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החדהנדל"ןבועתשיגידו

בסנדלןעלדיברואחריםשה,

היוםנדלןבדיקתאבלטרואידים,

חושתשלהמחקרמחלקתבסיוע

הביקושהאמיתית:התמונהאתפת

מחיריב-0202.בכ-%34זינקלדירות

מחקרהארץ.בכלכמעטעלוהדירות

לקורונהשנהלציוןידשלמיוחד

המגיפהשלהפגיעהכיבבירורמראה

בלבד,מינוריתהיתההנדל"ןבשוק

התחזיות.לכלבניגוד

לסגרנכנסהישראל0202במרץ

הכלכתאתשטלטלוסגריםהראשון.3

ותהתקהלותמגבלותהמקומית,לה

עסקיםמאותמובטלים,כמיליוןנועה,

בריאותיותהשלכותוכמובןשנסגרו

המגיפה.מהשפעותחלקהםקשות,

משנפגעלאאחדששוקנראהאולם

הנדל"ןהקורונהממגיפתמעותית

הישראלי.

כרגילכמעטהמשיךהנדל"ןשוק

זמניתעצירהלמעטהחולפת,בשנה

בדקיד2שלהניתוחהראשון.בסגר

אתבאתר,למכירההדירותמחיריאת

וההיצעהביקושאתהשכירות,מחירי

המובילותהעריםמיהןוכןלדירות,

האלה.בפרמטרים

פעילותעלמצביעיםהממצאים

ידבאתרהדירותמחפשישלערה

לדירותבביקושזינוקהחולפת,בשנה

מחיריםעליותלכךבהתאםלמכירה,

רבותובעריםהדירותסוגיבכלכמעט

הדיבתחוםגםרבותותמורותבארץ

להשכרה.רות

בלבדקונים
ידבאתרלמכירהלדירותהביקוש

לעומתבכ-0202%34בשנתזינק

דירותחיפשוגולשיםאלף9102.738

785לעומת1202בפברוארבאתר

שרביםכנראה.0202בפברואראלף

משוםמכירה,עסקאותביצעומהם

ב-0202ירדבאתרהדירותשהיצע

דירות.אלףב-98והסתכםב-%3

נרשמהלהשכרההדירותבתחום

בהיצע.והןבביקושהן%4שלירידה

חיתאישאלףכ-847בפברואר1202

לעותלהשכרה,דירותיד2באתרפשו

כמות.0202בפברואראלף187מת

אלף.ל-15אלףמ-45ירדההמודעות

אתגםשכללהעדכניתבבדיקה

עולה1202שלהראשוניםהחודשים

ידבאתרלדירותהכלליהביקושכי

noisivD3:הדמיה וסרוגוהמרמןצמחשלגןברמת EHT EKAL פרויקט
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ראש

סבא
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קרית
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ראש

?שינויהקורונהאחרי?מחירהקורונהלפני?מחיר
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5.0

5.1
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שקל
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פברוארעד0202מיוליב-%52עלה

9102יוליהחודשיםלעומת,1202

אבסותבמספרים.0202פברוארעד

חיפשוגולשיםמיליון245.1לוטיים

מיליון32.1לעומתידבאתרדירות

התקופות.שתיביןבהתאמה

זינקוגדולותלדירותהביקושים

לדירותהביקושביותר.החדבשיעור

התתשתיביןב-%15עלהחדרים

חדרים,%24חדריםקופות,

חדרים,%32חדרים,%13

חדרים5-4לדירותהביקוש.%81

מעוגתביותרהגדולהנתחאתתפס

ו-%66%46שלשיעורהביקושים

בהתאמה.

זינקפנטהאוזלדירותהביקושגם

גותאלףכ221האחרוניםבחודשים

ידכאלובאתרדירותחיפשולשים

אלףכ-69לעומת,1202בפברואר

בספטתאלףכ-0202,08בנובמבר

בשפלבלבדגולשיםאלףו-34מבר

הקורונה.משברבתחילת0202במרץ

פחותנשארפנטהאוזלדירותההיצע

סביבהאחרונה,בשנהיציביותראו

מודעות.003,6

אביבתלערים,לפיבהתפלגות

בהיצעוהןבביקושהןמובילהכמובן

גולתאלףעם66פנטהאוזדירותשל

שהוצעודירותו-005,2שחיפשושים

אלף05לציוןראשוןאחריהלמכירה.

ו-598,אלף24תקווהפתחו-538,

אלף63וחולוןו-979,אלף63חיפה

ו-018.

מנהלתפרידמן,עדיתלדברי

מטרופובחברתוהמכירותהשיווק

לשינויהובילהקורונה"משברליס,

הדירות.רוכשישלהצריכהבדפוסי

הגביבבתיםהממושכתהשהייה

פנימחיהבמרחבהצורךאתרה

בדייותרונעיםגדולנוח,וחיצונימי

לעלייההובילוזההמגורים,רות

פנטהאוזהמינילדירותבביקושים

דירותכללבדרךשהןוהפנטהאוז,

גדולותמרפסותעםומרווחותגדולות

הפרויקטיםבכלזאתרואיםאנויותר.

גבעתייםאביב,בתלמשווקיםשאנו

והרצליה".

הארץברובעליות
למהדירותלמחיריהקשורבכל

עלמצביעהמחקר,2ידבאתרכירה

5-3)הדירותסוגיבכלכמעטעליות

ארבפריסההעריםוברובחדרים),

נרשמהחדריםדירותבמחיריצית.

מחיתעלייתשל0202הראשוןברבעון

שקלמיליוןל-%2.2773.1שלרים

חדריםדירותבמחיריבממוצע.

מטרופוליס:ומכירותשיווקמנהלתפרידמן,עדית
שלהצריכהבדפוסילשינויהובילהקורונה"משבר
הדירות"רוכשי

בחברתומכירותשיווקסמנכ"ליתסדן,יפה
משמעותיתעלייה"חווינו אברהמי:יוסי

אביב"בתלגדולותלדירותבביקוש

פרג'
סיון
צילום:

יח"צ
צילום:

noisivD3:הדמיה מטרופוליסשלאביבתל94המכבייהודהבפרויקטפנטהאוזמיני
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מיתל977.1מזעריתירידהנרשמה

חדריםודירותבממוצע,שקלליון

שקלמיליוןל-752.2ב-%8.1התייקרו

בממוצע.

מחיריבעלייתהמובילותהערים

הרצליההןלמכירהחדריםדירות

,(%3.5)רחובות,(%4.6של(עלייה

ואחת,(%8.4)יםקריית,(%5גןרמת

אביבות"ללוד,אתא,קריתריהן

נרשתמחיריםירידותמנגד,.(%2.4

שבעובארברקבנירמלה,בעריםמו

(-%2.1).

מותחדריםדירותמחיריבעליית

גןרמת,(%4.4)יםבתהעריםבילות

,(%8.3)וירושליםאשדוד,(%3.4)

.(%5.3)והרצליה(%7.3)אשקלון

נתניהבעריםנרשמומחיריםירידות

.(%8.1-)גתוקריית(%9.0-)

בעליותמובילותחדריםבדירות

,(%6.7)גןרמתהעריםהמחירים

,(%7)השרוןהוד,(%3.7)אביבתל

.(%2.3)ונתניה(%3.4)מוצקיןקריית

רעננהבעריםנרשמומחיריםירידות

.(%4.1-)שבעובאר(%8.0-)

משומנכ"ליתיוכלמן,סרוגוסופי

ומשהבונהסרוגו,בחברתתפת

המרמןצמחחברתעםיחדווקת

הפארקעלTEHTTEKALפרויקטאת

לראותשניתן"כפיגן:ברמתהלאומי

עליותנרשמוגןברמת,2ידמנתוני

למכירה.הדירותסוגיבכלמחירים

בזהןגבוהיםמביקושיםנהניתהעיר

קרבזכותוהןשלהההתפתחותכות

להסביריכולוזהאביב,לתלבתה

בתלהגבוהיםהמחיריםהעליות.את

לאטרקטיבית,גןרמתאתהפכואביב

הגובלותהשכונותהקורונהובעקבות

מביקושנהנותהלאומיהפארקעם

במיוחד".גבוה

והמהשיווקסמנכ"ליתסדן,יפה

הבואברהמי,יוסיבחברתכירות

אביב,בתלפרויקטיםמספרנה

דישלהמחיריםלעלייתהתייחסה

בתל"הביקושבעיר:חדריםרות

עלייה,במגמתתמידנמצאאביב

משמעותיתעלייהחווינוהשנהאבל

הביקושיםגדולות.לדירותבביקוש

עיקריים:קהליםמשניהגיעוהללו

עריאואביבתלמתוךדיורמשפרי

מרוחקות,מעריםדיורומשפרידןגוש

לעבורשביקשומירושלים,בעיקר

משפחהלבנילהתקרבכדיאביבלתל

נוספתסיבההעבודה.ולמקוםאחרים

גרמההקורונהששנתהייתהלמעבר

מרווחיםלבתיםלעבורלרצותלרבים

יותר".

גדודירותשלשההיצעציינההיא

בשכונותבעיקרנמצאאביבבתללות

כמוהעיר,שלוהמזרחיותהדרומיות

ועוד.שלוםקרייתאליהו,ידעופר,נווה

בקבוצתעירוניתהתחדשותמנהללוטן,אמיר
מרכזימנועהיאעירונית"התחדשות לוינשטין:

הדירות"מלאילהגדלת דר
מושיק
צילום:

המקרקעין:שמאילשכתיו"רמסילתי,חיים
וגםומשברים,מלחמותשרדהנדל"ן"שוק
אותו"תעצורלאהקורונה קופל

דנה
צילום:

אדריכלים
פייגין
הדמיה:

כנעןקבוצתאשכוללויציראונוקריית
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פיתוחבמגמתנמצאותאלו"שכונות

הנבניםהפרויקטיםברמתהןמואץ,

והןהעירונית,וההתחדשותבשכונות

בתשאביבתלעירייתשלבהשקעה

פוטנציאלקהילתיים.ובשירותיםתיות

הדרובשכונותהנדל"ניההשבחה

הדישמחירימעריכהואניגבוה,מיות

הקרובות".בשניםויעלויוסיפובהןרות

התייקרהדירהשכרגם
בשכרגםלעליותהביאההקורונה

להשכרהשמוצעותבדירותהדירה

שכרבארץ.רבותובעריםידבאתר

ב-%1עלהחדריםדירותשלהדירה

דירותלחודש.בממוצעשקלל-396,3

שקל.ל-176,4ב-%8.1עלוחדרים

ל-577,5ב-%3עלוחדריםדירות

שקל.

הדישכרבעלייתהמובילותהערים

הרצליההןחדריםדירותשלרה

%5.1לוד,%76.1אתאקריית,%3

הדירהבשכרירידות.%4.1ונתניה

,(%48.5-)אביבתלבעריםנרשמו

חיפה(%3-)חדרה,(%4.4-)יםקריית

.(%4.2-)גןורמת(%6.2-)

דירותשלהדירהבשכרבעליות

יםבתהעריםמובילותחדרים

%2.4חריש,%6ירושלים,%98.6

הדיתבשכרירידות.%3ורעננה

,(%7.4-)חיפהבעריםנרשמורה

ביאליקקריית,(%76.4-)אביבתל

גןורמת(%9.3-)גבעתיים,(%4.4-)

(-%6.3).

בדירותהשכירותמחיריבעליית

,%4.8חדרההעריםמובילותחדרים

וראש-%3.6יםבת,%4.6נתניה

נרתהדירהבשכרירידות.%6.5-העין

קריית,(%8.7-)גןרמתבעריםשמו

%6.5-)כרמלטירת,(%3.7-)ביאליק

.(%5.5-)והרצליה

שמוצעותהדירותמתוךנכבדחלק

דיתהןיד2באתרולהשכרהלמכירה

עירוהתחדשותשלמפרויקטיםרות

הבתהתחלותמסךכ%02היווהןנית.

הקרובותובשנים,0202בשנתנייה

ויגדל.יילךהנתחכינראה

התחדשותתחוםמנהללוטן,אמיר

בהקאמרלוינשטין,בקבוצתעירונית

אחדהיאעירונית"התחדשותזה:שר

מלאילהגדלתהמרכזייםהמנועים

ולכןהישראלי,הנדל"ןבשוקהדירות

אתולעודדלהמשיךחייבתהממשלה

ככלתכנוניתודאותלייצרהתחום,

במלבנותלקבלניםלאפשרהאפשר,

בפרילבנותאותםולתמרץהארץרכז

להגבירהמקומיותהרשויותעלפריה.

ולשחררהבנייההיתרימתןקצבאת

בירוקרבשלשנגרמיםהפקקיםאת

מסת83תמ"אתוכניתמכבידה.טיה

עכשיוועד,2202באוקטוברתיימת

חליפית".תוכניתאושרהלאעדיין

יציבשוק
שלהבנייההתחלותנתוניגם

מינוריתפגיעהעלהצביעוהלמ"ס

ב-0202בבנייה.הקורונהשלבלבד

ירידהבנייה,התחלות506,15היו

ירידה,9102לעומתבלבד%5.3של

לכןקודםשצפוממהבהרבהקטנה

בשוק.

מסיחייםהמקרקעיןשמאילדברי

המקרקעין,שמאילשכתיו"רלתי,

מעידיםהלמ"סנתוניוגםיד"נתוני

יציב.הישראליהנדל"ןשוקכמהעד

מבצמלחמות,בעברשרדהשוק

ושארעולמייםמשבריםצבאיים,עים

הקורונהשגםוהוכיחקטסטרופות,

הנדל"ןשוקהחרגתאותו.תעצורלא

המבתחילתעודהקורונהממגבלות

ואפשרהעצמהאתהוכיחהשבר

לפעול".להמשיךלשוק

לאבישראלשהבנייהמדגישמסילתי

פרקלמעטהמשבר,בתקופתעצרה

"המחסוםאפריל.בחודשקצרזמן

הואהנדל"ןלשוקנותרשעדייןהעיקרי

בשנתשהאטהבנייה,היתרימתןקצב

ההיתריםכשכמותיותר.עודהקורונה

היאהמשמעותבשנה,בכ-%8יורדת

עללענותכדיבנייהמספיקתהיהשלא

בטוחמתכוןוזההגובריםהביקושים

לתתרוצההיאאםמחירים.לעליית

בדולעלייההדמוגרפילגידולמענה

לנקוטחייבתהמדינהלדירות,רישה

הבירוקרחסמיאתשישחררוצעדים

מתןקצבאתמשמעותיתולהגבירטיה

הבנייה".היתרי

אברהמייוסישלירושליםבשדרותנגהפרוייקט

ngisedD3
הדמיה:

אל,
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