
ירון מירל ואבירם בטש: מציגים
הבעיה

הגידול במחירי הדיור הניב גידול בביקוש 
יצר פערים כלכליים  , לדירות להשכרה

בין משכירים לשוכרים ובהיעדר   וחברתיים
הגנה חוקתית על השוכרים נוצר מצב  

המאפשר למשכירים להתנהל בצורה לקויה  
להעמיד  דירות  , מול השוכר בעניין המושכר

לקויות להשכרה ליצור חוזים דרקוניים ואף  
. בצורת מכרזמחיר שכירות  לקבוע

הרקע והמוטיבציה
פרצה המחאה החברתית עקב  2011בשנת 

מחאה זו הצביעה על . מצב שוק הדיור בארץ
כשלים בשוק הדיור והעלתה לשיח הציבורי  

.כלכליים רבים-נושאים חברתיים
הפרוייקט עוסק במציאת פתרון לכשלים  

הקיימים בשוק השכירויות הישראלי על ידי  
.מושלםלמידע בהנחה הכלכלית שימוש 

המתודולוגיה 

הפתרון
בניית אתר אינטרנטי שבו השוכרים ישתפו מידע  

סביבת  , התנהלות המשכיר, על מצב הדירה
.המגורים וחווית השכירות באופן כללי

,  האינטראקציה בין השוכרים תיצור מודעות
.שיתופיות ואחדות להתמודדות עם מצב השוק

ויציג את" ההמונים חכמת"האתר יעשה שימוש ב
המידע כך שהשוכרים יוכלו לייעל את תהליך   

.קבלת ההחלטות בעת חיפושם אחרי דירה

הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 
ה"תשע

אפיון הבעיה
איסוף וניתוח נתונים כמותיים  •

מקיף על שוק השכירויות ממספר  
מקורות

בחינה מעמיקה של התפתחות •
השוק על סביבותיו השונות

מציאת פתרון
בחינת פתרונות קיימים•
סקר ספרות לבחינת פתרון  •

הנבחר

בניית שאלון
ביסוס ממצאים קודמים•
בחינה ראשונית של יישום הפתרון  •

בשוק

הטמעת הפתרון בשוק
פילוח קהלי יעד•
יצירת קווים מנחים ליישום  •

הפתרון

לא נתקלו 
בבעיות
26%

נתקלו  
בבעיות
74%

אחוז השוכרים שנתקלו בבעיות בדירה 
שלא היו מודעים להם במהלך חתימת 

החוזה

שיתפו
77%

לא שיתפו
23%

אחוז השוכרים ששיתפו את חווית 
השכירות שלהם

מר חיים שיק: מנחה אקדמי

שיתוף מידע
משקל בשווקים' הוכח ככלי המאפשר להגיע לנק

לצורך  " חכמת ההמונים"הינו חלק מרכזי ביישום 
קבלת החלטות

חיוביות ומסוגלות עצמית  , נותן תחושה של סיפוק
למשתף

מסקנות
:  הנגשת מידע לשוכרים ושיתופם בתהליך יניב

יכולת לבקר באופן קבוע את המתרחש בשוק השכירויות •
תחרותיות בין בעלי דירות לביקורת חיובית מצד השוכרים •
תנועת ביקושים בתוך השוק בין פרטים וירידת מחיר כתוצאה מכך •
קביעת סטנדרטים חדשים על סמך המידע שישותף •
צמצום הפערים החברתיים והכלכליים בין המשכירים והשוכרים •

יצירת כלי לשיתוף מידע לשם שיפור עמדתם של שוכרי  
הדירות

קיטון בהכנסה  
הפנויה לחסכון  

של השוכרים

עליית שכר הדירה
דירות לקויות להשכרה

גידול במספר השוכרים

גידול בפערים כלכליים  
וחברתיים בין משכירים  

לשוכרים

גידול בביקוש לדירות  
להשכרה

גידול בהכנסה  
הפנויה של 
המשכירים

עמדת מיקוח חלשה של 
שוכרי דירות

עליית מחירי הדירות

הקטנת היצע הדירות למכירה במשק

גידול ברוכשי דירות בעלי  
שתי דירות ומעלה

יכולת פחותה של 
שוכרים לרכישת  

דירה בעתיד

ריבית נמוכה במשק

ממצאים


