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  , מדור בקרה תפעול ותהליכיםהוכן ע"י אלי אליהו

  

  

  

  

  

  

  

  

מטבע הדברים אפשר שהפרטים  .י החברות הנסקרות בו וכן מאמצעי התקשורת"מסמך זה מבוסס על מידע שדווח לציבור ע
פרטי המידע לא נבדקו ע"י הבנק והוא אינו אחראי למידת דיוקם או  ים או בלתי מעודכניםבמסמך יתבררו כחסרים או בלתי מדויק

 או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של הבנק. ,להפיץ או לפרסם מסמך זה ,לצטט ,לשכפל ,אין להעתיק .נכונותם
ו ובאחריותהכתוב לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ לביצוע פעולה כלשהי וכל הפועל על סמך האמור לעיל עושה זאת על דעתו 

או המתחשבים בנתונים /או ייעוץ כלליים ו/תרשמות כללית בלבד ואינו מהווה הצעה והמידע המופיע במסמך זה נועד לה .בלבד
או חוות /ואין בו משום המלצה ו ,או עסקאות כלשהן/פעולות ו ,או ביצוע השקעות/ובצרכים המיוחדים של הגולש/הקורא לרכישה ו

  .או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הגולש/הקורא/דעת ו
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  תקציר

  לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בתקופה המקבילה  2021מאי  –אפריל מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים

 . 7.2% -) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב2020מאי  –אשתקד ( אפריל 

 לעומת שלושת החודשים  6.3%דירות חדשות לפי הלמ"ס, עליה של  15,550נמכרו  2021מאי -בשלושת החודשים מרץ

 הקודמים . 

 יפו, וירושלים .-יח"ד: אשקלון, תל אביב 500-היישובים בהם נמכרו יותר מ 

   והוא מתקרב לרמות של  2020שיעור עסקאות המשקיעים עולה בהדרגה מאז שירד המס הרכישה למשקיעים בסוף יולי

  .)2015(שנת  טרום העלאת מס הרכישה

  בשוק החופשי. מדובר  4,000 -במסגרת תוכנית "מחיר מופחת" וכ 3,400 -יח"ד בלבד : כ 7,400  -שווקו כ 1-5/21בחודשים

 .2019לעומת היקף השיווק של  50%-, אך משקף ירידה של כ 2020בקצב שיווק שנתי דומה לשנת 

 16,200 -, דירה ראשונה6,700 -, משקיעים11,000 -התפלגות העסקאות לפי סוג הרוכשים: משפרי דיור. 

  2019בהשוואה לחודשים אפריל  10.2%ת, ירידה של דירו 49,990 -, החלה בנייתן של כ 2021מרץ -2020בחודשים אפריל – 

  .2020מרץ 

 49,180-( כ 2020מרץ  -2019בהשוואה לחודשים אפריל  4.4%-דירות, ירידה של כ 47,020 -הסתיימה בנייתן של כ.( 

  ות בסוף מרץ א' דיר 125.8 -בהשוואה לכ 2.7%א' דירות בתהליכי בנייה פעילה , עלייה של  129.1 -נמצאו כ 2021מרץ בסוף

2020. 

  12לעומת  3.9%ירידה של  53,640 - מספר הדירות שהונפקו בהיתרי בניה הוא כ 2021מרץ  -2020בחודשים אפריל 

 החודשים הקודמים

  0.3%. תחזית מדד יולי : 0.1% -עלה ב 2021בחודש יוני מדד המחירים לצרכן 

   0.6%-עלה מדד התשומות ב 2021ביוני 

  בגוף המסמך משרדים, מסחר תעשיה ולוגיסטיקהסקירה מורחבת על ענף  

  

  

  סיכום התקציר

  מגורים

 לדירות ובמחירים בביקוש גידול ואף המשך . 1

 הבניה בגמר הבניה וירידה בהתחלות ירידה . 2

שגורמת למספר משתתפים רב בכל מכרז ומחירי מכרז גבוהים ביחס לתקופת ,י"רמ של הקרקע ירידה בשיווקי . 3

 מקבילות אשתקד.

 תשומות.  מחיריב עליות   . 4

בשוק המגורים.    להמשך מגמת עליות המחיריםצפוי עודף ביקוש על היצע שעלול להוביל  בטווח קצרעל רקע האמור, 

   בתלות במדיניות הממשלתית, הרחבת ההיצע, שעור הריבית ושעור האבטלההמחירים יקבעו  בטווח ארוך

    - שוק המשרדים 

שצורכות את המוצר עשויות ל"חשב מסלול מחדש" ולצמצם את היקף  המצב על רקע הקורונה השתנה כשהחברות

  אף אם יקטן.  רהביקוש לשטחים, אם כי להערכתנו הביקוש יישא

בלטו לטובה מרכזי המסחר המקומיים, על פני הקניונים כשגם בענף זה בשנים הבאות יהיה צורך  -  ענף המסחר

צורך לפנות יותר לצרכנות הפנאי והתרבות ופחות למסחר  לחשב "מסלול מחדש" ועם המעבר למסחר מקוון, יהיה

 .אחוז מהפדיון צפויה להתרחבשל ככל הנראה שיטת תשלום  הקמעונאי הישיר והישן.

 .גדולהתפתח ולצפוי להתחום עם הגידול בהזמנות מרחוק  – לוגיסטיקה
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 סטטיסטיקה):(הלשכה המרכזית   –שינוי במחירי שוק הדירות  .1

  

  
 

  

  

  

  בשיעור נומינלי של  05/2021עד  2008מהנתונים עולה כי מדד מחירי הדירות בבעלות עלה בשנים

  .  102%ובשיעור ריאלי של  128%

 לעומת מחירי העסקאות  2021מאי  –אפריל בחודשים עסקאות שבוצעו ה מחירי מהשוואת

 . 7.2% - ) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב2020מאי  –אפריל שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד ( 

 

  ירי הדירות בבעלות ברמה ארציתהתפתחות ממוצע מח
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  ביקוש לדירות מגורים חדשות ( ע"פ הודעת הלמ"ס) .2

  6.3%של  עליהדירות חדשות לפי הלמ"ס,  15,550נמכרו  2021 מאי-מרץבשלושת החודשים 

  לעומת שלושת החודשים הקודמים .

 יםוירושליפו, -: אשקלון, תל אביביח"ד 500-בהם נמכרו יותר מיישובים ה . 

  

  2021 מאי - מרץדירות, במהלך החודשים  150- היישובים שבהם נמכרו יותר מ                     

  

  

  37,560מספר הדירות שנותרו למכירה עמד על  2021 מאיבסוף  –דירות חדשות שנותרו למכירה 

 .דירות

  דירות ל ה(מספר החודשים שיעברו עד שכ 2021 מאי- מרץמספר חודשי ההיצע בשלושת החודשים

חודשים בממוצע משוקלל, בהנחה שקצב מכירתן בחודשים אלו  9.7שנותרו למכירה יימכרו) הוא 

לפי מודלים סטטיסטיים קיימות הערכות  .2021 מאייהיה זהה לקצב המכירה שנרשם במהלך 

 חודשים מעידים על לחצים לעליות מחירים. 10-לפיהם ירידה של חודשי ההיצע מתחת ל
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  ות בשוק והתפלגות העסקאות בקרב הרוכשים(ע"פ סקירת הכלכלנית הראשית באוצר )מספר העסקא .3

  

 דירה ראשונה6,700 -, משקיעים11,000 - התפלגות העסקאות לפי סוג הרוכשים: משפרי דיור , - 

16,200. 

   2020שיעור עסקאות המשקיעים עולה בהדרגה מאז שירד המס הרכישה למשקיעים בסוף יולי  

  .)2015(שנת  מות של טרום העלאת מס הרכישהוהוא מתקרב לר

  קרקעות ששווקו ע"י רמ"י לבנייה למגורים והוקצו בפועל ע"י רמ"י ליזמים  .4

 - במסגרת תוכנית "מחיר מופחת" וכ 3,400 -יח"ד בלבד : כ 7,400  -שווקו כ 1-5/21בחודשים 

 50%-ירידה של כ , אך משקף 2020בשוק החופשי. מדובר בקצב שיווק שנתי דומה לשנת  4,000

 .2019לעומת היקף השיווק של 

 א' דירות מדי שנה. 45-50היעד אותו הגדירה הממשלה לרמ"י לשיווק קרקעות לבנייה הוא 

 המחסור בשיווקי קרקעות מעצים את הביקושים ותורם לעליית  מחירי הקרקעות.

 התחלות וגמר בניה  למגורים ( ע"פ הודעת הלמ"ס)  .5

  
  נחים שנתייםבמו 1-3/21*נתוני 
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  התחלות בנייה:

  בהשוואה  10.2%דירות, ירידה של  49,990 - , החלה בנייתן של כ 2021מרץ -2020בחודשים אפריל

  .2020מרץ  – 2019לחודשים אפריל 

  אביב, -תל, בהתחלות הבנייה הן: אשקלון   2021מרץ -2020בחודשים אפריל הערים המובילות

 ניה .ירושלים ונתלציון, -ראשון, גן-רמת

  דירות כתוצאה מהריסה של בניין  7,190-החלה בנייתן של כ  2021מרץ  -2020בחודשים אפריל

 .  38/2מהן במסגרת תמ"א  54.7% -קיים והקמה של בניין חדש, כ

 נבנו כתוספת בנייה  2021מרץ  -2020) שהחלה בנייתן בחודשים אפריל 3,370-מהדירות ( כ 6.7% -כ

 ).59.9%(38ממחצית במסגרת תמ"א לבניינים קיימים , יותר 

  בנייה: גמר

 מרץ  -2019בהשוואה לחודשים אפריל  4.4%-דירות, ירידה של כ 47,020 -הסתיימה בנייתן של כ

 ).49,180-( כ 2020

  בנייה פעילה: 

  בהשוואה לכ 2.7%א' דירות בתהליכי בנייה פעילה , עלייה של  129.1 - נמצאו כ 2021מרץ בסוף- 

 .2020בסוף מרץ  א' דירות 125.8

  :בנייה היתרי

   ירידה של  53,640 -מספר הדירות שהונפקו בהיתרי בניה הוא כ 2021מרץ  -2020בחודשים אפריל

 החודשים הקודמים. 12לעומת  3.9%

  היו במחוזות המרכז  2021מרץ  -2020כמחצית מסך הדירות בהיתרים שהונפקו בחודשים אפריל

בהשוואה  8.9%-ובמחוז תל  אביב ירידה של כ 7.5%-של כ ותל אביב. במחוז המרכז חלה עליה

) . עליה במספר הדירות בהיתרים שהונפקו  2020מרץ  -2019החודשים הקודמים ( אפרי  12ל

) 25.8%) לעומת ירידה במחוזות הדרום ( 8.3%)  וחיפה (10%נצפתה במחוזות הצפון(

 ).2.6%וירושלים(

 
  

  רכזית לסטטיסטיקה):מדד המחירים לצרכן (נתוני הלשכה המ .6

  0.1% -עלה ב 2021בחודש יוני מדד המחירים לצרכן  

   וסעיף הפירות והירקות ירד בשיעור מתון מהצפי  0.8%סעיף המזון עלה בשיעור חד מהצפי של

 .2.1%של 

  1.6%בשיעור של מדד המחירים לצרכן מתחילת השנה עלה  

 הסעיפים העיקריים  1.7%של  רבשיעו בשנים עשר החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה

אשר התחבורה והתקשורת, סעיף החינוך והתרבות, סעיף הדיור, וסעיף המזון הם: סעיף  שעלו

למדד הכללי. מנגד, הסעיף היחיד שירד הוא סעיף ההלבשה וההנעלה שמיתן את  1.4%תרמו 

 .0.1%-ב המדד הכללי
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 תן כץ: להלן תחזית השינוי במדד המחירים לצרכן ע"פ יונ 

  

 י. כץ חודש 

0.3%יולי -2021
0.2%אוגוסט-2021

0.1%ספטמבר-2021
1.1%במהלך 12 החודשים הבאים

2.2%במהלך 2021

0.9%במהלך 2022

עליית מדד 

המחירים

  

  

  

  

  

 (נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה): 2021יוני  – ותמחירי תשוממדד  .7

  0.6%-עלה המדד ב 2021ביוני 

 3.7%שיעורהחודשים האחרונים עלה ב 12-וב 3.4%-מתחילת השנה המדד עלה ב. 

  1.1%-עלה המדד ב 2019, בשנת  0.5%-עלה מדד תשומות הבניה למגורים ב 2020בסיכום שנת. 
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  מגמות בשוק הנדל"ן המסחרי בישראל 

יעוץ בע"מ חברת מחקר אמריקאית  EBRC(חלק מהנתונים נלקחו מסקירת שוק הנדל"ן של מחלקת המחקר של 
  עם סניף ישראלי)

  
  

 שוק המשרדים בישראל .8

  

משבר הקורונה גרם לכך שבמרבית אזורי התעסוקה חלה ירידה בדמי השכירות ובתפוסה. יצוין כי  קודם 

 - מהעובדים. עפ"י נתוני הלמ"ס בשיא הסגר בספטמבר 4.4%עבדו מהבית רוב השבוע  2019משבר, בשנת ה

  .27%שיעורם של העובדים מהבית לפחות חלק מהשבוע עלה לכדי  2020אוקטובר 

מדי שנה בשנים האחרונות  -שטחי המשרדים גדלו בשנים האחרונות ועברו את היקף השטחים למסחר

מ"ר, כשמרביתם בגוש דן רבתי. קיימת אבחנה בין אזורי הביקוש (מעגל ראשון): תל  400,000 -מתווספים כ

אביב, רמת גן, גבעתיים והרצליה לבין ערי הלווין(מעגל שני): בני ברק, חולון, פתח תקווה ,רעננה, כפר סבא, 

ירות הייתה באזורי ראשון לציון, נתניה , רחובות, נס ציונה, אור יהודה. עיקר ההשפעה והירידה בדמי השכ

נרשמה יציבות  ןבשיעור התפוסה הממוצע. בערי הלוויי 90%-הביקוש תוך שמירה על יציבות של למעלה מ

  ) וירידה מתונה יותר בדמי השכירות .90% -בשיעור התפוסה הממוצע (שהוא נמוך מ

, כשפינו בפועל אחוז חברות מסוימות, בעיקר מתחום הטכנולוגיה שהיוו עוגן יציב יחסית אף הגדילו לעשות

מסוים משטחי המשרדים טרום המשבר ואף השכירו או ניסו להשכירם בשכירות משנה במחיר מופחת של עד 

  עשרות אחוזים על מנת לצמצם הוצאות בדמי ניהול וארנונה הנלוות לדמי השכירות. 

זאת יש הבחנה  . יחד עם 10%-5%, נרשמו במחירים נמוכים בין 2020החוזים החדשים שנחתמו במהלך 

שנים ומעלה ומשרדים מאיכות בינונית שיפגינו ביצועי חסר אל  10-ברורה בין משרדי פרימיום ישנים של כ

  מול משרדים חדשים.

השנים הקרובות  3-אלף מ"ר ב 360 - הציר המוביל בכניסת שטחים חדשים הינו מנחם בגין בתל אביב עם כ

לפי סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים של לף מ"ר. א 280 -בבני ברק עם כ  BBC-ואחריו מתחם ה

( השוואת סקירת  7.0%שיעור התשואה הממוצע על המשרדים שמר על יציבות של  השמאי הממשלתי 

  .)2020לעומת סקירת  המחצית הראשונה של שנת  2019של שנת  ההמחצית השניי

  

ה מהבית תשולב בעבודה הפיזית במשרד.  להערכתנו בטווח הארוך יחול שינוי למודל היברידי כאשר העבוד

ההשפעה המידית הינה צמצום שטחי משרדים וניהול מערך יעיל של שולחנות ("שיטת השולחן החם") . 

הפגיעה תבלוט באזורים עתירי שטחים חדשים ובהם פ"ת ובני ברק שעלולים להתקשות ולאכלס את 

וורקינג ואינטראקציה בין אנשים ימשיך השטחים הרבים שנבנים בהם כיום. המשרד כמקום מפגש, נט

להתקיים מאחר והאדם הוא חיה חברתית וקיים צורך אמיתי במשרד הפיסי, אף אם היקף השטחים 

  יצומצם.
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 שוק המסחר בישראל .9

  
עקב הקורונה, ספגה פעילות המרכזים המסחריים פגיעה משמעותית, השפעת הסגרים עליהם הייתה 

ויות מסחר הרחוב. יחד עם זאת התפוסה ותמהיל הסוחרים היו יציבים, שכן גדולה בהרבה מזו על חנ

  החברות הציבוריות בתחום העניקו הקלות משמעותיות בדמי השכירות.

הקורונה, הגבלות התנועה והריחוק החברתי, שנגזרו בעקבותיה האיצו את מגמת התרחבות המסחר 

ת פיזית אל מול קניה מקוונת) שעשויים בעתיד המקוון ושינו את תמהיל הצריכה ושינוי הטעמים (חנו

להשפיע על אפיון העסקים ושיעורי התפוסה. הענפים שהראו גידול ניכר במכירות מקוונות היו ענפי המזון 

  וקמעונאיות מוצרי החשמל. 

מגפת הקורונה הדגישה את חשיבות הדיגיטציה, שביחד עם יכולות ניהול מלאי, הקמת מרכזים 

וח מהיר יהוו יתרון אסטרטגי מהותי למגזר הקמעונאי. המכירות המקוונות יתנו יתרון לוגיסטיים ושיל

 20%-15%ניכר לחברות הקמעונאיות שיתמקדו בו, והצפי הוא לצמיחה מקוונת שנתית של  יאסטרטג

  . 2021-2023בשנים 

שיתמרץ מכירת  ראוי לציין כי שיעור רווחיות הערוצים המקוונים נמוך בהשוואה לחנויות הפיזיות, מה

מסה גדולה בכדי לפצות על כך. כמובן שמכירות אלו ינגסו במכירות החנויות הפיזיות מה שייאלץ אותן 
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לצמצם שטחי מסחר בקניונים וללחוץ על  דמי השכירות. העסקים שחוו את המשבר הגדול ביותר עקב 

  ראות ומלונאות. הקורונה היו עסקי ההסעדה, אולמות האירועים והפנאי דוגמת בידור, תיאט

  

משבר הקורונה פגע קשה יותר בחנויות המסחר הקטנות ברחוב שאין להם גב כלכלי ויידרש להם יותר זמן 

וקניה מרחוק  הלחזור לשגרה/למצוא שוכרים. בנוסף המרכזים/הקניונים הגדולים עם הגידול בדיגיטצי

אפיקי הפנאי והבילוי וצמצום החנויות יצטרכו ל"חשב מסלול מחדש, ולשנות את תמהיל החנויות תוך פניה ל

הפיסיות. משבר הקורונה עשוי לתמוך במודל תשלומים לפיו דמי שכירות שייגזרו כאחוז מהפדיון. ככל 

  . הנראה על רקע האמור תסתמן האטה בהתחלות בניה לנדל"ן המסחרי

נכסים צע על שיעור התשואה הממולפי סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים של השמאי הממשלתי, 

לעומת סקירת  2019של שנת  ה( השוואת סקירת המחצית השניי 6.9%שמר על יציבות של  מסחריים

  . )2020המחצית הראשונה של שנת 
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  תעשייה ולוגיסטיקה .10

  
מתחמי הלוגיסטיקה עוברים שינויים בשנים האחרונות, כאשר מגפת הקורונה, העצימה תהליכים של 

) מגמת הרכישות ברשת גדלה בצורה משמעותית כאשר 1שתי מגמות תרמו לכך:  - ביקוש למתחמים אלו

) התפתחות באימוץ הטכנולוגיה 2מעגלי לקוחות נוספים נכנסו לזירת המסחר המקוון על רקע המגפה. 

  שמאפשרת עבודה מהבית.

ל הביקוש לאור ההתפתחויות בתחומי ההפצה, השילוח והרובוטיקה, בעשור הקרוב ככל הנראה צפוי לגדו

בסקטור המרלו"גים שיתבטא בעלייה בהיקף התחלות הבניה. בעבר המשקיעות בתחום היו החברות 

הגדולות, שאיתרו מראש משתמשי קצה, כיום ניכר שינוי לפיו משתמשי הקצה רוכשים קרקע ובונים 

 10-20של לאחר מכן מוכרים את הנכס למשקיע ונשארים כדיירים עם חוזה שכירות ארוך טווח –מרלו"ג 

שנה. קיים ביקוש גבוה לקרקע ללוגיסטיקה באזורים המובילים, שמלווה בשיעורי תפוסה גבוהים. בנוסף, 

  הביקוש הגובר לנכסים אלו הביא לעליה במחירי הקרקעות.

יש לציין כי קבוצות הרכישה זיהו אף הן את הצורך הגובר בשטחי אחסנה ותעשייה קלה, ובשל כך 

  ת בתחום זה אשר נראה אטרקטיבי על רקע ענף המשרדים הרווי. הצטרפו לטרנד ההשקעו

נכסי שיעור התשואה הממוצע על  לפי סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים של השמאי הממשלתי 

 2019של שנת  ה( השוואת סקירת המחצית השניי 6.9%  שמר על יציבות של  תעשיה ולוגיסטיקה

  ).2020לעומת סקירת  המחצית הראשונה של שנת 

  

  


