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ורינהגדעוןורונית

2967־311גיל

סבאכפרלציוןראשוןעכשיומגורים

זקנהוקצבתפנסיהמשכורתהכנסהמקור

19,20014,700מיסיםלאחרנטוחודשיתהכנסה

4,4307,427הוצאות()אחריפנויההכנסה

350,000600,000וחסכונותהשתלמותקרנותכוללעצמיהון

מגוריםביתאיןנדל"ןנכסים

3,000,000נכסיםשווי

גלגליםבכיסאגדעוןבריאיםבריאותימצב

פנסיונריםומהנדסתמורהאחדכלשלמקצוע

לאהוריםנוספתעזרהישהאם

גמלאיםילדצעירזוגבחייםסטאטוס

בעליםשכירותכעתהמגוריםסוג

החלומותדירת

השרוןבאזורהמפוזריםלילדיםקרובאביבבתלולעבודהלציוןבראשוןלהוריםקרבהולעבודהלמשפחהקרבה

2,100,0002,800,000דירהמחיר

תיאטרון,כמותרבותלמרכזיקרבהספר(ובתיילדים)גניאיכותייםחינוךלמוסדותקרבהחייםאיכות
וחוגיםקולנועילדיםולגינותלמתנ"סים

גבוהסוציראקונומימצבומעלהבינוניסוציראקוממימצבאוכלוסייה

שבוע(בסופילאירוח)מקוםמ"ר140מ"ר100דירהגודל

סלוןהיתר,ביןכולל,פנטהאוז()מיניחדרים,4-3דירתחדרחציגדול,מטבחילדים,חדרכוללחדרים,5-4לדייריםהתאמה
גדוליםגגאווחצרמאודגדוליםומטבחקטנהמרפסתלמשרד,

לכיסאמקוםשבורחבמקלחוןרחבים,לפתחיםזקוקיםמיוחדותהתאמותאיןמותאמתדירה

אחדמפלסנדרשמשנהלאיותראואחדמפלס
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בחלקמזו,זושונותהיושהתשובות

כיצדסותרות.אפילוהיוהןמהמקרים

גישה.שלענייןהכולשזהכנראהייתכן?זה

אופטימייםלהיותחשוב

לקנותצריכיםהזוגותששנימאמין"אני

מנכ"לאלטשולר,גילעדאומרהדירה",את

ביתשלמשותףובעליםמייסדמשותף,

הזוג"מבחינתשחם'.'אלטשולרההשקעות

דירהצריכיםהםשאלה,כאןאיןהמבוגר

להםויששנוצרהחדשלמצבשמתאימה

הםהצעיר,הזוגמבחינתגםהזו.היכולתאת

גרים,כברהםשבובאזורלהישאררוצים

החברה,מבחינתשםלהםשטובכנראה

והםוכהנה,וכהנהלעבודה,הקרבההחינוך,

בקנייתשלהם.הפינהאתלטפחמבקשים

שכרשלהחיסכוןלרשותםיעמודדירה,

לשלםיוכלוהפנויהההכנסהועםהדירה,

החייםברמתלרדתשיצטרכובלימשכנתה

הייתהשנה,02לפניאוליבעבר,שלהם.

ושכרמאודגבוהותהיוהריביותשבהתקופה

בבנק,חיסכוןלךהיהואםנמוך,היההדירה

לקבלכסף,לחסוךלךעדיףהיהתיאורטית

לשלםממנהחלקועםגבוהה,ריביתעליו

לוהיהזהאתשעשהמיהדירה.שכראת

המצבהיוםוחודשו.חודשבכלחיוביתזרים

פניעלכסףבלחסוךיתרוןשוםואיןשונה,

ראשונה".דירהקניית

הזוגשלההכנסהפתאוםאםיקרהומה

תיפגע?הצעיר

אחדאםגםלעזור,יכוליםאכןההורים"אם

לאזהתקופהלאיזומובטליהיההזוגמבני

במשכנתהבעיהאיזוכשישגםאסון.יהיה

להגיעכללבדרךאפשראותה,לשלםוקשה

בכליותר.רחבהלפריסההבנקעםלהסדר

אנשיםלהוציאנוטיםאינםהבנקיםמקרה,

פשרהלהסדרלהגיעיעדיפווהםמביתם

ששואללמיכללי,באופןהחוב.שלופריסה

המקוםאתראיתםאםממליץאניאותי

שיהיהחושביםואתםלקנות,רוציםשאתם

אתםשניומצדזה,עללשלםקשהלכם

יעלה,שלכםהשכרהשניםשעםמאמינים

בכלזהעללכוכללבדרךשקורהכמו

שיהיהולהאמיןאופטימייםלהיותחשובזאת.

לכם".שישממהיותרטיפהעלללכתטוב,

אושרשלשאלה

תלויהלשכוראודירהלקנותאם"השאלה

הזוגות,שלההתנהגותייםבאלמנטיםמאוד

סיכוניםעלמסתכליםהםשבהבדרך

שביט,טלפרופסורמסביראותם",ומנהלים

אושר,וכלכלתהתנהגותיתלכלכלהמומחה

אנשיםישאחד,"מצדאריאל.אוניברסיטת

הכסףאתלנהלהתנהגותיתיכולתלהםשיש

לחסוך.מסוגליםהםהפנויהההכנסהשאתכך

שכלמסוגלים,שלאאנשיםיששני,מצד

מסוגליםשלאלאלומבזבזים.הםפנויכסף

פנוייםשקליםאלף053להםוישלחסוך

דווקאחובות,להםאיןמשכירותוחוץבבנק

שלאכדידירה,לקנותממליץהייתילהם

הםאםהכסף.אתלבזבזחופשייםירגישו

ומשהומיליוןלבנקחייביםויהיודירה,יקנו

פסיכולוגיתמבחינהמוכרחיםיהיוהםשקלים,

רשתלהםתהיהלאכייותר,מחושביםלהיות

כללחסוךשיודעזוגזאת,לעומתביטחון.

לחכותממליץהייתילודווקאכסף,חודש

כדייותרגדולהוןולצבורתקופה,איזו

כסףבלייישארולאהםדירהיקנושכשהם

בבנק.

כישונה,הסיפורהמבוגרהזוגשל"במקרה

הםברירה.הרבהלהםואיןפיזיצורךלהםיש

יכוליםהםלהפך,לבנק,להתחייבצריכיםלא

עםולהישארשבבעלותםהדירהאתלמכור

קטנהדירהלקנותלהםממליץהייתיעודף.

שלהם.הנזילותאתלהגדילובכךיותר,

צריךמבוגרשזוגבטוחלאאנישני,מצד

שלכלכמובןרבועים.מטריםב־041לגור

במחקריםנביטאםאךשלו,הצרכיםאחד

להשקיעכדאישהכישהדברנראהבתחום

בחומר,לאבחוויות,זהשלנוהכסףאתבו

בביתאויותרגדולברכבולאבמוצריםלא

יותר".גדול

הצעיר?הזוגשללאושרובאשרומה

אנחנולחכות.להםכדאיאוליהזו,"מהבחינה

לחייםוהרביעיהשלישישבעשוריודעים

זובשפל.היאהאנשיםרובשלהאושררמת

ישחייהם,אתבוניםאנשיםשבההתקופה

הםשינה,בשעותמחסורקטנים,ילדיםלהם

והלחץבעבודהוותקניסיוןמספיקצברולא

תוסיףרקהאלובשניםדירהקנייתיותר.גדול

לקראתבאושרם.עודותפגעללחץ

להשתפר,מתחיליםהחיים54–04גיל

שביט,טלפרופסור

לכלכלהמומחה

נביט"אם התנהגותית:

נראהבתחום,במחקרים

כדאישהכישהדבר

הכסףאתבולהשקיע

לאבחוויות,זהשלנו

במוצריםלאבחומר,

אויותרגדולברכבולא

יותר"גדולבבית

יועץאלטשולר,גילעד

ששואל"למי השקעות:

אםממליץאניאותי

שאתםהמקוםאתראיתם

ואתםלקנות,רוצים

קשהלכםשיהיהחושבים

שניומצדזה,עללשלם

השניםשעםמאמיניםאתם

כמויעלה,שלכםהשכר

לכוכללבדרךשקורה

זאת"בכלזהעל

אשכנזי
קובי
צילום: לשכור?אולקנות
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זמןאוליזהואזלחזור,מתחילוהאושר

דירה".לקנותיותרטוב

גסהמילהלאהיאשכירות

גדולרגשימטעןבוודאיישדירה"לקניית

גגלקורתלחץישבמיוחדובישראלמאוד,

לעיתיםמושכלת,כלכליתבראייהאךמשלך.

לויעו"דמסבירדירה",לשכורעדיףדווקא

נדל"ן,מחלקתוראשמנהלשותףסגןאמיתי,

זליגמן'.ב'גולדפרב(משותף),ובנייהתכנון

מיליוןב־1.2דירהירכושהצעירהזוג"אם

ההכנסהוכןשלהםהעצמיההוןשקלים,

הדירה.רכישתלטובתבמלואםיופנוהפנויה

כמונוספותהוצאותיתווספוהדירהלערך

בעודיסתכמושלרובלנכס,ושיפוריםמיסים

יצטרכוהנראהככלוהםהמחיר,על%51–%01

ולכןאותה.לממןכדיהשעוןסביבלעבוד

באזוראחרת,דירהלרכושאמליץהצעירלזוג

שקלים.מיליוןב־5.1בר־השכרהשהואביקוש

בכסףולהשתמשאותהלהשכיריוכלוהם

טובבמקוםלמגוריםהדירהשללשכירות

להם.מתאימהוהסביבההחינוךשבויותר,

אתיפספסולאשהםלעצמםיבטיחוהםכך

גםאבלמחירים,עלייתשלבמקרההשוק

ולהוצאותלמשכנתהלהתחייביצטרכולא

עליהם".גדולותמקרהבכלשהן

המבוגר?ולזוג

מציעהייתיוכמה,כמהאחתעללהם,"גם

המבוגר,הזוגעבורלקנות.ולאדירהלשכור

השינוייםגלגלים,לכיסאמרותקמהםשאחד

כשאתהמשמעותיים.יתרהרבהלהיותיכולים

הסיכוןעזרה,ליותרותזדקקייתכןמבוגר,

יזדקקוהילדיםואוליעולה,לסיעודישתהפוך

העצמיההוןכלאתלהשקיעלכןלעזרתך.

לאהואאחרתדירהרכישתלטובתשלהם

הםשלהםהדירהאתהנכון.הצעדבהכרח

עםביתשעבורוצעיר,לזוגלהשכיריכולים

מדובראםבטחמחסום,מהווהלאמדרגות

היפהלשכירותוגינה.חצרעםפרטיבבית

ההכנסהאתלהוסיףיכוליםהםיקבלושהם

מפוארתיותרהרבהדירהולשכורהפנויה,

הואבכךהיתרוןשלהם.לצרכיםשמתאימה

משתנותהנסיבותואםיותר,רבהשהגמישות

יותר.קלזהחדש,למקוםלעבורנדרשואתה

כזותהיהשהשכירותחשובהמקריםבשני

שלאכדיארוכה,שכירותתקופתשמאפשרת

ממקוםלעבורבכך,תרצהלאאםתידרש,

להתייחסתוכלוכךגבוהה,בתדירותלמקום

שלך".היאכאילובהולהשקיעלדירה

בסדריהיהההורים,בעזרת

שגםלהביןחשובהמבוגר,הזוג"מבחינת

שקלים,מיליוןשלושהשווהשלהםהנכסאם

מהעסקה,ברווחיצאושהםנראהולכאורה

8.2שווהלקנותרוציםשהםהדירהשכן

נדמה",שזהכפיבדיוקלאזהשקלים,מיליון

מנכ"למשכנתאות,יועץכרמון,שחרמסביר

אתפורטומיידופיננסיים,משכנתאותפריים

דירה,מכירתעלהעסקה"הוצאותהמספרים.

עסקהוהוצאותדין,ועורךתיווךתשלומילרבות

מסגםנוספיםשלהחדשה,דירהרכישתעל

והתאמתשדרוגעלויותמעבר,עלויותרכישה,

גלגלים,בכיסאהזוגבןשללצרכיםהדירה

שקלים,אלףכ־003עלדברשלבסופויעמדו

שקלים.מיליון7.2עםיישארהזוגולכאורה

עליהםשיהיהבחשבוןיביאשהזוגחשובלכן

שני,מצדשלהם.העצמימההוןחלקלקחת

הוןשקליםמיליוןכחציעםיישארועדייןהם

בכלל.רעלאהכולבסךשזהעצמי,

להסתמךיכוללאזאת,לעומתהצעיר,"הזוג

ויהיההדירה,לרכישתשלוהעצמיההוןעל

ב־1.2דירהלרכושכדיבהורים.להיעזרמוכרח

525שלראשוניעצמיהוןצריךשקלים,מיליון

הזוגגםהעסקה).משווי%52)שקליםאלף

עסקה','הוצאותתוספתעללשלםיצטרךהצעיר

קטנההדירהשכןיותר,נמוכותיהיוהןאך

עדייןזאת,ובכליותר.פשוטותוהדרישותיותר

001ביןשלבטווחהמשוערותבעלויותמדובר

להשלמהיזדקקוהםכלומר,שקלים.אלףל־051

עדכ־003שלבגובהמההוריםהעצמיההוןשל

שקלים".אלף053

יעזרו?ההוריםואם

בהחזרלעמודמאודקשהלהםיהיהאז"גם

תעמודהנראהשככלהמשכנתה,שלהחודשי

אםשנה.ל־03בחודששקליםכ־004,6על

ולכןיעלו,ההוצאותגםתתרחבהמשפחה

עליעמודלאהחודשישההחזרממליץאני

יהיוהםכך,לשםנטו.מההכנסהמרבעיותר

בסופויותר.קטנהמשכנתהלקחתמוכרחים

עליהםגדולההזושהעסקהנראהדברשל

לכווןלהםעדיףשאוליומכאן,מידה,קנהבכל

בהורים,להיעזרפחות,ששווהלנכס

להתחייבויותלהיכנסולאפחות,אבל

ראשאמיתי,לויעו"ד

"כשאתהנדל"ן:מחלקת

ותזדקקייתכןמבוגר,

הסיכוןעזרה,ליותר

עולה,לסיעודישתהפוך

יזדקקוהילדיםואולי

אתלהשקיעלכןלעזרתך.

לטובתהעצמיההוןכל

לאהואדירהרכישת

הנכון"הצעדבהכרח

יועץכרמון,שחר

"משכנתהמשכנתאות:

בהכרחאינהשנהל-03

החזרישלשנים03מגדירה

שמדובראלאמשכנתה,

לשלוטלנושעוזרבכלי

צמצוםשפוי.בתזרים

המשכנתהממסלוליחלק

כללבדרךמתרחש

יותר"מתקדמותבשנים

אייב
אופיר
צילום: לשכור?אולקנות
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החיים".אתלהםשיגמרו

ל־03משכנתהחיימתכנניםאיך

קדימה?שנים

מגדירהבהכרחאינהשנהל־03"משכנתה

שמדובראלאמשכנתה,החזרישלשנים03

בבנייתשפוי.בתזריםלשלוטלנושעוזרבכלי

קצרותלתקופותלהתחייבגםאפשרהמשכנתה

מתרחשהמשכנתהממסלוליחלקצמצוםיותר.

במקריםיותר,מתקדמותבשניםכללבדרך

מבונוסיםאומירושותכסףיקבלהזוגשבהם

וכיוצאהשתלמותקרנותלוייפתחובעבודה,

בשלבאךוכדומה.יעלההנכסערךבזה,

לחיותזהלהםשחשובמהחייהם,שלהראשוני

אתלפרוסלהםכדאיכךולשםשפוי,מתזרים

ארוכה".לתקופההמשכנתה

בטאבושםחייביםלא

כלעלכשמסתכליםדבר,של"בסופו

המספריםאתוכשבוחניםהכלכלייםהניתוחים

ההמלצהכמה,ובןאתהלמיקשרבליהיבשים,

עו"דטועןלקנות",ולאדירהלשכורהיא

מקרקעין,שמאילשכתיו"רמסילתי,חיים

גםתענהטווחארוכתשכירותכישסובר

המבוגר.שללאלווגםהצעירהזוגלצורכי

לזוגותתאפשרארוךלטווחדירה"שכירת

עכשיוגריםהםשבולמקוםקרובלהישאר

הילדיםגניאתשניםכמהכללשנותולא

השירותיםאתהמבוגרהזוגשלבמקרהאו

היוםזמינההזווהאפשרותהקהילתיים.

במכרזיםשזכובפרויקטיםזהאםבישראל,

מתחייבהקבלןשבהלהשכיר','דירהשל

מסוימתבהנחהארוךלטווחדירותלהשכיר

שהחליטובנייהחברותאוהשוק,ממחיר

מהדירותכמהלשמורלהםנכוןשאסטרטגית,

בהןולהשתמשהחברהבבעלותבפרויקטים

ארוך.לטווחלשכירות

אוליכדאיהצעירשלזוגהיחידההסיבה

ובישראלהפסיכולוגי,השיקולהיאדירהלקנות

הביטחוןלתחושתהכוונהמהותי.שיקולזה

השםאתולראותטאבובנסחלהסתכלשל

אחרות,למדינותשבניגודהסיבהזושלך.

אםאבלדירה.לקנותנוהריםתמידאנחנו

שקלים,מיליוןב־1.2דירהיקנההצעירהזוג

אלאולכןלתמרון,כסףכמעטלהםיישארלא

זולהדירהעלללכתלהםכדאיבלוטו,יזכואם

או,5.1אומיליוןב־4.1חדשה,לאאולייותר,

כמהולחכותמעלית,בליראשונהבקומהדירה

והםתגדלההכנסהתתרחב,כשהמשפחהשנים.

שקלים.מיליוןה־2סביבלדירהלעבוריוכלו

דירהלקנותלאממליץאניהמבוגרלזוג

הדירהאתימכרוהםאםואופן.פניםבשום

העצמיההוןעםביחדהכסףאתוישימו

ארבעהשלריביתלהםשייתןבאפיקשלהם

שליופילהםיהיהבשנה,אחוזיםחמישהאו

וליהנותטובנכסלשכוריוכלושאיתוסכום

טובה.הכיבצורההאלומהשנים

לירושה?נכסלילדיםלהשאירעםומה

בעצמוליהנותהורהשלשזכותוחושבאני

הואמהשישקוללפניהשיג,שהואמההון

טובהכלכלישמצבםהוריםלילדים.ישאיר

שהםכךהכסף,אתלחלקכיצדלהחליטיכולים

בפחות),מדובראם(גםלילדיםישאירוגם

השנים.כלשחסכומהכסףליהנותיוכלווגם

לבנקהנודדהיהודי

לזוגותנייעץמהמשנהלאדבר,של"בסופו

המינוסאתיעדיפובקרקע,יאחזוהםשלנו,

שיהיההעיקרבעבדות,החייםואתבבנק

ברגר,חג'ג'הגרטוענתבידיים",משהולהם

לאנתרופולוגיהבמחלקהדוקטורנטיתפוסט

באנתרופולוגיהמתמחהאילן,ברבאוניברסיטת

לכך"הסיבהואקסיסטנציאלית.פסיכולוגית

'בית',המושגאתתופסיםאנושבההדרךהיא

התרבותלאחרת.אחתמתרבותשמשתנה

וגלות,מלחמותלמודתהיאהישראלית-יהודית

שלקנייהולכןוקיומי,הישרדותימשהובהיש

גםבביטחון.הצורךעלמענהלנונותנתבית

הצורךלכך.קשורהלהוריםקרובלגורהרצון

אחיזהתחושתמעניקהה'שבט'לידלהישאר

במקום.

הבנקלעברנודדהנודד,שהיהודילומר"אפשר

וכךהתמידית.התלישותמתחושתלהתנתקכדי

ההכנסהברמתרקתלויהאינהדירהרכישת

תרבות.שלענייןזהאלאהעצמי,בהוןאושלנו

פרו־נטליסטיתחברההיאשישראלכמו

פרו־נדל"ניסטית.גםהיאילודה),(מעודדת

נובעוזהבקרקע,לאחיזהדומהבחייםהאחיזה

השכירות,לעומתלהשמידנו,שקמיםמהתפיסה

שורשים.נטוליאותנושמשאירה

הואאקזיסטנציאליסטי,מובןיש"לבית

כלישנםזאתלעומתלחיים.אותימקבע

אוג'ה,מייקלמדברעליהםמקומות'ה'לא

לאותםהיאהכוונהצרפתי.אנתרופולוג

הלימינלי,הגלובלי,במרחבשקיימיםמרחבים

במהלךרבותשעותבהםמבליםשאנו

תעופהשדותסופר,קניונים,כמוחיינו,

תחושהלךלתתנועדוהאלוהמקומותוכו'.

גלובלי,מכפריותר,גדולממשהוחלקשאתה

כלואחיזה.משמעותעודאיןלביתכאילו

לתרבותמגיעיםכשאנחנונכוניםאינםאלו

עלבבעלותהצורךשבההישראלית־יהודית,

מאוד".מרכזיתפקידמשחקעדיין

ברגר,חג'ג'הגר

"התרבותאנתרופולוגית:

למודתהישראלית־יהודית

בהישוגלות,מלחמות

וקיומי,הישרדותימשהו

נותנתביתשלקנייהולכן

הצורךעלמענהלנו

בביטחון"

שמאי:מסילתי,חייםעו"ד

טווחארוכתדירה"שכירות

עלגםשלנובמקרהעונה

וגםהצעירהזוגשלהצורך

המבוגר,שלזהעל

שבהחלטאפשרותוזו

בישראל"כיוםקיימת

קופל
דנה
צילום:

לשכור?אולקנות
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