
מיד חלמתם להיות הבעלים ת
ועכשיו,  להשקעה,  נכס  של 
כשיש ברשותכם סכום כסף מיותר, 

הרא הצעד  מה  מתלבטים  יאתם 
ובכן,  החלום.  להגשמת  בדרך  שון 
נכון  לבחור  הוא  הראשון  הצעד 
את האדם שילווה אתכם בתהליך, 
עם עדיפות לאחד שכבר סגר כמה 

וכמה עסקאות בחייו.

והמנכ”ל  הבעלים  עמר,  מאור 
 Home Way התיווך  משרד  של 
עבור  בוחר  ים,  בבת  לבית  הדרך 
את  איתו  שעובדים  המשקיעים 
הטוב ביותר. אם תהיו בידיים שלו 
את  עבורכם  יבחר  שהוא  תדעו 
להשקעה  ביותר  הטובות  הדירות 
ים  בלי שתצטרכו לעבור בכל בת 

ולראות אין סוף נכסים.
י”רוב העבודה שלי היא מול מש
הש מאזור  אליי  יקיעים שמגיעים 

»על  מאור.  מדגיש  ומהדרום”,  רון 
כל 10 דירות שאני מוכר, תשע הן 
השוק  למגורים.  ואחת  להשקעה 
של המשקיעים בבת ים הרבה יותר 

חזק מבערים סביב”.
מה הופך את השוק לחזק כל כך?

”הרכבת הקלה שתעשה השבחה 
של  במרחק  נכסים  מאוד  להרבה 
400 מטרים ממנה. מדובר גם בעיר 

עירו התחדשות  עם  עיר  ים,  יעם 
נית והרבה תמ”א. היא קרובה לתל 
אזורים  יש  לציון.  ולראשון  אביב 
בעיר עם דירות בשווי שני מיליון 
מיי  1.4 ל מתחת  עם  ויש  -שקלים 
יליון. משקיעים רוכשים דירות קט

נות, כמו דירה שעלתה לפני ארבע 
שנים מיליון שקל, והיום היא כבר 

שווה 1.25 מיליון”.
להשקעה  המועדפות  השכונות 
הן בצפון מערב העיר, בדרום מערב 

יובמרכז. בבת ים גם יש פחות מש
שמחפשת  כשמשפחה  דיור,  פרי 
חדרים  חמישה  לדירת  להשתדרג 
תעדיף  למשל,  שמש  מרפסת  עם 
לעשות זאת ביבנה או לבאר יעקב 
שם תקבל תמורה גבוהה יותר עבור 

אותו הסכום.
”אני מציע שירות נוסף ללא עלות 
בדירה”,  טיפול  שכולל  למשקיעים 

ימוסיף מאור. ”המשקיע לא צריך לה
בכל  אני מטפל עבורו  כי  גיע לעיר 
הבעיות: בין אם מדובר בעניינים מול 
מקצוע.  אנשי  במציאת  השוכרים, 
כל מה שהמשקיעים רוצים אני נותן 
להם, כשמבחינתם כל עוד אני באזור 

אין להם מה לדאוג”.
ימאור עובד עם עוד שלושה סו

כנים במשרדו, במקביל לתקשורת 
יקבועה שהוא מנהל מול יועצי מש

וכל  עו”ד  שיפוצניקים,  כנתאות, 
מה שצריך כדי לקדם עבור הלקוח 
ועל  את העסקה כמה שיותר מהר 
הצד הטוב ביותר, כי זה מה שהופך 

יסוכן לטוב יותר מהמתחרים: אמי
נות והתמדה.

י”אני דואג תמיד לקונה או למו
כר לתוצאה הטובה ביותר”, מבהיר 
מאור. ”אני לא מוותר ולא מתייאש. 
אחוז  ב-100  מרוצה  לא  לקוח  אם 
שלא  עד  עסקה,  מקדם  לא  אני 
נגיע לתוצאה הטובה ביותר. זה גם 

למ הזו:  בעבודה  אוהב  שאני  ימה 
צוא עבור אנשים את הדבר הגדול 

בחייהם”.
למ לתת  עצות  כמה  לך  ־יש 

לשוק  להיכנס  שמחפש  שקיע 
הנדל”ן בבת ים?

העסקה  על  שיסתכל  ”חשוב 
עסקאות.  סוגי  כמה  יש  כי  עצמה 
מה  כל  קודם  להבין  צריך  הוא 

לת היא  המטרה  האם  יההשקעה: 
ישואה, להשבחה או לתשואה ולה

יחד. רק אחרי שמבינים מה  שבחה 
בחיפוש  להתחיל  אפשר  מחפשים 
עצמו. בגלל זה כשמגיע אליי אדם 
אני יושב איתו כמה שצריך, מנתח 
יוצא למשימה  ואז  את הרצון שלו 

למצוא עבורו את הנכס המתאים”.
מומחה  מחפשים  אתם  אם  אז 
בבת  השוק  את  שמכיר  למכירות 
גם  והצליח  ולרוחבו  לאורכו  ים 
כמעט  לעבוד  הקורונה  בתקופת 
כרגיל, דעו שמאור עמר הוא האיש. 
רב, מקצועיות, אמינות  ניסיון  עם 

יויכולת ניהול משא ומתן שאין לא
חרים, הוא ימצא עבורכם את הנכס 

המתאים במהירות וביעילות.
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