


בניה חדשה
פליפים/ השבחות

ן למגורים להשכרה"נדל
תעשיתייםנכסים 

נכסים מסחריים
נכסים להשכרה לזמן קצר

קרקעות



ב"ארהישראל
גבוההנמוכהתשואה
נמוךגבוהמחיר

יכולת גבוההיכולת בינוניתגיוס משקיעים
נמוכהגבוההבירוקרטיה
מקצועילא מקצועיניהול נכס

פשוטמאתגרניהול דיירים
קלבינוניניהול סיכונים
גבוההנמוכהשקיפות מידע
טובהטובההכרת הסביבה

עסקיתרגשית+עסקיתגישה







Class A Properties:       4% to 6%

Class B Properties:        6% to 8%

Class C Properties:        8% to 12%

Class D Properties:      12% or higher 





קליבלנדלמה 

, המטרופולין הגדול בעולם עם חוף לאגם, קליבלנד
ב והיא העיר השנייה  "ממוקמת בצפון מזרח ארה

450,000-בעיר עצמה גרים כ.  בגודלה במדינת אוהיו
חלק ניכר , בני אדם במטרופוליןמליון4.5-תושבים כ

.  מהם בפרוורים הפונים למעמד הביניים
500)ב "החברות המובילות בארה500-מ70%-ל

.בקליבלנדיש נוכחות ( ן'פורצ
הערים המובילות  10-נחשבת לאחת מקליבלנד

ב מבחינת הצעות עבודה לבעלי תארים  "בארה
אוניברסיטאות  27בקליבלנד: אקדמאיים ולא בכדי

.ב"חלקן נחשבות מהטובות בארה, ומכללות
היא ביתן של שלוש קבוצות ספורט  קליבלנד

.מהמפוארות והוותיקות בספורט האמריקאי

באיזורימחירי הבתים : ביקוש גבוהיםאיזורי
הפעילות של החברה היזמית במגמת עלייה חדה 

.בשנתיים האחרונות וממשיכים לעלות



?השקעות או הימורים 
!ניהול סיכונים 



יציבות ההשקעה: ניהול סיכונים

עוגן

ניצול 
הזדמנויות

הוספת  
ערך



הצלחת ניהול סיכוני ההשקעה
היא תוצאה של ניהול סיכוני המיקרו  



ן להשכרה"ניהול סיכוני נדל



Realtor Property 

Manager

ContractorTitle 

Company

Inspector



מחיר 
השיפוץ

מחיר 
הקניה 

ניהול 
הנכס

תשואה



.פינויים, כלכלית, פלילית: בדיקות רקע ❑

.המעסיקשיחה עם ❑

.סוג החוב❑

.גריםשבו הם ביקור בבית ❑

.קטןשקראין ❑

.קודמיםבעלי בית שיחות עם ❑

.אם ביצעוסוג הפשע ❑

.השנים האחרונות5-בפינוי❑









קליבלנדהשקעה בנכסים מניבים בפרברי  פיזורניהול מקצועי

מינימום 
50,000  $

השקעה מניבה 
הכנסות רבעוניות



הנכסים
אחזקה ומימוש של פורטפוליו נכסים מסוג➢

Single-Family(בתים צמודי קרקע.)

הנכסים נרכשו באיזורי ביקוש במיוחד למשפחות השוכרות בסמיכות לבתי ➢
.מרכזי תעסוקה ותחבורה נוחה למרכז העיר, ספר

.SQF 1500- 1,000ובשטח שבין , חדרי שינה2-3הנכסים בני ➢

,  כל הנכסים ירכשו מתחת לשווים בשוק➢
. All In-%90ובכל מקרה עד 

אך , גבוהובתזריםבכך מושגת תשואה גבוהה במיוחד בנכסים יציבים ➢
.סולידי

ומעלה  לכך ויניבו תשואה  %90 הנכסים יושכרו בתפוסה ממוצעת של ➢
.שוטפת ההולכת ועולה למשקיעים החל ממועד ההשקעה



.מחיר נמוך! רווח כבר ברכישה➢

.הכנסות  מהרבעון הראשון ➢

.לא כוללת עליית ערך7.5%–צפויהתשואה שנתית ➢

.המחזיקה בנכסיםLLC-הרוכשים מקבלים בעלות בחברת ה: בטוחות ➢

.אנחנו מנהלים את הנכסים: שקט נפשי ➢

?למה כדאי



הלקוחות הטובים

.מ"מע+ $ 7,000מ במקום "מע+ $ 5,000עמלת רכישה לנכס 

.דמי ניהול מההכנסות התפעוליות נטו25%

: יתרונות

,סיכוןהשקעה מפוזרת 
,מניבה הכנסות רבעוניות

, ניהול מקצועי
, גבוהה יחסית לישראלהשקעות בתשואה 

50,000$מינימום השקעה 

054-2376933: עופר מושקוביץ


