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בס"ד

כרטיס ביקור
קבוצת היזמות וההשקעות "בסדנו", אשר זכתה להכרה מחברת הדירוג העולמית המובילה "דן אנד 

ברדסטריט" ועיתון "גלובס", כחברה מצטיינת לשנים 2017-2015.

מוצלחות,  השקעות  שביצעו  השקעה  קרנות  של  קבוצה  להקים  בסדנו  קבוצת  הצלחת  בעקבות 
כולל "אקזיט", וזאת תוך התנהלות הגונה ושקופה, בדקדוק וליווי הלכתי בלתי מתפשר, ויחס אישי 

ומסור ודאגה למאות המשקיעים בקרנות שהקבוצה הקימה ומנהלת. 

ונדל"ן ישראליים, בקידומם ובמימונם ע"י ארגון  הקבוצה מתמחה בהשקעות במיזמי סטארט-אפ 
דשמיא  ובסיעתא  מרשימה  בהצלחה  שנים  מזה  זאת  ועושה  שונות,  בקרנות  משקיעים  קבוצות 

גדולה.

• הקבוצה קיימת כבר למעלה מחמש שנים.

• הקבוצה מונה מאות משקיעים. 

• לקבוצה הצלחות מוכחות בפרויקטים ורבים ממשקיעיה ראו כבר רווחים. 

• בשנתיים הראשונות הקבוצה קידמה ופיתחה שני מיזמים, בשלוש השנים האחרונות נוספו להם 
עוד 24 מיזמים.

הקבוצה מנוהלת על ידי אנשי עסקים ומנהלי השקעות, בעלי ניסיון רב וותק של למעלה מ-25   •
שנה בתחום.

• החברה פועלת על פי כל כללי ההלכה, ומלווה על ידי רב החברה הרב ישראל מרמרוש, וכן על ידי 
הכשר בד"צ העדה החרדית ירושלים.
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בס"ד

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

רופאים, רבנים ועוד
אליעזר גרוס - מייסד ויו"ר: בעל 35 שנות 
ארה"ב  בישראל,  עסקית  ביזמות  נסיון 
מכירות  בשיווק,  רב  ניסיון  בעל  ואירופה. 
בעלים  משקיע,  ומתן.  משא  וניהול 
היטב  מעורה  רבות.  בחברות  ודירקטור 

באקו-סיסטם הישראלי והאמריקאי.  

שנות   25 בעל  מנהל:   - ביטון  יעקב 
בישראל  העסקי  הפיתוח  בעולם  נסיון 
רב  ניסיון  בעל  בינלאומיים.  ובשווקים 
ארגון.  חוצי  ומהלכים  תהליכים  בניהול 
דירקטור במספר חברות מתחום ההייטק 

ותעשיה מסורתית.

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
5 שנות הצלחה

מי אנחנו?
קבוצה עסקית הפועלת עפ"י כל כללי ההלכה והוראות הדין
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בס"ד

רמת שלמה - רקע
• רמת שלמה )המכונה גם "הרכס"( היא שכונה בצפון ירושלים, על שטח שצורף לעיר עם הרחבת 
גבולותיה בעקבות מלחמת ששת הימים. השכונה פותחה בסוף שנות ה-90 כמענה למצוקת הדיור 

בעיר, ובה חיים כיום קרוב ל-20,000 תושבים. 

• לשכונה צביון חרדי וכ-96% מתושביה הם חרדים. ברכס מוסדות חרדיים רבים, והוא זוכה לביקוש 
רב למגורים מצד מגזר זה.

• לפי נתונים סטטיסטיים שפרסמה עיריית ירושלים, קיים ברמת שלמה ריכוז גבוה של אוכלוסיה 
צעירה, רובה הגדול )91%( ילידת הארץ. הדירות בשכונה גדולות יחסית – 101 מ"ר בממוצע, לעומת 

ממוצע של 81 מ"ר בירושלים.

• רמת שלמה נמצאת בתנופת פיתוח ומדי תקופה מאושרת הקמתן של יחידות דיור חדשות עבור 
הציבור החרדי הרב המבקש לגור ברכס.

• קבוצת בסדנו, המתמחה ביזמות ובהשקעות בתחומי ההייטק והנדל"ן, בחרה להשקיע בשכונת 
ניסיונה  את  בסדנו  משלבת  זו  בהשקעה  שלה.  הניכר  הנדל"ני  הפוטנציאל  בשל  שלמה  רמת 
המקצועי בניהול פרויקטים ובקידומם, יחד עם קשריה הענפים בקהילה החרדית המקומית המהווה 

קהל-יעד להשקעה ולמגורים באיזור.
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בס"ד

שטח העסקה - נתונים וסטטוס
• זיהוי השטח: גוש 30616 חלקה 3.

גיליונות חתומים  לשטח תב"ע מאושרת עם מספר התניות. כל ההתניות בוצעו, והודפסו  • סטטוס תכנוני: 
ע"י כל היועצים, כל יועץ בתחומו, והם הוגשו בשבועות האחרונים להפקדה. מאחר שתהליך התכנון קרוב 

להשלמה, הקרקע צפויה להיות זמינה לבניה באופן כמעט מידי.

הייתה שייכת למשפחות ערביות שלא התגוררו בישראל לאחר מלחמת ששת  הקרקע  • סטטוס משפטי: 
נפקדים.  לנכסי  ומנהל הליך משפטי מול האפוטרופוס  היזם רכש את הקרקע מהבעלים הערבים  הימים. 
בחודשים האחרונים חלה התקדמות משמעותית בדיונים לקראת הסדר, ומוערך כי העברת הבעלות בקרקע 

תאושר בחודשים הקרובים. 

עליית  עם  מדיני:  סטטוס   •
טראמפ  ארה"ב  נשיא 
בירושלים  והכרתו  לשלטון 
ועקב  ישראל,  מדינת  כבירת 
לבנייה  הממשלה  על  הלחץ 
המחסור  לאור  בירושלים 
בעיר,  דיור  ביחידות  החמור 
הליכי  לזירוז  ריאלי  צפי  קיים 

הבנייה בשטח. 

• שומה: לשטח הנדל"ני נערך 
דו"ח שמאות על ידי מר אריק 
מוסמך.  מקרקעין  שמאי  לב, 
בסדנו  לקבוצת  הוגש  הדו"ח 
בפברואר 2017 )שבט תשע"ז( 

וניתן לעיין בו לפי דרישה.
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בס"ד

תקציר העסקה
השקעה ברכישת זכויות בקרקע

• העסקה: רכישת יחידה המהווה אחד חלקי עשרים וארבע )1/24( בקרקע בת כ- 3000 מ"ר )3 
125 מ"ר בקרקע. לפי התכניות, יחידה זו מקנה זכויות בנייה בחישוב  דונם(, דהיינו זכות על כ- 

הבסיסי ליחידת דיור בת כ- 144 מ"ר, מתוך שטח כולל של כ- 65 דונם. 

• חלוקת הדירות: לאחר מתן תוקף לתב"ע, תיערך על ידי היזם הגרלה בה יגריל כל רוכש את 
דירתו הספציפית וייערכו טבלאות איזון שווי לכל יח"ד. פעולות אלו יתבצעו ישירות אל מול היזם 

ובסדנו לא תהיה מעורבת בהליך זה.

• כניסה לחוזה: מיידית. 

• סכום ההשקעה: החל מ195,000 ₪ וזאת כמפורט בתנאי החוזה.
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בס"ד

מסלול העסקה

בחירת העסקה
ע"י המשקיע

שירות לקוחות
ועדכונים שוטפים

בדיקת נאותות

חתימת הסכם

אישור אחזקה
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בס"ד

העסקה מנוהלת ע"י קבוצת בסדנו – מחלקת נדל"ן

• יעוץ במיסוי ופיננסים: DELOITTE - ממשרדי רו"ח הגדולים בעולם

• ליווי משפטי: עו"ד ד"ר זאב הולנדר - עו"ד בינלאומי מהמובילים בשוק ההון

• עו"ד מלווה לעסקה: עו"ד יניב דוד דריהם – בעל ותק בליווי השקעות ועסקאות

• דו"ח שמאות: אריק לב – שמאי מקרקעין מוסמך ומנוסה

מלווים ומייעצים



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.


