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תודות
אני רוצה להודות למנחה המחקר, סטיב זכר, ממכון מילקן, שסייע רבות לכתיבת מחקר זה. תודה לעופר רז-דרור ולמוריס 

דורפמן מהמועצה הלאומית לכלכלה ממשרד ראש הממשלה על הזכות לקחת חלק בפרויקט חשוב זה. תודה רבה לאלו שתרמו 

מזמנם לטובת המחקר: לעתליה רזניק, אלון סגל וצוות הדיור של עמיתי מכון מילקן. ולבסוף תודה גדולה לאורלי מובשווביץ-

לנדסקרונר, על התמיכה לאורך כל הדרך.

על אודות תוכנית עמיתי מכון מילקן
תוכנית עמיתי מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, מבוססי שוק, 

לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם 

למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת צמיחה 

ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

 התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים במוקדי 

קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא 

מקסימלי — התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, ומסייעים 

למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו, מנהל בכיר, ומייסד, המעבדות 

לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. התוכנית ממומנת על ידי 

קרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.

www.mifellows.org :למידע נוסף על אודות התוכנית

http://www.mifellows.org
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תקציר מנהלים
בשבע השנים האחרונות מדינת ישראל נמצאת במשבר דיור. המשבר בשוק הדיור מוגדר על-ידי הממשלה, הציבור 

והתקשורת כאחת הבעיות המרכזיות של המשק הישראלי, והוא משפיע בצורה ניכרת הן על המציאות הכלכלית של משקי 

הבית והן על סדרי העדיפויות של המדינה. מחקרים שונים הראו שסיבה מרכזית לעליית המחירים הריאלית היא מחסור 

גדל והולך בהיצע הדירות )נגר וסגל, 2011(.1 על-פי בנק ישראל )2012(, המחסור בהיצע הדירות נובע מקצב בינוי שאינו 

תואם את הצרכים הדמוגרפיים הקיימים בשטח. המחסור בהיצע נתקל בעודפי ביקוש גדלים והולכים, הבאים לידי ביטוי 

בעליית המחירים המתוארת. כמו כן נטען כי לעליית מחירי הדיור תרמו גם עודפי הביקוש לבעלות על דירות על פני 

שכירות. אלה נובעים, בין היתר, מהמבנה הלא מפותח של שוק השכירות בישראל. 

מניתוח זה עולה כי כדי להשפיע על עליות המחירים בשוק הדיור נדרשים שני פתרונות מרכזיים המשלימים זה את זה:

הגדלת ההיצע הדירות בשוק, באופן שישקף את הצרכים הדמוגרפיים.. 1

פיתוח שוק השכירות, ובפרט השכירות ארוכת הטווח, כך שיהווה אלטרנטיבה לבעלות על מגורים.. 2

כאשר מתברר גודלו של הצורך בשוק הדיור, ומתבררים היעדים שהציבה הממשלה לשוק הדיור, עולה השאלה כיצד תמומן 

הקמת הדירות התוספתיות. לצורך השוואה, בשנים 2013-1995 עמדו התחלות הבנייה בישראל בממוצע על כ-41 אלף 

יח"ד בשנה, ועל 36 אלף בלבד בשנים 2013-2000 )נתוני הלמ"ס(. המהלך המדובר מבקש להגדיל את הבנייה בפועל 

ב-15-10 אלף יח"ד בשנה, מהן 50-40 אלף יח"ד לשכירות ארוכת טווח על פני עשור. 

לנוכח ניתוח זה החליטה הממשלה להגדיל בצורה מסיבית את היצע הדיור ולבנות 150 אלף יחידות דיור תוספתיות 

בתוך עשור, כשליש מהן להשכרה.2 היקפי הבנייה הנדרשים מעלים את השאלה כיצד תמומן הקמת הדירות התוספתיות. 

האשראי לדיור, הניתן למשכנתאות ולענף הבינוי והנדל"ן, סופק עד היום כמעט לחלוטין על-ידי המערכת הבנקאית. אך 

ההתפתחויות בשנים האחרונות הביאו לידי כך שהמערכת הבנקאית לא תוכל לתת מענה לצורכי מימון חדשים. כבר היום 

חלק נכבד מתיק האשראי הבנקאי מוקצה לנדל"ן, ולכן המערכת חשופה לשינויים חדים העלולים לפקוד את שוק הדיור, 

כמו ירידת ריבית או מיתון. אנו זקוקים אפוא למקור מימון נוסף שיספק את האשראי הנדרש להרחבת ההיצע. מקור מימון 

הגיוני ומתבקש הוא הגופים המוסדיים, אשר מהווים כוח עולה בשוק האשראי וכמעט אינם מעורבים בשוק הדיור כיום. 

מחקר זה יראה כי לקרנות נדל"ן מניב )REIT, להלן: ריט( הפוטנציאל לתמוך בפתרונות הנדרשים כדי להתמודד עם משבר 

הדיור: הגדלת היצע הדירות ופיתוח שוק שכירות קונצרנית, תוך הסתמכות על הגופים המוסדיים לצורך מימון פתרונות 

אלו. מחקר זה נוצר כהמשך לעבודה של "צוות הריטים" שהוקם בעקבות צוות תשעים הימים, בהובלת הרשות לניירות ערך. 

מטרתו של צוות הריטים הייתה  "לאפשר מבני מימון מורכבים יותר לנוכח מספר הפרויקטים הצפוי, וזאת באמצעות שכלול 

מנגנון קרן הריט )קרן להשקעה בנדל"ן( הקיים, כך שיתאים לבנייה להשכרה למגורים במסגרת פרויקט הדיור הלאומי" 

)דו"ח הצוות הבין-משרדי לגיבוש הפרויקט הלאומי, 2012(. פעילות הצוות הייתה פלטפורמה חשובה לטיפול בסביבה 

עם זאת, מחקרים אחרים טוענים שעליית המחירים אינה נעוצה רק בבעיית ההיצע, כמו מאמרו של מיכאל שראל )2014(.  1

בעקבות המלצות צוות 90 הימים, שהתקבלו כהחלטת ממשלה בקבינט הדיור )דו"ח הצוות הבין משרדי לגיבוש הפרויקט הלאומי(.  2
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המיסויית, הרגולטורית והכלכלית שבתוכה פועלות קרנות הריט. בחודשים הקרובים צפוי להתפרסם תזכיר החוק המתכלל, 

ועיקרי הדברים יוצגו במחקר זה.

אודות קרנות ריט: קרנות ריט מתאפיינות במעמד מיסויי מיוחד, הן מצד ההטבות והן מצד החובות. בהיבט הזכויות, 

קרנות הריט פטורות מתשלום מס חברות וגביית המס מתבצעת רק ברמת המשקיעים, בעת חלוקת דיבידנדים. כדי 

לזכות במעמד המיסויי נדרשות הקרנות לעמוד בכמה תנאים הנוגעים להרכב הנכסים, למקור ההכנסות, לחלוקת הרווח 

למשקיעים ועוד )דו"ח הוועדה לבחינה והסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל(. לדוגמה, רוב הפעילות של קרן הריט 

צריכה להיות נכסי נדל"ן מניב, והן מחויבות לחלק את רוב רווחיה השוטפים. בצורה זו, מערכת המס בעצם משווה את 

 PWC,  ,ההשקעה הישירה בנדל"ן להשקעה דרך קרן הריט )דו"ח הוועדה לבחינה והסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל

CMS(. איור 1 מסביר את המבנה הפיננסי של קרן הריט. 

בישראל חוקק חוק קרנות נדל"ן מניב )תיקון 147 לפקודת מס הכנסה( בשנת 2005, בעקבות המלצותיה של הוועדה 

לבחינה והסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל )סעיפי החוק מופיעים בעמודה הראשונה של הטבלה, המופיעה גם בגוף 

העבודה כטבלה 3(. מאז הוקמו בארץ שתי קרנות ריט המשקיעות בנדל"ן מסחרי, אך לא קמו קרנות נוספות ובוודאי לא 

כאלו העוסקות בנדל"ן למגורים. 

כאמור, קרנות ריט יכולות לתמוך הן בפיתוח של שוק השכירות והן בהגדלת היצע הדירות. שוק השכירות נמצא בשיווי 

משקל שבו מרבית הדירות הן בבעלות פרטית. הכנסה אקטיבית של שחקנים כמו קרנות ריט לשוק הדיור, שחקנים 

המציעים לשוכרים צריכה שונה של שירותי דיור, יכולה לתרום לשינוי בשיווי משקל זה. כדי שקרנות ריט יוכלו להרחיב 

את היצע הדיור במשק, ולא רק להשפיע על סוג הבעלות ואופי השכירות באמצעות רכישה של בניינים קיימים, הן צריכות 

לקבל היתר לעסוק בייזום ובפיתוח. הסרת המגבלה מעל קרנות ריט תשנה את אופי פעילותן ואת הסיכון הכרוך בה, וצפויה 

להגדיל את התשואות שקרנות אלו מסוגלות להשיג, דבר החשוב מאוד לכדאיותן הכלכלית. 

היתרונות הפוטנציאליים של קרנות הריט עבור שוק הדיור בפרט והמשק הישראלי בכלל:

הגדלת היצע הדיור, באופן שייתן מענה לצורך הדמוגרפי. א. 

ייעול שוק השכירות, ניצול היתרונות לגודל ויצירת התמחות. ב. 

פתרון בעיית המימון בשוק הדיור באמצעות גופים מוסדיים. 	. 

נזילות ושקיפות בשוק הנדל"ן. ד. 

יצירת אפיק השקעה רלוונטי לגופים המוסדיים בשוק ההון הישראלי.   ה. 

יציבות פיננסית ופיזור סיכונים. ו. 

על אף שאין מניעה ישירה להתרחבות של קרנות ריט לתחום המגורים, קיימים כמה חסמים לפעילותן בתחום זה. נציג 

חסמים אלו, לצד הפתרונות שהוצעו להם בצוות הריטים. כמו כן נאיר את הבעייתיות העולה מכמה מהצעות הצוות. 

שוק השכירות ותשואות נמוכות. שוק השכירות מתאפיין בבעלות פרטית ובתשואות נמוכות. המציאות של א. 

תשואות נמוכות מונעת היווצרות של שוק שכירות קונצרנית, מכיוון שהכניסה לתחום זה אינה כדאית מבחינה 

כלכלית לחברות או לגופים המוסדיים.
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על-פי צוות הריטים, אפשר להתגבר על חסם התשואות הנמוכות ולהגדיל את התשואות לפרויקטים שקרנות ריט ייקחו על 

עצמן בשלושה אפיקים שונים:

צמצום הסיכון על-ידי יצירת הגנה מפני הפסד. �

הקטנת העלויות, ובפרט רכיב הקרקע. �

הגדלת התשואה —  כניסה של מוסדיים לשלב הייזום ויצירת אפשרות למינוף גבוה יותר. �

חסמים ר	ולטוריים ב. 

הכנסת נכסים לקרן בתמורה למניות — הכנסת נכסים לתוך ריט על-ידי חברה אחרת בתמורה למניות יוצרת . 1

 אירוע מס )בפרט מס שבח(, והדבר יוצר תמריץ שלילי להקמת קרנות ריט חדשות. 

הצעת הצוות: דחיית אירוע המס לשלב שבו יימכרו המניות בידי החברה או הנכסים עצמם בידי הקרן, בצמוד 

 להנפקת הריט. 

בעיה: הפתרון שהציע הצוות מעניק חלון הזדמנויות חד-פעמי לריט, ואינו מעודד צמיחה מתמשכת, ארוכת טווח.

מבנה בעלות — לקרנות ריט יש הגבלה נוקשה יחסית בנושא בעלות מבוזרת: מרגע ההנפקה, 50% ממניות . 2

 הקרן יוחזקו על-ידי חמש ישויות לפחות. 

הצעה: דירוג הדרישה לבעלות מבוזרת על פני מספר שנים ומתן תקופת חסד עד להשגת הביזור הרצוי.

יזום ופיתוח — קרנות ריט אינן רשאיות לעסוק כלל בפעילויות של פיתוח וייזום. האיסור מגביל את הקמת . 3

קרנות הריט למגורים מכמה סיבות: ראשית, כדי להגדיל את התשואה שלהן על פרויקטים לדיור להשכרה 

ולהפוך את הפרויקטים לכדאיים כלכלית, הקרנות צריכות להיכנס לפעילות ייזום. שנית, קרנות הריט אינן 

 יכולות להשתלב במכרזים הייעודיים לשכירות ארוכת טווח.

הצעה: לאפשר לקרנות הריט המתמחות בנדל"ן למגורים ליהנות מכמה תנאים מטיבים שיאפשרו להן לעסוק 

בייזום נדל"ן למגורים. 

מינוף — רמת המינוף המותרת כיום, עד 60%, נועדה לשמור על הסולידריות של המכשיר, אך היא מגבילה את . 4

 התשואות הנדרשות כדי שקרנות הריט יעסקו בתחום הנדל"ן למגורים. 

הצעה: הגבהת רף המינוף על פרויקטים היוצאים כמכרזים ייעודים לשכירות ארוכת טווח. 

מיסוי 	בוה למשקיעים פרטיים — קיים הבדל משמעותי במיסוי עבור משקיע פרטי בין השקעה בקרן ריט לבין . 5

 השקעה ישירה בנדל"ן מניב. 

 הצעה: הפחתת שיעור המס ליחידים, עד לרמות של חוק עידוד השקעות הון. 

בעיה: ההצעה עדיין אינה משווהבין השקעה ישירה להשקעה עקיפה עבור משקיעים פרטיים.

לסיכום, קרנות ריט למגורים צריכות אקוסיסטם מסוים כדי שיוכלו לקום, להתפתח ולצמוח כגופים יעילים — הן עבור 

המשקיעים והן עבור שוקי הדיור שבתוכם הם פועלים. כדי לאפשר לקרנות הריט להיות חלק מהפתרון בשוק הדיור, יש 

לטפל בחסמים השונים העומדים בפניהם. צוות הריטים וצוות תשעים הימים טיפל ומטפל בימים אלו בחסמים רבים, אך 

אין ספק שייקח עוד זמן רב עד שנזכה לראות קרנות ריט למגורים צומחות ומעודדות את התפתחותו של שוק שכירות 

קונצרנית בארץ.
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אף שמחקר זה בחר להתמקד בקרנות ריט ומתייחס אל המציאות הכלכלית והפוליטית כיום, שבה תשואות נמוכות בשוק 

השכירות מחייבות תמיכה משמעותית של המדינה, חשוב לזכור שזהו רק השלב הראשון. המטרה הגדולה יותר של מהלך 

כזה היא בנייה של שוק שכירות קונצרנית שאינו נשען בצורה כה מאסיבית על המדינה כדי להתקיים. השאלה שעלינו 

לשאול כעת היא מהו האקוסיסטם הנדרש כדי לעודד את ההיווצרות של שוק שכירות קונצרנית: שוק חי, עצמי וצומח, 

שישפר את מבנה השוק, יעודד התייעלות, וחשוב מכול: ישפר את חיי הדיירים. מחקר זה מראה כי קרנות הריט יכולות 

להיות שחקן משמעותי בסביבה חדשה זו ובהיווצרותה. יש אפוא לקדם במהרה את הצעדים הדרושים כדי לאפשר לקרנות 

ריט להשתלב בשוק הדיור להשכרה, ולהתחיל להניע את השוק למקום יעיל ויציב יותר. 

1. הקדמה
בשבע השנים האחרונות מדינת ישראל נמצאת במשבר דיור, שביטויו המובהק ביותר הוא עליית מחירים חדה והגדלת 

ההוצאה על שירותי דיור. מ-2008 ועד תחילת 2014 עלו מחירי הדיור עלייה ריאלית של 66%, ומחירי השכירות הריאליים 

עלו ב-29%. עליות המחירים נצפו בצורה גורפת בכלל האזורים בארץ, בדירות בגדלים ובמחירים שונים. המשבר בשוק 

הדיור מוגדר על-ידי הממשלה, הציבור והתקשורת כאחת הבעיות המרכזיות של המשק הישראלי, והוא משפיע בצורה 

ניכרת הן על המציאות הכלכלית של משקי הבית והן על סדרי העדיפויות של המדינה. 

מחקרים שונים הראו שסיבה מרכזית לעליית המחירים הריאלית היא מחסור גדל והולך בהיצע הדירות )נגר וסגל, 2011(.3 

על-פי בנק ישראל )2012(, המחסור בהיצע הדירות נובע מקצב בינוי שאינו תואם את הצרכים הדמוגרפיים הקיימים 

בשטח. החל משנת 2000, הגידול בצורך בדיור, הנובע מהגידול באוכלוסייה ומשינוי בתמהיל הגילים, עלה על כמות 

התחלות הבנייה החדשות ב-13-10 אלף יחידות דיור בשנה, וזאת במגזר היהודי בלבד. מכיוון שבשנים 2007-1997 חלה 

ירידת מחירים ריאלית, אפשר להסיק כי בתקופה זו הושלם הפער על-ידי מלאי דירות קיים בשוק. אך בנקודת המפנה, 

שהתרחשה בשנים 2007-2005, לאחר שמוצה מלאי הדירות הפנויות הקיים, החל להיווצר מחסור ממשי בהיצע. על-פי 

הערכה של המועצה הלאומית לכלכלה, המבוססת על המחקר של בנק ישראל, המחסור בדירות שנוצר בשנים 2013-2006 

בכלל המשק עומד על כ-80 אלף דירות )הצוות הבין-משרדי לטיוב נתוני הדיור בישראל — דו"ח ביניים, 2014(. המחסור 

בהיצע נתקל בעודפי ביקוש גדלים והולכים, הבאים לידי ביטוי בעליית המחירים המתוארת. 

כמו כן נטען כי לעליית מחירי הדיור תרמו גם עודפי הביקוש לבעלות על דירות על פני שכירות. אלה נובעים, בין היתר, 

מהמבנה הלא מפותח של שוק השכירות בישראל. מכיוון שבשוק השכירות בישראל לא קיימים פתרונות חלופיים הולמים 

לבעלות, כמו שכירות קונצרנית ארוכת טווח, משקי בית רבים נדחקים לשוק הבעלות גם בזמן שמחירי הדירות גבוהים 

במיוחד )דו"ח הצוות הבין-משרדי לגיבוש הפרויקט הלאומי, 2012(. במציאות כזאת גדל הלחץ על רכישת דירות, דבר 

המעלה אף הוא את מחירי הדירות. 

מניתוח זה עולה כי כדי להשפיע על עליות המחירים בשוק הדיור נדרשים שני פתרונות מרכזיים המשלימים זה את זה:

ה	דלת ההיצע הדירות בשוק, באופן שישקף את הצרכים הדמוגרפיים.. 1

עם זאת, מחקרים אחרים טוענים שעליית המחירים אינה נעוצה רק בבעיית ההיצע, כמו מאמרו של מיכאל שראל )2014(.  3
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פיתוח שוק השכירות, ובפרט השכירות ארוכת הטווח, כך שיהווה אלטרנטיבה לבעלות על מגורים.. 2

כיוון חשיבה זה בלט בהחלטת קבינט הדיור בנובמבר 2013, שנתנה תוקף של החלטת ממשלה להמלצות הצוות הבין-

משרדי לגיבוש הפרויקט הלאומי )דו"ח הצוות הבין משרדי לגיבוש הפרויקט הלאומי, 2013(. ההחלטה קוראת למשרדי 

הממשלה להגדיל במידה ניכרת את היצע הדיור ולבנות 150 אלף יחידות דיור4 תוספתיות במשך עשור, כשליש מתוכן 

להשכרה )החלטה מספר דר/32 של ועדת השרים לענייני דיור(.

כאשר מתברר גודלו של הצורך בשוק הדיור, ומתבררים היעדים שהציבה הממשלה לשוק הדיור, עולה השאלה כיצד תמומן 

הקמת הדירות התוספתיות. לצורך השוואה, בשנים 2013-1995 עמדו התחלות הבנייה בישראל בממוצע על כ-41 אלף 

יח"ד בשנה, ועל 36 אלף בלבד בשנים 2013-2000 )נתוני הלמ"ס(. המהלך המדובר מבקש להגדיל את הבנייה בפועל 

ב-15-10 אלף יח"ד בשנה, מהן 50-40 אלף יח"ד לשכירות ארוכת טווח על פני עשור. 

האשראי לדיור, הניתן למשכנתאות ולענף הבינוי והנדל"ן, סופק עד היום כמעט לחלוטין על-ידי המערכת הבנקאית. אך 

ההתפתחויות בשוק הדיור בשנים האחרונות הביאו לידי כך שהאשראי לשוק הדיור, המאופיין בסיכון גבוה יחסית, עומד 

כבר היום על 43% מתיק האשראי הבנקאי. הגידול נבע, ראשית כול, מעלייה חדה בהיקף המשכנתאות החדשות: ב-2013 

נלקחו משכנתאות בהיקף של 51.7 מיליארד ₪, ויתרת ההלוואות בסוף השנה עמדה על 254.3 מיליארד ₪ )נתוני הפיקוח 

על הבנקים(. כמו כן, הגידול בחלקו של האשראי נובע מעלייה במספר יח"ד הנמצאות בבנייה פעילה. הדבר הוא תוצאה הן 

של גידול בהתחלות הבנייה והן של התארכות זמני הבנייה, הנובעת בעיקר מבנייה לגובה. החשיפה הגבוהה של המערכת 

הבנקאית לשוק הדיור הופכת את המערכת לרגישה במידה רבה לתפניות חדות אפשרויות בשוק, כמו עלייה חדה בשיעורי 

הריבית או מיתון, ומהווה איום משמעותי על היציבות הפיננסית של המערכת הבנקאית )דו"ח יציבות פיננסית, 2014(. לכן, 

ברמת המשק נראה שלא כדאי להעמיס עוד אשראי בתחום זה על המערכת הבנקאית. 

מתוך תפיסה זו ומתוך חשש ליציבות הפיננסית של המערכת הבנקאית נקט בשנים האחרונות המפקח על הבנקים צעדים 

משמעותיים שמטרתם לצמצם את היקף לקיחת המשכנתאות המסוכנות. בין ההוראות שהוציא בלטו בפרט הגבלת שיעור 

המימון )Loan-to-Value( ל-75% לדירה ראשונה, ל-70% למשפרי דיור ול-50% למשקיעים, הגבלה על הלוואות בריבית 

משתנה לשני שליש מסך ההלוואה, הגבלה על שיעור ההחזר מההכנסה ל-50% מההכנסה החודשית ועוד. בכך הגביל 

המפקח את האפשרות של הבנקים לענות על צורך זה.

מתברר אפוא שאנו זקוקים למקור מימון נוסף שיספק את האשראי הנדרש להרחבת ההיצע ואף ישחרר את הלחץ המופעל 

עקב המשבר על המערכת הבנקאית. מקור מימון הגיוני ומתבקש, שאף עלה לדיון סביב מספר הצעות, הוא הגופים המוסדיים. 

גופים אלו הם כוח עולה בשוק האשראי, וכמעט אינם מעורבים בשוק הדיור כיום. בעוד היום נכסי המוסדיים קטנים מעט 

מאלה של המערכת הבנקאית )800 מול 900 מיליארד ₪(, בשנת 2020 צפויים נכסי המוסדיים לעמוד על 1,600 מיליארד ₪ 

מול 1,100 מיליארד ₪ של המערכת הבנקאית )Milken Institute, "Towards Affordable Housing in Israel", 2014(. כדי 

שיהיה אפשר לממש את הפוטנציאל המימוני הטמון בגופים המוסדיים, יש צורך ליצור פלטפורמות המאפשרות לגופים 

מוסדיים להשקיע בנדל"ן מניב בארץ.

הפער בין המחסור הקיים בשטח לבין היעד התוספתי של 150,000 אלף דירות נובע מהצורך ביצירת מלאי תכנוני לשוק הדיור.   4

מלאי זה ימתן את מחזורי העסקים הקיימים בשוק הדיור וימנע מצבים של מחסורי היצע חמורים )דו"ח הצוות הבין משרדי 
לגיבוש הפרויקט הלאומי, 2013(.
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מחקר זה יבחן האם וכיצד יכולות קרנות נדל"ן מניב )REIT, להלן: ריט( לשלב בין קידום שני הפתרונות המרכזיים הנדרשים 

לשוק הדיור — הגדלת היצע הדירות ופיתוח שוק שכירות קונצרנית המכוון לשכירות ארוכת טווח — לבין הסתמכות 

על הגופים המוסדיים לצורך מימון פתרונות אלו. קרנות הריט עומדות במרכזו של מחקר זה מכמה סיבות: ראשית, 

קרנות ריט הן כלי מימוני מוכר ונפוץ במדינות רבות, שכבר הוכחה היכולת לגייס באמצעותו כספים, לעמוד בדרישות 

המשקיעים ולפתח שווקים חדשים. הצלחה זו נובעת בין היתר מהמבנה המיוחד של קרנות הריט )ראו בהרחבה בסעיף 2(, 

היוצר מערכת תמריצים טובה עבור ההנהלה של הקרן. שנית, קרנות הריט ממומנות ממקורות שאינם בנקאיים, ויוצרות 

אלטרנטיבה ממשית להרחבת היצע הדיור שלא באמצעות משכנתאות בנקאיות. אם יתאפשר להן, קרנות הריט יוכלו אף 

להוות מעין שוק משני של משכנתאות, שירכשו מהבנקים את המשכנתאות של דירות להשקעה.

מחקר זה נוצר במקביל לעבודתו של "צוות הריטים", שהוקם בעקבות צוות תשעים הימים, בהובלת הרשות לניירות ערך. 

מטרתו של צוות הריטים הייתה "לאפשר מבני מימון מורכבים יותר לאור מספר הפרויקטים הצפוי, וזאת באמצעות שכלול 

מנגנון קרן הריט )קרן להשקעה בנדל"ן( הקיים כך שיתאים לבנייה להשכרה למגורים במסגרת פרויקט הדיור הלאומי" 

)דו"ח הצוות הבין משרדי לגיבוש הפרויקט הלאומי, 2012(. פעילות הצוות הייתה פלטפורמה חשובה לטיפול בסביבה 

המיסויית, הרגולטורית והכלכלית שבתוכה פועלות קרנות הריט. בתחילת 2015 פורסם תזכיר החוק המתכלל את עבודת 

הצוות, שעיקריו יוצגו במחקר זה.

בפרק 2, תינתן סקירה על המבנה של קרנות ריט ועל יישומים שונים שלהן בעולם. נציג את היתרונות של קרנות הריט 

למשקיעיהן. בפרק 3 נסקור את ההתפתחות של קרנות הריט בארץ ואת היתרונות הפוטנציאלים של קרנות הריט לשוק הדיור 

ולמשק הישראלי. כמו כן ננתח את החסמים העומדים בפני ההתפתחות של קרנות הריט למגורים, ונציג את ההצעות של צוות 

הריטים בנוגע לחסמים אלו. בפרק 4 נבחן את ההיתכנות הכלכלית של קרנות ריט באמצעות מודל פיננסי של פרויקט דיור 

להשכרה, ונאמוד את ההשפעות של הגורמים הרגולטוריים והכלכליים על היתכנות זו. בפרק 5 נציג המלצות ונסכם.

2. רקע על קרנות ריט
נפנה עתה להבין מהן קרנות ריט, וכיצד הן פועלות. הסקירה תבקש להראות כיצד קרנות הריט יכולות לסייע בהשגת שתי 

המטרות המרכזיות שהצבנו לשוק הדיור: הגדלת היצע הדיור ופיתוח שוק שכירות ארוכת טווח. נדון גם ביתרונות הנוספים 

שיש לקרנות הריט ככלי מימוני בתחום הדיור עבור המשקיעים והשוק.

2.1 מהן קרנות ריט?
קרנות הנדל"ן המניב )נכסים המייצרים תזרים מזומנים שוטף באמצעות דמי שכירות( קמו לראשונה בארה"ב בשנות 

השישים, ותוכננו כדי לאפשר השקעה בנדל"ן מניב גם למי שידם אינה משגת רכישת נכסים בשוק הנדל"ן. מאז, וביתר 

שאת ב-15 השנים האחרונות, התפתחו קרנות ריט במדינות רבות, וכיום הן פועלות תחת חקיקה ייעודית ביותר מ-30 

מדינות. קיימים שני סוגים מרכזיים של קרנות ריט: הסוג הראשון הוא REITs Equity, קרנות המשקיעות את הונן בנכסי 

נדל"ן מניב. קרנות האקוויטי רוכשות, ולרוב גם מנהלות, נכסי נדל"ן מניב. כמו כן קיימות קרנות ריט המשקיעות בנדל"ן 

בעקיפין, באמצעות רכישת משכנתאות — Block, 2011( REITs Mortage(. קרנות הריט מנהלות כיום נכסים בשווי שוק של 
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מעל טריליון דולר, מהם 60%-70% המנוהלים בקרנות ריט בצפון אמריקה )כנס — "ריטים כאמצעי השקעה", 2014, מתוך 

דבריו של קווין לנדמן(. 

קרנות ריט מתאפיינות במעמד מיסויי מיוחד, הן מצד ההטבות והן מצד החובות. כדי לזכות במעמד זה נדרשות הקרנות 

לעמוד בכמה תנאים הנוגעים להרכב הנכסים, למקור ההכנסות, לחלוקת הרווח למשקיעים ועוד )דו"ח הועדה לבחינה 

והסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל, 2003(. הטבות המס שקרנות הריט מקבלות ותנאי הכניסה משתנים ממדינה 

למדינה, אך קיימים כמה מאפיינים בסיסים משותפים. טבלה 1 מציגה דוגמאות לסביבות מס שבתוכן פועלות קרנות ריט 

בכמה מדינות נבחרות. מהטבלה עולה כי המדינות השונות יצרו משטרי ריט מגוונים, אך המטרות המרכזיות שלשמן הוקמו 

המשטרים נשמרו.  

בהיבט הזכויות, קרנות הריט פטורות מתשלום מס חברות, וגביית המס מתבצעת רק ברמת המשקיעים בעת חלוקת 

דיבידנדים. הן אינן משלמות מס במיסוי דו-שלבי, כמו חברות אחרות המשלמות מס חברות בעצמן בשלב ראשון, ובשלב 

השני משולם מס על-ידי המשקיעים בעת חלוקת דיבידנדים או רווחי הון. אופי הגבייה ושיעורי הגבייה מהמשקיעים משתנים 

ממדינה למדינה, ויכולים להיגבות כמס דיבידנד, מס על הכנסה אישית ועוד. מכיוון שקרנות ריט ממוסות רק לאחר חלוקת 

הרווחים, הן מחויבות לחלק 80%-100% מהכנסתן החייבת. כך בעצם משוות מערכות המס את ההשקעה הישירה בנדל"ן 

להשקעה בנדל"ן דרך קרן הריט )דו"ח הועדה לבחינה והסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל, PWC, CMS(. פעמים רבות 

הפטור ממס חברות ניתן רק לפעילות הליבה של הקרן, כפי שהיא מוגדרת בכל מדינה. אפשר לראות כי הפטור הבסיסי 

ממס חברות משותף לכל סביבות המס המוצגות בטבלה 1, וקיימים הבדלים שונים בנוגע למיסוי של פעילות לא כשרה. 

כמו כן קיימת שונּות בשיעור הרווח שיש לחלק למשקיעים ובאופן שבו המשקיעים ממוסים על הכנסה זו. לדוגמה, בארה"ב 

הרווחים המחולקים למשקיעים מקרנות ריט ממוסים כהכנסה אישית, ואילו באנגליה הרווח המחולק נשאר "צבוע", כלומר 

מוגדר על-פי האופן שבו הופק, וממוסה בהתאם לכך. 

בהיבט של תנאי הכניסה למשטר המס של קרנות הריט, רוב הפעילות של קרן הריט צריכה להיות נכסי נדל"ן מניב. לעיתים 

קיימות מגבלות מינוף על הקרנות, כמו בהולנד, כדי לשמר אותן כנכס סולידי, המדמה השקעה ישירה בנדל"ן. בכמה 

המדינות הן חייבות להיסחר בבורסה, ובאחרות קיים איסור מפורש על ריטים לעסוק ביזום ופיתוח, וקיימות מגבלות 

נוקשות בדמות מיסוי גבוה או איסור מפורש על עיסוק בפעילות זו, כדי להבטיח את פעילותן הסולידית של הריטים. 

בסעיף 2.4 נדון בהרחבה בשאלת העיסוק בייזום ובפיתוח. 
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טבלה 1: השוואה בינלאומית של משטרי המס של קרנות ריט

צרפתהולנדארה"באנגליהישראל
הונג 
אוסטרליהקונג

שנת 
התחלה

2006200719611969200320031971

נדל"ן מניב 
בליבת 

הפעילות


ייזום 
ופיתוח

*



)ממוסה 

במס 
חברות(


)ממוסה 

במס 
חברות(



פטור ממס 
חברות




)מס חברות 

על רווחים 
שלא חולקו(




)אם יש 
החזקה 
ישירה 

בנדל"ן נתון 
למס רכוש 

)16.5%


)מס של 

46.5% על 
רווחים שלא 

חולקו(

מס על 
משקיעים

הכנסות 
נשארות 

"צבועות" 
וממוסות 

בהתאם 
למקור שלהן

הכנסות 
נשארות 

"צבועות" 
וממוסות 

בהתאם 
למקור שלהן

ממוסה 
כהכנסה 

אישית 

15% במקור 
ונוסף על 
כך 1.2% 

נוספים

ממוסה 
כהכנסה 

אישית


הכנסות 
נשארות 

"צבועות" 
וממוסות 

בהתאם 
למקור שלהן

חלוקת 
רווחים 

שוטפים 
כדיבידנדים

 90%
 90%

)לא כולל 
רווחי הון(

90%
100%

)לא כולל 
רווחי הון(

85%
 50%(

מרווחי הון(

90%
)רווחים 

אחרי מס(


מגבלת 
מינוף

60% מנכסי 
 נדל"ן 

ו-20% 
מנכסים 
אחרים*

מס אם יחס 
הכיסוי אינו 

עולה על 
1.25



60% מנכסי 
 נדל"ן 

ו-20% 
מנכסים 

אחרים


קיימת 
מגבלת 

מינוף כללית 
לקרנות 

ציבוריות



חובה 
להיסחר



* צפוי להשתנות למכרזי שכירות ארוכת טווח למגורים. 
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.CMS, 2007-ו PWC, 2013 :מקור

איור.1:.המבנה.הפיננסי.של.קרן.ריט

11 
 

REIT 

חברות 
 וקרנות

 ציבור

משקיעים  
 מוסדיים  

פיתוח נכס   נכס מניב א נכס מניב ב
 חדש

 

 קיים ובאחרות ,בבורסה להיסחר חייבות הן המדינות כמהב .ן"בנדל ישירה השקעה המדמה ,סולידי

 איסור או גבוה מיסוי בדמות נוקשות מגבלות וקיימות ,ופיתוח ביזום לעסוק ריטים על מפורש איסור

 בהרחבה נדון 2.4 בסעיף .הריטים של הסולידית פעילותן את להבטיח כדי ,זו בפעילות עיסוק על מפורש

  .ובפיתוח בייזום העיסוק בשאלת

 
 ריט קרן של הפיננסי המבנה :1 איור

 

 

  

 הון

 חוב

 מגבלת קיימת לעתים
 ,הריט קרנות על מינוף

 חוב-הון יחס המכתיבה
 .סולידי

 מחויבות הריט קרנות
 קבוע אחוז לחלק

 ןמהכנסת (%011-%21)
 חלק .דיבידנדכ החייבת

 חוזר מהרווח בלבד קרן
 .הקרן לתוך בחזרה

 מוגבלות הריט קרנות
 נדרש לרוב :בפעילותן

 של הפעילות שליבת
 תהיה הריט קרן

 .מניב ן"בנדל השקעה

 מחולק הדיבידנד כאשר
 .ממוסה הוא למשקיעים

 בהתאם הוא המיסוי לרוב
 שבו והאופן המשקיע לסוג

 ידי-על הופקה ההכנסה
 .הקרן

ת
שכירו

 

ת
שכירו

 

 על מגבלות קיימות לעתים
 של מינימלית כמות

 שיעור על או ,משקיעים
 המותר מרבי אחזקה

 לקבוצת או למשקיע
 .משקיעים

 וייזום פיתוח פעילות
 לעתים נכסים של

 .מותרת אינה

מקור: מכון מילקן, 2014. 

איור 1 מסביר את המבנה של קרן הריט. כפי שמוצג בו, תזרים המזומנים של קרן הריט עובד כך: בשלב הראשון הקרן 

מגייסת כסף משחקנים שונים, וכסף זה נכנס לקרן בצורה של הון וחוב. הכסף מושקע בפרויקטים שונים של נדל"ן מניב, 

ובאמצעות השונות ביניהם מפזרת הקרן את הסיכון שלה. רוב רובו של הרווח מדמי השכירות מחולק בחזרה למשקיעים 

כדיבידנד, ואילו חלק קטן חוזר לקרן עצמה. ככלל, הכסף ממוסה רק כאשר הוא מחולק למשקיעים. בהתאם למגבלות חוקי 
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המס, קרן הריט רשאית גם להשקיע בפיתוח ובייזום של פרויקט, לרוב במטרה להכניס אותו לפורטפוליו הנכסים שהיא 

מנהלת. במקרה כזה, כפי שאפשר לראות באיור, הפרויקט אינו מניב בשלב ההקמה. באיור אפשר למצוא, לצד החלקים 

השונים של קרן הריט, הסברים כללים על החוקים השונים הנוגעים לקרן. 

קרנות הריט מחזיקות במגוון רחב של נכסי נדל"ן, בהם נדל"ן למגורים, נדל"ן מסחרי, תעשייתי ועוד. קיימות קרנות ריט 

המנהלות נכסים ממגוון תחומים, לצד קרנות הבוחרות להתמחות בסוג מסוים של נדל"ן. מחקרים מראים כי קרנות ריט 

 .)Hartzell, Sun & Titman, 2010( מתמחות מצליחות יותר מקרנות כלליות, על אף ההשפעה החיובית של פיזור הסיכונים

הקרנות המתמחות מפזרות את סיכוניהן באמצעות ניהול מספר רב של פרויקטים באזורים שונים )גם במקרים אלו קיים 

יתרון להתמחות במדינה מסוימת או במחוז מסוים(. עם זאת, במדינות קטנות יותר, בשל גודלו של השוק, לא תמיד 

תתאפשר התמחות מסוג זה.

דוגמה להתמחות כזו, החשובה למחקר זה, היא קרנות ריט נדל"ן מניב למגורים )REITs residential( הפועלות בעיקר 

בארה"ב, אך גם במדינות אחרות כמו בגרמניה, קנדה ויפן. קרנות אלו לרוב רוכשות בנייני מגורים שלמים המתאפיינים 

בבנייה רוויה במיוחד, וזאת כדי לנצל במידה מרבית את יתרון הגודל של השכירות הקונצרנית. לצד זאת, בשנים האחרונות 

החלו קרנות הריט למגורים בארה"ב להשקיע גם בצמודי קרקע. חשוב לציין שאף שקרנות הריט למגורים התפתחו בקצב 

מהיר בארה"ב בשנים האחרונות, חלקן היחסי בשוק המגורים עדיין קטן. לפי סקר בעלות על בתים שערכה לשכת מפקד 

האוכלוסין של ארה"ב, שיעור יחידות הדיור המוחזקות בידי ריטים עומד על 0.7% מתוך כלל הדירות. שיעור זה גדל כמעט 

פי 4 )2.6%( כאשר מדובר בבניינים שבהם יותר מ-50 יחידות דיור. לשם השוואה, שיעורי האחזקה של חברות נדל"ן ביח"ד 

הם 8.6% ו-54.9% בהתאמה )Property owners and managers survey, US Census ureauB(. המתאם החיובי בין 

האחזקה של קרנות וריט וחברות ביח"ד לבין כמות יח"ד בבניין, מעידה על היתרונות שבאחזקה קונצרנית בבנייה צפופה. 

חלק מהבעיות הנוצרות כשאנחנו מגדילים את הצפיפות ועוברים לבניינים גבוהים וגדולים יותר, כמו הגידול בעלויות 

ההחזקה וקשיי תפעול, יכולות להיפתר באמצעות בעלות שאינה פרטית. מעבר לכך, היתרונות לגודל הקיימים בשכירות 

קונצרנית מנוצלים במידה רבה יותר ככל שיש יותר יח"ד בבניין. 

קרנות הריט יכולות לצמוח בשני אופנים: צמיחה פנימית — הגדלת הנכסים על-ידי שיפור תזרים המזומנים הקיים, וצמיחה 

חיצונית — גיוס כספים ורכישה של נכסים חדשים. צמיחה פנימית של קרנות הריט נובעת מהתייעלות בניהול הנכסים, 

מהקטנת עלויות הניהול, משיפור שיעור התפוסה הממוצעים של הפרויקט על-ידי משיכת שוכרים פוטנציאלים, וכן מגידול 

בדמי השכירות. כמו כן, התייעלות פנימית יכולה לנבוע משיפור של ההשקעות המחודשות שהקרן עושה בפרויקטים 

הקיימים — טיפוח ושימור של הנכסים שברשותה בצורה מיטבית ואף פיתוחם. הדרך השנייה שבה קרן יכולה לצמוח היא 

באמצעות צמיחה חיצונית — על-ידי רכישה של נכסים נוספים והגדלת בסיס הנכסים של הריט או על-ידי השקעה בקרנות 

ריט אחרות )Block, 2011(. בשל הדרישה לחלק את הכנסתה החייבת כדיבידנדים, לצורך צמיחה חיצונית נדרש מהריט 

לגייס כסף חדש בשוק. במילים אחרות, בשונה מחברות אחרות, צמיחה חיצונית אינה אפשרית על-ידי השקעה מחדש 

של הרווחים הצבורים בלבד. ניתוח של שוק הריטים מעלה כי בשנת 2012 פעלו מרבית הריטים המוצלחים בשוק בגישה 

מסורתית פאסיבית, כלומר על-ידי רכישה וניהול של נכסים איכותיים ומרכזיים המספקים תזרים דיבידנדים יציב. חלק 

מקרנות הריט לקחו על עצמן יותר סיכונים, ופיתחו או קנו נכסים במחירים נמוכים באזורים הצפויים להתפתח, מתוך 
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מטרה ליהנות מרווחי ההון בעת עליית מחירים. חשוב לציין שלאלה קשה יותר לגייס כספים, שכן הן פחות מתאימות למה 

 .)Ernst & Young, 2012( שהמשקיע מבקש למצוא בקרן הריט

2.2 יתרונות למשקיעים 
בצורתן הייחודית של קרנות הריט יש כמה יתרונות עבור משקיעים גדולים וקטנים כאחד. ראשית, הן מאפשרות 

למשקיעים מכל הסוגים והגדלים להשקיע בנדל"ן מניב ללא עלויות העסקה הגבוהות הכרוכות בעסקאות מסוג זה. קרנות 

הריט מספקות למשקיעים את ההתמחות הנדרשת כדי לבצע השקעות בתחום הנדל"ן, בלי שכל אחד מהם יצטרך ליצור 

את ההתמחות הזאת בעצמו — בין על-ידי הקמה של מחלקת נדל"ן על ידי משקיע מוסדי ובין במחקר הנדרש מיחיד לצורך 

רכישת דירה להשקעה. למשקיעים קטנים זו לעתים ההזדמנות היחידה להשקיע בנדל"ן, מכיוון שבקרנות ריט אין צורך 

בהשקעה ראשונית גבוהה כמו זו הנדרשת לרכישת דירה. קרנות הריט אף הופכות את ההשקעה בנדל"ן להשקעה סחירה 

עבור המוסדיים. נוסף על כך, קרן ריט מספקת למשקיע יתרונות לגודל מבחינת ניהול הנכסים. השקעה דרך קרנות ריט 

.)Ambrose et al., 2003( יכולה לחסוך עלויות ניהול, תחזוקה והשכרה, ובכך להעלות את התשואה המתקבלת מההשקעה

מעבר לכך, המבנה הייחודי של קרנות הריט, המחייב אותן לחלק את רוב רובן של רווחיהן כדיבידנדים, אינו מאפשר להן 

לצבור רווחים בתוך החברה. כאשר ריט רוצה לרכוש נכס חדש או לשפץ נכסים קיימים, עליה לשוב אל שוקי ההון כדי לגייס 

הון ולהנפיק חוב. מנגנון זה הופך את הריט לבעלת משמעת נוקשה בתחום ההשקעות ומגדיל את המחויבות שלה כלפי 

המשקיעים. מכיוון שהיא נדרשת לאישור המתמיד של משקיעיה לכל פרויקט או רכישה שהיא מעוניינת לעשות, היא אינה 

יכולה להרשות לעצמה, לא רק בטווח הארוך אלא גם בטווח הקצר, להוריד את סטנדרט ההשקעה. אמנם בשוליים קרן ריט 

יכולה לצבור רווחים כדי להגדיל מעט את כרית ההון שלה, אך עיקר הצמיחה אינה יכולה להיעשות בצורה זו.5 למבנה זה 

ישנם כמובן גם חסרונות: ריט אינה יכולה לצבור רווחים ולבצע השקעות בעלות אפס, כפי שמתאפשר לחברות בתחומים 

רבים, דבר המשפיע גם על הרווחים של המשקיעים עצמם. 

כמו כן, מכיוון שנכס הבסיס של קרנות הריט הוא נדל"ן, מבחינה מסוימת קרנות הריט מעניקות מעין גידור למשקיעיהן 

מפני עלייה במחירי הדיור, בתנאי שההשקעה נעשית בקרן ריט מקומית, ומאפשרת למשקיעים חשיפה למחירי הדיור. 

מעבר לכך, החשיפה למחירי הנדל"ן דרך הריט מסוכנת פחות מהשקעה ישירה בנדל"ן. בניגוד להשקעה ישירה, שבדרך כלל 

נעשית בנכס אחד בלבד או בנכסים בודדים, בקרן הריט ההשקעה בפועל היא במספר רב של דירות, בניינים ופרויקטים 

באזורים שונים. כמו כן, קרן הריט מחליקה סיכונים נוספים הקשורים בהשכרת נדל"ן, כמו שיעורי תפוסה, תנודתיות 

מחירים ודיירים בעייתיים. כך אירועים כמו תקופות מעבר בין שוכרים, צורך בשיפוץ הדירה או ירידה זמנית בביקושים 

באזור מסוים משפיעים פחות על תזרים המזומנים של המשקיע. 

בהקשר זה חשוב להבין את התנהגות מחירי קרנות הריט בהשוואה למחירי נכס הבסיס שלהן וביחס למניות אחרות. 

מבדיקה שערכנו על הקשר בין מחירי קרנות ריט למגורים, מחירי דירות ומדד המניות S&P עולה כי בטווח הקצר קרנות 

הריט מתואמות עם מניות ואילו בטווח הארוך הן מתואמות עם מחירי נדל"ן למגורים. בטבלה 2 אפשר לראות שבאחזקה 

לתקופה קצרה, המתאם בין מדד קרנות הריט למדד המניות גדול יותר מאשר מדד מחירי הדיור. ככל שעולה תקופת 

5  מבנה זה גם מביא לידי כך שבניגוד לחברות נדל"ן רגילות, קרנות הריט נסחרות קרוב מאוד ל-NAV שלהן, ואפשר לאמוד את 

ערכן בהתבסס על הדיסקאונט או הפרמיה שהן מקבלות עליו.
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האחזקה, כך גדל המתאם בין קרנות הריט לבין מחירי הנדל"ן, וקטן המתאם בינן לבין מדד המניות. במילים אחרות, אמנם 

מחירי קרנות הריט מגיבים בטווח הקצר לטלטלות בשוק ההון, בטווח הארוך, כפי שצפוי, התנהגותן דומה לנכס הבסיס 

.)J.P. Morgan, May 2012 שלהן )לבדיקה דומה על קרנות ריט בכלל ונדל"ן מסחרי ראו

 S&P-טבלה 2: המתאם בין מדד קרנות ריט למגורים, מדד קייס שילר לנדל"ן למגורים ו 
על פני תקופות אחזקה שונות

תקופת אחזקה
קרנות ריט למגורים 
מול מדד קייס שילר

קרנות ריט למגורים 
S&P  מול מדד

 מדד קייס שילר 
S&P מול מדד

0.470.600.27רבעון

0.560.460.28שלוש שנים

0.680.330.18חמש שנים

 נתונים: NAREIT, Case-Shiller home price indexes, S&P 500 ועיבודי המחברת.
מקור: מכון מילקן, 2014.

מאיור 2 עולה שהשקעה בקרנות ריט יכולה לתרום לתיק הנכסים של משקיע בזכות הגיוון שקרנות ריט מעניקות לתיק 

הנכסים. הגיוון מגדיל את התשואה על התיק ומקטין את הסיכון. מבחינת הביצועים, בשנים 2012-1994 עמדה התשואה 

הממוצעת של כלל קרנות הריט על 12% בשנה. בקרב קרנות הריט למגורים עמדה תשואה זו על 13.5% לשנה לאותה 

התקופה )נתוני Narit(. מדד S&P עשה בתקופה זו תשואה שנתית ממוצעת של 17%, ואילו מדד Case-Shiller עשה 

בממוצע 4% בשנה.

איור.2:.תרומתן.של.קרנות.ריט.לביצועי.פורטפוליו.

14 
 

 וביחס שלהן הבסיס נכס מחיריל השוואהב הריט קרנות מחירי התנהגות את להבין חשוב זה בהקשר

 המניות ומדד דירות מחירי ,למגורים ריט קרנות מחירי בין הקשר על שערכנו בדיקהמ .אחרות למניות

&PS מחירי עם מתואמות הן הארוך בטווח ואילו מניות עם אמותומת הריט קרנות הקצר בטווח כי עולה 

 למדד הריט קרנות מדד בין מתאםה ,קצרה לתקופה שבאחזקה לראות אפשר 2 טבלהב .למגורים ן"נדל

 קרנות בין מתאםה גדל כך ,האחזקה תקופת שעולה ככל .הדיור מחירי מדד מאשר יותר גדול המניות

 ריטה קרנות מחירי אמנם ,אחרות במילים .המניות מדד לבין בינן מתאםה ןוקט ,ן"הנדל מחירי לבין הריט

 שלהן הבסיס לנכס דומה התנהגותן ,שצפוי כפי ,הארוך בטווח ,ההון בשוק לטלטלות קצרה בטווח יםמגיב

 (..yMa Morgan, J.P 2012 ראו מסחרי ן"ונדל בכלל ריט קרנות על דומה לבדיקה)

 

  PS&-ו למגורים ן"לנדל שילר קייס מדד ,למגורים ריט קרנות מדד בין המתאם :2 טבלה

 שונות אחזקה תקופות פני על

 למגורים ריט קרנות אחזקה תקופת
 שילר קייס מדד מול

 למגורים ריט קרנות

   S&P מדד מול

  שילר קייס מדד

 S&P מדד מול

 1.41 1.31 1.21 רבעון

 1.42 1.23 1.13 שנים שלוש

 1.02 1.22 1.32 שנים חמש

 המחברת ועיבודי TIERAN, indexes price home Shiller-Case, 500 S&P :מקור

 

 ריט קרנותש הגיוון בזכות משקיע של הנכסים לתיק לתרום יכולה ריט בקרנות השקעהש עולה 2 איורמ

 ,ביצועיםה מבחינת .הסיכון את ומקטין התיק על התשואה את מגדיל הגיוון .הנכסים לתיק מעניקות

 הריט קרנות בקרב .בשנה %04 על הריט קרנות כלל של הממוצעת התשואה עמדה 0992-4104 שניםב

 זו בתקופה עשה S&P מדד (.Narit נתוני) התקופה לאותה לשנה %02.1 על זו תשואה עמדה למגורים

 .בשנה %2 בממוצע עשה esaC-reliiCS מדד ואילו ,%01 של ממוצעת שנתית תשואה

  פורטפוליו לביצועי ריט קרנות של תרומתן :2 איור

 

30%

20%
10%

30%

10%

ללא   40 20פורטפוליו מבוזר 
ריטים

25%

17%

8%

30%

10%

10%

עם  40 20פורטפוליו מבוזר 
לריטים 10%אלוקציה של 

מניות חברות גדולות

מניות חברות קטנות

מניות בינלאומי

ח אמריקאי"אג

ח לא אמריקאי"אג

ריטים

9.1%: סיכון2.2%:החזר9.2%: סיכון2.1%:החזר

.NAREIT's Guide to Equity REITs, 2014  :מקור
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3. קרנות ריט בארץ - התפתחות, יתרונות והחסמים 
הקיימים

בפרק זה נשאל האם וכיצד יכולות קרנות ריט למ	ורים להיות חלק מהפתרון למשבר הדיור בארץ. לצורך כך נציג תחילה 

את ההתפתחות שלהן בארץ עד כה, ולאחר מכן נפרט את האופן שבו יכלו לתמוך בפתרונות למשבר הדיור ואת היתרונות 

שלהן במציאות הנוכחית של שוק הדיור. לבסוף נראה מדוע לא התפתחו בארץ עד עתה קרנות למגורים ונעמוד על 

החסמים הכלכליים והרגולטוריים העומדים בפני התפתחותן. נציג גם את המלצות צוות הריטים להתמודדות עם חסמים 

אלו ונעמוד על הבעיות שבהמלצות הצוות.

3.1 התפתחות בארץ
בשנת 2005 חוקק בישראל חוק "קרן להשקעות במקרקעין" )תיקון 147 לפקודת מס הכנסה(, עקב המלצותיה של הוועדה 

לבחינה והסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל, בהובלת רשות המסים והרשות לניירות ערך )הוועדה לבחינה והסדרה 

של פעילות קרנות נדל"ן בישראל, 2003(. המלצות הוועדה אומצו בצורה כמעט מלאה, ומעמדן החוקי של קרנות הריט 

הוסדר. בעמודה הראשונה של טבלה 3 מוצגים המרכיבים העיקריים של חוק הריט כיום:

טבלה 3: חוק הריטים ותיקוני החקיקה המוצעים

השינוי המוצעהחוק כיוםסעיף

מגבלות על פעילות

נכסים שהם מקרקעין מניבים וניירות 
ערך )שיעור מינימלי מכלל נכסיה(

להוציא מקרקעין למגורים 95%

)שאינו מניב( לתקופה מוגבלת 

שמאפשרת בינוי

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים 
ונכסי הנפקה ותמורה )שיעור מינימלי 

מכלל נכסיה(

להוציא במגבלה מקרקעין 75%

למגורים )שאינו מניב( לתקופה 

מוגבלת שמאפשרת בינוי

נכסים רשומים בישראל )שיעור 
מינימלי מכלל נכסיה(

לא שונה75%

לא שונה200מינימום הון עצמי בהנפקה )מיליון ₪(

מינוף

מחויבת במגבלת מינוף מקסימאלי 
מרבי

80% על נדל"ן מניב למגורים 60%

בתכניות ייעודיות
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טבלה 3: חוק הריטים ותיקוני החקיקה המוצעים )המשך(

השינוי המוצעהחוק כיוםסעיף

חובת חלוקת רווחים

חלוקה של רווחים שוטפים כדיבידנד 
)לפחות(

לא שונה90%

הגבלת משקיעים

אינה חברת מעטים - חמש ישויות 
)או פחות( אינן יכולות להחזיק יותר 

משיעור מסוים מאמצעי השליטה של 
החברה

הקלה במגבלה — בתום שלוש 50% מרגע ההנפקה

שנים מיום הרישום החזיקו 

חמש ישויות עד 70% ובתום 

חמש שנים עד 50%

סחירות

לא שונהכןריט חייבת להיסחר

מניותיה נרשמו להנפקה בבורסה עד 
)חודשים(

הקלה במגבלה לקרנות נדל"ן 12

מניב למגורים  - עד 36 חודשים

מיסוי

לא שונהכןקרן ריט פטורה ממס חברות

לא שונהכןגופים מוסדיים פטורים ממס

משקיעים פרטיים ימוסו כאילו 
ההכנסה הופקה ברמת היחיד )הכסף 

"צבוע" - שכירות, רווחי הון וכו'(

רווח שהופק משכירות — מס 

שולי )31% ומעלה, עבור בני +60 

10% ומעלה(

מס שבח — 25%

מס רווחי הון — 25%

רווח שהופק משכירות — 

מושווה לרמות המס בחוק 

עידוד השקעות הון - 20%

מס שבח — 20%

הכנסת נכסים לקרן חדשה בתמורה 
למניות

דחיית אירוע מס לזמן מכירת אירוע מס

הנכס או המניות

מקור: תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, צוות ריטים ותזכיר החוק.
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בשנה שלאחר הסדרת מעמדן החוקי של קרנות הריט קמה קרן הריט הראשונה בארץ, ריט1, ושנתיים אחר כך הונפקה סלע 

קפיטל. שתי קרנות הריט מתמחות בנדל"ן מסחרי. כיום מנהלת קרן ריט1 25 נכסים בשווי 2.3 מיליארד ₪, ו-490 שוכרים 

בשיעור תפוסה ממוצע של 98.4%. סלע קפיטל מנהלת 13 נכסים מניבים בשווי 800 מיליון ₪, ו-205 שוכרים בשיעור 

תפוסה ממוצע של 92%. על אף ההצלחה של קרנות הריט הקיימות לא קמו קרנות ריט נוספות, ובפרט לא כאלו המתמחות 

בנדל"ן מניב למגורים. גם קרנות הריט הקיימות לא השקיעו בנדל"ו למגורים. מדוע לא הוקמו קרנות ריט למגורים עד היום 

ולמה ראוי לעודד את הקמתן של קרנות אלו?

3.2 תרומתן הפוטנציאלית של קרנות הריט
השאלה שבמרכז מחקר זה היא האם קרנות ריט יכולות לתמוך בפתרונות הנדרשים לשוק הדיור, לנוכח משבר הדיור 

הנוכחי. כאמור, פתרונות אלו הם הגדלת היצע הדיור ופיתוח שוק השכירות הקונצרנית. קל יותר להבין כיצד קרנות הריט 

יכולות לתרום ליצירת שוק השכירות הקונצרנית בארץ. שוק השכירות נמצא בשיווי משקל שבו מרבית הדירות הן בבעלות 

פרטית. הכנסה אקטיבית של שחקנים אחרים לתוך השוק, כמו קרנות ריט, המציעים לשוכרים צריכה שונה של שירותי 

דיור, יכולה לתרום לשינוי בשיווי משקל זה. קרנות הריט ינצלו יתרונות לגודל כדי התוצאה הרצויה היא שוק שכירות 

המורכב מבעלי בית פרטיים, חברות וקרנות ריט. מעבר לכך, קרנות ריט הוכיחו את עצמן בעולם ככלי מיטבי לניהול של 

נכסי נדל"ן מניב, ולכן רצוי לזמן אותן להיכנס לשוק השכירות הישראלי. יש לציין כי בשוק הדיור בארה"ב ראינו שקרנות 

ריט מתפתחות במיוחד היכן שצפיפות הדיור גבוהה וקיימים בניינים מרובי קומות. הבנייה בישראל מתאפיינת בצפיפות 

נמוכה, הן מבחינת מלאי הדירות והן מבחינת זרם הדירות החדשות, ולכן נראה שקרנות הריט בעצם מטפלות בבעיות 

שעדיין אינן מנת חלקנו. עם זאת, מכיוון שהצפיפויות הנמוכות אינן "חוק טבע" אלא תולדה של רצון הרשויות המתכננות 

והמקומיות, ייתכן שאפשר לעודד בנייה צפופה באמצעות הכנסת שחקנים שיש להם אינטרס חזק לבנייה צפופה. 

השאלה האם קרנות הריט יוכלו לתרום להגדלת היצע הדיור מורכבת יותר. כדי שיוכלו להרחיב את היצע הדיור במשק, ולא 

רק להשפיע על סוג הבעלות ועל אופי השכירות באמצעות רכישה של בניינים קיימים, הן צריכות לקבל היתר לעסוק בייזום 

ופיתוח. מדינות רבות ראו לנכון לאפשר לקרנות ריט לעסוק בייזום, כפי שעולה מטבלה 2. ננסה להבין כיצד הכניסה לייזום 

משפיעה על הביצועים של קרנות הריט. 

מחקרים מעטים בחנו את ההשפעה של העיסוק בפעילויות פיתוח על הביצועים של קרנות נדל"ן מניב. המחקר המקיף ביותר בתחום 

 .)Brounen & Eichholtz, 2004( בחן את חמשת שוקי הנדל"ן החשובים בעולם: ארה"ב, הונג קונג, אוסטרליה, אנגליה וצרפת

המחקר מצא כי קיימת שונות גדולה ברמת העיסוק בפיתוח בתוך המדינות ובין המדינות. הממוצע הארצי נע בין שיעור של 

2.23% מהנכסים, בארה"ב, ל-21.34% בהונג קונג. המחקר הראה כי בתוך כל מדינה, בקרנות שעסקו בפיתוח נצפו שיעורי 

תשואה גבוהים יותר, ובהתאם גם רמת סיכון גבוהה יותר, מאשר באלו שעסקו פחות בפיתוח. הפער בין הקבוצות עמד 

על 4-1 נקודות אחוז בתשואה על פרויקט בתוך אותה מדינה — פער לא מבוטל כאשר מדובר בפרויקטים בתחום הנדל"ן. 

מחקר מקדים שהשתמש במדגם מצומצם יותר הגיע לתוצאות דומות: קרנות ריט העוסקות בפיתוח מגיעות לביצועים 

מעט טובים יותר מקרנות שאינן עוסקות בפיתוח, תוך התחשבות בסיכון )Brounen, 2000(. גם מדדי אלפא ובטא, 

המשקפים תשואה בהתחשב בסיכון, מראים כי קרנות העוסקות בפיתוח מספקת ביצועים מעט יותר טובים מאלו שאינן 

עוסקות בפיתוח. נוסף על כך, ניתוח של הרווח התפעולי מראה שקרנות ריט העוסקות בפיתוח עושות בממוצע רווחים 

גבוהים ותנודתיים יותר. עוד הדגיש המחקר, בבקשו לטעון כי המגבלה על האיסור לעסוק בייזום אינה מובנית מאליה, כי 
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כאשר מוסרת מגבלת הייזום מעל קרנות הריט, קרנות רבות בוחרות לעסוק בתחום הייזום עבור פורטפוליו הנכסים שלהן 

ושל חברות אחרות. עובדה זו מצביעה על כך שהשילוב בין השכרת נדל"ן לבין פיתוח של נדל"ן להשכרה הגיוני במבחינה 

כלכלית, וכי אפשר לייצר רווחים גבוהים יותר למשקיעים באמצעות שילוב של השניים. 

מנגד, המחקר מעלה כמה סיבות לכך שבחלק ממשטרי המס פעילות ייזום אינה מותרת לקרנות הריט, וסיבות לכך שקרנות 

ריט נמנעות לעתים מעיסוק זה גם כאשר הוא מותר. ראשית, מנקודת המבט של המדינה, בהיעדר מגבלת הפיתוח יש 

לקרנות הריט יתרון בעיסוק בייזום על פני חברות נדל"ן אחרות שאינן פטורות ממס, יתרון שקשה להצדיק אותו. הטבת 

המס ניתנת לקרנות ריט כדי לדמות השקעה ישירה בנדל"ן ולשקף את רמת הסיכונים של השקעה זו. בניגוד לכך, פעילות 

ייזום מסוכנת יותר מרכישה והפעלה של נכסים, ואינה בהכרח מתאימה למבנה המיסוי של ריטים או לתמריצים שלהן. 

מבחינת הקרן, הניסיון המקצועי הנדרש עבור שתי צורות הפעילות שונה. הגיוון בפעילות יכול להפחית את היעילות של 

הקרן ולהפחית את ערכה. כמו כן, אנליסטים ומשקיעים נוטים להעדיף חברות ממוקדות, מכיוון שהן שקופות יותר ואי-

אפשר להסתיר בהן כישלון בחלק אחד של הפעילות באמצעות הצלחה בחלק אחר. במקרה שלנו מדובר בשילוב של פיתוח 

וייזום, שוק הנחשב תנודתי ומסוכן, עם השקעה פאסיבית בנדל"ן, שוק הנחשב יציב ובסיכון נמוך. 

מכאן עולה שהסרת המ	בלה מעל קרנות ריט אכן תשנה את אופי פעילותן ואת הסיכון הכרוך בהן, אך היא צפויה 

לה	דיל את התשואות שקרנות אלו מסו	לות להשי	, דבר החשוב מאוד לכדאיותן הכלכלית בשוק השכירות. קרנות 

הריט תוכלנה לתרום לה	דלת היצע הדיור רק אם תעסוקנה בייזום. 

3.3 יתרונות פוטנציאליים עבור המשק הישראלי
להלן סיכום היתרונות הפוטנציאליים של קרנות הריט עבור שוק הדיור בפרט והמשק הישראלי בכלל:

ה	דלת היצע הדיור — הגדלת היצע הדיור באמצעות כניסה לתחום של פיתוח וייזום, תוך התבססות על מימון של א. 

גופים מוסדיים.

ייעול שוק השכירות, ניצול יתרונות ל	ודל ויצירת התמחות — שוק השכירות בישראל מורכב כמעט לחלוטין ב. 

מבעלי בית פרטיים, המנהלים בעצמם את הדירות שבבעלותם ומקיימים עסקאות מול שוכרים על בסיס פרטי. 

זאת בניגוד למדינות אחרות, שבהן נתח נכבד משוק השכירות נמצא בבעלות חברות נדל"ן למגורים, ומנוהל על ידן. 

שיווי המשקל בישראל, שאינו כולל שכירות קונצרנית, בהכרח פחות יעיל. כמו בכל שוק אחר, גם בשוק השכירות 

קיימים יתרונות לגודל, מבחינת תחזוקה הדירות, גיוס דיירים וחתימה על חוזים. נכון להיום, יתרונות פוטנציאליים 

אלו אינם מנוצלים כלל. באמצעות יצירת מאגר הון להשקעה בשכירות ארוכת טווח נוכל לעורר ולעודד את השוק 

להתפתח ולהתייעל — דבר שיוביל לירידת מחירים בשוק השכירות. מעבר לכך, קרנות הריט גם מעודדות יצירה של 

גופים בעלי התמחות קבועה בתחום השכירות הקונצרנית, שהיום אינם קיימים בארץ.

פתרון בעיית המימון בשוק הדיור באמצעות 	ופים מוסדיים — קרנות הריט יאפשרו להתגבר על בעיית המימון 	. 

של הגדלת ההיצע בשוק הדיור, מכיוון שהן מייצרות דרך טובה ובטוחה להכנסה של כסף מוסדי לתוך שוק הדיור 

ואינן נסמכות על אשראי מוגבל מהמערכת הבנקאית. כפי שכבר הזכרנו, בעיית מגבלה אפקטיבית. שוק השכירות 

ארוכת הטווח מתאים לסוג ההשקעה הרצוי עבור גופים מוסדיים, הן מכיוון שזו השקעה ארוכת טווח המספקת 

תזרים שוטף ובטוח יחסית לאורך השנים. השקעה זו דומה במהותה להשקעה באג"ח, שבה מחולק קופון, ולבסוף 
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מוחזרת גם הקרן. ההשקעה בקרנות ריט אינה זרה לגופים המוסדיים בארץ: מדובר בכלי נפוץ ומוכר ברחבי 

העולם, שהוכיח את עצמו ושהגופים המוסדיים משקיעים בו בחו"ל כבר כיום. קרנות ריט יאפשרו לגופים מוסדיים 

הגדולים חשיפה נוחה לשוק הנדל"ן למגורים בישראל ולמוסדיים הקטנים להיכנס לשוק זה, שכן הן יספקו להם 

את ההתמחות הנדרשת בהשקעה בנדל"ן בלא צורך לפתח התמחות כזו בעצמם, ועם נזילות גבוהה יותר. הגופים 

המוסדיים נרתעים מכניסה לתחום הנדל"ן למגורים בשל סיכוני המוניטין הכרוכים בכך )פינוי דיירים סרבנים 

ועוד(, והשקעה עקיפה בקרן הריט תאפשר להם להשקיע בתחום בלי הסיכון התדמיתי הכרוך בכך. 

נזילות ושקיפות בשוק הנדל"ן — עבור משקיעים פרטים השקעה בקרן ריט, בניגוד להשקעה בנכס בודד, מאפשרת ד. 

פיזור סיכונים נכון יותר. זאת ועוד, קרנות ריט הופכות את שוק הנדל"ן, שהוא במהותו לא נזיל, לשוק נזיל וסחיר. 

כמו כן, כאשר קרנות הריט נסחרות, הן מבטיחות שקיפות גדולה של פעילותן ומאפשרות בחינת ביצועים בצורה 

פשוטה ויעילה.

שוק ההון הישראלי — בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת במחזורי המסחר בבורסה. הקטנת נפח המסחר ה. 

והירידה בנזילות של השוק מטילה ספק באפשרות של שוק ההון הישראלי ליצור התאמה מיטבית בין התשואה 

לסיכונים של ההון המושקע לטעמי המשקיעים, ובכך מקשה על המשקיעים בתהליך ניהול הסיכונים. בהמשך לכך, 

הבורסה אינה מצליחה לספק את צורכי ההשקעה של הגופים המוסדיים — 20% ממלאי ההשקעות של הגופים 

המוסדיים ו-70% מזרם ההשקעות מיועדים להשקעות בחו"ל )Milken Institue, 2014(. יצירת אפיק השקעה 

מקומי סחיר נוסף למוסדיים, בדמות קרנות ריט, תפנה בחזרה את ההון המוסדי לתוך שוק ההון המקומי ותתרום 

להגדלת מחזורי המסחר ושווי השוק של הבורסה.   

יציבות פיננסית ופיזור סיכונים — הגופים המוסדיים בארץ עומדים כיום בפני סביבת השקעה מורכבת, הן בשל ו. 

סביבת הריבית הנמוכה והן בשל הסביבה המקרו-כלכלית העולמית. אופציות ההשקעה של הגופיים המוסדיים 

מוגבלות, והם מצליחים להשיג תשואות נמוכות בלבד, לעתים תוך לקיחת סיכונים, הן בשוק אג"ח חברות המקומי 

והן בחו"ל )דו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל המצביע על תמחור חסר בשוק האג"ח הקונצרני. דו"ח יציבות 

פיננסית, 2014(. יצירת סוג נכס חדש, שאף נתמך בהטבת מס ייחודית, תעודד את הגיוון של תיקי ההשקעות הן 

של המוסדיים והן של הציבור.

3.4 חסמים ליצירתן של קרנות נדל"ן מניב למגורים
לאחר שראינו את היתרונות הרבים של קרנות הריט, נדון בשאלה מדוע לא צמחו עד עתה קרנות הריט למגורים. באופן 

מעשי, אין מניעה שקרנות הריט ירכשו כיום נדל"ן מניב למגורים. החוק, שהוצג בטבלה 3, מאפשר לקרנות נדל"ן להשקיע 

ואף להתמחות בנדל"ן למגורים. ובכל זאת, קיימים כמה חסמים המעכבים את כניסתן לתחום זה. נציג חסמים אלו לצד 

הפתרונות שהוצעו להם בצוות הריטים. כמו כן נאיר את הבעייתיות העולה מחלק מהצעות הצוות. 

3.4.1.מאפייני.שוק.השכירות.ותשואות.נמוכות.
כדי להבין מדוע קרנות למגורים לא התפתחו בארץ עד עתה עלינו להבין את המציאות העומדת בפניהן בשוק השכירות. 

שוק השכירות הישראלי מורכב ברובו המוחלט מבעלי בית פרטיים. אמנם יש כמה מדינות שהרכב בעלי הנכסים בהן דומה, 

אך יוצא דופן לראות שוק שכירות שאין בו שכירות קונצרנית כמעט בכלל, כמו בישראל. 
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חלק מההסבר לכך טמון בעובדה ששוק השכירות מתאפיין בתשואות נמוכות. כפי שעולה מאיור 3, התשואה השנתית 

לדירה עומדת על  4-3 אחוזים באזור המרכז ו-5-4 אחוזים בפריפריה.  תשואות אלו אף ירדו במהלך עליית המחירים 

האחרונה, כאשר מחירי הדירות הלכו והתנתקו ממחירי השכירות. מציאות זו שונה מאוד מזו הקיימת בשוקי שכירות 

אחרים בעולם. מהשוואה שערך מכון מילקן עולה כי היחס בין מחיר הדירה לשכר הדירה השנתי בישראל עומד על 27.7, 

 ורק בשבדיה יחס גבוה יותר — 38.5. במדינות OECD אחרות עומד היחס על 22.2 בגרמניה ו-21.3 בבריטניה

  .)Milken Institute 2014, Affordable housing(

ככל הידוע לנו, התשואות הנמוכות של שוק השכירות לא נחקרו, על אף שקיימים פערים מעניינים בתשואות אלו בין 

מדינות. ישנם כמה הסברים אפשריים לתופעת התשואות הנמוכות. הסבר אחד הוא שההסתפקות בתשואות נמוכות מצד 

בעלי הבתים משקפת ציפיות לעליית מחירים ורווחי הון. במילים אחרות, התשואה שבעל דירה רואה מול עיניו מגולמת גם 

במחיר השכירות )בדומה לדיבידנד( וגם מהרווח שיתקבל ממכירות הדירה בבוא היום — רווח הנובע מעליית ערך הנכס 

)רווחי הון(. הסבר נוסף הוא שבעלי בית פרטיים מוכנים להסתפק בתשואות נמוכות יותר בשל תועלת נוספת המתקבלת 

מהחזקת נכס בצורת "בית עם ארבע קירות". כלומר, קיימת אצלם מעין אפליה לטובת נכס פיננסי-ממשי, ובשל כך הם 

מוכנים להסתפק בתשואות נמוכות יותר. הסבר אחר הוא שמכיוון שמדובר בבעלי בית פרטיים ברובם, האלטרנטיבות 

שעומדות בפניהם אינם מוצלחות כמו אלו העומדות בפני המוסדיים או משקיעים מתוחכמים אחרים. התשואות 

המתקבלות מנכסים פיזיים הן — בהשוואה לאלטרנטיבות — טובות. 

בלי קשר לסיבה, המציאות של תשואות נמוכות מונעת היווצרות של שוק שכירות קונצרנית. תשואות אלו אינן 

אטרקטיביות עבור משקיעים — הן הנכסים בהון והן הנכסים בחוב. על-פי הערכה של משרד האוצר, על פרויקטים ברמת 

סיכון מסוג זה ידרשו המוסדיים 6%-8% תשואה: כאשר התשואה הנדרשת מורכבת מ- 2%-3% אג"ח, 2%-3% סיכוני 

הקמה, ו-2% הנובעים מכך שמדובר בתחום חדש שיש בו חשש למיעוט פרויקטים, שיש בו סיכוני תדמית למוסדיים, 

ושסחירותו לא ידועה. מובן שמכיוון שמדובר בתחום חדש לחלוטין, אפשר רק לשער כיצד ישתנו הרכיבים השונים 

הנדרשים על-ידי המוסדיים במשך השנים, ובפרט 2% הנובעים מסיכון של פעילות בשוק לא מוכר. 

איור.3:.תשואה.לדירה*.לפי.אזורים.2014-1998.רבעון.1
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 משקיעים או םהמוסדיי בפני העומדות אלו כמו מוצלחות אינם בפניהם שעומדות האלטרנטיבות

  .טובות – אלטרנטיבותל בהשוואה – הן יםיפיז מנכסים המתקבלות התשואות .אחרים חכמיםמתו

 אלו תשואות .קונצרנית שכירות שוק של היווצרות מונעת נמוכות תשואות של המציאות ,הסיבל קשר בלי

 ,האוצר משרד של הערכה פי-על .בחוב הנכסים והן בהון הנכסים הן – משקיעים עבור אטרקטיביות אינן

 מורכבת הנדרשת התשואה כאשר :תשואה %2-%3 המוסדיים ידרשו זה מסוג יכוןס ברמת פרויקטים על

 למיעוט חשש בו שיש חדש בתחום שמדובר מכך הנובעים %4-ו ,הקמה סיכוני %2-%4 ,ח"אג %2-%4 -מ

 חדש בתחום שמדובר שמכיוון מובן .ידועה לא ושסחירותו ,למוסדיים תדמית סיכוני בו שיש ,פרויקטים

 ובפרט ,יםהשנ במשך המוסדיים ידי-על הנדרשים םהשוני הרכיבים ישתנו כיצד רעלש רק אפשר ,לחלוטין

  .מוכר לא בשוק פעילות של מסיכון הנובעים %4

 

 אזורים לפי *לדירה תשואה :3 איור

 1 רבעון1665-2014

 

 

 .הישראלי השוק של גודלו והיא ,0ריט ר"יו ,גד דרור העלה הקרנות בתשואות לפגוע שעלולה נוספת נקודה

 ,אחרות בארצות אליה להגיע שאפשר והמיקוד ההתמחות לרמת להגיע אפשרות יןא בארץ ,גד של לטענתו

 בריאות מתקני לצד וקניונים משרדים כמו מסחרי ן"בנדל משקיעה 0ריט ,לדוגמה .ב"בארה ובפרט

 .אתז מאפשרה מגוון די אין בארץ אבל ,למשל ,חולים בבתי להתמחות יכולות ריט קרנות ב"בארה .וסיעוד

 אחד בתחום ממוקדות יהיו בהכרח לא בארץ קמוושי למגורים ן"הנדל שקרנות שבוןחב הביאל יש לכן

 ותבטאיו ,מעטים יהיו איתן מביאות הריט שקרנות וההתמחות לגודל שהיתרונות גם מובן .בלבד

 .(4102 ,השקעה כאמצעי ריטים :כנס) יותר נמוכות בתשואות

 

 לפרויקטים תשואותה את ולהגדיל הנמוכות התשואות מחסום על להתגבר שאפשר קבע הריטים צוות

 :שונים אפיקים שלושהב עצמן על יקחו ריט שקרנות

 הפסד מפני הגנה יצירת ידי-על הסיכון צמצום. 

 הקרקע רכיב בפרט ,עלויות הקטנת. 

 יותר גבוה למינוף אפשרות ויצירת הייזום לשלב מוסדיים גופים של כניסה  – תשואהה הגדלת. 
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מחיר דירה ממוצע/ שכר דירה ממוצע = תשואה לדירה *  
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור  

* תשואה לדירה= שכר דירה ממוצע / מחיר דירה ממוצע.
מקור: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015.
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נקודה נוספת שעלולה לפגוע בתשואות הקרנות העלה דרור גד, יו"ר ריט1, והיא גודלו של השוק הישראלי. לטענתו של גד, 

בארץ אין אפשרות להגיע לרמת ההתמחות והמיקוד שאפשר להגיע אליה בארצות אחרות, ובפרט בארה"ב. לדוגמה, ריט1 

משקיעה בנדל"ן מסחרי כמו משרדים וקניונים לצד מתקני בריאות וסיעוד. בארה"ב קרנות ריט יכולות להתמחות בבתי 

חולים, למשל, אבל בארץ אין די מגוון המאפשר זאת. לכן יש להביא בחשבון שקרנות הנדל"ן למגורים שיוקמו בארץ לא 

בהכרח יהיו ממוקדות בתחום אחד בלבד. מובן גם שהיתרונות לגודל וההתמחות שקרנות הריט מביאות איתן יהיו מעטים, 

ויתבטאו בתשואות נמוכות יותר )כנס: ריטים כאמצעי השקעה, 2014(.

צוות הריטים קבע שאפשר להתגבר על מחסום התשואות הנמוכות ולהגדיל את התשואות לפרויקטים שקרנות ריט יקחו 

על עצמן בשלושה אפיקים שונים:

צמצום הסיכון על-ידי יצירת הגנה מפני הפסד. �

הקטנת עלויות, בפרט רכיב הקרקע. �

הגדלת התשואה —  כניסה של גופים מוסדיים לשלב הייזום ויצירת אפשרות למינוף גבוה יותר. �

בעוד שתי הנקודות הראשונות נוגעות לסבסוד המדינה של כלל הפרויקטים לדיור להשכרה, היתכנות של הנקודה האחרונה 

קשורה ישירות לסביבה הרגולטורית שבתוכה פועלות קרנות הריט, כפי שיוצג בסעיף הבא. גם האפשרות של קרנות הריט 

לפעול באמצעות מכרזי שכירות ארוכת טווח ולקבל תמיכה מהמדינה באמצעות הגנה מפני הפסד והקטנת עלויות הקרקע, 

תלויה במגבלות על הפעילות שלהן, כפי שאפשר ללמוד מהסעיף הבא.

3.4.2.חסמים.רגולטוריים.
קיימים כמה חסמים רגולטוריים הנוגעים לפעילות של קרנות הריט בכלל, ולא רק אלו המיועדות להשקעה במגורים. בשנים 

האחרונות זיהתה רשות המסים שני חסמים מרכזיים המונעים מקרנות ריט נוספות לקום. בבעיות אלו ביקש לטפל צוות 

הריטים שהוקם בעקבות צוות 90. נוסף על כך, הצוות שם לעצמו למטרה לאפשר לקרנות הריט להשתתף במכרזי שכירות, 

ארוכות טווח בפרט, בניסיון לעודד את היווצרות השכירות הקונצרנית בארץ על-ידי הסרת חסמים נוספים הנוגעים 

לפעולת ריטים למגורים שאינם קיימים כיום. להלן פירוט של החסמים הרגולטוריים והשינויים שהוצעו בצוות הריטים 

לטיפול בחסמים השונים )ההצעות השונות מסוכמות בטבלה 3(:

הכנסת נכסים לקרן בתמורה למניות — הוועדה להסדרת קרנות הנדל"ן המניב צפתה כי עקב הסדרת משטר המס א. 

יקומו קרנות ריט רבות בתהליך של הכנסת נכסים קיימים אלו תוך מבנה הריט תמורת מניות )כלומר שחברות 

נדל"ן ישנו את המבנה המשפטי שלהן(. בפועל קיים תמריץ שלילי ליצירה של קרנות ריט בצורה כזאת, שכן בעת 

העברת נכסים לתוך ריט מתרחש אירוע מס. אמנם חלק אחד של אירוע המס מוטב )מס הרכישה של הקרנות 

הופחת לרמה של 0.5%(, אך מס השבח המושת על החברה המוכרת את נכסיה לקרן ריט בתמורה למניות עדיין 

קיים ברמתו הרגילה. לטענת החברות, מכיוון שבעת הכנסת הנכסים לקרן החברה אינה מקבלת מזומן אלא מניות 

בלבד, אין בידה די מזומן לשלם באמצעותו את מס השבח. ההצעה שגיבשה רשות המסים היא דחייה של אירוע 

המס לשלב שבו יימכרו המניות בידי החברה או הנכסים עצמם בידי הקרן. דחיית אירוע מס אפשרית רק בשלב 

 הצמוד להנפקת הריט, ולא לכל אורך חיי הקרן. 

חשוב לציין כי מדובר בבעיה מוכרת שנפתרה, לדוגמה, בארה"ב באמצעות מבנה ה-UPREIT, שבאמצעותו נכנסות 
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חברות ונכסי נדל"ן תחת מטריית הריט ללא יצירת אירוע מס. נכון להיום, קרוב ל-85% מההנפקות החדשות של 

ריטים בארה"ב הם במבנה זה )כנס: ריטים כאמצעי השקעה, 2014(. בניגוד לפתרון בארה"ב, הפתרון שהציע הצוות 

מעניק חלון הזדמנויות חד- פעמי לריט בעת הקמתה להכניס נכסים לקרן, והוא אינו מעודד צמיחה מתמשכת 

וארוכת טווח. על אף החששות מ"ריקון" הקרן מנכסיה, יש למצוא פתרונות התומכים בצמיחה חיה.

מבנה בעלות — לקרנות ריט יש הגבלה נוקשה יחסית בנושא בעלות מבוזרת. החוק כיום מחייב שמרגע ההנפקה, ב. 

50% ממניות הקרן לא יוחזקו על-ידי פחות מ-5 ישויות )חוק הידוע בכינוי five or fewer(. משיחות עם אנשי 

מקצוע בתחום עולה כי מגבלה זו מקשה מאוד על הקרן בשלביה הראשונים מכיוון שגודלה של הקרן מוכתב 

במישרין מהאחזקה שאפשר להגיע אליה בציבור. הגבלת גודל זו מקשה על הקרן ליהנות מיתרונות לגודל ומהיחס 

הרצוי בין הוצאות הנהלה וכלליות להכנסות מהנבה, ומקשה בפועל על הצמיחה הדרושה לקרן ריט כדי לשרוד. 

ההצעה העומדת על הפרק מבקשת לדרג את הדרישה לבעלות מבוזרת על פני שנים, ולתת מעין תקופת חסד 

לקרנות עד להשגת הביזור הרצוי.

ייזום ופיתוח — על-פי החקיקה כיום, קרנות ריט אינן ראשיות לעסוק כלל בפעילויות של פיתוח וייזום, אלא 	. 

רק רכישה וניהול של נכסי נדל"ן מניב. כפי שעולה מפרק 2 וכן מטבלה 1, הגבלה זו על קרנות ריט אינה יוצאת 

דופן במשטרי המס במדינות השונות. עם זאת, קיימות מדינות שאכן מותירות את פעילות הייזום תחת הגבלות 

מסוימות. האיסור על עיסוק בייזום מגבילה את הקמת קרנות הריט למגורים מכמה סיבות: ראשית, קרנות הריט 

צריכות להיכנס לפעילות ייזום כדי להגדיל את התשואה שלהן על פרויקטים לדיור להשכרה. אם הן ירכשו את 

הבניינים החדשים מקבלן, קיים גוף נוסף שצריך להרוויח, ורווח זה אינו מגיע לריט ולמשקיעים. כפי שהוסבר 

בסעיף 2.4, קרנות ריט העוסקות בייזום מצליחות להשיג תשואות גבוהות יותר, תוך לקיחת סיכונים גדולים 

יותר. שנית, בשלב זה נראה כי הממשלה בחרה לתת הטבות לגופים שישכירו לטווח ארוך, בעיקר באמצעות 

מכרזים ייעודיים. אם קרן הריט לא תוכל להשתלב במכרזים עצמם, היא תהיה בעמדת נחיתות מול חברות אחרות 

המתחרות על המכרז מכיוון שהיא תוכל לחבור אל המבצע רק בשלב ההנבה של הנכסים, וכך תאבד חלק ניכר 

מההטבות. לבסוף, אם קרנות הריט לא יוכלו לעסוק בייזום, הן לא יוכלו לתרום להגדלת היצע הדירות במשק — 

 חלק בלתי נפרד מהפתרון שחשוב לקדם דרך קרנות הריט.

ההצעה של צוות הריטים היא לאפשר לקרנות הריט שיתמחו בנדל"ן למגורים ליהנות מכמה תנאים מיטיבים. 

קרנות הריט האלו יוכלו להחזיק מקרקעין להשכרה בלי שתחול עליהן מגבלה של נכסים מניבים. הקרנות יפתחו 

את המקרקעין להשכרה למגורים עד לשלב ההנבה, ויחויבו להמשיך להשכיר את הנדל"ן לתקופה מסוימת. כמו 

כן תינתן תקופת חסד ארוכה יותר, של 36 חודשים, בין התאגדות להנפקה של קרן הריט, תקופה השווה בערך 

לתקופת ההקמה הצפויה.

מינוף — רמת המינוף המותרת כיום, עד 60%, נועדה לשמור על הסולידיות של המכשיר מצד אחד, אך מגבילה ד. 

במידה ניכרת את הכניסה של קרנות הריט לתחום הנדל"ן למגורים, שוב בשל התשואות הנמוכות, מן הצד השני. 

הצוות בחר לאפשר לקרנות ריט למגורים מינוף גבוה יותר, בתנאי שמדובר בפרויקטים היוצאים כמכרזים ייעודיים 

וניתנת בהן ערבות מדינה על חלק מהחוב. 



2121

Residential REITS — מודל פיננרי ו יחינת ההשפעות של משתנית רגולטורית וכלכליית  קרנות נדל"ן מניב למגורים

מיסוי 	בוה למשקיעים פרטיים — נכון להיום, עבור משקיע פרטי, קיים הבדל מיסוי משמעותי בעת השקעה בקרן ה. 

ריט בהשוואה להשקעה ישירה בנדל"ן מניב. משקיע פרטי ממוסה מהשקל הראשון על הכנסה מקרן הריט, ברמת 

מיסוי גבוהה מאוד של 31% ומעלה )לבני +60 10% ומעלה(. לעומת זאת, בהשקעה ישירה הוא זוכה לפטור על 

הכנסה של עד כ-5000 ₪ בחודש ולכל היותר ימוסה ב-10% על הכנסתו )ללא ניכוי הוצאות(. ההצעה של צוות 

הריטים תפחית את שיעור המס הנלקח מיחידים עד לרמות המוטבות שנקבעו בחוק עידוד השקעות הון. נוסף 

על כך היא תוריד את מס השבח על מכירת נכס מ25% ל-20%. עם זאת, אין בה כדי "להשוות את המשחק" בין 

השקעה ישירה לעקיפה עבור משקיעים פרטיים.

3.4.3.שוק.ההון.
לנוכח העובדה שקרנות ריט מסתמכות על הפלטפורמה של שוק ההון כדי להתקיים, הבעיות השונות שאנחנו רואים 

בבורסה הישראלית בשנים האחרונות צפויות גם הן להשפיע על התפקוד של קרנות ריט, ומכאן על סיכויי ההנפקה 

והצמיחה שלהם. לדוגמה, מידת הנזילות של קרן הריט, שהיא אחד היתרונות המשמעותיים של אחזקה בנדל"ן דרך הקרן 

מול אחזקה ישירה בנדל"ן, נפגעת מאוד אם בפועל אין מסחר ער במניות החברה )תופעה המאפיינת חברות רבות הנסחרות 

בבורסה הישראלית(. 

לסיכום, קרנות ריט למגורים צריכות אקוסיסטם מסוים כדי שיוכלו לקום, להתפתח ולצמוח כגופים יעילים — הן עבור 

המשקיעים והן עבור שוקי הדיור שבתוכם הן פועלות. יש צורך בסביבת מיסוי וחוק שמעודדת היווצרות וגידול מתמיד. 

מדובר לא רק בתמריץ להנפקות אלא על עידוד של צמיחה מתמדת של קרנות הריט ואפשרות להכניס לפורטפוליו נכסים 

נוספים, כפי שמאפשר, לדוגמה, מבנה ה-UPREIT האמריקאי. כמו כן נדרש שוק הון מפותח, נזיל ומשוכלל. לצד הצורך 

בנזילות ואפשרות לגיוס כספים מתומחרת היטב, שוק הון מפותח מעודד את האנליזה הנדרשת כדי לספק מידע המנגיש 

את הקרנות לציבור ומעודד השקעה נבונה בהן. כדי שקרנות הריט יהיו חלק מהפתרון בשוק הדיור, יש לטפל בחסמים 

השונים שעומדים בפניהן, הן הכלכליים והן הרגולטוריים. צוות הריטים וצוות תשעים הימים נדרש לטיפול בחסמים רבים, 

אך אין ספק שהדרך עוד ארוכה עד שנזכה לראות קרנות ריט למגורים צומחות בארץ ומעודדות את התפתחותו של שוק 

שכירות קונצרנית.

4. מודל פיננסי - בחינת ההשפעות של משתנים 
רגולטורים וכלכליים

לנוכח החסמים העומדים בפני קרנות הריט שתוארו לעיל, בהם תשואות נמוכות על השקעות בשוק השכירות הישראלי 

והחסמים הרגולטוריים הקיימים בחוק הריטים, ביקשנו לאמוד את ההיתכנות הכלכלית של פעילות קרנות ריט בתחום 

הנדל"ן למגורים ואת ההשפעה של החסמים השונים על היתכנות זו. ביקשנו גם להעריך את ההשקעה הנדרשת של 

הממשלה בפרויקטים מסוג זה, ולבחון אם צורת ההשקעה — השכרה ל-20 שנה ולאחר מכן מכירה, שאינה משמרת שכירות 

ארוכת טווח או שכירות במחיר מפוקח, ממקסמת את התועלת מההשקעה הממשלתית. 
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לצורך כך יצרנו מודל פיננסי האומד את התוצאות הפיננסיות של השקעה של קרן ריט בפרויקטים של שכירות ארוכת 

 .)Equity IRR( ושיעור התשואה הפנימי של ההון העצמי ,)Project IRR( טווח מבחינת שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט

המודל התבסס על פרויקטים של שכירות ארוכת טווח שהוצעו במכרז במהלך השנתיים האחרונות מטעם משרד האוצר, 

כאשר הפרויקט המרכזי שהתבססנו עליו הוא פרויקט השכירות ארוכת הטווח הראשון שיצא, הממוקם בשכונת נאות עוזי 

ברעננה. יש לציין שפרויקט זה הוא כדאי במיוחד בשל ערכי קרקע גבוהים, ולא דרש הגנות נוספות מלבד ההנחה במחיר 

הקרקע, שנוספו במכרזים מאוחרים יותר. עם זאת, הפרויקט מאפשר בחינה של ההשפעה השולית של החסמים השונים על 

תשואת הפרויקט. עד עתה התאפיינו המכרזים בכך שהזוכה נדרש לבנות כ-200 יחידות דיור ולהפעיל אותן במשך 20 שנה. 

25% מהדירות יושכרו במחיר מפוקח שיעמוד על 80% ממחיר השוק. שאר הדירות יושכרו במחירי השוק, אך תחת חוזים 

ארוכי טווח עם אפשרות להארכה של עד 10 שנים והגבלה של העלאת מחירים. לאחר 20 שנה יוכל זוכה המכרז למכור את 

הדירות ולא יהיה עוד חייב להשכירן. הנחות המודל מפורטות בנספח א'. 

4.1. תוצאות המודל
תוצאות המודל הבסיסי וכן תוצאות נבחרות של בדיקות הרגישות שנערכו מוצגות בטבלה 4. במודל בחנו את מידת 

הרגישות של ביצועי הפרויקט בקרן הריט לנוכח משתנים חיצונים כמו מחירי השכירות, מחירי הדירות ועלויות, לצד 

משתנים המושפעים מצורת הרגולציה ומהתנאים של מכרזי השכירות לטווח ארוך. תוצאות המודל נבחנו מול מינימום 

PIRR של כ-7%, כפי שנדרש על-פי הערכות על-ידי הגופים המוסדיים.6 עם זאת, חשוב לציין שחשיבותו של המודל בכך 

שהוא נותן אומדן להיקף התרומה או הפגיעה של כל אחד מהמשתנים בתשואות הפרויקט, ובתשואת ההון העצמי ופחות 

לתשואה המדויקת שהפרויקט מניב. להלן כמה נקודות חשובות העולות מהמודל:

רגישות לעלויות ההקמה - המודל הבסיסי שלנו מביא בחשבון הטבה משמעותית מאוד המגולמת במחיר קרקע אפס )אך, 

כאמור, לא את ההטבות הנוספות שניתנו באמצעיים אחרים במכרזים מאוחרים יותר, כמו ערבות על הלוואת בלון והבטחה 

של מינימום שכר דירה(. הטבה זו משקפת ויתור על הכנסות מדינה בסך של כ-700 אלף ₪ לכל יחידת דיור ברעננה, 

וסכומים דומים במכרזים האחרים. ללא הטבה זו הפרויקט אינו מקיים תשואה המתקרבת לזו הנדרשת לצורך השקעה 

ואף מאפסת את התשואה על ההון. כפי שאפשר לראות בטבלה, גם עלייה קלה במחיר ההקמה הראשוני של 10%, המשקף 

עלות קרקע יח"ד של כ-70 אלף ש"ח בלבד, מוריד את תשואת הפרויקט ביותר מחצי נקודת אחוז. ממצא זה גם מבהיר 

כי קרן ריט תבחר להשקיע, לפחות במצב השוק הנוכחי, רק בפרויקטים המוצעים באזורי ביקוש, שבהם ערך הקרקע גבוה 

מאוד, כדי שתוכל לכסות על פער התשואה הנדרש.

 ר	ישות לרמת המינוף המותרת — להגבהה של רף המינוף המותר השפעה משמעותית על הצלחת הפרויקט.

כפי שעולה מהטבלה, אילו נאלצה קרן הריט שבמודל לעמוד במגבלת המינוף המותרת כיום, התשואה על ההון הייתה 

יורדת מתחת ל-10%. מובן שיש  לקחת בחשבון ששינוי במינוף מוביל לשינוי בסיכון של הפרויקט, ולכן יש להשוות את 

התשואות בזהירות.

לדוגמה, אפריקה ישראל זכתה במכרז בהרצליה, ושילמה גבוה יחסית על הקרקע. על-פי התחזיות של פז כלכלה, מחיר   6

קרקע זה משקף תשואות פרויקט נמוכות של 4%-4.5%. עם זאת, נראה כי מדובר במקרה יוצא דופן יחסית, המעיד על כך 
http://www.calcalist.co.il/real_estate/ .שלחברה יש תועלת נוספת מעבר לתשואת הפרויקט עקב ההשתתפות במכרז

.articles/0,7340,L-3632655,00.html

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3632655,00.html
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3632655,00.html
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כדאיות ביצוע ההשקעה — נכון להיום, מכרזי השכירות ארוכת הטווח מעניקים אפשרות למשכירי הדירות למכור את 

הדירות לאחר 20 שנה. המדינה משקיעה, דרך מכרזים אלו, מאות אלפי שקלים בכל יחידת דיור ארוכת טווח, בין בשכירות 
מפוקחת ובין בהשכרה בשוק החופשי. התועלת המתקבלת מכל מכרז נובעת מכמה גורמים, ואת חלקם קשה לכמת:7

יצירת כ-200 דירות להשכרה ארוכת טווח למשך עשרים שנה.  �

יצירת כ-50 דירות בשכירות מפוקחת )20% מתחת למחירי השוק( להשכרה ארוכת טווח למשך עשרים שנה. �

יצירת כ-150 דירות במחירי שוק חופשי, אך עם הגבלה של העלאת מחיר הדירה בין השנים. �

מהדירות המושכרת במחירי שוק חופשי יזכו ליהנות לכל הפחות כ-300 משפחות, ומהדירות המפוקחות כ-100  �

משפחות )בשל הגבלה של 10 שנים למשפחה(.

עידוד יצירה של שוק שכירות קונצרנית, כך שבעתיד יידרש פחות סבסוד ממשלתי על כל פרויקט השכרה. �

בלי לעמוד על שאלת הכדאיות של השקעה זו, עולה השאלה האם, היות שכבר נעשית השקעה כה גדולה בכל יחידת דיור, 

רצוי למכור אותה לאחר 20 שנה במקום להמשיך ולשמר אותה כדירה להשכרה )ובפרט את הקרקע שעליה נבנתה(. 

בחנו שני תרחישים שונים למכרזים דומים, שבהם תקופת ההשכרה ארוכה יותר, פעם אחת ל-30 שנה ופעם נוספת ל-40 

שנה. על אף שמצאנו, כצפוי, שתשואת הפרויקט נפגעת עקב שינוי תנאי המכרז, גילינו שהסבסוד הנוסף הנדרש כדי 

להפוך מכרזים אלו לכדאיים )כלומר להשוות את התשואה מהם לתשואה המתקבלת מהמכרז המקורי( נמוך מההשקעה 

הראשונית הנדרשת מכלל המכרז. לדוגמה, כדי להגיע לתשואה דומה במכרז ל-30 שנה, נדרש סבסוד נוסף של כ-23 

מיליון ₪. אם מניחים ירידה במחירי השכירות של 1% לשנה החל מהשנה ה-20. אם מניחים ירידה בערך הדירה של 1% 

מאותה שנה, במקום ירידה בדמי השכירות, הסבסוד הנדרש עולה לכ-26 מיליון שקלים. בכל מקרה, העלות השנתית ליח"ד 

להשכרה ארוכת טווח נמוכה משמעותית — מ-35 ל-28 אלף שקלים ליח"ד לשנה. ירידה נוספת מתרחשת בבחינה של 

מכרזים לתקופה של ארבעים שנה. מובן שגם כאן חשוב להתייחס לכך שהסיכון עבור היזם משתנה ככל שתקופת השכירות 

מתארכת. עם זאת, ככל ששכירות קונצרנית תהפוך להיות מוצר נפוץ יותר, והסיכונים הנובעים מכניסה לתחום ילכו 

ויפחתו, כך תוכל המדינה לשנות את המכרזים ולהוזיל את עלותם.

טבלה 4:  תוצאות המודל, בדיקת רגישות למשתנים מרכזיים

Project IRREquity IRRמודל

7.8%13.3%תחזית בסיס

עלויות הקרקע והפיתוח

3.4%0%ללא הטבה במחיר קרקע

מינוף )במקור 80%(

יש לתת את הדעת לכך שבבחינת שאלת העלות לא חישבנו עלות נוספת הנוגעת להטבת המס שקרן הריט מקבלת.  7
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טבלה 4:  תוצאות המודל, בדיקת רגישות למשתנים מרכזיים )המשך(

Project IRREquity IRRמודל

שיעור המינוף המותר

7.8%11%עד 70% בלבד

7.8%9.6%עד 60% בלבד

מחירי הדיור )במקור לא עולים ריאלית(

8.5%14.4%מחירי השכירות עולים ב-2%

7.5%12.9%שיעורי השכירות יורדים ב-1% לשנה

 מחירי הדירות עולים ריאלית 
ב-2% לשנה

9.0%15.2%

עלויות )לא עולות ריאלית(

7.1%12.3%עלויות ההקמה עולות ב-10%

6.6%11.3%עלויות ההקמה עולות ב-20%

7.8%12.3%יחס כיסוי 1.25)במקור 1.51(

ריביות )במקור 3%(

7.8%12.2%ריבית ארוכת טווח עולה בשתי נקודות אחוז

6.9%11.1%תקופת שכירות של 30 שנה

סבסוד נדרש מראש לצורך השוואת תשואה )23.4 מיליון ש"ח(

6.4%10.0%תקופת שכירות של 40 שנה 

סבסוד נדרש מראש לצורך השוואת תשואה )34 מיליון ש"ח(
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5. סיכום
מחקר זה הראה כי לקרנות ריט יש פוטנציאל לתמוך בפתרונות הנדרשים כדי להתמודד עם משבר הדיור: הגדלת היצע 

הדירות בשוק, באופן שישקף את הצרכים הדמוגרפיים הקיימים בשטח, לצד פיתוח שוק השכירות הקונצרנית ובפרט 

שכירות ארוכת טווח, כך שתהיה אלטרנטיבה לבעלות על מגורים. לקרנות הריט אף יש יתרון משמעותי על פני פתרונות 

אחרים — מקור המימון שלהן הוא בעיקר הגופיים המוסדיים, והן אינן נסמכות על המערכת הבנקאית, שכבר היום חשופה 

מאוד לשוק הנדל"ן.  

לצורך כך יש לטפל בכמה חסמים מרכזיים, שבמצב הנוכחי מונעים מקרנות ריט להיכנס אל שוק הנדל"ן המניב למגורים, 

אף שאין מניעה ישירה לכך. ראשית קיים חסם כלכלי, הבא לידי ביטוי בתשואות הנמוכות הקיימות היום בשוק השכירות. 

כדי להתגבר על חסם זה חייבת להיות תמיכה ישירה של המדינה בפרויקטים לשכירות ארוכת טווח, וכן הסרה של כמה 

הגבלות רגולטוריות המורידות את התשואות הפוטנציאליות של קרנות הריט. שנית, קיימים חסמים רגולטוריים, כלומר 

מגבלות על הפעילות של קרנות הריט, שאינן מאפשרות לה להיכנס לתחום. בתחום זה יש להגביה את רף המינוף של קרנות 

הריט כדי לשפר את התשואות שלהן וכן לאפשר להן לעסוק בייזום. כמו כן, יש להסיר מגבלות נוספות החוסמות היום את 

ההקמה לא רק של קרנות נדל"ן למגורים אלא של קרנות ריט בכלל. 

אף שמחקר זה בחר להתמקד בקרנות ריט ומתייחס אל המציאות הכלכלית והפוליטית כיום, שבה תשואות נמוכות בשוק 

השכירות מחייבות תמיכה משמעותית של המדינה, חשוב לזכור שזהו רק השלב הראשון. המטרה הגדולה יותר של מהלך 

כזה היא בנייה של שוק שכירות קונצרנית שאינו נשען בצורה כה מאסיבית על המדינה כדי להתקיים. השאלה שעלינו 

לשאול כעת היא מהו האקוסיסטם הנדרש כדי לעודד את ההיווצרות של שוק שכירות קונצרנית: שוק חי, עצמי וצומח, 

שישפר את מבנה השוק, יעודד התייעלות, וחשוב מכול: ישפר את חיי הדיירים. מחקר זה מראה כי קרנות הריט יכולות 

להיות שחקן משמעותי בסביבה חדשה זו ובהיווצרותה. יש אפוא לקדם במהרה את הצעדים הדרושים כדי לאפשר לקרנות 

ריט להשתלב בשוק הדיור להשכרה, ולהתחיל להניע את השוק למקום יעיל ויציב יותר. 
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נספח א - הנחות המודל

הערות הנחה רכיב

כולל עיצוב ותכנון ₪ 7,000 עלויות הבנייה + פיתוח קרקע

אומדן מחיר הקרקע 700 אלף ₪ ליח"ד  ₪ 0 עלויות הקרקע

200 יחידות דיור בפרויקט

95 מטר מרובע שטח דירה ממוצעת 

87 מטר מרובע שטח דירה ממוצעת מפוקחת

₪ 1,900,000 מחיר המכירה לאחר 20 שנה 
)אין שינוי ריאלי(

55 ₪ למטר דמי שכירות למטר

43 ₪ למטר דמי שכירות למטר מפוקח

0% שיעור עלייה ריאלית - שכירות

0% שיעור עלייה ריאלית - הוצאות

6% הוצאות על הנהלה וכלליות

25% שיעור הדירות המפוקחות

95% שיעור תפוסה ממוצע

4 ₪ למטר ועד בית מפוקח

5 ₪ למטר ועד בית לא מפוקח

80% מינוף

3 שנים אורך תקופת הקמה

20 שנים אורך תקופת שכירות

פריים 1.5%+ ריבית להלוואה קצרת טווח

אג"ח עשר שנים + 1% ריבית להלוואה ארוכת טווח

90% חלוקת הכנסות כדיבידנד

1.51 יחס כיסוי



Milken
Institute

FELLOWS
PROGRAM

תוכנית עמיתי מכון מילקן
 רחוב וושינגטון 4
 ירושלים, 9418704

info@mifellows.org
www.mifellows.org

mailto:info%40mifellows.org%20?subject=
mailto:info%40mifellows.org%20?subject=
http://www.mifellows.org

	תקציר מנהלים
	1. הקדמה
	2. רקע על קרנות ריט
	2.1 מהן קרנות ריט?
	2.2 יתרונות למשקיעים 

	3. קרנות ריט בארץ — התפתחות, יתרונות והחסמים הקיימים
	3.1 התפתחות בארץ
	3.2 תרומתן הפוטנציאלית של קרנות הריט
	3.3 יתרונות פוטנציאליים עבור המשק הישראלי
	3.4 חסמים ליצירתן של קרנות נדל"ן מניב למגורים

	4. מודל פיננסי - בחינת ההשפעות של משתנים רגולטורים וכלכליים
	4.1. תוצאות המודל

	5. סיכום
	ביבליוגרפיה


