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. אותה עליה יצרה כשלים בשוק עליה חדה במחירי הדיור בארץ חלה 2008החל משנת  –מוטיבציה לפרויקט  .1
-דיווחו על מצוקה כלכלית, תחושת איאותם שוכרים געים העיקריים היו השוכרים. השכירויות שבו הנפ

בשוק  הקיימים יםכשלמציאת פתרון להפרוייקט עוסק ב שיוויון ותחושת ניכור ממוסדות המדינה.
שוכרי רעיון חברתי לספק הפרוייקט מ על ידי שימוש בשאיפה הכלכלית למידע מושלם. השכירויות הישראלי

וחיזוק עמדתם  דירהבעת שכירת להם בקבלת החלטות שיעזור מבוסס על טכנולוגיה קיימת ונגישה,  ,דירות
 .מול משכירי הדירות

על ידי שימוש בשקיפות  כי ניתן להגיע לנק' שיווי משקל בשוקהספרות מלמדת אותנו  –. סקירת ספרות 2
שבה אנשים ישתפו ויחשפו למידע חדש בשוק על ידי שימוש ברשת  כמו כן, ניתו ליצור פלטפורמה. שיתוף מידעו

עזר לקבלת ידע התגלה ככלי שיתוף מ בחכמת ההמונים האינטרנט, המאפשרת לגשת למגוון רחב של אנשים.
החלטות בתנאי שיהיו מגוון דעות הטרוגניות, אי תלות בין משתפי המידע ומערכת אשר תבצע אגרגציה בצורה 

מעבר לתמורה עבור מקבל המידע בתהליך זה נמצא גם כי משתפי המידע באינטרנט מקבלים . יעילה למידע זה
 כתוצאה מאקט השיתוף.תחושות של סיפוק, חיוביות ומסוגלות עצמית 

מציאת הבעיה שכללה חלקים עיקריים. הראשון הוא  כללה שניבפרוייקט שיטת העבודה  -. מתודולוגיה3
 בחינה קודמים.מחקרים ממספר מקורות כגון: הלמ"ס ו בארץ שוק השכירויות עלף ניתוח נתונים מקיאיסוף ו

אפשרה להבין את הכשלים בשוק  מעמיקה של התפתחות שוק הדיור וסביבתו הכלכלית, החברתית והפוליטית
מבוסס על התובנות חלק השני ה ואת השפעתם על המשכירים והשוכרים ומכך גם להסיק פתרון אפשרי.

ובוצע על ידי בחינת יישום הפתרון בספרות המקצועית, פילוח קהל היעד אליו אנו פונים מהחלק הראשון 
    .והפצת שאלון לביסוס ממצאים קודמים ובחינת היתכנות יישום הפתרון

לעליית מחירי הדיור בארץ היה רכישה  יהיו שהגורם העיקרהממצאים העיקריים בפרוייקט  -. ממצאים4
ר יור גרמה לגידול משמעותי במספומהעבר השני עליית מחירי הד של דירות להשקעה בשנים האחרונות תנרחב

בעת ניתוח הבעיה התגלו פערים חברתיים וכלכליים בין המשכירים  משקי הבית המתגוררים בשכירות.
עיות עליהן בניגוד לדעה הרווחת הב לשוכרים והמצב הקיים אינו מראה האטה ביצירת פערים אלו.כמו כן,

מתלוננים השוכרים אינם מתרכזים בתל אביב וסביבתה אלא, מהשאלון שהפצנו קיבלנו כי בכל הארץ שוכרים 
שהן התנהלות לקויה של המשכיר, דירות בעלות ליקויים ומחיר שאינו תואם  מתלוננים על אותם בעיות

  .לתמורה המתקבלת
שכירים לשוכרים והדבר מאפשר למשכירים להיות קיימים פערים כלכליים וחברתיים בין המ -. סיכום5

הייתה היענות גבוהה מכפי שציפינו של שוכרים  בעמדת מיקוח טובה יותר בבואם לחתום על חוזה דירה.
וזה מחזק את השערותינו מתחילת הפרוייקט ששיתוף מידע יכול  לשיתוף מידע על חווית השכירות שלהם

למדים כי היה צורך לבנות את השאלון בשלב מוקדם יותר כדי ליצור  מפרוייקט זה אנו להוביל לשינוי בשוק.
הפרוייקט יהווה בסיס של שוכרים ויאפשר הבנה טובה יותר של "כאבם". שאלון המשך שיפנה למדגם רב יותר 

יאפשר יצירת  אתר אינטרנט שיאפשר לשוכרים לשתף ולצרוך מידע. הפרוייקט ובניית לאיפיוןוקו מנחה 
 בין  משכירים לשוכרים.שקיפות בשוק ויעזור לשאוף לשיווי משקל 

 
 


