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iror
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ההפתעה הצפונית:

קריית

שמונהמובילה

נמהדירותנרנשו להשקעה 2014

נמכרה ב־ 420

קריית שמונה

שעושיםכאן״ ,אומר

בשירי ,״שוק הדירות היום בקריית שמונה מוחזק

על ידימשקיעים״.
ברכישת הדירות שבוצעו על ידי משקיעים
״הנגישותלקריית שמונה מאוד קשה ואין רכבת
בישראל ב־  2014שיעור עסקאותהנדל״ן להשק־
$TS1$להשקעה$TS1$
בינתיים״ ,אומרלוי יצחק ,עורך מחירון הדירות,
%4.73
ה $DN2$בעיר הצפונית עמד בשנה שעברה על
עה
בנדל״ן בעיר היא המ־
$TS1$המחירים$TS1$
מסך העסקאות .כךעולה מנתוני משרדהבינוי.
״הסיבה היחידהלהשקעה
הזולים מאוד של הנכסים ,והאטרקטיביות
חירים
$DN2$המחירים$DN2$
לפי הנתונים ,הממוצע הארצי של עסקאות להש־
$TS1$להשקעה$TS1$
מכלל הרכישות.
לסטודנטים במכללתתל־חי .החשש היחיד של
%9.22
ה $DN2$עומד על
קעה
במקום השני אחרי קריית שמונה נמצאת תל־
$TS1$תלאביב$TS1$
המשקיעים הוא שבניגודלמרכז ,פה ניתןלהיתקע
גם חודש־חודשיים ללא שוכרים״.
להשקעה .במקום הש־
$TS1$השלישי$TS1$
אביב
%7.43
עסקאות
ביב $DN2$עם
כאמור ,אחרי קריית שמונה מדורגתתל־אביב
ואחריה נשר ,חיפה,
לישי
%1.43
י $DN2$גבעתיים עם
במקום השני בשיעור העסקאותלהשקעה.לדב־
$TS1$לדברי$TS1$
ואילת.
רמת־גן
מטרופוליס ,המקימה את
$DN2$לדברי $DN2$אודיבלום,מנכ״ל
רי
התשואה של משקיעים בקריית שמונהיכולה
שכונת גרין פארק בנווה שרת בתל־ אביב יחד
להגיעלעתים  snrrלא פחות מ־  332עסקאות
וחברת
אלקטרה
נדל״ן התבצעו בעיר בשנת  2014כשבמקביל
SGS
״בשבועות
השקעות
עם
שהסתמן כי משהכחלון יהיה שר
האחרונים ,מאז
התחלות הבנייה בשנים האחרונות אפסיות13 :
עלייה חדהבהתעניינות של
האוצר הבא ,חלה
 14דירות ב־  2013ו־ בלבד
4102,
דירות נבנו ב־
בפרויקטים ברחבי
משקיעים לרכישת דירות
בשנת 2012
החשש מהרפור־
$TS1$מהרפורמה$TS1$
הארץ בכללותל־ אביב בפרט.
״בממוצע שילמו המשקיעים  415אלף שקל
$DN2$מהרפורמה $DN2$המתוכננת בכל הקשורלהעלאת מס הרכישה
מה
על דירה בקריית שמונה כשהשכירות הממוצעת
לדירה שנייהמוביל את המשקיעים כיום למהר
שקל בחודש,
052,2
לדירת
חדרים עומדת על
$TS1$והמשפטן $TS1$ולרכוש דירהלהשקעהלפני כניסתהלתוקף״.
אומר שמאי המקרקעין והמש־
%5.6
תשואה של
אנגל־שביט:
אור שביט,מנכ״ל משותף בחברת
מסילתי.
טן $DN2$חיים
פטן
מצד
ברכישות
מזהים
״אנו
הג־
$TS1$הגדול$TS1$
התיווך
משרד
בשירי,
לדברי
משקיעים בעיקר
עלייה
בעל
עמרי
באזורי הפריפריה ,שם ניתן לרכוש נכסים עם הון
ול $DN2$בקריית שמונה ,״שוקהנדל״ן בעיר בנוי
דול
עצמי נמוךיחסית״.
משקיעים מחוץלקריה .זוגות
היום על%04
צעירים רבים בורחים למושבים וקיבוצים ,שם
לדבריעו״ד קרן פרשקר ,שותפה במשרדעורכי
פרשקרושות׳ ,״בסביבת הריבית הנ־
$TS1$הנמוכה$TS1$
הדין רז־כהן
בתי הקרקעזולים יותר״.
בנדל״ן הוא הטוב ביותר
מוכה
לבנון
השקט הביטחוני ביישוב מאז סיום מלחמת
$DN2$הנמוכה $DN2$כיום אפיק ההשקעה
$TS1$ומחירי $TS1$כיום ,במיוחד כשהמיסוי על שכירות הוא %01בל־
$TS1$בלבד$TS1$,
השנייה הביא את המשקיעיםלקריית שמונה ומחי־
מס בכל אפיק השקעה אחר״.
בד,
%52
חדרים ב־  2006הוש־
$TS1$הושכרה$TS1$
י $DN2$השכירויותזינקו .דירת
רי
$DN2$בלבד$DN2$,לעומת
פרי:
אלדד
קבוצת
יו״ר
פרי
אלדד
מחיר
כפול.
המחיר
וכיום
שקל
000,1
ב־
כרה
כרה$DN2$
״ההשפעה
כמעט
של האמירה הראשונית שלכחלון עשתה את שלה,
דירה אז היה 120אלף שקל והיום פי שלושהויותר.
והמשקיעים ממהרים למשרדי המכירות למקסם
לפני שנה וחצי נקנתה דירת חדרים ברחוב הג־
$TS1$הגלעד$TS1$
שהרפורמה תצא
את השקעותיהםלפני
*לףשקל .היא הושכרה
 $DN2$בקריית שמונה ב־ 820
לפועל״.
לעד

תל־אביב־יפו
מיי
נשר
חיפה

חזותן

אילת
רימונה

אריאל

״,

טבריה
רמתהשרון
רד
ים
נארשנע

עילית
נצרת
קרייתחיים

לוד
קרייתמוצקין

עפולה
קריית־ים
חביבת

המשקיעים.

קריית

שמונהצילום:
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מחיר ממוצע

להשקעה
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