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 8112 אוקטובר 31, ט"חשוון תשעבב "כ

  ?שוק הדיור לאן
 

 עיקרי הדברים

  על אף עלייה ברכישות , מוסיף להיות נמוך( דירות חדשות ויד שנייה)סך העסקאות בשוק

נמשך השפל ברכישות המשקיעים על רקע צעדי הממשלה , במקביל ".מחיר למשתכן"במסגרת 

 .גם משפרי הדיור נפגעים ממהלכי הממשלה .להרחקתם משוק הדיור

 החל מסוף , אולם. ן למגורים הובילה לירידה בהיקף נטילת משכנתאות"ההאטה בשוק הנדל

מחיר "הנתמכת בעלייה בחלקן של הדירות במסגרת  מסתמנת מגמת עלייה מחודשת 7102

 ".למשתכן

 קצב , וכתוצאה, הקבלנים מאטים את הפעילות ,כתוצאה מהחולשה המתמשכת בביקושים

למרות   .(אלף 47-כ) במשק רכי הדיורנמוך משמעותית מצ (אלף 44-44-כ) ההתחלות הבניי

לבדה אינה תספיק להגדיל התוכנית , עלייה בבניית דירות במסגרת התחדשות עירונית

 .היצע הדירות באזורי הביקוש משמעותית את

 מחיר למשתכן"בתמיכת , האצה מסוימת בהתחלות הבניה, להערכתנו, בשנה הבאה צפויה "

 .יחידות דיור אלף 42-41לקצב של 

 החודשים האחרונים ירדו  07-ב, כאשר, חוסר הוודאות בשוק הדיור בא לידי ביטוי גם במחירים

א אנו אף לו, פרמננטית נהים שירידת המחירים היאיננו סבור, עם זאת. 0.0%-מחירי הדירות ב

 .באהה הבשנ ותרשוללים עלייה מתונה במחירי הדי
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 תמונת מצב

 "מחיר למשתכן"על אף העלייה ברכישות במסגרת , היקף העסקאות בשוק ממשיך להיות נמוך

החל  (.1איור ) במספר הדירות החדשות שנמכרו נהמתומסתמנת עלייה ך א, נמשכתההאטה בשוק הדיור אמנם 

, עם זאת .8112לאחר מגמת ירידה שנמשכה מיולי , תזא, ברמה החודשית החלה מגמת עלייה, 8112מחודש מרץ 

, לא מפתיעבאופן  .עודנו נמוך ביחס לשנים קודמותשל דירות חדשות ברמה השנתית קצב המכירות נסייג כי 

מכירת נרשמה ירידה חדה יותר ב (צפון ודרום, מחוזות חיפה) בפריפריה, ועל רקע חוסר הוודאות בשוק הדיור

 (. המרכז ותל אביב, ירושלים)דירות חדשות מאשר באזורי הביקוש 

מתרכזת כולה בפלח השוק של הדירות המסובסדות במסגרת  זו, אשר למגמת העלייה בחודשים האחרונים

דירות )מסך הרכישות ( מרביתם זוגות צעירים)הרוכשים לראשונה  שיעורמתקרב , כתוצאה ."מחיר למשתכן"

, "מחיר למשתכן"לפני תחילת המכירות לזכאים במסגרת , 8112בשנת , לשם השוואה. 21%-ל( חדשות ויד שנייה

המשקיעים על רקע צעדי הממשלה נמשך השפל ברכישות  ,במקביל (.8איור ) 01%-פחות מעמד משקלם על 

אוכלוסיית משפרי הדיור . והירידה בכדאיות לרכוש דירות( נטל המיסוי על המשקיעים תהגדל) להדרתם מהשוק

מיעוט בקרקעות זמינות )מחסור בפרויקטים שמתאימים למשפרי דיור  נוצר( 1: )ממהלכי הממשלהפעמיים  נפגעת

הירידה הממושכת ברכישות ו "מחיר למשתכן"זוגות צעירים להגרלות נוספות של ההמתנה של ( 8), (בשוק החופשי

  .ררכישות משפרי הדיולירידה בהביאו התפתחויות אלו . יד שנייההפחיתו את הביקוש לדירות  המשקיעים

בעיקר בשל עסקאות , תוך גידול מתון, מוסיף להיות נמוך( כולל יד שנייה)סך העסקאות בשוק  ,לנוכח מגמות אלו

   ".מחיר למשתכן"

     ממשיך לעלות מסך העסקאותהזוגות הצעירים חלקם של  – 7איור                           רכישת דירות חדשותמתונה בעלייה  – 0איור      

 

 ".מחיר למשתכן"ו באמצעות מכרזי היקף התחלות הבנייה נותר נמוך למרות ניסיונות הממשלה להגדיל

 להגדלת ההיצע באזורי הביקוש מספיקהאינה לבדה התחדשות עירונית 

 -נמוכה  ברמהקצב התחלות הבנייה מצוי  ,וכתוצאה, בלנים מאטים את הפעילותהק ,כתוצאה מהחולשה בביקושים

שנוטה , כי מדובר בנתון ארעי, עם זאת נציין (.3איור ) 7102במחצית הראשונה של  אלף יחידות דיור 47-כ

עדיין קצב זה  .אלף 44-44-כעל  בפועל ניתן להעריך כי הקצב השנתי עומד, לכן. כלפי מעלה בחדותלהתעדכן 

 .לשנה אלף 28-כ -משקי בית הנגזרים מהגידול השנתי של , משקהדיור בכי נמוך משמעותית מצר

 110-ישנן כ" בקנה"כאשר , (חישוב שנתי)דיור  אלף יחידות 21-לבמחצית הראשונה  עלהמספר הדירות המוגמרות 

ברבעונים הבאים אנו סבורים כי קצב גמר הבנייה , עם זאת. גבוה בהסתכלות היסטורית -אלף דירות בבנייה פעילה 

מחסור התארכות זו נובעת מ(. שנים 8.2-כ)על רקע התארכות משך הבנייה הממוצע לדירה , נמוך יותריהיה 

 .  יה לגובה בישראלבעובדים בענף הבינוי ומשינוי בתמהיל הבני

 '02 'אוג-'ינו, אומדן*
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, (בינוי-ופינוי 32א "כולל תמ) בבניית דירות במסגרת התחדשות עירוניתמחודשת אנו מזהים עלייה כי , יש לציין

לגידול , כפי הנראה, העלייה מיוחסת .8112לאחר מגמת ירידה שאפיינה את הרבעונים האחרונים של 

שיעור ההתחדשות העירונית , התחלות הבנייהשל  הכוללהירידה בהיקף  לאור. בינוי-בפרויקטים מסוג פינוי

 (.0איור )תקד אש 16%-בהשוואה ל, 81%הוא עמד על  8112ובמחצית הראשונה של , לעלות משיךה

, אזורי ביקוש :קרי, הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית כדאיים כלכלית באזורים שערך הקרקע בהם גבוה

הנבנות מהדירות  833-קרוב ל)ביקוש ה ימתרכזים מרביתם באזור, בהתאם. ופחות כדאיים כלכלית בפריפריה

, להתחדשות עירונית יש היבטים חיוביים. (ממוקמות במחוזות תל אביב והמרכזבתחום ההתחדשות העירונית 

היא מעלה את צפיפות : ישנם גם היבטים שליליים, אולם. ותיקות והחייאת מבנים ושכונות, לרבות חידוש תשתיות

מורכבים עירונית התחדשות הפרויקטים של , בכל אופן. האוכלוסייה בשכונות ומגדילה את העומס על הכבישים

 משלב התכנון הראשוני זמן רב חלוףעשוי ל, כךמשום ו ,(יישומהעד ל) רבה מעודף בירוקרטיה ואי וודאות וסובלים

לפי ) ל גבוה לתוספת יחידות דיור חדשותבפרויקטים של התחדשות עירונית קיים פוטנציא. ועד סיום הבנייה

הקשיים בהוצאתם אל  אך ,(8131אלף דירות עד  21פוטנציאל של מעל , התוכנית האסטרטגית לשוק הדיור

להביא להגדלה  ,להערכתנו ,צפויה לאולכן היא , מספיקההתחדשות עירונית לבדה אינה . מתמעטים לאהפועל 

 .מלאי הדירות באזור המרכז ובכל הארץ בכלל משמעותית של

 

      עלייה בבניית דירות במסגרת התחדשות עירונית – 4איור                                     היקף התחלות הבנייה נותר נמוך – 3איור        

 

  המשכנתאותעלייה מתונה בהיקף נטילת 

מערכת ידי -ניתנו על 8112בשנת , כאשר, ילה לירידה בהיקף נטילת משכנתאותהוב למגורים ן"הנדל בשוקההאטה 

-וכ₪ מיליארד  62-כ) 8112-8116התמתנות לעומת השנים  -₪ מיליארד  23-בהיקף של כ כנתאותבנקאות משה

 .(בהתאמה, ₪מיליארד  25

אוגוסט עמד היקף נטילת -כאשר בחודשים ינואר, עלייה מחודשת מסתמנת מגמת 7102החל מסוף , עם זאת

פרויקטים שונים בארץ התקדמות הבנייה של מנתמכת מגמה זו . ₪מיליארד  22-המשכנתאות על קצב שנתי של כ

של הדירות במסגרת  בחלקן ובעיקר עלייה, (בהשפעת העלייה במספר הדירות בבנייה פעילה בתקופות קודמות)

עוברים , 8112ותחילת  8116בחודשים האחרונים אנו רואים את זוכי הפרויקטים הראשונים מסוף ". מחיר למשתכן"

  .לשלב נטילת המשכנתא

 

 קצב שנתי, מחצית ראשונה*
 קצב שנתי, מחצית ראשונה*
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 מבט קדימה

 ...הבחירות בפתח

את  ידחפו להערכתנוהבחירות הקרבות . אלא אם יוקדמו, 8115צפויות להיערך בנובמבר  81-הבחירות לכנסת ה

עדות לכך ראינו בהגרלה ) הגרלות גדולות, קרי, "מחיר למשתכן"יותר את תוכנית  לשווק בצורה אגרסיבית האוצר

 . (האחרונה באוקטובר

מחיר "לעתיד תוכנית  אשרחוסר וודאות בב עשויה להתאפייןתקופה שאחרי הבחירות ההעובדה ש, במקביל

, עשויה דווקא להאיץ את קצב המכירות, תמיכה הממשלתית בנושא הדיורעתיד הובכלל באשר ל, "למשתכן

 .וכפועל יוצא את היקף נטילת המשכנתאות החדשות

        

 "מחיר למשתכן"בתמיכת , אנו צופים גידול בהתחלות הבנייה בשנה הבאה

בשנת נראה  ,להערכתנו. אלף 00-02-הראשונה של השנה על כ במחצית ,כאמור, מדמספר התחלות הבנייה ע

אלף זוגות  22-כעד כה זכו  ."מחיר למשתכן" תוכנית של גידול בהתחלות שמקורן בהבשלת פרויקטים 7102

עובדה שעשויה , דות הדיור התקבל כבר היתר בנייהשליש מיחיאך רק ב, "מחיר למשתכן"במסגרת בהגרלות 

. ד על התאוששות השוקעובדה שתכבי, אנו לא רואים חזרת משקיעים לשוק, מנגד. הבנייהלהאיץ את קצב התחלות 

 42-41יימצא בטווח שבין כך שמספר התחלות הבנייה , נראה בשנה הבאה גידול מסוים ,להערכתנו, לפיכך

  (. מצורכי הדיור ,כאמור, נמוךעדיין )אלף 

 

 הדירות לא יירדו לאורך זמן מחירי 

ואף , ירידת מחירים פרמננטיתאנו לא רואים , עם זאת. 0.0%-החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב 07-ב

לרמה של , 8115אנו צופים שלוש העלאות ריבית במהלך , אמנם. באהה הלא שוללים עליית מחירים מתונה בשנ

, מדובר על העלאת ריבית מתונה מאד, כאמור. זניחהתהא השפעתה על המחירים , להערכתנו, אולם, 1.22%

 ,אף יותרחשובים , ישנם משתנים נוספים, לדעתנו. רמה שליליתהריבית הריאלית בסוף השנה עדיין באת  ותירשת

שכר ה) מפגין עוצמהעבודה השוק  ,בנוסף. צרכיםל נמוך ביחסההתחלות בנייה  קצב, ובראשם, שיפעלו בכיוון הנגדי

על בסיס )ושיעור משקי הבית שמתכננים לקנות דירה , גבוההצרכנים האמון  רמת ,(בשפל היסטורי אבטלההו עולה

 .מצוי ברמה יחסית גבוהה( קר אמון הצרכניםס

 

 

 בנק דיסקונט , הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

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

 nira.shamir@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר: מנהלת המחלקה
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 :מ"בע לישראל דיסקונט בנק מטעם כלליות ואזהרות הערות

של כל לקוח או תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים , 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 ני3לקנות 3הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק

, העשויים להיות חסרים, שנבדקו עצמאיתעל נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי , 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

ות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות הדע. 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, ולנתונים האישיים שלך אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך, ל או בכל דרך או מדיה אחרת"הדוא

הבנק וכל . או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה3עשוי 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, עמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוקאו מי מט3או עובדיו ו 3או בעלי מניותיו ו 3חברה 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 או3ו

ללא קבלת , העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה. שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב לפרסם או לעשות כל, להעתיק, להפיץ

מסחר בניירות , בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות3או חברות הבנות שלו ו3הבנק ו . אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט

, או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו3עסקאות בנייר הערך ו, בין היתר, או לבצע3ועשויים להחזיק ו , ובפעילות בנקאית לסוגיה ביצוע עסקאות בבורסה, 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 . כל יכולתו למונעםכ

בקווי  או הפסקה3או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו3או הוצאה ו3או הפסד ו3לפיכך 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 סביר3התקשורת ו

 

 

 

 

 


