
1

מאפיינים ומגמות – 2016-2015 רוכשי דירות להשקעה בשנים
גלית בן נאים1

לעליה משמעותית העליה החדה במחירי הדירות שהחלה בשלהי העשור הקודם, חלה במקביל

במספר הדירות  שנרכשו להשקעה, הן במונחים כמותיים והן כשיעור מסך העסקאות. כך בעוד 

שבתחילת העשור הקודם ריכזו המשקיעים פחות מרבע מסך העסקאות )22%(, בשנים 2010-2007 

נרשם גידול חד במשקלם, עד לשיעור שיא של 29% מסך העסקאות בשנת 2010. צעדי מדיניות 

שנקטה הממשלה, בכלל זה צעדי מיסוי, כמו גם צעדים שנקט בנק ישראל, צמצמו משמעותית את 

היקף הפעילות של המשקיעים בשוק הנדל"ן, בפרט בשנתיים האחרונות. כך מאז יולי אשתקד 

התייצב משקל המשקיעים בסך העסקאות על 19% בלבד. 

עבודות קודמות3,2 ניתחו את מאפייני רוכשי הדירות להשקעה מאז החל גל הרכישות של סגמנט זה 

של השוק, ועד לשנת 2011, מיד לאחר הכבדת המיסוי הראשונה עליהם בתחילת אותה שנה.  

מטרתה של עבודה זו הינה לבחון כיצד, אם בכלל, השתנו מאפייני רוכשי הדירות להשקעה מאז 

הכבדות המיסוי הנוספות, והמשמעותיות בשנים 2015-2014, במסגרתן בוטל בינואר 2014 הפטור 

ממס שבח על דירות להשקעה, וביוני 2015 הועלה משמעותית שיעור מס הרכישה על "דירה נוספת". 

כמו-כן נבחנו אספקטים נוספים שטרם נבחנו בעבודות קודמות, בכלל זה מאפייני תעסוקה של 

המשקיעים ובאיזו מידה, אם בכלל, ניתן לקשור בין עיתוי הרכישה לעיתוי קבלת תשלומי שכר בעלי 

אופי חד פעמי )בפרט פיצויי פרישה/פיטורין(. 

הממצאים המרכזיים העולים מעבודה זו:

 רמות השכר למשק בית של המשקיעים בשנים 2016-2015 גבוהות משמעותית בהשוואה לאלו 

של כלל  האוכלוסיה, כאשר אלו התרחבו בעשור האחרון. סביר להניח כי התרחבות הפערים 

חלה במידה רבה על רקע עליית המחירים החדה, כמו גם מגבלות המימון שהטיל בנק ישראל 

בשנים האחרונות על רוכשי דירות להשקעה. 

 כ-23% מרוכשי הדירות להשקעה בשנת 2015 קיבלו תקבולי שכר בעלי אופי חד פעמי בשנה טרם 

הרכישה. עם זאת יש לציין כי הסכום החציוני הינו נמוך למדי, בפרט ביחס לשווי הדירה 

הנרכשת. כמו-כן, שיעור זה גבוה בשתי נקודות אחוז בלבד בהשוואה מקבילה לכלל משקי 

הבית.

 כ-6% מרוכשי הדירות להשקעה בשנת 2015 קיבלו פיצויי פרישה בשנה טרם הרכישה. באופן 

מפתיע, על אף העובדה שאוכלוסיית המשקיעים מבוגרת משמעותית בהשוואה לכלל 

הדברים הכתובים בנייר זה אינם מבטאים בהכרח את עמדת משרד האוצר.  1 
 "רוכשי דירות להשקעה- מאפיינים ומגמות, ניתוח רב-שנתי", דוח מינהל הכנסות המדינה 2008, פרק יט.2
 "ההתפתחויות המרכזיות בשוק הדירות להשקעה בשנים האחרונות", דוח בנק ישראל 2011, תיבה ב'-3.3
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האוכלוסיה, שיעור זה גבוה בחצי נקודת אחוז בלבד ממשקל זה בקרב כלל משקי הבית. יצוין כי 

בעשור האחרון גדל משמעותית משקל משקי הבית המושכים כספיי פיצויים, בכלל זה משקי 

הבית הצעירים, מעבר לזה שנרשם בקרב רוכשי דירות להשקעה. הסכומים הנמוכים של 

המשיכות מרמזים כי אלו שימשו בעיקר למימון הצריכה השוטפת. 

 כ-22% מרוכשי הדירות להשקעה ב-2015 מועסקים במגזר הממשלתי, נמוך בנקודת אחוז 

ממשקלם היחסי של המועסקים בענף זה בכלל השכירים במשק. בנוסף, שיעור זה מהווה ירידה 

חדה, של 15 נקודות אחוז בהשוואה למשקלם בקרב רוכשי דירות להשקעה בשנים 2013-2009. 

יתכן והירידה בחלקם של עובדי המגזר הציבורי בקרב כלל המשקיעים מוסברת לפחות בחלקה 

בהגבלות המימון שהטיל בנק ישראל על המשקיעים, והעובדה לפיה רמות השכר של המשקיעים 

המועסקים במגזר הציבורי נמוכות מאלו של כלל המשקיעים.   

 לא חל שינוי משמעותי ביחס בין מחיר הדירה הנרכשת להשקעה לשכר של משקי הבית שרכשו 

דירה להשקעה. ממצא זה הוא פועל יוצא של מספר גורמים, בכלל זה הסטת ביקושים לערי 

הפריפריה הזולות ורמות שכר גבוהות יותר מאשר בעבר בקרב המשקיעים. 

א. רקע 

מאז אמצע העשור הקודם, על רקע פרוץ המשבר העולמי וירידת הריבית, חל גידול חד ברכישת 

דירות להשקעה. כך, בעוד שבשנת 2002 נרכשו 15 אלף דירות להשקעה, כמות שהיוותה 22% 

מכלל הדירות שנרכשו באותה שנה, הלך וגדל חלקם של המשקיעים בפעילות המקומית בשוק 

הנדל"ן. בשיאו, ב-2010, הגיעו רכישות המשקיעים לשיעור של 29% מכלל העסקאות. במונחים 

כמותיים הוכפל מספר הדירות שנרכשו להשקעה בהשוואה לשנת 2002. ראה תרשים 1. 
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כפועל יוצא של הגידול החד ברכישות המשקיעים, אשר האיץ את עליית המחירים, ננקטו בין 

השנים 2015-2011 מספר צעדי מיסוי שנועדו לצמצם את פעילות המשקיעים בשוק. כך, בתחילת 

2011 עלה שיעור המס התחילי על דירות להשקעה מ-3.5% ל-5%.  בנוסף, בינואר 2014 בוטל 

הפטור ממס שבח על דירות הנרכשות להשקעה. בשלב האחרון, ביוני 2015, הוכבד משמעותית 

מס הרכישה על המשקיעים, כאשר שיעור המס התחילי עלה ל-8%. ההכרזה על ההעלאה 

הדרמטית של המס הביאה להקדמת רכישות בהיקף חריג, עובדה שבאה לידי ביטוי ברמת שיא 

ברכישות המשקיעים בשנת 2015. עם זאת, מאז יולי אשתקד ועד ספטמבר 2016 ירד בשיעור חד 

היקף הרכישות של המשקיעים, ומשקלם בסך העסקאות התייצב על 19% בלבד. עפ"י אומדן 

ראשוני יסתכמו רכישות המשקיעים ב-2016 בכ-22 אלף דירות, בדומה לרמת השפל שנרשמה 

בשנת 2011, על רקע פרוץ המחאה החברתית באותה שנה. 

בשנים האחרונות נעשו מספר עבודות שניתחו את התפתחות רכישות המשקיעים והמאפיינים 

שלהם. האחרונה שבהם התייחסה עד לשנת 2011. לאור השינויים המשמעותיים מבחינת 

המיסוי, כמו גם מגבלות המימון שהציב בנק ישראל בסוף 2012,  בוחנת עבודה זו באיזו מידה, 

אם בכלל, מעבר לשינוי הכמותי ברכישות המשקיעים בשנים אלו, חל גם שינוי במאפיינים של 

אוכלוסיה זו. 

ב. הממצאים   

ב. 1  שכר ומאפייני תעסוקה – רוכשי דירות להשקעה לעומת כלל משקי הבית 

כ-64% מכלל רוכשי הדירות להשקעה4 בשנת 2015 היו שכירים. שכרם החודשי הממוצע, ברוטו 

למשק בית, עמד בשנת 52014  על 28.9 אלף ₪ ושכרם החודשי החציוני עמד על 20.5 אלף ₪. 

ערכים אלו גבוהים משמעותית בהשוואה לכלל משקי הבית. כך, עפ"י נתוני הלמ"ס, ההכנסה 

הממוצעת מעבודה למשק בית בכלל האוכלוסיה עמדה בשנת 2014 על 14.2 אלף ₪ לחודש, רמה 

הנמוכה ב-50% בהשוואה לזו של המשקיעים. ראה תרשים 2. עם זאת יש לציין כי פער זה נובע 

בחלקו מהרכב גילאים שונה )והעובדה לפיה השכר עולה עם הגיל(.6 כך, בעוד שהגיל הממוצע של 

רוכשי דירות להשקעה ב-2015 עמד על 51.8, עמד הגיל הממוצע של ראש משק בית שכיר בכלל 

האוכלוסיה על 41.2 שנים בלבד.    
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תרשים 2 – התפלגות השכר למשק בית , שכירים, רוכשי דירה להשקעה בשנת 2015 
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בהשוואת פערי השכר בין כלל משקי הבית לבין אלו של רוכשי דירות להשקעה נמצא כי פער זה 

התרחב משמעותית בעשר השנים האחרונות. כך, בשנת 2006 למשל, היה השכר למשק בית של 

כלל האוכלוסיה נמוך ב-32% בלבד מזה של רוכשי דירות להשקעה באותה שנה. ראה תרשים 3. 

סביר להניח כי התרחבות פערי השכר בין רוכשי דירות להשקעה לבין כלל האוכלוסיה נובעת 

במידה רבה מהעלייה החדה במחירי הדירות בעשור האחרון. דהיינו, עליית המחירים החדה, 

כמו גם הגבלת שיעור המינוף ברכישת דירות להשקעה,7 הביאה לכך שנדרש הון עצמי גבוה 

יותר, ולפיכך רמות שכר גבוהות יותר, כדי לממן רכישת דירות להשקעה. 

תרשים 3 – התפלגות השכר למשק בית, שכירים,  רוכשי דירה להשקעה בשנת 2006 
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7
 באוקטובר 2012 הגביל בנק ישראל ל-50% את שיעור המימון לרכישת דירות להשקעה. 
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מתרשימים 2 ו-3 ניתן לראות כי בעוד שהשכר הממוצע למשק בית בכלל האוכלוסיה עלה בשיעור 

נומינלי של 52% בין השנים 2014-2006 )גידול ריאלי של 25%(8 היה הגידול בשכר למשק בית של 

משקיעים באותה תקופה יותר מכפול )110% נומינלית(. יודגש, כי אין מדובר באוכלוסיה קבועה. 

דהיינו, אין להסיק מהנתונים לעיל לפיה הוכפל שכרם של המשקיעים במהלך התקופה. עם זאת, גם 

כאשר עוקבים אחר אותה אוכלוסיה שרכשה דירות להשקעה בשנת 2015 ובוחנים כיצד התפתחה 

רמת השכר של אוכלוסיה זו בעשר השנים האחרונות נמצא כי צמיחת השכר של אוכלוסיה זו גבוהה 

משמעותית מזו המקבילה לה בכלל האוכלוסיה. ראה תרשים 4. 

תרשים 4 – התפתחות השכר של ראש משק בית של רוכשי דירה להשקעה ב-2015, לעומת כלל 

האוכלוסיה9 
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מהתרשים לעיל עולה כי שכרו של ראש משק הבית של רוכשי דירה להשקעה בשנת 2015 עלה בין 

השנים 2014-2006 בשיעור נומינלי של 45% )גידול ריאלי של 21%(.10 מאחר ונמצא כי 80% ממשקי 

הבית של המשקיעים, עומד בראשם גבר, נבחנה התפתחות השכר של הגברים בכלל האוכלוסיה 

באותן שנים )לפי נתוני הלמ"ס(. בניתוח זה נמצא כי שכרם של אלה עלה נומינלית רק ב-28% )גידול 

ריאלי של 7% בלבד(.   

 

 יש לציין גידול זה כשלעצמו מושפע מעלייה בשיעור משקי הבית בהם כולם מועסקים. דהיינו, גידול זה נובע 8
לא רק מגידול בשכר של היחיד. 

 בניתוח זה נגרעו מבין רוכשי הדירות להשקעה מי שהינם מעל גיל 67 בשנת 2014 )על מנת למנוע השוואה של 9
שכר שמקורו בפנסיה לבין שכר מתקופת עבודתם כשכירים(. בניתוח נכללו מי שעבדו כשכירים הן בשנת 2006 

והן בשנת 2014. 
 ההשוואה הינה ברמת השכר של ראש משק הבית בלבד, ולא של סך השכר של משק הבית, על מנת למנוע 10

הטיה שעשויה לנבוע משינוי מצב משפחתי. למשל, משקיעים שהיו רווקים ב-2006 והינם נשואים ב-2014(   
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הגידול המהיר יותר בשכרם של רוכשי דירה להשקעה, בהשוואה לכלל האוכלוסיה,  עשוי לבטא 

פערים בהון האנושי בין שתי אוכלוסיות אלו ותחומי עיסוק שונים. אמנם, אין בידינו נתונים לגבי 

ההון האנושי )למשל מספר שנות לימוד( של כל אחת מאוכלוסיות אלו, אולם ניתן לבחון באיזו 

מידה, אם בכלל, שונה ההרכב הענפי בתעסוקה בין שתי האוכלוסיות. 

 

בתרשים 5 מוצגת השכיחות היחסית של הענפים הבולטים בקרב רוכשי הדירות להשקעה בשנת 

2015, תוך השוואה לשכיחות אותם ענפים בקרב כלל השכירים במשק. 

תרשים 5 – רוכשי דירה להשקעה בשנת 2015, שכירים 

ענפי הכלכלה הבולטים בקרב המשקיעים, בהשוואה למשקל ענפים אלו בכלל המועסקים במשק 
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מספר ממצאים בולטים עולים מהניתוח לעיל: 

 בין תשעת הענפים הבולטים בקרב המשקיעים, רק בענף אחד, זה של המגזר הממשלתי, נמוך 

משקלם היחסי של המשקיעים המועסקים במגזר זה ממשקל הענף בכלל המועסקים במשק, גם 

אם בשיעור נמוך, של 1 נקודת אחוז. ממצא זה כשלעצמו הינו מפתיע, לאור ממצאים שעלו 

מעבודה קודמת שהצביעה על שיעור גבוה, של 37%, של המועסקים במגזר זה בקרב רוכשי 

הדירות להשקעה בשנים 2013-2009. בהנחה שלא חלו שינויים משמעותיים בטעמי ההשקעה של 

המועסקים במגזר הממשלתי, עשויה ירידה זו לנבוע, לפחות בחלקה ממגבלות המינוף שהטיל 

בנק ישראל בסוף 2012, על רוכשי דירות להשקעה, והעובדה לפיה רמות השכר של המשקיעים 

המועסקים בענף זה הינן נמוכות יחסית בהשוואה לכלל המשקיעים )ראה תרשים 6 להלן(. 

בהקשר זה יצוין כי הניתוח שנערך לגבי השנים 2013-2009 התייחס לתקופה זו כמקשה אחת. 

דהיינו, נכללו בה כל מי שרכשו לפחות דירה אחת להשקעה במהלך אותן שנים. בבחינת משקל 
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עובדי המגזר הממשלתי שרכשו דירה בשנת 2013 עצמה, שנה לאחר כניסתן לתוקף של מגבלות 

המימון של בנק ישראל, כבר ירד משקל המשקיעים המועסקים במגזר הממשלתי ל-25%. 

 הענפים הבולטים בשכיחות היחסית בקרב המשקיעים, למעט זה של ענף הבניה, מתאפיינים 

ברמות שכר גבוהות מאלו של הממוצע במשק, כאשר במרביתם רמות השכר הגבוהות מבטאות 

הון אנושי גבוה יותר. כפי שיפורט בהמשך, בכל הענפים האלו, שכרם של המשקיעים גבוה יותר 

מזה של כלל המועסקים באותו ענף. 

 שלושה ענפים מבין תשעת הענפים המובילים בשכיחות היחסית בקרב רוכשי הדירות להשקעה 

ב-2015 הינם ענפים שפעילותם קשורה קשר הדוק לפעילות ענף הבניה )קבלנות בניין, תיווך 

ושמאות מקרקעין ושרותי אדריכלות(. משקלם המצרפי של ענפים אלו בקרב המשקיעים בשנת 

2015 עמד על 10%, בעוד שמשקל ענפים אלו בכלל המועסקים במשק עומד על 6.4% בלבד. 

מספר הסברים עשויים להיות לממצא זה, אולם אין בידינו די נתונים כדי לתקף אותם. עם זאת, 

ככל שניתן להסיק על רמת אופטימיות גבוהה יותר בקרב המשקיעים המועסקים בענף ביחס 

להתפתחויות הצפויות בו, יש לציין כי בקרב המשקיעים בשנת 2016 )ינואר-אוקטובר( כבר 

נצפתה ירידה במשקלם של ענפים אלו לשיעור של 4.3% בלבד מכלל המשקיעים בשנה זו.  

בתרשים 6 מוצגים השכר הממוצע בקרב המשקיעים בכל אחד מתשעת הענפים המוזכרים לעיל, 

בהשוואה לשכר הממוצע של כלל השכירים המועסקים באותו ענף. 

תרשים 6 – רוכשי דירה להשקעה בשנת 2015, שכירים 
שכר ממוצע לפי ענף כלכלי – משקיעים לעומת כלל השכירים בענף 
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הניתוח לעיל מלמד כי מעבר לעובדה לפיה רוכשי הדירות להשקעה מועסקים בענפים בעלי רמות 

שכר גבוהות מהממוצע במשק, גם ברמת הענף עצמו, שכרם של המשקיעים גבוה משמעותית מזה 

של כלל המועסקים בענף. חריג בניתוח זה ענף הפיננסים, בו פערי השכר בין רוכשי הדירות להשקעה 
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לבין זה של כלל המועסקים בענף הינם נמוכים יחסית- 12% בלבד. אף כי לא ניתן לשלול על הסף 

רמת הומוגניות גבוהה יותר בטעמי ההשקעה בקרב המועסקים בענף, סביר להניח כי גורמים 

נוספים, כגון תעסוקה בעלת אופי של קביעות ורמות שכר גבוהות יחסית הנהוגות בענף זה, תורמים 

לזהות גבוהה יותר ברמות השכר בין כלל המועסקים בענף לבין אלו של רוכשי הדירות להשקעה 

ביניהם.  

 

כפי שצוין, המידע המצוי בקבצים המנהלים )טופסי 106( אין בו די כדי להסביר את פערי השכר 

הגבוהים שנמצאו במרבית הענפים, בין אלו של רוכשי הדירות להשקעה לבין כלל המועסקים 

בענפים אלו. סביר להניח כי לפחות בחלקם נובעים פערי שכר אלו מפערי גילאים )וותק הנגזר ממנו( 

והשכלה. בחלק מן הענפים אף נמצא כי הרכב תת-ענפי שונה תורם אף הוא לפערי שכר אלו. בולט 

בהקשר זה המגזר הממשלתי. כך נמצא למשל כי בשלושה ענפים: מרפאות ציבוריות ולשכות 

בריאות אזוריות, מינהל מקומי )עיריות( וישיבות ומוסדות תורניים, כפול משקלם של ענפים אלו 

בקרב המשקיעים, בהשוואה למשקל המועסקים בענפים אלו בקרב כלל השכירים במשק )בעוד 

שמשקל המגזר הממשלתי כולו בקרב המשקיעים נמוך ממשקלם באוכלוסית השכירים(. יש לציין, 

כי בעוד שבקרב המשקיעים המועסקים במינהל המקומי ובמרפאות הציבוריות, שכרם הממוצע 

גבוה מהממוצע במשק )כמו גם מהממוצע בענפים אלו עצמם(, שכרם של המשקיעים המועסקים 

במוסדות תורניים נמוך משמעותית מהממוצע במשק )ב-25%(. 

מקבלי פנסיה

כפי שצוין, 64% מהמשקיעים בשנת 2015 הינם שכירים. בהגדרה זו נכללים גם מי שמקבלים פנסיה 

בגין תקופת עבודתם הקודמת )חלקם מועסקים במקביל כשכירים באופן פעיל(. אוכלוסיה זו, של 

מקבלי הפנסיה מהווה כ-13% מהשכירים שרכשו דירה להשקעה בשנת 2015.. דהיינו משקלם של 

מקבלי הפנסיה  בכלל אוכלוסית המשקיעים עומד על 8%. הכנסתם החודשית הממוצעת עמדה על 

11.8 אלף ₪ )ליחיד(.11 עם זאת, יש לציין כי קיימת שונות גבוהה בהתפלגות הפנסיה של אוכלוסיה 

זו, הבולטת במיוחד בקרב פורשי המגזר הממשלתי. 

משיכת תקבולים בעלי אופי חד פעמי בשנה טרם רכישת הדירה 

מאחר ורכישת דירה דורשת העמדת הון עצמי בסכומים לא מבוטלים, בפרט כאשר מדובר ברכישת 

דירה להשקעה מאז 2013 )לאור החמרת דרישות ההון העצמי ע"י בנק ישראל(, נבחנה באיזו מידה, 

אם בכלל, רווחת תופעה של משיכת תקבולי שכר בעלי אופי חד פעמי, בסמוך למועד הרכישה.12 

בחינה זו נעשתה בקרב רוכשי דירות להשקעה ב-2015, בהתבסס על נתוני השכר שלהם לשנת 2014, 

השנה האחרונה לגביה קיימים נתונים מנהליים. אמנם, יתכן וחלק מהרוכשים משכו את אותם 

 בחישוב  זה ההתייחסות היא לשכר כיחיד, ולא של סך הכנסות משק הבית, מאחר ויתכן ובן הזוג עדיין לא 11
פרש לגמלאות. 

 בשל היעדר נתונים על הכנסות הוניות של שכירים, לא ניתן לערוך ניתוח דומה ביחס למימוש רווחי הון. 12
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תקבולים בשנת 2015 עצמה,  אולם מאחר וחלק הארי של הרכישות ב-2015 התבצע במחצית 

הראשונה של השנה )טרם הכבדת המיסוי על המשקיעים(, סביר להניח כי תקבולים אלו, ככל 

שנמשכו, בוצעו בעיקר במהלך שנת 2014. 

 

הממצאים מלמדים כי 23% מרוכשי הדירות להשקעה  בשנת 2015 קיבלו ממקום עבודתם תשלום 

בעל אופי חד פעמי, כאשר זה נחלק לשני סוגים עיקריים של תקבולים: פיצויי פרישה ומימוש מניות 

בידי עובדים. אף כי שיעור זה לכאורה אינו מבוטל, הוא אינו גבוה משמעותית )פער של שתי נקודות 

אחוז בלבד( מרמתו של פרמטר זה בקרב כלל משקי הבית, שבראשם עומד שכיר. זאת, כאשר יש 

לזכור כי אוכלוסיית המשקיעים הינה מבוגרת יחסית. כאשר בוחנים את שיעור מקבלי פיצויי 

פרישה/פיטורין בקרב המשקיעים בהשוואה לכלל משקי הבית, הממצאים מפתיעים אף יותר. כך, 

בקרב ציבור המשקיעים, 5.6% קיבלו פיצויי פרישה/פיטורין בשנה טרם הרכישה. שיעור זה גבוה ב-

0.6 נקודת אחוז בלבד בהשוואה לשיעורו בקרב כלל משקי הבית. יתרה מזאת, כאשר מפלחים 

אוכלוסיות אלו לשתי קבוצות גיל, עד 40, ומעליו, נמצא כי שיעור מקבלי פיצויי פרישה/פיטורין 

בקרב כלל משקי הבית עד גיל 40, עומד על 5.1%. גבוה, גם אם רק ב-0.1 נקודת אחוז ממשקל שיעור 

זה בקרב רוכשי דירות להשקעה שהינם בני 40 ומטה. סיכום ממצאיו של ניתוח זה מוצגים בתרשים 

 .7

תרשים 7 –שיעור מושכי  פיצויי פרישה/פיטורין  - רוכשי דירות להשקעה לעומת כלל משקי 

הבית, שנת 2014 
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עשויות להיות מספר השערות לממצאים המתוארים לעיל. מחד, הם עשויים להעיד לכאורה על 

היעדר קשר בין עיתוי רכישת הדירה להשקעה לבין משיכת פיצויי פרישה. מאידך, אם מניחים 

שלפחות עבור חלק מהמשקיעים עיתוי הרכישה של דירה להשקעה ומשיכת פיצויי הפרישה אינו 
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מקרי, הרי שהממצאים לעיל עשויים להעיד כי בקרב כלל משקי הבית, בפרט הצעירים שבהם, 

משיכת פיצויי הפרישה/פיטורין הינה לצורך מימון הצריכה השוטפת. חיזוק להשערה זו ניתן למצוא 

בין היתר בעובדה לפיה בין השנים 2014-2006 הוכפל שיעור זה, זאת כאשר שיעור האבטלה דווקא 

ירד באופן משמעותי במהלך התקופה. יצוין כי בקרב המשקיעים עלה גם כן שיעור זה, אולם  

בשיעור מתון משמעותית, מ-3.2% ל-5.6%.  

ביסוס נוסף להשערה לעיל ניתן למצוא בממצאים העולים מניתוח התפלגות סכומי פיצויי 

הפרישה/פיטורין בקרב שתי אוכלוסיות אלו, המוצגים בתרשימים 8 ו-9. 

תרשים 8 – סכומים ממוצעים של משיכת כספיי פיצוי פיטורין/פרישה – משקיעים לעומת כלל 

משקי הבית, 2014 
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תרשים 9- סכומים חציוניים של משיכת כספיי פיצוי פיטורין/פרישה – משקיעים לעומת כלל 
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הממצאים לעיל, לפיהם בקרב כלל משקי הבית, עמד הסכום הממוצע של פיצויי פיטורין/פרישה 

בשנת 2014 )בקרב מי שמשכו פיצויים כאלו( על 34 אלף ₪, כאשר בקרב בני 40 ומטה סכום זה עומד 

על עשרת אלפים ₪ בלבד, מרמזים כי סכומים נמוכים אלו שימשו למימון הצריכה השוטפת. 

העובדה לפיה בקרב המשקיעים היו סכומים אלו גבוהים משמעותית, 130 אלף ש"ח, ו-34 אלף ₪, 

בהתאמה, לא רק מחזקת את ההשערה לפיה עיתוי הרכישה קשור במשיכת כספי הפיצויים, אלא יש 

בה כדי לרמז על  נטייה שמרנית יותר בקרב המשקיעים ביחס למשיכת כספים שנועדו לשמש לעת 

יציאה לגמלאות )הפערים בסכומי הפיצויים בינם לבין כלל משקי הבית גבוהים משמעותית מפערי 

השכר ביניהם(. כמו-כן, יתכן והדבר נובע, לפחות בחלקו, מיציבות גבוהה יותר במקום העבודה 

בקרב רוכשי הדירות להשקעה )עובדה אשר כשלעצמה עשויה להעיד על אוכלוסיה בעלת מאפיינים 

שמרניים יותר(. בהקשר זה יש לציין כי בניתוח שבחן את שיעור המשקיעים שלא שינו את מקום 

עבודתם בין השנים 2014-2006 נמצא  כי שיעור זה עומד על27%. בקרב כלל משקי הבית עמד שיעור 

זה על 18% בלבד. 

 

כ-3% מרוכשי הדירות להשקעה בשנת 2015 מימשו מניות שניתנו להם ע"י המעסיק, בשנה טרם 

הרכישה. יש לציין כי אף שמשקל זה נמוך ממשקל המשקיעים שמשכו כספיי פיצויים, במונחים 

כספיים, סך רווח ההון ממכירת המניות בידי אותם משקיעים היה גבוה פי שלוש מסך כספיי 

הפיצויים שנמשכו ע"י המשקיעים. בנוסף, שיעור זה גם גבוה משמעותית מאשר זה שנמצא בקרב 

כלל משקי הבית )פחות מ-1% ממשקי הבית מימשו מניות שניתנו להם ע"י המעסיק( עובדה הנובעת 

בין היתר מהשיעור הגבוה יותר של עובדים המועסקים בתעשיית ההיי-טק בקרב המשקיעים(.13  

הסכום הממוצע שמומש עמד על 745 אלף ₪, אולם סכום זה מוטה משמעותית כלפי מעלה בשל 

מימושים גבוהים מאד בקרב מספר מצומצם של משקיעים. הסכום החציוני עמד על 76 אלף ₪ 

)עדיין גבוה פי שניים מאשר הסכום החציוני של פיצויי פרישה(.  

 

ב.2  התפלגות גיאוגרפית  ושווי רכישות – לפי ישוב המגורים ואזור הרכישות 

בפילוח גיאוגרפי של רוכשי הדירות להשקעה בשנת 2015, לפי ישוב המגורים של הרוכשים, נמצא כי 

תל-אביב היא העיר המובילה- כעשרה אחוזים מסך המשקיעים מתגוררים בעיר זו )עיר המאופיינת 

בשיעור הבעלות הנמוך ביותר על דירות מבין הערים הגדולות בישראל(. אחריה מדורגת ירושלים, 

עם 7% מכלל המשקיעים. בפער משמעותי מהן נמצאות חיפה, פ"ת וראשל"צ, עם שיעורים הנעים 

בין 4.5%-4% )בכל אחת מערים אלו( מכלל המשקיעים.  בתרשים 10 מוצגים עשרים הישובים בעלי 

הייצוג היחסי הגבוה ביותר בבחינת מקום מגורי המשקיעים. בתרשים 11 מוצג השכר למשק בית 

לפי ישוב המגורים של הרוכשים והיחס בין מחיר הדירה הנרכשת לשכר הממוצע למשק בית )דהיינו, 

מחיר הדירה במונחי חודשי עבודה(.  

 כאשר בנוסף, כפי שצוין בניתוח לפי ענף כלכלי, רמות השכר של המשקיעים המועסקים בענף ההייטק גבוה 13
משמעותית מזה שבקרב כלל המועסקים בתעשיה זו. סביר לפיכך להניח כי לכך יש גם השלכה על שיעור מי 

שקיבלו אופציות ו/או מניות ממעסיקיהם(. 
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תרשים 10 – רוכשי דירות להשקעה בשנת 2015 – התפלגות לפי ישוב המגורים 
עשרים הישובים הבולטים, משקל הישוב בסך המשקיעים 
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תרשים 11 – רוכשי דירות להשקעה בשנת 2015 – שכר חודשי ממוצע למשק בית ויחס מחיר 
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הפילוח הגיאוגרפי של רוכשי הדירות להשקעה מצביע על השונות הגבוהה ברמות השכר של 

אוכלוסיה זו. כך, לצד ערי השרון בהן רמות השכר של המשקיעים גבוהות פי 3 מזה של כלל משקי 

הבית במשק, ישנן בין עשרים הישובים בעלי השכיחות הגבוהה ביותר בקרב המשקיעים, ערים כמו 

בני-ברק, אשקלון וירושלים בהן רמות השכר אינן גבוהות משמעותית מהממוצע הארצי של כלל 

משקי הבית )גם אם גבוהות ביחס לתושבי ערים אלו עצמן(. ביחס לירושלים, בולט במיוחד דירוגה 

הגבוה בצמרת הערים בהן מתגוררים המשקיעים.  אמנם, מדובר בעיר הגדולה בישראל, אולם אחת 

הערים העניות ביותר.  

 

בניתוח מחיר הדירה במונחי חודשי עבודה, נוכח עליית המחירים החדה בעשור האחרון, בולטת 

העובדה לפיה כמעט לא חל שינוי ביחס בין מחיר הדירה הנרכשת להשקעה לבין השכר של משקי 

הבית שרכשו דירות אלו. יחס זה נע סביב 4 שנות עבודה. מיותר לציין כי בקרב רוכשי דירה יחידה 

עלה יחס זה בשיעור חד. ההסבר ליציבות בפרמטר זה בקרב המשקיעים נעוץ במספר גורמים, בכלל 

זה שינוי בתמהיל העסקאות )גידול בחלקה של הפריפריה ברכישות( ודחיקתן של האוכלוסיות 

הפחות מבוססות מאוכלוסיית המשקיעים )עובדה שבאה לידי ביטוי, כפי שצוין, בעליה חדה ברמות 

השכר למשק בית בקרב המשקיעים(.  

 

בבחינת הישובים המובילים ברכישות המשקיעים )דהיינו, בהתבסס על הישוב בו ממוקם הנכס 

הנרכש, ולא מגורי הרוכש( נמצא כי תל-אביב מובילה גם בקטגוריה זו, עם שיעור של 9% מכלל 

הדירות שנרכשו להשקעה ב-2015. עם זאת, בהמשכו של דירוג זה מצטמצם משמעותית הדמיון בינו 

לבין זה של הישובים בהם מתגוררים המשקיעים. ראה תרשים 12. כך, ב"ש, בה מתגוררים רק 2% 

מהמשקיעים, מרכזת קרוב ל-6% מכלל רכישות המשקיעים. עוד בולטים ברשימה זו ישובי פריפריה 

נוספים כמו: עפולה, נהריה, אילת וקרית גת.  

תרשים 12 – רוכשי דירות להשקעה בשנת 2015 – התפלגות לפי הישוב בו ממוקם הנכס 
עשרים הישובים הבולטים ברכישות 
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כאשר בוחנים את מידת ההתאמה בין אזור המגורים של המשקיע לבין האזור בו רכש את דירתו 

הנוספת, נמצא כי אזור ירושלים רושם את רמת החפיפה הגבוהה ביותר: כ-84% מהמשקיעים 

שרכשו דירה באזור ירושלים גם מתגוררים באזור זה. העובדה לפיה המשקיעים תושבי ירושלים 

מרכזים את רכישותיהם באזור זה עצמו, המאופיין ברמות מחירים גבוהות יחסית, עם רמות שכר 

נמוכות יחסית, מסביר את העובדה לפיה רק בקרב המשקיעים תושבי בני-ברק, גבוה יותר היחס בין 

מחיר הדירה הנרכשת לשכר למשק בית. שיעורים גבוהים של חפיפה בין אזור המגורים לאזור 

הרכישה נמצאו גם באזור השרון ובאזור השפלה )77% ו-73% בהתאמה(. מנגד, שיעורים נמוכים 

יחסית נרשמו באזורי הפריפריה הצפונית והפריפריה הדרומית. רק 45% מהדירות שנרכשו באזורים 

אלו נרכשו ע"י מי שמתגוררים באותם אזורים. סביר להניח כי רמות השכר הנמוכות יחסית 

המאפיינות את האוכלוסיה המתגוררת באזורים אלו "תורמות" לשיעור נמוך זה. באזור הצפון )לא 

כולל חיפה( אלו תושבי ירושלים והמרכז שמהווים את עיקר הרוכשים מחוץ לאזור. מנגד, באזור 

הדרום אלו תושבי השפלה שמרכזים את עיקר הרכישות של הלא-מקומיים, סביר להניח על רקע 

הקירבה הגאוגרפית היחסית בין אזורים אלו.  

 

מחירה הממוצע של דירה שנרכשה להשקעה, ע"י שכירים, עמד בשנת 2015 על 1.36 מלש"ח. יש 

לציין כי מחיר זה נמוך ב-12% ממחירה הממוצע של דירה שנרכשה להשקעה בקרב כלל המשקיעים. 

בין הגורמים לפער זה, העובדה לפיה תושבי החוץ )אלו מוגדרים כמשקיעים(, רוכשים דירות יקרות 

יותר מאלו שרוכשים הישראלים. כמו-כן, גם הדירות הנרכשות להשקעה ע"י עצמאים מתאפיינות 

ברמות מחירים גבוהות מאלו של האוכלוסיה השכירה. 

 

כאשר בוחנים את רמות המחירים של הדירות שנרכשו להשקעה ע"י אוכלוסית השכירים ב-2015, 

בהשוואה לפני כעשר שנים, ב-2006, נמצא כי מחיר זה עלה נומינלית ב-74%. עליה חדה זו אף מוטה 

כלפי מטה, בשל העובדה שחל שינוי בתמהיל הרכישות של המשקיעים. כך, משקלה של ת"א 

ברכישות המשקיעים עמד בשנת 2006 על חמישית מכלל הדירות שנרכשו להשקעה. ב-2015 כפי 

שצוין, ירד שיעור זה ל-9%. במקביל עלה משקלן של ערי הפריפריה ברכישות המשקיעים. סביר 

להניח כי עליית המחירים החדה בעשור האחרון הסיטה חלק מהביקושים של המשקיעים לערים 

הזולות יותר. ראה תרשים 13. 
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תרשים 13 – רוכשי דירות להשקעה בשנת 2015 – מחירים ממוצעים בעשרים הישובים הבולטים 
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כפי שצוין, העלאת מס הרכישה על דירות להשקעה בסוף יוני 2015 הביאה לירידה חדה ברכישות 

המשקיעים, לא רק במחצית השניה של אותה שנה, אלא גם במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 

2016 )הנתונים האחרונים הזמינים כיום(. ניתוח רמות המחירים של הדירות שרכשו המשקיעים 

במהלך 2016 מלמד על עלייה, בשיעור ממוצע של 5% )בהשוואה לשנת 2015(. לשם השוואה, מחירה 

הממוצע של דירה שנרכשה למגורים )"דירה יחידה"( עלה רק ב-1%. עם זאת, ניתוח הממצאים 

מלמד כי העליה החדה יחסית במחירי הדירות שנרכשו להשקעה נובעת לפחות בחלקה משינוי חריג 

ברמות המחירים בשתי ערים בעלות משקל גבוה ברכישות המשקיעים: ת"א וירושלים. בכל אחת 

מערים אלו נרשמה עליה חדה, בשיעורים הנעים בין 26%-22% במחירי הדירות שנרכשו להשקעה 

ע"י ישראלים. אין בידינו די נתונים כדי להסביר עליה חדה זו,  ובאיזו מידה, אם בכלל, היא 

מושפעת מהכבדת מס הרכישה. אולם, סביר להניח כי לפחות בחלקה, היא משקפת  שינוי בתמהיל 

העסקאות בערים אלו.  




