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עדי כהן

למ חודשים  עשרה  ־במלאת 
למ הנדל"ן  שוק  הקורונה,  ־שבר 

גורים עדיין מגלה חסינות יחסית 
שהעדפות  נראה  אך   — לנגיף 
הדיור של הישראלים הושפעו לא 

שה ומהשינויים  מהמגפה  ־מעט 
תחוללו בעקבותיה. ניתוח כלכלי 
שביצעה קבוצת גיאוקרטוגרפיה, 
בקרב  דגני,  רינה  ד"ר  בראשות 
מצא  בישראל,  בית  משקי  אלף 
הביקוש  האחרונים  בחודשים  כי 
ובירושלים  אביב  בתל  למגורים 
מהציבור  חלק  ובנוסף   — נחתך 
מגוריו  מקום  את  לשנות  בחר 

בעקבות המגפה.
ממשקי  כ–6%  הנתונים,  לפי 
את  לשנות  בחרו  בישראל  הבית 
העידו  וכ–18%   — מגוריהם  מקום 

שיחפ החדרים  במספר  שינוי  רעל 
שו בדירתם הבאה. לפי ההערכות, 

רנתונים אלה נובעים מהשינוי בד
פוסי העבודה והמגורים שנכפו על 
הציבור — בין השאר ביחס לעבודה 
של  אחר  בניצול  ולצורך  מהבית 

חללי המגורים.
שינוי  לצד  מגיע  זה  שינוי 
ברר שנים   12 לאחר  גיאוגרפי: 
וירושלים  אביב  תל  שבהן  ציפות 

המבוק הערים  ברשימת  רהובילו 
שנבחנו  נתונים   — בישראל  שות 

האח בשנים  רבגיאוקרטוגרפיה 
האח שבחודשים  הרי   — ררונות 

למגורים  שהביקוש  נראה  רונים 
למר  .30% ב הצטמק  אביב  –בתל 
להיום  נכון  המחקר,  לפי  עשה, 
הדירות  מרוכשי  כ–7%–8%  רק 
בישראל בוחרים לקנות את נכסם 
של  שיעור  לעומת   — אביב  בתל 
10% ב–2018. זהו, לפי דגני, תוצר 
מובהק של התייקרות מחירי הדיור 
האלטרנטיבות  והתחזקות  בעיר, 
בדומה  לה.  הנושקים  ביישובים 
ביר הבית  ממשקי   7% כ רק  –לכך, 
בג דירה  לרכוש  מחפשים  רשראל 

בולות ירושלים.
בי נרשם  המחקר  לפי  רעוד 

תקווה,  בפתח  לדירות  דומה  קוש 
לכ–6%–7%  המגיע  וחיפה,  חולון 
משמרת  אשדוד  הבית;  ממשקי 
ביקוש קשיח בשטחה, בשיעור של 
לציון,  ראשון  ורחובות,   ;7%–5%

באר שבע, אש הרצליה,  גן,  ררמת 
דוד, בת ים ונתניה — מושכות כל 

אחת כ–4%–5% מהביקוש.
רלפי הנתונים, חרף המגפה המ

רוכשי  מציבור  כ–85%  תמשכת, 
הדירות מעידים כי ימשיכו לחפש 
דירה בחודשים הקרובים כמתוכנן, 
15% מצביעים על כוונה לדר  ורק

חות את רכישת הדירה — עד יעבור 
הדירות,  רוכשי  אותם  מבין  זעם. 
מתוכם  כ–45%  כי  המחקר  מצביע 
רוכשי דירה ראשונה; כ–25% בלבד 

רממשקי הבית מתכוונים לרכוש די
רה לטובת שיפור מגוריהם; כ–16% 
וכ–14%  השקעה  למטרת  קונים 

כדירה נוספת, עבור הילדים.
מרבית  כי  נמצא  המחקר,  לפי 
עם  בהלימה  עומדים  הנתונים 

הישרא של  הרכישות  רהתפלגות 
שהשתקפו  כפי  המשבר,  ערב  לים 

לס המרכזית  הלשכה  רמנתוני 
מל זאת,  )הלמ"ס(.  רטטיסטיקה 

שלפי  הדיור,  משפרי  שיעור  בד 
משמעותית  ירידה  מגלם  המחקר 
מסך  מ–37%   — הקורונה  בעקבות 
המגפה  טרום  שנרשמו  העסקות 
שמשר הדיור  כוונות  לפי   ,25% –ל

קף המחקר.
"הנתונים מצביעים על יציבות 

שמפגין השוק, ואולם זוהי יציבות 
15% מהציר  יחסית, שכן בכל זאת
בור מצביע על כוונותיו לראות מה 

רכי עם  ולהמתין מעט  יום  ריוליד 
בשיחה  דגני  אומרת  הדירה",  שת 
מאמינה  "אני   .TheMarker עם 
שהעלייה הגדולה שראינו בביקוש 

רברבעון האחרון היא בין השאר תו
צר של העצירה או ההאטה שראינו 
של  חזרה  לצד  האחרונה,  בשנה 

המשקיעים לשוק".

התקציב הממוצע של 
הרוכשים לא נפגע

מעיד  המחירים  מבחינת  גם 
האבטלה  אחוזי  חרף  כי  המחקר 
הגבוהים, חוסר הוודאות וההאטה 
האחרונים  בחודשים  המשק  של 
רוכש  של  הממוצע  התקציב   —

ועו נפגע,  לא  הישראלי  רהדירה 
לפי  שקל.  מיליון  כ–1.4  על  מד 

השני  מהרבעון  הלמ"ס  נתוני 
כ–4%  של  פער  עולה   ,2020 של 

בי ממוצעת  דירה  ממחיר  רבלבד 
כ–1.5  על  העומד  כיום,  שראל 
מיליון שקל — לתקציב הממוצע 

של הציבור הישראלי.
זוגות  בתוך כך, לפי הנתונים, 
צעירים מעידים על נכונות לקנות 
דירה בכ–1.37 מיליון שקל, ואילו 
 —  54–35 בני   — משפחות  בעלי 
יחפשו דירות בתקציב ממוצע של 
כ–1.6 מיליון שקל. גם בין הציבור 

בה פערים  נרשמו  לדתי  רהחילוני 
כאשר   — כ–30%  של   — זה  קשר 
לפי המחקר התקציב הממוצע שבו 
חילונים מחפשים לקנות דירה הוא 
כ–1.6 מיליון שקל, לעומת כ–1.24 
מיליון שקל בציבור הדתי והחרדי.

אפשרויות  מבין  כן,  כמו 
המחקר  מצביע  השונות,  הדיור 
לאותת  ממשיכים  הישראלים  כי 

רעל העדפה מובהקת לדירות אר
כ–40%  הגורפות   — חדרים  בעה 
הרוכשים.  קהל  בקרב  מהביקוש 
נרשמת  המגפה  ברקע  ואולם, 
הביקוש  בשיעור  חדה  עלייה 
לדירות שלושה חדרים — המגיע 
לכ–27% בכלל הארץ, ומטפס אף 

באזור המרכז. לכ–35% 

בביקוש  "העלייה  דגני,  לפי 
לדירות אלה נובעת משתי סיבות 
עיקריות: מצד אחד — יוקר המחייה 
והתייקרות מחירי הדיור, שמחזירים 
אותנו לאחור, ומעלים את העניין 
בדירות  צעירים  זוגות  שמגלים 

יותר. מנגד, התחז וזולות  רקטנות 
קות הביקוש לדירות שלושה חדרים 
נובעת גם מעושר כלכלי של פלחי 
אוכלוסייה מסוימים — שם ההורים 

רנותנים לילדיהם בסיס כלכלי לדי
ררות קטנות שישמשו אותם בשנו

תיהם הצעירות, בין האוניברסיטה 
לחתונה, כתחליף לשכירות". 

היצע הדירות הקטנות 
נמוך מהביקוש

לעומת הביקוש הגובר לדירות 
קטנות יותר, בנות שלושה חדרים 
בשוק  אלה  דירות  של  ההיצע   —
משתרך מאחור. בענף מזהירים כי 
הרשויות  של  הירתמות  בהיעדר 
להגדלת היצע הדירות הקטנות בהן 

— עליות המחירים יהיו מובטחות.
השיווק  סמנכ"ל  גורביץ,  גיל 
של חברת אזורים, טוען כי "היצע 

רהדירות הקטנות בנות שלושה חד
רים באזור המרכז אינו פוגש לצערי 

ראת הביקושים. בפועל, מגוון הקה

לים אשר מחפשים מוצר זה נמצא 
במגמת עלייה באזור המרכז, והוא 

רכולל את הלקוחות הקלאסיים לדי
ררות אלה — הזוגות הצעירים האמי

דים, לצד מצמצמי הדיור שחוזרים 
רלמרכזי הערים במעגל השני, אח

מבית  ויצאו  גדלו  שילדיהם  רי 
ההורים. אליהם יש להוסיף, לאור 
המשפחתי  התא  בהרכב  השינויים 
בשנים האחרונות, גם משפחות חדר
הוריות, פרודים ופרודות ובחודשים 
האחרונים — כתוצאה מהפחתת מס 
הרכישה והריבית הנמוכה במשק — 

גם את המשקיעים".
לביקוש  גורביץ'  מתייחס  עוד 
המכירות  במשרדי  פוגש  שהוא 
של  החדש  המגורים  פרויקט  של 
גן  ברמת  עלית  בצומת  החברה 
דיור,  יחידות   355 מתוך  שבו   —
"להתפשטות  קטנות.  דירות   239

בע חלק  גם  יש  הקורונה  רמגפת 
ואנחנו  זה,  למוצר  הביקוש  ליית 
את  המכירות  במשרדי  מרגישים 
עדיין  אם  הנסקרים:  שציינו  מה 
הכלכלי  המצב  לגבי  ודאות  אין 
 — מחיר  מעליות  חשש  קיים  אבל 

הדי רכישת  את  לדחות  רבמקום 
קטנה  דירה  לרכוש  מחליטים  רה, 
הקרוב  שבעתיד  צופה  אני  יותר. 
נראה את הביקושים לדירות מסוג 
זה ממשיכים לעלות, ומקווה שגם 
את  יתנו  והמתכננים  הרשויות 
התחלות  ונראה   — כך  על  דעתם 
על  בהתאם,  אלה  לדירות  בנייה 
לא  שלהן  המחיר  שעליית  מנת 

תהיה גבוהה ותלולה מדי".

יוצאים מתל אביב: כך השתנו העדפות 
הדיור של הישראלים בתקופת הקורונה

ניתוח כלכלי שביצעה קבוצת גיאוקרטוגרפיה מצא כי בחודשים האחרונים הביקוש למגורים בתל אביב ובירושלים נחתך  חרף המגפה, כ–85% 
מציבור רוכשי הדירות מעידים כי ימשיכו לחפש דירה בחודשים הקרובים כמתוכנן, ורק 15% מצביעים על כוונה לדחות את רכישת הדירה

לפי המחקר, רק 7%–8% מהרוכשים 
בוחרים לקנות את נכסם בתל אביב — 

לעומת 10% ב–2018. זה, לפי ד"ר רינה 
דגני, תוצר של התייקרות המחירים בעיר 

כמה הישראלים מוכנים לשלם?
 תקציב ממוצע לחיפוש דירה, בחלוקה על פי אוכלוסייה, 

במיליוני שקלים

מקור: גיאוקרטוגרפיה *גילים 54-35

ציבור דתי/חרדי

זוגות צעירים

ממוצע ארצי 

ציבור חילוני

משפחות*

1.24

1.37

1.4

1.6

1.6

למרות משבר הקורונה

מהציבור מעידים כי ימשיכו 
 לחפש דירה בחודשים 

הקרובים כמתוכנן

85%

 מעידים שידחו את הרכישה 
עד סיום המגפה

15%

לשיפור דיור

כ– 25%

להשקעה

כ– 16%

לדירה ראשונה

כ– 45%

לאחד הילדים

כ– 14%

הישראלים לא מוותרים על רכישת דירה

מטרות הרכישה

תל אביב, בשבוע שעבר. הביקוש לדירה בעיר צנח ב–30% צילום: תומר אפלבאום
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