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 9109 דצמבר 9, פ"תש בכסלו א"י

  עושים סדר  -שוק הדיור 
 

 עיקרי הדברים

 אשר נובעת , היקף העסקאות בשוק הדיור נמצא במגמת עליה מאז הרבעון האחרון אשתקד

 .(בשוק החופשיו" מחיר למשתכן)"במכירות הקבלנים  מגידול ניכר

 "(ובכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה, לפחות עד יוני) 0202-תמשיך ב" מחיר למשתכן ,

 .גורל התוכנית יוכרע סופית לאחר כינון הממשלה החדשה. סביר להניח שבעוצמה פחותה

 עליית המחירים הושפעה . חזרו השנה מחירי הדירות לעלות, 0202-לאחר ירידה קלה ב

ירידה ומה, תפחית מעורבותה בשוק הדיור( לכשתקום)כי הממשלה החדשה מההערכות בשוק 

 .המשמעותית שחלה בריביות הארוכות במשק

 יעת מגמת הפרמטר הכי חשוב בקב. בממוצע ארצי, מחירי הדירות ימשיכו לעלות, להערכתנו

ונראה כי הענף מתקשה להכיל לאורך , "היצע הדיור ביחס לצרכים"המחירים ארוכת הטווח הוא 

סביבת הריבית הנמוכה תומכת אף היא בעליית . זמן קצב בנייה הגבוה מהצורך הדמוגרפי

 .ספרתית-איננו צופים עליית מחירים דו, מאידך. מחירים
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 תמונת מצב

 מתרכזת בשוק הדירות החדשות הרכישה העלייה בעסקאות

 מגידול ניכר נובעת אשר, הרבעון האחרון אשתקדמאז  עליההיקף העסקאות בשוק הדיור נמצא במגמת 

עסקאות בשוק היקף ה, מנגד. (0 איורראו ) בשוק החופשי והן "מחיר למשתכן"במסגרת הן , במכירות הקבלנים

כמו גם , בקרב הזוגות הצעירים במיוחד, הגידול ברכישת דירות מקבלןעל רקע , יחסית דירות יד שנייה נותר נמוך

 .(בדרך כלל הם רוכשים דירות יד שנייה) הפעילות המצומצמת של המשקיעיםכתוצאה מ

לאור הבשלה של " )מחיר למשתכן"עסקאות ב החדגידול ב, כאמור, דירות חדשות נתמכת העלייה במכירת

חלה עליית מדרגה בהן  ,(והגיעו לשלבי חתימה על חוזים עם הזוכים, םפרויקטים שהוגרלו לפני שנה ושנתיי

במסגרת , בממוצע, דירות 0,911-כש נמכרו כל חוד 9102מאז דצמבר , למעשה. בארבעת הרביעים האחרונים

יים עם מכירות של מעל תסת 9109הרי ששנת , עד סוף השנה במידה והמגמות הנוכחיות תשמרנה .התוכנית

 9102בשנת  ,לשם השוואה (.מסך העסקאות לרכישת דירה חדשה 01%-כ" )מחיר למשתכן"דירות  00,111

    .דירות בלבד 5,511-כב 9102ובשנת , דירות 01,111-בכהסתכמו עסקאות אלו 

בשנת " )מחיר למשתכן"קרקעות המדינה מנותבות ברובן למזה תקופה ממושכת ש ועל רקע העובדה, במקביל

הקבלנים החלו השנה להגביר את מאמצי השיווק , (21%-בשיווק כ" מחיר למשתכן"היה חלקה של תוכנית  9102

, "מחיר למשתכן"של בפרט , בניסיון ליצור העדפה על פני פרויקטים אחרים)הן אצל הזוגות הצעירים , בשוק החופשי

מחיר "לא מצאו בפרויקטים של אך , המכוונים לרכישת דירה חדשה)והן אצל משפרי הדיור ( יהםבסביבת מגור

 .(1אלטרנטיבה מספקת" למשתכן

ולכן אין זה מקרי שמספר הדירות החדשות שנמכרו , מכתיבה את הטון" מחיר למשתכן"שתוכנית , אם כן, ברור

ו המכירות בפועל לזכאים במסגרת מחיר למשתכן אז החל, 9102ברבעון השלישי היה הגבוה ביותר מאז אמצע 

השנה לשיא מאז  ואשר הגיע, המשכנתאות ביצועיב נמשך הגידול, מהמגמות האמורות לעילכתוצאה . (9 איור)

  (.אוקטובר-ינואר, ממוצע) ח לחודש"מיליארד ש 5.5על  וועמד, 0202

 

 0202מכירת דירות חדשות בשיא מאז אמצע  - 0איור              (באלפים)חדשות בדירות  בעיקר ,עליה במספר העסקאות - 0איור 

    

                                                           
1
בהנחה שהם עונים , להשתתף בהגרלות" משפרי דיור"זכאים גם  9102שהחל מהרבעון האחרון של  נזכיר  

  .על הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון
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 במגמת עליה מתונהמחירי הדירות 

מצביע ( ספטמבר-אוגוסט)הסקר האחרון ו, לעלותחזרו השנה מחירי הדירות , (-2.2%) 0202-לאחר ירידה קלה ב

של בלבד מרמת השיא  1.0%רחוקים מחירי הדירות , עתה. 0.9%של ( חודשים אחורנית 09)שנתי על קצב עליה 

  .9102אוגוסט 

 - (ספטמבר-הנתון האחרון שפורסם מתייחס לאוגוסט, כאמור)בכל חודשי השנה  שנרשמה -המחירים עליית 

שנת כי , נזכיר .ית מעורבותה בשוק הדיורתפח( לכשתקום)ערכות בשוק כי הממשלה החדשה ההושפעה מה

כך , (?ועוד אחת לפנינו, ספטמברמרץ ו, כבר מאחורינו שתי מערכות בחירות) בסימן בחירותכולה הייתה  9109

בשינוי המגמה אף הוא גורם נוסף שתמך . (כלפי מעלה) שללא ספק לגורם זה הייתה השפעה על המחירים

 האחרונה) וח הנראה לעיןות אותנו גם בטותמשיך ללוסביבת הריבית הנמוכה ההפנמה כי חירים הוא במ

       . (בשנה האחרונה המשמעותית שחלה בריביות הארוכות במשקבירידה  מתבטאת

 גםוזו מושפעת , מגמת המחירים בטווח הקצראין בלעדיות בקביעת " ספקולטיביים"שלגורמים ה, כמובן

הדירות הלא להתבוננות היא על מלאי ת ננקודה מעניי .(ביקוש והיצע)" בסיסיים"הגורמים ההדינאמיקה של מ

דירות הלאי מכי  ניתן לראות 3 מאיור .(יד שנייה+ דירות חדשות ) מחירי הדירותמדד מול  מכורות שבידי הקבלנים

 התמתנות בביקושיםהתפתחות זו העידה על . 9102-9102היה במגמת עלייה בשנים החדשות שנותרו למכירה 

 9102מחצית השנייה של במהלך ה. ופעלה לרסן את עליית המחירים, (באותה העת על רקע הקיפאון ששרר בשוק)

הקצב , באותה העת, כאשר, דירות 31,111-על רמה חודשית גבוהה של כ התייצבאף מלאי הדירות הלא מכורות 

על רקע  ,מלאי הדירות הלא מכורות למגמת ירידהעבר  9109מראשית  .טריטוריה שליליתשהה בהשנתי של המדד 

  .המחירים חזרו לעלות ,ובמקביל( גם בשוק החופשי, כאמור)התאוששות במכירות הקבלנים 

 השינוי במחירי הדירות מלאי הדירות הלא מכורות מול - 3איור 

 

 

ות החדשות מצביע על ירידה מדד מחירי הדיר, (יד שנייה+ חדשות דירות )כי בניגוד למדד מחירי הדירות , נציין

. בשל הגידול בהיקף העסקאות של מחיר למשתכן, זאת, (במצטבר, -5.5%) בשלושת הסקרים האחרוניםחדה 

וככזה מעניק לכל עסקה במדד משקל שווה בהשפעתה על , הינו מדד עסקאות החדשותמדד מחירי הדירות 

נוטים לצטט גם ) בשוק מגמת המחיריםלאינדיקציה  ,להערכתנו, מהווה הוא אינו, משום כך. השתנות המחירים

 ,מודד את השינויים בערך מלאי הדירות( יד שנייה+ דירות חדשות )מדד מחירי הדירות , לעומתו. (אותו בתקשורת

, "מחיר למשתכן"עסקאות כולל את כן המדד )במקרה כמו זה שתואר לעיל  ומתוך הגדרה מונע הטיה של המדד

 .מדד זה מצביע על עליית מחירים מתונה, כאמור(. מלאי הדירותחסי הנכון להן בערך את משקלן הי נותן להן אולם
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 מבט קדימה

   בעוצמה פחותהש סביר להניח, (לפחות עד יוני) 0202-תמשיך במחיר למשתכן 

. למשתכן בשנה נוספתישראל את תוקפה של תוכנית מחיר  יהאריכה מועצת מקרקע 9109בחודש נובמבר 

שיווק הדירות במסגרת ( 0: )והתוכנית תפעל בשתי פעימות, הממשלה אישרה את ההחלטה בראשית השבוע

ההחלטה טעונה אישור . בכפוף למקור תקציבי ובאישור הממשלה, לאחר מכן( 9), 9191התוכנית יימשך עד ליוני 

, בישראל ת הפוליטיתגם ללא קשר לאי הוודאו, אולם. שכן מדובר בממשלת מעבר, היועץ המשפטי לממשלה

 מספר הדירות בכל הגרלהאו /ההגרלות וקצב ש קרוב לוודאי, 0202ובהנחה שהתוכנית אכן תימשך עד לסוף 

השיווקים כיום . בצורה אגרסיבית ונחלשה בהמשך התחילההיא  ,אפשר לומר שהתוכנית נמצאת מעבר לשיא. יואט

 חלק -מרבית הזכאים יצאו מהתמונה . כאשר הרבה פרויקטים כוללים גם דירות למכירה בשוק החופשי, רכים יחסית

, (0איור ) עליה בהוצאת אישורי זכאות חדשים ,אמנם, האחרונה חלה בשנה. קנו בשוק החופשיויתרו וזכו וחלק 

מספר הנרשמים  בה, של התוכנית" זוהרימי ה"נמוכה יחסית לאך זו , ש כי התוכנית לא תוארךכנראה על רקע חש

 .היה גדול הרבה יותרהחדשים 

 (בחודשים)הוצאת אישורי זכאות חדשים  - 4איור 

 

 

 ?אם התוכנית תבוטליתפרצו האם הביקושים 

. לאחר כינון הממשלה החדשהסופית יוכרע ( הממשלתית בתחום הדיור המעורבותאופי , ובכלל)התוכנית  גורל

, לרבות)אשר התמקדה בהסטת הביקושים ממשקיעים לזוגות הצעירים , בזכות המדיניות של הממשלה האחרונה

קלם בהיקף ומש, את הרכישותהגדילו משמעותית הזוגות הצעירים , (ועוד, העלאת מס הרכישה, "מחיר למשתכן"

רכישות המשקיעים ירדו בצורה , במקביל, כאשר, הממשלה נחלה הצלחה, בהקשר זה .51%-ה העסקאות חצה את

אוכלוסיה זו )שנים רצופות של ירידות  3לאחר , בקרב משפרי הדיור מסתמנת עליה בהיקף הרכישות השנה .חדה

( לעילכפי שתוארו )המגמות הנוכחיות (. ת של המשקיעים והזוגות הצעיריםהיקף העסקאומושפעת באופן ישיר מ

 .נשאלת השאלה מה יקרה ביום שאחרי, אולם, צפויות להימשך גם בחודשים הקרובים

 עליית מחירים תגרורעל רקע ציפיות שזו , הקצר ביטול התוכנית יביא לגידול בביקושים בטווח, להערכתנו

שהוביל )מ אפס "לבין ביטול חוק מע( אם יתממש)לפני שמנסים להשוות בין מצב זה  אולם, ("אפקט פסיכולוגי")

קיימים רוכשים פוטנציאליים  ,אמנם (0: )צריך לזכור שני דברים, (0204ישה בסוף לעלייה חדה בעסקאות הרכ

ת תוכנית בזכוהצליחו לקנות דירה ( זוגות צעירים, בעיקר)רוכשים רבים  ,אך מן העבר השנה, על הגדר שיושבים

 פעלהלה ת, (בעינן נותרותוהמגבלות עליהם )בחוץ קבוצת המשקיעים כל עוד  (9) .שוקויצאו מה" מחיר למשתכן"

  .קצב הגידוללרסן את 
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 המחירים צפויה להימשךעליית 

הפרמטר הכי חשוב . "מחיר למשתכן"עם או בלי  ,בממוצע ארצי, מחירי הדירות ימשיכו לעלות ,להערכתנו

התחלות הבנייה ביחס לגידול , קרי) "היצע הדיור ביחס לצרכים"מגמת המחירים ארוכת הטווח הוא  בקביעת

מחצית הראשונה אלף ב 02ועל , (קצב סביר)אלף  50-כעל  9102בשנת מספר התחלות הבנייה עמד  (.הדמוגרפי

ונראה כי הענף מתקשה להכיל לאורך זמן קצב בנייה , (09209-יתפרסמו ב 3נתוני רבעון ; קצב שנתי) 9109של 

, כמובן(. מספר זה מוטה כלפי מטהכי סבורים אף יש . בממוצע, אלף לשנה 59-כ) מהצורך הדמוגרפיהגבוה 

סביבת הריבית הנמוכה  .התחלות הבנייהקצב ובפרט ל, חיובי לשוק הדיורדבר המתמשך אינו שהקיפאון הפוליטי 

 (.ריבית משכנתאות נמוכהו היעדר אלטרנטיבות) מחיריםתומכת אף היא בעליית 

 קדמה להקשחתתקופה שבהמשקיעים  ים הגבוהים שלביקושה .ספרתית-צופים עליית מחירים דו איננו, מאידך

בהנחה שכל ממשלה שתקום  .המהירהלעליית המחירים  (לא באופן בלעדי, כמובן)תרמו התנאים על קבוצה זו 

  .יחסית עה של קבוצה על המחירים תהיה מתונהההשפ ,המשקיעיםתמשיך להקשות על 

 

 

 בנק דיסקונט , הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 noy.tzabar@dbank.co.ilאנליסט מאקרו ושווקים , נוי צבר: נכתב על ידי

 nira.shamir@dbank.co.il, יתכלכלנית ראש, נירה שמיר: מנהלת המחלקה

 

 

 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

לקוח או תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל , הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה

לייעץ ללקוחותיו "( הבנק: "להלן)מ "ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"למכור ני2לקנות 2הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק

, העשויים להיות חסרים, מאיתעל נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצ, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס. בהתאם לאמור בו

הדעות . בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא, בלתי מדויקים

ת נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות הדעות האמורו. המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק

הוא מגיע אליך אישית באמצעות , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת

לא מבחינת , לא מבחינת תוכן הניתוח, האישיים שלך אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הדוא

הבנק וכל . או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה2עשוי להיות למחברי הסקירה ו . ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"סוגי הני

 לרבות ביחס לנתונים, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, לא יהיו אחראים לכל אי דיוקאו מי מטעמו אינם 2או עובדיו ו 2או בעלי מניותיו ו 2חברה קשורה אליו ו 

אין . ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, אם ייגרם, שייגרם, ישיר או עקיף, לכל נזק או2ו

ללא קבלת , העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. ר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתבלפרסם או לעשות כל שימוש אח, להעתיק, להפיץ

מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות2או חברות הבנות שלו ו2הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו2עסקאות בנייר הערך ו, בין היתר, או לבצע2ועשויים להחזיק ו , בנקאית לסוגיה ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות, ערך

למרות שהבנק נוקט באמצעים ' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה. בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה, ככל שנזכרים

השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים . למונעם ככל יכולתו

או הפסקה בקווי 2או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו2או הוצאה ו2או הפסד ו2לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו. כאמור, הסבירים למניעת תקלות וסיכונים

 .או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר2קשורת והת
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