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רקע

:הדיורלנשיגותמדדים 

Brounenלמשל, ”Repayment Affordability”)סך תשלום החזר המשכנתא ביחס להכנסה • et al., 
2006);

;(Haffner and Heylen, 2011, למשל, ”Income Affordability”)סך ההוצאות לדיור ביחס להכנסה •

,  למשל, ”Down-Payment Affordability”)סך ערך החוב על נכס הדיור ביחס למחיר נכס הדיור •

Norris and Shiels, 2007);

(.Quigley and Raphael, 2004, למשל, ”General Affordability”)מחיר נכס הדיור ביחס להכנסה •

מספר חודשי העבודה הנדרשים לרכישת נכס הדיור



להכנסההדיורמחירביןהיחסלמדידתדוגמא

מליון שקל1= מחיר הדירה של משק הבית ,נניח כי

שקל10,000= הכנסה חודשית נטו של משק הבית 

,מכאן ש

חודשי הכנסה100=יחס מחיר להכנסה  =
שקל מליון 1

שקל 10,000



יחס בין מחירי דיור ממוצעים למספר חודשי הכנסה נטו  
2000-2016,לנפש לפי מדינות





מה הבעיה באופן שמודדים את היכולת לרכוש דיור  

?בשיטה המקובלת של יחס המחיר להכנסה

מהו לפיכך יחס המחיר להכנסה  
?  המתוקן של משקי הבית בישראל



.נפשות7: סך הכלילדים5-מבוגרים ו2נניח משק בית מתגורר באשדוד וכולל 

:נניח שמשק הבית

;שקל950,000חדרים שמחירה הוא 3מתגורר בדירה בת •

.שקל10,000ושהכנסתו החודשית נטו היא •

חודשי הכנסה95=יחס מחיר להכנסה 

למקובל במקום מגוריו ולמאפייניו  משק הבית צורך דיור בחסר ביחס , למעשה, אולם

!הדמוגרפיים

אם נאמוד למשק הבית צריכת דיור לפי הממוצע למאפייניו הדמוגרפיים במקום  

:מליון שקל1.3-שמחירה באזור מגוריו כ, חדרים4נניח למשל דירת , מגוריו

חודשי הכנסה130=יחס מחיר להכנסה מתוקן 

=
שקל 950,000

שקל 10,000

=
שקל מליון 1.3

שקל 10,000

:הכנסה-בעיה במדידה המקובלת של יחס מחיר



:דוגמא אחרת

.נפשות2: מבוגרים בלבד           סך הכל2נניח משק בית מתגורר בתל אביב וכולל 

:נניח שמשק הבית

;מליון שקל3.2שמחירה הוא חדרים4מתגורר בדירה בת •

.שקל25,000ושהכנסתו החודשית נטו של משק הבית היא •

חודשי הכנסה128=יחס מחיר להכנסה 

למקובל במקום מגוריו ולמאפייניו  משק הבית צורך דיור ביתר ביחס , הפעם, אולם

!הדמוגרפיים

אם נאמוד למשק הבית צריכת דיור לפי הממוצע למאפייניו הדמוגרפיים במקום  

:מליון שקל2.5-שמחירה באזור מגוריו כ, חדרים3נניח למשל דירת , מגוריו

חודשי הכנסה100=יחס מחיר להכנסה מתוקן 

=
שקל מליון 3.2

שקל 25,000

=
שקל מליון 2.5

שקל 25,000



הפתרון

:המתוקנתהדיור נשיגותנחשב את 

,כלומר

נתאים באופן סטטסיטי לכל משק בית נכס דיור ממוצע בהתאם לארבעה פרמטרים 1.
(:מתוקנתצריכת דיור , להלן)
;מספר בוגרים–

;מספר ילדים–

;(ישוב)מיקום –

.שנה–

.של משק הביתהמתוקן נאמוד באופן סטטיסטי את מחיר נכס הדיור 2.

:של משק הבית על ידיהמתוקנת הדיור נשיגותנחשב את 3.

של משק הביתמתוקן מחיר נכס דיור 
________________________________________________________________

הכנסה נטו של משק הבית



המדגם

(  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)סקר הכנסות והוצאות של משקי בית בישראל •

-ממוצע של כ)משקי בית בישראל235,000-כ, הכלסך . 1998-2015לשנים 

(.משקי בית בשנה12,500

1-למעלה מ, 1998-2015כל עסקאות הנדל״ן למגורים שנערכו בישראל בשנים •
(.רשות המיסים בישראל)מיליון עסקאות



,מדד מחירי הדירות והיחס מחיר להכנסה
1998-2015



שוויון ביכולת רכישת דיור בישראל-אי

לאורך השנים לפי קבוצות אוכלוסייה



יחס צריכת דיור בפועל לצריכת דיור מתוקנת לפי 
2015, הכנסהעשירוני



שוויון-״תרגיל״ אי

:קבוצות2-נחלק את משקי הבית בישראל ל

שלהםמהגודל המתוקן קטןמשקי בית שגודל דירתם בפועל : 'קבוצה א��

דיור בהשוואה לצריכת הדיור הממוצעת ביחס לגודל פחותשצורכים , כלומר)•
;(משק הבית באזור מגוריהם

לעומת

שלהםמהגודל המתוקן גדולמשקי בית שגודל דירתם בפועל : 'קבוצה ב��

דיור בהשוואה לצריכת הדיור הממוצעת ביחס לגודל יותר שצורכים , כלומר)•

(.משק הבית באזור מגוריהם



לפי צריכת דיור  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
1998-2015, ביתר ובחסר

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Above (Traditional) Above (Consumption-adjusted)

Below (Traditional) Below (Consumption-adjusted)



לפי צריכת דיור  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
1998-2015, ביתר ובחסר
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לפי צריכת דיור  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
1998-2015, ביתר ובחסר
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לפי צריכת דיור  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
2015, הערים הגדולות3–ביתר ובחסר 
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לפי צריכת דיור  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
2015, הערים הגדולות3–ביתר ובחסר 



לפי צריכת דיור  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
2015, הערים הגדולות3–ביתר ובחסר 
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לפי בעלים  ( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
2001-2015, ושוכרים



,  לפי לאום( מסורתי ומתוקן)יחס מחיר להכנסה 
1998-2015



הדיור ומאפייני משק הביתנשיגות

:נאמוד את המשוואה הבאה



הדיור  נשיגות
ותכונות משק הבית

שנת לימודים נוספת של  

ראש משק הבית  

מתקשרת עם ירידה של  

במספר חודשי 4.5%

העבודה הנדרשים  

לרכישת רמת דיור  

.מתוקנת



הדיור  נשיגות
ותכונות משק הבית

ראש משק בית ערבי  

מתקשר עם עליה של 

במספר חודשי 27%

העבודה הנדרשים  

לרכישת רמת דיור  

.מתוקנת



הדיור  נשיגות
ותכונות משק הבית

אישה בראש משק הבית  

מתקשרת עם עליה של 

במספר חודשי 6%

העבודה הנדרשים  

לרכישת רמת דיור  

.מתוקנת



הדיור  נשיגות
ותכונות משק הבית

לעומת ראש משק הבית  

יליד ישראל שאביו יליד  

:ישראל

ראש משק בית שאביו  •

יליד אסיה או אפריקה  

מתקשר עם ירידה של  

במספר חודשי 6%

העבודה הנדרשים   

לרכישת רמת דיור  

;מתוקנת
ראש משק בית שאביו  •

יליד אירופה או  

אמריקה מתקשר עם  

18%ירידה של 

במספר חודשי  

העבודה הנדרשים  

לרכישת רמת דיור  

.מתוקנת



הדיור  נשיגות
ותכונות משק הבית

לעומת ראש משק הבית  

יליד ישראל שאביו יליד  

:ישראל

ראש משק יליד ברית  •

המועצות לשעבר  

מתקשר עם עליה של 

במספר חודשי 14%

העבודה הנדרשים   

לרכישת רמת דיור  

.מתוקנת



במחירי הדיור ובהכנסות משקי הביתממוצעתכיצד משפיעה עלייה 

?הדיור בישראלבנשיגותעל אי השוויון 



הדיורבנשיגותאינדיקטורים כלכליים ואי שוויון 

:נאמוד את המשוואה הבאה

where



בנשיגותעליה במחירי הדיור הממוצעים ואי שוויון 
הדיור

הדיור בין שכבות בנשיגותמרחיבה את הפערים עליה במחירי הדיור הממוצעים

.ההכנסה באוכלוסייה

:במחירי הדיור1%עליה של , בפרט

נשיגותמממוצע 0.56%-בכההכנסה התחתון חמישוןאת ( כלפי מטה)מרחיקה •

.הדיור

נשיגותמממוצע 0.65%-בכההכנסה העליון חמישוןאת ( כלפי מעלה)מרחיקה •

.הדיור



הדיורבנשיגותעליה בהכנסה הממוצעת ואי שוויון 

הדיור בין שכבות ההכנסה  בנשיגותמרחיבה את הפערים עליה בהכנסה הממוצעת

.באוכלוסייה

:בהכנסה הממוצעת1%עליה של 

נשיגותמממוצע 0.42%-בכההכנסה התחתון חמישוןאת ( כלפי מטה)מרחיקה •

.הדיור

נשיגותמממוצע 0.53%-בכההכנסה העליון חמישוןאת ( כלפי מעלה)מרחיקה •
.הדיור



סיכום

;הדיורנשיגותקיימת בעיה מובנית באופן שבו מחושבת •

תיקון הבעיה מציג עליה חדה בממוצע מספר חודשי העבודה הנדרשים לרכישת •
חודשי 160-לכחודשי עבודה 100-מכ: 2015-ל2007דיור בישראל בין השנים 

;עבודה הנדרשים לרכישת רמת דיור מתוקנת

צורכי )שונות אוכלוסיההדיור בין קבוצות בנשיגותקיים אי שוויון שהולך ומתרחב •
יהודים לעומת  ;בעלי דירות לעומת שוכרים;דיור ביתר לעומת צרכי דיור בחסר

;(ערבים

הדיור מתקשרת חיובית עם השכלה ומתקשרת שלילית עם היות ראש  נשיגות•
בין ראשי משק בית ילידי  . עולה ברית המועצות לשעבר/ ערבי / אשהמשק הבית 

הדיור לטובת אלה ממוצא אשכנזי לעומת אלה  בנשיגותקיים פער , ישראל
;שמוצאם מזרחי

בנשיגותעליה ממוצעת במחירי הדיור ובהכנסות בישראל מרחיבה את אי השוויון •
.הדיור בין רמות ההכנסה הגבוהות לאלה הנמוכות



תודה רבה


