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רקע
העיר ניו הייבן מבוססת ברובה על דיור להשכרה ומדורגת במקום 
דיור  ליחידות  תפוסות  וחוזק  ביקושים  ברמת  בארה"ב  השני 
חברות  נמל,  אוניברסיטאות,  כגון  כלכליים  עוגנים  עם  להשכרה, 

יצרניות ועוד.

גבוהה  להשכלה  המוסד  ייל,  אוניברסיטת  שוכנת  הייבן  בניו 
השלישי בוותיקותו בארצות הברית, ומהאוניברסיטאות היוקרתיות 

והסלקטיביות ביותר בעולם.

קבוצת ההשקעות והיזמות 'בסדנו' מציעה השקעה במתחם דירות 
סטודנטים שנרכש בליווי הקבוצה בסמוך לקמפוס 'ייל'.

הניהול והתחזוקה השוטפים בנכס מתבצעים על-ידי חברת ניהול 
ניהולה  נסיון רב בשוק הנדל"ן המקומי אשר תחת  מקומית בעלת 
יחידות דיור בעיר בניו הייבן. חברת הניהול מבצעת בדיקות  מאות 
רקע  קפדנית ביחס לכל דייר כתנאי לחתימת הסכם שכירות מולו.

היזם המקומי השקיע 50% מההון העצמי הנדרש לרכישה תוך זהות 
ומקסום  יעיל  לניהול  ויצירת מנגנון  בין כלל המשקיעים  אינטרסים 
רווחי המשקיעים. , חברת 'בסדנו' מבצעת פיקוח על חברת הניהול, 

ברמה שוטפת, דרך משרדה בניו-יורק. 



3

ניו הייבן, קונטיקט
הברית,  שבארצות  קונטיקט  במדינת  בגודלה  השניה  העיר  היא  הייבן,  ניו 
החינוכי,  המרכז  את  מהווה  הייבן  ניו  איש.   130.000 כ-  בה  ומתגוררים 
את  הנושא  במחוז  ממוקמת  העיר  קונטיקט.  של  והבריאותי  התרבותי 
אחת  שוכנת  הייבן  בניו  האטלנטי.  האוקיינוס  לחופי  המדינה,  בדרום  שמה 
ואוניברסיטאות  ייל  אוניברסיטת   - בעולם  המובילות  מהאוניברסיטאות 

נוספות.

)בתי  בריאות  שירותי  העיר.  מכלכלת  נפרד  בלתי  חלק  היא  האוניברסיטה 
שיווק,  אדריכלות,  )משפטיים,  מקצועיים  שירותים  וטכנולוגיה(,  חולים 
הנדסה(, שירותים פיננסיים ומסחר קמעונאי, מייצרים את הבסיס הכלכלי 

של העיר.

בנייני האוניברסיטה מפוזרים בכמה אתרים ברחבי העיר.
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אוניברסיטת 'ייל'
נוסדה  היא  הייבן.  בניו  הנמצאת  פרטית  אוניברסיטה  היא  ייל  אוניברסיטת 
בשנת 1701 והיא המוסד להשכלה גבוהה השלישי שהוקם בארצות הברית.

ייל היא מהאוניברסיטאות היוקרתיות והסלקטיביות ביותר בעולם.

סטודנטים  כ-60,000  שמלמדים  הוראה,  צוות  חברי   3,300 מועסקים  בייל 
מיליארד  בכ-22.9  מוערכים  האוניברסיטה  של  נכסיה  השונות.  בפקולטות 
דולר וביותר מתריסר ספריות שמחזיקות 12.5 מליון כרכים, )ההופכים את 

ייל למערכת הספריות השניה בגודלה בעולם(.
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תקציר ההשקעה
השקעה מסוג הלוואה בסך של החל מ-110,000 ש"ח.

פיט, בסמוך  100 אלף סקוור  בן  בניין  ניתנת לחברה אשר רכשה  ההלוואה 
לאוניברסיטת ייל היוקרתית, שהכיל כ-50 דירות סטודנטים. החברה הרסה 
יחידות   80 במקומם  לבנות  ומתכננת  הפנימיים  השטחים  כל  את  וניקתה 

חדשות ולהשכירן לסטודנטים במחיר גבוה.

קבוצת  באמצעות  החברה  מימנה  לשיפוצים,  וההכנה  הרכישה  שלב  את 
אשר  המקורי,  הנכס  בעל  של  השקעה  באמצעות  וכן  ראשונה,  משקיעים 

שותף ב-50% עם היזמים בעיסקה. 

מועד צפוי לסיום השיפוץ: אמצע שנת 2018.

מועד צפוי לאכלוס רוב הנכס: סוף שנת 2018.

לאחר אכלוס רוב הנכס, החברה תבצע מימון בנקאי של הנכס ותחזיר את 
הכספים למשקיעים ולמלווים.

כבעלת  ונמצאה  מקרקעין,  ומומחה  חשבון  רואי  ידי  על  נבדקה  העסקה 
פוטנציאל רווח גבוה מאד.

אובדן הכנסות משכירות שלא  ובין היתר  ביטחון  גם מרווחי  בעסקה חושבו 
תתבצע, עלויות בלתי צפויות בשיפוץ, עיכובים )במקרים סבירים( וכו'.

הדיירים הינם סטודנטים באוניברסיטת ייל הסמוכה, אשר מעמידים בטחונות 
בגובה של חודשיים שכירות מראש. 

בסדנו ישראל ו'ביסיד', שלוחתה בארה"ב, מלוות את העסקה מתחילתה ועד 
סופה.
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המודל
• סוג ההשקעה: הלוואה לחברה היזמת

• מספר יחידות דיור: 80

• מיקום גאוגרפי: בסמוך לאוניברסיטת ייל, ניו הייבן, קונטיקט, ארה"ב

• מצב פיזי: כרגע במהלך שיפוץ, עם סיום השיפוץ ערכו של המתחם יעלה וניתן להתחיל בהשכרת הדירות

• תפוסה צפויה: מעל 90%

• הכנסות מדמי שכירות: תשלום חודשי מדיירים

• מדיניות מימוש: בתום השיפוץ וההשכרה יתבצע ריפייננס )מיחזור( חלקי כדי להחזיר למשקיעים ולמלווים את סכום השקעתם

• מינימום השקעה:  110,000 ש"ח
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הנכסים
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מסלול הכסף

סכום ההלוואה מועבר
לחשבון ישראלי

מהנכס בבעלות חברת הפרויקט

סכום ההלוואה עובר 
מהחשבון לשותפות 

הישראלית, בהתקיים מספר 
תנאים המבטיחים את תנאי 
ההשקעה וכספי המשקיעים

כספי ההלוואה עוברים 
לחברה אמריקאית 

ייעודית בבעלת השותפות 
הישראלית

החברה האמריקאית 
הייעודית מעבירה את כספי 
ההשקעה לחברת הפרויקט, 

בה היא שותפה יחד עם 
היזם המקומי

הוצאת כספים מחברת 
הפרויקט מוגדרת למטרה 
אחת בלבד: סיום השיפוץ 

והשכרת המבנים וכן 
חלוקת רווחי הון בעת 

מימוש. כל העברה אחרת 
היא בחזקת הפרת 

ההסכם
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היזמים
ובשיווק  בייזום  מתמחה  פרייס,  אייל  מר  בבעלות  היזמית  החברה 
מאות  של  בהיקף  עסקאות  היום  עד  וביצעה  בנדל"ן  פרויקטים 
מיליוני דולרים. ליזם 4 נכסים )כולל נכס זה( באזור ניו הייבן, והעיר 

ניו הייבן הינה תחום ההתמחות העיקרי שלו. 

בפרויקט ספציפי זה שותף גם מר הרצל דמאגי, שהינו בעלים של 
כ-30 נכסים באזור ניו הייבן וניו יורק, ובעל ניסיון של למעלה מ-20 

שנה בעסקי נדל"ן בארה"ב.

את גיוס הכספים, הליווי והפיקוח מבצעת קבוצת בסדנו, המתמחה 
בנדל"ן  העוסקות  בחברות  להשקעות  משקיעים  קבוצות  בארגון 

ובהיי-טק. זהו הפרויקט ה-33 שהחברה מגייסת עבורו.

כמו כן בליווי המיזם משתתפת זרוע ההשקעות האמריקאית, חברת 
ביסיד, שזהו עבורה הפרויקט השלישי.

אליעזר גרוס
יו"ר בסדנו וביסיד 

בייזום  שנה  מ-30  למעלה  של  ניסיון  בעל 
עסקאות ובסחר בינלאומי.

גבי חסון
מנכ"ל ביסיד

של  האמריקאית  ההשקעות  זרוע  מנהל 
.HP-ו IBM בסדנו, בכיר לשעבר בחברות

קובי ביטון
מנהל תפעול

ובהשבחת  בניהול  ניסיון  שנות   30 מעל  בעל 
חברות ופרויקטים בתחומי התעשיה והנדל"ן.
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יתרונות ההשקעה

השקעה ישירה
הפרויקט,  ולתפעול  לניהול  האחראי  הגורם  עם 
כוללת  ומפורטת  מוגדרת  עסקית  לתכנית  בהתאם 

תקציר ולוחות זמנים

זהות אינטרסים
היזם המקומי משקיע 50% מההון העצמי בפרויקט.

התכנית  את  להקדים  הצליחה  היזמית  החברה 
המקורית בכחודשיים

התמחות בניו הייבן
חברת  ע"י  מתבצעים  השוטפת  והתחזוקה  הניהול 
ניהול מקומית בעלת ניסיון רב בשוק הנדל"ן המקומי 

אשר תחת ניהולה מאות יחידות דיור בעיר ניו הייבן

ליווי משפטי
הולנדר  זאב  עו"ד  משרד  בליווי  פועלת  בסדנו 

מהמובילים בארץ

יורק,  בניו   DLA PIPER משרד  בליווי  פועלת  ביסיד 
מהמובילים בעולם

ליווי פיננסי
בסדנו פועלת בליווי משרד רו"ח 'דלויט', אחד מארבעת 

הגדולים בעולם
 Roth & co רו"ח  משרד  בליווי  פועלת  ביסיד 

מהמובילים בברוקלין

פיקוח שוטף
חברת בסדנו וביסיד ארה"ב מבצעות פיקוח שוטף על 

החברה היזמת מתחילת ההשקעה ועד מימושה
מהארץ  מתבצע  המשקיעים  מול  ההשקעה  ליווי 

ובעברית



 
*פרטי ההשקעה המלאים לרבות תנאי ההצטרפות לשותפות ,תכנית עסקית של הפרויקט ונתוני תשואות צפויות, 

ייחשפו במסגרת הלחך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד והם יוכלו להשתתף בהשקעה.


