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0/°42

שתניעים
המספרים
ri
את שוקהנדל״ו
השלושים לחייהם הם הצליחו לגרד

jiuim

כ־  300אלף שקל
כמעט חצי

0/°05
מ־

מהם ייקחו
סקר

רוכשי

ולמרות

מקיף

הדירות

הקשחת

משכנתה של

עד

התנאים,
יותר

נהה כסף
אנחנוצרינים

חושף את הפרופיל של

מהבנק?

עידו אפרתי .ענ2-3

הדרךלדירה

ארוכה

מתמיד

מבוגרים יותר,
ממונפיםיותר

ומשלמיםיותר

הרבה

איך מתמודדים הזוגות הצעירים עםהחלום של
דירה? סקר מקיףמגלה :הם מחכים עדלעשור הרביעי
חייהם ,רובםמצליחיםלגייס בקושי  250אלף שקל וסכום
השמאים
המשכנתה הממוצעת מזנק ל־  700אלף שקל
מודאגים :״האפשרות למשבר סאב־פריים לא דמיונית״
רכישת

מכ־ 400

מאת עידו

אפרתי

 450אלף שקל דאז לכ־

700

אלף

הרוכשים דווקא לאמגדילים את המי־
$TS1$המימון$TS1$

$DN2$המימון $DN2$העצמי אלא
מון
שקל בממוצע כיום,מבלישהיכולתהכל־
$TS1$הכלכלית$TS1$
על־פי
להיפר.

המשכנתאות
$DN2$הכלכלית $DN2$שללוקחי
הם נמצאים בעשורהרביעילחייהם והם כלית
במרדף אחרי הדירה הראשונה .אחרי שגייסו לטובה .מהבדיקה שערכנו מתברר כילזוג
 %91יכוליםלגרד  250 200אלף
את כל החסכונות וגם קצת עזרה מהורים ,צעיר ישהון של  300 200אלף שקל בממוצע אלףשקל,
מתכווניםלרכוש רירה כשברשו־
$TS1$כשברשותם$TS1$
מצליחיםלגייסהון עצמי של  300 150ולמשפר הדיור כ־  400 350אלףשקל ,מה שקל,
רובם
%51
יי־
$TS1$ייאלצו$TS1$
מהרוכשים
$DN2$כשברשותם 200 150 $DN2$אלףשקל,ו־
תם
להגיעלדירה הנכספת
אלף שקל וכדי
%5.61
שמחמיר מאוד את בעייתהמימון״.
מצוידים ב־  150 100אלף שקלבלבד.
אלצו
 $DN2$לקחת גם משכנתה גבוהה .כר נראה
הרוכשים מזדקנים
חדרים היתה
עולה מהסקר כי דירת
לעיניהם של כמחצית
עוד
שוק הדירות מבעד
ונשארה המבוקשת ביותר .הדירה הנחשית
רוכשי דירות ,מהם
בסקר השתתפו
מהרוכשיםבישראל.
940,1
העלייה במחיר הרעה
כנותנת את המענה הטוב ביותרלמשפחה,
משפרי
רוכשים רירה ראשונה%42,
הראשונה
הדירה
רוכשי
בעיקר את מצבם של
%16
משתתפי הסקר .המחירים
לפחות
ולקנות
דירתם
את
למכור
דיור
במשכנתה.
והגדילה תלותם
בעיני
המעוניינים
הגבוהים לא גורמיםלרוכשים להתפשר,
על כר מעיד סקר מקיף שערר מרכז הבנ־
$TS1$הבנייה$TS1$
מחפשים דירותלהשקעהו־%4
אחרת%1 ,
רוכשים דירה
000,1
הישראלי ,בקרב כ־
מעוניינים בדירת חדרים.
מהם
לילדים .אם פעם היה זה אר %76
רוכשי דירות,
ייה
$DN2
חדרים ,היקרות בהרבה,
טבעי לרכוש דירהבמהלר העשורהשלי־
$TS1$השלישי$TS1$
שהגיעוביולי האחרוןליריד הדירות של
דירות בנות
מהביקושים .דירות
$DN2$השלישי$DN2$לחיים ,יחד עם הקמת המשפחה ,הרי זוכות רקל־
שי
מהרוכשים נוט־
$TS1$נוטלים$TS1$
המרכז .לפי הסקר%34,
גדולות
%61
שמגמהזו משתנהוגילם של רוב הרוכשים יותר ,בנות חדריםויותר ,מדברות רק אל
 $DN2משכנתאות בשיעור של
לים
ויותר
%05
מהרוכשים נזקקים עולהל־  30עד  40מהסקרעולה כי
%5.4
%9.92
מערר העיסקה%33.
מהרוכשים ובית צמוד קרקעמעניין
(אם כי הסקר נעדר בקרב משתת־
$TS1$משתתפי$TS1$
רק
הם
מהרוכשים הם בני פחות מ־ 30
 %01נאלציםלמתוח
 %08ו־
%9.4
%6.24
למימון של עד
בעניין זה ישלהתייחס
פי
מהרוכ־
$TS1$מהרוכשים$TS1$
לחייהם ,כ־
ההלוואות והמשכנתה עדל־
את
$DN2$משתתפי $DN2$יריד דירותולכן
%6.51
בעשורהרביעי
 %09מעדר
מוגבל) .רוב הרוכשים
$DN2$מהרוכשים $DN2$בני  %9 50 40הם בני  60 50ו־
מסתפקים במשכנתה
הדירה.
%9.2
שים
%42
לתוצאותבערבון
לעומתם,
כלל לא בוחנים דירות הקטנות מ־ חדרים
מהרוכשים חצו אתגיל 60
 %33נוטלים
משווי העיסקה ו־
%03
של עד
ורק %6מתעניינים בדירות בנות חדרים,
%05
למרותשעלות דירת חדרים ברוב ערי
משכנתה בגובה של עד
חלקםלמטרות השקעה והשכרה.
מיליוןהשקלים,
המרכז חצתה כבר את רף
למרות
שהמפקח על הבנקים ,רוני חז־
$TS1$חזקיהו$TS1$,
$DN2$,הגביל את המימון הבנקאי ,מוכנים
קיהו,
לשלם ריבית גבוהה יותר כדילהגדיל את
הממוצעת
המשכנתה
הרכישה
מסתת
המימון אולקנות ביטוח משכנתה מחברות
השתנתה

ל־
%5.62

מהרוכשים יש הון

שקל
%32
ומעלה,

חיצוניות .כר

קורה שרביםעוברים את הסף

שקבע המפקחומשלמים

דירה
ראשונה

בריבית גבוהה יותר

של

הסקר ,רק
300

אלף

מביאים מהבית 300 250

דירה

לילדים

או בפרמיית ביטוח על הסיכון.

מעטים הם רוכשי הדירות שמסוגלים
לרכוש דירה ללא משכנתה.אולם
העלייה
החדה במחירי

הדירות

%7

רק

בשנה

מצמצמת את משקלו של
האחרונה
לגייס ומחייבת
העצמישמצליחים הרוכשים
אותם לתלות גבוהה יותר בבנקים.
לנגליב ,אומר
מנכ״ל מרכזהבנייה ,קובי
ההון

העלייה
כי״בעקבות

$DNגדלה
ור
בממוצע

זוג צעיר

להשקעה

המסחררת במחירי הדי־
$TS1$הדיור$TS1$

המשכנתה בשיעור של כ־
%06 %04
ביחס

דירה

למצב לפני

כשנתיים

משפר

דיור

עמוד 2

המינוח
המבוקש

נמה בסף
משקיעים
החבשים

בהלוואת
המשננתה

נדינה

לצעירים
לא
בלבד:
גילאי החבשים

הבהלה
לנדל״ן:הדירות המבוקשות

הסקר

״פילוח זה מלמד גם על קושילהגיע
לתקציב של דירת חדרים ,אולם מעלה
־,רהור שני על מדיניות הממשלה
להעניק

עדיפותלדירות
לנגליב .״הדבר מלמד
תדרים״ ,אומר

קומפקטיות בנות ער

על
ביום,לעומת

הגזמה מסוימת בבניית דירות

נדירות בנות

גם

חדרים

למרות

שהמפקחהגביל

את המימון
רבים מוכנים

הבנקאי,

לשלם

ריבית גבוהה יותר כדי

להיווצר דווקא
מחסור שעשוי

חדרים״.

$TS1$במש:נתה$TS1$
במש־
לנוכח הנתונים עלהתלות הגוברת

:נתה
 $DN2$מזהיריו״ר לשכת שמאיהמקרקעין,

להגדיל
או לבטח

את
את

ההפרש

לקחת?

משכנתה כבר
עידו

אפרתי

הדיור ,במיוחד בפריפריה״.

כהן טוען כי אם המגמההעולה
תימשר" ,אנו
עלולים למצוא את עצמנו
בפני תיבת פנדורה של מחירים
עולים,בעור
שיותר ויותרישראלים נחנקים תחתעול

אח בהן ,מפני משבר הדומה למשבר הםאב־
$TS1$הםאבפריים$TS1$
פריים
ם $DN2$בארצות הברית .״אם הממשלה לא
צות
ראג לסתום את הפרצה לאלתר ,אנחנו
הבנייה פריזט-חסון ,מספר כי הוא ״חש
$DN2$ארצות $DN2$הברית איננו דמיוני,לנוכחעליית
ולייעץלרוכשיםלב־
$TS1$לבדוק$TS1$
לולים בשנה הקרובהלחוות נחשול של
הריביתובגלל ששיעור המימוןשנוטלים
שחובתי כיזםלתמור
דוק
רוכשי הדירות בשנה האחרונהעלה במקרים
סיפורים עלישראלים טובים שבסר הכל
$DN2$לבדוק $DN2$היטב האם אכן כל אחד מהםיוכללע־
$TS1$לעמוד$TS1$
$DN2$לעמוד $DN2$בטווח הארור בהחזר המשכנתה .חשוב
מוד
ולעתים אף
מעדר הדירה
%06 %05
רביםל־
התכוונו לרכוש רירה ,שמצאו את עצמם
שהרוכשים ,בעיקרהצעירים,יידעולקנות
יותר .״הפתרון הואמשולב״ ,מסביר כהן.
ללאיכולתלהחזיר את
המשכנתאות הע־
$TS1$הענקיות$TS1$
״מחד ,הממשלה חייבת להגדיל לאלתר
שלקחו״ ,טוען כהן.
נקיות
ת$DN2$
דירה לא בכל מחירולא בכל מצב אלא
בהתאםליכולותהכלכליותשלהם״.
שיווק הקרקעות הן באמצעותהמינהל והן
לדבריו ,האפשרות של משבר נוסח אר־
$TS1$ארצות$TS1$

בחברה חיצונית

הדירות

בדרכים אחרות ,עובדה שתרגיע את השוק

ותייצב את רמת המחירים.מאירר,לחזור
למדיניות שהיתה בשנות ה־  90של מענקי
והלוואות מותנות ,מה שישפר מאוד
מקום
אתיכולתם של הזוגות הצעירים ומשפרי
מהסקר

המשכנתה

נערך

בקרב כ־
000,1

משתתפי יריד

שנערךביולי

במרכז הבנייה הישראלי

להחזיר״.
משכנתאות ענק שאיןביכולתם
והמנכ״ל של חברת
שלומיחסון,
הבעלים

ההלל

שוק

כמעט

trtf

שנוצר בין

מה בכל

״החמצן״ של

המשכנתאות היה מאז

ומתמיד

משפחה בישראל שלא

נשאה או

זאת

השתנה במציאות ב־

שוק הדירות ,ואין

נושאת על גבהעול

משכנתה.

השנים האחרונות? מחירי הדירות.

להגיעלפני
והצליח
ההון העצמי מי שחסר שקל לשקל
למהיר
לדירה ,מגלה כיום כי
$DN2$שבתוספת $DN2$של משכנתה סבירה יביא אותו
ספת

שניםלהון עצמי שבתו־
$TS1$שבתוספת$TS1$

הרירה

מתמלא
במשכנתה
בריבית

מהווה היום שיעור נמוך

התלות של

אותו סכום

בהרבה ממחיר הדירה.

הרוכשים בשוק

המשכנתאותהולכת
וגדלה.זו עובדה

יותר רוכשים נזקקים למשכנתה
משכנתה
 %07ויותר .זה אומר החזרי
למשכנתהבשיעורים גבוהים של
והלוואהלשנים ארוכות,שתלווה את הרוכשים
גבוהים יותר מדי חודש
עד זקנה .החללהגדול שנוצר יין ההון העצמי למחיר הדירה מתמלא
ומטרידמכר ,יותר רוכשים נדרשים

במשכנתה בריבית נמוכה.

ועדיין ,שוק הדירות והמערכת הבנקאית בישראל
ארה״ב ערב המשבר .הבנקים מצהירים כל הזמן כי
בוחנים
הם
לעומק
אתיכולות ההחזר של
הלווים ,ואם זה לא מספיק יוצרים מערכת ער־
$TS1$ערבויות$TS1$
הלווים .גם ההנחיות החדשות של המפקח
$DN2$ערבויות $DN2$גםלבני המשפחה של
בויות
המשכנתאות.
על הבנקיםמגבילות את תקרת האשראי בתחום
למרות זאת ,ישקולות במערכת הבנקאית ,בהם גם המפקח בעצ־
$TS1$בעצמו$TS1$,
שונים מזה

מו,
$DN2$בעצמו $DN2$,שמביעים

הנמוכה על

חשש נוכח הריבית

של

המשכנתה,

הלוואישלה.
ותוצרי

שכיר נעה סביב%2

משכנתה היא מוצר פיננסיארור
טווח

שים
$DN2$הרוכשים$DN2$

שאמורללוות את הרוכ־
$TS1$הרוכשים$TS1$

עשרות שנים ,בכלל
בתרחישים של מיתוןושפל,
זה גם

פגיעה
גבוהה
הממדים

בהכנסה או ריבית
במשק.

שאליו

המשכנתאות,

צמח

שוק

העמקת התלות

בו ,כמו גם העומסים הפיננ־
$TS1$הפיננסיים$TS1$
סיים
$DN2$הפיננסיים$DN2$

שהוא יוצרעל

המערכת

הבנקאית ,יוצרים חוסראיזון

שטרם עמדלמבחן אמיתיוהשלכו־
$TS1$והשלכותיו$TS1$
תיו
$DN2$והשלכותיו $DN2$עוד יתבררו בהמשר.

