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תקציר מנהלים

דירות קטנות בישראל — "קטן עלינו"
לילי פרידלר
עמיתת מכון מילקן
בהנחיית אדר' דורון דרוקמן ,סגן לתכנון אסטרטגי ,מנהל התכנון ,משרד הפנים
וד"ר חיים פיאלקוף

תודות
ברצוני להודות לאדריכל דורון דרוקמן ולדר' חיים פיאלקוף ,מנחי המחקר ,על ההכוונה ,השיח המעניין ,התמיכה המקצועית
והנכונות האמיתית לעזור.
תודה לצוות מכון מילקן — פרופ' גלן יאגו וסטיבן זכר ,על ההזדמנות להשתתף בתכנית העמיתים של המכון ,שאיפשרה לי
להרחיב אופקים .למידה והעשרה היו מנת חלקי בחודשי התוכנית .תודה מיוחדת לאורלי מובשוביץ-לנדסקרונר ,מנהלת
תכנית העמיתים ,על המסירות ,ההקשבה והתמיכה האישית והמקצועית כאחד .לחבריי לתכנית העמיתים ,על השראה ועל
שהפכו את השנה הזו לנעימה עוד יותר.

על אודות תוכנית עמיתי מכון מילקן
תוכנית עמיתי מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים ,מבוססי שוק,
לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים ,כלכליים וסביבתיים .התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם
למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים ,פילנתרופיים ועסקיים ,לטובת צמיחה
ופיתוח לאומי בר-קיימא.
התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים ,בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם ,המתמחים במוקדי
קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות .היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא
מקסימלי — התמחות ,הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.
במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות ,ומסייעים
למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות ,סביבתיות וחברתיות.
בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי ,שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות
אפשריים .מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים ,המעצבים
את המציאות הכלכלית ,חברתית והסביבתית בישראל.
במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית ,ממשל ושיטות מחקר .במסגרת מפגשי ההכשרה
השבועיים ,העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים ,מצגות וניירות מדיניות ,וכן כלי ניהול ,שיווק ותקשורת.
בנוסף ,נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם .בסמסטר
הראשון ,העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים ,במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה
העברית בירושלים .הקורס מקנה  3נקודות זכות אקדמיות ,ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו ,מנהל בכיר ,ומייסד ,המעבדות
לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.
את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי ,כמרצים באקדמיה ,במגזר הציבורי וכיועצים לשרים
ולמשרדי הממשלה .ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה ,ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות
בישראל ,ארצות הברית ובריטניה.
תוכנית עמיתי מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית ,ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי .התוכנית ממומנת על ידי
קרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.
למידע נוסף על אודות התוכניתwww.mifellows.org :

םילהנמ ריצקת

דירות קטנות בישראל — "קטן עלינו"

תקציר מנהלים
המחקר מציג שתי מגמות בולטות בשוק הדיור בישראל בעשור האחרון :עלייה חדה במחירי הדיור וירידה משמעותית
במספר הדירות הקטנות.
מטרת המחקר העיקרית היא להפנות את הזרקור לנושא הדירות הקטנות 1,שנדמה כי אינו מקבל במה מספקת בשיח
על שוק הדיור בישראל .השאלות המרכזיות בהן עוסק המחקר הן :האם קיים צורך בבניית דירות קטנות בישראל? מהם
התהליכים והגורמים המשפיעים על בנייתן של הדירות הקטנות בפועל ,והאם הצורך ל"מוצר" זה בשוק הדיור הישראלי
מקבל מענה הולם?
כדי להבין את "הצורך" בדירות קטנות ,המחקר מתייחס לשלושה היבטים עיקריים )1( :הלימה למאפיינים דמוגרפיים (בין
משק הבית לדירה); ( )2הלימה כלכלית בין יכולתו של משק הבית לשלם את מחיר המוצר (שכירות או רכישה); ו )3(-צורך
כערך חברתי-סביבתי (התייחסות לשיקולים חברתיים וסביבתיים בתכנון) .לאחר דיון בכל היבט ,וכדי לענות על שאלת
הצורך המקומי בדירות קטנות ,מפורטים הנתונים על ישראל.
כמו כן ,המחקר מתאר באילו דירות מתגוררים משקי הבית בישראל בפועל .אבחנה זו חשובה להבנת צורכי הדיור
הדמוגרפיים של האוכלוסייה וליצירת תמהיל דיור הולם .נוסף על כך נבחנת היכולת לרכוש דיור ובעלות על דיור בקרב
האוכלוסייה בישראל .גם אלה חשובות להבנת היכולת הכלכלית של האוכלוסייה ומידת התאמתה לתמהיל הדיור הקיים.
הגורמים והתהליכים המשפיעים על בנייתן של דירות קטנות נבחנים ,כאמור ,על-פי בעלי העניין השונים המשפיעים על
צד ההיצע — מערכת התכנון (סקירה של הפעולות הרגולטיביות מהשנים האחרונות המקודמות ברמה המדינית בניסיון
להשפיע על בנייה של דירות קטנות); הרשויות המקומיות; והקבלנים (בפרקים אלו מובאות נקודות המבט של הצדדים
השונים ביחס לדירות קטנות ,כפי שעלו מראיונות עם גורמים שונים).
בהמשך ,ולאחר שנראה כי קיים צורך בדירות קטנות בישראל (מהיבטים דמוגרפיים ,כלכליים וחברתיים-סביבתיים) ,וכי
קיים פער בין הצורך בדירות קטנות לבין המענה הניתן לו בשוק הדיור ,וכן לאחר בחינת נקודות מבט שונות של הסוגיה
הקשורות בצד ההיצע ,נבקש להתייחס לצד הביקוש לדירות קטנות — הציבור בישראל .הפרק סוקר מגמות במדד רווחת
הדיור ,ומציג כיצד נתפס גודל הדירה על-ידי הציבור.
לבסוף ,הפרק האחרון מסכם את התובנות ופורט המלצות להמשך ,בהן הצורך לפעול לשינוי התפיסה (הנפוצה בקרב כלל
בעלי העניין) ולפיה דירות קטנות הן מוצר מיושן; להטמיע את התפיסה שדירות קטנות הן לאו דווקא מקור למשיכת
אוכלוסייה חלשה; לקדם עבודה משותפת של הרשויות המקומיות והקבלנים לאיתור האינטרסים הדומים וחיזוקם; לייצר
אלטרנטיבות בפרויקטים של התחדשות עירונית ,כך שלא יפגעו במלאי הדירות הקטנות הקיים; לדחוף ליצירת פתרונות
דיור גמישים; ועוד.
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"דירה קטנה" מוגדרת במסגרת המחקר כדירה שגודלה אינו עולה על  80מ"ר.
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