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”המעז - מנצח!”
SAS סר דייויד סטרלינג - מקים יחידת הקומנדו הבריטית
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” טו דבל שוטס אקסטרה הוט קפוצינו ,נו קרים,
מדיום סייז פליז “ הכרזתי לתוך החורים שבעמוד
ההזמנות בכניסה לשביל המכוניות בסטאר
באקס ובעברית קפה הפוך חזק חם ובלי קצפת. 
התקדמתי לאיטי לחלון ההגשה אספתי את
הקפה שכבר חיכה לי ויצאתי לעוד יום שגרתי
בדרך לנכס שהיה לקראת סיומו של שיפוץ …
בקושי הספקתי להגיע אל הירידה לכביש המהיר

והטלפון מצלצל

”איפה אתה תגיע יש בעיה“ זה היה באני
השיפוצניק

 - ”מה הבעיה ?“  

- ”תגיע אני רוצה שתראה לפני שאני ממשיך את
העבודה יש בעיה עם החשמל“,

- ”מה הבעיה“ אני שואל

 -”צריך להחליף את כל החוטי חשמל“ 

-”מה להחליף ?  לפני יומיים החשמלאי החליף
את כל החיווט וגם שם לוח חשמל חדש“

- תגיע אני לא עובד עד שאתה לא בא“
www.yalaland.com



האצתי את הרכב עד למקסימום של 95 מייל
לשעה בתקווה שאף שוטר לא יעצור אותי

המהירות המקסימלית היא 65 מייל לשעה אבל
כשאתה נוסע על כביש 95 אתה תמיד יכול
להגיד לשוטר במבטא ישראלי ובאנגלית עילגת
שהשלטים מראים 95 (כאילו לא ידעת שהכוונה

למספר הכביש).

זה עבד לחבר שלי אז למה שלא יעבוד גם לי ?
לאחר כחצי שעה הגעתי לנכס , ובאני היה אמור

להרכיב את מוצרי החשמל

www.yalaland.com
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- ”תראה הוא מראה לי החוטי חשמל דקים מידי
והעומס של החשמל ישרוף אותם ”

- ” אתה בטוח ”

- ”כן, אני בטוח ”
אני מתקשר לאוסקר - חשמלאי מוסמך שלא
היה יכול לקבל את העבודה כשהתחלנו את

השיפוץ 
” תגיע הכי דחוף שאתה יכול אני אומר לו ” 

-” אני אוכל להגיע רק בערב ”

” החוטים לא מתאימים“ פוסק אוסקר
 ”וגם לוח החשמל קטן ולא עומד בתקן, צריך

להחליף“ הוא מוסיף

וכאילו כל זה לא מספיק ”אני חייב גם להוציא
פרמיט (רשיון) וצריך לפתוח את הקירות ולהזמין

פקח שיראו שיש חיווט נכון“

” באני אני צריך שתפתח את הקירות“ 
- זה יעלה לך כסף נוסף וגם הסגירה והצבע
וההרחבה של הקיר להכנסת ארון חשמל גדול

יותר“
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כמו שאתם כבר מבינים הפרוייקט הלך לאחור,
מועד הסיום התרחק, ההוצאות גדלו ועוד כמה
הפתעות בדרך ועוד כמה הוצאות לא מתוכננות -
טיפול טרמיטים רגע לפני שהקונה מבטל את
החוזה (מזל שתוכנית העבודה כוללת בלת“מים)
והפרוייקט הסתיים ונמכר ברווח .(לא לפי התכנון

אבל עדיין ברווח)

אם הסיפור הזה נשמע לכם מוכר? ואתם
רוצים השקעות נדל“ן בלי כל כאבי הראש , בלי
בלגן, בלי מתח ואתם רוצים להפטר מכל זה , אז 
זה בדיוק הספר בשבילכם - איך התחלתי
להשקיע בקרקעות ולהנות מרווחים בלי כל
הריצות הדאגות וכאבי הראש ואיך גם אתם
יכולים לעשות בדיוק את אותו הדבר ולשפר את

איכות החיים שלכם ושל משפחתכם.



תהליך ארוך עברתי עד שגיליתי את הקסם
בהשקעה של רכישת קרקעות במדינת פלורידה.
היה זה תהליך של למידה, התנסות, כשלונות
והצלחות, כאשר במשך השנים פיתחתי את

הגישה הנכונה שתוביל להצלחה.
 

את דרכי בענף הנדל“ן התחלתי כילד סקרן. אבי
ז“ל שהיה מבוגר ממני ב-44 שנים החל עם
שותפיו בתהליכים של סגירת מפעל השיש שלהם
ובישיבה שנקלעתי אליה החלו לדבר עם קבלן
על עיסקת קומבינציה (ככה קראו לזה) לבנייה
של בניין משרדים על השטח שבו עמד חלק
מהמפעל. אחרי כמה שנים (בארץ התהליך לוקח
זמן די ארוך) וכשהבניין עמד מוכן להשכרה,
הצטרפתי לישיבה שבה הגיעו להסכמים עם
חברת הניהול והאחזקה של הבניין. אז למדתי

להכיר את נושא האחזקה. 

אודות המחבר
(קצת עליי)
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בהמשך ליוויתי את אבי בבחירת השוכרים
ולמדתי על תיווך, על בחירת שוכר, על ביטחונות
ולצערי או לשמחתי, בהמשך למדתי על פינוי
שוכרים שאינם משלמים, ועל ביטחונות שלא
שווים את הנייר שעליהם נכתבו. – כן, כן,
הטעויות והשגיאות בניהול הנכסים היו השיעורים
הכי יקרים בחיי, אבל גם הכי חשובים והכי

מלמדים.
בגיל 27 כבר ניהלתי את כל העסקאות בעצמי,
ומספר שנים לאחר מכן, אבי נפטר. אני המשכתי

בדרכו.
במהלך השנים עסקתי בתחומים נוספים ורכשתי
השכלה בביטוח, בפיננסים, בשוק ההון, בתיירות,
בעיצוב אתרי אינטרנט ובשיווק. אבל את עולם

הנדל“ן מעולם לא עזבתי.
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השבחתי נכסים בארץ ובארה“ב (פלורידה)
שאליה גם עברתי להתגורר. היום אני כבר בעל,
אבא וסבא. אחרי שראיתי אין ספור סיפורי
כישלונות של משקיעים רבים, החלטתי שהגיע
הזמן לשתף מניסיוני ולהראות שיש דרך אחרת.
שיש אפשרות לבצע עסקאות בדרך הנכונה וללא
הפסדים כספיים (ידועים מראש למי שלומד). אני

כאן כדי לסייע לך בהשקעה הבאה שלך!

שלך יוסי בית יוסף
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הקדמה או למי מיועד הספר ?

 

מדריך זה מהווה כלי עזר למשקיעים מתחילים,
המעוניינים להכיר את נושא ההשקעה

בקרקעות ולמשקיעי נדל“ן, המעוניינים להיחשף
לאפשרות של השקעה בקרקעות.

 
המדריך כולל סקירה קצרה על ענף הקרקעות

ועל חלק מהחוקים במדינת פלורידה. 
אראה לך מה צריך לבדוק בעת רכישת קרקע,

ואיך מתבצעת הרכישה בפועל, מבחינה חוקית.
 

אלמד אותך איך להימנע מטעויות ואיך להיזהר
בעסקאות בקרקעות, וכמובן עוד מספר טיפים

שיסייעו לך בכל ההשקעות בנדל“ן.
 

אם ברצונך ללמוד את הנושא לעומק ולעסוק בו
יום-יום – אני ממליץ לך בחום להירשם להדרכה

המקיפה שלנו באתר 
www.thefastlandflipper.com/hebrew 

 
קריאה נעימה והצלחה בכל מעשי ידך

 
יוסי בית יוסף

THE FAST LAND FLIPPER
www.yalaland.com

https://thefastlandflipper.com/waitinglist/


הקדמה חשובה
 

פרק 1 - משקיעים והשקעות נדל“ן
פרק 2 - השקעות בקרקעות

פרק 3 - פלורידה גן עדן למשקיעים
פרק 4 - איתור קרקעות להשקעה
פרק 5 - הרצים למרחקים ארוכים

פרק 6 - זהירות בדרכים
פרק 7 -סקס והשקעות נדל“ן

פרק 8 - זהירות קרקעות מתחת לפני הים !
פרק 9 - איך רוכשים מגרש בפלורידה

פרק 10 - סיכום מהיר
פרק 11 - להשקיע איתנו

תוכן העניינים או סדר הפרקים:

www.yalaland.com
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פרק 1
משקיעים והשקעות נדל“ן - למי זה מתאים? 

“ סוגי הנדל“ן וסוגי המשקיעים ”

את הנדל“ן אני מחלק לשלושה סוגים
עיקריים: 

1. נדל“ן מסחרי (Commercial) הכולל: חנויות,
משרדים,מחסנים, בתי מלון וכו‘, כאשר בארה“ב
- בתי מגורים המכילים מעל ל-4 יחידות -

נחשבים גם הם לנדל“ן מסחרי.
 

2. נדל“ן למגורים - (Residential) המתייחס
בעיקר לנכסים למגורים.

 
3. קרקעות שהן ענף בפני עצמו והן למעשה
הכל: הן משמשות הן לנדל“ן מסחרי והן לנדל“ן
פרטי, הן לחקלאות, הן למקומות בילויי

(פארקים, שטחי ציד, דיג, מחנאות וכו‘...). 
הן משמשות לכריית מחצבים ומקור לאוצרות
טבע, נבנים עליהן שטחים ציבוריים, כבישים
וגשרים, מסילות ברזל ולמעשה - כל מה שתרצו.



המשפחות המאוד עשירות בארה“ב התחילו את
דרכן אל העושר בהחזקת אדמות ובהעברתן

מדור לדור, כשכל דור נהיה עשיר מקודמו.

הן הבינו מה שהרבה אנשים לא הבינו ואינם
מבינים עד היום:

1. אדמות הן משאב מוגבל. לא מייצרים יותר
אדמות.

2. אדמות שומרות על הערך שלהן - גם בשפל
הכי גדול הן עדיין היו שייכות לבעליהן, להבדיל
מבעלי ניירות ערך בבורסה שכל אחזקותיהם

נגוזו ונעלמו תוך כדי שהן משאירות מיליוני
משקיעים חסרי כל.

3. אדמות הן נכסים יציבים -  הן לא נשרפות כמו
בתים ולא גונבים אותן.

www.yalaland.com



המשקיעים נחלקים בתפיסה שלי כדלקמן:
1.היקף פעילות - הכוונה לזמן המוקדש

 להתעסקות בנדל״ן, ולא להיקף הכספי. 
בתפיסה שלי, אדם המקדיש את רוב זמנו לעיסוק

בנדל“ן לסוגיו הוא למעשה ”יזם”. 
מי שרוב זמנו מוקדש לעניינים אחרים ואינו פעיל
ממש בהשקעות הנדל״ן הוא בעיני משקיע

פאסיבי.

2.סוג האופי: התכונות המרכיבות את האישיות
שלנו הן הקובעות גם איזה סוג משקיע אנחנו:

         - אוהב סיכון, שונא סיכון וכל מה שביניהם.
         - עצלות, חריצות, סבלנות, התמדה 

         - חשדנות, תמימות ותכונות רבות אחרות. 

משקיעים נמשכים להשקעות שונות מבלי להיות
ערים ל“אופי המשקיע“ שלהם ולפעמים גם בלי

הבנה באופי ההשקעה!

www.yalaland.com

”בכל השקעה“ ואני חוזר ומדגיש בכל
השקעה  - יש מרכיב של  סיכון!!!
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זה הזמן להחליט שתי החלטות חשובות:
אם מקומכם בקצה הסקאלה של שונאי סיכון
לחלוטין - דהיינו אפס סיכון - 100% ביטחון,

פשוט תתרחקו מכל מה שקשור להשקעות. 

אם אתם מבינים שבחיים יש סיכונים ויש סיכון
בהשקעות - כל מה שעלינו לעשות, הוא: 

  1. ללמוד להכיר את עצמנו.

  2. ללמוד את טיב ההשקעה ואת טיב הסיכון. 

  3. לבחור את סוג ההשקעה המתאים לנו.
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פרק 2
מדוע כדאי להשקיע בקרקעות או 
מה מקור העושר של עשירי אמריקה

“ הסיפור של גיל והסיפור שלי ”
רוב המשקיעים שפונים אלי שואלים תמיד אותן
שאלות: ”הקרקע לבנייה מיידית?“ / ”הקרקע

מופשרת לבנייה?“ / ”יש פיתוח?“

לא שואלים שאלות פתוחות כמו: ”מה אפשר
לעשות עם הקרקע?“ או ”מה גובה דמי השכירות

שאני יכול לקבל על הקרקע?“
גם חברות יזמיות המשווקות קרקעות עם
חלומות על פיתוח ובנייה, תורמות לקיבעון

החשיבה הזה.

אני בטוח שחלק גדול מכם מגלגלים עכשיו עיניים
ושואלים את עצמכם – מה, אני יכול לקבל

מהקרקע הכנסה חודשית?
קודם כל, התשובה היא כן !

ארחיב על כך מעט בהמשך. העליתי את הנקודה
במטרה להעביר את המסר הבא:

”כדי להיות משקיע מצליח - צריך לחשוב
מחוץ לקופסה.“
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אין לי הרבה כסף. איך אני יכול למצוא נדל“ן
שווה?

אני לא רוצה להתעסק עם שיפוצים. איך
אפשר בלי?

איך אוכל לקבל דמי שכירות בלי להתעסק
עם דיירים?

ההשקעה בקרקעות (וכל השקעה אחרת) היא
סוג של חשיבה מחוץ לקופסה, חשיבה שבאה

לתת תשובות לשאלות הבאות:

ועוד… ועוד…

לפני שגיליתי את ”עולם הקרקעות“, נהגתי כמו
כולם: קניתי נכסים הרוסים במחיר זול מאוד,
השבחתי אותם (מילה יפה ל“שיפצתי“) כי הם לא
היו ראויים למגורים, בפועל הלכתי לקנות
חומרים והייתי צריך להביא אנשי מקצוע:
חשמלאים, אנשי מיזוג, רצפים, צבעים, שרברבים,
ותיאמתי את זמני העבודה בפרויקט. בדקתי את
איכות העבודה, פתרתי בעיות שצצו בשטח
ובסופו של התהליך, אחרי מספר חודשים
מתישים, מכרתי את הנכס ברווח לא רע (כך,
לפחות, חשבתי אז), או השכרתי אותו (בהתאם

לתוכנית ההשקעה שלי).
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הטיפול בשוכרים הוא סיפור של טרחה נוספת
וכאבי ראש, שחייתי איתו בשלום מעורב

בתיסכולים עד ש…

בוקר אחד - הטלפון צלצל, ועל הקו, הייתה נעמי
- חברה ויזמית נדל“ן המתגוררת בטקסס ”….
שמע״, אמרה לי - ״יש לי חבר בישראל, גיל שמו,
שרכש אדמה בפלורידה לפני כמה שנים ועכשיו
הוא רוצה למכור אותה. אתה מתגורר בפלורידה

- תוכל לסייע לו?“

כמו ישראלי טוב – השבתי לה: ”בטח, אין בעיה,
תגידי לו להתקשר אליי“. מיותר לציין שעד אז לא
רכשתי או מכרתי אדמות, ונושא הקרקעות היה
רחוק ממני לפחות כמו המרחק בין פלורידה לבין

לישראל.

אחרי שעה קלה, התחלתי להבין שנכנסתי לשדה
מוקשים. הטלפון מצלצל ועל הקו גיל, והוא
 מספר לי את הסיפור שלו ושואל ”כמה אני יכול

לקבל על המגרש?“
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”שמע״, אני אומר לו. ״תן לי את הכתובת ואני
אבדוק במה מדובר…״ וככה, ביום ראשון (יום
שבתון בארה“ב) ישבתי במרפסת וניסיתי לבדוק
באתר ”זילו“ בכמה נמכרו מגרשים באיזור בחצי

שנה האחרונה. 
לאחר מכן נכנסתי לאתר ריאלטור שם אפשר
לראות בכמה מוצעים מגרשים למכירה על ידי

המתווכים שפועלים באיזור

תוך כרבע שעה כבר יכולתי לעדכן את גיל, אבל
החלטתי להמשיך עוד קצת. לאחר בדיקה קלה
נוספת ברישומי המחוז מצאתי את השמות של
כל בעלי המגרשים שליד המגרש של גיל. עוד
שעה קלה של טלפונים והיה לי קונה למגרש של
גיל. עוד שני בעלים של מגרשים שאלו אם אני

מוכן לקנות מהם את המגרש שלהם

על המכירה של המגרש של גיל הרווחתי קצת
פחות מ-5,000 דולרים וקצת יותר מ-3,000
דולרים. אחרי שעה נוספת, חזרתי לקונה המגרש
של גיל, שיותר מאוחר התברר לי שהוא סוחר
קרקעות גדול וידוע, ומכרתי לו גם את שני

המגרשים הנוספים ברווח דומה.
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לפנות ערב, ישבתי על המרפסת, לגמתי קפה קר
וניסיתי להבין מה קרה פה?  בסך הכל ישבתי
במרפסת הבית, עשיתי כמה שיחות טלפון,
שתיתי קפה, ותוך כשלוש וחצי שעות ייצרתי רווח
של כ-15,000 דולרים (5,000 דולרים לשעה). לא
רע לגבי ירוק שכמוני וכל זה בלי להיכנס לאוטו,
בלי לנסוע שעות, בלי להסתובב באתר הבנייה,
בלי להיכנס להום דיפו לרכוש חומרי גלם, ובלי
להתווכח עם קבלן השיפוצים שתמיד רוצה עוד
כסף. והעיקר, כל זה קרה מבלי שהוצאתי דולר

מהכיס (שיחות טלפון לא נחשב - נכון ?). 
 

המחשבות ממשיכות ורצות: מה יהיה אם אעשה
את זה כל יום ראשון?

זה כ-60, אלף דולרים בחודש!  ואם אוסיף עוד
יום בשבוע זה יכול לטפס ל-120 אלף דולרים

בחודש, אז למה לשפץ, מה אני צריך את זה?

הבנתי שגיליתי ״נדל“ן ללא כאבי ראש“. 
עסק חדש נולד !



www.yalaland.com

פרק 3
פלורידה - גן עדן למשקיעים
“ בחירת השוק להשקעות ”

ארה“ב נתפסת בעיניים ישראליות כמדינה אחת
גדולה. לא פעם מתפלא אני איך זה שכאשר
רואים בחדשות התפרעויות בקליפורניה, בארץ
מפרסמים שהמהומות פשטו בכל ארה“ב
ושואלים אותי ”איך המהומות אצלכם? תיזהר,

ראיתי שהם מפוצצים מכוניות!“

חייבים להפנים: ארה“ב זו לא מדינה. זו יבשת
ענקית הכוללת 50 מדינות! אלו 50 מדינות שונות
זו מזו, שלכל אחת מהן יש מושל (ראש ממשלה),
לכל אחת מהן חוקים משלה, משטרה משלה
ומערכת חינוך משלה ואפילו מנהלת תשלומי

מיסים בנפרד.

 לכן, מהומות בצד אחד של היבשת (קליפורניה -
חוף מערבי) אין להן כלום משותף עם המהומות

בניו-יורק - חוף מזרחי)
או למהומות שהיו בפלורידה, שבאו לידי ביטוי
בהנפת שלטים בהפגנה וללא שום חלון מפוצץ

או מקרי ביזה.



פלורידה, כמדינה עצמאית (כמו שאר מדינות
ארה“ב), הינה המדינה השנייה בגודלה (אחרי
טקסס) מבחינת שטח, והשלישית בגודלה

מבחינת מספר התושבים.

ההיקף הכספי של הכלכלה המקומית בפלורידה
עומד על מעל טריליון דולר בשנה, והיא הרביעית
בגודלה בארה“ב. המגזרים הבולטים בה הם:
מסחר, תחבורה, בנקאות וכמובן נדל“ן. גם ענף

התיירות תופס חלק נכבד בכלכלת המדינה.

בשנת 2018 רשמה פלורידה כניסה של מעל
126 מיליון תיירים שבאו ליהנות מהפארקים
ומחופי הים הזהובים, ובכלל ממזג האוויר החמים

והנוח.

www.yalaland.com
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בנוסף, על פי החוק - במדינת פלורידה אין
תשלום מס הכנסה! חוק זה מגביר את המשיכה

של פלורידה למשקיעים ולחברות.

הצירוף של מזג אויר נוח, אוכלוסייה שהולכת
וגדלה, ופטור ממיסים גורם לצמיחה מתמדת של
הגירה חיובית, ובעקבותיה בנייה מאסיבית
הדורשת מלאי של קרקעות. וכידוע,  קרקעות הן

משאב מוגבל ולכן ערך הקרקע רק הולך וגדל.

אם נסכם בקצרה: הצירוף של מדינה גדולה
וחזקה עם אוכלוסייה בצמיחה (הגירה חיובית),
מזג אוויר נוח ופטור מתשלום מס - הרי שהגענו

לגן עדן למשקיעים!

כשאתם בוחרים מדינה להשקעה - תבדקו
את כל הפרמטרים המוזכרים בפרק זה
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פרק 4
דרום מערב פלורידה - גידול מתמיד

“ איתור אדמות להשקעה ”

כששואלים אותי: איך שוק הנדל“ן בארה“ב? או
איך שוק הנדל“ן בפלורידה? זה בדיוק כמו לשאול:

כמה עולה חליפה ליתום?

אין דבר כזה ״שוק הנדל“ן״, כשם שמחיר דירה
בקומה רביעית אינו זהה למחיר של דירה זהה
בקומה ראשונה באותו רחוב ובאותו בניין
בגבעתיים. כך גם מחירי הבתים והמגרשים בכל
מקום בעולם אינם יכולים ליפול תחת הקטגוריה

בשם ”שוק“.



את פלורידה אני מחלק בגדול ל- 3 איזורים על פי
רצועות אורך: 

הרצועה המזרחית - ממיאמי בדרום עד ג׳קסון
וויל בצפון, המאופיינת באוכלוסייה צפופה,

בעיקר בחלק הדרומי.

הרצועה המרכזית - הנחשבת לדלילה יחסית
וכוללת בתוכה בעיקר ביצות, למעט הערים

הראשיות באמצע הרצועה, כמו אורלנדו.

הרצועה המערבית - הרצועה שהכי מתפתחת
בפלורידה כיום, ושאליה יש הגירה חיובית (הן
פנימית והן חיצונית) של כ-8% בשנה. אנו יכולים
להבחין בה בפעילות של בנייה מאסיבית, בריבוי
עסקאות בקרקעות ובמחירים נוחים יחסית

למחירים ברצועה המזרחית

כשאתם בוחרים איזור להשקעה - רצוי לבחור
באיזור שיש בו עסקאות ולא לרכוש מגרשים
באזורים שבהם לא נעשתה אף לא עסקה אחת
במשך שנה או יותר (אלא אם כן מדברים על

אחזקת קרקע לטווח ארוך).

www.yalaland.com
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אחרי שמצאנו איזור ”עשיר“ בעסקאות עליינו
ללמוד ולהכיר את המגרש עצמו. אבל לפני
שניכנס לתהליך הזה, עלינו לחזור צעד אחד

אחורה ולהגדיר לעצמנו: 
”מה מטרת ההשקעה שלנו? ”

מה אופק ההשקעה  שלנו ולאיזה טווח?

האם אנחנו רוצים השקעה לטווח ארוך או לטווח
בינוני?

אולי בעצם אנחנו רוצים עסקה לטווח קצר?

האם אנחנו רוצים להמשיך לבנייה או מוותרים
על כאב הראש?

האם אנחנו רוצים קרקע שנוכל למכור ברווח או
קרקע שתייצר לנו הכנסה חודשית?

על כך בפרק הבא!
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פרק 5
הרצים למרחקים ארוכים וקצרים

”מסלולי השקעה ומה מתאים לי ?“

לצרכי בניית בית חלומותיהם בעת פרישה
להשקעה עתידית

לנופש ולפנאי בסופי שבוע או בחופשות
ארוכות עם הילדים

יש המחפשים להחנות את הקראוון שלהם
(RV) על פיסת אדמה בהרים, או להתבודד

בחור נידח במדבר 
יש הרוצים לדוג ויש הרוצים לצאת לצייד.

יש הרוצים לקנות יערות ולספק עצים
לתעשייה.

ההשקעה בקרקעות עשויה להיות מגוונת
ומעניינת מאוד בייחוד בארה“ב שבה הקרקעות
ברובן הן בבעלות פרטית ולא מוחזקות על ידי גוף
כמו מנהל המקרקעין השולט במחירים

באמצעות ניהול ההיצע.

לקרקעות בארה“ב יש שימושים רבים והרבה
אנשים רוכשים קרקעות מסיבות שונות:
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כל אלו מאפשרים לנו לרכוש אדמות ולהשכיר
את השימוש בהן על בסיס חודשי, והנה לכם דרך
להכנסה חודשית ללא חברת ניהול וללא כאבי
ראש של דיירים בעייתיים שלא משלמים או

עלויות של תיקונים בנכס.

אפשר לרכוש קרקעות באזורים שממש לפני
פיתוח במחיר נמוך יחסית ועם עליית המחיר
בשל הפיתוח, למכור אותן ברווח תוך חודשים
ספורים או אחרי שנה שנתיים. זו השקעה

לטווח קצר.

לחלופין, אנחנו יכולים לרכוש קרקעות באזורים
המיועדים לבנייה ולמכור אותם ברווח לאחר 6
שנים, כאשר הפשרתם מתרחשת, והם עוברים
להגדרת מגרשים לפני פיתוח. זו השקעה לטווח

בינוני.



אפשר גם לרכוש אדמות באזורים מצוינים שיום
אחד יהיו שווים הרבה בשל המיקום שלהם.
המיוחד בהשקעות אלו הוא שכאן ההשקעה
הכספית נמוכה יחסית, אבל צריך לחכות
בסבלנות תקופות ארוכות, לפעמים 20 שנים

ויותר.

השקעות מהסוג הזה יכולות להפוך משפחות
שלמות לעשירות מאוד. לא בכדי, אנשי עסקים
מפורסמים, מיליונרים ומיליארדרים שומרים על
כספם באחזקת קרקעות. זו השקעה לטווח

ארוך.

אם לא ידעת מה להשיב בשאלון ב”פתיחת תיק
משקיע “  לפני שקיבלת מאיתנו ספרון זה, אני

מקווה שעכשיו התמונה ברורה יותר .

www.yalaland.com
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פרק 6
זהירות בדרכים - ממה להיזהר 

ואיך בודקים את הקרקע?
”החלומות של צביקה“

לצביקה היו חלומות: לקנות אדמה במחיר זול,
לבנות עליה בית לאחר שנה שנתיים כשערך
הקרקע וערך הבתים יעלה ואז למכור את הבית
ברווח נאה. צביקה רכש אדמה בפלורידה, ואז

התברר לו, שתוכניות לחוד ומציאות לחוד!

לאחר שהבין, שאת הרווח הנאה עליו חלם, הוא
כבר שילם למעשה ל”יזם“ שמכר לו את הקרקע
ואת החלום, צביקה הגיע אליי שאסייע לו למכור

את הקרקע שאותה רכש שלוש שנים קודם לכן.
 

את הקרקע הוא קנה אז ״בזול״. זה נכון, כי ”זול“
זו מילה יחסית, ו“זול" זה לא מחיר. מה שיקר

לאחד זול לשני, ומה שזול לשני יקר לשלישי.



המחיר ששילם צביקה עבור הקרקע בפלורידה
היה זול לעומת מחירי הקרקעות בישראל, אבל
היה גבוה פי שלושה ממחיר קרקע זהה בארה“ב.

אילו ידע צביקה איך לבדוק את מחיר הקרקע, או
היה מבקש ”ייעוץ בלתי תלוי“ - כפי שאנחנו
נותנים גם למי שלא בחר לרכוש קרקע
באמצעותנו, הוא היה מבין שכנראה הוא הולך

להפסיד כסף רב כבר בזמן הרכישה.

צביקה הגיע אלי וביקש שאמכור עבורו את
הקרקע הכי מהר שאפשר, ובמחיר הכי גבוה

שניתן כדי שיוכל להקטין הפסדים. 
כשניגשתי לבדוק את המגרש של צביקה, התברר
כי מדובר במגרש מצויין, במקום טוב עם דרכי
גישה סלולות, אבל התברר… שלא רק צביקה
בחר מגרש מצוין, אלא שאת הבחירה באותו
מגרש עשתה גם משפחתו של הצב מצוי (השמות

הדומים הם צירוף מקרים מדהים).
 למה זה צריך לעניין?

www.yalaland.com
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בפרק 3 כבר ציינתי שלכל מדינה בארה“ב חוקים
משלה וכדי למנוע טעויות צריך ללמוד את חוקי

המקום. 
פלורידה היא מדינה חובבת טבע וחוק הגנת החי
והצומח בפלורידה הוא חוק נוקשה, שמטרתו
לתת הגנה לבעלי החיים הרבים השוכנים

במדינה החמימה. 
קשה לדעת אם הצבים היו במקום כאשר צביקה
רכש את הקרקע, או הגיעו לשם לאחר מכן, אבל
המשמעות הייתה אחת: המגרש שתוכנן לבנייה

הפך ל“שמורת טבע“ ואסור לבנות עליו!

חלום הבנייה של צביקה נגוז ואיתו גם התקווה
לרווח נאה. 

יחד עם החלום נעלמו גם הקבלנים (לקוחות
פוטנציאלים לקניית המגרש) - כי מי רוצה

להתעסק עם פינוי שמורת טבע? 

מלבד חוקי ההגנה על הצבים בפלורידה, יש עוד
סוגיות שניתן ורצוי לבדוק - לכן חשוב ללמוד

היטב את חוקי המקום.
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צביקה עשה שתי טעויות קריטיות:
הוא לא למד את העיסקה לעומק.

הוא לא למד את השטח ולא למד את חוקי
המקום.
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פרק 7
סקס והשקעות נדל“ן

או איך הסקס הרס ליניב השקעה בנדל“ן ?

יניב רכש אדמה בקייפ קורל מתוך כוונה להתחיל
בבנייה מיידית,  ולאחר מכן להשכיר את הנכס
וליהנות מהכנסה חודשית, אשר תשאיר לו קצת
מזומנים בכיס לאחר החזר ההלוואה שלקח

למימון הפרויקט.

מה שיניב לא ידע, זה שחודש פברואר הוא
תחילת עונת קינון וההזדווגות אצל הינשופים,
ומ-15 בפברואר ועד ל-10 ביולי, טווח של
כחמישה חודשים, אסור לבנות בכלל במגרש
אשר יש בו או בקרבתו מחילות קינון של ינשופים.
הינשופים נחשבים לחיות המוגנות ביותר

בפלורידה. 
ההגנה הרחיקה עד כדי כך שכאשר רוצים לפנות
קן של ינשופים צריך לקבל אישור מיוחד מוועדת
בנייה מחוזית. אפילו רשויות העיר עצמה אינן

מעיזות לקחת אחריות בנושא.
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על פי החוק בפלורידה, כאשר אתה מזהה
מחילות של ינשופים, חובה עליך לסמן את
המחילה בצלב או בצינורות לבנים ולגדר שטח
 ברדיוס של כ-3 מטר מסביב  למחילה. בעונת
הזיווג שטח הגידור עומד על רדיוס של כ-10

מטרים. 

לכן, כאשר אתם רואים על המגרש צלבים או
מוטות לבנים - רצוי להימנע מרכישתו. בכלל,
לדעתי, כדאי לשלוח מישהו לבדוק את הקרקע
ולאתר אם יש על המגרש קיני ינשופים חדשים,

לא מסומנים.

ניתן לפנות קינים - רק רצוי לקחת בחשבון
בתחשיב ההשקעה את עלויות הפינוי וזמן הפינוי.

יניב נאלץ לשלם את כספי ההלוואה והריבית.
מכיוון שהזמן דחק לו,  הרים ידיים ומכר את
המגרש בהפסד למשקיע מקומי, שהייתה לו

הסבלנות להמתין.
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פרק 8
זהירות קרקעות מתחת לפני הים !

משפחת אלמוג רכשה קרקע בפורט שארלוט
מתוך כוונה לבנות דופלקס להשכרה - כהשקעה

מניבה.
לא הם ולא היזם היו ערים לנקודה שפני הקרקע
נמצאים מתתת לגובה פני הים - ולמה נקודה זו

חשובה ?

פלורידה כפי שכבר אמרנו היא חצי אי ומוקפת
במים, בפלורידה קיימת עונה הנקראת ”עונת
ההוריקנים“ - אי לכך קיימים בפלורידה מקומות

רבים המועדים להצפות.

יש לקחת בחשבון שבניה באיזורים מסויימים
דורשת תכנון שונה מהמקובל כמו: בנייה על
כלונסאות (בפלורידה אלו עמודי בטון גבוהים
שעליהם בונים למעשה את הבית), מערכות

שאיבה ותראה כשיש הצפות וכו‘



משפחת אלמוג נאלצה להגדיל את סכום
ההשקעה בהוצאה לא מתוכננת של בניית
מערכת שאיבה וניקוז של הביוב למקרה הצפה -
הוצאה לא מתוכננת של כ- 20 אלף דולר
המהווים הכנסה של שנת השכרה שלמה אשר

פגעה בתחשיב התשואה שלהם.

מסקנה - רכשתם קרקע לבנייה מיידית ?
תבדקו את דרישות העיריה והתייעצו עם

קבלנים שבנו כבר באותו רחוב.

www.yalaland.com
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פרק 9
איך רוכשים מגרש בפלורידה ?
”המהלך הטכני וקצת מושגים“

בארה“ב אין מוסד כמו ״טאבו״ בארץ ורישום
הבעלות על נדל״ן נעשה בבית המשפט המחוזי.  
בתמורה לתשלום אגרה לא גבוהה יכול כל אחד
לבצע את הרישום בעצמו ובתנאי שהרישום

ייעשה בצורה הנכונה.

בנוסף ניתן לבצע את הרישום באמצעות עו“ד או
באמצעות חברת טייטל. הרישום חייב להיעשות
על פי הדין, ולכן רצוי לתת את ביצוע הרישום

לאנשי מקצוע

חברת הטייטל היא חברה פרטית שלמעשה יש
לה מספר תפקידים: היא מנהלת את
ההתחשבנות של העיסקה ומשמשת כנאמן

לכספי הצדדים:



הקונה מעביר את הכסף ישירות לחשבון הנאמן
- חברת הטייטל (גם אם תחליטו לעבוד עמנו -
הכספים ישולמו ישירות לחברת הטייטל - לא

אלינו ישירות).
חברת הטייטל בודקת שאכן המוכר הוא הבעלים
של הנכס וכי הנכס אכן רשום על שמו של

המוכר.
חברת הטייטל גם בודקת את היסטורית
הרישומים של הנכס כדי לוודא שהנכס אכן הגיע
לידי המוכר כדין. זאת על מנת למנוע טענה של
צד ג‘ ביום מן הימים, שהוא הבעלים של המגרש.
בסוף התהליך חברת הטייטל מפיקה פוליסת
ביטוח (ביטוח טייטל) שמבטיחה לרוכש הנכס
תשלום פיצויים, אם יתברר שהם טעו בבדיקה

ואכן הנכס שייך לצד ג‘

www.yalaland.com



במסגרת החקירה בודקת חברת הטייטל שעל
הנכס לא רובצים שיעבודים ואם נמצאו כאלה,
היא פועלת להסרתם כדי שהרוכשים יקבלו נכס

נקי מחובות.
אם על הנכס רובצים שיעבודים בסכום העולה
על מחיר העיסקה או שהעיסקה תתבטל, או

שהמוכר יצטרך להביא כסף מהבית.
לאחר סיום כל הבדיקות וביצוע כל התשלומים
מפיקה החברה דו“ח פירוט עיסקה בשם הוד
HOOD, הנראה כמו דף מאזן של חברה ובו כתוב
מה הסכום שמקבל הצד המוכר ומה הסכום
ששולם על ידי הצד הרוכש, ומה שולם על ידי כל

צד מבחינת מס, עמלות וכו‘.

לאחר מכן נקבע מועד סגירת החוזה בפועל
(Closing Day) שבו הכספים מועברים והנכס

נרשם על שמכם. 
Deed עם רישום הנכס תקבלו טופס בשם
 המוכיח את בעלותכם על הנכס. (יש מספר
סיוגים של DEED אבל לא נרחיב על הנושא

בשלב זה).

בשעה טובה - יש לכם מגרש !

www.yalaland.com



פרק 10
סיכום מהיר

הכירו את עצמכם והתאימו עצמכם לסוג
ההשקעה המתאים לכם.

בחרו את אופק ההשקעה שלכם ופעלו בהתאם

בחרו את המדינה המתאימה לכם ולמדו היטב
את החוקים שלה,

בדקו מצב כלכלי, הגירה חיובית או שלילית,
תעסוקה וכו‘.

מצאו איזור פעיל המתאים ל״אופי המשקיע״
שלכם.

למדו טוב את האיזור ואת המאפיינים הייחודיים
לו

דרום מערב פלורידה - איזור מצוין לעיסקאות

לדבר עם מי שכבר עשה את זה (אנחנו, לדוגמא)

ברכה והצלחה בכל אשר תעשו!
www.yalaland.com
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פרק 11
להשקיע עמנו

”אפשרויות רכישה של מגרשים באמצעותנו“

לאחר קריאת ספרון זה תוכלו להחליט אם
רצונכם לעשות את כל התהליך בעצמכם או
ללמוד את הנושא לעומק ולהפוך למשקיעים

אקטיביים, כמקצוע. 
פרטים באתר הקורס

www.thefastlandflipper.com/hebrew
 

או פשוט לרכוש קרקע באמצעותנו.
 

לאחר שתבחר/י מועד ליצירת קשר באתר שלנו
אנו ניצור עמך קשר במועד שקבעת, ואם לא
קבעת מועד, נתקשר אליך ביוזמתנו בימים

הקרובים. 
יחד ננסה להבין איזה סוג משקיע את/ה, ומה

אופק ההשקעה שלך.

https://thefastlandflipper.com/waitinglist/


נציג בפנייך עסקאות מהמלאי הקיים ומצא
עבורך את העסקה המתאימה לך, גם אם איננה

במלאי שלנו.

נלווה אותך לאורך כל הדרך עד לסיום העסקה,
וגם לאחר מכן, תמיד נהיה זמינים עבורך.

תוכלו לרכוש נכסים בתשלום במזומן או
בתשלומים חודשיים (תוכנית המימון שלנו).

חלק מהנכסים שלנו נמכרים במכרזים
המתחילים בסכומים נמוכים מאוד. 

באפשרותך לחבור עמנו כשותף לרכישת מגרש
ולמכירתו, 

או להצטרף לקבוצת השקעות.

אני מחכה לך בצידו השני של הקו לפגישת זום,
והכי חשוב, אני מודה לך על הזמן שהקדשת
לקרוא את המדריך הזה ומאחל לך המון

הצלחה. 

יוסי בית יוסף



רשימות

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________


