
 שנים 20תוך  ₪ 20,000לייצר הכנסות קבועות משכ"ד של  .7
וכל יעד אחר שרלוונטי לצרכים האישיים ומותאם ליכולת של המשקיע  .8

 הפוטנציאלי

 מימון בנקאי -בחינה ראשונית 

  ברכישת דירה יחידה. 75%עד עניק מימון יהבנק 
o הבנק בוחן את נקודת הזמן הספציפית שבה הלווה מבקש  – דירה יחידה

 .את המימון, כך שאין משמעות לכמות הדירות שהיו ברשותו בעבר
על  במידה ובנקודת הזמן הספציפית שנעשית הפנייה לבנק אין דירה

הנחה ב דירהמשווי ה 75%הוא יהיה זכאי לקבל עד  שמו של הרוכש,
 .והרוכש הינו בעל יכולת החזר

 
 רכישה של דירה נוספתב 50%עד עניק מימון ינק הב. 

o או יותר במידה וברשות הרכוש הפוטנציאלי דירה בבעלותו -דירה נוספת ,
בין אם מדובר בדירה למגורים ובין אם מדובר בדירה להשקעה יהיה זכאי 

גם אם יש לו  תירכשש נוספתה הדירהמשווי  50%כש למימון עד והר
 בבעלותו. ות\על הדירה או משכנתאות\ו משכנתא

 
  (. משפר דיור) רכישה של דירה במקום דירה קיימתב 70%עד הבנק יעניק מימון 

o זמן שנעשית הפנייה לבנק יש המדובר באדם כאשר בנקודת  -משפר דיור
)בין אם מדובר בדירה בבעלותו דירה אחת )ולא יותר( הרשומה על שמו 

והוא מצהיר שהוא גר בה ובין אם מדובר בדירה שהוא משכיר אותה( 
וכך יוכל ליהנות  שנה וחצישהוא ימכור את הדירה בטווח זמן של 

 .70%משיעורי מימון עד 
 

  אשר בבעלות הלווה הפוטנציאלי נכס\משווי דירה 50%עד הבנק יעניק מימון 
o בבעלותו יכול לקבלן מימון עד נכס \לאדם שיש דירה –נכס קיים\דירה

או נכס אחר  הדירה הנוספתנכס קיים ובנוסף על \על הדירה 50%
 .50%יוכל לקבל בנוסף עד  שירכוש



 
 

 
 

  לדוגמא–  
 ₪ 1,000,000ושוויה לפלוני יש דירה בבעלותו ש נצא מנקודת הנחה

 לפי הערכת שמאי מקרקעין.
 בבעלותו הדירה על משכנתא לפלוני שאין הנחה מנקודת נצאבנוסף, 

 הדירה על 50% עדהלוואה  לקבל יוכל הואכך ש, החזר יכולת לו ויש
ת רכישת דירה נוספת. לטוב ₪ 500,000 עד לקבל יוכל כלומר הקיימת
 הוא ₪ 1,000,000ע"ס  הדירה הנוספת שירכוש יהיהמחיר במידה ו

 אומרת זאת ₪ 500,000 כלומר מימון 50% עליה גם לקבל יוכל
 .הנוספת הדירה על מימון 100% עד לקבל יוכל הוא שכזה שבמצב

  הערות חשובות–  
במידה ועל הדירה הראשונה רובצת משכנתא, יהיה ניתן לקבל  .1

)לפי  הדירה הקיימת משווימימון  50%ההפרש ועד  הלוואה על
מיליון  1במידה ושווי הדירה  –. לדוגמא הערכת שמאי מקרקעין(

 הלוואה עד לקבל, יוכל ₪ 200,000 ע"סמשכנתא  ונורתה
 .נוספים ₪ 300,000

יש לקחת בחשבון שכאשר שיעורי המימון גבוהים כפי שניתן  .2
להבין מהדוגמאות הנ"ל, ההחזר החודשי של המשכנתא יהיה גבוה 

סים בישראל וייווצר ביחס לדמי השכירות שניתן יהיה לקבל על נכ
מהון  המשמעות היא במקרה שכזה יהיה צורך לממן. תזרים שלילי

עצמי את ההפרש בין דמי השכירות לבין ההחזר החודשי של 
 המשכנתא.

 קבלת המימון הבנקאי:טרם נקודות שיש להיערך אליהן 

שגובה הבנק בוחן את יכולת ההחזר של מבקש המשכנתא ויאפשר ללווה  .1
ורצוי מאוד להיערך לכך  40%עד יהיה  של המשכנתאההחזר החודשי 

מאחר וברוב המקרים הבנקים לא מעוניינים  35% שהבנק יעניק מימון לפי 
 . 40% -להגיע לקצה העליון 

יש להיערך לכך  ,חודש בכל ₪ 10,000במידה ופלוני יש הכנסה של כלומר 
 ₪ 3,500החודשי של המשכנתא יהיה עד סכום של  שההחזר יאפשר הבנקש

(35%). 
הבנק יעניק את שיעורי המימון הנ"ל או משווי הרכישה בפועל )לפי הסכם  .2

 שנחתם( או מהערכת שמאי מקרקעין המקובל ומאושר ע"י הבנק. 



 
 

 
 

על מנת לנהוג בשמרנות חשוב להיערך לכך שהערכת השווי של שמאי 
רכישה בפועל סכום ה( מ10%-5% בין)המקרקעין בדר"כ תהיה נמוכה 

הון עצמי להפרש בין מחיר להיערך עם יידרש והמשמעות היא שהרוכש 
 הרכישה לבין הערכה בפועל של השמאי. 

 ₪ 800,000 ע"סשנחתם מחיר הדירה מכר במידה ובהסכם  לדוגמא:
 מימון יעניק שהבנק אומרת זאת ₪ 750,000-יך את הדירה בהער והשמאי

זכאי  הוא הרוכש של היחידה בדירתו מדובר שאם כך ₪ 750,000 של מסכום
 עד והיתרה ₪ 562,500 כלומר ₪ 750,000מסכום של  75%לקבל מימון של 

( תהיה מהון עצמי של הרוכש כלומר  ₪ 800,000)  הרכישה סכום של לגובה
 . ₪ 237,500סה"כ הון עצמי לרכישה ע"ס 

 

 :טבלה לבדיקת זכאות לקבלת הלוואת משכנתא

 
 
 
 



 
 

 
 

 קריטריונים בקבלת הלוואת משכנתא:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 בניית תקציב .2

טרום בחירת האזור לפעילות נדל"נית ובמסגרת הגדרת הפרופיל השקעה יש להגדיר 
 תקציב לרכישה. 

 הגדרת התקציב תיעשה תוך התחשבות בשני פרמטרים:

 הון עצמי לרכישת הנכס + העלויות הנלוות  .1

מעבר להון העצמי שעל כל משקיע להגדיר בהתאמה  – הון עצמי לרכישת הנכס
שהשמאי יעריך את סביר לכך ש ,מראש כאמור יכולותיו, יש להיערךרצונותיו ול

  .הדירה פחות ממחיר הרכישה בפועל

כחלק מחישוב סך ההון העצמי  – היערכות לעלויות נלוות בתהליך הרכישה
 בעסקה

a.  עו"ד 
b. *מס רכישה 
c. ויועצים נוספים במידת הצורך מהנדס 
d. יועץ משכנתא 
e. שמאי טרום חתימת ההסכם 
f.  "פתיחת תיק משכנתא, רישום משכון, שליחויות וכו' –"עלויות קטנות 
g.  שיפוץ 
h. תיווך 

 
 משכנתא הלוואת  .2

a. לבחון מה במסגרת בניית התקציב וים למשכנתאות \חשוב לפנות לבנק
 . להון העצמי ויכולת ההחזרשיעורי המימון בהתאמה  ויהי

b. ומוגבל  ים\האישור העקרוני אינו מחייב את מבקש האישור או את הבנק
 בזמן. ניתן להגיש בקשה טלפונית לאישור עקרוני בבנקים מסוימים.

c. לרכישת הנכס  המכר" הסכם"הדגיש כי טרום חתימה על ציין ולחשוב ל
 ים לקבלת אישור לקבלת משכנתא.\יש לפנות שוב לבנק

 

 



 
 

 
 

 –*מס רכישה 

מתייחס לאדם שלא רשומה על שמו דירה בנקודת הזמן   - מס רכישה על דירה יחידה
יש  לחילופין דירה )גם אם בעבר הייתה דירה או דירות בבעלותו( אואת שבה הוא רוכש 

 שנתיים.  בטווח זמן שלברשותו דירה אך מתחייב למכור אותה 

. ₪ 1,664,520במקרה של דירה יחידה, יהיה פטור מתשלום מס רכישה עד לסכום של 
-ותירכש דירה בסכום העולה מהסכום הנ"ל יידרש לשלם במדרגות מס החל מ במידה
 .*על ההפרש בלבד ותלוי בסכום הרכישה 10%ועד  3.5%

מתייחס לאדם שרשומה על שמו דירה או דירות )למגורים  - מס הרכישה על דירה נוספת
 או להשקעה( והוא רוכש דירה נוספת.

מהשקל הראשון ועד לסכום  8%בגובה של  במקרה של דירה נוספת, שיעור המס יהיה
 -החל מ 10%, במידה ושווי הדירה יהיה גבוה מזה שיעור המס יהיה ₪ 5,095,570של 

 .*נוספות מס מדרגות ללא בפועל הרכישה לסכום ועד ₪ 5,095,570

אין הטבות או פטורים למיניהם על רכישת מגרשים כך שכל  –מס רכישה על מגרש 
ן זה ילענימשווי הרכישה.  6%אדם הרוכש מגרש יישא בתשלום מס רכישה בשיעור של 

ממחיר הרכישה(,  1%ממס הרכישה שישולם ) 1/6קיימת הקלה בחוק לקבלת החזר של 
 בהתקיים התנאים הבאים:

ע ניתן לבנות עליה דירה אחת הרכישה היא של זכות במקרקעין שעל פי תב" .1
 לפחות המיועדת לשימוש למגורים

 חודשים מיום הרכישה התקבל ההיתר 24תוך  .2

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 להלן מדרגות המס:*

 דירה יחידה
 אחוז המס עד סכום מסכום של –שווי העסקה 

0 1,664,520 0% 
1,664,520 1,974,335 3.5% 
1,974,335 5,093,535 5% 
5,093,535 16,987,450 8% 

 10% כל סכום 16,987,450
 

 דירה נוספת
 אחוז המס עד סכום מסכום של –שווי העסקה 

0 5,095,570 8% 
 10% כל סכום 5,095,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 הלן שתי דוגמאות לבניית תקציב: ל

 בדירתו ומדובר ₪ 250,000 -בניית תקציב לאדם שיש ברשותו הון עצמי של כ .1
 .היחידה

 הנחות יסוד:מספר 

 חצי אחוז + מע"מ –עלות עו"ד מקרקעין 
  מ"מע+  ₪ 2,000 –שמאי מקרקעין 
  מ"מע+  ₪ 1,000 –מהנדס 
  מ"מע+  ₪ 5,000 –יועץ משכנתא 
  3,000 – "קטנות"עלויות ₪  
  20,000 –שיפוץ קוסמטי ₪  
  מע"מ 2% –תיווך + 

 להלן טבלה לתכנון תקציב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דירה יחידה
 כלי עזר בניית תקציב לרכישת דירה

 
 אחוז ביחס לרכישה סכום נלוותעלויות 

   700,000 תקציב לרכישת הנכס
 

 0.005 4,095 עו"ד

 0.94 658,000 הערכת שווי הנכס ע"י שמאי לקבלת מימון
 

   2,000 שמאי מקרקעין

 0.75 493,500 מימון בנקאי
 

   1,170 מהנדס

 29.5% 206,500 הון עצמי לרכישת הדירה
 

   5,850 יועץ משכנתא

 7.5% 52,495 נלוותעלויות 
 

   3,000 "עלויות קטנות"

 37.0% 258,995 סה"כ הון עצמי נדרש
 

   20,000 שיפוץ קוסמטי

   752,495 סה"כ עלות הנכס
 

 2.0% 16,380 תיווך

   2,800 דמי שכירות חודשיים צפויים
 

 7.5% 52,495 סה"כ עלויות נוספות

 11 4.1% תשואה שנתית מדמי שכירות
   

  

 שנים30 2,356 חודשי משכנתאהחזר 
 

      

        444 תזרים חודשי

 



 
 

 
 

 ₪ 400,000 -בניית תקציב לרוכש פוטנציאלי שיש ברשותו הון עצמי של כ .2
 .הנוספת בדירתו ומדובר

 מספר הנחות יסוד:

  מהשקל הראשון ועד לשווי דירה בסך  8%מס רכישה על דירה נוספת 
 חצי אחוז + מע"מ –עלות עו"ד מקרקעין 
  מ"מע+  ₪ 2,000 –שמאי מקרקעין 
  מ"מע+  ₪ 1,000 –מהנדס 
  מ"מע+  ₪ 5,000 –יועץ משכנתא 
  3,000 – "קטנות"עלויות ₪  
  20,000 –שיפוץ קוסמטי ₪  
  מע"מ 2% –תיווך + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דירה נוספת
 כלי עזר בניית תקציב לרכישת דירה

 
 ביחס לרכישה אחוז סכום עלויות נלוות

   600,000 תקציב לרכישת הנכס
 

 8% 48,000 מס רכישה

 0.94 564,000 הערכת שווי הנכס ע"י שמאי לקבלת מימון
 

 0.005 3,510 עו"ד

 0.5 282,000 מימון בנקאי
 

   1,500 שמאי מקרקעין

 53.0% 318,000 הון עצמי לרכישת הדירה
 

   1,170 מהנדס

 13.8% 83,030 עלויות נלוות
 

   5,850 יועץ משכנתא

 66.8% 401,030 סה"כ הון עצמי נדרש
 

   3,000 "עלויות קטנות"

   683,030 סה"כ עלות הנכס
 

   20,000 שיפוץ קוסמטי

   2,500 דמי שכירות חודשיים צפויים
 

 2% 14,040 תיווך

 11 4.0% תשואה שנתית מדמי שכירות
 

 13.8% 83,030 סה"כ עלויות נוספות

 שנים30 1,346 חודשי משכנתאהחזר 
 

      

        1,154 תזרים חודשי

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לרכישההון עצמי מימון בנקאי ו

 הון עצמי לעלויות נוספות משכנתא

 25% –דירה יחידה 

 50%-דירה נוספת 

 30% –משפר דיור 

 הון עצמי לרכישת הנכס 

 75%עד  –דירה יחידה 

  50%עד  –דירה נוספת 

 70%עד  –משפר דיור  

 50%עד  –דירה קיימת 

  8%-4%–דירה יחידה 

  14%-10%–דירה נוספת 

 )ביחס לשווי הרכישה(



 
 

 
 

 משקיע חכם ואקטיבי –בחירת עיר לפעילות נדל"נית  .3

לאחר שהתקציב הוגדר, יש לבחון ערים פוטנציאליות לפעילות בהתאמה לפרופיל 
ההשקעה, הבחינה הראשונית תיעשה ע"י כניסה ללוחות אינטרנטיים שבהם 

 וכדומה. WIN WIN, 2מפורסמות דירות למכירה כגון יד 

צפון, דרום, מרכז )לא עיר  –לפעילות אזורלהיכנס לאתרים ולבחור יש  .א
למכירה ולרשום את התקציב שהוגדר )בין  דירותמן רק ספציפית( ולס

מאחר , התקציב מעל ₪ 50,000 -לכ ועד מהתקציב פחות ₪ 100,000
 ובישראל המחיר המוצע פתוח למו"מ(.

לבדוק את מרחק הנסיעה מהבית לערים הפוטנציאליות ולעשות סינון יש  .ב
 ראשוני.

שהוגדר, הסינון הבא לאחר שיתקבלו מספר ערים שניתן לרכוש בתקציב  .ג
-ל 50 שמוצעים ביןאזורים ה .יהיה לפי כמות הנכסים שמוצעים למכירה

 -)הן מפרטיים והן ממשרדי תיווך(  למכירה בתקציב שהוגדר נכסים 100
 עוברים את הסינון.

בערים שעברו   –בדיקת ראשונית של התשואה השנתית מדמי שכירות  .ד
מהם דמי השכירות שניתן יהיה  את הסינון האחרון יש לבדוק לפי כתובת,

לקבל לפי דירות שהיום מוצעות להשכרה ברחובות שיצאו בתוצאות 
מדמי  החיפוש לפי התקציב שהוגדר ולחשב מהי התשואה השנתית

 .שכירות

 חישוב תשואה שנתית לדוגמא:

 

 

 

 

 

 

 

 חודשים( 11)דמי שכירות *  2,550*  11=  28,050

 רכישת הנכס(לש"ח )עלות כוללת  580,000

 * 100 תשואה שנתית 4.8%



 
 

 
 

 הראשוני לרשום את הערים שעברו את הסינוןיש  .ה

 תשואה שניתן לקבל כמות נכסים שמוצעים למכירה עיר
   

   

   

 

 לרשום את הרחובות שיצאו בתוצאות החיפושיש  .ו

 רחובות פוטנציאליים לפעילות עיר
 
1. 

 

1  ._______________________________________ 

2_______________________________________ . 

3_______________________________________ . 

4_______________________________________ . 

5_______________________________________ . 

6_______________________________________ . 

7_______________________________________ . 

8_______________________________________ . 

9_______________________________________ . 

10______________________________________ . 

 
2. 

 

1_______________________________________ . 

2 ._______________________________________ 

3_______________________________________ . 

4_______________________________________ . 



 
 

 
 

5_______________________________________ . 

6_______________________________________ . 

7_______________________________________ . 

8_______________________________________ . 

9_______________________________________ . 

10______________________________________ . 
 

 
3. 

 

1_______________________________________  . 

2_______________________________________ . 

3 ._______________________________________ 

4_______________________________________ . 

5_______________________________________ . 

6_______________________________________ . 

7_______________________________________ . 

8_______________________________________ . 

9_______________________________________ . 

10______________________________________ . 
 

 איסוף מידע לגבי הערים הפוטנציאליות .ז
יש לאסוף את המידע לגבי כל אחת מהערים ולעשות השוואה בין הערים 

 ולבחור את העיר האטרקטיבית ביותר.  –
לפי הרחובות  שיתוארו בהמשך לבחון את הפרמטרים הנדל"ניים - חשוב

 הספציפיים שיצאו בתוצאות החיפוש.
 :לעיין בתכנית המתאר של העיר, להלן דרכי הגעה לתכנית 

i. You Tube 
ii. אתר העירייה 
iii. חיפוש חופשי בגוגל 



 
 

 
 

iv. הגעה פיזית למחלקת הנדסה בעירייה 
  לעיין במסמכי המדיניות של העירייה במידה וישנם לגבי האזורים שבהם

לרכוש )דרך אתר העירייה או הגעה פיזית למחלקת  התקציב מאפשר
 הנדסה בעירייה(

  לעיין בתכניות בניין עיר שחלות על האזורים שבהם התקציב מאפשר
 לרכוש, להלן דרכי הגעה:

i.  אתר הפורטל הגיאוגרפי הלאומי– www.govmap.gov.il 
ii. אתר ה-GIS  של העירייה 
iii. של רשות מקרקעי ישראל  אתר- 

http://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspx 
iv.  משרד האוצר  –אתר של מנהל התכנון- 

/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=http://mavat.moin.gov.il
3 

 לבדוק תכניות מתאר מחוזיות בהתייחס למחוז הרלוונטי 
i. http://land.gov.il/Planning/Pages/toch_MitarMechozi.as

px 
 לבדוק מקומות תעסוקה בערים והנגישות אליהם 
  מיקומים של הקמת שכונות חדשות בעירלבדוק 
 אוניברסיטאות באזור והנגישות אליהם\לבדוק מכללות 

i. http://che.org.il/?page_id=37343 
 )כבישי גישה ותחבורה ציבורית )לבדוק גם מצב קיים וגם תכנון לעתיד 

i. https://www.iroads.co.il/content/%D7%A4%D7%A8%D7%
95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D 

ii. /toch_MitarMechozi.ashttp://land.gov.il/Planning/Pages
px 

 לבדוק מיהו ראש העיר ומהי חוות הדעת של התושבים עליו 
 לבחון פשיעה 
 טק-לבדוק אזורי מסחר בעיר, תעשייה והי 
 להיכנס לפייסבוק ולאתר העירייה ולבחון את הפעילות של העיר 
 לבדוק מדדים חברתיים 

i. https://www.madlan.co.il/ 
 לבדוק התחלות בנייה ומתן היתרים לפי אזור 

http://www.govmap.gov.il/
http://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspx
http://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
http://land.gov.il/Planning/Pages/toch_MitarMechozi.aspx
http://land.gov.il/Planning/Pages/toch_MitarMechozi.aspx
http://che.org.il/?page_id=37343
http://che.org.il/?page_id=37343
https://www.iroads.co.il/content/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.iroads.co.il/content/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D
http://land.gov.il/Planning/Pages/toch_MitarMechozi.aspx
http://land.gov.il/Planning/Pages/toch_MitarMechozi.aspx
https://www.madlan.co.il/


 
 

 
 

i. http://www.cbs.gov.il/ts/ID9b752fef7a1093/ 
 לבדוק שיקום שכונות והתחדשות עירונית 

i. http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/Pages/sh
ikum_vehitchadshut.aspx 

  שיקום שכונות, שכונות שעתידות  –לבדוק תכניות פיתוח עתידיות
ם חדשים, שיקום כבישי , 38תמ"א  ,פרויקטים של פינוי בינוילהיבנות, 

שעתידים להיבנות, פארקים  חדשיםטק -תעשייה והי, אזורי מסחר נמל
 חדשים, תווי רכבת קלה או כבדה וכדומה.

i. You Tube 
ii. מרקר-דה 
iii. גלובס 
iv. אתר העירייה 
v. פייסבוק 
vi. חיפוש חופשי בגוגל 

  והגישה אליהםלבדוק בתי ספר וגני ילדים באזור 
 לבדוק רמת אבטלה בעיר 

i. https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/statistics/BtlS
tatistics.aspx?type=1&id=1031 

 לבדוק השתנות מחירי דירות לפי הלמ"ס 
i. ttp://www.cbs.gov.il/reader/prices/price_main_division.h

html 

חשוב לתעד את המידע שאוספים לגבי כל אחת מהערים הפוטנציאליות על מנת שתהיה 
 היכולת להשוות בצורה יעילה בין הערים שיצאו בתוצאות החיפוש.

ום ישנה חשיבות רבה להיות ממוקד בעיר אחת, חוסר מיקוד בתחבהמשך התהליך, 
 הנדל"ן יגרום לתהליך להיות מאוד ארוך, לא יעיל ולא יאפשר להגיע לתוצאות.

 ניתוח שוק מקומי .4

ה העיר, יש לבחון באילו רחובות התקציב שהוגדר מאפשר לרכוש את רלאחר שנבח
המיוחל ולרשום את הרחובות והנכסים המוצעים למכירה בטבלת מעקב* שתלווה  הנכס

 .          העסקהאת המשקיע האקטיבי עד לאיתור 

http://www.cbs.gov.il/ts/ID9b752fef7a1093/
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/Pages/shikum_vehitchadshut.aspx
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/Pages/shikum_vehitchadshut.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/statistics/BtlStatistics.aspx?type=1&id=1031
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/statistics/BtlStatistics.aspx?type=1&id=1031
http://www.cbs.gov.il/reader/prices/price_main_division.html
http://www.cbs.gov.il/reader/prices/price_main_division.html


 
 

 
 

במסגרת ניתוח השוק המקומי, יהיה על המשקיע האקטיבי להשיג שני יעדים מרכזיים 
וכדי ליעל האזור  עם מעמיקה שתהיה לו היכרותכדי וזאת ב בשלב ניתוח השוק המקומי

 :ביותר אטרקטיביתהלעסקה  הלהגעאת הדרך 

 בחירת רחובות ספציפיים לפעילות  .1
הבחירה תיעשה לפי מספר פרמטרים נדל"ניים ללא אמוציות או 

תכניות פיתוח, קהל היעד להשכרה,  –סטיגמות כגון: הפוטנציאל העתידי 
מחירי הדירות, התשואה השנתית, רמת הפשיעה, קירבה לצירי תנועה 

 מרכזיים, קירבה למוסדות חינוך ועוד.
חשוב להדגיש כי הפוטנציאל הגדול ביותר נמצא בשכונות החלשות אשר 
נמצאות בתנופת פיתוח, לא יהיה נכון לבחור אזור "תקוע" שאין בו מגמה 

 חיובית של פיתוח.
יש לקחת בחשבון שיכול להיות מצב שבו הרחובות שהתקציב מאפשר 

ות ולא בשכונה אחת, תהיה חשיבות רבה לרכוש יהיו במספר שכונ
 בבחינת המאפיינים של כל אחת מהשכונות.

המטרה המרכזית היא לבחור מבין הרחובות שישנה האפשרות לרכוש 
בתקציב שהוגדר, את הרחובות במחיר האטרקטיבי ביותר ועם נתוני 

 הסביבה המעידים על הפוטנציאל הגדול ביותר לעליית ערך.
 

 להתמקדות בחירת נכס ספציפי .2
הבניינים המעניינים ביותר, בעלי פוטנציאל ההשבחה הגבוה ביותר הם 

, בנייני רכבות, בניינים על עמודים 1980בניינים ישנים שנבנו עד שנת 
ללא מעלית. הדירות הסחירות ביותר  Hללא מעלית, בניינים בצורת 

ד חדרים(, ע 2-3מ"ר ) 45-70להשכרה ומכירה הן הדירות הקטנות, בין 
)למרות שאני לא רואה שום בעיה לרכוש גם בקומה גבוהה יותר  2קומה 

ולקהלי יעד שקומה גבוהה אינה מהווה מגבלה  באזורים מסוימים
 (.מבחינתם

יש להגיע לרחובות הפוטנציאליים לפחות פעם בשבוע. השעות האידיאליות לפעול 
 .09:30-12:30ובימי שישי בין  17:00-21:00באמצע השבוע הן בין 

טבלת המעקב תכלול את שמות הרחובות, מספר הבניין, סוג הבניין  – *טבלת מעקב
עם מעלית( גודל הדירה במ"ר, מחיר לפני מו"מ, קומה מתוך, רמת \)רכבת, עמודים, ללא



 
 

 
 

השיפוץ הנדרשת, שכ"ד צפוי, תשואה שנתית, פוטנציאל שטמון בדירה, סיבת המכירה, 
 ה ופרטי המוכר. זמן עד למכירת הדירה, מחיר המכיר

במסגרת העשייה, יהיה על המשקיע האקטיבי לעשות מספר פעולות כדי להשיג מידע 
 המשך הדרך:נבונות לישמש אותו בקבלת החלטות אשר 

  עוברי אורח,  -לפעול מול המקומיים בסביבה לקבלת אינפורמציה יקרה מפז
 ועדי בתים, בעלי דירות, בעלי עסקים, ועד השכונה ועוד.

 
המשקיע יציג עצמו כמתעניין לרכוש דירה באזור ומעוניין לשאול מספר שאלות 

 ולהלן שאלות רעיוניות אופציונאליות:
o מי השוכרים בסביבה? 
o מי הקונים? 
o לדירות באזור? האם יש ביקושים  
o איפה המשקיעים קונים? 
o מה האזור הבא שמתפתח ועתיד להתפתח יותר? 
o האם הוא מכיר קשיים מסוימים באזור? 
o איפה גרים סטודנטים? 
o חנות אוטובוס, תחנת רכבת, איפה בתי הספר ומה רמתם, גני הילדים, ת

  ?מרכזיים אחרים מוקדים
o באיזה רחובות מסוימים רמת הפשיעה היא האם יש פשיעה באזור ?

 הגבוהה ביותר? 
o האם מרגישים פיתוח של העירייה באזור מסוים? 
o ופינוי  38תמ"א  –נית איפה מקדמים פרויקטים של התחדשות עירו

 ?בינוי
o מה דמי השכירות המקובלים לאזור? 
o מהם המחירים בסביבה? 
o האם יש מגמה חיובית של עליות מחירים בשנים האחרונות? 
o האם יש כניסה של אוכלוסייה במעמד סוציואקונומי גבוה יותר לאזור? 
o האם יש רחובות שלא כדאי להתקרב אליהם? 
o  לגור, האם יש חשש לגור בקומת קרקע באיזה קומה שוכרים אוהבים

 ?באזור והאם אין לאנשים בעיה לגור בקומה גבוהה
 



 
 

 
 

הערה חשובה: כל אדם שנפגוש הוא פוטנציאלי לחבר אותנו דירות אשר מוצעות 
שעדיין לא התפרסמו בשוק. הדירות שנגיע דירות מתחת לרדאר למכירה או 

 הדירות האטרקטיביותאליהן דרך הפעילות הזו בשטח יש פוטנציאל להיות 
 .ביותר

 
 מנהל הנדסה בעירייה\להגיע למחלקת 

חשוב להגיע למחלקת ההנדסה עם אנרגיה טובה ורצון גדול להשיג כל פיסת 
מידע שיכולה לתרום לעשייה הנדל"נית. חשוב שלא תהיה ציפייה שכאשר נגיע 

ע, אך למחלקת ההנדסה יפתחו לנו שולחן עם בורקסים וירקות ויהיו נדיבים במיד
חשוב מנגד להבין שהנציגים של מחלקת ההנדסה במהותם נדרשים להעניק 

שמדובר במידע שצריך להיות נגיש לכולם  לנומובן . במידה ולציבורמהימן מידע 
לדרוש את המידע הזה. חשוב לשאול שאלות ממוקדות אשר  נרצה חנואנ –

פיים. יהיה קושי מתייחסות בצורה הספציפית ביותר לגבי רחובות ובניינים ספצי
מסוים בשלב הזה של התהליך להיות סופר ממוקד וניקח זאת בחשבון מראש 

 ובנוסף נצא מנקודת הנחה שזה לא יהיה הביקור היחיד לאיסוף מידע.
 

 שאלות ממוקדות לרחובות הפוטנציאלים לפעילות:
o האם קיימות תכניות לפיתוח עתידי? 
o  התחדשות עירוניתהאם הוגשו בקשות להיתרים לפרויקטים של? 
o הרחבת דירות, שיפור  -רחובות \שכונות\האם יש תכנית לשיקום השכונה

 ?תשתיות, כבישים, פארקים וכדומה
o  האם העירייה מעודדת באופן מסוים מלגות או סבסוד לאוכלוסיות

 ?מסוימות באזורים בעיר
o  באיזה אופן תכנית המתאר של העיר, או תכניות בניין עיר מתייחסות

 ת הספציפיים?לרחובו

 ניתן גם לשאלות שאלות יותר כלליות כגון:

o מה המדיניות של העירייה בנוגע להתחדשות עירונית בעיר? 
o מה היעדים של העירייה לשנים הקרובות? 
o  האם עתיד להיבנות כביש חדש, רכבת או כל שיפור תחבורתי אחר

 ?שישפיע על העיר
o האם בעיר יש תכניות לבניית שכונות חדשות? 



 
 

 
 

o  העירייה מאפשרת לפצל דירות בצורה חוקית באזורים מסוימים האם
 ?בעיר

o האם יש אזורי מסחר או תעסוקה חדשים שעתידים להיבנות בעיר? 
o האם ידוע להם על הגירה חיובית לשכונות מסוימות בעיר? 
o  ספציפית או רחובות האם העירייה שמה לעצמה יעד לשיפור שכונה

 ?בעיר
 

 ר והשכונותלהתעניין בהיסטוריה של העי 
ניתן לאתר מידע רב באינטרנט ובנוסף ניתן להגיע למרכזי מידע לתייר לטובת 

מעבר למידע החשוב שיתקבל חשוב מאוד  –היכרות ולמידה על ההיסטוריה 
לקבל מפה של העיר שעל גביה ניתן לרשום כל פיסת מידע רלוונטית )מחירים, 

ישנה  תכניות פיתוח וכדומה(.שכ"ד, הרחובות להתמקדות, נקודות מרכזיות של 
חשיבות להתחבר לעיר ולהכיר את ההיסטוריה, תוך כדי התהליך הידיעות הללו 

יעניקו לנו שפה משותפת עם תושבים והבנה מעמיקה לגבי המוקדים המרכזיים 
 וההיסטוריים.

 
ה, ּוַמה-ַמה ְהיֶּׁ יִּ ָהָיה, הּוא שֶּׁ ין -שֶּׁ ה; ְואֵּ ָעשֶּׁ יֵּ ַנֲעָשה, הּוא שֶּׁ ָחָדש, ַתַחת -ָכלשֶּׁ

ש  .ַהָשמֶּׁ

 
 בחינת עסקאות שבוצעו בפועל 

ישנם מספר אתרים אינטרנטיים חיוניים לבחינת שווי שוק, אתרים כגון: מדלן, יד 
 מידע נדל"ן.  -, אתר הנדל"ן הממשלתי ורשות המיסים 2

מאפיינים דומים  עם ותדירבהם  ונמכרשלרשום את כל הבניינים  -טיפ חשוב 
לדירה שהוגדרה מראש במסגרת סוג העסקה וללכת פיזית לבניינים שנמכרה 

 בהם דירה, להיכנס לבניין ולצלם בזיכרון את הבניין.
 

 הגעה פיזית לדירות פוטנציאליות 
לאחר שרשמנו בטבלת המעקב את כל הדירות שהוגדרו במסגרת התקציב, בכל 

דירות המוצעות למכירה, בשלב א' חשוב לראות  3-5שבוע יש לראות באזור בין 
( ורק בשלב ב' נצא לפגישות עם מתווכים 10דירות ללא מתווכים )לפחות 
 מקומיים )לפחות שלושה(. 

 
 



 
 

 
 

 וטפת מול המתווכים :ישנן שתי מטרות עיקריות לפעילות הש
 איסוף והצלבות מידע .1
ה ניתן להגיע לא היאיתור עסקה אטרקטיבית שבלעדי המתווך  .2

 לעסקה
 

השלביות המתוארת הינה קריטית מאחר ואנו רוצים להגיע למתווכים כאשר יש 
ברשותנו ידע ליצירת שיח פורה ומפרה וכדי שהמתווכים יבינו את רמת הרצינות 

 קה טובה. והמוטיבציה להגיע לעס
זה אולי נשמע הרבה אבל  –דירות  25-30במסגרת התהליך חשוב לראות לפחות 

 אם נעשה חישוב מהיר נבין שתוך חודשיים נגיע לכמות הרצויה. 
ולאחר  12דירות לאחר חודש רואים  3)אם בכל שבוע רואים לצורך הדוגמא 

 דירות(. 24חודשיים כבר ראינו 
 3-5לקצה, כפי שנכתב קודם לכן, יהיה בין מקצה של עסקה התהליך המלא 

חודשים שיכלול למידה עמוקה ויעילה של האזור, איתור עסקה אטרקטיבית 
 ורכישה בפועל.

 
 איתור נכס אטרקטיבי להשקעה .5

 המטרה שלשמה התחלנו את הפעילות הנדל"נית היא לאתר נכס אטרקטיבי להשקעה
את בצורה יעילה ישנם מספר ועל מנת לעשות ז בהתאמה לפרופיל ההשקעה שהוגדר

 כללים שיש לפעול על פיהם.

הבנת מחיר השוק יהיה בסיס למציאת נכס אטרקטיבי להשקעה, הרי אם מחיר השוק לא 
לא יהיה ניתן לדעת בוודאות גמורה שמצאנו נכס במחיר אטרקטיבי ביחס למחיר ברור 
 שוק.

o טבלת מעקב אחרי דירות המוצעות למכירה בשוק 
  של טבלת מעקב יעיל איתור של נכס אטרקטיבי יתחיל בניהול

שתהיה כלי קריטי להבנת המחירים בשוק, יכולת להשוות בין 
 נכסים, לזהות נתונים טובים של עסקה ספציפית ועוד.

o  חשוב  –להיכנס ללוחות האינטרנטיים שבהם מפורסמות דירות למכירה
ם ביום. בדיקה מית ולהתעדכן מספר פעמייו-םלהתעדכן ברמה היו

 שעורכת דקות בודדות.
o  שעולה למכירה  נכסלהגיע פיזית לכל 



 
 

 
 

 לוחות אינטרנטיים 
 מרפסות של הדירה\שלטים בחלונות 

o ועדי בתים, ועד להשאיר את מספר הטלפון לבעלי העסקים באזור ,
למכירה  נכסולבקש מהם שבמידה והם ישמעו על  שכונה וכדומה

 היה גם תגמול בהתאםשיעדכנו אתכם ואם תצא גם עסקה י
o   לעבוד עם מספר מתווכים שיודעים בצורה מאוד ספציפית מה סוג

 העסקה אותה רוצים לאתר
 השבחה .6

מינימום כסף לייצור ההשבחה  -המטרה המרכזית הינה ו השבחת נכסים היא אומנות
 המקסימלית.

 בשיפוץ דירות יש לשים דגש על מספר דברים עיקריים

  כיצד ניתן לממשו ולבחון את העלויות הנדרשות בגין לראות חזון בנכס ולהבין
 השבחתו

  על מנת לבנות תקציב לשיפוץ יש להבין מה יהיה שווי  –בניית תקציב לשיפוץ
 הנכס לאחר השבחה.

  מהסלון נוף יפה יש לבחון את היתרונות של הנכס ולנסות להעצים אותם, לדוגמא
 להסיר תריסים על מנת שיתגלה בנוף + וילון –

  עלות גבוהה מאוד –יש להימנע מהחלפת תריסים 
  ניתן לצבוע את הדלתות ולהחליף ידיות –יש לנסות להימנע מהחלפת דלתות 
 כולל  ₪ 100-ניתן להשתמש בפרקט למינציה בעלות נמוכה באופן יחסי למ"ר )כ

 עבודה וחומר(
  וילונות,  אהילים, נרות, שטיחים לאמבטיה וכו' –להכניס אקססוריז לבית 
  לצבוע את הדירה בצבע שאינו לבן 
  להימנע מלצבוע את הדירה בצבעים המאופיינים בטעם אישי 
 לבחור צבעים )ארונות מטבח, קירות וכו'( שמתאימים לקהל היעד הרחב ביותר 
 ניתן לצבוע משקופים בעלות נמוכה 
  ניתן לבקש הנחה או פטור מלא מארנונה עד חצי שנה במקרה שהנכס פנוי

ניתן לקבל פטור או הנחה פעם  –משוכרים לטובת שיפוץ או כל סיבה אחרת 
אחת על נכס ויש לבחון מול כל רשות מקומית ספציפית מה המדיניות שלהם 

 להענקת הפטור או ההנחה.
 שכרה ולבצע התאמות לקהל היעדלהבין מי קהל היעד למכירה ומי קהל היעד לה 



 
 

 
 

  גם אם  –להבין מראש שיש מחיר מקסימום להשכרה ומחיר מקסימום למכירה
תתקבל תוצאה מרחיקת לכת ביחס לדירות אחרות בסביבה עדיין למחיר יש 

 תקרת זכוככית
  לעשות תכנון מקדים של השיפוץ כולל כל סעיפי ההוצאה בהתאמה לשיפוץ

 מחיר לעבודה וחומרשרוצים לעשות ולקבל הצעות 
  מ"ר( ניתן לרכוש מטבח באורך שני  40-60במידה ומדובר בדירות קטנות )בין

)כולל הובלה, הרכבה,  ₪ 5,000-מטר ארון עליון ותחתון בעלות מינימלית של כ
 שיש, ברז, כיור, אריחים, ארונות(

  או באמצעות  –לבחון מהו ציר הזמן של ההשבחה ולהיערך ברמת התזרים
 גרייס או באמצעות הון עצמי הלוואת

  יש להכניס ריהוט או לרכוש מהמוכר רק במידה והמשקיע מבין שזהו תנאי יסוד
 של קהל היעד

  יש לשפץ קוסמטית את החלל המשותף לכלל הדיירים. חשוב לציין כי לא
בהכרח צריך לעשות שיפוץ קוסמטי מלא ואפשר לבחון לעשות רק דברים 

צורך(. בנוסף, בבניינים שאין ועד בית או שיש אך מסוימים )בהתאמה לתקציב ול
מדובר באזורים חלשים באופן יחסי, מראש אפשר שלא לנסות לרתום את 

 בדר"כ זה לא מצליח.  –השכנים להשתתפות בהוצאות 
 

 להלן מספר דוגמאות לשדרוגים שניתן לעשות:
o צבע בחדר המדרגות 
o החלפת תיבות דואר 
o צביעת מעקה 
o  הארונות חשמלהדבקת טפטים על 
o החלפת מנורות 

במידה ומדובר בעסקת אקזיט יהיה על המשקיע לבנות את התקציב לשיפוץ ולתכנן 
 כלכלית את העסקה באופן הבא:

 

 

 

 

 שווי הנכס לאחר השבחה
 (20%-15%)בין  ( רווח יזמי-)
 ( עלויות רכישה ומכירה-)
 ( עלויות השבחה-)
 ( עלות מימון-)

__________________ 
 מחיר הנכס 

 ש"ח 1,500,000
 ש"ח  200,000( -)
 ש"ח 80,000( -)
 ש"ח 100,000( -)
 ש"ח 30,000( -)

__________________ 
 ש"ח1,090,000



 
 

 
 

 עבודה מול בעלי מקצוע בתהליך ההשבחה

מראש יש להחליט האם מעוניינים לסגור עם "קבלן מפתח" שיבצע את כל העבודה 
לחילופין לפרק את העבודה לקבלני משנה. ישנם כמובן יתרונות  מתחילתה ועד סופה או

וחסרונות בכל אחת מהדרכים שתבחר, החשוב הוא לבחור את הדרך הנכונה בהתאמה 
 לתקציב ולפרופיל המשקיע.

 בעניין העלויות "קבלן מפתח" יהיה יקר יותר ביחס לעבודה ישירות מול קבלני משנה.

 מספר דגשים חשובים:

  לא לשלם מקדמה על חשבון העבודה ויש לשלם אך ורק על פי קצב חשוב מאוד
התקדמות השיפוץ, כאשר תמיד יישאר אצל המשקיע סכום גבוה יותר ביחס 

 לביצוע העבודה בפועל.
  יש להימנע מביצוע שינויים תוך כדי תנועה מאחר ועלות גבוהה לשינויים

 ותוספות.
 סופו ולהציג בפני הקבלן או  יש לעשות תכנון מקדים של השיפוץ מתחילתו ועד

 קבלני המשנה את התכנון המלא על מנת שיפעלו על פיו.
 בודה למספר קבלנים על מנת שתהיה יש לעשות סקר שוק ולהציע את הע

אפשרות לעשות השוואה בין כל אחד מהם, יש לבקש מספרי טלפון של לקוחות 
 את טיב העבודה. ולהגיע לאתרים שהיום הקבלן עושה בהם שיפוץ על מנת לבחון 

חשוב לבחון מיהו הקבלן הטוב ביותר ולא את הקבלן הזול ביותר, במידה והטוב ביותר 
 מצוין! –הוא גם הזול ביותר )ובהנחה שאין פערים גדולים מידי ומעוררי חשד(

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 טרום חתימת הסכם  -ספציפית  דירהניתוח  .7

 דברים: 4על מנת לנתח דירה מקצה לקצה יש לבחון 

 קניין .1

של משרד המשפטים נסח טאבו ותיק בית משותף אינטרנט יש להזמין דרך האתר 
שכולל תשריט בית משותף, צו רישום בית משותף ותקנון הבית המשותף. לאחר 

 שהוזמנה הניירת הרלוונטית יהיה ניתן לבדוק ולוודא עניינים מהותיים כגון:

 מי רשום כבעלים 
 האם רובצת משכנתא על הנכס 
 נם עיקוליםהאם יש 
 האם יש הערות אזהרה 
 זיקות הנאה 
 אילו הצמדות יש לדירה ומיקומן כגון: חניה, גג, מחסן וכדומה 

 
 תכנון .2

( GISאו לבחון באמצעות אתר העירייה )\וצריך לגשת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 מספר דברים עיקריים:

  הבניין לעיין בכל המסמכים המצויים בתיק הבניין בדגש על ההיתר של
ובחינת התאמתו למצב הפיזי, בנוסף יש לבדוק את התאמת ההיתר לדירה 

 הספציפית ולשלול חריגות בנייה
  לבדוק בתיק הבניין האם ניתן צו התראה לבניין על מבנה מסוכן והאם יש

 צווי הריסה לחריגות בנייה מסוימות 
  לבחון את כל תכניות בניין עיר שחלות על הגוש והחלקה הספציפית

 ולהבין האם התכניות ישפיעו בצורה חיובית או שלילית
  בהתייחס לחלקה הספציפית –האם קיימות  –לבחון תכניות בהפקדה 
  האם צפויות להיות הפקעות לחלקה או בסמוך לה 
  ניתן להזמין מהעירייה או לעיין  –לבחון האם קיימות זכויות לא מנוצלות

 בדף זכויות באינטרנט

טרום חתימת ההסכם על מנת לקבל גושפנקה על הבדיקות הנ"ל חשוב להזמין שמאי 
 ובנוסף להבין מה יהיו שיעורי המימון שניתן לקבל על העסקה.



 
 

 
 

 בדק בית –מצב פיזי  .3

יש לבחון שהדירה תקינה ושלא מסתתרים ליקויים שאינם גלויים ולצורך כך, חשוב מאוד 
 -תאר את מצב הנכס להזמין מהנדס טרום חתימת הסכם מכר לקבלת דוח מפורט שי

יציבות המבנה, בידוד, איטום, תקינות גגות, מצב מערכות הדירה )חשמל, אינסטלציה, גז( 
 ועוד.

 כלכלי ומימון .4

את ההיבטים הכללים ולבדוק בשנית את האפשרות לקבל מימון על העסקה יש לבחון 
 הספציפית, לצורך כך יש לבחון את הנקודות הבאות:

  השוקמחיר קנייה ביחס לשווי 
 שכ"ד מקובל לדירות עם מאפיינים דומים בסביבת הנכס 
 שיעורי המימון שיהיה ניתן לקבל על העסקה הספציפית 
 קהל היעד להשכרה 
 קהל היעד למכירה 
 התאמת הנכס לקהלי היעד 
 עלות השבחה 
  עלויות נלוות לרכישה )עו"ד, שמאי, מהנדס, יועץ משכנתא, מס רכישה, תיווך

 ועוד(
  שיידרש לעסקהסך הון העצמי 
  חישוב עלויות במכירה במידה והעסקה מיועדת למכירה )מס שבח, מתווך, ריביות

 על הלוואת המשכנתא לכל התקופה, עו"ד(
 )אי תפוסה ותחזוקה )חודש שכירות בשנה 
 גובה ההחזר החודשי של המשכנתא 
  דמי שכירות שיהיה ניתן לקבל ביחס להחזר החודשי של  –בחינת התזרים

 המשכנתא
 שואה שנתית מדמי שכירותת 
 פוטנציאל רווח במכירה ותשואה על ההון העצמי במכירה 

 

 

 



 
 

 
 

 להלן טבלה המרכזת את היבטים הכלכליים:

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 הכנסת שוכרים איכותיים לנכס .8

הסכם שכירות, דבר ראשון שחשוב לעשות הוא לו הראויים טחונותיבל שנתייחסלפני 
אותו במה הוא  נשאללפעול עם אינטואיציה ולבחור את האדם הנכון ביותר עבורנו. 

עובד, כמה זמן הוא נמצא במקום העבודה הנוכחי שלו, האם נראה לו שהוא יוכל לעמוד 
יום, בשכ"ד הנדרש, האם הוא מתכוון להישאר בדירה לתקופה ארוכה, איפה הוא גר ה

האם יש לו ערבים, האם בדירות אחרות שהוא שכר היו בעיות כלשהן ושאלות נוספות 
 שיוכלו להעניק לנו אינדיקציה לגבי טיב השוכר.  

רגיש שיש ספק לגביו אני אפנה לשוכר הפוטנציאלי הבא. במידה והוא עבר את במידה ונ
 סינון הראשוני נמשיך לבצע בדיקות נוספות. 

 וספות:להלן הבדיקות הנ

טרום חתימת הסכם השכירות יש לבקש ת"ז של השוכר הפוטנציאלי, לבדוק  .1
פסקי  –ברשתות חברתיות מיהו האדם, לרשום את שמו בצורה חופשית בגוגל 

דין וכדומה ולבדוק בבנק ישראל האם יש לו חשבון מוגבל, בדיקה זו דרך הגב 
 תיעשה לפי מספר ת"ז.

לא להירתע  –תלושי שכר אחרונים טרום חתימת הסכם שכירות  3לבקש  .2
בדמי השכירות מלבקש. זה מקובל מאוד וחשוב לוודא שהשוכר אכן יוכל לעמוד 

 המבוקשים
 הנוכחי וכמובן לקיים עימו שיחה\לבקש לקבל מספר טלפון של המשכיר הקודם .3
 לקבל במעמד חתימת ההסכם צ'קים מראש לכל תקופת השכירות .4
לבקש שיהיו שני ערבים שיחתמו על ערבות אישית ולבקש לקבל את תלושי  .5

 השכר שלהם בכדי לוודא שהם ערבים טובים
ניתן לבקש באזורים מסוימים ערבות בנקאית ע"ס חודשיים או שלושה חודשי  .6

 יש לבדוק מראש האם מקובל באזור לדרוש זאת –שכירות 
, תאגיד המים, חברת הגז וועד צ'קים לביטחון, צ'ק לחברת חשמל 4חשוב לקבל  .7

הצקים צריכים להיות רשומים לפקודת הגורם הרלוונטי עם חתימת השוכר  –בית 
 וללא סכום

ניתן לבקש צ'ק נוסף לביטחון ע"ש המשכיר עם סכום וחתימה ללא תאריך לכל  .8
 מקרה שבו השוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו

 ם שכירותלרשום את הטלפונים של השוכרים והערבים על ההסכ .9
 במעמד חתימת הסכם השכירות לצלם מונה חשמל, מים וגז ולרשום בהסכם .10



 
 

 
 

לצלם את הדירה במעמד חתימת ההסכם על מנת שיהיה תיעוד כיצד השוכר  .11
 יידרש להחזיר אותה

 שוכרים וערבים –חתימה על שטר חוב  .12
 כמובן שיהיה חוזה שנערך ע"י עו"ד המתמחה במקרקעין .13

יוכלו לצמצם משמעותית את הסיכונים, חשוב לזכור  כל הבדיקות והדרישות הללו
ששוכר טוב יוכל לייצר לנו השקעה בטוחה ושקט לאורך זמן ולכן אסור להתפשר על 

 איכות השוכר.

 

 

 

 

 בברכת עצמאות פיננסית

 שחר בוזין
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