
מצגת משקיעים
גאורגיהטביליסי 



?מי אנחנו

השבחה וניהול נכסים בטביליסי, ן אשר מתמחה באיתור"חברת השקעות נדל  .

 נכסים אשר מנוהלים על ידנו בלב אזורי הביקוש לתיירות 60פורטפוליו הנכסים שלנו מונה
.בטביליסי

ויזמות( בנישת השכרה לטווח קצר)ן מניב "ההתמחות שלנו הינה נדל  .

אנשי תחזוקה וניקיון16-אנשי מטה ושטח ו15ישנם , במשרדנו בטביליסי.

אנשי צוות3ישנם , במשרדנו בישראל.

למריןנשוי באושר . ן"שנים בענף הנדל5-כ, ד יוני לוי"עו .

צוות המשרד בטביליסי: בתמונה



?מי זו גאורגיה
בעלת מסורת ותרבות עתיקות, דמוקרטית-גאורגיה היא מדינת לאום ליברל.

 היחידה בכל האזורהאמיתיתהדמוקרטיה  .

איש1,171,200ומספר תושביה הוא , ר"קמ350מתפרשת על , בירת גאורגיה, טביליסי  ,
.  מכלל אוכלוסיית המדינה20%-המהווים כ

על פי נתוני הבנק העולמי:*

לפני מדינות כמו  )עסקים קלות עשיית במדד בעולם9-מקום הגאורגיה ממוקמת ב1.
...(.גרמניה ושווייץ

.בהגנה על משקיעים קטניםבעולם2-מקום הגאורגיה ממוקמת ב2.

.ברישום נכסיםבעולם4-מקום הגאורגיה ממוקמת ב3.

.באכיפת חוזיםבעולם7-מקום הגאורגיה ממוקמת ב4.

 2016בין השנים . שנים האחרונות בהשקעות שבוצעו במדינה11-ב63%גידול של ישנו-
נתון שמצביע על  . בהיקף ההשקעות הזרות במדינה17.2%צמיחה של נרשמה 2017

.  מידת האמון הרב שהמשקיעים הזרים נותנים במדינה ובכלכלה המקומית

 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגאורגיה, 2012בשנת .

*http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/georgia



אחוז הפשיעה
בהתאם למדדNUMBEO בעולם במדד הפשיעה 17-גיאורגיה ממוקמת במקום ה, הבינלאומי

(*.    Crime Index Rate)העולמי 

צרפת, ב"לפני מדינות כמו ארה)76-גאורגיה ממוקמת במקום ה, בשיעור מקרי הרצח במדינה  ,
(**.שוויץ, קנדה

ארגון, כמו כןNUMBEO   ערך סקר בין תיירים שביקרו במדינה ביחס לשיעור הפשיעה ותחושת
:***הביטחון ואלו הם תוצאותיו

* https://www.numbeo.com/crime/rankings_current.jsp

** 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homici

de_rate

*** https://www.numbeo.com/crime/in/Tbilisi



אזור מיקוד–מפת גאורגיה 

התמקדות בלב האזור התיירותי בלבד מאפשרת התמקצעות ומומחיות רבה שמגדילה 
.  את הסיכויים לאתר את הנכסים הטובים ביותר להשקעה



הכלכלה בגאורגיה



הכנסה למשק בית בחלוקה לשנים

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

!300%-ההכנסה למשק בית גדלה ביותר מ2016–2005ניתן לראות שבין השנים 



עיר לעומת כפר–הכנסה חודשית למשק בית 

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

והןהעירבאזוריהןשנרשמהביתלמשקהחודשיתבהכנסהעליהלראותניתן
.גאורגיהחלקיכללאורךורוחביתאמיתיתהיאשהצמיחהכך,הכפרבאזורי



שיעורי אבטלה בחלוקה לשנים

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

.  2009בשיעורי האבטלה החל משנת 5%-ניתן לראות ירדה של מעל ל



מספר המועסקים במגזר העסקי

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

בשיעור המועסקים במגזר העסקי החל משנת  190%-ניתן לראות עליה של יותר מ
2008  .



מספר סטודנטים בחלוקה למוסדות פרטיים  
וציבוריים

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

חשיפה לאינטרנט ולהשכלה מערבית פותחת בפני הדור הצעיר  ? למה זה חשוב
רמת  , מרחב אישי, תרבות צריכה: לדוגמא, צוהר לעולם של אפשרויות ואיכות חיים

.ב"חיים וכיו



ג"תל

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

.2017-ל2010כמעט שהוכפל בין השנים ג"התלניתן לראות ששיעור 



ג"תמ

*http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=212&lang=eng

.2017-ל2010כמעט שהוכפל בין השנים ג"התמניתן לראות ששיעור , ג"התלכמו 



תוצר-שיעור חוב 

*https://mof.ge/en/4409

-היחס חוב2017ובשנת 63%-תוצר עמד על שיעור של כ–יחס חוב , 2003בשנת 
.  בלבד44.6%-תוצר עמד על כ



התיירות בגאורגיה



נתוני תיירות נכנסת

 2017–2011כמה תיירים נכנסו לגאורגיה בכל שנה בין השנים?

 תיירים3,115,527–2011שנת.

 [.בתיירות הנכנסת לגאורגיה35%גידול של ]תיירים 4,741,346–2012שנת

 [.בתיירות הנכנסת לגאורגיה18%גידול של ]תיירים 5,734,898–2013שנת

 [.בתיירות הנכנסת לגאורגיה13%גידול של ]תיירים 5,888,709–2014שנת

 [.בתיירות הנכנסת לגאורגיה13%גידול של ]תיירים 6,305,635–2015שנת

 [.בתיירות הנכנסת לגאורגיה13%גידול של ]תיירים 6,719,975–2016שנת

 [.בתיירות הנכנסת לגאורגיה15%גידול של ]תיירים 7,902,509–2017שנת

2017–2011בתיירות הנכנסת בין השנים 18%גידול ממוצע של 

https://gnta.ge/statistics*



העיר העתיקה בטביליסי–אזור המיקוד 



היצע דירות מוגבל–מבנים לשימור 
 העיר העתיקה בטביליסי הינה העיר העתיקה ביותר בדרום הקווקז ומציגה תרבות ועושר

לספירה ודרכה ניתן ללמוד על התקופות השונות בהיסטוריה  5-היסטורי החל מהמאה ה
.  האירופאית

טביליסי נמצאת בתנופת בנייה והתחדשות עירונית מאסיבית בכל חלקי העיר, מנגד.

100היא נכנסה לרשימת , משכך ומאחר ולעיר העתיקה בטביליסי ערך אדריכלי ועירוני רב
*.האתרים בעלי הסיכון הגבוה הגדול ביותר להכחדה בעולם

  בנוסף העיר העתיקה בטביליסי נכנסה לרשימת אתרי המורשת העולמית של ארגון
*.1999ו בחודש דצמבר "אונסק

העיר העתיקהאיזורתכנית שימור מבנים מאסיבית חלה על : המשמעות  .

 חוקק בגאורגיה החוק08/05/2017בתאריך" :Law of Georgia on Cultural 
Heritage "  שמהווה את הבסיס לתכנית השימור הרחבה שנעשית כיום בעיר העתיקה

.בטביליסי

הבנייה באזור העיר העתיקה מוגבלת מאוד וכפופה לרגולציה כבדה, כיום.

היצע הדירות באזור העיר העתיקה  : המשמעות
מוגבל מאוד וגדל  [ לב מרכז התיירות בטביליסי]

.בקצב איטי

*http://www.worldmonuments.org



ן"שילוב של תיירות ונדל-סיכום ביניים 

 מחיר עולה–חוק בסיסי בכלכלה קובע שהביקוש עולה על היצע!

בכל שנה במספר התיירים הנכנסים לגאורגיה18%-ישנה גדילה של כ .

  תכנית השימור הנרחבת שנהוגה בעיר העתיקה מגבילה את היצע הדירות הכללי באזורי
. התיירות בעיר

הכלכלה מתפתחת וגדלה באופן עקבי מזה עשור  .

הזדמנות היסטורית להשקעה במחירים נמוכים.



ן בגאורגיה"מיסוי עסקת נדל



ן בגאורגיה"מיסוי עסקת נדל

מיסוי עסקת מקרקעין:

 בגאורגיה אין מס רכישה–מס רכישה  .

 החוק הגאורגי קובע פטור ממס שבח במקרה , יחד עם זאת. 5%מס השבח בגאורגיה הינו –מס שבח
של מכירה דירה אשר הוחזקה בידי המוכר במשך שנתיים לפני המכירה ובתנאי שלא נמכרו נכסים  

.  אחרים באותה שנה

 5%מיסוי ההכנסה מדמי שכירות הוא בשיעור של –מס על דמי שכירות .

 20%שיעור מס ההכנסה בגאורגיה עומד על –מס הכנסה .

 משתנה בהתאם להכנסה  . למעט קרקע, מוטל על פי שווי השוק של הנכסים. מס מקומי–מס רכוש
השיעור המדויק נקבע על פי החלטת השלטון המקומי בו ממוקם הנכס אך בכל  . המשפחתית השנתית

.  משווי הנכס1%מקרה שיעור המס אינו עולה על 



חובת המס בישראל

מיסוי ההכנסה מדמי שכירות:

שני מסלולים למיסוי:

וזאת  . כמו הכנסה בישראל-לפקודת מס הכנסה ( א)121מיסוי רגיל בשיעור מס שולי בהתאם לסעיף 1.
,  משכנתאריבית , ביטוח, נסיעות, פחת: למשל)השכרת הדירה לתפעול הנכס בגין לאחר קיזוז הוצאות 

(.ככל ששולם)ל "לקבל במסלול זה גם זיכוי על מס ששולם בחוניתן (. 'תיקונים וכד

לזיכוי או לפטור מההכנסה או  , וכן לא תהיה זכאות לקיזוז. על כל ההכנסות ברוטו בניכוי פחת215%.
.מהמס החל עליה

ל"זיכוי תשלום מס בחו. 20%שיעור המס הינו –ל "מיסוי רווח ההון במכירת הנכס בחו :
ההכנסה חייבת במס  , הנישום תושב ישראל)שבהתקיימםפקודת מס הכנסה קובעת תנאים 

ניתן ( כנגד מס שנקבע על ידי מדינה זרהיינתן ההכנסה הופקה מחוץ לישראל והזיכוי , בישראל
.  ל"זיכוי בגין תשלום המס שבוצע בחו



?מהן הבטוחות שלי

 מאפשרת לצמצם סיכונים באמצעות בדיקות מקיפות שנעשות על ידי מומחים  –בדיקת נאותות
.  בתחומם

 הפקדת כסף בחשבון נאמנות ישראל ושחרורו רק –הפקדת כסף בחשבון נאמנות ישראלי
בסדר וניתן להשלים את העסקה שהכללאחר שבוצעו כל הבדיקות ורק לאחר שניתן אור ירוק 

. ברישום הנכס על שם המשקיע

 הערה במרשם המקרקעין תבטיח שהמוכר לא יוכל למכור את  –רישום הערה לטובת הקונה
. 'הנכס לצד ג

ישנם עוד מנגנוני בטוחות שונים אשר נבנים באופן מדויק לכל עסקה בנפרד  .



?איך הופכים עופרת לזהב



אחרי/ תמונות לפני 

אחרי-עיצוב חלל מגורים לפני-עיצוב חלל מגורים 

והכל בתקציב מינימלי 
...אך עם הרבה יצירתיות



אחרי/ תמונות לפני 
שיפוץ מהיסוד



עסקה לדוגמא



Lado-הנכס ב Meskhishvili Turn3

תיאור הנכס

 ר מרפסת"מ14-ר ו"מ84דירה בעלת  .

2חדרי שינה

 פעילה באתרAIRBNB 2017החל מחודש יוני

[. $521,080₪, 142,800כ "סה]$ 1700–ר "עלות למ

88 $עלות ללילה.

85%אחוז תפוסה בממוצע  .

[.  94,860₪]$ 26,350: הכנסה שנתית ברוטו

30%דמי ניהול.

AIRBNBhttps://www.airbnb.com/rooms/24004959:-קישור לנכס ב



קצת תמונות





?מה אומרים על הדירות שלנו



קצת מספרים

אפר-18 מאי-18 יונ-18 יול-18

ימי תפוסה חודשית 25 28 27 25

אחוז תפוסה חודשי 83% 90% 90% 81%

הכנסה חודשית נטו 1426 1858 2193 1892

הכנסה ללילה נטו 57           66           81           76           

הכנסה ללילה ברוטו 71           83           102        95           

2018עונת תיירות –נתוני אמת –הכנסה ושיעורי תפוסה 

אוג-18 ספט-18 אוק-18 נוב-18 דצמ-18 ינו-19 פבר-19 מרץ-19 אפר-19 מאי-19 יונ-19 יול-19

ימי תפוסה חודשית 26           26           26           26           26           26           24           26           26           26           26           26           

אחוז תפוסה חודשי 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

הכנסה חודשית נטו 1,632     1,632     1,686     1,632     1,686     1,686     1,523     1,686     1,632     1,686     1,632     1,686     

הכנסה ללילה נטו 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

הכנסה ללילה ברוטו 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2018/9תיירות המשך עונת –תחזית –הכנסה ושיעורי תפוסה 



תחשיב כלכלי
Apartment Price 109,200.00

Full Turnkey Furnishings 33,600.00
Registration Fee 20.00

Total 142,820.00

Total Days Occupancy Rented Days Rate $ Revenue

Income 365 85% 310.25 88 27302

Total 27302

Utilities @ $32 per month (384.00)
Internet/Cable TV @ 
$13.60/month (163.20)

5% Tax on Rentals (1,365.10)
30% Rental Management 
Fee (8,190.60)

Total Annual Expenses (10,102.90)

Net Revenue 17,199.10

Net Yield 12.04%



תהליך רכישת הנכס

הכרות

;הבנת צרכי הלקוח ומטרותיו ;תיאום ציפיות•

;הצגת גאורגיה כיעד להשקעה•

;הצגת נכסים פוטנציאליים להשקעה•

איתור  
ורכישה

;איתור הנכס המתאים להשקעה•

;שיווקית, הנדסאית, משפטית: בדיקת נאותות•

;העברת הכספים לחשבון נאמנות ישראל וחתימה על הסכם מכר והעברת בעלות בלשכת רישום המקרקעין•

שיפוץ ועיצוב

;בהתאם לדרישות ותקציב הלקוח[ ככל ונדרש]בניית תכנית אדריכלית לשיפוץ •

;בניית תכנית עיצוב ואישורה מול הלקוח•

;ליווי ופיקוח בהליך השיפוץ והעיצוב על ידינו•

שיווק

;הכנת הנכס לשכירות•

;צילום מקצועי של הנכס•

;העלאת הנכס לאתרים המובילים•

ניהול הנכס

;ניהול הזמנות ושירות לקוחות•

;ניקיון וכביסה, תחזוקה•

;אופטימיזציה עבור מחיר המבוקש ללילה בהתאם לאלגוריתם שפיתחה החברה•

מימוש  
ההשקעה

;איתור רוכש•

;מ והשלמת העסקה"ניהול מו•

;איתור נכס להשקעה נוסף , בתקווה•



השירותים שלנו

איתור ובדיקת הנכס והתאמתו לצרכי הלקוח ולמטרותיו;

ליווי משפטי בכל הליך בדיקת הנאותות ורכישת הנכס;

פיקוח בהליך השיפוץ והכנת הנכס להשכרה.

ב"התקנתו וכיו, הזמנתו, רכישת הריהוט, פיקוח וליווי בהליך עיצוב הדירה.

שיווק הנכס בפלטפורמות השונות כדוגמת :AIRBNB, BOOKING.COM, EXPEDIAב"וכיו.

ליווי משפטי וחשבונאי.*

עבודה מול רשויות

ב"כביסה וכיו, ניקיון, תחזוקה, שירות לקוחות, הזמנות: לרבות, ניהול הנכס  .

מימוש ההשקעה



פרטים נוספים

ד יוני לוי"עו

972-54-7443345: טלפון+

כתובת אימייל :yoni8levy@gmail.com

4659821, הרצליה, 24ציפורי : כתובת  .

mailto:yoni8levy@gmail.com

