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BNH בארה"בות נדל"ן השקע 

BNH  השקעות נדל"ן הנה מהחברות המנוסות, האמינות והוותיקות שזיהו את הזדמנויות הנדל"ן שנוצרו

עם  ניסיון  ובארה"בבישראל על סניפיה  8002בארה"ב ופועלת החל משנת  SUB PRIMEבעקבות משבר ה 

 תשואה למאות מלקוחותיה המרוצים.ערך ולהשיא ובשקיפות מלאה  רב ומוכח

הנרכשים ישירות מהבנק המעקל  יכותייםהחברה מתמחה בייעוץ, איתור וטיפול בנכסי נדל"ן א

, הנכסים עוברים תהליך של שיפוץ ולאחריו משווי השוק שלהםמשמעותית הנמוכים  אטרקטיביים מחיריםב

צפי ראלי לרווחי מתשלומי שכר הדירה יחד עם  00%ותשואות של למעלה מ   מזומנים חיוביוכים לתזרים ז

 .שווי הנכסעליית המשך הון מ

ריס, העומד בראש החברה, הנו תושב קליבלד שהוריו ומשפחתו נולדו וגדלו בקליבלנד ויחד עם המר ישראל 

ענפה בענף הנדל"ן המקומי אשר מקנים לנו רשת קשרים המקצועי שלנו צבר מומחיות רבה ו הצוות המקומי

ים המוצעים מעיקול על ידי נכסוהשגת ה ניתוחי כדאיותיתרון מובהק באיתור הזדמנויות נדל"ן מקומיות, 

 הבנק, או באפשרויות רכישה אחרות במחירים ובתנאים האטרקטיביים ביותר!

 קליבלנד אוהיו ארה"ב.-ילנד האייטס שבמטרוהיירושלים וב 82סניפי החברה ממוקמים ברחוב גבעת שאול 

 

 למה קליבלנד?

סוקרת חלק מהגורמים השותפים להצלחתה המרשימה של העיר     YAHOOכתבה שהתפרסמה באתר 

  :, להלן חלק מהדוגמאות המתוארותקליבלנד

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מרכזי רפואה ומחקר מהמובילים בעולם

מהמתקדמות ומחקר ו קליבלנד הינה עיר מרכזית בכל מה שנוגע לרפואה

והמפורסמות בעולם, פרוזדור הרפואה מתחיל ממרכז העיר ועד כיכר 

האוניברסיטה, ומכיל מרפאות מתקדמות, מרכזי מחקר של קליבלנד 

 קליניק הנחשבת ויוניברסיטי הוספיטל,

המרכזים המובילים בארה"ב ואחד  4 –הוא אחד מ  קליבלנד קליניק

 0,800,000ביקרו בו  8002מהמרכזים הרפואיים הגדולים בעולם! בשנת 

 באמריקה בטיפולי לב.  0פציינטים. קליבלנד קליניק מדורגת כמספר 

מרכז רפואי ליבלנד גדלים ומתפתחים וכוללים את מרכזי הרפואה בק

מרכז ו לואיס סטוקס קליבלנד, מרכז זיידמן לחקר הסרטן החדש והמפואר

צפוי להסתיים בקיץ חדש ומפואר הנמצא בתהליכי בנייה וכנסים רפואיים 

8000. 

מספק תחבורה נוחה ו קו תחבורה מתקדמת עובר לאורך כל איזור הרפואה

 וירוקה בעיר.

 

http://voices.yahoo.com/the-return-comeback-city-11048888.html?cat=7
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Clinic
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Clinic
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 בידור ותרבות ימרכז

ההיסטורי  Higbee”” , הקזינו ממוקם בבניין 8008" פתח את שיעריו לקהל הרחב במאי Horseshoeקזינו "

מליון מבקרים בשנה דבר המבטיח משיכת  2אשר נמצא בכיכר המרכזית בלב ליבה של העיר, המקום מונה כ 

 מבקרים רבים לקליבלנד.

 

מליון $ כאשר מתחם הקזינו יורחב  400ניפתח לציבור הרחב בהשקעה בסך  זהו שלב ראשון אשר כבר

וישלם בשנים הקרובות בהשקעות של כמליארד $ נוספים . מתחם הקזינו יחליף את הנמל באזור בליויים 

  לנאות אשר מביאים וימשיכו להביא תנופה ברוכה לעיר קליבלנד .ומ

 

 

 

 

 

 

קניות ה"בית הבלוז", מרכזי קליבלנד מפורסמת בזכות 

ומסעדת לולה המפורסמת של שף הברזל מיכאל סימונס. 

עם שפע של אוכל טוב וקניות בלב העיר קליבלנד דבר 

 המקנה מרכז בידור לכולם

הרוק אנד רול נולד בעיר וליבו עדיין פועם. מוזיאון היכל 

התהילה של הרוק אנד רול, בית הבלוז ועוד רבים וטובים 

 המוזיקה. בהיסטורייתאת העיר להיכל חשוב  מה שהופך

http://www.horseshoecleveland.com/casinos/horseshoe-cleveland/hotel-casino/property-home.shtml?
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 מרכז תרבות ואומנות

קומפלקס התיאטרון השני בגודלו בארה"ב אחרי ברודווי שבניו יורק ממוקם 

בקליבלנד, כולל תיאטרון ציבורי, תיאטרון הקפיטול, הפילהרמונית של 

 גרמופון.קליבלנד אשר מדורגת בעשיריה הראשונה בעולם על ידי מגזין 

מוזיאון לאמנות עכשווית, מוזיאון המדע, ה המוזיאונים בעיר כוללים את:

יאון קרופורד, מוזיאון הילדים, זמו,המוזיאון להיסטורית טבע, סטן יואיט הול

 ועוד רבים

 

 

 מליון דולר 000ינוך: ח

מליון דולרים הושקע במרכז החדש של "סטייט יוניברסיטי"  000סכום של 

המרכז ישלב השכלה ואומנות עם אוניברסיטת "קייס   שיושלם בקרוב.

 ווסטרן" וכלול מרכז כנסים ענק ומגורי סטודנטים

 

 דיור: מיליארד וחצי דולר

הפרוייקט החדש והמפואר בגדה המזרחית יכלול: בנייני משרדים, 

 חדרי אירוח מפוארים ומאובזרים, מסעדות, מרכזי 050מלון הכולל 

מ"ר לאורך הנהר שתשולב עם שטחי צמחיה  060בידור, טיילת של 

הירוקות  בניין המגורים בגדה המזרחית יהיה אחד השכונות רבים.

 .הראשונות בארה"ב

השכונה תוקם ממול לאקוורים שזכה להרבה שבחים מאז שנפתח 

בינואר האחרון, אם חשקה נפשכם לקצת מרחבים תמיד תוכלו 

האיים באגם אירי , או לחילופין להנות להפליג בסירות לעבר 

 בפארק הלאומי של מחוז קיהוגה

 
 2102נובמבר ומגמת הצמיחה ממשיכה  6.5%עם אחוז אבטלה נמוך בשיעור  העיר קליבלנד

http://www.smartmoney.com/spend/real-estate/5-housing-markets-not-sinking-too-much-1328037931332/
http://www.smartmoney.com/spend/real-estate/5-housing-markets-not-sinking-too-much-1328037931332/
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 לקוחותינו מתרשמים ומספרים..

 ציטוט ממכתב לקוח על רשמיו בקליבלנד אוהיו . לאחר שבחן חברות רבות וערים בכל רחבי ארה"ב .

בין כל המפגשים, נפגשנו עם חברה ישראלית שדרך העבודה שלה הייתה שונה, היא הציעה את שרותיה בלווי "

ו נכס שעוקל ע"י הבנקים, יגישו את ההצעה בשמנו, יוציאו מכרז בין תהליך הרכישה וההשבחה. הם יאתרו לנ

 קבלנים מקומיים, יפקחו על הליך הבניה, בסוף ימצאו דייר ויעבירו לחברת ניהול

אהבתי את הגישה שהכל גלוי וחשוף והחברה לוקחת רק עמלות דמי ניהול, אני שותף בהחלטה היכן  מההתחלה

 " .מלאה מול הבנק ואני חלק מהתהליך מה שבעצם נותן לי שליטהלרכוש, אני שותף במהלך הקניה 

חזרנו לארץ והבנו שאנו חייבים לשנות את הדיסק ממה שניסו למכור לנו בארץ. התחלנו להתמקד בפרברים של "

שנים(,  2-5ערים שאחוז האבטלה בהן הוא נמוך. חיפשנו גם אזורים שאליהם מגיעים אנשים לתקופה בינוניות )

חיפשנו מקומות שיש בהן מוסד חינוכי או תעסוקתי שמביא אליו משפחות, כמו בתי   בל שוכרים לטווח ארוך.כך נק

ספר, אוניברסיטאות, מרכזים רפואיים וכדומה. 

לאחר שהחלטנו מה אנחנו מחפשים, ראינו שרק 

עיר אחת מכל מה שהחברות ישראליות מציעות 

בתחילת קליבלנד, אוהיו.  -לנו עומדת בקריטריונים 

פברואר נסעתי לקליבלנד. כבר בחברת השכרת 

הרכב, פגשתי את קווין, סטודנט צעיר ונחמד שהיה 

 WHYהראשון מני רבים לענות לי לשאלה "

CLEVELAND" במשך יומיים שאלתי את השאלה .

הזאת עשרות פעמים, מקווין בחברת ההשכרה, 

)ואם אתם לא יודעים מה  TARGET לקופאית ב

ל תקנו בית בארה"ב(, למלצרים , אTARGET זה

במסעדות ולכל אדם שנתקלתי בו... לכולם הייתה 

תשובה אחת "זה מקום טוב ומתפתח". כולם ללא 

יוצא דופן, דיברו על ההתפתחות של העיר, על 

ההשקעות ועל התנופה שהעיר נמצאת בה. המידע 

הזה נתן לי רוח גבית לביקור. דבר נוסף שהופך את 

, שהוא אחד מבתי החולים המובילים Cleveland Clinicקעה אטרקטיבי, הוא בית החולים קליבלנד למקום הש

, ובשאר התחומים הוא ומדורג במקום הראשון בתחומי הקרדיולוגיה ובניתוחי לב, נפרולוגיה ואורולוגיה בארה"ב

. כמו כן, קיים Clinical Trials, הוא גם אחד המרכזים הגדלוים בעולם לCleveland Clinic תמיד בשלישיה הראשונה.

 0111. כל המרכזים הללו מביאים למעלה מUniversity Hospitals בקליבלנד עוד מרכז רפואי מהחשובים בארה"ב

משפחות בשנה לאזור, משפחות שמגיעות מכל העולם וצריכות בתים טובים ואכותיים, מה שמייצר שוק השכרה 

 פורה מאוד ויותר מכך קהל שוכרים אכותי מאוד

http://health.usnews.com/best-hospitals/rankings
http://www.uhhospitals.org/about/awards-and-recognition/2012-awards/us-news-and-world-reports-best-hospitals-2012#prettyPhoto
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 בית לדוגמא -קצת על העסקאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור 

 העיסקה

מפת 

ן "הנדל

בסביבת 

 הנכס

הערכת 

שמאי 

 רשמית

 תחזית ומגמות השוק
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BNH השקעות נדל"ן 

02-633-4999 

.comUSA-Nadlanwww. 

 

  

USA 

  

Office:      440-683.1263 

Office:      440-683.1265 

195 Alpha Park Dr, Highland Heights Ohio 44143 

  

 

ISRAEL 

  

Office:       02-633.4999 

Fax:           02-633.5645 

27 Givat Shaul Jerusalem 95477 ISRAEL 

 

 

http://www.nadlan-usa.com/
http://www.nadlan-usa.com/

