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מגון מושגי יסוד למשקיע

ן"סוגי עסקאות נדל

?ן"כיצד נערך להשקעות נדל

?כיצד נבחר איזור השקעה

?כיצד נבדוק הנכס לאחר איתורו

?כיצד נבצע חקר שוק

?כיצד ננתח כדאיות כלכלית של עסקה

?כיצד נהפוך ההלכה למעשה-והכי חשוב 



עסקת האקזיט

עסקה מניבה

שילוב עסקה מניבה עם אקזיט
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המשקיע  

ל העסקה  "מנכ
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היום נלמד מגוון מושגים עיקריים הנדרשים  
לנו לצורך הבנת העסקאות

נערך לקראת חוזה  כיצדהיום גם נלמד כיצד 
ן"בעסקת נדל
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כתובת כל פיסת קרקע במדינת  
ישראל
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הנסח מימי –הקושאן 
התורכים  

דף וספר











תוכנית בנין ערים

הקובעת את , או חלקה /או חלקות ו/ים ו/תוכנית לגבי גוש
:מאפייני שימוש הקרקע לרבות 

אחוזי בניה

ב"מגורים וכיוצ/ ציבורי : מאפייני השימוש 

אופי הבניה

אופן מימוש  , הפקעות : הוראות מיוחדות לגבי התוכנית 
ב"וכיוצ
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וחלוקה מחדש של יחידת גושים איחוד 
ע"התבחלקות במסגרת או /ו
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תצהיר רישום

ובטאבובעיריהרישום התוכנית לאיחוד וחלוקה 
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30337גוש 

100( חדשה)חלקה 

1חלקה תת 

ר"מ600שטח החלקה 

ר  "מ400בנוי של הבניין שטח 

ר"מ100שטח הדירה 

100/400:חלק הדירה בבעלות הרכוש המשותף 

1 2

3 4
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ר"מ600שטח 100חלקה 30337גוש 
100/400, ר"מ100דירה  בשטח , קומת קרקע, 1: תת חלקה

:בעלויות 
½123456. ז.יצחק יצחקי ת
½345678. ז.חנה יצחקי  ת

₪ 500,000טפחות בסכום של בנק מזרחי -דרגה ראשונה , משכנתא
(או ללא הגבלה בסכום)
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התחייבות בכתב  של , הערת אזהרה היא רישום בטאבו
עסקה במקרקעין או להימנע מלעשות עסקה לעשות 

עסקה למנוע המטרה ברישום הערה כזו היא . במקרקעין
בעת חתימה על הסכם  , למשל. הסותרת את תוכן ההערה

הרוכש זכאי , (או אפילו זיכרון דברים)לרכישת דירה 
,  זאת. מיד לאחר חתימת ההסכם, לרשום הערת אזהרה

את האפשרות למכור  ( המוכר)כדי למנוע מבעל הדירה 
.אותה דירה פעם שנייה לאדם אחר

17



,  כלל לרשום את הדירה על שמו-שהרוכש אינו יכול בדרךמאחר 
אלא רק בגמר ביצוע התשלומים ויתר  , מיד עם חתימת ההסכם
כל מה שיש לו עד לרישום הדירה על שמו , ההתחייבויות שבהסכם

כדי לשפר את המצב ולהעבירו מהרמה  . הוא חוזה בינו לבין המוכר
שתחול לא רק יחסים שבין הקונה " )קניינית"החוזית בלבד לרמה 

באה הערת האזהרה  ( אלא גם כלפי צדדים שלישיים, למוכר
למשל  )מי שזכאי לרשום את הערת האזהרה לטובתו . ורישומה

יכול לרשום את ההערה גם ללא  ( קונה שיש לו חוזה לרכישת דירה
הערת אזהרה יכולה . לעסקהצורך בקבלת הסכמת הצד השני 

היא יכולה להירשם  : אבל לא רק, להירשם על בעלות בקרקע
,  זיקת הנאה, שאילה, שכירות, במקרים של חכירהגם 

קדימה או משכנתא זכות 
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הצמדות שטחים בבניין יכולות להיות אך ורק לנכס כמו דירה או  
:משרד
ר"מ600שטח 100חלקה 30337גוש 

100/400, ר"מ100דירה  בשטח , קומת קרקע, 1: תת חלקה
1/1ר "מ400גג בשטח : הצמדה

:בעלויות 
½123456. ז.יצחק יצחקי ת
½345678. ז.חנה יצחקי  ת

₪ 500,000בנק מזרחי טפחות בסכום של -דרגה ראשונה , משכנתא
(או ללא הגבלה בסכום)

(צמוד לדירה והעלות עליה כוללת גם אותו1/1הגג כולו )



.הסכם השיתוף בין הנכסים בבנין

:מורכב משני מרכיבים

מוסכם/ תקנון מצוי 

תשריט בית משותף

21



22





2שיעור מס 

ZOOM-NADLAN-
COURSE



ראשונית של נכסים פוטנציאליים  בדיקה 

מקרוב את הנכס ואת מיקומולבחון 

הנכסומתווכים בסביבה לגבי, מכרים, שכניםלשאול 

את המוכרלפגוש 

את שווי השוק של נכסים דומים באזור  לבדוק 
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קריטריונים-החלטה עקרונית גיבוש 
הרווח בעסקהפוטנציאל 

מימון: יכולת ביצועיש 

והעלות לטיפול בבעיות הקיימות בעסקה  הדרך 
ברורה  
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לתת בידו  ( המוכר)מכתב בו מתחייב הבנק לבעל הנכס 
מסמכים להסרת רישום המשכנתא הרובצת על  

:הנכס בשני תנאים

המוכר יפקיד הסכום הקבוע במכתב והנדרש לצורך  
הסרת המשכנתא

המוכר יבצע את ההפקדה עד לתאריך הקובע המצוין  
במכתב  
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בדיקה מקצועית 

יש לבצע בדיקה  , ן"לפני סגירת עסקת נדל
מקצועית של הנכס בכדי לגלות בעיות פוטנציאליות

מומלץ להיעזר בשלב זה באנשי מקצוע בהתאם  
ארכיטקט, יועץ מס, ד"עו: למשל, לצורך
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מ עם המוכר"ניהול מו

כאן נקבעים שלושת הפרמטרים העיקרים  
-שמרכיבים את העסקה 

מחיר

תשלומיםלוח 

הפינוי  מועד 
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בשלב זה חותמים על חוזה המכר באמצעות עורכי הדין

המוכר מתבקש להמציא אישורים לוודא שלא נותרו  
מועד הבית, מחברת החשמל, מהעירייה: חובות

לאחר סיום העסקה חובה עליכם לבדוק שהעסקה  
הנכס נרשם על שמכם = הושלמה 
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הנכס  השבחת 

אינה הכרחיתהשבחה 

-והחלטתם להשביח במידה 
נכון הינו קריטי להעלאת הערךשיפוץ 

את השיפוץ לאנשי מקצועהשאר 
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ן"תכנון וביצוע עסקאות השבחה בנדל

שיווק נכון של הנכס

ן  "ניצול שוק הנדל-ן "חשיבה נכונה של משקיע נדל
בזמן נתון
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מגרש 

מבנה להריסה

דירה לשיפוץ
אותו ניתן לשדרג, כל נכס אחר
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על מנת שנוכל לצאת לדרך בבטחה עלינו לקבוע  
:מספר מיקודים

התקציבמיקוד
מרחק השליטהמיקוד
האוכלוסייהמיקוד
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העסקהסוגמיקוד 
מניב

אקזיט

יזמות
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זיהוי גורמי התפתחות עתידיים

"מגנטי אוכלוסיה " איתור 
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https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%AD/@31.2610139,34.8144553,12.75z/data=!4m5!3m4!1s0x15026640029f8777:0x8dee8012deb5dd8!8m2!3d31.252973!4d34.791462
https://www.google.com/maps/place/%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%AD/@31.2610139,34.8144553,12.75z/data=!4m5!3m4!1s0x15026640029f8777:0x8dee8012deb5dd8!8m2!3d31.252973!4d34.791462


התוצאההגורםהשנים

ן "בערכי הנדל500%עליות עד מרוסיהעליה מסיבית1990-1995

בהגעת עוליםבלימה1995
ואף ירידה קטנה  התייצבות

ן"במחירי הנדל

2001-2003
חוק הנגב 

+ לדירה ₪ 100,000מענק )
(במיסוי הנחות

עד כדי  )הדירות החדשות עלייה בכמות
(מכמויות הבניה בישראל 43%

60%-40%ירידת מחירים בין ביטול חוק הנגב2004

200%ן  עד כדי "עליית מחירי הנדלכניסת משקיעים לבאר שבע2006-2010
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פרויקט נחל באר שבע: אתר 
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http://br7park.org.il/cms
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https://www.google.com/maps/place/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%AD/@31.9357575,34.8732654,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1502cdc4ba7c9a35:0xaf5f6cbfe5133203!8m2!3d31.890267!4d35.010397
https://www.google.com/maps/place/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%AD/@31.9357575,34.8732654,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1502cdc4ba7c9a35:0xaf5f6cbfe5133203!8m2!3d31.890267!4d35.010397


:שיטות לאיתור נכסים

"עבודת רגליים"
פניה למתווכים מקצועיים

:שונותבמדיותבדיקה בפרסומים 

מקומיים/ עיתונים ארציים 

אינטרנט
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:אנחנו נלמד זאת בשיטת
"הכלכלה לעם"

או
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שבסופו של דבר יגדירו  
:הכלכלנים כחישוב 

.(נ.נ.ע)ערך נוכחי נקי 
Value (NPV)Net Present

או

(פ.ת.ש)שיעור תשואה פנימי 
(IRR)Internal Rate of Return
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...תובנה שלמדתי מאבא שלי 

:הכי חשוב, בחישוב עסקה"

!מה נשאר לי ביד 
"ולא להתייחס לאחוזים
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":אבא עני, אבא עשיר"תובנה שלמדתי מהספר 

קודם כל אני  , כאשר אני בעל עסק "
"מושך משכורת לעצמי
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בניהול עסק עם עובדים

:בעבודה חדשה ינחה המנהל את העובדים

בצעו העבודה באיכות הגבוהה ביותר  "
.......ו

!"בזמן הקצר ביותר 
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התייחסות לרכישת דירה להשקעה
זהה בהתייחסות לעשיית עסק
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מי הם העובדים של 
?ן"משקיע הנדל



?ן"איך לא מפסידים בעסקת נדל
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:הבסיס לעסקה טובה

!!!החזון 
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צחי קווטינסקי  : מרצה
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,  הבסיס לכל עסקה כלכלית בכלל
ן בפרט"ובנדל
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:המטרות העיקרית בחקר השוק
זיהוי קהל היעד ומאפייניו  1.

בדיקת  רווח מול הפסד 2.

בדיקת סיכון מול סיכוי 3.
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:מטרות משנה של חקר השוק 

עלות נכסים בסביבה1.

עלות השכרת נכסים בסביבה2.

הרתעה/ איתור גורמי משיכה 3.
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תחבורה1.
(מכללות, אוניברסיטאות)מוסדות לימוד לבוגרים 2.

(חוגיםמרכזי , בתי ספר)מוסדות לימוד לילדים ונוער 3.

מרכזי תעסוקה4.

שירותים  5.

מסחר6.

פנאי 7.

צפיפות דיור8.

אוכלוסייה9.
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אוויר  מזהמי 1.

סלולרייםאנטנות טלפונים 2.

,  מסחרייםמרכזים , מפעלים: קרוביםמוקדי רעש 3.
'וכומוקדי בידור , רכבות, כבישים

אוכלוסיה4.

קשיי תחבורה5.
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כמות ומאפייני נכסים פנויים למכירה1.

או התחלות בנייה/עתודות קרקע לבנייה ו2.

כמות ומאפייני נכסים פנויים להשכרה3.

.השכרה/של נכסים למכירה" חיי מדף"4.
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'שלב א

לימוד כללי של השטח

'שלב ב

לימוד מפורט  ומדויק של השטח        
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.....השיטה הסודית של צחי1.

"עבודת רגליים"2.

עיתונות כללית וכלכלית3.

משרדי תיווך4.

אינטרנט5.

ירידי דירות     6.

או רכילות    /שיחות ו7.
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:ריכוז אתרים חשובים
:כנסו ל

אינדקס אתרים 
מאמרים: ן בקלות ב"באתר נדל

www.realeasy.co.il/ אתרים-אינדקס/

61

http://realeasy.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://www.realeasy.co.il/אינדקס-אתרים


, אספו מידע כללי לגבי האזור המבוקש
.טרם בדיקת הנכסים
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על מנת שנוכל לבדוק ולנתח  

עלינו לבנות את , את שווי הנכס
"ן"מקדם שווי הנדל"
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(ונקודת מבט, מרחק )נוף 1.

קומה ואו מעלית2.

מיקום גיאוגרפי3.

מיקום טופוגרפי4.

(        נטו/ ברוטו )שטח הדירה 5.
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כיווני הדירה1.

גיל הבניין2.

מחסנים/ שטחי חניה 3.

צפיפות/ מספר הדיירים בבנין 4.

גינה בבעלות/ גינה בשימוש 5.

קומה ואו מעלית6.

מיקום גיאוגרפי7.

מיקום טופוגרפי8.

(        נטו / ברוטו ) שטח הדירה 9.
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אם אין חקר שוק  
!!!אין עסקה 
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.המצגת איננה תחליף לייעוץ מקצועי שיש לקבל בכל פעולה בתחום המקרקעין*

67

http://taxes.gov.il/RealEstateTaxation/Documents/KnowRightsLand2013.pdf
http://taxes.gov.il/RealEstateTaxation/Documents/KnowRightsLand2013.pdf


מס רכישהעדמ
-1,744,5050%

1,744,5052,069,2053.5%

2,069,2055,338,2905%

5,338,29017,794,3058%

17,794,305∞10%
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ח"מש3.5-יחידה דירת מגורים 
3תקרה 2תקרה 1תקרה 

מס% סכוםמס% סכוםמס% סכום
כ מס "סה

רכישה

2,069,2053.50%3,500,0005.00%פטור1,744,505

011,36571,54082,905
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מס רכישהעדמ

-5,340,4258%

5,340,425∞10%
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נוספתמגוריםדירת 

₪ 3,500,000קנית דירה ב 

כ מס רכישה"סהמס% סכום

3,500,0008%

280,000280,000
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הקלה במס רכישה
הקלה לפיה יחיד  קובע( 2013משנת -76תיקון )לחוק ( 2()א()2()א1ג)סעיף 9

":דירה יחידה"שהתקיים לגביו האמור להלן ייחשב כרוכש של 

מכר דירת מגורים  , שלאחר רכישת הדירה( 18)שמונה עשר חודשים "
; עד למועד רכישת הדירהדירתו היחידה שהיתהאחרת 
בשנים עשר החודשים מהמועד  -אם רכישת הדירה היתה מקבלן ואולם 

שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם 
דירתו היחידה עד למועד  שהיתהמכר דירת מגורים אחרת , הקבלן

ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן , רכישת הדירה
בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה –בשליטתו של הרוכש 

שהיתההמגורים דירת את מכר , החזקה בדירה בפועללידיו 
".למועד רכישת הדירהדירתו היחידה עד 
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הקלה במס רכישה

:  המקרה הראשון
-להלן )רוכש של דירה יד שנייה יוכל למכור את דירתו הקיימת 

.חודשים מיום רכישת הדירה החדשה18תוך  "( הדירה הנוספת"

:  המקרה השני
חודשים מיום שנמסרה 12יוכל למכור את הדירה הנוספת עד 

.  לידיו החזקה בדירה החדשה על ידי הקבלן
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חריגים במס רכישה

-כאשר לאחד מבני הזוג יש דירה מלפני הנישואין 

כך שבן הזוג האחר זכאי לבקש  , ניתן לבקש פיצול שומה
לראותו כרוכש דירה יחידה לגבי חלקו בדירה הנרכשת  

,  י מיסוי מקרקעין"בתנאים מסוימים שנקבעו ע)במשותף 
(.בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון
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חריגים במס רכישה
ניתן ליהנות מקבלת פטור ושימוש במדרגות מס רכישה עבור  

בתנאי שיתקיים , ם אם בבעלות הרוכש דירה נוספת דירה יחידה ג
:אחד מהתנאים הבאים

(.33%)אם חלקו של הרוכש בדירה הנוספת אינו עולה על שליש 

אם את הדירה הנוספת שברשותו קיבל הרוכש בירושה וחלק  
(.50%)אינו עולה על מחצית הבעלות בה

75



חריגים במס רכישה

אם רכש את הדירה  , 28.6.2018לחוק מיסוי מקרקעין מיום 93. בהתאם לתיקון מס
שרכש דירת מגורים אחרת  לאחרהנוספת בחלוף אחת התקופות המפורטות להלן

ובעת שרכש את הדירה בקבוצת הרכישה הייתה היא  , מסגרת קבוצת רכישהב
:דירתו היחידה

אם בנייתה של הדירה  –שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה ארבע 
או אם שוכנע המנהל כי חל באותה  , בקבוצת הרכישה לא החלה בתוך אותה תקופה

;תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה
אם החזקה בדירה בקבוצת  –שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה 5

;הרכישה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש באותה תקופה
:לצורך קבלת פטור ממס רכישה לפי סעיף זה יש לעמוד אף בתנאים הבאים

חל בנסיבות שאינן בשליטתו  , לפי העניין, העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה
;של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה

;חודשים ממועד השלמת בנייתה18הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 
;הייתה הדירה דירתו היחידה, אלמלא רכש את הדירה בקבוצת הרכישה



,  (שבח ורכישה)מיסוי מקרקעין חוקלפי חוק 
המוכר זכויות במקרקעין חייב לשלם  1963-ג"התשכ

.אלא אם חל לגביו פטור, מס שבח לאוצר המדינה

מהרווח הריאלי המתקבל 25%מס השבח יהיה 
.מהתמורה בעת מכירת הנכס
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יחויב כל מי שמחזיק יותר מדירה  1.1.14החל ביום 
.אחת בתשלום מס שבח

כך שתחושב התקופה  , לינאריהתשלום יחושב באופן 
מהרווח  25%וישלם , שבה החזיק היחיד את הדירה

הריאלי  על החלק היחסי של ממנה שחלה החל מ  
1.1.14.
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-" שבח ריאלי עד יום המעבר"
, לעניין מכירת דירת מגורים מזכה שנעשתה לאחר יום המעבר

החלק מהשבח  –כשהזכות במקרקעין נרכשה לפני יום המעבר 
הריאלי שיחסו לכלל השבח הריאלי הוא כיחס שבין התקופה  

לבין התקופה שמיום , שמיום הרכישה ועד ליום המעבר
;הרכישה ועד ליום המכירה

-" יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר"
ההפרש שבין השבח הריאלי לבין השבח הריאלי 

"עד יום המעבר
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,  2013על פי התיקון בחוק ההסדרים שאושר באוגוסט 
על  , שנים4יחול הפטור מתשלום מס שבח אחת ל 

ואשר לא מכר דירה  , יחיד שברשותו דירה יחידה
חודש18במשך 

ובמידה ועולה  , 4,522,000₪תקרת הפטור הינה 
ימוסה ההפרש בינו לבין הסכום  , המחיר על סכום זה

.הקבוע בהסכם
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שבח במכירת דירה שניה כאשר בבעלות  ממסניתן לקבל פטור
:בכל אחד מהמקרים הבאים, המוכר דירה נוספת

(.33%)אם חלקו של המוכר בדירה הנוספת אינו עולה על שליש 
וחלק  בירושהאם את הדירה הנוספת שברשותו קיבל המוכר

(.50%)הבעלות בה אינו עולה על מחצית 
זכות הבעלות של המוכר בדירה הנוספת שהתקבלה בירושה  אם 

100%גם במקרים בו חלקו של המוכר הינו ( )50%)עולה על מחצית 
עדיין ניתן לקבל פטור ממס שבח במכירת הדירה השנייה  , (בירושה

הבאים  המצטבריםהתנאים2אם עונים על , (לא דירת הירושה)
:לגבי דירת הירושה

או  ; סבתא, סב, אב, אם, היורש ירש את דירת הירושה מבן זוג
('נכד וכו, ילד= צאצא)שהיורש הוא בן הזוג של צאצא של המוריש 

.דירת מגורים אחת בלבדבעת פטירתו היה המוריש בעלה של



ששווין  , יחיד המחזיק בבעלותו שתי דירות מגורים בלבד
רשאי למכור את שתי , 2,034,000₪יחד אינו עולה על 

דירה אחת שערכה  , הדירות בפטור ובתנאי שרכש במקומן
.השווי של שתי הדירות  הנמכרות גם יחד¾ לא יפחת מ 

התיקון לחוק ההסדרים מאפשר למכור שתי דירות גם אם 
ואז יקבל המוכר פטור יחסי , 3,383,000₪שוויין יגיע עד ל 

.1.1.14על הדירה הראשונה וזאת החל מ 
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אותה קיבל במתנה , יחיד המחזיק בבעלותו דירה
יחויב לתקופת צינון שעל מנת לקבל  * מקרוב משפחתו

שנים למי  3תקופת הצינון תהיה . זכאותו לפטור
.שנים לאחרים4-שהדירה משמשת למגוריו ו

יחויב המקבל  , *בעת קבלת דירה במתנה מקרוב
.מס הרכישה1/3בתשלום 

קרוב משפחה יכלול קרבה מדרגה ראשונה  * 
.למעט בין אחים
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'אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון מס7/3/2011ביום 
.  לחוק מיסוי מקרקעין70

:  תיקון החוק מתמקד בהליכי השומה ובתשלום המס ואלה עיקריו
כולל דווח על פרטי )שומה עצמית -קביעת מסלול הצהרה אחד בלבד 1.

זכאות לפטור  / התמורה סכום המס ואופן חישובו, פרטי העסקה, הזכות
(.  אם חל

.  אי הכללת אחד ממרכיבי ההצהרה כמוהו כאי הגשת הצהרה2.

.  ימים מיום המכירה40תוך -חובת ההצהרה 3.

רוכש הודעת שומה לפי סכום המס  /מנהל מס שבח ישלח למוכר4.
.  ימים ממועד ההצהרה20בשומה העצמית תוך 

ימים ממועד  60-חובת תשלום המס לפי השומה העצמית 5.
(.  לפי המאוחר51או בהתקיים סעיף )המכירה 
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לגבי מס השבח יחול בעת תשלום סכום העולה ( 2)51סעיף . 6
.  מהתמורה40%על 

שומה  : חודשים ממועד ההצהרה אחד מאלה8המנהל יערוך תוך . 7
סופית לפי נתוני השומה העצמית או שומה סופית לפי מיטב שפיטה

לא תעשה שומה לפי מיטב שפיטה לפני שנערך דיון שומה השגה . 8
את סכום המס , שתוגש תכלול את הנימוקים להשגה על השומה

( הגדרה של מס שאינו שנוי במחלוקת)הנובע מהם ואת דרך חישובו 
ואם ההשגה )חודשים 8החלטה בהשגה תינתן תוך 

( חודשים12היא על שומה בהעדר הצהרה תוך 

מדד ידוע= המדד לחישוב מס השבח . 9
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למעט במכירת  )על חשבון מס השבח " מקדמה"על הרוכש לשלם . 10
מהתמורה למוכר40%במועד בו עליו לשלם מעל ( דירת מגורים מזכה

מהשווי אם יום הרכישה של הנכס 15%המקדמה תהיה בשיעור . 11
.  7/11/2001הנמכר לפני 

7/11/2001מהשווי אם יום הרכישה 7.5%המקדמה תהיה בשיעור . 12
. ואילך

מוכר יכולים  /הרוכש)בסמכות המנהל להקטין את שיעור המקדמה . 13
להגיש בקשה מנומקת כולל מסמכים תומכים להקטנה במועד 

(. ההצהרה

תחולת התיקון לגבי עסקאות שיבוצעו החל מיום. 14
31/3/2011.
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פטור מלא

קיים פטור מלא מתשלום מס על הכנסות 
בחודש₪ 5,100משכירות עד לתקרה של  
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.  בדיקת הפטור נעשית כל חודש ולא באופן שנתי
פעמיים החלק , כאשר ההכנסות עולות על הפטור

שעולה על סכום הפטור יהיו חייבים במס על פי  
שיעורי המס הרגילים החלים על הנישום לעניין  

(  אחוז45-ל30בין )הכנסה שאינה מיגיעה אישית 
התקרה "שעל פי החוק מכונה )ואילו יתרת הסכום 

. תהיה פטורה ממס"( המתואמת
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,  לחודש₪ 6,000אם ההכנסה מסתכמת בסך : לדוגמא
:הסכום החייב במס יהיה 

90

6,000משכר דירה חודשיהכנסה

5,100תקרת הפטור

900התקרהסכום עודף על

4,200הפטורהסכום

החייב במסכ הסכום"סה
 (6,000-4,200=1,800)

1,800

של המשלם  על הסכום החייב במס ישולם המס השולי
למעט מי  , 31%החל ממדרגת מס ראשונה של )

(10%שנה ואז המדרגה הראשונה היא 60שמלאו לו 
(במסלול זה ניתן לנקות הוצאות ) 



:10%מס מופחת בגובה 

.באופן גורף על כל דמי השכירות10%תשלום מס 

.במסלול זה לא ינוכו הוצאות מכל סוג שהוא
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מס שולי על הכנסות משכירות

הסכום החייב במס ישולם המס השולי של המשלם  על 

, 31%החל ממדרגת מס ראשונה של )

(10%שנה ואז המדרגה הראשונה היא 60מי שמלאו לו למעט 

הוצאותזה ניתן לנקות במסלול 

2%בשיעור במסלול זה יחושבו הוצאות פחת

ח שנתי למס הכנסה"במסלול זה חובת הגשה דו
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מ  "מע
בהשכרה למטרת מגורים 

מ מאדם פרטי"לא ייגבה מע
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ביטוח לאומי  

הכנסה משכר דירה אינה חייבת בביטוח לאומי למעט  
:באם

ההכנסה הינה הכנסתו היחידה של הנישום ואיננו שכיר  
.או עצמאי

.ההכנסה הינה מעסק
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מטרת השיעור

תכנון וביצוע עסקאות רכישת קרקע לבניה

הכרת השלבים עד לשלב הבניה

יסודות בניהול הבניה



96

קרקע עם זכויות בניה

(פ"שצ/חקלאית)קרקע ללא זכויות בניה 

או לשנות יעוד/קרקע שיש להגדיל עליה זכויות בניה ו

מגרשים שיש לאחד  / מספר חלקי קרקע 

סוגי עסקאות רכישת קרקע



התיישנות והשפעותיה



כלונסאות













!!!ביקור בנכס 
(.טאבו)בדיקת הזכויות הקניניות של הנכס  

(.מועצה /עיריה)בדיקת הזכויות התכנוניות של הקרקע 
(.אדריכל)בדיקת אפשרות ניצול הזכויות בקרקע 

.עריכת תוכנית עסקית מפורטת
.ניהול משא ומתן לרכישה

.חתימת חוזה אצל עורך דין

שלבי הרכישה



ע "שינוי תב
(.ע"תב)בתוכנית בינוי הערים זכויות הבניה מופיעות 

כללית חדשה ע"תבניתן לשנות זכויות הבניה על ידי הגשת 
.בועדה המחוזיתהתוכנית תאושר, או נקודתית 

הקלה  
ע ניתן להגיש תוכנית "במקרים של חריגה מינורית מהתב

:  לדוגמא)הועדה המקומיתאשר תאושר במסגרת הקלה
(.הגדלת מרפסת או בניית פרגולה 

זכויות הבניה











או מומחה  /יש לבדוק זכויות הבניה באמצעות אדריכל ו
.בעניין

מועצה ולא להסתפק בבדיקה  /יש לבדוק הזכויות בעיריה
.באינטרנט

,  מומלץ להשקיע בהכנת סקיצה ראשונית לתכנון המבנה 
.על מנת לבדוק אפשרות ניצול הזכויות בקרקע

המלצה




