
 "הבנקים בן־שחר: דני פרופ׳
 להוזיל שיכלו נתונים פרסום מנעו
32 חורש הדר המשכנתאות״ את

ן נדל"
ראיון

 "הבנקים
 פרסום מנעו

 שיבלו נתונים
 את להוזיל

המשבנתאות"
 הנדל״ן, שוק בחוליי לטיפול פועלים איך

 ולא דלים לציבור המתפרסמים כשהנתונים
 אלרוב מכון ראש ר, ח ש בן־ דני פרופ' נגישים?

 לבנקים להורות שיש סבור הנדל״ן, לחקר
 בנושא ורואה השוק, על נתונים ולפרסם לאסוף

 במתן אפליה שיש "ייתכן חברתית: שליחות
 בעיקר מסייעת המידע העשת משכתנאות.

חורש הדר החלשות" לשכבות

 שלנו הדירה שווי על באמת יודעים אנחנו ה ך־׳^ן
עד מהבניין? שעברו השכנים מכרו "בכמה | :

I J הביתה להזמין צורך היה שנים עשר לפני 

 חשד מעורר ומיד מהיר זורק שהיה דירות, מתווך
 ממנו "להוריד" כדי רק מלכתחילה, נופח שהמחיר

ב המיועדים. המוכרים לב את לשבות כדי כך אחר
 צורך היה משפטיים ולצרכים יותר קיצוניים מקרים
 לאתר להיכנס הוא שנדרש כל כיום, שמאי. להזמין
 עדכני מידע רבים במקרים המספק המסים רשות

 מדויקת, כתובת פי על באזור, שנעשי עסקות על
הבניין. וגיל הקומה השטח, בדירה, החדרים מספר

 פרטים כולל אינו והוא מדויק, תמיד לא המידע
המ מספר מחסן, צמודים, חניה מקומות על חיוניים
 ומקיף חדש מחקר אבל בשיפוץ. הצורך או פלסים
 אל־ במכון גולן רוני וד״ר בן־שחר דני פרופ׳ שערכו

 להתפרסם שהחלו שהנתונים, מגלה הנדל״ן לחקר רוב
 חוללו - שנים תשע לפני רק משפטי מאבק לאחר

 שיתף היה בן־שחר פרופ׳ הדירות. בשוק מהפכה
 לציבור המידע את לחשוף שנועד המשפטי למאבק
הצי - העיקרי הממצא בענף. המחקר את ולקדם

 ממנו, המופק ובמידע באתר נרחב שימוש עושה בור
 עסקות בין המחירים הבדלי צומצמו מכך וכתוצאה

 בשיעור לזה, זה דומים ובנכסים אזור באותו שנעשו
.18% של

הנ הפרסום כי עולה וגולן בן־שחר של מהמחק
 מקור היא שהרשת הגולשים את לימד באתר גיש

 במחקר מדובר דירות. למחירי ואמין חשוב מידע
 אלף 22כ- יסקר יישובים, 57ב- שנערך ביותר מקיף

פתיחת ואחרי לפני המצב את השווה הוא עסקות.

בהס עלייה על גם מצביע המחקר לציבור. הנתונים
 גם ומתן. המשא זמן וקיצור העסקה להשלמת תברות

 יותר מודעים שהצדדים ככל - סבירה תוצאה זאת
 יותר מהר להגיע יכולים הם בשוק, האמיתי למצב

שנ אחרות לעסקות ביחס סביר מחיר על להסכמה
 3% של עלייה שקיימת קבעו החוקרים בסביבה. ערכו

 יושבת שבו בזמן וירידה העסקה להשלמת בסבירות
המדף". "על למכירה דירה

 הנדל״ן לחקר אלרוב מכון יאש בן־שחר, פרופ׳
 אביב, תל באוניברסיטת קולר ע״ש לניהול בפקולטה

 לפערים המידע פערי שבין בקשר היתר בין עוסק
הע מחירי על המידע הנגשת וכלכליים. חברתיים

 חיובי באופן לדבריו השפיעה הציבור לכלל סקות
לעשי הנמוכים העשירונים בין הפערים על מאוד
הגבוהים. רונים

 המסים רשות אתר שלפיה הראשונית, ההשערה
 להפיק שיודעים העליונים לעשירונים בעיקר מסייע
 השיפור נכונה. כלא התבררה התועלת מירב את ממנו
דרמ היה דומות בדירות בעסקות המחירים בפער

 מסביר: בן־שחר הנמוכים. בעשירונים דווקא יותר טי
הח לשכבות דווקא סייעה הנתונים שהנגשת "מתברר

 ידעו הגבוהות הסוציו־אקונומיות שברמות מפני לשות,
 לפני עוד יותר טוב המידע פערי בעיית על להתגבר

 הפערים. את הקטין החדש הכלי העסקות. נתוני פרסום
 בהם שיש מקומות בין בהבדלים היה נוסח מעניין ממצא
 או שונה בגודל דירות כמו נכסים של מגוונים סוגים
 שהמידע התברר משותפים: בניינים לצד קרקע צמודי

 מחירי להבנת יותר משמעותי המסים רשות שמספקת
מגוונים". הנכסים בהם במקומות השוק

הדי בשיק עסקות על הממשלתי האתר זאת, עם
אינ ועתיר לשקוף הנדל״ן שוק את הפך לא רות

 באתר המתפרסם המידע שגם לציין ראוי פורמציה.
שמ מי שיש מאוד וייתכן טעויות, מעט בלא לוקה
 זהו למעשה, מדויקים. פרטים ממסירת להימנע צליח
 הפועלים לרשות הממשלה שמעמידה היחיד האתר
 הוא נתונים למאגרי בגישה הקושי הנדל״ן. בשוק
 מידע חברות של פעילותן על המקשים החסמים אחד

 שקלים מיליארדי מאות שמגלגלות בנדל״ן, ומסחר
אירופה. ובמערב בארה״ב

 אי־ אינפורמציה, "כשאין
 היכן ולהבין להעריך אפשר

 ייתכן הבקבוק. צווארי נמצאים
 שמצוקת לכך הסיבה שזאת
 כל למרות נפתרת, אינה הדיור

 יודע האוצר שר הרפורמות.
 יודע לא הוא אבל בעיה, לו שיש
אותה" לפתור כדי לטפל במה

 אותו מכיר ואני השוק, את מכיר שאני כמה "עד
 לאתר מעבר מפורטת ברמה רב מידע בו אין היטב,

 מני אינה "המדינה בן־שחר. פרופ׳ אומר הממשלתי",
 סקייליין, כמו בינלאומיות מידע לחברות מידע. גישה

 לפעול משתלם לא רבים, ממקורות מידע האוספות
קטן". השוק כי כאן,

 על ההגנה "טענת
רלוונטית" לא הפרטיות

מא עיקר את בן־שחר פרופ׳ הפנה האחרונות בשנים
 את רבה במידה שמכתיב המשכנתאות שיק כלפי מציי

 כללי מידע למעט הנדל״ן. בתחום הצרכנים התנהגות
המש בענף ממוצעות ריביות על ישראל בנק שמפרסם
הרי אם לדעת אפשרות הדירות לרוכשי אין כנתאות,

 לקבל. שניתן ביותר הנמיכה באמת היא שקיבלו בית
 מאוד תחרותי המשכנתאות ששוק לחשוב מקובל

 וחחבדלים בנקים, כמח מתחרים הלקוח לב על —
קטנים. נראים בהצעות
 לך הציעו שהבנקים אולי יודע אתה בהכרח. "לא

 אחרים. ללקוחות הציעו מה יורע אינך אבל דומה ריבית
 שינים מסוגים עמלות הבנקים גובים לריבית בנוסף

הרי שעורי אם גם גדולים. הבדלים להיות יכולים וכאן
 הלוואות יש כי נכון, בהכרח לא זה דומים נראים בית

 יתקשה רגיל לקוח שונים. ובהרכבים שונים בגדלים
המ בגודל הבדלים גם יש משוקללת. השוואה לעשות
 של בסטנדרטיזציה מחויבים היו הבנקים אם שכנתא.

 לכל זהים משכנתא מסלולי להציג כלומר הלוואות,
 יותר". טובה בצורה להשוות יכולים היו הלקוחות לקוח,
מוגב ניידות חוא תחרות שמגבילים חדכדים אחד
בנק. להחליף! ללקוח קשה המשכנתאות בתחום לת.

 בין התחרות חוסר על שמצביעות הבעיות "אחת
 בלי משכנתא לקחת יכול לא שהלקוח היא הבנקים
 להחליף כדאי יורדת כשהריבית מוקדם. פירעון עמלת

 יותר, נמוכה בריבית בהלוואה היקרה המשכנתא את
הזולה המשכנתא בין ההפרש את לקבל דורש הבנק ואז
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נשוימשפחתי:מצב

אביבתלמגורים:

לחקראלרובמכוןראשתפקיד:
קולרע"שלניהולבפקולטההנדל׳ץ
אביבתלבאוניברסיטת

עסקיםבמינהלתוארהשכלה:
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קליפורניהשלמהאוניברסיטה
בכלכלהראשוןתוארבברקלי,

אביבתלמאוניברסיטת

באחרונהכיהןציבורית:פעילות

ללמ"סהמייעצתהוועדהכיו"ר

ונדל"ןדיורבינוי,בנושא

איןקייםלאכמעטזהבארה"בהיקרה.למשכנתא

מוקדם".פירעוןעמלת

ההכ-פד?אתסופגשםהבנקכלומר,

מגולמתהמוקדםהפירעוןשלהעלותבדיוק."לא

הואלמעשהמקבל.לקוחשכלהמשכנתאבמחירכבר

מש־והואמוקדם,לפירעוןאופציהעםמשכנתאמקבל

לם

$TS1$משלם$TS1$

$DN2$משלם$DN2$העסקה".חתימתבעתהאופציהמחיראת
משלםהואכאילונראהמרוויה?הלקוחמהאז
העמלה.אתמראש

ומ־גדוליותרהרבהגוףהואשהבנקהוא"ההבדל

תוחכם

$TS1$ומתוחכם$TS1$

$DN2$ומתוחכם$DN2$,לפעולהיותררבותאפשרויותלווישמהלקוח

שע־הנזקנגדעצמואתלבטחיכולהואהפיננסי.בשוק

לול
$TS1$שעלול$TS1$

$DN2$שעלול$DN2$מוק־ופירעוןריביתמירידתכתוצאהלולהיגרם

דם,

$TS1$,מוקדם$TS1$

$DN2$,מוקדם$DN2$הפירעוןמעלותבהרבהנמוכהתהיהשלווהעלות

לאהיאללקוחהשנייההתועלתהלקוח.שלהמוקדם
ולהתאיםההלוואהאתלפרועהאפשרותגדולהפחות
דינמי,יותרשוקיוצרתבמשקהמקובלתלריביתאותה
בישראלאםממנה.מרוויחיםוכולםומשוכללתחרותי

היהזהאולייותר,חריפההיתההבנקיםביןהתחרות

מסלו־לפתחלבנקיםהצעתיבזמנואצלנו.גםהמצב

לים

$TS1$מסלולים$TS1$

$DN2$מסלולים$DN2$הקייםהמסלוללצדמוקרם,פירעוןעמלתללא
הכ־ועדתבישיבתהרעיוןאתהעליתיעמלה.הכולל

לכלה
$TS1$הכלכלה$TS1$

$DN2$הכלכלה$DN2$שניסההכהן,שאמהכרמלבראשותהכנסתשל

כלאתהביאוהבנקיםהתחרות.לפיתוחרעיונותלקדם

היוםגםמתנגדיםהםלהתנגד.כדישלהםהלוביסטים

הענף".עלנתוניםיותרלפרסםשלילדרישה

שאישרביםנתוניםמפרסמיםישראלובנקהבנקים

לף?הסרמהלקרוא.טורחאינו
משכנתאותשלסוגיםאילולדעתרוצה"הייתי

המשכנתא,סכוםפיעלסיווגיםעםולמי,נותניםהם

עלפרטיםשמושכן.הנכסומהוניתנההיאבוהמקום
והלאומיותשלהםהסוציו־אקונומיהמצבהלקוחות,גיל
משכ־לתתהבנקסירבלמילדעתרוצהגםאנישלהם.

נתא

$TS1$משכנתא$TS1$

$DN2$משכנתא$DN2$.מקריעלולדווחלרשוםחייבהבנקבארה"בומדוע

עלאיןכאלה.נתוניםכללאיןשבישראלבעודסירוב,
ולחקוראתולעבודשאפשרמידעכלהמשכנתאותשוק
ישראלשבנקכללייםנתוניםכמהישהתנהגותו.את

ממנוללמודשאי־אפשרמצומצםמידעזהאבלמפרסם,

שישהטענהאתשמבססמחקרמעולםראיתילאהרבה.

שה־הואשליהחששהמשכנתאות.בשוקגבוההתחרות

שוק

$TS1$שהשוק$TS1$

$DN2$שהשוק$DN2$זאתלדעתאי־אפשראבלרבים,מחולייםסובל

זאת".לבדוקשמאפשריםנתוניםאיןכיבוודאות

החשש?מה
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שכן
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$DN2$למשכן$DN2$הבתים.את

אח־בעיותגםשישייתכןאבלמוכרת,בעיה"זוהי

רות
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עלבקשההגשתישונות,בדרכיםלבנק"פניתי
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נהלית
$TS1$מינהלית$TS1$

$DN2$מינהלית$DN2$להסדר.ולהגיעלנסותלנוהורההדיןובית

פרטיםלחשיפתסכנההיאשלהםהמרכזיתהטענה

הבנקאית.הסודיותבעקרוןופגיעהלוויםשלאישיים
׳־התממה׳שעברופרטיםאלינושיועברוסיכמנו

הלקוחות.אתלזהותהעשוייםפרטיםמחיקתכלומר,
נתונים".קיבלתילאדברשלבסופואבל

תמריץכלאיןעשירות"לרשויות
בתחומן,האוכלוסייהאתלהגדיל
בחברהמניותשלבעלכמו

להגדילאינטרסאיןמצליחה
שלו.בעסקהשותפיםמספראת
שיסתכלמדיניותמסמךדרוש
שנה"50או20בעודישראלעל

שביקשהנתונים"סטבתגובה:נמסרישראלמבנק
למ־ניתןשלאמאודרגישמידעכוללבן־שחרפדופ׳
סור

$TS1$למסור$TS1$
$DN2$למסור$DN2$פגיעהבשלהיתרביןהנוכחית,במתכונתאותו

בק־עומדישראלבנקמסחריים.ובסודותבפרטיות
שר

$TS1$בקשר$TS1$
$DN2$בקשר$DN2$להנגשתדרכיםלמצואומנסהבן־שחרפרופ׳עם

הצורךמבחינתהחוקבדרישותשיעמודבאופןהמידע

שלהעסקיהמידעועלהאזרחיםפרטיותעללהגן
תשומותהושקעוזהובהקשרהבנקאיים,התאגידים

לשימושאפשרותנבחנתבנוסף,ישראל.בבנקרבות

מח־קיוםאוישראל,בבנקמחקרחדרמתוךבנתונים

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$הנתוניםעלשיתבססבן־שחר,פרופ׳עםמשותף

ישראל".לבנקמחוץלגורםיועברושהםבלי

אתהצילההיאחזקה.היאהפרטיותלשמירתהטענה

לטייקונים.האשראיעלמהחקירההבנקאיםשלעורם
להגנתמהטענותהרבההמודרני"בעידןבן־שהר:

מחשי־להיגרםהעלולהנזקרלוונטיות.אינןהפרטיות

פת

$TS1$מחשיפת$TS1$

$DN2$מחשיפת$DN2$העצוםהרווהלעומתמאודקטןהואאישייםפרטים

אפליק־למפתחימאפשריםאנשיםהפרטים.מחשיפת
ציות

$TS1$אפליקציות$TS1$
$DN2$אפליקציות$DN2$לשירותים.בתמורהשלהםתנועהכלאחרילעקוב
פר־עללוותריסכימוהלקוחותכלשכמעטבטוחאני

טיות

$TS1$פרטיות$TS1$

$DN2$פרטיות$DN2$בריביתאחוזעשיריותשתישללהנחהבתמורה

אנחנומהעלשקלים.אלפישלרווהזההמשכנתא,על

אחרינו,שעוקביםאנשיםלאאלההריכאן?מוותרים
שאנ־הרווחנתונים.שאוספותמכונותהכלבסךאלא

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$למיליארד,מגיעהאלהמהנתוניםלהפיקיכולים

שגופיםמהאפשרותמוטרדיותרהרבהאנישקלים.

מאשרהציבורשלאישייםנתוניםמחזיקיםממשלתיים

עסקי".גוףשלמעקב

בתחוםהתפקודלהופדגםקשורותהמידעבעיות

התכנון?
והשיווקהבנייההתכנון,תהליכיאתלבחון"צריך

העריכהלכלכלההלאומיתהמועצההקרקעות.של

המועדעדדירהלתכנןמההחלטהשנים13שעוברות

החי־התבססמהעליודעלאאנינמסרת.היאשבו

שוב

$TS1$החישוב$TS1$

$DN2$החישוב$DN2$,התהליכיםאםמטריד.ספקללאהואאבלהזה
מהולראותלעקוברוצההייתיבשקיפותמתנהליםהיו

הבנייה.לגמרועדהקרקעשיווקמרגעלדירהקורה

אי־אינפורמציהוכשאיןהזה,המידעאתליאיןאבל

אפשר

$TS1$איאפשר$TS1$

$DN2$איאפשר$DN2$הבקבוק.צווארינמצאיםהיכןולהביןלהעריך

למרותנפתרת,אינהשהבעיהלכךהסיבהשזאתייתכן

לוקחיםהאלההתהליכיםכלבארה"בהרפורמות.כל
לושישיודעהאוצרשרפהבממוצע.בלבדשנתיים

אותה".לפתורכדילטפלבמהיודעלאהואאבלבעיה,

הבא?האוצרשרלעשותצריךמהאז

הפ־טווח.ארוךבתכנוןמחסורהיאהבעיות"אחת

תרונות

$TS1$הפתרונות$TS1$

$DN2$הפתרונות$DN2$שוקבעודקצר,לטווחהםעכשיועדשהציעו

ההתחדשותתוכניתארוכים.זמןבטווחיפועלהנדל"ן

קיימיםלבנייניםקומותתוספתבאמצעותהעירונית
בשיפורגדולההשקעהשדורשתישראליתהמצאההיא

תכנוןצריךתפעלשהיאוכדיהעירוניות,התשתיות
עשי־לרשויותאיןכיוםהתשתיות.שלגםארוךלטווח

רות

$TS1$עשירות$TS1$

$DN2$עשירות$DN2$כמובתחומן,האוכלוסייהאתלהגדילתמריץכל

אתלהגרילאינטרסמצליחהבחברהמניותלבעלשאין

שיס־מדיניותמסמךדרוששלו.בעסקהשותפיםמספר

תכל
$TS1$שיסתכל$TS1$

$DN2$שיסתכל$DN2$מס־קייםלאכיוםשנה.50או20בעורישראלעל

מך

$TS1$מסמך$TS1$

$DN2$מסמך$DN2$בשיתוףאלרובבמכוןפועליםאנחנוכזה.מדיניות

עלאותולהניחבמטרהכזהמסמךלכתיבתהטכניוןעם
הבאה".הממשלהשולחן

ברהדיורבעייתעםלהתמודדהצלחנולאמדוע

מדידה?בעייתישכאןו,פההשגה?

היאלמשתכןמחירתוכניתעלהביקורות"אחת

הכנסה.מבחניוללאהגרלותפיעלמחולקותשהדירות

הכנסהמבחנינערכיםהיוכראויזהאתעושיםהיואם

הנהניםהםמילדעתיכוליםהיינולפחותואזלזכאים

הואאבלכךעלמידעישהשיכוןלמשרדמהתכנית.

עושיםאנחנוממשאלהבימיםלציבור.אותומנגישלא

המרכזיתהלשכהבשיתוףהנהניםזהותאתלבררמאמץ

ישראל".ובנקלסטטיסטיקה

כשלה?למשתכןמהידתובנית
עלהאחרוניםהנתוניםאתלהתנבא.אוהבלא"אני

נתו־כימלה,קורטובעםלקהתצריכיםמחיריםעליות

נים

$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים$DN2$מצדמגמה.לקבועכדימספיקיםלאאחדחורששל

ובכ־הבנייההתחלותבקצבירידהשלסימניםיששני,

מות

$TS1$ובכמות$TS1$

$DN2$ובכמות$DN2$.בעתיד.שיתפרץכבושביקוששישייתכןהעסקות

ברבדיורהצורךעםהתמודדואחרות"במדינות

להמציאצריכיםהיינולאיותר.פשוטהבצורההשגה
ללאסבירהבצורההבעיהאתפתרובעולםהגלגל.את

האמריקאיהפתרוןממשלתית.ובנייהישירההתערבות
למ־שבוניםנדל"ןליזמיתמריציםיצירתידיעלהוא

גורים,

$TS1$,למגורים$TS1$

$DN2$,למגורים$DN2$מסויםשיעורלהקצותמתחייביםהםכשבתמורה

הנבנותבשכונותנמוכות,הכנסותלבעלידירותשל

היעדאתלהשיגהיהאפשרכךהגבוהים.לעשירונים

תוךציבורית,בנייהוללאהפרטיהסקטורבאמצעות
מגוונת".אוכלוסייהבעלותשכונותיצירת

עמוד 2


