
 השכונות — יובל וקרית הכרם בית
ביותר הגבוהות התשואות עם

ו״ס ישעי' מאת יי  ב־ זכו בירושלים הכרם בית בשכונת להשקעה הרירות בעלי
 בשיעור הררים, 4 דירת עבור כיותר הגבוהה לתשואה 2018
 הדירות מחירי עלו הכרם בית בשכונת — 14.7% של כולל

 מיליון 2.593 של ממחיר 2018ב־ 12.1% של בשיעור בממוצע
שקל. מיליון 2.907 של למחיר 2017ב־ שקל

 שקל 6,248 על עומד בשכונה הממוצע הדירה שכר כן, כמו
 עולה כך .2.6% של שנתית דירה שכר תשואת כלומר, — לחודש
 הנובעת התשואה את גם משקללים הנתונים .2 יד מנתוני

 התקופה. במהלך בשוויו העליה את וגם הנכס, משכירות
 קרית שכונת גם דורגה הכרם, בית שכונת מלבד בירושלים,

.9.4% של למשקיעים שנתית תשואה עם היובל,
 בקרית המקימה ׳צברים׳ חברת של בעלים צברי, רוני לדברי

 "ההתחדשות עירונית: התחדשות פרויקט בירושלים יובל
 עבור לכדאית אותה הפכה בעיר יובל קרית בשכונת העירונית

 נמוכים במחירים ישנות דירות היום שרוכשים משקיעים,
נהנית השכונה כן, כמו בהמשך. המחירים לעומת משמעותית

עליה 2018 2017 ושכונה עיר
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בית רמת הכרם,
הכרם
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כצנלסון

8.1% 1,983,235 1,834,241
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 שכונה שבע, באר

בי

)90 פלאש שוחט נתי (צילום: הכרם בית שכונת

,'**.*SueI*

iP•*

mmrmjffl,

 באמור צעירים. זוגות בקרב באמור דירה לשכור רבים מביקושים
זה". שוק לפלח הרלותטיות קטנות, דירות
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19.2% 3.9% 2,779 15.3% 849,089 736,395
 חיפה,

חיים קרית
מזרחית

12.4% 3.0% 2,945 9.4% 1,184,611 1.082,796  נוה חיפה,
שאנן

12.5% 3.2% 4,062 9.3% 1,533,048 1,402,636
פתח

תקווה,
גבים הדר

11.5% 3.0% 3,862 8.5% 1,563,750 1.441,296
 אביב תל

 נוה יפו,
ג' יפו גולן,

11.4% 2.9% 3,313 8.4% 1,353,136 1,247,909  ירושלים,
מנחם קרית

10.4% 3.1% 3,853 7.2% 1,485,809 1,385,500
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9.9% 3.0% 2,995 6.9% 1,218,077 1,139,079
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9.6% 3.1% 3,750 6.4% 1,443,908 1,356,574  תל חולון,
גיבורים

8.4% 2.3% 6,850 6.2% 3,651,493 3.439,311
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