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אחת מעסקאות הנדל"ן הנפוצות בקרקעות היא עסקת קומבינציה בין בעל קרקע ליזם. במאמר זה נסביר מהי עסקת  16 
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ובתמורה מקבל מהיזם   ,שבבעלותו ליזםעסקת קומבינציה הינה עסקה במקרקעין בה בעל קרקע מוכר חלק מהקרקע   18 
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עסקת קומבינציה נמדדת באחוזים, מה אחוז הקרקע הנמכר ובתמורה כמה ייבנה היזם על אחוז הקרקע הנותר בידי  20 

יא עסקה מורכבת הכוללת היבטים רבים העשויים להשפיע על כדאיות העסקה ועל בעל הקרקע. עסקת קומבינציה ה 21 

 22 התמורות בעסקה. 

מדובר בעסקה ארוכת טווח המשלבת הליכים רבים מתחום הנדל"ן לרבות הליכים תכנוניים, משפטיים, קניינים,  23 

 24 . ועודשמאיים 
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 27 :היתרונות המרכזיים בעסקת קומבינציה

קע בעסקת קומבינציה היא בנייה, כלומר, בעל הקרקע יקבל בהתאם לייעוד התכנוני התמורה אותה מקבל בעל הקר 28 

של המקרקעין בעסקה )דירות/מסחר/תעסוקה(, בנייה על החלק שנותר לו, כלומר הוא לא "נפרד" באופן מלא מהנכס  29 

וי גבוה מערך  שבבעלותו ולאור העובדה שבמרבית המקרים עצם הבנייה על הקרקע משביחה אותה והערך של נכס בנ 30 

 31 של קרקע, הוא מגדיל את הרווח הכספי שלו בנכס. 
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כמו כן, לאור העובדה שהתמורה היא בבנייה, בעל הקרקע יוכל להשכיר את הנכס הבנוי אותו יקבל ובכך להגדיל את  32 

 33 התשואה והרווח שלו מהנכס. 

ה בה והשתתפות בפרויקט גם בהיבט הרגשי, לעיתים בעל הקרקע יהיה מחובר רגשית לקרקע ועצם המשך ההחזק 34 

 35 שייבנה עליו יקל עליו לבצע בה עסקה.

לאור העובדה שבעל הקרקע מוכר רק חלק מהקרקע שבבעלותו מס השבח שיחול עליו בעסקה יהיה רק על  -  מס שבח 36 

החלק הנמכר, כך שלרוב, שיעור המס יהיה נמוך יותר מאשר המס שהיה חל עליו אם היה מוכר את כל הקרקע  37 
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ומראש, ניתן יהיה להפחית את חבות המס, לרבות באמצעות שימוש בפטורים והקלות שונות הקיימים בחוק שעל  39 
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