
 
 

 
 

 ""ןהון נדל"השקעות חכמות בנדל"ן ללימוד שיטת קורס 

 מעשיתסדנא  – 5שיעור  -  4פתרון תרגיל השאלה וה

 נתונים:

 דוד איתר מציאה, להלן נתוני הדירה:

 הדירה עלות - ₪ 500,000

 (ועוד שמאי, ד"עו, השבחה) נלוות עלויות ₪ 50,000

 ₪ 2,000 -דמי השכירות טרום השבחה 

 ₪ 2,500 -דמי השכירות שיהיה ניתן לקבל לאחר ההשבחה 

 עלות העסקה לאחר השבחה?מהי התשואה השוטפת על  - 1שאלה 

 תשובה:

 

 

 

נה בהנחה ומדובר בדירתו היחידה ובהנחה והריבית השנתית על המשכנתא הי - 2שאלה 
 ? העצמי ההון על התשואה מהי, ₪ 15,000

 תשובה:

ובהנחה והשמאי העריך את שווי הנכס מסך הרכישה  75%) ₪ 375,000 –משכנתא ע"ס 
 .(לא פחות ממחיר הרכישה

לטובת  ₪ 50,000לקניית הדירה +  ₪ 125,000סך ההון העצמי במסגרת הרכישה: 
  .₪ 175,000העלויות הנלוות ברכישה = 

 .₪ 30,000= 12*2,500סך ההכנסה ברוטו בשנה: 

הוצאות בגין תשלום הריבית +  ₪ 2,500הוצאות שוטפות שנתיות: אי תפוסה ותחזוקה 
15,000 ₪  =17,500 ₪. 

2500*11=27,500 

550,000 
0.05 *100 5% 

שנתית תשואה 

לות ביחס לע

 ההשקעה הכוללת



 
 

 
 

 ₪ 12,500=  ₪ 17,500 - ₪ 30,000הכנסה ברוטו פחות ההוצאות השוטפות השנתיות: 
 .)הכנסה שנתית נטו(

על מנת לחשב את התשואה השנתית על ההון העצמי, נחלק את ההכנסה השנתית נטו 
 בסך ההון העצמי ונקבל תוצאה של:

 תשואה שנתית ביחס להון העצמי שהושקע. 7.1%

חודשים במחיר של  24במידה ודוד ימכור את דירתו היחידה זו לאחר  -3שאלה 
 של מוקדם פירעון על קנס, ד"עו) ₪ 20,000 יהיו במכירה הנלוות והעלויות ₪ 650,000

 צמי שהשקיע בעסקה?הע ההון על התשואה מהי –( ותיווך במשכנתא מסלול

 תשובה:

על מנת להגיע לפתרון נרשום מצד אחד את כל ההוצאות ומהצד השני נרשום את כל 
ההכנסות, לאחר מכן נחשב מהו הרווח נטו בעסקה ואת הרווח נטו נחלק בסך ההון 

 העצמי.

  הוצאות
 )ברכישה, בשנתיים עד למכירה ובמכירה(

 הכנסות
 (תקופההכל ההכנסות שהתקבלו במהלך )

 (2*12*2,500) 60,000 דמי שכירות 500,000 רכישה
 650,000 מכירה 50,000 נלוות

   (2*2500) 5,000 ואי תפוסה תחזוקה
   20,000 מכירה
   (2*15,000) 30,000 ריבית
 710,000 סה"כ 605,000 סה"כ

 

 רה.רווח נטו לאחר מכירת הדי ₪ 105,000  =710,000-605,000

 

 

 

 

 

105,000 

סך ההון העצמי כולל ) 205,000
 -ההוצאות השוטפות במהלך השנתיים

 (*ללא ההוצאות במכירה

0.51 *100 51% 

51% 

 )סך תקופת העסקה( 2
25.6% 

על תשואה 

ההון העצמי 

לכל 

 התקופה

שנתית תשואה 

 העצמיביחס להון 



 
 

 
 

 :3תשובה  ההער*

מכספי התמורה כך שניתן שלא לחשב אותן כחלק מההון  ישולמוההוצאות במכירה  -
 העצמי )מי שחישב אותן כחלק מההון העצמי זה גם בסדר(

 

 

 

 


