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ברוקדייל, ולמכון כץ, ישראל ד"ר חביב, ליעקב אני חב מיוחדת תודה
לאילנה אני מודה כמוכן המחקר. מימון ועל מהם שקיבלתי העידוד על

חביב, גבריאל, כהן, לעברית. המאמר תרגום על גבריאל, ולקלוד גלעד
על הידע מן הרבה המועילות. בהערותיהם סייעו ברוך ונסים גלעד,

שניאותו ומוסדות, אישים עם אישיות שיחות מתוך נרכש בישראל השיכון

נכונותם על הבאים לאנשים מיוחדת תודה חב אני ברצון, פעולה לשתף

ברלר ואלכסנדר צירניאבסקי ברי שחם, ישראל אלפנדרי, דוד עמי: להיפגש
מקרקעי ממנהל ברקאי מיכאל ישראל, מבנק וייס משה השיכון, ממשרד

ופיתוח, שיכון מחברת מורוז זאב האוצר, ממשרד גית גיורא ישראל,

ומר בע"מ רובינשטיין האחים הקבלנית מהחברה רובינשטיין אהרון
ומשפטן. עו"ד צור, אלכסנדר

השיכון מדיניות בנושא סמינר קיימנו באנגלית, המחקר פרמוט לאחר

תלאביב מאוניברסיטת בורובוב לאליהו להודות ברצוני בישראל.

לסמינר תרומתם על האוצר ממשרד שטנר ולשלמה

ר.ל.
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מסקנות

בהרבה נושאת עצמה הממשלה רבים, בקשיים נתונה בישראל השיכון מדיניות
הדירות, במחירי דוהרת אינפלציה  כגון מוכרות, לבעיות האחריות מן

בקיומן הטמון הבזבוז ההכנסות, לבין דירות מחירי בין מדי גבוה יחם

וחדגוניותה. בישראל הבניה של היתרה צפיפותה ריקות, דירות רבבות של

עצמה, בבניה הבניה, במימון יתרה ממשלתית בהתערבות נעוצות הבעיות

השוק מתפקידי מדי יותר למלא נוטה הממשלה לבניה. קרקעות ובהקצאת

קרובות לעתים לצרכים. והתאמתו השוק בויסות לעסוק במקום החופשי,
מדיניות מסוימים, במקרים כלכלי, ובזבוז עיוותים הן התוצאות מדי,

בפעולותיה מתנגשות אחד בתחום פעולותיה כאשר עצמה, את מכשילה הממשלה

אחר. בתחום

הממשלה, במדיניות ספציפיות תורפה נקודות כמה על לעמוד נסיון תוך

מסקנות: למספר המחקר מגיע

מדי שמרנית קרקע ומדיניות מדי ליברלית משכנתאות מדיניות .1

הדיווח. במחירי האינפלציה בהאצת סייעו

מקשה ההכנסה לעומת הדירות מחירי של במיוחד הגבוה היחס אומנם *2

משכנתאות הענקת להצדיק כדי בו אין אך דירה, רכישת על מאוד

החדשים. והעולים הצעירים הזוגות למרבית גבוהה בסובסידיה
ארוךמועד, לאשראי אלא זקוקות אינן הללו המשפחות מרבית

כמסבסדת. ולא כמתווכת לספקו תוכל שהממשלה
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הנגישות את להרחיב כדי בה יש צמודות משכנתאות של מחדש הנהגה .3

על המוטל הגבוה, הראשוני התשלום עומס את להפחית למשכנתאות,
הדירה, ממחיר יותר גדול חלק לכסות חדשים, ועולים צעירים זוגות

הממשלתי. התקציב את ולשפר ממשלתיים כספים לחסוך ועדיין

דרך במקום המשכנתאות דרך זכאים סיבםוד של החדשה המדיניות .4
לקיומן ההצדקה מן גדול חלק מבטלת הציבורית, הדירה של המחיר

ציבוריות. בניה תוכניות של

הנהוגות המחירים ומדיניות הסובסידיה מדיניות של אחדות תוצאות .5

פחות לאנשים יותר גבוהות סובסידיות הן: הציבורי בשיכון היום
פיתוח, בערי דירות לרוכשים יחסית נמוכות סובסידיות נזקקים,
המדיניות שינוי אולם מרכזיים, לא באזורים רבות ריקות ודירות
הפסדים, לממשלה מביא היה העלות, על הסובסידיה ביטול עלידי

עשוי היה הריקות הדירות מספר עת ובאותה מהם, נשכר היה לא שאיש

לעלות.

הבניה תוכנית את מצדיקה אינה האוכלוסיה פיזור מדיניות גם .6

להן. הביקוש אח יוצר אינו כשלעצמו, דירות, של היצע הממשלתית.

לשיפור הפיתוח באזורי הענפות הבניה תוכניות משמשות אחת לא

משיכה גורם לשמש במקום הקיימת, האוכלוםיה של המגורים רמת

הכלים אוכלוםיה, לפיזור מנוף תשמש שבניה כדי חדשה. לאוכלוסיה
שתאפשר קרקעות ומדיניות למשכנתאות סובסידיות הם להשתמש יש בהם

פחות. צפופות ושכונות מרווחים מגורים
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אין ששוב הרי ממשלתיות, בניה תוכניות של לקיומן ההצדקה ניטלת אם .7

ציבורית בניה עבור גדולות קרקע חלקות שמירת של למדיניות הצדקה

שהן משום גם נבונות אינן הקרקעות מדיניות על ההגבלות בלבד.

את למעשה שקובעים הם השיכון משרד שתקציבי כך לידי מביאות
בניה. לצורכי משוחררות ציבוריות קרקעות בו הקצב

רב. ובזבוז כלכליים עיוותים יוצרת הקרקעות הגבלת מדיניות .8

עירוניים לצרכים מספיק ישראל מדינת של הכולל הקרקע היצע
קרקע על להגנה הננקטים המיוחדים הצעדים אולם כאחד, וחקלאיים
כל אין לחקלאים הקרקע. של יעיל לא מאוד לניצול גורמים חקלאית

יתרון לחקלאות יש בהן לקרקעות לעבור או בקרקע לקמץ תמריץ

קרקע השוק, בפני סוגרות הממשלתיות ההגבלות ביותר. גבוה יחסי
תמיד משמשת הקרקע אין אם גם גבוה, פוטנציאלי בניה ערך בעלת

לאומיים ביעדים מחבלת הממשלה בידי הקרקעות שמירת לחקלאות.
ירושלים. של אוכלוסייתה הגדלת של ביעד ובעיקר אחרים,

הקרקע מחירי את להוזיל עשויה יותר חופשית קרקעות מדיניות
בסובסידיות לצורך קץ ישים הפחות שלכל דבר בירושלים, והדירות

ואת העיר של גידולה את יאיץ אף ואולי שם, מיוחדות דיור
סובסידיות, ללא פיתוחה
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מברא א, פרק

היובל בחצי חמורים, וכשלונות אדירות הצלחות נחל בישראל השיכון
קבועות, דיור יחידות אלף 821 בישראל נבנו המדינה, לקיום הראשון

.1973 בשנת המדינה אוכלוסיית של רובה את לשכן כדי מספקת כמות

הבתים מן ורבים 1948 לפני שנבנו ביחידות גרות המשפחות מן $18 אם אף

דירות של שלם מלאי יצירת זאת בכל שמישים, אינם שוב 1948 לאחר שנבנו
לקראת ההתקדמות ראויה מיוחד לציון מבוטל. הישג איננה מדור פחות תוך

שיעור ירד ,19731957 בתקופה והירודים. הדלים המגורים של שיפורם
נוסף, הישג ל$5. מ$24 להדר,, נפשות 3+ של בצפיפות הגרות המשפחות

ורצועת אביב חל מאזור האוכלוםיה בפיזור ההצלחה הינו חלקי, כי אם

באוכלוםיה חלקו את הגדיל שומם, שהיה הדרום אחרים. אזורים אל החוף

משקלן ירידת חשבון על בעיקר ,1973 בשנת ל$11.6 1948 בשנת מ$2.5
איכלסו המדינה, קום לאחר שנוסדו הפיתוח עיירות וחיפה. אביב תל של

האוכלוסייה. מכלל $17 שהם נפש, אלף 569 ,1973 בשנת

בחלק נושאת השיכון מדיניות הנכבדים, ההישגים למרות הצער, למרבה אך

נעוץ ביותר הגדול שכשלונה יתכן חמורות. בעיות לכמה האחריות מן גדול
מדד עלה ,19741959 בתקופה הדירות" במחירי ההתייקרות בהאצת בחלקה

הריאלית שהעלית ומכאן המחירים, ממדד יי1,?ר 5י2 פי נהיר בקצב הדירות מחירי

פעולות ופינס). (בורוכוב לשנה $6.5 של לממוצע הגיעה הדיור במחירי

מסוימים ובמקרים הביקוש, האצת עלידי זו להתייקרות סייעו ממשלתיות

המשכנתאות של ההצמדה ביטול על ,1962 משנת החלטה ההיצע,, האטת עלידי
להגברת מעט לא תרמו אשר עצומות, בסובסידיות לצורך הביאה למדד,

את עודדו ההון בשוק הזדמנויות על הממשלה הגבלות לדירות. הביקוש
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את יזמה אומנם הממשלה להיצע, אשר יצרני, בהון ולא בדירות ההשקעות

שלילי תפקיד מילאה שלה הקרקע מדיניות אולם רבות, דירות של הבניה
של קטנה כמות רק החכיר ישראל מקרקעי מנהל האינפלציה. נגד במאבק

מהיר בקצב הדירות להתייקרות תרמה זו מדיניות מגורים; לבניית .קרקע

הבניה, תשומות מאשר בהרבה

הריאלית, בהכנסה הניכרת העליה את אף השיגה הדירות במחירי האינפלציה
מחירי בין הגדל הפער שליליות. לתוצאות הביא מחירהכנסה ביחס הגידול

לכך גרמו ארוך לטווח מימון על ההגבלות עם ביחד ההכנסה לבין הדירות
דירה. לרכוש מנת על המדינה לתמיכת יזדקקו בינוניות הכנסות שבעלי

כגון רכוש, מעוטות קבוצות עלידי בלתיצמודות משכנתאות להשגת הלחץ

ההצמדה הפרשי אח לשלם וההתחייבות החדשים, והעולים הצעירים הזוגות
עת באותה מדהים. בשיעור הממשלתי החוב את הגדילו ישנות, משכנתאות על

סיכוי עם נותרים מיוחדות שיכון לתוכניות הזכאים עם נמנים שאינם אלה

נאותה דירה לרכוש קטן

בערים מצויות להשכרה דירות המצומצם השכירות שוק הינה נוספת בעיה

לשכור זוכים מעטים שרק כך קצרות, השכרה לתקופות רוב פי ועל הגדולות
היחס מן בחלקה הנובעת זו, בעיה שנתיים. או שנה על העולה לתקופה דירה
האוכלוסיה, ניידות את מקטינה ההכנסה, לעומת הדירות מחירי של הגבוה

והעולים הצעירים הזוגות את ומאלצת הבחירה, אפשרויות את מצמצמת

גבוהה. בתדירות לנדוד או לאלתר דירה לרכוש החדשים

קרוב דירה, לרכוש רבות ממשפחות מונעים אינפלציוניים שתהליכים שעה
בזבוז(2) מבטאות הריקות הדירות ' , ריקות עומדות דיור יחידות אלף ל60

כגון מרוחקים באיזורים מצוי הריקות הדירות מן גדול חלק עתק. הון של
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מדיניות נכשלה בהם מקומות רמון9 ומצפה שאן בית שמונה, קרית מעלות,
בעשור האוכלוסייה לפיזור עיקרי כמכשיר בבנייה שימוש של הממשלה

דירות,, של הענפה הבניה חרף שמריהן על אלו ע'ירות קפאו האחרון

של בעיות להדגמה, קלות הלנן ובכמויות במחירים הקשורות בעיות אם גם

לדיור ישירות הופנו רבות שמשפחות כיוון פחות,, חשובות אינן איכות
פעלה לא הצרכן לעדיפויות הדירות שוק של הטבעית הרגישות ציבורי,

יחד טווח קצרי תקציביים שיקולים על הממשלה ששמה הדגש אלה* במקרים

כי נראה הכלכלית, מהיעילות לסטיות ספק ללא גרמו הקרקע הגבלות עם

מוכניס היו שאנשים זה במובן מוי, ואחיד צפוף קטן, הוא הדירות מלאי

מרווחים גדולים, בתים לבניית הדרושה העלות תוספת את מאשר יותר לשלם

הזמן לחץ משום בבניה, לעיוותים כלשהו צידוק היה בעבר יותר. ומגוונים
גורמים כאן שפעלו יתכן אך העולים המוני עבור לדירות הכמותית והדרישה

בניה עבור גדולות קרקע חלקות שמירת  כגון להצדיקם^ שקשה נוספים
המגורים. בניית בתחום הממשלה של הנכבד חלקה על ושמירה ציבורית,

לבעיות בנוגע הממשלה מדיניות עיקרי את לבחון הינה זה מחקר מטרת

עוסק השני הפרק השיכון. מדיניות של תחומים שלושה סוקר המחקר שהוצגו.
האשראי מדיניות נבחנת שלישי בפרק וגורמיהן, הדיור במחירי" במגמות

האוכלוסיה. ופיזור הבניה במדיניות מטפל הרביעי הפרק לדיור והסובסידיה
למגורים. קרקע של להיצע בקשר בעיקר הקרקע, במדיניות דן האחרון הפרק

מדיניות ובעיקר נושאים, כמה ומקיף. מושלם להיות מתיימר המחקר אין
יתרום כאן המוגש שהחומר תקוותנו זאת, למרות לדיון. זכו לא המיסוי,

בישראל. השיכון מדיניות של ההבנה להעמקת
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השיכון מגמרת של כללית סקירה ב. פרק

הגבוה הבניה שיעור הן 1959 שנת למן בישראל השיכון במגמות הבולטות
16 מתוך 1,ב12 לוח שמראה כפי הדירות, במחירי המהירה וההתייקרות
זאת לצרכן, המחירים ממדד יותר מהר הדירות מחירי עלו הללו השנים
ופינס בורוכוב הבניה. בהוצאות המתונה והעליה הענפה הבניה למרות

מן יותר אף מהיר בקצב הדיור מחירי עלו 19741959 שבתקופה מציינים
משפחה של דירה קניית שכוח כך כדי עד הריאלית, בהכנסה הניכרת העליה

ב$15,2. ירד ממוצעת

,19741969 השנים בין האחרונות, השנים בשש חלו קיצוניים שינויים
הגיע הבניה שהיקף שעה בכ£?50, דירות של הריאליים המחירים קפצו

האוכלוסיה לאיכלוס רק לא שימשה החדשה שהבניה ברור תקדים. חםרי לממדים

המקורית. האוכלוםיה של הדיור לשיפור גם אלא זו, תקופה במשך שנוספה
מספר דיור, יחידות אלף 218 של בנייתן נסתיימה 19741970 בשנים

כאשר גם תקופה. באותה שנוספו הבית משקי מספר על אלף ב88 העולה
של מ"ר 164 הבניה ענף השלים לשנה, בממוצע אלף ל42 הגיע העולים מספר

למגורים הבניה היתה אחרת, מבט מנקודת במדינה, נוסף בית משק לכל מגורים
בת דירה במדינה חדש בית משק לכל לתת כדי מספקת 19741970 בתקופה

תקופה תוך הקיימות המטפחות כל של הדירות את להחליף עת ובאותה מ"ר 70

באוכלוםיה לגידול יחסית הבניה שיעור היה 1975 בשנת שנה" עשרים של

התנהלה ,1975 שנת של הראשונים החודשים בתשעת שקדמו. מבשנים גבוה אף
1

בתוף מ"ר 70 של דירה חדש בית משק לכל לספק כדי בו שהיה בקצב הבניה
(3). שנה 15 בתוך הקיימים הבית משקי כל של הדירות את ולהחליף אחת שנה
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למגורים; והבניה לבניה תשומות מחירי דיור, במחירי מגמות :1 לוח
1975  1959

בניה גמר אחוז אינדקס אחוז אינדקס
למגורים השינוי מחירי השינוי מחירי

מ"ר) .000) תשומות דיור
ים ריאלי ריאליים

2279  100.0  100.0 1959

2195 3.0 103.0 5.7 105.7 1960

2029 2.1 105.2 7.9 114.0 1961

2739 2.9 108.2 11.2 126.8 1962

2915 (1.0) 107.1 16.2 147.4 1963

2964 (1.2) 105.8 10.0 162.2 1964

3125 (0.4) 105.4 3.0 167.1 1965

3116  105.4 (9*3) 151.3 1966

2381 (1.6) 103.8 (1.2) 149.7 1967

1996 2.3 106.2 4.0 155.7 1968

2428 (0.2) 106.0 11.1 173.0 1969

3134 4.5 110.8 10.8 191.6 1970

3805 (1.4) 109.3 12.4 215.3 1971

4681 2.7 1123 14.5 246.6 1972

4955 7.1 120.3 5.7 260.6 1973

4800 54 126.8 (0.9) 258.3 1974

(6.2) 119.0 (6,0) 243.4 1975

ו14. 3 עמ' ופינס, בורוכוב מקור;
לוחות .1975 לישראל סטטיסטי ■^^ו.ון לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה

.1 1976),לוח .1 (מסי מחירים של לסטטיסטיקה רחון יי/6ן י/5
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ודאגת מחד, המואצת המחירים עלית היו הגבוה הבניה לקצב הגורמים
הגרות ומשפחות צעירים, זוגות עולים, עבור דירות די להכין המדינה
הרקעת של הקסמים מעגל כי להניח סביר אולם פגום. או צפוף בדיור

עליה תהיה כן אם אלא קיצו, אל יבוא הבניה קצב והאצת הדירות מחירי
גורמי בחשבון נביא אם אף הממשלתית, ובתמיכה האוכלוסיה בגודל גדולה
מחירי בעליית ניכרת האטה חלה האחרונות בשנתיים למעשה, ספקולציה.
והתחלות בכ£?7 ירדו הריאליים הדירות מחירי הבניה, ובקצב הדירות

ו1975. 1973 השנים בין $40 כדי ירדו הפרטית הבניה

בין ביחס עצומה לעליה הביאה 19731969 בתקופת הדירות מחירי האמרת

של אומדנים הכוללים דיור, תנאי של סקרים מתוך להכנסה, הדירות מחירי

הדירה מחיר בין היחס כי מתברר הדירות, בעלי הערכת לפי דירות מחירי
.1974 בשנת ל4.87 1969 בשנת מ2.74 עלה הממוצעת להכנסה הממוצע

לדירות פרט דירות, של המכירה מחירי על המבוססים אחרים נתונים
סוגי שני להכנסה. מחיר של יותר עוד גבוה יחס מראים חדשות, ציבוריות

לאחרונה(4) שהיתה הירידה כי לראות ניתן י 2.י בלוח מוצגים הנתונים
אביב בתל הכנסה מחיר של היחס את הקטינה הדירות של הריאליים במחירים

בחיפה. לא אך ובירושלים,

במחירי המהירה העליה בהחלט, כטבעי הדבר נראה רבים לישראלים אם אף

מוזרות. תופעות הן להכנסה המחירים של ביחס והעליה הריאליים הדירות
מהכנסתם והולכים גדלים חלקים להקציב ישראליות משפחות מוכנות מדוע

בידם הותירה לא הבניה עלות עליית כי הוא אחד אפשרי הסבר דיור? עבור

אמ העלתה דיור לממרות שלא לבניה בביקוש שעליה למשל, נניח, ברירה.
הבניה של בעלות עליה גררו אלו ועלויות האחרות, והתשומות הקרקע מחירי



19751969 נבחרים; בישובים שנתית להכנסה המחיר ויחס דירות מחירי :2 לוח

עירוניים באזורים ממוצע חיפה ו תל^אביב ו :ירושלים ן |

מחיר יחט מחיר מחיר יחם מחיר מחיר יחס מחיר מחיר יחס מחיר עסקות מחירי
להכנסה ממוצע להכנסה ממוצע להכנסה ממוצע להכנסה ממוצע בממוצע

1 1(ל"י) 1 (ל"י) 1 1 (ל"י) 1 1 !(ל"י) לדירות
חדרים 32.5

3.34 41,800 4.64 52,900 4.87 52,200 1970
3.62 49,000 5,22 64,900 5.70 63,100 1971
4.32 70,500 5.00 89,700 5.76 77,300 1972
4.65 86,100 7.09 120,400 6.80 103,600 1973
4.50 116,600 7.05 167,100 7.40 157,400 1974

אחרון רביע
^ 10.י' 17^600 4.63 116,000 6.55 216.000 693 205.300 1975
י ~ מדווח ערך

דייר,ם עזו,
כללי) (חציון

2.74 28,000 2.20 24,300 2.71 27,400 3.11 27,900 1969
3.07 39,400 2.70 39,200 3.07 38,800 4.50 50,000 1971
4.87 119.500 4.66 134.700 5,15 136.500 7,84 186,360 1974

(מחירי 242 עמי יי/6 לוח ,1975 לישראל, סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקורות;
(הכנסות); 263 עמי יאי/6 לוח עסקות),

מדווחים); דירות (ערכי 1971 דיור, תנאי סקר
17 לוח ,(488 מיוחדים,מם. פרסומים (סדרת 1973/74 בישראל המקומיות הראויות

(הכנסות); 65 עמ'
פורסם), (לא 1974 דיור תנאי מסקר ראשוניים נתונים
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יקצצו שהמשפחות יתכן אזי קשיח, הוא לדיור הביקוש אם למגורים.
זו היתה לו אך יותר. הגבוה במחיר דירה לרכוש כדי אחרים מפצרכים

מרווחות דירות הרוכשות משפחות מוצאים היינו האם העיקרית, הסיבה באמת

המחירים, לעליית במקביל עלתה הדיור ורווחת הואיל יותר? טובות או יותר,
מיוחדת. לב לתשומת ראויים הביקוש גורמי כי יוצא

ברכוש גם אלא בהכנסה, רק לא תלויה דירה לרכוש משפחה של יכולתה
להסביר יכולה לבדה המוצהרת הכנסה איז אם לאשראי. ובנגישותה שברשותה

לאמוצהרות והכנסות אשראי שרכוש, נראה בביקוש, המהיר הגידול את

אלה, גורפים על מדויק מידע בידינו שאין אף מכריעים. תפקידים מילאו
הסוכנות של עזרה חדשים, עולים עלידי מחו"ל, הון הזרמת כי ברור

לעיתים שימשו שחור", "הון וכן מגרמניה ופיצויים לעולים היהודית
אשר משכנתאות, בצורת האשראי זאת, לכל נוסף דיור. לביקוש קרובות

בתקופה ניכרת במידה גדל הממשלה, עלידי ומכוון מסובסד ממנו גדול חלק

של שקיומו מצאו ופינס בורוכוב לדירות. גובר לביקוש ותרם ,19741969

הדירות במחירי השינויים על נכבדת השפעה בעל היה משכנתאות אשראי

.19741959 בתקופה

על ואחרות אלו השפעות ביסוד מצויים ופסיכולוגיים דינמיים גורמים
בהם אין עדיין אשראי של והנגישות נכסים של קיומם לדירות. הביקוש
או נכסים לרכוש במקום דירה לרכוש הצרכנים בוחרים מדוע להסביר כדי

לעליות ציפיה בזה: זה הכרוכים גורמים שלושה ישנם אחרים, צריכה פריטי

והעובדה במשכנתאות הגדול הסובסידיה מרכיב הדירות, בענף גדולות מחירים
בעל של נכסיו את אוטומטית מגדילה הדירה של הריאלי במחיר עליה שכל

הרכישה נחשבת דירות, של הריאלי בערך לעליות הציפיה לנוכח הדירה.
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מכל אולי גבוהה שהיא ריאלית תשואה הנושאת מצוינת, כהשקעה דירה של

כל ללא לדירות הביקוש את מגבירה היתה לבדה זו עובדה אחרת. השקעה

תקציב את לכוון יכולות שמשפחות היא נוספת השלכה אחרים. לגורמים קשר

דיור, לרכישת שלהן הדיור שירותי תקציב ואת שלהן החסכון

היתה המשכנתאות אשראי היקף הרחבת אז כי מסובסדת, המשכנתא היתה לולי

היא העובדה אולם לדירות, הגבוה הביקוש של והמסובב הסיבה מידה באותה

להן המאפשר דבר מסובסדות, למשכנתאות נגישות ישנה רבות שלמשפחות

גם עשויות המשפחות דירה. רכישת עלידי הריאליים נכסיהן את להגדיל

גדול הוא צמודה הבלתי המשכנתא שסכום ככל גדלים נטו שנכסיהן לחשוב

של המהוון הערך את יורידו הכללית האינפלציה ששיעורי כיוון יותר,
ההלוואה, של ההתחלתי הערך מן נמוכה לרמה הריאליים המשכנתא תשלומי

הריאליות התחייבויותיהם אשר המיסים, שמשלמי משום אסימטרית, נוצרת
בנכסיהם לירידה מודעים פחות האינפלציה, עם גדלות במשכנתאות הקשורות

הריאליים,

במחירי המתמדת שהעליה העובדה הוא לדיור הביקוש על המשפיע אחר גורם

הבית ממשקי $80 המהווים דירות, בעלי של נכסיהם את מגדילה הדירות
לטעון עשויים הדירות בעלי מפתח). בדמי דירות בעלי (כולל בישראל

הכסף כמוחלטים. במונחים הכלכלית רווחתם את משפרת אינה הנכסים שתוספת

כן אם אלא ערך, שוות דירה לרכישת אלא יספיק לא הדירה ממכירת שיקבלו
מובן שלהם, הקניה כוח יגדל לא שלהם, הדיור רמת את להוריד מוכנים הם

לעומת הממוצע, הדירה בעל של מצבו את תשנה הדירות מחירי עליית כי

יותר, מהיר בקצב גדל דירתה שערך משפחה לעומת או דירה בעלת שאינה משפחה
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רבות שמשפחות העובדה את בחלקה מסבירה הדירות בעלי של הנכסים תוספת

שמשלמות הדירה שכר של הזקוף הערך להכנסתן. ביחס יקרות שהן בדירות גרות
הכנסתה אשר משפחה לדוגמה ניקה להכנסתן. ביחס גבוה הוא האלו המשפחות

נתעלם אס ל"י. אלף 240 שערכה בדירה והמתגוררת ל"י אלף 30 היא השנתית

אפשר ,A% הוא הריאלי הריבית שער כי ונניח ההון בערך אחרות מעליות
זה סכום הדירה. החזקת עלידי בשנה, ל"י 9,600 מוציאה שהמשפחה לומר

היא שהמשפחה כיוון אולם, המשפחה. של השנתית ההכנסה מן ל$32 שווה
שהערך כך זקופה, כהכנסה הל"י 9,600 את מרויחה שהיא הרי הדירה, בעלת

הכנסתה. מסך 240/0 רק הינו הדירה שכר של

המכירה קצב את המסבירים אחרים יסודות קיימים שצוינו, לגורמים בנוסף

הוא ביותר הברור הגורם גבוהה. אינפלציה של בתקופות דירות של האיטי
שכר את מקטינה הדירה במחיר עליה הדירות מחירי האמרת להמשך הציפיה
רכוש. מהחזקת הנובע ההכנסה הפסד את מקטינה שהיא משום הזקוף, הדירה

בין היחס את מקטינה $1 של בשיעור ריאלית מחירים עליית שלעיל, בדוגמה
$80 כי הוא שני גורם ל$19. מ$24 ההכנסות סך לבין הזקוף הדירה שכר

היו אילו הדירות. מהתייקרות הנובעים הרווחים מן נהנים הבית ממשקי

משפיעה הדירות במחירי העליה היתה בשכירות, גרות יותר רבות משפחות

בעלי של בחלקם נופל היה הרווחים מן יותר גדול וחלק משפחות פחות על

עליית של שההשפעה יתכן הרווח, של שוויונית פחות חלוקה של במקרה בתים.
יותר. קטנה היתה הביקוש על הרכוש ערך

יותר, ומסובכות נוספות השלכות יש המשפחה בבעלות דירות של הגבוה לשיעור
במרבית מחירים. עליות בעת שלהם ברכוש להחזיק הדירות בעלי את המעודדות
בתים בעלי עצמית. בבעלות בדירה למגורים מיוחדים יתרונות ישנם הארצות,
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או דירה רכישת עבור דייריםבעלים מאשר יותר נמוך מחיר לדרוש נוטים
אפשרות יותר רוב פי על יש הבתים שלבעלי משום זאת דירה. של מכירה מניעת
מהקלות נהנים הם אין שני ומצד הדירות, לבעלי מאשר אלטרנטיביות להשקעות

בישראל דירה. במעבר הכרוכות בהוצאות החסכון ומן דירה לבעלי שיש המס

מאוד מחריף ארוך, לזמן שכירות של ובמיוחד בשכירות, דירות של הדל השוק

רק בשכירות שיגורו כך קנויה, דירה לבין שכורה דירה שבין ההבדלים את

שחסר משפחות או מאוד ניידות משפחות  כגון ברירה, להן שאין משפחות

לעומת בישראל, קנויה דירה על יותר הגדולה לתשואה היסוד. הון להן

היחסי היתרון לאור השוק. תגובות על השפעה להיות עשויה אחרות, ארצות

משפחות של מאוד קטן שאחוז סביר בישראל, דירה על לבעלות שיש הגדול
מחירי להתייקרות לכן מכירתה. או הדירה החזקת שבין הגבול על יהיו

שם במקומות מאשר דירות, מכירת על יותר קטנה השפעה יש בישראל הדירות
יותר. גדול ההשכרה שוק

פועלות המגורים, על והבעלות המסובסדות, המשכנתאות הציפיות, לסיכום,
במספר הניכר והגידול הריאלית ההכנסה גידול של ההשפעות לחיזוק יחדיו
לנפש ההכנסה לעליית כי נמצא ופינם, בורוכוב של במחקרם הבית. משקי

המחירים. שינוי על ניכרת השפעה באוכלוםיה ולגידול

ההיצע ממרכיבי דעתנו את להסיח צריכה אינה הביקוש כוחות על הדגש שימת

להכנסה. דירות מחיר של הגבוה וליחס המחירים להאמרת לתרום עשויים שהיו

אין עד להימשך יוכל לא העלות לבין המחירים בין הגדול ההפרש ראשית,

המחירים לבין העלות בין שהפער כדי הבניה בענף מספקת תחרות יש סוף.
מסתבר קטנה, היתה לבניה התשומות במחירי הריאלית שהעליה היות יצטמצם.

בערך עליה אומנם עצום. בשיעור התייקר הבניה בהוצאות הקרקע שמרכיב
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בישראל זו עליה ממדי אך נפוצה, תופעה היא מתפתח עירוני במרחב הקרקע

הינה הקרקע מדיניות בה במידה נדון המחקר של האחרון בחלקו מדהימים.
הקרקעות במחירי המוגזמות לעליות אחראית

הדירות להיצע המתווספת הציבורית הבניה כי לצפות היה אפשר להלכה,

היא הציבורית הבניה של המגבלות אחת ברם, הדירות מחירי עליית את תאט

איפוא, סביר, הגדולים. למרכזים שמחוץ זולים באזורים מתנהל הגדול שחלקה

אילו מתקבלת שהיתה להשפעה יחסית למדי, קטנה השפעה יש זו היצע שלתוספת

במרכזים מדי ענפה בניה כי מובן הגדולים. במרכזים הבניה רוב היתה

האוכלוסין פיזור מדיניות עם אחד בקנה עולה אינה הגדולים העירוניים
האוכלוסין פיזור מדיניות של השלכותיה ועל אלה שיקולים על הממשלה, של

די. בפרק נעמוד השיכון מדיניות על
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והסובסידיות האשראי מדיניות ג. פרק

למשפחות לעזור היא הממשלתית והסובסידיה האשראי מדיניות של מטרתה

אלה יעדים אחרים. לאומיים יעדים עם אחד בקנה העולה בדרך דיור להשיג

וקליטתה, העליה עידוד לדיור, הנגישות של שוויונית חלוקה כוללים
הממשלה שנוקטת אחת דרך הממשלה בהוצאות וחסכון האוכלוסין פיזור

הדיור. במימון נרחבת התערבות היא האחרים והיעדים השיכון יעד להשגת

עלידי הכוונו המשכנתאות מכלל ל£?90 קרוב ,1975 שנת של האחרון ברבע

הממשלה,

בשוק המצוי המשכנתאות סכום הגבלת היא הממשלה שנוקטת יסוד איסטרטגית
הממשלה. לדעת ביותר לו זקוקות אשר אוכלוסיה קבוצות אל האשראי והכוונת
לאוכלוסיות מצטמצמת אינה הממשלתית האשראי מדיניות של השפעתה כי ברור

הקריטריו לפי זכאים ואינם דירה לרכוש המבקשים אנשים לסיוע. הזכאיות

למועד הלוואות אשראי, להשיג מועטים סיכוים עם נשארים לסיוע, נים
הלוואות אך הקבלן. מן או מבנקים להשיג אפשר שנים שמונה עד של בינוני

שהלוואות העובדה כן על יתר הדירה. מערך קטן חלק רק מכסות כלל בדרך אלו

גבוהים יהיו החודשיים שהתשלומים לכך גורמת יחסית קצר למועד הן אלו

מאוד.

החלטת רקע על להבין יש המשכנתאות מרבית של הממשלתית ההכוונה את

צוקרמן כדברי לאצמודות, למשכנתאות צמודות ממשכנתאות לעבור הממשלה

לדולר^ הצמודות המשכנתאות בעלי של החריפה מחאתם ,(Cukierman)

תנאי את לשנות הממשלה את אילצה *1 962 בשנת ב$66 הלירה פיחות עקב

1962 למן אלה. שינויים על הבנקים את לפצות הסכימה הממשלה ההצמדה.

כבר היו 1967 לשנת ועד המחיה ליוקר ההצמדה בהיקף הדרגתית ירידה היתה

בלתיצמודות. החדשות המשכנתאות כל

i
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מקבלים החוסכים כמתווכת, הממשלה של תפקידה גדל ההצמדה, ביטול בעקבות

צמוד. בלתי בסיס על משלמים הלווים ואילו המחיה, ליוקר צמודים תשלומים
לבין החוסך תקבולי שבין ההפרש את מרוויחה) (או משלמת שהממשלה מכאן

שאיפשר דבר איטית, אינפלציה היתה ,19681966 בשנים הלווה. תשלומי
במהירות. התהפך זה עניינים מצב אולם כמתווך ממעמדה להרוויח לממשלה

השבעים, שנות בראשית ל$12 1969 בשנת מ£?3 עלו האינפלציה שיעורי
והמשכנת חד, באופן הממשלתי החוב גדל בבד בד האחרונות" בשנים ול$40

סובסידיה. בבחינת ויותר הלוואה בבחינת ופחות פחות נהיו אות

אך לסיוע. הראויות מיוחדות לקבוצות יוגבלו שסובסידיות הדבר טבעי
שהממשלה יוצא נכבד, סובסידיה מרכיב כוללות המשכנתאות כל שכמעט כיוון
המשכנת למעשה בלבד. מועדפות לאוכלוסיות למשכנתאות הנגישות את מגבילה

הדיור. לסיבםוד העיקרי למכשיר הפכו אות

בשנת הדיור. לסיבסוד הממשלה משתמשת בהם אחרים כלים קיימים עדיין ברם

ממחיר בהרבה נמוכה בשכירות עמידר של בדירות דרו הבית ממשקי $11 ,1974

כן גם יכולים הפיתוח ערי ותושבי צעירים זוגות חדשים, עולים השוק.

פיתוח בערי דירה הרוכשים אנשים כן, כמו לשכירות" סובסידיות להשיג

במקוס גרה שהמשפחה לאחר טהור למענק שהופכת עומדת הלוואה לקבל יכולים
סובסידיות לפעמים מעניקה הממשלה האלו, לסובסידיות נוסף שנים. חמש משך

חדשות. ציבוריות דירות של מכירה על_ידי עקיפות

כפי הממשלה, של הישירות והסובסידיות האשראי במדיניות נעסוק זה, בפרק

בדיור הגרות והמשפחות החדשים העולים הצעירים, הזוגות על משפיעה שהיא

והסובסידיות הממשלתית המעורבות של נחיצותן את שנבחן לאחר פגום. או צפוף
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ומסובסדות, לאצמודות משכנתאות במתן הממשלה במדיניות נדון הממשלתיות,
השלישי חלקו הדיור, במימון למשפחות סיוע כשיטת זו גישה של ה והי נ ו בחסר ו

הסובסידיה ולמדיניות האשראי למדייניות באלטרנטיבות יעסוק הפרק של

ובחיות, הנ

המועד? ארוכות המשכנתאות את לסבסד הכרחי האם "1

המועד ארוך האשראי את מגבילה הממשלה של המשכנתאות הכוונת מדיניות
הגרות משפחות חדשים, עולים צעירים, לזוגות  הזכאיות לקבוצות לדיור
המונחים היעדים פיתוח. לעיר לעבור המבקשות ומשפחות וצפוף פגום בדיור

עלידי שוויוני באופן הדיור חלוקת (1) הם: זו מדיניות של ביסודה
החוף מאזור האוכלו&יה פיזור (2) מסוימות; משפחות של הקניה כוח הגברת

והאשראי הסיוע מדיניות משרתת כיצד לבחון ננסה זה בסעיף אחרים לאזורים
הראשונה המטרה את הממשלתית

הזוגות לרוב מעסים. דיור נכסי להן שיש הוא הזכאים קבוצות לכל המשותף

ופגום צפוף בדיור לגרים ואילו משלהם, דירה אין החדשים והעולים הצעירים
ניתן, נמוך. ערך בעלות הן אלו דירות אך דירות, רבים במקרים אומנם יש

אלו. קבוצות עבור ביותר חמור הוא דירה ברכישת שהקושי לשער איפוא*
את הגדילו הגדולה, המחירים עליית לפני ממוצעות בדירות שגרו אנשים

הס הגרוע, במקרה חדשה דירה ברכישת לסייע כדי מספקת במידה רכושם

לממן חייבים דירה להם שאין אנשים אך הנוכחית. בדירתם להישאר יכולים
למעטים ורק הואיל הלוואות. או אחרים נכסים עלידי הדירה מחיר מלוא את

למשכנתאות נזקקים שהם הרי אחרים, נכסים של מספקת כמות יש מביניהם
גדולות.
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מיוחדות משכנתאות הענקת של הממשלתית המדיניות את שננתח לפני
ממשלתית, בהתערבות הכרח בכלל יש האם שנשאל הראוי מן יעד, לקבוצות
קנה לנו תיתן זו גישה להתערב. הממשלה צריכה דרכים באילו כן, ואם

הקיימת. המדיניות של והחסרונות היתרונות לבחינת מועיל מידה

הלוואות מקבלות דירה הרוכשות משפחות המפותחות, המדינות במרבית
ההלוואות הדירה. ממחיר ויותר שלושהרבעים של בשיעור ארוכותמועד,
מספקים שהמגורים כיוון יחד; גם הצדדים לשני טובות ארוכותהמועד

לתאם הדירה לרוכש מאפשרת המשכנתא ארוך, זמן לפרק דיור שירותי זרם

מספק המשכנתא הסדר הדיור. צריכת של העיתוי לבין התשלומים עיתוי בין
ההלוואה על הולם ריבית שיעור מקבל שהוא משום המלווה, דרישות את

הנכס את לעקל האפשרות עלידי מוקטן נוטל שהוא הסיכון עת ובאותה
מתאים הינו ארוךמועד חוב ההלוואה. תנאי את מפר הלווה אם הממושכן,
את מווסתת הממשלה שירותים. של ארוך זרם מממן שהוא משום זה במקרה

נותנת גם ולפעמים הדירה, לרוכש החוסך בין המתווכים הבנקים, פעולות

ההון הספקת אולם משכנתאיות, להלוואות אחרים תמריצים או מם תמריצי
בראש נכון זה תיאור הפרטי. השוק דרך בעיקר נעשית דיור לצורכי

וגבוהות. בינוניות הכנסות עם משפחות של הדיור מימון לגבי ובראשונה

אלה הנמוכות. ההכנסות בעלי של בבעיותיהם מתמקדת הממשלתית ההתערבות

או ציבורי, בשיכון נמוכה שכירות מסובסד, דירה לשכר זכאים יהיו
מסובסדות. למשכנתאות

את להכשיל עשויה מדי רחבות אוכלוסיה לקבוצות המכוונת סיוע מדיניות
הדירות מרוכשי ניכר לחלק מיוחדים בתנאים משכנתאות הענקת עצמה.

אינו הממשלתי הסיוע לפיכך, הדירות. מחירי ליקור בעקיפין גורמת
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הפוטנציאלים. הדירות רוכשי עבור המצב את משפר בהכרח

משכנתאות מערכת אין מדוע האחרות? הארצות מן ישראל שונה במה

כל של הדיור צורכי למימון להספיק יכולה החופשי השוק דרך הניתנות
מיעדים מתעלמים אנו אם האמצעים? מעוטות למשפחות מחוץ האוכלוםיה

בראש נעוצה הסיבה כי נראה האוכלוסין, ופיזור העליה עידוד כמו אחרים

הדירות מחירי של במיוחד הגבוה וביחס הדוהרת באינפלציה ובראשונה

גבוה סיכון גורם מכניסה האינפלציה לגבי איודאות ההכנסה. לעומת
צמודות, משכנתאות באין המחירים. למדד צמודות בלתי הלוואות על בתשואה

נכון הוא אם אלא ארוך, לזמן אשראי להשיג יוכל לא הדירה שרוכש יתכן
לעמוד באפשרותו אין רבים, נכסים לו אין אם ביותר גבוהה ריבית לשלם

מועד. קצרות מהלוואות המתחייבים החודשיים בתשלומים

בלתי גורם הינו השנתית ההכנסה לבין הדירות מחירי בין הגבוה היחס
כללית. אינפלציה כשאין גם ממשלתית, התערבות להצדיק עשוי אשר תלוי

עבור ממוצעת דירה למימון המספיקה לאמםובסדת, משכנתא כי לטעון אפשר

אולם המשפחה. הכנסת על מנשוא כבד עול תטיל ממוצעת,, הכנסה בעלת משפחה

שההשפעה כיוון מלהועיל, יותר להזיק עלול הממשלתי הסיוע זה במקרה גם

התשלום יכולת על הישירה ההשפעה את לקזז עשויה הדירות מחירי על העקיפה
הדירה. רוכש של

להשתכנות המימון קשיי את להפחית כדי בה יש הצמודות המשכנתאות החזרת

טוענים ( Levhari and Liviatan ) ולויתן לבהרי האינפלציה, מן הנובעים
בכלל, אם קטן, הוא מסובסד והבלתי הצמוד ההון ששוק לכך אפשרית סיבה כי

ושל הלווה של העמדות לדעתם צמודות, הלוואות לקחת חוששים שהלווים היא
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פשיטת לידי להגיע יכול הלווה שרק משום ראשית שונות, יהיו המלווה
יעדיפו למדד צמודים אינם ונכסיהם שהכנסותיהם שאנשים משום ושנית רגל

הצמודות ההלוואות ופטנקין, ברנר שהראו כפי אולם, לאצמודים. חובות
לקפיצה גרם אשר ,1962 של הגדול לפיחות עד הדעת את מניחה בצורה פעלו
מתווכת, תשמש שהממשלה במקום לדולר. הצמודות ההתחייבויות של פתאומית

המחירים למדד צמודות הלוואות ונותנת לדולר צמודות הלוואות לווה כשהיא

כי עד הציבורית, הזעקה מן כך כל נזדעזעה ... הממשלה בישראל".. לצרכן

לפעולותיה שנוגע במה ההצמדה עקרון את לחלוטין נטשה ספורות שנים בתוף

. ( Brenner and Pat inkin ) כמלווה"

אולי יוכלו כעת מדוע לשאול עלינו המשכנתאות, בשוק בהצמדה נתבונן אם

סבור (Cukierman) צוקרמן בעבר. בוטלו הן אם להתקבל, הצמודות המשכנתאות
לא הציבור בעבר לטענתו, להצליח. תוכל היא כהלכה, המערכת תתוכנן שאם

לתוספות הותאמה לא המשכנתאות בתשלומי העליה ההצמדה, עקרון את הבין
סובסידיה. חוסר על ממשלתית סובסידיה העדיף כמובן והציבור לשכר, היוקר

העתיד למחיר הצורך די ער היה לא תקופה באותה הציבור כי להוסיף יש

שמפיקים לתועלת בעיקר ליבו ונתן המיםים, משלם עבור בסובסידיות הכרוך
הדירות. כשי ו ר

הוא הצמודות להלוואות חזרה בפני להזכירם, שנהוג המכשולים, אחד

הצדקה יש זו לטענה לאצמודות. מהלוואות נהנים תעשיה שמפעלי העובדה

לתחום הרחבתה את מצדיקה אינה אחד בתחום מוטעית ראשית,מדיניות מעטה.

של במקרה חזקים יותר הרבה הם ההצמדה בעד הנימוקים כן על יתר אחר.

הנובע העיוות ראשית, תעשייתיות, הלוואות של מבמקרה לדיור המשכנתאות

והמשכנתאות יותר, ארוכה ההלוואה שתקופת ככל ומתרחב הולך מאיההצמדה
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שנית, לתעשיה. ההלוואות מאשר יותר ארוכים למועדים ניתנות לדיור
התעשייתי המפעל של רווחיו ואילו שכרו, על יוקר תוספת מקבל הדירה רוכש

צורך שיש במקרה כן, על יתר המחירים, למדד במקביל נעים בהכרח אינם
מדד אחר יפגר הנכס שערך הסיכון החוב, אח לפרוע מנת על הנכס את לעקל

דירה. של במקרה מאשר מכונה של במקרה גדול יותר הרבה הוא המחירים

היחס הוא האחר הפוטנציאלי הקושי האינפלציה, בעיית את שהסרנו לאחר

ישראלית משפחה של ביכולתה יש האם להכנסה. הדירה מחיר של הגבוה
בסכום צמודה ממשכנתא המתחייבים החודשיים, בתשלומים לעמוד ממוצעת

את להגדיר עלינו כך, על להשיב כדי סטנדרטית? דירה למימון הנדרש

משכנתאות שוק של היעדרו בגלל קשה זו בעיה הצמודה, המשכנתא של תנאיה
והממשלה למשכנתאות הבנקים שמשלמים בשער להשתמש היא אחת גישה פרטי.

אינם אלה שערים כי להניח סביר עלידם. המונפקות החוב אגרות על

החופשי. מרצונם האגרות את רוכשים שהחוםכים כיוון הלווה, את מסבסדים
את הממשלה ביטלה אילו בשוק, הנהוג השער היה מה מכאן ללמוד אין אך

בשוק שלה הענפות ההתערבות מפעולות וחדלה כספים הלוואת על ההגבלות
בעד להפריע צריכים הריבית שער בהגדרת אלה קשיים אין אולם ההון.

למדד מלאה בהצמדה ריבית, 4fo של באומדן משתמשים אנו אם שלנו, הניתוח
לצרכן. המחירים

ואורך הריבית (שער המשכנתא ותנאי להכנסה, הדירה מחיר בין היחס

בחודש להכנסה ביחס החודשי התשלום שיעור את יחדיו קובעים המשכנתא)

דירה של הממוצע המחיר היה ,1975 שנת של האחרון ברביע ההתחלתי.

ל"י, 34,000 היתה שכירים למשפחת הממוצעת וההכנסה ל"י 173,600

ממחיר 20f0 לכסות יכול הדירה שרוכש בהנחה בערך. 5,1 של יחס דהיינו
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משכנתא על החודשי התשלום נטל יהא מה הפרטיים, בחסכונווזיו הרכישה

ריבית לפי שנה, ל25 צמודה משכנתא עבור הדירה? מערך $80 של בשיעור
בשיעור המעמסה תהא אחידים, ריאליים חודשיים ובתשלומים ,$4 של שנתית

שנה, ל30 המשכנתא מועד יוארך אם הראשון" בחודש המשפחה מהכנסת 26?0 של

על סבירה הוצאה הם ההכנסה מן ש$25 כיוון .$23 של לרמה המעמסה תרד

בתנאי נאותה דירה לרכוש יכול הממוצע הבית שמשק נראה דיור, שירותי
ספק שיטילו כאלה יהיו אולי מסובסדת לא וארוכתמועד, צמודה משכנתא

מתאים אינו השתמשנו בו שהממוצע בטענה הללו, הממוצעים האומדנים בערך

הממוצע. מן פחות לא חשובות הממוצע מן הסטיות וכי זה לצורך

זו, למטרה מעלה כלפי מוטה הממוצעת שההכנסה להיות יכולה אחת טענה
יותר נמוכות הכנסות בעלי לודאי קרוב הם דירות בעלי שאינם שאלה כיוון
שכירים משפחות של הוא השתמשנו בו הממוצע שני מצד הדירות. בעלי מאשר

של ההכנסות שרמת כיוון הכללי הממוצע מן נמוך זה וממוצע עירוניות,
הממוצע השכר ועוד, זאת השכירים של הממוצע מן גבוהה במשק העצמאיים

ההכנסה. מעוטי של הדיור בעיות את מוציאים כאשר מדי, גבוה אינו בודאי
שההכנסה סביר ההכנסה, למעוטי עוזרת הממשלה כי מניחים אנו אס למעשה,

הממוצע. מן ניכרת במידה גבוהה תהיה דירה לרכוש המנסות המשפחות יתר של

באזור. קשורה להכנסה הדירות מחירי בין ביחס ביותר הגדולה השונות
והיחס ממוצעות הכנסות דירות, מחירי על חדשים נתונים מציג 3 מס. לוח

את חישבנו אלה נתונים סמך על אזורים" לפי להכנסה, דירה מחיר בין
32.5 בת דירה הרוכשת ממוצעת שכירים למשפחת החודשי התשלום מעמסת

הדירה, מערך $80 המכסה במשכנתא ונעזרת אזור, בכל מממוצע במחיר חדרים

באזור רק כבדה תהא שהמעמסה מתברר למדד צמודה ,$4 של בריבית שנה ל25
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משכנתא על החודשית ההכנסה מן כאחוז החודשי התשלום :3 לווז
ותקופת אזור לפי הדירה, ממחיר $80 בשיעור צמודה,
■ המשכנתא של הפרעון

ההכנסה מן כאחוז חודשי תשלום המחיר יחס של דירה מחיר אזור
Ajo של צמודה בריבית משכנתא על * להכנסה חדרים, 32.5

ב30שנה ב25שנה ב20שנה (באל1?ל"י)

31.0 34.0 390 6.80 205.3 ירושלים

29.0 32.0 37.0 6.35 216.0 אביב תל

21.0 23.5 270 4.63 166.8 חיפה

23.0 25.0 29.0 5.00 174.0 דן גוש
20.0 22,0 2500 4.67 158.7 מרכז

18,0 20.0 23.0 4,02 126.5 דרום

20.0 23.0 26.0 4.30 1507 חיםהקריות
25.0 27.0 310 5.40 172.8 שרון
21.0 23.0 26.0 4,49 122.1 צפון

(ינואר מחירים של לסטטיסטיקה ירחון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:
עמיכ"א. (1967

על ,1975 של האחרון לרביע עודכנו אזורים לפי ההכנסות הערה: *
*1974 בשנת להכנסות המחירים יחסי בסיס
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המסקנה המדינה. מאוכלוסיית $24 רק הכוללות ערים שחי וירושלים, אביב תל

צמודה משכנתא ביותר, הגדולות הערים שתי את להוציא הארץ, רחבי שבכל היא
כ מובן נאותים* מגורים לרכוש האוכלוסיה לרוב תאפשר סבסוד כל ללא

מן נמוך שמחירה דירה לרכוש תוכל הממוצע מן נמוכה שהכנסתה האוכלוסיה

יותר יקרות דירות ירכשו גבוהה הכנסה בעלי הממוצע,

התשלומים מעמסת על מכרעת השפעה נודעת המשכנתא שלאורך לציין יש

הארכת כי לדוגמא, רואים, אנו זו. נקודה מדגים 4 לוח החודשיים"
פחות לא החודשי, התשלום מעמסת את להקטין יכולה שנים בחמש התקופה

ל^3 מ£?4 הריבית שער הורדת מאשר

המשכנתא. של הראשונים בחודשים התשלומים עומס את רק בדקנו כה עד

במהירות גדלים וההכנסות השכר כלל שבדרך היות שמרנית, היא זו גישה

תשלומי עומס בהכנסות, הריאלי הגידול עם המחירים, מאשר יותר גדולה
עדיין אך ו4. 3 בלוחות שמוצגות ההתחלתיות הרמות מן נופל המשכנתא

שיעורי את ישיגו האינפלציה שיעורי שמא יחששו הלווים, מן שחלק יתכן
מעליית ל$70 רק שווים לשכר היוקר תוספת תשלומי בהכנסות" הגידול

גדל הריאלי השכר ולמעשה לשכר, היחידות התוספות אלו אין אולם המדד.

אפשר, התשלומים, של מהיר מגידול העובדים חוששים זאת בכל אם העת. כל

זמן פרק כעבור ההתחייבות תנאי את מחדש זה,לבחון קושי על להתגבר כדי

מסוימות. קבוצות של המשכנתא תוחלת את ולהאריך

הבלתיצמודות המשכנתאות במדיניות הנעוצות בעיות 0 2

לרכוש המשפחות לרוב יאפשרו מועד, ארוכות לאמסובסדות, משכנתאות אם

תפקיד המשכנתאות? בשוק כללית ממשלתית להתערבות הצדקה ישנה האם בית,
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הריבית שער לפי התשלום, ומעמסת החודשיים התשלומים גובה :4 לוח
המשכנתא של הפרעוז ותקופת

ל"י 100,000 המשכנתא: סכום
ל"י 2,500 חודשית: הכנסה

תוך לפרעון תוך לפרעון תוך לפרעון
שנה 30 שנה 25 שנה 20

מן כ£? תשלום מן כ£? תשלום מן כ£? תשלום הריבית שער
ההכנסה חודשי ההכנסה חודשי ההכנסה חודשי (צמודה)
0.111 לי 278 0.133 ל"י 333 0.166 ל'י 417 0

0.168 422 0.190 474 0.222 555 3

0.190 477 0.212 528 0.242 606 4

0.215 537 0.234 585 0.264 660 5

0.240 600 0.257 644 0.286 716 6
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בין תיווך הוא ופטנקין, ברנר שמציעים כפי למלא, הממשלה שיכולה אחד

לשלם המוכנים מקומיים לווים לבין בדולרים תשואה המבקשים זרים מלווים
המחיה יוקר ומדד הדולר אומנם בישראל. המחיה יוקר למדד צמודה ריבית
תיווך תפקיד למלא מסוגל אינו הפרטי שהשוק יתכן אך בזה, זה קשורים
ופטנקין ברנר כדברי כי, זה לתפקיד להיכנס יכלה הממשלה לבדו. זה

, הרגיל, הפיננסי להגיון כפופה אינה "היא ,( Brenner and Pat ink in )

להגן יש ( Dollardenominated ) בדולרים נקובות חוץ מלוות על לפיו
הארץ". בתוך בדולרים נקובות מקבילות הלוואות על_ידי

הלוואות בהגבלת הממשלה התערבות התבטאה זה, תיווך תפקיד למלא במקום

לקבוצות המשכנתאות אשראי רוב בהכוונת מועד, ארוכות ומשכנתאות פרטיות
ריבית שיעורי בצורת יעד קבוצות לאותן גדולות סובסידיות ובמתן היעד,
שאינה למדיניות יחדיו מצטרפים האלה הדברים כל צמודים. ובלתי נמוכים

הדיור, של שוויונית לחלוקה רבות תורמת אינה האינפלציה, בבלימת מסייעת
אחרים. בתחומים הממשלה של הפיננסי מצבה את משפרת ואינה

האינפלציה, את מגבירות בהכרח אינן כשלעצמן, פרטיות, משכנתאות על הגבלות
ספק ללא הממשלה עלידי המכוונות במשכנתאות הגדול הסובסידיה מרכיב אך

משלמים בעבר, צמודות לא משכנתאות שקיבלו אנשים האינפלציה. את מזרז
ההקצבה שבין ובהפרש שלהם, להכנסה ביחס מאוד קטנים תשלומים היום

כסף די לחסוך יכולים הם משלמים, שהם התשלומים לבין לדיור הנורמלית
משכנתא לקבלת הזכות כן, על יתר קצרה. תקופה בתוך יותר טובה לדירה

לקבל האפשרות את מאבד זו זכות מנצל שאינו ומי שנים למספר מוגבלת
לרכוש מאלצת הנוכחית המשכנתאות שיטת לכן ומסובסדת צמודה לא משכנתא

כללי באופן יותר. מאוחר למועד הדירה רכישת את לדחות במקום לאלתר



אינפלציוני, איננו ולאמסובסד חופשי משכנתאות שוק כי מלמד הנסיון
הישראלית. המשכנתאות משיטת אינפלציוני יותר שאינו ובודאי

כי ברור לניחוח, וקשה מסובך הוא הדיור של הצודקת החלוקה יעד כי אף

זה. יעד עם אחד בקנה עולים אינם המשכנתאות מדיניות של רבים היבטים
גם דירה לקנות משגת שידם לאנשים שניתנים הגדולים המענקים ראשית,

יותר. דחופים צרכים עם ממשפחות משאבים גוזלים סובסידיה, ללא

הן סבירות הכנסות עם חדשים ולעולים צעירים לזוגות הסובסידיות
קטגוריות פי על הזכאות של ההגדרה שיטת שנית, המידה. על יתר גבוהות
דיור מנכסי אחרים נכסים עם צעיר זוג למשל, עיוותים. היא גם יוצרת
ל"י, אלף 95 של צמודה לא במשכנתא לזכות יכול ל"י אלף 40 של בערך

ל"י אלף 40 של בשווי דיור נכסי עם נמוכה, הכנסה בעלת משפחה ואילו
שאינם אלה בין למשכנתא, זכאית להיות שלא עשויה אחרים נכסים כל וללא

או קיבוץ, עוזבת משפחה בודד, שישראלי האנומליה, קיימת דירות, בעלי
הראשונות, נישואיו בשנות המשכנתא זכות את לנצל יכול היה שלא צעיר זוג

ארוך. לטווח אשראי להשיג יוכלו לא

מכולם פחות יכולים ההכנסה מעוטי הזכאיות, הקבוצות בתוך שלישית,
הרכישה. ממחיר קטן אחוז רק מכסה שהמשכנתא משום שלהם, הזכות את לנצל

באמצעות לרכוש שאפשר הדירה ומחיר גודל על הגבלות קיימות אומנם

זולה דירה רכישת עלידי לעקיפה ניתנות אלו הגבלות אך אלו, משכנתאות

המשכנת תנאי כי הוא אחר קושי י יותר, מאוחר במועד ומכירתה בתחילה
הלווה. של הראשוני במעמדו תלויים והם הזכאים, לכל אחידים אינם אות

לזכות עשויים שוות, החיים לאורך הכנסות עם צעירים זוגות שני למשל,

שונה. היתה שלהם ההתחלתית שההכנסה משום לגמרי שונה במשכנתא
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של הכללי הפיננסי המצב מבחינת גם טובה אינה המשכנתאות מדיניות
לצמצם הרצון היא פרטיות משכנתאות להגבלת הסיבה כי לשער יש הממשלה.

את משיגה זו שמדיניות כלל ברור לא אך הממשלה. של המלוות היקף את

קיימות ממילא פוטנציאלי שבאופן בכך בהתחשב בעיקר הרצויה, התוצאה

עבור החוץ מן הפרטיות בהלוואות סביר גידול למשכנתאות. חוץ הלוואות
את יקטין בהכרח לא נאותה, תשואה הנושאות קטן סיכון בעלות תוכניות
את יגדיל או הממשלה לרשות העומדים הפוטנציאליים ההלוואות סכומי
משכנתאות שוק אם אף אלו הלוואות על הריבית את או הסיכון פרמיית

נמוכה, בריבית הלוואות להשיג הממשלה של יכולתה את יקטין אכן חופשי
בתוצאה הממשלה של הפיננסי מצבה החלשת כנגד שקולה ספק ללא זו השפעה

לא הלוואות בצורת הממשלה של המועד ארוכות בהתחייבויות מהגידול

צמודות.

לשם צמודות לא בהלוואות שימוש של זו במדיניות מכל יותר שמדאיג מה

יש לממשלה הסובסידיה, לגודל באשר הודאות חוסר הוא סובסידיות, מתן

היא כאשר עצמה על לוקחת שהיא ההתחייבות לגבי בלבד מעורפל מושג

זוגות של הדיור את לסבסד הממשלה על כי הסכמנו אפילו משכנתא. מעניקה
לתת ברצונה האם הממשלה שתחליט הראוי מן אז גם חדשים, ועולים צעירים
הנוכחית השיטה ל"י. 50,000 או ל"י 20,000 ל"י, 10,000 של סובסידיה
לממשלה יש עליהן הכלכליות, המגמות פי על נקבע ההתחייבות גודל בה

והתקצוב התכנון עקרונות את נוגדת חלקית, שליטה רק

הממשלתיות, במשכנתאות הסובסידיה גודל מהו במדויק יודעים איננו אם גם אך

אינפלציה מדפוסי ינבעו סובסידיות אילו לבחון יהיה מעניין זאת בכל

לבין המשכנתא סכום שבין להפרש שווה הסובסידיה של הממשי הערך שונים
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הערך את לחשב כדי הלווים. שישלמו התשלומים זרם של הממשי הנוכחי הערך

של בל"י חודש כל של התשלום של הערך את מחשבים אנו הריאלי, הנוכחי
מציג 5 לוח .$4 של נכיון שער לפי אלה תשלומים מהוונים כך ואחר היום,

והערך הסובסידיה, שיעור התשלומים, זרם של הממשי הנוכחי הערך את

התשלומים, של הממשי הנוכחי

האינפלציה שקצב זה במובן אופטימית, מגמה בעלי הם הדפוסים שלושת כל

בשיעורי ההבדלים זאת בכל בשנה, $30 של ההתחלתי הקצב מן בהתמדה יורד
סובסידיה. ערכי של רחב טווח נותנים באינפלציה הירידה

הבלתי המשכנתאות מדיניות של החסרונות מן כמה ממחישים 5 בלוח המספרים

(וההתחייבות הסובסידיה היקף לגבי רבה איודאות ישנה ראשית, צמודות.
מינימלי נקודות מספר עם צעיר זוג לדוגמא, ממנה). הנובעת הממשלתית

המשכנתא, מן $11 של בשיעור מסובסידיה יהנה מינימלית) זכאות גם (ומכאן
$51 של מסובסידיה יהנה זוג אותו בשנה, ב$30 תפחת שהאינפלציה בהנחה

שיעור כי מניחים אנו אם שנית, לשנה. $10 של בקצב תקטן האינפלציה אם

קצב שהוא הבאות, השנים עשרים במשך בשנה $20 של בקצב ירד האינפלציה
גבוהים יהיו זה אינפלציה מדפוס הנובעים הסובסידיה ששיעורי הרי סביר,

המשכנתא סך מתוך הראשונות השנים בחמש התשלומים נטל שלישית, מאוד.
היורדת אינפלציה של בהנחה מ$50 ליותר ומגיע המקרים בכל גבוה הוא
חרף הראשונות, בשנים מאוד גבוה יוצא התשלומים נטל .$10 של בקצב

בשנים המוחלטים שהתשלומים קובעים המשכנתא של ההחזר שתנאי העובדה
האחרונות, בשנים התשלומים מן קטנים יהיו הראשונות



חדשים, ועולים צעירים לזוגות משכנתאות של הריאלי הנוכחי הערך :5 לוח
שיניים אינפלציה בדפוסי

$30 ; ההתחלתית בשנה האינפלציה שיעור
בשיעור באינפלציה ירידה בשיעור באינפלציה ירידה בשיעור באינפלציה ירידה

בשנה 10?6 בשנה 20^ בשנה 30?£
ערך מרכיב ערך ערך מרכיב ערך ערך מרכיב ערך

וכחי נ הסובסידיה , נוכחי נוכחי 'הסובסידיה נוכחי נוכחי הסובסידיה נוכחי
נטל של 'במשכנתא ריאלי נכ*י של במשכנתא י ריאלי נטל של במשכנתא א) ריאלי
התשלומים (?*) (אלפי התשלוםיכ (^) (אלפי התשלומים {>i<) . (אלפי
בשנים ל"י) בשניר ל"י) בשנים ל"י) התוכנית
(*)511 1 511 11 51(ב) י י 1

צעירים זוגות
ל"י אלף משכנתא=80

מינימום
J 55 51 39.2 40 30 56.1 33 11 71,3 במרכז נקודות
י מקסימום

50 69 25.0 36 54 37,2 29 40 48.1 במרכז נקודות
נקודות ימום מינ

54 57 34.3 40 39 49.2 33 22 62.6 ב פיתוח באזור
נקודות מקסימום

50 71 22.8 36 58 33.9 29 45 ב'44.0 פיתוח באזור
ע2ל^ם_חדש^ם

ליי אלף משכנתא=100
נפשות) 54 (משפחות

פיתוח ואזורי ירושלים
עד הדירה מחיר

50 71 28.5 36 58 42,3 29 45 54.9 ל"י 210,000
הארץ חלקי שאר
עד הדירה מחיר

51 64 36.5 36 46 54.0 29 30 69.9 ל"י 170,000

הבא) בעמי (הערות



5 ללוח הערות

המשכנתא. על התשלומים זרם של הריאלי הנוכחי הערך (א)
הריאלי הנוכחי הערך מן כאחוז הראשונות השנים בחמש התשלומים של הריאלי הנוכחי הערך (ב)

השנים" 20 בכל המשכנתא תשלומי של

כדלקמן: הדפוסים את נותנים האינפלציה ירידת שעור לגבי השונות ההנחות הערה;

(?£) שנה בכל האינפלציה שיעורי
שנה שנה שנה שנה שנה השנתי הירידה שיעור
20 10 5 3 1_

^ 0 2 9 16 30 30<
' 1 5 13 203 ) 20r/,

4 12 20 25 30 10fo

משרד עלדי שנמסרו כפי ולעולים, צעירים לזוגות התוכניות כללי מתוך חושב מקור;
הקליטה, ד משר י השיכון
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אלטרנטיבית משכנתאות מערכת 3

מערכת בחינות: מכמה המערכת פעולת את לשפר תוכל שונה משכנתאות מערכת

הסובסידיה את להפחית הראשונים, התשלומים נטל את להקטין תוכל כזו
כהלכה ולקבוע לתכנן לממשלה ולאפשר השוויוניות את לשפר הממשלתית,

למשכנתאות, אשראי בין להבחין חשוב אלטרנטיבית, גישה בעיבוד התקציב את

תקבולי את המגדילות אשראי הקצאת על והגבלות למשכנתאות, סובסידיות
הממשלה.

וללא הצמדה בתנאי החופשי, השוק לרשות יועמד למשכנתאות האשראי כל כמעט

לרכוש שמבקש מי לכל פתוח יהיה המועד ארוכות ההלוואות שוק סובסידיה,,
להשיג הזכאיות לקבוצות שייכים אינם אשר לאנשים יאפשר זה דבר דירה

המשכנתאות שוק באמצעות תקבוליה את להגדיל הממשלה תרצה אם לדיור. אשראי

על מס להטיל תוכל היא המשכנתאיות, ההלוואות שיעור את להקטין ו/או
ההגבלות מאשר ההקצאה להגבלת יותר צודקת דרך הוא המם המשכנתאות

היום. הנהוגות הכמותיות

אשראי לקבל יוכלו אחרים, גם ואולי ממשלתיות להלוואות היום הזכאים אלה

אך הממשלה, הוצאות את יקטין הסובסידיות ביטול ממם. פטור מסובסד, לא

והעולים הצעירים הזוגות של מצבם למעשה, הציבור, על יקשה בהכרח לא

הקונה מינימלי, ניקוד עם זוג לדוגמא ניקח בחינות,, מכמה ישתפר החדשים

על ל"י 676 הוא בהווה שלו החודשי התשלום הגדולים המרכזים באחד דירה

לשלושים צמודה משכנתא הזוג יקבל זה במקום אם ל"י. אלף 80 של משכנתא

לחודש ל"י ל382 הזוג של השוטף התשלום יקטן ,$4 של ריבית בשער שנה

תשלומי על היום) של (במונחים ל"י אלף 24 תחסוך מצידה והממשלה

תבטל פחד בשנה). ב~$?20 תרד שהאינפלציה (בהנחה הסובסידיה
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החופשי בשוק נבחרים, באתרים יחסיים, דירות מחירי של מדדים :6 לווז
חדשות ציבוריות ובדירות

ציבוריות דירות מחירי החפשי בשוק מחירים
חדרים 3 של חדשות חדרים 32.5 לדירות

העמק=100) מגדל (מחירי העםק=100) מגדל (מחירי האחי

אביב תל

448.0 ביותר יקר רובע
 256.0 ביותר זול רובע

ירושלים

165.0 374.0 ביותר יקר רובע
140.0 273.0 ביותר זול רובע

126.0 250.0 חיפה

350.0 גן רמת

130.0 250.0 נתניה

130.0 250.0 חולון
121.0 250.0 תקוה פתח

108.0 224.0 רחובות

107.0 186.0 בארשבע

108.0 191.0 אשדוד

113.0 188.0 אשקלון

133.0 147.0 עכו

126.0 134.0 טבריה

113.0 106.0 צפת

113.0 126.0 עילית נצרת

100.0 100.0 העמק מגדל
;1974 בדצמבר בעיתונות שפורסמו כפי ציבוריות, דירות מחירי מקורות:

המחצית  בישראל דירות "מחירי מתוך החופשי בשוק דירות מחירי
המחלקה השיכון, משרד ,(13 מם. (חוברת "1974 שנת של הראשונה

כלכליחברתי. למחקר
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להגדיל תוכל היא ומאידך המשפחות, רוב עבור הסובסידיות את הממשלה

סכוס הגדלת הצעיר, הזוג של דירותבמקרה לרוכשי המשכנתאות גובה את

הראשון החודשי התשלום את תקטין ל"י, אלף ל125 ל"י אלף מ80 המשכנתא

של המכוונת המשכנתא על היום משל3*ת שהיא ממה נמוך סכוס ל"י,שהוא ל598

ל"י. אלף 80

בהן היבטים שני עוד ישנם הראשוני, והתשלום הסובסידיות להקמנת נוסף
בעלי הזכאים דווקא היום, יותר צודקת להיות החדשה המערכת תוכל

בתוכניות למשתמשים אחרות להלוואות הנמוכה הנגישות או ביותר המועט הרכוש

במידה זו בעיה על תקל המשכנתאות סכום הגדלת האחרים. מן פחות המשכנתאות

הנגישות את להרחיב הממשלה תוכל הסובסידיות, ביטול עם כן, על יתר רבה

רכוש עם משפחה לכל להעניק יהיה אפשר לדוגמא, ממס. פטורות למשכנתאות

ארון,, לזמן מסובסד לא לאשראי זכות גדולה, לא והכנסה מועט

בסיס על אך מסובסדות, משכנתאות להעניק הממשלה תמשיך החדשה, בשיטה

שוטפת והכנסה רכוש לבעלי תוגבל הזכאות ראשית, היום. הנהוג מן שונה
הקטגוריות לכל תורחב היא אך המשפחה), לגודל התאמתם (תוך נמוכים
משפחות על וגם היום, +3 לתוכנית הזכאים על גם הזכאות תחול לפיכך,
0+3 תוכנית של הצפיפות תנאי את ממלאות אינן אך ירוד בדיור הגרות

דבר האינפלציה, לשיעור צמודים אך מסובסדים, יהיו המשכנתא תנאי שנית,
המועד, ארוכות התחייבויותיה היקף את מראש לקבוע לממשלה יאפשר זה

אפשר שיהיה יתכן הסובסידיה, את לקבוע האינפלציה לקצב להניח במקום

תשפיע כיצד לדוגמא, נבחן, המשכנתאות של ההתחלתי הנטל את להקטין גם

למשכנתא זכאית שהיום ,+3 לתוכנית הזכאית משפחה על האלטרנטיבית השיטה

על ל"י 447 הוא שלה ההתחלתי החודשי התשלום היום, שנה, ל17 לאצמודה
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למועד צמודה משכנתא המשפחה קיבלה זה במקום לו ל"י. 100,000 של משכנתא

ל"י, ל278 קטן ההתחלתי החודשי התשלום היה ריבית, וללא שנה 30 של

הנחה תוך (שוב הסובסידיה תשלומי את חוסכת הממשלה היתה עת ובאותה
לשנה). ב#20 יקטנו האינפלציה ששיעורי

בעת אשר אדם בעתיד. הלווה של הכלכלי במצבו ההתחשבות יהיה אחר חידוש

בשער צמודה משכנתא יקבל נמוכים, והכנסה רכוש בעל היה המשכנתא בקשת

שער כי נניח הלאמסובםדוח. המשכנתאות של הריבית משער נמוך ריבית
הלווה של הכלכלי במצבו להתחשב כדי .0 הוא המסובסדת המשכנתא של הריבית

של ברוטו ההכנסה על #10 עד #5 של מיוחד מס להטיל יהיה אפשר בעתיד,
על מס ללא התשלום יהיה .0 של ריבית בשער מסוימת. לתקרה עד הלווה,
,$5 של מס הטלת לאחר ל"י. 278  שנה לשלושים ל"י 100,000 של משכנתא

ל"י. ל4,000 החודשית ההכנסה עלות עם ל"י, ל478 החודשי התשלום יעלה

של (בהצמדה לאמםובסדת למשכנתא הדרוש התשלום הוא ל"י 478 ש כיוון
הזו. לרמה שמעל הכנסות על המס יחול לא ,(#4

היא מסובסדות, משכנתאות הענקת תוך אפילו הצמודות, המשכנתאות החזרת
תמשיך הממשלה כי נניח הממשלה. של התחייבויותיה להגבלת מאוד חשובה

הסובסידיה תנוע הקיימת, בשיטה חדשים, לעולים המשכנתאות את לסבסד

אם תלוי המשכנתא, מן ל#70 #30 בין הגדולים במרכזים החדשים לעולים
הממשלה יכולה זאת במקום בשנה. #10 או $30 של בקצב תקטן האינפלציה

של המשכנתא מן #30 של בשיעור שלה) (וההתחייבות הסובסידיה את לקבוע
בריבית שנה ל25 במשכנתא הקיימת המשכנתא ו^מרת עלידי החדש, העולה

.#1 של צמודה
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האוכלוסיה פיזור ומדיניות ציבורית בניה ד. פרק

החדשים, לעולים דיור הספקת היו: הציבורית הבניה של הכלליות מטרותיה
עלות והגבלת דיור, בהשגת הכנסה מעוטות למשפחות סיוע האוכלוסיה, פיזור
בין תושבים מיליון 1 ל4. אלף מ700 המדינה אוכלוסיית של הכפלתה הבניה.

הראשונות בשנים הדיור. לעסקי מייד הממשלה אח הכניסה ו1952, 1949 השנים
אלף 81 ועוד ארעיות דיור יחידות אלף 47 הממשלה בנתה המדינה, לקום

השיכון המשיך ,1952 לאחר החדשים. העולים את לשכן במאמץ קבועות, יחידות
היחידות ממחצית יותר הציבורית; הבניה של העיקרית המטרה להיות לעולים
ניכר חלק (הבר) חדשים לעולים נועדו 19721949 בשנים שנבנו הציבוריות

תחילתו, למן לפיכך, החוף לאזור מחוץ פיתוח בישובי היה לעולים הבניה מן

ופיזור עליה קליטת של היעדים בין מקשרת חוליה הציבורי השיכון שימש

האוכלוסיה

עליה של בשנים אף החדשים. לעולים הדיור בעיית הוקלה האחרונות, בשנים
הוא שאין קטן, כה הוא האוכלוסיה לכלל ביחס העולים שיעור יחסית, גדולה

עודם אחרות וקבוצות החדשים שהעולים יתכן רצינית בעיה להוות צריך
מחייב אינו זה דבר אך דירה, לרכוש כדי לאשראי או כספי לסיוע זקוקים

לשיטת מסובסדות דירות משיטת הממשלה עוברת בהדרגה ציבורית, בניה

פיזור של היעד נותר מסובסדות, למשכנתאות המעבר עם מסובסדות. משכנתאות

הציבורית הבניה להמשך העיקרי הצידוק האוכלוסיה

במדיניות מבורך שינוי הינו הסובסידיה לבין הדיור יחידת בין הקשר ניתוק
פרטית דירה שניה, מיד דירה לרכישת לשמש שיכול כספי סיוע הענקת הסבסוד.
הזכאיות המשפחות של הבחירה חופש את מגבירה חדשה, ציבורית דירה או חדשה
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הסבסוד שיטת כן, על יתר לצרכיהן. הדירה את להתאים להן ומאפשרת

ובןציון קרני מצאו ,1974 בשנת עוד יותר. צודקת הינה המימון באמצעות

עולים ראשית, לדירה. הצמודות הסובסידיות של בחלוקה ניכרים עיוותים
הדירות, בערך הבדלים בגלל מאוד שונות סובסידיות קיבלו שוות זכויות בעלי

יותר, יקרות דירות שקיבלו שאלה משום רגרסיבי להיות נטה הסיוע ועוד, זאת

הכספיות, הסובסידיות בשיטת יותר. גדולות מסובסדות ממשכנתאות גם נהנו
שווים. לאנשים שווה טיפול להבטיח יותר קל

רציניות שאלות מעוררת זו שיטה למימון, הםיבסוד שבשיטת היתרונות אף על

לרכוש רשאיות למשכנתא הזכאיות משפחות אם הממשלתית. הבניה מדיניות לגבי
הן אם איפוא, יהיה, מה המותרים, והגודל המחירים בגבולות שהיא דירה כל

והביקוש? ההיצע את לווסת אפשר יהיה כיצד ציבורית? דירה לרכוש שלא יעדיפו
מזכות הרבה מאבדת הציבורית הבניה מדיניות אין האם יותר, כללי באופן

הפרטי. הבניה בשוק גרידא מתחרה לעוד הופכת הממשלה כאשר שלה, הקיום
ציבוריות דירות 12,000 מוצאים אנו שכן בעלמא, אקדמיות שאלות אלו אין

ל"י, מיליארד 1.81.5 של ממשלתית הוצאה המייצגות ריקות,

הממשלתית הבניה מדיניות של ביסודה המונחות הסוגיות .1

ואיכותו צפיפותו גודלו, צורתו, את לקבוע ממשלה עובדי כמה יורשו מדוע
שבנייתן דירות הטרוגני; מוצר הם בתים בישראל. הדירות מן ניכר חלק של

בתכנון הבדלים בשל מאוד שונה ערך בעלות להיות עשויות סכום, אותו עולה
להיות המתכננים חייבים יעילה, בצורה הצרכנים את לספק כדי ובשירותים.
בבירוקרטיות נדירה היא זו ורגישות הציבור, לעדיפויות מאוד עד רגישים

תלוייס אינם הממשלה עובדי של הכלכליים התגמולים שכן, גדולות. ממשלתיות

נבנה אינו שהדיור היא מאוד שכיחה בעיה הציבור. רצון את לספק ביכולתם
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הבכירים לפקידים כן, על יתר המתכנן. של אלא המשתכן של טעמו פי על

הבניה. על הפיקוח מלבד אחרים תפקידים והותר די יש השיכון במשרד

מונופול. מניעת היא הציבורית הבניה של לקיומה אחרת הצדקה לבסוף,
תחרותי הוא זה ענף כי הבניה, בענף קיימת אינה מונופול סכנת אולם

בו, משמעותית אינה לגודל העולה והתשואה

לבניה ההצדקה ניטלת מסובסדות, יחידות של ההדרגתית הנסישה לאחר

גדול. מידה בקנה בניה ליזום הממשלה ממשיכה כן פי על אף הציבורית
רווח, למטרות לבנות עליה האם בעיה: בפני הממשלה את מעמיד החדש המצב

הדירה, מחיר של הסיבסוד לשיטת לשוב ו/או הבניה, בהפסדי לשאת

הממשיות ההוצאות בין היחס בדיקת הוא זו סוגיה בבירור הראשון הצעד

של השוק מחיר את השוק ומחירי שלה, הממשיות הסובסידיות הממשלה, של

של בפועל המחיר בדיקת עלידי לקבוע אפשר ק) ) גמורה ציבורית דירה
1ז1

הוצאות לסכום שווה ( c ) הממשית העלות החופשי. בשוק דומות יחידות
g

שער לפי המחושבים המימון והוצאות המנהל, הוצאות החומרים, העבודה,
הקרקע של השוק כמחיר המחושבת הקרקע ועלות ממשלתיות מלוות על הריבית

המחיר(9) הוא השלישי תלוי הבלתי הפרמטר הממשלה בידי רכישתה בעת

את קיבע , c ו_ p p בין היחס ק). ) היחידה עבור הממשלה שדורשת
gm g g

הממשלה. של ההפסד או הרווח ואת הדירות לרוכשי הניתנת הסובסידיה

שלילי, להיות גם שיכול הממשלה, של הרווח ; p  p שווה הסובסידיה
m g

. pg  cg שיוה

לתת מבלי A c > P ) כסף להפסיד עשויה הממשלה כי לציין הראוי מן
g g

רק מסובסידיה יהנו הרוכשים (?<, ? (אם הדירות לרוכשי סובסידיה
g m

יותר קטן לרווח גם ולפיכך השוק ממחיר נמוך למחיר תסכים הממשלה אם
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החופשי. השוק משדורש

מדיניות בבחירת הממשלה בפני העומדות הבעיות את לזהות ביכולתנו יש כעת

הרווחים, של למקסימיזציה פועלת הממשלה אם הבניה. ומדיניות המחירים
. c a קטן Pm כאשר מבניה ולהימנע pm ל שווה ק את לקבוע עליה
מדוע הציבורית. הבניה להמשך ההצדקה עיקר את נוטל זו מדיניות אימוץ
גם מה דבר, לכל פרטית כחברה נוהגת כשהיא הבניה, לענף הממשלה תיכנס
היא אחרת אפשרות פרטיות? בניה מחברות פחות יעילה להיות עשויה שהיא

ישיב זה צעד רווחים,אולם של מקסימיזציה של מהמדיניות תסטה שהממשלה

( p > ? (אם הדיור יחידת לבין הסובסידיה בין רצוי הבלתי הקשר את כנו על
g m

שהממשלה היא שלישית אפשרות . ( p > p (אם ריקות דירות יצור או
g m

המקומות תחרותי, דיור בשוק פרטית בניה אין בהם במקומות בעיקר תבנה

ולפיכך , p < c בהם מקומות אותם רוב פי על הם פרטית בניה אין בהם
m g

הפסדים. בחובה תטמון הסתם מן זו מדיניות

דיור? יחידות של ובבניה בתמחיר הממשלה,בפועל, נוקטת מדיניות באיזו
כי מצהירה הממשלה השתנות, של במצב היא הממשלה שמדיניות נראה כי אף

. C , לעלות שווה בסכום p המחיר את לקבוע היא הבסיסית מדיניותה
ההלוואות של המימון הוצאות באומדן מפחיתה היא העלות, בחישוב אולם,

המחיר לבדן, אלו מסיבות הקרקע. והוצאות הבניה הוצאות לקבלנים,
בסקירת . P השוק ממחיר יותר קטן קרובות לעתים הוא p הממשלתי

1ז1 g

מחת הנובעת הסובסידיה ערך כי נאמד האוצר, ומשרד השיכון משרד של רקע

ב1975. ל"י מיליון 710 לכדי הגיע הממשיות, ההוצאות של אומדן

במדיניות למעשה הממשלה ממשיכה , c מ נמוך p קביעת ידי על
g g
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השליליות התוצאות אחת ליחידה. הסובסידיה הצמדת של רצויה הבלתי

נזקקות פחות משפחות עלידי מנוצלות הסובסידיות כי היא מכך הנובעות
שמחירי היא הסיבה ביותר. הנזקקות המשפחות עלידי מאשר יותר רבה במידה

ידם להישג מעל הם עת באותה אך השוק, ממחירי נמוכים הם הציבוריות הדירות

לא למשכנתא הזכאים צעירים, זוגות שני ניקח ביותר. הנזקקים הזכאים של

ומחיר ל"י אלף 180 הוא הממשלתי המחיר כי נניח ל"י. אלף 100 של צמודה

האמצעים בעל הצעיר שהזוג יתכן ל"י. אלף 205 הוא דומה ליחידה השוק

לרכישת הדרושים הנותרים הל"י אלף 80 את להשיג יתקשה יותר המעטים

יותר, ירודה ברמה פרטית בדירה להסתפק יאלץ ולכן הציבורית, הדירה
לגייס מצליח יותר האמיד הצעיר הזוג זה, כנגד ל"י. אלף 140 שמחירה

אלף 25 של הנוספת הסובסידיה מן ליהנות הוא יכול ולכן הל"י אלף 80 את

מתרחש זה תהליך כי מראים צעירים זוגות תוכנית על ממחקר נתונים ל"י.
נזקקות הפחות הקטגוריות בשתי הצעירים הזוגות מן ש^24 שעה למעשה. הלכה

ביותר הנזקקות הקטגוריות בשלוש $15 רק חדשות, ציבוריות דירות רכשו

המימון ביכולת בהבדלים נעוצה שהסיבה לכך ראיות ישנן כאלו. דירות רכשו

בקרב וכצפוי, מסובסד. דירה בשכר להשתמש הרבו יותר הנצרכות הקטגוריות
רכשו יותר הנזקקות הקטגוריות שהוא, סוג מכל דירות צעיריםשרכשו זוגות

פחות. הנזקקות הקטגוריות מאשר יותר זולות דירות

אזורי את מקפחת היא כי הוא הממשלה של התמחיר במדיניות אחר ליקוי
ניכרת במידה גבוה הוא p לבין p בין ההבדל שונות, מסיבות הפיתוח.

g m

הפרשים מדגים 6 לוח יותר. המרוחקים הפיתוח באזורי מאשר הגדולים במרכזים
אזורי לבין הגדולים המרכזים בין הדירות במחיר ההפרש כי בהראותו אלה,
ההשלכה הציבורי. בשיכון מאשר הפרטי בשוק גדול יותר הרבה הוא פיתוח,
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לאזורי מלעבור אנשים מונעת למעשה זו תמחיר מדיניות כי היא הברורה

פיתוח לאזורי לעוברים שניתנות יותר הטובות ההלוואות כי יתכן פיתוח.
הגדולים. במרכזים יותר הגבוהות המחירים סובסידיות את מקזזות אלא אינן
המחירים, מדיניות של הרגרסיבית להשפעה מוסיף זה אזורי הבדל כן, על יתר

הקבוצות מן משפחות של יחסית גבוה ריכוז ישנו הפיתוח שבאזורי כיוון
הנזקקות.

הקרקע. הוצאות של תתהאומדן הוא במחירים האזורי לעיוות הגורמים אחד

מהווים הקרקע מחירי בהם הגדולים, במרכזים משמעותית יותר הרבה זו השפעה

מחיר בין ההפרש, היה ,1974/75 בשנת למשל, העלות. מסך יותר גבוה אחוז
8261 בת (ליחידה ל"י אלף המסובסד,12 המחיר לבין שמאי הערכת לפי השוק

אלה אזוריים הבדלים ל"י. 600 ההפרש היה שמונה ובקרית בחולון, מ"ר)

מאפריל החלטה של הפעלתה עם בהדרגה, יתבטלו הקרקע, מסבסוד הנובעים
מקרקעי מנהל (ראה: הקרקע. עלות את לחשב כדי השוק במחירי 1974^להשתמש

.(8180 ,3331 עמ' 1974/75 וחשבון דין ישראל,

לבין מחירים סיבסוד בין בבלבול קשורים האחרים האזוריים ההפרשים

תת לאיזשהו שווה ק את לקבוע היא הממשלה מדיניות העלות. םיבסוד
הוא השוק בהם הגדולים, במרכזים ק. = . 7C נניח העלויות, של אומדן

r g  g
אם לכן, . P ל להתקרב c צריך פרטית, בניה וקיימת למדי תחרותי

m g

סובסידיה מקבלים הרוכשים ; p מ בהרבה גבוה p אז כי , P = 7C
r g m g g

בניה כמעט כאן שאין כיוון שונה. המצב הפיתוח באזורי 3C כ של

דורשת הממשלה אם גם למעשה, . pm מ בהרבה גבוה להיות עשוי Cg פרטית,
גדול להיות p עשוי זאת בכל מהוצאותיה, ניכרת במידה הנמוך מחיר

g
. p ל שווה הטוב, במקרה או, יותר

m
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הוצאות כי המראים בנתונים מוצאים אנו זו השפעה של לחשיבותה אישור

הסקירה מרכזיים לא באזורים יותר גבוהות הן והתקורה, התכנון הבניה,
שהותחלה מ"ר 665 של יחידה עבור כי אומדת השיכון ומשרד האוצר משרד של

מסתכמות אלו הוצאות בהוצאות), $10 של בעליה (בהתחשב 1975 באוקטובר

המרכז באזור ל"י 111,950 ורק בגליל* ל"י 144,260 בנגב, ל"י ב150,420
משליש פחות מקזזות המרכז באזור יותר הגבוהות והקרקע הפיתוח niKsin

גם כי הפיתוח, באזורי הגבוהות העלויות בגלל איפוא? יתכן, זה. מהבדל

על נתונים השוק ממחיר גבוה יהיה מסובסדות עלויות על המבוסם מחיר

אזור לפי שונים מסוגים יחידות עבור צעירים זוגות ששילמו מחירים

משומשת דירה לרכוש צעירים זוגות יכלו הפיתוח, בערי זו. מסקנה מחזקים
באזורים חדשה ציבורית דירה של הממוצע המחיר מן $73 של ממוצע במחיר

דירות ממחיר $90 עד $85 של במחיר המשומשות הדירות נרכשו אחרים,
של תתאוםדן הם אלה שנתונים אלא בלבד, זו ולא חדשות. ציבוריות

במרכזים שנרכשו המשומשות שהדירות כיוון אזור, לפי הממשיים ההבדלים

הפיתוח. באזורי שנרכשו המשומשות הדירות מן יותר קטנות לרוב היו הגדולים

את למכור הממשלה מצליחה כיצד 9 P מ גבוה p הפיתוח באזורי אם
m g

סובסידיות בין הבלבול בכך. מצליחה היא אין רבים במקרים דירותיה?
העיקריים הגורמים אחד להיות עשוי למחירים סובסידיות לבין לעלויות
למעשה, הפיתוח באזורי ריקות עומדות ציבוריות דירות אלף ש12 לכך

שיכן אילמלא יותר, עוד גבוה היה הפיתוח באזורי הריקות הדירות מספר

המשתתפים מבין מסובסד, דירה לשכר הזכאיות משפחות השיכון משרד בהן

באזורי $34 מסובסד דירה משכר הנהנים שיעור היה צעירים, זוגות בתוכנית
אחרים, במקומות $2 לעומת הפיתוח
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יותר נוחים הם הגדולים במרכזים השוק ותנאי הבניה עלויות אם גם

והמחירים הבניה במדיניות הממשלה תמשיך אם ציבוריות, דירות של למכירה
למרות כיום, ריקות. דירות של בבעיה כאן גם להיתקל היא עלולה הנוכחית,
הציבו הדירות מחירי הגדולים, במרכזים העלויות על הגבוהות הסובסידיות

מעט רק או דומות, פרסיות דירות ממחירי יותר גבוהים לפעמים הם ריות
יותר. זולים

דירות שרכשו זוגות כי מראים צעירים זוגות תוכנית על נתונים שוב,
דירות שרכשו מזוגות יותר שילמו ובירושלים בחיפה חדשות ציבוריות

עלו הפיתוח, לאזורי מחוץ אחרים ובמקומות בתלאביב חדשות. פרטיות
משני הדירות גודל הפרטיות הדירות מן פחות קצת הציבוריות הדירות

הקטן ההבדל את לתלות אין לכן חדרים, 3.53 רוב פי על היה הסוגים
הקרקע, מחירי על הסובסידיה הסרת עם הדירות. בגודל בהבדל במחירים

דירות של מחיריהן על בהרבה יעלה הציבוריות הדירות של שמחיריהן יתכן
את לשנות הממשלה תיאלץ זה, במקרה הגדולים. במרכזים דומות פרטיות
של והולך גדל מספר עם להישאר ברצונה אין אם שלה, המחירים מדיניות

ריקות. דירות

שעתה מחדל תחשוף היא ריקות, דירות בעיית הגדולים במרכזים תיווצר אם

הדירות הממשלתית. הבניה של היעילות חוסר דהיינו להסתירו; יותר קל

השוק ממחירי נמוכים מחיריהן עוד כל קונים למשוך יוסיפו הציבוריות
הגבוהות ההוצאות חרף יחסית, נמוכים מחירים על לשמור כדי אך הפרטי.
מן מה במידת נמוכה ברמה יחידותיה מחיר את לקבוע הממשלה צריכה יותר,

יתכן בלבד, ל"י ב5,000 השוק ממחיר הנמוך מחיר להשיג כדי העלות.
תוצאות ל"י, אלף 25 של בסכום הדירה עלות את לסבסד הממשלה שתיאלץ
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המיסים ומשלם נשכר, אינו איש טהורים; כלכליים הפסדים בחובן טומנות אלו

אלו. ממשלתיות מהוצאות מפסיד

אך פרטית, לעומת ציבורית בניה של העלויות את במפורט לנתח ביכולתנו אין
הפרטית בבניה מאשר הציבורית בבניה ליקויים להסתיר יותר קל כי ברור

הראיות הציבורית,אחת בבניה יעילות לחוסר הרגילות הסיבות על מוסיף זה דבר

הוא ציבורית דירה של הבניה שמשך העובדה היא הממשלה של היעילות לחוסר

של בנייתו ארכה ,1974 בשנת פרטית. יחידה של הבניה ממשך יותר ארוך
חודשים 22.8 מ"ר, 1499 עד 1000 של אופייני בגודל ציבורי, מגורים בניין

מייקר יותר הארוך הבניה משר הפרטי. בשוק חודשים 17.4 לעומת בממוצע,
שנותנת הריבית, על הסובסידיות אך ניכרת, במידה המימון הוצאות את

זו. מהוצאה גדול חלק מכסות הממשלה,

הממשלה של רגישותה חוסר עלידי להיגרם יכולים פחות לא גדולים ליקויים
ארכיטק ובעבודה בתכנון משתמשים פרטיים קבלנים כי נניח הצרכנים, לטעם

ליחידה השולית העלות אך הציבוריים, הקבלנים מן יותר רבה במידה טונית
בתכנון שישתמש קבלן מאוד. קטנה היא הארכיטקטונית העבודה מתוספת הנובעת

מאשר יותר גדול בשיעור יקטן היחידה שמחיר משום רווחים, יפסיד מועט

עדיפו זה, כנגד הדירות. את למכור יתקשה שהקבלן אף יתכן העלות. תוספת

שהסובסידיות כיוון הממשלתי, המנהל מעיני להיעלם עשויות הצרכן של יותיו
כדי מספיק בשיעור הציבוריות הדירות מחירי את להוריד נוטות העלות על

יכול הצרכן לטעם הרגישות חוסר עליו. יעלה או להיצע ישווה שהביקוש

מורגשת שאינה תוצאה ההיצע, על עולה הביקוש בה המידה את להקטין פשוט

של השוק ערך את המוריד צעד, כל בצידה. כלכלי מחיר אך רוב, פי על

מן הצרכן שמפיק התועלת את מקטין שלה, לעלות מתחת אל ציבורית דירה
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הממשלתית. המובסידיה

דירות, של ועלויות מחירים על מפורט מידע ללא אלה ליקויים לבחון קשה

הדירות מן יותר קטנות הן הממשלתיות הדירות כי לדוגמא, יודעים, אנו
מ"ר, 725 היה ב1973 שהותחלה ממוצעת ציבורית דירה של גודלה הפרטיות.

ב1973, עסקות מחירי על סקרים מתוך הפרטי. בשוק מ"ר 1074 לעומת

8071 בנות בדירות יותר או פחות שווה הוא מ"ר של השוק מחיר כי מתברר

יותר גבוהה היא למ"ר העלות שני, מצד מ"ר. 10081 בנות ובדירות מ"ר

דירותיה ערך את להגדיל הזדמנות מחמיצה הממשלה לפיכך, הקטנה. בדירה

העלות את מאשר יותר גדול בשיעור

או צפופים קומות, רבי בניינים מבניית נובעים אחרים כלכליים ליקויים
הקצר בטווח כלשהו חסכון מכך מפיקה שהממשלה יתכן המידה. על יתר אחידים

מרווחת, בבניה הכרוך העלות הפרש את לשלם מוכנים הצרכנים עוד כל אך

מיותרים כלכליים מחירים מטילה הממשלה מדיניות יותר, ומגוונת נמוכה

הגבלות הטלת היא אלה כלכליים ליקויים להסתיר לממשלה העוזרת מדיניות
מקרקעי מנהל כללי, באופן פרטיים לקבלנים גדולות קרקע חלקות החכרת על

צריכה זו מדיניות השיכון משרד של לפיתוח גדולות חלקות שומר ישראל

על לחפות גם עשויה זו מדיניות אך ממשלתיות. לדירות יתרון להקנות
מפורש. באופן בחשבון נלקח זה מובנה יתרון אין אם אחרים, ליקויים

אך הפרטית. הבניה מן יעילה פחות לא תיראה הציבורית הבניה לכאורה,
הבניה של העלות מן נמוכה הציבורית הבניה של העלות אין אם למעשה,

בקנה מבניה הנובע ד\ז9 מובנה יתרון מחמיצה שהממשלה פירושו הפרטית,
הממשלתית. הבניה של היעילות חוסר בשל יותר, גדול מידה
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איכות על זו קרקעות למדיניות שנודעת ההשפעה היא יותר עוד תמורה אך

קבלנים על המוטלות ההגבלות הציבורית. הבניה לעומת הפרטית הבניה
פרטית. ביוזמה שנבנו שכונות של והגיוון המבחר לצמצום פועלות פרטיים
יחסית למדי סבירות נראות השיכון משרד עלידי שנבנו תוכניות כתוצאה,

הפרטית. לבניה

לגבי הממשלה מהחלטות הנובעים אלה אולי הם ביותר החמורים העיוותים

קצב היה הבניה, בענף הממשלתית היוזמה אילמלא הבניה. התחלות קצב

המחירים בין היחס כי בהנחה השוק, כוחות עלידי נקבע הבניה התחלות

הקבלנים היו חדשים, בתים על סבירה תשואה מאפשר היה והעלויות
הצפוי הביקוש על לענות כדי מספיק גדול דירות מלאי בונים הפרטיים

חדשה. לדירה לעבור המבקשות ומשפחות חדשים בית משקי מצד

התחלות את ולהגביר השוק בתהליכי להתערב הממשלה צריכה נסיבות, באילן
הפרטי השוק שמא החשש היא בישראל זו להתערבות העיקרית ההצדקה הבניה?

הוודאות חוסר בשל חדשים לעולים דירות של הביקוש קצב את ידביק לא

העליה קצב אם אף מתוקפו. איבד זה נימוק אולם העליה. היקף לגבי
דיור לספק הדירות שוק יתקשה ימשךגלא 19741970 בשנים שהיה הגבוה

זה ממקור שיתווספו הבית ל$14ממשקי

הבניה צורכי לגבי הממשלה תחזיות היו האחרונות בשנים הצער, למרבה

בשנת כי נאמד השיכון, ומשרד האוצר משרד של בסקירה מאוד. מופרזות
יעלה זה ומספר חדשים, בית משקי עבור דיור יחידות אלף 42 ידרשו 1975

הוא זה שיעור מאוד, אופטימיות עליה תחזיות תחת 19801976*אף בשנים

משקי במספר הגידול ,19741970 בשנים הגבוהה העליה למרות מופרז,
בלבד0 חדשים בית משקי אלף ב26 הסתכם הבית
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תחזיות בגלל רק לא לעיוותים גורמת הממשלה עלידי הבניה קצב קביעוז

משרד של הסקירה לפי אלו. בטעויות הטמון המחיר בגלל גם אלא מוטעות,
,19801976 לשנים בניה התחלות אלף 62 מתוכננות השיכון, ומשרד האוצר

מופרז יהיה זה קצב מיתון, ללא גם הממשלה עלידי יבנו אלף 40 מהן

הדירות" כל את למכור תוכל לא שהממשלה פירושו אין ישראל. עבור מאוד

בניה למטרות במשאבים העודף והשימוש גבוהים יהיו ליחידה הפסדיה אולם

סביר הממשלתי הגירעון צמצום כמו יותר, דחופים צרכים חשבון על יבוא
העודף9 בהיצע הכרוכה לעלות חומרה ביתר מתייחם היה פרטי קבלן כי להניח

ניצבת אינה הממשלה השוק. מן אותו להוציא עלול היה זה שדבר כיוון
עכשיו, שקורה כפי פנויות, דירות נותרות כאשר אף דומה סכנה בפני

מברית העולים היקף בניבוי בקשיים זאת לנמק תמיד יכול הממשלתי המנהל
המועצות,

ירידה עלידי מקוזז הציבורית בבניה הגידול אין מדוע לשאול אולי אפשר

אינו הקיזוז אך הפרטית, בבניה כלשהי ירידה ישנה אומנם הפרטית" בבניה

בישובי הענפה הממשלתית הבניה ובמיקומה הבניה בסוג הבדלים בשל מלא,

ההיצע מן גדול חלק הפרטית הבניה על כלל כמעט משפיעה אינה הפיתוח

לסוגיה עתה נפנה זו, בבעיה לטפל כדי פיתוח באזורי דווקא נמצא העודף

האוכלוסין פיזור מדיניות של הרחבה

האובלוםיה פיזור מדיניות .2

הממשלה של החשובים מיעדיה אחד האוכלוסין פיזור היה ,1950 למן

הבטחון, הגברת האוכלוסין: פיזור מדיניות של מטרותיה היו מלכתחילה,
וקליטת האבות, אדמות פדייה הספר, באזורי הישראלית השליטה אישור

של מזו ישראל של האזורי הפיתוח מדיניות נבדלה בתחילה, עולים המוני
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ביקשו אחרות שארצות שעה אחת: חשובה מבחינה אחרות מתועשות ארצות

שישראל הרי שם, הקיימת לאוכלוסיה לעזור כדי הנחשלים האזורים את לפתח

יעדים בישראל נוצרו הזמן, במרוצת שלה0 הספר אזורי את ליישב רצתה

הגדולים בריכוזים יתר צפיפות מניעת כגון אחרות, ארצות של לאלו דומים
הפיתוח, אזורי בישוב ההצלחה עצם הלעג, למרבה העירונית ההתפרסות ומניעת

הכנסה, מעוטות במשפחות המאוכלסים נחשלים אזורים של הבעיה את הוליד

אוכלו בפיזור ביותר העשירות הארצות נתקלו בהם העצומים הקשיים למרות

לגביו הדעים תמימות בישראל בספק זה יעד הוטל לא מעולם סיותיהן,
יעד של בתוקפו לדון כאן בכוונתנו אין אומנם היום. עד וקיימת שרירה

ראשית, בסיסיות,. שאלות מספר להעלות לפחות ברצוננו אך האוכלוסין, פיזור
בשנותיה שהיו כפי היום תקפות עודן והמדיניות הבטחוניות הסיבות האם

עליונה? לעדיפות ראויים אזורים אילו כן, אם המדינה? של הראשונות
פוליטית משמעות לו שיש אזור לכל עדיפות מקנה הממשלה כי נדמה לפעמים

מלבד והמדיניות, הבטחוניות המטרות להשגת אחרות דרכים ישנן האם כלשהי

תקפות, עודן והמדיניות הבטחוניות המטרות אם אף שנית, האוכלוסין? פיזור
מדי יקר האוכלוסין פיזור יעד אין האם להגשמתן? לשלם שכדאי המחיר מהו

הגבוהה העדיפות אין האם כלכלית? האטה של זו בתקופה בעיקר ישראל, עבור
היצוא? הגדלת של יותר החשוב ביעד פוגעת האוכלוסין, לפיזור הניתנת

או החוף אזורי של הגידול הגבלת היא היום העיקרית המטרה האם שלישית,

לפיתוח הועדו אזורים סוגי אילו ספציפיים? אזורים של הפיתוח עידוד
ירושלים; (1) פיתוח; יעדי של סוגים ארבעה לפחות ישנם מועדף?

חקלאיים ישובים (3) הארץ; במרכז מפותחות פחות או חדשות ערים (2)

אחת כל ספר, באזורי וותיקות חדשות פיתוח ערי (4) ספר; באזורי חדשים
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ותרבות חברה חיי יש לירושלים לה המיוחדות בעיות מעוררת הקבוצות מן

בתמריצים צורך אין למגורים" מאוד עד מצודדת והיא עיר, של ושירותים
יתר מתאימות תעסוקה בהזדמנויות רק אלא בירושלים, לגור בדי מיוחדים
ללא גם להתרחש יכול היה בירושלים העבודה בהיצע המתון הגידול כן, על

ורמלה לוד אשקלון, אשדוד, כמו ערים מצויות השניה בקבוצה הממשלה. עזרת

חיי ובשיפור גבוהה ברמה אדם כוח במשיכת הן העיקריות בעיותיהן כי נראה

זקוקה חדשים, כפריים ספר ישובי ,3 קבוצה הישוב. של והתרבות החברה

כאלה, ישובים של ביסודם קושי כל אין אותו, ומקבלת מיוחד ממשלתי לסיוע
הספר אזורי וישוב החקלאות פיתוח קרובות לעיתים הוא להקמתם שהנימוק

הרביעית, הקבוצה מופרזת. אלה בישובים לנפש הממשלתית שההוצאה יתכן ברם,

היא בצפון, שמונה וקרית בדרום^ומעלות ודימונה באילת ערים הכוללת
דיוננו. יתרכז ובה ביותר, הבעייתית

תעסוקות פיתוח של האסטרטגיה א.

פיזור מדיניות על בספרו ( James Sundquist ) סנדקוויסט גיימס
של קיומן הוא האוכלוסין לפיזור המפתח כי מציין באירופה, האוכלוסין

בעיירות תעסוקות לפיתוח הממשלה נקטה אסטרטגיות אילו תעסוקה. אפשרויות
הפיתוח?

מרכזי לשמש שתפקידן עיירות, של שורה בניית היתה הראשונה האסטרטגיה
משום רוב, פי על נכשלה זו מדיניות הסמוכים. הכפריים לישובים שירותים
המרכזים עם במישרין וסחרו הללו המרכזים את עקפו החקלאיים שהישובים
במקומות תעשיות פיתוח של חדשה לאסטרטגיה הממשלה עברה הגדולים.מכאן
לפיתוח מתאים אינו ומיקומן העיירות של גודלן כי התברר אולם אלה.

פועלת מסובסד, הון על רבה במידה המבוססת זו, שניה אסטרטגיה תעשייתי.
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של שורה פיתוח באזורי הפועלות לתעשיות מעניקה הממשלה היום" עד

מס והקלות נמוכה בריבית הלוואות מענקים, כגון כלכליים, תמריצים

היא כי bK התעשייתי, הפיתוח אסטרטגית של בעטיה התעוררו בעיות כמה

על אלו עיירות של כלכלתן הושתתה אחת לא אזורים. במספר להצלחה זכתה

עצמאית. לצמיחה הנחוצה התנופה חסרה כאלו לערים ויחידה. אחת תעשיה

ביןתעשייתי מארג של חשיבותו על מצביעה (Jane Jacobs ) גייקובס
היא איתנה צמיחה להבטחת ביותר הטובה הדרך לדבריה, העירוני לפיתוח

של המיוחדות התכונות או היתרונות את המנצלים מפעלים הקמת על_ידי
ערים של מלאכותית יצירה מתוף להתרחש יכול אינו זה תהליך המקום"

( Spiierman and Habib ) וחביב םפילרמן יחידה. גדולה תעשיה על המושתתות

אפשרויות את מגבילה בישראל הפיתוח בערי התעשייתי הריכוז צורת כי טוענים

והריכוז בינונית ברמה תעסוקות של הקטן המספר בגלל תושביהן. של התעסוקה

ערי אסטרטגיית גרמה נמוכה, השכלה בעלי אסיהאפריקה יוצאי של הגבוה
התלות כן,, על יתר המקצועיים בהישגים העדתיים הפערים להחרפת הפיתוח
כמה נתקלו האחרונות, בשנים גדנלהק סכנה בחובה טומנת יחידה בתעשיה

העיקרי המעסיק של עזיבתו בגלל חמורות תעסוקה בבעיות הפיתוח מערי

להזרים הממשלה על גדול לחץ מופעל רוב פי על עוזב, כזה מעסיק כאשר

לארווחי. מפעל להצלת עצומות סובסידיות עוד

של מגודלן הנובעות המגבלות את לקזז כדי הממשלה בתמריצי היה לא מדוע
האזורים שהתמריצים היא הסיבות אחת התשתית? והיעדר מיקומן הפיתוח, ערי

את אישרה הממשלה כי מזיא ( Morawet z ) מורבץ צורכם די גדולים היו לא

למרות הון, השקעות לעידוד החוק תחת מפעלים עלידי שהוגשו הבקשות רוב
טובות הפיתוח לערי ההלוואות היו שמא הפיתוח, לאזורי שנקבעה העדיפות
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לפי ההון עלות סך את לקבוע כדי הממשלה בתקנות השתמש מורבץ יותר?
באזורים יותר גבוהות היו הממשלתיות הסובסידיות כי התברר אמנם אזור.

הריאלי הריבית שער היה ,1972 בשנת ניכרת במידה לא אך מפותחים, הפחות

המועדפים $19באזורים ההון, של הממוצעת העלות את המייצג המשוקלל,

מועדפים הפחות באזורים $18 לעומת ביותר,

עשויה השקעות על בסובסידיות התלות זו, מדיניות בביצוע הקשיים מן לבד

המפעל של תתהניצול את עודדו הון סובסידיות מורבץ, לפי נבונה. בלתי להיות
מחיר לשלם יש כי מסכימים אנו אם אף הארץ. ובשאר פיתוח באזורי והציוד
למחיר גורם ההון של תתהניצול פיתוח, לאזורי לעבור חברות לעודד כדי
לעיירות מכול פחות מתאימה ההון עידוד מדיניות כי נראה נוסף כלכלי
המרת עידוד על ולא התעסוקה הרחבת על להיות צריך הדגש בהן הפיתוח,

להגברת טוב יותר הרבה מכשיר להיות יכלו לעבודה סובסידיות בהון העבודה

לשיטה לעבור מתחילה הממשלה כי מתברר הון סובסידיות מאשר העבודה, היצע
הפיתוח באזורי למפעלים ממס פטור או מס הקלות מתן עלידי זו

הדיור ואספקת הדיור סבסוד של ההדגשה היתה יותר חמורה רעיונית טעות

באסטרטגיה הכרוכים בקשיים נדון הבא? בסעיף האוכלוסין לפיזור כמכשיר

" זו

השיכון אסטרטגיית ב.

כושלת דרך זוהי אך נעשה, משהו כי להראות קלה דרך היא מגורים בתי בניית
וזול טוב דיור של המצאי פיתוח אז*ר של הכלכלית צמיחתו המשך להבטחת

הערים, שבשולי באזורים הכלכלית והצמיחה האוכלוםיה גידול את לעודד עשוי
יתר מרוחקות לרוב הן הפיתוח ערי אך העיר כלכלת על נסמכת תעסוקתם אשר



53

מקוריוז לפתח עליהן בלבד, למגורים לשמש מכדי הערים מן המיידה על

אינה דירות אספקת כן, לא אם עצמאית לצמיחה כבסיס עצמיים תעסוקה

המקום. אוכלוסיית את תגדיל אם גם וספק מנחשלותו, המקום את לחלץ עשויה
רמת את לשפר או הריקות הדירות מספר את להגדיל פשוט עשוי החדש הדיור
צמיחה לקיים מסוגל האזור אם שני, מצד הקיימת, האוכלוסייה של הדיור

צמיחתו. את לעכב צריך לא לדיור מיוחד סיוע היעדר אחרים, בתחומים איתנה
לדיור הביקוש את ולהגדיל הכנסה ליצור צריכה האזור של הכלכלית הצמיחה

פרטית. בניה לעודד כדי מספקת במידה

להבטחת מספקת אינה ואף הכרחית אינה הדירות מלאי שהגדלת העובדה למרות
ככלי המגורים אספקת את להדגיש ממשיכה הממשלה איתנה, כלכלית צמיחה

הציבוריות הדירות מן $40 ,19731967 השנים בין האוכלוסין, לפיזור
(הבר). ב1973 היהודית האוכלוסיה מן #21 רק הכוללות פיתוח, בערי נבנו

השנים לחמש המתוכננות הציבוריות הדירות אלף 200 של ממחציתן יותר
לודאי קרוב ^ י פיתוח. באזורי בעיקר ובדרום, בצפון יבנו הקרובות

וסיבסודם, בתים בניית על הפיתוח אזורי תקציב מרבית את מוציאה הממשלה כי

באסטרטגיה והן הבניה סיבםוד של באסטרטגיה הן משתמשת הממשלה בהווה,
הסובסידיות פיתוח. לאזורי המעבר את לעודד כדי המשכנתאות סיבסוד של

בצורת או מסובסדות, לאצמודות, משכנתאות בצורת ניתנות הפיננסיות
למשכנתאות הזכאים ואחרים חדשים עולים צעירים, זוגות מסובסד. דירה שכר

לרכוש כדי במשכנתא משתמשים הם אם יותר טובים תנאים מקבלים ממשלתיות,

יכולים ממשלתית למשכנתא זכאים שאינם אנשים כן כמו פיתוח בערי דירות
לערי לעוברים לכך, נוסף פיתוח. לערי עוברים הם אם כזו במשכנתא לזכות

חמש לפחות במקום שנשאר מי אשר ריבית, ללא עומדות הלוואות ניתנות פיתוח ו
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מלהחזירן פטור שנים

על הסובסידיות כשלעצמו נבון צעד היא הדיור מיחידת הסובסידיה הפרדת

המשפחה מגורי בהתאמת ואפקטיביות צודקות רוב עלפי הן המימון אמצעי

מתן לעיל, כאמור ברם, הדיור יחידת על סובסידיות מאשר יותר לצרכיה

גודל לגבי ודאות לחוסר גורמת לאצמודות משכנתאות באמצעות הסובסידיה
להסתכם עשויה האוכלוסין, אוז לפזר כדי הנדרשת הסובסידיה הסובסידיה

הסובסידיות איבדו האחרונות בשנים כי מתברר מאוד גדולים בסכומים

שיעור 19751970,ירד בשנים הפיתוח לערי משיכה כמקור מחינן לדיור
הממשלתיות המשכנתאות מסך מ6?16,3 פיתוח לערי הממשלתיות המשכנתאות

כדי לדיור בסובסידיות היה לא כי ברור כן, על יתר ל6?408 לדיורי
הגיעה ,19731969 בשנים המרוחקות" הפיתוח מערי הנהירה את לעצור

לכדי אחרים מפותחים ולאזורים המטרופוליטנים לאזורים נטו ההגירה

הימה הספר שבאזורי הפיתוח שבאזורי שעה בהתאמה, נפש אלף 31 1 אלף 22

* נפש,י אלף 24 של ירידה

אינם הקטנים הדיור תמריצי אך בדיור, נעוץ אינו הבעיה עיקר כי נכון

ציבוריות דירות מחירי על הסובסידיה לעיל, כאמור המצב את משפרים

אף ואולי אחרים במקומות מאשר יותר קטנה היא הפיתוח בערי חדשות

הדירה המיוחדים, המשכנתא ותנאי העומדת ההלוואה בשל אומנם שלילית,
באזורים מאשר יותר זולה היא פיתוח באזורי המשפחה שרוכשת הראשונה

בערים מאשר יותר קטנים הם הפיתוח בערי הצפויים ההון רווחי אך אחרים,

המיוחדות ההטבות כי יתכן לפיכך, מוחלטים במונחים לפחות הגדולות,
ההפסדים את לקזז כדי אפילו מספיקות אינן פיתוח בערי להשתכנות הניתנות

דירה מלרכוש לחשוש עשוי צעיר זוג יותר קטנים הון מרווחי הצפויים
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הגדולים במרכזים הדירות שמחירי ככל עצמו, יכבול שמא פיתוח באזור

אביב בתל נאותה דירה לרכוש הצעיר הזוג של סיכוייו קטנים כן עולים,
ההגבלות של בעטיין במיוחד חמורים הם לניידות המחסומים בירושלים או

בתנאים גם ולו ארוכתמועד, משכנתא עוד להשיג הצעיר הזוג מן המונעות
לעוברים שניתנות המיוחדות הפיננסיות הסובסידיות כתוצאה, לאמסובסדים.

אחרת,, ברירה כל להן שאין משפחות עלידי בעיקר מנוצלות פיתוח לערי

אמצעים. מעוטי רוב פי על יהיו הפיתוח בערי לגור שיבחרו שהזוגות פירושו

ההון רווחי בהנצחת מסייעת הממשלתית השיכון מדיניות הלעג, למרבה

את מאיטות אלו בערים הענפות הבניה תוכניות הפיתוח בערי הנמוכים

גורר בהכרח אינו הדירות בכמות גידול כי ברור המחירים עליית קצב

בשנים מגורים בתי 260 הממשלה בנתה למשל, שאן, בבית באוכלוםיה. גידול
התרחשו דומים תהליכים נפש. ב400 קטנה אוכלוסייתה בזמן ובו ,19731976

(הבר) שמונה וקרית מעלות אופקים, כמו: אחרות, בערים גם

גורם להוות יכולות אינן החדשות היחידות וכמות הפיננסיות הסובסידיות אם

הצער, למרבה מצודדים? הם הבניה וסגנון הדיור איכות שמא רציני, משיכה

הגדולות, בערים הציבוריים לשיכונים דומים הפיתוח באזורי השיכונים
יכולה אינה הסתם, מן כזו, בניה ובאיכותם. בצפיפותם בסגנונם, בגודלם,
בערי כן, על יתר דחיה* גורם מהווה אף היא ואולי משיכה, גורם להוות
אינה כמעט פרטית בניה כי הפרטי, בשוק רכישה של הברירה אין הפיתוח

הבניה של חדגוניותה את המראים תצלומים מופיעים העבודה בסוף קיימת.

נגד במחאה הפיתוח ערי עול מועצות ראשי כמה יצאו מכבר, לא הפיתוח, בערי
השיכון. משרד של המעוף וחסרת החדגונית הבניה
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נםיונות השיכון" משרד מדיניות של הראיה קוצר היא לקשיים הסיבות אחת

דיור יחידות היא תוצאתן אם מסולף, לחסכון הופכים העלויות את לצמצם

לישראל, ופיתוח שיכון הצפויים, במחירים אותן למכור שקשה מושכות, לא

הדירות מחיר על חמורות להגבלות כפוף השיכון, פ8זרד של הבניה חברת

יש בעלות קטנה הוספת עלידי כי יודעת החברה אם אף לפיכך, וגודלן"
זאת לעשות ממנה נבצר מחיריהן, את ולהעלות הדירות את לשפר ביכולתה

יותר. גבוהים מחירים לדרוש רשאית שאינה משום

ניצול על המוטלות ההגבלות היא מכולן, המפוקפקת אולי שהיא המדיניות,
הבנינים מרבית והשיכון, הקרקע מדיניות בגלל הפיתוח. בעיירות הקרקע

אנשים לראות הוא מוזר חזיון יותר. או קומות ארבע בני הם המוקמים

היה זאת, במקום בקרקע עשיר באזור מאוד עד צפופים בשיכונים מתגוררים

למשוך כדי בהם שיהיה דומשפחתיים, בתים או נמוכים בתים לבנות אפשר

את הפיתוח מערי שוללת השיכון משרד של זו מדיניות עירוניות משפחות

שלהן, ביותר החשוב הטבעי היתרון

מושכת והבלתי הצפופה לבניה הגורמים אחד היא הממשלתית הקרקע מדיניות
הבא הפרק יעסוק זו ובמדיניות הפיתוח ערי של
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הקרקע הגבלות ה. פרק

ואופי מחיריה איכותה, בישראל, הבניה קצב על רבה השפעה הקרקע למדיניות
לחרוג לממשלה מאפשרת המדינה, מקרקעות מ$90 בלמעלה שליטתה השכונות,
הנחיות מניסוח לבד בקרקעות השימוש ויסות של המסורתי תפקידה מגבולות

השימוש ואח הפיתוח קצב את גם הממשלה קובעת האזורים, חלוקת לגבי כלליות
העומדות הציבוריות הקרקעות כל כמעט שבבעלותה הקרקע חלקות בכל המדויק

משרדי עלידי מוגדרות שהן כפי ציבוריות", ל"מטרות הולכות לחכירה

היקף ישראל מקרקעי מנהל של הכללית הקרקע מדיניות ועלידי הממשלה

על כפה חופשית, חברה לגבי במיוחד גבוה שהוא בקרקעות, הממשלתית השליטה

למרבה השוק. עלידי נעשה שכרגיל קרקעות הקצאת של תפקיד למלא הממשלה

להגברת הביאה הקרקעות בשוק הממשלה שליטת להלן, שנראה כפי הצער,

כלכלי ולבזבוז המידה, על יתר צפופה לבניה הדירות, במחירי האינפלציה
ניכר.

הכלים לעומת זאת ובהשלכותיה, הקרקעות מדיניות של בתוכנה עוסק זה פרק

לעיצוב האחראים ממשלתיים גופים כמה ישנם זו מדיניות לביצוע המשמשים

משרד הפנים, משרד ישראל, מקרקעי מנהל הקבינט, הקרקעות: מדיניות
מחוזיות ממלכתיות, תכנון וועדות השיכון, ומשרד האוצר משרד החקלאות,
הגופים מן אחד כל של העצמאי תפקידם על לעמוד בכוונתנו אין ומקומיות

מדיניות. לשינוי המוסדיים מחםומיהם את לבחון או הללו

למגורים הקרקע והיצע דירות מחירי .1

השכונות, צפיפות לבין הדירות מחירי בין הדוק קשר ישנו כי הדבר טבעי
הבתים מחירי זולה, בקרקע המשופעים במקומות הקרקע ומחירי הבניה עלות
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מרווחות כלל בדרך יהיו והשכונות התשומות, שיאפשרו ככל נמוכים יהיו
ובניה קטנות דירות גבוהים, למהירים תביא ומעטה יקרה קרקע למדי
הקרקע היצע על ההגבלות האם היא נעסוק בה הראשונה הסוגיה צפופה

הדיור בענף האינפלציה להאצת תרמו

כמה על עמדנו ב, בפרק ובביקוש בהיצע תלויים הדירות מחירי כי מובן
להסביר יכולות בביקוש עליות אך לדירות הביקוש להאצת הגורמים גורמים

אחרת, בתשומות התייקרות גם ישנה אם רק הארוך בטווח מחירים עליות

הבניה איכות את משפרת ו/או ההיצע את מגדילה אלא אינה בביקוש העלייה

היחה זו עליה אך הבניה, בהוצאות עליה אומנם ה'יתה 19741960 בשנים

הריאליות הבניה הוצאות הדירות במחירי התלולה העליה מן בהרבה קטנה

ההתייקרות כי יתכן לא ב$158 עלו הדירות מחירי ואילו בלבד ב6?28 עלו
לשםור כדי דיו תחרותי הוא הבניה שענף כיוון ברויחיס, מגידול נובעת

במחירי התייקרות היא שנשארת היחידה האפשרות נמוך0 רווחים מתח על

הקרקע

עלו הקרקע מחירי כי ברור קרקעות, למחירי נפרד מדד בישראל אין כי אף

הדירות מחירי את הקובעים המרכיבים הדירות" ממחירי אף יותר מהיר בקצב

הוצאות והרווחים המימון הוצאות הבניה, הוצאות הקרקע9 הוצאות הם

ואילו הדירות, מח'ירי לעליית שווה בקצב היותר לכל עלו והרווחים המימון
היו הקרקע הוצאות לפיכך, בהרבה איטי בקצב עלו הבניה הוצאות מחירי

הקטנה העליה את לקזז כדי הדירות, ממחירי יותר מהיר בקצב לעלות צריכות
הריאליים הקרקע מחירי כי ישראל מקרקעי מנהל אמד זו בדרך הבניה בהוצאות

19741960 בתקופה מ£?288 יותר של בשיעור עלו
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אומרת אינה הדירות ממחירי יותר מהיר בקצב עלו הקרקע שמחירי העובדה

והן הגורם הן להיות יכלו הקרקע במחירי עליות הסיבתיות. לגבי דבר

נותנת הדעת משוכלל, פרטי בשוק הדירות. במחירי ההתייקרות של התוצאה

תהליך חדתקופתי במצב בביקוש, מעליות ינבעו הקרקע במחירי עליות כי

הקרקעות בעלי אפס, הן הקרקע של היצור שהוצאות כיוון ברור. הוא זה
קרקעותיהם, כל של למכירה העמדה עלידי למקסימום רווחיהם את יגדילו

מבעלי חלק רבתקופתי, במצב חיובי שיהיה ובלבד להם, שיוצע מחיר בכל

לרווחים ציפיה מתוך הנוכחית, בתקופה בקרקעותיו להחזיק ימשיך הקרקעות

המוצעת הקרקע כמות אם אף יותר מאוחרות בתקופות הצורך די גדולים
תלוי יהיה הקרקע מחיר הארוך שבטווח הרי לתקופה, מתקופה משתנה למכירה

לקרקע בביקוש

והגידול העירונית הצמיחה הניתוח את מסבכים ומיקום נגישות של גורמים
העירונית הקרקע מחירי את מעלים מגננו, הנובע עירונית לקרקע בביקוש

ביותר הנגישים במקומות הצפיפות את מגדילות מצידן, אלו, עליות הקיימת
מחוץ היו לכן שקודם קרקעות של הנגישות את להגדיל כדאי נעשה עת, באותה

שהקרקעות משום נמוך, הוא הנגישות שיפור של המחיר אם העיר^ לתחום

של ההיצע הגדלת נמוך, ערך בעל בשימוש הם העירוניים לאזורים הסמוכות
שוק של במערך עירוניות, קרקעות של ההתייקרות את תמתן נגישות קרקעות

היצע סך של הערך לעליית העיקרי הגורם עודנו לקרקע הביקוש חופשי,
הקרקע

ציבוריות קרקעות למכור רצון חוסר או ממשלתיות תקנות כי נניח כעת

זה, במקרה הפרטי הקרקעות לשוק חדשות קרקעות של ההזרמה את מגבילים
הגבוהה ובהתייקרות הנגישה, הקרקע היצע על הממשלתית בהגבלה לראות יש
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הדירות במחירי האינפלציה את המאיץ גורם מפנה, הנובעת הקרקע במחירי

או גורם הם הגבוהים הקרקע מחירי האם לאשורו? בישראל המצב ומהו

של 1973/74 וחשבון בדין דירות? במחירי המהירה האינפלציה של תוצאה

אינה הקרקעות במחירי החדה ההתייקרות כי נמסר ישראל, מקרקעי מנהל

מסביר וחשבון הדין אין העירונית. הצמיחה תהליך של רגילה תוצאה אלא

ואין אחרות בארצות מאשר בהרבה גדולה היא בישראל המחירים עליית מדוע

על ההגבלה מן שנבעה דירות, במחירי האינפלציה על ההשפעה את בוחן הוא
עצמו. ישראל מקרקעי מנהל שהטיל הקרקע היצע

של ידה לאל היה כי נראה ממשלתית, בבעלות אדמות של הגדולה הכמות לאור
די מכרה אילו הארוך, לטווח דירות במחירי ההתייקרות את להאיט הממשלה

הקרקעות שחרור כי יתכן הקרקע במחירי החדה העליה את למנוע כדי קרקע

בתוכנית ישראל, מקרקעי מנהל של במדיניות כלשהם שינויים מחייב היה
לביצוע, קשים הם אלו מדיניות שינויי אם אף הלאומי, ובתכנון המתאר,

המהירה לאינפלציה חלקית מאחריות המדיניות מעצבי את פוטרים הקשיים אין
הדירות, במחירי

עלידי למגורים לבניה ^שהוחכרו קרקעות ועל בניה 1:תחלות על נתונים
בקרקע, השימוש על הממשלה שמטילה ההגבלות את ישראל^ממחישים מקרקעי מנהל

,19741966 בשנים למגורים, לבניה ששימשה הקרקע סך מתוך כי מראה 7 לוח
המקובלת בהנחה נעשה (החישוב ישראל מקרקעי מנהל ידי על הוחכרו 7>/0 רק

כמות כן, על יתר (10 על עולה אינו לדונם הממוצע הדירות מספר כי
מכמות נפלה מגורים לבניית ישראל מקרקעי מנהל עלידי שסופקה הקרקע

הקרקע כמות מסך מאוד רבה במידה ונפלה תקופה, באותה המנהל שרכש הקרקע
(12) והופקעה שנרכשה
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ישראל מקרקעי מנהל ידי על שהוחכרה מגורים לבניית קרקע :7 לוח
19741966 בשנים מגורים לבניית שנוצלה הקרקע. מכלל כחלק

ממ"י ע"י מוחכרת קרקע ע"י שהוחכרה קרקע התחלות סה"כ
הקרקע מכלל כאחוז לבניית ממ"י (יחידות) הבניה

מגורים לבניית (בדונם) מגורים
יחידות 10 של (בהנוזה

לדונם) דיור

9.3 210 22,500 1966

5.3 101 18,980 1967

3.2 78 24,260 1968

2.7 100 36,940 1969

6.4 300 46,530 1970

7,3 380 51,600 1971

50 327 66,070 1972

21.3 1,184 55,470 1973

367 1,992 54,210 1974

ס"ה
71 2,680 376,560 19661974

1975 לישראל סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקורות:
ישראל. מקרקעי מנהל של פעילות ודוחו"ת
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העירונית הקרקע להגבלת הנימוקים של חולשתם .2

את ממתנות שהיו נוספות, קרקעות לספק הממשלה של ידה לאל היה האם

דו"ח את לצטט הממשלה יכולה להגנתה ודירות? קרקעות במחירי האינפלציה
היתה ,1973 בינואר כי מציין הדו"ח 1973/74 לשנת ישראל מקרקעי מנהל

מגורים לבניית המוקצית ישראל, מקרקעי מנהל שבידי העירונית הקרקע כמות

החזויים הדיור לצורכי מספקת בדיוק ,1981 לשנת עד ציבורי ושיכון
באזור רק ועודפת תלאביב, באזור מספקת בלתי הצפון, ובאזור בירושלים

אינה הציבורית הקרקע כמות כי לטעון איפוא, אפשר, לכאורה, הדרום.
אך הפרטי השוק לצורכי שכן כל ולא ציבורית, בניה לצורכי אף מספקת

תלויה העירונית הקרקע כמות ראשית, בחינות,, משתי מאוד נוקשה זו טענה
גידול כלכלית, מבחינה ביותר המפותחות במדינות הממשלה בהחלטות

כלשהו לגידול טבעי באופן מביאים התחבורה ושיפור ובהכנםה באוכלוסיה
הינה העירוני הדיור לשוק הקרקעות איהכנםת הנגישה. הקרקע בהיצע

עצמה. הממשלה שמטילה הגבלה

ללא הינה האינפלציה, צמצום לשם קרקעות של מספיק היצע הבטחת שנית,
זה אין להלן, שיוסברו ואחרות אלו מסיבות חשובה0 ציבורית מטרה ספק

השיכון מקודד של תוכניות לצורכי הקרקעות רוב את להגביל רצוי

יש למגורים, הפוטנציאלית הקרקע כמות על יותר כללי מושג לקבל כדי
נניח הגדלה העירונית האוכלוסייה את לשכן כדי דרושה קרקע כמה לבחון

ברובה תגור אשר נפש, מיליון חמישה של עירונית אוכלוסיה תהיה בעתיד כי
ושני בית למשק נפשות 401 של בהנחה לנגב. צפונה קמ"ר אלף 10 של בשטח

מחקר דונם אלף 610 תהיה למגורים שתידרש הקרקע כמות לדונם, בית משקי

הקרקע מסך $40 עד $35 המגורים שטחי מהווים רוב פי על כי אמד האו"ם של
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שירותים ירוקים, שטחים כבישים, כולל המטריח, לכל הדרושה העירונית
לאוכלוסיה הדרושה הקרקע כמות זה, אומדן לפי ומסחר. תעשיה ציבוריים,
כ$15 או דונם, מיליון 174152 היא נפשות מיליון חמישה בת עירונית

לצמצם אפשר לנגב. מחוץ הירוק) הקו גבולות (לפי המדינה שטח מכלל $17 עד

גבוהה תהיה הצפיפות הגדולות בערים כי נניח אם הדרושה הקרקע אומדן את

לדונם. בית משקי משני יותר

מ250 למעלה עם בערים ם"ר 200 הוא לנפש הקרקע שימוש סך למשל, בארה"ב,

האומדן תושבים אלף 10050 עם בערים לנפש מ"ר 320 לעומת תושבים, אלף

והנחנו היות מאוד, נדיב הוא בישראל הדרושות העירוניות הקרקעות של שלנו
מ"ר 350 הוא לנפש הנדרש שהשטח

דיור צפיפות של בהנחה אפילו עירוניים, לצרכים מספקת קרקע קיימת אם

קרקעות פיתוח על חמורות כה הגבלות להטיל הממשלה צריכה מדוע נמוכה,
על חקלאיות אדמות על לשמור הרצון היא אחת סיבה והרחבתן? עירוניות

וחקלאים עירונים לצרכים קרקע של מספקת כמות יש כי נראה כללארצי, בסיס

מיליון 4.27 ועוד עירוניים לצרכים הדרושים הדונם מיליון 1.8 כאחד.
השטח מן $60 לכדי יחדיו מסתכמים ב1973/74, לחקלאות ששימשו הדונם
בתפוצת אלא שטחיים, של הכוללת בכמות נעוצה אינה הבעיה לנגב שמצפון

המבוקשת והקרקע עיור לצורכי ביותר המבוקשת הקרקע הטובות. הקרקעות

סלעית, לא קרקע ישר, שטח  כמו גורמים רבה במידה חופפות לחקלאות
באזור האדמות כאחד מגורים ולבניית לחקלאות רצויים הם  טוב ניקוז
בין' לתחרות ואשר לחקלאות. והן דיור לצורכי רב,הן ערך בעלות הן החוף

שאין היא ישראל מקרקעי מנהל של עמדתו ועירוניים, חקלאים שימושים
עירוניים צרכים עבור חקלאי לעיבוד הראויה אדמה שעל אף על לוותר
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יוצרת חקלאיות קרקעות על להגנה ישראל מקרקעי מנהל של מחוייבותו
מלבד החקלאיות, התשומות כל את מעריכים אם חמורים כלכליים עיוותים
מכל המופק המוסף ,הערך מסובסדים במחירים ולא ריאליים, הקרקע,במחירים

הסיבה לשנה ל"י 200 של גודל בסדר הוא חקלאית אדמה של נוסף שולי דונם
המוגבלת המים במכסת נעוצה החקלאית הקרקע של הנמוך השולי לערך העיקרית
שיוכלו מים של כמויות תשחרר עירוניים לצרכים חקלאית אדמה דונם העברת

הקרקע מצמצום נטו ההפסד לפיכך אחרים במקומות החקלאות ליעול לשמש

אלו, אדמות על לוותר תמריץ כל אין לחקלאים אך נמוך0 יהיה החקלאית

ומסתכמים אפסיים, הם לישראל מקרקעי למנהל משלמים שהם החכירה שדמי כיוון
לשנה^13^ ל"י 204 בכדי

ביותר הגבוה השוק מחיר בעל לשימוש קרקע העברת כל מקובלת טענה ישנה
חקלאי בשימוש האדמה שמירת כי נאמר לכלכלה ממשי רווח כל גוררת אינה
לשמש שיכלו כספים סופגים הגבוהים הקרקע ומחירי היצוא, את מגדילה
מרכיב נכון, אל מוטעות,, הטענות שתי מיובאות סחורות עבור לתשלום

כיוון אך לגדול0 ממשיך והוא 1974 בשנת היצוא מסך 10"$5 היווה החקלאות

תקטן הריאלית שהתפוקה הרי מאוד, נמוך הוא שולי דונם מכל המוסף שהערך

לשימוש חקלאי משימוש הקרקעות מן חלק העברת עלידי בלבד זעומה במידה
אחר

רווחים להביא יכולה לעיור מחקלאות קרקעות שהעברת העובדה את להמחיש כדי
לחקלאות המשמש דונם כל שבו מסובסד לא כלכלי משק לדוגמא ניקח כלכליים,
לשם ל"י אלף 100 שוויו למגורים המשמש דונם וכל ל"י, 5000 בשוק שוויו

שירותי את והן החקלאית התפוקה את הן ירכוש חוץ שגורם תחילה נניח פשטות,
מגדילהאת היתה הקרקע הגבלות של הסרתן כי ברור הקרקע מדונם המופקים הדיור
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הזר שהגורם כיוון התשלומים, מאזן את ומשפרח הריאלית הלאומית התפוקה

לתפוקה מאשר הקרקע מן המופקים הדיור לשירותי יותר רב ערך מייחס
מייחס הישראלי ישראלי. הוא הקרקע רוכש אם גם נכון זה דבר החקלאית.

בדרכים להתבטא יכולה זו תועלת זו בקרקע הטמון הנגיש המחיה למרחב ערך

הזדמנויות יש בהם לאזורים מעבר נסיעה, הוצאות הפחתת כגון: שונות,
מטרה אפילו המשפחה. של המחיה מרחב הרחבת או יותר, יצרניות לעבודות
המחיה מרחב שהרחבת כיוון התשלומים, מאזן את לשפר עשויה זו אחרונה

מיובאים. שחלקם אחרים, צריכה פריטי חשבון על לבוא עשויה

ליצוא, לשמש שיוכלו כספים סופגים הגבוהים הקרקע מחירי כי הטענה
מחירי האמרת ובעקבותיה הקרקעות מחירי האמרת אומנם היא. גם מוטעית

צריכה פריטי ויותר יותר על לוותר הדירות רוכשי את מאלצות הדירות,
הדירה, מוכר של רווחיו הם הדירה רוכש של הפסדיו אך דירה, לרכוש כדי
מוכרת הממשלה אם רק קטן. אינו יבוא מוצרי לרכישת בשוק המצוי ההון סך

של לטענה תוקף יש אז רק הגרעונות, להפחתת בתקבולים ומשתמשת קרקעות

קרקעות של המכירה את להגדיל הראוי מן זה, הגיון לפי אך כספים. ספיגת
אותה. לצמצם ולא ממשלתיות,

כלכליים מחירים מטילה הקרקעות הגבלת מדיניות של לאינפלציה התרומה

המחירים הקרקעות. של יעיל הבלתי בניצול הכרוכים למחירים מעבר נוספים
כאן. עליהם לעמוד צורך ואין היטב ידועים האינפלציה שמטילה הרבים

העיוותים של מתמיד להמשך גורמת הממשלתית הקרקעות מדיניות של קשיחותה

בשנת הטכניון, מן יעלון, עמנואל לדברי להחרפתם. אף ואולי הכלכליים
חמישימ היום מפיקים מאשר יותר להפיק אדמה דונם שלושה יוכלו ,2000
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הטכנולוגיות להתפתחויות הודות היום כבר .( Fnedier ) חקלאית אדמה דונם
ויותר יותר לרווחית בנגב החקלאות נעשית ההשקיה, ושיטות החממות בתחום

הטבעי המשאב וניצול ואדמה, מים בעיקר הנחוצות, התשומות העברת על_ידי
ולשגשג לעלות כאן החקלאות יכולה השמש, דהיינו בנגב, הטמון יקרהערך

בקרקע חסכון עלידי הכלכלית היעילות את להגדיל ניתן אם אף ברם,

עירוני), לשימוש הקרקעות (והעברת הנוכחי ממקומם חקלאים והעתקת

כזו אפשרות כל מסכלת הנוכחית המדיניות

של הקיימת הבעלות צורת בקרקעות, בשימוש הגמישות את להגדיל במקום

מחזקה נהנים והמושבים הקיבוצים יתר לקשיחות גורמת חקלאיות קרקעות

אלא נותנת אינה האדמה אם גם אפסיים חכירה דמי תמורת אדמותיהם, על

מהחזקתה מאומה מפסידים והמושבים הקיבוצים אין שולית, חקלאית תפוקה
או אותה למכור רשאים הם אין בבעלותם, אינה זו שאדמה כיוון זה, עם

לקיבוצים שיש כיוון שני, מצד עירוני פיתוח לצורכי אותה להחכיר
מרשותם אדמות להוציא יכולה הממשלה אין אלו, אדמות על חזקה ולמושבים

פרטיות אדמות הפקעת מאשר יותר אף מסובך היה כזה צעד מיוחד' פיצוי ללא

לערים הסמוכות חקלאיות אדמות על לשמור ברצון נעוץ ביותר הגדול העיוות
הנובע ההפסד זאת בכל גבוה, הוא הקרקע של החקלאי הערך אם אף הגדולות^

"( Peterson and Yampolsky) מאד כבד הוא עירוניים, שימושים לעומת זה? משימוש

היצע ואת מיקומם את מנצלים אלה באזורים המושבים מסוימים, במקרים

החקלאות לעיתים מפולפלים במחירים חכירה זכויות מכירת לשם הקרקעות

ציבורית קרקע להפוך המושב, של זו זכות המושב. בכלכלת שולי לענף הופכת
חקלאי כישוב הקודם מעמדו בשל לו באה מרווחים, מגורים לשטחי חקלאית
צודקת, אינה היא אך כלכלית מבחינה יעילה היא הקרקע של זו המרה אומנם
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הממשלתיות. הקרקע תקנות את לעקוף רשאיות נבחרות קבוצות שרק כירון

,, רחל רמת הקיבוץ ביותר. ברורה בצורה אלה עיוותים ממחיש ירושלים אזור
עירונית אדמה של דונם כ1300 תופס בספק, מוטלת החקלאית שתפוקתו

בעתיד, יועברו אם וספק עירוני לשימוש הועברו לא אלו שאדמות העובדה
משווע כה בזבוז לפחות. ל"י מיליון 400 של כלכלי הפסד בחובה טומנת
עם מגורים, לשכונת הופך לירושלים מאוד הסמוך מושב בשערוריה. גובל
יותר רחוקים קצת אחרים, מושבים ל"י3 למיליון קרוב של בשווי בתים

אלה, במקרים קטנים רווחים ומפיקים בחקלאות לעסוק ממשיכים מירושלים,
הגדולה הרווחיות למרות הקרקע מהגבלות נהנים אינם המושב חברי אף

להסתפק נאלצים המושב חברי למגורים, נוצלו ו 7 אלו באדמות הטמונה
והממשלה היהודית הסוכנות של ניכרות השקעות לאחר זאת נמוכה, בהכנסה

(רון).

שהן כיוון ירושלים, באזור הקרקע הגבלות את יתרה בחומרה לראות יש

מסייעות כך ידי ועל במיוחד גבוהות לרמות הקרקע מחירי את מעלות

מחבלת, הקרקע מדיניות במדינה ביותר ליקר בירושלים הדיור בהפיכת

למעבר שליל* תמריץ יצירת עלידי האוכלוסין, פיזור במדיניות איפוא,
ליזמים מחכירה שאינה בכך יקרה, הזדמנות מחמיצה הממשלה לירושלים
מגורים. בניית לצורך ירושלים שסביב ההרריים האזורים את פרטיים

הוזלת עלידי העיר, של המשיכה כוח את להגביר יוכלו כאלו התפתחויות
זו מדיניות תצליח אם ירושלים, של בשכונותיה הצפיפות והקטנת הדיור

ולהוזיל קרקעות על הלחץ את להפחית עשויה היא לירושלים, אנשים במשיכת

מנהל יזם לאחרונה, אביב. תל של המטרופוליטני באזור הדירות מחירי את

הוא זה צעד אומנם ציון0 במבשרת זה מסוג פרוייקט עצמו ישראל מקרקעי



68

מתקדם הממשלתיים, הפרוייקטים ככל זה, פרוייקט אך הנכון, בכיוון צעד

במשאבים. המחסור בגלל בעצלתיים,

חקלאית, קרקע על לשמור הרצון מן רק לא נובעות הקרקע החכרת על ההגבלות
ציבוריים שיכונים לפיתוח גדולות חלקות שמירת של כללית ממדיניות גם אלא

אזורי של ההחכרה קצב כי פירושה ראשית, חסרונות. כמה זו להגבלה בלבד.
הקרקעות שוק במצב דוקא ולאו השיכון, משרד בתקציב תלוי ופיתוחם מגורים

האינפלציה. לבלימת כמכשיר בקרקעות להשתמש האפשרות את מסכל זה דבר

ומגבירה ממשלתיים ליקויים בהסתרת עוזרת זו הגבלה לעיל, כמצוין שנית,
עולה מתשואה ליהנות פרטיים מיזמים שנבצר היות הבתים, של האחידות את

ובעיצוב בבניה לגודל

נוטלים הסובסידיות במדיניות לאחרונה שהונהגו שינויים האירוניה, למרבה

בלבד0 ציבורית בניה עבור ציבוריות קרקעות לשמירת ההצדקה עיקר את

המשכנתא, את רק אלא הדיור יחידת את לסבסד שלא השיכון משרד החלטות לאור
אין שוב ציבורית, או פרטית דירה בין לבחור הזכאיות לקבוצות ולהתיר
שתיהן הפרסית הבניה מאשר יותר ציבורית מטרה בגדר הציבורית הבניה

איכות אם למעשה, לזכאים דיור אספקת של הציבורית המטרה את משרתות

בכללותו, הדירות בשוק תלויה לרכוש, הזכאיות המשפחות שיכולות הדיור,

ראויה לסיוע, זכאים שאינם אנשים עלידי פרטית,שנבנתה בניה שכל הרי
צריכה איננה הקרקעות על הבעלות שאלת ציבורית. מטרה למשרתת להיחשב

מנהל שהרי פרטיים לקבלנים ציבוריות קרקעות מכירת בפני מחסום להוות
הרוכשים פרטיים לאנשים חלקות בעקיפין מחכיר הכי בלאו ישראל מקרקעי

הסדר יורחב לא ומדוע פרטיות; דירות לרוכשי גם ולפעמים ציבורית דירה
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פיתוח לתוכניות גדולות חלקות שמירת של המדיניות כי נראה לבסוף, זה?

מנהל אם אף הדיור. יחידת של הסיבסוד המשך פירושה השיכון, משרד של

עצם חיצוני, שמאי עלידי שנקבע מחיר השיכון ממשרד דורש ישראל מקרקעי

הערך של לתתאומדן להביא עשוי פרטיים קבלנים בפני הקרקעות חסימת

הקרקע, של האמיתי

ההגנה הוא הקרקעות מכירת הגבלת של למדיניות שניתן ואחרון נוסף צידוק

קרקעות על מגנה הממשלה בעוד זו. טענה להפריך קל הסביבה. איכות על

צפופות בשכונות לגור העירונית האוכלוםיה מן $90 מאלצת היא חקלאיות,
היא שהשכונה כיוון גבוה, מחיר זהו ירודים. סביבתיים תנאים בעלות

לחסוך אפשר היה אשר מחיר זהו כן, על יתר המשפחה של היומיומית סביבתה

ישובים כמה הותרו לו לדוגמא, הכפריות. הסביבות את לסכן מבלי אותו
מספיק מכך המופק הרווח היה פרטיים, בניה לקבלני לחכירה חקלאיים

כמות על החמורות ההגבלות העיר רחבי בכל חדשים ציבוריים גנים לבניית
חזותי לזיהום תורמות הפרטי למגזר החכירה היקף ועל המוחכרות הקרקעות

סביבותיהן. את לשפר במקום ישראל, ערי של
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הערות

מהבר לקוחים זו בפיסקה הנתונים (1)

דירות אלף מ60 למעלה כי טען מן, יצחק מר דאז, ההכנסה מס נציב (2)

מדווח אינו הללו הדירות מן חלק וכי הארץ ברחבי ריקות עומדות
,Jerusalem Post, November 1975 ב: התפרסמו אלה דברים מס. בהצהרות

והירחון 1975 לישראל, סטטיסטי שנתון מתוך לקוחים הנתונים (3)

(1976 (פברואר, לישראל הסטטיסטי

הטיה ישנה הדירות בעלי של מהצהרות הלקוחים בנתונים כי להניח סביר (4)

יחידות כל את כוללים הם שני מצד אך תתדיווח, של יותר גדולה
כן גם כוללים העסקות נתוני בעלים שהחליפו אלו את רק ולא הדיור
איהכללתן עלידי מקוזזת זו הטיה אך תתדיווח, של כלשהי הטיה

המחיר מן נמוכים שמחיריהן חדשות, ציבוריות דירות של מכירות של

עלידי מקוזז דירות במחירי תתהדיווח אם כן, על יתר הממוצע.

שהיצגנו הדירות למחירי ההכנסה יחסי אז כי הכנסות, של תחדיווח
 למדי יקים מדו ו יהי

לשינויים רגישים אינם והם מירבי שיעור על עומדים כבר המיסים אם (5)

לשינויים יגרמו המשכנתאות על בסובםידיה שינויים בהוצאות, פעוטים
ה"צרכנים" אלא המס" "משלמי לא בנטל ישאו זה, במקרה באינפלציה.

יותר רבה במידה ההון לרווח מודע המשכנתא בעל מקרה, בכל אולם

שלהם להפסד מודעים הסובסידיה בעול הנושאים מאשר
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ובעליםדיירים בתים בעלי בפני העומדות האלטרנטיבות את נבחן הבה (6)

אם: הדירה, של החזקה או מכירה לגבי אדישים יהיו הבתים בעלי

r(l  r) * (eu)(l t) = i(l  t) (1)
הדיור יחידת על הדירה שכר  r כאשר

היחידה מחיר  P

באחוזים ההון רווח תוחלת  e

הסיכון מחיר  u

סיכון ללא חוב אגרות על הריבית שער  i

המס. שיעור  t

הוא: הבית בעל של המשקל שיווי תנאי מצטמצמים, שהמיסים כיוון
p. r י .א jr_ +eu= i*i(e~ u) P:

שמאל (צד הדירה מהחזקת התשואה כאשר אדישים יהיו בעליםדיירים
ימין): (צד הדירה ממכירת לתשואה שווה תהיה במשוואה)

eu = i(lt) £mul (2)
P

ותיווך העברה הוצאות  m כאשר

בעתיד הדירה שכר עליית של הסיכון  u1

הוא* אדיש נעשה בעלהדירההדייר בו המחיר
P = £

i(lt)(eu)m u
הם: המאמר בגוף המובעים הרעיונות

הקטן; ההשכרה שוק בגלל בעיקר בישראל, במיוחד גבוהים 0,7 u11 m (1)

; p לבין p בין יותר גדול הפרש גורר זה דבר (2)
o 1

לרכוש שיכולות אלה (מקרב השוברות המשפחות ומיעוט הגדול wnnnn (3)

לידי להביא עשויים מסובסדת), בשכירות שגרים אלה את ולהוציא
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פינתי. בפתרון יבחרו רבות שמשפחות כך

לפיכך,
תביא לא , e j בעליה מלווה היא אם אף במחירים, y.% של עליה (4)

ואילו בישראל; בעליםדיירים בקרב רבות למכירות
היתה יותר, נמוכים uJ7 m ו יותר גדול ההשכרה שוק בו במקום (5)

יותר, רבות למכירות גורמת x התייקרות אותה

הראתה בבריטניה, השיכון על , Economistt ב שהופיעה קצרה, סקירה (7)

דירות במחירי שינויים על גדולה השפעה השפיעו נוחים משכנתא שתנאי

מחירים לעליית הגורם דבר הביקוש, את מאיצות נוחות משכנתאות

אשר חוזים, שני לכתוב היא והגודל המחיר הגבלות לעקיפת אחרת שיטה (8)

שמעבר ה"תוםפות" את כולל והאחר הממשלתיות, לתקנות מתאים מהם אחד

המותרות, לרמות

או היסטוריות בעלויות להשתמש האם השאלה היא בתמחיר שכיחה בעיה (9)

בין ההפרש את ולראות ההיסטוריות בעלויות להשתמש בחרנו נוכחיות.
מימון) הוצאות (כולל ההיסטוריות העלויות לבין המכירה בזמן המחירים

כרווח.

State of Israel, Ministries of Treasury and Housing, Background ראה: (10)

Paper.

למחירים סטטיסטי ירחון הלמ"ס: מפרסומי לקוחים זו בפיםקה הנתונים (1 1 )

(סדרת 196971 בישראל, יהודים של פנימית הגירה ,(1976 (ינואר
נתונים 1973/74 בישראל מקומיות רשויות ,(449 מס. מיוחדים פרסומים

,(488 מס מיוחדים פרסומים (סדרת פיסיים
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מנכ"ל של ומהודעה שנתיים פעילות דוחו"ת ישראל, מקרקעי מנהל (12)

דונם 73,700 הופקעו 19751960 בשנים כי זורע, מאיר מר המנהל,
1976 אפריל מעריב, הירוק, הקו גבולות בתוך אדמה

חוקרים עם שיחות מתוך מובאת בחקלאות המוסף הערך על האינפורמציה (13)

העברית. האוניברסיטה של לחקלאות בפקולטה חקלאית, לכלכלה המחלקה מן

המדינה. מבקר מדו"ח לקוחים חקלאיות אדמות של חכירה על הנתונים
502 ,501 עמ' ,1975
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ביבליוגרפית רשימה

מחירי לעלית הגורמים של כמותית הערכה פינס ודוד אליהו בורוכוב

.1976 לכלכלה, המחלקה תלאביב, אוניברסיטת בישראל, הדירות

ליעול המכון גן, רמת בישראל. בשיכון התמיכות מדיניות חיים. שחר, בן
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1969

.1976 ירושלים: ,26 מס' המדינה, מבקר וחשבון דין

השיכון, משרד .19481973  בישראל והבנייה האוכלוסיה עליזה הבר,
1975 ירושלים:

שירותי של והמחיר הדירות, מחירי השכירות, "שוק פינס, ודוד יורם וייס
187193 עמ' ,(1972 (אוגוסט 75 מס' לכלכלה. רבעון דיור,

,1969/701974/75 לשנים פעולות על וחשבון דין ישראל מקרקעי מנהל
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חקלאיים; באזורים אשר חדשות בערים מגורים צפיפות

למגורים. קשים אקלים תנאי עם מקום תושבים), 12,000) שאן בית למעלה:
באזור אקולוגיות בעיות של כים תושבים), 5,000) עילית יוקנעס למטה:

נפלאים, טבעיים תנאים בעל

הגדולות. כבערים גבוהה הבניה צפיפות אלה, כפריים ישובים בשני
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