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 שוק הנדל"ן למגורים בישראל  .1

 התפתחות שוק הנדל"ן למגורים בישראל   . א 

 התרשים הבא מציג את התפתחות שוק הנדל"ן למגורים בישראל לאורך ציר הזמן:  .1

 התפתחות שוק הנדל"ן למגורים בישראל לאורך ציר הזמן: 1תרשים מספר 

 

דיור, חלו תנודות בביקוש  2016ועד שנת    2012משנת   .2 טווח של    ליחידות  קצרות  בגלל השפעות  בישראל, בעיקר 

 ; / הכבדת מס רכישה 2014" בשנת 0מע"מ "החלטות פוליטיות כמו 

מ .3 ש"ה  2016שנת  החל  הדיור  מחירי  בעליית  יותר  מתונה  ממשלתיבשל  תקזזה"  עלייה  סבסוד  "מחיר   תכניות 

 ; / "מחיר מטרה"  למשתכן"

)"לפני הקורונה"( ירידה של   03.2020-וביחס ל   4%-ירידה של כ  2016ירידת מחיר עקב "קורונה": ביחס לשנת    -היום   .4

   1;6%-כ

 מאזני ביקוש והיצע לדיור ולדירות בישראל  .ב

 ביקוש לדיור  .1

 הסתיימה כמו גם תוספת משקי בית נמצאים במגמת עלייה; מספר יחידות הדיור שבנייתן  (א 

אלף משקי בית נדרשו   104-משמע כ  -אלף    104-הפער המצטבר בעשור האחרון הסתכם בכ  2019בשנת   (ב

 לפתרונות דיור לסוגיו )רכישת דירה, שכירות, מגורים אצל הורים ועוד(;

בנייה של יחידות הדיור כמוצג בתרשים שלהלן  קיים פער הולך וגובר בין תוספת משקי הבית בישראל לבין גמר   (ג

 כשנת בסיס(:  2009)בהינתן שנת 
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 2)אלפים(בישראל ביחס לגמר בנייה יחידות הדיור  )אלפים(תוספת משקי בית : 2תרשים מספר 

 3ביקוש ליחידות דיור .2

למכירה  (א  שלא  חדשות  ודירות  שנמכרו  חדשות  דירות  מבוקשות:  דיור  יחידות  מספר  מציג  שלהלן  התרשים 

לסטטיסטיקה    5-שבנייתן החלה ב המרכזית  )לפי הגדרתה של הלשכה  "דירות חדשות -השנים האחרונות 

  ות רכישה, הדירות נבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצשלא למכירה שבנייתם החלה.  

 ד"(:השכרה, אומדן לבנייה בלתי חוקית ועול

 )אלף( השנים האחרונות  5- מספר יחידות דיור מבוקשות ב: 3תרשים מספר 

 

2    " לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  דיור מקור:  ליחידות  בנייה  "גמר   + שונות  שנים  אוכלוסייה",  וקבוצת  בית  משק  גודל  לפי  בית    ", משקי 
 2018-2019שנים שונות. הערה: קיימת "קפיצה" שאינה סבירה במספר משקי בית בישראל בשנים       

3      " לסטטיסטיקה,  מרכזית  לשכה  מטרהמקור:  לפי  חדשות,  דירות  של  מבוקשת  לצורך כמות  עוגלו  המספרים  הערה:  שונות.  שנים   ,"   
 נוחות הצגתם       
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אלף יחידות דיור   28-אלף )במעוגל(. מתוכם, כ  47השנים האחרונות ממוצע יחידות דיור מבוקשות =    5-ב (ב

 לא למכירה; אלף יחידות דיור חדשות ש 18-( ו60%-חדשות שנמכרו )כ

 שוק נדל"ן למגורים בתל אביב  .2

 ביקוש לדירות חדשות  . א 

 4;2016ביחס לשנת  12%-, ירידה של כ1,321=  2019מספר דירות חדשות שנמכרו בתל אביב בשנת  .1

 הלוח שלהלן מציג את מספר הדירות שנמכרו בתל אביב ובהשוואה לערים גדולות אחרות:  .2

 2019-2016אביב בהשוואה לערים גדולות אחרות בין השנים  מספר הדירות שנמכרו בתל : 1לוח מספר 

 היצע דירות  .ב

 גמר בנייה של יחידות דיור   .1

 5גמר בנייה של סך יחידות הדיור מוצגים בתרשים שלהלן:  (א 

 גמר בנייה יחידות דיור בתל אביב : 4תרשים מספר 

 

4  " לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  מבוקשותמקור:  דיור  יחידות  הדיור  2020",  מספר  יחידות  כסכום  נעשה  הביקוש  והגדרת  חישוב   . 
 משפחתיים-שנמכרו + יחידות הדיור שבנייתן החלה ושאינן למכירה ואינו כולל "ביקוש חבוי" מצד משקי בית דו    

 ", שנים שונותשנתוני בינוימקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, "   5

2019 2018 2017 2016  עיר
1,5351,1161,0241,259 ירושלים

1,5031,1861,1531,321 תל אביב-יפו
1,1571,057683812 נתניה

1,082755859559 פתח תקווה
8298373501,278 באר שבע
6021,1271,149969 ראשון לציון

7971,088886553 חיפה
618372508575 אשדוד

1,015942827916 ממוצע ערים גדולות
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 בממוצע מדי שנה;  אלפי יחידות דיור 3-השנים האחרונות בתל אביב כ 5-גמר בנייה ב (ב

 מכירה  מחירי  .ג

התרשים שלהלן מציג את מחיר המכירה הממוצע לדירה בתל אביב בחתך למספר חדרים בשנים נבחרות וטרום  .1

 קורונה:

 )מיליון ₪( נבחרותחדרים בשנים מחיר מכירה ממוצע לדירה בתל אביב לפי מספר : 5תרשים מספר 
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 ובסביבתה דמי שכירות חודשיים בתל אביב   .3

 6שכונות של תל אביב, רמת גן וגבעתיים; ב למ"ר מבוקשיםדמי שכירות חודשיים המפות שלהלן מציגות את   . א 

ב .ב אביב  בתל  נמוכים  הקורונה  בתקופת  מבוקשים  חודשיים  שכירות  דמי  החברה,  שכירות    10%-20%-להערכת  מדמי 

 "רגילים", בעיקר בשל הגורמים הבאים: 

 משקי הבית = חוסר יכולתם לעמוד בתשלומי שכר דירה; ירידה ברמת ההכנסות של  .1

 שהומרו לדירות להשכרה לטווח ארוך = גידול משמעותי בהיצע של דירות להשכרה בעיר; Airbnbדירות  .2

 סטודנטים חוזרים לבית הורים; -לימודי זום באוניברסיטאות  .3

 הצעירים חוזרים לבית הורים; סגירת מסחר, פעילויות בילוי ופנאי ומקומות תעסוקה "סטודנטיאליים" = .4

₪ למ"ר. קיימת כלכלת מיקום ברורה בין מזרח לבין    ₪85 למ"ר, בשכונת נחלת יצחק =   92ממוצע משוקלל =    - בתל אביב   .ג

 ₪ למ"ר בלבד;  67, דמי שכירות חודשיים מבוקשים = מערב. בשכונת בצרון
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 "ר()₪ למ: דמי שכירות חודשיים מבוקשים בשכונות בתל אביב 1מספר מפה 

 

 וידע נוסף חוזה פני עתיד אצל החברה... "היום שלנו הוא המחר שלכם"  םמיידעי


