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$DN2$ומגיעות$DN2$קצר״.בזמןיותרגבוהיםלהישגים

^*
״בניגודזבולון:צרפתיורד

פחותפועלותנשיםלגברים||

בנו־אגו.שיקוליבסיסעל

יים!

$TS1$!בנויים$TS1$

$DN2$!בנויים$DN2$Jmבח־מאופייןנשיניהולסי׳

שיבה

$TS1$בחשיבה$TS1$

$DN2$בחשיבה$DN2$מיידייםרווחיםעלולאארוךלטווח

סדןדורית

נדל״ן.ובינוישיכוןשיווקסמנכ״לתפקיד:

46גיל:

לשניים.ואםגרושהמשפחתי:מצב

שהם.מגורים:מקום

שנים.19בענף:ותק

כלכלניתבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

במעברנדל״ן.ובינוישיכוןכיוםעובדים,שיכוןבהברת

מכירתי,ולחשובהרווחעלההסתכלותאתלהפחיתקושיהיהכלכלנית,מתפקידי

ניתוחעםגםמכירה/שיווקהחלטותלבחוןלימאפשרהכלכלישהרקעספקאיןאבל

מכירתי.רקולאפיננסי,

ולמןמירי

פלסים.חברתסמנכ״ליתתפקיד:

59גיל:

לארבעה.וסבתאלשנייםאםנשואה,משפחתי:מצב

השרון.רמתמגורים:מקום

שנים.36בענן:ותק

כבישיםתכנוןבדרך:הקשייםבתחוםהראשונההעבודה

שלהתכנוןמצוותהלקהייתילהנדסה״.ב״חברהוגשרים

בגללאיילון.כבישתכנוןוכןתמנעהתעופהושדהגוריוןבןהחדשהתעופהשדה

הרבהממשלה,ומשרדירשויותמולמיותרתובירוקרטיהרגולציותנגדההתמודדות

בוכה.חזרתיפעמים

נזטלוןגינדיןייטל

החזקות.גינדיבקבוצתמשותףבעליםתפקיד:

40גיל:

לארבעה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

סביון.מגורים:מקום

שנים.14בענף:ותק

מרוםפרויקטבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

לאחרונהואני.אחישיזמנולציון,ראשוןבמזרחראשון

שלנו.לבנייןממזרחהחדשההשכונהלכלכךקוראתראשוךלציוןשעירייתלנונודע

זוגיותקיוםלביןומצליחה,גדולהחברהשלוניהולהקמהביןהנכוןהאיזוןיצירת

עדהואבחברה,השניםבמהלךשילדתיצאצאים,ארבעהשלמשותףוגידולחזקה

מהדש.יוםכלניצבתאנישבפניוביותרהגדולהאתגרהיום

קלרהצברגל

הפועלים.בבנקונדל״ןבניהסקטורמנהלתתפקיד:

55גיל:

לנכד.וסבתאלשלושהאםנשואה,משפחתי:מצב

בשרון.ביישובמגורים:מקום

שנים.28בענף:ותק

כלכלניתבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

לבנקהגעתינדל״ן.מימוןבתחוםהפועלים,בבנקמתחילה

הנרל״ן,ענףעםהיכרותובליבבנקאותירעבליהכלכלה,לימודיאתשסיימתילאחר

מלאה,הייתהלאבעבריתשליהשליטהמארגנטינהחדשהדיכעולהלמים.וקפצתי

מילההבנתילאאםבטוחההייתישלאמאחרשאלות,לשאולאםהיססתיפעםולא

מקצועיים.במונחיםחוסרבגללאוהעבריתבגלל

בוגיןנחמה

מקרקעין.וניהולשמאותחברתשלובעליםמנכ״לתפקיד:

51גיל:

לשניים.אםמשפחתי:מצב

השבים.רמותמגורים:מקום

שנים.27בענף:ותק

שוויאומדןבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

הג־הקושיבינלאומי.למכרזיציאהלפניאשקלוןמרינה

רול

$TS1$הגרול$TS1$

$DN2$הגרול$DN2$שאניתוךהמקצועיבמישורהאינטנסיביתפעילותיאתלהמשיךהיהמבחינתי

לפטירתם.ערבסרטןשחלוהוריםסועדת

דגנירינהד״ר

גיאוקרטוגרפיה.קבוצתומנכ״לעריםמתכננתתפקיד:

60גיל:

לארבעהאםדגני,אבילפרופ׳נשואהמשפחתי:מצב

לעשרה.וסבתא

אביב.תלמגורים:מקום

שנה.20מ־למעלהבענף:ותק

מורלפיתוחבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

היום80ה־שנותבסוףאביבתלבמטרופוליןצפוייםדירותמחירילאומדן״התני״,

בחי־בטכניוןעל־ידישפותחכזה,במודלמשתמשתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

פה.

$TS1$.בחיפה$TS1$

$DN2$.בחיפה$DN2$אלאהגרוש״,״דרךלהסתכללאהיזמיםאתולחנךבארץאותולהטמיעזמןלקח

כלכליים.מודליםהכולליםמעמיקיםמחקריםעללהתבסס

עמוד 2
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הקצר״.לטווח

״האינטליגנ־פדן:דורית

rj

$1ST$נגילטניאה״rj$1ST$

$2ND$נגילטניאה״rj$2ND$
■־

היתרון.היאהרגשיתציה,/■■

•׳
הצ־אנשיאתמחבקתאנ־

srrc

$1ST$צהsrrc$1ST$

$2ND$צהsrrc$2ND$;nrnגדולהאחותכמושליוות

וע־ליצירהחופשיתידלהםונותנת

שייה,

$TS1$,ועשייה$TS1$

$DN2$,ועשייה$DN2$עםעשייהמחזיריםהסזוובדרך

ואהבה״.תשוקההמון

^•^
קל״לאישהזלמן;מירי

שלמוקרםבשלבלראות

הקט־הפרטיםאתהתכנון $1ST$1$1טקהST$

$2ND$1$2טקהND$וליישםהדירהבעיצובנים

אם,אישה,בתורנכונה.אנושהנדסת

מושב־מטבחחובבתבית,משקמנהלת

עת

$TS1$מושבעת$TS1$

$DN2$מושבעת$DN2$מאודאניטכנולוגית,מאודואישה

התכנוןבתחוםחידושיםליישםאוהבת

הפרויקט״.בדירותוהבנייה

אישה"להיותחכמ:עדינה^^

יכו־עצום.יתרוןפשוטזה

v.J7

$1ST$וכיv.J7$1ST$

$2ND$וכיv.J7$2ND$הןהאישהשלהניהוללות

WETלסביבה.יותררגישות

להוכיחצריכותנשיםפעמים,הרבה

לאהדאולםניהולי,בתפקידעצמן

מהסביבה,להערכהזוכותהןכן,שעשו

מגברים״.יותראפילו

הנשים,״אנו,מלבה:רחל**■■יי־

fjB$רג־באינטליגנציהניחנו

].ןשית

$TS1$רג].ןשית$TS1$

$DN2$רג].ןשית$DN2$ואינטואיציה.גבוהה

בכלולשתףלדברליקל

עםדיאלוגעלולשמורובעיהשאלה

במגע,איתיהבאגורםכלועםהעוברים

הבנות״.ואיחיכוכיםהמצמצםדבר

חזריירהאנזהזתביןהתמרון

עלוהדיבוריבהטובותהכוונותכלעם

האח־היובגבהצערלמרבהשיוויון,

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$מוטלתעדייןוהילדיבהביתעל

מת־אתןאידהנשים.כתפיעליותר

מודדות

$TS1$מתמודדות$TS1$

$DN2$מתמודדות$DN2$ומהוהקריירה?האמהותעם

בן־?עלשמשלמיםהמחיר

לזה״קוראיםצבי:בןשרון

אמאואיןאשם,רגשות•׳׳/

I1111שתא־בעולםקרייריסטית$TS1$שתאו$TS1$

$DN2$שתאו$DN2$רוצותאנחנואחרת.לרמר

לשמורזאתעםויחדולהתפתח,לצאת

הכו־נורמלית.משפחתיתמסגרתעל

חות

$TS1$הכוחות$TS1$

$DN2$הכוחות$DN2$אישה,כלמלוויםהללוהסותרים

בדר־איתםלהתמודדבוחרתאחתוכל

כה.

$TS1$.בדרכה$TS1$

$DN2$.בדרכה$DN2$שבחרתיכךעלחרטותביאין

ופיתחתיהצלחתילעבוד,לצאת

שיששוכחתאיננילרגעאךקריירה,

זמינהלהיותחייבתשאניבבית,ילדים

לפ־משלמת.אנירקהמחיראתכילהם

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$ישאםעצמיאתשואלתאני

דרךאוהמחיר,אתשמצדיקהפסגה

ליברורהאשם,רגשותאתשתנטרל

תחו־ושישוברורה,חדהתשובהשאין

שת

$TS1$תחושת$TS1$

$DN2$תחושת$DN2$.החמצה״

שיווקםמנב״ליתמדן,יפהי,׳״:

"זהאב-ה:״:ל:יבחברת:,—.•

כלאתעש־ה־קל.לבילא־״־;

לעשותצריכה:״־:•נ־ה^]^

היוזאת,ובכלגיבוי,ליהיהותמידכאמא

צריכההייתיכאשראשמהרגשותלי

אועבורה,בעניינילחו״ליותרלצאת

מאוחרות״.שעותערעברתיכאשר

להיום,״נכוןנחמיאט:שוש_^׳

j»bjKהיאשליגדולההכ־הדאגה

taשלושתבר.הזקונים,לבת

ומאור,שרוןהי,שלה,"אחיםחע<\\

היאברואילולילדים,והוריםנשואים

לה־צריכהשאניתיכון,תלמידתעדיין

עיר

$TS1$להעיר$TS1$

$DN2$להעיר$DN2$.ומ־מוקדםמתעוררתאניבבוקר

וודאת

$TS1$ומוודאת$TS1$

$DN2$ומוודאת$DN2$אנידבר.ממנהמחסירהלאשאני

היום,במהלךעמהשוטףבקשרנמצאת

יתרועםאיתהשקורהמהבכלומעודכנת

מפסידהאניהיממה.שעותבכלילדיי

המשפ־בניעםופנאיאיכותשעותהרבה

חה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$שעות10לפחותעובדתשאניכיוון

בעסקומדוברמאחרשני,מצדאךביממה,

אתולראותלתמרןיכולהאנימשפחתי

רוצה״.אנישרקמתיוהנכדיםהילדים

אין״בפועל,מלכה:"*רחל■יי"

fJV»!שרוצותבתחוםרבותנשים

ומחכהמאחראחריות,לקחת

iH91rוזהכבית,שנייהמשרהלהן

להיותביןלבחורחייבתהייתיאםקשה.

בבעיה.הייתיהקריירה,לביןהביתאם

אתוגםזהאתגםלעשותיכולתילמזלי,

רצוני״.לשביעותזה

jfm
קשהמשימה״זוגינדי:ליטל

התמודדותהדורשתמאוד,

פוס־בלתיאשםרגשותעם

r-y-i

$1ST$סופr-y-i$1ST$

$2ND$סופr-y-i$2ND$לאאתבעכידהכשאתקים

במש־לאאתהילדים,עםוכשאתבבית,

רד.

$TS1$.במשרד$TS1$

$DN2$.במשרד$DN2$המקומות,בשניאותךצריךתמיד

קיצוריואיןמשהו,עלמוותרתאתתמיד

ול־דרכינואתלפלסצריכותאנחנודרך.

מצוא

$TS1$ולמצוא$TS1$

$DN2$ולמצוא$DN2$הנ־הזוגבן)ואתהנכוןהאיזוןאת

כון(,

$TS1$,)הנכון$TS1$

$DN2$,)הנכון$DN2$בשניהיטבלתפקדלנושיאפשרו

זמןתשריינושלי:ההמלצההעולמות.

פוסקהבלתיהטירוףבתוךגםלעצמכן,

איכותזמןוהדרישות.ההתחייבויותשל

ועלהשפיותעללשמורמסייעעצמכןעם

האיזון״.

■~

rvr,מנכ״ליתפורת

שלי״הילדיםאוניל:חברת

J₪~'■ml$1צי־־לאשאישהההוכחההםST$7$1יצST$

$2ND$7$2יצND$יכולהוהיאבביתלהיותכה

איןשאםלזכורצריךאבלקריירה.לפתח

יעבור״.לאזהפרטנר,לך

לחלקקשה״היהסדן:דורית^ז,

Wmעבודהילדים,ביזהזכ׳זאת

-'

העי־כ־פאבלולימודים,

להםנתנוספגו,שהילדים

פירותיושאתלחיים,מדהיםכליםארגז

היום״.כבררואהאני

בעלתבירן,ענתעו״ד

ctrבנדל״ןהמתמחהמשרד

היו״כשהילדיםמקרקעין:

cnc,מב־בהםהתחשבתיקטנים

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$לע־חזרתיובעצםהעבודה,שעות

איהרואש

תפקיד:

$TS1$:לעתפקיד$TS1$

$DN2$:לעתפקיד$DN2$אזורים.חברתשלהשיווקמנהלת

33גיל:

רווקה.משפחתי:מצב

השרון.רמתמגורימ:מקום

שנים.חמשבענן?:ותק

תחוםכראשבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

לתחוםנחשפתישםגאוקרטוגרפיה,בקבוצתחדשהמדיה

w1NW1Nבית"״בעלפרויקטכמופעולהושיתופיפלטפורמותניהולדרךהנדל״ן

הקרו־הדעהבישראל.הדירותרוכשימפתאתוסוציו־אקונומיתדמוגרפיתהמאפיין

מה

$TS1$הקרומה$TS1$

$DN2$הקרומה$DN2$מפתעלנסתכלאםאבלגברי,עולםהואהנדל״ןשעולםהמחשבההיאהעיקרית

לנשיםומקצועיות.מוכשרותנשיםאותושמאיישותנראהבתחום,המפתחתפקידי

ואופק.חזוןבעלתהיאהנשיתשהחשיבההוכיחוכברמחקריםהרבהיתרון:דווקאיש

זבולוןצרפתיורד

ארגוןויו״רשמעוןצרפתיבחברתסמנכ״ליתתפקיד:

והסביבה.אשדודשלהקבלנים

36גיל:

לארבעה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

גדרותישובימגורים:מקום

שנים11ותקבענה

ומעולםמאזבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

לתחוםגםהתפתחתיהזמןועםמשפטיבייעוץהתחלתישמעון.בצרפתיעובדתאני

ילדיםגידוללתפקיד.האמהותביןהשילובהיההעיקריהקושיהעסקי.הפיתוח

ונפשיים.פיסייםמאמציםהרבהדורשמלאהבמשרהעבודהלצרקטנים

חכםעדינהען״ד

סכסון.אנגלוהתיווךרשתמנכ״ליתתפקיד:

58גיל:

לארבע.ואםבזוגיות,משפחתי:מצב

אביב.תלמגורים:מקום

שנים.המשבענן!:ותק

הגעתיבדיד:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

מנה־לאוטיסטים,ספרבביתמורהשהייתילאחרלנדל׳׳ן

לת

$TS1$מנהלת$TS1$

$DN2$מנהלת$DN2$מהלךשכלמכיווןבתחום.הראשוןתפקיריוזהויהוד,עירייתומנכ״ליתספרבית

משתנההנדל״ןשוקרב.תיאוםנדרשסניפים,80ב־זכייניםעשרותברתימתכרוך

ואנגלומאחרקצר.זמןתוךבהתאםולהיערךמגמותלזהותוצריךמהיר,מאורבקצב

בכליםוהשימושהשיווקשיטותאתלהלהתאיםצורךהיהותיקה,רשתהיאסכסון

דיגיטליים.

שוסערדליה

שוסטר.נוהקבוצתשלובעליםמנכ״לתפקיד:

55גיל:

לשלושה.ואםאלמנהמשפחתי:מצב

גבעתיים.מגורים:מקוב

שנים.20בענף!:ותק

ביתרכישתבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

אתאלהבימיםהחברהמקימהעליואביבבתלהתק״ם

ביותראליוהקרוביםהאנשיםז״ל,בעלישלפטירתולאחר29סוטיןהיוקרהמגדל

עללשמורידעתיהמשברברגעיגםשלילנחישותהורותהחברה.עללהשתלטניסו

קדימה.אותהולהצעידהחברה

ןיוההלברשטיין

הלברשטיין.קבוצתומנכ״לבעליםתפקיד:

55גיל:

לשלושה.ואםאלמנהמשפחתי:מצב

חיפה.מגורים:מקום

שנה.20כ־בענן!:ותק

ידהייתישבדרך:בתחום,וחקשיימהראשונההעבודה

ז״לאלכםהמשפחה.נכסיאתשניהלז״ל,בעלישלימינו

בשנתמותוספקללאהואהעיקריהקושיומדויק.קפדןומנהלבמינומיוחדארםהיה

קטנים.ילדיםושלושהבניהוליהחברהעםאותישהותיר2001

סדןיכה

אברהמי.יוסיבחברתשיווקסמנכ״ליתתפקיד:

49גיל:

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

פרדסיה.מגורים:מקום

שנה.20בענן!:ותק

כמ־התחלתיבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

נהלת

$TS1$כמנהלת$TS1$

$DN2$כמנהלת$DN2$ניהולשלשילובהואהמרכזיהקושיופרויקטים.שיווק

זמניםלוחעםגבריענףהיהבעברבמיוחדהנרל״ן,ענףקריירה.עםמשפחהוהייבית

לוחותביןמגשרתעצמיאתמצאתיהערב.בשעותישיבותקביעתעםלמשלכמושונה,

שלי.לאלהשלהםהזמנים
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מיכהרחל

דניאלמעוזבחברתובעליםמשותפתמנכ״ליתתפקיד:

לבניה.קבלניתחברה

52גיל:

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

הנגיד.כפרמגורים:מקום

שנה.22בענן!:ותק

בתחילתבדרד;והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

בתחוםפרויקטיםובביצועקטנהאישיתביזמותבעיקרואניבעליעסקנוהדרך

הקשייםעיקרהבנייה.חברתשלאדמיניסטרטיבי־ניהולהיהעיסוקיעיקרהמגורים.

מעצםכן,כמוליום.מיוםומתעצמתההולכתהבירוקרטיההםבתחוםבהםשנתקלתי

הידעשלמתמדתובחינהגבההרמותוישנןהיומובהקגבריבתהוםאישההיותי

ה״גבר״מולהרגילהמההתנהלותשחורגבאופןשלי,והמקצועיות

יהושעעו״דניו־ית

)תבוראדיריםחברתשלמשפטיתויועצתמנהלתתפקיד:

והשקעות.בנייןשניידח

38גיל:

לשתיים.ואםנשואהמשפחתי:מצב

השרון.רמתמגורים:מקום

שנים.10בענן?:ותק

״התחלת־בדרד:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

בחברת

$TS1$״התחלתבחברת$TS1$

$DN2$״התחלתבחברת$DN2$לרעה.מעולםאותיהפלולאכאשהלקוחות.לקשריגםאחראיתאדירים

שגבריםרחוקות,לעיתיםאמנםעדיין,קורהזאתעםהללו.הזמניםעברולרעתי

בנושאדווקאהינםהםהקש״םגבר.יתייצבשמולםמעדיפיםניהוליותבעמדות

ובנות.בעללגדלבברובדקריירהאשתלהיותבימינוגםפשוטלאהלוגיסטי

נחמיאס.קלודבקבוצתסמנכ״לתפקיד:

50גיל:

לארבעה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

אביב.תלמגורים:מקום

שנה.19בענן(:ותק

וילותבנייתבדרך:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

1994בשנתאשדוד,שלהתעשייהבאזורמסחרושטחי

מכשולים,רצופההדרךאמת.דובראינוופשוטהסלולהלהצלחהשהדרךשיגידמי

אוזהפרויקטלהקיםנצליחשלאשאמרוכאלההיוסיפוק.ומלאתמהנהזאתעםאך

במטרה.ודבקנובפעילותהתמקדנולשמחתי,אחר.

הזזציר13

תדהר.שיווקסמנכ״לתפקיד:

45גיל:

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

ורבורג.שדהמושבמגורים:מקום

שנה.20בענף:ותק

מנהלתבדרךוהקשייםבתחוםהראשונההעבודה

2002בנובמברבעיניי,המרכזיהקושיהבס.קבוצתנכסים

משברעםהתמודדותהבסמקבוצתסבאבכפרעריםבקניוןלאומניחבלניפיגוע

הצלחה.והמשךשגרהלחייהעסקבהחזרתואתגר

ירןעו׳׳ד

ומקרקעין.בנדל״ןהמתמחהמשרדבעלתתפקיד:

50גיל:

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

השרון.הודמגורים:מקום

שנה25ותקבענך!:

יועצתבדרך-.והקשייםבתחופהראשונההעבודה

הדיןעורכימשרדמטעםהשרוןהודעירייתשלמשפטית

בתחילתלקריירה.האמהותביןשילובהיההמרכזיהקושיושות׳.טויסטרהררי

כלשהםבקשייםמרגישהלאאניכיוםאךשוביניסטיםביטוייםעםהתמודדתיהדרך

אישה.שאניבגלל

פורתרונית

אוניל.חברתמנכ״ליתתפקיד:

52גיל:

לשלושה.ואםנשואהמשפחתי:מצב

סבא.כפרמגורים:מקום

שנה.22בענן?:ותק

םמנכ״ליתבדרד:והקשייםבתחוםהראשונההעבודה

לאאךקרייריסטיתאנינתניה.לפיתוחהכלכליתבהברה

אךשנה,25כברשעובדתמטפלתהואהמחירמפתח.ילדייהיושלישהילדיםרציתי

יום.כלפניהםאתשמקבלמייש

40מעמודהמשך

אניבנוסף,לישון.הלכושהםאחריבור

במ־האבהותהשיבותאתמבינהמאוד

שפחה,

$TS1$,במשפחה$TS1$

$DN2$,במשפחה$DN2$לאשבעלהאישהבתורדווקא

בבית״.הרבההיה

j₪H״משלמיםחכם:עיינה

פחותשיש:ךעל:י־־־.:'-

J1הילדים.עםאיכותשעות

שליהילדותשני,מצד

מודלבירואותוהןלימפרגנותמאוד

מג־שגםקרייריסטיתאשהשלמשולב

דלת

$TS1$מגדלת$TS1$

$DN2$מגדלת$DN2$.המסרשזהשמחהאנימשפחה

אליהן״.שעובר

jp
קשה״מאודזלמן:מירי

שאתהלהרגישומתסכל

1009«׳לתתמסוגללא

שלךוהכישוריםמהיכולות

עםאךלמשפחה,ובמקביללקריירה

סדרולעשותלהשליםלומדיםהשנים

היתרוןמהדש.יוםכלעדיפויות

שיכולנוהואמשפחתיתחברהלהיותנו

הצו־בעתלשניאחדמשימותלהשלים

רך,

$TS1$,הצורך$TS1$

$DN2$,הצורך$DN2$אתלתמרןוהגמישותוהיכולת

העבודה״.שעות

crz;■■מרש־״איןצברגל:קלרה $1ST$1$1שרמST$

$2ND$1$2שרמND$לכולם.המתאימיםמים

שככלעצמיעללמדתי

נא־אנייותר,עסוקהשאניו,,

לצת

$TS1$נאלצת$TS1$

$DN2$נאלצת$DN2$היעילהבצורההזמןאתלנצל

ביותר״.

הק־״במהלךבדיזל:רחלי₪■■ $1ST$1$1קהST$

$2ND$1$2קהND$וגידלתיילדתישליריירה

ereixrrtמדינתלתפארתבניםשני

צנחניםהםהיוםישראל־■^■

שבמקבילבעלי,עםיחדבצה״ל

משרתעדייןעצמאית,חברהלניהול

נכוןבצנחנים.בכירבתפקידבצה״ל

מטפלתהעסקנוהשניםשכל

זמןמצאתיזאתעםאךובייביםיטר,

בערבים,בעיקרהילדיםעםאיכות

לאחורבראייהובחופשות.שבועבסופי

ואמהותקריירהביןששילובבטוחהאני

בבית״.מלאכפרגוןכרוךאךאפשרי,

^**
עדיין״אנירואש:איה

שאיפהזוואמהותרווקה,\*

yja aLjM,/לאבכללואנ־

c:'cjcr c'c;,-לק־במקבילאותה

ריירה.

$TS1$.לקריירה$TS1$

$DN2$.לקריירה$DN2$משפח־תאלהקמתשואפתאני

ת־

$TS1$משפחת$TS1$

$DN2$משפחת$DN2$יקרו,אלוטבעייםדבריםואוהב.הם

הצל־אתויחזקויתרמורקהםולהבנתי

חותיי

$TS1$הצלחותיי$TS1$

$DN2$הצלחותיי$DN2$בעתיד״.המקצועיות

|<
rran:

jj
בהח־״אפשרבוגין: $1ST$חהבc$1ST$

$2ND$חהבc$2ND$וב־השניים,ייןלשלבלט

עיני

$TS1$ובעיני$TS1$

$DN2$ובעיני$DN2$אמאעםשגדלילד

מהק־סיפוקשמרגישה

ריירה

$TS1$מהקריירה$TS1$

$DN2$מהקריירה$DN2$מע־לאוכליםערכיםמכךיקבל

טים

$TS1$מעטים$TS1$

$DN2$מעטים$DN2$,ומעללחיקוי,מודללויהיהלחיים

יותר".משובחיהיהכאםתפקודההכל

סבתאשיש״מזלדגני:רינהד״ר

וסבא״.

הבאה?בשומה

שלכןהתחזיתמהלשמוערציתי

מהובעיקרהנדל״ו,בענן?2014ל-

האםהדירות?למחירילדעתכןיקרה

יעלואויירדו?הם

j%mצופה״אינניגינדי:ליטל

בטווחמחיריםירידת

מחסורוקייםמאחרהקצר,

,־

הקרקעותבמלאיגדול

רושםעושהלאוגםביקוש,באזורי

אמנםלרדת.עומריםהביצועשמחירי

דרישותלגבימעטהתרככוהבנקים

מימוןבעלויותההפחתהאךהמימון,

הגוברלטירוףביחסבשישיםבטלה

הקרקעות״.במחירי

ממגכ״ליתקציר,דפנה#~

1q~-זמן״ייקחבתדהר:שיווק

f\\/
TS1$$הת&TS1$$הת־אךהבעיה,אתלפתור

$DN2$&הת$DN2$JU\:\לפ־התשתיותכיהיאקווה

תרון

$TS1$לפתרון$TS1$

$DN2$לפתרון$DN2$ייצוב2014בשנתכבריחלו

זה.בשלבכהישג,יחשבהדיורמחירי

ניתןהרבים,האילוציםלמרותזאת,עם

הדירות,מחיריאתלהוזילהיוםכבר

ללקוח״.משמעותיערךלייצרובכך

״מחירידגני:רינהד״ר

הםיציבים,יישארוהדירות

אינםביתמשקיבלבד.51

ודאותאיבתנאידירותלרכושנוהגים

יכולשאינומיעכשיו.כמוכלכלית

לאכנראההיום,רירהלעצמולרכוש

הקרובה.בשנהגםדירהלרכושיוכל

גדוליםיהיולאבביקוששהשינוייםכך

היום״.שלמאלה

״המחיריםמדן:דורית

ה:־ק-בר־:זהיםיישארו^£

שלקלהעלייהעם־־£>~^\

קרקעות".מצוקתעקב

״המ־זבולון:צרפתיורד?-״:',',

:־־;

$TS1$;:״המ$TS1$

$DN2$;:״המ$DN2$ה-סביביעלוחירים

שהתחלותבגלל%4-3

השנה,נמוכותהיוהבנייהJmיס

הפ־היקפיעלישירותשמשפיעמה

רויקטים

$TS1$הפרויקטים$TS1$

$DN2$הפרויקטים$DN2$אנוהרחב.לקהלהמוצעים

עיקרהקרובותשבשניםרואים

גתבקריתיהיוהמנהלשלהשיווקים

קרק־שיווקיאיןובעצםהארץ,ובצפון

עות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$האמי־הבעיהשםהארץבמרכז

תית,

$TS1$,האמיתית$TS1$

$DN2$,האמיתית$DN2$ימשיכובמרכזהמחיריםולכן

לעלות".

4mתהיה״אםחכם:עדינה

אנ־קל־.תהיההיאירידה,\₪

xn

$1ST$נאxn$1ST$

$2ND$נאxn$2ND$2arEpaאתשמציפיםרואה

Jjizvלבנייתבקרקעותהשוק

המש־עלהריביתועדייןחדשותדירות

כנתא

$TS1$המשכנתא$TS1$

$DN2$המשכנתא$DN2$דירות״.לרכושומעוררתנמוכה

לי"איןנחמיאס:שוש

יעלוהדירותשמחיריספק

2008ב־2014בשנת

/HI כלכ־התרסקותכשהייתה.1

לית

$TS1$כלכלית$TS1$

$DN2$כלכלית$DN2$אמרוכולםובאירופה,בארה״ב

לעו־דירות.לקנותולאלעצורשכדאי
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