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 רדיגמותפשינוי ה
 חברתי-מוסד למחקר כלכלי

 

 הודעה לעיתונות

 
 

שוק הדיור בישראל מתקרב לרוויה. ד"ר נעם גרובר, 
חוקר מוסד שורש, מתריע מהסכנה הגוברת 

 ממפולת מחירים בשוק הדיור.
 

מראה כי שוק  חברתי-למחקר כלכלי חדש של ד"ר נעם גרובר ממוסד שורש מחקר
וגדל  . כיוון שכך, המשכירים צפויים לחוות קושי הולךהדיור בישראל מתקרב לרווייה

למצוא שוכרים, מחירי השכירות והדירות צפויים לרדת, עד כדי חשש למפולת מחירים 
 עיקרי הממצאים של ד"ר גרובר:ולקריסת ענף הבנייה. 

  נמשכות. פעילות עקב הריבית הנמוכה, רכישות המשקיעים בשוק הדיור
בקרב משקי גם השקעה זו בולטת בקרב משקי הבית בעלי ההכנסה הגבוהה ו

הבית המתגוררים בשכירות. למרות ירידה בשיעור המתגוררים בדירה 
בבעלותם, ההשקעה בדירות גרמה לעלייה בשיעור הבעלות על דירה של משקי 

 בית בישראל.

  ,במקביל. הגידול הדמוגרפיבשנים האחרונות היקף הבנייה גבוה מעם זאת ,
הביקוש האצור, כפי שהוא נאמד בשיעור מראה ש המחקר של מוסד שורש

משפחתיים, נמצא במגמת ירידה. משמעות הדבר היא שוק -משקי הבית הרב
 הדיור הולך ונעשה רווי, דבר הצפוי להוביל לירידת מחירים.

 
כת הסכנה למפולת טוען כי מתגברת והולמחקרו, ד"ר גרובר על בסיס הממצאים ב
 .ביא עמה גם משבר בענף הבנייהעלולה להמחירים בשוק הדיור ש

 
 

 ההמלאעבודת המחקר להורדת 
 להורדת ההודעה לעיתונות

 

 
 מוצא חברתי-ד"ר נעם גרובר ממוסד שורש למחקר כלכלילמרות המשך העלייה המהירה במחירי הדירות, 

. לאחר שנים בהן מספר הדירות החדשות שנבנו לרוויהסימנים ברורים כי שוק הדיור בישראל מתקרב 
קצב הבנייה כבר הדביק ועבר את הגידול בביקוש  2013היה נמוך מהגידול במספר המשפחות, החל משנת 

 – חתייםמשפ-כפי שהוא נאמד על ידי שיעור משקי הבית הרב – כיוון שהביקוש האצור לדיורהטבעי. 
כי בתקופה הקרובה יתחילו המשקיעים בדירות להתקשות למצוא  ד"ר גרובר מצפהנמצא ברמה נמוכה, 

עצור את י, בדירותפגוע בכדאיות ההשקעה יזה כשוכרים, וכי הדבר יתבטא בירידה בשכר הדירה. תהליך 
 . ת מחיריםשל יריד התחיל מגמאף יעליות המחירים ו
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 ביחס להכנסתם גבוהיםשוכרים מחזיקים דירות להשקעה בשיעורים 

 משקי בית המחקר של מוסד שורש מוצא ש
קים דירה להשקעה יהמתגוררים בשכירות מחז

בשיעור ניכר יותר ממשקי בית ברמות הכנסה דומות 
פערים אלו מצביעים הן על המתגוררים בבעלות. 

תד" נטייה חזקה מצד משקי בית שוכרים "לנעוץ י
בשוק הבעלות באמצעות רכישת דירה להשקעה, והן 
על סיוע משמעותי במימון לו הם זוכים, כנראה מצד 
משפחתם, המאפשר את הרכישות האלו. סביר גם כי 
במקרים מסויימים סיוע זה מהווה למעשה השקעה 
מוסווית של בני משפחה שכבר יש בבעלותם דירה, 

דיפים תוך ניצול של תנאי המימון והמיסוי הע
 הזמינים לרוכשי דירה ראשונה. 

 
  ,כי התוכניות ד"ר גרובר טוען על רקע זה

הממשלתיות, המיועדות לסייע לרוכשי דירה 
בעבר,  ראשונה, כגון 'מע"מ אפס' ו'מחיר מטרה'

ו'מחיר למשתכן' כיום, משמשות במקרים רבים 
הוא מוסיף: למימון רכישת דירה למטרת השקעה. 

דרגי השלטון המקצועיים תמוהה המוכנות של "
והפוליטיים לוותר על הכנסה של מיליארדי שקלים בשנה לקופת המדינה בכדי לממן פעילות השקעה, 
כאשר ניתן להשקיע כסף זה בפתרון הבעיות המערכתיות הקשות בתהליך אישור הבנייה, ועל ידי כך 

ברור , ד"ר גרובר אומר ש"כןכמו  "להגדיל את היצע הקרקעות המאושרות לבנייה ולהוריד את מחירן.
כי הניסיון הממשלתי לצמצם את רכישות המשקיעים על ידי העלאת מס הרכישה מוגבל מאוד 
ביעילותו, עקב חוסר היכולת של גופי הממשלה לזהות רכישות של דירות להשקעה על ידי או 

  "באמצעות משקי בית הגרים בשכירות.

 קצב הבנייה עבר את הביקוש הדמוגרפי

  העובדה שהמשקיעים בדירות מצאו עד כה
שוכרים בנקל, יחד עם מגמת העלייה 
במחירי השכירות, הפכה את ההשקעה 

המחקר של . עוד יותרבדירות למשתלמת 
קצב  2013החל משנת מוסד שורש מראה כי 

הבנייה )מספר הדירות החדשות( גבוה 
דול בביקוש הטבעי )מספר מהגימשמעותית 

, ד"ר ב זה יימשךהמשפחות(. במידה ומצ
כי יגיע זמן בו המשקיעים  נעם גרובר חושב

ם עקב היצע עודף של יתקשו למצוא שוכרי
 הדירות והשכירות דירות להשכרה, ומחירי

. כיוון שהתשואה על ההשקעה בדירות ירדו
יכול תרד, ואף תהפוך שלילית, תרחיש זה 

 .רכישת הדירות להשקעהביא לעצירת גל לה

 המחקר של ליך זהבכדי לעקוב אחר תה ,
את הביקוש במקביל  מוסד שורש בודק

משקי  ,כלומר – משפחתיים-האצור לדירות, הניתן למדידה בקירוב באמצעות שיעור משקי הבית הרב
של ד"ר גרובר  מחקרו הורים(.הבית בהם מתגוררות שתי משפחות או יותר )לדוגמא זוג נשוי הגר עם ה
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, בהן מחירי 2003-2008כי בשנים  מראה
רידה הדירות היו באופן כללי במגמת י

ריאלית, גם הביקוש האצור היה במגמת 
פחות ופחות זוגות  . במילים אחרות,ירידה

נשואים בחרו לחלוק משק בית עם 
 –משפחות אחרות כשהאלטרנטיבה 

היתה  –במשק בית משלהם  ותהתגורר
משקי  היה שיעור 2004זולה יחסית. בשנת 

אחוז מכלל  2.5משפחתיים -הבית הרב
כבר ירד שיעור זה  2008משקי הבית; בשנת 

אחוז. עם עליית המחירים בשווקי  1.9-ל
יותר ויותר משפחות  ,הדירות והשכירות

בחרו לחלוק משק בית עם משפחות 
. כםי שמראה מחקר המדיניות של אחרות

ושיעור משקי הבית  מוסד שורש, תופעה זו
אחוז בשנת  2.6-יים עלה למשפחת-הרב

הגבוה ביותר בכל התקופה שיעור , 2011
מעניין ד"ר גרובר מציין ש"הנמדדת. 

לראות כי למרות המשך עליות המחירים, 
המגמה ושיעור  התהפכה 2012-החל מ

לרדת, החל משפחתיים -משקי הבית הרב
  ".2014אחוז בשנת  2.1-עד ל

 לקריסת ענף הבנייהסיכון מתגבר למפולת מחירים בשוק הדיור ו

 נוצרה בקרב הציבור הישראלי האשליה שמדובר במגמה , יתכן ששנים של עליות מחירים 9-לאחר כ
כפי שניתן ללמוד מהניסיון הישראלי ד"ר גרובר: " קבועה ומחירי הדירות כלל אינם יכולים לרדת.
 כןבמספר המשפחות, וגבוה מהגידול  קצב הבנייה "והעולמי, אשליה זו אינה מציאותית כלל ועיקר.

לנוכח רמתו הנמוכה של הביקוש האצור . צפוי להישאר גבוה בשנתיים הקרובותכמות הדירות בבנייה 
שיוביל לירידה הן מה כי עתיד להווצר עודף היצע של דירות במשק הישראלי, ד"ר גרובר חושב לדיור, 

ובעוצמה, עלול להביא למשבר תהליך זה, אם יקרה במהירות  במחירי השכירות והן במחירי הדירות.
 קשה בענף הבנייה ולפגיעה בערך נכסיהם של משקיעים רבים.

  עודף ההיצע בשוק הדיור עשוי לבוא לידי ביטוי בצורה שונה באזורים שונים בארץ. יתכן כי באזורים
 מסויימים יווצר עודף היצע מוקדם יותר, ו/או בהיקף גדול יותר, מאשר באיזורים אחרים. באזורים

, משקיעים יכולים להתמודד עם המחסור בשוכרים לטווח ארוך על ידי הסבת דירות מסוימים
מעורבות ממשלתית, כדוגמת לדעת ד"ר גרובר, שבבעלותם להשכרה לטווח קצר למטרות נופש. 

מגמות עם זאת, הסכמי הגג, עשויה לעוות את מנגנון השוק וליצור היצע רב באזורים מעוטי ביקוש. 
על התחליפיות הרבה בין  המעיד. תופעה זו רות במחוזות השונים בארץ מתואמות מאודמחירי הדי

משמעותי על רמות המחירים באופן ירידות מחירים באזור אחד תשפענה ה על כך שהמחוזות ומצביע
 באזורים סמוכים.

  ,רות ההסתבד"ר נעם גרובר חושב כי למרות שקשה לצפות במדויק את תזמונו והיקפו של תרחיש זה
לו עולה כל עוד קצב הבנייה גבוה מהגידול בביקוש הטבעי )מספר המשפחות(. במקביל, גם הריבית 
משחקת תפקיד חשוב: מגמה ברורה של עליית הריבית תקדים, וסביר להניח גם תחמיר, את קריסת 

דה השוק. לעומת זאת, אם הריבית תישאר יציבה ברמתה הנמוכה, יתכן כי הדבר יעכב ויאט את הירי
במחירי הדירות, ויאפשר לענף הבנייה להתאים עצמו בהדרגה וללא משבר. לאור הסיכון המתגבר, יש 

 לקוות כי הן היזמים והן רוכשי הדירות ישכילו להערך בהתאם ולצמצם את המינוף בהשקעותיהם.
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 קר מדיניותתלוי לח-דוד, הוא מכון עצמאי ובלתי-חברתי, בראשות פרופ' דן בן-מוסד שורש למחקר כלכלי
העורך מחקרים מבוססי עובדות על המשק ועל החברה האזרחית בישראל. מוסד שורש מספק מידע 
למקבלי ההחלטות המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים 

סד מציע חלופות ברורים ונגישים על מקורן, אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המו
 מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.
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