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איכות חיים .דירה חדשה ,במיוחד בפרויקט
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יוקרתי ,נחשבת
מעדיפים לרכוש דירת יד ראשונהמקבלן
שינוי מגמה וזרימה של זוגות צעירים
$DN2$ובחוגים $DN2$מסוימים אף לסמל סטטוס״.
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על פני דירת יד שנייה ,למרות פערי המ־
$TS1$המחירים$TS1$.
נתונים נוספיםשעולים מהמחקר מלמ־
$TS1$מלמדים$TS1$
מגורים חדשה״.
$DN2$המחירים $DN2$.הנתון הינו חלק ממחקר ארצי שנ־
$TS1$שנערר$TS1$
חירים.
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חדשות .הממ״ד תופס נתח של כ־  14אחוז
$DN2$מארבעה $DN2$קירות ,אלא חוויית מגורים אחרת .הם
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