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 . האם לרכוש או לשכור דירה? 13
 

 ניקח, למשל, שבלול או צב. 
כמו האריה. לא מהיר כמו כריש. לא נועז כמו  שרמנטיסוג של בעל חיים שלא מככב בערוצי המדע. לא 
 לאף אחד זיקנשר. עושה את חייו האפרוריים בעצלתיים בלי לה

 מסודר בחיים.  אבל, בניגוד לכל האחרים לא סובל מבעיית דיור. 
תחשבו לרגע איך החיים היו נפלאים שמיד עם יציאתנו לאוויר העולם, מישהו היה דואג לרשום על שמנו 

 25החיים. בלי משכנתא, פשוט, ליהנות ממלוא המשכורת ולא לחיות כמו ב"השרדות" במשך דירה לכל 
 שנה..... חלום! 

 על האדם. לה 'ברזהו מותר ה

 : מה עדיף, להשכיר או לרכוש דירה?מתבקשתלא אחת אני נתקל בשאלה ה

בתחילת שנות  שם -כי זה מה שאני עשיתי כשעמדתי מול הדילמה אי !המיידי שלי שואג: לרכוש דחףה

 אחוז לשנה!!! 400-השמונים, כשמדד יוקר המחיה עמד על )...צעירים, אתם יושבים?!....( כ

יחד עם זאת אני זוכר אילו משוכות עברנו, רעייתי ואני, עד שהגענו לדירה ולא שהיינו ספורטאים 

 מצטיינים. 

ותנאי שכר מסודרים  להם איזשהו הון עצמישיש הדילמה הזו גורמת להתחבטות בעיקר לאנשים 

וממוצעים שבעזרתם ניתן, במאמץ, לממש את חלום הרכישה. עם זאת, עולות וצפות ההתנגדויות 

 האנושיות שמקורן בחשש מעתיד לא ברור.  

 רשימה מסודרת של  היתרונות והחסרונות של כל צד. להלן כדי להבין את הקושיה 

 

 יתרונות רכישת דירה. #

 גבוהים ומגיעים, לא אחת, לגובה משכנתא.דמי השכירות החודשיים  -

 דמי השכירות החודשיים הינם "כסף מת" לעומת משכנתא הנחשבת להשקעה. -

 נכסי הנדל"ן בארץ שומרים, בדרך כלל, על ערכם ואף עולים, תהליך היוצר מינוף. -

 להתבזבז על דברים פחות חשובים. לוליםתכנית חיסכון שבה מושקעים כספים שעעדיף על  -

 בות גורמת לאדם להיות יצרני יותר, פעיל יותר, משימתי יותר.התחיי -

 מוטיבציה להשקעה בדירה )אחזקה, שיפוצים( כי "היא שלי". -

 אי תלות בגחמות של משכיר. -

 דירה יוצרת תחושת ביטחון. -

 ניתן למכור ו"לחזור" אחורה. "נתקעים"אם  -

 .פנסיה  יכולה להבטיחדירה במצבים מסויימים במבט לעתיד,  -

 

 .יתרונות שכירות דירה #

 אין התחייבות ארוכת טווח.  -

 יש גמישות תנועה בעקבות שינויים קיצוניים במשק, תנודות בשוק הנדל"ן. -

 בעקבות שינויים אישיים: פיטורין מהעבודה, סגירת עסק... כלכליתיש גמישות  -

 ניידות קלה בעקבות שינויים במקום העבודה או במשפחה.  -

 נם משתנים מידי חדש.דמי השכירות קבועים ואי -

 שמירה על הון עצמי שנחסך ונשמר לעת צרה. -

 עצמי לבילויים ולא השתעבדות לבנק. ההון המבוקר מכספי באופן הנאה  -

 המשכיר אחראי על האחזקה.  -חסכון באחזקת הבית -
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