
 

       

  

                  

  אלף דירות  141-כ חסרו 2018בסוף מחסור בדירות בישראל: ה

   ובשלוש השים הבאות יהיה רק יותר גרוע

  

  אלף דירות. 141- חסרו בישראל כ 2018בסוף 

 אלף דירות. 185- יחסרו כ 2021- ב 

 חודשי  146- כ – 2018- חודשי שכר ממוצע. ב 101- מחירה של דירה ממוצעת היה שווה ערך לכ 1998- ב

 . 46%- עלייה של כ –שכר ממוצע. 

 ים . את מחפשי הדיור לשוק השכירות המחירים הגבוהים של דירות לרכישה דוחפיםבעשרים הש

  . 30%- פן ראלי בכהתייקרו באו דמי השכירות הממוצעיםהאחרוות 

      

  ?2018כמה דירות חסרו בארץ בסוף 

 וספו  1האחרוות שיםה 24- באשר משקי הבית בארץ, מספר ל כך ע דמוגרפית. יעיד ישראל היא מדיה בצמיחה

  . חדשים מיליון משקי בית 1.1- כ

תוספת אלף יחידות דיור פחות מ 141- כ, דהייו 2אלפי יחידות דיור 977- באותה תקופה הסתיימה בייתן של כ

  משקי הבית. 

בסוף  –הגידול במספר משקי הבית מב השים האחרוות בו פחות דירות ממה שמתחיי 24- ב –במילים אחרות 

  .אלף דירות 141- כחסרו  2018

  

  כמה משכורות דרשות כדי לקות דירה? – מחירי דירות

  אלפי ש"ח.  1,532- מחירה של דירה ממוצעת היה כ 2018- ב

כמה  –דרך מקובלת לבחון את יוקרן של דירות היא לחשב את מחירה של דירה במוחי חודשי שכר ממוצע 

 – 2018- חודשי שכר ממוצע לרכישת דירה ממוצעת וב 101דרשו  1998- שכר דרשים כדי לקות דירה.  ב חודשי

כלומר חסרי דירה אלצים לעבוד יותר שים כדי לממן את . בעשרים שה 46%- עליה בשיעור כ –חודשים  146

  .הגרף שלהלן מציג את התפתחות המחסור בדירות ומחירי הדירותרכישת אותה דירה. 

                                              

ואילך עפ"י אמדן שמבוסס על השיעור הממוצע של הגידול השתי  2018עפ"י תוים שפרסמה הלמ"ס,  2017מספר משקי הבית: עד  1
 .2.4%-שהוא כ 2017 – 1995במספר משקי הבית בין השים 

 עפ"י הלמ"ס. 2
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 18- ו 2017- חודשי שכר ממוצע), סוגו מעט ב 149- (כ 2016- בשים האחרוות מחירי הדירות, שהגיעו לשיא ב

   מדייות 'מחיר למשתכן'. חודשי שכר ממוצע, בהתאמה, בין השאר עקב  146- ו 147לרמה של 

  

   37% –שיעור דמי השכירות מהשכר הממוצע 

  . גרם וגורם בהכרח לעליה בדמי השכירותת המחסור בדירו

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

דמי שכירות חודשיים ממוצעים
מחירים שוטפים, ח"בש

ס"למ :נתונים
מ"מלניק הערכות שווי ויעוץ פיננסי בע: עיבוד

  

. המשמעות שוכרי דירות מוציאים חלק גדול מתוך השכרתח גדל והולך תופסים העולים דמי השכירות 
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   כמה דירות יחסרו? – 2021התחזית עד 

. 2019- ב בייתן תסתיים – 2016- דירות שבייתן החלה בהתחלות הביה בשלש השים האחרוות:  - המפתח 

  בהתאמה. 2021- ו 2020- בייתן תסתיים ב – 2018- ו 2017- דירות שהחלו לבות ב

- הגירעון במספר הדירות יסתכם ב - בהחה של המשך גידול במספר משקי הבית בשיעור הממוצע הרב שתי 

  .אלף דירות 185- בכ 2021

90

110

130

150

170

190

210

שכרחודשי
דירותואלפי

תחזית המחסור בדירות
גרף מחירי הדירות הוא במונחי חודשי שכר; אלפי דירות

חוסר בדירות לפי מודל  
משקי הבית

מחיר דירה במונחי  
חודשי שכר

ס"למ :נתונים
מלניק הערכות שווי: עיבוד  

מ"ויעוץ פיננסי בע          

  

  

  מחירי הדירות התחזית לגבי

  מחירי הדירות עשויים להיות מושפעים ממספר כוחות שוק:

  המודל כאן פשוט: קרוב לוודאי שיבוא לידי ביטוי בעליית מחירי הדירות.  –גידול במחסור בדירות

 ם.היצע במחסור וביקוש עולה בהכרח ישפיע בכוון עליית מחירי

  מחיר למשתכן' תרמה לריסון העליה –הממשלה בשוק בדרך של סבסוד התערבות  –מחיר למשתכן' 

 דירות.במחירי 

  .םמחיריימשך. הפסקת הסבסוד תתבטא בעלית אין ודאות שסבסוד זה י

 לגרום  רת השקעה אמור היהטעל בעלי דירות למ וי כבדמיס – המיסוי על רוכשי דירה להשקעה

  . חסרי דירהל ירותדלמכור  שקיעיםלמ

מחירי הדירות לא ירדו, וחסרי דירות מתקשים לשלם את המחירים הגבוהים הדרשים עבור בפועל 

   .יד שיה דירות

  דירות אלו היוו , פרי פרוייקטי תמא שבאו לידי סיום. 3דירות חדשות 3,023אוכלסו  2018- ב – 38תמא 

 רות שבייתן הסתיימה באותה שה. מהדי 6%- כ

                                              

 עירוית.של המיהל להתחדשות  2018עפ"י דוח שתי  3
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תגרום לירידה במספר התחלות הבייה של דירות חדשות, דבר שיגרום  2020- בל תכית התמא ביטו

  להגדלת המחסור בדירות. 

  

  ביקוש יגרמו להתחדשות העליות במחירי דירות ובדמי שכירות.ההקטת ההיצע והמשך גידול 

  

  עודד מליקמאת: 

  הכותב עוסק בייעוץ כלכלי והערכות שווי חברות במסגרת החברה

  מליק הערכות שווי ויעוץ פיסי בע"מ

  


