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 2022 מברספט 29

  2022  ספטמבר  –של ענף הבניה   סקירה כלכלית

 

וברבעון השני אף     ,שיווקי הקרקע והתחלות ההבניה למגוריםהתגברות קצב    נתוני הענף האחרונים מצביעים על

אך הקצב עדיין גבוה משמעותית מהשנים   בחודשים האחרונים  בגמר הבניה. מכירת הדירות במגמת ירידה  גידול

י2017–2020 להתארך.  ממשיך  למגורים  הבניה  זמן  משך  הבניה  ר.  בהתחלות  רצופים  רבעונים  שני  של  ידה 

באוגוסט (.  25%  –)דירות חדשות    20%בקצב שנתי של    2022-ב   מדד מחירי הדירות עולה  בהתחדשות עירונית.

גידול משמעותי בקצב השנתי של יש  וחלקם אף רשמו ירידות.    נעצרה מגמת העלייה במדדי תשומות הבניה   2022

 . לעומת שנה קודמת 2022שנת  הבניה לא למגורים ב

- הסתכמו בכ  2022בתשעת החודשים הראשונים של    עסקאות המקרקעין של רמ"י  –  (2)עמ'    שיווק קרקעות •

 .2021- לעומת אותה תקופה ב 28%עליה של  -יח"ד  30,000

מאלו של הרבעון   11%-נמוכות בכ  2022התחלות הבניה ברבעון השני של    –  (3)עמ'    למגורים  התחלות הבניה •

 .2022-ל 75,000קצב שנתי של  .2021מאלו של הרבעון המקביל בשנת   19%-הראשון וגבוהות בכ

מאלו של    7%-וב  1מאלו של רבעון    18%-נמוכות בכ  2022  2רבעון  –(  4)עמ'    התחדשות עירוניתהתחלות בניה ב •

 . רבעונים   2יח"ד ואולם נרשמת מגמת ירידה מזה    13,000-הרבעון המקביל אשתקד.    הקצב השנתי עד כה הנו כ

בגמר הבניה לעומת רבעון קודם וגם    24%  -נרשמה קפיצה של כ  2022  2ברבעון    –(   4גמר הבניה למגורים )עמ'   •

 מול רבעון מקביל אשתקד.  

לעומת שנה   4.5%-עלה ב  .  חודשים בממוצע  32.3   -  2022ממשיך להתארך בשנת    – (  5)עמ'    משך זמן הבניה  •

 בחמש השנים האחרונות  13%-קודמת וב

מהממוצע   20%-נמוכות בכ  2022עסקאות יולי  מגמת ירידה של מספר חודשים.    –(  5כלל עסקאות הדיור )עמ'   •

 הנפילה שאחרי העלאת מס הרכישה. רכישות המשקיעים במגמת עליה מאז  .2022של תחילת שנת 

מכירת הדירות .  מאשר בתחילת השנה  35%-נמוכות בכ  2022מכירות יולי    –(  6)עמ'    מכירת דירות חדשות   •

ינואר בחודשים  ב  2022יולי  - החדשות  בכ   15%-נמוך  גבוהה  אך  אשתקד   המקבילה  בתקופה   40%- מאשר 

 .2020 – 2017מממוצע השנים 

הדירותמדד   • למ"ס  מחירי  בסוף    –(  7)עמ'    של  המדרגה  עליית  מאז  מגמה  שינוי  ההתייקרות .  2021אין 

כולה.  מדד מחירי הדירות החדשות   2022לשנת    20%-מה שמשקף כ  1.5%-החודשית הממוצעת עומדת על כ

 2022לשנת    25%בחודש המשקף    1.9%)ממוצע של    2022עולה בשיעורים גבוהים יותר בממוצע מאז תחילת  

 כולה(.

 96%במשרדים,    33%של    2021עד כה על עליה לעומת    2022הקצב של    –(  7)עמ'    גוריםהתחלות בניה שלא למ  •

 .בהארחה. רק הבניה הציבורית לא השתנתה 17%-בתעשייה ואחסון, ו 76%במסחר, 

 -נעצרה מגמת העלייה במדדי תשומות הבניה בישראל ושניים מהם    2022באוגוסט    –(  8מדדי תשומות )עמ'   •

בהתאמה, מדד תשומות הבניה למגורים עלה   0.4%  -וב  0.3%-ומשרדים ומדד סלילה וגישור ירדו במדד מסחר  

 .0.1% -רק ב

 

 

 תמצית ומגמות מרכזיות 

     0547672791הסקירה נכתבה על ידי זיו לזר   
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רמ"י  של  המקרקעין   עסקאות 

של  הראשונים  החודשים  בתשעת 

בכ  2022   - יח"ד    30,000-הסתכמו 

לעומת   28%יח"ד /    6,660עליה של  

ב תקופה  הקצב 2021-אותה  זהו   .

 .2018המהיר ביותר מאז שנת 

בשלב   השיווקים  מקצב  לגזור  אם 

בשנים   השנה  של   2021  -  2020זה 

 70,000-כניתן לצפות לעסקאות של  

 כולה.  2022יח"ד לשנת 

 

 

 

השוק   של  המקרקעין  עסקאות 

למרבה  רגילים  )מכרזים  החופשי 

- ספט' ירדו ב-במחיר( בחודשים ינו'

שנת    10% ואילו   2021לעומת 

)מחיר   מסובסד  במחיר  מכרזים 

 .65%-מטרה/מופחת( זינקו ב

של  2022-ו  2021בשנים   זה  בשלב   ,

של  הגבוה  מספרן  בולט  השנה, 

שוק  במכרזי  שנמכרו  קרקעות 

השנ לעומת  . 2019-  2018ים  חופשי 

ב רמ"י  נפגעה    2020-פעילות 

של  התנועה  ממגבלות  משמעותית 

לפעילות  מעבר  )הרבה  הקורונה 

 שאר הגורמים בענף הבניה והדיור(. 

 

 

 

 שיווק ומכירה של קרקעות רמ"י 

  אתר רמ"יהמקור : 

  אתר רמ"יהמקור : 
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נמוכות    2022של    השני שלברבעון  התחלות הבניה  

צפויים(    7%)  11%-בכ תיקונים  של  אחרי  מאלו 

בכ  הראשוןהרבעון   של   19%-וגבוהות  מאלו 

 .2021בשנת הרבעון המקביל 

  האחרונים הרבעונים  שלושת  הגבוהה של  הרמה  

גם עודף היתרי הבניה בחודשים האחרונים    כמו 

על כ  מלמד  של  שנתי  לשנת   75,000-קצב  יח"ד 

 כולה.  2022

 

 

מ יותר  עם  היישובים  שמשמאל    1,000-בתרשים 

בניה יוני    12- ב  התחלות  עד  האחרונים  החודשים 

2022 . 

בולטת הרמה הנמוכה באופן יחסי לאוכלוסייה של  

 ערים גדולות כמו פתח תקווה, באר שבע ואשדוד 

 

 

 

 

 

 התחלות בניה למגורים

  המקור : למ"ס

 רבעונים קודמים.              תיקוני התאחדות בוני הארץ על סמך  – בצהובלמ"ס, התיקונים המקור : 
 

  המקור : למ"ס

  המקור : למ"ס
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מאלו של הרבעון   7%-וב  1רבעון  מאלו של    18%-בכות  נמוכ  2022  2ברבעון  התחלות הבניה בהתחדשות עירונית  

המשך .  רבעונים  2מגמת ירידה מזה    נרשמת  יח"ד ואולם  13,000-הקצב השנתי עד כה הנו כ    .   המקביל אשתקד

. הירידה בחלקה של ההתחדשות העירונית מכלל התחלות הבניה  2021נמוכה מזו שראינו בשנת  המגמה יגרור רמה  

 2023מוסברת באי הודאות השוררת בענף לקראת השינויים הצפויים מתיקון הוראות התמ"א בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בגמר הבניה לעומת רבעון קודם וגם מול רבעון מקביל אשתקד.   24% -כ נרשמה קפיצה של 2022 2ברבעון 

שנים אך הדבר לא   3-בשל ההתחלות שקדמו להן בה להיקפי גמר גדולים יותר  ייתה ציפייה  2021  –  2020בשנים  

במיוחד פועלים פלסטינים ששיטת העסקתם גם שונתה ,  קרה כנראה גם בשל השפעת מגבלות הקורונה על הענף

 קופה, אך גם זמינות מוצרי בניה שונים(. פערים אלו אמורים להסגר ברבעונים הקרובים.  במהלך הת

 גמר בניה למגורים 

 התחדשות עירונית 

  המקור : למ"ס
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ממשיך  הבניה  זמן  משך 

בשנת  32.3    -  2022  להתארך 

 על סמך שני    .חודשים בממוצע

ראשונים הוא עלה הרבעונים  ה

-ובלעומת שנה קודמת    4.5%-ב

בחמש השנים האחרונות.   13%

לעיל המדרגה   ,כאמור  קפיצת 

בקורונה  חלקית  קשורה 

העל מגמת  אך  ה ייוהשפעותיה 

וקשורה   החלה לפני שנים רבות

בעוב כרוני  ם ידבמחסור 

הרטובות   מקצועיים בעבודות 

עבודה. מנהלי  סוגי   וכן  בחינת 

 10-מצביעה על כך שמרבית העלייה בזמני הבניה מתרחשת במבנים בני פחות מ  המבנים הכלולים בסקר למ"ס

 במרבית השנים במגמת ירידה.   -קומות שהנם פחות מתועשים. זמני הבניה של מבנים גבוהים יותר   

 

 

ניתן לראות מגמת ירידה במספר עסקאות .  2022מהממוצע של תחילת שנת    20%-נמוכות בכ  2022עסקאות יולי  

קשור להקדמת רכישות בשל   2022הדיור )חדשות ויד שניה ללא קבוצות רכישה ובניה עצמית(. השיא של נובמבר  

צנח אכן  העסקאות  בכלל  ששיעורם  על משקיעים  הרכישה  מס  לעל  ,העלאת  ממשיך  בשל  אך מאז  בעקביות  ות 

המקבילה אשתקד    מאשר בתקופה  12%נמוך ב  2022יולי  -העסקאות בחודשים ינואר  כסה"  הציפיות בשוק הדיור.  

 .2020 – 2017מממוצע השנים  25%-אך גבוה בכ

 

 כלל עסקאות הדיור

סקירה :  מקור הנתונים
כלכלית שבועית  אגף הכלכלן 

 הראשי באוצר

 משך זמן הבניה 

  המקור : למ"ס
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החדשות   הדירות  מכירת  דומה  מגמת 

יולי   מכירות  העסקאות.  כלל  של  לזו 

בכ  2022 בתחילת   35%-נמוכות  מאשר 

מסובסדות  עסקאות  מספר  השנה. 

בירידה אך מגמה זו תשתנה    –ושיעורן  

)ראו   מטרה  מחיר  עסקאות  חזרת  עם 

 שיווקים בתחילת הסקירה(.

 

בחודשים  החדשות  הדירות  מכירת 

ב  2022יולי  -ינואר מאשר     15%- נמוך 

בתקופה המקבילה אשתקד  אך גבוהה  

 .2020 – 2017מממוצע השנים  40%-בכ

 

נמכרו   שטרם  החדשות  הדירות  מספר 

מעט   ונמוך  האחרונה  בשנה  למדי  יציב 

 מזה שלפני שנתיים. 

דירות חדשות שטרם  47,000-מדובר בכ

 נמכרו.

 

 

 מכירת דירות חדשות 

 באוצר הראשית הכלכלנית סקירה כלכלית שבועית  אגף :  מקור הנתונים



 

7 
 

 

 

 

השינויים החודשיים במדד מחירי הדירות .  1.9%-(  ב2עלה מדד מחירי הדירות של למ"ס )חדשות ויד    בחודש יוני  

- מה שמשקף כ  1.5%-ת החודשית הממוצעת עומדת על כקרוההתיי  -  2021    שנת  סוףשל למ"ס עלו מדרגה מאז  

 2022מדד מחירי הדירות החדשות עולה בשיעורים גבוהים יותר בממוצע מאז תחילת     כולה.  2022ת  לשנ  20%

כולה(. יש לזכור כי זהו מדד המשקף עסקאות אחרונות בלבד    2022לשנת    25%בחודש המשקף    1.9%)ממוצע של  

 . בו כל עסקה מקבלת משקל שווה  )בניגוד למדד הכללי לעיל המשוקלל לפי מצאי הדירות באזור/שכונה(

 

לעומת  18.2%לעומת הרבעון הקודם אך עליה של     2022  2ברבעון     14.5%בבניה שלא למגורים נרשמה ירידה של  

  96%במשרדים,    33%של    2021עד כה על עליה לעומת    2022בסה"כ מצביע הקצב של    הרבעון המקביל אשתקד.

ברמה הרבעונית ניתן לראות   בהארחה. רק הבניה הציבורית לא השתנתה.     17%-בתעשייה ואחסון, ו  76%במסחר,  

 ורים. משמעותית מזו של הבניה למגגבוהה  2022 – 2020ה הכללית בבניה לא למגורים בשנים  ימגמת העליכי 

 מחירי הדירות 

 בניה שלא למגורים התחלות 

 המקור : למ"ס, 

 קצב שנתי על בסיס שני רבעונים ראשונים – 2022למ"ס. נתונים לא סופיים ,  –המקור 



 

8 
 

  

במדדי   2022באוגוסט   העלייה  מגמת  נעצרה 

מדד מסחר   -ושניים מהם  בישראל  תשומות הבניה  

ב ירדו  וגישור  סלילה  ומדד    - וב  0.3%-ומשרדים 

למגורים    0.4% הבניה  תשומות  מדד  בהתאמה, 

בעלה   באוגוסט  .  0.1%  -רק  רואים  כללי  באופן 

בברזל, עץ, אספלט, ומוצרי חשמל מחירים    ירידות

מובא  מחירים  עליות    ומאידךשונים,   בבטון 

 ומוצריו, וכן בחומרי מחצבה. 

 0.1%  -עלה ב  מחירי תשומה בבנייה למגורים  מדד

החודשים האחרונים(.    12  -ב  6.3%)    2022באוגוסט  

ב הם  גם  עלו  במדד  הבניה  חומרי  כלל    - מחירי 

. עליות נרשמו במוצרי הבטון והמלט אך הן  0.1%

של   בירידה  העלייה    4%קוזזו  הברזל.  במחירי 

הסתכמה    2022בשמונת החודשים הראשונים  של  

 . 7.5%עליה שמשקפת קצב שנתי של  - 4.9%-ב

ולמשרדים למסחר  בבנייה  תשומה  מחירי   מדד 

חודשים    12-ב  7.0%)  2022באוגוסט    0.3%  -ירד ב

אחרונים( בשל משקלו הגדול של הברזל במדד וכן  

כלליות.   והוצאות  ציוד  בשכירת  קלות  ירידות 

,  5.2%-הסתכמה ב  2022העלייה במחצית מתחילת  

 . 8%של   עליה שמשקפת קצב שנתי

וגישור בסלילה  תשומה  מחירי  ירידה    מדד  רשם 

החודשים    12-ב  7.9%)  2022באוגוסט    0.4%של  

ברכיב החומרים    0.7%האחרונים(, עם ירידה של  

)ירידה של   באספלט( ומנגד עליה של    2.3%במדד 

העלייה    0.3% התשתיות.  בענף  השכר  ברכיב 

, עליה המשקפת     5.9%-הסתכמה ב   2022מתחילת  

 לשנה כולה.   9%קצב של 

מספר מגמות המשפיעות על מחיר התשומות    ישנן

עליית הריבית  וירידת הביקוש לבניה    -בישראל  

ההובלה  במחירי  הירידה  המשך  בשילוב  בעולם, 

אף  מרמזות על מדדי תשומות נמוכים או    הימית,

שליליים לפחות בחלק מהחודשים שנותרו עד סוף  

ברוסיה.  2022 הגיאופוליטי  אוקראינה ו  המצב 

ע לגרור  האנרגיה עלול  במחירי  נוספות  ליות 

במחירי   והברזל נוספת  לעלייה  שיתורגמו 

 התשומות.

  המקור : למ"ס

 מדדי תשומות בניה 


