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 ן"הגדרת מטרות עסקיות ומדיניות נדל

 רכישה
נכס קבוע של 

 החברה 

 דרישת הון עצמי

 אפשרויות מימון

 שכירות או
 גמישות בהתחייבות

 אורך חוזה

 ערבויות

 התאמת המבנה

? 



 הגדרת צרכים פיזיים וטכניים

 .שטח המגרש1.

 .גודל המבנה2.

 .גובה המבנה3.

 (.'גז וכו, ביוב, חשמל)תשתיות 4.

 (.פריקה וטעינה)שטח תפעולי 5.

 .בקרת טמפרטורה6.

 (.'וכו, משרדים, מחסנים)שטחי עזר 7.

 .מפקח, מנהל פרויקט/מהנדס, מתכנן/אדריכל: יועצים8.



 לימוד השוק ובחינת אלטרנטיבות

 .נגישות ולוגיסטיקה1.

 .גיוס כוח אדם/ פריסת עובדים2.

 (.אזורי פיתוח)הטבות 3.

 .רכישה/ רמות מחירי שכירות4.

 (.התאמת מבנה קיים/ בניה ייעודית)ז לאכלוס "לו5.

 .עלויות מעבר6.

 



 סקר נכסים

 דוגמאות



 נכס בנוי באזור תעשייה בצפון הארץ. 1

א"תצ  

 נתונים כלליים

 (בחלק) 32-ו 30, 14חלקות , 18507 גוש :כתובת/ מיקום

 כרמיאל -תוואי מסילת עכו ,4כביש , 85כביש  :קרבה לצירים ראשיים

מתוכם  )בנוי  /שטח מגרש

 (:משרדים

 (משרדים לפי דרישה)ר "מ 12,000/ דונם 25

  +ר "מ 10,000: מבנים במפלס הקרקע 2 :חלוקה למפלסים/ שטח קומה

 ר"מ 2,000

 2,500KVA :חשמל כוח

 (4טופס ) 2018 ינואר :איכלוס משוער מועד

 כספיים נתונים

 ₪ 24.5 (ר"מ/ ₪)ד לחודש "שכ

 ₪ 294,000 (ר תעשייה"מ 12,000)ד חודשי "כ שכ"סה

 ₪ 4 :לתעשייה( חודש/ ר"מ) ארנונה

 ₪ 48,000 (:תעשייה 12,000)לחודש  כ ארנונה"סה

 ₪ 342,000 :שכירות וארנונה/ כ הוצאות לחודש"סה

 הערות

 .מבני תעשייה חדישים ברמת מעטפת•

 .מטרים 12-קומת קרקע בגובה של כ•

 .  משווי גובה גישה לפריקה וטעינה כולל•

 



 נכס בנוי באזור תעשייה בצפון הארץ. 2

א"תצ  

 נתונים כלליים

, 17466גוש ( + חלק) 1חלקה , 17465 גוש :כתובת/ מיקום

 (חלק) 11חלקה 

 77כביש , 75כביש , (גולני) צומת המוביל :קרבה לצירים ראשיים

מתוכם  )בנוי  /שטח מגרש

 (:משרדים

 (ר"מ 1,000)ר "מ 11,000 /דונם 24

ר "מ 1,000+ ר מפלס הקרקע "מ 10,000 :חלוקה למפלסים/ שטח קומה

 גלריית משרדים

 אמפר 1,600*  3 :חשמל כוח

 פינוי מידי :איכלוס משוער מועד

 כספיים נתונים

 ₪ 23 (ר"מ/ ₪)ד לחודש "שכ

 ₪ 253,000 (ר תעשייה"מ 12,000)ד חודשי "כ שכ"סה

 3₪ :לתעשייה( חודש/ ר"מ) ארנונה

 ₪ 26,000 (:תעשייה 12,000)לחודש  כ ארנונה"סה

 ₪ 290,191 :שכירות וארנונה/ כ הוצאות לחודש"סה

 הערות

 .מטרים 10-קומת קרקע בגובה של כ•

 .ר נוספים"מ 3,000-בניה ל היתר•

 (ר"מ 6,000-ר ו"מ 4,000)המבנה מחולק לשני אולמות ייצור מרכזיים •

חניון ומבנה  , שטח תפעולי גדול, עם שומר בכניסה, עם אספלט, המבנה מגודר•

 . מקורה נוסף קטן

 



 מגרש לבנייה ייעודית באזור תעשייה בצפון הארץ. 3

א"תצ  

 נתונים כלליים

 (101מגרש ) 44חלקה , 18507 גוש : גוש חלקה/ מיקום המגרש

 כרמיאל -תוואי מסילת עכו ,4כביש , 85כביש  :קרבה לצירים ראשיים

 דונם 30 :כ שטח מגרש לבנייה"סה

מתוכם  )כ זכויות בנייה "סה

 (:משרדים

 (לפי דרישה)ר "מ 15,000

 50% תכסית קרקע לבנייה

כשנה וחצי מיום חתימת ההסכם וקבלת תכניות  :איכלוס משוער מועד

 מפורטות

 כספיים נתונים

 ₪ 27 (מעטפת) ר"י מבוקש למד חודש"שכ

 ₪ 324,000 (ר תעשייה"מ 12,000)ד חודשי "כ שכ"סה

 ₪ 4 :לתעשייה( חודש/ ר"מ) ארנונה

 ₪ 48,000 (:תעשייה 12,000)לחודש  כ ארנונה"סה

 ₪ 372,000 :שכירות וארנונה/ כ הוצאות לחודש"סה

 הערות

 .הינה חברה ציבורית מוכרת עם ניסיון יזמי וביצוע רב שנים" וילאר"חברת •

 .קומת קרקע גבוהה לפי הצורך•

מגרשים סמוכים  " וילאר"ל. המגרש גדול)אופציה להתרחבות עתידית לפי הצורך •

 (.בבעלות

 



 מגרש לבנייה ייעודית באזור תעשייה בצפון הארץ. 4

א"תצ  

 נתונים כלליים

, 17465גוש +  (חלק) 137חלקה , 17464גוש  : גוש חלקה/ מיקום המגרש

 (חלק) 1חלקה 

 77כביש , 75כביש , (גולני) צומת המוביל :קרבה לצירים ראשיים

 (דונם 100-מתחם בשטח כ מתוך)דונם  20 :כ שטח מגרש לבנייה"סה

מתוכם  )כ זכויות בנייה "סה

 (:משרדים

 (לפי דרישה)ר בשתי קומות "מ 24,000

 60% תכסית קרקע לבנייה

כשנתיים מיום חתימת ההסכם וקבלת תכניות   :איכלוס משוער מועד

 מפורטות

 כספיים נתונים

 ₪ 25 (מעטפת) ר"י מבוקש למד חודש"שכ

 ₪ 300,000 (ר תעשייה"מ 12,000)ד חודשי "כ שכ"סה

 ₪ 3 :לתעשייה( חודש/ ר"מ) ארנונה

 ₪ 36,000 (:תעשייה 12,000)לחודש  כ ארנונה"סה

 ₪ 336,000 :שכירות וארנונה/ כ הוצאות לחודש"סה

 הערות

ר בנוי  "מ 10,000-כ) "ספאנדקס"מתחם תעשייתי אשר שימש בעברת את חברת •

 .(ומושכר והשאר מגרש פנוי

 .זולה במיוחד ארנונה•

 .והן מחיפה וכביש חוצה ישראל, גישה טובה הן ממרכז ומצפון הארץ•

 



 המועדףהאתר / בחירת הנכס

 בניין קיים

 צורך בהתאמות

 יותר וודאי –ז המעבר "לו

 ניתן לנצל הזדמנויות בשוק

 מחיר נקבע לפי השוק

 בניין חדש או

 מותאם לדייר

מותנה   –ז למעבר "לו
 באישורים ובבנייה

 עלויות גבוהות –חדש 

מחיר נקבע לפי ערך קרקע  
 עלות תכנון ובנייה+ 

? 



 המועדף וסגירת עסקההאתר / בחירת הנכס

 .זיהוי האלטרנטיבה המועדפת1.

 .מ עסקי"ניהול מו2.

 .רכישה/חתימה על חוזה שכירות3.

 .מפרט בנייה או שיפוץ4.



 חידוש חוזה/ הקמה/ ן בהעברה"שיקולי נדל –ל "מפעלים בחו

 .י קבלת נתוני שוק מגורם מוסמך"להיערך מראש לכל שינוי עיש •

 .להכיר את נהלי השוק המקומירצוי •

 .ל"ן כלכלית לגבי נכסים בחו"מומלץ לקבוע מדיניות נדל•

מומלץ שהחלטות עקרוניות יתקבלו על ידי ההנהלה הראשית ולא •

 .המקומית



 !מעבר


