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כרטיס ביקור

השקעות  קבוצת  היא  בסדנו 
ישראלית-אמריקנית,  ויזמות 
יורק,  ובניו  בארץ  סניפים  בעלת 
ונדל"ן  הייטק  ביוזמות  המשקיעה 
קבוצות  ארגון  באמצעות  נבחרות 

משקיעים. 

רב-תחומי  מומחים  צוות  בבסדנו 
עסקים,  אנשי  שותפים  שבו  נרחב 
הפועלים  ויועצים,  אנליסטים 
השקעה  הזדמנויות  לזיהוי  יחדיו 

ולמיקסום פוטנציאל הרווח שלהן.

גופי  בשיתוף  פועלת  בסדנו 
השקעות  בנקי  מובילים,  השקעה 
וברוקרים בחו"ל ובישראל, במטרה 
לקדם עסקית ופיננסית את מיזמיה, 

לטובת משקיעי הקבוצה.

בכ- בסדנו  מחזיקה  ל-2018  נכון 
הסטארטאפ  בתחומי  מיזמים   27
הקבוצה  ביצעה  כן  כמו  והנדל"ן. 
אקזיטים למספר השקעות שהניבו 

רווחים נאים.

משקיעים  אלפי  לבסדנו 
ומתעניינים מרוצים ממגוון מגזרים 
צברה  אותם  ובארה"ב,  בישראל 
תוך   ,2012 בשנת  הקמתה  מעת 

השגת הצלחות מוכחות במיזמיה.

חזונה של בסדנו משלב מקצוענות 
עם ערכים ומחויב למובילות בשוק 
ביוזמות  למעורבות  העסקים, 
שירות  ולמתן  וקהילתיות  כלכליות 

אישי ומסור לכל לקוח.
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אליעזר גרוס
מייסד ויו"ר

ביזמות  נסיון  שנות   35 בעל 
עסקית בישראל, ארה"ב ואירופה. 
מכירות  בשיווק,  רב  ניסיון  בעל 
וניהול משא ומתן. משקיע, בעלים 
מעורה  רבות.  בחברות  ודירקטור 
הישראלי  באקו-סיסטם  היטב 

והאמריקאי.  

גדול,  משקיעים  מאגר 
רו"ח,  דין,  עורכי  ובינהם: 

רופאים, רבנים ועוד

ניהול עשרות מיזמים שונים,
מתוכם 7 מיזמי נדל"ן

משרדי החברה: 
קניון הר חוצבים, ירושלים, ישראל

וול-סטריט, ניו-יורק, ארה"ב

שנת  הקמה: 2012
שנה רביעית ברציפות בדירוג החברות 
אנד  'דן  מבית  בישראל  המובילות 

ברדסטריט' ו'גלובס

מי אנחנו?

שלום סעדון
יועץ עסקי וארגוני

בבנק  ניהול  תפקידי  שורת  בוגר 
'דיסקונט' לאורך כ-30 שנה. לשעבר 
'הדס-מלכות'  ההשקעות  בית  מנכ"ל 
והכספים  ההשקעות  ועדת  ויו"ר 

בחברת 'עמידר'. 

מאיר מלול
מנהל מח' מכירות של בסדנו

בעל  אמריקאי,  לנדל"ן  מומחה 
רב  וניסיון   )B.A.( בכלכלה  השכלה 
ובניהול  נדל"ן אמריקאיות  בהשקעות 
פרויקטים ונכסים בארה"ב ובישראל. 

ישי ברסלויער 
בסדנו  של  הנדל"ן  קבוצת  מנהל 
וידע מקיף בתחום הנדל"ן  נסיון  בעל 
בתפקידים  החזיק  ובארה"ב.  בארץ 
והפיננסים  הנדל"ן  בתחומי  ניהוליים 
 BDO בהם  מובילות  בחברות 

ואפריקה ישראל.  

עו"ד יניב דוד דריהם
יועץ משפטי

מומחה למשפטים )L.L.B( ולמינהל 
רב  ניסיון  בעל   ,)M.B.A.( עסקים 
השקעות,  ההון,  שוק  בתחומי  שנים 

עסקאות וליווי משפטי לחברות.
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שדרות אטלנטיק, רובע ברוקלין, ניו יורק

Atlantic Avenue

מיקומו של שטח הנדל"ן שבו מתכוונת בסדנו להשקיע, הנו אחד המבוקשים 
ביותר לצרכי דיור ומסחר בברוקלין כולה. איזור מרכזי זה מאוכלס בצפיפות 
עסקים  בעלי  דיור,  מחפשי  אליהם  המושכים  ופנאי,  עסקים  מגורים,  במבני 

ומבקרים מהסביבה הקרובה והרחוקה.

מרכזי  פועלים  לה  ובצמוד  שלאורכה  ידיים,  רחבת  ראשית  בשדרה  מדובר 
מסחר, עסקים ובילוי, חנויות ומסעדות. המגרש המוצע להשקעה הינו עתודת 
בנייה נדירה יחסית באיזור, והוא ממוקם בין שני בניינים בלב השדרה המשלבים 

חנויות בקומת הקרקע ודירות מגורים בקומות העליונות.

השטח ממוקם בשכונת Boerum Hill הנחשבת ל-Prime Location ונהנית 
מביקושים עצומים. השכונה האקסקלוסיבית קרובה לרובע מנהטן ופופולרית 
מאד  סמוך  המגרש  )"יאפים"(.  הבינוני-גבוה  מהמעמד  צעירים  בקרב  ביותר 
ומצוי במרחק הליכה מ-Brclays Center, אצטדיון  לתחנת רכבת תחתית, 

ומרכז עסקים ענק המהווה גם עורק תחבורה מרכזי.

רובע ברוקלין בעיר ניו יורק

של  דמוגרפי  מחקר  לפי  ולישראלים.  ליהודים  גם  ידוע  משיכה  מוקד  מהווה   
UJA משנת 2012, מחצית מהישראלים החיים בניו-יורק גרים בברוקלין. ריכוז 
האוכלוסיה היהודית ברובע הוא השני בגדלו בעולם, אחרי מטרופולין גוש דן, 

ועמד בשנת 2011 על כחצי מיליון איש.

פרויקט Atlantic Avenue: המיקום

Source: Google Maps
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 Atlantic  286 בכתובת  הממוקם  מגרש  רכישת  כוללת  המוצעת  העסקה 
בניין  הקמת  המגרש,  בשטח  בנייה  זכויות  רכישת  וכן  בברוקלין,   Avenue

מגורים בן 6 קומות ומכירת הדירות ללקוחות מקומיים.

מדובר במגרש ריק, השייך כיום לבעליהם של שני הבניינים שמשני צדיו של 
  T המגרש. לניצול מירבי של שטח המגרש, הבניין החדש ייבנה בצורת האות

ויכיל דירה בכל קומה – 4  דירות בגודל בינוני ומעליהן 2 דירות גדולות יותר.

קיים  באיזור,  לנדל"ן  הגבוהה  והדרישה  השטח  של  הפופולרי  מיקומו  עקב 
נאות עם מכירתן. לפי בדיקתנו, באיזור  ולתשואות  צפי לביקוש רב לדירות 
זה נמכרות לאחרונה דירות דומות במחיר ממוצע של 1,300 $ לרגל מרובע 

)כ- 14,000 $ למ"ר(. 

   פרויקט Atlantic Avenue: התהליך

 286אטלנטיק ברוקלין שדרות  – אטלנטיק עסקת ברוקלין
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היזמים:
אהרון יעקובוביץ' – קבלן ויזם בעל כ-40 

שנות ותק בניהול אלפי נכסי נדל"ן 
באמריקה, עם התמחות בעיר ניו יורק. 
ליזם ניסיון בבנייה, בשיפוץ, בהשכרה 

ובמכירה של מבני מגורים ומסחר, וידע 
מוכח בשדרוג דירות באופן המעלה באחוזים ניכרים את ערכן בשוק 

הקנייה והשכירות. 

משה קטלוביץ'  - עו"ד אמריקני )Esq., LLM, CPA( ידוע, העוסק 
בתחום הנדל"ן זה למעלה מ-30 שנה ומנוסה מאד בליווי פרויקטים 

בענף. משרדו מתמחה במגוון היבטים של ליווי עסקאות נדל"ן למגורים 
ולמסחר, כולל חוזים, תכנון, מיסוי ועוד. אתר המשרד:

katlowitzandassociates.com

פרויקט Atlantic Avenue, הוא שיתוף הפעולה החמישי ברובע 
ברוקלין בין שני היזמים, בתקופה של כשנתיים. 

מהות הפרויקט:
רכישת מגרש, הקמת בניין בן 6 קומות עם דירות מגורים, ומכירתן. 

גודל השטח הבנוי:
כ-6,300 רגל רבוע - כ-585 מ"ר.

סטטוס הפרויקט:
התחלתי.

סיום בנייה משוער:
כ-24 חודשים – 8/2020.

נתוני הפרויקט

https://katlowitzandassociates.com/
https://katlowitzandassociates.com/
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ההשקעה: נתונים פיננסיים

היקף כספי כולל לפרויקט:

)כולל רכישת המגרש,   $  6,728,000
בנייה ועלויות נלוות(.

מסלול הצטרפות:

מסלול הון )השקעה( בלבד.

מינימום סכום כניסה להשקעה:

כ-    של  בשווי  השקעה  יחידות   12
$ 34,000

העסקה דולרית לפי השער היציג, בין 
בהשקעה ובין בקבלת הרווחים.

מספר יחידות השקעה: 

400 יחידות. 
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Investors 
משקיעים

Parnasa Basad 74 Ltd.
חברה לפרויקט ההשקעה

חברה משותפת למשקיעים ויזמים

286 Atlantic Avenue LLC
תאגיד הנכס

מבנה משפטי:
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ייעוץ נדלני
ח

ליווי רו"

שראל
טי - י

שפ
מ

ליווי 
ה"ב

טי - אר
שפ

מ
ליווי 

ישי ברסלויער:
מנהל זרוע הנדל"ן בבסדנו,

בעל נסיון וידע מקיף בתחום 
הנדל"ן בארץ ובארה"ב.

Roth & Co.:
בתחומו  הגדול  רו"ח  משרד 
את  המלווה  בברוקלין 

פעילות בסדנו בארה"ב.

מח' משפטית בסדנו:
צוות משפטי בראשות עו"ד

יניב דוד דריהם, בעל ותק רב
בהשקעות ובעסקאות

עו"ד אלן קוס:
משרד עורכי דין בעלי נסיון 
בתחום הנדל"ן, המייצג את 
בסדנו בעסקה זו בארה"ב.

מלווים ויועצים
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מסלול העסקה

בחירת העסקה
ע"י המשקיע

שירות לקוחות
ועדכונים שוטפים

בדיקה פיננסית

חתימת הסכם

Be
Happy

תעודת אחזקה



מצגת זו מהווה תקציר המידע הרלוונטי. על כל משקיע לחתום על הסכמים מפורטים אשר יקיפו את כלל זכויותיו והתחייבויותיו. נוסח ההסכמים לבדו הוא המחייב, ויגבר על האמור במסמך זה ובכל מסמך אחר במקרה של סתירה.


