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 הישן, בצפון נורדאו ברחוב משופצת חדרים
 3,500ל־ ירדה שקל, 4,700ב־ מושכרת שהייתה

 במחיר. 25% של ירידה - בלבד שקל
 בתקופת הדירה שכר את הורידה הבית "בעלת

 לירון, מספרת משמעותית", בצורה הקורונה
 בשכונת בשכירות המתגוררת מנכ״ל עוזרת
והודי ביוזמתה אליי פנתה "היא הישן. הצפון

 תפחית היא הבאים החודשים שבשלושת לי עה
 הייתה הקורונה בשיא ברבע. הדירה שכר את לי
 של וההליכה בבית, וישבתי בעבודה וראות אי

 בזמן". בדיוק הגיעה לקראתי הנכס בעלת
 את עבר אביב, מתל אסטרטגי יועץ אילון, גם

לפחות טוב, עשתה "הקורונה חוויה. אותה

 בין הכוחות "מאזן אומר. הוא השוכרים", לנו
 פתאום השתנה, למשכירים הדירות מחפשי

 אחריהם, אנחנו ולא אחרינו לרדוף החלו הם
 דירה מצאתי לדרישותיהם. להיענות נאלצים

 הנוכחית, הדירה ובעל סביר, דירה שכר עם
 הפחית אף מאי, חודש בתחילת עברתי שאליה

 החודש באותו מהשכירות שקלים מאות כמה
המצב". רקע על

 לה ברחוב כי יצחק, לוי מבדיקת עולה עוד
 דירת בעבר הושכרה אליהו יד בשכונת גרדיה

 שקל, 5,000ב־ מ״ר 85 של בשטח חדרים 3.5
 4,500ב־ הושכרה היא יוני חודש בתחילת אולם
כך, על נוסף במחיר. 10% של ירידה - שקל

הדירות: ווחירון עורך יצחק, לוי
 בחודשים כי עולה, שלנו "מהבדיקה

 היה השכירות עסקאות מספר אפריל־מאי
 בירידה נסגר הגדול ורובן במיוחד, נמוך

 והן המבוקש מהמחיר הן משמעותית
הקורונה" לפני הנכס של הריאלי ממחירו

 שכירות במחירי ירידה
שנייה יד דירות

הקורונה בתקופת שבוצעו עסקאות לפי

ז1אח
ירידה

חדרים 4 חדרים 3 עיר

12% 6,500 5,670 ת״א־יפו

9% 5,500 4,450 יתעולים

4% 4,000 2,800 חיפה

8.5% 4,500 3,700 אשדוד

11% 4,750 4,030 נתניה

9% 3,000 2,500 שבע באר

4% 6,200 5,200 גן־ רמת
גבעתיים

8% 4,250 3,400 רמלה

4% 4,500 3,500 יהודה אור

5% 3,500 2,500 ן1]ל7אש

11% 2,850 2,300 כרמיאל

7% 4,500 3,550 ראעול״צ
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