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 2021ואר רפב – ענף הבנייה ושוק הדיור בישראל
 

 חדשות דירות בעיקר - ת מגוריםוביקוש לדירב עלייה 

 113-בכ דירות מגוריםשל העסקאות  קףהסתכם הי 2020בשנת 
 אלף דירות חדשות(, בדומה לשנה קודמת. 41-אלף )מתוכן כ

)ממוצע  עשור האחרוןביחס לסך העסקאות בשנה זו גבוה 
 חדהזאת למרות הירידה ה ,אלף עסקאות( 106-שנתי של כ

בעיצומו של גל הקורונה  ,מאי-בעסקאות בחודשים אפריל
הללו כוללות גם עסקאות שאינם בתמורה עסקאות ה .הראשון

שלא בתהליך מכירה כגון ירושה כספית )העברת בעלות 
-בניכוי העסקאות הללו הסתכם סך העסקאות בכ .וכדומה(

  אלף.  107

דירות חדשות בשנה זו גבוה משמעותית של היקף העסקאות 
מהממוצע בעשור האחרון, זאת בהמשך למגמת העלייה 

כתוצאה מגידול בעסקאות מכירה של  2017שהחלה כבר בשנת 
מוצגים נתוני עסקאות  1רשים דירות מחיר למשתכן. בת

סך  2020 דצמברבנע,  שנתי רכישה של דירות במצטבר
היקף העסקאות . אלף 113.4-כי עמד על תהעסקאות השנ

אלף  87-של דירות יד שנייה הלך ופחת מרמה של כהשנתי 
היקף העסקאות  ,. מאידך2020ף ואלף בס 73-לכ 2015באמצע 

דירות אלף  23-השנתי של דירות חדשות הלך וגדל מרמה של כ
משקלן של  (.2)תרשים  2020בסוף אלף  41-לכ 2012בסוף 

בממוצע בשנים  25%-הדירות החדשות בסך העסקאות עלה מ
  .2020בשנת  36%-ל 2014-2012

הגידול בביצוע עסקאות של דירות חדשות לצד הירידה 
עסקאות בדירות יד שנייה מבטא ירידה היחסית בביצוע 

בהיצע הדירות החדשות ומשפיע על התנהלותם של משפרי 
 הדיור כפי שיבואר בהמשך.

 בהמתנה משפרי דיור

משפרי הדיור מהווים כשליש מסך העסקאות של דירות, 
לא חל שינוי  2020שנת ב .אלף עסקאות בשנה 38-ומבצעים כ

חל שינוי מהותי  אולםבהיקף העסקאות של משפרי דיור, 
. משפרי דיור נחלקים המכירה של הדירה המקוריתבעיתוי 

רוכשי דירה שכבר מכרו את דירתם  היאלשתי קבוצות, האחת 
הקודמת, השנייה אלו רוכשי דירות בעודם מחזיקים את 

למוכרה. הקבוצה השנייה נחשבת  םבכוונתשדירתם הקודמת 
 18כישה אם עברו למחזיקה בשתי דירות לעניין תשלום מס ר

הייתה  2017חודש ועדיין לא נמכרה הדירה הראשונה. עד שנת 
כאשר משקלם של אלו שמכרו את דירתם  התפלגות די קבועה

 85%-הראשונה לפני רכישת הדירה המשופרת עמד על כ
. החל משנת 15%-ומשקלה של הקבוצה השנייה עמד על כ

 הסתםמן חלה עלייה במשקלה של הקבוצה השנייה,  2018
בעקבות הגידול ברכישת דירות חדשות על ידי רוכשי דירה 
ראשונה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן וירידה יחסית 

חלה עלייה חדה  2020בביקוש לדירות יד שנייה. החל מיוני 
בעקבות הוראת שעה לתקופת  כנראה, (3)תרשים  במשקלם

 18-הקורונה המאריכה את אופק מכירת הדירה מעבר ל
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 ךעל מנת שלא יחשבו כמחזיקים בשתי דירות לצורחודשים 
של מחזיקים  בוהמס רכישה. מהנתונים עולה כי שיעור ג

משפרי מממש את הוראת השעה, דבר התומך בהשערה כי 
 בהתאם, מבחינתם יותר כדאיהדיור מעדיפים להמתין למועד 

ביקושים וצפי לעליות ן המצביעים על לחצי "נתוני שוק הנדלל
  מחירים.

 משקיעים יותר

בוצעה הגדלה של שיעור המס לרוכשי דירה להשקעה,  2015-ב
בביצוע עסקאות משמעותית חלה ירידה  2016משנת ואכן 

משקל המשקיעים עמד על  2019-2016בשנים  .למטרת השקעה
בממוצע,  שנהעסקאות ל אלף 18-מסך העסקאות, כ 17%

 שנהעסקאות ל אלף 26-, כ2015-2012בשנים  23%לעומת 
משקל רוכשי הדירות  2020(. בתחילת 4בממוצע )תרשים 

מסך  13%להשקעה המשיך לרדת וביולי העמיק לכדי 
העסקאות, אולם בעקבות הורדת מס הרכישה על דירה שנייה 

גידול ברכישות של דירות להשקעה, ומשקלן  חלהחל מאוגוסט 
. סך העסקאות דצמבר-בחודשים אוגוסט 21%-עלה ל

בממוצע לחודש,  2,410-ם הללו עמד על כבחודשי השקעהל
רות להשקעה תרמו די, רכישות היולי-בינואר 1,320-לעומת כ

 מחצית השנייה של השנה.ברבות לגידול בהיקף העסקאות 

מחד הורדת מס הרכישה דחקה את רוכשי דירה ראשונה  
גידול ברכישות של דירות להשקעה מגדיל מהשוק, ומאידך ה

מחירי שכר להשפיע על ה, מה שעשוי את היצע הדירות להשכר
 .בעתיד הדירה

 צמצום במלאי הדירות למכירה

הירידה בהיקפי לצד הגידול במספר העסקאות תוצאת 
למכירה. החדשות צמצום מלאי הדירות היא התחלות הבנייה 
מלאי הדירות החדשות העומד למכירה הלך  ע"פ נתוני הלמ"ס

מרמה של , 22%והצטמצם במהלך השנה האחרונה בשיעור של 
בדצמבר. בהתאמה, מספר  38,400-דירות בינואר, לכ 49,200-כ

 "יחודשי ההיצע )מספר חודשי מכירה שיספיק מלאי זה עפ
ממוצע המכירות החודשי בשלושה חודשים אחרונים( של 

בממוצע היצע  יחודש 17.5חת, מרמה של הדירות הללו הלך ופ
זו  אינדיקציה (.5)תרשים  2020בדצמבר  10.1-ל 2019בשנת 

הירידה בהיקפי הבנייה עליה אנו מתריעים  מגמתבטאת את מ
המשך הירידה בהיקפי התחלות במהלך השנה האחרונה. 

וביל לצמצום מתמשך במלאי הדירות החדשות יהבנייה 
 עליית המחירים.  משמעותית ל תרום תרומהעשוי ללמכירה ו

 זינוק בהיקפי המשכנתאות

צד השני של המטבע המבטא את הגידול יוצא הדופן בביקוש ה
 2020לדירות מגורים הוא היקף ביצוע המשכנתאות, בשנת 

זהו שיא  מיליארד ש"ח 78-ב המשכנתא הסתכם סך הלוואות
עלייה  מתרחשת 2017. מאמצע עד כה בהיקף המשכנתאות

, בעקבות 2020מאי -מלבד ירידה באפריל ,רצופה ועקבית
בעשור האחרון גדל היקף  .(6תחילת משבר הקורונה )תרשים 

במדד מחירי  57%לעומת עלייה של  67%-המשכנתאות ב
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הדירות, כלומר מדובר בשיעור גידול ריאלי מעבר לעליית 
כנתאות ואת  שהמהיקפי  מחיר הדירות המבטא את התרחבות

 גידול בשיעור המינוף.ה

אלף הלוואות משכנתא, כאשר  100בוצעו מעל  2020בשנת 
 96זאת לעומת  אלף ש"ח 780גובה המשכנתא הממוצעת הוא 

 705, וגובה משכנתא ממוצעת של 2019בדצמבר  אלף הלוואות
(. יצוין גובה המשכנתא הממוצעת עלה 7אלף ש"ח )תרשים 

 אלף ש"ח. 820 על עמד 2020בדצמבר לאורך כל השנה כך ש
 111-סך הלוואות המשכנתא הסתכם בכ 2015נציין כי בשנת 

אלף,  אך מדובר באירוע חד פעמי שבו יצאה הודעה על העלאת 
שיעור מס רכישה ונוצר חלון הזדמנויות לביצוע עסקאות 
רכישה לפני כניסת עליית המס לתוקף מה שהוביל לגידול חד 

בזמן קצר. בכל אופן בהיקף העסקאות ונטילת המשכנתאות 
 אלף ש"ח.   580-גובה המשכנתא הממוצעת אז עמד על כ

 מחירי שכר הדירהת עליי

למרות הרושם שנוצר בראשית משבר הקורונה כי שוכרי דירה 
רבים )בעיקר רווקים( באזור המרכז מסיימים את חוזי 

מה שיצר תחושה שמחירי שכר  -השכירות ועוברים לפריפריה 
נתוני סקר שכר הדירה רבעוניים שמבצעת הדירה יורדים, 

 8בתרשים  השפעה זו התרחשה בפיגור.הלמ"ס מראים כי 
חדרים.  4מוצגים מחירי שכ"ד של דירה ממוצעת ושל דירה בת 

המשיכה מגמת  2020ברבעונים השני והשלישי של שנת 
אם כי בקצב נמוך יותר מאשר , 2019שהחלה בשנת העלייה 

  בעון הרביעי חלה ירידה., אך ברברבעונים קודמים
, ניתן לראות 9במבט על פני מחוזות, כפי המוצג בתרשים 

גבוה מזה  2020שכר הדירה ברבעון הרביעי של שבכל המחוזות 
ובעיקר במחוזות תל אביב וצפון בהן חלה עלייה  ,2019של שנת 

שיעור העלייה הוא  ירושליםניכרת. יש לשים לב שבמחוז 
שיעור ותל אביב צפון  ותמאידך במחוז(, ו0.6%הנמוך ביותר )

 .(3.4%העלייה הוא הגבוה ביותר )
גם בתקופת משבר מחירי שכר הדירה המשיכו לעלות אכן, 

הקורונה, סביר מאוד שתרמה לכך מגמת צמצום הרכישות של 
כפי שתואר לעיל. אולם  2019-2016דירות להשקעה בשנים 

נרשמה ירידה  ע"פ מדד שכר הדירה, ברבעון האחרון של השנה
 לעומת רבעון שלישי.

   מדדי מחירי דירות ושכר דירה

-בעלה  2020 דצמבר-נובמברלחודשים  מדד מחירי הדירות
 עלובשיעור שנתי בהמשך לעלייה דומה במדד קודם. , 0.9%

)שהיה  בניכוי מדד המחירים לצרכןו, 4% -במחירי הדירות 
בחודשים . 4.6%של  בעלייהמדובר  שלילי בשנה האחרונה(

)לאחר הגל הראשון של משבר הקורונה( עלה מדד  מברדצ-ייונ
 .3.6%זה בשיעור מצטבר של 

 2018בעשור האחרון עלו מחירי הדירות מידי שנה מלבד בשנת 
מצטבר . מדובר בשיעור עלייה 1.6%בה חלה ירידה בשיעור של 

 ריאלית. 50%-ו נומינאלית 58%של 

, זאת 0.4%בשיעור של  2021ינואר בעלה  מדד שכר הדירה
לאחר מבר, ודצ-באוקטובר 0.7%של מצטברת לאחר ירידה 
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 .ברבעונים השני והשלישי של השנה 1.6%עלייה מצטברת של 
מונחים ריאליים וב ,1.2% -בשיעור שנתי עלה מדד זה ב

 (.10 )תרשים 1.6%מדובר על עלייה של 

 2020 מברדצ-נובמברבחודשים  מדד מחירי הדירות המחוזי
וצפון ירושלים  ותבכל המחוזות, בפרט בלטו מחוזעלה 

בשיעור שנתי כמו כן, . , בהתאמה1.7%-ו 1.9%בעלייה של 
וצפון בהן  בפרט במחוזות ירושליםחלה עלייה בכל המחוזות 

, 4.6%, במחוז תל אביב חלה עלייה של 5%-חלה עלייה של כ
חלה , ובמחוז חיפה 3.5%במחוזות מרכז ודרום עלייה של 

 בלבד. 0.5%עלייה של 

 דצמבר-נובמברלחודשים  הדירות החדשות מדד מחירי
. במדד קודם 0.3%%לאחר עלייה של , 0.5%-בעלה , 2020

)ובמונחים ריאליים עלה  3.1% -בשיעור שנתי עלה מדד זה ב
מבוסס על כל  מחירי הדירות החדשותמדד  .(3.7%-ב

כולל עסקאות שבוצעו במסגרת  ,העסקאות של דירות חדשות
  .(34%)במדד האחרון  מסך העסקות בדירות חדשות 38%בשנת האחרונה עמד על מחיר למשתכן, שמשקלן 

 

מצביעים על המשך מגמת עליית  ,והן המדד המחוזיהחדשות מדדי מחירי הדירות, הן הכללי, הן מדד מחירי הדירות 
לצד ההאטה בהיקפי התחלות  לדירות מגורים, זוהי תוצאה של הגידול בביקוש למרות משבר הקורונה. המחירים,

 הבנייה.

 

בהתאם לעדכון עסקאות  נוספות של  תעדכן בשלושת החודשים הבאיםארעיים ועשויים לה םנציין כי המדדים הללו ה
רי ימחור ניכר באמידת ד שבוצע בלמ"ס בשנים האחרונות, חל שיפדחישוב המ תלאור שכלול מתודולוגי אולם, .דירות

 משמעותיים.שיעורי העדכון אינם  על כן ו הדירות

 

 
 

 יהורם אלבז :כתב
 

irad@moch.gov.il ,5847078-02 מנהלת אגף ניתוח כלכלי לתגובות והערות ניתן לפנות לאירה דיאמנדי,

mailto:irad@moch.gov.il
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 אלו שאינם מועסקים  כוללשיעור סך הלא מועסקים אולם,  . לקורונה הקשורות מסיבות מעבודתם הנעדריםשיעור אבטלה של פרטים שאינם מוגדרים כמועסקים, לא כולל עובדים  זהו .1
 אלף איש(, בממוצע. 650-)כ 13.8%על  2020בשנת עמד )חל"ת וכדומה(  לקורונה הקשורות סיבות בגין

 .אומדן המבוסס על נתוני ההשקעות בבנייה למגורים .2

 2016 2017 2018 2019 2020 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 

          נתוני מאקרו

 6.3% 41.5% -29.9% 6.8%- 2.4%- 3.5% 3.4% 3.6% 4.0% שיעור הצמיחה במשק )במונחים שנתיים(

-%0.93 8.5%- 4.1%- 1.6% 1.4% 1.6% 2.0% תמ"ג לנפש )ש"ש במונחים שנתיים(  39.2% 4.5% 

 14.7% 14.7% 14.2% 3.5% 14.3% 3.8% 4.0% 4.2% 4.8% שיעור אבטלה

 10.6% 5.5% 9.3% 1.6%- 7.3% 1.3% 3.6% 2.1% 2.2% שכר ריאלי )ש"ש שנתי(

%0.25 0.1% 0.25% 0.1% 0.1% 0.1% ריבית בנק ישראל )ממוצע תקופתי(  0.1% 0.1% 0.1% 

-%0.2 0.7%- 0.4%- 0.9%- 0.6- 0.5%- 0.5%- ריבית ריאלית טווח קצר )ממוצע תקופתי(  -0.3% -0.3% 

          ענף הבניה

- 7.9%- 1.9% 2.4%- 4.0% 9.1% השקעה גולמית בבנייה למגורים )ש"ש, שנתי( 17. 4% %549.-  77.8% 0.1% 

 212.0 11.7 9.8 14.3 248.0 53.3 53.4 54.9 56.6 התחלות בנייה )אלפי יח"ד, מקורי(

 211.0 9.9 12.8 12.0 247.0 52.0 52.4 49.7 46.5 גמר בנייה )אלפי יח"ד, מקורי(

          החודשים האחרונים( 12-מחירים )ש"ש ב

 -0.7% -0.7% 1.1%- 0.0% -0.7% 0.6% 1.2% 0.4% -0.2% מדד המחירים לצרכן

 0.2% 1.6% 1.7%- 2.3% 0.2% 2.8% 2.2% 2.6% 1.4% (שכ"דשירותי דיור בבעלות הדיירים )חוזי 

 4.0% 2.7% 2.9% 3.5% 4.0% 3.0% -0.8% 2.4% 5.7% מדד מחירי הדירות

 0.6% 0.3% 0.3% 0.7% 0.6% 1.1% 2.0% 1.9% 1.5% בנייה למגוריםמחירי תשומות במדד 




