
חג הסוכות זהו הזמן שבו אנו יוצאים מדירות קבע לדירת ארעי, אולם עבור 
אלפי משפחות צעירות שזכו להקים בשנים האחרונות בתים נאמנים בישראל, 
הם חשים את תחושת "דירת ארעי" מידי יום ביומו ביחידת דיור הקטנה בה 
הם מתגוררים בסמיכות לפח הזבל השכונתי או ב 20 מ"ר צפצופים בקומה 

השישית ללא מעלית.

מחירי הדיור שזינקו בשנה האחרונה ב 18% ומחיר של דירה ממוצעת עלתה 
ב – 300 אלף שקל )!(, אמור היה לגרום לאמות הסיפים להזדעזע. אולם בפועל 
כולם עסוקים עם כותרות אחרות והנושא של הדיור איכשהו נופל בין הכסאות 

ומי שמשלם את המחיר הכבד אלו הזוגות הצעירים והוריהם.

אין לנו מושג האם המפלגות החרדיות יהיו חלק מהקואליציה הבאה, אם 
תקום ממשלה ולא נלך לבחירות שישיות, אבל אין ספק שבמו"מ עתידי נושא 
הדיור אמור להיות בראש סדר היום. הסדרת הנושא או לפחות פתרון חלקי, 
יביא לחסכון בתשלומי המשכנתא והשכירות של מאות ואף אלפי שקלים 

מידי חודש בחודשו!

נושא הדיור הוא פצצת חומר נפץ מתקתקת. הסיבה היחידה שאכשהו הציבור 
עדיין שורד את זה הוא בגלל ה"פתרון" שנוצר בדמותן של יחידות הדיור הקטנות 
שהכפילו את הנפח של כל בניין חרדי ממוצע משלושים למעל 50 משפחות 

שמתגוררות בו, אבל הסבל של המגורים ביחידות אלו הוא בל יתואר. 

במסגרת הסקר שערכנו עם מכון "נתוני אמת" סקרנו מעל 1,400 נשאלים 
והתמקדנו במספר נושאים מרכזיים בתחום הדיור החרדי כפי שניתן לראות 
בעמודים הבאים. יש נושאים שבהחלט אמורים להדליק נורות אדומות מהבבות 

ויצטרכו לתת להם מענה מקצועי ומהיר.

•

מכון נתוני אמת הוקם לפני כשלוש שנים בשנת תש"פ – מתוך מטרה להיות 
מקור מידע מרכזי אודות המתרחש בזמן אמת בקהילה החרדית. המכון מתמקד 
בחמישה צירים מרכזים: עמדות בנושאי מדיניות, חינוך, כלכלה, יחסי דת ומדינה 

וצרכי המשפחה החרדית.

חוקרי המכון נדרשים למאמץ ראשון מסוגו הכולל איסוף נתונים עדכניים 
ואיכותיים ומיפוי בזמן אמת של הסנטימנט הרווח והלכי הרוח ברחוב החרדי. 
נתונים אלו נועדו כדי לפרש, להבין ולהנגיש לכל דורש את דפוסי ההתנהגות של 
הציבור החרדי. בכוחם לשרת את החברה החרדית כמו גם אישי ציבור, על מנת 
לאפשר קבלת החלטות על סמך ידע ונתונים על ומתוך הציבור החרדי עצמו.

הנתונים נאספים על בסיס שבועי. כמות הנתונים המאסיבית הנאספת מאפשרת 
שקלול סטטיסטי המשקף נאמנה את הדמוגרפיה הריאלית של מכלול הזרמים 

ותת-הקהילות, בהתאם לנתונים חיצוניים ופנימיים.

המכון נוסד ע"י הרב ישראל גולדשמידט ומנוהל בידיו האמונות של מר אבי 
וידרמן. הניהול המקצועי נעשה על ידי ד"ר נ. יפה, מומחית למחקר בחברה 
החרדית וחברת סגל באונ' ת"א במחלקה למדיניות ציבורית. בתוך הצוות חוקרים 
בעלי ניסיון נרחב במחקרי החברה החרדית; ביניהם הגב' ל. בלוי, פסיכולוגית 
חוקרת בתחום החברתי, הגב' ד. וידמן, סוציולוגית וחוקרת וש. שחר, סטטיסטיקאי 
וחוקר. העובדה שחברי הצוות המקצועי הם חלק מהקהילה החרדית, מאפשרת 
להם לשלב בין הידע המקצועי הנאסף בכלים סטטיסטיים בעלי תיקוף מחקרי, 

ובין חיי המעשה.

@30אין לנו מושג האם המפלגות החרדיות יהיו חלק מהקואליציה הבאה, 
אם תקום ממשלה ולא נלך לבחירות שישיות, אבל אין ספק שבמו"מ עתידי 

נושא הדיור אמור להיות בראש סדר היום

בעשורים הראשונים מאז קום המדינה התגורר הציבור החרדי 
בירושלים ובני ברק, ועד עצם היום הזה רוב רובם של חצרות 
הקודש ועולם הישיבות, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות עולם 

המסחר והתעסוקה, נמצא בעיקר בערים אלו.

אולם לפני למעלה מארבעים שנה חל מהפך דרמטי בנושא, 
כשבהכוונת-קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'לב שמחה' מגור 
זי"ע, עברה הקבוצה הראשונה מקרב חסידי גור להתגורר בעיר 
אשדוד, מה שדרש מהם באותם ימים "מסירות" של ממש, 
כי מדובר היה במדבר שממה מבחינה רוחנית וגשמית. אבל 
צעד זה שינה מקצה לקצה את נושא המגורים בציבור החרדי 
שהחל להגר מירושלים ומבני ברק לערים אחרות, וכיום הכל 
נראה לכתחילה! ראייתו למרחוק של אותו צדיק הביאה לכך 

שיש כיום לכלל הציבור החרדי היכן לגור.

מתוצאות הסקר שלפינו )שקף מס' 1( אנחנו רואים שבערים 
בני ברק וירושלים מתגוררים בסך הכל 43% מכלל הציבור 
החרדי בארץ. כל השאר מתחלקים שווה בשווה בין מגורים 

בערים חרדיות למגורים בערים מעורבות.

מפילוח לפי מגזרים, נראה כי החלוקה בירושלים ובבני ברק 
בין שלושת חלקי הציבור, )חסידי, ליטאי וספרדי(, די קרובה. 
פערים של ממש אפשר לראות בין ביתר למודיעין עילית, 
בעוד בראשונה מתגוררים כ-12% מהציבור החסידי בארץ ו-5% 
מהציבור הליטאי בארץ – בשניה מתגוררים כ-12% מהציבור 

הליטאי בארץ ו-4% מהציבור החסידי בארץ. 

אפשר גם לראות )שקף מס' 2( שהציבור החסידי והליטאי 
גרים יותר בערים המעורבות: בדרום הארץ )יתרון לחסידי( 
ובצפון )שוויון(, בעוד הציבור הספרדי מעדיף, בפער, את ערי 

המרכז המעורבות.

ויש נתון נוסף מעניין )שקפים מס' 3,4(: ככל שהגיל צעיר 
יותר, השיקול של מגורים בסמיכות להורים והמשפחה היא 
משמעותית מאד מבחינת בחירת אזור מגורים. ככל שהגיל 
עולה, הנושא של קהילה ובעיקר איכות חיים מקבל ניקוד גבוה 

יותר. מקום העבודה מהווה שיקול יחסית זניח.

⋅

אבל הנתון שזועק מנתוני הסקר הוא: איכות החיים. כשבדקנו 
אצל הנסקרים אם תהיה לכם אפשרות לקנות דירה בכל עיר 
שתרצו, איפה תרכשו ומה השיקולים – התשובות היו ברורות: 
איכות חיים! מתברר, שבניגוד למה שנדמה, לציבור החרדי 
חשובה מאד כיום נושא של איכות החיים – לתשומת לב 

ראשי הערים, שמשום מה, פחות משקיעים בזה.

מהנתונים עולה עוד )בשקף מס' 7( שאנשים מזהים את 
ירושלים כעיר שיש בה את איכות החיים הגבוהה ביותר 
)59%( ולאחריה בית שמש בפער גדול עם 7%. בני ברק, כמו 

רוב הערים חרדיות האחרות, מדשדשות באזור 2% בלבד.

אפשר לראות )שקף מס' 6( שרוב מוחלט של תושבי ירושלים 
לא יסכימו לעזוב את עירם, בעוד כרבע מכלל תושבי בני ברק 

מוכנים לעזוב לטובת ירושלים.

 הירושלמים לעומת בני ברקים:
מי מוכן לעזוב את העיר

ערב חג הסוכות הבעל"ט 
יצאנו לבדוק נתונים 
הקשורים בענין הדיור 
• אין זה סוד שהיוקר 
המאמיר והזינוק במחירי 
הדירות, הוציאו את 
הנושא מכלל אמות-מדה 
סבירות • ויש נושאים, 
שעפ"י הסקר שלפניכם, 
בהחלט אמורים להדליק 
נורות אדומות מהבבות 
ויצטרכו לתת להם מענה 
מקצועי ומהיר

יעקב רייניץ

מה משפיע על רכישת דירה: קרבה להורים, קהילה או איכות 
חיים ⋅ והאם הנתונים משתנים עם הגיל ⋅ וכמה אחוזים מכלל 

הציבור החרדי מתגורר מחוץ לירושלים ובני ברק
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על פניו נראה שהנתון הבא )שקף מס' 8( תואם את המצב בציבור הכללי: 68% בציבור החרדי יש להם 
דירה בבעלותם. אולם מדובר בירידה משמעותית, שכן בסקר שערכנו ב'המודיע' לפני 8 שנים, הנתון עמד 
על 80% בציבור החרדי שיש להם דירה בבעלותם, מה שאומר שבשנים האחרונות קשה יותר לזוגות 

הצעירים לרכוש דירה. ונתון נוסף )שקף מס' 9(: הבעלות על דירה היא ככל שהגיל עולה. 

בדקנו גם את התשלום הממוצע למשכנתא למשפחה חרדית )הנתונים שאנשים מסרו הם, לכאורה, 
לפני עליית הריבית הדרסטית(, והם נעים בין כ- 3,750 לזוגות צעירים )וזה בערך מה שהם משלמים על 
שכירות( ל – כ- 4,200 למשפחות באמצע החיים, שבדרך כלל לקחו משכנתא נוספת כשרכשו לעצמם 

דירה גדולה יותר. על פניו, אחרי עליית הריבית, הסכומים הם גבוהים יותר.

בעוד ש– 66% מהציבור הליטאי מחזיקים דירה בבעלותם )שם עדיין מקובל שהורים מתחייבים בסכומים 
גבוהים(, רק 46-47% )בהתאמה( מהציבור החסידי והספרדי מחזיקים בדירה בבעלותם. כ–11% רכשו 
דירה אבל לא גרים בה אלא משכירים אותה ושוכרים דירה בעיר אחרת, ואילו 43% מהציבור החסידי רק 

שוכרים דירות ואין להם דירה בבעלותם.

הנתון הבא הוא כמובן, כמו כל הסקר, ממוצע בלבד – אבל בהחלט די קרוב למציאות )שקף מס' 13(: זוג 
צעיר ממוצע בציבור החסידי כמחצית הסכום משני הצדדים, לעומת המקובל בציבור הליטאי, בו מקובל 
בדרך כלל, שעיקר הנטל נופל על הורי הכלה. מקור הכספים )שקף מס' 14( של ההורים: 44% מביאים את 

הכסף מחסכונות ואילו 44% מגייסים את הכסף מהלוואות, חלקם בבנקים )21%( וחלקם )21%( בגמחי"ם. 

בציבור הליטאי, )בהתאם לסכומים מקבלים בני הזוגף רווחת יותר הגישה לפיה קונים בפועל דירה למגורים, 
ואילו בציבור החסידי והספרדי שהסכומים שההורים נותנים הם נמוכים בצורה משמעותית, ישנם רבים 

)כשליש( שמשקיעים את הכסף בהשקעה כלשהי. כפי שניתן לראות בשקף מס' 15.

נתון מעניין נוסף מעלה )שקף מס' 16( כי ככל שהגיל עולה, כך התאפשר להם לקנות דירה עם ובלי 
ומשכנתא וכתוצאה מכך הם פחות השקיעו את הכסף בהשקעות. הדור הצעיר משקיע יותר את הכסף 
שקיבלו בהשקעות )זה יכול להיות גם דירה בפריפריה( וחשוב לתת דגש על הדרכה מקצועית בכדי שלא 

יאבדו את כספם!

לעליית הריבית בחצי שנה האחרונה יש אפקט משמעותי: כמחצית מהנשאלים אמרו שיחכו כעת ולא 
יקנו דירה )שקף מס' 17( מתוכם רוב מוחץ של 54% הציבור החסידי שהצהירו שיתנהלו כך. בציבור הליטאי 

והספרדי הנתון הזה פחות חד משמעי )שקף מס' 18(.

43% מהציבור 
 החסידי

אין דירה 
בבעלותם

באופן כללי חל פיחות במספר המשפחות 
בציבור החרדי שמחזיקות כיום דירה בבעלותם, 

לעומת זאת גובה ההחזרים החודשיים 
למשכנתא רק עלה 

 אפקט עליית הריבית:
 ממתינים ולא
קונים דירות

כמה כסף מקובל לתת לילדים לרכישת הדירה ומה עושות המשפחות 
הצעירות כשלא תמיד סכום הכסף שקיבלו מאפשר להם לקנות דירה 

למגורים
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90% לא רוצים 
לחזור יותר ליחידת 

הדיור הקטנה!
הציבור החסידי מתגורר יותר ביח"ד ואף מוכן 
להתפשר לשם כך על נוחות • השינוי מתרחש 

כשמשפחה מתרחבת או כשנוצרת הזדמנות לקנות 
דירה, ופחות כדי לעבור לדירה שכורה גדולה יותר

בשלב הזה של הסקר בדקנו את נושא המגורים של זוגות צעירים ביחידות דיור קטנות ומתברר )שקף 
מס' 19( שבציבור החסידי מוכנים להתפשר על מגורים בקומה גבוהה או ביחידת דיור ממש קטנה, והעיקר 
להישאר לגור ליד ההורים. בציבור הליטאי פחות גרים ביחידות דיור )כנראה כי הם רוכשים דירות למגורים(, 

ואילו רוב מחוץ בציבור החסידי )שקף מס' 20( מצהיר שהוא מתגורר או גר בעבר ביחידת דיור.

עד כמה מדובר ב"חוויה מפוקפקת", ניתן ללמוד מהנתון הבא )שקף מס' 21(: 90 אחוז מהנשאלים הצהירו 
שהם לא מוכנים לחזור ולגור ביחידת דיור! וזה אומר, שברגע שהזוג הצעיר החליט לעבור לדירה גדולה 
יותר, בעיקר לפריפריה, הוא לא מוכן יותר לחזור ליח"ד גם אם התנאים מסביב בערים הגדולות נוחים 

יותר. ברגע שיוצאים מ"הכלא", אף אחד לא מוכן לחזור לשם.

ומתי מחליטים לעזוב את יח"ד? מתברר שזה קורה בעיקר כשהמשפחה מתרחבת בשעה טובה ואי 
אפשר יותר, טכנית, להמשיך ולהתגורר בתת-תנאים )שקפים מס' 22,23(, כך הצהירו 45% מהציבור החסידי. 
ואילו 30% מהציבור הליטאי אמרו שהם עזבו את יח"ד כשנוצרה להם הזדמנות לקנות דירה, לעומת 25% 
מהציבור החסידי. 18% מהציבור הספרדי אמרו שהם עזבו את היח"ד לטובת שכירות של דירה גדולה 

יותר, לעומת 8% מהציבור החסידי.
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