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 : דיור מדיניות ללא עשור

 0255 קיץ ומחאת רבדיו התמתמיכ הממשלה נסיגת
 

 גילת בן שטרית

 

 תקציר

מחאה על גולת הכותרת הייתה ופרץ גל של מחאה חברתית בישראל,  0255בקיץ 

ה ימשכה הממשלה את יד עשור שקדם למחאהואכן, במחירי הדיור הנוסקים. 

. צמצום זה בתחוםמאז קום המדינה הפגינה מעורבות רבה , לאחר שהדיור שוקמ

שוק ששרד הוא זה שאינו הבשוק הדיור הביא לכך שפלח  המעורבות הממשלתית

נזקק לתמיכה ממשלתית. היקפי הבנייה החדשה לא תאמו את קצב הגידול של 

 נוצר מחסור ובעקבותיו נגרמה עלייה חדה במחירי הדיור.וכך האוכלוסייה, 

 לרכושהסבסוד אשר אפשרו בעבר למשקי בית  אמצעיצומצמו  הנוכחיבעשור 

ירידה חדה בשיעור בעלי הדירות. ממפעל הדיור הציבורי נותר שריד  דירה , וחלה

נמכר. הכלי היחיד שנותר רלוונטי במאגר מהדירות  חלק גדולבלבד, לאחר ש

יוצר הסדר דיור לא יציב.  אולם הואלנזקקים הוא מענק הסיוע בשכר דירה, 

חזון ב פגיעהרבדים: כמה הימנעות הממשלה ממעורבות בשוק הדיור גובה מחיר ב

; הגברת הקיטוב בין המרכז (51תמ"א תכנית המתאר הארצית )התכנוני של 

לפריפריה; עליית מחירים ואינפלציה, אשר גרמו בסופו של דבר לבנק ישראל 

בקרב הכבדים ולבסוף, התסכול וההתמרמרות  ;להתערב בשוק המשכנתאות

 קבוצות אוכלוסייה רחבות.

                                                        
 המכללה , החוג הרב תחומי במדעי החברהגילת בן שטרית, החוג לכלכלה ו ר"ד

 .ע"ש מקס שטרןל יזרעא האקדמית עמק
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  מבוא

 לקריאה נענו אזרחים אלפי מאות. בישראל חברתית מחאה ץ גל שלפר 0255 בקיץ

 לצדק תםבקריא מאוחדים ,הערים בכיכרות והתקבצו צעירים מארגנים קומץ של

, אוכלוסייה קבוצותמגוון השתתפותן של התבטא ב זה מחאה גל של ייחודו. חברתי

פגינים מחו נגד המ. גבוה השתכרות פוטנציאל ובעלת משכילה אוכלוסייהלרבות 

 . נוסקיםה הדיור מחיריהייתה  המחאה שלוגולת הכותרת , בישראל המחיה יוקר

 ועל חדה עלייהעל  מצביעאכן  0255 בקיץ הדירות מחיריניתוח הנתונים של 

 במהלך וגידים עור םרק אלא, לילה בן נוצר לא הז משבר .הדיור בתחום משבר

, ליברלית-ניאו כלכלית תפיסה של תולדה הוא בדיור המחסור. לו דםקש העשור

 אינה הממשלה מעורבותלפיכך ו ,דיור לאספקת אחראיםהם ה השוק כוחות לפיהש

 מקומה נפקד 0255 קיץ למחאת שקדם העשורלכל אורך . להזיק ולהעל ואף, נחוצה

 ההביאה ז בתחום הממשלה ה שלהתערבות . אימכוונתממשלתית  דיור מדיניות של

 שהמחלוקת נראה 1.השגה-דיור ברשל , ובייחוד מגורים דירותשל  בהיצע למחסור

 להתערב צורך יש אולי ולכן ,"בועה"ב מדובר אםה – המומחיםבין  התיאורטית

 צורך איןש נראה ולכן, נורמלית מחירים לרמת" תיקון"האם זהו  או, הדיור בשוק

 .שבורה שוקת בפני העומדים םהאזרחי אתחדלה זה מכבר לעניין  – להתערב

 מצבכלומר , שוק לכשל טיבו מעצם מועד הדיורתחום ראוי להקדים ולומר כי 

 מונעיםכלכליים  וחסמים ,יקר מוצר איה רהדי. יעילה אינה המשאבים הקצאת שבו

 את ההולם במחיר מוחלשות לקבוצות נאותים מגורים לספק החופשי מהשוק

 לע חשובות חיוביות השפעות ישמספק מחסה ה נאות לדיור. הכלכלית יכולתן

כמו בית באורח החיים המודרני. הלהשתלבות של משק הכרחי הוא תנאי , וחברהה

נפשית. היציבות הפיזית והבריאות ה יש חשיבות גבוהה בהבטחתנאות דיור כן, ל

 אלו. מטעמים יציבה תנאי לבניית קהילהאפוא הוא המבטיח המשכיות הסדר דיור 

 דיור קדות כל הממשלות במדינות מתוקנות על מבחר דרכים לסבסודשו יםואחר

 כלי מגווןלגבי  ידע באמתחתןנצבר עבור הנזקקים מקרב אזרחיהן, ומכאן ש

 עצמה כשהממשלהלדוגמה , ישירה התערבות של פשוטים בכלים החל – התערבות

 וקש הקמת ןוגכ, עקיפה תמיכה של מורכבים כליםוכלה ב, בנייה כיזמית פועלת

                                                        
השגה הוא דיור שעלותו למשק הבית אינה באה על חשבון צרכים חיוניים -דיור בר  1

ות נדרש משק הבית להקצאחרים, כמו מזון ובריאות. מקובל להניח שהסדר דיור שבו 
 השגה.-אחוז מהכנסתו הפנויה אינו בר 52מעל 
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 למשכנתאות האשראי ביטוח תשלומי וסבסוד( 0225)ורצברגר,  למשכנתאות משני

 .(0221)בן שטרית, 

הנובעות מקשיחות  גדולות מחירים לתנודות טיבו מעצם מועדשוק הדיור 

; דיור יחידות יצירתממושך הנדרש לה זמןההיצע הקשיח מקורו ב ההיצע והביקוש.

בסיס כ כתובתלו גג לקורת זקוק םאד כלשמקורו בעובדה  קשיחה הביקושו

קשיחותן של עקומות הביקוש וההיצע יוצרות את . המודרניים בחיים ותולהשתלב

גיע ה 0255 בקיץ ,משרד הבינוי והשיכוןנתוני  לפיתנודות המחירים הגדולות. 

 ארבעהמ פחותהן  לפי אומדןש, דיור יחידות אלף מאהדי לכבדירות  המחסור

 הדיור שוקהמשבר ב את לתמצת אפוא ניתן. ישראלב דיורה יחידות ממלאיאחוזים 

בישראל  הדירות מלאיבאחוזים  ארבעהכ של מחסור: כך החברתית למחאה שהביא

 . שנים ארבע תוךב מחיריםבאחוז  42-מ יותרהביא לידי זינוק של 

 :חלקים שלושהנחלק ל זה מסמך

 לא האחרון בעשור החדשה הבנייה היקפי :ישראל מדינתב הדיור שוק מבנה .1

חלק זה דן . מחסור לפיכך הלך ונוצרו ,האוכלוסייה של הגידול קצב את תאמו

( 5, ומצביע על כמה מגמות בולטות: )האחרון בעשור שנבנו הדירות מאפייניב

 על נבנו הדירות כמחצית( 0); ומרכז אביב תל במחוזות נבנו הדירות כמחצית

 דירותיעור גבוה יותר מה, שביחס לעשור הקודם( 5); פרטית בבעלות קרקע

היו  הדירותבשוק  תורכישהמ ניכר חלק( 4; )קרקע וצמודות גדולותשנבנו היו 

מאפייני ב מגמות אלו ,. כפי שיבואר בהמשךחוץ תושבי או משקיעים מצד

 בקנה אחד עם קווי מדיניות התכנון המוצהרת אינן עולותזה הבנייה של עשור 

 . של הממשלה

 ניכר רחבאו קוצץ והשיכון הבינוי משרד תקציב :רדיו מדיניות ללא עשור .2

 הדיור שוק. םצומצזה  בתחום הממשלה מצד ההתערבות כלי ה, ומגווןזבעשור 

 בעשורים. ציבורי ודיור בשכירות דיור ,בבעלות דיור: חזקות משלוש מורכב

 מנגנון באמצעותהסוציאלית  התמיכהסופקה  המדינה להקמת הראשונים

 בבעלות בדיור לתמיכה הממשלה עברה השבעים נותבש. הציבורי הדיור

 היחיד התמיכה כלי האחרון בעשוראולם . משכנתאות סבסוד באמצעות

יש  זה לפתרוןו, דירה בשכר סיוע הוא מתקשות משפחותעבור  הרלוונטי

 . לסיוע הזקוקים הבית משקי של חייהם על קשות השלכות

מעורבות של הממשלה בשוק לחוסר ה :דיור מדיניות ללא עשור של תוצאותיו .3

 הוכבד; הבית משקי על הדיור הוצאות נטלהדיור היו כמה השלכות שליליות: 

 מתושבי מנעו מגבלותמגוון  שכן, התרחב לפריפריה המרכז בין הקיטוב
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 נרכשו בפריפריה דירותבעוד ש, המחירים ירידת בעת דירות לרכוש הפריפריה

, אינפלציהיצרה  הדיור מחיריב הייעלהולבסוף,  ;המרכז תושבי משקיעים ידיב

 בניהוללהתערבות  צעדים של שורה לנקוט בנק ישראל נגיד את והובילה

 . , הכרוכה בפגיעה בכללי השוק החופשילמשכנתאות הבנקים של הסיכונים
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 בישראלמרחבי  ותכנון דיור .1

 ומאפייניו השוק מבנה א.

 חזקות של ידיותבסובס או סוייבממשתקפת היא כפי ש ,הממשלה למדיניות

 היווצרות על משפיעה הממשלה מדיניות. הדיור שוק מבנה על השפעה יש ,המגורים

 הבעלות לחזקת. מסוימות אוכלוסייה קבוצות של העושר צבירת ועל דיור נורמות

מעודדת חסכנות, חריצות,  היא רשאה ביןו ,רבות חיוביות תכונות מיוחסות דיור על

 סוגיהרחב בנדיון , אזרחות טובה ומעלות נוספות )יתיציבות גיאוגרפית ותעסוקת

התומכת בבעלות על מדיניות ל המרכזית ההצדקה(. Rohe et al., 2000 מופיע אצל

דורי המהווה הון -"מגורים בבעלות הם נכס רב מובעת בטענה כי בישראל דיור

 .(0226)משרד הבינוי והשיכון,  אשר תורם ליציבות המשק והחברה" ,משפחתי נצבר

 2.קלינטון ממשל השהעל טיעוניםל הברוחזו קרובה תפיסה 

הממשלות עודדו להעלות את שיעורם של בעלי הדירות בקרב משקי הבית  כדי

 בן; 0225בן שטרית, ) האחרון עשורה עד המדינה קום מאז מבחר אופניםבחזקה זו 

בעלות עידוד למדיניות הממשלה  טוען כי (5151) סלייפר(. 0224, מנסקי'וצ שטרית

 בתחוםתי. חברתי, כלכלי ותחזוק – נימוקים שלושהמושתתת על על דירות 

 למקום ותוא קושרתשהאדם מתגורר בה  דירה על בעלותהיא שה הסברה ,החברתי

. במיוחד באזורי פיתוח רכיב חשוב – שורשיםבו ומעודדת אותו להכות  מגוריו

 תוך כךוב ,סכוןיהשתתפות המשתכן במימון דירתו מעודדת ח ,בתחום הכלכלי

שבעליהן כי דירות הנחה היא , התחזוקהבתחום המקטינה את השקעת הממשלה. 

 יותר. איכות גבוהה במתגוררים בהן מוחזקות 

בהתמדה בחמשת העשורים עלו על דירה שיעורי הבעלות בהתאם למדיניות זו, 

מכלל משקי הבית אחוז  62 רוורגהת 5162-ב ;לקיומה של המדינה הראשונים

 ישראל(. 5111)כרמון, אחוז  52-הגיע שיעורם ל 5112-ירות בבעלותם, ואילו בבד

 . (5151שיא של בעלי דירות )סלייפר,  שיעורבעלת  מדינהלאז  נחשבה

שכה המרכזית שערכה הל האחרונים האוכלוסין מפקדי שני בין השוואה

 אחוז 55-מ, הבעלות בשיעורילכאורה  חדה ירידה על מצביעה לסטטיסטיקה

 אחוזים 4.5-מעלה ש 5 בלוח ןעיו .0221-ב אחוז 66.4-ל 5111-ב ממשקי הבית

עבורה משלמים אינם ו ,בבעלות קרובי משפחהשבדירה רים ורגמתממשקי הבית 

                                                        
U.S. Department of Housing and Urban Development (1995), The Clinton 2 
Administration’s National Urban Policy Report 
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נראה כי בעלים,  יתבקטגורי כוללים את משקי הבית האלהגם אם אך  .שכירותדמי 

  3.םבעלותבשרים בדירה ורגמתשקי הבית המירידה בשיעור חלה עדיין 

  
 2002, *בישראל ביתה משקי של מגורים חזקות לפי הדיור שוק .5 לוח

 חזקת המגורים 
 

 שיעור החזקה
משקי מכלל 
  הבית

 פילוח החזקה

מתגוררים בדירה 
/ בדירת קרובי םבעלותב

 משפחה ואינם משלמים
 שכירות 

52.5% 
 66.4% – ם דירהבבעלותיש 

 4.5% – םקרובי תבדירגרים 

 06.6%  בשכירות מתגוררים

 55.0% – פרטיה שוקב שכירות

 5.5% – **ציבורי דיור

 בשוק  דירה לשכר סיוע מענקי
 6.5% – ***הפרטי

 בהסדרמתגוררים 
 / לא ידוע אחר

0.5%                                 – 

 בישראל. ביתהמשקי  0,051,112מקרב מדגם מייצג  *
 (.0255, פידלמן) דירות 51,122 יבוריהצ בדיור היו 0255 בתחילת **
 .בית משקי אלף 551-כל דירה שכרב סיוע מענקישיכון וההקציב משרד הבינוי  0255-ב ***

 גילת בן שטרית ומרכז טאוב: מקור
 0221, מפקד האוכלוסין של הלמ"סנתונים: 

 חזקות שתי בין ןמבחי 0221-מ האוכלוסין מפקדכפי שאפשר לראות בלוח, 

אינה מביאה בחשבון זו הבחנה ש . אלאבשכירות ודיור בבעלות דיור :עיקריות

 . המגורים חזקת יציבות – הדיור בתחום מרכזימשתנה 

 הבדיר יםתגוררמ בישראל הבית ממשקי אחוז 66.4, 0221 מפקד ממצאי לפי

 בקרב מצוקה לאבחן מאפשרת אינהזו  פשטנית ת בעלותהגדראולם . בבעלותםש

את ו הדיור שוקכדי לשקף נאמנה את מצב . גבוה שיעורב ימוןמשנטלו  דירותרוכשי 

                                                        
תופעת משקי הבית החולקים דירה עם קרובי משפחה נחקרה בישראל בקרב יוצאי   5

 (. מחקרים מאירופה )לדוגמהKatz & Lowenstein, 1999) ברית המועצות לשעבר
,Aassve et al., 2007 מבוגרים צעירים של ( ומארצות הברית מצביעים על התהוות מגמה

לגור עם הוריהם. נראה כי תופעה זו של מגורים משותפים, המכונה  הממשיכים
 בישראל. רבות ", עדיין לא נחקרהhotel mamaבאירוניה "
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 ביןו הדירה של מלאיםה הבעלי שהם בית משקי בין האבחנה חשובה יציבותומידת 

  4.ממושכנת שדירתם בעלים
 אולם ,בשכירות יםתגוררמ הבית ממשקי אחוז 06.6 מפקדה ממצאי לפיכמו כן, 

 כי אם, הדיור בשוק קיימת עדייןש "מפתח דמי" לחזקת מתייחסיםאינם  םנתוניה

סוג השכירות והגורם לפי  תיושכירונם מסווגים את האי בעיקרו, קטן והולך בהיקף

מדויקת יותר תמונה  כדי ליצור , אף שסיווג כזה מתבקש(השכירות חזקותהמשכיר )

 מעמד השוכרים בשוק הדיור. של 

 : לשלושה סיווגיםניתנת לפילוח חזקת השכירות 

 מחיר לפי יםנקבעדמי השכירות , פרטית בשכירות ריםורגמתה בית משקי

 יחידות של גדוללאי מ המחזיקות חברותשל  ענף התפתח לא בישראל .השוק

משקי בית ומפעיליו הם  יחסית מצומצם השכירות שוק .להשכרה דיור

בספרות שברשותם דירה להשכרה, ובדרך כלל אין זה עיסוקם המרכזי. 

 בעלי בית זעירים – landlords pettyחזקה זו בשם המקצועית נהוג לכנות 

ולעתים , לשנהנחתם  בישראלשכירות נהוג שחוזה (. 0220, נר'ולנצ ורצברגר)

מתאפיינת  זו מגורים שחזקת מכאן .אופציה להארכה לשנה נוספת הוא כולל

 ביטחון אין פרטיה בשוק דירה השוכרים בית למשקיות, וברוב המקרים ארעיב

  .לטווח ארוך יותר בנכס יהםמגור בהמשך

 לסבסוד מענקיםזכאים לו פרטית בשכירות ריםורגמתה בית משקי

 סיוע מקבלים , אךהפרטי בשוק דירות שוכרים אלו בית משקי .השכירות

 מספרםנאמד  0255-ב. שיקולים סוציאלייםלפי  דירהה שכר בתשלום ממשלתי

 כפליים כמעטזו גדול  חזקה של פההיק כלומר, אלף 551-ב אלו בית משקי של

, (בישראל הבית ממשקי שישה אחוזיםכ) הציבורי הדיור חזקתהיקפה של מ

  .5בשליש המענק מקבלי שלשיעורם  צומצם האחרון בעשוראף ש

ביטחון חוסר חווים שכירות ה בדמיהזכאים לסיוע מוחלשים הבית המשקי 

ומצד אחר, שיש בכוחם לפנות אותם,  ,הם תלויים בבעלי הבית רב. מצד אחד

הם תלויים בהחלטות פוליטיות המשתנות לפרקים בדבר גובה הסיוע 

 הממשלתי שהם זכאים לו והקריטריונים לזכאות לסיוע.

                                                        
בעלים שדירתם בין בעלים מלאים של הדירה ובריטניה מבחין בין ת ל ממשלסקר ש 4

 (. English Housing Survey, 2011-2012ממושכנת )
, אלף משקי בית מענק סיוע לשכר דירה )משרד הבינוי והשיכון 511-כקיבלו  0225בשנת   5

 (.0225חוברת מידע חודשי, 
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 דיורהזכאים ל דייריםמדובר ב .סוציאלית בשכירות ריםורגמתה בית משקי

 הדיור מלאי .סוציאליים שיקולים לפי נקבע שלהם הדירה שכר, וציבורי

היו  0255 שנת בתחילת. הדיור יחידות מכירת עקב דלדליומ הולך הציבורי

. מוגן דיור בבתיאלף  50-ו רגיל בשיכון 65,122 – דירות 51,122 הציבורי בדיור

 55,622-כ "עמידר" חברת באמצעות הקליטה משרדקצה מ אלו דירות על נוסף

 קימש מכללאחוזים  5.5-האומדן הכולל הוא ש(. 0255, פידלמן) לעולים דירות

 .הציבורי דיורמתגוררים ב בישראל הבית

 הבית משקי שיעור ,המגמות במבנה השוק ובמאפייניו בעשור האחרון לסיכום

בהקשר זה יש להביא בחשבון  6.ניכררח באופחת  בבעלותםש בדירה ריםורגמתה

לוואות ה מחזיקי שיעור על נתונים איןם בעלותבדירות שבקרב המתגוררים שב

 הדיור משוק אחוז 05-כעומד על  החיים בשכירות בית משקיחלקם של . משכנתהה

 באמצעותאם ו הציבורי הדיור באמצעות אם, ממשלתי סיוע מקבלים מהם כשלישו

 שניים פיגבוה מענקים  מקבליםה הבית משקי מספר. דירה שכרסיוע ב מענקי

 . הציבורי בדיורהמתגוררים  הבית משקי ממספר

  הדירות מחיריב שינויים ב.

 הדיור במחירי שינוייםאת ה די לבחוןכ בישראל הציבור לרשות העומדים דדיםהמ

, השווקים-תת כל את אחד במדד המשקללים, (אגרגטיביים) יםמצרפי מדדים הם

ה עלייה תמגמ, 5 תרשיםכפי שמוצג ב. אקונומיים-הסוציו והן םיהגיאוגרפי הן

 שני מדדים יגמצ תרשיםה .ואילך 0225-מסתמנת מ ורהדיבמדד מחירי חדה ה

, אשר מתפרסמים מטעם הלשכה המרכזית דיורהשל מחירי  ריאליים

 ;של דירותמכירה מחושב על סמך עסקאות , המדד מחירי הדירות: לסטטיסטיקה

מדד זה הוא הנכלל במדד חוזי שכר דירה. בסיס מחושב על ה ,מדד מחירי הדיורו

 המחירים לצרכן.

                                                        
המושכרת  ,ם של דירה אחרתגרים בשכירות הם גם בעליהאנשים הייתכן שחלק מ  6

  לאחרים. 
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הוא מדד מחירי הדירות בישראל,  צההחזקה הנפוהיא על דירה מאחר שבעלות 

חלק  אינוהוא  ,למרות זאת .דירותה ם בשוקלשינויים במחירימרכזי אינדיקטור 

הוא במדד המחירים לצרכן  מיוצגהמרכיב הדיור כאמור,  ממדד המחירים לצרכן.

, אף הדיור בשכירות מחיריב םשינוייאינדיקציה ל , המספקמדד מחירי הדיור

 (.לעיל 5לוח שוק הדיור )החזקות בפחות מרבע ממשקפת זו שחזקת דיור 
מצביעים על מגמה ברורה של  5 תרשיםבמייצגות העקומות ש םמדדישני ה

ומחירי  ,חל היפוך מגמות 0225-. ב0225ירידת מחירים מתחילת העשור ועד שנת 

המשוקלל סעיף הדיור ב ףשתקמשקצב העלייה  ,בתוך כך .נסוקהדירות החלו ל

 יוניל 0225בין אפריל בהשוואה למדד מחירי הדירות.  ךנמוצרכן ל םרימחיהבמדד 

 עלייהמדובר ב .במדד מחירי הדירות עלייה חדהנרשמה מגמה עקבית של  0255

בלבד אחוז  55-כעלייה מצטברת של , לעומת אחוז 10בשיעור מצטברת  ריאלית

 .תובמחירי השכיר עלייההמשקף את ה ,מדד מחירי הדיורב באותה התקופה

 5 תרשים
 2013עד יוני  1994ינואר  ,ותרור ומחירי הדידיה מחירי מדד

 522=5115מדד: ממוצע 

 * מדד המחירים של דירות להשכרה, מבוסס על חוזי שכירות 
 ** מדד המחירים של דירות לקנייה, מבוסס על עסקאות מכירת דירות

 ומרכז טאובמקור: גילת בן שטרית 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  

  

   

   

   

   

                                            

  הדירותמדד מחירי 

 הדיורמדד מחירי 



 עשור ללא מדיניות דיור 55

 

תם מתחילת משני המדדים לרשבו  0221 שנת בתחילת, 5 תרשיםמודגם בכ

, הדיור מדדל הדירות מחירי מדד ביןהולך וגדל  פער החל להיווצר מאז, והעשור

לפער בין שני  ייחסיםתמ כלכלנים. המדשדש בעקבותיו בעלייה מתונה יותר

, (Case and Shiller, 2004) הדיור בשוק בועה להתפתחות תותאי כאל המדדים

ה עלייה להמשך ספקולטיביות ציפיותהוא תוצאה של ההולך וגדל  הפערבהניחם כי 

וכך אותן  ,יותר לשלםדירות וכשי ר מוכנים ציפיות אלובעקבות  .ותהדיר מחיריב

 ציפיות תורמות בתורן להתפחת בועת המחירים בשוק הדיור.

תרמה המחירים לצרכן  מדדב מדד הדיוראת שקלל הבחירה לציין כי חשוב ל

בלבד מייצג  השכירותמחירי המשקף את שכן מדד , אינפלציההעלייה בון מיתל

 .רותהדי במחירי עלייההערכת חסר של ה

 ישראל של התכנון מדיניות ג.

 מדיניות מותווית שבאמצעותו הכלי היא (א"תמ :להלן) ארצית מתאר תכנית

תכנית ) 51 א"תמ היא ביותר העדכנית התכנית. ישראל מדינתב המרחבית וןהתכנ

 שנת בסוף הממשלה שרהישא (המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

 1.1 למנות ישראל אוכלוסייתאז עתידה , 0202 היא התכנית של היעד שנת. 0221

)כלומר  תכנוני מלאי יצירת מאפשרת התכנית, המתכננים הצהרות לפי. נפש מיליון

 . שנהב דירותאלף  12-כ שלבקצב  יחידות דיור המתוכננות להיבנות(תוספת 

הצבת  תוךמ ,המדינה של והפיתוח הבנייה לצורכימענה  ספקלנועדה  51 א"תמ

. הבאים לדורות קרקע ועתודות פתוחים שטחיםעקרונות תכנוניים של הקצאת 

הקרקעות במדינת מגדירים את ייעודי ה מרקמים סוגי חמישה בין מבחינה התכנית

 מוטי אזוריםעד ו פיתוח מאפשרי אזוריםנעים בהגדרתם מ . מרקמים אלוישראל

 . שימור

. קיימיםה העירוניים לשטחים הפיתוח כיוון הוא 51 א"בתמ מרכזי נדבך

בתשתיות חדשות ובשטח  חסוךל וכך ,תופעת הפרבור לצמצם אתהמטרה היא 

: הוא פיתוח עירוני מובהק 51הפיתוח על פי תמ"א  .נוסף ולהימנע מעומס תחבורתי

קובעת  התכנית ה.גושים עירוניים גדולים המאופיינים בצפיפות בינונית עד גבוה

 תנאים מחמירים להקמת יישובים חדשים. 

 הגליל ולפיתוח ישראל כבירת ירושלים לפיתוח עדיפותנקבעה  אף 51 א"בתמ

 הגליל, הנגב חיזוק של היעדים את כמותית אתמבט האוכלוסייה פרוגרמת: "והנגב

 בתוך נרחבים עירוניים אזורים ריכוז. המרכז מחוז בגידול האטה ושל וירושלים

, בנגב העירונית הצמיחה את לעודד בא וירושלים הדרום, הצפון של המטרופולינים

 (. 51' עמ, "התכנית עקרונות") "ובירושלים בגליל
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גרים בהן שאזורי מגורים ) מכיל דיור תמהיל רתיציב לצורך מתייחסת 51 א"תמ

חלק ודירות בבעלות ודירות שכורות, יש בדיור מכיל  בכפיפה אחת עשירים ועניים. 

מחיר השוק והופכים את הדיור לבר  מהדירות נמצאות בהסדרים שמפחיתים את 

 המציג ,מפורט נספח יש לצרף חדשים מגורים אזורי לפיתוח תכניותל(. השגה

 המוצע החברתיים השירותים מערך ואת הדיור תמהיל את התכנון מוסדות רלאישו

 קיומןאת  להבטיח התכנון מוסדות יוכלו זו בדרך" ,פי האמור בתכניתל. בתכניות

 מגורים לצד ,לקשישים ואף הוריות-חד למשפחות, צעירים לזוגות דירות של

 בדיור" הצורך את לבחון יש כי נקבע התכנית בהוראות". יותר מבוססות למשפחות

 הדירות גודלישל  תמהילה אתתכנן ל יש, וניכרת להרחבה תכנית בכל" יד בהישג

 (.564' עמ, "התכנית ליישום מדיניות אמצעי") המוצעות

 0221באוגוסט מתוך כוונה להסיט את הפיתוח מאזור המרכז לפריפריה, 

ה שנקבעו יצעדים ליישום יעדי האוכלוסי עלבראשות אולמרט ה ממשלההחליטה 

להנחות את נציגי משרדי הממשלה במוסדות התכנון לא לקדם הוחלט " .51 א"בתמ

רכי פיתוח לייעוד ותכניות חדשות שמטרתן שינוי ייעוד של קרקע שאינה מיועדת לצ

ואולם חרף היעדים  7."0250עד  0221מגורים ולייעודי תעסוקה במחוז מרכז בשנים 

 יתוח על מחוז המרכז., לא פסקו לחצי הפ51שהציבה תמ"א 

 האחרון בעשור למגורים בבנייה מגמות .ד

 בישראל נבנו ,הצנע בתקופת, חמישיםה בשנות. קרקע צמודי במבנים גדולות דירות

הלכו וגדלו  תוהנבנ ותהדיר השנים עם. ר"מ 50הוא  הממוצע שטחןש דירות

ן גדלו כמו כ .ר"מ 515 חדשה דירה הממוצע של שטחה היה 0222 בשנת, ובהתמדה

השטח הן ו (ר"מ 554) 8תציבורי יוזמהדירות הנבנות בממוצע של השטח ההן 

  .(ר"מ 555יוזמה פרטית )הנבנות ב של דירותהממוצע 

 .ר"מ 510כדי לשבנייתה הסתיימה  דירה שלהממוצע  השטח הגיע 0221 בשנת

. ר"מ 510 – יוזמה פרטיתוב ,ר"מ 556היה  תציבורי יוזמהגודל הדירות הממוצע ב

מתאפיינת  , כולל הבנייה ביוזמה הציבורית,בשנים אלו בישראל החדשה הבנייה

 . יותר יקרות –בהתאמה ו, מרווחות יותר דירותב אפוא

                                                        
 .0221באוגוסט  04מיום  5155 'מס ת ממשלההחלט 5

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3973.aspx 
זמת הממשלה, המוסדות הלאומיים, הרשויות ובנייה בי :זמה ציבוריתובנייה בי  1

 .ופים אלוהמקומיות והחברות שבשליטתם המלאה של ג
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 צמצום תמגמכרת ני, ה להגדלת שטחה של דירה ממוצעתמגמהד בבד עם ב

 . קרקע ותצמוד דירות תבנייביחס ל)בניינים של שלוש קומות לפחות(  רוויה בנייהב

מספר התחלות . 0225-ו 5111שנים במאפייני התחלות הבנייה את משווה  0 לוח

בבנייה . 5111-התחלות הבנייה במספר לעומת ממחצית פחת ביותר  0225-הבנייה ב

לעומת כשליש מזה בלבד  ,אלף 41.1-כ 5111-בהיה מספר התחלות הבנייה רוויה ה

 תפיסות התכנונית שהוצגוסותרים את הנתונים אלו אלף(.  56-)פחות מ 0225בשנת 

העומדת בניגוד  ,א בנייה של צמודי קרקעיה 0225-יה ביחלק ניכר מהבנ. 51 א"בתמ

על פי רוב בנייה זאת ועוד, . 51שהתוותה תמ"א  העירוני מרקםב ציפוףלעקרון ה

בעוד שבנייה רוויה , מבוססתמשמשת אוכלוסייה היא יקרה ו צמודת קרקע

 יטדרמהצמצום ה 9.מאפיינים כלכליים נמוכים יותר יבעלמשמשת משקי בית 

  השגה.-דיור ברמדיניות של אינו עולה בקנה אחד עם בבנייה הרוויה 

 
 2002-ו 1991 לפי מאפייני בניין, מספר התחלות הבנייה .0 לוח

 
1991 2002 

 52,511 50,156 בנייהההתחלות מספר 

כאחוז פילוח התחלות הבנייה ) חלות הבנייהסוגי הת
 (מכלל התחלות הבנייה

 51.6% 05.1% בניינים חדשים בני דירה אחת או שתיים

בניינים חדשים בני שלוש דירות ומעלה ולא 
 יותר משתי קומות

1.1% 5.4% 

בניינים חדשים בני שלוש דירות ומעלה בני 
 )בנייה רוויה( שלוש קומות ויותר

66.6% 12.6% 

 0.5% 5.6% דירות שנוספו לבניינים קיימים

 גילת בן שטרית ומרכז טאוב מקור:
  0255 של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראלנתונים: 

 ישראל מדינת של משטחה אחוז 15 .פרטית ביוזמה פרטית קרקע על בנייה

 רוב על הציבורית הבעלות 10.ציבוריות קרקעותמוגדרים כ הירוק הקו בתחומי

                                                        
 יוצאי דופן בהקשר זה הם מגדלי היוקרה.   1
 קרקעות בבעלות המדינה, קק"ל ורשות הפיתוח.קרקעות ציבוריות הן    52
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 טחוני, הפוליטיבמישור הבי לאומיות מטרותשרת ל נועדה המדינה של שטחה

 עיתויבעלות ציבורית מאפשרת שליטה על  ,תיאורטיתשכן  ,כלכלי-והחברתי

 היה ניתן ,לפיכך. נמוכים ממחיר השוק יםבמחיר ודיור קרקע אספקתעל ו הפיתוח

אולם  .ציבורית בבעלותש ותקרקע עליהיו  הבנייה מהתחלות ניכר שחלק הניחל

מטרות אותן של תן מידת השגמעלים ספקות לגבי בפועל  נתוני התחלות הבנייה

 .לאומיות

וגמר  בנייה התחלות נתונירישום של  מנהל משרד הבינוי והשיכון 0221 מאז

 אחוז 15-כ, 0221–0255שנים ב. הקרקע על בעלותסוג ה לפיבנייה בישראל, 

 קרקע עלבלבד  אחוז 45לעומת , פרטית בבעלות קרקע על היו הבנייה מהתחלות

 (.0250 סמר ,חודשי מידע, רד הבינוי והשיכוןמש) מדינהה בבעלותש

 תמריץ כלכלי ברור ישנהל מקרקעי ישראל למ   טענו כי (5115אקשטיין ופרלמן )

צמצום  באמצעותר שאבין ה, כרת קרקעותחלמקסם את התקבולים הנובעים מה

המודל . שבבעלות המדינה ותקרקע להפרטת בתוך כך קראו החוקרים .ןקושיו

 ,על ויסות בעייתי של מנהל מקרקעי ישראלמצביע ( 0221פריזט )האמפירי של 

נהל מ  ההיה  0225-ב המודל מדגים כי אילו. לעלייה ניכרת במחירי הדירותשתרם 

-ב, היו מחירי הדירות 5111-דיור למשקי הבית כפי שהייתה בהיצע השומר על רמת 

חשוב לציין כי נתוני המודל מתייחסים לתקופה שלפני  .אחוז 51-נמוכים ב 0225

  העלייה המסחררת במחירי הדירות שהחלה באותה שנה.

 אטי בטפטוף, מונופוליסטי באופן קרקעות משווק נהלהמ  " מסכם: (0225) צדיק

 בשנים. יחסית גבוהים בישראל הקרקע מחירי ולכן, אזור בכל המחיר ובמקסימום

 ".בהיצע גידול חל ולא הקרקעות בשיווק נרחבת רפורמה שמהיו לא האחרונות

 אחת התפיסות התכנוניות שליוו את ה. המדינ מרכז – הביקוש באזורי בנייה

תפיסה זו אימצה אף היא  51תמ"א ישראל מאז הקמתה היא פיזור אוכלוסין. 

התפלגות  .הגלילו עדיפות לפיתוח ירושלים כבירת ישראל ולפיתוח הנגב וקבעה

 ותמחוז –הארץ  רו במרכזורגהת 5111בשנת ה כי אמרהמחוזות לפי אוכלוסייה ה

 0255-באחוז  45-כ , לעומתאחוז מאוכלוסיית ישראל 40-כ – תל אביב המרכז יחד

עולה  0255-ל 5111בין  לפי אזוריםתוספת האוכלוסייה היהודית  מבדיקת. (5לוח )

. המרכזבמחוז אחוז  42-מ יותר התוספת, מהםמ אחוז 41-קלט כהארץ מרכז כי 

אזור למעט  – אוכלוסייההפיזור  תאחד עם תפיסבקנה אינם עולים  אלונתונים 

  .באותה תקופה אחוז מתוספת האוכלוסייה היהודית 55.4-שקלט כ ,יהודה ושומרון
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  1991–2011 ,ותמחוז לפי אוכלוסייהההתפלגות  .5לוח 

תוספת 
אוכלוסייה ה

 בין  הכללית
 2011-ל 1991

 
 באלפים

אוכלוסייה התוספת 
 בין יהודית ה

 2011-ל 1991
 

כאחוז 
מהאוכלוסייה 

 הכללית,
2011  

כאחוז 
האוכלוסייה מ

 ,הכללית
1991  

 מחוז

 מכלל אחוז)כ
        באלפים האוכלוסייה(

 ירושלים 50.2% 50.4%   565.4 (55.1%) 015.6

 הצפון 56.1% 56.6%   550.5 (1.5%)  515.5

 חיפה 55.0% 55.1%    65.4 (4.1%)  515.5

 המרכז 05.5% 04.0%   111.5 (42.5%)  651.5

 תל אביב 02.5% 56.1%   525.5 (5.5%)  515.2

 הדרום 55.4% 54.5%   515.5 (54.0%)  566.1

515.0  (55.4%) 511.1   4.0% 0.4% 
יהודה 

 והשומרון

 סך הכול 100.0% 100.0% 1,321.2 (100.0%)  2,224.3

 מקור: גילת בן שטרית ומרכז טאוב
  0255 של הלמ"ס, נתונים: שנתון סטטיסטי לישראל

 41-כ, 51תמ"א חזון בבניגוד לכי  עידיםממחוזות לפי בנייה הנתוני התחלות 

 ,דירות 055,122 ביןמ :הארץ במרכז םה 0226–0255 בשניםהתחלות הבנייה מ אחוז

 . מרכז במחוז 55,222עוד ו אביב תל במחוז 01,122 נבנו

 הבנייהכן התחלות ו ,של האוכלוסייה היהודיתתהליכי ההגירה הפנימיים 

לעיל  כאמור .51 א"תמ של יםרההמוציעדיה  עם אחד בקנה יםעולאינם  ,בפועל

במחוז תכניות חדשות עצור ל , הוחלט"ישראל של התכנון מדיניות"בסעיף ג' לעיל, 

לסייע נועד כצעד רגולטיבי ש ,סוקהתעללמגורים וות שמטרתן ייעוד קרקעמרכז ה

 . ביישום הקווים המנחים

  חוץ ותושבי משקיעים בידי דירות כישתר .ה

היקף רכישת בעלייה  בישראל מהנרש הראשון של שנות האלפיים העשורבמרוצת 

-ב דירות אלף 01-כל 0220-ב דירות אלף 54-מכ – , עד כדי הכפלהלהשקעה דירותה

 52.4 של לשיא 0221-ב הגיע הנרכשות הדירות מסך עהלהשק הדירות שיעור. 0225

 במס מהרפורמה ההושפע להשקעה דירותה רכישתשיעור ב ההחדעלייה ה. אחוז

 משוק כספים לניתוב גרם, ש0225-ב שפרץ העולמי מהמשברכן ו 0225-ב שהוחלה
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 תושביבידי נרכשו בשנים הללו דירות רבות  (.0221, נאים בן) ן"הנדל לשוק ההון

 מסך חמישה אחוזיםכשיקפו לצורכי השקעה. הרכישות של תושבי חוץ  חוץ

רכישות בהאטה ניכרה  0221–0221 שניםהחל מה , אם כיהדיור בשוק העסקאות

 תושבירוב הדירות שרכשו (. 0252, נאים בן) העולמיהכלכלי  המשברבעטיו של אלה 

וחלקן של  – ל אביבות נתניה, אילת, ירושלים: עריםארבע ב מרוכזות חוץה

שנערכו בערים  בשוק הדיור העסקאות מכלל יםאחוז 6–55 הרכישות הללו עומד על

 .באותן שנים אלו

, צות הבריתאר אזרחי יהודים כלל בדרך הם הרוכשים דירות חוץה תושבי

 דירה רכישת. לישראלמסוימת  זיקההמתאפיינים ב, מדינותה וחבר צרפת, בריטניה

 חיוביה להיבטאלא ש. תם למדינהזיקלחיזוק  ןעוגבישראל היא עבורם בבחינת 

( 5) על שוק הנדל"ן בכללותו: לוהל רכישותה שלמתלוות השפעות שליליות 

 בעיקר, מסוימות בערים ן"הנדל מחירי את קפיצוה תושבי חוץל ש רכישותה

( 0; )החדשה המחירים רמת עם להתמודדעצמם מתקשים  העיר תושבי, ובירושלים

בדרך  ומאוכלסות ,השנה ימות רוב ריקות נותרותשבי החוץ שרוכשים תו הדירות

פוגמת , "רפאים שכונותהמכונה ", . תופעה זוובחופשות הקיץ בחגים רק כלל

עדרם של התושבים מוריד את הביקוש י. הבמרקם הקהילתי של סביבת המגורים

ומוביל , כמו מסגרות חינוך לגיל הרך או חנות מכולת, באזור לשירותים שונים

 סגירתם. לעתים ל
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 נסיגת הממשלה מתמיכתה בשוק הדיור .2

 תקציביכיסוי  ללא מדיניות הכרזותובדיור על מחסור  התראותחוסר מענה ל א.

 היה שתפקידם אלו היו היכן היאכלשהו  משבר ץופר אחרל שעולות השאלות אחת

הן נותרו ללא  אך, התראות היו הדיור משבר של במקרה .מפני הבאות להתריע

 . המענ

 גיבושועל  משרד הבינוי והשיכון מופקד על פתרונות הדיור במדינת ישראל

יה והדיור, המכוונת להשגת יעדים לאומיים ימדיניות ממשלה בתחומי הבנ

דירה נאותה, במחיר סביר ובשכונה הולמת לכל ": חזון המשרד הואוחברתיים. 

 . )מתוך אתר המשרד( "משפחה

חזה את המחסור והצביע רד הבינוי והשיכון משב כלכלי ניתוחלו למידע האגף

 מידע"חוברת בכבר במחצית העשור הקודם,  .על הצורך בהעלאת קצב הבנייה

 צורך יש כי נראה שונים נתונים לאור: "נכתב ,פרסם המשרדש 0226 מאימ "חודשי

 בטווח לפחות בשנהידות דיור יחאלף  51-כ של בהיקפים בנייה התחלות בקצב

 ."לימינימ חיכוכי במלאי צורך ובשל הביקושים על לענות בכדי, הבינוני

 בהיצע מחסור היווצרות מפני יעהתר הכנסת של והמידע המחקר מרכז גם

 האחרונות השנים של הצמיחה בתקופת: "חברתית מחאה מפני הזהיר ואף ,דירות

 באוכלוסיית יחסית המהיר הגידול לנוכח. מתכווץ ואף שמריו על קופא הדיור שוק

 להביא עלולה בהיצע הירידה מגמת המשך, לדיור בביקוש והגידול, אלישר

 (.0225, צדיק" )עברו בשנים שקרה כפי, חברתית להתמרמרות

את מילאו אפוא  הממשמש ובאמשבר ההגופים שמתפקידם להזהיר מפני 

ללא מענה. האזהרות נותרו אך בעידן של צמצום אחריות המדינה  ,תפקידם

רד הבינוי משהמדיניות של ת ופער בין הצהרחושפים  ךממצאים שיוצגו בהמשה

הסיוע בעיקר בתחום פער בולט וה, צעדים שנקטה הממשלה בפועלה ביןווהשיכון 

 לחזקת הבעלות. 

  .דיור על בעלות לעודד היא רשמית של משרד הבינוי והשיכוןה ומדיניותכאמור, 

להלוואת משכנתה רוב משקי הבית זקוקים לפיכך ו ,דיור הוא מוצר יקראלא ש

מדינות המעודדות בעלות על דיור מסבסדות את . דירה רכישת ןומילטווח ארוך למ

שוק זו הנהוגה במצעות הלוואה בריבית הנמוכה מ, אם באמגוון דרכיםההלוואות ב

משכנתאות ממשלתיות מסובסדות הלוואות דיור. ללות מס ואם באמצעות הק

ובאמצעותן הושג בעבר  ,בישראל הדיורמדיניות בו נדבך מרכזי ומענקי דיור הי

 . (0225שטרית,  ן)בה שיעור גבוה של בעלי דירות במדינ
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 ,על דירה בעלותהמעודדת ת משרד הבינוי והשיכון, להצהר מוחלט בניגודאולם 

 חזקה זולסבסד  הממשלהנהגה  שבאמצעותם התקציביםקוצצו  האחרון בעשור

קיצוץ תקציבים ל. ממשלתיותה ותמשכנתאנוטלי הציבור  רח ניכרבאו מצםטצהו

מכלל  דירות ות עלבעלחזקת ה בשיעור ירידהלניכרת תרומה  ה ככל הנראהיתזה הי

 .לעיל( 5לוח ) 0221-ב אחוז 66.4-ל 5111-בממשקי הבית  אחוז 55-מ –משקי הבית 

 תקציביוהידלדלות ו והשיכון הבינוי משרד של קרנו ירידתב. 

 חינוךו ביטחון סוציאלי, בריאות –מדינת רווחה  היסוד האחרים של בעוד שבתחומי

דיור האספקת ל נחיצותה של מעורבות ממשלתית, הרי שבתחום ברורה לכ –

 לכינויהדיור  זכה בקרב חוקרי מדינת הרווחה. המאלי נתמוב האינמעורבות זו 

מאז  .(;Torgersen, 1987 Kemeny, 2001) (The wobbly pillar) "היסוד המתנודד"

ממדינת מובהק חלק נתפס כלא הוא  :בין הציבורי לפרטינחלק יסוד זה ד ומתמי

בתחומי החינוך פי שמקובל ומעולם לא סופק כשירות חברתי אחיד, כהרווחה 

לנגוס בו בלי לעורר קל יחסית שהיבט של מדינת הרווחה מדובר ב ,לכן .והבריאות

ם נתוניה: פייםאל, וכך אמנם נעשה בעשור הראשון של שנות המחלוקת ציבורית

עמד  0222 בשנת. רד הבינוי והשיכוןמש של מעמדו פיחות את שקפיםמ ייםהתקציב

שקלים(  מיליארד 52.0) המדינה מתקציבאחוזים  4.1-כעל משרד התקציב חלקו של 

  (.0250)היימן ובן שטרית,  0221 בשנתאחוזים  5.5-כלעומת 

 חל, שהישראלי משקב למיתון לייחסאפשר  הקיצוצים מגמת ה שלראשיתאת 

 כלכליות רפורמותגובשו  המיתוןבעקבות . 0225 נובמברל 0222 יוליבתקופה שבין 

שבה  העשורמחצית ב. הרווחה בתחום בעיקר, הממשלה בהוצאות קיצוצים שכללו

 בתקציב השחיקה מגמת ,אך בניגוד לציפיות, ושגשוג צמיחה למסלול ישראל כלכלת

של המשרד  תקציביו המשיכו 0224–0221 בשנים .רד הבינוי והשיכון לא נבלמהמש

 בתקציב הצמצום עיקר , ומעמדו הלך ופחת בהתאמה.המדינה תקציבלקטון ביחס ל

 .פורט בהמשךמ, כדיורב הסיועהצטמקות רכיב נובע מ המשרד

 השונות דיורה חזקותב הממשלה תמיכת שינוי במדיניות ג.

 מפעל באמצעות. בנייה זםי הממשלה שימשה המדינה לקום הראשונים בעשורים

. לישראל שהגיעו עולים אלפי למאות גג קורתל הממשלהדאגה  הציבורי הדיור

הנוקטת צעדים להגדלת  תיתהממשל מעורבותים את הבקרמההקולות  וגבר לימים

 את יםתואמ םאינהממשלה  הנושבשיכונים שה יתההי העיקרית הטענה .היצעה

 . כבעל תדמית שלילית בחברהבורי כך תויג הדיור הציו ,הצרכנים העדפות
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 הוסטה במדיניות הממשלה, אידיאולוגית תמורהבעקבות  ,שבעיםה בשנות

גם  המכונות ,מסובסדות משכנתאות באמצעות בעיקר – הביקוש לצדתמיכתה 

 שיעורב מקורו המוכוונות המשכנתאות ן שלסבסוד עיקר. מוכוונות משכנתאות

 משכנתהה על הריבית שיעור לעומת תיותהממשל משכנתאותשל הריבית ב המופחת

 לעידוד כאמצעי השבעים בשנותנוצר ש, המוכוונות משכנתאותהכלי . הפרטי בשוק

שינויים, בהתאם לשיקולי מדיניות  השנים במשךעבר , הדיר לרכוש צעירים זוגות

 שנות רוצתבמכך לדוגמה, . נוספות אוכלוסייה קבוצותלו זכאים מ ונוספו, שונים

 באמצעות דירות לרכוש ברית המועצות לשעבר עולי של בית משקי ודדוע התשעים

 התשעים בשנות שנערכו בדירות מהעסקאות גבוה שיעור. מוכוונות משכנתאות

 ממחצית ליותר חלקן הגיע מהשנים בחלקו, ממשלתיות משכנתאות באמצעות מומן

  (.0225, שטרית בן) העסקאות

 בראשית הוקמה החופשי בשוק הדיר שכר במימוןהממשלתי  הסיוע מערכת

 גלי קליטת בעת ,התשעים שנות במהלך ניכרת במידה והתרחבה השבעים שנות

 כיום(. 0224, וגורדון אחדות) אתיופיהמו ברית המועצות לשעבר ממדינות העלייה

 המספר הרב ביותר של על משפיעה מדיניותה כלי היא דירה בשכר הסיוע מערכת

 דירה שכרב סיוע יוםכ המקבלים הבית משקים של פרמסלשם השוואה, . בית משקי

 5)לוח  הציבורי בדיור המתגורריםמספר משקי הבית מ כפולהוא  החופשי בשוק

 למתן הזמין היחיד הכלי למעשה זהו ,הציבורי בדיור בדירות מחסורה עקב. (לעיל

 .בדיור סיוע

 השניםם לאורך בה שחלו והשינויים תייםהממשל התמיכה כליייסקרו  בהמשך

 . בשכירות ודיור בבעלות דיור, ציבורי דיור: הדיור חזקות שלוש לפי

ציבורית. דמי בבעלות  מאגר דירות להשכרה הוא הציבורי הדיור. ציבוריה דיורה

כנהוג  ,של היצע וביקושהשכירות בדיור הציבורי אינם נקבעים באמצעות מנגנון 

 ביותר הוותיקה הסיוע ורתצ. זוהי חברתיותאמות מידה אלא לפי הפרטי, שוק ב

בתקופת השיקום שלאחר מלחמת העולים השנייה, היה  התור הזהב של – בעולם

דיור דירות עבור מלאי גדול של הממשלות בנו  צות הבריתכשהן באירופה והן באר

  ציבורי.

נבנו  אלו דירות. להשכרה שיועדו דירות אלפי מאותבנתה המדינה  הקמתה מאז

 שיםיהש שנות בסוף. למדינה שהגיעו הכל חסרי העולים של רהדיו למצוקת כפתרון

 ממלאי אחוז 05-כ – דיור יחידות אלף 026-ל יהציבור בדיור היחידות מספר התקרב

  (.0225, ורצברגר) במדינה הדירות

 ציבורית ביוזמה שנבנו הדירות את למכור מאמצים נעשו השנים כל לאורך

(. 0225, ורצברגר) כך עקב הצטמצםהלך ו הציבורי הדיור מלאיואכן  ,לדייריהן
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 הדיוראת  טיהפרל חברתיות שדולות מצדן של הלחצים גברותשעים ה בשנות

 מגוריהםדירות  את לרכוש הדיור הציבורי לדיירי אפשרהמ חוקולחוקק  ,הציבורי

 ההיסטורי הקיפוח את תקןכדי להייתה שבחוק כזה יהיה הנחה ניכרות. ה בהנחות

המדינה עם  של הקרקעות הסדר רקע על, מוחלשות וכלוסייהא לקבוצות שנגרם

  (.Asiskovitch, 2011; 0225, ורצברגר; 0221, זיו) החקלאי המגזר

 לדיירי לאפשר נועד . הוא5111-ב התקבל( רכישה זכויות) הציבורי הדיור חוק

 שלושה. ניכרת בהנחה דירתם את לרכוש מסוים ותק שצברו הציבורי הדיור

 הונהגו, כן פי על אף. החוק את להקפיא הממשלה החליטה, שנחקק לאחר חודשים

 ברוחניכרות,  בהנחות הציבורי דיורב דירות של מכירות מבצעי השנים רוצתבמ

 בארבעה דירות 55,122-כנמכרו  0255-ל 5111 שבין בתקופה ,הערכות לפי. החוק

 ;0222–0224 בשנים" ביתך קנה; "2000–1999 בשנים" שלי הבית: "מכר מבצעי

 (. 0255, פידלמן) 0221–0252 בשנים" משלי דירה"ו ;0221–0252 בשנים" ביתי כאן"

 51,122 – הדיור משוקאחוזים  5.5-בכ הציבורי הדיור של חלקו וערךה 0255-ב

 הדירות על נוסף. מוגן דיור בבתי 50,222-ו רגיל בשיכון 65,122 ןהמ, דירות

 דירות 55,622-כ "עמידר" חברת תבאמצעו הקליטה משרדאייש מ ,הציבוריות

 נבנוהללו הן אותן דירות ש הדירות רוב(. 0255, פידלמן) לעולים דירות במקבצי

 ואם האוויר מזג מפגעי התבלו, אם השנים במשךו והשישים החמישים בשנות

 (. 0221, המדינה מבקר) לקויה ומתחזוקה קרקע משקיעת

 רכש 5111 שנת מאז .קטנה יהציבור הדיור למלאי התוספת שנים האחרונותב

 מוגן דיור דירות 4,222-כעוד ו, לזכאים דירות אלףכ בנה אורד הבינוי והשיכון מש

הקריטריונים  הקשחתידי ל הביא בדירות המחסור .חדשים עולים עבור נבנוש

, משפחות של לזכאות התנאי, הלדוגמ כך רד הבינוי והשיכון.מששקובע  לזכאות

 הדיור(. 0255, פידלמן) לפחות ילדים שלושה הוא, תהוריו-חד משפחותלרבות 

 ביכולתן שאין, ביותר המוחלשות האוכלוסייה לקבוצותאמנם  מיועד הציבורי

 המעידים בקריטריונים עמידה גם אך ,החופשי בשוק דירה לשכור או דירה לרכוש

 הדירות מלאי שכן, הציבורי לדיור כניסה מבטיחה אינה גדולה כלכלית מצוקה על

 בבקשות מטפלה ,רד הבינוי והשיכוןלמש הוגשו 0252-ב. ביותר מצומצם פנויותה

 משקי 0,542-כ היו 0255 וביולי, לדיור בקשות 1,222-כ, ותיקים של ציבורי לדיור

 מטפל, הקליטה משרד נתוני לפי. ציבורי לדיור הממתינים הזכאים ברשימת בית

 תוכםמו, 0255משנת  ציבורי יורד ביקשו בית משקי 551,222-כ,  עולים של בבקשות

 זעום מלאי עומד הזכאים שלארוכה ה הרשימה כנגד. זכאים נמצאו אלף 51,122-כ

, פידלמן) פנויותציבוריות  דירות כללבהן  איןש עריםויש , פנויות דירות 522-כ של

0255 .) 
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 מנהלות ,לדיור עירוניות-ממשלתיות או ממשלתיות חברות שהן, אכלוס חברות

 הדיור נכסי ברוב מחזיקהה", עמידר" הן האכלוס חברות. הציבורי הדיור ימלא את

(; יפו-אביב תל) "חלמיש"; היהודית הסוכנות של בת החבר", עמיגור; "הציבורי

 (. הותקו פתח) "ד.ל.ח"ו( חיפה) "שקמונה"(; ירושלים) "פרזות"

 לדיירינועד לספק  5111-ט"התשנ (רכישה זכויות) הציבורי הדיור חוקכאמור, 

 את לסתום התכוונו לא החוק יוזמי. רכוש לבעלי להפוך הזדמנותהדיור הציבורי 

 הדירותת מכירההכנסות מ כי בעוק לחוק 52 סעיף. הציבורי הדיור על הגולל

עבור  דירות רכישת ןומילמוישמשו  "הציבורי הדיור קרן"ב וופקדי הציבוריות

 62-רק כ בפועל כי עולהוהשיכון  רד הבינוימש מנתוניאולם . נזקקתה אוכלוסייהה

 פרויקטים למימוןואלה שימשו  ,רד הבינוי והשיכוןלמש והועבר מההכנסותאחוז 

עולים  נתונים אלו(. 0255, פידלמן) החלשות השכבות אתדווקא  משרתיםשאינם 

 הציבורי הדיור ממלאי נגרעו 0255-ל 5111 שבין בתקופהבקנה אחד עם העובדה ש

 ,הדירות ממכירתיתרת ההכנסות  .דירות אלףכ רקלו  נוספוו דירות 55,122-כ

 5111-ב שנחתם הסכם בעקבות ,היהודית לסוכנות ההועבראחוז,  42-בשיעור של כ

 דירות מכירת בגין הסוכנות יצוילפ . הכסף נועדלסוכנות ישראל ממשלת בין

 הוסכם. הממשלה שיזמה מכר במבצע ",עמיגור" חברת באמצעות ,שבבעלותה

, לדירה קבועה מחירל בפועל הקנייה מחיר בין ההפרש את תשלים שלהשהממ

 תום עד וירכשי שלא הדירותערבה לרכישת הממשלה הייתה מתוקף אותו הסכם ו

 ששולמו הסכומיםמפני שלדבריו  ההסכם עלמבקר המדינה מתח ביקורת . המבצע

 לדיור תחדשו דירות לרכישת פיםכס די ונותר לא לכן, במיוחד גבוהים לסוכנות

 . (0225, המדינה מבקר) הציבורי

. בחברה ביותר החלשות האוכלוסייה קבוצות את לשרת נועד הציבורי הדיור

 כי טוענת, נזקקות נשיםעבור  הציבורי הדיורשבחנה את  ,(0250) שרק-שנקר

מעבר לזה, במישור העקרוני,  עבור נשים אלו. דיור מאספקתהמדינה מתנערת 

 הוגדר לא כך ומתוך – בחקיקה מקיפה הגנהזכתה ל לא ורלדי הזכות כי העובדה

 שוק של מחדש הבניה לבצע למדינה אפשרה –ו ואיכות הציבורי הדיור סל היקף

 11חוזי משטר באמצעות העשרים המאה בסוף נעשתהזו  הבניה .הציבורי הדיור

-עירוניות וחברות ממשלתיות חברות) המשכנות החברות, המדינה ים לוששותפ

 פיקוח לאל, עמותותכן ו חקירותלביצוע  חברות, למשכנתאות הבנקים(, ותממשלתי

 באמצעות הציבורי הדיור שוק של מחדש ההבניה. הדיור הציבורי קשו על מתאים

                                                        
על התקשרויות חוזיות בין גופי המדינה  תמושתתאספקת השירותים במשטר חוזי   11

 . לארגונים אחרים
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 תלוייםהו נזקקות נשים שלמגזרים שלמים ב, למעשה הלכה, פוגעת החוזי המשטר

 . בהן

 כגון ,וקיצוניים ותיםנח פתרונות למצוא נשים הוביל ציבורי בדיור המחסור

 0255 בקיץ. קיימות לדירות פלישה וכן ברחוב מגורים, משפחה קרובי עם מגורים

 במאהלי להתגורר עברו המציאות מכורחו, האוהלים למחאתנזקקות  נשים הצטרפו

 (.0250, שרק-שנקר) ים ובת חולון, אביב תל, ירושליםערים ב מחאה

. הציבורי בדיור הדיירים זכויותחס לה ביתפיסשינה את ה החוזי למשטר המעבר

 להגדרה שמעבר זכויות לדיירים הקנתה בישראל הציבורי הדיור לשניהולו  דרך

במצב מותנית  המסובסד בדיור מגורים להמשך הזכותשלפיה  ,חזקה שלרשמית ה

שמצבם הכלכלי של הדיירים ייבחן היה לפיכך מן הראוי . כלכלי המעיד על נזקקות

דיירים נזקקים כדי לאפשר לשמצבם הכלכלי השתפר יפונו , ודיירים פעם לפעםמ

 לאש ,הדירה על חזקהמדיירים הנו הנ בפועל .לממש את זכאותם לדיור ציבורי יותר

 (.5111, כרמון) חייהם ימי לכל ,חוק פי על

אכן  המשכנות החברותו ,מקצה לקצהתפיסת הדיור הציבורי ה תהשתנ כיום

 םמצבב שיפורמטעמים של אינם מתבצעים  אלו ינוייםפאלא ש .פנות דייריםמ

 בתשלומי עמידה-אי בגין אלא, לסיוע םזכאותתום תקופת  וא יםהדייר של הכלכלי

יונה . מבחינה כלכליתשהגיעו לשפל המדרגה דיירים , אף שמדובר בהדירה שכר

 חהרווה גורמי עם התייעצות כל בלי יםמבוצע ים אלופינויש ( כותבים0250) וספיבק

, פשוטו לרחוב נזקקות משפחותהוא השלכת פירוש הדבר לעתים קרובות כי ו

 . ללא כל קורת גגוהותרתן כמשמעו, 

 של בדיור הסיוע תקציב. ושכר דירה משכנתאותסבסוד  באמצעותממשלתי  סיוע

הדיור מלבד  ייעודיים םיתקציביסעיפים  שנינחלק בין  רד הבינוי והשיכוןמש

שנועדו לסייע  ,משכנתאות מוכוונות – מטרה קבוצות שתיל בהתאם הציבורי,

  .סיוע בשכר דירהכו ,דיור על בעלותהגיע לללציבור הזכאים 

ע ינועדו לסי ומענקיםמשכנתאות  .ומענקים משכנתאות מוכוונות )מסובסדות(

 בלי דירה לרכוש המתקשות אוכלוסייה קבוצותמ צעירים זוגותלו חדשים עוליםל

 נקבעיםעליהן  הריבית ושיעור המוכוונות המשכנתאות מיכוס .ציבורית מעורבות

המצביעות  נקודות צבירת על מבוססתה שיטהב, זכאות של לקריטריונים בהתאם

מחוסרי דיור  ותיקים: קבוצות שתי בין יש הבחנהבהקשר זה . נזקקּותמידת העל 

 לפי ,סיועהזכאות להניקוד, ובהתאם לכך קבוצה נקבע  בכל. חדשים ועולים

, נשוי זוג) המשפחתימצב ה, ובהם בסבסוד הצורך על להצביע אמוריםקריטריונים ש

. הלוויםבמשפחות  האחים מספרו ילדים מספר ,ותק(, הורית-חד המשפח או יחיד

 לרוכשי דירות באזורי עדיפות, כלומר בפריפריה, ניתנו גם מענקי מקום. 
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קצה מה, משכנתה ותהלווא במתן החופשי שוקקרון שעליו מושתת הילעבניגוד 

, הרי הנרכש הנכס ערךלביחס ו הבית משק הכנסותלפי  ההלוואהאת סכום 

 "הנזקקות עקרון" היה המוכוונות המשכנתאותבתחום  המנחהעיקרון הש

 . יותר גדולה משכנתה להלוואת זכאי הוא ,יותר נזקק הבית שמשק ככלהסוציאלי: 

 יה שלהקהיתרה עד כדי בקלות  הלוואותעודד מתן מנחה זה  קרוןיעאלא ש

 המשכנתאות תנאי, ואף שםזכאות מלוא את לנצל הזדרזו הלווים .הסיכון תחושת

מדובר עדיין , מסוימות בתקופות השוק תנאיל משופרים ביחס היו המוכוונות

 מעוותת השפעהתופעה זו יצרה . ביחס למעוטי יכולת פיננסי סיכון עתיריבתנאים 

 .הדיור שוק על

 בריבית ניתנוצמודות למדד ו המוכוונות המשכנתאותהיו  תשעיםה בשנות

 תשלומיםה של הסילוקין לוח .למדד הצמדהבכפוף ל, ארבעה אחוזיםבשיעור 

המביאה לכך שגם אחרי שנים של תשלומים הנכס , שפיצר בשיטת בנוי החודשיים

 ביטחון רשתות של תמיכה מערכת יצרה לא הממשלה 12.אינו עובר לבעלות הלווה

 עמדו שלא לווים אלפי(. 0221, שטרית בן) המשכנתאות בהחזרי עמדו שלא םללווי

 נקלעו, ברית המועצות לשעבר עולי של מבוטל לא שיעור בהםו ,ההלוואות בהחזרי

 חובותשקעו ב אף תכופות ולעתים, המגורים דירת דואיביה כרוך בשה קשה לתהליך

 (. 0226, וכרמון שטרית בן) יםכבד

 צומצמו, בישראל הדיור מדיניותב תווך עמוד ושהי, נותהמוכוו המשכנתאות

 מידתובלבד  שריד מהן נותרואילך, עד ש מהעשור הראשון של שנות האלפיים

 ,המוכוונות המשכנתאות מממשי מספרלשם אומדן, . זניחה הדיור שוק על ןהשפעת

מממשים  0,022די לכהצטמק , 0225-ב אלף 52-כ ועל 5116-ב אלף 11-כ על עמדש

  .0255-ב לבדב

. תהליכים משני הושפע המוכוונות משכנתאותמסגרת הבמספר הלווים  צמצום

 5111באוגוסט  ללווים. הזכאות תנאי והחמרת תקציביםהצטמקות ההראשון הוא 

באורח ניכר. השינויים בתחום שונו כללי הסיוע וצומצמה ההוצאה הממשלתית 

 ,באזורי עדיפות לאומית 05-ל 51-מ סיועיחידים בהעלאת הגיל המזכה  כללו את

ביטול סבסוד לזכאים שצברו ניקוד בסיסי,  ;ישוביםיבשאר ה 52-ל 05ומגיל 

                                                        
שווים  תשלומים חודשייםמחשב שפיצר  לוחתשלומי ההלוואה בנויים מקרן וריבית.   12

רכיב הריבית בתחילת התקופה בנויים כך ש תשלומיםהאורך כל תקופת ההלוואה. ל
ורכיב הקרן נמוך. לאורך שנות החזר ההלוואה יורד בהדרגה רכיב הריבית ועולה גבוה 

התוצאה היא שגם לאחר שנים של עמידה בתשלומים, הלווה עדיין חייב  רכיב הקרן.
 .וההון הנצבר לזכותו בערך הנכס הוא נמוך סכום הקרןחלק עיקרי מ
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 ;לריבית השוק ארבעה אחוזיםמשכתוצאה ממנו עלתה הריבית על ההלוואות 

 ת המדד( להצמדה מלאה.ימעליאחוז  12מעבר מהצמדה חלקית )ו

הלך מבנמשך ינוי והשיכון של משרד הב בדיור הסיוע תקציב דלדולו של תהליך

 לירידה שהוביל צעד, המענקים בוטלו 0225-ב .העשור הראשון של שנות האלפיים

ם קריטריוניה ניכרבאורח  הוחמרו מכן שלאחר בשנים; משכנתאות בנטילת ניכרת

 (. 0221, תקוה)זכאות למשכנתאות מוכוונות ל

 שיעורישל  וןעדכ התהליך השני שהשפיע על צמצום מספר הלווים הוא חוסר

כך מ נובעזה  תהליך .כדאיות-ללא הפיכתןכדי  עד ,המשכנתאות על הריבית

, העולמית בכלכלה שינוייםפחתו עקב  טווח ארוכות הלוואות על הריבית שיעוריש

 האלפייםשנות  בתחילת. בעינו רותנ המוכוונות ההלוואות על הריבית שיעורואילו 

 0-כ של הפער. אחוזים שישהמגבוהה  ארוך לטווח הלוואות על השוק ריבית יתהיה

ארבעה ל שנקבעה, המוכוונות ההלוואות על לריבית השוק ריבית ביןאחוזים  0.1עד 

. להלוואה זו זכאיםהעבור ציבור ניכרת  סובסידיה היווה, באותה התקופה אחוזים

בשוק  ההלוואות על הריבית שיעורי ניכר רחבאו ופחת העשור במהלךאולם 

אשר על מיותר  גבוההנעשתה  המוכוונות ההלוואות על ריביתשה עד, החופשי

 כדאיותיתה הי התוצאה(. 0221, המדינה מבקר דוח) שוקהלוואות המוצעות ב

למשכנתה  זכאיםרבים מה זה במצב. ממשלתית משכנתה נטילתפחותה ב כלכלית

המוגבלים  זכאים קבוצות ורק, חופשיהלוואה בשוק ה ליטול העדיפו מוכוונת

  .להסתפק במשכנתה המוכוונת נאלצו בנקאי שראיאב

 

, המתקשות במציאת דיור בשוק החופשי קבוצות אוכלוסייה. הדיר בשכר סיוע

של , נזקקות לסבסוד ילדים מרובות ומשפחות הוריות-חד משפחות, נכיםלרבות 

זהו כיום סיוע בשכר דירה יש לזכור שעל ון יבד. דירהה שכר תשלומיהממשלה ל

 , שכןמשקי בית מוחלשים כלכליתדיור של לתמוך ב המאפשר למדינהד הכלי היחי

ארוכים ואין לקבלת דירה התורים  –שריד בלבד כאמור הציבורי נותר מהדיור 

מסכנת את כיום המוצעת המצומצמת משכנתאות מתכונת הו – מלאי של דירות

. (0221)בן שטרית,  תאם למשקי בית מוחלשיםומהפתרון עוד בגדר הלווים ואינה 

לוח ) בשכר דירהממשלתי סיוע מקבלים ממשקי הבית בישראל אחוזים  שישהכ ,כך

 . (לעיל 5

: פגיעות אוכלוסיותמגוון ל מיועדת דירה בשכר סיועממשלתית לה תכניתה

 ייכתתשמה ותיקה ואוכלוסייה קשישים עולים, לקליטתם הראשונה בתקופה עולים

 חברות מעבירות סיועאת ה. הוריות-חד ומשפחות נכים בהןו, מוחלשות לקבוצות

, (0252, אגמון) סבוכים הדירה בשכר סיועהזכאות ל תיעלקב הכללים. זכייניות
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 תזכאּוו גיל ,משפחתי מצב לפינעשות  נזקקים של שונות קבוצות בין הבחנותוה

 עוד. לממשיכים חדשים זכאים בין הבחנותיש  . כמו כןלאומי מביטוח לקצבאות

השפעות  מנטרלי" כגון, ותרדגמו אוכלוסייה קבוצותל חודיותות ייהטב תוקיימ

גביל מה סעיף , לרבותהיישוב סוג לפי מוגבלת הזכאות 13."רנוביל'צ אסוןהקרינה ב

מכלל  חמישה אחוזיםמשיעור השוכרים בהם נמוך ש יישוביםב זכאותאת ה

 יתב למשקי ההטבה נגישות תופחתמוכך בעקיפין  ,האוכלוסייה המתגוררת ביישוב

 (. 0252, אגמון) םיערבי

 05-כב" דירה בשכר השתתפות מענקי" תקציבפחות מעשור קוצץ בתוך כך, תוך 

בעקבות . 0255-ב שקלים מיליארד 5.5-כל 0225-ב שקלים מיליארד 5.1-כמ –אחוז 

 511-מ –פחת במהלך העשור  דירה שכרב סיוע מקבליםה הבית משקי מספר ,זאת

זאת (. 0255מידע חודשי, , רד הבינוי והשיכוןמש) 0255-ב אלף 551-ל 0225-ב אלף

 עמד 0255-ב. השכירות למחירי ביחס זעום הוא הדירה שכרב הסיוע סכוםועוד, 

אחוז  01-כ – שקלים 122-כעל לסיוע זכאי ה בית משקל ממוצעה סכום התמיכה

 שקלים 5,552-כישראל, שהיה אז בבאותה תקופה  הממוצע הדירה שכרבלבד מ

 בתקופתלכך יש להוסיף את העובדה ש(. 0255מידע חודשי, , בינוי והשיכוןרד המש)

 פירוש, ובשכירות הזכאים רוב מתגוררים הציבורי מהדיור דירה לקבלת ההמתנה

 במשפחות מדובר. דירה שכר בעבור נכבד נתח מכיסם להשלים שעליהםהוא  הדבר

 . שכירות דמיתשלום  עם להתמודדהן מתקשות ו, מצומצמים שמשאביהן חלשות

 קבוצותבתמיכה של  ממודל ישראלעברה  סוגיהב ציבורי דיון קייםבלי לאם כן, 

 הרחבת. הפרטי בשוק דירה שכרשל סבסוד  למודל ציבורי דיור באמצעות מוחלשות

 ממשקי חמישיתעד כדי שהגיע הסבסוד הממשלתי של שכר הדירה בשוק הפרטי, 

בדמי  ה כלליתעלייל ההביא ,בית()שישה אחוזים מכלל משקי ה השוכרים הבית

 קבוצות עלהמכביד דל והולך ג נטלמחירי השכירות יצרה בתורה  עליית. שכירותה

, דירה לרכוש מסוגלות אינן אגיס דחשמ, פחות המבוססות מהשכבות אוכלוסייה

 השוכרים בין ההטבהכספי  חלוקת. דירה בשכר לסיוע זכאיות אינן ך גיסאדאיומ

 של מצב נוצרש מאחר. וההיצע הביקוש של תיולגמישו תאםבה נעשית למשכירים

 הסובסידיה עיקר הסתם מן ,קשיחנותר  הדירות היצעולעומת זאת , בדירות מחסור

 . ממנה העיקריים הנהנים והם הדירות בעלי לידי זורמת

                                                        
נשלחו צוותי עבודה שתפקידם היה לנטרל  5116-לאחר האסון בכור הגרעיני בצ'רנוביל ב 55

 5,622-חיים כ, וכיום לקרינה וחשפנאת השפעות הקרינה. המנטרלים )"ליקווידטורים"( 
  .המדינעם ההוענקו להם הטבות מט ,פועלםערכה לבישראל. מתוך ה הםמ
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 כמענה ,הפרטי השכירות שוקסיוע בדיור באמצעות של המדינה ל ברמעה

, הזכאים ציבור זכויותהרע את  ,מוחלשות וכלוסייהא קבוצות של הדיור לבעיות

 לזכויות האגודה) בחוק הקבועה הגנה כל אין החופשי השוק בתנאי לשוכרים שכן

. יציבה לאה חזק םה הפרטי בשוק מסובסד דירה בשכר מגורים(. 0221, האזרח

 את עלותהל וליםעלש, הדירות בעלי של יהםבהחלטותגיסא  מחד תלויים השוכרים

 בהחלטותגיסא  ומאידךהחוזה, תקופת עם תום  םתלפנו או ותרישכהדמי 

לקצץ  תכופות לעתיםעלולים ש ,קבלי ההחלטות בדרג הפוליטימ של שרירותיות

 זכאים ציבוריה בדיור השוכריםלעומתם, . תקציבים או להסיטם לצרכים אחרים

 זכויות) וריהציב הדיור ובחוק הציבורי בדיור הדייר זכויות בחוק הקבועות להגנות

 (.רכישה

  דיור מדיניות ללא עשורשל  יווצאותת .3

 הביניים מעמדבקרב  הדיור הוצאות נטלהכבדת א. 

 קרבבעל דירות  הבעלות שיעוריין ב גדול פעריש , הבית משק הוצאות סקר לפי

 בדירות ריםורגמתהשיעור  התחתון עשירוןקרב הב: השונים הכנסהה עשירוני

  (.0תרשים ) העליון בעשירוןאחוז  16.1ומת לע, אחוז 51 הוא בבעלות
 ייצוב הוא נמוכות הכנסה קבוצות בקרב דיור על בעלות לעידוד הנימוקים אחד

 את מקבעת ארוך לטווח הלוואה באמצעות דירה רכישת. הבית משק הוצאות

 במחירי ניכרת עלייה מפני הבית משק על ומגנה לדיור החודשיות ההוצאות

 . השכירות

אמנם . ביתה משקי של יהםהוצאותנכבד ביותר מ חלק תופסת דיורל ההוצאה

 חלקן, ובישראל הבית משקי של ההוצאות בהרכב שינוי חל האחרונים בעשורים

 של חלקןלעומת  נמצא במגמת עלייה תקשורתלו לתחבורה ההוצאות של היחסי

. דלגהולך ו הדיור סעיף של משקלוגם  ךא – והנעלה הלבשה, מזון –אחרות  הוצאות

 לדיור ההוצאות היו 5161–5161 לשנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר

 0252-ב ההוצאה מכלל אחוז 01-כלעומת  של משק הבית, ההוצאה מכלל אחוז 54

 (. 0250, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
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רוכשי  עלוהן  בשכירותהמתגוררים על הן  שפיעה הדיור הוצאות בנטל השינוי

 ככלראוי לציין כי בהקשר זה . הלכו והאמירו המחיריםש הבתקופ למגורים דירה

הם ישהוצאות דירות בעלי של יותרבוה ג שיעור בו יש ,יותר גבוה ההכנסה שעשירון

נטל  ךכפיול ,ה שנחתמו טרם עליית המחיריםעל דיור מעוגנות בהסכמי משכנת

ש ורכנאלצו לשהוכבד אפוא על משקי בית נטל שתנה. המאינו הוצאות הדיור שלהם 

נאלצים לשלם ה ,משקי בית של שוכריםוכן על  דירה בתקופה של עליית המחירים

. שיעורם של השוכרים, כאמור, גבוה יותר בקרב ויותר יותרדמי שכירות גבוהים 

  העשירונים הנמוכים.

 

 

 

 

 0 תרשים
 2009 ,םבבעלותש בדירות הגריםשיעור 

 נטו לנפש מתוקננת לפי עשירוני הכנסהכאחוז מהמשתייכים לעשירון, 

 מקור: גילת בן שטרית ומרכז טאוב
 י בית של הלמ"סמשק הוצאות סקרנתונים: 

    

תחתו   ליו         

        

    
    

        

        
    

מ מהקו 
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 לפריפריה המרכז בין הקיטוב הגדלת ב.

אזורי ל המרכז בין הקיטוב את עמיקה הדיור בשוק תיתממשלה מעורבותהעדר יה

 ענף בפעילות האטהה" נכתב: (0226) בחוברת של משרד הבינוי והשיכון. פריפריהה

 קבוצות ובקרב, ובנגב בגליל, לאומית עדיפות באזורי במיוחד וחריפה בולטת הבנייה

 כלכלית ליציבות שהחשש נראה. הארץ במרכז כלכלית מבחינה חלשות אוכלוסייה

 אבטלה משיעורי ונובע חלשות אוכלוסייה קבוצות בקרב רבעיק הבולט, אישית

 רלוונטי, מפיטורים וחשש בשכר ירידה, וזמניות חלקיות משרות וריבוי גבוהים

 ".הטווח ארוכת המחויבות בשל, מגורים לדירות במיוחד

 הפריפריה מאזורי ההגירה לוותה האלפיים שנות של הראשון העשור במהלך

משרד הבינוי והשיכון  לפי. בפריפריה הדירות חירימ ירידת של בתהליך למרכז

, 0222 שנת מאז הדירות במחירי עלייהנרשמה מגמת  המרכז באזורבעוד ש(, 0226)

, במחירים ירידה מגמת, ניכרה קריותהו חיפהמה, לרבות דרובוהארץ  צפוןהרי שב

 . 0221-ב מגמות היפוךל עד נמשכהוהיא 

 אתמאוד  משפרה כגורם בפריפריה יםהמחיר ירידת את פירשו האוצר במשרד

דברי ההסבר להצעת התקציב  לפי. דירה לרכוש החלשות השכבות ן שליכולת

 ידות דיוריח של היצע עודף ישנו האחרונות בשנים(: "0225) האוצר משרד שפרסם

. אלו באזורים משמעותית מחירים לירידת הביא אשר, בפריפריה מפותחת וקרקע

 ארוכות משכנתאות על הריבית ירידת בשל גדלה דירה ישתרכ כדאיות, כך על נוסף

 גורמים. והעקיף הישיר במיסוי ניכרת וירידה, במשק הממוצעת השכר עליית, טווח

 באזורי דירה שולרכ החלשות השכבות יכולת את משמעותי באופן שיפרו אלו

  ."'ג-ו' ב עדיפות

 דירות לרכוש תהיכול את חלשותה שכבותהמ מנעו חסמים כי כמה שנראה אלא

 שנוצרה ההזדמנותמשקיעים זיהו את . הירידהיו במגמת  המחיריםבהן ש בשנים

ניכרה  0221-בכבר . באותם אזורים השקעהל דירות, והזדרזו לרכוש בפריפריה

 והמרכז ל אביבת מאזור עברה הדומיננטיותו, להשקעה הדירות בשוק התפנית

 ,0221 של הראשונה במחצית. פהוחי שבע באר –ערים הגדולות בצפון ובדרום ל

( 0221) נאים בן. וחיפה שבע באר באזורי יוה להשקעה שנרכשו מהדירות כשליש

 תושבי הם מהמשקיעים ניכר חלק לפיהםש ממצאים מציגהוהתופעה  את מתארת

 על 'הסתערו' והמרכז א"מת המשקיעים: ", וכדבריהוהמרכז אביב תל מחוזותה

 שבע באר באזור להשקעה דירות ברכישת ההחדה העליי ".שבע-בבאר ן"הנדל שוק

. והמרכז ל אביבת מאזור משקיעיםה של טעמם שינויב תמוסבר 0221–0221 בשנים

 רוכשי מכללאחוז  51-כ רק אלו משקיעיםהיה חלקם של , אז 0225לעומת שנת 

אחוז  52-כ של לשיאשל המשקיעים חלקם  הגיע, שבע באר באזור להשקעה הדירות
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הסבירות בדקו את מידת ( 0255) וורשבסקי שחר-בן .0221 של שונההרא במחצית

 אביב בתל דירה רכישת כיעלה  0252-מ נתונים מניתוח לרכישת דירה בתל אביב.

 בשיעורלפי ממצאי המחקר, . ישראל תאוכלוסיי רוב של ידה להישג מחוץ נמצאת

 ממחירוז אח 62 של 14(שיעור הלוואת המשכנתה ביחס לערך הנכס – LTV) מימון

הכנסת משק  ממנו והלאהש רףה את וחצי בישראל הבית ממשקי אחוז 52, הנכס

אם ינסו  15("עוני ממחסה") הבית בניכוי הוצאות הדיור אינה מספיקה לקיום סביר

ממחיר הנכס,  אחוז 12 של מימון בשיעורואילו  ,לקנות דירה ממוצעת בתל אביב

 . בישראל הבית ממשקיאחוז  12"העוני ממחסה"  רף אתיחצו 

 ותושבי, בפריפריהגם  בתים בעלי הם המרכז אזור תושביהמתואר, שלפיו  מצבל

 של נוספת החלשהבדמות  חברתייש מחיר  ,שכירות דמי להם משלמים הפריפריה

 .לפריפריה המרכז בין הקיטוב והגברת הפריפריה תושבי

 הבנקאית במערכת הנגיד התערבות? חופשית כלכלה ג.

ככלי למניעת  מוצדקת הדיור בשוק הממשלה שהתערבות הטענה לעתים נשמעת

 תתיממשללהתערבות  הכלים אחד. החמור חברתית יש להם השפעהש שוק כשלי

אופן  כנגדאולם . המשכנת הלוואות סבסוד הואבסעיף הקודם, שהוצג  ,הדיור בשוק

 הקצאתשינוי ב, מחירים תועלי :וותותע  מ   השפעותלו יש  כי נטען סבסוד זה

 . קבוצות בין ואפליה הבית משקי של המשאבים

 באמצעות , אםהאחרון בעשור הדיור בשוק מהתערבות הממשלה הימנעותעקב 

יצירת היצע לעידוד תמריצים אמצעות אם בו ציבורי דיור גוןכ מסורתיים כלים

העולמי שהחל הכלכלי משבר המחסור הצטרף ל. דירותמחסור בנגרם  ,דיור

צירוף גורמים הריבית המוניטרית בשיעור חד. א לידי הפחתת והבי, 0221בספטמבר 

 עליית מחירי הדירותידי הביא ל – ריבית מוניטרית נמוכה ומחסור בדירות – זה

  (.לעיל 5תרשים ; ראו 0255נגר וסגל, )

 דיורה שירותי תצרוכת לש אומדן מבטא לצרכן המחירים במדד הדיור סעיף

 .בישראל השכירות חוזיב המחירים הנקובים פי עלכאמור  מחושב והוא, השוטפת

                                                        
 ,גבוה יותרLTV-(Loan To Value ) ניתנת כנגד משכון הנכס, ככל שה המכיוון שהמשכנת  54

 , ישגבוה LTV-רמת הסיכון של המלווה עולה. בתקופת שפל במחירי הנכסים, כשה
 מתחת לסכום ההלוואה שעדיין לא נפרעה.אל הסתברות גבוהה לירידת ערך הנכס 

מההכנסה החודשית  אחוז 52החזר משכנתה העומד על חסים לבספרות המקצועית מתיי  51
 52רף גבוהות מ. ידע מצטבר מראה שכשההוצאות על דיור חצות אותוכאל רף שאין ל

 Shelter)"עוני ממחסה" משק הבית נקלע למצב של  אחוז מההכנסה החודשית,

Poverty.) 
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מאחר שמשקלו עלייה במחירי השכירות. לבדרך כלל תורמת עלייה במחירי הדירות 

הגדול ביותר בסל הצריכה הממוצע של משקי הבית בישראל של סעיף הדיור הוא 

גדולה לידי ביטוי בעלייה  באה בתורה זועלייה , לצורך חישוב מדד המחירים לצרכן

במדד המחירים של סעיף הדיור משקלו  ליבוי האינפלציה.במדד, שמשמעה  יחסית

אחוז  05-כהדיור הוצאות  , אז שיקפו0221בין העדכון של באורח ניכר לצרכן עלה 

 מהסל אחוז 01-כ עמדו על הדיור הוצאותאז , 0255, לבין מסל הצריכה הממוצע

 (. 4)לוח 

 
 2002–2013, משקל הדיור במדד המחירים לצרכן .4 לוח

 משקל הדיור במדד המחירים לצרכן המדד תאריך עדכון

5/0225 05.5% 

5/0221 02.5% 

5/0255 04.4% 

5/0255 01.0% 

 גילת בן שטרית ומרכז טאוב מקור:
 , שנים שונותשל הלמ"ס הירחון לסטטיסטיקה של מחיריםנתונים: 

 

ברחבי העולם  םיהבנק ינגיד של חםכובעידן של כלכלה גלובלית, הולך ופוחת 

כדי להתגבר על המיתון הכלכלי  .מוניטרית מדיניות באמצעות יציבות על לשמור

את שיעורי ברחבי העולם הפחיתו הבנקים המרכזיים  16פריים-בעקבות משבר הסאב

להפחית להצטרף למגמה העולמית ואלא  הריבית. לבנק ישראל לא נותרה ברירה

להגן על וור על שער החליפין של השקל לשמ. צעד זה נועד גם בישראל את הריבית

 הפחתוהלולא  ,לעומת חו"לשהיה נוצר ריביות ההפרש שכן  ,יצוא הישראלייה

 שלם יכולתפוגעת ב. התייקרות השקל השקלשל  ףייסולמביא  היה ,ריביתה

 תעשייה ענפי באותם במיוחד מורגש הכלכלי הנזק, ולייצא הישראלים היצואנים

 .הגלובלית כלכלהעידן הב לשרודממילא  מתקשיםה

 בנקמצא , הלוואות למשכנתה עלירידת הריבית את ההשפעות של  מתןכדי ל

 המוניטרית הריבית (דיפרנציאציהבידול )ל יצירתיים פתרונות מצאו ישראל

 . תנאי ההלוואות לצורכי דיורנקטו צעדים להחמרת נ, ודיורל הלוואות על הריביתמ

                                                        
, 0225אוגוסט -ישפרץ בארצות הברית ביול פריים הוא משבר פיננסי-משבר הסאב  16

 .מיתון כלל עולמילידי  0221והתגלגל החל מספטמבר 
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בנקים להפריש הפרשה ל הורההבנקים  המפקח על :(0252מאי ) ראשון צעד

 ,0252בגין הלוואות שניתנו לאחר אפריל אחוזים  2.51נוספת מיוחדת בשיעור 

 אחוז.  62-מגבוה וששיעור המימון בהן במועד העמדת האשראי 

קובעות דרישה להקצאת המפקח על הבנקים הנחיות  :(0252אוקטובר ) שני צעד

-מיותר גבוה  LTV) ר שניתנו בשיעור מימון גבוההון גבוהה יותר בגין הלוואות לדיו

בין סך והיחס בין חלק ההלוואה לדיור שהועמד בריבית משתנה בהן שו ,(אחוז 62

 .לפחותאחוז  01-ההלוואה שווה ל

 רכיב ההלוואות לדיורהורה כי  המפקח על הבנקים :(0255אפריל )צעד שלישי 

  .בריבית משתנה יוגבל לשליש מסך ההלוואה לדיור

לפי מאפייני  LTV מגבלות על שיעוריהוטלו  :(0250אוקטובר )צעד רביעי 

רשאים להעמיד הלוואות בנקים היהיו דירה לשם השקעה  יכשור: להרוכשים

י דירה כשור; ולאחוז 52עד  – משפרי דיורל ;אחוז 12הוא עד ששיעור המימון בהן 

 . אחוז 51עד  – ראשונה

ר על יציבות המערכת הבנקאית בישראל נועדו לשמוש ,הללוארבעת הצעדים 

 הסיכונים ניהול במדיניות התערבותבגדר  הם, ולייקר את המשכנתאות עבור לווים

 הימנעות, דבר של בסופו, כך. חופשיתה כלכלהה תתפיס את ונוגדים הבנקים של

 סובסידיות באמצעות הולם היצע על שמירה-איו הדיור בשוק מתמיכה הממשלה

 של עקרונותיה הפרתלו המשכנתאות בשוק ישראל בנק של בותהתערידי ל והביא

 . החופשית הכלכלה

 תהום פי על לווים ד.

כי רמת מחירי הדירות  ונראה, הדיור מחירי פחתתלה לחץ יצרה החברתית המחאה

 בצדאלא ש. הבאות בשנים הממשלה ביצועיתשמש אינדיקטור חשוב לבחינת 

 עלול, הדירות מחירי ירידתעקב  רבות אוכלוסייה לקבוצות הצפויה ההקלה

 עליית של בתקופה משכנתה הלוואת ונטלו דירה רכשורע עם אלה שכבר להתהליך ה

 . מחירים

)משכנתה מסוג  בישראל הבנקאית המערכת מספקתש המשכנתמתוקף סוג ה

recourse) ,נוטל ההלוואה( אם לא  הלווה נכסילקבל את  זכות יש)הבנק(  למלווה(

 המשכנתה הלוואת את להחזיר חייבמת הלווה זו במתכונת. יעמוד בתשלומים

 ,לפיכך. הלוואהה מיתרת נמוך והוא ירד הממושכן הנכס ערך אם גם, במלואה

היה די י לאכלומר מכירה כפויה של הנכס, , השעבוד מימוש לאחרכי  יתכןי

גם לאחר  חוב בעל יישאר והלווה, ההלוואה לפירעון הדירה ממכירת תקבוליםב

 בישראל המשפטיים ההליכיםואם לא די בזה, הרי ש. ש הנכס הממושכןמימו
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 בהחזר לקשיים נקלעכבר ש לאחר לווהה של וחוב יתרתהתפחת  את מאיצים

 (. 0221, שטרית בן) ההמשכנת תשלומי

 פנייה הוא קשייםשנקלעו ל הלוואות לנוטלי החוק יוםכ עימצש היחיד הסעד

, לדיור הלוואות לחוק 55 'מס תיקון לפי( )המיוחדת) משרדית-הבין לוועדה

 ממשלתית הלוואה בנטילת מותנית לוועדה לפנות הזכות אולם(. 0224-ד"התשס

 של הנטילה היקפי(, 0 )סעיף לעיל שהוצגו הנתונים שהראו וכפי, בהיקף כלשהו

 .כדאיות חוסר עקב האחרונות בשנים מאוד נמוכים הממשלתיות המשכנתאות

. האחד הוא סיכון על המעידים עיקריים מדדים ישנ יש המשכנתאות בתחום

 משבר בארצות הברית(. LTV) הנכס לערך ביחס החוב כוםס :המימון שיעור

. אחוז 42-מיותר  של ממוצעת מחיריםהביא לידי צניחת  פריים-הסאב הלוואות

 . המדד השני הואסיכון נושאנחשב אחוז  62 של מימון שיעורניתן להסיק כי  מכאן

 .הבית משק של הפנויה החודשית הכנסהובין ה למשכנתה החודשי ההחזר בין היחס

משק בית  הוא תומהכנס אחוז 52-מ הגבוה להחזר נדרשה בית שמשק להניח מקובל

 17בישראל ההמשכנת הלוואות על ישראל בנק שמפרסם חדשים נתונים. בסיכון

דיור , המתייחסים להלוואות הנתונים. המשכנתאות שוק של ניתוח מאפשרים

 הסיכון לרמתביחס  ראשוני אומדן יםספקמ ,0250לפברואר  0255שניתנו בין אפריל 

 לפי. שקלים אלף 162-כהוא  המשכנת הלוואתהסכום הממוצע של  .הבית משקי של

 באמצעות ממומנות בישראל מתבצעותדיור הלרכישת  עסקותהמאחוז  11-כ, אומדן

  18.המשכנת הלוואות

בו ש מצבגדיר המ, (Shelter Poverty) "ממחסה עוני" המונחבסעיף קודם הוזכר 

 שחר-בן) סביר לקיום מספיקה אינה הדיור הוצאות בניכוי הבית משק הכנסת

 צהיק הבית שמשקמן הראוי  כי עולה המקצועית ספרותמה .(0255, וורשבסקי

 ראויים מקורות לו שייוותרו כך, מהכנסותיו אחוז 01-52-לא יותר מ דיור להוצאות

 המשני השוק גופי, תשעיםה שנות אמצע עד. אחרים ושירותים סחורות של הריכלצ

                                                        
, לפי דרישת 0255נתונים העומדים לרשות הציבור מחודש אפריל על מך תסמניתוח זה  55

המפקח על הבנקים. הדיווח של התאגידים הבנקאיים כולל פילוח של הביצועים 
שאושר  (LTVשיעור המימון ) לפי ,ת מגוריםוהלוואות שניתנו למטרבתחום ההחודשיים 

הלוואה על חשבון הבעת העמדת האשראי, שווי הנכס הנרכש ושיעור ההחזר החודשי 
 ביחס להכנסת הלווה. 

הלוואות למטרות דיור בדיווח של בנק ישראל ההערכת מספר  באמצעות ושגהאומדן מ  51
מידע " ותלפי דוח)דירות שוק הבהשוואה למספר העסקות ב ,חודשים עשרה במשך
 .רד הבינוי והשיכון(של מש "חודשי
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 משכנתאות נמנעו מלרכוש( Fannie Mae and Freddie Mac19) ארצות הבריתב

ו החודשית מהכנסת אחוז 01-שהביאו את משק הבית הלווה למצב שבו למעלה מ

 הגמשת(. Schwartz and Wilson, 2008) יועדו לתשלום הלוואת המשכנתה

וחוסר פיקוח על יכולת ההחזר של משקי משכנתה  הלוואות למתן הקריטריונים

 הדיור תוהלווא נתוני לפי. פריים-הסאב הלוואות למשברעם הגורמים  םנמניהבית 

 . מההכנסה אחוז 51-כהוא של הלווים  הממוצע ההחזר שיעור, בישראל

 41. כנסההמה חזרהה שיעור לפי ההלוואות אשראי התפלגות את יגמצ 1 לוח

 אחוז 52 לפחותעומד על שלהם  ההלוואה שהחזר לוויםל ניתנו מההלוואותאחוז 

שלהם  ההלוואה שהחזר לוויםניתנו ל מההלוואותאחוז  04 ;החודשית מהכנסתם

 וואותההלכלל מאחוז  50-ו ;החודשית מהכנסתםלפחות אחוז  42לפחות  עומד על

 מהכנסתםאחוז  12לפחות הוא שלהם  ההלוואה החזרגובה ש לוויםניטלו בידי 

 על מעיד הלווים להכנסות ביחס לדיור הלוואות החזרי של הכבד הנטל. החודשית

 . הלווים של גבוהה סיכון רמת

 
 הכנסהביחס ל החזרה שיעור לפי ,מגורים למטרת הלוואות אשראי  .1 לוח

  2012 פברואר עד 2011 אפריל, החודשית

 יחסיתהשכיחות ה
 )באחוזים, מכלל ההלוואות

 שנלקחו בתקופה הנבדקת( 
 ביחס חזר השיעור ה

 )באחוזים( הכנסהל
  62%-מיותר  6%

6% 50%-60% 

12% 40%-50% 

25% 30%-40% 

51% 0%-30% 

 גילת בן שטרית ומרכז טאוב: מקור
 ישראל בנק אתרנתונים: 

בין גובה החוב  אחוז 62-מיותר  יחס שלהמאופיינות ב הלוואותב מתמקד 6לוח 

אחוז  40 כי מראים הנתונים ., ומפרט את התפלגותן על פי שווי הנכסלשווי הנכס

                                                        
19
  Fannie Mae and Freddie Mac  נן שוק י במטרה לכושהקים הממשל האמריקאהם גופים

היא להגביר את הנזילות ועל ידי כך להוזיל את  משני שבו נסחרות משכנתאות. מטרתם
-בר הסא, כאשר משב0221ארגונים פעלו כחברות פרטיות עד האשראי לדיור. שני ה

 . אותןלי להלאים פריים אילץ את הממשל הפדר
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הגבוה  מימון שיעורהמאופיינות ב הלוואותל לדיור מוקצה ההלוואות סכוםכלל מ

)משרד  שקלים ליוןימ 5.5-כ על עמד 0255-ב ממוצעת דירה של מחירה. אחוז 62-מ

 שיעורש הלוואותחלקן של הש עולה מהלוח. (0255הבינוי והשיכון, מידע חודשי, 

לשם רכישת  שניטלו ההלוואות כל מסךאחוז  62כמעט עמד על  גבוהבהן  מימוןה

 הנכס ששווי ככל(. קליםש אלף 422–122 בשווי דירות) הנמוך השוק בפלחדירות 

משמעות הדבר . גבוה מימון שלהןששיעור ה ההלוואות של חלקן קטן, יותר גבוה

 . יחסית גבוהה סיכון ברמת יםוימצששווי דירתם נמוך יחסית  הלווים כיהיא 
 
 אחוז 00-משל יותר  מימון שיעורב תולוואהה התפלגות .6 לוח

 0250 פברואר עד 0255 אפריל,  הנרכש הנכס שווי לפי  

של שיעור במימון סכומי 
)בסוגריים:  00%-מיותר 

 כום ההלוואותכאחוז מס
 (הכללי

הכללי  לוואותהסכום ה
 )במיליוני שקלים(

 שווי הנכס הנרכש
 אלפי שקלים(ב)

 422עד  952 (15%)     489

 122עד  425 4,485 (11%)  2,650

 5,022עד  125 8,197 (15%)  4,368

 0,222עד  5,025 13,010 (51%)  4,926

 5,222עד  0,225 5,924 (52%)  1,781

 1,222עד  5,225 3,132 (01%)     908

 1,222-יותר מ 1,996 (01%)     574

 לסך הכ 37,696 (42%) 15,695

 גילת בן שטרית ומרכז טאוב: מקור
 ישראל בנק אתרנתונים: 
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  סיכום .4

 ירדה האחרון בעשור , אולםמרשימיםהישגים  עברהשיג ב והשיכון הבינוי משרד

 5.6-ל 5111-ב המדינה מתקציב יםאחוז 4.1-: מניכר רחבאו קוצצו ותקציביו קרנו

 בעשור הדיור בשוק הממשלתית המעורבותצמצום . 0221-ב תקציבהמ יםאחוז

 לתמיכה זקקנ שאינו ששרד הוא זה הדיור שוק פלחש לכך הביא האחרון

 שביכולתם לאלובעיקר  מיועדותדירות הזה  בעשורבהתאם לכך נבנו . ממשלתית

, דירות אלף במאה המוערךמצטבר  מחסור נוצר הןב דיהיה  לאמכיוון ש .לשלם

 מחאהה וגל חברתיתה התמרמרות. ההדיור במחירי חדה עלייה מהגרבעקבותיו נו

האמרת בשל ו בעקבות מחסור זה ו, הגיע0255, ששיאו בקיץ ששטף את המדינה

 מחירי הדיור.

 מדינת של הישן החזון את תואם אינוהאחרון  בעשור שנבנה הדירות מלאי

 אף. בקרקעות ספקולציה ותימנע הלאום בבעלות תישמר הקרקע לפיוש, ראליש

 הקו בתחומיה מדינה של משטחהאחוז  15 תהוומ ת בישראלוהציבורי שהקרקעות

 קרקע על היו הבנייה התחלות ממחציתיותר  0221–0255שנים בהרי ש, הירוק

 . פרטית בבעלות

. של המדינה החדש חזוןה אתגם  תואם אינו בעשור זה שנבנה הדירות מלאי

. ישראל מדינת של מרחבי לתכנון חזון בעלת תכנית, 51 א"תמ אושרה זה בעשור

, בפועל; הנגבעל ו הגלילעל  ,ירושלים על דגש שימת היא 51 א"תמ מהנחיות אחת

 מוצע להגביר אתגם  51 א"תמב. ומרכז אביב תל במחוזות נבנו הדירות כמחצית

 גדולות דירות יותר נבנו בפועל; השגה-בר דיור לבנותבתוך כך ו עירוניתה צפיפותה

 .קרקע וצמודות

 םתהליכיה אינו עולה בקנה אחד עם והשיכון הבינוי משרד שלנו חזוגם 

 משקי של מספרם את להגדיל שאף. המשרד זהה עשורבתחום הדיור ב שהתרחשו

 כליבהלכה למעשה  עוגן לא החזוןאלא ש ,בבעלותםש הבדיר ריםורגהמת הבית

פשרו למשקי בית רבים בישראל להגיע המענקים שא בוטלו זה בעשור. מדיניות

", המיועדים לעידוד הגירה מהמרכז המקום מענקי"וצומצמו  םלדירה בבעלות

בתמיכה  המשרד של כוחו וניטל במשכנתאות הסיוע היקף צומצםעוד  לפריפריה.

 ירידה על מצביעה םהאחרוני האוכלוסין מפקדי שני בין השוואה. דיור על בבעלות

 עדריבה. 0221-באחוז  66.4-ל 5111-באחוז  55-מ, על דירות הבעלות בשיעורי חדה

 בית משקי עבור או מוחלשות אוכלוסייה קבוצות עבורלסבסוד יחידות דיור  כלים

 נעשה בידי בישראל דירותקניית המ ניכר חלק"(, צעירים זוגות)" דרכם בתחילת

 .חוץ תושבי או משקיעים
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 המוחלשות הקבוצות של המגורים יציבותעוד יותר  התערערה האחרון שורבע

 סיוע ומענקי ציבורי דיור: כלים שניב נתמך אלו קבוצות של הדיור. בחברה ביותר

כיום  ריםורגמת בישראל הבית ממשקיאחוזים  5.5-כ. פרטיבשוק ה שכירותדמי הב

 בעשוראולם . דירה כרלש סיוע במענק מסתייעיםאחוזים  6.5-וכ הציבורי בדיור

 הנזקקים למעגל שנקלעו בית למשקי הרלוונטי היחיד התמיכה כלי, האחרון

 שריד רותנ הציבורי הדיור ממפעל. דירה בשכר הסיוע מענק הוא בדיור לתמיכה

 הציבורי לדיור התור. חודש לא והמלאי נמכר מהדירות גבוה ששיעור לאחר, בלבד

ואם לא די בזה, . לשכנם דירותמלאי  אין ךא, הוכרה שזכאותם פונים אלפימונה 

 שכר בתשלומי עומדות שאינן משפחות השתנתה; הציבורי הדיור תפיסתהרי שגם 

 . רווחה גורמי של מעורבותכל  ללא מהדירות מפונות המשכנות לחברות הדירה

 הסיוע מקבליעם  שכן, השכירות שוק על השפעה יש דירה בשכר הסיוע למענקי

 הסבסוד אם גםלפיכך, . בשכירות המתגוררים הבית ממשקי מישיתמחנמנים יותר 

 יםמחירעליית לתורמת  הסובסידיה זאת בכל, השכירות מדמי קטן חלקשקף מ

 תםלדריש ענותיהה, השגה-לנוכח המחסור הגובר בדיור בר, הז במצב. הפרטי בשוק

 רוםגת ות בשוק הפרטירילשכ המענקים אתהגדיל ל חברתיים ארגוניםמגוון  של

 אלו של מצבם את תשפראמנם  המענק תגדלה. השכירות יבמחיר ניכרת עלייהל

 מוחלשות אוכלוסייה בקבוצות קשות תפגעעם זאת  אבל, לסיוע זכאים שנמצאו

 . ולא הוכרה זכאותן דיור יחידות אותן על מתמודדותה אחרות

 היא כלי הפרטי בשוק לשכירות הסובסידיה ,המוחלשים הבית משקי מבחינת

 יםוימצ הדירה בשכר סיוע המקבלים הבית משקי. הציבורי לדיור בהשוואה נחות

 שינוי, אם בשל החשש מבדירה מגוריהם המשך לגבימתמדת  ודאות בחוסר

 השכירות בשוק השכירות הסדריואם משום ש, המענקים לגבי הממשלה במדיניות

 . קצרה העבהתר לפינוי חשופים אותם מותירים הפרטית

 רכשו שלא אוכלוסייה קבוצותאותן  על נטלה את הדיכבה הדיור ימחירהאמרת 

 עשירוניב הבעלות שיעוריין ב, וכך מעמיק הפער טרם עליית המחירים דירה

 בדירות ריםורגמתה שיעור, 0221-מ בית ימשק הוצאות סקר לפי .השונים הכנסהה

 הוא ןהעליו בעשירון שיעורםש בעוד, אחוז 51 הוא התחתון בעשירון םבבעלותש

 משק של מהוצאותיו כרבע על דיור על הממוצעת ההוצאה עמדה 0252-ב. אחוז 16.1

אולם , קבועות הן דירה שרכשו בית משקיבקרב  דיור על ההוצאות. לתצרוכתבית 

אלו  עבורכן ו ,השוכרים קבוצת עבור העלויות את מגדילה הדיור מחירי עליית

 . מחירים עליית ה שלבתקופ דירה רוכשיםש

 עבור גבוה וסיכוןהוצאה נרחבת מדי על דיור  של מצב חושפים ישראל בנק ונינת

בשנים  בישראל משכנתאות שנטלו אלו בקרב. המשכנתאות נוטלי הבית משקי
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. מההכנסהאחוז  51-כ על עומד לדיור להלוואה הממוצע ההחזר שיעור, 0255–0250

 גבוה( LTV) מימון יעורשהמתאפיינות ב הלוואותמתברר לפי הנתונים כי , זאת ועוד

–122 יןשווש דירות – הנמוך השוק בפלח ההלוואות כל מסך אחוז 62כמעט  מהוות

 בשוק מחירים ירידתאותה ראיית התמונה כולה מעידה אפוא כי . קליםש אלף 422

 בית משקי להוביל עלולה, במאבקם לה מייחלים הכארגונים חברתיים ש ,הדיור

 את לפרוע כדי הדירה את למכור אפשרות חוסרו פירעון חדלות של למצב אלו

 . ההלוואה

בעל  תחום הוא, והחינוך הרפואה בתחומי יםיבסיס לשירותים בדומה, דיור

 שקדמו לעשורים בניגוד, האחרון בעשור. בחברה השוויון מידת על תרחבנ השפעה

 ללא עשור"אותו  לכנות ניתןלפיכך, . הדיור מתחום ידה את הממשלה משכה, לו

 מתמיכה ובעיקר, הדיור בתחום ממעורבות הממשלה הימנעות". דיור יניותמד

: רבדים בכמה מחירגובה , מוחלשות אוכלוסייה קבוצות עבור יציבים דיור בהסדרי

 מחסור; לפריפריה המרכז בין הקיטוב הגברת; 51 א"תמ של התכנוני החזון סיכול

 נקבל דבר של בסופו אשר גרמה, ואינפלציה מחירים עלייתהביא לידי ש בהיצע

 התסכול של הכבד םמחיר, ולבסוף. המשכנתאות בשוק תערבהלישראל 

 לצדק בקריאה ביטוי לידי ושבא ,רחבות אוכלוסייה קבוצותבקרב  וההתמרמרות
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  .1–05 , עמ'51-51
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