מהפכת

נדל"ן

איך להימנע מטעויות ברכישת הדירה ולחסוך יותר מ 100-אלף שקלים
> חסי יודלביץ' מנכ"לית ישר ולנדל"ן עם בשורה חדשה לרוכשי הדירות בירושלים
גולדי גרוסמן
העסקה הכי גדולה ומשמעותית בחייהם של
רוב האנשים היא רכישת דירה .למרות גודלה
של העסקה והסכנות הצפויות ,רוב רוכשי הדי־
רות לא נוקטים משנה זהירות ובוחרים להתעלם
מהיבטים חשובים בעסקת חייהם.
יועץ משכנתאות ,בנקים ,ביטוח ,שמאי ,מת־
ווך ועוד  -אלו הם רק חלק קטן מכאב ראש
גדול שרוכשי הדירה ייתקלו בו במהלך המסע
לדירה .תפקידו של המתווך לעשות סדר בכל
הבלגן עבור המשקיעים ולהעניק להם חוויה
נוחה ונעימה ובעיקר להוזיל עלויות ,וזאת לצד
חיסכון בזמן עד קבלת הדירה הכוללת את כל
הפרמטרים שהוצגו בפני הלקוח.
כאמור ,תפקידו המרכזי של המתווך לחבר
בין המוכר לקונה ולהגיע לעמק השווה בין
שני הצדדים ,כדי ששניהם ירגישו שקיבלו את
שכרם .בישראל שיטת התיווך ועולם המתווכים
קיבלו סיקורים שליליים .רוכשי הדירות מצ־
פים למידע מהימן בנוגע לדירה שרכשו ,בעוד
שהמוכרים מצפים לקבל את ההצעה הגבוהה
ביותר .לפיכך המתווך נמצא בקונפליקט מתמיד
כדי להשיג עסקה הוגנת לכולם.
יש לא מעט סיפורים מטרידים על מתווכים
שלא מסרו מידע מהותי לגבי הנכס ,וכך נפגע
האמון בין הצדדים .הרוכשים חוששים שמסתי־
רים מהם מידע ולא פועלים באמינות כלפיהם
ובעיקר כלפי כספם .כאילו לא די בכאב הראש
ובבירוקרטיה שהרוכשים צריכים להתמודד
עימם  -עכשיו הם צריכים לקבל את מערכת
היחסים החדשה בחייהם.

מהפכה!
חסי יודלביץ' ,מנכ"לית 'ישר ולנדל"ן',
משרד תיווך בירושלים ,משתפת בטעויות הנ־
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פוצות שרוכשים עושים ומספרת איך חוללה
מהפכה בתחומה" :שיטות העבודה החרידו
אותי" ,מספרת יודלביץ'" .ראיתי איך המת־
ווכים מרמים אנשים ,ממליצים להם לסגור
עסקה שלא מתאימה להם ,מעלימים מהם
מידע קריטי וכל מה שעומד לנגד עיניהם זה
לגזור קופון ,לקבל את הכסף ולהיעלם .בשלב
זה עצרתי ואמרתי לעצמי" :או שאת פורשת או
שאת עושה מהפכה".
"מכאן יצאה הבשורה שלי לעולם .הבנתי
שאני לא מתווכת כמו כולם ,אני יועצת נדל"ן,
וההבדל המהותי הוא שיועץ הנדל"ן עובד
בשביל הלקוח ,ומספק חבילה מקיפה מנקודת
המוצא ועד לחיוך המרוצה בבית החלומות".
יודלביץ' מסבירה עוד על השיטה" :אנחנו
מתחילים בפגישת אפיון ובדיקת נתונים .לאחר
מכן אנחנו יוצאים לעבוד ומבצעים חיפוש
מעמיק .אין דבר כזה להציע דירה שלא עונה
על הצורך של הרוכשים .העבודה כאן מוטלת
עלינו  -על המשרד ,אני רוצה שבסופו של דבר
הרוכשים ייהנו מהדירה".
איך הפך מקצוע ה'מתווך' ל'יועץ נדל"ן'?
"קודם כל חשוב להבין שבלעדי המתווכים
העסקה לא הייתה נסגרת" ,מציינת יודלביץ'
ובכל זאת מוסיפה" :המתווכים הסוחבים את
הלקוח לראות דירות רבות מאוד  -גורמים
לבזבוז זמן וכסף ,לעצבים וכעס :על מה אני
בעצם משלם למתווך אם הוא לא מסנן לי את
הדירות? מחתימים את הלקוח לפני שהם בכלל
יודעים ומכירים את הצרכים והאם יש להם די־
רות מתאימות.
"אנחנו ב'ישר ולנדל"ן' הפכנו את המקצוע
על פניו ומטרת העל שלנו לשרת את קהל הרו־
כשים באופן נאמן ,הגון וישר תוך כדי מענה

לצרכים ולרצונות .אני חושבת שההבנה שיש
כאן השקעה כספית לא מבוטלת  -גורמת לנו
לרצות לתת את הביטחון והעסקה הכי טובה
לקהל לקוחותינו".
לסיכום מוספיה יודלביץ'" :חשוב להבין כי
זה מקצוע מאוד לא מתגמל לעיתים ובגלל
המעטפת השלילית שנוצרה ,לקוחות מגיעים
פעמים רבות בחשיבה שלילית ועם מטענים,
אבל מהר מאוד הם מבינים שאצלנו ב'ישר
ולנדל"ן' יש תיווך אחר.
"מוזמנים לפנות אלינו ולהתחיל ליהנות כל
הדרך אל הדירה!"
טלפון058-6744707 :
כתובת מיילysrvlndln@gmail.com :

נשים בנדל"ן
עמותת 'תמך' המובילה את תחום הת־
עסוקה בקהילה החרדית כבר למעלה
מעשור ,שמחה להיווכח כי יותר ויותר
תחומי עיסוק נפתחים בפני נשים חר־
דיות" .אין סיבה שכישורי המשא ומתן
ויכולות התקשורת המעולים שיש לנשים,
לא יבואו לידי ביטוי גם בעסקים" ,אומרת
שיינדי באבד ,מנכ''לית 'תמך' ,ומספרת
על נוכחות של מעל מאה נותנות שירות
בתחום הנדל''ן והרישוי שהשתתפו בכנס
השנתי של בעלות עסקים בקהילה ,שה־
תקיים לפני כחודש בבנייני האומה .נשים
חרדיות הן הגורם הדומיננטי בפרנסת
המשפחה ,במקרים רבים ,ותחום הנדל''ן
משמש עבורן הזדמנות מדהימה להכנסה
רווחית בשעות עבודה קצובות ובתקופות
ידועות מראש; עיסוק שמתאים במיוחד
לחיי משפחה ברוכה.

