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info@kerenhagshama.co.il :במידה והינך מעוניין/ת בקבלת מסמך נגיש ו/או חלופה אחרת שתספק לך את המידע המוצג במסמך זה, נשמח לפנייתך במייל

מניפת השקעות נדל"ן בישראל
IL2

ההשקעה המתוארת במצגת זו מיועדת לחברים במועדון המשקיעים של הגשמה בלבד
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לידיעת ציבור המשקיעים

הגיוס לקרן CoFundIL הושלם תוך 7 ימי עסקים בלבד!

לאור הביקוש בקרב ציבור המשקיעים החליטה הגשמה לפתוח קרן 
נוספת, המושתתת על עקרונות דומים, ולאפשר לחברים נוספים 

במועדון המשקיעים ליהנות מההזדמנויות הייחודיות הקיימות כיום 
בשוק הנדל"ן 

אין ספק כי מדובר בהזדמנות יוצאת דופן השמורה לימים יוצאי דופן - 
להלן פרטי הקרן לעיונך
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הזדמנויות עסקיות בשעת משבר

משברים, כך מעידה ההסטוריה, מייצרים הזדמנויות  

משבר הקורונה מייצר השפעות חמורות ומרחיקות לכת על המשק העולמי.  

במקביל וכפי שאירע במשברים אחרים בעבר, הוא פורש קשת רחבה של הזדמנויות עסקיות. 

חשוב להבין: המציאות הכלכלית החדשה שונה מכל מה שהכרנו עד היום. 

בימים אלו, כפועל יוצא מהשלכות המשבר, מתהוות הזדמנויות השקעה חריגות ויוצאות דופן. 

ויש כבר מי שמוצא אותן. 
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בעשור האחרון הובילה הגשמה מהפכה בענף השקעות הנדל"ן בישראל; 

בין השאר היתה לחברה הראשונה בישראל שייסדה מודל השקעה חדש - השקעה בנדל"ן 

באמצעות תשקיף. מטרת המהלך היתה להקטין את רף המינימום של יחידת השקעה, להוריד 

את חסם הכניסה ולהנגיש למשפחה הישראלית הממוצעת את אלטרנטיבת ההשקעה בנדל"ן.

כחברה המובילה את ענף השקעות הנדל"ן בישראל ובהתבסס על חכמת הניסיון שצברה 

המשקיעים  לציבור  להציג  הגשמה  בחרה  ובעולם,  בארץ  ופרויקטים  השקעות  במאות 

אלטרנטיבת השקעה היודעת לייצר ערך משמעותי למשקיע בתקופה ייחודית זו. 

רקע
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כן, המציאות השתנתה
 ואיתה גם אפיקי ההשקעה 

המעניינים ביותר. 
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במתווה של מתן מימון*  קרן השקעות הצפויה לכלול מגוון השקעות נדל"ן בישראל, 

לפרויקטים של יזמות נדל"ן, התחדשות עירונית ורכישת נדל"ן מניב לסוגיו. הזמן הצפוי 

לפירעון כל אחת מההלוואות לפרויקטים בקרן, לא יעלה על 36 חודשים**.

המידע המפורט במצגת זו מתבסס על תחזיות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת השותפות או השותף הכללי. מידע כאמור 
הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות השותפות ו/או הפרויקט הספציפי וכן מהתפתחויות בסביבה 
הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות השותפות ו/או הפרויקט הספציפי, ואשר אינם מצויים בשליטתה או בשליטת השותף הכללי. על כן, תוצאות הפרויקטים בהם תשקיע או תממן 

השותפות התשואות, היקף ההוצאות וההכנסות, הרווח ומשכם, אינם וודאים ונתונים לסיכונים שונים היכולים להשפיע עליהם ואף עלולים להגיע לכדי אובדן מלוא כספי ההשקעה של המשקיע. 

תמהיל ההשקעות הסופי יקבע בהתאם לעסקאות הטובות ביותר שנאתר בשוק.

הזמן הצפוי לפירעון
 כל אחת מההלוואות לפרויקטים

עד 36 חודשים

סכום ההשקעה
החל מ

₪ 100,000

מהות הקרן
מניפת השקעות
נדל"ן בישראל

זהו מוצר השקעה ייחודי, שמטרתו למקסם הזדמנויות עסקיות 
שהתהוו בשוק הנדלן בישראל, לטובת המשקיעים!

IL

*הסכם ההלוואה כפוף להיתר עסקה
** המידע המפורט במצגת זו אודות השקעות הקרן מתבסס על אפשרויות להשקעות עתידיות שהתממשותן אינה ודאית. תמהיל ההשקעות בקרן תלוי בהיקף הגיוס של הקרן 

ובסוג העסקאות בהן תשקיע הקרן.

2
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יתרונות הקרן

פיזור סיכונים 
סכום ההשקעה בקרן צפוי להיות מחולק בין פרויקטים שונים ויזמים שונים, על מנת 

לחזק את הבטחון בהשקעה.

השקעות בישראל
עסקאות במטבע מקומי: השקל מוכיח עצמו כמטבע חזק לאורך זמן. 

נגישות: בתנאי אי הוודאות המאפיינים את התקופה הנוכחית, קל יותר להתחקות אחר 
התקדמות פרויקט בישראל.

חכמת הניסיון
קרן מבית הגשמה, הנשענת על חכמת הנסיון שצברה הקבוצה במהלך 

10 שנות פעילותה, בניהול מאות השקעות בישראל ובעולם.

יובהר, כי היה ועם תום התקופה הקצובה בהסכם השותפות לביצוע השקעות הקופאנד, לא תעמוד השותפות באילו מההגבלות הנקובות בסעיף מדיניות ההשקעה שבהסכם השותפות, אזי תחשב מי מההגבלות 
בהן לא עמדה השותפות, כאילו לא היו קיימות כלל בעת חתימת המשקיעים על הסכם השותפות ולשותפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מי מטעמם לעניין זה. 
המידע המפורט במצגת זו מתבסס על תחזיות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת השותפות או השותף הכללי. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, 
בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות השותפות ו/או הפרויקט הספציפי וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים 
המשפיעים על פעילות השותפות ו/או הפרויקט הספציפי, ואשר אינם מצויים בשליטתה או בשליטת השותף הכללי. על כן, תוצאות הפרויקטים בהם תשקיע או תממן השותפות התשואות, היקף ההוצאות וההכנסות, 

הרווח ומשכם, אינם וודאים ונתונים לסיכונים שונים היכולים להשפיע עליהם ואף עלולים להגיע לכדי אובדן מלוא כספי ההשקעה.
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"כשאתה מצליח בנדל"ן, 10% מההצלחה שלך הם 
משום שאתה גאון, ו-90% מההצלחה שלך - הם משום 

שתפסת את ההזדמנות בזמן."

ג'ף גרין, יזם נדל"ן אמריקאי



9

סיכונים בקבלת היתרי הבניה קבלת היתר בניה, לרבות היקפו )מס' היחידות, שטחים וכו'( ולוחות הזמנים לקבלתו אינם וודאים, תלויים בגורמים שלישיים 

כגון העירייה או המועצה המקומית הרלוונטית, וועדות תכנון, ועל כן עשויים להיות שונים באופן מהותי מהתוכנית העסקית ומלוחות הזמנים הצפויים.

סיכוני ביצוע היות ובין ההשקעות בקרן עשויות להיות השקעות בפרויקטים של התחדשות עירונית )תמ"א 38/1( ישנה היתכנות לסיכונים הנובעים מאיתנות 

המבנים ואיכותם. העובדה כי פרויקטים מסוג זה מתבססים על הבניין הקיים אשר נבנה לפני שנים רבות, עלולה לגרום לעיכובי בנייה ועלויות נוספות.

סיכוני מימון במקרה שיידרש לפרויקט ספציפי מימון חיצוני, אזי למממן החיצוני תוקנה קדימות בהחזר הכספים מן הפרויקט על פני השותפות, וקדימות 

על פני השותפות במימוש הבטוחות הנוגעות לפרויקט. 

הן  ולכן  וביצוע הפרויקט  ניהול, תכנון  לצורך  פרויקט ספציפי( התאגדו  לצורך  )ככל שהתאגדו  הנובעים מהסביבה הכלכלית חברות הפרויקט  סיכונים 

חשופות להשפעת גורמים מקרו כלכליים, התלויים במדיניות הממשלה וגורמים לשינויים בענף הנדל"ן. כמו כן האטה כלכלית, שינוי בשעורי הריבית, צמצום 

בהיקפי אשראי וזמינות אשראי ממממנים חיצוניים לפרויקט, עלולים לפגוע בהתקדמות הפרויקט או בהשלמתו. 

סיכונים ענפיים השפעת שינוי במדיניות יבוא של עובדים זרים לענף עלולה לגרום לחוסר בעובדים מיומנים בענף הבניה. חוסר זה גורם בדרך כלל להארכת 

תקופת הביצוע של פרויקטים בתחום הנדל"ן, ולעלות מימון הפרויקט להיות גבוהה יותר.

סיכונים ביטחוניים ביצוע פרויקטים נדל"ניים מושפע מיידית מהרעה במצב הביטחוני בישראל, בפרט בגלל סוגיית כוח האדם. 

גילוי נאות ייתכן כי בעלי מניות המחזיקים בקרן הגשמה בע"מ יחזיקו בשליטה בפרויקטים )או בחלק מההחזקות בהם( להם תעניק הקרן מימון ועל כן 

עלול להיווצר ניגוד עניינים מכוח החזקות צולבות ביזם הפרויקט, בשותף הכללי ובחברות קשורות לשותף הכללי המעורבות בפרויקט וזכאיות לכספים 

ממנו. יחד עם זאת, אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של השותף הכללי לנהוג בסבירות ונאמנות המצופים משותף כללי סביר כדי לשמור על זכויותיה 

של השותפות וזכויותיהם של השותפים המוגבלים.

ככל  בישראל.  הנדל"ן  בשוק  גם  זאת  בכלל  עולם,  ברחבי  שונים  בשווקים  לטלטלה  להוביל  עלול  הקורונה  משבר  הקורונה  ממשבר  הנובעים  סיכונים 

שתתרחש, השפעת המשבר עשויה לבוא לידי ביטוי בחריגה מערכי התכנית העסקית הצפויים בפרויקטים.

חשיפה לגורמי סיכון

רשימת הסיכונים בעמוד זה הינה חלקית ולא ממצה והובאה לצורך הדוגמא בלבד. ייתכנו גורמי סיכון נוספים הרלוונטיים לכל השקעה.



10

הגשמה | כרטיס ביקור

ההגנות המפורטות לעיל, אינן ההגנות הניתנות בהשקעה ספציפית זו, אלא הגנות כלליות הנהוגות במרבית השקעות הגשמה

משרדים בישראל, 
באנגליה ובארה"ב

שנת הקמה

פרויקטים ברחבי העולם

הגנות, כגון: 
שעבוד זכויות בנכס  

זכות התערבות/השתלטות

2009

245

חברי Mועדון הMשקיעים
32,000
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הגשמה | איך זה עובד

התיאור להלן הינו תיאור כללי של תהליך ההשקעה, אך ייתכנו שינויים בין השקעה להשקעה

מחלקת קשרי המשקיעים מציגה 

למשקיעים את פרטי ההשקעה:

 יתרונות העסקה, מיקום, 
   תנאים

 מסלולי השקעה אפשריים

 שקיפות מלאה בכל הפרטים

משקיעים אסטרטגיים: 

יזמים/משקיעים גדולים בוחרים 

בהגשמה: מנרב, אלקו, שפיר, 

קיבוצים, משפחות אמידות

מחלקת בקרת ההשקעות מלווה 

את הפרויקט לכל אורך הדרך:

 אנליסטים מיומנים הנמצאים 
   בקשר ישיר עם היזם

 חברות מוניטורינג בלונדון 
    ובארה"ב בוחנות ומבקרות 
   את הפרויקטים עד לסיומם

 זיהוי עיכובים ואירועים בלתי 
   צפויים בזמן אמת

מחלקת פיתוח עסקי בוחנת את היזם 

והפרויקט המוצע:

 בחינת ניסיונו ורמת הידע המקצועי

 בדיקת הצלחתו בפרויקטים 
   קודמים שביצע

 ביקור במשרדי היזם ובפרויקט

 בחינת המבנה הארגוני של 
   חברת היזם

 הצגת היזם/הפרויקט ואישורם 
    ב"וועדת השקעות" בנוכחות 
    השותפים, מנהלי המחלקות 

   ודירקטור חיצוני

 ניהול מו"מ לסיכום התנאים 
   המסחריים 

מחלקת האנליזה עורכת בדיקת 

נאותות של היזם וההשקעה המוצעת:

 בדיקת היכולת הכלכלית של היזם

 בחינת התוכנית העסקית לרבות 
   מחירי מכירה ועלויות הפרויקט

 השוואה למחירים באזור

 מיקום הפרויקט

 הכרת הרגולציה לרבות היתרים 
   ומגבלות

 בחינת הסכם העקרונות )LOI( עם 
   הגוף המממן

 בחינת רגישות העסקה והיתכנותה

 זיהוי חוזקות וחולשות בעסקה

המחלקה המשפטית בוחנת את 

ההיבטים המשפטיים:

 הסכם הרכש

 הגנות ובטוחות

 הבשלת התנאים לקלוזינג

 גיבוש מבנה משפטי ומיסויי

 הסכם השותפות עם חברת היזם

 וידוא רישום הנכס על שם 
   חברת הנכס, בה מחזיקה   
   שותפות משקיעי הגשמה,  

   באמצעות תאגיד ביניים - כבטוחה

 במסלול המימון - וידוא רישום 
   שיעבוד על הזכויות הכלכליות  

   של תאגיד הביניים בנכס

בקרת השקעות הצגת העסקה
למשקיעים

בדיקת נאותות 
משפטית

בחינת העסקה בחינת היזם
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הבהרה: המצגת לעיל )"המצגת"( כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא נועדה למסירת מידע בלבד. המידע 

אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד. המידע במצגת אינו מתייחס 

לשיקולים או דרישות ספציפיים של משקיע פוטנציאלי כלשהו או להיבטים משפטיים, חשבונאיים, מיסויים, רגולטורים ואחרים הקשורים בהשקעה על ידי משקיע כאמור. בשום מקרה אין המצגת מהווה מתן ייעוץ או 

הדרכה כלשהם, ואינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס 

המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.

במצגת ישנו מידע הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הגשמה, השותפות או השותף הכללי. מידע זה אינו מהווה 

עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות 

השותף הכללי ו/או השותפות )הקרן( ו/או הפרויקט וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים עליהם, ואשר אינם מצויים בשליטתם. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקטים ו/או 

השותפות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במצגת זו, ואף להגיע לכדי איבוד מלוא כספי ההשקעה.

המידע במצגת כפוף לשינויים, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים, לרבות תנאי ההשקעה במלואם ו/או הסכם השותפות; מסמכים אשר הם, והם בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת החברה. ההשקעה 

בפרויקטים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד. הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק 

ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 )"חוק ניירות ערך"( הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים )כמפורט בסעיף 15 א(א))1( לחוק ניירות ערך ובתקנותיו )אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת 

פרסום תשקיף. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת כהצעה לציבור לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994. פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של 

משא ומתן פרטני אשר ינוהל על פי סדר פניית משקיעים לשותף הכללי )"הליך המשא ומתן"(. במסגרת הליך המשא ומתן, ייחשפו עד 35 משקיעים בהתאם לסעיף 15 א)א( )1( לחוק ניירות ערך ותקנותיו, לכלל המידע 

ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס, ורק 35 משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס ייקבעו 

מול 35 המשקיעים הסופיים )כמפורט בסעיף 15 א(א() 1( לחוק ניירות ערך ובתקנותיו( באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי.


