המדריך השלם
למימוש נכס בגיל השלישי ,מבלי
לעזוב את הבית ,וליהנות מהכנסה
חודשית קבועה מבוטחת ומובטחת
מדריך צעד אחד צעד לחיי רווחה בגיל השלישי
ואיך גם את/ה יכול/ה להצליח בזה
גלה כיצד הדירה שלך ,תניב לך שכר דירה חודשי
קבוע ,לכל ימי חייך ,מבלי לעזוב את הבית!

נכס בשווי של  2מליון ש"ח
ובעליו בן  70יניב הכנסה
חודשית בסך של  6,170ש"ח
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 .....3אודות המחבר.
 .....4הגביע הקדוש.
 .....5מצוקות הקשישים בישראל.
 .....7הצורך.
 ....9נתונים על מחירי הדירות.
 ....10נתונים על פילוח הבעלות על דירות.
 ...12נתוני תוחלת החיים בישראל.

תוכן
העניינים

 ...13נתונים על קצבת הזקנה.

 ...14נתונים על הצרכים הכלכלים.
 ...15סקירת מצב קיים  -מה קיים היום.
 ...17רישום הערת אזהרה.
 ...18הפתרון והתחשיבים.
 ...19ניהול ,מקרים ותגובות.
 ...22מחלקות הארגון ותרשים זרימה.
 ...23סרטון הסבר התכנית.
 ...24השומות לתכנית ומי רשאי לערוך.
 ...25סרטון הסבר "שחרור השעבוד מחייב בדיקת שמאי
מקרקעין" -כולל מסמכים להורדה מתחת לסרטון.
 ...26חוות הדעת השמאית לשחרור השעבוד.
 ...27מה קורה בעולם והיכן יש מודל כזה?
 ...28סיכום ,הפתרון והזמנה לקבלת עזרה.

אודות המחבר
•

נולדתי בשנת  1960בק .טבעון.

•

בן שני למשפחה בת  5בנים.

•

אבי ז"ל ,מיכאל אטקין ,מורה
לחינוך גופני ואמן בהוראת לימודי
השחייה ,ניצול שואה ומחבר הספר
"למרות הכל ניצחתי" -סיפור
מעורר השראה שניתן להורדה
ברשת.

•

רב סרן במי"ל לאחר שירות כחייל
וקצין בצנחנים .בוגר מלחמת של"ג
וקצין בחיל המודיעין.

•

עוסק בשמאות משנת  1985כשאת
שנותיי הראשונות עברתי במשרדו
של "לוי יצחק" כמנהל מחוז הצפון
וחיפה.

•

בוגר המכללה לביטוח מטעם אגוד
חברות הביטוח.

•

בוגר הטכניון במגמת שמאות
מקרקעין.

•

מחזיק ברישיון שמאי מקרקעין
וחבר לשכת שמאי המקרקעין.

•

אושיה מוכרת בענף השמאות
ובציבוריות וזוכה להופיע
בתקשורת בסוגיות מקצועיות רבות
ומגוונות.

•

מרצה מבוקש ומחונן ( כך אומרים
עלי ) במגוון מוסדות ומכללות בכלל
זה "נדל"ן על הבר" ,חקרן ואספן
של מידע מקצועי ,אוטודידקט
לדוגמה.

•

נשוי ואב ל 3 -בנות נפלאות
המכלה את מרבית זמני בשחייה
ובלימוד של דברים חדשים בכל יום
(כמעט) ביצירה ועשייה חדשנית
ובלתי פוסקת.

עמוד 3

חיים אטקין-שמאי מקרקעין

הפתרון
הנכס נמכר ,הבעלים ממשיך להתגורר בנכס
עד סוף חייו ,תמורת המכירה ,בערך נוכחי,
מועברת לקרן בחברת ביטוח או בנק ,ולא
לידיו של הקשיש כדי שלא ינוצל על ידי
ילדיו או יורשיו ,והקרן משלמת רנטה
חודשית קבועה וידועה ביום העסקה ,לכל
חייו של בעלי הנכס

עמוד 4

מצוקות
...בדידות וחיסרון כיס

http://www.mako.co.il/news-israel/education-q3_2016/Article-3ba6ac9c963a651004.htm

לצפייה

5 עמוד

חיים בעוני

עמוד 6

פרק :1
הצורך...

•
•
•
•
•
•
•

האוכלוסייה מתבגרת ומספר הקשישים עולה.
מקורות ההכנסה של הקשישים קטנים.
למרבית הקשישים נכס בבעלות.
יוקר המחייה מאמיר.
קצבת הזקנה איננה מספקת לספק איכות חיים.
הדיור המוגן יקר ואיננו מתאים לכולם.
הילדים נאלצים לסעוד את ההורים.

צער גידול הורים :המציאות של מיליון וחצי ישראלים שמטפלים
בהוריהם הקשישים
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1210439

לצפייה
עמוד 7

http://mashav.jdc.org.il/?CategoryID=233&ArticleID=162

8 עמוד

פרק :2
נתונים :מחיר דירת  4חדרים ,רבעון ראשון ,שנת 2016

עמוד 9

פרק :3
נתונים :הבעלות על דירות  -פילוח גילאים

עמוד 10

על פי סקר שערכה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה העניים הקשישים (בני  65ויותר)
הם כ 15-אחוזים מהעניים בישראל .אוכלוסייה
זו מונה למעלה ממיליון נפש .אחוזים גבוהים
מתוכה מוגדרים עניים .הגדרת העוני
המקובלת בישראל אינה מתחשבת בבעלות על
דירות ,אך  60אחוזים מהקשישים העניים (לפי
הגדרת המוסד לביטוח לאומי)  -שמקור הכנסתם העיקרי
הוא קצבת הזקנה הם בעלי דירות ,רבות
מהן במקומות מבוקשים בערים הגדולות.

עמוד 11

פרק :4
נתונים :תוחלת החיים בישראל



תוחלת החיים בישראל בשנת  2014עמדה על  80.3שנים לגברים ועל
 84.1לנשים .בתוחלת החיים של הגברים לא חל שינוי לעומת ,2013
ובתוחלת החיים של הנשים חלה עלייה של  0.2שנה.



הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים עמד בשנת  2014על  3.8שנים.



הפער בין יהודים לערבים עמד בשנת  2014על  4.3בקרב גברים ועל 3.3
שנים בקרב נשים.



מבין הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ 100,000-תושבים),
תוחלת החיים הגבוהה ביותר הייתה ברמת גן ( 84.3שנים) והנמוכה
ביותר  -בבת ים (.)80.5



תוחלת חיים בקרב הגברים בישראל היא השלישית מבין מדינות ה-
 ,OECDוגבוהה ב 2.5-שנים מהממוצע במדינות ה .OECD-תוחלת
החיים של הנשים מדורגת במקום ה 11-מבין מדינות ה ,OECD-וגבוהה
ב 0.8-שנים מהממוצע במדינות ה.OECD-

עמוד 12

פרק :5
נתונים :קצבת הזקנה בישראל

איך אפשר לחיות מזה?

עשירים בנדל"ן אבל בלי מזומן
הפתרון :הופכים את הנדל"ן לכסף מזומן ונשארים לגור בבית

עמוד 13

פרק :6
נתונים :הצרכים

עמוד 14

מה קיים
מה יש היום בשוק?

עמוד 15

החיסרון:
סכום חד פעמי ולא רנטה חודשית המועברת לידי הלווה ולא
לקרן תשלומים.

עמוד 16

לנצל את הנכס
כמקור הכנסה

הנכס נמכר ,הערת אזהרה
נרשמת בטאבו על הנכס
לטובת הרוכש והמוכר ממשיך
להתגורר בנכס כל חייו.
הרוכש רוכש נכס "בחצי
מחיר"* ,והמוכר מקבל הכנסה
חודשית לכל חייו"

*בערך נוכחי ,בתחשיב ל 15 -שנה ובריבית של 4%

עמוד 17

הפתרון
הנכס נמכר ,הבעלים ממשיך להתגורר בנכס
עד סוף חייו ,תמורת המכירה ,בערך נוכחי,
מועברת לקרן בחברת ביטוח או בנק ,ולא
לידיו של הקשיש כדי שלא ינוצל על ידי
ילדיו או יורשיו ,והקרן משלמת רנטה
חודשית קבועה וידועה ביום העסקה ,לכל
חייו של בעלי הנכס

עמוד 18

ניהול מקרים ותגובות
קביעת השווי ע"י שמאי מקרקעין
איתור הקרן האטרקטיבית לעסקה
סוגיות המס (מס שבח ,היטל
השבחה ותשלומים לרמ"י)
ביטוח לנכס
שיעבוד הפוליסה לרוכש
ואם הלך לעולמו לפני?
ואם הפך סיעודי?
ואם נותר בחיים אחרי?
הקרן מנהלת את העסקה.
אנחנו מנהלים את העסקה.
חברת הביטוח משווקת את התכנית.
הבנק משווק את התכנית.
הרחבות כיסוי לשחרור שעבוד
המחייב בדיקת שמאי מקרקעין.

עמוד 19

מצוקת הקשישים מחייבת פתרון

עמוד 20
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עמוד 21

תרשים זרימה
מתקבלת פנייה ממועמד
(אם מבקש עוד מידע ופרטים מקבל ומופנה לאתר להורדת חומר ולצפייה בסרטוני הסבר )

מתבקש להמציא :צילום ת.ז ונסח טאבו או אישור זכויות
אם מתקשה ,יגבו ממנו תשלום בסיסי ויתקבל מספר תעודת זהות לברור ראשוני של פרטי הנכס ,הוצאת
נסח רישום ובאם אלמן/ה האם הזכויות הועברו ויש צו ירושה

נבדק בדיקה משפטית .במידה ותקין ,רישום הזכויות ,אין משכנתא,

מוחתם על הסכם במסגרתו יש נספח כשרות שימולא על ידי
רופא הלקוח .שמאי יוצא לשום את הנכס
מתקבל דוח השמאות ומתפרסם מכרז באתר
המכרז מתפרסם באתר החברה .הרוכש את פרטי המכרז מקבל מייל עם מועד סיור בנכס,
בין יתר מסמכי המכרז ,החוזה ודוח השמאות הכולל את השווי התחשיבים .מחיר המינימום
הוא הערך הנוכחי .החוזה ,כולל בין היתר הגבלה ואיסור מוחלט על מגע ישיר בין הזוכה
למוכר עם סנקציות עד כדי איבוד הזכות בנכס ותשלום קנסות ,את הסיכון שלוקח על עצמו
הקונה שהבעלים ימשיך לחיות מעבר למועד מסירת הנכס המתוכנן כפי שחושב ,את חובת
ביטוח הנכס ,כשהפוליסה משועבדת לטובת הרוכש ,פירוט עמלות הניהול לחברה וחובת
צירוף ערבות בנקאית של  10%מסכום ההצעה שלא תוחזר במידה והזוכה יחזור בו.

נסגרת עסקה
נחתם חוזה ,תמורת הדירה מועברת דרך הבעלים לקרן ,העמלות משולמות על
ידי הרוכש ונרשמת הערת אזהרה על הנכס לטובת הרוכש ,מופקת פוליסת
ביטוח לנכס המשועבדת על שם הרוכש
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עמוד 22

לוגו

צפה בסרטון ההסבר

https://youtu.be/xxBF3lO4vmo

רק שמאי מקרקעין יכול לקבוע את השווי ,את הערך
הנוכחי של הנכס ואת ההוצאות הצפויות ממכירתו
עמוד 23

שומות לתוכנית תערכנה בהתאם לתקינה השמאית

מטרות השומה וערכיה:
מטרות השומה:

שומה למטרות מימוש נכס בגיל השלישי בדרך של מכירה במכרז 1גלוי
לכל המרבה במחיר ולמטרות בטוחה לצרכי הלוואה ומימון לרוכש.

ערכי השומה והסכומים שינותחו ויחושבו בשומה זו הם:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

שווי השוק  -מקונה ברצון.
ערך נוכחי 2דחוי בחישוב של _ _ שנה בריבית 3של _.%
ערך לבטוחה לאשראי ,4בהפחתה של  20%מהערך הנוכחי הדחוי.
דמי השימוש הראויים ( דמי שכירות חודשיים המקובלים ).
היטל ההשבחה צפוי.
מס השבח הצפוי.
חובות ותשלומים אחרים.
התייחסות לסוגיית המע"מ.

מי ראשי לערוך ולהגיש את השומות:
כל  4שמאי מקרקעין בעל רישיון תקף ,לאחר שהמציא "אישור ביטוח"
בכיסוי מינימום  1מליון ש"ח ,השתתף בכנס זה ,בהשתלמות ובימי
העיון של החברה ,שייערכו פעמיים בשנה.
____________
 1השומה תהיה חלק בלתי נפרד מהמסמכים שיפורסמו במכרז.
 2בהתאם לגילו של הצעיר המתגורר בנכס ובהתאם לנתוני תוחלת החיים הידועה המתפרסמת באתר
הלמ"ס.
 3נדרש ביאור מתאים לבחירה.
 4שמו יופיע באתר החברה בכתובת ,www.viager.co.il :ובהתאם לרשימות הגופים המממנים עימם הושגו
הסכמות על מנת למנוע ביקורים נוספים ,טרחת וטרדת המוכר .חבר לשכת שמאי המקרקעין בישראל.

עמוד 24

לוגו

כיצד הרוכש יוכל לשמור על
שלמות הנכס?
עם פוליסת ביטוח בה סעיף שיעבוד לטובת הרוכש

https://youtu.be/8wo65xW4Q1A

שים לב :מתחת לסרטון יש קבצים להורדה

רק שמאי מקרקעין עצמאי יכול לדעת אם
השווי נפגע או ירד בעקבות אירוע
עמוד 25

חוות הדעת השמאית
לשחרור השעבוד
תיערך על ידי שמאי מקרקעין בלבד אשר
השתתף בכנס זה ,בהשתלמות התעודה
הייעודית לנושא ובימי העיון
ובהשתלמויות העדכון אשר ייערכו
פעמיים בשנה .בדיקת הנכס תיערך
לאחר שיקום ותיקון הנכס הפגוע
בהתאם להרחבות הפוליסה המיוחדת
לתכנית.

עמוד 26

פרק  7מה קורה בעולם:
והאם יש מודלים דומים?

ויאז'ה | Viager
לכל מדינה יש מסורת של שכירת
ורכישת דירות מגורים משלה ,מעין
נוהל פנימי שהמקומיים מכירים היטב
בד"כ .לצרפתים יש את ה"ויאז'ה".
משמעות המונח בחוזה מסוג ויאז׳ה ,
שפירושו בצרפתית ״לכל החיים״,
הוא שבעל הדירה המבוגר בד"כ,
מוכר את דירתו ומקבל סכום חודשי
מהקונה ,מה שמקנה למשלם את
הזכות לרשת אותה כשבעל הבית
הנוכחי יעבור מן העולם
http://vidspot.net/embed-xu2gbbtqdwdg-740x500.html
לצפייה לחץ על הקישור

הסרט " -דירה בפריז" עוסק בין היתר במודל זה

מכאן שם החברה ,ויאז'ה
www.viager.co.il
עמוד 27

לוגו

רוצה למכור את הנכס שלך
ולקבל הכנסה חודשית?

רוצה לרכוש נכס במחיר אטרקטיבי?
office@etkin.co.il
עמוד 28

לוגו

זהו ,אנחנו בסוף
עוד מידע באתרנו
www.etkin.co.il
מעוניין שנלווה אותך?

אנחנו ממש כבר אצלך ,מעבר למסך...
www.viager.co.il
או במוקד החברה03-7542873 :

עמוד 29

בכל שאלה אל תהסס ,אנחנו עומדים לעזרתך

חיים אטקין

052-3728828

haim@etkin.co.il

עמוד 30

אזהרה!
אל תנסו לעשות זאת לבד
ללא השגחה וליווי שלנו
לחץ כאן לקבלת עזרה או חייג למזכירת החברה

03-7542873
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