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מקום המגורים שלנו

האם אתם מעוניינים לקנות דירה בלב העיר בבניין רב-קומות
קרוב למקום העבודה ,לבתי הספר ולמרכזי קניות ובילוי?
למרות הרעש ,הלכלוך ,הפיח וחוסר הפרטיות  -מעדיפים אנשים
רבים להתגורר בעיר בשל התחבורה הנוחה והגישה המהירה לכל
מקום .ואולי יש לכם חלום לרכוש בית צמוד-קרקע בסביבה
כפרית שקטה ,לנשום אוויר נקי ,ולהתעורר בבוקר לקול ציוץ
הציפורים ולראות מבעד לחלון נוף ירוק ,ולעומת זאת ,לא איכפת
לכם להיתקע בפקקים ארוכים כל בוקר בדרך לעיר?
לכל איזור מגורים יש חסרונות ויתרונות ,וברור שכסף הוא גורם
חשוב בבחירת מקום הדיור ואיכותו.
בסקר שנערך על ידי מרכז הדיור הישראלי ,נשאלו זוגות נשואים,
מה חשוב יותר לאישה ,לעומת הגבר ,בדירת המשפחה.
לפי תוצאות הסקר ,הגבר מתייחס לרכישה כאל השקעה לעתיד,
בעוד שהאישה בוחנת את התאמת הדירה למגורי המשפחה בשנים
הקרובות.
האישה מעוניינת לדעת ,אם יש בבניין ילדים בגילם של ילדיה,
ואילו לגבר חשוב אם גרים בבניין בעלי מקצוע כמו :עורכי דין או
רואי חשבון  -כדי לדעת אם העיסקה כדאית.
לרוב ,הגבר מנהל את המשא ומתן הכספי בעת רכישת הדירה ,אך
האישה נותנת את המילה האחרונה בכל הקשור לעיצוב הבית
ולתכנון המטבח.
ומי מחליט על בחירת מקום המגורים?
לאישה חשוב להישאר בקירבת מגורי הוריה ,הגבר לעומת זאת
מעדיף להתרחק מהם 74% .מהנשאלים אמרו כי האישה היא
הקובעת ,איפה יהיה מקום המגורים .בסופו של דבר 64% ,מהזוגות
הצעירים קונים דירה בעיר המגורים של הורי האישה.
מעובד על-פי ''שער למתחיל''
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ְמקוֹם ַה ְמּגוִּרים ֶשׁ ָלּנוּ

ַהִאם ַא ֶתּם ְמֻע ְנָי ִנים ִל ְקנוֹת ִדּיָרה ְבֵּלב ָהִעיר ְבִּב ְנָין ָרב-קוֹמוֹת ָקרוֹב
ְלָמקוֹם ָהֲעבוָֹדהְ ,לָב ֵתּי ַה ֵסֶּפר וְּלֶמְר ְכֵּזי ְק ִניּוֹת וִּבלּוּי?
ַלְמרוֹת ָהַרַעשַׁ ,ה ִלְּכלוְּךַ ,ה ִפּיַח ְוחֶֹסר ַה ְפָּרִטיּוּת ַ -מֲעִדיִפים ֲאָנ ִשׁים
ַר ִבּים ְלִהְתגּוֵֹרר ָבִּעיר ְבּ ֶשׁל ַה ַתְּחבּוָּרה ַהנּוָֹחה ְוִה ִגּי ָשׁה ַה ְמִּהיָרה ְלֹכל
ָמקוֹםְ .ואוַּלי ֵישׁ ָלֶכם ֲחלוֹם ִלְרכֹּשׁ ַבּ ִית ָצמוּדַ-קְרַקע ִבְּסִביָבה ַכְּפִרית
שׁם ֲאִויר ָנ ִקי ,וְּלִהְתעוֵֹרר ַבּ ֹבֶּקר ְלקוֹל ִציּוּץ ַה ִצּפּוִֹרים
ְשֵׁקָטהִ ,ל ְנ ֹ
ְוִלְראוֹת ִמ ַבַּעד ַלַחלּוֹן נוֹף ָיֹרק ,וְּלֻע ַמּת ֹזאת ,לֹא ִאְכ ַפּת ָלֶכם ְלִה ָתַּקע
ִבְּפָק ִקים ֲאֻר ִכּים ָכּל ֹבֶּקר ַבֶּדֶּרְך ָלִעיר?
ְלֹכל ֵאזוֹר ְמגוִּרים ֵישׁ ֶחְסרוֹנוֹת ְו ִיְתרוֹנוֹת ,וָּברוּר ֶשׁ ֶכֶּסף הוּא גּוֵֹרם
ָחשׁוּב ִבְּבִחיַרת ָמקוֹם ַהִדּיּוּר ְוֵאיכוּתוֹ.
ְבֶּסֶקר ֶשֶׁנֱּעַרְך ַעל ְיֵדי ֶמְר ָכּז ַהִדּיּוּר ַה ִיּ ְשְׂרֵאִליִ ,נ ְשֲׁאלוּ זוּגוֹת ְנשׂוִּאים,
ַמה ָחשׁוּב יוֵֹתר ָלִא ָשּׁהְ ,לֻע ַמּת ַהֶגֶּברְ ,בִּדיַרת ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה.
ְלִפי תּוָֹצאוֹת ַה ֶסֶּקרַ ,הֶגֶּבר ִמְתַיֵחס ָלְרִכי ָשׁה ְכֵּאל ַה ְשָׁקָעה ֶלָעִתיד,
ְבּעוֹד ֶשָׁהִא ָשּׁה בּוֶֹחֶנת ֶאת ַהְתָאַמת ַהִדּיָרה ִלְמגוֵּרי ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ַבּ ָשּׁ ִנים
ַה ְקּרוֹבוֹת.
ָהִא ָשּׁה ְמֻע ְנֶיֶנת ָלַדַעתִ ,אם ֵישׁ ַבּ ִבּ ְנָין ְיָלִדים ְבּ ִגיָלם ֶשׁל ְיָלֶדיָהְ ,וֵאילוּ
ַלֶגֶּבר ָחשׁוּב ִאם ָגִּרים ַבּ ִבּ ְנָין ַבֲּעֵלי ִמ ְקצוַֹע ְכּמוֹ :עוְֹרֵכי ִדּין אוֹ רוֵֹאי
ֶח ְשׁבּוֹן ְ -כֵּדי ָלַדַעת ִאם ָהִעְסָקה ְכָּדִאית.
ָלֹרבַ ,הֶגֶּבר ְמַנֵהל ֶאת ַה ַמּ ָשּׂא וַּמ ָתּן ַה ַכְּס ִפּי ְבֵּעת ְרִכי ַשׁת ַהִדּיָרהַ ,אְך
ָהִא ָשּׁה נוֶֹתֶנת ֶאת ַה ִמּ ָלּה ָהַאֲחרוָֹנה ְבֹּכל ַהָקּשׁוּר ְלִעצּוּב ַה ַבּ ִית
וְּלִתְכנוּן ַה ִמְּט ָבּח.
וִּמי ַמְחִליט ַעל ְבִּחיַרת ָמקוֹם ַה ְמּגוִּרים?
ָלִא ָשּׁה ָחשׁוּב ְלִה ָשֵּׁאר ְבּ ִקְרַבת ְמגוֵּרי הוֶֹריָהַ ,הֶגֶּבר ְלֻע ַמּת ֹזאת ַמֲעִדיף
ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהםֵ 74% .מַה ִנּ ְשָׁאִלים ָאְמרוּ ִכּי ָהִא ָשּׁה ִהיא ַהקּוַֹבַעת,
ֵאיֹפה ִיְהֶיה ָמקוֹם ַה ְמּגוִּריםְ .בּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדָּברֵ 64% ,מַהזּוּגוֹת ַה ְצִּעיִרים
קוֹ ִנים ִדּיָרה ְבִּעיר ַה ְמּגוִּרים ֶשׁל הוֵֹרי ָהִא ָשּׁה.
ְמֻע ָבּד ַעלִ -פּי '' ֶשֵׁער ַל ַמְּתִחיל''
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Vocabulaire
bulding, gratte-ciel
suie, charbon
accès
maison avec terrain
se réveiller
gazouillis
à travers le, la, les
être immobilisé, coincé
embouteiilage
inconvénients
avantages
facteur
qualité
considérer
investissement
alors que
interressé
affaire, transaction
négociation
design, décoration
planification
proximité
en revanche, par contre
préférer
les personnes sondées

קומות-רב
פיח
גישה
צמוד קרקע
להתעורר
ציוץ
...מבעד ל
להיתקע
פקק
חסרונות
יתרונות
גורם
איכות
... להתייחס ל,מתייחס
השקעה
...בעוד ש
מעוניין
עיסקה
משא ומתן
עיצוב
תכנון
קירבה
לעומת זאת
 להעדיף,מעדיף
נשאלים
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ַהִאםְ ,לַדְע ְתֶּכםֵ ,ישׁ ֶהְבֵדּל ֵבּין ְגָּבִרים ְלָנ ִשׁים ְבֹּכל ַהָקּשׁוּר ִל ְק ִנַיּת
ִדּיָרה?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

לעומת זאת ,ואילו ,בעוד

שComplétez ces phrases en utilisant les mots : ..

 .1בעיר ________________________ .בכפר ,לעומת זאת ,יש שקט ושלווה.
 .2בכפר שומעים את ציוץ הציפורים.________________________________ ,
 .3בעיר יש לכלוך ופיח ,לעומת זאת ,בכפר האוויר
 .4בכפר משעמם לפעמים ,בעוד שבעיר

_________________

_____________________________

 .5בעיר יש אוניברסיטה ,מקומות בילוי ומרכזי קניות

____________

____________________________________________________________________________

 .6בכפר רואים נוף ירוק מבעד לחלון ,ואילו בעיר

________________

 .7בעיר אפשר להגיע באוטובוס במהירות ממקום למקום,

______

____________________________________________________________________________

 .8בכפר גרים בבית פרטי עם גינה,

_____________________________________

 .9גברים __________________________ נשים

________________________________

 .10נשים בעבר ____________________________ ואילו היום

_______________

Remplacez les infinitifs par le futur à la première personne du pluriel :

_________________________ ְלִהְתגּוֵֹרר במקום שיש בו איכות חיים.
______________________________ ִל ְנשׁוֹם אוויר נקי ולא פיח שחור.
__________________________________ ְלַגֵדּל ירקות ,פירות ופרחים.
______________________ ְלַה ְשׁ ִקיַע את כל החסכונות בקניית הבית.
_______________________ ִלְהיוֹת רחוקים ממרכזי הבילוי והקניות.
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