
ההשקעה שלך לעתיד בטוח



חזון וערכים
" לפתוח בפני המשקיע 
הישראלי אפיק השקעה 
רווחי, בטוח ומשתלם, 

ולאפשר לו להבטיח את 
עתידו ועתיד משפחתו 

באמצעות רכישת נכס נדל"ן 

מניב בארה"ב  "

מי אנחנו
לאחר ששלושת המייסדים ביצעו בהצלחה עיסקאות נדל"ן מוצלחות בארה"ב 
מהונם האישי, הם התבקשו לייעץ ולסייע גם לחברים ובני משפחה. עם התרחבות 
מעגל המתעניינים, החליטו להקים את החברה ולהעמיד את כל הידע, הניסיון 
והקשרים שרכשו לטובת ישראלים אשר מחפשים אפיק השקעה רווחי ומשתלם 

אך חוששים להשקיע בשוק רחוק ובלתי מוכר.

Safe Future גיבשה מדיניות השקעות ייחודית ושונה מהמקובל בענף, אשר בו 
פועלים לצערנו גם גורמים בלתי מקצועיים ובלתי אמינים.

החברה פיתחה מתודולוגיה לבחינת כדאיות העיסקה, המבוססת על בחינה 
של מספר רב של פרמטרים - מרמת המדינה והעיר ועד לרמת הרחוב והבית 
הספציפי. הבדיקה כוללת מדדי איכות חיים כגון רמת חינוך, תעסוקה וביטחון 
אישי, היסטוריית הנכס והאזור, וגורמים נוספים אשר משפיעים על כדאיות 
העיסקה. הנתונים מוצגים בבהירות ובשקיפות מלאה, כסיוע לקבלת החלטות 

זהירה, אחראית ומבוססת מידע.

צוות Safe Future בארה"ב כולל מומחי נדל"ן מנוסים, אשר מכירים לעומק את 
המאפיינים הכלכליים של השוק המקומי ובקיאים בכל הליכי הבירוקרטיה, 

הרישום והמיסוי הנדרשים לרכישה ולניהול הנכס.

יוסי ברג, בעלים ומנכ"ל משותף
עו"ד בעל הכשרה משפטית וחשבונאית

יזם ומשקיע נדל"ן בעל ניסיון של כ-25 
שנה. מייסד ביה"ס ליזמות והשקעות 
בנדל"ן במרכז להשקעה פיננסית, שהעמיד 
למעלה מ-12,000 בוגרים של קורסים 

וסדנאות. 
היועץ המשפטי של המועצה  לשעבר 
ארגון  וממייסדי  לצרכנות  הישראלית 

המידע הצרכני "אמון הציבור".

גיל טוריאל, בעלים ומנכ"ל משותף
שותף ומנהל בכיר בחברה העוסקת בענף 
הבנייה מאז שנת 2000. בעל ניסיון מוכח 

בניהול פרויקטים רחבי היקף.
יזם ומשקיע בנדל"ן בישראל ובארה"ב 

שנים רבות.

אמיר פלג, בעלים ומנכ"ל משותף
בוגר ראיית חשבון ומימון.

התגורר בארה"ב מאז שנת 1996 וצבר 
ניסיון רב כיועץ משכנתאות מורשה וכיזם 

נדל"ן.
בשנים 2006-2009 התגורר באטלנטה, 
ג'ורג'יה ורכש מומחיות בשוק הנדל"ן 
המקומי. בעל ידע וניסיון רב ברכישה 
וגיוס  מימון  נכסים,  ניהול  מכינוסים, 
הלוואות לרכישת נדל"ן מבנקים וקרנות.

יודגש כי כמו בכל השקעה קיימים סיכונים: בדרך כלל אנחנו רואים בהשקעות סיכונים של מימון גבוה, של בעלות עקיפה, של הבטחת תשואה, מעבר 
למצב השוק.  בעולם הזה של אי ודאות מוצעת אפשרות השקעה ישירה בנכס, ייצור שלו פחות ממחיר השוק הנוכחי, עם פוטנציאל להשכרה בתשואה 

ניכרת,  ומכאן שקרן ההשקעה בטוחה יחסית, אך עם זאת יודגש כי לא מובטחת תשואה מובטחת, באשר אין דבר כזה, ולא מובטח רווח כלשהו.



איך לבחור נכון
השקעה מוצלחת מתחילה בבחירת האזור הנכון

בזכות 25 שנות פעילות מגוונת בשוק הנדל"ן, ולאחר שצברה מומחיות, ידע 
וקשרים ענפים בשוק הנדל"ן בארה"ב, פיתחה חברת Safe Future מנגנון בדיקה 

והערכה מקיף לבחינה מוקדמת של כדאיות העסקה. 

הפרמטרים להשקעת נדל"ן מוצלחת בארה"ב:

הגירה חיובית: באזורים רבים בארה"ב . 1
הגירה  האחרונות  בשנים  נרשמת 
שלילית, לעתים של עשרות אחוזים. 
אזורים אלה מתאפיינים במחירי נדל"ן 
נמוכים להפליא, אך השקעה בהם 

עלולה להיות טעות חמורה.
רמת תפוסה של נכסים: מאפיין מובהק . 2

או  על האפשרות להשכיר  המלמד 
 Safe Future .למכור את הנכס בקלות
נמנעת מהשקעה באזורים בעלי רמת 

תפוסה נמוכה מ-90%.
הכנסה ממוצעת: הנכסים המתאימים . 3

למשקיע הישראלי נמצאים באזורים 
שבהם ההכנסה השנתית הממוצעת 
למשפחה היא 60,000$ ומעלה. רמת 
הכנסה נמוכה יותר עלולה להעלות 

את רמת הסיכון.
רמת החינוך: Safe Future משקיעה רק . 4

באזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה 
חזקה של משפחות צעירות עם ילדים, 
ואשר מצויים בצמרת דירוג רמת החינוך 
בארה"ב. מתאם גבוה בין רמת החינוך 
לערך הנדל"ן מהווה אינדיקציה בדוקה 

לכדאיות ההשקעה.
רמת פשיעה: עוד מדד חשוב המשפיע . 5

ישירות על ערך הנדל"ן באזור. רמה 
גבוהה של ציות לחוק ותחושת ביטחון 
חזקה  אוכלוסייה  מושכים  אישי 

ומבוססת.
גיון תעסוקתי: באזור בו יש חברות . 6

מתחומים שונים.

מדדים כלכליים

Safe Future בוחנת את ההיסטוריה הכלכלית 
של הנכס ושל נכסים דומים באזור, ורק אז 
או   - כדאית  בעסקה  מדובר  אם  מחליטה 

במלכודת למשקיעים חסרי ניסיון...
משקיעים רבים שהתפתו למחיר נמוך של נכס 
אטרקטיבי לכאורה, הופתעו לגלות כי לא ניתן 
למכור או להשכיר אותו, וכי השקעתם ירדה 

לטמיון ואף צוברת הוצאות ניהול ומיסים.

בדיקה בשטח

הנתונים,  וניתוח  עיבוד  לאיסוף,  במקביל 
נשלחים לנכס מומחים מקומיים בתחומים 
הרלוונטיים )בנייה, שיפוץ, ניהול נכסים וכד'(, 
אשר בודקים את מצבו הפיזי ומעריכים את 

עלויות השיפוץ או הבנייה ככל שיידרשו.
הנציגים מסיירים בשכונה ובאזור, במטרה 
לאתר בעיות או יתרונות שאותם ניתן לגלות 

רק בהתרשמות בלתי-אמצעית בשטח.

בתים . 1 לגבי  הנכס:  של  היסטוריה 
קיימים, החברה בוחנת את ההיסטוריה 
מיום  הנכס  של  המלאה  הכלכלית 
הקמתו, במטרה לגלות את הפוטנציאל 
האמתי שלו ולהימנע מרכישת נכס 

בעייתי.
 היסטוריה של נכסים דומים באזור: . 2

Safe Future בוחנת עסקאות שבוצעו 
באזור בשנים האחרונות במטרה לקבל 
תמונה מלאה של השוק המקומי – 
ולוודא שהרכישה מתבצעת מתחת 

למחיר השוק.
פוטנציאל גבוה לעליית ערך עתידית: . 3

חברת Safe Future בודקת את מחירי 
השוק ומגמתם בשנים האחרונות.  

עלויות נלוות: החברה מציגה פירוט . 4
הנלוות  העלויות  של  ומדויק  מלא 
לעסקה, ביניהן הפעולות הנדרשות 
לרישום הבעלות, עלויות שיפוץ או 
בנייה, ובהמשך ניהול הנכס ואחזקתו. 
בבהירות  ללקוח  מוצג  התחשיב 
ובשקיפות, במסגרת התשואה הכוללת 

על ההשקעה.

מדדי איכות חיים

השוואתיים  מדדים  מתפרסמים  בארה"ב 
רבים ברמת המדינה, האזור, העיר והשכונה, 
המספקים תמונה מלאה ומעמיקה של איכות 
החיים באזור – שממנה נגזרת האטרקטיביות 

של ההשקעה בו.
Safe Future אוספת ומנתחת מכלול רחב של 
נתונים סטטיסטיים לגבי האזור המבוקש, 
ומחליטה להשקיע בו רק אם התוצאה מצביעה 

על אטרקטיביות גבוהה של העסקה.

* הפרמטרים שמומחי החברה בודקים לפני כל רכישה עבור לקוחותיה,
 הם בדיוק אותם פרמטרים שלפיהם רכשו בעליה נכסים עבור עצמם.

Birmingham 2015

https://youtu.be/fgFHNjaTOYk


רכישת/בניית בית חדש מקבלן

יתרונות
רכישת בית חדש מאפשרת שקט נפשי, ותחזוקה שוטפת נמוכה  ·

במיוחד.
פוטנציאל גבוה לעליית ערך עתידי. ·
תשואה שוטפת גבוהה על ההון העצמי. ·
אפשרויות מימון מבנק אמריקאי. ·
אחריות קבלן. ·
בית מאובזר במוצרי חשמל חדשים: מקרר, תנור, מיקרוגל, מדיח. ·

One Stop Shop

חברת Safe Future מלווה את המשקיע לאורך כל הדרך ומאפשרת 
למשקיע שקט נפשי וביטחון מלא.

יתרונות
איתור הקרקע עבור המשקיע. ·
העברת הקרקע על שם המשקיע בטאבו המקומי והנפקת מסמכי  ·

סגירה.
עבודה עבור המשקיע מול עו"ד נאמן לכספי הבנייה. ·
עבודה שוטפת עבור המשקיע מול חברת הבנייה, היתרי בנייה, מפקח  ·

בנייה חיצוני, לוח תשלומים מסודר.
הנפקת סרטונים, תמונות. ·
דוחות בדק בית במהלך הבנייה, קבלת טופס 4. ·
עבודה שוטפת עבור המשקיע  מול חברת הניהול, אכלוס הנכס  או  ·

מכירה.
סיוע במציאת רואה חשבון  ·

Polo Crossing, Chelsea, AL Old Cahaba, Helena, ALCreekside, Trussville,AL

סוגי השקעות
בטחון, שמירה על הקרן, תשואה מצרפית גבוהה

"Primum non nocere" - השקעה ישירה בנכסים, בפחות ממחיר השוק הנוכחי, 
עם פוטנציאל להשכרה בתשואה ניכרת, שומרת על קרן ההשקעה.

* חישבו מה חשוב לכם ביותר - מעבר להגנה על ההשקעה שלכם - בעלות ישירה? מיצוע של התשואה?

https://youtu.be/gNzTMJZJ-gQ
https://youtu.be/gNzTMJZJ-gQ
https://www.youtube.com/watch?v=UpHIFn0Cd34
https://www.youtube.com/watch?v=JymFn-VphH8
https://youtu.be/gNzTMJZJ-gQ
https://www.youtube.com/watch?v=UpHIFn0Cd34
https://www.youtube.com/watch?v=JymFn-VphH8


סדנה מעשית בשטח

סיור משקיעים בארה"ב
בנוסף לסדנאות הכלים המועברות כל 
 Safe חודש בישראל, מקיימת חברת 
Future סיור משקיעים וסדנאות שטח 

מדי רבעון. 

הסיורים מתמקדים בנושאים הבאים:
הכרת האזורים השונים. ·
הכרת תהליך הבניה. ·
היכרות עם פרויקטים. ·
פגישה עם אנשי מקצוע. ·
בחינת נכסים זמינים. ·
איתור הזדמנויות השקעה ·

סרטון סדנה מעשית בשטח

מסמך סיור משקיעים לדוגמא

סיורים וסדנאות
נדל"ן עושים בשטח

ידע = כוח = כסף; עשייה בלי ידע היא קניית חתול בשק 
ומתכונת להפסד בטוח

סדנת נדל"ן - ארה"ב

איך להשקיע נכון ולהימנע מסיכונים
החל משנת 2008 אנו מעבירים סדנה 
כלים  המקנה  שעות,   3 של  מעשית 

מעשיים לבדיקת השקעות.
הכלים שנרכשים מאפשרים למשקיע 
להישמר מהשקעות לא ראויות ולהתמקד 

בהשקעות כדאיות.
איפה? בבית הספר ליזמות והשקעות 
בנדל"ן של המרכז להשכלה פיננסית לבית 

מטריקס.
מתי? מדי חודש 

כמה? ללא עלות למשתתף, ניתן להגיע 
עם כל מי שמתעניין.

הרשמה לסדנה

amichay.d@safefuture.us  050-711-1841 :עמיחי   gil@safefuture.us  052-888-2674 :גיל
אימייל כללי: info@safefuture.us  כתובת: מרכז הסמינרים - רחוב היסמין 1 רמת אפעל

https://youtu.be/DAbFxCzEmHc
https://youtu.be/DAbFxCzEmHc
http://www.safefuture.us/manager/t-images/DocsForProp170B-138.PDF
http://www.safefuture.us/RealEstateUSA.asp
mailto:amichay.d%40safefuture.us%20?subject=
mailto:gil%40safefuture.us?subject=
mailto:info%40safefuture.us?subject=
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