
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצוקת הדיור בישראל

 וועדת הכלכלה ל מוגש

 הכנסת

 המחקר והמידע מרכז

 המחלקה לפיקוח תקציבי

 

 כלכלן, רון תקוה: כתיבה

 ח תקציבי מנהל המחלקה לפיקו, עמי צדיק: אישור

 ח"תשס 'אדר אב ה"כ 

 2008 במרס 3

 

 מרכז המחקר והמידע, הכנסת

 91950ירושלים , גוריון-קריית בן

6 :'טל 4 0 8 2 4 0 / 1 - 0 2 

6 :פקס 4 9 6 1 0 3 - 0 2 

www.knesset.gov.il/mmm 

 



 
   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תוכן העניינים

 1 תמצית מנהלים

 2 שוק הדיור בישראל. 1

 2 הביקוש צד .1.1

 4 ההיצע צד .1.2

 7 מפולח דיור שוק .1.3

 9 שוק הדיור בפריפריה. 2

 12 המעורבות הממשלתית בשוק הדיור בישראל .3

 12 והשיכון הבינוי משרד פעילות .3.1

 17 זכאים ידי-על בדיור הסיוע מימוש היקף .3.2

 26 מסקנות ודרכי מדיניות אפשריות, סיכום. 4

 26 בישראל הדיור בשוק ממשלתית במעורבות הצורך .4.1

 27 אפשריות מדיניות דרכי .4.2



 
 29מתוך  1עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מנהלים תמצית

נתונים על שוק המסמך כולל . עדת הכלכלה בנושא מצוקת הדיור בישראלמסמך זה נכתב לקראת דיון בוו

דגש מיוחד מושם על שוק הדיור . הדיור בישראל וניתוח התמורות המתחוללות בו בשנים האחרונות

 .מגוריםשוקי הבנייה והלעידוד כן נסקרת מעורבות הממשלה בשוק הדיור ומוצגים כלים שונים . בפריפריה

. נרשמה האטה בפעילות ענף הבניה בהשוואה לעשור הקודם, 2001במיוחד החל משנת , בשנים האחרונות

יה לארץ וצמצום משמעותי בסיוע הממשלתי לזכאים גרמו להקטנת הביקושים וכתוצאה יהאטה בקצב העל

שהיתה כנראה גבוהה הבנייה ההאטה בהתחלות . הימכך לירידה בקצב שיווק הקרקעות והתחלות הבני

הבנייה ההאטה מאפיינת במיוחד את  .ות גרמה לירידה מתמשכת במלאי שאינו מכורמההאטה במכיר

 :ההתפתחויות הבאות במשק הישראלי על רקעבעיקר בולטת והיא , רוויההיה יבנאת האזורי הפריפריה וב

 צמח התוצר המקומי הגולמי 2002מאז שנת : הגידול בפעילות במשק וצמיחת התוצר בשנים האחרונות 

 .15%-תוצר לנפש עלה בכוה 25%-בכ

  נפש 570,000-כ – 8.6%גדלה האוכלוסייה בשיעור של  2007ועד ספטמבר  2002מסוף שנת. 

 ובעיקר במרכז הארץ, דירות בישובים רבים במרכז הארץהמסוימת ועליית מחירי התאוששות הה. 

  ה יחסית לטווח ריבית נמוכ: תנאים נוחים לרכישת דירה בשנים האחרונות לעומת העברההיווצרות של

שיעורי  ;היחלשות הדולר ;ירידה במחירי דירות ריאליים במשך תקופה ממושכת; קצר ועל משכנתאות

 .ירידה בשיעורי האבטלה ועוד; 2006מ בראשית חודש יולי "הורדת המע ;אינפלציה נמוכים יחסית

  שנוצרו כאן כשלי שוק הרי, פוטנציאל גידול ניכר בביקוש לדירותהואיל וההתפתחויות הללו מעידות על 

כשל ) בפועל ביקושים אלו לא התממשו ברוב אזורי הארץ ומספר התחלות הבנייה ממשיך לרדתמשום ש

  .(שוק הוא מצב שבו כל גורם בשוק ממקסם את העדפותיו אך התועלת הציבורית הכללית אינה מיטבית

פתרון , שיכון מחוסרי דירה, קרי, ידה-על יעדי הסיוע המוצהרים את המשיג ההממשלה אינשלומר ניתן 

 : כך לדוגמה. האוכלוסין ריסתמצוקת הדיור ופ

 1999ממוצע לחודש בשנת ב 3,350-מכ הצטמצם המספר החודשי הממוצע של מממשי הלוואת זכאות 

 .67%-ירידה של כ, 2007ממוצע לחודש בשנת ב 1,100-לכ

  2007ח בכל אחת מהשנים "מיליון ש 46-ל 2001ח בשנת "מיליון ש 193-ירד מ שכונותהשיקום תקציב 

  .2008-ו

. בכל הקשור למדיניות הבינוי והשיכוןמספקת טווח -ניכר כי הממשלה נעדרת ראייה מערכתית וארוכת

בקנה אחד עם  עולים םשאינומהלכים הדבר בא לידי ביטוי בשנים האחרונות בשלל החלטות ממשלה 

המשך מגמה זו עלול . תוצאות הפוכות מן הנדרש להשגת יםואף תורמ, יעדיה המוצהרים של הממשלה

 .עידוד הירידה מהארץואף ללהמשך התרחבות הפער החברתי , להביא להתמרמרות חברתית

הנובעת מעודף ביקוש לדיור , גבוה-הכשלים בשוק הדיור מתאפיינים במצוקה ממשית בפלח השוק הבינוני

של פלח השוק בהתכווצות כן ו; (והשרון ביבותיהוס אביב-תל, בעיקר באזורים ירושלים)ועליית מחירים 

 (.בעיקר בפריפריה ובפריפריה של המרכז)מתמשכת  וירידת מחיריםבשל עודף היצע של דירות  נמוך-הבינוני

, לכן. כשלי השוק הללו מסבירים במידה רבה מדוע קיים צורך במעורבות ממשלתית בשוק הדיור בישראל

שנתית -עיצוב אסטרטגיה רבתוך , הבינוי והשיכון של הממשלהנדרשת בחינה מחודשת של מדיניות 

 .ידית בעת הצורך בכל אזורי הארץישניתן יהיה לשווקו מ להסרת חסמים ולהבטחת מלאי תכנוני זמין

מנת לגשר על עודפי הביקוש באזורי הביקוש -על, נדרשים צעדי מדיניות הן בצד ההיצע הן בצד הביקוש

לאור התנאים , כן-כמו. ים בפריפריה תוך צמצום עודפי ההיצע לדיורולממש את פוטנציאל הביקוש

אופן נדרשת בחינה מחודשת של , צורכי השעהלאור המשתנים במשק הישראלי ובחברה הישראלית ו

ראוי לבחון חלופות שמתאימות את . ההלוואות לטווח ארוךובפרט בשוק , הדיורמעורבות הממשלה בשוק 

 .תנאי השוק הקיימים ולנקוט בצעדים חדשניים לעידוד הבנייה להשכרהמנגנון הסיוע במשכנתאות ל

ת
צי

מ
ת
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 שוק הדיור בישראל .1

 5%-המשק צומח בקצב של למעלה מ 2003אף שמאז שנת , בעשור האחרון שוק הדיור בישראל מדשדש

לשם הבנת ההתפתחות בשוק הדיור יש לנתח הן את צד . בשנה 1.8%-בשנה והאוכלוסייה גדלה בקצב של כ

 .וש והן את צד ההיצעהביק

 צד הביקוש .1.1

. בשנה 1.8%-כ –האוכלוסייה במדינת ישראל גדלה בקצב מהיר יחסית למדינות המערב  .עלייהאוכלוסייה ו

היה גל עלייה לישראל שנמשך  80-בסוף שנות ה. הביקוש לדירות חדשותפוטנציאל להגדלת גידול זה מביא 

. שנים האחרונות חלה ירידה במספר העולים השנתי לישראלב. שנים אחדות והביא לגידול ניכר בשוק הדיור

לעומת  6%-ירידה של כ, (על בסיסי שנתי 18,100-כ)עולים  16,560 -הגיעו כ 2007נובמבר -בחודשים ינואר

מגמת הירידה . 2005פחות משנת  9%-כ – עולים 19,265-כעלו  2006בשנת . 2006-בהתקופה המקבילה 

פחות עולים מחבר המדינות ומאתיופיה ויותר עולים  –יים בהרכב העלייה במספר העולים מלווה בשינו

-בלבד מכלל העולים בחודשים ינואר 35%עמד על מ לשעבר "עולים מבריהמשקלם של , כך. מארצות המערב

 (.1999-ב 87%לעומת )  2007נובמבר 

הירידה . 2007שנת  בסוף 4.5%-לפחות מ 6.5%-ירדה הריבית על משכנתאות מכ 2003מאז שנת  .ריבית

והן , אשר הביאה לירידה בריבית לטווח הארוך במשק, בריבית נגרמה הן מהקטנת הגירעון הממשלתי

 .לרכישת דירות ביקושפוטנציאל הלגידול בהתפתחות זו מביאה . מהגידול בתחרות בשוק המשכנתאות

חל גידול בשכר הריאלי  ועקב כך, המשק נתון במגמת צמיחה מהירה יחסית 2004מאז שנת  .כוח קנייה

והוא צפוי , 2007 בסוף 7%-אל מתחת ל 2003בסוף שנת  10.9%שיעור האבטלה ירד משיא של ; הממוצע

כל . וחלה עלייה ניכרת בשווי נכסי הציבור; שיעור ההשתתפות בכוח העבודה גדל; להמשיך לרדת

הונהגה רפורמה במס וקוצצו  בשנים אלו גם. ההתפתחויות האלה הביאו להגדלת כוח הקנייה של הציבור

התפתחויות אלו . וכך גדל כוח הקנייה של הציבור, מס ערך מוסף ומס קנייה, ובהם מס הכנסה, מסים

 .ביקוש לדירותפוטנציאל הלגידול במביאות 

 

(. חדשות ויד שנייה)ות במשק בדירות למגורים איה בהיקף העסקינרשמה מדי שנה על 2002מאז שנת 

 11%-זהו גידול של כ(. על בסיס שנתי 93,000-כ)עסקאות  77,465 -בוצעו כ 2007קטובר או-בחודשים ינואר

משקל הדירות החדשות בסך . 2002לעומת שנת  35%-ושל כ 2006בשנת מקבילה הבהשוואה לתקופה 

גידול הפעילות "(. בנה ביתך"נתוני הדירות החדשות אינם כוללים ) 25%-ות בדירות במשק הינו כאהעסק

תושבי חוץ בישובים ידי -לורכישת דירות יוקרה ע ,קרקע ותצמודבניית יחידות דיור  ,"בנה ביתך"ת במסגר

 .ככל הנראה גם על הגידול בהכנסות ממסי מקרקעין בשנתיים האחרונות והשפיע, מסוימים במרכז הארץ

הוצאות משק  מתוך סקר, בעשירונים של משקי ביתמוצגים נתונים נבחרים על דיור  בעמוד הבא 1בטבלה 

 2006.1לשנת ( ס"הלמ)הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

                                                 

לפי , הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית. )2.1לוח , 2006סקר הוצאות משק הבית , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1
 – לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ,דיור בעשירונים של משקי ביתנתונים נבחרים על ) 16לוח , (הכנסה נטו לנפש סטנדרטית

 (.שכורותדירות  – לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ,דיור בעשירונים של משקי ביתנתונים נבחרים על ) 17ולוח  ,(דירות בבעלות
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 20062שנת  ,דיור בעשירונים של משקי ביתעל נתונים נבחרים : 1טבלה 

 עשירונים
כ"סה  

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 (ח"ש) וטובר כספית הכנסה 12,345 2,891 4,205 5,583 7,102 8,852 10,911 12,876 15,652 20,566 34,818

 דירות בבעלות

 אחוז הגרים בדירות בבעלות 70% 42% 53% 64% 66% 71% 75% 79% 83% 81% 83%

 (ח"ש אלפי)ערך דירה בבעלות  808 609 595 645 610 626 686 763 863 1,009 1,388

 מפרנסים במשק בית 1.29 0.55 0.78 0.96 1.15 1.29 1.41 1.42 1.59 1.52 1.63

 נפשות במשק בית 3.58 6.40 4.92 4.06 3.48 3.51 3.45 3.15 3.18 2.85 2.68

 חדרים למגורים 3.98 3.82 3.67 3.72 3.67 3.78 3.89 3.95 4.19 4.24 4.56

 (נפשות לחדר) צפיפות דיור 0.90 1.67 1.34 1.09 0.95 0.93 0.89 0.80 0.76 0.67 0.59

 (ח"ש) דיורצריכת שירותי  2,455 1,805 1,920 1,997 2,189 2,305 2,384 2,640 2,657 2,846 3,126

 הוצאה לדיור כאחוז מההכנסה 20% 62% 46% 36% 31% 26% 22% 21% 17% 14% 9%

  (ח"ש) פירעון משכנתאות 929 232 357 434 791 844 1,006 1,069 1,114 1,067 1,686

 פירעון הלוואות אחרות לדיור 93 4 39 76 56 133 114 128 88 72 150
 (ח"בש)

 דירות שכורות

 אחוז הגרים בדירות שכורות 26% 53% 42% 30% 29% 23% 18% 17% 14% 16% 15%

 מפרנסים במשק בית 1.07 0.33 0.78 0.98 1.30 1.54 1.47 1.52 1.76 1.48 1.45

 נפשות במשק בית 2.66 2.91 2.80 2.67 2.74 2.78 2.47 2.39 2.52 2.36 1.99

 חדרים למגורים 2.91 2.62 2.67 2.90 2.99 3.06 2.91 3.00 3.26 3.32 3.37

 (נפשות לחדר) צפיפות דיור 0.92 1.11 1.05 0.92 0.92 0.91 0.85 0.80 0.77 0.71 0.59

 (ח"ש) שכר דירה 1,757 898 1,309 1,563 1,924 1,945 1,964 2,174 2,857 2,811 2,999

 כאחוז מההכנסה ר דירהשכ 14% 31% 31% 28% 27% 22% 18% 17% 18% 14% 9%

 :עולים הדברים הבאים 1מן הנתונים בטבלה 

בעשירון  2.5ההכנסה ברוטו גדולה פי , בהשוואה להכנסה ברוטו של משק בית בעשירון התחתון .1

 .בעשירון העליון 12בעשירון השביעי ופי  4.5פי , הרביעי

על דירה בעשירון העליון עומד  שיעור הבעלות, כך. פני העשירונים-שיעור הבעלות על דירה עולה על .2

 (.ממשקי הבית מחזיקים בדירה בבעלות 42%שבו רק )כפול מזה בעשירות התחתון   – 83%על 

ממשקי הבית בעשירון העליון מתגוררים  15%למעלה ממחצית משקי הבית בעשירון התחתון ורק  .3

 .מזה בעשירון העליון 3שיעור המגורים בשכירות בעשירון התחתון הוא יותר מפי , כלומר. בשכירות

מההכנסה של משק בית בעשירון  12למרות שההכנסה של משק בית בעשירון התחתון קטנה פי  .4

שווי הדירה בבעלות משק בית בעשירון התחתון הוא מעט פחות ממחצית שוויה של דירה , עליוןה

 .בבעלות משק בית בעשירון העליון

                                                 

ההוצאה ו דיור בדירות שבבעלות ההוצאה לצריכת שירותישני המרכיבים העיקריים בהוצאות לדיור הם , ס"לפי הגדרת הלמ 2
חלופי  חושבה צריכת שירותי הדיור על ידי זקיפת שכר דירה בדירות שבבעלות משקי הבית .לשכר דירה בדירות שכורות

שכורות התקבלה עלות ההוצאה בעבור שכר דירה בדירות , בדירות שוות גודל באותם יישובים או באזורים דומים בארץ
 .בהןשגרים  ישירות ממשקי הבית
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הן בקרב משקי הבית , פני העשירונים-יורד על החלק של הכנסת משק הבית המופנה להוצאות דיור .5

כמעט ואין , 10-3בעשירונים , יתרה מזו. שבבעלותם דירה הן בקרב אלה המתגוררים בשכירות

הבדלים בגובה ההוצאה לדיור כאחוז מההכנסה בין משקי בית שבבעלותם דירה לבין אלה 

בעשירון העליון לכשליש  10%שיעור ההוצאה לדיור מההכנסה נע בין . המתגוררים בשכירות

 .בעשירון השלישי

משקי בית בעשירון התחתון שבבעלותם דירה : יש פערים עמוקים בחמישון התחתון, יחד עם זאת .6

ממשקי הבית המתגוררים בשכירות  2פי  –דיור צריכת שירותי מהכנסתם על  62%מוציאים 

מהסכום  1.5י דירה פי בעשירון השני מוציאים בעל(. מהכנסתם על דיור 31%שמוציאים רק )

 .ששוכרי דירה מוציאים על דיור

פני העשירונים כי -מסתמן על, בהתאם. פני העשירונים-מספר המפרנסים בכל משק בית עולה על .7

 .שיעורי הבעלות על דירה גדלים ושיעורי השכירות קטנים, ככל שיש יותר מפרנסים במשק הבית

במשקי בית , כן-כמו. ד לעומת דירות בבעלותדירות שכורות הן בממוצע קטנות יותר בחדר אח .8

 .שבבעלותם דירה יש בממוצע נפש אחת יותר בהשוואה למשקי בית המתגוררים בשכירות

מהנפשות בעשירון  3גרים בקרב משקי בית בעשירון התחתון בכל חדר כמעט פי , בדירות בבעלות .9

מספר הנפשות , ם בשכירותבקרב משקי בית המתגוררי. מהנפשות בעשירון השביעי 2העליון ופי 

 .מזה בעשירון העליון 2לחדר בעשירון התחתון הוא כמעט פי 

 צד ההיצע .1.2

בעוד , (מחירי חומרי גלם ושכר עבודה)בשנים האחרונות התייקרו תשומות הבנייה בשיעור גדול  .רווחיות

ראו פרק  –מוך נ-בעיקר של דירות בפלח השוק הבינוני)שמחירי הדירות לא עלו בהתאם ולעתים אף ירדו 

אשר הביאה לחוסר כדאיות כלכלית בבניית , התוצאה היא ירידה חדה בשיעור הרווחיות עבור היזמים.(. 1.3

בצפון אמריקה , בעקבות זאת החלו חברות בנייה ישראליות רבות לפעול בשוקי בנייה באירופה. דירות בארץ

 .ובמזרח אסיה

י משווק קרקעות "ממ. מהקרקעות בישראל 93%-ולט בכש( י"ממ)מינהל מקרקעי ישראל  .שיווק קרקעות

. ולכן מחירי הקרקע בישראל גבוהים יחסית, בטפטוף אטי ובמחיר המרבי בכל אזור, באופן מונופוליסטי

ובפועל היקף שיווק הקרקעות קטן במידה , י אף לא עומד ביעד השיווק השנתי שנקבע לו מדי שנה"ממ

נים האחרונות לא יושמה רפורמה נרחבת בשיווק הקרקעות ולא חל בש. ניכרת מהיעדים שהממשלה קובעת

גם בערי  –יש לציין כי היצע קרקעות במחירים נמוכים מביא למימוש הביקושים . גידול מהותי בהיצע

משרד הבינוי והשיכון  ידי-לעששווקו יה למגורים ילבנות קרקעירד היקף ה 2007בשנת  .פריפריה כמו ירוחם

ירידה של  .2006-ו 2005בין השנים  14%-וזאת לאחר גידול של כ, 2006וואה לשנת בהש 9%-י בכ"מומ

הרחבות מושבים , בנה ביתך, בנייה צמודת קרקעלרבות , שיווק שלא במסגרת מכרזיםהיקף הכשליש חלה ב

 .בשיווקים במסגרת מכרזים פומביים 19%-חל גידול של כ, לעומת זאת. 'וכד

המחוזיות והארציות לאט , הבינוי מאושרות בוועדות התכנון העירוניות תוכניות .ומיסוי הביורוקרטי

נוסף . הליך האישור נמשך לעתים זמן רב ומלווה בביורוקרטיה מסורבלת אשר מייקרת את הבנייה. יחסית

ובעלות פרטית מפוצלת על הקרקע מקשה אישור , ביישובים רבים בישראל אין שוק קרקעות משוכלל, על כך

דבר המתבטא במחירי דיור  –ן הם גבוהים "שיעורי המס בענף הנדל, כמו כן. ייה בהיקף גדולתוכניות בנ

 .ואין שימוש מספיק במערכת המס לעורר את הענף הרדום –גבוהים יחסית 
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אחד הענפים המרכזיים  – ענף הבנייה בישראלבהעובדות המתוארות כאן משפיעות על היקף הפעילות 

השיפור בשיעורי וזאת על אף , לות העיקריים בענף מצביעים על מגמות מעורבותנתוני הפעי. במשק הישראלי

כגון הירידה בריבית לטווח הקצר ובריבית  ,הצמיחה במשק והיווצרות תנאים נוחים לרכישת דירה

במשך תקופה ( ממוצעים)ירידה במחירי דירות ריאליים , יציבות בשיעור האינפלציה, המשכנתאות

 .גידול האוכלוסייה ועוד, 15.5%-מ ל"המעור שיעהורדת , שכתממו

. בעשור האחרון הענף נתון בהאטה מתמשכת במונחים של היקף ההשקעות כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי

לרמה של ( מיליארד שקלים 69-כ) 1996 בשנת 15.6%-וצר ירד בעקביות מה מהתימשקל ההשקעות בבני

עמד היקף  2007בשלושת הרבעונים הראשונים של  (.מיליארד שקלים 49-כ) 2006בלבד בשנת  7.9%

רמה זו נמוכה אף בהשוואה לתקופה שקדמה . (מיליארד שקלים 37-כ)מהתוצר  7.6%ההשקעות בבנייה על 

בשלושת . ה מאזילמרות הגידול המשמעותי באוכלוסי, (1989-ב 10.1%)מ לשעבר "ה מבריהילזרם העלי

מתוך כלל ההשקעות  56.6%שקעות בבנייה למגורים על עמד היקף הה 2007הרבעונים הראשונים של 

הולך אולם הוא , מדד הסיכון העסקי של ענף הבנייה השתפר בשנתיים האחרונותראוי לציין כי . בבנייה

 3.שחלה בעולם בתחום הבנייה אטהוהה" חפציבה"בעיקר בהשפעתה של קריסת , 2007ועולה מאז ספטמבר 

של דירות חדשות  בהיצע ושיטתית בשנים האחרונות ירידה תלולה החל, בעקבות הדברים המתוארים כאן

שבנייתן הדירות בהיצע  24.8%-דירות שבנייתן החלה ושל כהבהיצע  13%-כ בשיעור של – בישראל

 .ממחישים את הירידה הזו בהיצע הדירות 2הנתונים בטבלה . הסתיימה

 4משקי הבית הירידה בהיצע הדירות בישראל לעומת הגידול במספר: 2טבלה 

 תקופה

גידול 
במספר 
משקי 
 הבית

 היגמר בני היהתחלות בני

 יוזמהב כ"סה
 ציבורית

 יוזמהב
 פרטית

% 
 יוזמהב

 הציבורית
 יוזמהב כ"סה

 ציבורית
 יוזמהב

 פרטית

% 
 יוזמהב

 הציבורית

2002 34,500 33,519 8,152 25,367 24.3% 38,701 10,529 28,172 27.2% 

2003 33,400 31,830 7,691 24,139 24.2% 34,701 9,022 25,679 26.0% 

2004 43,200 30,102 5,906 24,196 19.6% 33,480 8,712 24,768 26.0% 

2005 41,900 31,721 5,834 25,887 18.4% 32,879 8,509 24,370 25.9% 

2006 39,000 30,352 4,689 25,663 15.4% 30,427 5,730 24,697 18.8% 

2007*  29,171 3,806 25,365 13.0% 28,201 4,928 23,273 17.5% 

שינוי בין 
2002    

 2007-ל
 13.0%- 53.3%- 0.0%  27.1%- 53.2% -17.4% - 

 .2007נתוני החודשים ינואר עד נובמבר מבוססים על  2007נתוני שנת * 

ואילו מספר התחלות , בשנה 40,000-גדל מספר משקי הבית בכ 2006-2004מהנתונים בטבלה עולה כי בשנים 

דירות בין התחלות הבנייה לבין הגידול  10,000-כפער של ות היא שיש המשמע. בשנה 30,000-הבנייה היה כ

מהדירות החדשות נבנות בבנייה עצמית הכוללת  40%-כ, ס"פי הלמ-על, יש לציין כי. שקי הביתמספר מב

                                                 

, http://www.moch.gov.il, 2-לוח ז, חודשי חוברת מידע, האגף למידע וניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון. 2000במחירי  3
 .2008בפברואר  27: תאריך כניסה

 .שם, 1.לוח א, חוברת מידע חודשי, משרד הבינוי והשיכון 4

http://www.moch.gov.il/
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 .ותופעה זו מסבירה חלק מהפער בין התחלות הבנייה לגידול באוכלוסייה, לעתים יותר מיחידת דיור אחת

 5(.2006נתוני שנת )חיפה ודרום , מהבניה העצמית ביוזמה פרטית מבוצעים במחוזות צפון 60% כמעט, בנוסף

דירות בינוניות וגדולות בעיקר במרכז )יה שביזמת הסקטור הפרטי יבהתחלות הבנכי  2עוד עולה מטבלה 

ה של יילפני גלי העל. דירות בממוצע בשנה 30,000-סביב כ, 2001מסתמנת התייצבות מאז שנת  (הארץ

מאז גדלה . בשנה ידות דיוריח 20,000-יה במשק הגיעו לכיהיקפי התחלות הבנ, 90-ראשית שנות ה

 .2007בנובמבר ליון נפש ימ 7.22-ליון נפש לימ 4.48-האוכלוסייה מ

 .הירידה השיטתית בהתחלות הבנייה וגמר הבנייה חדה במיוחד בבנייה שביזמת הסקטור הציבורימגמת 

 באזורים, בדירות בינוניות וקטנות, ה רוויהיקטור הציבורי התרכזה עד כה בבניה ביזמת הסיהבני

אזורים אלו מאופיינים בקבוצות  .ובפריפריה של המרכז( בבגליל ובנג, באזורי עדיפות לאומית)פריפריאליים 

ים אוכלוסייה חלשות מבחינה כלכלית ובשיעורי אבטלה גבוהים במיוחד בהשוואה לשיעורי האבטלה היורד

בה הופעל מבצע סיוע  , 2001למעט שנת ) 2000בולטת מאז שנת בבנייה הציבורית הירידה  .במרכז הארץ

 (.מקום  במחצית  השנייה של השנה

ביטול המענקים בדיור לזכאי משרד  להאטה החריפהתרמו , שיעורי האבטלה הגבוהים בפריפריהנוסף ל

המענקים  ביטולי.(. 3.1ראו פרק )לפי חוק הנגב  2003וביולי  2003בין השאר באפריל  – הבינוי והשיכון

המשתייכים באזורי הפריפריה ועל לווים בכל הארץ  הגבירו את נטל ההחזרים החודשיים על לווים

במכירות  2%-נרשם גידול קל של כ 2007נובמבר -בחודשים ינואריצוין כי . חלשות יחסיתות אוכלוסיל

. 89%-בה חל גידול של כ, מכירות בעיר מודיעיןנובע מגידול זה  ,לםאו. 2006-בבהשוואה לתקופה המקבילה 

 6.במחוז דרום 30%-במחוז חיפה וכ 58%-כ, במחוז הגליל 27%-ירידה חדה של כהיתה , זאתלעומת 

החדשות במלאי הדירות הירידה התלולה בהתחלות הבנייה של דירות בשנים האחרונות גרמה לירידה חדה 

היחס בין מספר הדירות שנותרו ) מספר חודשי היצע, נוסף על כך. 23.2%של  בשיעור, שנותר למכירה

ירד בשנה האחרונה ירידה תלולה של ( למכירה בסוף החודש לבין מספר הדירות שנמכרו באותו חודש

 .מפרטת את מלאי הדירות שנותרו למכירה ואת מספר חודשי ההיצע בשנים האחרונות 3טבלה . 34.4%

 7ות שנותרו למכירה ומספר חודשי היצעמלאי דיר :3טבלה 

 מספר חודשי היצע מלאי דירות שנותרו למכירה חודש

 11.7 13,155 2005דצמבר 

 12.8 13,156 2006דצמבר 

 8.4 10,104 2007דצמבר 

- 34.4% -23.2% 2007-2006שינוי 

                                                 

-1998בשנים . חדשותבסקטור הפרטי אינם נכללים בנתוני המכירות של דירות ( בעיקר" בנה ביתך" )"הבניה העצמית"היקפי  5
מדובר על (. 2004-למעט ירידה חדה ב)יציבות יחסית הסתמנה  2006-2002ובשנים , בבנייה זומגמת ירידה מתמשכת חלה  2001

בשנת לעומת התקופה המקבילה  16%-חל גידול של כ 2007נובמבר -בחודשים ינואר. שנהבבממוצע ידות דיור יח 12,000-כ
2006. 

החולשה של אזורי הפריפריה באה לידי ביטוי בהגירה שלילית מהם ובירידה מתמשכת במחירי דירות  ,כפי שיוסבר בהמשך 6
הוחלט , במטרה לעודד התיישבות באזורי עדיפות לאומית. בו חלה לאחרונה עליית מחירים ניכרת, בהשוואה למרכז הארץ

. "בנה ביתך"קע במסגרת בניה צמודת קרקע ולהגביר באזורים אלה את קצב שיווק הקר, לאחרונה במשרד הבינוי והשיכון
 .הוכנה תוכנית לשיפור תנאי הסיוע במשכנתאות ובתחום הוצאות הפיתוח ,כן-כמו

 .2008בפברואר  28, 2007דירות חדשות שנמכרו בבנייה ביוזמה הפרטית בשנת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 7
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וענף הדיור אף היה  ,בדרך כלל יש מתאם חיובי בין הפעילות בשוק הדיור ובין תקופות של צמיחה במשק

 שוק הדיור קופא על שמריו – 2007-2003 –בתקופת הצמיחה הנוכחית , אולם. קטר חשוב של צמיחה

לנוכח הגידול המהיר יחסית באוכלוסיית ישראל והגידול בביקוש  .ומספר התחלות הבנייה יורד מדי חודש

 .פי שקרה בעברכ, המשך מגמת הירידה בהיצע עלול להביא להתמרמרות חברתית ,לדיור

 דיור מפולחשוק  .1.3

 מחירי הדירות

לנוכח הגידול בביקוש והירידה בהיצע הדירות בשנים האחרונות היו מחירי , פי חוקי הביקוש וההיצע-על

 4בטבלה . ריאלית בממוצע אולם בפועל מחירי הדירות ירדו, הדירות בישראל אמורים לעלות במידה ניכרת

 .ובמדד מחירי התשומה בבנייה למגורים מתואר השינוי במדד מחירי הדירות

 8ומדד מחירי התשומה בבנייה למגורים רותהתפתחות מדד מחירי הדי: 4טבלה 

מדד מחירי דירות  התקופה
 בבעלות הדיירים

מדד מחירי התשומה 
 בבנייה למגורים

 97.27 193.0 2003ינואר 

 119.80 186.4 20079 דצמבר

 +23.17% -3.42% שיעור שינוי מצטבר

ניתן לראות . 2007ועד סוף  2003מציג את התנודות במדד מחירי הדירות בבעלות דיירים מתחלית  1תרשים 

 .5%-עלו המחירים בכ 2007ולקראת סוף , 2007כי בתקופה האמורה מחירי הדירות הגיעו לשפל במאי 

 2007-2003בשנים  רותהתפתחות מדד מחירי הדי: 1תרשים 
 

                                                 

, "סקר מחירי דירות"פי -על, מדד מחירי דירות בבעלות הדיירים ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מאגר סדרות, בנק ישראל 8
 .2008ינואר , 1-2008הירחון לסטטיסטיקה של מחירים 

 .הם נתונים ארעיים דירות בבעלות הדייריםהמדד מחירי ערכי  2007דצמבר -לחודשים אוקטובר 9
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מסתבר שבעקבות התיסוף , חליפיןשער הבניכוי השפעות , שינוי במחירי דירותאם בוחנים את שיעורי ה

 4%-או ב, במונחי דולר 5.5%של ת מחירים ייעל 2007אוקטובר -נרשמה בחודשים ינואר 2007בשנת בשקל 

 .ארצית-מתייחסים לרמה הכלל הללוכי שינויי המחירים  ודגשי 10.במונחי שקלריאלית 

לפי אזור  מחירים ממוצעים של דירות בבעלות הדייריםגם ס "מפרסמת הלמ, דירותהבמסגרת סקר מחירי 

ברורים במחירי הבדלים  מובחנים, פי סקר מחירי הדירות-על. (חדריםמספר )גודל הדירה לפי מגורים ו

ת מחירים נומינלית בעיקר יעלי ,מדי שנה בשנה ,בארבע השנים האחרונותכך חלה . אזוריםהבין הדירות 

באזורים אלו הושפעה מגידול בביקוש בעיקר  ית המחיריםינראה כי על. אביב והשרון-תל, רושליםבאזורים י

 .בקריות ובאזור הצפון נרשמה ירידת מחירים .למגורים או להשקעה ,תושבי חוץידי -לע

המנוגדים זה לזה שלושה פלחים אלא נחלק ל, שוק הדיור בישראל אינו מתנהג באופן אחיד, לפיכך

למרות הגידול  –ארצי -ולכן מדד מחירי הדירות בבעלות הדיירים אינו עולה בממוצע הכלל, בהתנהגותם

הבדלים דומים בין פלחי השוק ניכרים גם בשכר הדירה המשולם על דירות . בביקוש והירידה בהיצע הדירות

זור ממוצעים של שכר דירה חופשי לפי אהחירים ס מפרסמת גם את המ"הלמ)המוצעות להשכרה חופשית 

 11:להלן תיאור קצר של שלושת הפלחים של שוק הדיור בארץ. (מגורים וגודל הדירה

חוץ עשירים הרוכשים דירות -פלח השוק של המאיון העליון בישראל ושל תושבי :יוקרתיהפלח ה .1

בירושלים ובכמה ערים , אביב-פלח השוק היוקרתי מתרכז בכמה שכונות יוקרה באזור תל. יוקרה

, (אביב-כמו מגדלי היוקרה בתל)חד בביקוש בפלח זה הביא לגידול מתון יותר בהיצע הגידול ה. אחרות

דולר למטר  15,000-ולכן מדד מחירי דירות היוקרה קפץ בשנים האחרונות קפיצה חדה עד ליותר מ

מצב שבו המחירים עולים מעל ומעבר לערך הכלכלי של ) "בועה"ואף מתעורר חשש להתפתחות , מרובע

 (.המוצר

של משפרי דיור בקרב העשירונים הגבוהים , גבוה-פלח השוק של המעמד הבינוני :גבוה-בינוניהלח פה .2

גבוה מתרכז ביישובים מבוססים שיש בהם ביקוש רב לדירות בשל הגידול -פלח השוק הבינוני. בישראל

עות בעיקר עקב היצע לא מספק של קרק, פי הביקוש-אולם היצע הדירות אינו גדל על, בכוח הקנייה

קרבה לאזורי היוקרה מביאה אף היא . ועל כן המחירים בפלח שוק זה עולים, באזורי הביקוש

 .הדיור שלהןנוספות משיפור  יהאוכלוסיקבוצות והדבר מרחיק , להתייקרות הדירות בפלח זה

באזורים . שכונות ויישובים במרכז הארץ ורוב היישובים בצפון הארץ ובדרומה :נמוך-הבינוניפלח ה .3

הביקושים בפלח זה , כך. בכוח הקנייה של התושבים עקב הצמיחה, אם בכלל, ה חל גידול מתון בלבדאל

בצד . למרות הירידה בשער הריבית על משכנתאות וזאת, מחסור בהון עצמי לא התממשו במלואם בשל

הדוחף את המחירים כלפי מטה ומשפיע על מדד , ההיצע יש באזורים אלו מלאי דירות גדול יחסית

, חלק ממלאי הדירות הקיים אינו תואם את טעם הצרכנים. המחירים הממוצע בכל שוק הדיור בארץ

רמון -כמו שיכון ליד צוק במצפה)למשל בנייה רוויה במקום בנייה צמודת קרקע וכיווני נוף לא מספקים 

וצפוי כי , הזוירידת מחירים בפלח  השוק התוצאה היא התכווצות(. שאין בו חלונות הפונים אל הנוף

 .הצעדי מדיניות שיביאו לשינויינקטו שי עד ,מגמה זו תימשך בשנים הקרובות

                                                 

יחסית בשיעורי האינפלציה תרמו לכך היציבות הו 2007-2005במהלך השנים דולר -בשער החליפין שקלהתנודות , ככל הנראה 10
, ס"פי נתוני הלמ-על. נקוב בדולרר הדירה אחוז החוזים בהם שכ, 2005החל משנת , שבקרב שוכרי דירות הצטמצם משמעותית

אחוז החוזים הנקובים פחת  2007במהלך . 2005בשנת  84%-לכ 2001-2000בשנים  97%-מכפחת מספר החוזים הנקוב בדולר 
 .(ללא הצמדה)גדל אחוז החוזים הנקוב בשקלים , במקביל. 2007בלבד בנובמבר  64%-לכוהגיע , מדי חודש בחודשולר בדו

 .2007ינואר , שוק הדירות והמשכנתאות, ל בנק ירושלים"המשנה למנכ, יעקב סיסו 11
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 השלכות

 :כלכליות-למגמות בשוק הדיור ולשונות הגבוהה בפלחי השוק יש כמה השלכות חברתיות

 מסיבות כמו תעסוקה, בשנים האחרונות ניכרת העדפה למגורים במרכז הארץ .מרכז מול פריפריה ,

הצפון ובמחוז  מאזן הגירה שלילי במחוזמלמדים על  2006-2002הנתונים לשנים . ועודהיצע תרבותי 

עליית מחירים במרכז הארץ לעומת ירידת .(. 2.1ראו פרק )ומאזן הגירה חיובי במחוז המרכז  הדרום

להביא בעתיד  עשויים ,מחירים בפריפריה לצד קיצוץ באשראי מסובסד של משרד הבינוי והשיכון

 .הגירה של משפחות מעוטות אמצעים מהמרכז לפריפריה –גמה להיפוך המ

 ובכללה ירידת מחירי הדירות לעומת עליית מחירי , התכווצות שוק הדיור .ל"ישראל מול חו

כגון , גרמה לחברות בנייה רבות להקטין את פעילותן בישראל ולפעול בשוקי חוץ, התשומות

 .ב ואסיה"ארה, אירופה

 ירידת , בעשור האחרון הביאו אותן סיבות של התכווצות שוק הדיור .ותפרטי קריסת חברות בנייה

' ברונוביץ. צ.א) לקריסתן של כמה חברות בנייה פרטיות, מחירי הדירות ועליית מחירי התשומות

לשעבר , גת-חירם; 2002נגה אלקטרוטכניקה ורובננקו בשנת ; 2001מושקוביץ בשנת . י; 2000בשנת 

חפציבה ; 2005נווה דרום ייזום ובנייה ומי ערד בשנת ; 2004מנטכל בשנת צ; 2003בן יקר גת בשנת 

 (.2007בשנת 

 12בפריפריהשוק הדיור  .2

לפקודת  3ובהתאם לסעיף  מדינת ישראל מחולקת למחוזות ולנפות לפי החלוקה המנהלית של משרד הפנים

 שלושה: מחוזותבעה יש ש .ס"משל הלים הנתונים פיה מוצג-ועל, 1948-ח"התש, סדרי השלטון והמשפט

ויהודה  דרום ,מרכז, צפון – מחוזות מרחבייםארבעה ו – אביב וחיפה-תל, ירושלים – מחוזות עירוניים

החלטות ממשלה ותוכניות מתאר  13,ובכללן חוקים, יש כמה הגדרות של אזורי עדיפות או פריפריה. ושומרון

 . ללא נפת אשקלון רוםד מחוזכולו ו מחוז צפוןהפריפריה היא , פי רוב-על. ארציות

להלן )מגמה זו קיימת בעיקר במחוזות הצפון והדרום . בעשור האחרון שוק הדיור בישראל מדשדש, כאמור

מסיבות שונות כמו תעסוקה והיצע , בשנים האחרונות ניכרת העדפה למגורים במרכז הארץ(: הפריפריה

טית בפריפריה לבין יתר המחוזות מתחילת השוואה בין מכירת הדירות מבנייה ביוזמה פר 5בטבלה . תרבותי

 .העשור האחרון

                                                 

; 2007נובמבר , עמי צדיק: כתיבה, הניתוח שוק הדיור וכלים לעידוד בנייה בפריפרי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: ראו גם 12
בפברואר  18, עמי צדיק: כתיבה, עידוד מגורים בפריפריה באמצעות הטבות מס לתושבים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

2008. 
 .1959-ט"התשי, חוק עידוד השקעות הון; 1993-ג"התשנ, חוק הרשות לפיתוח הגליל ;1991-ב"התשנ בחוק הרשות לפיתוח הנג 13
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 14דירות חדשות שנמכרו בבנייה ביוזמה פרטית: 5טבלה 

 באחוזים כ"סה באחוזים יתר המחוזות באחוזים פריפריה שנהה

2001 3,399 23.4% 11,136 76.6% 14,535 100% 

2002 2,748 18.8% 11,851 81.2% 14,599 100% 

2003 2,624 22.1% 9,251 77.9% 11,875 100% 

2004 2,165 17.2% 10,412 82.8% 12,577 100% 

2005 1,973 14.9% 11,233 85.1% 13,206 100% 

2006 1,819 13.7% 11,472 86.3% 13,291 100% 

2007 2,192 16.2% 11,382 83.9% 13,574 100% 

שינוי שנתי 
 ממוצע

7.1%- 0.4% 1.1% -

           משקל מכירת דירות חדשות בפריפריה מכלל מכירת דירות בארץ ירדכי עולה  5מהנתונים בטבלה 

חלה ירידה במכירת דירות במחוז הצפון בגין  2006בשנת ) 2007בשנת  16.2%-ל 2001בשנת  23.4%-מ

ביתר ואילו , בשנה 7.1%בשיעור של קטן בפריפריה היקף מכירת דירות , בממוצע (.מלחמת לבנון השנייה

 .בשנה 0.4%גדל בשיעור של היקף מכירת הדירות רץ חלקי הא

הכלים להשגת . מאז קום המדינה פעלו ממשלות ישראל להשגת יעד של עידוד מגורים באזורי הפריפריה

, עידוד תעסוקה, הטבות מס לתושבים בישובים בפריפריה, מטרה זו כוללים בעיקר סיוע ברכישת דירות

אולם הנתונים מלמדים שמשקל מכירת דירות מיוזמה פרטית  .עידוד הקמת מפעלים והשקעה בתשתיות

 .להלן 6כפי שמפורט בטבלה , בפריפריה נמוך משמעותית ממשקל האוכלוסייה וכי הפער הולך וגדל

 15(אלפים)משקל האוכלוסייה לפי מחוזות  לעומת משקל מכירת דירות : 6טבלה 

 שנה
 ביוזמה פרטיתמכירת דירות  (באלפים) אוכלוסיה

 אחוז צפון ודרוםמחוז  ישראל אחוז ות צפון ודרוםמחוז ראליש

2000 6,508 2,030 31.2% 14,535 3,399 23.4% 

2007 7,209 2,250 31.2% 13,574 2,192 16.1% 

בעוד , 31.2%משקל האוכלוסייה במחוזות הצפון והדרום עמד על  2007עולה כי בשנת  6מהנתונים בטבלה 

נתונים אלו מעלים את . בלבד 16.1%פרטית מסך המכירות בישראל עמד על  שמשקל מכירת דירות ביוזמה

 .האפשרות של הגירה שלילית רחבת היקף ממחוזות הצפון והדרום בשנים האחרונות

שלילית כמעט מכל המחוזות  הגירהבדיקת מאזן ההגירה במחוזות ישראל מעלה תמונה מבהילה על , ואכן

כלכליות רבות על העמקת הפער החברתי הקיים בין המרכז -חברתיות לתופעה זו השלכות. זמרכהאל מחוז 

 .להלן מפרטת את מאזן ההגירה במחוזות הארץ 7טבלה . המצריכות מדיניות ממשלה כוללת, לפריפריה

                                                 

 .2008בינואר  29, הודעה לעיתונות, 2007דירות חדשות שנמכרו ביוזמה פרטית בשנת , ס"מהל 14
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור. 2007בספטמבר  20-גודל האוכלוסייה נכון ל 15



 
 29מתוך  11עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 16(באלפים) 2006-2000 בשנים לפי מחוזותפנימי מאזן הגירה : 7טבלה 

 מאזן הגירה יוצאים נכנסים מחוז

- 23.2 209.5 186.3 צפון מחוז

- 9.8 244.1 234.3 מחוז דרום

- 30.0 148.3 118.3 מחוז ירושלים

- 20.8 191.1 170.3 מחוז חיפה

 61.6 780.1 841.7 מחוזות מרכז ותל אביב

 26.5 76.7 103.2 יהודה ושומרון מחוז

בהיקף של ם ות הצפון והדרוחלה הגירה שלילית במחוז 2006עד  2000בשנים עולה כי  7מהנתונים בטבלה 

(. תושבים במחוז חיפה 20,800תושבים במחוז ירושלים ושל  30,000והגירה שלילית של ) תושבים 33,000

 .תושבים 61,600אביב בהיקף של -היתה הגירה חיובית במחוזות המרכז ותל, לעומת זאת

מוך ותחולת מדד הכנסה יחסית נאחד ההסברים לביקושים נמוכים לרכישת דירות בישובי הפריפריה הוא 

מפרטת את שיעור העוני לפי מחוזות ואת ההכנסה  8טבלה . אביב והמרכז-ה ביחס למחוזות תלעוני גבוה

 .2005-ו 2003הפנויה לנפש בשנים 

 17וההכנסה הפנויה לפי מחוזות שיעור העוני: 8טבלה 

 מחוז

 תחולת העוני
 18יחסיתהכנסה מדד 

 ילדים נפשות משפחות

2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005 

 74.2 76.4 40.6% 43.1% 31.6% 33.0% 29.0% 29.5% הצפון

 82.1 85.8 34.2% 30.1% 25.2% 22.8% 23.8% 21.3% הדרום

 83.4 83.8 55.6% 51.2% 41.7% 40.3% 32.3% 32.3% ירושלים

 104.5 99.3 27.8% 25.9% 19.2% 19.4% 17.9% 18.1% חיפה

 115.2 109.1 17.7% 18.8% 12.4% 13.9% 11.6% 13.1% המרכז

 120.3 120.1 26.0% 20.0% 16.0% 14.1% 13.8% 13.1% אביב-תל

 100.0 100.0 35.2% 30.8% 24.7% 22.4% 20.6% 19.3% ישראל

הנתונים לעיל מסבירים במידה רבה . החולשה בשוק הדיור בפריפריה מתבטאת בעיקר בצד הביקוש לדיור

ניתן לעודד . כך שתביא להגדלת הביקושים, בות ממשלתית בעידוד מגורים בפריפריהמדוע קיים צורך במעור

באמצעות הגדלת הטבות מס )ידי כלים שיביאו לידי גידול בהכנסה הפנויה -את הביקוש לדיור בפריפריה על

סיוע או הפחתת מסים לצורך , באמצעות מענקים)או הפחתת מחיר הדירה ( לתושבים בישובי הפריפריה

                                                 

לישראל  שנתון סטטיסטי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מאזן הגירה כולל שינויים באוכלוסיה בגין הגירה ללא ריבוי טבעי 16
 .2.17טבלה , הגירה פנימית בין ישובים לפי מחוז, 2007

 .תחולת העוני בערים נבחרות ובמחוזות - 1/לוח ו, 7-2006שנתון , מכון ירושלים לחקר ישראל 17
 .תקנית כאחוז מההכנסה המוצעת בכלל האוכלוסיה נפשההכנסה הפנויה הממוצעת ל 18
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לקבלת משכנתאות מסובסדות  להגמיש את הקריטריונים לזכאות ניתן, בנוסף(. שת דיור בערי הפריפריהרכי

הביאה  2003בערי הפריפריה בשנת  ברכישת דירה הממשלתיהפחתת הסיוע , אולם בפועל. ודיור ציבורי

לי הולך כלכ-התוצאה היא הגירה שלילית מתמשכת מישובי הפריפריה ופער חברתי. להחרפת מגמות אלו

ניתן לומר כי אין לממשלה מדיניות כוללת לעידוד . וגדל בין תושבי הפריפריה לתושבי מרכז הארץ

ריבוי חקיקה פרטית שנועדה להקטין את הפער המתרחב בין המרכז ב והדבר בא לידי ביטוי ,הפריפריה

 .לפריפריה

 המעורבות הממשלתית בשוק הדיור בישראל .3

בצד . אזורי פריפריה בפרטברבה בשוק הדיור בכלל ומעורבות ממשלתית במדינות מפותחות רבות קיימת 

עבור מכירה  סבסוד בנייה לקבלנים והטבות מס ליזמיםבאמצעות , בין השאר, ההיצע נעשית המעורבות

עידוד מדיניות ממוקדת של בצד הביקוש יש . והשכרה של דירות במחיר נמוך לזוגות צעירים וזכאים

עידוד של מדיניות וכן , אחרים לזכאיםציבורי וסבסוד שכר הדירה למעוטי יכולת ו באמצעות דיור שכירות

בממשק שבין צד הביקוש לצד ההיצע קיימת . על דירות באמצעות סבסוד משכנתאות ומענקי רכישה בעלות

בין השאר באמצעות תוכניות שיקום שכונות , טיפול בשכונות עוניספציפית למדיניות  אףבחלק מהמדינות 

 .בינוי-ו תוכניות פינויא

כגון הקצאת קרקעות לדיור ושיווקן , ונעשית בדרכים רבות, מעורבות הממשלה בשוק הדיור בישראל רבה

בהמשך . דיור ציבורי לנזקקים ומתן סיוע לזכאים לצורך רכישת דירה או שכירת דירה, בכל אזורי הארץ

 .עורבות הממשלה בשוק הדיור בישראלנסקור כמה סוגיות מרכזיות ונציג תמונת מצב עדכנית של מ

 משרד הבינוי והשיכוןפעילות  .3.1

 תחומי פעילות

אפשר לחלק את . אחראי בעיקר להסדרת פעילות הבנייה והדיור( המשרד: להלן) בינוי והשיכוןמשרד ה

 :פעילות המשרד לשני תחומים עיקריים

 ,"דירה יחסר"ה נטבע המונח לצורך ז. סיוע בדיור המיועד לאוכלוסייה חלשה: פעילות בצד הביקוש .1

 :ובהגדרתו נכללים כל אלה

 מי שאין ולא היתה לו דירה או חלק בדירה בבעלותו. 

 ומאוכלסת בבני משפחה בקרבה ראשונה , אך הדירה אינה זמינה, מי שיש על שמו דירה

 .שאין ולא היתה דירה אחרת על שמם ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור( סבתא/סב/אם/אב)

 ה בבעלותה דירה והיא הועברה ללא תמורה בעקבות גירושיןמשפחה שהית. 

מת את אופריסת אוכלוסייה התתוכניות הסיוע נועדו לעודד  ,בהיבט הגיאוגרפי ובהיבט הקהילתי

 :מסלולי הסיוע המוצעים הם. (שיקום שכונות)פתרון בעיות קהילתיות ולסייע ב מדיניות הממשלה

 מענקים הסיוע ניתן באשראי מסובסד וב. של דירת מגוריםלבנייה או להרחבה , לרכישה משכנתאות

והן מוצעות למשפחות , תוכניות הסיוע מיועדות הן לאזרחים ותיקים הן לעולים חדשים. מותנים

 לאמות בהתאםהזכאות לסיוע נקבעת  .חסרי דירההוריות חסרות דירה וכן ליחידים -רגילות וחד

 של אישייםה אפייניםהממומושפעת , ות מזמן לזמןהנקבעות במשרד הבינוי והשיכון ומשתנ מידה



 
 29מתוך  13עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

" הלוואות משלימות"הבנקים מציעים  20".מוכוונת ההלווא"הסיוע לזכאים מכונה  19.הזכאי

 21.למי שאינם זכאים לסיוע מן המדינה" הלוואות חופשיות"ה המוכוונת והלוואלזכאים להשלמת ה

ההלוואה )סכום ההלוואות לא יעלה  ,משרד הבינוי והשיכון הנחייתפי -על, בסופו של התהליך

שיעור המימון , פועלב. ממחיר הדירה הנרכשת 95%על ( המוכוונת וההלוואה הבנקאית המשלימה

 60%נע בין ( ההלוואה המשלימה) מכספי הבנקשיעור המימון המקובל , כלומר. 90%-גיע למהכולל 

מתקבל מכספי  –דירה מערך ה 30%-ל 20%בין  –והמימון של היתרה , מערך הדירה 70%-ל

22.ההלוואה המוכוונת
 

 25-בחלקן ל, 4%על בסיס זכאותם האישית ניתנות בריבית של " חסרי דירה"ההלוואות ל, ככלל

בעיקר אזורי עדיפות )לרוכשים דירה ביישובים או באזורים מסוימים . שנה 28-שנה ובחלקן ל

 .השנ 20-ל 4.5%סיוע מקום בריבית של  –ניתנת תוספת ( לאומית

 ות לעוליםאתשלומי קצבוכן  באמצעות חברות מתמחות מענקי השתתפות בשכר דירה. 

 כר דירה חופשי ממי שאינו שה או כר דירה מדורג לפי הכנסוגביית ש השכרת דירות בשיכון הציבורי

 .זכאי

ה עידוד עיבוי של בניי, פיתוח ושיווק של בנייה למגורים על קרקע זמינה, תכנון :פעילות בצד ההיצע .2

פי -מטרת המשרד היא לדאוג להרחבת היצע הדיור על. ופיתוח תשתיות( בינוי-פינוי)במרכזי ערים 

 .הביקוש ובתוך כך לשמור על יציבות מחירים

בעיקר במימוש הביקושים לדיור , לרמת היעילות של פעילות המשרד יש השפעה רבה על שוק הדיור בארץ

בעיקר לנוכח , לפעילות זו יש חשיבות ציבורית רבה. רטשל האוכלוסייה בכלל ושל השכבות החלשות בפ

וללא מעורבות המשרד פער זה עלול לבוא , העובדה שהפער החברתי בישראל הוא מהגבוהים בעולם המפותח

 . לידי ביטוי בצורה קיצונית גם בתחום הדיור

 2008תקציב המשרד ותוכניות העבודה לשנת 

לעומת תקציב מאושר של , ח"מיליון ש 208-כהיא  2008ת הצעת התקציב השוטף ברוטו של המשרד לשנ

היא   2008מענקים וסבסוד אשראי לשנת , הצעת תקציב הסיוע בשכר דירה. 2007ח בשנת "מיליון ש 216.8

בהצעת תקציב הפיתוח . 2007ח בשנת "מיליארדי ש 2.1-לעומת תקציב מאושר של כ, ח"ש ימיליארד 2-כ

, 2008בשנת  ח"ש ימיליארד 2.9 – 26.7%ירידה חדה של  2008לה בשנת והסיוע באשראי לרכישת דירה ח

                                                 

מצב , ובהם מעמד אישי, ירה יש נתונים נוספים המשפיעים על זכאות המבקשיםמלבד עמידה בתנאים לצורך סיווג כחסרי ד 19
. מקומה של הדירה המיועדתמספר האחים והאחיות ו, נכות, ל"שירות בצה, הגרים בבית 21מספר הילדים עד גיל , משפחתי

אם המבקש עומד . ואת גובהה ולפיו משרד הבינוי והשיכון קובע את הזכאות להלוואה, לפי הנתונים האלה ניתן למבקש ניקוד
  .התעודה תקפה שנה מיום הוצאתה. המפרטת את סוג הסיוע ואת היקפו" תעודת זכאות"מונפקת לו , בתנאים

עם , העולמית הציונית ההסתדרותעם , היהודית הסוכנותעם , הממשלה עם הסדר לפי שניתנת הלוואה היא מוכוונת הלוואה 20
הלוואה זו עשויה להינתן . ועמידר ד.ל.ח, לורם, שקמונה, פרזות, חלמיש :אלהה החברות אחתעם  או מקומית רשות

יצוין כי משרד הבינוי והשיכון אחראי למתן  .הבנקאי התאגיד מאמצעי או האמורים הגופים של הלוואות למתן קדונותימפ
 .אך החשב הכללי הוא האחראי לגביית ההחזרים, המשכנתאות

, מוכוונת להלוואה שזכאי למי הבנקאי התאגיד של מאמצעיו שניתנת, מוכוונת הלוואה אינהש הלוואההיא  משלימה הלוואה 21
 .מטרה ולאותה ,המוכוונת ההלוואה על נוסף

 .הבנקאי התאגיד מאמצעי ניתנתוהיא , המשלימ השאינ ההלווא ת היאחופשי הלוואה 

שלו כושר ההחזר , זכאותו להלוואה מוכוונת, יםפי נתוניו האישי-נקבע לכל לווה עלידי הבנק -הניתן עלסכום ההלוואה  
 .טחונות המוצעים לבנקיוהב

 .2008בפברואר  27: תאריך כניסה, http://www.bankjerusalem.co.il, באתר האינטרנט, בנק ירושלים 22

http://www.bankjerusalem.co.il/
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 3.4-היה כ 2006אם כי התקציב בפועל בשנת ) 2007ח בשנת "מיליארדי ש 3.96לעומת תקציב מאושר של 

 (.ח"מיליארדי ש

 : המשרד שם דגש על שלושה נושאים 2007בשנת 

, (2006בספטמבר  6מיום  561' ממשלה מסהחלטת ) שדרות ועוטף עזה, תוכנית חיזוק הצפון וחיפה .1

, עם זאת. יישובים בפריפריה 109-שבמסגרתה ייעשו השקעות בעיקר בתשתיות ובתחזוק דיור ציבורי ב

 .בעיקר ביישובי מיעוטים, 2008ומיעוטה ייעשה בשנת , 2007-ו 2006רוב ההשקעה כבר נעשתה בשנים 

התמקדות (. 2007בינואר  28מיום  1102' סהחלטת ממשלה מ) ריכוז מאמץ בשיקום שכונות פיזי .2

ובתוך כך השהיית הפעילות בעשרות , 2011-2007שכונות בשנים  37בשיקום פיזי במספר מצומצם של 

ח בכל אחת "מיליון ש 46-ל 2001ח בשנת "מיליון ש 193-תקציב הפעילות ירד מ. שכונות אחרות

והתקציב הקיים , אה הפוכה מכוונת המשרדהירידה החדה בתקציב תביא לתוצ 2008.23-ו 2007מהשנים 

 .אף לא יספיק לסיום השיקום בשכונות שכבר הוחלט לשקמן

ידי -בעיקר על, בשנים האחרונות התמקד המשרד במתן פתרונות דיור לקשישים .שדרוג בתי גיל הזהב .3

. טה לדיור מוגןוהסבת דירות בדיור הציבורי ובמרכזי קלי( כולל סל שירות פיזי וחברתי)בניית דיור מוגן 

בשנים האחרונות ירד תקציב . פתרונות לקשישים חסרי דיור 10,100יצר המשרד  2003-2002בשנים 

 .2007ח בשנת "מיליוני ש 4-לכ 2001ח בשנת "מיליון ש 150-הסבה ירידה חדה מ/הבנייה

 :המשרד מתכוון להתמקד בשלושה נושאים 2008בשנת 

בשנים האחרונות חל קיצוץ מתמיד בתקציבי הסיוע  .נתאותהקיצוץ החד בתקציב המשכ עםהתמודדות  .1

התקציב המקורי לסיוע  9בטבלה  .בעיקר משכנתאות מסובסדות לקבוצות אוכלוסייה חלשות, לדיור

 .ושיעורי הביצוע של אותו תקציב 2008-1996בדיור בשנים 

24(ח"במיליוני ש) 2008-1996,תקציב מקורי לסיוע בדיור: 9טבלה 
 

 השנה
 לסך הכו
 ביצוע % כולל

 דירה סיוע בשכר משכנתאותסיוע ב

 ביצוע % סך הכול אשראי נטו סבסוד ביצוע % סך הכול
1996 6,951 93.5% 5,942 93.9% 2,560 3,382 1,009 90.7% 

1997 7,360 77.7% 6,227 76.2% 2,344 3,882 1,133 86.1% 

1998 6,699 82.5% 5,672 79.0% 2,225 3,447 1,028 101.6% 

1999 7,326 87.4% 6,226 81.6% 2,113 4,113 1,100 120.1% 

2000 7,366 81.1% 6,112 74.5% 1,995 4,117 1,253 113.1% 

2001 6,755 96.7% 5,476 90.8% 1,879 3,597 1,279 122.1% 

2002 7,280 82.9% 5,731 77.3% 1,947 3,784 1,549 103.6% 

2003 7,248 78.0% 5,506 74.3% 1,514 3,992 1,741 89.6% 

2004 7,465 46.6% 5,962 37.1% 627 5,335 1,503 84.2% 

2005 4,730 76.1% 3,336 69.9% 602 2,733 1,394 90.9% 

2006 3,952 80.1% 2,564 81.7% 366 2,198 1,387 77.2% 

2007 3,773 82.9% 2,451 80.0% 347 2,105 1,322 88.4% 

2008 3,039  1,662  352 1,310 1,377  

                                                 

 .2007אוקטובר  ,עמי צדיק: כתיבה, תמונת מצב –ת פרויקט שיקום שכונו, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 23
 100%הסיבה לשיעורי ביצוע העולים על  .2008מרס ב 3, ל"דוא, במשרד הבינוי והשיכון מנהל אגף אכלוס ניתסג, מיכאלה גרזון 24

 .נעוצה בצורך שנוצר להגדלת התקציב במהלך השנה 2002-1998בשנים 
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לפי סיוע במשכנתאות והשתתפות , מוצגת ההתפלגות של ההוצאה השנתית לסיוע בדיור 2בתרשים 

 .בשכר דירה

 ח"במיליוני ש, ביצוע תקציב הסיוע לדיור: 2תרשים 
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סיוע במשכנתאות סיוע בשכר דירה סך הכול
 

 

הסובסידיה . הסיוע במשכנתאות מתפלג לסבסוד משכנתאות ולאשראי נטו, 9כפי שניתן לראות בטבלה 

; שים המהוונים בין החזרי הלוואה שניתנה בריבית שוק לבין החזרי הלוואה מוכוונתמגלמת את ההפר

היתה  2007-1996בשנים . האשראי נטו מתקבל מהפחתת הסובסידיה מסכום הסיוע במשכנתאות

 3.25מוצג בתרשים ההתפלגות כ

                                                 

הוא נפרס על פני שנות , במקום חיוב מהוון של הסבסוד :ב לסבסוד המשכנתאותותקצהשונתה שיטת  2006בשנת יש לציין כי  25
במשרד  .במנה אחתעוקבת בכל שנה וגדל , לערך 26-הסבסוד בשנה הראשונה פיתקציב שיטה זו קטן לפי  .ההחזר של ההלוואה

והגידול בתקציב הנדרש ל הטבעי הגידובשל , בפועלתקציב הסבסוד הקטנה נוספת של היה שתחשש הבינוי והשיכון מביעים 
 .עקב כך

עברו , חודשים מראש 12או  6, 3משיטה בה ניתן הסיוע לתקופת של . שונתה שיטת תשלום הסיוע 2006באמצע שנת , בנוסף 
עד אשר כל , 2007-ו 2006ביצוע הסיוע בשנת " מלאכותי"כתוצאה מכך קטן באופן . לשיטה בה ניתן הסיוע מדי חודש בחודש

 .החלו לקבל באופן שוטף את הסיוע, שקיבלו סיוע מראש לפני השינוי הזכאים

 .2008במרס  3-ו 2007במרס  14, ל"דוא, במשרד הבינוי והשיכון מנהל אגף אכלוס ניתסג, מיכאלה גרזון 
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 מרכז המחקר והמידע

 ח"במיליוני ש, במשכנתאותביצוע תקציב הסיוע : 3תרשים 
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אשראי נטו סבסוד סה"כ סיוע במשכנתאות
 

 

 :בדיור נעשו בין השאר בדרכים האלה הקיצוצים בתקציבי הסיוע

 4%-על כל מרכיביו ב הסיוע ןקטוה 2002יוני ב. 

 (.50%של תוספת )מוגדלות להלוואות  ומרוהמענקים והבוטלו  2003אפריל ב 

 וכן , נקודות 1,000-שצברו פחות מ ותיקים" חסרי דירה"הזכאות האישית ל הטלוב 2005ינואר ב

 .לקבוצות זכאים מקבילות

, אולם. ח מנפח האשראי לזכאים"מיליון ש 737ממשלה על קיצוץ נוסף של ההחליטה  2007 באוגוסט

במסגרתם . תקציביים-מתכוון להמיר את נפח האשראי שקוצץ בפתרונות חוץהבינוי והשיכון משרד 

ידי -עלתסובסד ריבית וה, ממקורותיהם ,בנקים למשכנתאותידי ה-עלמשכנתאות לזכאים ימומנו 

בין השאר )הבנקים למשכנתאות לצורך זה הוקמה ועדה שבחנה כלים לתמרוץ . והשיכוןהבינוי  משרד

 .ההליך מצוי כיום בשלב של מכרז. (באמצעות שיפוי על הסיכון הנוסף שיוטל על הבנקים

 :תקציבית מורכב מאלה-ח שיושלם במסגרת חוץ"מיליון ש 737הקיצוץ התקציבי בהיקף של 

 סעיף הקיצוץ

ישית הזכאות האביטול 
 שצברו "חסרי דירה"ל

נקודות  1,400-פחות מ
 (.משקי בית 2,650)

רק זכאים , כלומר
נקודות  1,400שצברו 

ומעלה יקבלו הלוואה 
 .מכספי המדינה

הפחתת הסיוע 
באזורי עדיפות 

' לאומית א
משקי  3,800)

 (.בית

בגובה  15%הפחתה של 
הלוואת הזכאות 

האישית לרכישת דירה 
 .בכל רמת ניקוד

תקציב  הקטנת
ועדת החריגים 

 למחצית

 כ"סה

 

 סכום הקיצוץ
 (ח"במיליוני ש)

320 102 300 15 737 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

נוסף  .הקיצוצים בסיוע לדיור הם רק חלק מהקיצוצים בתשלומי ההעברה לקבוצות החלשותיש לציין ש

ין משום שא, ללא פיתרון דיור הולם יםמהזכאים נותרבמשרד הבינוי והשיכון מציינים כי רבים , על כך

קשה להעריך כיצד הקיצוצים בסיוע לדיור , ואולם 26.לאל ידם למצוא מימון משלים לסיוע הנמוך

 .משפיעים על קבוצות אלו ויש לבחון זאת לעומק

קיצוצים תקציביים שלא יושלמו באמצעות פתרונות אחרים יגרמו לרבים מהזכאים לוותר , מכל מקום

 .רת פער הדיור בישראלעל פתרונות הדיור שהמשרד מציע ויביאו להחמ

פעילות המשרד מתמקדת בקידום  .ישובי קבע למפוני חבל עזה וצפון השומרוןביהשקעות בתשתיות  .2

פיתוח תשתיות והקמת מוסדות , הפעילות כוללת תכנון ואישור. יישובים 19-דירות ב 4,800בניית 

 .חצי לאחר הפינויפעילויות אלו נעשות לאט ומקשות על המפונים את חייהם שנתיים ו. ציבור

יותר ממחציתם בכמה , בדואים 165,000-בנגב מתגוררים כ .שובי הבדואים בנגבירשות להסדרת י .3

יישובים אלו סובלים "(. הפזורה)"על קרקעות במחלוקת  ביישובים לא מוכרים –יישובי קבע והשאר 

ם ככולם מדורגים ורוב, ממחסור במוסדות ציבור ומהעדר מקורות תעסוקה עצמאיים, מבעיות תשתית

מדיניות הממשלה בשנים האחרונות לא נתנה מענה לבעיה . כלכלית הנמוכה ביותר-ברמה החברתית

רשות להסדרת ההתיישבות "המשרד מתעתד להקים . והיא הולכת ומתעצמת, חברתית קשה זו

ובכלל זה  ,כדי לרכז את הטיפול בבעיה( 2007ביולי  15מיום  1999' החלטת ממשלה מס" )הבדואית בנגב

 .הקמת מגורי קבע ושירותי ציבור ויצירת מקורות תעסוקה, הסדרת הבעלות על הקרקעות

התקבלו החלטות ממשלה העוסקות , 2008יש לציין כי במסגרת דיוני הממשלה על המדיניות הכלכלית לשנת 

 :להלן עיקריהן. בשינויים מבניים בתחום השיכון והבינוי

 ובמיוחד למשפחות , דיל את הסיוע בשכר דירה לזכאים חדשיםהסמכת שר הבינוי והשיכון להג

 .ח לחודש בממוצע"ש 140על סך , מרובות ילדים

 והעברת , מיקוד עבודות הפיתוח של הממשלה ברשויות החלשות יותר או בפיתוח בהיקפים גדולים

 .האחריות על הפיתוח ברשויות המקומיות החזקות לרשות עצמה

 ועצה הארצית לתכנון ולבנייה אשר יכין תוכנית חומש מוסכמת לתכנון ר המ"הקמת צוות בראשות יו

 .שממנה תיגזר תוכנית העבודה השנתית של המשרד, ולפיתוח של קרקע למגורים ולתעסוקה

 27ידי זכאים-היקף מימוש הסיוע בדיור על .3.2

 כלל הזכאים

שכנתאות מוכוונות שמימשו מ 28(וזכאים אחרים" חסרי דירה)"שלהלן מוצגים כלל הזכאים  4בתרשים 

 .2007-1996בשנים 

                                                 

 .2008במרס  8-ו 2007במרס  14, ל"דוא, וי והשיכוןמשרד הבינ 26
אתר האינטרנט של משרד הבינוי ; 2007במרס  14, ל"דוא, הבינוי והשיכוןבמשרד  מנהל אגף אכלוס ניתסג, מיכאלה גרזון 27

 מחשבוןמוצע גם  האינטרנט של המשרד באתר. 2008בפברואר  27: תאריך כניסה, http://www.moch.gov.il, והשיכון
 .דירה רכישתלחישוב הסיוע שהמבקש זכאי לו ב

. נכות המחייבת החלפת דירהו צפיפות דיור סרי דירה אך סובלים ממצוקה כגוןמשקי בית שאינם חכוללים " אחריםזכאים " 28
 .מממשים במסגרת מבצעי מכירת דירות בשיכון הציבוריבקטגוריה זו הנכללים  על כך נוסף

http://www.moch.gov.il/
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 מרכז המחקר והמידע

29מספר מממשי המשכנתאות המוכוונות: 4תרשים 
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סך הכול "חסרי דירה" זכאים אחרים סך הכול

 

הן בקרב ותיקים הן בקרב , 1996משכנתאות מאז הירידה בהיקף מימוש הנתונים מצביעים על מגמת 

במשרד הבינוי והשיכון מסבירים את הירידה הזאת בהיקף המימוש בין . במרכז הארץ ובפריפריה, עולים

 30:ר בגורמים האלההשא

  (.יש מגמת ירידה בריבית 2003מאז ; 2003עד שנת )הריבית הגבוהה על משכנתאות 

 ירידה במחירים הריאליים של הדירות. 

 ל"קיומן של השקעות חלופיות בארץ ובחו. 

 שהובילו להאטה כלכלית במשק ולעלייה בשיעורי , 2003-2000הביטחוניים בשנים  םהאירועי

 .מיוחד בפריפריההגבוהים ב, האבטלה

 הנגב חוק לפי מענקיםשל ו (2003אפריל ) לזכאים מענקיםשל  ביטול שכללה ,הסיוע בכללי החמרה 

 (.2003יולי )

  ם במחירי ירידהה המשךכגון , 2003מאז  דירותה כישתר שוקב יחסית נוחים תנאיםהיווצרות של

 2007-2004 בשנים המשק תצמיח בקצב שיפור, המשכנתאות בריבית ירידה, דירותהריאליים של ה

 .2004 שנתאז מ האבטלה שיעור וירידת

          מומשו זו בשנה. משכנתאותה מימוש בהיקף במיוחד חריפה ירידהחלה  2004מהנתונים עולה כי בשנת 

, כאמור, אחת הסיבות היא. 2003 לעומת 28%-כ של ירידה – (לחודש בממוצע 1,820-כ) משכנתאות 21,833

 30%-כ של ירידהונרשמה , נמשכה ההאטה בהיקפי המימוש 2005בשנת . 2003ם בשנת ביטול המענקי

                                                 

 .נובמבר-הם נתונים שנתיים המבוססים על נתוני החודשים ינואר 2007הנתונים לשנת  29
 .2007ינואר  –חוברת מידע חודשי , משרד הבינוי והשיכון 30
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 נמוך ניקוד לבעלי לסיוע הזכאות מביטול היתר בין נבעה זו בשנה במימושים ההאטה. 2004 שנתלעומת 

 סיועמבצע ה בעקבות במיוחד בולטת במימושים ההאטה. 2005בינואר  1-ב( נקודות 1,000-מ פחות)

 ,ובנגב בגליל' וב' א לאומית עדיפות שבאזורי שוביםיבי רוויה יהיבבנ דירה הרוכשות דירה סרותח למשפחות

המועד  .2005באוקטובר  31עד  2005ביוני  1-מ רכישה חוזה על שחתמו למי נועד המבצע. ירושלים בעירכן ו

 .2006באפריל  30היה  הסיוע מימושהאחרון ל

 בקרב הבלט במימושים הירידה. 2005לעומת  5%-כ של ירידה – משכנתאות 14,411 מומשו 2006ת בשנ

ומספר המממשים , 2006לעומת  8.4%חלה ירידה נוספת של  2007בשנת . (15%) ותיקיםוה "הדירה חסרי"

 .13,200-הגיע לכ

 "חסרי דירה"

 .הזכאים לפי ותיקים ועולים" חסרי הדירה"מפרט את התפלגות  5תרשים 

 31ותיקים ועולים –הזכאים " החסרי הדיר"מספר : 5תרשים 
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ותיקים עולים סך הכול "חסרי דירה"

 
בחודש לאורך שנים ממחישה את הירידה  בחינת מספרם הממוצע של מממשי המשכנתאות המוכוונות

 .ותיקים ועולים" חסרי דירה"ובעיקר בקרב , הממושכת בקרב כלל הזכאים

                                                 

 .נובמבר-הם נתונים שנתיים המבוססים על נתוני החודשים ינואר 2007הנתונים לשנת  31
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 חודשי של מממשי הלוואות מוכוונותממוצע : 6תרשים 
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סה"כ זכאים )ותיקים + עולים + זכאים אחרים( סה"כ "חסרי דירה" )ותיקים + עולים(
עולים "חסרי דירה" ותיקים "חסרי דירה"
 זכאים אחרים

מן . 1987הגיע לשפל מאז  2007שו הלוואות מוכוונות בשנת הוותיקים שמימ" חסרי הדירה"מספר 

ותיקים החלה כבר בשנת " חסרי דירה"התרשימים לעיל אנו למדים כי מגמת הירידה במימוש הסיוע של 

 :השינויים העיקריים. שונו כללי הסיוע לוותיקים 1998בהקשר זה חשוב לציין כי באוגוסט . 1998

 ישוביםיה בשאר 30-ל 27-ומ לאומית עדיפות באזורי 21-ל 18-מ יחידיםל המזכה הגיל הועלה; 

 השוק לריבית 4%-מ ההלוואות על הריבית עלתהוכך , בסיסי ניקוד שצברו לזכאים סבסוד טלוב; 

 מלאה להצמדה( המדד יתימעל 80%) חלקית מהצמדה מעבר. 

 לבעלי לסיוע הזכאות ולמביטו 2003בשנת  מענקיםה ביטולהוותיקים נפגעו מ" חסרי הדירה", נוסף על כך

יש להניח שרבים מן הוותיקים לוקחים הלוואות משכנתא חופשיות ישירות , לפיכך. 2005-ב נמוך ניקוד

 .ולא באמצעות מסלולי הסיוע לזכאים, בתנאי שוק, בבנקים למשכנתאות

והוא , 2007-2005עולים מספרם הממוצע של מממשי המשכנתאות המוכוונות הגיע לשפל בשנים הגם בקרב 

בין , את הירידה בהיקף המימוש אפשר להסביר. 90-הנמוך ביותר מאז החל גל העלייה בראשית שנות ה

ותיקים וחלק ניכר מהעולים הבעובדה ש, בשנים האחרונות בקיטון הניכר בהיקף העלייה לארץ, השאר

 . שנים 10-ל 15-מ וכן בשל החלטת הממשלה על קיצור משך הסיוע לעולים ,מימש כבר את זכאותו למשכנתא

למרות המרתם בהלוואות )פי חוק הנגב במסגרות אחרות -לביטול מענקי הסיוע בדיור לזכאים והמענקים ע

יכולת הזכאים לרכוש דירה ולעמוד בהחזר -על אי, עורי האבטלה הגבוהיםיבנוסף לש, השפיע( מוגדלות

 .משכנתאותה
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 מימוש הלוואות מוכוונות באזורי עדיפות לאומית

כאשר בודקים את , עם זאת. הוא יעד מוצהר של ממשלות ישראל לדורותיהן פריסת אוכלוסייהדוד של עי

מממשי ההלוואות  מספרמסתמן כי , לאורך שנים אזורי עדיפות לאומיתלפי משכנתאות מימוש ה

ממספר המממשים באזורי העדיפות לפחות  1.5-היה פי 2003-2001בשנים המוכוונות באזורי המרכז 

ממספר  שניים-מממשים באזורי המרכז אף יותר מפיההיה מספר  2006-2004בשנים . ומיתהלא

הביקוש משק בתאוששות הבעקבות ה, נוסף על כך(. 7תרשים ) המממשים באזורי העדיפות הלאומית

צל נוסף על יעדיה המוצהרים של  הטילמ עובדה זו. במרכז הארץניכר יותר אך הוא , אמנם גבר לדירות

 .הממשלה

 2006-2001מימוש משכנתאות מוכוונות באזורי עדיפות לאומית בשנים : 7תרשים 
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" חלשות"קבוצות , קרי)צוברי ניקוד גבוה  בקרבשיעור הזכאים שלקחו הלוואות משלימות יודגש כי 

מזה של זכאים בעלי ניקוד במידה ניכרת נמוך , קרב זכאים שדירתם באזורי עדיפות לאומיתבו( יחסית

חסרי "דירות שרכשו , כמו כן .וכאלה שלא רכשו דירה באזורי עדיפות לאומית( יחסית" חזקים", קרי)נמוך 

הדברים הללו מצביעים  32.זכאים בעלי ניקוד נמוך יקרות מדירות שרכשו זכאים שצברו ניקוד גבוה" דירה

הכלכליים שמנגנון הסיוע במתכונתו הנוכחית אינו תורם לצמצום הפערים החברתיים ועל האפשרות 

אפשר לומר שהממשלה אינה משיגה את מטרותיה בתחום , על כן .ואולי אף מביא לידי הרחבתם, בישראל

 .בעזרת סיוע המקום האוכלוסין ריסתפ

 השפעת הריבית על המשכנתאות על היקפי מימוש הזכאות למשכנתא מוכוונת

, בד בבד. כנתאות מוכוונותמש מממשיםהזכאים שמספר הצטמצם , הגידול באוכלוסייהמסתמן שלמרות 

השינויים , ייתכן שהצמצום בהוצאה לסיוע, כאמור לעיל. ההוצאה התקציבית לסיוע לדיור קטנה מדי שנה

את  ומימשכבר ותיקים וחלק ניכר מהעולים ההקיטון בהיקף העולים והעובדה ש, בתנאי מתן הסיוע

                                                 

 .2007במרס  14, ל"דוא, במשרד הבינוי והשיכון מנהל אגף אכלוס ניתסג, מיכאלה גרזון 32

 השנה שבה ניתנה המשכנתא
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אפשר -אי, ואולם. את הסיוע מסבירים את הירידה במספר הזכאים המממשים – למשכנתא םזכאות

 .בפרט המשכנתאותובשוק , במשק הישראלי בכללשהתחוללו בשנים האחרונות להתעלם מהתמורות 

, לרכישת דירה לעומת העבריחסית תנאים נוחים נוצרו , שנים 5נמשך זה העם מחזור הצמיחה המואצת 

 :ובהם

 2006מ בראשית חודש יולי "רדת המעהו. 

 משכנתאות ריבית נמוכה יחסית על. 

 הנמשכת זמן רבדירות ה ם הריאליים שלירידה במחירי. 

  שיעורי אינפלציה נמוכיםו ועד היום 2006משנת היחלשות הדולר. 

. 2007-1996הריבית על משכנתאות משלימות וחופשיות בשנים שיעורי  ת התפתחותשלהלן מוצגבתרשים 

 .2007מו בסוף שנת נרש 1996אפשר לראות ששיעורי הריבית הנמוכים ביותר מאז 

 2007-199633התפתחות הריבית על המשכנתאות בשנים : 7תרשים 
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 .נתוני בנק ישראל 33
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מתקבלת , כאשר בודקים את הירידה בשיעורי הריבית לטווח הארוך מול הירידה בהיקף מימוש הסיוע

 (:8תרשים )התמונה הבאה 

 טווח הארוך המספר הממוצע של מממשי הזכאות למשכנתאות מוכוונות בחודש והריבית ל: 8תרשים 
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מספר המממשים הממוצע ריבית לטווח ארוך - על הלוואה ל-17 עד 20 שנים )כולל(

 

וההלוואה ניתנת , 4%על בסיס זכאותו האישית היא " חסר דירה"הריבית על הלוואה ל, כפי שצוין לעיל

הריבית הממוצעת על , 2007בדצמבר  31-ישראל ל בנקפי נתוני -על. שנה 28-שנה ובחלקה ל 25-בחלקה ל

; 4.48%היתה  מגורים בריבית קבועהלשם רכישת דירת שנים  25-20אשראי שניתן לציבור לטווח של 

הפער בין הריבית על המשכנתאות , לפיכך. 4.58%שנה ומעלה היתה  25הריבית על אשראי שניתן לטווח של 

היו , בפועל. אינו גדול בתקופה האחרונה, (בשוק החופשי)המוכוונות לריבית על הלוואות שאינן מוכוונות 

 .שנה 25-20לתקופה של  3.9%-4.1%לימות בריבית קבועה של לווים שנטלו משכנתאות מש 2007בסוף שנת 

כי בזמנים בהם היה פער גדול יחסית בין ריבית השוק על המשכנתאות  8אפשר להבין מתרשים , על רקע זה

יותר זכאים מימשו , (2003נקודות אחוז עד שנת  2.5-2-כפער של )לבין הריבית על המשכנתאות המוכוונות 

נקודות אחוז  1.5-0.5-פער של כ)ככל שהפער בין ריבית השוק לבין ריבית הזכאות קטן . הלוואות מהמדינה

כך הצטמצם  .אף הוא לך וקטןומספר הזכאים ה, (2007-ופחות מחצי נקודת אחוז ב 2006-2003בשנים 

בממוצע  9.37%-כלומר ב, 2007-1999בשנים  67%-המספר החודשי הממוצע של מממשי הלוואת זכאות בכ

 .2007ממוצע בחודשי ב 1,100-לכ 1999ממוצע בחודשי במממשים  3,350-מכ - נהבכל ש

משכנתאות המימוש העובדות המתוארות כאן יכולות אף לסייע בהבנת הכרסום המתמשך בהיקף 

הריבית על , כאמור. ובכישלון מדיניות פריסת האוכלוסין של הממשלה, מוכוונות באזורי עדיפות לאומיתה

 31-ישראל ל בנקפי נתוני -על, לעומת זאת. שנה 20-ל 4.5%ת הניתנת כסיוע מקום היא המשכנתא המוכוונ

לשם רכישת דירת מגורים שנים  20-17הריבית הממוצעת על אשראי שניתן לציבור לטווח של , 2007בדצמבר 

א הפער הקטן בין הריבית על המשכנתא המוכוונת לבין הריבית על המשכנת. 4.59%היתה  בריבית קבועה

יהיו מי שיעדיפו לרכוש דירה באזור שאינו , לפיכך. מוכוונת מתבטא בפער מזערי בהחזרים החודשיים-הלא

ייתכן שרוכשים כאלה יבחרו לממן את . שאולי תהיה יקרה יותר או קטנה יותר, אזור עדיפות לאומית

שיעור הריבית על 
 4% –משכנתאות מוכוונות 
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ריבית נמוכה שאותה הם יוכלו להשיג בשוק החופשי ב, תוספת המחיר באמצעות משכנתא גדולה יותר

 .משמעותית מהריבית הניתנת במסגרת סיוע מקום

הריבית . אלא מתקבל מהבנקים, ידי המדינה-רוב האשראי בישראל אינו מגויס בשוק ההון ולא מנוהל על

גובה ההלוואה המשלימה שבנקים מציעים ללווים . וכך גם הריבית על משכנתאות, נקבעת בתנאי שוק

 יםנקבע, (תקופת ההלוואה ושיעור הריבית, כגון מסלול ההלוואה)ה ניתנת והתנאים בהן ההלוואה המשלימ

, בנוסף לקריטריונים אלו. טחונות המוצעים לבנקיוהבשלו כושר ההחזר , פי נתוניו האישיים-לכל לווה על

בבחינת גובה ההלוואה המשלימה  הלוואה מוכוונתו של לווה לזכאותהבנקים מביאים בחשבון גם את 

מעורבות הממשלה בשוק המשכנתאות באמצעות מתן ההלוואות המוכוונות , הואיל וכך. איהשתינתן ותנ

במקרים , לכן. מאפשרת לבנקים למשכנתאות לפזר את סיכוני האשראי שלהם ולגלגל אותם לממשלה

לדחוף זכאים לכיוון בנקים עשויים דווקא , מסוימים ובכפוף לדירוג הסיכון של כל לווה אינדיבידואלי

דבר שדווקא עשוי  –ש הזכאות למשכנתא בתמורה לריבית נמוכה יותר על ההלוואות המשלימות מימו

 .להועיל ללווים

ובהינתן מבנה ( 8ראו תרשים )בהינתן פער הולך וקטן בין ריבית השוק לבין הריבית על משכנתא מוכוונת 

מוכוונת בריבית קבועה  יש קושי לקיים מנגנון קשיח שבו זכאים מקבלים משכנתא, שוק השראי בישראל

כאשר הפער בין , כתוצאה מכך. שנה 20-ל 4.5%שנה וסיוע מקום בריבית קבועה של  28-או ל 25-ל 4%של 

נראה כי אין לזכאים תמריץ לממש , לבין ריבית השוק אינו גדולעל משכנתאות מוכוונות הריביות 

עם , יתרה מזו .סרבול ביורוקרטי על אחת כמה וכמה כאשר בקבלת הזכאות כרוך, משכנתאות מוכוונות

מאחורי המשכנתאות הרי שהעלות הכוללת לקיום המנגנון הביורוקרטי , הכרסום במספר מממשי הזכאות

 .בכך הופך המנגנון לפחות ופחות יעיל. פני מספר זכאים הולך וקטן-המוכוונות מתחלק על

משינויים דמוגרפיים , ים תקציבייםאפשר שהקיטון במספר המממשים לא נובע בהכרח רק מקיצוצ, סיכוםל

חוק הלוואות  שעוצבו מכוח ,תוכניות הסיוע הממשלתיותש אפשר לומר, כלומר. ומשינויים בתנאי הסיוע

אינם מותאמים לתנאים המשתנים במשק הישראלי ובחברה הישראלית ואינם  ,1992-ב"התשנ, לדיור

 –של מנגנון המשכנתאות המוכוונות  וילותיעלבחון מחדש את יש מקום , לכן .השעהתואמים את צורכי 

 .אופן מעורבות הממשלה בשוק ההלוואות לטווח ארוךאת ואף  –לפחות במתכונתו הנוכחית 

 מממשי מענק השתתפות בשכר דירה

בשנה . מכלל מממשי מענק ההשתתפות בשכר דירה היו עולים חדשים 79%בממוצע , 2006-1996בשנים 

חל קיטון קל בחלקם של העולים בקרב ממשי מענק ההשתתפות בשכר ( 2007ספטמבר -ינואר)האחרונה 

 .2007ספטמבר -בתקופה ינואר זכאים 140,000-בסך הכול מימשו את המענק כ. 73%והוא עמד על , דירה
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 34מממשי  מענק  השתתפות  בשכר  דירה לפי  קבוצות  זכאים: 9תרשים 
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וכן במטרה להגדיל את היצע , ל על זוגות צעירים ואחריםבכדי להציע פתרון אלטרנטיבי לרכישת דירה ולהק

ביוזמת , 2007-ז"התשס, חוק לעידוד בניית דירות להשכרהאושר לפני מספר חודשים , הדירות להשכרה

 35.כיום נבחנים פרויקטים ראשונים שיוצאו לשיווק במסגרת זו. משרד הבינוי והשיכון

חברות עסקיות לבנות דירות להשכרה בשוק החופשי  החוק לעידוד בניית דירות להשכרה נועד לעודד

כך שהרווח לצורכי מס יקטן  2%לשנה לעומת פחת רגיל של  20%פחת מואץ של : שני תמריצי מסבאמצעות 

לפי חוק מיסוי )ופטור מלא ממס שבח אם מכירת הבניין תיעשה לאחר עשר שנים , (לפי פקודת מס הכנסה)

מהדירות  70%לפחות , ר"מ 100שטח הדירה יהיה עד : ובהם, ה תנאיםהטבות אלה יינתנו בכמ(. מקרקעין

החברה תוכל למכור את הבניין לאחר עשר )שנים לפחות  25בכל בניין ייועדו להשכרה למגורים לתקופת 

וההשכרה , דירות 16בכל בניין יהיו לפחות , בשאר הדירות לא ייעשה שימוש למטרות שאינן השכרה, (שנים

 .בי משפחה ולהשכרה לזכאים דרך משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת העלייהלא תיועד לקרו

יש לציין כי בשנים עברו הממשלה ניסתה לעודד חברות בנייה לבנות דירות להשכרה בין השאר באמצעות 

מספקת  לא יצר כדאיות כלכליתחוק עידוד השקעות הון , אולם. 1959-ט"התשי, חוק לעידוד השקעות הון

 .הקבלניות לחברות

מהשוואה שנעשתה במרכז המחקר והמידע של הכנסת בין חוק עידוד השקעות הון לבין החוק החדש לעידוד 

שגם החוק לעידוד בניית דירות להשכרה לא ישנה את המצב בלי עולה סבירות , בניית דירות להשכרה

התייחסות דירות להשכרה בחוק לעידוד בניית  איןהואיל ו, יתרה מזו .הנחות מס גדולות מטעם המדינה

-לא יביא מזור לפלח השוק הבינונייש לצפות כי מימוש הטבות המס בהצעת החוק , לגובה שכר הדירה

 36.שנתקל בקשיים ברכישת דירה ,נמוך

                                                 

 .הרבעונים הראשונים של השנה בלבדנכונים לשלושת  2007נתוני  34
 .2007במרס  11, עמי צדיק: כתיבה, תמונת מצב –שוק הדיור , מרכז המחקר והמידע של הכנסת: ראו, לניתוח החוק 35
 .שם 36
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 ודרכי מדיניות אפשריות מסקנות, סיכום .4

 הצורך במעורבות ממשלתית בשוק הדיור בישראל .4.1

. נרשמה האטה בפעילות ענף הבניה בהשוואה לעשור הקודם ,2001במיוחד החל משנת , בשנים האחרונות

יה לארץ וצמצום משמעותי בסיוע הממשלתי לזכאים גרמו להקטנת הביקושים וכתוצאה יהאטה בקצב העל

שהיתה כנראה גבוהה הבנייה ההאטה בהתחלות . הימכך לירידה בקצב שיווק הקרקעות והתחלות הבני

 .במלאי שאינו מכור מההאטה במכירות גרמה לירידה מתמשכת

 על רקעבעיקר בולטת והיא , רוויההיה יבנאת האזורי הפריפריה והבנייה בההאטה מאפיינת במיוחד את 

 :ההתפתחויות הבאות במשק הישראלי

 צמח התוצר המקומי  2002מאז שנת : הגידול בפעילות במשק וצמיחת התוצר בשנים האחרונות

גדלה האוכלוסייה  2007ועד ספטמבר  2002מסוף שנת  .15%-והתוצר לנפש עלה בכ 25%-הגולמי בכ

 .נפש 570,000-כ – 8.6%בשיעור של 

 דירות בישובים רבים במרכז הארץהמסוימת ועליית מחירי התאוששות הה. 

  ריבית נמוכה יחסית : תנאים נוחים לרכישת דירה בשנים האחרונות לעומת העברההיווצרות של

היחלשות  ;חירי דירות ריאליים במשך תקופה ממושכתירידה במ; לטווח קצר ועל משכנתאות

ירידה בשיעורי ; 2006מ בראשית חודש יולי "הורדת המע ;שיעורי אינפלציה נמוכים יחסית ;הדולר

 .האבטלה ועוד

שנוצרו כאן כשלי שוק  הרי, פוטנציאל גידול ניכר בביקוש לדירותהואיל וההתפתחויות הללו מעידות על 

יתרה  .אלו לא התממשו ברוב אזורי הארץ ומספר התחלות הבנייה ממשיך לרדת בפועל ביקושיםמשום ש

פתרון מצוקת הדיור , שיכון מחוסרי דירה, קרי, הממשלה אינה משיגה את יעדי הסיוע המוצהרים שלה, מזו

אינם משיגים את , ומשרד הבינוי והשיכון בפרט, הממשלה בכללשאפשר לומר , על כן. ופיזור האוכלוסין

 .תיהםמטרו

הדבר בא . טווח בכל הקשור למדיניות הבינוי והשיכון-ניכר כי הממשלה נעדרת ראייה מערכתית וארוכת

בקנה אחד עם יעדיה  עולים םשאינומהלכים לידי ביטוי בשנים האחרונות בשלל החלטות ממשלה 

להביא  המשך מגמה זו עלול. ואף תורמות להשגת תוצאות הפוכות מן הנדרש, המוצהרים של הממשלה

 .הירידה מהארץאת דד עואף ללהמשך התרחבות הפער החברתי ו, להתמרמרות חברתית

הנובעת מעודף ביקוש לדיור , גבוה-הכשלים בשוק הדיור מתאפיינים במצוקה ממשית בפלח השוק הבינוני

וק של פלח השבהתכווצות כן ו; (והשרון וסביבותיה אביב-תל, בעיקר באזורים ירושלים)ועליית מחירים 

 (.בעיקר בפריפריה ובפריפריה של המרכז)מתמשכת  וירידת מחיריםבשל עודף היצע של דירות  נמוך-הבינוני

, לכן. כשלי השוק הללו מסבירים במידה רבה מדוע קיים צורך במעורבות ממשלתית בשוק הדיור בישראל

להסרת שנתית -טגיה רבתוך עיצוב אסטר, נדרשת בחינה מחודשת של מדיניות הבינוי והשיכון של הממשלה

 .ידית בעת הצורך בכל אזורי הארץישניתן יהיה לשווקו מ מלאי תכנוני זמיןהבטחת חסמים ול
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 דרכי מדיניות אפשריות .4.2

. דרכי מדיניות אפשריות כוללות בעיקר רפורמות שיביאו להקטנת עלויות הבנייה ולקיצור משך זמן הבנייה

 37:כדלקמן, יקושיש לנקוט בצעדים הן בצד ההיצע הן בצד הב

  :צד ההיצע

 גדלת היצע הקרקעות באזורי ביקוששתביא לה רפורמה במינהל מקרקעי ישראל. 

  במטרה לשכללם ולהביא לירידת מחיריהם חומרי הגלם הריכוזייםהתשומות ורפורמות בשוקי ,

 .חומרי הנפץו ברזל, חול, מלט, קרקע ובכלל זה

 באמצעות הגדלת הסבסוד הממשלתי לתוכניות פינוישל קרקעות במרכזי הערים  ניצול כלכלי יותר-

 .בינוי אשר יאפשרו בנייה רוויה יותר-בינוי ועיבוי

  בסבסוד ישיר או בהטבות מס, בשיווק קרקעות בהנחה לשוק החופשיעידוד בנייה להשכרה. 

 אמצעות ב ,בעידוד בנייה להשכרה למשפחות מעוטות הכנסה הגדלה ניכרת של היצע הדיור הציבורי

 .מסוים מהכנסת המשפחה שיעורהמרבי יהיה עד  הכך ששכר הדיר, סוד ותמריצי מססב

  :צד הביקוש

  ממחיר הדירה 95%בפועל עד  הארכת תקופת המשכנתה והגדלת שיעורי המימוןעידוד. 

 יישום מס הכנסה שלילי עשוי ) לצורכי מסעד גובה מסוים  הכרה בריבית על משכנתאות ובשכר דירה

 (.למשפחות עובדות שהכנסתן היא מתחת לסף המס להביא תועלת גם

 האפשרות ובחינת , לקבלת משכנתאות מסובסדות ודיור ציבורי הגמשת הקריטריונים לזכאות

 .לקביעת מערך קריטריונים חדש בתואם יותר את צורכי השעה

 כנתאות ויביא באמצעות עידוד שוק משני שיאפשר קנייה ומכירה של מש שכלול שוק המשכנתאות

יתרום להגברת התחרותיות  שוק משני למשכנתאות, בכפוף לרגולציה מתאימה. ירידה בשער הריביתל

38.בשוק המשכנתאות
 

                                                 

 .2007נובמבר , עמי צדיק: כתיבה, ניתוח שוק הדיור וכלים לעידוד בנייה בפריפריה, מרכז המחקר והמידע בכנסת: ראו גם 37
. בו הבנקים למשכנתאות מוכרים את הלוואות המשכנתא שיצרו לאחריםשמשני למשכנתאות הוא שוק של אגרות חוב שוק  38

ת והומוגני ותמגבשות אותן לחביל, קונות תיקים של הלוואות משכנתא מהבנקים" אורזות"חברות מתווכות המכונות 
נובע  האלהחוב הגרות יא התזרים של .גובות משכנתאומוכרות אותן לגופים מוסדיים או למשקיעים אחרים כאיגרות חוב מ

ההלוואה  ה שלתפקידו של הבנק לאחר מכירת התיק הוא ניהול וגביי. מהחזרי הקרן והריבית של ההלוואות בתיק הנמכר
  .לאורך חייה תמורת עמלת ניהול
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וכן למימוש פוטנציאל , גבוה-ל כדי להביא להגדלת היצע הדירות בפלח השוק הבינוני"יש בצעדים הנ

, יחד עם זאת. יה של המרכזנמוך בפריפריה ובפריפר-הביקושים וצמצום עודף ההיצע בפלח השוק הבינוני

נדרשים צעדי מדיניות , חברתית-אוכלוסיות החלשות מבחינה כלכליתבעבור האזורים הפריפריאליים וב

 :ייחודיים נוספים הן בצד ההיצע הן בצד הביקוש

  :צד ההיצע

 בנה ביתך"ובנייה צמודת קרקע  בעיקר, נמוך-בפלח הבינוני התאמת ההיצע לטעם הצרכנים "

 .יה איכותיתייה חזקה לאזורי עדיפות לאומית במסגרת בנימנת למשוך אוכלוס-על – מוכיםבמחירים נ

 השקעות בהון אנושי , תחבורה יעילה וזולה, כגון תשתיות, של הפריפריה הגברת גורמי המשיכה

 .ושיפור תדמית היישובחינוך , ותעסוקה

 :צד הביקוש

 לרוכשים קרקע לבנייה באזורי ריונים לזכאות והגמשת קריט הטבות ייחודיות בסיוע ובהוצאות פיתוח

 .עדיפות לאומית

 ת והצע ןלכך האות דוגמ. מענקי הרכישהעל רכישת דירות בערי הפריפריה והגדלת  הפחתת מסים

 :הבאותחוק ה

  ביטול מס רכישה במכירה ליחיד של  –תיקון ( )מכירה ורכישה, שבח)הצעת חוק מיסוי מקרקעין

במכירה  בביטול מס רכישההעוסקת , 2007-ז"התשס, (י הפריפריהדירת מגורים יחידה באזור

39.ליחיד של דירת מגורים באזורי פריפריה
 

  קביעת שיעור המס במכירה ליחיד של דירת מגורים יחידה  –תיקון ) מס ערך מוסףחוק הצעת

במכירה של  בביטול מס ערך מוסףהעוסקת , 2007-ז"התשס, (הוראת שעה( )באזורי הפריפריה

 40.ח"ש 500,000ת מגורים ליחיד באזורי פריפריה על חלק שווי דירה של עד דיר

, הקיטון המתמיד במספר מממשי הסיוע לדיור בעשור האחרון אינו נובע בהכרח רק מקיצוצים תקציביים

על רקע סיוע אם בוחנים את הקיצוצים ב, יתרה מזו. משינויים דמוגרפיים ומשינויים בתנאי הסיוע

הרי שמהלכי הממשלה בשנים האחרונות לא מביאים למימוש יעדיה המוצהרים , ות לעילההמלצות המובא

 .ובייחוד בפריפריה, העמקת המצוקה בה מצוי שוק הדיור בכל רחבי הארץ: ואף גורמים לתוצאה הפוכה

                                                 

למגורים בהגשת הצהרה על הרכישה  חייב כל רוכש דירה, 1963-ג"התשכ, (מכירה ורכישה, שבח)מיסוי מקרקעין חוק פי -על 39
כמפורט , לפי שווי הדירהמדורג שיעור מס רכישה על דירת מגורים יחידה הוא , 2007בנובמבר  1-החל מ .ובתשלום מס רכישה

מס רכישה ; (ח"ש 634,650המדרגה לפני השינוי עמדה על ) ח"ש 925,000על חלק השווי שעד  0%מס רכישה בשיעור : להלן
על חלק השווי העולה על  5%ומס רכישה בשיעור ; ח"ש 1,300,000ח ועד "ש 925,000על חלק השווי העולה על  3.5%בשיעור 

. בן משפחה של נספה ועולה חדש, נפגע, עד לתקרה שנקבעה לנכה רכישה מופחתקיים שיעור מס , פי החוק-על. ח"ש 1,300,000
: ראו, לניתוח הצעת החוק . של שני שלישים לעומת השיעור הרגילניתנת הנחה , מיחיד לקרובו, במכירה ללא תמורה, כמו כן

: כתיבה, אומדן עלות הפחתת מס רכישה ומס ערך מוסף על רכישת דירות מגורים בפריפריה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת
 .2008בינואר  15, עמי צדיק

חתת מס רכישה ומס ערך מוסף על רכישת דירות אומדן עלות הפ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: ראו, לניתוח הצעת החוק 40
כן -ועל, ניתן לצפות כי יישום הצעת החוק יביא לגידול בביקוש לדירות. 2008בינואר  15, עמי צדיק: כתיבה, מגורים בפריפריה

רשויות ולגידול בהכנסות ה, סים ישירים ועקיפיםו תביא לגידול בהכנסות המדינה ממהשפעה ז. יצור פעילות כלכלית נוספת
כן יש לציין כי במדינות האיחוד -כמו. היטל פיתוח ואגרות רישוי בנייה, לרבות היטל השבחה, המקומיות מארנונות ואגרות

לרבות בשוק , מ דיפרנציאליים במטרה לעודד מטרות חברתיות ותרבותיות שונות"שה שימוש רב בשיעורי מעעהאירופאי נ
 .2006יולי , עמי צדיק: כתיבה, מ דיפרנציאלי למטרות חברתיות"הנהגת מע, תמרכז המחקר והמידע של הכנס: ראו; הדיור
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שתוכניות הסיוע הממשלתיות אינן מותאמות לתנאים המשתנים במשק הישראלי ובחברה  אפשר

ראוי בין השאר לבחון מחדש את יעילותו של מנגנון , לכן. תואמות את צורכי השעההישראלית ואינן 

ואת אופן מעורבות הממשלה בשוק ההלוואות  –לפחות במתכונתו הנוכחית  –המשכנתאות המוכוונות 

ראוי לבחון חלופות אשר , אם מותירים את מנגנון הסיוע במשכנתאות על כנו, מכל מקום. לטווח ארוך

 41:כגון, ותו לתנאי השוק הקיימיםמתאימות א

 תוך  לריבית הזכאותריבית השוק בין תוך קביעת מרווח קבוע  ניוד הריבית על הלוואות מוכוונות

. מזמן לזמן על סמך התנאים במשקשיעור הריבית תעדכן יכך . קביעת תקרה לריבית הזכאות

שר מדיניות סיוע יעילה הן ותאפ, חלופה זו מביאה בחשבון מצבים שונים שעשויים להתחולל במשק

 .במצבים של צמיחה הן במצבים של מיתון

 ידי מימון -סבסוד זכאים על. תקציביים למתן אשראי לזכאים-זירוז התהליך לעיצוב פתרונות חוץ

בלי להעניק אשראי מכספי , ישיר של הפער בין ריבית השוק לבין הריבית על ההלוואה המוכוונת

הנטל והורדה של יות אלטרנטיביות הכרוכות בהקצאת אשראי עלוהורדה של אפשר י ,הציבור

 .משאבים לנושאים אחרים שבהם נדרש מימון ממשלתיכך יופנו . התקציבי

 מספר גדול יותר של מאפיינים סוציותוך שקלול של , מנגנון לקביעת הזכאות לסיועעדכון ה-

 .לפי מטרות התוכנית, אקונומיים של מבקש הסיוע

  במטרה , סיוע המקום לרמה נמוכה מזו של הריבית על סמך הזכאות האישיתהורדת הריבית על

, לחלופין. לעודד פיזור אוכלוסייה יעיל יותר והגדלת מספר המתיישבים באזורי העדיפות הלאומית

וכך ליצור פיזור , אפשר להקטין את הסיוע על סמך זכאות אישית ולהגדיל את סיוע המקום

 .אוכלוסין יעיל יותר

  יתיעלכך שרק חלק מ, חלקיתמהצמדה מלאה להצמדה שיעור הצמדת האשראי למדד הורדת 

 .יובא בחשבון המדד

 :ראוי לבחון בין השאר את הדרכים הבאות, באשר לעידוד הבנייה להשכרה

  כך שאנשים פרטיים וחברות ירכשו דירות קיימות הגדלת הפטור ממס הכנסה למשכירי דירות

היצע הדירות להשכרה יגדל והסיוע הממשלתי לא . וק החופשילצורך השקעה וישכירו אותן בש

 .יממן תשואה גבוהה יותר לקבלנים בשל עלויות הניהול והאחזקה

  בהנחה במכרזים לקבלנים שיבנו דירות להשכרה לזכאים בשכר דירה נמוך  מדינההקרקעות מכירת

ה לפי שכר הדירה הנמוך אפשר לקבוע שזכייה במכרז תהי, לדוגמה(. למשל, כפי שמקובל בגרמניה)

 .ביותר
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