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דירה בפחות מ150,000 ש"ח? 
 

הי,
אני עוסק בבחינת השקעות.

ככזה, מצאתי את עצמי לאחרונה מול פניות רבות של
משקיעים (למרכז Recheck ) שבידיהם פרסומות

מושכות לרכישת דירה להשקעה בגיאורגיה. בדרך כלל
בבטומי שלחוף הים השחור. 

התמונות והפרסומות חלומיות. יותר מידי טובות.
והמשקיעים שואלים את עצמם ואותי, האם זה יכול

להיות? איפה ה"קאץ'"? הרי זה לא הגיוני. זה יותר מידי
טוב מכדי להיות אמת, נכון?

 
אבל אני גם עוסק בהשקעות. 

 .HANDSOFF עבורי ועבור משקיעים רבים במסגרת
אז בעקבות הפניות התחלתי להתענין בהשקעות נדל"ן
בגיאורגיה, וחקרתי את השוק שם (עוד לפני הקורונה).

סיימתי את הדו"ח במהלך המגיפה - שהוסיפה
פרספקטיבה מצויינת של מה קורה שם במשברים. את

עיקר הממצאים סיכמתי בדו"ח הזה בשביל המשקיעים
שלנו. הדו"ח זכה לפופולריות גדולה ולכן החלטנו

להעמידו  גם לטובת הקהל הרחב. תיהנו.
 

בין השאר, הדו"ח מנסה לברר את השאלות הבאות:
האם כדאי להשקיע בגיאורגיה, ולמה? 

למה דווקא בבאטומי?
איך לבחון את הפרסומים השונים? ובעיקר, והכי חשוב,

למה לשים לב, וממה צריך להיזהר.. !
 

שוקלים להשקיע בגיאורגיה ויש לכם שאלות? 
צוות Handsoff ואנוכי נשמח לעזור לכם.  

תרגישו חופשי לפנות אלינו ולקבל עצה טובה. 
 

טוביה "נדלנומטר" מרמרלי
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הסטוריה
גאורגיה, רפובליקה סובייטית לשעבר בעלת גבול

ארוך עם רוסיה, מקום הולדתו של ג'וזף סטאלין
שליטה של ברית המועצות בעבר. גאורגיה נוגעת
בצידה האחד באסיה ובצידה השני באירופה. עם

התפרקותה של בריה"מ גיאורגיה נפרדה מהברית,
אך כלכלתה נשארה מחוברת אליה בצורה שאינה

קלה להפרדה. ההתקרבות למערב, חיזקה אצל
הגיאורגים את תחושת אי התלות ברוסיה, ורצון

לספח איזורים שבשליטת רוסיה. בעקבות הסכסוך
ב-2014 פלשה רוסיה לגיאורגיה ומשהעניינים שבו

למסלולם, והגיאורגים הבינו שלא מתעסקים עם
רוסיה ועדיף להשקיע בכלכלה, קולות הצעירים

הופנו למודרניזציה והפיכתה למערבית.
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למה גיאורגיה

 
הכלכלה היום

גיאורגיה נחשבת כיום למדינה מתחדשת ומודרנית
מבחינה כלכלית ונמצאת במקום השישי בעולם במדד

"הקלות בעשיית עסקים" של הבנק העולמי (לפני
שוויץ וגרמניה ועוד רבים אחרים. ישראל לעומתה רק

במקום ה 49...!).
המדינה מעודדת השקעות זרות שתורמות לפיתוחה.

 
 
 

עובדה זאת משכה ומושכת השקעות מערביות עצומות
למדינה, בעיקר בתיירות ובנדל"ן.

 
בין שנת 2010 – 2019 הממוצע השנתי של הצמיחה

הכלכלית בגאורגיה היה 4.8%, שיעור העוני בשנת
2018 ירד ל 20.1% מערך של 37.4% כפי שהיה בשנת

2017. הבנק העולמי ממשיך לדרג את גאורגיה בין
המדינות הטובות ביותר באירופה מבחינת השליטה

בשחיתות. 
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גאורגיה חתומה על הסכמי סחר חופשי עם האיחוד
האירופאי וסין. יש לציין שגאורגיה מנסה לצמצם את

אחוז האבטלה הגבוה שלה (מעל 10%) כבר מספר
שנים, התמ"ג לנפש נמוך עדיין, הגירעון בתקציב גבוה

יחסית ודירוג האשראי על ידי 3 חברות הדירוג עדיין
נמוך מאוד. 

זו הסיבה שעל הפקדות בבנקים גיאורגיים יכול
המשקיע לקבל עד 7% אחוזי ריבית (השקעה מענינת

בפני עצמה).
 

תיירות ונדל"ן - 26% מהתל"ג
המדינה שוכנת לחוף הים השחור.

העם הגאורגי הינו עם חם המעניק אירוח לבבי. 
בשנים האחרונות הפכה גיאורגיה מסוד השמור רק

למביני ענין לאטרקציה תיירותית פופולרית. 
נופיה עוצרי הנשימה, חופיה המפנקים, כפריה

המסורתיים הקטנטנים לאורך החופים המפנקים,
הטרקים בפסגות ההרים הדרמטיות, התרבות

הקולינרית המשובחת (והיין המדהים!) וכמובן מזג
האוויר האידיאלי, הפכו את גיאורגיה לאחת מארצות

התיירות המבוקשות ביותר. 
קצת מספרים: 

כ65% מהתיירים מקורם מארצות בריה"מ לשעבר
שמציפים את בטומי בתקופת הקיץ. בחירתם של אלה

בבטומי ברורה: בטומי נמצאת על הים השחור, יותר
זולה מסוצ'י הרוסית, מדברים שם רוסית, התרבות

אירופאית מערבית ואין בה מתיחות מול רוסיה שקיימת
באודסה של אוקראינה. 

ב2015 הגיעו לגיאורגיה 1.5 מ' תיירים בסה"כ. עקב
העידוד הממשלתי וההתמקדות בתיירות ובהשקעות

זרות - ב2019 עלה מספר התיירים ל9.5 מ'. יותר מפי
2 מכמות התושבים בגיאורגיה (3.7 מ').

 
לא פלא שב2019, 26% מהתל"ג נבע מתיירות...

ושהתיירות היא אבן הבנין המרכזית בכלכלתה של
גיאורגיה שהממשל שוקד לשמור ולטפח בכל עת...
אפילו בעת הקורונה - על אף הפגיעה, ניתנו עידוד

ממשלתי, ופטורים שונים ממיסוי כדי לוודא את המשך
צמיחת עסקי התיירות והנדל"ן שעליהם נשענת

המדינה, כדי שיזנקו מיד לתלם הצמיחה עם שוך
הקורונה. אגב המחירים כבר החלו לעלות שנית..!
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שוק הנדל"ן בגאורגיה
מחירי הנדל"ן למגורים נמוך בגאורגיה. 

כמות עסקאות נדל"ן הנסגרות בטביליסי (העיר
הגדולה ובירת המדינה) ובבטומי מהוות כ 50% מכלל

עסקאות הנדל"ן במדינה. 
בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים מגלים את

גאורגיה ובעיקר את באטומי, הן כיעד תיירותי
אטרקטיבי הנותן החזר מעולה לכסף וקרוב מאוד

אלינו (שעתיים טיסה), והן כיעד של השקעת נדל"ן
עבור השכרת דירה למטרת תיירות לחוף הים השחור

ותיירות עצמית. 
בעוד שכמות מכירת דירות בטביליסי ירדה שנתית של

1.9%, דווקא היקף המכירות בבטומי עלה עקב
הביקוש העצום לשרותי תיירות ולדירות להשקעה ע"י

משקיעים זרים.  
לזרים יש אותן זכויות בדיוק כמו שיש לאזרחים

גאורגים כשמדובר ברכישת נדל"ן למגורים בגאורגיה.
אין דרישות נוספות או מגבלות עבור משקיעי נדל"ן

זרים. נדרשים מעט מאוד מסמכים להצגה בגאורגיה
לפני רכישת נדל"ן למגורים. הדבר תקף גם עבור

רכישת נדל"ן מסחרי כמו מלונות, חנויות, מסעדות,
משרדים וכו'. גם כאן אין מגבלות. יש רק סוג אחד של
השקעת נדל"ן שאינו פתוח בפני משקיעים זרים והוא

רכישת קרקע חקלאית. החל ממאי 2017, משקיעי
נדל"ן זרים אינם מורשים עוד לקנות או להחזיק קרקע

חקלאית.
 

מיסוי נדל"ן
המדינה מעודדת השקעות זרות. אין מס רכישה, ואין

מס שבח אם תחזיק את הדירה לפחות שנתיים. מס על
הכנסות משכירות הינו 5% שיתקזזו עם מס של 15%

שתשלמו בישראל על הכנסות שכירות.
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ובתמצית: למה גיאורגיה?
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המחיר. איך וכמה לשלם?
ניתן לרכוש דירה במספר מצבים כדלקמן:

מצב טיח שחור: במצב זה הדירה נמסרת ברמת
מעטפת. יש רק קירות חיצוניים מטוייחים במלט (הם
קוראים לו שחור) בלבד, ללא קירות פנימיים, ריצוף

ומערכות החשמל המים והביוב. הרוכש - נדרש
להשלים בעצמו את הנדרש כדי לגור  או להשכיר את
הדירה. בד"כ הקבלן מחייב אותך בלו"ז רלבנטי כדי

שלא יפריע לדיירים האחרים בעת השלמת הבניה
שלך. כ40% מהדירות לגיאורגים נמכרות במצב כזה -

והם עושים זאת למטרות חסכון. 
מחירי דירות במצב טיח שחור נעים בין 400$ ל1000$

למ"ר - תלוי בעיקר במיקום הגיאוגרפי. 
 

מצב טיח לבן: במצב זה הדירה נמסרת עם ריצוף ,
קירות פנימיים, כל מערכות הצנרת (חשמל, מים, ביוב)
מותקנות, עם דלתות, והכל מטוייח ומסוייד בצבע לבן.

כ-40% מהדירות נמכרות במצב כזה. מחירי טיח לבן
נעים בין 1000$ למ"ר ל2000$ למ"ר - תלוי בעיקר

במיקום הגיאוגרפי ורמת הגימור. 
 

מצב Ready to Rent: הדירה נמסרת לרוכש במצב
מוכן להשכרה, וכוללת את כל הנדרש להשכרה. כל

המערכות עובדות יש ריהוט ויש מכשירים (מכ' כביסה,
טלויזיה, מקרר וכד') לפי מפרט שנקבע מראש.

התוספת למצב Ready To Rent נעה בין 300$  עד
1000$ למ"ר תלוי ברמת הריהוט והאבזור שבמפרט.

 
 

האזור. איפה כדאי להשקיע?
בעיר 2 איזורים מרכזיים. 

בטומי הישנה (בה מרבית הבנינים ישנים ושם נמצאים
בעיקר אתרי תיירות הסטוריים, חנויות ישנות, רחובות
ציוריים וכד'(דומה קצת לעיירות ציוריות באירופה עם
ניחוח הכנסיה האורתודוקסית) ובטומי המודרנית. זו

העיר התיירותית החדשה - שהולכת ונבנית. כשמראים
את קו החוף שבתמונה - משמאלו ומאחור - העיר

הישנה, והצד השני, המודרני... זהו איזור יותר גדול
המאופיין בבניה חדשנית ומענינת, שם גם נמצאים

מרבית המלונות. שני האיזורים סמוכים לחוף הים
השחור. 

הבניה להשקעה מתרכזת ובצדק בבטומי המודרנית
ב3 קוים. 

קו ראשון לים - עד כ150 מטר מהים. שם רואים
מהחלון את הים. כאן נמצאים מרבית המלונות. קו זה

מאופיין במחיר יקר יותר, הן ברכישה והן בשכירות.
לעיתים התפוסה נמוכה יותר עקב המחיר הגבוה.

מתאים יותר למי שרוצה דירה עם נוף לים - לשימוש
עצמי או כמלון.

קו שני לים - בין 150 ל500 מטר מהים - שם נמצאים
המרכזים המסחריים הקזינו ומרבית הבניה החדשה

למגורים ומלונאות. האיזור מאופיין במחירים סבירים
ובתפוסה גבוהה עקב הקרבה לאטרקציות, לבילויים

ולים. מתאים למרבית המשקיעים כיוון שהתשואה כאן
תהיה בד"כ יותר גבוהה.

קו שלישי לים - מ-500 - 1000 מטר מהים. תושבי
באטומי בעצמם גרים כאן, אך גם תיירים. מרבית
השכירות כאן אינה תלויה בתיירות, והמחיר נמוך

7.יותר ד  ו מ ע

 

מה חשוב לדעת כשרוכשים דירה להשקעה בבאטומי?
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דירה במלון, או מלון דירות?
יש לשים לב אם רוכשים דירה בבנין שיש לו רישיון
מלון, ודירותיו מופעלות ע"י מלון בלבד, או בבנין

שהוא רב תכליתי - שדירותיו רגילות למגורים, אך גם
להשכרה במסגרת מלון דירות. למה זה חשוב? שתי

סיבות: הראשונה - כשנבנה בנין מלון - המדינה
פוטרת את היזם ממע"מ ל10 שנים. וזה אומר, שאם

תרצו למכור את הדירה במהלך 10 השנים הראשונות
- ייאלץ הרוכש לשלם 18% מע"מ, עובדה שתצמצם

את כמות הרוכשים הפוטנציאלים.  הסיבה השניה -
הנהלת המלון אינה גמישה - ולא יתאפשרו מגורים

רגילים במקום, לעומת זאת בבנין רב תכליתי אין כל
מניעה למגורים רגילים. אגב - בתקופת הקורונה -

דירות מלון בבנינים רב תכליתיים הושכרו לגיאורגים -
מה שלא יתאפשר במלון רגיל.

 
דירה בקומפלקס גדול, או בבנין קומפקטי?

מה יותר מסובך להשכיר ולנהל? קומפלקס של 1400
דירות או בנין של 150 דירות? בקומפלקס גדול - ישנה

תשתית ניהולית ומנהלתית שמתחלקת בין בעלים
רבים ואין לבעלי הדירות הרבה יכולת להשפיע, ועקב

כמויות התעבורה בבנינים גדולים - יש צורך בתחזוקת
יתר. יחד עם זאת - בקומפלקסים יש הרבה אפשרויות

בילוי בתוכם... לדעתי בנין בוטיקי וקטן, ליד אפשרויות
הבילוי והקניות -  עדיף. כיוון שאתם נהנים גם

משוכרים שמחפשים את השקט וגם מאפשרים להם
בילוי בקרבת מקום.

חברת ניהול או ניהול של חברה מלונאית?
רבים המקרים בהם יש שיתוף פעולה בין היזם לחברה

מלונאית גדולה, שמפעילה מלון בבבנין, וגם נותנת
שירותי ניהול לדירות האחרות שלא בבעלותה. היזם

משתמש בשם החברה המלונאית במערך השווק שלו
והחברה המלונאית מרוויחה יותר על אותה תשתית

ניהולית של המלון שלה. עם זאת - מאחר ולמלון
עצמו יש דירות - הוא ישכיר את שלו ראשית, ורק

לאחר מכן את יתר הדירות. כך שרוכש הדירה בד"כ
בעדיפות השניה. לעומת זאת - חברות הניהול

הרגילות - מתפרנסות רק אם הן השכירו את דירתך -
והמוטיבציה שלהן מאד גדולה לנצח את המשחק

עבורך. 
 

דירה מוכנה וקיימת או דירה בשלבי בניה?
ברכישת דירה קיימת ומוכנה - מרכיב סיכון הבניה

כמעט ואינו קיים. אבל תשלמו מחיר יחסית גבוה על
הדירה, במזומן, וברוב המקרים - האבזור והריהוט בה
ידרשו חידוש, תצטרכו לחפש חברת ניהול וכד'. שווה

גם תמיד לבדוק מה סיבת המכירה.
כשרוכשים דירה בשלבי הבניה - יש תשלומים, מחיר
הדירה עולה עם האיכלוס בין 10% ל 20% ומקבלים

דירה חדשה מהניילון... אך ישנו תמיד הסיכון שהקבלן
"ייתקע" בתהליך הבניה  כיוון שאין לו מספיק כסף.

מומלץ לרכוש מחברות רציניות,  בשלב שלאחר גמר
השלד כדי למזער סיכונים. משלמים קצת יותר - אבל

מקבלים יותר שקט נפשי, דירה חדשה - ועדיין
מרוויחים כ10% + מעליית ערך הדירה עם קבלתה.
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מה עוד חשוב לדעת 
כשרוכשים דירה להשקעה בבאטומי?
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מה קרה בקורונה?
כמו במרבית במדינות, גם גיאורגיה ניגפה בקורונה.

המדינה ש26% מהתל"ג שלה מושתת על תיירות
ונדל"ן תיירותי, אכן ספגה מכה תיירותית - והיקף

התיירות ב2020 ירד ל15% מהשיא של 2019.
יחד עם זאת הממשלה התעשתה מהר ובנגוד

למדינות אחרות באזור החלה את החיסונים יחסית
מוקדם, והמדינה הולכת ומתחסנת בקצב גובר

והולך, וההערכה היא שיגיעו לחיסון דומה לישראל
בסוף יולי 2021.

כדי לא להפסיק את פרוייקטי פיתוח הנדל"ן והתיירות
ועל מנת להכין את המערכות הכלכליות להמשך
הדרך, המדינה תמכה ותומכת. הסגרים היו יותר

בערבים (גם היום יש סגר החל משעה 2300), עובדה
שאיפשרה לחברות הבניה שלהשלים פרוייקטים

באותה תקופה.
עם זאת, מחירי הדירות החדשות ירדו בכ-5%
במיוחד אצל קבלנים שמימונם הגיע ממכירת

הדירות,  אולם כעת ניכרת התיצבות ואף עליה
במחירי הדירות החדשות - עקב הצפי ליציאה

מהמשבר ותחילת עונת התיירות. 
 

מה קורה עכשיו? עדכון אפריל 2021
הקורונה עדיין קיימת אך החיסונים ומדיניות הבקרה

נותנים את אותותיהן. תיירים התחילו להגיע החל
ממרץ השנה, אמנם עדיין לא בקצב של 2019 אבל

הקצב הולך וגובר, ומחיר חדרי המלון והשכירות
בעליה.

הביקוש לנדל"ן היום
בגדול המצב מתחיל להתייצב.

באפריל 2021 נרשמו 930 עסקאות נדל"ן בבאטומי,
נתון הגבוה ב17% לעומת 2019. גודל השוק עמד על

41 מיליון דולר ושיקף עליה של 26% בהשוואה
לתקופה המקבילה ב2019.

גודל השוק של דירות חדשות מקבלן בבאטומי, 
 (במיליוני דולר) עלה ב25% בהשוואה ל2019.

עקב הביקוש מחירי הנדל"ן התייצבו ומתחילים
לעלות בדומה למה שקרה בישראל. המשקיעים

מבינים שכדאי להשקיע לפני שהמחיר יחזור לעליות
המחיר הגדולות של 2019 - והוא כבר מתחיל לחזור.

אם עד לפני חודשיים ניתן היה להתמקח עם
הקבלנים, עתה זה כבר לא פשוט.

 

מה קרה בקורונה?
מה קורה עכשיו?

 
ביקוש והיצע בבאטומי
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עלויות והוצאות נוספות:
מאחר ובטבלה מוצג מחיר השכירות ברוטו, חשוב להבין

את יתר העלויות כדלהלן: א.חברת ניהול בין 25% -
ל40% ב.דמי שימוש במרחב ציבורי - בין 1$ ל4$ למ"ר

(יקר יותר במלונות!) ג.עלויות חשמל, מים, גז ואינטרנט
(בד"כ מכוסה ע"י חברת הניהול) ד.מיסוי על השכירות

בגובה של 5% מהשכירות.
בחישוב גס - צפו לכ-40% פחות ממחיר השכירות

שיתקבל בפועל.

הטבלה למעלה מפרטת את ממוצע השכירות ברוטו
בבאטומי, לדירות ממוצעות של כ 30 מ"ר וכ50 מ"ר

במהלך חודשי שנת 2019. 
הממוצע כולל את כל הדירות להשכרה בבאטומי כולל
של הקו השלישי. ברור שהתפוסה גדולה יותר בחודשי

הקיץ (בקו הראשון והשני התפוסה בד"כ 100%
בחודש אוגוסט). 

בחישוב ניתן לראות ששכ"ד שנתי לדירה של כ 30
מ"ר הינו קרוב ל9,000$ או בחישוב חדשי - קרוב

ל600$.
ככל שהדירה גדולה יותר המחיר למ"ר שכירות יירד

קצת והביקוש לשכירות בה יהיה קצת יותר נמוך.
דירה אופטימלית להשקעה הינה בגדל של כ-40-50

מ"ר - לא גדולה מידי ולא קטנה מידי, וקולעת
לטעמם של הרוב, במחיר סביר.

חברות הניהול משכירות דירות שפונות לים במחיר
גבוה יותר כדי למקסם את הרווח הצפוי. 

כיוון שרוב התיירות מגיעה ממדינות בריה"מ לשעבר
לתקופות ארוכות בקיץ של שבועיים ואפילו חודש.
המצב היותר שכיח הוא של משפחה רוסית גדולה,
שבה ההורים שוכרים חדר יפה מול הים, ומבקשים

שתי דירות קטנות יותר עבור הילדים והסבתא  -
והשיקול המכריע בשכירות - הוא המחיר, ולא הכיוון.
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8 הטעויות מהן יש להימנע

אל תתפתה לדירה בבנין 
שעוד לא התחילו לבנות
...כי התשלומים נוחים

אין דבר כזה הבטחת תשואה. גם אם מבטיחים
לך בחוזה. בחן את הנכס והמודל העסקי בהנחה

שכל הבטחת תשואה לא מתקיימת

בהשקעה לא מחפשים דירת
חלומות. מידת השכירות של

הנכס, חשובה יותר

טאבו. אתה חייב עו"ד
ישראלי, נאמן שלך. גם
אם עו"ד גיאורגי הוא

מספק וזול. זה המקום
שאתה לא רוצה לחסוך

בו!

3

4

2 1

אינטגריטי. 
אל תעשה עסק אם מי

שלא נראה לך

8 אל תתפתה לדירה מעבר לקו שלישי לים, או לדירת
חלומות בקו ראשון לים. בשני המקרים זה פחות
משתלם כהשקעה. אתה רוצה משהו שקרוב לכל

מקום..ושניתן להשכיר אותו בקלות, בד"כ דירות עד
גודל של 50 מ"ר... אלא אם כן זה עבור משפחתך

5

מאחורי מחיר נמוך מידי -
מסתתר מוקש. גם אם אינך

רואה אותו מיד..

7 6
זכור - קומפלקסים גדולים

אינם בהכרח ההשקעה הכי
טובה... 
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אחרי השקעות בנדל"ן בהיקף של 120 מיליון דולר,
בארה"ב, אירופה וישראל, וליווי מעל 600 משקיעים, 

 התשוקה האמיתית שלי היום, מעבר לנכדים, היא
בחינת השקעות נדל"ן חדשות בשיטת ה"נדלנומטר"

שפיתחתי.
 

שוקל להשקיע בנדל"ן בחו"ל? 
מוצף בשפע הצעות ולא יודע מה לבחור?

אתה מוזמן להיוועץ בי.
תגיע לפגישה עם החומרים על ההשקעות שאתה
שוקל. נחקור את הסיכונים והסיכויים ונבין מה הכי
מתאים לך. אני מבטיח שתצא מהפגישה יותר חכם
ועם הבטחון של איזה צעד לעשות וממה להימנע....

 
ואתה גם מוזמן להשקיע איתנו, ב Handsoff השקעות

אלטרנטיביות.
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צלצל: 053-4700951
צפה בערוץ היוטיוב שלי
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