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 רקע ומתודולוגיה. 1

סקר רוכשי דירות באשקלון נערך על פי הזמנת האגף למידע וניתוח כלכלי במשרד 

לצורך מעקב אחר , הסקר בוצע במסגרת פעילותו השוטפת של המשרד. וי והשיכוןהבינ

בהם מעורב המשרד ביזום בניה בהיקפים , תהליכי הבניה והאיכלוס בישובים נבחרים

. גדולים

 

שמקורם באומדנים על פי נתוני מס , על פי דווחים שנמסרו לנו ממשרד הבינוי והשיכון

 -דירות מתוכם כ 8,070 -כ( 96-99)נים האחרונות הש 4 -נמכרו באשקלון ב, רכישה

 -דירות חדשות בבניה ביזמה פרטית וכ 1,870 -כ, דירות בבניה ביוזמה ציבורית 1,660

. דירות יד שניה 4,540

 

אחוז  מספר דירות יוזם הבניה 

 21% 1,660דירות חדשות מבניה ביוזמה ציבורית 

 23% 1,870דירות חדשות מבניה ביזמה פרטית 

 56% 4,540דירות יד שניה 

 100% 8,070כ "סה

 

:   הערות

. פילוג היקפי המכירות בין הבניה ביוזמה הפרטית לבין הבניה ביוזמה הציבורית הינו אומדן .1

בנפרד או )כוללת מכרזים ששווקו על ידי משרד הבינוי והשיכון " בניה ביוזמה ציבורית" .2

(. במשותף עם מינהל מקרקעי ישראל

כוללת בניה על קרקע בבעלות פרטית וכן בניה על קרקע בבעלות " מה פרטיתבניה ביז" .3

ללא המכרזים המשותפים עם )ששווקה על ידי מינהל מקרקעי ישראל במכרזים , המדינה

(. משרד הבינוי והשיכון

 

התחלות בניה ומכירת דירות , ח מופיעים נתונים מפורטים על היקפי שיווק"לדו' בנספח א

וקצב מכירת הדירות ביזמה ציבורית לפי , 1994-1999יבורית בשנים שניבנו ביזמה צ

(. 1996-1999)בתקופת הסקר , שנת המכירה בפועל
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חדשות ויד , רוכשי דירות 576בקרב רוכשי דירות באשקלון רואיינו , במסגרת הסקר

מרואיינים נדגמו מתוך רוכשי הדירות בבניה  98. 1996-1999שקנו דירות בשנים , שניה

 -ו, מרואיינים נדגמו מתוך רוכשי דירות בבניה ביזמה פרטית 288, ביזמה ציבוריתש

.  רוכשי דירות יד שניה 190

 

רוכשי דירות בבניה שביוזמה ציבורית נדגמו מתוך רשימות שהועברו על ידי משרד 

לפי , רוכשי דירות בבניה שביוזמה פרטית נדגמו מתוך ספר הטלפונים, הבינוי והשיכון

רוכשי דירות יד שניה נדגמו . של בניינים חדשים שנבנו בבניה ביזמה פרטית כתובות

. 1996תוך סינון ובחירת רוכשי דירות משנת , מתוך ספר הטלפונים הממוחשב

 

כבסיס )ח תוקנו לפי חלקו של כל פלח שוק בסך האוכלוסיה "הנתונים המופיעים בדו

עקב כך בלוחות , האוכלוסיה לצורך יצוג הולם של כלל( שימשה הטבלה מעמוד קודם

המפורטים מוצגים מספר גדול יותר של תצפיות לגבי רוכשי דירות בבניה הציבורית 

ומספר קטן יותר של , מאשר מספר המרואיינים שצוינו לעיל, ורוכשי דירות יד שניה

. תצפיות לרוכשי דירות בבניה ביוזמה הפרטית

 

סיבות לקניית הדירה , בעבר ובהווההסקר היה טלפוני וכלל שאלות בנושאי מגורים 

.  מאפיינים סוציודמוגרפיים ועוד, חסמים בקנית הדירה, באשקלון

 

בעיקר , בשאלות מסוימות היה אחוז הענות נמוך. מרבית המרואיינים ענו על כל השאלון

. בנושאים העוסקים במחיר הדירה ובאמצעים למימונה

 

. בלבד הנתונים בטבלאות השונות הינם מתוך המשיבים

 

.  ± 4.1%הינה   95%הסטייה המכסימלית של התוצאות ברמת ביטחון של 

 

בהר , הנתונים מהסקר הושוו לנתוני סקרי ישוב אחרים שבוצעו באותה עת בשלומי

ברמת , ובאלעד וכן לסקרי יישוב שבוצעו בשנים האחרונות במודיעין( בירושלים)חומה 

. אלבבאר שבע ובכרמי, במעלה אדומים, בית שמש

 

נתקבלו , באר שבע וכרמיאל, מעלה אדומים, בית שמש, נתוני הסקרים בישובים מודיעין

לא היתה שותפה בביצוע סקרים אלה ולכן אין " תסקיר"חברת . ממשרד הבינוי והשיכון

. היא אחראית לאמינותם
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ממצאים עיקריים ומסקנות . 2

ממצאים עיקריים   2.1

 י הדירות מאפיינים סוציודמוגרפיים של רוכש

 56% -חדשות ו 44%)דירות  8,070 -השנים האחרונות נרכשו באשקלון כ 4 -ב

: רוכשי הדירות הם(. דירות יד שניה

 ס עממי ותיכון"כאשר הילדים בגילאי בי, משפחות בעלות ילדים .

 66%  וזהו הישוב שבו גילאי הגברים הגבוה , 34מהבעלים הם בגיל מעל

רוכשי (. חרים שנערכו בשנים האחרונותבהשוואה לסקרי קונים א)ביותר 

מבוגרים יותר , דירות יד שניה ורוכשי דירות חדשות בבניה ביוזמה פרטית

מרוכשי דירות חדשות ( הן מבחינת גיל הבעל והם מבחינת גיל האישה)

. בבניה ביוזמה ציבורית

  השאר (. קוני דירה לראשונה 60%)למרבית הקונים זוהי דירתם הראשונה

. דירה קודמת הינם בעלי

  מבין הנשים עובדות 61% -עובדים ו 85% -מרבית הגברים .

  3% –השאר , דתיים 8% -מסורתיים ו 44%, חילוניים 45%מבין הרוכשים 

בקרב רוכשי דירות חדשות ביוזמה ציבורית , הם חרדים וחרדים לאומיים

(. 35%)וקטן אחוז החילונים ( 50%)אחוז המסורתיים , יחסית, גבוה

 56% -מהגברים ו 54% –ממחצית מרוכשי הדירות הם ילידי הארץ  למעלה 

מסך כל . מהרוכשים הם ילידי ברית המועצות 27%כאשר , מהנשים

 -השנים האחרונות לארץ ו 10 -מהגברים הם עולים שעלו ב 22%הרוכשים 

אחוז ילידי הארץ בקרב רוכשי הדירות באשקלון נמוך יחסית . מהנשים 24%

ת שנערכו בישובים אחרים ודומה לאחוז ילידי הארץ בקרב לסקרי קוני דירו

. רוכשי דירות בבאר שבע

 מסרו כי הכנסתם נמוכה מהממוצע 54%. הכנסת הקונים נמוכה מהממוצע ,

טענו כי הכנסתם גבוהה  20% -ציינו כי הינם בעלי הכנסה ממוצעת ו 26%

שקלון הכנסת קוני הדירות בא, יחסית לישובים אחרים שנסקרו. מהממוצע

תופעה זו בולטת עוד יותר לנוכח , (למעט רוכשי דירות באלעד)נמוכה 

. הגילאים המבוגרים יחסית של רוכשי הדירות

  מרבית הרוכשים התגוררו באשקלון גם לפני המעבר לדירה החדשה– 

80% .

  מאפייני קוני הדירות באשקלון דומים ביותר למאפייני קוני דירות בבאר

.  שבע
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 ות שנקנו מאפייני הדיר

 נרכשו בשלבי הבנייה של הדירה 54%: מבין הדירות החדשות שנרכשו ,

רכשו  20% -בשלבי עבודות העפר ו 8%, בשלבי הקמת התשתית 18%

. בשלב בו לא היה קיים דבר

  כולל דירות עם מרפסות )מרבית הדירות שנרכשו היו דירות רגילות

אחוז רוכשי , ים'וטגרכשו ק 9%עוד , רכשו דירות גן 12%, 79% –( פתוחות

בקרב רוכשי , 20%דירות גן בקרב קוני דירות חדשות ביוזמה פרטית הוא 

. 7% –ובקרב רוכשי דירות יד שניה  16% –דירות ביוזמה ציבורית 

  בשטח של  31%עוד , ר"מ 100בעלות שטח של עד  55% -מרבית הדירות

 130 -ר מרכשו דירות בעלות שטח של יות 14%רק . ר"מ 130 -ל 100בין 

.  ר"מ

  הדירות החדשות שנרכשו היו בשטח , ר"מ 108ממוצע שטח הדירה הוא

. ר בדירות יד שניה"מ 103לעומת , ר"מ 114ממוצע של 

  3-3.5ובעלות ( 41%)חדרים  4-4.5מרבית הדירות שנרכשו הן בעלות 

דירות חדשות שנרכשו , 3.7ממוצע מספר החדרים לדירה (. 37%)חדרים 

. חדרים בלבד 3.6חדרים ודירות יד שניה בעלות  3.9היו בעלות 

  המחיר הממוצע לדירה שנרכשה באשקלון בשנים האחרונות הוא

122,500$ .

  מחיר הדירות החדשות בבניה ביוזמה פרטית או ביוזמה ציבורית היו

לא היה הבדל מובהק במחירי הדירות בבניה )$  135,000 -בממוצע כ

. לדירות יד שניה$  112,800 -לעומת כ ,(ביוזמה ציבורית וביוזמה פרטית

 ר"מ 127 -רכשו דירות בשטח גדול יותר , קונים שהיו בעלי דירה בעבר ,

 -חדרים בממוצע ובמחיר גבוה יותר 4.1 -מספר חדרים גדול יותר 

144,300 $ .

  מכיוון שחלק ניכר מרוכשי הדירות הם קוני דירה לראשונה ורבים מרוכשי

מרבית המימון נעשה באמצעות , ר נמוךהדירות בכלל משתכרים שכ

. משכנתאות למיניהן

:  להלן פרוט מקורות המימון לפי בעלות על דירה קודמת

: בקרב קונים שהיתה בבעלותם דירה בעבר

מימנו על ידי מכירת הדירות הקודמות  72% -

מימנו על ידי משכנתא משלימה  59% -
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: בקרב קוני דירה לראשונה

משלימה מימנו על ידי משכנתא  73% -

מימנו על ידי משכנתא לזכאים  62% -

 

. היות והמרואיינים ציינו יותר ממקור מימון אחד, 100% -האחוזים מסתכמים ביותר מ

 

 החזר החובות להלוואות ולמשכנתאות נמוך יחסית :

ח בחודש "ש 2,000מחזירים עד  66% -

ח בחודש "ש 3,000 -ל 2,000בין  26% -

ח בחודש "ש 3,000מעל  8% -

 

שהינו שיעור  28% -ל 21%עור ההחזר החודשי מסך ההכנסה נטו היא בין אומדן שי

. החזר דומה לישובים אחרים שנסקרו באותה עת

 

 

  מאפייני קבלת ההחלטה

  סיבות לקניית הדירה

הסיבות העיקריות לרכישת דירה הם הרצון לבעלות על דירה או החלפת דירה 

. בגדולה יותר

: רה קודמתלהלן פרוט הסיבות לפי בעלות על די

 :בקרב קוני דירה לראשונה

". גרנו בשכר דירה ורצינו דירה משלנו"ציינו את הסיבה  68%

 :בקרב קונים שהיתה בבעלותם דירה בעבר

" רצינו להחליף את הדירה בגדולה יותר" 63%

" רצינו להחליף את הדירה לדירה הנמצאת במקום טוב יותר" 22%

 

  מקומות אחרים שנשקלו

(. 80%)לא שקלו מקומות אחרים מרבית הרוכשים 

ציינו את  23%מביניהם . ציינו כי שקלו מקומות אחרים לרכישת דירה 20%

. ציינו את העיר אשדוד 19% -את אזור גוש דן ו 22%, אזור ראשון לציון
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  סיבות לקניית דירה באשקלון

: הסיבות העיקריות שצוינו כסיבות לקניית הדירה באשקלון הם

משפחה  קרוב למגורי - 54%

קרוב למקום עבודה  - 32%

קרוב למקום מגורים קודם  - 26%

המחיר הנוח  - 21%

 

שיעור המציינים את המחיר כסיבה לקנית הדירה באשקלון נמוך באופן 

. משמעותי יחסית לישובים שנסקרו

אין הבדלים מהותיים בסיבות לקניה בקרב בעלי דירה קודמת לעומת קוני דירה 

בניה , בניה ביוזמה ציבורית, יד שניה)לסוג הדירה לראשונה או לפי חלוקה 

(. ביוזמה פרטית

 

 היסוסים לגבי הקניה 

אחוז . לא היו היסוסים לגבי קניית הדירה באשקלון, 85% –למרבית הרוכשים 

המהססים לגבי רכישת הדירה הינו מן הנמוכים ביותר בהשוואה לישובים 

. אחרים שנסקרו וגבוה אך במעט מבאר שבע

(: מתוך המהססים)סיבות להיסוסים הם עיקר ה

מחיר הדירות  - 44%

חשש מירידת ערך הדירה  - 14%

חשש לעתיד השכונה  - 12%

תדמית המקום   - 8%

מחסור במקומות עבודה  - 7%

 

 מקורות מידע 

: מקורות המידע שצוינו על ידי קוני הדירות הם כדלקמן

. חברים ומשפחה  -  28%

" גר באזור"  -  22%

ם בעיתון פרסו  -  21%

" במקרה עברתי באזור"  -  20%
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מסקנות   2.2

 רוכשי הדירות באשקלון הם משפחות אשר ברובן רכשו את הדירה מסיבות כגון :

גם לפני רכישת הדירה , רובם גרו באשקלון. נישואין והרחבת המשפחה

לעבודה ולמכרים היה השיקול , האחרונה ושיקול המיקום והקרבה למשפחה

. העיקרי

 הדירות באשקלון הם גורם מרתיע לחלק מהרוכשים הפוטנציאליים מחירי .

מחיר הדירה צוין רק כשיקול מישני לסיבה , יחסית לישובים אחרים שנסקרו

היו , ומאידך מחירי הדירות הגבוהים יחסית לדעת הקונים שהיססו, לקנית דירה

. סיבה עיקרית להיסוס לגבי קנית דירות

 או מכירת הדירה הקודמת אצל משפרי )כנתאות עיקר המימון בוצע על ידי מש

(. הדיור

 הן מקרב . פוטנציאל רוכשי הדירות בא בעיקר מקרב המתגוררים כיום באשקלון

. בעלי דירות והן מקרב המתגוררים בשכירות או אצל הורים וקרובי משפחה

. לאור זאת הפרסום והשיווק צריך להעשות בצינורות הפרסום והשיווק המקומיים

 מרוכשי הדירות גרו גם לפני קנית הדירה האחרונה באשקלון  80% -ה שהעובד

ולסיבות לבחירת העיר אשקלון בקנית הדירה , באה לידי ביטוי בשיקולים

(. קרבה למקום עבודה, קרבה למקום מגורים קודם, קרבה למשפחה)האחרונה 
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ממצאים מפורטים .  3

מאפיינים סוציודמוגרפיים של רוכשי הדירות   3.1

  סטטוס משפחתי

 6% -אלמנים ו 4%, רווקים 4%, מרוכשי הדירות באשקלון נשואים 86%

אחוז הנשואים נמוך במעט , בהשוואה לישובים אחרים שנסקרו. גרושים

מודיעין , רמת בית שמש, בהשוואה לישובים ושכונות חדשות כדוגמת אלעד

דירות  אחוז הנשואים דומה לאחוז הנשואים בקרב רוכשי. ומעלה אדומים

. ושלומי, כרמיאל, באר שבע: בישובים ותיקים כגון

 

פילוג הסטטוס המשפחתי של רוכשי הדירות  : 3.1לוח 

. 20בהשוואה לכלל האוכלוסיה מעל גיל 

* כלל האוכלוסיהרוכשים באשקלון מצב משפחתי 
+( 20גילאי )היהודית 

 67% 86%אה /נשוי

 19% 4%ה /רווק

 9% 4%ה /אלמן

 5% 6%ה /גרוש

. 2.19לוח , 1999שנתון סטטיסטי לישראל : מקור*  

 

התפלגות המצב המשפחתי לפי ישוב :  3.2לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

 83% 88% 94% 96% 95% 98% 89% 83% 86% נשוי

 17% 12% 6% 4% 5% 2% 11% 17% 14% אחר

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל
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  מספר נפשות שיתגוררו בדירה

לעומת )נפשות  3.6לפי דווחי המרואיינים יתגוררו בדירה באשקלון בממוצע 

גודל משק הבית דומה (. יהודית בישראלנפשות בכלל האוכלוסיה ה 3.2

. באר שבע וכרמיאל, בהשוואה לרוכשים במודיעין

 

התפלגות מספר המתגוררים בדירה לפי ישוב :   3.3לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר שבע 
(1997) 

ל כרמיא
(1997) 

 24% 19% 9% 21% 26% 20% 33% 33% 23% נפשות 2עד 

 19% 27% 18% 23% 25% 28% 23% 23% 25% שלוש נפשות

 29% 26% 27% 30% 18% 22% 13% 20% 25% ארבע נפשות

 19% 18% 23% 19% 14% 15% 19% 19% 17% חמש נפשות

 שש נפשות  

10% 5% 12% 15% 

7% 

8% 

15% 6% 8% 

שש נפשות 
רויות  

10% 8% 4% 1% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 3.7 3.8 4.4 3.7 4.0 3.3 3.5 2.9 3.6ממוצע נפשות 

 

 -ב, מהמקרים יגורו רוכשי הדירות באשקלון במסגרת המשפחה הגרעינית 88% -ב

ם מהמקרים ע 3% -מהמקרים הם יתגוררו עם ההורים  של ראש המשפחה וב 9%

. קרובים אחרים

 

מבנה משק הבית שיתגורר בדירה : 3.4לוח 

אחוז מבנה משפחה 

 88%משפחה גרעינית בלבד 

 9%עם הורים של ראש המשפחה 

 3%עם קרובים אחרים 

 

אין  9% -וב, מהמקרים יש במשק הבית שיתגורר באשקלון ילדים 91% -ב

. ילדים
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  התפלגות הרוכשים לפי גיל

קונים שיגורו באשקלון והשוואה לפילוג הגילאים בקרב להלן פילוג גילאי ה

יש יצוג גבוה יותר , בקרב קוני דירות באשקלון. האוכלוסיה היהודית בכל הארץ

. 25-44לקבוצות הגיל 

 

פילוג גילאים בקרב רוכשי דירות באשקלון ובכלל האוכלוסיה :  3.5לוח 

גילאי הדיירים שיתגוררו  
באשקלון 

וסיה אוכל -פילוג גילאים 
(* 98ממוצע )יהודית 

 34.8% 37% 19עד גיל 

20-24 6.7% 8.4% 

25-34 22.6% 13.5% 

35-44 17.2% 12.7% 

45-54 9.4% 11.7% 

 18.9% 7.1%ויותר  55

 
. 2.10לוח , 1999שנתון סטטיסטי לישראל : מקור*  

 

 

התפלגות גילאי רוכשי דירות באשקלון בהשוואה לכלל האוכלוסיה : 3.6לוח 

גיל האשה גיל הבעל  

גיל 
רוכשי דירות 

באשקלון 
כלל האוכלוסיה 

רוכשי דירות 
באשקלון 

* כלל האוכלוסיה 

20-24 0.2% 1.8% 4.1% 4.0% 

25-34 34.4% 17.6% 42.4% 18.7% 

35-44 35.5% 25.0% 30.7% 22.6% 

45-54 19.0% 21.1% 14.9% 18.4% 

55  +10.9% 34.5% 7.9% 36.3% 

 

(. ומעלה באוכלוסיה יהודית שאינם רווקים 20מתוך בני ) 2.19לוח , תון סטטיסטי לישראלשנ:  מקור*  
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התפלגות גילאי  הבעל בקרב רוכשי דירות באשקלון

בהשוואה לכלל האוכלוסיה

0.2%

34.4%
35.5%

19.0%

10.9%

1.8%

17.6%

25.0%

21.1%

34.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

20-24 25-34 35-44 45-54 55 +

רוכשי דירות באשקלון כלל האוכלוסיה

 
 

גילאי  הנשים רוכשות הדירות 

בהשוואה לכלל האוכלוסיה

4.1%

42.4%

30.7%

14.9%

7.9%

4.0%

18.7%

22.6%

18.4%

36.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

20-24 25-34 35-44 45-54 55 +

רוכשי דירות באשקלון  כלל האוכלוסיה
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התפלגות גיל הבעל לפי ישוב : 3.7לוח 

 
אשקלון 

2000 
שלומי 
2000 

הר חומה 
2000 

אלעד 
2000 

רמת בית 
שמש 
1998 

מודיעין 
1998 

לה מע
אדומים 

1998 

באר 
שבע 
1997 

כרמיאל 
1997 

 5% 2% 0% 23% 26% 6% 2% 0% 25 -מתחת  ל
52% 

25-34 35% 46% 53% 47% 48% 40% 38% 46% 

35-44 35% 32% 14% 21% 18% 39% 41% 26% 26% 

45-54 19% 14% 17% 4% 8% 11% 13% 14% 
22% 

 9% 13% 10% 3% 2% 11% 6% 11% ויותר  55

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 

 

התפלגות גיל האישה לפי ישוב :  3.8לוח 

 
אשקלון 

2000 
שלומי 
2000 

הר חומה 
2000 

אלעד 
2000 

רמת בית 
שמש 
1998 

מודיעין 
1998 

מעלה 
אדומים 

1998 

באר 
שבע 
1997 

כרמיאל 
1997 

 51% 16% 5% 2% 35% 39% 12% 8% 4% 25 -מתחת  ל

25-34 42% 49% 46% 41% 41% 50% 46% 43%  

35-44 31% 29% 16% 14% 16% 33% 35% 24% 29% 

45-54 15% 11% 19% 3% 6% 7% 8% 11%  

 20% 6% 8% 8% 2% 2% 7% 2% 8% ויותר  55

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל
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התפלגות גיל הבעל לפי סוג דירה :  3.9לוח 

ה דירה חדש 
ביזמה ציבורית 

דירה חדשה 
ביוזמה פרטית 

כ "סהדירה יד שניה 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות  

20-24   1 1%   1 0% 

25-34 46 44% 41 35% 78 30% 165 34% 

35-44 37 36% 42 36% 92 35% 171 35% 

45-54 14 13% 20 17% 58 22% 92 19% 

 11% 53 12% 32 11% 13 7% 7ויותר  55

 100% 481 100% 260 100% 117 100% 104כ "סה

 

 

התפלגות גיל האישה לפי סוג דירה :  3.10לוח 

דירה חדשה  
ביזמה ציבורית 

דירה חדשה 
ביוזמה פרטית 

כ "סהדירה יד שניה 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות  

20-24 5 5% 6 5% 10 4% 21 4% 

25-34 56 52% 50 41% 112 39% 218 42% 

35-44 32 30% 35 29% 90 32% 157 31% 

45-54 9 8% 19 16% 49 17% 77 15% 

 8% 41 8% 24 9% 11 6% 6ויותר  55

 100% 514 100% 286 100% 121 100% 107כ "סה

 

 

וזהו האחוז הגבוה ביותר , 34 -מהמרואיינים גיל הבעל היה גבוה מ 65% -בכ

. דירות בישובים אחרים שנסקרו בהשוואה לקוני

מנתונים אלה מתברר שאוכלוסית רוכשי הדירות הינה אוכלוסיה של משפחות לאחר 

. עם מספר קטן יחסית של ילדים, מספר שנות נישואים

קוני דירות יד שניה וקוני דירות חדשות בבניה ביוזמה פרטית הם בדרך כלל 

. יוזמה ציבוריתמבוגרים יותר מאשר קוני דירות חדשות בבניה ב
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 צביון דתי 

: להלן התפלגות הצביון הדתי של קוני הדירות באשקלון

 45% -חילוני 

 44% -מסורתי 

 11% -חרדי , דתי

 

( 50%)גבוה יחסית , אחוז המסורתיים קוני דירות חדשות בבניה ביוזמה ציבורית

(. 35%)ואחוז החילוניים נמוך יחסית 

 

יון דתי התפלגות סוג קניה לפי צב:  3.11לוח 

דירות חדשות ביוזמה  
ציבורית 

דירות חדשות ביוזמה 
פרטית 

דירות יד שניה 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות  

 3% 9 2% 2 2% 2חרדי לאומי , חרדי

 8% 22 6% 7 13% 15דתי 

 42% 122 45% 55 50% 57מסורתי 

 48% 139 48% 59 35% 40חילוני 

 100% 292 100% 124 100% 114כ "סה

 

 

התפלגות צביון דתי לפי ישוב :  3.12לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

חרדי 
11% 3% 

5% 75% 48% 
6% 21% 6% 2% 

 32% 21% 32% דתי

 25% 43% 30% 22% 8% 4% 24% 29% 44% מסורתי

 73% 51% 49% 72% 12% 0% 38% 68% 45% חילוני

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 

אחוז המסורתיים בין רוכשי הדירות באשקלון גבוה יחסית , לעומת הישובים האחרים שנסקרו

, צביון הדתי של קוני דירות באשקלוןהתפלגות ה. חרדים/ וקטן יחסית אחוז הקונים הדתיים 

. דומה לקוני דירות בבאר שבע, בשנים האחרונות
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 ארץ לידה 

. אחוז ילידי הארץ בקרב רוכשי דירות באשקלון נמוך מחלקם באוכלוסיה הכללית

נמצא אחוז נמוך של ילידי ישראל , בהשוואה למרבית הישובים האחרים שנסקרו

התפלגות דומה , גבוה של ילידי מזרח אירופהבקרב קוני הדירות באשקלון ואחוז 

 –עם אחוז נמוך במקצת של ילידי מזרח אירופה וגבוה במקצת של ילידי אסיה )

. נמצא בבאר שבע( אפריקה

 

ארץ לידה של רוכשי דירות באשקלון בהשוואה לכלל האוכלוסיה :  3.13לוח 

 
ארץ לידת האשה 

ארץ לידה 
נשים בכלל האוכלוסיה 

ארץ לידת הגבר 
גברים  –ארץ לידה 

בכלל האוכלוסיה 

 65% 54% 61% 56%ישראל 

 35% 46% 39% 44%ל "חו

 

 

התפלגות ארץ לידה לפי ישוב :   3.14לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

 10% 19% 9% 9% 5% 5% 8% 7% 14% אסיה אפריקה

 8% 3% 9% 9% 16% 6% 6% 4% 2% אירופה אמריקה

 46% 23% 16% 9% 5% 5% 4% 18% 30% מזרח אירופה

 36% 55% 66% 73% 74% 85% 82% 71% 54% יליד הארץ

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 

 

 1990עלו לארץ משנת  23%, בארבע השנים האחרונות ,מתוך כלל רוכשי הדירות

. מבין העולים החדשים עלו מברית המועצות 89%. ואילך
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 השכלה 

 49% -בקרב הנשים כ. רוכשי הדירות נשאלו לגבי השכלת הבעל והשכלת האישה

הם בעלי השכלה  51% -הן בעלות השכלה על תיכונית ואקדמאית ובקרב הגברים כ

. יתעל תיכונית ואקדמא

 

השכלת הבעל והשכלת האישה :  3.15לוח 

אחוז תצפיות   

השכלת הבעל 

 3% 14חדר תלמוד תורה  -עממי

 9% 42תיכונית חלקית 

 35% 163תיכונית מלאה וישיבה תיכונית 

 17% 81על תיכונית וישיבה גדולה 

 34% 158אקדמאית 

 1% 6אחר 

 100% 464כ "סה

השכלת האישה 

 4% 18עממית יסודית 

 6% 31תיכונית חלקית 

 42% 214תיכונית מלאה 

 11% 56על תיכונית 

 38% 195אקדמאית 

 100% 515כ "סה

 
 

התפלגות השכלת הבעל לפי ישוב :   3.16לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

 6% 3% 2% 3% יסודי

3% 

2% 2% 3% 

5% 
תיכונית 
 חלקית

9% 5% 12% 4% 4% 8% 12% 

 28% 43% 46% 28% 63% 35% 29% 47% 36% תיכונית מלאה

 15% 14% 18% 7% 34% 20% 24% 17% על תיכונית
67% 

 27% 30% 48% 26% 21% 36% 22% 35% אקדמאית

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל
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, נמוך מהאחוז בקרב קוני דירות במודיעין( בקרב הבעלים)אחוז בעלי השכלה אקדמאית 

דומה למשקלם בקרב קוני דירות בהר חומה וגבוה משמעותית בהשוואה לישובים כמו 

. שלומי ובאר שבע, אלעד

 

  תעסוקה

 13%)עובדים  85%מבין הגברים  .מפרט את תעסוקת הבעל והאישה 3.17לוח 

כאשר , 61% -גם בין הנשים גבוה אחוז המועסקות (. שכירים 72% -עצמאיים ו

. כעצמאיות 2% -עובדות כשכירות ו 59%מבין הנשים 

 

תעסוקת הבעל ותעסוקת האישה :  3.17לוח 

אחוז תצפיות   

תעסוקת 

הבעל 

 13% 61עצמאי 

 72% 335כולל קבע ומשטרה , שכיר

 1% 4תלמיד , טודנטס

 0% 0חייל 

 8% 35מובטל 

 6% 28פנסיונר 

 100% 464כ "סה

תעסוקת 

האישה 

 2% 10עצמאית 

 59% 228כולל קבע ומשטרה , שכירה

 2% 12תלמידה , סטודנטית

 9% 44מובטלת 

 6% 29פנסיונרית 

 21% 104לא עובדת 

 100% 486כ "סה

 

פילוג תעסוקת , הר חומה ואלעד, כו באותה עת בשלומיבהשוואה לסקרים אחרים שנער

כאשר בהשוואה בפילוג , הבעל ותעסוקת האישה באשקלון דומה להתפלגות בשלומי

 -עצמאים ו 6%)קטן באופן משמעותי אחוז המועסקים ,  למשל, תעסוקת הבעל באלעד

(. 40%)וגדול אחוז הלומדים ( שכירים 48%

 -עצמאים ו  -26%)ז המועסקים בהשוואה לאשקלון גדול אחו, לעומת זאת, בהר חומה

 3%)וגדול אף יותר אחוז המועסקות בקרב הנשים , בקרב הבעלים( שכירים 71%

(  שכירות 69% -עצמאיות ו

 



 19 

 

  הכנסה

המרואיינים נשאלו האם הכנסתם גבוהה או נמוכה מההכנסה החודשית הממוצעת 

(. ח"ש 8,100)נטו למשפחה 

 26%, 54% –אשקלון הם בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע מרבית רוכשי הדירות ב

. בעלי הכנסה מעל לממוצע 20% -בעלי הכנסה ממוצעת ורק

, ההכנסה הממוצעת נמוכה באופן משמעותי, בהשוואה לישובים אחרים שנסקרו

. למעט קוני דירות באלעד שהכנסתם הממוצעת נמוכה אף יותר

 

פי ישוב התפלגות ההכנסה ביחס לממוצע ל:   3.18לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
* שמש

(1998) 

* מודיעין
(1998) 

מעלה 
* אדומים

(1998) 

באר 
* שבע

(1997) 

* כרמיאל
(1997) 

 38% 38% 27% 11% 47% 75% 22% 37% 55% מתחת לממוצע

 27% 29% 25% 22% 27% 15% 29% 26% 26% כמו הממוצע

 35% 43% 48% 67% 26% 10% 49% 37% 19% צעמעל לממו

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% כ"סה

 

המרואיינים נתבקשו לציין את הכנסתם ביחס להכנסה חודשית , 1997-1998בסקרים שנערכו בשנים *  

שצוינה  הנמוכה באופן ריאלי מההכנסה הממוצעת נטו למשפחה, ח"ש 6,500ממוצעת נטו למשפחה של 

. 2000בסקרים שנערכו בשנת 

 

 

  בעלות על דירה קודמת

להלן פילוג הבעלות על דירה קודמת לרוכשי דירות באשקלון  

היו בעלי דירות קודמות   -40%

מתגוררים והתגוררו בשכירות   -44%

קרובים / מתגוררים בדירות הורים   -13%

מתגוררים לבד בדירה השייכת להורים או קרובים     -1%
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40%
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13%
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היו בעלי דירות קודמות מתגוררים  והתגוררו
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קרובים

מתגוררים לבד בדירה

השייכת להורים או קרובים

בעלות על דירה קודמת

 
 
 

 התפלגות בעלות על דירה לפי ישוב:  3.19לוח 
 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

 9% 41% 52% 56% 23% 20% 59% 27% 40% בעלי דירה

 91% 59% 48% 44% 77% 80% 41% 73% 60% חסרי דירה

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 339 338 406 420 536 425 79 128 548 מספר תצפיות

 
שהינו , דומה לאחוז הקונים בעלי דירה בבאר שבע, אחוז בעלי דירה בקרב קוני דירות באשקלון

. ינה הגיאוגרפית והן מבחינת אופי הישובהן מהבח, אזור חלופי
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  עיר מגורים

עוד . התגוררו באשקלון טרם קנית הדירה האחרונה 80% -מרבית רוכשי הדירות 

(. מאילת ועד עפולה)באזור גוש דן והמרכז והשאר פזורים ברחבי הארץ  6% -כ

 

ישוב בו נמצאת הדירה הקודמת :  3.20לוח 

אחוז תצפיות  

 4% 22גוש דן 

 0% 3כפר סבא והאזור , רעננה

 4% 19דרומית מאשקלון , אזור הדרום

 1% 5אזור הצפון מחדרה 

 4% 19קרית מלאכי  –סביבת קרית גת 

 2% 8ירושלים והסביבה 

 1% 3אזור אשקלון 

 2% 9אשדוד 

 1% 6אילת 

 0% 0מודיעין ולוד 

 80% 423אשקלון 

 2% 12ראשון לציון והסביבה 

 100% 528כ "סה
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מאפייני הדירה החדשה   3.2

  השלב שבו נמצאה השכונה בזמן הקניה

 48%, (מסך הרוכשים באוכלוסיה 44%המהווים )מבין רוכשי הדירות החדשות 

 10%. בשלב בו חלק מהתשתית היתה קיימת 22%, רכשו את הדירה בשלב הבניה

. ים דבררכשו את הדירה בשלב בו לא היה קי 20% -בשלב עבודות עפר ו

 

 סוג הדירה והבנין 

בבניינים  3% -טורי ו' בקוטג 7%, 84% –מרבית הדירות נקנו בבנייני דירות רגילים 

מרבית הדירות שנקנו הן דירות רגילות . בסוגי בנין אחרים 5% -השאר . מדורגים

. ים'קוטג 9% -דירות גן ו 12%, (כולל דירות רגילות הכוללות מרפסת פתוחה) 79%

דירות חדשות בבניה ביוזמה : ל סוג הדירה שנקנתה לפי סוג הקניהבהשוואה ש

מתברר כי בין הדירות , דירות חדשות ביוזמה פרטית ודירות יד שניה, ציבורית

לעומת זאת גדול יחסית אחוז קוני , החדשות יש אחוז גבוה יותר של דירות גן

. ים בקרב קוני דירות יד שניה'קוטג

 

ין פילוג סוג הבנ:  3.21לוח 

אחוז תצפיות סוג בנין 

 3% 19בנין מדורג 

 7% 36טורי ' קוטג

 84% 456בנין דירות רגיל 

 5% 30אחר 

 100% 540כ "סה

 
 

 
פילוג סוג הדירה לפי סוג קניה :  3.22לוח 

 
דירות חדשות  
ביוזמה ציבורית 

דירות חדשות  
ביוזמה פרטית 

דירות יד שניה 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות  

כולל )דירה רגילה 

 (דירות עם מרפסת פתוחה
91 80% 90 72% 248 82% 

 7% 20 20% 24 16% 19דירת גן  

 11% 34 8% 10 3% 4' קוטג

 100% 303 100% 124 100% 114כ "סה
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  גודל הדירה

. גודל הדירה אופיין לפי מספר חדרים ושטח

: מספר חדרים

וכן דירות של , 41% –חדרים  4-4.5רות בעלות מרבית קוני הדירות באשקלון קנו די

רכשו  4% -חדרים ויותר ו 5נוספים רכשו דירות בנות  18%, (37%)חדרים  3-3.5

. חדרים 2-2.5דירות של 

. חדרים 3.7בממוצע הדירות שנרכשו הן בעלות 

 

נרכשו דירות בעלות מספר חדרים , בקרב קוני דירות שהיתה בבעלותם דירה בעבר

 3.4כאשר הדירה הקודמת בבעלותם היתה בעלת )חדרים בממוצע  4.1, גדול יותר

(. חדרים

 

לעומת קוני , חדרים בממוצע 3.7בעלות  –דירות חדשות שנרכשו היו גדולות יותר 

. חדרים בממוצע 3.6 –דירות יד שניה שהן בעלות מספר חדרים קטן יותר 

 

רה באשקלון קטן גודל הדי, בהשוואה לסקרים אחרים שנערכו בשנה האחרונה

מגודלי הדירות הממוצעים הנמכרות בשלומי ובהר חומה וגדול מדירה שנרכשה 

(. 3.29לוח )באלעד 

 

 ממוצע מספר חדרים לפי סוג רוכש וסוג קניה:  3.23לוח 

 מספר חדרים ממוצע בדירה 

 3.7 ממוצע כללי

 3.5 קוני דירה לראשונה

 4.1 קונים שהיתה בבעלותם בדירה בעבר

 3.9 ת חדשות ביוזמה ציבוריתדירו

 3.9 דירות חדשות ביוזמה פרטית

 3.6 דירות יד שניה
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 מספר חדרים לפי בעלות על דירה קודמת:  3.24לוח 
 

מספר חדרים 
בדירה 

כ "סהקוני דירה לראשונה בעלי דירה קודמת 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות 

2-2.5 6 3% 15 5% 20 4% 

3-3.5 41 19% 151 47% 192 36% 

4-4.5 94 44% 129 40% 223 41% 

5+ 72 34% 27 8% 99 19% 

 100% 535 100% 322 100% 212כ "סה

 
 

 
 

מספר חדרים לפי בעלות על דירה קודמת
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 מספר חדרים לפי סוג דירה:  3.25לוח 
 

 
דירות חדשות 

ביוזמה ציבורית 
דירות חדשות 
ביוזמה פרטית 

דירות יד שניה 
כ "סה

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז ת תצפיו 

2-2.5   1 1% 19 6% 20 4% 

3-3.5 37 32% 39 30% 132 43% 209 37% 

4-4.5 59 51% 64 49% 107 34% 230 41% 

5+ 21 18% 26 20% 53 17% 99 18% 

 100% 559 100% 311 100% 215 100% 117כ "סה

 
 

: שטח הדירה

-101  -32%, 53% –ר "מ 100לות שטח של עד מרבית הדירות שנרכשו הן בע

. ר"מ 151 -בעלות שטח של יותר מ 9% -ר ו"מ 131-150בשטח של  6%, ר"מ 130

קוני דירות שהיתה בבעלותם דירה . ר"מ 108ממוצע שטח הדירות שנרכשו הוא 

כאשר דירתם הקודמת היתה )ר "מ 127קנו דירות בשטח גדול יותר של , בעבר

ואילו רוכשי דירה לראשונה קנו דירה בשטח ממוצע ( הממוצער "מ 102בשטח של 

לעומת , ר בממוצע"מ 114 -כ, הדירות החדשות שנקנו היו גדולות יותר. ר"מ 96של 

. ר בממוצע לדירות יד שניה"מ 103

שטח הדירה שנקנתה גדול משטח הדירות שנקנו , בהשוואה לסקרי ישוב אחרים

ונמוך , טח דירות שנקנו ברמת בית שמשדומה לש, באלעד ובבאר שבע, בכרמיאל

. מודיעין ושלומי, הר חומה, משטח הדירות שנקנו במעלה אדומים

 

לפי סוג רוכש וסוג קניה , ר"מ -ממוצע שטח הדירה ב:  3.26לוח 
 

 (ר"מ)שטח דירה  

 108 ממוצע כללי

 96 קוני דירה לראשונה

 127 קונים שהיתה בבעלותם דירה בעבר

 115 זמה ציבוריתדירות חדשות בי

 113 דירות חדשות ביוזמה פרטית

 103 דירות יד שניה
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 שטח דירה לפי בעלות על דירה קודמת:  3.27לוח 

 

גודל הדירה 
ר "במ

כ "סהקוני דירה ראשונה בעלי דירה קודמת 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות 

 53% 227 68% 176 32% 57 100עד 

101-130 66 37% 69 28% 135 32% 

131-150 22 13% 5 2% 27 6% 

 9% 37 2% 5 18% 32ויותר  151

 100% 426 100% 238 100% 181כ "סה
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 שטח דירה לפי סוג :  3.28לוח 

 

 
דירות חדשות  
ביוזמה ציבורית 

דירות חדשות  
ביוזמה פרטית 

כ "סהדירות יד שניה 

אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות ז אחותצפיות 

 55% 242 61% 148 49% 53 45% 41 100עד 

101-130 35 38% 38 35% 65 27% 137 31% 

131-150 4 4% 6 6% 17 7% 27 6% 

 8% 37 6% 14 10% 11 14% 12ויותר  151

 100% 443 100% 243 100% 180 100% 91כ "סה

 
 
 

 
ומחירי דירות לפי ישוב השוואה בין גודלי :  3.29לוח 

 
 

אשקלון 
(2000) 

שלומי 
(2000) 

הר 
חומה 

(2000) 

אלעד 
סקר 

" תסקיר"
(2000 )

אלעד 
סקר 

" מדגם"
(1998 )

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

רמת 
בית 
שמש 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

 98 103 107 117 126 101 98 120 127 108( ר"מ)גודל הדירה 

 1,104 1,256 1,336 1,430 1,435 1,493 1,275 1,650 996 1,134( $)ר "למ מחיר

      3.6 3.6 4.2 4.1 3.7חדרים ' ממוצע מס
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מחיר הדירה ואופן מימונה   3.3

  מחיר הדירה

מובן שמחיר . $ 122,500מחיר הקניה הממוצע של הדירה בדולרים הוא 

. שטח ומספר חדריםהקניה של הדירה מושפע מגודל הדירה מבחינת 

לא היו . קוני דירה לראשונה קנו דירות זולות יותר וכך גם קוני דירות מיד שניה

הבדלים משמעותיים במחירי הדירות החדשות בבניה ביוזמה ציבורית לבין 

. דירות חדשות בבניה ביוזמה פרטית

 

 לפי מספר חדרים, ממוצע למחיר דירה בדולרים:  3.30לוח 

ממוצע  מחיר  מספר חדרים
 ($)לדירה 

שטח ממוצע לדירה 
(ר"מ)  

$ר "מחיר למ  

 1,134 108 122,514 כללי

2-2.5 88,546 77 1,150 

3-3.5 102,447 84 1,219 

4-4.5 126,562 108 1,172 

5+ 167,633 155 1,081 

 
 

הפער במחיר הממוצע של דירות שנקנו על ידי קוני דירה לראשונה לקונים שהיתה בבעלותם 

. 20%ובין דירות חדשות לדירות יד שניה , 33%בעבר הוא דירה 

 
לפי סוג קונה וסוג קניה ( $ -ב)ממוצע למחיר הדירה :  3.31לוח 

 

 $-מחיר הדירה ב 

 122,514 ממוצע כללי

 108,197 קוני דירה לראשונה

 144,303 קונים שהיתה בבעלותם דירה בעבר

 135,488 דירות חדשות ביוזמה ציבורית

 134,379 חדשות ביוזמה פרטית דירות

 112,828 דירות יד שניה
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 מחיר ממוצע לדירה לפי שטח הדירה:  3.32לוח 

 

גודל הדירה 
ר "במ

מחיר הדירה בדולרים 

תקן . שממוצע תצפיות 

 2,241 140,508 222 100עד 

101-130 120 133,284 2,554 

131-150 25 178,143 8,176 

 9,955 200,442 27ויותר  151

 
 

  אופן מימון הדירה

 2 -בממוצע צוינו כ. המרואיינים נתבקשו לציין את מקורות המימון לדירתם

 -המסתכמים ביותר מ)מפרט את מקורות המימון  3.33לוח . מקורות מימון

100% .)

 

( משלימה לזכאים או גרירת משכנתא)אמצעי המימון העיקריים הם משכנתאות 

. קודמתומימון על ידי מכירת דירה 

 

על ידי  73%, מימנו על ידי משכנתא לזכאים 59%בקרב קוני דירה לראשונה 

על ידי הלוואות  30% -על ידי חסכונות ומתנות ו 30%, משכנתא משלימה

. ממקורות אחרים

 

מימנו על ידי מכירת דירה  72%בקרב קונים שהיתה בבעלותם דירה בעבר 

. רת משכנתאעל ידי משכנתא משלימה או גרי 60% -קודמת ו

 

, אין הבדלים מהותיים לגבי אופן מימון הדירה בהשוואה בין קוני דירות יד שניה

. קוני דירות חדשות ביוזמה פרטית או קוני דירות חדשות בבניה ביוזמה ציבורית

 

בנינו את , למרות שחלק מהמרואיינים לא פרט את מקורות המימון לכל מקור

כאשר הונח שהמרואיינים , רות המימוןמחיר הדירה הכולל כפונקציה של מקו

שלא פרטו את מקור מימון הדירה מתפלגים בצורה דומה לזו שפרטו את 

. מקורות המימון
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 מקורות מימון לפי בעלות על דירה קודמת:  3.33לוח 
 

מקורות מימון 
כ "סהקוני דירה לראשונה בעלי דירה קודמת 

אחוז  תשובות אחוז תשובות אחוז תשובות 

כנתה לזכאים או גרירת מש
משכנתה 

55 28% 181 59% 236 47% 

 68% 341 73% 224 60% 117משכנתה משלימה מהבנקים 

 23% 117 30% 86 16% 31הלוואות ממקורות אחרים 

 28% 140 30% 91 25% 49מתנות וכדומה , חסכונות

מכירת דירה קודמת  
 (או דירה של המשפחה)

140 72% 16 5% 157 31% 

 7% 34 8% 23 6% 11אחר 

 25% 123 23% 71 27% 52מקור אחר שלא פורט 

 229% 500 305% 288 237% 195כ "סה

 
 
 

מקורות מימון לפי סוג  דירה :  3.34לוח 
 

מקורות מימון 
דירות חדשות  
ביוזמה ציבורית 

דירות חדשות 
ביוזמה פרטית 

כ "סהדירות יד שניה 

אחוז  תשובות אחוז תשובות אחוז תשובות אחוז תשובות  

משכנתה לזכאים או גרירת 
משכנתה 

44 39% 62 52% 145 50% 251 48% 

 67% 350 68% 197 68% 82 63% 72משכנתה משלימה מהבנקים 

 23% 122 24% 68 24% 29 22% 25הלוואות ממקורות אחרים 

 29% 150 22% 65 39% 47 34% 38מתנות וכדומה , חסכונות

מכירת דירה קודמת  
( רה של המשפחהאו די)

42 37% 44 37% 71 25% 158 30% 

 7% 37 4% 12 9% 11 13% 15אחר 

 25% 129 27% 78 18% 22 25% 28מקור אחר שלא פורט 

 229% 523 220% 289 247% 121 233% 114כ "סה
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( בדולרים)הרכב מקורות המימון לדירה ממוצעת :  3.35לוח 

מקורות מימון 
קונים שהיתה 

ם דירה בעבר בבעלות
כ "סהקוני דירה לראשונה 

אחוז סכום אחוז סכום אחוז סכום 

משכנתא לזכאים  
( או גרירת משכנתא)

521 4% 24,112 23% 16,048 13% 

 19% 23,266 27% 28,672 11% 16,000משכנתא משלימה 

 3% 3,558 4% 4,319 2% 2,536הלוואות ממקורות אחרים 

 4% 4,535 2% 2,041 6% 7,885' מתנות וכו, חסכונות

מכירת דירה קודמת 
( או דירה של משפחה)

55,956 39% 1,347 1% 24,645 20% 

 42% 51,912 43% 46,139 38% 54,825אחר 

 100% 123,964 100% 106,631 100% 142,412כ "סה

 

 

הרכב מקורות המימון לדירה ממוצעת )ב- $(
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  החזר חובות

מרביתם ( הנשאלים מכלל 69%)מתוך אלו שלקחו הלוואות ומשכנתאות 

 3,000 -ל 2,000מחזירים בין  26%עוד , 67% –ח "ש 2,000מחזירים עד 

. ח לחודש"ש 3,000מחזירים מעל  7% -ח לחודש ו"ש

. ח לחודש"ש 2,042הסכום הממוצע להחזר חובות 

שהינו  28% -ל 21%אומדן שיעור ההחזר החודשי מסך ההכנסה נטו הוא בין 

. שנסקרו באותה עת שיעור דומה לישובים אחרים

 

 החזר חובות לפי הכנסה:  3.36לוח 
 

הכנסה ביחס לממוצע במשק  
כ "סה

החזר חובות 
מעל לממוצע כמו הממוצע מתחת לממוצע 

אחוז  תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות אחוז תצפיות 

 66% 252 51% 40 59% 58 76% 153ח "ש 2,000עד 

 25% 96 32% 25 34% 34 18% 37ח "ש 2,000-3,000בין 

 8% 31 16% 13 7% 7 6% 11ח "ש 3,000מעל 

 100% 379 100% 78 100% 99 100% 201כ "סה

 
הפער בממוצע החזר החובות החודשי בשקלים בין קוני דירות יד שניה לקוני דירות חדשות 

. 24% -ומדירות ביוזמה ציבורית קטן ב 13% -ביוזמה פרטית קטן ב

 
 

 
 החזר חובות חודשי בשקליםממוצע ל:  3.37לוח 

 החזר חובות חודשי בשקלים 

 2,042 ממוצע כללי

 2,010 קוני דירה ראשונה

 2,128 קונים שהיתה בבעלותם דירה

 2,357 דירות חדשות ביוזמה ציבורית

 2,149 דירות חדשות ביוזמה פרטית

 1,898 דירות יד שניה
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מאפייני קבלת ההחלטה על קנית הדירה  3.4

 ת לקנית הדירה סיבו

: הסיבות העיקריות לרכישת הדירה הן

" גרנו בשכירות ורצינו דירה משלנו"  -40%

" רצינו להחליף את הדירה בגדולה יותר"  -28%

" רצינו להחליף את הדירה בדירה הנמצאת במקום טוב יותר"  -10%

" אנו מתכוונים להתחתן בקרוב/ התחתנו לא מזמן "    -9%

 

: בבעלותם דירה בעברבקרב קונים שהיתה 

רצו דירה גדולה יותר   -63%

רצו דירה במיקום טוב יותר   -22%

 

: בקרב קוני דירה לראשונה

" גרנו בשכר דירה ורצינו דירה משלנו"   -68%

 

או דירות חדשות ביוזמה , אין הבדלים מהותיים בסיבות לפי קניה מיד שניה

. פרטית או ביוזמה ציבורית

 

 נית דירה באופן כללי לפי בעלות קודמת על דירהסיבות לק:  3.38לוח 
 

סיבות כלליות לקנית דירה 
כ "סהקוני דירה לראשונה בעלי דירה קודמת 

אחוז תשובות אחוז  תשובות אחוז תשובות 

 41% 223 68% 223  גרנו בשכר דירה ורצינו דירה משלנו 

 7% 39 11% 35 2% 4מתכוונים להתחתן בקרוב / התחתנו לא מזמן 

 9% 47 14% 45 1% 2קרובים ורצינו דירה משלנו /גרנו עם ההורים

 0% 1 0% 1  קרובים /גרנו לבד בדירת ההורים

 29% 161 7% 23 63% 138רצינו להחליף את הדירה בדירה גדולה יותר 

רצינו להחליף את הדירה בדירה הנמצאת 

במקום טוב יותר 
49 22% 9 3% 57 10% 

 1% 3 1% 3 0% 0שינוי במקום עבודה 

 1% 5 0% 1 2% 3רצינו לקנות דירה לאחד הילדים 

 2% 12 3% 8 1% 3רצינו לקנות דירה לצורך השקעה 

 5% 26 2% 7 7% 15העלאת רמת חיים  / שיפור תנאי מגורים 

 3% 16 0% 1 9% 19אחר 

 109% 530 109% 311 107% 219כ "סה
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סוג קניה  סיבות לקנית דירה באופן כללי לפי:  3.39לוח 
 

 
דירה חדשה  

ביוזמה ציבורית 
דירה חדשה  
ביוזמה פרטית 

כ "סהדירות יד שניה 

אחוז תשובות אחוז תשובות אחוז  תשובות אחוז תשובות  

 40% 228 46% 148 34% 45 29% 35גרנו בשכר דירה ורצינו דירה משלנו 

 9% 53 5% 17 16% 22 12% 15אני מתכוון להתחתן בקרוב / התחתנו לא מזמן 

 8% 47 8% 25 5% 6 12% 15קרובים ורצינו דירה משלנו /גרנו עם ההורים

 0% 1   1% 1  קרובים /גרנו לבד בדירת ההורים

 28% 162 25% 82 30% 40 34% 41רצינו להחליף את הדירה בדירה גדולה יותר 

רצינו להחליף את הדירה בדירה הנמצאת 

במקום טוב יותר 

15 12% 12 9% 32 10% 
59 10% 

 1% 3 1% 2 1% 1  שינוי במקום עבודה 

 1% 5 1% 2 1% 1 2% 2רצינו לקנות דירה לאחד הילדים 

 2% 13 1% 3 2% 3 5% 6רצינו לקנות דירה לצורך השקעה 

 4% 16 2% 7 7% 9  העלאת רמת חיים  / שיפור תנאי מגורים 

 5% 28 7% 24 2% 3 1% 1אחר 

 109% 615 106% 342 108% 143 106% 130כ "סה

 
 

 מקומות אחרים ששקלו לקנות בהם דירה 

אחוז הרוכשים .  מהרוכשים ציינו כי שקלו לרכוש דירה במקום אחר 20%

שציינו ששקלו רכישה במקום אחר נמוך יחסית לסקרים אחרים שערכנו בשלומי 

מקוני הדירות  80% -ונובע מכך ש, (56%)ובאלעד ( 74%)בהר חומה ( 53%)

. קלון ושיקול המיקום הוא השיקול העיקריהם תושבי אש
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: המקומות שאותם שקלו

( ראשון לציון עד תל אביב)אזור גוש דן  47% -

אשדוד  19% -

. בסביבת אזור קרית גת וקרית מלאכי 15% -

( מאשקלון ועד אילת)באזור הדרום  14% -

 

(. חתהיות והמרואיינים יכלו לציין יותר מתשובה א 100% -האחוזים מסתכמים ביותר מ)

 

מקומות אחרים ששקל לרכוש בהם דירה :  3.40לוח 

אחוז תשובות  

 23% 22גוש דן 

 4% 4כפר סבא והאזור , רעננה

 14% 14דרומית מאשקלון , אזור הדרום

 11% 11אזור הצפון מחדרה 

 15% 15סביבת קרית גת וקרית מלאכי 

 12% 12ירושלים והסביבה 

 19% 19אשדוד 

 4% 4מודיעין ולוד 

 24% 24ראשון לציון והסביבה 

 126% 125כ "סה

 
 

  שיקולים לקנית הדירה באשקלון

. המרואיינים נשאלו מהן הסיבות שבגללם קנו דירה באשקלון דווקא

 54% ציינו את הקירבה למשפחה .

 32%  ציינו את הקירבה למקום העבודה

 26% ציינו את הקירבה למקום המגורים הקודם .

 21% נוח ציינו את המחיר ה

  10%  ציינו את איכות הסביבה

 

(. היות והמרואיינים יכלו לציין יותר מתשובה אחת 100% -האחוזים מסתכמים ביותר מ)
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שיקולים אלו נובעים בעיקר מהעובדה שמרבית הקונים גרו באשקלון טרם קנית 

. הדירה האחרונה

ון אחוז המציינים את המחיר הנוח הוא קטן יחסית בקרב המתגוררים באשקל

(. 36%)וגבוה בקרב קונים המגיעים מבחוץ ( 18%)לפני קנית הדירה 

אחוז , בקרב רוכשי דירות באשקלון שגרו באשקלון טרם קניית הדירה האחרונה

טרם קניית , 4 -בהם מספר הנפשות המתגוררות בדירה קטן מ, המשפחות

, נמוך משמעותית מרוכשי הדירות שהגיעו מחוץ לאשקלון, דירתם האחרונה

בשאר המאפיינים לא היו הבדלים מובהקים בין רוכשי (. 63%לעומת  41%)

 80%)דירות שהתגוררו בעבר באשקלון או שהתגוררו במקומות אחרים 

(. התגוררו בעבר באשקלון

 

שיקולים לקנית דירה באשקלון :  3.41לוח 

אחוז תשובות שיקולים לקניה באשקלון 

 6% 36מיקום 

 21% 118מחיר 

 0% 1המלצות 

 54% 302קרוב למגורי משפחה 

 32% 180קרוב למקום עבודה 

 9% 52חברים 

 26% 145קירבה למקום מגורים קודם 

 10% 55איכות הסביבה 

 8% 45נוף 

 7% 42תדמית המקום 

 4% 22פיתוח כלכלי  

 3% 19האוכלוסיה במקום מתאימה לי 

 0% 2שיפור בדיור ובאיכות החיים 

 3% 17אחר 

 183% 1,036כ "סה
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שיקולים לקניה באשקלון לפי עיר מגורים קודמת :  3.42לוח 

אחר אשקלון  

אחוז תשובות אחוז תשובות שיקולים לקניה באשקלון 

 9% 10 6% 23מיקום 

 36% 38 18% 73מחיר 

   0% 1המלצות 

 33% 34 58% 241קרוב למגורי משפחה 

 20% 20 35% 143קרוב למקום עבודה 

 7% 8 10% 42חברים 

 5% 5 32% 133קירבה למקום מגורים קודם 

 12% 12 9% 37איכות הסביבה 

 19% 20 5% 19נוף 

 4% 4 8% 35תדמית המקום 

 3% 3 3% 14פיתוח כלכלי  

 3% 3 3% 12האוכלוסיה במקום מתאימה לי 

   1% 2שיפור בדיור ובאיכות החיים 

 6% 6 2% 9אחר 

 157% 163 190% 784כ "סה

 

 

  היסוסים לגבי הקניה

.  מהמרואיינים היו היסוסים לגבי קנית הדירה באשקלון 15% -רק ל

(: 100% -האחוזים מסתכמים ביותר מ)להלן הסיבות להיסוסים שעיקרן 

  44% -מחיר הדירות 

  14% -חשש מירידת ערך הדירה 

  12% -חשש לעתיד השכונה 

  8% -תדמית המקום 

 

הרי , כרים שכר הנמוך מהממוצעהיות ומרבית מאוכלוסית הרוכשים משת

. ששיקול המחיר הינו הרב ביותר

אחוז המהססים נמוך ביותר ודומה לתמונה , בהשוואה לסקרי ישוב אחרים

מהססים וכרמיאל עם  9% -באר שבע עם כ, המצטיירת בישובים הותיקים

. מהססים 24%
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התפלגות היסוסים טרם הרכישה לפי ישוב :   3.43לוח 

 
אשקלון 

(2000) 
שלומי 

(2000) 
הר חומה 

(2000) 
אלעד 

(2000) 

רמת בית 
שמש 

(1998) 

מודיעין 
(1998) 

מעלה 
אדומים 

(1998) 

באר 
שבע 

(1997) 

כרמיאל 
(1997) 

 24% 9% 20% 42% 47% 40% 72% 46% 15% היסס

 76% 91% 80% 58% 53% 60% 28% 54% 85% לא היסס

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 

 

היסוסים לגבי הקניה באשקלון :  3.44לוח 

אחוז תשובות  

 8% 6תדמית המקום 

 44% 35מחיר הדירות 

 2% 2ריחוק ממקום עבודה 

 4% 3האוכלוסיה במקום 

 14% 11חשש מירידת ערך של הדירה 

 12% 10חשש לעתיד השכונה 

 9% 7מיקום 

 5% 4סיבות כלכליות , משכנתא

 4% 4ת עבודה מחסור במקומו

 7% 6אחר 

 109% 80כ "סה
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היסוסים לגבי הקניה באשקלון לפי עיר מגורים קודמת :  3.45לוח 

אחר אשקלון  

אחוז תשובות אחוז תשובות  

 2% 3 3% 2תדמית המקום 

 29% 7 51% 26מחיר הדירות 

 7% 2  ריחוק ממקום עבודה 

   4% 2האוכלוסיה במקום 

 7% 2 18% 9הדירה  חשש מירידת ערך של

 7% 2 14% 7חשש לעתיד השכונה 

 5% 1 5% 2מיקום 

   7% 4סיבות כלכליות , משכנתא

 17% 4 2% 1מחסור במקומות עבודה 

 17% 4 5% 3אחר 

 91% 25 109% 56כ "סה
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  מקורות מידע לגבי הבניה באשקלון

, רו באזורג 22%, 28% –מקורות המידע העיקריים שצוינו היו חברים ומשפחה 

. דרך פרסום בעיתון 21% -ו, עברו במקום במקרה 20%

גדול משקל , בקרב המרואיינים שלא התגוררו באשקלון טרם קנית הדירה

(. 30%)ומידע מחברים ומשפחה , (28%)הפרסום בעיתון 

קטן משמעותית מקוני ( 21%)אחוז הקונים שקיבל את המידע מפרסום בעיתון 

, 53% –אלעד : בלו את המידע מפרסום בעיתוןדירות בישובים אחרים שקי

. 73% –והר חומה  48% –שלומי 

 

מקור מידע על הבניה באשקלון :  3.46לוח 
 

אחוז תשובות  

 28% 112' משפחה וכו, חברים

 21% 87פרסום בעיתון 

 1% 3פרסום בטלויזיה 

 20% 81במקרה עברתי במקום 

 22% 88גר באזור 

 4% 30יריד דירות ותווך 

 4% 16אחר 

 100% 404כ "סה

 
 

מקור מידע על הבניה באשקלון לפי עיר מגורים קודמת :  3.47לוח 
 

אחר אשקלון  

אחוז תשובות אחוז תשובות  

 30% 18 27% 81' משפחה וכו, חברים

 28% 17 21% 66פרסום בעיתון 

 1% 0 0% 1פרסום בטלויזיה 

 16% 10 21% 65במקרה עברתי במקום 

 13% 8 24% 74ר גר באזו

 13% 8 5% 16יריד דירות ותווך 

 3% 2 4% 13אחר 

 104% 61 102% 316כ "סה
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' נספח א
 
 

 1994-2000בשנים , התחלות בניה ומכירות בבניה ביוזמה ציבורית באשקלון, היקפי שיווק

(8/2000 :)

 

התחלת בניה שיווקים שנת שיווק 
שיעור 

התחלות 
משיווקים 

כ מכירות "סה
רי מכירות שעו

משיווקים 

שעורי מכירות 
מהתחלות 

בניה 

1994 622 622 100% 604 97% 97% 

1995 1,160 1,160 100% 1,104 95% 95% 

1996 557 557 100% 423 76% 76% 

1997 359 293 82% 123 34% 42% 

1998 479 446 93% 92 19% 21% 

1999 436 176 40% 0 0% 0% 

8/2000 0      

 72% 65% 2,346 90% 3,254 3,613כ "סה

 
 

  יש לשים לב שבלוח לעיל התחלות הבניה והמכירות לפי שנים מתיחסות לשנת השיווק

שנת ביצוע המכירות . ולא בהכרח לשנה בה בוצעו התחלות הבניה או המכירות בפועל

. בפועל מפורטת בטבלה הבאה

 

היקף מכירת דירות חדשות מבניה שביזמה ציבורית 

( יחידות דיור)רות מכישנת מכירה 

1996 503 

1997 374 

1998 445 

1999 337 

 


