
 עומר מואב

וריק, הבינתחומי הרצליה ו ניברסיטת   או
 



, ואתם חבריי השרים זוכרים את זה, לפני כמה שנים" 
לא רק  -תקנו דירות , 'ואני אמרתי בדרום, אנחנו אמרנו
תקנו  , בירוחם, תקנו דירות גם בדימונה, בבאר שבע

 "ויש כאלה שלא עשו, ועשו, יש כאלה ששמעו. 'דירות

הניבוי שלו לגבי כישלון  על יכולת , נתניהוראש הממשלה   
 הדיורממשלתו בבלימת מחירי 
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פוליטיקאים ובעלי אינטרסים שמתנגדים להורדת  , כלכלניםיש "

,  מ לא מיועדת לכלכלנים"כי הורדת המע, זה בסדר גמור. מ"המע

 ."לפוליטיקאים ולבעלי אינטרסים

 

 

 "גם מעלית בסוף מגיעה למטה, יירדו[ מחירי הדיור]בסוף הם "
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 הפרש OECD ישראל נושא

 25% 16 20 בנייה אישור בקבלת שלבים

 42% ימים 166 ימים 235   בנייה אישור קבלת הליך זמן משך

  השנתית מההכנסה כאחוז בנייה אישור קבלת הליך עלות

 לנפש

104% 62% 68% 

 46% 4.8 7 נכס רישום בהליך שלבים

 336% 33 144 נכס רישום הליך זמן משך

 14% 4.4% 5% הנכס משווי כאחוז נכס רישום עלות

 78% 1.8% 3.2% ג"מהתמ כאחוז נדלן מיסוי

 74% 5.4% 9.4% המסים מסך כאחוז נדלן מיסוי

 הבנק העולמי, doing businessפרויקט : מקור
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מכון גזית גלוב לחקר  , "?האוכלוסייה בשטחןשלילי להגדלת לרשויות מקומיות יש תמריץ האם ", בן לולו-אנה אייזנברג, שרמןיורי : מקור

 2014המרכז הבינתחומי הרצליה , ן"נדל
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מכון גזית גלוב לחקר  , "?האוכלוסייה בשטחןשלילי להגדלת לרשויות מקומיות יש תמריץ האם ", בן לולו-אנה אייזנברג, שרמןיורי : מקור

 2014המרכז הבינתחומי הרצליה , ן"נדל
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 מחיר
 היצע

 ביקוש

 כמות דירות

 מחיר שוק

מחיר 

 מקסימום

 עודף ביקוש



8 

 פיקוח על מחירי השכירות

 מחסור1.

 תחזוקה לקויה2.

 שוק שחור3.

הרס של שוק השכירות 

 

 דרור אבידור ועומר מואב, נייר מדיניות מכון אהרן :השכירות שוק על רגולציה
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Source: Andrews, D., Sánchez, A. C., & Johansson, Å. (2011). Housing and the economy: policies for 
renovation. Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth. OECD  
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Source: Andrews, D., Sánchez, A. C., & Johansson, Å. (2011). Housing and the economy: policies for 
renovation. Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth. OECD  
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Source: Andrews, D., Sánchez, A. C., & Johansson, Å. (2011). Housing and the economy: policies for 
renovation. Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth. OECD  
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Correlation coefficient: -0.18 

Correlation coefficient excluding Japan: 0.10 

Comparative rent levels 

Rent control 
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“There are, effectively, two rental markets in Manhattan. 
Roughly half the apartments are under rent regulation, 
public housing or some other government program.  
[…] most housing programs tie government support to 
an apartment unit, not a person. […] It creates 
enormous incentive for people to stay in apartments 
that no longer fit their needs […]. 
[…] those who are lucky enough to have a rent-regulated 
apartment can live in the best parts of the city for next to 
nothing and everyone else is shunted aside.”  
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“A charming one-bedroom apartment in what may be 
Stockholm's trendiest neighborhood for a mere 410 rent-
controlled euros a month: sound too good to be true? It 
is. 
And the catch was steep. To lay his hands on the rental 
contract, Johannes, a 36-year-old engineer, had to pay a 
whopping 130,000 kronor (15,000 euros) under the 
table. 
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החמה של שוק הדיור הברלינאי היא דירות שהתפנו עקב עזיבת  הזירה "...
כראות עיניו  , כאן רשאי בעל הדירה לנקוב בשכר דירה גבוה יותר .דיירים

בעלי דירות עושים רבות לפינוי הדיירים ]...[ החופשי ולפי כללי השוק 
  .חופשיכדי למוכרן במחיר שוק או להשכירן במחירי שוק , מדירותיהם

בין היתר על ידי , הצעד המקובל בקרב בעלי הדירות הוא הפעלת לחץ כלכלי

ובכך מוטל על  , בעיקר מתחום החיסכון באנרגיה, התקנת שכלולים בדירה

בעלות   11%שמתבטא בהשתתפות חובה בשיעור של  -הדייר נטל כספי 

או לחילופין מנהלים משא ומתן בדבר תשלום דמי פינוי חד־פעמיים  , השיפורים
 ."הדירהעבור עזיבת 
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 Spiegel online international: מקור



 1954חוק הגנת הדייר  –ישראל 
הוביל  , חוק נורא שהעביר נכסים מבעליהם לדיירים 

 .ופגע מאוד בשוק השכירות, להזנחה

  

 ...קשה לבטל חוקים גרועים 
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 רק הפצצה יעילה יותר מפיקוח שכר דירה במטרה להשמיד עיר
 )לינדבקאסר , השוודי הסוציאליסטהכלכלן (

הארכיטקט של מדינת , חתן פרס נובל בכלכלה, גונר מירדל  
: הרווחה השוודית  

 “Rent control has in certain Western countries constituted, 
maybe, the worst example of poor planning by governments 
lacking courage and vision.” 
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 In 1992 a poll of the American Economic 
Association found 93 percent of its members 
agreeing that  

 ''a ceiling on rents reduces the quality and 
quantity of housing.'' 
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“A Rent Affair” 
PAUL KRUGMAN 

“Sky-high rents on uncontrolled apartments, 
because desperate renters have nowhere to go -- 
and the absence of new apartment construction, 
despite those high rents, because landlords fear 
that controls will be extended? Predictable.”  

“Bitter relations between tenants and landlords, 
with an arms race [] to force tenants out [] and 
constantly proliferating regulations designed to 
block those strategies? Predictable.” 
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 ?העיתונות הכלכלית בישראל
 "הדירותהיה לסדר את שוכרי הפיקוח שיכול "  "כלכליסט" 

מכינים במשרדי האוצר והמשפטים את תזכיר חוק שנה באיחור של כחצי  
היתה נחסכת מהשוכרים   2011החוק היה מיושם ב־אם ] [ ההוגנת השכירות 

 במחירים 20%עלייה של כ־

  

 "הדירותחוק חדשה מתיימרת לחולל מהפך בהשכרת הצעת " "גלובס" 

 הכתבה מציגה רק את טענות מקדמי הצעת החוק  

פיקוח על שכירות עלול לפגוע גם : בעולם מראההניסיון " "דהמרקר" 
 "בשוכרים

 תוכן המאמר מציג בעיקר את טענות מציעי החוק אבל גם הסתיגויות 
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