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משמעויות בעשייה•
ן"מינוף תיק ההשקעות בנדל•
מינוף הידע•
הלוואות ללא שיעבוד נכס קיים•
דרכים מתוחכמות לייצור כסף בלי כסף•
דוגמאות הלכה למעשה •
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הלוואות לכל –מסוימים רמת סיכון יכולה להיות גבוהה יותר במקרים •
מטרה

אינטנסיביות בעשייה•
היערכות  –תזרים •
אחריות  •
סבלנות וחזון–ריצה למרחקים ארוכים •
לא בהכרח בהוצאה כספית ישירה–הסיכון גם עליך •
אפשרות להגדיל את ההון העצמי בצורה משמעותית ללא סיכון כספי•
ן  "אפשרות להשתלב בתחום הנדל•
אפשרות לשינוי עיסוק•
!סופיתאין ללמידה אפשרות •
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חשיבות ליציאה מהקופסא•
איתור השקעות סופר אטרקטיביות•
לא עושיםכ"בדרלעשות דברים שאנשים •
להבין מהו הערך המוסף שלכם וכיצד יבוא לידי ביטוי•
לא לחשוב שמה שלא נעשה עדיין לא יכול להיעשות•
לחשוב כמו אנשים עשירים•
!!!!להעז•
!צריך אמונה וחזון, למה לא יצליח, קל למצוא תירוצים למה לא לעשות•



                            ,      ,      ,                             ,      ,               

.                                  

  נ ף   ד   •

            ט            ד נ           •

                     ד        נ  •

  נ ף–נ                     נגד •

            ץנ     •

•                                           
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ישנם משקיעים רבים המעוניינים להיכנס להשקעות אטרקטיביות 
יכולת או רצון להשקיע  , ניסיון, לעיתים ללא כל ידע, ן"בתחום הנדל

העסקה  , ככל שנבין זאת ונדע לעשות את החיבור בין בידע,  זמן
נוכל להיכנס להשקעות אשר יניבו רווחים עבור המשקיע  , והמשקיע

ועבורנו

שימוש במשאב האנושי כערך לעסקה
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ניהול וליווי מקצה לקצה1.

תגמול חד פעמי–' להעביר את העסקה לצד ג2.

מסחר\ומשרדיםבעיקר על מגרשים–אופציה 3.

י גורם אחר"השלמת ההון העצמי ע4.
–

חלק מהטכניקות מתייחסות לפעילות עסקית וחלקן לפעילות פרטית

:לצורך פעילות עסקית אנחנו נידרש
רישיון לתיווך במקרקעין1.
יועץ מס2.
ד מתמחה במקרקעין"עו3.
ישות משפטית4.
ח"רו5.
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בקצב מסחררמתפתח ( ופינוי בינוי38א "תמ)ההתחדשות העירונית תחום •
בתחום ההתחדשות העירוניתמארגן מתחם \פרויקטורהמהות היא להיות •
להיות בעלי יוזמה ודחף לעשייה•

:איתור בניינים ואזורים פוטנציאלים•
בהריסה ובנייה  )בהפקדה המאפשרות זכויות בנייה נוספות לבניינים קיימים תכניות לאתר •

(מחדש
38א"לתמ23במסגרת סעיף תכניות לבחון •
להתחבר לחברה איכותית העוסקת בהתחדשות עירונית  •
2או 381א "לאתר בניינים שיכולים לעבור תמ•

מספר כללי אצבע מהותיים לבחירת הבניינים•
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ד"מגרשים גדולים מעט יח1.

פ"לשצקירבה 2.

פתרונות חניה  3.

קומת עמודים מפולשת–תוספת 38א"בתמ4.

קירבה לצירי תנועה מרכזיים5.

רצוי ללא חריגות בנייה6.

גגות שטוחים–רצוי ללא חדרי יציאה לגג 7.

חניות בגבולות החלקה\ממד\אפשרות להוספת מעלית8.

תוספתא"לתמקלאסיים Hבנייני 9.
בנייני רכבת קלאסיים להריסה ובנייה10.
מוטיבציה של הדיירים11.
עירייה מעודדת12.
ראש עיר מקדם13.
(20K)ר בנוי בסביבה "מחיר גבוה יחסית למ14.

גם אם לא מדובר בבניין  
האידיאלי הפרויקט יכול  
לצאת לפועל ויש לבחון 

כל מקרה לגופו
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-גודל החלקה כ
ר עם "מ1,900

מבנה רכבת ישן  
ד"יח12בכולל 

שטח המתחם 
כ -חלקות5הכולל 

ר"מ16,000
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לאנשים ללא הון עצמי•
נית"הנדלן ורוצים להיות מעורבים בעשייה "לאנשים שאוהבים נדל•
וורבליים בעלי יכולת שכנוע, לאנשים שאוהבים אנשים•
לאנשים בעלי חזון•
לאנשים שמבינים שגם המשאב האנושי יכול לייצר עבורם כסף•
לאנשים שמעוניינים לייצר הכנסות במקביל למקום העבודה•
לאנשים שרוצים להיות יזמים בעתיד ורוצים לבנות דרך•
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משוויו50%ניתן כיום לקבל הלוואה כנגד נכס קיים עד •
ונקבל מימון על  ( מתוך רשימת השמאים של הבנק)לקבלת ההלוואה נזמין שמאי •

בסיס השומה
מהנכס החדש100%ניתן למעשה לממן •
ניתן לשעבד גם את הנכס החדש ולהשתמש בכספי ההלוואה לרכישות נוספות•
שלילי  לתזריםלהיערך •

ח וסיימנו לשלם את  "ש1,000,000-שנים ב20רכשנו נכס לפני :לדוגמא•
ניתן יהיה לקבל הלוואה בסכום של  , ח"ש1,600,000כיום הנכס שווה , המשכנתא

עכשיו יהיה עלינו להחליט בהתבסס על הפרופיל האישי איזה  , ח"ש800,000
:  השקעה נבצע

רכישה השבחה ומכירה מהירה  •
רכישה השבחה והשכרה•
רכישה והשכרה•
רכישה ומכירה•
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לעשות להם שיפוץ ולעשות  , להשכירם במחיר נמוך, איתור נכסים מוזנחים•
שכירות משנה גבוהה יותר

ההשבחה והרווח של היזם, מכירת חלקים מנכס כדי לממן את עלות הרכישה•

כיצד ניתן לעשות דברים בצורה  –צריך כל הזמן לחשוב בצורה יצירתית 
–" אם זה לא קיים כנראה שזה לא אפשרי"אסור לחשוב , צריך להעיז, שונה

???השאלה היא כמה אתם רוצים להצליח!!! הכל אפשרי
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המהות הינה לדעת לייצר סכומים עודפים על הריבית המשולמת•
לצורך קבלת הלוואה לכל מטרה התנהלות פיננסית טובה עם הבנק לאורך זמן•
ישנם בנקים המצעים הלוואות לכל מטרה כנגד העברת משכורת  •
ניתן לפתוח חשבון ביותר מבנק אחד•
חשש  )תנאי יסוד לבקשת הלוואה לכל מטרה הינו להשיג תשואה גבוהה משמעותית מהריבית •

(לעליית הריבית
לעיתים  , שנים ברוב המקרים5-7לכל מטרה הינן קצרות מועד ביחס למשכנתא ונעות בין הלואות•

שנים10-יש הצעות חריגות ואטרקטיביות של בנקים למתן הלוואות ל
יש לעשות סקר ומשא ומתן בין הבנקים כולל הבנק שאתם מנהלים בו את החשבון•
:על מנת להקל על הבנק במתן המימון או להשגת תנאי מימון טובים•

שעבוד רכב•
לווים\צירוף ערבים•

מה תהיה דרך הפעולה ומה תהיה התוצאה לאחר , השאלה היא מה ניתן לעשות עם הכסף שנקבל
?סילוק ההלוואה
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50/50חלוקה ברווח -80%משקיע –מסכום הרכישה 20%להשקיע 1.

השקעה מעבר לים עם שותפים2.

שכירויות משנה3.

(5%עד )אופציה במקרקעין 4.
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כנגד העברת חשבון לבנק אחר–P+1שנים בריבית 10-ח ל"ש100,000של הלוואה •
300,000₪להשקעה עם שני שותפים  ונרכוש נכס בעלות של נכנס •

באופן חד משמעי שניתן לעמוד בהחזרי ההלוואה  ידיעה •
דמי השכירות החודשיים ישלמו את ההלוואה  •
ח פר משקיע"ש833–( 700$)ח "ש2,500-דמי השכירות נטו יהיו כ•
בהנחה והריבית  –( כיוםלריביות בהתאמה )ח "ש950-כ כ"החזר ההלוואה יהיה סה•

ח"ש1,050-ההחזר החודשי יהיה כ5%הלוואות תהיה ' הממוצעת לכל תק
בריבית ממוצעת 200-וכ–( כיוםלריביות בהתאמה )-100-תזרים שלילי של כיווצר•

5%של 
התזריםתכנון מראש של •
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ללא עלית )הכנסה חודשית פאסיבית (  100,000)סך החזר הלוואה מקורית 
(ד"שכ

ח"ש127,279833
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חסרונותיתרונות
שנים10תזרים שלילי לאורך מייצרים הון עצמי 

רמת שכר שמאפשרת לעמוד בהחזרים גבוהים  גבוהותמייצרים תוכנית חסכון בתשואות
(גם במידה והנכס לא מושכר תקופה ארוכה)

יראו רק לאחר זמן רבהתוצאותמייצרים הכנסה פאסיבית 
נכס שנוכל למנף שנים יהיה ברשותנו10בעוד 

(בהנחה ותנאי השוק יאפשרו זאת)
ללקיחת )חשש לחסימת מסגרות אשראי 

(  משכנתא, הלוואות נוספות
הפרש בין הריבית  –ייצור תשואה ללא הון 

לתשואה
תנודתיות בגובה ההחזרים

עלות הלוואה גבוה ביחס לעלות הלוואה כנגד  זולה  עלות הכסף
שיעבוד של נכס



מצפן

טבלת 
בניית  "

"תקציב
+

שאלות על  
העיר

טבלת 
מעקב  

+
HANDZ

+
שאלות  "

"לתושבים

איתור
נכס

אטרקטיבי 
חתימת לרכישה 

קבלתהסכם מכר

אישור 
עקרוני  

למשכנתא

בחירת 
רחובות 

ספציפיים
+

לפעול 
בטכניקות  

לאיתור  
הזדמנויות

לראות 
20בין 

30-ל
נכסים

מ  "מו
עד  

לסגירה 
+

בחינה 
כלכלית

קבלת  
החלטה  
הגדרת  
פרופיל  
השקעה 

ואסטרטגיה

אישור למשכנתא1.

בתיק בנייןעיון 2.

טאבובנסח עיון 3.

עיון בתיק הבית המשותף  4.
(תשריט, תקנון, צו)

סביבה-תכניות בדיקת 5.

להזמין שמאי6.

ד מקרקעין"לחבור לעו7.

להזמין מהנדס ויועצים  8.
נוספים לפי הצורך

הבנת 
מחיר  
השוק

פעולות

בחירת 
עיר

גיליון 
הערכת 

שווי

מתחילים 
בדיקות  
טרום  
חתימה

שימוש  
בגיליון 

בחינת  "
"עסקה

תשלום  
הון  -ראשון

עצמי
תשלום נוסף  

בהתאמה 
להסכם

קבלת אישור  
עירייה , מיסים

'וכו

כלים

העברת  
יתרת  
,  התמורה
קבלת 
, מפתח

שיפוץ  
והשכרה
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shahar@mile-stone.co.il
www.mile-stone.co.il


