דרך הכסף -
הדרך הבטוחה להגיע לבית
הסוד של  8%מהבונים והמשפצים

077-9611321

מהם השלבים שגורמים לקשיים כלכלים אצל מרבית הבונים
ואיך להימנע מהם

מהו התהליך האידאלי לתכנון ובנייה בית

מה הסוד שיעזור גם לכם להצליח בבניית הבית

נעים להכיר,
איריס שוסטר מכפר ורדים,
נשואה לאמנון ואמא ל,3-

077-9611321

עוזרת למשפחות ועסקים קטנים
לקבל הרבה יותר מהכסף שיש להם.
עוסקת בתחום ייעוץ המשכנתאות והפיננסים משנת  2008ומלווה עשרות
משפחות ובעלי עסקים מדי שנה.
בוגרת הטכניון ,לימודים פיננסים שונים כגון מימון ,ייעוץ משכנתאות וייעוץ
לכלכלת המשפחה ,יזמות ועוד.
היכולת לזהות ולהבין את המצב שבו נמצאים הלקוחות שלי ,הניסיון האישי
והמקצועי ,הידע וההשכלה והסתכלות רחבה ויצירתיות.
כל אילו מאפשרים לי לתת לכל אחד פתרונות מיוחדים ולא שגרתיים כך
שכל משפחה מקבלת את הפיתרון האישי שהכי מתאים לה.

"תנו לי לדאוג שגם אתם תגשימו את החלום לבית משלכם בתקציב המושלם עבורכם"

077-9611321

מהם השלבים שגורמים לקשיים כלכלים אצל מרבית הבונים ואיך להימנע
מהם

מהו המסלול שבו בוחרים מרבית הבונים ?
יבחרו ישוב ויבחרו מגרש
ילכו לראות בתים
יבחרו אדריכל ויתכננו את הבית
יוציאו היתר בנייה
יעשו סקר קבלנים
יבחרו קבלן מפתח או מפקח
יתחילו לבנות
יקחו משכנתא

תוך כדי בנייה יגלו שהבנייה עולה להם הרבה יותר ואז ....
ידאגו למימון החסר
יסיימו בניה או את מה שאפשר עם הכסף שיש
יעברו לבית
ישלימו ( לעיתים לאורך שנים)  -נגרות ,ריהוט ,מנורות ,וילונות ,גינה וכד'

077-9611321

כמה עולה לבנות בית* (כולל הכל) ?

.₪ 850,000 .1
.₪ 1,300,000 .2
.₪ 1,675,000 .3
.₪ 1,950,000 .4
*בניה ממוצעת בצפון  -מנתוני הלמ"ס לשנת 2016

077-9611321

הנתונים מראים -

יותר מ80% -

077-9611321

חורגים בתקציב הבנייה!

גודל החריגה הממוצע כ24%-
חריגה של יותר מ 250,00* -ש"ח
*בבניית בית ממוצע בצפון ( 170מ' )

077-9611321

אז מה הבעיה?
מאיפה תביאו

עוד ₪ 250,000

???

מה המחיר של חריגה בתקציב הבניה ?
.1

077-9611321

בתים לא גמורים

כניסה ראשית לא גמורה

גדר שלא מגיעה עד הסוף

מה המחיר של חריגת בניה ?
.1
.2

077-9611321

בתים לא גמורים
מתפשרים על איכות הבנייה (מחיר שיבוא לידי ביטוי בעלויות
האחזקה בהמשך )









איטום
ריצוף
מטבח
חלונות
דלתות
טייח
צבע
נגרות

בואו נשמור על קשר :

איריס 0525-900403 -

דיקלה – 0528-265240

מה המחיר של חריגת בניה ?
 .1בתים לא גמורים
 .2התפשרות על איכות הבנייה
 .3לחץ נפשי והשפעת על היחסים
במשפחה –  26%מהגירושים בישראל
כתוצאה מבנייה ,קניה או שיפוץ בית ! *
 .4פגיעה בתפקוד בעבודה ,התפטרות
או פיטורין
 .5הדרדרות כלכלית ,חובות עד למצב של פשיטת רגל

*

מחקר מהפקולטה לרווחה ובריאות של אונ' חיפה שנת 2016

077-9611321

למה זה קורה?

077-9611321

השליטה שלכם על עלות הבניה מצטמצמת מהר ומוקדם משחשבתם...
בחירת מגרש
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* מנתוני המרכז הארצי לבנייה
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למה זה קורה?

077-9611321

אנחנו עוזרים לזה לקרות –

 מתחילים לתכנן לפני שבודקים את היכולת
הכלכלית – ומגיעים לבנק רק בשלבים שצריכים
את הכסף.
יותר מ 10% -מגלים שהם לא יכולים לקבל את הסכום
שהם צריכים.
 בונים על נתונים לא מדוייקים של בונים אחרים –
 אין כלים והבנה מספקת לבחינת ההצעות השונות למעט מחיר

 חותמים על הסכמים המאפשרים לבעלי המקצוע לעשות שינויים ולבוא בדרישות תוך כדי בנייה
 מתחילים לבנות לפני שמסיימים תיכנון – ואז משנים באים בבקשות לקבלן לשינויים...
 מתחילים לבנות לפני שבונים תקציב מדוייק ומפורט – ומגלים
בשלבים מתקדמים שהפרוייקט הרבה יותר יקר ממה שחשבו בהתחלה.

מהו התהליך האידאלי לתכנון ובניית בית

077-9611321

שיטת  2השלבים
שלב  - 1מה רוצים ומה יכולים לבנות
 בחינת החלומות והרצונות מול היכולת הכלכלית
 בדיקה כלכלית לבחינת הכסף שיש לבנייה – חישוב ההון
עצמי ,אפשרויות גיוס הכסף ,קביעת סכום הכסף שרוצים
או יכולים לקחת והוצאת אישור עקרוני ראשוני למשכנתא
 ניתוח כלכלי בכדי לקבל את ההחלטות הנכונות בבחירת המגרש גודל הבית
ואלמנטים נוספים שחשובים.

שיטת  2השלבים – תהליך אידאלי לתכנון ובניית בית

077-9611321

שלב  - 1מה רוצים ומה יכולים לבנות
שלב  - 2איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר
מתקדמים במקביל ע"פ התוצאות משלב - 1
תיכנון הבית  -עוברים לתכנון ועיצוב הבית ,מקבלים הצעות מחיר ראשוניות ,מוציאים
היתרים ,עושים סקר קבלנים ובונים תקציב מפורט שלוקח בחשבון את כל הסעיפים ועוקבים
צמוד על התקציב לאורך כל הבנייה.
לוקחים משכנתא אופטימאלית – לאחר קביעת הסכום המתאים לפרוייקט יש לקבוע את
ההרכב המתאים ביותר למשפחה ותקופת הבניה ורק אח"כ פונים למספר בנקים לביצוע מו"מ
לקבלת התנאים הטובים ביותר.

לא מתחילים עד שלא מתכננים!

משכנתא לבנייה – מה חשוב לדעת בשלב הזה

077-9611321

משכנתא נלקחת בדרך כלל עם סיום הכספי ההון העצמי ,במרבית המקרים
שלב זה מגיע לאחר התחלת הבנייה.

השלבים שבהם מרבית הבונים מבקשים בהם משכנתא הם:
סיום היסודות כשלוקחים מימון גדול או בשלב סיום השלד.

הנתונים מראים – יותר מ 10% -מגלים שהם לא יכולים לקבל את כל הכספים
שתיכננו עליהם!

משכנתא לבנייה – מה חשוב לדעת בשלב הזה

077-9611321

חשוב להוציא אישור עקרוני ראשוני כמה שיותר מהר  -לפני הוצאת
היתר והתחלת בנייה.

אישור עקרוני ראשוני – מסמך המאשר שהבנק "מסכים " לתת לכם את
הסכום שביקשתם לאחר בדיקה ראשונית של :
המצב הכלכלי שלכם

התוכנית לבניה שהצגתם (התאורטית כי עוד אין תוכניות או היתרים) .

משכנתא לבנייה – מה חשוב לדעת בשלב הזה

077-9611321

הסכום המבוקש הוא מסגרת בלבד – זה הסכום המקסימאלי שהבנק נתן
אישור לתת ,אפשר בפועל אפשר לקחת רק את מה שצריך ,ואם צריך אפשר
לקחת גם פחות ולא לנצל את המסגרת המלאה.
 מאוד קשה ולא משתלם להגדיל את המשכנתא תוך כדי בנייה ולכן צריך
לתכנן טוב מהו הסכום הנכון לקחת כבר בשלב ההתחלתי.

 כספי המשכנתא מתקבלים בשלבים לפי התקדמות הבנייה – הכספים
יועברו לחשבון שלכם בשלבים ורק עם סיום השלב ,ולכן חשוב לקחת את זה
בחשבון בתכנון תזרים המזומנים של הפרוייקט.

משכנתא לבנייה – מה עוד חשוב לדעת בשלב הזה

077-9611321

אופן הצגת הנתונים (האישיים ושל הבנייה המתוכננת) ישפיע מאוד על
הסכום שיאושר וגם על התנאים שינתנו ובדומה לרושם ראשוני ,גם כאן
הרושם הראשוני שתשאירו על פקידת הבנק תשפיע אל "הניקוד" שהיא תיתן
לכם ,ובדומה לרושם ראשוני גם את הרושם הראשוני שתשאירו עליה מאוד
קשה לשנות ולכן חשוב להגיע מוכנים לפגישה הראשונה בבנק ולהשאיר רושם
טוב !
שני הפרמטרים שמשפיעים ביותר על התנאים שתקבלו במשכנתא–


דרוג האשראי האישי



הסכום הנלקח
אחוז המימון =
ערך הבית כפי שקבע השמאי

משכנתא לבנייה – מה עוד חשוב לדעת בשלב הזה

077-9611321

הרכב המשכנתא (תמהיל -איך מחולק סכום המשכנתא בין המסלולים השונים ,ותקופות
התשלום השונות)
 משפיע מאוד על חיי היום יום  -את ההשפעה תרגישו בתקופת הבנייה והרבה
שנים קדימה (גם לאחר סיום התשלום) –
מאוד חשוב לבחור תמהיל נכון – כזה שלוקח בחשבון את הצרכים הכלכלים ואת
היכולות שלכם תוך ניהול סיכונים לתרחישים שיכולים לקרות.
 משפיע על סה"כ הכספים שתשלמו לבנק – קיים פער גדול בין תמהיל לתמהיל
(פער של עשרות אלפי שקלים)
בחירה נכונה תאפשר לכם להשאיר כספים אילו אצלכם!!

077-9611321

ראינו מהם הגורמים לקשיים הכלכליים של מרבית הבונים
מהו התהליך האידאלי לתכנון ובניית בית  -שיטת  2השלבים
מהו הסוד שיעזור גם לכם להצליח בבניית הבית –

לא מתחילים עד שלא מתכננים!

מהו הצעד הראשון בדרך הבטוחה להגיע לבית ?

077-9611321

הטבה - #1שעת ייעוץ מתנה (שווי ההטבה לפחות  450ש"ח)
ייעוץ כלכלי ראשוני מתנה  -פגישה בה נבחן את הנתונים האישים
והראה לכם מהם הצעדים הבאים שכדאי לך לעשות עכשיו !
הטבה - #2הנחה משמעותית במחיר הליווי הכלכלי -
הטבה זו תינתן רק למשאירים פרטים ביום ההרצאה או היוצרים קשר
עד יום שני 19/9/19לתאום שיחת הייעוץ הראשונית או המעוניינים
לבחון התחלת תהליך ייעוץ עכשיו.
 1000ש"ח הנחה ממחיר הייעוץ בלקיחת ייעוץ כלכלי לבנייה (בשיטת
 2השלבים) או  670ש"ח הנחה בלקיחת ייעוץ משכנתאות +
הטבה  - #3הנחה נוספת להתארגנות של  4משפחות ויותר

לפרטים נוספים ודרכים להבטחת אפשרות קבלת כל הטבות

איריס 052-5900-403

"היה אתה בורא המציאות שאתה רוצה לחיות בתוכה"

מהטמה גנדי

