
בבורסה בת"א נדל"ן מניות הבמדד  מי שהשקיע בעשור האחרון

השקעה ברכישת דירה גבוהה משמעותית לעומת השיג תשואה 

 .למגורים או להשקעה

היה משיג בעשור האחרון  נדל"ן בבורסה-מי שהשקיע במדד ת"א

עליית ערך של מהתשואה  4.7, גבוהה פי 308%-תשואה של כ

 . למגוריםדירה 

, 378%-נדל"ן היה משיג תשואה של כ-מי שהשקיע במדד ת"א

להשקעה מהתשואה שהיה משיג מקניית דירה  3.1גבוהה פי 

 והשכרתה.

*** 

 נורית דרור, יחידת המחקר

ישראלים רבים מעדיפים לקנות דירה למגורים, או דירה להשקעה כנכס מניב. השקעה 

הציבור הישראלי איננו ורוב בנדל"ן כוללת מסים והוצאות הכרוכות ברכישה ובתחזוקתה, 

 . במסגרת שיקוליולוקח אותן 

השקעה בנדל"ן אפשרית לא רק באמצעות רכישת נכס בפועל, אלא קיימת אפשרות 

על  בקרנות סלאו  ,הבורסה, באמצעות השקעה בחברות הנדל"ן הנסחרות להשקעה דרך

מדדי הנדל"ן בבורסה והיא נגישה, קלה ונוחה ומאפשרת נזילות ופיזור סיכונים טוב יותר 

. בעוד השקעה בדירה כרוכה בעלות של בין מאות אלפי שקלים נדל"ן לעומת השקעה בנכס

הנדל"ן בבורסה מאפשרת למשקיע להיחשף למיליוני שקלים בדירה אחת, השקעה במדדי 

 לעשרות חברות, וזאת גם בהשקעה בסכומים נמוכים יחסית. 

, כך יותר רווחית מקניית דירה היתהזה נראה כי ההשקעה בנדל"ן דרך הבורסה  במאמר

 לדוגמא:

, לאחר עשר שנים, ומכר אותה 2012בשנת  שקל מיליון ושילם למגורים דירה שרכשמי 

 .  שקל אלף 650-כ של סכום מרוויח היה ,כלומר .מיליון שקל 1.65-סכום של כהיה מקבל 

, וגר בשכירות, היה  נדל"ן-"את במדד שקלה מיליון את 2012בשנת  משקיע היה אםאולם, 

 3.08-מרוויח סכום של כ היהכלומר מיליון שקל.  4.08-מקבל לאחר עשר שנים סכום של כ

 מיליון שקל.  

מכר  לאחר עשר שניםו אותה והשכירמיליון שקל ב 2012 בשנתלהשקעה שרכש דירה  מי

מיליון  1.22-מרוויח סכום של כ היהמיליון שקל. כלומר,  2.22-, היה מקבל סכום של כאותה

, היה  מקבל נדל"ן-"את במדד שקלה מיליון את 2012משקיע בשנת  היהאולם, אם שקל. 

 מיליון 3.78-כ של סכום מרוויח היהכלומר מיליון שקל.  4.78-לאחר עשר שנים סכום של כ

  .שקל

חברות, מרביתן ישראליות, העוסקות בתחומי הנדל"ן והבנייה,  95 -כיום, נסחרות בבורסה כ

-ת"אמהחברות הגדולות כלולות במדד  80מיליארד שקל, מתוכן  260 -בשווי כולל של כ

נדל"ן. בשנים האחרונות הצטרפו לבורסה בתל אביב חברות נדל"ן חדשות, ובעקבות זאת, 

נדל"ן -בנייה, ת"א-ת"א -שלושה מדדי נדל"ן נוספים   2020השיקה הבורסה בתחילת שנת 

נדל"ן מניב חו"ל. על מדדים אלה נסחרות בבורסה קרנות סל וקרנות -מניב ישראל ות"א

מיליארד שקל המאפשרים לציבור להשקיע בסל של  1.8 -ל של כנאמנות מחקות בשווי כול

החברות הגדולות בתחום, תוך אפשרות בחירה בין החלטה האם להשקיע בענף כולו או 

לחילופין להתמקד רק בחברות בנייה או בחברות נדל"ן להשקעה הפועלות בישראל או 

 בחו"ל.



 ?עדיפה התשואה איפה –התחתונה  השורה

ומדד מחירי  מדד מחירי הדירותעל מנת לענות על השאלה המהותית הזו השווינו בין 

ע"י הלשכה  מיםמפורסלמדד הנדל"ן של הבורסה. מדד הדירות ומדד השכירות  ,השכירות

ואת מחירי חירי הדירות למגורים השינוי במאת  פיםמשקוהם המרכזית לסטטיסטיקה, 

 . ברחבי הארץהשכרת הדירות למגורים 

 בחנו שתי חלופות:

  .בשכירות ומגורים"ן נדל-"את במדד השקעה לעומת למגורים בדירה השקעה •

 השקעה במדד ת"א נדל"ן.השכרה לעומת מטרת דירה ל רכישת •

נדל"ן בבורסה -במדד ת"א שהשקיע מי, החלופות שבשתיבחינת הנתונים מצביעה על כך 

 : השיג תשואה מצטברת, גבוהה משמעותית

 :באחוזים השקעהההרווח מ

 שנים 10 חלופת ההשקעה

(2021-2012) 

 שנים 3

(2021-2019) 

 18% 65% למגורים בדירה השקעה .1

 145% 308% (*) נדל"ן-השקעה במדד ת"א

 למטרת השכרה דירה רכישת .2
(**) 

122% 29% 

 153% 378% נדל"ן-השקעה במדד ת"א

 .שילםדמי השכירות אותם  בניכוינדל"ן, -"את מדד מעליית הרווח)*( 

 של בשיעור שקיבל המשקיע, שנתייםמעליית מחיר הדירה, בתוספת דמי שכירות  הרווח)**( 

 .הדירה מערך 3%-כ

 ומחירימחירי הדירות  ומדדי 53% -נדל"ן בכ-זינק מדד ת"א לבדה 2021שנת ב

 .בהתאמהבלבד,  1% -ובכ 11% -בכ עלוהשכירות 

 שלוש של בטווח הןו, אחרונות שנים עשר של בטווח הןנדל"ן -מדד ת"א ביצועילסיכום, 

גבוהה  התשואנדל"ן בבורסה בתל אביב -ת"א במדדהניבו למשקיע  אחרונות שנים

 .להשכרה או למגורים דירה ברכישתמשמעותית מזו שהשיג המשקיע 

 -משקיע במדד ת"אשוכר דירה ה, לעומת אחוז תשואה מצטבר לבעל דירה למגורים: 1 רףג

 :2021-2012*, בשנים נדל"ן

 נדל"ן-עליית מחירי הדירות, לעומת שוכר דירה המשקיע במדד ת"א -בעל דירה למגורים * 

 בניכוי עליית מחירי השכירות. מקור הנתונים: הבורסה לני"ע והלמ""ס.
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*, בשנים נדל"ן-, לעומת משקיע במדד ת"אלהשקעהדירה  תשואה מצטברת לבעל: 2גרף 

2021-2012: 

בגין השכרה,   3%עליית מחירי הדירות בתוספת תשואה שנתית של   -להשקעה בעל דירה  *

 נדל"ן. מקור הנתונים: הבורסה לני"ע והלמ""ס.-לעומת עליית מדד ת"א

 

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00

 600.00

12-ינו 13-ינו 14-ינו 15-ינו 16-ינו 17-ינו 18-ינו 19-ינו 20-ינו 21-ינו

ן  "א נדל"משקיע בת רוכש דירה להשכרה 


