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חודשייםגלישהנתוני,2ידבמדינה,

באפרילכימתברר,דירות.חיפושעל
שוניםגולשיםאלף990כמעט2021

הבטיח

אפסמע"מ

למשתכןמחיר
עזרלא

שרמתיעד

השיכון?

ב־9.3מדוברבאתר.דירותחיפשו

שלחודשישיאחיפושיםמיליון
נראהגרף(.)ראובידהזמניםכל

חיפושיכמותביןהתאמהקיימתכי

העסקאותכמותלביןבאתרהדירות

בשוק.בפועלשבוצעו

השמאים

גב1ההלשומהדרישה

המשכנתהבשביל

האחרונים:מהימיםסיפורהנה

שמצאחיפהמאזורצעירבזוגמעשה

בעתלית.חדשקוטג׳לשמחתו
אסףלשמאיהגיעוומאושריםשמחים
לצורךשומהממנווביקשוגסטפרוינד
העסקהשווילפימשכנתה,קבלת
השמאישקל.מיליון3.5המתגבשת

בעתליתדו־משפחתיקוטג׳התפלץ:
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