
 אהלן שחר, כמו שהבטחתי, זה הסיפור של העסקה הראשונה:

 התחלתי את הקורס ברחובות באיזור פברואר, כבר אחרי השיעור השני התחלתי לעבוד, להסתובב,

 לבדוק, לחקור ולחפש עסקה.

 כיווננתם אותי בצורה מאוד יעילה. -לאורך הדרך התייעצתי גם איתך וגם עם שי ועזרתם לי שניכם 

 בכל מקרה היום אני פעיל בקריית אתא ושם קוראת העסקה שמתרחשת ממש עכשיו.

נתקלתי בהזדמנות באחד מהימים שיצאתי לשטח במטרה להתערבב עם האוכלוסיה, לדלות מידע לגבי דברים שיכולים 

 להיות מעניינים וכחלק מהדברים שעשיתי נכנסתי לבניינים, דפקתי על דלתות ופשוט חיפשתי משהו..

דירות בקומה( והן  2קומות,  4שהגעתי לקומת הקרקע בבניין מסויים ראיתי את שתי הדלתות של הדירות בקומה )יש כ

 היו מפוצצות בכל מיני מגנטים של בעלי מקצוע ותיבות הדואר היו מפוצצות עד אפס מקום.

ר באחת הדירות, קנה את עליתי חזרה לועד של אותו בניין, שאלתי מה קורה בדירה הזאת והבנתי שאיש מבוגר ג

השנייה, שבת את הקיר, איחד תשתיות והפך את המקום לדירה אחת. כשסיים לעשות את כל זה הוא נפטר במפתיע 

 והוריש את הדירה המאוחדת לשתי הבנות שלו.

 -מטר כל אחת ושלושה חדרים כל אחת  52למטר, שתי הדירות הן בנות  9,273המחיר במקום הוא  -אגב, קצת מידע 

 ש"ח. 500,000מחיר דירה זה בערך 

בכל מקרה, דיברתי עם הבנות והן סיפרו לי שהן ניסו למכור את הדירה, אבל מסתבר שלאבא שלהן לא היה אישור 

 לעשות את הבנייה שהוא עשה ולכן שמאי העריך נמוך את הבית, הבנק עשה בעיות במשכנתא והן לא התליחו למכור.

משפץ, מפצל תשתיות ומחזיר את הדירות למצבן המקורי ולאחר מכן קונה את שתי ההסכם שעשיתי איתן הוא שאני 

 ש"ח, מה שאומר שאני משלם עבור דירה אחת ומקבל שתיים :( 500,00 -הדירות ב

האמת שבימים אלה השיפוץ עומד להסתיים, כל מה שנשאר זה אישור מחברת חשמל, כבר הגיעו שוכרים פוטנציאלים 

 לראות את הדירות.

 ש"ח )בניית קירות, שיפוץ, פיצול תשתיות, נגיעה בחלל המשותף( 75,000לות כל השיפוץ הייתע

, שזה 5%במחיר הזה מקבלים תשואה של  -ש"ח על מנק למכור אותה מהר  440,000 -ואני מתכנן למכור כל דירה ב

 יותר מהמקובל באיזור.

 ש"ח. 200,000סה"כ רווח צפוי בעסקה בערך 

ה לכל מטרה וסגרתי את השיפוץ, יש לי משקיע שלוקח משכנתא וההסכם ביננו אומר חלוקת רווחים אני לקחתי הלווא
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בנימה אישית אני רוצה להגיד שהקורס פצצה, גם מבחינת החומרים שלומדים וגם מבחינת הליווי האישי לפחות שלך 

 אשכרה להרוויח הרבה כסף מנדל"ן.ושל שי. כל המכלול הזה פשוט דוחף לפעולה ונותן לך את הכלים 

, ואני מקווה ומאמים שעד סוף הקורס אני אעמוד ביעד שלי שהיה 10ביום רביעי הקרוב אני אהיה בשיעור מספר 

 לעשות עסקת אקזיט ראשונה עד סוף הקורס.

 כנראה שזה קורס ששינה לי את החיים ואני מאוד מודה לך הכל.

 ראות ולספר ולשתף אותו למי שאתה רוצה,אבך אל תפרסם את השם שלי.תרגיש חופשי להשתמש בסיפור הזה ולה

 אורי משיח.

 


