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 ממוצעת זיוה מחיו
 בחודשים שנמכרה

 1.526 האחוונים:
 לפני שקל. מיליון

 מיליון 1.544 הקווונה:
 מקומות יש שקל.

 דווקא המחירים שבהם
 של מיוחד מדד עלו.
 גיאוקוטוגופיה מנון
התנודתיות את בוחן

!7שאטרסטו איור:

העירוני הדיור בשוק

 משבר של הראשונים הסממנים חד
 שוק ביציבות פגיעה הוא כלכלי .

 דירות מחירי דירות, מכירת הדיור!
H על לוותר שיכול מי שכירות. ושיעורי 
H ההורים, לבית לדוגמה, ולחוור, דירה

בהכנסות. לירידה מחשש ועם, יעבור עד ואת עושה
 יורדים לא עדיין הדירות שמחירי מלמדים הנתונים
 הציפייה למרות ואת ישראל, יישובי ברוב משמעותית

ופ הנמכרות הדירות במספר היא בשוק הפגיעה לכך.
ייר שהמחירים צפי יש קונים, אין כאשר במחירים. חות
 ומדובר עולה, המובטלים שמספר העובדה לאור ואת דו.

 לא ייעצר, ההיצע אם וההכנסות. המקצועות סוגי בכל
עוצמה. באותה לרדת ימשיכו אכן המחירים האם ברור

האחרו בחודשים שנמכרה ממוצעת דירה מחיר
 ערב למחיר בניגוד שקל, מיליון 1.526-לכ הגיע נים

 לדירה שקל מיליון 1.544כ- על שעמד הקורונה, משבר
.1.2%ל־ של ירידה בממוצע,

 עד בחנה גיאוקרטוגרפיה של הכלכלית המחלקה
 היכן הדירות, מחירי את לשמר יישוב כל מצליח כמה

ולמה. המחירים על הקורונה השפיעה
 לבין הדירות במחירי העלייה בין ברור קשר נמצא

 לדירות ביחס נמצא חלש קשר בארץ. היישוב מיקום
 כנראה, ואת, ברור. פחות ההסבר שם ירד, שמחירן

 שזה או יציב, ולא מבולבל עדיין שהשוק העובדה בשל
פרטני. מקומי בהיצע מותנה

 הוא בשנה ואפילו שנה בחצי דירות במחירי שינוי
מע באחוזים לרדת או לעלות יכול ממוצע מחיר נמוך.
 על מלמד היום המצב למעלה. או למטה 2%-1% טים,

מעטים. לא ביישובים גדולים יותר הרבה שינויים
 בחצי שנמכרו הדירות בתמהיל גם תלוי המחיר

 במחיר שהוצעו דירות של ובכמויות האחרונה השנה
למשתכן.
 תושבים, אלף 40מ- יותר עם יישובים פירוט להלן
 ירידה חוו שהם או ,3.2%מ- ביותר המחיר עלה שבהם
 פי ולפחות ,9%כ- עד הדירות במחירי יחסית גבוהה

 1.2% שהיא ארצית, הכלל המחירים ירידת משיעור 2
הקורונה. בתקופת

מהנור חורגים לא במחיר השינויים הדרום ביישובי
וו. בסקירה מפורטים אינם הם ולכן מה,

ואה7החוו עויעווי
 לבין בקורונה התחלואה שיעורי בין קשר נמצא לא

 מחיר עלה שבהם ביישובים הדירות. במחירי השינוי
 3.14ל- 1.15 בין התחלואה שיעורי נעים ממוצעת דירה

 בני כמו חרדיים ביישובים למעט נפש, לאלף חולים
 בבני יותר. גבוה התחלואה שיעור בהם וירושלים, ברק
 הנמכרות הדירות ומחירי נפש, לאלף חולים 10 יש ברק
הקורונה. בתקופת עלו

התח שיעורי מחירים, ירידת חלה בהם ביישובים
 במו־ נפש לאלף חולים 1.26 בין יותר! נמוכים לואה

 למעט כרכור, חנה בפרדס 2.64ל- דיעין-מכבים-רעות
יח גבוה החולים מספר אולם המהירים ירדו בה רמלה
ערבית. אוכלוסייה ריכוז בשל כנראה ,5.18 סית,

n»7u נשיויט
הקורונה? ואחו׳ לפני הדירות מחירי טלו הינן

 קריית אונו, בקריית 9% עד 5.2% של מחיר עליית
ברק. בני גן, רמת השרון, רמת אתא,

 קריית ים, בקריית 5.2%׳עד 3.6% של מחיר עליית
ויבנה. גבעתיים ירושלים, ים, בת מוצקין,

ועכו. באלעד 3% עד 2%כ- של מחיר עליית
המ .1.2%בכ- בישראל ירד שלדירה הממוצע המחיר

 ביישובים הקורונה בתקופת עלה לדירה הממוצע חיר
 המובילים עשרת מתוך יישובים 5 אביב. לתל הצמודים
לחי סמוכים 2 עוד אביב, תל סביב הם מחירים בעליית

ירושלים. העיר וכן מוצקין וקריית אתא קריית - פה
 אונו, בקריית מחירים בעליית מדובר אביב תל סביב

 וגם גבעתיים ים, בת ברק, בני גן, רמת השרון, רמת
אביב. תל את המקיפה השנייה בטבעת - יבנה
 עליית ועכו. אלעד היישובים שני את לציין הראוי מן

מת החרדית האוכלוסייה כי מלמדת באלעד המחירים
 כאשר לחילונים, בדומה לדירות לביקוש בהקשר נהגת

 ובטבעה ברק בני שלהם המרכזית בעיר עלו המהירים
בהמשך. יורחב עכו על אלעד. - אליה הסמוכה

 בעוד עלו, אביב לתל הצמודים ביישובים המחירים
 פי כמעט ,2.4%בכ- המחיר ירד עצמה אביב שבתל
מס הדירות, במחירי ארצית הכלל מהירידה שניים

הז*ווח בנונויוי שינויים
ה?ם המחיר ■ הקורונה לפני המחיר ■
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בממוצע.לדירהלכ־38.2שקלמיליון2.89

זאתלעומתמזערי.בשיעורעלהבחיפההמחיר

בק־עלו:חיפהסביבהראשונהבטבעתהדירותמחירי
ריית

$TS1$בקריית$TS1$
$DN2$בקריית$DN2$,ים.בקרייתוגםאתאבקרייתמוצקין

גבוה,הדירהמחירבהםביישוביםהןעלההמחיר

וירו־גןרמתאונו,קרייתגבעתיים,השרון,רמתכמו

שלים,

$TS1$,וירושלים$TS1$

$DN2$,וירושלים$DN2$יחסית,נמוךהדירהמחירבהםביישוביםוהן

מוצקין.וקרייתאתאקרייתכמושקל,מיליוןסביב

אתאקו"ת

היאתושבים.אלףכ-06מתגורריםאתאבקריית

קרייתשלמזונמוכהחברתית-כלכליתברמהמדורגת

חברתיעשירוןהסמוכות,ביאליקקרייתושלמוצקין

בק־האחרות.הקריותבשתיעשירוןלעומתכלכלי
ריית

$TS1$בקריית$TS1$
$DN2$בקריית$DN2$גבוהיםהדירותמחיריביאליקובקרייתמוצקין

אתא.קרייתשלמאלהיותר

די־כ-448האחרונותהשניםב־3נבנואתאבקריית

רות.

$TS1$.דירות$TS1$

$DN2$.דירות$DN2$הקורו־לפניאתאבקרייתממוצעתדירהמחיר
נה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$בשניםגדלהאתאקרייתשקל.למיליוןקרובהיה

בהגדלהדירותהיצעיחסית.מהירבקצבהאחרונות

בשכונתעיקרייםאזוריםבשני
$TS1$בשכונת$TS1$

$DN2$בשכונת$DN2$ובמ־אלוניםגבעת

רכז

$TS1$ובמרכז$TS1$

$DN2$ובמרכז$DN2$,אחדהעצמאות.רחובלאורךבפרויקטיםהעיר

מספרהואאתאבקרייתהמחיריםלעלייתההסברים

אלונים,גבעתבשכונתגדולותדירותשלעסקאות

בההממוצעיםוהמחיריםהעירמלבמרוחקתשמעט

העירוני.מהממוצעכפוליםכמעט

ותו־המסחרי,בתחוםמאודהתפתחהאתאקריית

כנית

$TS1$ותוכנית$TS1$

$DN2$ותוכנית$DN2$תנאיםמציבההעירשלהמתאר

עוגנים.שלומשיכהצמיחהלהמשך

שיכלולגדול,חוליםביתמתוכנןבעיר

אתיגדילאיכותיים,תעסוקהמקומות

אתוישפרעסקיתמארנונהההכנסות

ההוצאההיישוב.שלהכלכליהמצב

כ-005,7עלהיוםעומדתביישובלנפש

השרוןרמתרעננה,שלמזופחותשקל,
מקרייתביציאהלדוגמה.סבא,וכפר
גדולמסחרימרכזבקרובייפתחאתא

)רה־דיזיין(.

?םקו"ת
קרייתשללזודומהיםבקרייתהדירותמחירירמת

יוקרתי,פחותכיישובמדורגתיםקרייתאבלאתא,
ולכןומודרניחדשגדול,היצעישלים.הקרבהלמרות
מוכןמוגבלותקציבובקריותדירהלקנותשרוצהמי
ממחירהיותרמעטהיםלידיםבקרייתדירהעללשלם

הקורונה.תחילתלפני
ליצורעלולהיםבקרייתהבנייההתחלותהגדלת

דירותתוספתב־%6מדוברהעיר.תקציבעלרבעומס

השירותרמתאתלהפחיתואוליבעיר,הקייםהמצבעל

לנפשההוצאהרמתהיוםלתושבים.מעניקהשהיא

שבהאתא,מקרייתפחותמעטלשנה,שקלכ-003,7

הארוך.בטווחגדולההכנסותתוספתמתוכננתכבר

רפא"ל,חברתשלדודמכוןלידממוקמתיםקריית
הקריותלתושבימשמעותיתעסוקתיעוגןהמהווה
בפרט.יםולקרייתבכלל

?םבת
היארבות.שניםבמשךשפוספסהעירהיאיםבת

לתלצמודמיקומהלמרותלה,המגיעלמעמדזכתהלא

עתידלעירלציון.ראשוןשלהחדשותולשכונותאביב

ויהיהכבדהרכבתתחנתמרהיב,יםחוףלהישמכובד,

עדשיגיעהאדום,הקוהקלה,לרכבתחיבורבקרובלה

שלה.התעשייהאזורלקצה

מיליוןכ-46.1היוםבממוצעיםבבתדירהמחיר
הקורונה.מתחילתשקלאלףכ-001שלעלייהשקל,
להגדילומטרתםבמקום,מתענייניםכבררביםיזמים

עירונית.בהתחדשותהמוצעותהדירותאת

ולכןכ-%07,קטנות,דירותשלגבוהשיעורבעיריש
נמוכים.הדירותמחירייחסיבאופן

אךדירות,כ-003,1שלבנייההתחילה2018מאז

המחיריםבהםהעיר,בדרוםבמגדליםנמצאותרובן

האחרוןבעשורהוותיקים.התושביםעבורמדייקרים
והעירמדי,נמוךלמגוריםהחדשההבנייההיקףלפחות

מתהליכיואףהאוכלוסייהבגידולמקיפאוןסובלת

ויבנה.יעקבבארלציון,לראשוןשליליתהגירה

חדשהובנייהחדשותבדירותמחסורשלהשילוב

לחצייוצרתהוותיקיםהתושביםאתשמדירהויקרה

חדשבמוצרהעיראתומזינהמתונהלעלייהביקוש

הדיור.בשוקויקר

גבעתיים
קטנהעירזוהיתושבים.אלףכ-06חייםבגבעתיים

בנייה.בתנופתשנמצאתאביב,לתלצמודהויוקרתית,

שהם,2018מאזדירותכ-006,1בהנבנו

החו־הדיור.יחידותבמספרגידולכ־%5.6

סן

$TS1$החוסן$TS1$

$DN2$החוסן$DN2$לאאםויירדיילךהעירשלהכלכלי

המתאימיםרבים,תעסוקהשטחיבהייבנו

היוםלנפשההוצאההאוכלוסייה.לגידול

אחרות,לעריםיחסיתנמוכהבגבעתיים

רמתשלמזונמוכהלנפש,שקלכ-009,6

בחיפה.ומהקריותהסמוכהגן

עירמעיןמבוקשת,עירהיאגבעתיים

חזקה,אוכלוסייהעםדן,גושבאזורבוטיק

בלבותרבותתעסוקהלמוקדיוקרבהנעימהעירוניות

הקרובותבשניםלהתפתחצריכההעירהמטרופולין.

וב־עירוניתהתחדשותשלפרויקטיםעםלגובה,בעיקר

נייה

$TS1$ובנייה$TS1$

$DN2$ובנייה$DN2$וצפויהוהסיטי,כורזיןבאזורומגוריםתעסוקהשל

מתונה.אםגםמחירים,עלייתשלבמגמהלהמשיך

?בנה
תדמי־ובשינויבצמיחההנמצאהארץ,במרכזיישוב

תי

$TS1$תדמיתי$TS1$

$DN2$תדמיתי$DN2$,בעשירוןמדורגתיבנהתושבים.אלףכ־05עםניכר
נכנסתלעירבינוני-גבוה.חברתי-כלכלימדדהמציין,7

חופשיים.מקצועותובעלתצעירהאוכלוסייה

שט־ועלסביבתיפיתוחעלדגששםהפיזיהתכנון

חים

$TS1$שטחים$TS1$

$DN2$שטחים$DN2$התו־לתושבים.קרובותציבוריותוגינותפתוחים

צאה:

$TS1$:התוצאה$TS1$

$DN2$:התוצאה$DN2$השיווקלמרותעולים,ביישובהדירותמחירי

למשתכן.במחירשמירנאותבשכונתשהיההמואץ
עי־עומסשיעורדירות,כ־001,2מ־8102נבנוביבנה

רוני

$TS1$עירוני$TS1$

$DN2$עירוני$DN2$יח־גבוההלתושבההוצאהרמתכ-%61.שלגדול

סית,

$TS1$,יחסית$TS1$

$DN2$,יחסית$DN2$7,700רקהיוקרתית.מגבעתייםיותרלנפש,שקל

מכוןיו"רדגני,רינהד"ר

גיאוקרטוגרפיה

התחזיתוהו?
מנבאיםהנדל"ןענףבכיו׳

הבאהבשנההדיורלמחירייקדה

//פינסיאיר
והשיכוןהבינוימשרדמנכ"ל

לצ־מענהלתתמנתעלדיחויללאלפעול"עלינו

רבי

$TS1$לצרבי$TS1$

$DN2$לצרבי$DN2$,דירות,מספיקבישראלשייבנוכךהאוכלוסייה

ענףשלבתפוקהירידהמחירים.עלייתמניעתתוך
עוליםביקושיםמולאלהקורונה,בחודשיהבנייה

אםאלאמחירים,לעלייתהבאותבשניםויגרמוייתכן

שכזו".עלייהלמניעתלפעולהכליםיינתנו

מסילתי//ת"ם
המקרקעיןשמאייו"רלשכת

להגד־נקודתיתחירוםתוכניתעכשיותוכןלא"אם

לת

$TS1$להגדלת$TS1$

$DN2$להגדלת$DN2$,בעייתילמצבנתעוררשנה-שנתייםבעודההיצע

שללעליותלחזוריכוליםאנחנוקטסטרופלי.עד

בשנתחירוםתוכניתשללאמעריךאניבשנה.כ־%01

אחוזים".ב־6-5יעלוהדיורמחירי2021

סווגו//ואול
הארץבוניהקבלניםהתאחדותנשיא

הבנייהשענףההערכהאתמאששים"הנתונים

המש־הקורונה,משברבשלחמורבמיתוןוהתשתית

פיע

$TS1$המשפיע$TS1$

$DN2$המשפיע$DN2$הת־הבנייה.התחלותעלוהןהביקושיםעלהן

חלות

$TS1$התחלות$TS1$

$DN2$התחלות$DN2$כךהקרובות,בשנתייםלקטוןימשיכוהבנייה
בשי־יזנקווהמחיריםבדירות,חמורמחסורשייווצר

עורים

$TS1$בשיעורים$TS1$

$DN2$בשיעורים$DN2$."חדים

קליין//מינה
מגורים:ישראלאפריקהמנכ"ל

מחיריאתלראותנמשיךהבאההאזרחית"בשנה

אשראירועיםנוספוהשנהעלייה.במגמתהדירות

הרכישה,מסהורדתכמוהביקושים,אתהגבירו

אתשהחזירהנמוכה,ריביתבסביבתהמלווה

עידודאולמגורים,לדירותהנדל"ןלשוקהמשקיעים

ביןהמפגשמחו"ל.תושביםשלוחזרהחדשהעלייה

מגמתאתלהחריףצפוימצטמצםלהיצעגוברביקוש

הקרובות".בשניםהדיורבמחיריהעלייה

הקבלניםלשכתנשיאמזרמי//רוני
ובניומזרחיקבוצתובעלי

כללאחרכיומצאנוהמחקרבמחלקת"בדקנו

האחרונות,השנים20במרוצתבמשקשהיהמשבר

אנחנוכעתבמיוחד.גבוההדיורמחיריעלייתנוצרה

כש־כדוגמתוהיהשלאקטלנישילובעםמתמודדים

לון
$TS1$כשלון$TS1$

$DN2$כשלון$DN2$הק־שיווקעצירתהתמ"א,עצירתלמשתכן,מחיר

רקעות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$תדלוקתהיהב-1202התוצאההיתרים.ומתן
אחוזים6-10שלבשיעורמעלהכלפיהמחיריםרמות

בדירותהמחסורשםהארץ,במרכזהביקושבאיזורי

במיוחד".בולט
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מחיריםעלייתברק.בנינמוךוהיצעגסהמחירירושלים.

חיובייםסימניםעכו.היקרותבעריםירידותרעננה.

Vamp;

י.

is?

IK.

Y*__

ליבנהלהעניקהחליטההגבולותועדתשעברבשבוע
מיליון17-18בסךשנתייםארנונהתשלומישלמתנה
שהועברוגלילייםשטחיםעבורהביטחוןממשרדשקל

החדהגידולאתלפחותחלקיתבצורהלממןובכךלה,

הקרובות.בשניםוימשיךשהיה

אבלמודרניים,תעסוקהשטחילפיתוחתוכניותבעיר

תעסוקהשטחישלהפיתוחשנים.מספרייקחהיישום

שלנוספתדחיפהלהלתתעשויהקרובהלציוןבראשון

מחירים.לעלייתלהובילואףביציבותלתמוךביקושים,

ענו
חיוביים.עירונייםסימניםלהראותממשיכהעכו

וזכתההמחיר,עלהבהםהיישוביםלרשימתנכנסההיא

החייםבאיכותהמוביליםהיישוביםעשרתביןלהיות

בעכו.לקרותמתחילשמשהונראההקורונה.בתקופת

הבינונית-נמוכה,החברתית-כלכליתהרמהלמרות

שקל(.)כ-000,9גבוההבתושבהמקומיתההשקעהרמת
לנפש,ירוקשטחהרבהבהוישנמוכה,המגוריםצפיפות
המ־ומטרונית,כבדהרכבתוגםגדולותציבוריותגינות

קשרת

$TS1$המקשרת$TS1$

$DN2$המקשרת$DN2$חיפה.באזורתעסוקהלמקומותאותה

הגבוהיםבציוניםדורגוועכויבנהכילהזכירחשוב

בתקו־לתושביםמציעותשהןהחייםבאיכותביותר
פת

$TS1$בתקופת$TS1$
$DN2$בתקופת$DN2$קירבהמציעות,שהןהירוקהשטחבשלהקורונה
העירייה,מצדלנפשגבוהההוצאהציבוריות,לגינות

שלנמוךואחוזרכבתתחנותנמוכה,מגוריםצפיפות

מרפסת.ללאדירות

יווש7ים
בב-הקורונהבתקופתבממוצענמכרהבעירדירה

מיליון.ל-1.2שקלמיליוןמ-2יותר,שקלאלף100
סו־העירמאוד.נמוךוההיצעגבוהיםהדירותמחירי

בלת

$TS1$סובלת$TS1$

$DN2$סובלת$DN2$כתוצאהרבות,שניםכברשליליהגירהממאזן

מבו־עדייןהיאאבלוחברתיים,דמוגרפייםמתהליכים

קשת

$TS1$מבוקשת$TS1$

$DN2$מבוקשת$DN2$למגורים.מאוד

מתרח־תעסוקהבפיתוחקיפאוןשלשניםלאחר

שים

$TS1$מתרחשים$TS1$

$DN2$מתרחשים$DN2$בתה־ילוושאםבירושלים,מרתקיםתהליכים

ליכים

$TS1$בתהליכים$TS1$

$DN2$בתהליכים$DN2$ההת־בכיווןתפניתלעשותיכוליםקהילתיים

פתחות

$TS1$ההתפתחות$TS1$

$DN2$ההתפתחות$DN2$מחו־וקרייהמשפטקרייתהקמתהעיר.של

זית

$TS1$מחוזית$TS1$

$DN2$מחוזית$DN2$וגםלתעסוקהמשמעותייםפרויקטיםבשילוב(

מתחםמגורים(
$TS1$מתחם$TS1$

$DN2$מתחם$DN2$קנדהצדקשערי
$TS1$קנדה$TS1$

$DN2$קנדה$DN2$,מתחםישראל

ביחדבליליוס
$TS1$ביחד$TS1$

$DN2$ביחד$DN2$העירבשערומתחםאשטרוםעם

אמות
$TS1$אמות$TS1$

$DN2$אמות$DN2$,רם,בגבעתהוג׳יטקמתחםהקמתואלייד

חדשותיזמויותלצדהתחנה,במתחםההייטקמתחם

מייצריםאלהכלותלפיות.שאולגבעתחוצבים,בהר

גבוהבשכרחדשותמשרותאלפילעשרותפוטנציאל

העירוני.מהממוצע

שכוללתלמגורים,חדשהבנייהגםישזאת,לצד

תפוסה97%)להשכרהדיורעםההיצעיםשלגיוון

מגדלים,ובינוי(,שיכוןשלאלנבימתחםבפרויקט
מורדותחדשותמגוריםשכונות

$TS1$מורדות$TS1$

$DN2$מורדות$DN2$נוסףותכנוןארנונה
עירונית.בהתחדשותוגםחדשותבשכונותגם

דירות,7,200נוספו2018משנתבנייה:התחלות

בשנה.דירותל-000,3להגיעיכולבהשהביקושלעיר

טנוס//א7יאס
בסטקבוצתובעליםמנכ"ל

הבאה,בשנההדירותבמחיריעלייהצופה"אני

הקורונה.משברוהשפעותאותותיורגשובמהלכה

נית־לאועדייןההיצעעלעולהלדירותהביקוש

נו

$TS1$ניתנו$TS1$

$DN2$ניתנו$DN2$בשוקלשיווקהקרקעותכמותפתרונות.מספיק
רקהיוששווקוהקרקעותנמוכה,נותרההחופשי
ישי־שמשליךמהלמשתכן,מחירתוכניתבמסגרת

רות

$TS1$ישירות$TS1$

$DN2$ישירות$DN2$הדירותשמחיריהמסקנההדירות.מחיריעל

בכ-%5".לעלותצפויים

//פרידמןארנון
אשטרוםמקבוצתאשדרחברתמנכ"ל

ההיצע,עללעלותהביקושצפויהקרובות"בשנים

לע־לחץיהיהמכךוכתוצאההביקוש,באזוריבעיקר
ליית

$TS1$לעליית$TS1$
$DN2$לעליית$DN2$.יירדהכלכליהמשברבעקבותמנגד,מחירים

שמ־צופהאניבאוכלוסייה.חלקיםשלהקנייהכוח

חירי

$TS1$שמחירי$TS1$

$DN2$שמחירי$DN2$קצבאבלבהדרגה,יעלוהביקושבאזוריהדירות
ל־9102".יחסיתנמוךיהיההמכירות

מיים//בןאבישי
רוטשטייןחברתמנכ"ל

דירהבנייתבתהליךביותרהמשמעותי"המשאב

מתחיל.לאהייצורתהליךקרקעבאיןהקרקע.הוא

שיווקכאשרהדרושה,הכמותאתלבנותניתןלא

מדי־וכשאיןבקיפאוןנמצאהמדינהשלהקרקעות

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$פורקהדיורמטההדיור.במשברלטיפולברורה
כאלהנתוניםעםבוטלה.למשתכןמחירותוכנית

עלייה".ברורהמחיריםכיוון

זיתוני//אבי
זיתוניא.חברתמנכ"ל

הממשלה.5%עדהבאהבשנהיעלוהדיור"מחירי

בנייה,בהתחלותבמחסורנסגרת2020ושנתתקועה

קרקעות.ובשיווקתוכניותבאישורחדהירידהעם
מאסיבית,בצורהקרקעותתפשירהמדינהאםגם

שנים".כיוםלוקחבנייההיתרהוצאתתהליך

אברהמי//יוסי
אברהמייוסיחברתומנכ"לבעלים

הקו־לעלות.ימשיכוהדירותמחירי2021"בשנת
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$והביקושלהפך,הביקושים,אתהורידהלא

מתעלמתהממשלהמההיצע.גבוהלהיותממשיך

והשי־הבינויבמשרדיציבותאיןמהענף,לחלוטין

כון

$TS1$והשיכון$TS1$

$DN2$והשיכון$DN2$הצי־היוםמסדרנעלםבענףהנחוץוהטיפול

בורי".

$TS1$."הציבורי$TS1$

$DN2$."הציבורי$DN2$

הררי//שרוןא7עזרא
אפרידרחברתמנכ"לית

הבנייהבהתחלותבירידההתאפיינה2020"שנת

אתשמגדילמההמדינה,ידיעלהקרקעותושיווק

הקו־משברלמשק.הדרושותהדיורביחידותהחסר
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$בהוצאתולעיכובהבנייהמשךלהתארכותגרם

הדירות,היצעעלמשפיעיםאלהכלבנייה.היתרי

לעלות".צפוייםהדירותמחירילדעתיולכן
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בביקושיםניכרתירידההרצליה.הבנייהבקצבהאצהחיפה.

מחיריםירירת

הקורונה?ואוור׳לפניששכרוהדירותתתיריירדוהיכן

מהממוצעיותרהמחירירדבהםהיישוביםמספר

להםשאיןיישובים,בעיקרומונהיחסיתקטןהארצי

כלכלית־חלשותאוחזקותבעריםמדוברמשותף.מכנה

חברתית

$TS1$כלכליתחברתית$TS1$

$DN2$כלכליתחברתית$DN2$נמוך.אוגבוהשלהןהגידולשקצבוכאלו
חברתית-כלכליתברמהנמצאיםמהיישובים

רעותמכביםמודיעיןציונה,נסהרצליה,רעננה,גבוהה:

כרכור.חנהופרדס

הרצליה,כרכור,חנהפרדס8%מעלמחירירידת
מודיעין2.3%6.6%מחירירידתרעננה.רמלה,
כרמיאל.אביב,תלציונה,נסרעות,מכבים

והרצליהוענוה
ניכרתירידהספגוהשרוןבאזורהיקרותהערים

היוםבממוצעבהרצליההמחיריםרמתבביקושים.

עירבכלשקל.מיליון2.4וברעננהשקלמיליוןכ-6.2

שקל.אלףבכ-052בממוצעהמחירירד
גרמהאלהביישוביםיחסיתהגבוהההמחיריםרמת

שאולימחיריםלירידתולהמתיןהגדרעללשבתלציבור

אוההוריםאצלטובות,בדירותגריםהתושביםתגיע.

מהר.לקנותנדרשיםלאהםולכןבשכירות,

ומנהליםהייטקיסטיםשלגבוהשיעורישאלובערים

הרא־התגובהולכןעבודתם,למקוםהחוששיםבכירים,

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$דירהשיקנהמידירות.קנייתלעצורהיאשלהם

יחסית,קטנהשהיאראשונה,דירהרוכשיבעיקרהם

יורד.הממוצעהמחירולכן

עומסעצמןעללקחוורעננההרצליהכילצייןחשוב

כ-007,1ברעננהנבנו2018-2020בשניםגדול.כלכלי

בהרצליהביישוב.הדירותמסךכ-%7חדשות,דירות

חדשות.דירותכ-000,4תקופהבאותהנבנו

לי־ביחסמאודגבוההאלובעריםתושבעלההוצאה
שובים

$TS1$לישובים$TS1$
$DN2$לישובים$DN2$,וכ-000,11בהרצליהלנפששקל9,800אחרים

ברעננה.שקל

אביבתל
מהממוצעכפולבשיעורהמחיריםירדואביבבתל

דירהמחירהקורונה.תקופתמתחילתכ-%4.2הארצי,

הקורו־לפנישקל.מיליוןכ-28.2אביבבתלממוצעת
נה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$מספרשקל.מיליוןכ-9.2עלעמדהממוצעהמחיר

לכמחצית.ירדבעירשנמכרוהדירות

אתמאודהקטינהאביבבתלהגבוהההמחיריםרמת

זאתבכלשהחליטמיהעסקאות.מספרואתהביקוש

יחסית.נמוךבמחירזאתעשהדירהלרכוש

כמ־בעיר.בנייההתחלותכ-485,8היו2018משנת

חצית

$TS1$כמחצית$TS1$

$DN2$כמחצית$DN2$חדרים,3.5עדקטנות,לדירותהואמהביקוש

מההסברחלקזהוהאחרונות.בשניםגדלזהושיעור

הממוצעת.המחיריםלירידת

בעיקרהתמקדהאביבבתללדירותבביקושהפגיעה

במשקי־גםלפגיעהשהובילהובצעירים,בהייטקיסטים
עים

$TS1$במשקיעים$TS1$
$DN2$במשקיעים$DN2$בהיעדרגדלהדירותמלאירכישה.תוכניותשעצרו

לממשן.נאלצושבעליהןכך,Airbnb^ביקוש
נמוך,1.6%הואאביבתלשלהשנתיהגידולשיעור
ל-%8.1.קרובעלהעומדבישראל,השנתימהגידול

והקריותחיפה
תוש־מיליוןכחצימתגורריםוהקריותחיפהבמרחב

בים,

$TS1$,תושבים$TS1$

$DN2$,תושבים$DN2$שלילית.מהגירהעדייןהסובלתבחיפהכמחציתם
יחידותכ-000,1ל-20159102השניםביןנבנובחיפה

(2014שנת)עדארוכהתקופהלאחרבשנה,בממוצע

נמוךמספרבשנה,דירותמ-000,1פחותבהשנבנו
העיר.לגודלביחסמאוד

בעיר,הבנייהבקצבהאצהנרשמההאחרונותבשנים

נאותכמוחדשותבשכונותבנייהתנופתעםשמתעוררת

גםהיוםביקושיםישעירונית.התחדשותותהליכיפרם

הכרמל.לאזורוגםהעירבדרוםחדשותלשכונות
בדירותבחיפההתמקדההאחרונותבשניםהבנייה

כ-%32שהיווקטנות,בדירותופחותחדריםו-5

לדירותביקושכ-%74עםאביבלתלבהשוואהבלבד,

קטנות.
1.65ביןנעבחיפהחדשהחדריםדירתמחיר

מי־ל-3.1מיליון1.15ביןובקריותשקל,מיליוןל-59.1

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.ביןנעבחיפהחדשהחדריםדירתמחירשקל
שקל.מיליוןל-1.45.1ביןובקריותשקל,מיליוןל-3.2
מחירישבהגלים,בתבשכונתהואבחיפההגידולעיקר

פרויקטיםשלבעסקאותלמ"רשקלאלףכ-02הדירות
עירונית.והתחדשותחדשים

נמרוד//דורון
אדרתרםבקבוצתמשותףמנכ"ל

הסיבהאחוזים.ב-4-2יעלוב-1202הנדל"ן"מחירי

שווקולאהבנייה.בהתחלותירידההיאלכךהעיקרית

לאוגםמכרזיםמספיקיצאולאקרקעות,מספיק

עכשיואםוגםמדי,גדולשנוצרהפערתקציב.אושר

נמוךיהיהההיצעעדיין2021בשנתלתיקונו,יפעלו

מהביקוש".משמעותית

אנורקצ׳י//יעקב
אאורהובעליםמנכ"ל

כלפילטפסימשיכוהדירותשמחירימעריך"אני

קשהלבעיהעדיםאנחנו.2021בשנתבכ-%5מעלה
הפתרוןהביקוש.באזוריבעיקרבקרקעות,מחסורשל
העי־ההתחדשותהאצתהואההיצעלהגדלתהיחיד

רונית".

$TS1$."העירונית$TS1$

$DN2$."העירונית$DN2$

אמיעזוא//נסים
דוניץאחיםחברתמנכ"ל

שהמחיריםהקורונהבתחילתחשבמישהו"אם

בטווחהתבדה.הואמהרשדיהרילרדת,עשויים

בקורו־שהטיפולככלבמחירים.יציבותתהיההקצר
נה

$TS1$בקורונה$TS1$
$DN2$בקורונה$DN2$לח־ונוכלהקרובההשנהבמהלךלטובהיתפתח
זור

$TS1$לחזור$TS1$
$DN2$לחזור$DN2$,הדירות.במחיריעלייהלראותנתחיללשגרה

במהלךל-5%%01ביןשלבעלייהמדוברלהערכתי
השנה".

כנעןקבוצתיו"רהנדלר//איל
במ־קיפאוןלראותעשוייםאנוהקרובים"בחודשים

חירים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$השפ־בשלהמכירות,בקצבמשמעותיתוירידה

עת

$TS1$השפעת$TS1$

$DN2$השפעת$DN2$.יח־המשקחודשיםכמהשבתוךצופיםאנוהמגפה

זור

$TS1$יחזור$TS1$

$DN2$יחזור$DN2$העסקיתהפעילותעםיחדערה.לפעילותלאטלאט
להובילעשויהדברהגדר.עלשישבוהקוניםגםיחזרו

צעיריםוזוגותמשפחותאלפיולעודמחירים,לעליית

דירה".לרכושכיצדלהםיהיהשלא

לו,//איתןמיל.תא"ל
אגםאילההנדל"ןיזמותחברתבעלי

נראהלשוק,יחזורוההיצעישתחרר"כשהקפיץ

הב־אתמגביררקהקורונהמשברבמחיר.קפיצה

עייתיות

$TS1$הבעייתיות$TS1$

$DN2$הבעייתיות$DN2$מפוכחתהסתכלותבישראל.הדיורבשוק

הדיורמחיריוהארוךהבינונישבטווחכךעלמצביעה

נוכלהבאשבעשורלכךמייחלאנילעלות.צפויים

הצעדיםאתשעשינוולדעתבעינייםלילדינולהביט

גג".קורתלעצמםלהרשותשיוכלוכדיהנכונים,

שבת//מורדי
לשעבר(פרוייקטים)מנרבICRמנכ"ל

ב-1202.הדיורבמחירי5%עדשלעלייהצופה"אני

התע־ישנההמכירות,במשרדיערהפעילותחוויםאנו

ניינות

$TS1$התעניינות$TS1$

$DN2$התעניינות$DN2$חדרים.דירותעלבדגשדירותברכישתגדולה

מבי־תהנהאביבלתלהקרובהשהפריפריהחושבאני

קושים

$TS1$מביקושים$TS1$

$DN2$מביקושים$DN2$,המ־אביבבתלונתניה.הרצליהכדוגמתערים

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$שרובמשוםיירדו,טיפהואולייציבים,יישארו

מהקורונה".ישירבאופןנפגעוהדירותשוכרי

עמוד 5


