
ההזדמנות הגדולה בעקבות משבר הקורונה
רכישת וילות במחירים זולים מהבנקים בארה"ב

*המבצע עד סוף חודש מאי



נכסים בארה"ב קונים בביטחון עם אחת 
מהחברות הגדולות בעולם

נכסים בארה"ב קונים בביטחון עם אחת מהחברות הגדולות בעולם.

רשת הנדל"ן REALTY EXECUTIVES היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות 

בעולם ונמנית בין 500 החברות הגדולות ביותר בארה"ב. רשת הנדל"ן 

פועלת ב-24 מדינות ובעלת למעלה מ-1,000 סניפים ברחבי העולם. 

הרשת הוקמה ב-1965.

מטה החברה בישראל שוכן בר"ג וכלל העסקאות אשר מציע החברה 

הינם בשיווק בלעדי של הסניף הישראלי רילטי אקזקיוטיב. החברה, 

מעסיקה את מיטב אנשי המקצוע בתחומי הנדל"ן בארץ ובארה"ב, 

ביניהם, סוכני נדל"ן, שמאים, אדריכלים, עורכי דין וחברות הניהול 

המובילות במשק.



החלום האמריקאי - בית פרטי במיקום 
מרכזי באינדיאנה

בתים פרטיים במיקום מרכזי המשתרעים על שטח של כ-150-200 מ"ר בנוי.

כלל הבתים משופצים.

כלל הבתים מושכרים ומגיעים עם דיירים בחוזה.

תשואה שנתית משכירות, מובטחת חוזית, של 9-11%, למשך עד 3 שנים.

ביטחון גבוה - ערבות בנקאית של בנק דיסקונט על התשואה.

צפי לעליית ערך הנכס עפ"י כל ההערכות.

שכר הדירה בניכוי כל ההוצאות משולם ישירות לרוכש באופן שוטף.

הנכס בבעלותכם - רישום בטאבו על שמכם.

אין שום התעסקות בנכס או בטיפולו - הכל מנוהל עבורכם.



אינדיאנה - מהמדינות האטרקטיביות ביותר להשקעה בארה"ב

כלכלה יציבה, המדינה עומדת על תמ"ג )GDP( של 318 מיליארד דולר.

תעשייה משגשגת - 17 מחברות ה-S&P 500 ממוקמות באינדיאנה.

תעשיית רכב פורחת - מפעלים רבים וספקי שירות.

המדינה מתמחה בייצור, רפואה, פארמה וכוח עבודה של מעל ל-3 מיליון אנשים 
שממוקמים בערים מרכזיות.

במדינה נמצאות חלק מהאוניברסיטאות המובילות בארה"ב.

הדרישה לנכסים סביב החברות הצומחות גדלה ככל שהחברות צומחות.



מפת אינדיאנה וצפי גידול השוק

נתונים מתוך אתר ZILLOW המרכז מידע נדל"ני בארה"ב



מצב השוק באינדיאנה
צפויה עלייה של 4.5% במחירי הדיור כבר בשנה הקרובה

נתונים מתוך אתר ZILLOW המרכז מידע נדל"ני בארה"ב



ירידה בזמן הממוצע של נכסים בשוק לפני מכירה באינדיאנה
מדי שנה הנכסים נמכרים מהר יותר, מה שמצביע על ביקוש גבוה במיוחד

נתונים מתוך אתר ZILLOW המרכז מידע נדל"ני בארה"ב



הגירה חיובית ואוכלוסייה שגדלה באופן קבוע יותר מ-30 שנה

גידול באוכלוסייה: משנת 1990 ישנה מגמת גידול באוכלוסייה והגירה חיובית.

שיעור הגידול בעשור האחרון - 7% והצפי לגידול בשנה הקרובה הוא למעלה מ-3%.



עובדי צווארון לבן - אנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים )75%(.

בעלי צווארון כחול - שכירים, פועלים ממעמד הביניים )25%(.

שיעור המועסקים בהשכלה ובריאות - 23% מהמשק.

שיעור המועסקים ביצור - 16% מהמשק.

נתוני אוכלוסייה - תעסוקה



מגורים

נכסים בתפוסה מלאה: 94% - מהגבוהים בארה"ב.

שכירות ממוצעת - 860$ לחודש.

בתים בשכירות - 45%.



SOUTH BEND

MIDWEST-העיר נמצאת במרכזו של ה

"עיר האוניברסיטאות": מרכזת פעילות של מחוז בו כ-300 אלף תושבים עם 3 
אוניברסיטאות, שהמפורסמת מבניהן היא אוניברסיטת נוטרדאם. בנוסף, ישנן 4 

מכללות, ביה"ס יוקרתי לאחיות ו-17 בתי ספר נוספים.

עיר המהווה מרכז רפואי לכל המחוז.

ב-2010 קיבלה העיר גביע זהב על ניהול ופיתוח העיר מממשלת ארה"ב.

בשנת 2011 דורגה במקום הראשון ב-MIDWEST בקטגוריית "המקום הטוב 
ביותר לעשות בו עסקים".

העיר מאופיינת בארנונה נמוכה במיוחד.

העיר מהווה מרכז לוגיסטי לחברות כמו אמזון, מפעלי תעשיות, מרכזי רכב ועוד.

שדה התעופה המקומי קיבל אישור להפיכתו לשדה תעופה בינלאומי.



SOUTH BEND מפת
העיר מאופיינת בביקוש גבוה במיוחד לשכירות

נתונים מתוך אתר ZILLOW המרכז מידע נדל"ני בארה"ב



מחיר מכירה למ"ר בעלייה

נתונים מתוך אתר ZILLOW המרכז מידע נדל"ני בארה"ב



מחיר שכירות למ"ר בעלייה

נתונים מתוך אתר ZILLOW המרכז מידע נדל"ני בארה"ב



שמאות והבטחת מחיר שוק
כלל הנכסים המוצעים ע"י רשת הנדל"ן עברו בדיקה מקיפה ומחיר המכירה נקבע 

עפ"י דוח שמאות מקיף של חברת השמאות של וורן באפט.
בדרך זו, אנו מבטיחים את מחירי השוק האמיתיים והאטרקטיביים ביותר בשוק.



ההזדמנות שנוצרה בצל הקורונה

במשבר הקודם )משבר הסאב-פריים( נולדו אלפי בעלי הון חדשים שניצלו את המצב ורכשו 
נכסים בזמן הנכון. כמו בכל משבר, נוצרת הזדמנות חסרת תקדים לרכישת נכסים:

לקוחות זקוקים למזומנים כתוצאה מהפסדים בשווקים ומאבטלה.

הבנקים מעקלים נכסים רבים ומוכרים אותם "במחירי חיסול" לרוכשים.

מחירי הנדל"ן אינם צפויים להיפגע כלל ואפילו לעלות, כפי שקרה במשברים הקודמים.

בית הינו מצרך בסיסי שתמיד יהיה לו ביקוש.

בנוסף לכך, ממשלת ארה"ב הורידה את הריבית ל-0.25%-0%.



!SOUTH BENS החברה מנהלת כ-2,400 נכסים בשכונת

מטפלים עבורך בנכס!

רילטי אקזקיוטיב בישראל עובדת עם אחת מחברות הניהול 
.EMPIRE MANAGEMENT - הגדולות באינדיאנה

החברה עובדת עם מאות לקוחות ישראלים באזור 
ומסייעת להם בניהול השוטף של הנכס ואחראית 

בנושאים הבאים:

איתור שוכרים לנכס.

גביית שכר דירה מהדיירים.

העברת התשלומים למשקיעים.

טיפול בתקלות ותיקונם ע"י החברה.

ביקור בנכס ובדיקה מקיפה על הכנס אחת לחצי שנה.



תהליך הרכישה דרך רילטי אקזקיוטיב פשוט ומלווה ע"י 
נציגים ישראלים לאורך כל הדרך:

תשואה שנתית מובטחת חוזית בתוספת ערבות מבנק ישראלי 
עפ"י דרישה, למשך שלוש שנים, עם אופציה להערכה כמופיע 

בהסכם הרכישה.

שכר הדירה המובטח משולם לאחר קיזוז כל ההוצאות:
ביטוח הנכס )כולל ביטוח צד ג’(.

תשלום ארנונה שנתי.
תשלום לחברת הניהול )8%(.

תשלום מיסים בארה”ב ובישראל כולל הגשת הדו”ח השנתי.

קבלת שכר דירה )תשואה( מובטחת בחוזה לשנה של 11.5% לפני 
מס )התשואה אחרי מס והורדות הינה 10% נטו(.

קבלת שכר דירה )תשואה( מובטחת בחוזה לשלוש שנים של 9.2% 
לפני מס )התשואה אחרי מס והורדות הינה 8% נטו(.

מסלולי רכישה ואחריות

1

2



על הכנסות משכר דירה בארה"ב ישנו מס בארה"ב ובישראל. 
סך המס הינו 15%.

כחלק מהטבת הרכישה מוענק לך שירות הכנה והגשת 
דו"חות מס חינם, במשך כל תקופת ההתחייבות.

השירות ניתן ע"י חברת "מס אמריקה" הישראלית.

*מס הוא עניין אישי, חוקי המס משתנים מעת לעת ולכן יש 
להתייעץ עם יועץ מס אישי.

12% משולם בארה"ב.

3% משולם בארץ.

מיסוי



תהליך הרכישה דרך רילטי אקזקיוטיב פשוט ומלווה ע"י 
נציגים ישראלים לאורך כל הדרך:

פגישה במשרדי החברה בנוכחות עו"ד נאמן:
חתימה על הסכם שיווק, הסכם מכר, כתב הוראות לנאמן

והפקדת הכסף בפיקדון.

TITLE INSURANCE העברת מסמכי הרכישה לחברת
כולל מסמך WARRANTY DEED )מסמך בקשה לרישום על שם הרוכש(.

TITLE INSURANCE
נוכחות פיזית בנכס ובדיקת שעבודים ועיקולים.

CLOSING
העברת מסמכי הרישום לרוכש, פירוט כלל הוצאות רכישת הנכס 

)שטר בעלות( וביצוע סגירת העסקה והעברת הכספים למוכר.

חתימה על הסכם עם חברת הניהול.

מנגישים עבורכם את התהליך

1

2

3

4

5



העסקה מנוהלת ומפוקחת ע"י משרד עורכי הדין 
המוביל – שובלי ושות' )כפ"ס(.

כספי ההשקעה נשמרים בחשבון נאמנות בבנק 
דיסקונט עד קבלת כל המסמכים והאישורים הדרושים, 

בדגש על טאבו סופי.

העסקה מלווה ומפוקחת לאורך כל הדרך ע"י משרדי 
עו"ד בישראל שמעניקים שירות בשנה העברית 

ועומדים לשירותכם בכל שאלה.

נאמנות ושמירה על כספי המשקיע



לבחירתכם מספר מסלולים:

העברת בנקאית אחת לחודש )עמלת בנק של 41$ להעברה(.

העברה בנקאית אחת רבעון )עמלת בנק של 41$ להעברה(.

צ'קים חודשיים - קבלת 12 צ'קים חודשיים מראש כל שנה.

צ'קים רבעוניים - קבלת 4 צ'קים רבעוניים מראש כל שנה.

)קליטת הצ'ק בבנק ישראלי לוקחת כחודש עד סיום הבדיקה והקליטה(

ניתן לקבל ערבות בנקאית אוטונומית של בנק דיסקונט, על 
תשלום השכירות. הערבות מתחדשת אוטומטית מידי רבעון.

קבלת הערבות מקזזת 1% מהתשואה החודשית של הנכס.

אפשרות קבלת שכר הדירה והתשואה


