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המגזין הקודם, שהיה הראשון בתחומו, עורר עניין רב, לצד תגובות ופניות רבות, הן מצד קונים שהתעניינו בנכסים שפורסמו, 
הן מצד מוכרים שביקשו להתייעץ עמנו לפני תהליך המכירה והן מאנשים שאוהבים נדל"ן וכל הקשור בו.

מגזין זה יעסוק בנושא ה"חם" של השקעות בנדל"ן, וינתח את הנושא המדובר הזה מזוויות שונות. יש לנו לקוחות רבים בעלי 
הון עצמי פנוי להשקעה- כאלה שמכרו דירה להשקעה, ואחרים שמכרו את בית מגוריהם ועברו לדירה קטנה יותר. משקיעים 
אלה נותרו, בנוסף לממון, עם שאלת השאלות: מה עושים עם הכסף? מה הכי בטוח? הכי מניב? הכי נוח? הבאנו כאן מגוון של 

אפשרויות, שנכתבו מזוויות שונות של מומחיות- עורכי דין, מומחים לשוק ההון, ומתווכים. 

הכתבות בגיליון זה עוסקות גם בשלבים שלפני המכירה ונוגעות בנושאים כגון מיסוי, היטלים, והכי חשוב: איזה סכום באמת 
יישאר לנו ביד אחרי המכירה. לצד כתבות אלה, מחכות לכם בגיליון כתבות בנושאי לייף סטייל, עיצוב הבית ורכבי יוקרה.

בהזדמנות זו ברצוני לשתף אתכם בתהליך שקורם עור וגידים בנושא התיווך ברמת השרון: ריל קפיטל שותפה בימים אלה 
ליוזמה חדשה ויפה של איחוד מתווכי רמת השרון תחת קבוצה אחת. מטרת האיחוד הינה הבטחת טיפול יעיל, נכון ונאמן 
בלקוח, על פי כללי האתיקה המוסכמים והגברת שיתופי הפעולה בין המתווכים, לטובת המוכרים והקונים. הקבוצה מוקמת 

בימים אלה, ושוקדת על שמירת האתיקה המקצועית והעלאת קרנו של מקצוע התיווך בעיני הלקוח. 

אנו בריל קפיטל מאמינים בחדשנות, יושרה וחתירה לשיפור מתמשך עם הפנים ללקוח. יוזמה זו הינה חלק מהגישה שלנו, 
הפועלת לטובת הלקוח ובסופו של דבר מביאה אותנו להצלחה מתמשכת, שכן אין כמו לקוח מרוצה, הממליץ לחברו על בעל 

מקצוע או נותן שירות.

קריאה מהנה וקיץ מאוורר,
שלכם, 

ברוכים הבאים למהדורת קיץ רעננה ותוססת של מגזין ריל קפיטל!

 יעל גלוזברג, 
בעלים, ריל קפיטל 

 ליאת ערד, 
מנכ"ל ריל קפיטל 



דירה בקו ראשון לכנרת!

ההדמיה להמחשה בלבד

פרויקט AGAM מזמין אתכם להצטרף להצלחה, וליהנות מדירה מפנקת ומניבה, 
בפרויקט היחיד עם היתר למגורים שיבנה בקו ראשון לכנרת!

מיני פנטהאוזים על שפת הכנרתדירה + מרפסת לאגם

החל מ- החל מ-

בריכת אינפיניטי גדולה | חדר כושר | בתי קפה ומסעדות בקומת הקרקע | ספא | לאונג׳ בר המשקיף לאגם מגובה 36 מ’ | חוף ים צמוד

AGAM 077-9973140
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לשאול  עליו  הנדל"ן,  בתחום  להשקיע  רוצה  משקיע  כאשר 
את עצמו מה מטרת ההשקעה, שכן בנדל"ן ישנם סוגי השקעות 
שונים, בעלי כללים שונים ומטרות שונות, ולכל משקיע מתאימה 
דרך אחרת. הנה סקירה קצרה של מסלולי ההשקעות האפשריים:

שימוש עצמי - מרבית נכסי הנדל"ן נרכשים למטרת שימוש 
למטרת  בית  או  דירה  רכישת  לגבי  במיוחד  נכון  הדבר  עצמי. 
מגורים של הקונה. בעוד שבמרבית מדינות העולם מתגורר חלק 
גדול מהאוכלוסייה בדירות שכורות, מאופיינת ישראל ברכישת 
זוגות צעירים כבר בתחילת דרכם. הלצה  ידי  דירת מגורים על 
שני  כלה  לכל  היהודי שלנו מחייב לתת  אומרת שהאופי  ישנה 
שלושה  זו  להשקעה  ואולם,  מכר.  ושטר  כתובה  דוקומנטים: 

חסרונות עיקריים:
את  להחליף  צורך  יש  בילדים,  מתברכת  המשפחה  כאשר   
בגין  משמעותיות  הוצאות  ונגרמות  בגדולה,  הקטנה  הדירה 

המכירה והקנייה. 

מאת  רחלי בליסנה

 השקעות בנדל"ן 
 דירה למגורים או דירה להשקעה? רכישת קרקע לבנייה או השקעה בתמ"א 38? 

לכל סוג השקעה בנדל"ן יתרונות, חסרונות ומטרות משלו. באיזה מסלול אתם בוחרים?

השקעה לטווח ארוך, של 10 שנים לפחות, מתאימה למי שיש לו הון 
עצמי, סבלנות, וחוסר רצון להקדיש זמן להשקעה. היא מתאימה למי 

שגר בסמוך לקרקע, או במדינה אחרת. עבור מי שהפרוטה מצויה בכיסו 
ומעוניין להשקיע בנכס שיעזור בעתיד לילדיו, זוהי השקעה מצוינת 

והן  מניבה  השקעה  הן   - טובה  להשקעה  אופציה  "סוגרת" 
השקעת אקזיט )לרכוש, להשביח ואז למכור(. 

השקעות  של  ומפותח  חשוב  תחום   - שכירות  מדמי  הכנסה 
בנכסי מקרקעין קרוי נדל"ן מניב. ככלל, התשואה של השקעה 
חיסכון,  מתוכנית  לקבל  שניתן  מהתשואה  יותר  גבוהה  בנדל"ן 

וזהו הטעם העיקרי בהשקעה זו. 
אלא שהדברים אינם כה פשוטים - ההכנסה מתוכנית חיסכון 
היא קבועה, בטוחה ואינה מצריכה זמן ומומחיות. לעומת זאת, 
נכס שנרכש למטרת השכרה עלול לעמוד ריק מעת לעת, ובעל 
הנכס יצטרך עדיין לשלם ארנונה. כמו כן, השכרת הנכס כרוכה 
בהוצאות משפטיות ולעתים בדמי תיווך, ואם הדייר אינו משלם 
את דמי השכירות או אינו מפנה את הנכס, הדבר כרוך בהוצאות 
משפטיות נוספות ובסיכוי נמוך לגבות את החוב. בנוסף, הכנסה 
מנכס עסקי חייבת במס הכנסה, ולנכס יש בלאי טבעי, המצריך 
השקעה בתיקונים ואחזקה, ובטווח הארוך שוויו של הנכס יורד 

בהשוואה לנכסים חדשים דומים.
הבעיה העיקרית בהשקעה בנדל"ן מניב היא נטילת הלוואה 
לצורך מימון הקנייה. במקרה כזה, הריבית המשולמת לבנק בגין 
ההלוואה משתווה ואף עלולה לעלות על דמי השכירות, והטעם 

העיקרי בהשקעה מתפוגג.
כאשר  רק  מניב  נדל"ן  ברכישת  להשקיע  היא  ההמלצה 
עצמי,  בהון  נרכש  הנכס  הבאים:  התנאים  שלושת  מתקיימים 
ובכל מקרה ההלוואה למימון הרכישה אינה עולה על השכירות 
המתקבלת; למשקיע יש זמן, רצון וידע לטפל בנכס ובהשכרתו; 
המשקיע מוכן לקחת סיכון עסקי מסוים בתמורה לסיכוי לקבל 
אפוא,  מתאימה,  כזו  השקעה  כספו.  על  יותר  גבוהה  תשואה 
למי שמתגורר בטווח סביר מהנכס ואינה מתאימה למי שרוצה 

להשקיע במדינה אחרת. 

בעל  אך  יותר,  מורכב  השקעה  של  זה  סוג   - ופיתוח  בנייה 
קרקע  ברכישת  ההשקעה  את  נאה.  לרווח  גבוה  פוטנציאל 
למטרת בנייה ופיתוח ניתן לחלק לשני אפיקים עיקריים: הקמת 

על  כלל  בדרך  עולה  החודשי  ההחזר  משכנתא,  בנטילת   
הרווחת, שבהחזרת  ההנחה  כזו.  דירה  של  דמי השכירות  גובה 
חודשי  תשלום  שמכל  משום  חיסכון,  של  מרכיב  יש  ההלוואה 
מוטעית  היא  ההלוואה,  קרן  לפירעון  מהכסף  חלק  מופנה 
- בהלוואה שנלקחת לתקופה של 20 שנה, מוחזרים  בעיקרה 
ב-5 השנים הראשונות רק כ-10% מהקרן. בשלב הזה מחליפים 

את הדירה באחרת, והסיפור חוזר על עצמו.
גבוה,  רכישה  מס  ישלם  עצמי  לשימוש  דירה  שקונה  מי   
כלומר 8% מהשקל הראשון. במידה וירצה לרכוש דירה נוספת 
ישלם  המגורים,  דירת  את  למכור  ירצה  מכן  ולאחר  להשקעה, 
דירת המגורים  על  יוצא שהבעלות  כך  גבוה.  מוגבר/  מס שבח 

רחלי בליסנה
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השקעה לטווח ארוך, של 10 שנים לפחות, מתאימה למי שיש 
לו הון עצמי, סבלנות, וחוסר רצון להקדיש זמן להשקעה. היא 

מתאימה למי שגר בסמוך לקרקע, או במדינה אחרת. עבור מי 
שהפרוטה מצויה בכיסו ומעוניין להשקיע בנכס שיעזור בעתיד 

לילדיו, זוהי השקעה מצוינת

בניין, ושינוי ייעוד הקרקע. 
לחברות  בעיקר  מתאים  בנייה,  למטרת  קרקע  קניית  תחום 
קבלניות. עיסוק זה אינו יכול להיעשות כבדרך אגב, והוא מצריך 
מומחיות והערכות עסקית מלאה. התחום השני, של שינוי ייעוד 
הקרקע, מצריך ידע מקצועי בתחום התכנון, והוא מתאים למי 
שמשקיע את כספו - הוא, ויש לו זמן ונכונות להשקיע בתכנון 

ובשינוי הייעוד. 
בנייה  הקרקע,  מקניית  ההכנסה  כי  לציין,  ראוי  זה  בהקשר 
קרקע,  מקניית  וההכנסה  ומע"מ,  הכנסה  במס  חייבת  ומכירה 
השבחתה ומכירתה, חייבת בנוסף לשני אלה גם בהיטל השבחה. 
פטור  לקבל  ניתן  בודד,  בית  לבניית  מגרש  רוכשים  כאשר  רק 
ממס הכנסה וממס שבח והמכירה אינה חייבת במע"מ, אך אם 
חוזרים על תהליך זה פעמים אחדות, האדם נחשב לסוחר נדל"ן, 

והוא עלול לשלם מס הכנסה ומע"מ גם על עסקה כזו.
מקצוע  לבעלי  רק  בבנייה  להשקיע  היא  כן,  אם  ההמלצה, 
שמוכן  למי  רק  קרקע  בפיתוח  ולהשקיע  הבנייה,  בתחום 
להתמסר לתהליכים של שינוי הייעוד והפשרת הקרקע. המלצה 
ולא  פרטית,  בקרקע  רק  אלה  השקעות  לעשות  היא  נוספת 
הרווח  שבהם  )רמ"י(,  ישראל  מקרקעי  מינהל  של  בקרקעות 

מחויב גם ב"דמי הסכמה", בנוסף למיסים שצוינו לעיל.

ארוך, של 10 שנים  לטווח  השקעה   - לטווח ארוך  השקעה   
רצון  וחוסר  הון עצמי, סבלנות,  לו  לפחות, מתאימה למי שיש 
להקדיש זמן להשקעה. היא מתאימה למי שגר בסמוך לקרקע 
מעוניין  והוא  בכיסו  מצויה  שהפרוטה  מי  אחרת.  במדינה  או 

להשקיע בנכס שיעזור בעתיד לילדיו, זוהי השקעה מצוינת. 
על מנת להצליח בדרך זו, מומלץ לא להכניס את כל הביצים 
ויקר, רצוי לפזר את  לסל אחד, ובמקום לרכוש נכס אחד גדול 
ההשקעה במספר מגרשים קטנים במקומות שונים. כל מגרש 
כזה יבשיל בזמנו, ויהיה כדאי לממש את ההשקעה בו בתקופה 
בשלב  רק  קרקעות.  על  רכוש  מס  כיום  אין  בישראל  אחרת. 
בגין  צורך לשלם היטל השבחה של 50%  יהיה  מכירת המגרש 
עליית השווי בעקבות שינוי תוכניות הבנייה, ומס שבח של 25% 

בגין יתרת הרווח. 
הגידול  על  מתבסס  ארוך  לטווח  להשקעה  העיקרי  הטעם 
הקרקע  כמות  עולה,  האוכלוסין  שמספר  בעוד   - באוכלוסיה 
הנדל"ן  מחירי  עליית  היא  והתוצאה  משתנה,  אינה  הזמינה 

במקומות המיועדים לגידול האוכלוסייה. 

קניית דירה בבניין המיועד לתמ"א 38 - אם עדיין לא התחיל 
התהליך בבניין, יש לקחת בחשבון את מימד הזמן, ההתמודדות 
עם שכנים, בעלי מקצוע ועוד. לעומת זאת, אם הבניין כבר החל 
בתהליך, מחיר הדירה יגלם בתוכו את הרווח העתידי, את הזמן 

והמאמץ שהשקיע הבעלים ואת הרווח הפוטנציאלי.
הנה כי כן, אפשרויות רבות להשקעה בנדל"ן, והשאלה היא 
המתאימה  הדרך  לגבי  לכם  לייעץ  אשמח  לכם.  מתאים  מה 

ביותר עבורכם.

רחלי בליסנה היא סוכנת נדל"ן ותיקה בריל קפיטל משנת 2015  
050-9872009

ק
טו
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טר
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ש

ם: 
לו

צי
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מוכרים רבים חוששים לחתום על חוזה בלעדיות עם מתווך, מבלי להכיר לעומק את יתרונות 
הבלעדיות הגדולים עבור מוכר הנכס. ליאת ערד, מנכ"לית ריל קפיטל, מסבירה מבפנים

מאת  ליאת ערד

בלעדיות למתווך, למה ולמי זה כדאי?

אין זה סוד שמוכרים רבים חוששים לחתום על חוזה בלעדיות 
יביא  חתמו  שעמו  המתווך  שרק  חוששים  חלקם  מתווך.  עם 
לקוחות לנכס; אחרים דואגים שהמתווך לא יספק את השירות 
תום  עד  לבלעדיות  ההתחייבות  עם  יתקעו  והם  שהבטיח 
עבור  הבלעדיות  יתרונות  הם  מה  לבחון-  כדאי  אבל  התקופה. 
מוכר הנכס? ומה המענה לחששות מפני החסרונות שבבלעדיות?
מוכר  על  המגן  המתווכים,  חוק  עם  קצרה  בהיכרות  נתחיל 
הנכס: החוק מציין שבעת חתימה על בלעדיות, המתווך מחויב 
דוגמאות  הנכס.  לפרסום  לפחות  שיווקיות  פעולות  שתי  לבצע 
לפעולות שיווקיות הן: צילום מקצועי של הנכס, פרסום בערוצי 
סרטונים,  עריכת  שלט,  תליית  בעיתונות,  פרסום  האינטרנט, 

פניות ללקוחות קיימים ועוד.
מתווכים  בין  פעולה  שיתוף  היא  ייחודית  שיווקית  פעולה 
)שת"פ(. למתווך הבלעדי נתונה ההחלטה האם לשתף את שיווק 
הנכס עם מתווכים אחרים. פעולת השת"פ חשובה ומשמעותית, 
גבוה  וסיכוי  הנכס  של  מרבית  חשיפה  מאפשרת  שהיא  משום 
יותר לקבל הצעות מחיר נוספות, וכך לקבל את המחיר המיטבי 

עבור הנכס. 
לסיים את  לו  בכך שהוא מאפשר  הנכס  מוכר  על  מגן  החוק 
תקופת הבלעדיות, במידה והמתווך לא עמד בהתחייבותו ולא 
ביצע את שתי הפעולות השיווקיות הנדרשות על פי חוק, תוך 

שליש מתקופת הבלעדיות.
להלן חלק מהיתרונות הבולטים עבור מוכר הנכס אשר חותם 

על הסכם בלעדיות:
חשיפה – המתווך, מתוקף הבלעדיות, יחשוף אינפורמציה על 
הנכס המשווק ללא כל חשש, בפני קונים ובפני מתווכים אחרים. 
ללא  נכסים  של  ה"מסתוריות"  המודעות  על  פוסחים  קונים 
ומחפשים  הנכס(,  תמונת  במקום  המשרד  תמונות  )או  תמונות 
אחר המודעות של הנכסים עם תיאור מפורט ותמונות. בנוסף, 
שמביא  אמצעי  הנכס,  על  שלט  לתלות  בביטחון  יוכל  המתווך 
פניות רבות. חשיפה גבוהה גורמת לפניות רבות יותר ומקצרת 

את זמן השיווק.
יוקרה – נכסים בבלעדיות נתפסים בעיני הקונים הפוטנציאלים 
כיוקרתיים יותר. הקונים מבינים שהמוכר רציני בכוונות המכירה 
שלו, ומאמין בנכס הנכס מקבל טיפול נאמן על ידי בעל מקצוע 
שנבחר על ידי הלקוח. זאת בשונה ממצב בו המוכר שם את הנכס 
בנכס  נתקלתי  עבודתי,  במסגרת  אותו.  "לחוש"  כדי  רק  בשוק 

ספציפי שמפורסם מספר פעמים על ידי מתווכים שונים, ואפילו 
במחירים שונים, מה שפוגע בהצלחת מכירת הנכס ובמעמדו.

השקעה בשיווק – ברגע שנחתם הסכם בלעדיות, למתווך יש 
הבלעדי.  בנכס  מקסימום מאמץ  להשקיע  ומחויבות  מוטיבציה 
מקצועי  צילום  בשירותי  רבות  משתמשים  קפיטל  ריל  סוכני 
לצילום הנכס. המתווך ירצה להשקיע בצילום, כאשר הוא יודע 
יותר. הצילום  שיוכל לחשוף נכס שסיכויי המכירה שלו גבוהים 
הוא רק דוגמא למאמצים השיווקיים שהמתווך יבצע רק במצב 
של בלעדיות. דוגמא נוספת היא הנכסים המופיעים במגזין זה, 
שנבחרו בקפידה על ידי המתווכים, כאשר הקו מנחה בבחירתם 

הינו - האם הנכס בבלעדיות. 
מחויבות – המוכר שם את רכושו היקר בידיו של מתווך שסמך 
הן  זה, המתווך מחויב ללקוח,  בו את אמונו. מתוקף  ונתן  עליו 
נכס  למתווך  שנתן  מוכר  חוקית.  מבחינה  והן  אתית  מבחינה 
שבו  ממצב  בשונה  תוצאות,  מהמתווך  לדרוש  יכול  בבלעדיות 

המוכר הסכים שהמתווך ישווק את הנכס ללא בלעדיות.
מוטיבציה ומיקוד – למתווך נכסים אחדים ונבחרים בבלעדיות, 
נתון.  בזמן  בשוק  שקיימים  נכסים  מאות  ואף  עשרות  לעומת 
מכיר  הוא  עיניו,  לנגד  נמצאים  תמיד  האלה  הנבחרים  הנכסים 
את הנתונים שלהם היטב, יודע לספר ולפרט עליהם. בשיחה עם 
קונה פוטנציאלי, הוא יודע לספר בראש ובראשונה על הנכסים 

הנבחרים שלו, הנכסים בבלעדיות. 
מהמוכר  חוסכת  הבלעדיות  שיטת   – למוכר  נפשי  שקט 
הנקודות  את  ולהסביר  להכיר  לפגוש,  למתווך,  ממתווך  לעבור 
החשובות לו ולהציג בפניהם את הנכס שוב ושוב. המתווך ישמור 
על האינטרסים של המוכר אל מול הקונים או מתווכי הקונים, 

במיוחד בשלב המשא ומתן, שם הגנת המתווך חשובה במיוחד.
שקט נפשי גם לקונה – נתקלנו לא פעם במצב שבו הקונה, 
הביתה,  הלך  חלומותיו,  נכס  את  ארוכים, מצא  חיפושים  לאחר 
הצעת  להגיש  החליט  שלו  המתווך  ובעידוד  חושבים,  עשה 
מחיר. הצעת המחיר מוגשת עם הרבה ציפיות, האם הנכס שבו 
"התאהב" יזכה להיות הנכס שלו? אלא שבשלב זה, במקרה של 
העדר בלעדיות, יכול להיות שמתפתח תהליך דומה אצל קונה 
אחר, עם מתווך אחר - ואף אחד מהם, לא הקונה ולא המתווך 

שלו, אינם מודעים לכך. 
לסיכום, נוכל לומר בביטחון כי הסכם הבלעדיות הינו פרקטי, 

נוח, מקנה שקט נפשי לצדדים ומקצר את זמני שיווק הנכס.

המוכר שם את רכושו 
היקר בידיו של מתווך 

שסמך עליו ונתן בו 
את אמונו. מתוקף זה, 

המתווך מחויב ללקוח, 
הן מבחינה אתית והן 
מבחינה חוקית. מוכר 

שנתן למתווך נכס 
בבלעדיות יכול לדרוש 

מהמתווך תוצאות, 
בשונה ממצב שבו 

המתווך משווק את 
הנכס ללא בלעדיות

ליאת ערד, מנכ"ל ריל קפיטל
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בניגוד לטרנד הרווח, וולבו הוציאה מכונית סלון חדשה, אלגנטית ומרווחת, המתחרה 
באאודי A6, מרצדס E קלאס, ב.מ.וו. סדרה 5 ודומותיהן. האם היא עומדת בתחרות?

בחן וצילם  רון אקרמן

וולבו S90 – לנסוע כמו 
הרוח, להרגיש כמו מלך

בשנות ה-80' של המאה הקודמת תפסה הוולבו את מעמדה 
השרד  למכונית  הפיכתה  בעקבות  בארץ,  יוקרה  כמכונית 
תחת  האחרונות,  בשנים  ישראל.  ממשלות  שרי  של  הרשמית 
בשבדיה,  מכוניות  לייצר  וולבו  חברת  ממשיכה  הודית,  בעלות 
ועושה את כל הצעדים הנדרשים כדי להתייצב בצמרת מותגי 

היוקרה, בהצלחה רבה וגם באומץ. 
לכביש  ולהוציא  לפתח  לנכון  מצאה  וולבו  כי  באומץ?  למה 
מכונית סדאן, בזמן שכל מתחריה כמעט שאינם מוציאים דגמים 
חדשים בקטגוריה זו, ופונים יותר ויותר לכיוון רכבי הקרוס אובר 
וה–SUV, מה שאנחנו מכנים "כבישטח". וולבו הלכה כאן הפוך 
מכיוון התנועה: קודם הוציאה לכביש את ה-XC90 הגדולה, ורק 
 S90-אחריה השיקה את מכונית הסלון הגדולה והמפוארת, ה
צעד  זה  היה  האם  יוכיחו  הקרובות  והשנתיים  המכירות  נתוני 
נכון. אבל מדובר במכונית חדשה לחלוטין בשוק ומישהו צריך 

לבחון אותה עבורכם, לא? 

מבחוץ
שנועדה  גדולה,  סלון  מכונית  היא   S90-שה בזה  נתחיל 
להתחרות בקטגוריית האאודי A6, המרצדס E קלאס, ב.מ.וו. 
 S90 -סדרה 5 ודומותיהן, אבל מעצבי ה
שהיא  טובה,  כל-כך  עיצוב  עבודת  עשו 
היא  כאילו  מהן,  ורחבה  גדולה  נראית 
ב.מ.וו.   ,A8 האאודי  לקטגוריית  שייכת 
סדרה 7 ומרצדס S קלאס. רק בעניין הזה 

לבדו היא כבר לוקחת את כל הקופה.
אחד  מצד  כאן  יש  עיצובית,  מבחינה 
חזרה ל"שורשים" של וולבו ומצד שני המון 
ה-70'  שנות  של  הוולבו  מכוניות  תעוזה. 
קופסתיות,  מכוניות  היו  כזכור,  וה-80', 
מגושמות וכבדות, ששידרו המון בטיחות 
נראתה  וולבו  של  מכונית  כל  פאסיבית. 

והרגישה כמו טנק. ה-S90 נראית גדולה ורבועה משהו, אבל 
הם  הבולטים שלה  סימני ההיכר  וכבדה.  לא מגושמת  ממש 
יחידת  באמצעו,  הגדול  הלוגו  בעל  והשקוע,  העצום  הגריל 
יחידת פנסי לד בעיצוב הפטיש  הפנסים הקדמיים, הכוללת 
האחוריים  והפנסים  המיתולוגי,  השוודי  הגיבור  ת'ור,  של 

המיוחדים, המעניקים לS90 -מראה ייחודי ויוצא דופן. 
מהצד מדובר במכונית ארוכה מאד, כמעט 5 מטרים אורכה. 
רוחבה מגיע ליותר מ-1.87 מ', אשר יחד עם גובה של 1.44 
מ' בלבד מעניקים לה מראה גדול, נמוך ומכובד מאד, לטעמי 
הניקיון  כיום.  הכביש  על  אלגנטיות  הכי  המכוניות  אחת 
לא  בליטות  ללא  מיותרים,  קימורים  ללא  מרהיב-  העיצובי 
 "18" חישוקי  גם את  אציין  ברורות.  לא  זוויות  וללא  מובנות 
יותר,  הגבוהה  הגימור  ברמת   "19" וחישוקי  הנבחן  שבדגם 

שבהחלט מוסיפים למראה האלגנטי.

מבפנים
יוקרה.  ברכב  שהתיישבת  מבין  אתה   S90-ל בכניסה  מיד 
הגה קטן מצופה עור, ריפודי עור איכותיים למושבים, דיפוני 
דלתות ולוח שעונים בשילוב עור ופאנלים מעץ, לוח שעונים 
דיגיטלי, מערכת מולטימדיה עם מסך מגע גדול הנמצא במרכז 
ניקיון מוחלט מכפתורים. בשום  והעיקר,  הקונסולה, לגובה. 
מכפתורים  ניקיון  ראיתי  לא  לאחרונה  שבחנתי  יוקרה  רכב 
כמו ב-S90. כל תפקודי הרכב ומערכות העזר מופעלים דרך 
מערכת המולטימדיה והמסך המרכזי הגדול והמאד ידידותי 

למשתמש. אלגנטי, כבר אמרתי?
במושב האחורי אי אפשר שלא לשים לב למרווח הרגליים 
העצום. עם בסיס גלגלים עצום של 2.94 מ', הישיבה מאחור 
רק  לי  זכורה  שכמותה  חוויה  ממלכותית,  פחות  לא  היא 
הוולבו  של  הגלגלים  בסיס  סקודה.  של  הגאונית  מהסופרב 
דומה לזה של המרצדס E קלאס, אך התחושה מאחור טובה 

בהרבה. 
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ליטר  בכ-30  יותר  קטן  הוולבו  של  המטען  תא  נפח 
אבל  ליטרים,   500 על  ועומד  בקטגוריה  המתחרים  משאר 
להשוואת  כשנגיע  יתגמדו  האלה  הקטנטנים  ההבדלים  כל 
המחירים. הישיבה בוולבו הזו, גם מלפנים וגם מאחור, מעלה 

חיוך על השפתיים. אבל איך היא בנסיעה? בואו נבדוק.

בנסיעה
מצוידת   ,XC90 הגדולה,  אחותה  כמו  בדיוק   ,S90 הוולבו 
 ,5T-ה בגרסת  צילינדרים.   4 בעל  טורבו  ליטר   2.0 במנוע 
קג"מ   35 של  ומומנט  כ"ס   254 מפיק  הזה  המופלא  המנוע 
ואילו בגרסת ה-T6 מצויד המנוע גם במגדש-על ומפיק 320 
כ"ס ומומנט מעולה של 40 קג"מ. חשוב לי להבהיר שמדובר 
בהתנהגותו-  מאד  מרשים  אך  יחסית,  קטן  טורבו  במנוע 
מהנדסי וולבו עשו עבודה מצוינת ובידוד המנוע כל כך יעיל, 
שלא נשמע שום קול מכיוון המנוע גם בעת האצה אגרסיבית. 
הרכב  התנעת  ברמות.  ועוצמתי  מאד  מרשים  מאד,  שקט 
מתבצעת מכפתור ההתנעה שנמצא ליד ידית ההילוכים. ידית 
מאד  וקלה  אינטואיטיבית  והפעלתה  מאד  קטנה  ההילוכים 

ובהיבט של מערכות הבטיחות, וולבו היתה ונשארה וולבו. 
הוולבו S90 מגיעה בשתי רמות גימור ובמחיר התחלתי מצוין 
לקטגוריה והמתחרות. בשני הדגמים נמצאות מלוא מערכות 
הבטיחות - מערכת בקרת השיוט האקטיבית שיודעת להאט 
את הרכב בהתאם למהירות של הרכב שלפניו ולהאיץ כאשר 
פתאומית,  חירום  לבלימת  אקטיבית  מערכת  מתפנה;  הדרך 
למקרה שעומדת להתרחש תאונה או שהולך רגל נמצא בסכנת 
דריסה. תמצאו כאן גם את מערכת תיקון הסטייה מנתיב, שלא 
מערכת  הכביש,  לאורך  התמרורים  לזיהוי  מערכת  על  לדבר 

התראה על גופים בשטחים מתים ועוד ועוד.

הנסיעה  אופי  את  לקבוע  ניתן  המולטימדיה  במערכת 
תגובות  יהיו  לכך  ובהתאם  "דינאמי",  או  "נוח",  "חסכוני",   –
המצערת והמנוע. המנוע חזק דיו להזניק את המכונית מאפס 
ל-100 קמ"ש בתוך 6.8 שניות )ובגרסת ה-T6 בתוך 5.8 שניות(, 
במהירות  מהרמזור  לצאת  לנהג  לאפשר  יודע  גם  הוא  אבל 
יעילה, המשולבת באלגנטיות בלתי רגילה ועדיין להיות מהיר 
וחסכוני. בעת המבחן, הפגינה ה-S90 צריכת דלק ממוצעת של 
כ-13.5 ק"מ לליטר, בהחלט מרשים מאד למכונית כזו. כמובן 
יותר על המצערת, צריכת הדלק  שככל שרגלכם תהיה כבדה 
תעלה מאד, כי מנוע טורבו מאד לא סלחני כאשר ממצים ממנו 
"נהג של שבת"  לי שאני לא  יכולותיו, אבל תאמינו  את מלוא 

ועם זאת הגעתי לצריכת דלק מרשימה.
הנסיעה ב-S90 שקטה ברמות ומהירה כמצופה. אין ספק 
ספיגת  כושר  הזה.  המנוע  של  במקרה  קובע  לא  שהגודל 
בכבישינו  שקועים  או  הבולטים  הביוב  ומכסי  המהמורות 
הוא לא פחות ממופתי. גם במעבר מהיר על תלוליות האטה 

)באמפים( הוולבו הזו מתנהגת באלגנטיות מופתית.
אנשים שנסעו איתי אמרו שהרכב הזה מתנהג הרבה יותר 
 S90 הוולבו  מצליחה  שוב,  וכאן,   - נראה  שהוא  ממה  זריז 
להטעות: מבחוץ היא נראית כמו מכונית גדולה מאד, מבפנים 

היא מרגישה כמו מכונית הספורט-אלגנט האולטימטיבית.
וכעת בואו נדבר על המחיר: המכונית שנבחנה, ה-5T, היתה 
די  המאובזרת  אך  יותר,  הנמוכה  "מומנטום",  הגימור  ברמת 
והותר. מחירה עומד על 399,000 ש"ח הוגנים. למה הוגנים? 
עולה  היא  כאשר  וודאי  הזה,  למחיר  תמורה  המון  נותנת  כי 
בין 45,000 ל-95,000 ש"ח פחות מהמתחרות הישירות שלה. 
כזו, בצבע השחור האלגנטי  כן, בהחלט הייתי קונה לי אחת 

האהוב עלי. 

מדובר במנוע 
טורבו קטן יחסית, 

אך מרשים מאד 
בהתנהגותו. מהנדסי 

וולבו עשו עבודה 
מצוינת ובידוד 

המנוע כל כך יעיל, 
שלא נשמע שום 

קול מכיוון המנוע 
גם בעת האצה 

אגרסיבית. שקט 
מאד, מרשים מאד 

ועוצמתי ברמות

 S90
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ביותר במקרה  נושא המיסוי הינו אחד השיקולים החשובים 
של מכירת דירת מגורים. לאורך השנים חלו שינויים רבים בחוקי 
במקרה  ביותר  משמעותיות  מס  הטבות  כולל  השונים,  המס 
להכירם.  שחשוב  מסוימים,  בתנאים  מגורים  דירת  מכירת  של 
בלבד,  מגורים  דירת  במכירת  ידון  זה  מאמר  כי  להדגיש  חשוב 
דהיינו דירה אשר בנייתה הושלמה )יש לה טופס 4( והיא יכולה 

ומשמשת למגורים, בעלת מטבח, מקלחת ושירותים.

מס שבח
מס שבח הינו מס אשר משולם באופן עקרוני על כל מכירה של 
דירת מגורים, למעט מקרים ספציפיים, אותם מונה החוק, בהם 

ניתן לבקש ולקבל פטור ממס. להלן הפטורים העיקריים:
פטור ממס לדירה יחידה - מכירת דירה יחידה אשר המוכר 
שבח. חשוב  ממס  פטורה  חודשים,  מ-18  למעלה  בעליה  הינו 
להדגיש כי המועד בו על הבעלים להיות בעל דירה אחת בלבד 
הינו מועד המכירה. גם אם יום קודם למכירה היו לבעל הדירה 
מספר דירות אותן מכר, הוא עדיין יהיה זכאי לפטור מלא ממס, 

אם במועד המכירה היתה בבעלותו רק דירה אחת.
אדם ייחשב כבעל דירה אחת, גם אם יש לו 1/3 מדירה אחרת 
או 1/2 מדירה שקיבל בירושה. במקרה של 'משפרי דיור' - ניתן 
לזכות בפטור ממס במכירת הדירה הישנה אם זו תימכר בתוך 18 

חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. 
מכירת דירה  בירושה -  שהתקבלה  לדירה  ממס  פטור 
שהתקבלה בירושה, על ידי צאצא או בן זוג של המוריש )בלבד(, 
דירה אחת בלבד  כאשר בעת פטירתו היה המוריש בעליה של 
את  תזכה  מכירתה,  בעת  לפטור  זכאי  היה  בחיים  היה  ואילו 

המוכר בפטור מלא ממס.
"מכירת" דירה במתנה לקרוב - הענקת זכויות בדירה במתנה 
ישלם  זה  במקרה  שבח.  ממס  פטורה  בחוק,  כהגדרתו  לקרוב, 
מקבל המתנה 1/3 ממס הרכישה שהיה עליו לשלם אילו רכש 
את הדירה. במקרה של מתנה לבן זוג לגבי דירה בה מתגוררים 

בני הזוג יחד, יש פטור גם ממס רכישה. 
יש לזכור כי בעת מכירת הדירה על ידי מקבל המתנה, קיימת 
)מקבל  המוכר  יהיה  שתעבור  לאחר  רק  אשר  צינון"  "תקופת 
המתנה( זכאי לפטור ממס שבח. תקופת הצינון הינה 3 שנים אם 

מקבל המתנה מתגורר בדירה, ו-4 שנים אם אינו גר בה. 
חשוב לדעת כי גם במקרה בו אין זכאות לפטור ממס, קיימת 

הטבה משמעותית מאוד בתקופה זו: 
"פטור לינארי")מס מוטב( לבעלי יותר מדירה אחת - בעלי יותר 

מיסוי דירת מגורים - מורה נבוכים
מוכרים דירת מגורים? אילו מיסים עלולים לחול עליכם ומאילו תוכלו לקבל פטור

מדירה אחת זכאים לחישוב מס לינארי מוטב, לפיו ישולם מס שבח 
בשיעור של 25% באופן יחסי רק בגין התקופה שמיום 1.1.2014

"נמחק" למעשה. לדוגמא:  זו  כל השבח שנצבר עד לתקופה 
מתוך   4 בגין  רק  מס  ישלם   ,2010 משנת  דירה  שמחזיק  מוכר 
ארוכה  בדירה  שההחזקה  ככל  מהמס.  מחצית  דהיינו  שנים,   8
יותר והיא נרכשה לפני יותר שנים, כך ילך ויפחת המס )על דירה 

שנרכשה לפני 40 שנים ישולם רק כעשירית מהמס, וכו'(. 
חריגים לפטור ממס שבח - חשוב לזכור כי הפטור ממס שבח 
דירות במחיר  בלבד.  לסך של 4,445,000 ₪  עד  לדירות  מוגבל 
גבוה יותר זכאיות למס לינארי מוטב לגבי הפרש המחיר שמעל 

לסכום זה. 
מושפע  מחירה  אשר  כמובן(  בית  )או  דירה  במכירת  בנוסף, 
מקיומן של זכויות בניה נוספות, זכאי מנהל מס שבח לחייב את 
)מס  זכויות הבניה הנוספות במס  הסכום שלדעתו שולם עבור 
מלא ולא רק 25%(, גם במקרה בו קיים פטור ממס שבח למוכרי 
אותה דירה. שימוש בסעיף זה נפוץ מאוד על ידי רשויות מס שבח 
ברמת  יחסית  גדולים  מגרשים  על  קטנים  בתים  של  במכירות 
השרון, וחשוב מאוד לדעת להתמודד עם דרישה זו ולהפחיתה 

ככל האפשר.

היטל השבחה 
היטל השבחה הינו תשלום המוטל מכוח חוק התכנון והבנייה, 
ונובע מעליית שוויים של המקרקעין כתוצאה  התשכ"ה–1965, 
מאישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. דוגמה לכך 
היא אישור זכויות בנייה נוספות על בניין המגורים )שינוי התב"ע(. 
על  וחל  ובנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  משולם  ההיטל 
המשביחה.  התכנונית  הפעולה  בעקבות  שהושבחו  המקרקעין 
של  לדורות  החוכר  או  הבעלים,  הוא  ההיטל  בתשלום  החייב 
התרחשות  עם  אמנם  מתגבשת  בהיטל  החבות  המקרקעין. 
התשלום  מועד  אך  התב"ע(,  אישור  )למשל  המשביח  האירוע 
מבקש  הנכס  בעל  שבו  היום  דהיינו,  המימוש"-  ל"מועד  נדחה 
בניה מכוח התוכנית החדשה, או מוכר את הנכס. שיעור  היתר 
ההיטל הוא מחצית משיעור עליית שווי המקרקעין עקב הפעולה 
בכל  והערכה  לשומה  ונתון  קבוע  אינו  הוא  ככזה  התכנונית. 
מקרה לגופו. מכאן, שניתן להשיג )לערער( על גובהו ולהפחיתו 
הועדה. של  המקורית  מהדרישה  ניכר  בשיעור  רבים   במקרים 
)כל האמור במאמר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ 

משפטי לגופו של עניין במכירת נכס ספציפי(.

מאת  עו"ד אסנת ליב

עו"ד אסנת ליב

 במכירת דירה
)או בית( אשר 

מחירה מושפע 
מקיומן של זכויות 

בניה נוספות, זכאי 
מנהל מס שבח לחייב 

את הסכום שלדעתו 
שולם עבור זכויות 

הבניה הנוספות במס 
מלא, גם במקרה 

בו קיים פטור ממס 
שבח למוכרי אותה 

דירה. שימוש בסעיף 
זה נפוץ מאוד על 

ידי רשויות מס שבח 
במכירות של בתים 
קטנים על מגרשים 

הכותבת הינה עו"ד בעלת ותק של 28 שנים, בעלת משרד עו"ד גדולים יחסית
Osnat@pl-law.co.il .אסנת ליב ברמת השרון

מדור               משפטי 
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להביט למציאות בעיניים
מוכרים דירה או בית? כך תדעו כמה כסף באמת יישאר לכם בכיס

מאת  עו"ד בועז אופק

עו"ד בועז אופק

"אני מוכר את הבית ב-3 מיליון שקלים ויש לי חצי מיליון שקל 
יועצים  משכנתא, תוריד מזה עוד כמה אלפי שקלים להוצאות 
ואני נשאר עם כ-2.4 מיליון שקל בכיס". זו בדרך כלל התשובה 
כסף  "כמה  לשאלה  אלי,  שמגיעים  נכס  ממוכרי  מקבל  שאני 

יישאר לכם ממכירת הנכס?".
את  משקפת  לא  פשוט  המקרים  ברוב  הזו  שהתשובה  אלא 
המצב האמיתי של העסקה, ואת סכום הכסף שיישאר בידיהם 
של המוכרים. אם אתם עומדים למכור נכס, כדאי מאד לעשות 
תכנון נכון של עסקת המכירה שלכם, הרבה לפני שסגרתם מחיר 

סופי עם מי שעתיד לרכוש את הדירה או הבית.
אז איך מתכננים נכון עסקת מכירה ומהם השלבים של תכנון 

נכון?
בדיקת הנכס ברמה הרישומית – הדבר הראשון שיש לעשות, 
עוד לפני שמעמידים את הנכס למכירה, הוא לבדוק שהוא אכן 
אני  מקרים  בכמה  לדעת  תתפלאו  המוכרים.  שמכם,  על  רשום 
נתקל בהם מוכרי הנכס )שקנו אותו לפני שנים רבות( כלל לא 
רבות  להיות  יכולות  הסיבות  כחוכרים.  או  כבעלים  רשומים 
ומגוונות – החל מבעיות בוועדה המקומית, "שכחה" או רשלנות 

של עורך הדין שטיפל בעסקת הרכישה, בעיות בביצוע פרצלציה, 
טעויות או רישום לא נכון של הטאבו ועוד. ברור לכם כי בלי רישום 

על שמכם, פשוט אי אפשר למכור את הנכס נכון?
בדיקת היטלים בוועדה המקומית – אחת הבדיקות שמוכרים 
'שוכחים' לעשות, היא בדיקת היטלים בוועדה המקומית ובדיקת 
בדיקת  הבא(.  בסעיף  כך  )על  עליהם  לחול  שעלול  השבח  מס 
היטלים בוועדה תגרום לכם כמוכרים להבין האם יש לכם חוב 
בהיטלים )כגון היטל השבחה(, אותו תצטרכו לשלם בעת מכירת 
הנכס. חשוב מאוד לזכור כי כיום, במיוחד באזור תל אביב והמרכז, 

ההיטלים גבוהים ויש לקחת אותם בחשבון טרם מכירת הנכס! 
חשוב לציין, כי היטל השבחה אינו נגזרת של מחיר הנכס, אלא 
משביחות,  תכניות  של  או  נוצלו  שטרם  הקיימות  הזכויות  של 
בהתאם לחוות דעת הועדה. בדירות "קצה" כמו דירות גן או גג, 
או בבתים צמודי קרקע, החשיפה להיטלים בכלל והיטלי השבחה 
בפרט גבוהה הרבה יותר נוכח זכויות הבניה הקיימות בהם, ולכן 
חשוב מאוד לבצע את הבדיקה הזו לפני חתימה על הסכם המכר.

בניגוד   – פרטני  באופן  עליכם  חל  אשר  השבח  מס  בדיקת 
להיטל ההשבחה, מס השבח הוא נגזרת ישירה של מחיר הנכס 
ושל הסכום אותו אתם עתידים לקבל מהרוכש. ככלל, אם מדובר 
הזו(, במידה  לבדוק היטב את ההגדרה  )ויש  היחידה  בדירתכם 
והנכס ראוי למגורים, לא מפוצל למספר יחידות, אתם בגירים, 
תושבי ואזרחי מדינת ישראל )יש לבחון כל מכירה וכל מוכר בפני 
עצמו(, אזי ייתכן שעד סכום של כ-4.5 מיליון ש"ח לא תשלמו מס 

שבח )אלא אם יש לדירה זכויות בניה בלתי מנוצלות(.
אם לא מדובר בדירתכם היחידה ויש לכם עוד נכסים או חלקי 
לנוע  עליכם מס שבח שיכול  יחול  הנראה  ככל  בישראל,  נכסים 
בין כמה מאות שקלים למאות אלפי שקלים. היום ניתן למכור 
נכסים אשר נרכשו לפני שנת 2014 בתחשיב ליניארי מוטב, אשר 
ומחייב אתכם,  ליום 1.1.14  עד  "מבטל" את מס השבח שנצבר 
המוכרים, בתשלום רק בגין מס השבח היחסי מיום 1.1.14 ועד 

יום המכירה.
כך או כך, מומלץ מאוד לבצע תכנון נכון של עסקת המכירה. 
אתם לא רוצים להגיע למצב בו תכננתם משהו ובפועל נותרו לכם 

בכיס אלפי שקלים פחות...

אחת ההצעות הטובות 
ביותר שאני יכול לתת 

היא לעשות תכנון נכון 
של עסקת המכירה 
שלכם, הרבה לפני 

שסגרתם מחיר סופי 
עם מי שעתיד לרכוש 

את הדירה או הבית

דין  עורכי  במשרד  הנדל"ן  מחלקת  מנהל  הינו  הכותב 
ישראליות, נדל"ן  חברות  של  משפטי  יועץ  בנדל"ן,   מומחה 

ובחו"ל.  בארץ  פרטיות  נדל"ן  עסקאות  ומלווה  מתכנן 
פייסבוק:   ,www.boazofek.co.il  |  boaz@ofeklaw.com 

עו"ד בועז אופק, תכנון וליווי עסקאות נדל"ן, טל. 03-9231234

ק
טו

ס
טר

א
ש

ם: 
לו

צי
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כל תכנון בית, אומרת האדריכלית ליליאן בן שוהם, מתחיל 
הדרושות  החשובות  הפונקציות  של  עקרונית  בתוכנית 
ללקוח, כמו מספר החדרים, גודל הסלון והמטבח, והחיבורים 
התוכנית  שנבנתה  לאחר  רק  בבית.  השונות  הפונקציות  בין 
או  האהוב  הסגנון  את  בוחרים  הלקוח,  עם  יחד  האדריכלית, 
קלאסי,  כפרי?  מודרני?  סגנון  זה  יהיה  האם  עליו.  המועדף 
על התוכנית  וישפיע  יוסיף  הנבחר  אולי אקלקטי? הסגנון  או 
החומרים  הפתחים,  אופי  כגון  הבית,  של  השונות  והבחירות 

והטקסטורות השונים. 
בסגנון  אחרת:  נראים  סגנון  שבכל  פתחים,  לדוגמה  ניקח 
  - דו  שיתנהל  כך  ושקופים,  נרחבים  פתחים  יתוכננו  המודרני 
שיח פתוח בין החוץ לפנים. הסגנון הכפרי, לעומת זאת, ישאף 
לאווירה חמימה ויתכנס פנימה ולכן פתחים קטנים יתאימו יותר. 

ישנם מגוון סגנונות לעיצוב הבית-לכל סגנון מאפיינים משלו:

בו  נמצא  לטבע.  וקשור  חם  לסגנון  נחשב   - הכפרי  הסגנון 
חלק  שמהווים  טבעית,  מאבן  חיפויים  כמו  טבעיים,  חומרים 
מיסודות המבנה. מסגרות החלונות יהיו מפרופיל ברזל בסגנון 
בלגי, או מעץ הכולל חלוקות או עיטורים. הגוונים הדומיננטיים 
יהיו גוונים בהירים - שמנת, חום, וצבעי פסטל בשלל גוונים. 
שיש  כמו  טבעיים  מחומרים  יהיו  הרחצה  בחדרי  החיפויים 
חזיתות  עם  יהיה  המטבח  בינוניות.  עד  קטנות  במידות  ואבן, 

מעוטרות, קרניזים, חריטה, ידיות חיצוניות, ומשטחי עץ. 
ממתכת  לרוב  יהיו  התאורה  וגופי  חמה  תהיה  התאורה 
עם  צבועות  או  טבעי,  מעץ  תהיינה  הדלתות  זכוכית.  בשילוב 
עיטורים. מאפיין בולט נוסף הוא ריצופים מעץ, פרקט. בבית 

כפרי או קלאסי? מודרני או אקלקטי? האדריכלית ליליאן בן שוהם מספרת על בחירת 
סגנון העיצוב לביתכם ועל המאפיינים העיקריים של כל סגנון

מאת  ליליאן בן שוהם

לסגנון 
חוקים 
משלו

 אדריכלית
ליליאן בן שוהם

בית בסגנון מודרני

בית בסגנון כפרי חדר שינה בסגנון קלאסי
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הכפרי תהיה משמעות לטקסטיל מבדים טבעיים כמו כותנה 
הקרובים  ולחומרים  לצמחייה  שונות,  יד  למלאכות  ופשתן, 
לטבע. להשלמת האווירה הכפרית מומלץ בחום לשלב קמין 

בחדר המגורים. 
– כאן נמצא מבנים דקורטיביים,  הסגנון הקלאסי -אלגנטי 
מהתקופה  היסטורית  אדריכלות  של  אלמנטים  על  הנשענים 
יהיו  הפתחים  דרכים:  בכמה  יתבטא  העיצוב  הקלאסית. 
מסוגננים עם חלוקות משניות דקורטיביות, וחזיתות הדלתות 
של  שילוב  נראה  פנימיות.  מסגרות  או  חריצים  עם  תהיינה 
פרופילים דקורטיביים בחיבורי הקירות לתקרה, או על הקירות 
עצמם. הגוונים הדומיננטיים יהיו לבן או שמנת, עם נגיעות של 

צבע חזק יותר בקירות מסוימים. 
מעץ,  יהיו  והחלונות  עץ,  או  שיש  עשויים  יהיו  החיפויים 
עיטורים  עם  תהיה  המטבח  חזית  צבוע.  המקרים  במרבית 
שיש.  עשויים  יהיו  המשטחים  חיצוניות,  וידיות  קלאסיים 
מאריחי  או  משיש,  הם  גם  יהיו  הרחצה  בחדרי  החיפויים 

קרמיקה קטנים. הריצוף יהיה עשוי שיש, אבן או פרקט. 
שקופים.  יהיו  לרוב  התאורה  וגופי  חמה  תהיה  התאורה 
מבחינת טקסטיל, הבדים המאפיינים את הסגנון הקלאסי הם 
אלגנטיות  על  דגש  יש  הקלאסי  בסגנון  ככלל,  וקטיפה.  משי 

ויוקרתיות. 
לסגנון המודרני - אופי מינימליסטי, ונמצא בו חללים גדולים 
חלונות  עם  גדולים,  הפתחים  פונקציות.  מספר  המרכזים 
מפרופיל דק, עשוי מאלומיניום. ישנו שימוש רב בבטון חשוף 
גרניט  גדולים של  נקייה. החיפויים עשויים מאריחים  וזכוכית 

פורצלן ולוחות גדולים של חומר טבעי, כגון שיש. גם הריצופים 
יהיו מחומר טבעי, או גרניט פורצלן במידות גדולות מאד. 

התאורה תהיה ליניארית ושקועה בתקרה. ארונות המטבח 
יהיו בקווים נקיים, עם ידיות שקועות. ככלל, פלטת הצבעים 
וגבולות  ישרים  קווים  יכלול  העיצוב  מונוכרומטית.  תהיה 
ברורים, כאשר החומר החוזר והמאפיין ביותר את הבית בסגנון 

זה הוא המתכת. 
בהתאם  יחד,  הסגנונות  כל  את  ישלב   - האקלקטי  הסגנון 
הסגנון  יכלול  ככלל,  ולהעדפותיו.  הלקוח  של  האישי  לטעמו 
הזה שילוב של חומרים טבעיים ותעשייתיים, המאזנים זה את 
זה. לדוגמה, בית בסגנון קלאסי עם מטבח בסגנון מודרני, מה 
שיוצר ניגודיות מעניינת. שילוב הריצופים, החיפויים והריהוט 

הוא לפי טעמו האישי של הלקוח. 
כך  הסגנונות,  בין  להתאים  יידע  האדריכל  או  המעצב 
יידע לתת את  בנוסף, המעצב  לעין.  נעימה  שהתוצאה תהיה 
המשקל המתאים לכל סגנון, ליצירת איזון מושלם וקומפוזיציה 

כללית נכונה. 
כפי שניתן להבין, ישנו מבחר סגנונות עשיר לתכנון ועיצוב 
הבית, כל סגנון עם הייחודיות המאפיינת אותו. כל שנדרש הוא 
ונעצב את  נתכנן  זה  ובקו  לבחור את הסגנון המועדף עליכם, 

הבית.

אדריכלים  משרד  בעלת  היא  שוהם  בן  ליליאן  האדריכלית   *
ומבני  פרטיים  בתים  בתכנון  ועוסקת  השרון  ברמת  עצמאי 

lilian@benshoam.com | 052-2333288  .ציבור

מטבח בסגנון אקלקטי

אדר' ליליאן בן שוהם 
הוציאה ספר דיגיטלי 
מעבודותיה. לצפייה 

בספר סרקו את הקוד:

www.goo.gl/xoGgo8
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 מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355 

 מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355 

 ניר - 052-3113355 , מירי - 054-6600401

 ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401 

 יעל - 054-304-4471, משה - 052-4483588

נמכרה   דירה בבלפור

נמכר   בית באיה

נמכר   קוטג' ביצחק אלחנן

נמכרה   דירה בויצמן 

נמכרה   דירה במדרכי

 נמכרו לאחרונה
על ידי סוכני ריל קפיטל
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 משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

 ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401

 רחלי - 050-9872009

 יעל - 054-3044471,ליאורה - 050-5251170

 קרן - 054-4485612

 משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455 קרן - 054-4485612

 משה - 052-4483588, ליאת - 052-5516000

נמכרה   וילה בלמרחב

נמכרה   וילה בשניר

נמכר   קוטג' בשמואל הנגיד

נמכר   קוטג' באיה

נמכרה   דירה באוורבוך נמכרה   דירה בסייפן

נמכר  קוטג' בסלע

נמכרה   וילה בכרמל
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₪ 3,650,000

₪ 2,490,000₪ 2,390,000₪ 2,800,000

₪ 3,250,000₪ 3,850,000 

נכסים במחיר עד 4 מיליון ₪

ברובע אלון, דירת 5 חדרים ברחוב צדדי ושקט, 
מתוכננת לעבור פרויקט תמ״א 2 הכולל בנייה מחדש. 

כיום 129 מ"ר בנוי. ליאת - 052-5516000

בשכונת מורשה המתחדשת, דירת גג נעימה כ-125 מ״ר בנוי ו-75 מ״ר גג. נוף מדהים, 
לשיפוץ מלא. ליאת - 052-5516000

בהרצליה, דירה בלב העיר, נגישה רגלית לכל מקום. 
מרווחת ויפהפיה- 140 מ"ר, 5 חדרים. במצב מעולה, 

נוף אדיר! מרקו - 052-2819182

בהדר, דירה ענקית 140 מ"ר בבניין מטופח הכולל מעלית 
וחנייה. לשיפוץ מלא. ליאת - 052-5516000

בהרצליה, דירת גג 140 מ"ר במיקום הכי שקט ונעים בעיר. 
70 מ"ר מרפסת, חניה ומעלית. מרקו - 052-2819182

 בקריית יערים, דו משפחתי פינתי מגרש 233 מ״ר אדמה פרטית, בנוי 160 מ״ר,
עם 6 חדרים. לשיפוץ מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355
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₪ 3,750,000 ₪ 3,750,000 

התמונה להמחשה בלבד

₪ 2,450,000 ₪ 3,500,000 ₪ 3,390,000

רובע אלון היוקרתי, 
פרויקט ברמה גבוהה 

דירות 4-5 חדרים + דירות גן
מפרט טכני גבוה

לפרטים: משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

 >>> התמונה להמחשה בלבד

 ברובע אלון, דירת גן בקומפלקס מבוקש במרכז העיר, 4 חדרים עם גינה של 100 מ"ר.
חובה לראות!  משה - 052-4483588, יונית- 058-4988455

בקריית יערים, דירה של 130 מ"ר בנוי ו-12 מ"ר מרפסת שמש. 5 חדרים, חדר כושר, 
2 חניות ומחסן. משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

במורשה מיני פנטהאוז בקומה גבוהה בפרויקט יוקרתי ביותר ברחוב החלוץ המתחדש. 129 מ"ר בנוי, 39 מ"ר 
מרפסת, 5 חדרים. ליאת - 052-5516000

ברובע הדר, דירת 100 מ״ר בקומה רביעית בבניין עם מעלית, 
משופצת חלקית. עסקה נהדרת! סמדר - 054-3103200

בנווה מגן המבוקשת, מגרש 350 מטר, קרקע שעברה 
לבעלות פרטית. ליאת - 052-5516000 
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₪ 4,500,000

₪ 4,390,000

₪ 4,800,000₪ 4,300,000

₪ 4,850,000

₪ 4,980,000

₪ 4,350,000₪ 4,650,000 

₪ 4,600,000

נכסים במחיר 4-5 מיליון ₪

בנווה מגן-מורשה, בית קסום ומשופץ, מגרש כ-400 מ״ר, 
 בנוי כ-100 מ״ר מרפסת מקורה כ 90 מ״ר. 

סמדר - 054-3103200

ברובע אלון, בית לשיפוץ ברחוב פנימי ושקט, מגרש כ-300 
 מ"ר ובנוי כ-130 מ"ר. כולל חמישה חדרים ושתי חניות. 

ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401 

 ברובע באלון, פנטהאוס עם נוף פנורמי לים! בנוי 160 מ״ר, 
 5 חדרים, 2 חניות תת קרקעיות ומחסן ענק. חדיש ומשופץ! 

מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

ברובע באלון, דירת גן משופצת מהיסוד, מעל ל-130 מ״ר 
 בנוי ושתי גינות. 5 חדרים במפלס אחד, מחסן וחניה.

מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

ברובע אלון, בסמטה שקטה, בית דו משפחתי משופץ 
 כ-300 מ"ר בנוי 5 חדרי שינה, מגרש כ-270 מ"ר.

מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

ברובע אלון, קוטג׳ משופץ אדריכלית כחדש בנוי 180 מ"ר, מגרש כ-200 
 מ"ר. 3 חדרים, מרתף עם כניסה נפרדת ואפשרות לחדר נוסף. 

ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401

 ברובע אלון, דירת גג שקטה ומדהימה.
 180 מ״ר בנוי, 4 חדרים גדולים. פוטנציאל אדיר. 

מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

 ברובע אלון, קוטג' משופץ ומודרני, בנוי 200 מ״ר, מגרש 250 מ״ר. 
 4 חדרים ועוד מרתף , מיקום מצוין! 

ניר - 052-3113355, משה - 052-4483588

 ברובע גולן, פנטהאוז משופץ וחדש בפריים לוקיישן! 160 מ״ר בנוי, 
 4 חדרים, 3 כיווני אוויר ונוף מרהיב לים. 

רחלי - 050-9872009
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₪ 5,900,000

₪ 5,000,000

₪ 5,600,000

₪ 5,900,000₪ 5,000,000

₪ 5,550,000 

₪ 5,500,000 

₪ 5,990,000

₪ 5,950,000

התמונה להמחשה בלבד

נכסים במחיר 5-6 מיליון ₪

במורשה, בית משופץ על מגרש פסטורלי ענק של 630 מ״ר, 
בנוי 130. 4 חדרים בקומה אחת. פוטנציאל אדיר, אפשרות 

לבניית שתי יחידות. שרון - 054-4299303

בנווה גן מיני פנטהאוס 150 מ"ר במפלס אחד. מעוצב ומושקע 
 ברמה גבוהה ביותר. נוף פתוח. 5 חדרים, 3 כיווני אוויר. 

חובה לראות! משה - 052-4483588, ניר - 052-3113355

ברובע באלון, דירה יפהפיה בבניין יוקרתי, 150 מ״ר בנוי, 4 חדרים, 
 מרפסת גדולה, נוף פתוח, 2 חניות ומחסן.

משה - 052-4483588, יונית - 058-4988455

בנווה מגן, בית לשיפוץ על מגרש מצוין. גודל מגרש 440 מ"ר, 
פוטנציאל מעולה! שקט! שרון - 054-4299303

בקריית יערים, קוטג׳ 250 מ"ר בנוי, 220 מ"ר מגרש על אדמה 
 פרטית. 4 חדרים, מרתף גדול ואופציה לחדר נוסף. 

ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401

ברובע אלון, הנעימה, דירת גג משופצת, 160 מ״ר בנוי. 3 חדרי שינה 
 ואופציה ל-2 נוספים, חנייה, מרפסת וממ״ד.

 שרון - 054-4299303

ברובע אלון, קוטג׳ במצב מעולה על מגרש 220 מ"ר. 238 מ״ר בנוי, 
 שקט, 5 חדרי שינה בקומה, מרתף עם כניסה נפרדת ו-2 חניות. 

ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401

ברובע הדר, דירת גג מדהימה חדשה מעוצבת אדירכלית
6 חדרים 180 מ״ר מרפסות שמש ענקיות נוף מדהים וירוק.

ניר - 052-3113355, מירי - 054-6600401 

ברובע באלון, דירת גן מדהימה משופצת יפה וגדולה, 5 חדרים.
מגרש כ-340 מ״ר ובנוי כ-155 מ״ר.

מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355
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איך בוחרים היום השקעה שתניב לנו בשנים הקרובות יותר מעליית ערך רגילה בשוק? למה 
כדאי לשים לב עכשיו, לפני שהמחירים יעלו? טיפים חשובים להשקעת נדל"ן חכמה

מאת  שרון רייך – בר מנשה

כיצד לזהות השקעת נדל"ן בזמן?

רב  הביקוש  השנים;  לאורך  לעלות  המשיך  בארץ  הנדל"ן 
הבאות  השנים  שב-30  כיוון  כך,  להיות  וימשיך  מההיצע 
צריכים  עצמה,  את  להכפיל  צפוייה  ישראל  אוכלוסיית 
השקעה  היום  בוחרים  איך  זאת,  ובכל  מדינה.  עוד  פה  לבנות 
רגילה?  נדל"ן  מהשקעת  יותר  הקרובות  בשנים  לנו   שתניב 

אלה הפרמטרים שכדאי לשים לב אליהם- ולהרוויח:
תחבורה  לאמצעי  שמתחברת  שכונה  או  עיר   – תחבורה 
רכבת  ו/או  מרכזי  צומת  ראשי,  כביש  רכבת,  כגון:  משמעותי, 
קלה, היא מקום ששווה להשקיע בו היום. לדוגמא: החיבור של 
טבריה לרכבת העמק, החיבור של הערים: פ"ת, ר"ג, יפו, בת-ים 

לרכבת הקלה, הרחבת צומת מורשה. 
פריפריה – כדאי לשים לב לשכונות או ערים שנמצאות שנים 
רבות בשפל, הממוקמות ליד שכונה או עיר שכבר הייתה בה 
עליית ערך. שם כנראה יהיה המעגל הבא של עליות המחירים. 
זה מתחיל כבר היום בדרום ת"א, שזולה עדיין באחוזים רבים 
ממרכז ת"א. בשכונת מורשה בעירנו כבר מרגישים את עליות 
הערך ועוד יש לאן לשאוף. גם הפריפריה הרחוקה מתעוררת, 
לדוגמא: שדרות, טבריה ואפילו קריית שמונה – אלה ישובים 
שבשאר  בזמן  לאן,  יש  כי  לעלות  ממשיכים  המחירים  בהם 

המקומות המחירים נעצרים. 
"הבהלה  הוא  בישראל  למים  ראשון  קו   – למים  ראשון  קו 
רבות  שנים  שנחשבו  ערים  מחפשים.  שהישראלים  לזהב" 
נדל"ני  ללהיט  האחרונות  בשנים  הפכו  מדשדשות,  לערים 
ימים  עיר  לדוגמא:  חוף.  רצועת  על  מאסיבית  בניה  בגלל  רק 
על  אשקלון  ואפילו  אשדוד  בת-ים,  חדרה,   – אולגה  נתניה,   –
אחוזים  ממאה  ביותר  שעלו  בפרויקטים  מדובר  המים.  קו 
בישראל  החוף  שקו  מבינים  הישראלים  שנים.  מספר  תוך 
למים  הראשון  בקו  הנמצא  נכס  כל  וככזה  ומצטמצם,  הולך 
כמותו.  למצוא  יהיה  ניתן  לא  מאוד  ובקרוב  ייחודי,   הוא 
בטבריה  המים  קו  על  בפרויקט  קטנות  דירות  בדיקה:  שווה 
בפחות  עדיין  הנמכרות  אלה,  בפרויקטים  דירות  ובאשקלון. 
המשמעותית  הקפיצה  את  עשו  לא  עדיין  שקלים,  ממיליון 

שלהן ולכן מדובר בפוטנציאל השבחה אדיר.
רגע לפני מתן תוקף – קרקע שהיתה ביעוד מסוים ונמצאת 
התנגדויות  עברה  המחוזית,  לוועדה  שהופקדה  בתוכניות 
זוהי קרקעות שאפשר לעשות   - ונמצאת לקראת מתן תוקף 
ראשית-  בה את הקפיצה הגדולה ביותר, וזאת משתי סיבות: 
ניתן לשלם עליה עדין רק 6% מס רכישה,על הקרקע, במקום 
8% על עלות הדירה, מה שמוזיל את ההשקעה באחוזים רבים 

כבר ביום הראשון. 

שנית- הקרקעות מתומחרות עדיין נמוך בהרבה מקרקעות 
מאושרות לבניה, ולכן זה הזמן להשקיע. 

פרויקט  בבניה,  בשכונה  הרצליה,  בגליל-ים  לדוגמא: 
שעומד להיות מאושר בשבועות הקרובים בוועדה המחוזית 
פחות   30% בכ–  מתומחר  השלבים,  כל  את  שעבר  לאחר 
מפרויקטים אחרים באותה שכונה. למי שמצטרף בשלב זה, 

מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים על הדירה.
השקעת  את  לכם  להתאים  נשמח  קפיטל  בריל  אנחנו 
מוצרים  פורטפוליו  עם  עבורכם,  ביותר  הנכונה  הנדל"ן 

המתאים למשקיע. 
לריל קפיטל מחלקת שיווק פרויקטים מקצועית בניצוחה 
של שרון רייך, בעלת 7 שנות נסיון ועשרות פרויקטים בתחום 

הבניה בישראל.

כדאי לשים לב 
לשכונות או ערים 

שנמצאות שנים 
רבות בשפל, 

הממוקמות ליד 
שכונה או עיר שכבר 

הייתה בה עליית 
ערך. שם כנראה 

יהיה המעגל הבא 
של עליות המחירים

שרון רייך – בר מנשה

פרויקטים בשיווקנו:

 פרויקט הממוקם בקו ראשון לכנרת, היחיד עם היתר 
למגורים על שפת הכנרת. מחירי דירות להשקעה החל  

מ – 850,000 ₪, פוטנציאל תשואה שנתי יותר מ – 10% 
 ופוטנציאל השבחה של עשרות אחוזים ב-5 שנים.  

שרון – 052-2726751
 פרויקט שנמצא לפני מתן תוקף בגליל ים – דירות 3 
חד' גדולות ודירות 5 חד' גדולות, מתומחרות ב – 30% 
פחות ממחיר השוק בשכונה. צפי לסיום: כ – 4 שנים. 

ליאת – 052-5516000

קפיטל”,  ב”ריל  פרויקטים  שיווק  מחלקת  מנהלת  היא  רייך  שרון 
בעלת ניסיון עשיר בשיווק פרויקטי נדל”ן בישראל
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₪ 6,500,000 ₪ 6,500,000 

₪ 6,900,000 ₪ 6,500,000 ₪ 6,950,000 

 נכסים במחיר 6-7 מיליון ₪

  במערבית, בית פרטי במיקום שקט. בנוי 260 מ״ר על מגרש 440 מ״ר. 6 חדרים, מרתף ואופציה לבריכה. 
משה - 052-4483588, ניר - 052-3113355 

בקריית יערים, דירת גן בבניין בוטיק חדיש. כ-200/250, 5.5 חדרים, חצר פרטית, 
כניסה נפרדת וחניות מקורות. מרקו - 052-2819182

ברובע גולן, מגרש גדול של 350 מ״ר. בעל פוטנציאל 
מטורף. ליאת - 052-551-6000

בשכונת נווה רסקו, קוטג׳ משופץ מהיסוד בפריים לוקיישן! 
200 מ״ר בנוי על 230 מ״ר מגרש. קרן - 054-4485612

בקריית יערים, קוטג׳ מקסים ומשופץ. בנוי 250 מ״ר על מגרש 270 מ״ר, כולל קומת 
ילדים נפרדת, חנייה ומרתף. ליאת - 052-551-6000
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נכסים במחיר 7-9 מיליון ₪

 ברובע הדר, דופלקס עם מטבח בעיצוב חברת ״סמל״. 
 בנוי 180 מ״ר ועוד 60 מ״ר מרפסות. נוף לים! 

ליאת - 052-5516000

 בנווה מגן, קוטג' חדש, 300 מ״ר בנוי על מגרש 400 מ״ר. 
 עיצוב וגימור ברמה גבוהה. כולל בריכה!

משה - 052-4483588

בקריית יערים, בית מיוחד ברחוב ללא מוצא. בנוי 300 מ״ר על מגרש 
של כ-400 מ״ר. בנוי בחצאי מפלסים, יחידת הורים בקומה נפרדת. 

סמדר - 054-3103200

במורשה, בית ייחודי 350 מ״ר בנוי על מגרש של כ-400 מ״ר. 2 יחידות דיור, מרתף עם חצר אנגלית, גינה וכניסה נפרדת. 
ליאת - 052-5516000

 במערבית, דירת גן מעוצבת ומושקעת, 276 בנוי על 350 מגרש. מרתף מואר,
2 חניות ומחסן. ליאת - 052-5516000

 ברובע אלון, בית חדש, פינתי ומדהים. בנוי 240 מ״ר על 330 מ״ר,
 3 חדרי שינה מאסטר ומרתף עם ממ״ד וגינה שלווה מסביב.

שרון - 054-4299303

בקריית יערים, קוטג׳ מעוצב ומשופץ מהיסוד על אדמה פרטית. 
בנוי 170 מ״ר על מגרש של מעל ל-300 מ״ר, 5.5 חדרים, סוויטת 

הורים גדולה. רחלי - 050-9872009

₪ 7,600,000

₪ 7,200,000

₪ 7,800,000₪ 7,200,000

₪ 7,950,000₪ 7,500,000

₪ 8,790,000₪ 8,000,000

ברובע גולן, קוטג' 380 מ"ר על מגרש של כ-390 מ"ר משופץ, 
שטח ארוח גדול, חצר גדולה, מרתף, חניה ויחידת הורים ענקית.

ליאת - 052-5516000



  נכסים במחיר
 9-10 מיליון ₪

בנווה רסקו, בית בודד על אדמה פרטית. כ-370 מ״ר מגרש וכ-200 מ״ר בנוי, 4 חדרי שינה 
ועוד יחידה בת שני חדרים עם כניסה נפרדת. מציאה נדירה!

מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

ברובע הדר בפרויקט אולפינר המבוקש, דירה מחוברת של 276 מ״ר על מפלס אחד, מעוצבת 
ויוקרתית. מרפסת 24 מ״ר, מעוצבת ויוקרתית. ליאת - 052-551-6000

₪ 9,900,000

₪ 9,800,000

במערבית, בית מעוצב ומושקע כחדש. בנוי 300 מ״ר, מגרש 400 מ״ר + שצ״פ. סלון ומאסטר 
 הורים גדולים, שלושה חדרי שינה ומרתף כיחידה נפרדת. 

משה - 052-4483588, ניר - 052-551-6000

₪ 9,000,000 

וילונות בד  מוצרי הצללה מבית חברת "אורגון"

  חידוש רהיטים וריפוד בדים  טפטים

עיצוב וייצור וילונות מכל הסוגים

חידוש רהיטיםרפד מקצועי
14

Public:IMS 2011:Orgon:SKETCH:51591 ▶ ץר ר2ר  201 21:מ  PM ▶ art: ▶ name: Nissim ▶ size: 235X330

ת י ב ל ה  ל ל צ ה ו ת  ו נ ו ל י ו

14, זכרון יעקב היין 
   04-6399101

www.vilonota.co.il
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מקובל לחשוב שבישראל השקעה בנדל"ן עדיפה על כל השקעה פיננסית אחרת. האמנם? יצאנו לבדוק

מאת  מרקו וולמן

נדל"ן או השקעות פיננסיות? זו השאלה

השקעה פיננסית: השקעה בקנייה / מכירה של ניירות ערך, 
מטבע  או  חוץ  מטבע  עתידיות,  עסקאות  סחורות,  מתכות, 
השקעה בנדל"ן: השקעה בקנייה / מכירה של נכס  וירטואלי. 

מסחרי, נכס מגורים או מגרש.
לפי נתוני הלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, משנת 
2007 עד 2012 עלו מחירי הדירות ב-71.9%. עם זאת, משנת 
2000 ועד 2006 ירדו מחירי הדירות בישראל ב- 12.4%. מכאן 
ניתן לחזות את מגמת מחירי הדיור,  ניתן לראות שלא תמיד 

שכן יש תקופות בהן חלה דווקא ירידה. 
הנה הגרף המתאר את סיפורן של מחירי הדירות בישראל:

צפי להתנהגות שוק הנדל"ן

בעשר שנים עלו מחירי הנכסים בישראל ב-130 אחוז! האם 
ניתן לצפות להמשך מגמת העליה? לתיקון אפשרי? 

השוק בישראל מושפע ממספר גורמים:
כ-6.3%  של  ירידה  הייתה   2017 בשנת  בנייה-  התחלות 
בטווח  מחירים  לעליית  לגרום  שעשוי  מה  בנייה,  בהתחלות 

הרחוק, עקב היצע נמוך וביקוש גבוה.
התנהגות הממשלה בנסיון להוזיל את שוק הדירות- במהלך 
פעולות  במספר  נקטה  הממשלה  האחרונות,  השנים  שש 
וגם המס על  להורדת מחירי הדיור. מע"מ אפס אמנם בוטל, 
דירה שלישית. למראית עין, נדמה שדיור למשתכן אכן הצליח 
אכן  המהלך  האם  יגידו  ימים  המחירים.  עליית  את  לבלום 

הצליח.
בבעלות  הן  לבנייה  מהאדמות  כ-70%  כי  לזכור  כדאי 
המדינה- למדינה יש את היכולת להוזיל את מחירי הקרקעות 
ואולם, המדינה מעוניינת  להורדת מחירי הדיור.  ובכך להביא 
ביציבות השוק על מנת לשמור על המערכת הפיננסית. ירידה 
הבטחונות  ערך  לירידת  תגרום  הדיור  במחירי  משמעותית 
שהבנקים מחזיקים כנגד המשכנתאות שנתנו. תנודות דרסטיות 

עלולות לגרום לסיכון יציבותה של המערכת הפיננסית כולה.
עליית הריבית למשכנתאות וההשפעה על הביקוש לנדל"ן- 
עליית ריביות מכבידה על משלמי המשכנתאות. הדבר יגרום 
לחלק ממבקשי המשכנתאות להירתע ולהימנע מרכישת דירה, 

מה שיגרום לירידת המחירים בשוק. 
והמסקנה?

פרמטרים  של  רב  מספר  עקב  העתיד,  את  לחזות  קשה 
השוק.  על  מכך  וכתוצאה  הציבור  החלטות  על  המשפיעים 
בהצגת הנתונים הלכנו מספר שנים לאחור, על מנת להמחיש 
תהליכים שהתרחשו. לא נותר לנו אלא ללכת מאות שנים לאחור, 
ולהיזכר איך הגדירו חכמינו כבר אז את האופן הנכון להשקיע: 
אחרות-  במילים  במזומן.  ושליש  בעסק  באדמה, שליש  שליש 

פיזור סיכונים, וזו אכן המלצתי.
השוק  את  שמכיר  נדל"ן  סוכן  של  לייעוץ  פנו  מבולבלים? 

ושאלו לעצתו.

הבנקאות  בתחום  בכירים  בתפקידים  כיהן  וולמן  *מרקו 
הבינלאומית. סוכן נדל"ן משנת 2014 ויועץ פיננסי לחברות. 

מרקו וולמן

השוואה למדדי המניות באותה תקופה:
2003-2012: שוק הנדל"ן הניב תשואה של 100%, ואילו סל 

מדד המניות והאג"ח בתל-אביב הניב תשואה של 155%.
האפיקים  שאר  את  מנצחים  המניות  מדדי   :1998-2012
בתשואה נומינלית של 200% )תשואה של 8.2% לשנה(, בעוד 
הדירות להשקעה מניבות תשואה של 115% )תשואה של 5.6% 

לשנה(.
התשואה במדדים מובילים בעולם בין השנים 2014 -2017

 0.29% ת"א 125  
26.00%  S&P500/ארה"ב
30.77%  Dax/גרמניה
43.92% נאסד"ק /ארה"ב 

57.07%              China A50
בתל- הבורסה   2014-2017 שבשנים  בבירור  לראות  ניתן 

אביב לא הצדיקה את ההשקעות בה. לצורך השוואה: הנדל"ן 
בישראל עלה בכ-25% בממוצע בשנים אלה.

עליית מחירי הנדל"ן 
בישראל בין השנים 

2003-2015, בהשוואה 
לגוש היורו וארה"ב

למראית עין, נדמה 
שדיור למשתכן אכן 
הצליח לבלום את 
עליית המחירים. ימים 
 יגידו האם המהלך 
אכן הצליח
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נכסי יוקרה במחיר מעל 10 מיליון ₪

במערבית, בית חדש 300 מ"ר בנוי ומושקע ברמה גבוהה עם 
בריכה, על מגרש 380 מ"ר, מרתף עם כניסה נפרדת, לכניסה עם 

המזוודות. אדריכלות ברמה אחרת! משה - 052-4483588 

ברובע גולן, בית על מגרש של 800 מ"ר, בנוי 500 מ"ר. 
פינתי, גבוה, מושקע ומפנק, כולל סוויטות ובריכה גדולה.

שרון - 054-4299303

במערבית, בית בודד, פינתי וגבוה, בנוי 500 מ"ר על מגרש של חצי דונם. 9 חדרים, בריכת 
שחיה, סאונה, חדר יין, מעלית ומרתף כיחידה. נעים, מואר ומפנק!  קרן - 054-4485612

במערבית, בית חדש ומפואר ברחוב ללא מוצא. בנוי 450 על מגרש של 5,460 סויטות, 2 חניות, בריכה ומרתף 
עם אפשרות ליחידה נוספת. מירי - 054-6600401, ניר - 052-3113355

במערבית, קוטג' 330 מ"ר על חצי דונם במיקום מעולה, בעל שטח 
אירוח גדול ומרשים. משופץ עם בריכה, חניה כפולה, קומת גג 

ומרתף. שרון - 054-4299303

 בנווה מגן, בית מעוצב אדריכלית ברמה גבוהה, בנוי 240 מ״ר על מגרש של חצי דונם.
6 חדרים המחולקים ל-3 סוויטות, בריכת שחיה ושלושה כיווני אוויר. רחלי - 050-9872009

בקריית יערים, אחוזת יוקרה מרהיבה עם בריכה, מתוכננת ומעוצבת בסגנון ניאו-קלאסי ובנויה במפרט 
הגבוה ביותר. בנוי 700 מ״ר על מגרש 750 מ״ר. ליאת - 052-5516000
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הפנג שוואי היא אמנות האיזון וההרמוניה – בעזרתה ניתן ליצור בבית איזון ושקט נפשי

מאת  אורה צאיג

 פנג שוואי
אמנות המיקום בבית

על  המתבססת  עתיקה  סינית  תורה  היא  שוואי  הפנג 
התבוננות במחזוריות שבטבע, ועוסקת באדם ביחס לסביבה 
שלו ובקשר העיצובי שבין הבית למי שמתגורר בו. עם השנים 
הפכה תורת הפנג שוואי מפילוסופיה לתורה מעשית, והיא 
המרחב  את  להתאים   – המיקום'  כ'אומנות  במערב  מוכרת 

ואת הבית לצרכים המדויקים שלנו.
כגון:  בבית,  החפצים  של  המדויק  למיקום  היא  הכוונה 
המיקום הנכון לשלחן האוכל, מיקום חדר השינה, כיווני שינה, 
הפסנתר והטלוויזיה. לפעמים תנועה קטנה בעיצוב הבית - 
או מיטה, מביאה לשינוי באנרגיות בבית.  הזזת ספה, שלחן 
בחיינו הסוערים והגדושים, על הבית להיות המקום הבטוח 
והמוגן שלנו. הבית הוא אי של מנוחה שבו אני יכולה לזרוק 

את המעיל, להרים את הרגליים – ולנוח! 

לסידור וארגון הבית יש השפעה רבת עוצמה על מהלך החיים 
של  תחושה  נותן  הוא  לבית,  טוב  שוואי  פנג  כשיש   - שלנו 
בית בריא, ומשפיע ישירות על חיי היומיום שלנו. לא משנה 
באיזה סגנון הבית מעוצב: מינימליסטי, גרנדיוזי, יווני, כפרי או 
ספרדי, הבית צריך להיות מותאם לאישיות שלנו כדי שנרגיש 
בו בבית. לכן רצוי לקחת אחריות על הסביבה העיצובית שלנו, 
ולשאול  לובשים  שאנו  הבגד  כמו  בדיוק  שלנו,  המעטפת  על 
את  שלי?  הבית  את  ת  מ  א  ב  אוהב  אני  האם   - עצמנו  את 
ויכולים  צריכים  בבית  החפצים  אותי?  שמקיפים  החפצים 
טוב  להיראות  לחזק,  טובה,  הרגשה  לתת  השראה,  לעורר 
ביותר: לשרת  והחשוב  עבורנו  נעימים  להיות  למתבונן בהם, 

את האנשים המתגוררים בבית.
בהתאם   – אישית  להיות  צריכה  לאדם  הבית  התאמת 
שלו.  ולמאוויים  לחלומות  וגם  לאהבות  לעיסוק,  לאישיות, 
האדם  חי  שבו  השלם  המרחב  היא  הבית  של  העוצמה 
והפוטנציאל הטמון בו להשפיע על התפתחות בכל התחומים 
צריך  הבית  והמקצועיות.  היוזמות  החברתיים,  הקשרים   –
החוצה  ולפרוץ  באמת  שהוא  מי  להיות  בו  שגר  למי  לאפשר 
לכל  נכון  מה  להבין  אפשר  שוואי  הפנג  דרך  ועשייה.  ביצירה 
אחד ואחת, וכיוון שכולנו שונים זה מזה, עבור כל אחד מאתנו 

בית יהיה משהו אחר.
מוזיאון.  ולא  ארכיון  לא  פונקציונאלי-  להיות  צריך  הבית 
הבית צריך לשרת בדיוק את האנשים שגרים בו על פי הצרכים, 
ולא לשמש כמחסן לחפצים, בגדים או ספרים. בית מבולגן גוזל 
אנרגיה, לוקח מאיתנו כוחות רבים, מעייף ומתיש. הפנג שוואי 
נותנת כלים לארגן ולסדר את הבית, וכשכל חפץ ניצב במקומו, 

הבית ברור!
התחושה הטובה והנעימה בבית גורמת למי שנכנס לרצות 
ברורה  תחושה  להסביר,  ניתן  שלא  תחושה  זו  להישאר- 
מקומות  לעומת  זאת  הנכון".  למקום  "הגעתי  של  ומדויקת 
זה  אם  בין  וללכת,  לקום  רוצים  אליהם,  הכניסה  שכבר מרגע 

הבית צריך לשרת 
בדיוק את האנשים 
שגרים בו על פי 
צרכיהם ולא לשמש 
כמחסן לחפצים, 
בגדים או ספרים. 
בית מבולגן גוזל 
אנרגיה, לוקח 
מאתנו כוחות רבים, 
מעייף ומתיש
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ביקור בבית או פגישה במשרד. התחושה הלא נעימה והרצון 
לברוח לא קשורים בסגנון הבית או העיצוב, לא קשורים לגודל 
קשורה  היא   - זולים  או  יקרים  לחפצים  לא  ואפילו  החלל, 

להרמוניה ולאיזון בתוך הבית.

כיצד 'עושים' פנג שוואי לבית?
– דרכה אפשר  וההרמוניה  הפנג שוואי היא אמנות האיזון 
להביא את האיזון וההרמוניה לתוך חיינו, להכניס שקט במישור 
הרצונות  את  ולממש  לפעול  הכוח  את  לתת  והפיזי,  האישי 
והחלומות של כל אחד ואחת מאתנו. דרך עיצובו על פי תורת 

הפנג שוואי אנו "מניעים" את הבית ליצירת השינוי הנדרש.
ואת  המבנה  את  בודקת  אני  בתים  על  העבודה  בתהליך 
בזמן  ומבינה מהם הצרכים של המשפחה  לומדת  המשפחה, 
הזה, מי האנשים המתגוררים בבית, מה הרצונות שלהם ומה 
התמיכה  את  מקבל  בבית  שגר  מי  כל  כך,  שלהם.  החלומות 
המרבית, והמקום והמיקום המדויק לו. במסגרת תהליך היעוץ 
אני מתייחסת לכל אחד אישית ולכולם ביחד, כמשפחה, לוקחת 
ביחסים  סביבה התומכת  ליצירת  ביניהם  בחשבון את הקשר 
ולמהלך חייהם,  ובריאים. דרך הקשב העמוק לאנשים  טובים 
בהרבה כבוד ואהבה, אני מוצאת את הפתרונות הנכונים לאיזון 

והרמוניה בחיינו דרך הבית.

אורה צאיג - יועצת פנג שוואי לבתים, מבנים ועסקים, 
 הכוונה בהתפתחות אישית לקרירה ולזוגיות.
orasaig@gmail.com ,050-7418143 :'טל

הזמנה לשקט
איך להכין את חדרי הילדים וההורים לשנה החדשה 

חדר הילדים
להוציא מהחדר כל מה שהילד/ה לא צריכים - כל מה לקשור לשנה שעברה, 
לחוגים שהיו, לתחביבים שכבר לא רלוונטיים. יש להשאיר בחדר רק את מה 
שמשרת את הילד או הילדה. מכוונות זו נותנת לילדים אפשרות לגדול ולצמוח 
מקום  הכנת  כמו   - המרחב  את  עבורם  ופותחת  נפשית,  וגם  פיזית  מבחינה 

חדש לשנה החדשה וכל מה שהיא מביאה איתה.
ליצור חדר נעים, עוטף ומחבק שמזמין לנוח בו - צבעי פסטל יוצרים אווירה 
רכה, בטוחה ומוגנת. יש לבחור תמונות נעימות )רצוי באווירה "חלומית"(. כדי 
לצור תחושת שקט בחדר, רצוי "לרפד" אותו מעט, לרכך זוויות חדות. למשל, 
לרפד את גב המיטה. כעיקרון, כל מה שקשור לטקסטיל מרכך ובונה אווירה- 
בתאורה  לבחור  יש  כמובן.  משפיעה,  התאורה  גם  כריות.  שטיחים,  וילונות, 

השופכת אור נעים בחדר, לא חזק ו"לבן" מדי, ולא אפלולי מדי. 
מאד חשוב שלכל חפץ / צעצוע / ספר / בגד / יהיה את המקום שלו בחדר. 
יש  הביתי.  למחסן  להפוך  ולא  הילד/ה,  צרכי  את  לשרת  צריך  הבגדים  ארון 
לשים את הצעצועים תמיד במקומות מוגדרים המיועדים להם, כמו מגירות, 
ואת הספרים בספריה. החדר צריך להיות מדויק לצרכים הממשיים של הילד.

סידור   - לבית הספר  היציאה  לפני  בבוקר  לסגל הרגלים של סידור החדר 
המיטה למשל. ההרגשה שיוצאים מחדר מסודר משפיעה על הילד/ה לאורך 

כל היום.
לשינה  הילד  את  להכין   - לחדר  השקט  את  'להביא'  השינה,  לפני  בלילה, 
הספרים  למקום,  חוזר  והמשחקים  הצעצועים  כל  המצברים.  ומילוי  טובה 
טלוויזיה,   - תנועה  שיוצר  מה  כל  מהחדר  להוציא  או  לכבות  רצוי  למדפים. 

מחשב, אייפד וכד'.

חדר ההורים
המחזק  המאפשר,  המקום  הוא  ההורים  חדר   - לזוגיות  המוקדש  חדר 
נכון  ודיאלוג  טובות  יחסים  מערכות  יצירת  על  משפיע  הוא  שלנו,  והתומך 
להשגת  להתפתחות  אדירה  מקפצה  להוות  יכול  ההורים  חדר  במשפחה. 
המטרות שלנו ולהצלחה. כמו בחדר הילדים, על עיצוב החדר להיות חם, עוטף 
ונעים, עם תאורה רכה ומרגיעה, גב נעים למיטה, כריות וכיסוי מיטה, ושטיחים 

מצדי המיטה.
זוגי - בחדר ההורים מומלץ שהכול יהיה בשניים: גישה נוחה  יצירת תדר 
תהיינה  התמונות  שגם  רצוי  מנורות.  שתי  שידות,  שתי  צדיה,  משני  למיטה 
צריכים  והציורים  הרהיטים  החפצים,  ורגועה.  שלווה  באווירה  זוגי,  בתדר 

להיות כאלה שאנו אוהבים ומשרים עלינו ועל החדר תחושה טובה. 



תפקודית  פרקטית,  מבחינה  הבית  כמרכז  המטבח  משמש  כיום, 
המטבח  אופי  לפי  הבית  אופי  את  קובעים  אף  וחלקנו  ועיצובית, 
שנבחר. על מנת להתאים את המטבחים המודרניים לתפיסה בה 
"סמל  חברת  השיקה  בחלל,  ביותר  הדומיננטיים  האלמנטים  הם 
וגדולה  מרכזית  נקודה  שיהוו  חדשים,  מטבחים  דגמי  מטבחים" 
בחלל הבית. מדגמים אלו תוכלו להתרשם באולם התצוגה החדש 
והעיצובים  הפונקציות  החומרים,  את  המציגים  השרון,  ברמת 

החדשים של הקולקציה החדשה.

ואבן, שעברו כמו עץ  במטבחים נעשה שימוש בחומרים טבעיים, 
בטקסטורה מוסף  ערך  לחומרים  המקנים  שונים  עיבודים 

אינה  כיום  החדשנות  כי  מציינים  בסמל  ממדי.  התלת  ובמרקם 
אלא  קבועה  יחסית  שנשארת  בצבעוניות,  ביטוי  לידי  באה 
מאפשרות חדשות  ייצור  טכנולוגיות  ובטקסטורות.  בחומרים 

לסמל מטבחים לשלב מנעד של חומרים ופרטי גמר מעניינים בכל 
מטבח, העומדים במבחן הזמן מכל הבחינות.

 
השרון ברמת  החדש  התצוגה  באולם  הבולטים  הדגמים  אחד 
בשילוב מטבח   .)BlackMetal( הבלאקמטאל  ספק  ללא  הוא 
אשר ושיש  עץ  שחורים,  אלומיניום  משטחי  של  וחדשני  מפתיע 

בטקסטורה מוסף  ערך  לחומר  המקנים  שונים,  עיבודים  עברו 
ובמרקם התלת מימדי. המטבח בעל מראה כהה ודרמטי עם קווים 
אזור המגורים,  חלל  בין  הגבולות  את  המטשטש  וברורים,  נקיים 
צביעה בשיטת  צבועים  האלומיניום  משטחי  והמטבח.  האירוח 

ייחודית, בקו צבע אוטומטי, כאשר בסיום עבודת הרובוטים מיובשים 
.UV המשטחים בקרני

 
בנוסף, בסניף רמת השרון תוכלו ליהנות ולהתרשם ממגוון דגמים 
- דגם לבן הנוצר משילוב בין הסגנון הקלאסי, שבא לידי  נוספים 
במראה  המאופיין  המודרני,  הסגנון  לבין  החזיתות,  באפיון  ביטוי 
נקי ומינימליסטי. גודלו יכול להתאים למטבחים עירוניים ששטחם 
נוח  מאובזר,  מטבח  לתכנן  היא  השאיפה  בהם  מצומצם,  יחסית 
וקליל. לעומתו, ישנו דגם כהה העוצב בסגנון דרמטי ובקווים נקיים 
וברורים, על מנת לתת לחלל המטבח מראה מינימליסטי, מרשים 
ומודרני. המטבח תוכנן כשתי יחידות הכוללות יחידה אחורית כהה 
בעלת ארונות גבוהים ואי קדמי בצבע בהיר בעל ארונות נמוכים. 

 
באולם התצוגה המחודש תוכלו להתרשם מדגמים חדשים נוספים, 

המיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת ובעיצוב חדשני ומפתיע.

מטבחי סמל  |  רמה"ש - סוקולוב 87,  טל: 03-5499776  |  נמל ת״א  |  חיפה  |  ראשל״צ  

המטבח כמרכז הבית
קולקציית המטבחים החדשה של מטבחי סמל

www.semel-kitchens.co.il



קרן ונדרהורן
054-448-5612

מרקו וולמן
052-281-9182

סמדר זילברברג
054-310-3200

מירי אורון
054-660-0401

משה חבר
052-448-3588

ירדן דרור
050-913-9999

 רחלי בליסנה
050-987-2009

שרון רייך
052-272-6751

יעל גלוזברג
054-304-4471

מאיר גלוזברג
054-304-4472

ליאת ערד
052-551-6000

ניר לוי
052-311-3355

ליאורה ספקטור
050-525-1170

יונית נאמן
058-498-8455

רמה אחת מעל.

רח' ויצמן 9 רח' הנצח 2

סניפים ברמת השרון:

R e a l c a p i t a l c o r p . c o m  |  R e a l c a p i t a l p r o p . c o m

רח' הבנים 50

 03-6126112 תיווך    שיווק     יזמות    



רמת השרון: 03-5499776  | נמל ת׳׳א: 03-5467970
ראשל׳׳צ: 03-9612213 | חיפה: 04-8491540

מטבחים ומוצרים משלימים


