מגיש :עו׳ד שלטה יהושוע לד

הכיוע הסוצג כאן אינו כהוזה ייעוץ מעוסטי
המי הכג^ה ככל סוג הזנו הדד* ועה .כוכלץ
לפנות ליעוץ כקצועי טרם נקיטה כל הלך.
הכידע הס וצג כאן הי*
היא
על המידע
כל הסוצזכוז! ע ל
כזוחריותך בלמי.

תתירי השכירות חתייקחם
מביתוח בתובי הלמ״ם שערכה לשכת שמאי
המקרקעין השכירות ברחבי הארץ ממשיכים
לטפס .לפי הנתונים ,המחיר הממוצע
לשכירות במהלך הרבעון השני של השנה
טיפס ב 2%-בהשוואה לרבעון השני של
 ,2018מ 3357-שקל ל 3,942-שקל בחודש.
העלייה המשמעותית ביותר הייתה באזור
הרדום ,שם עלה המחיר הממוצע ב־.4%
העלייה הושפעה בעיקר מהתייקרות של 4%
בדמי השכירות של דירות  4-3.5ו5-4.5-
חדרים.
באזור תל אביב נרשמה עלייה
של  3%במחירי השכירות
הממוצעים ,בעיקר בגלל
מחירי הדירות הקטנות
} 2-1.5חדרים( שטיפסו
ב 3%-לכ 4,500-שקל,
וממוצע מחירי דירות 4-3.5
טיפס בשיעור רומה ל־6.864
שקל בחודש .מחירי דירות
 2.5-3חדרים עלו ב2%-
ל 5.560-שקל בחודש ,ואילו
מחירי דירות  5-4.5חדרים טיפסו באחת
אחד ל 9,026 -שקל בחודש.
בשרון הכל ברגיל.
גם ברחבי גוש דן רשמו מחירי השכירות
עליות של  ,3%בהן עלייה של  3%בדירות
 3.5חדרים ועלייה של  2%ברירות 1.5־2
-4
ו 4-3.5חרדים .בירושלים נרשמה עלייה

של  .2%שאפיינה כמעט את כל גודלי
הדירות .גם בחיפה נרשמה עלייה של ,2%
שהושפעה בעיקר מהתייקרות הדירות
הקטנות והגדולות .האזור היחיד שלא רשם
עליות במחירי השכירות הממוצעים לעומת
אשתקד הוא אזור השרון.
יו״ר לשכת שמאי מקרקעין .חיים מסילתי,
מסביר את הנתונים בירידה בהיצע
הדירות להשכוזז בשוק ,בשל מדיניות
הממשלה מהשנים האחרונות ,שעודדה
חלק מהמשקיעים למכור
את דירותיהם על מנת
להגדיל את היצע הדירות
העומדות למכירה .זאת
במקביל לעלייה בביקוש
לדירות להשכרה על
ידי זוגות צעירים
שזכו בהגרלות של
מחיר למשתכן ,ורואים
 ~ Vבשכירות שלב ביניים עד
כניסתם לדירה בה זכו.
כי
הוסיף
מסילתי
'לממשלה הבאה קיימת
חובה לטפל טיפול עומק בשוק השכירות
ולעודד הקמה של יותר פרויקטים להשכרה
לטווח ארוך על זי מתן תמריצים והקלות
במיסוי ליזמים וכן במסגרת חברת ׳דירה
להשכיר׳ שצפויה למלא תפקיד חשוב
ומרכזי בהתנהלות הנדל״נית של המשק".

שאלי ת בנושאים הקשויים לדיני נזשפדוה ,נדי5ףן ,דיני תעבזרה ,גיקדקעיז■
רשלנות רפואית ,וזזנליפ ,רשויות נינהלזת ,תבנו! ובניה,
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