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דירות להשכרה בירושלים

דירות להשכרה הן חלק אינטגראלי משוק התיירות העירוני כאשר בעלי נכסים מעוניינים 

להרוויח כסף על ידי השכרתן לאורחים ותיירים. עבור התיירים, הן מהוות אלטרנטיבה 

זולה לבתי המלון; עבור העיר, הן מגדילות את נפח האכסון הפוטנציאלי. כמו כן, כאשר 

קונים מוצרים  או  גם מכונית,  אוכלים במסעדות  דירה הם שוכרים  תיירים שוכרים 

לבישול עצמי כך שיש להם הוצאות גדולות יותר בהשוואה לתיירים שבאים ללון בבתי 

מלון.

Warnken et al )2002( מציעים סיווג  ישנו קושי מסוים לסווג את הדירות בשוק זה. 

לקטגוריות הבאות:

אך  וסלון,  מאובזר  במטבח  המצוידות  כדירות   )Condominium( להשכרה  דירות   .1

ללא שירותי ניקיון.

B&B מוגדר כמקום בו האורחים חולקים שירותים וחדרי אוכל יחד עם המארחים.   .2

אכסניות כמקום אשר אורחים חולקים יחד שירותים וחדרי שינה.  .3

)2011( מגדירים חלוקה לשלוש קטגוריות לפי אופי הניהול של   Cassidy & Guilding
הדירות. 

"mom and dad": צימרים, דירות שמנוהלות על ידי זוג עצמאי שרכש את הדירה   .1

ומתחזק אותה בעצמו, כאשר השירות הוא אישי.

"MASO( "multiple apartment site organization(: ניהול של דירות להשכרה על-  .2

ידי רשת. בעלי דירות אשר הרחיבו את היצע הדירות שברשותם ומתפעלים במקביל 

מספר דירות. דוגמה נוספת ל-MASO היא חברה אשר מנהלת מספר דירות עבור 

בעלי נכסים שונים, כלומר היא אינה בעלת הדירות.

"Strata titled hotels": מציעים שירות מלא או חלקי של בית מלון כאשר התוצאה   .3

היא שהאורחים אינם מבדילים בין דירות אלו לחדרי מלון קונבנציונאליים. סוג זה 

של דירות אינו נפוץ בירושלים. 



455

כאשר מתייחסים לדירות להשכרה כחלק מהיצע מקומות האכסון לתיירים יש לקחת 

בחשבון כי בשוק דינמי זה ישנה חשיבות מכרעת לתחזוקה, שיפוץ ושדרוג הדירות כדי 

לעמוד בדרישות ובציפיות של תיירים הלנים במקום. 

הרושם שהתייר מקבל ממראה הבניין והדירה, מהשהות והשירות מתורגם למידע המופץ 

לתיירים פוטנציאליים אחרים ויכול לגרום לעלייה בביקוש, או לפגוע בו. ערוצי המידע 

 Warnken et( המרכזיים להפצת חוות הדעת הם דרך אתרי אינטרנט, חברים ומשפחה

.)al, 2002

בראיון שנערך עם סבנה, המפעילה חברה אשר מנהלת מעל ל-80 דירות להשכרה ברחבי 

ירושלים היא מספרת על הגורמים שהובילו להחלטתה לפתוח את העסק: "כשאני רציתי 

היו  ולא  יפות  היו  לא  בירושלים  הדירות  אז  המשפחה  ובשביל  בשבילי  דירה  לשכור 

נקיות....זה היה דירות שאנשים גרים כל השנה בדירה ופתאום בגלל שהם רוצים כסף 

הם עוזבים בחגים ומשכירים את הדירה שלהם... פעם אחת הייתי בדירה והיה צלחות 

מלוכלכות בכיור שלהם והבגדים שלהם בארון. זה לא היה יפה ונחמד ושילמתי המון 

כסף." 

דירות להשכרה לתיירים נמצאות לרוב בבניין שבו דירות מגורים. מצב זה עשוי להוביל 

דיירי המקום לתיירים כאשר הפעילות של שני קבוצות אלה שונה  לקונפליקטים בין 

המעוניינים  תיירים  לדוגמא,   .)Warnken et al, 2003; warnken & Guilding, 2008(

הקבועים  לדיירים  המפריע  לרעש  לגרום  ועשויים  בלילה  פעילים  חופש  של  באווירה 

שקמים בבוקר ליום עבודה. 

בעיה נוספת הקשורה לדירות פרטיות בקומפלקסים גדולים או כחלק מבניין היא מספר 

הגופים השונים הקשורים לאותו נכס. לרוב, בעלי הדירה אינם אחראיים לחזותו הכללית 

ולתחזוקו של הבניין שעליו אחראי גוף אחר כגון ועד הבית או חברה חיצונית אחרת. כמו 

כן, יכול להיות ניגוד עניינים כאשר ועד הבית פועל לטובת הדיירים הקבועים ובאותו 

 Warnken et al,( זמן יכול לפגוע בדירה המושכרת לתיירים שלבעליה אינטרסים שונים

.)2003

בנוסף, חקיקה שנועדה לשמור על סדר ולהיטיב עם דיירי הבניין יכולה ליצור קשיים 

בהשכרת דירות למטרות תיירותיות. כך, מסבירה סבנה לגבי נושא החנייה: "התיירים 

מתלוננים על החנייה, הם לא מבינים למה אני לא יכולה לקבל רישיון בשביל החנייה על 

שמי ולתת את זה לכל אחד שבא שתהיה להם חנייה. במקום זה נותנים רישיון רק לבעל 

הדירה שלא נמצא בארץ והוא לא צריך את זה."



55

הבדל נוסף בין דיירים לבעלי דירות להשכרה נעוץ בנושא התשלומים על תחזוקת הבניין. 

לעומת הדיירים הקבועים, לבעלי הדירות להשכרה חשוב יותר בניין אטרקטיבי ומשודרג. 

אך, בעוד שדיירים רגישים לעלייה בהוצאות הכרוכות בשמירה ובשדרוג המבנה, בעלי 

דירות להשכרה יכולים לגבות עלויות אלה כחלק מהתשלום הנגבה עבור השימוש בדירה. 

.)Warnken et al, 2003(

המסגרת  גם  כמו  למגורים,  לדירות  מותאמים  דירות  שבנייני  היא  המרכזית  הבעיה 

החוקתית והניהולית, ואינם מתאימים לצרכי תיירות.  הבעייתיות בניהול בניין משולב בו 

דירות למגורים ודירות להשכרה יכולה ליצור מגבלות ועיכובים בשמירת האטרקטיביות 

של סוג אכסון זה.

מדיניות המיסוי יכולה להשפיע באופן ניכר על שוק זה, על התמריץ של בעלי הדירות 

וההכנסה  במידה  המוצעות.  המחירים  רמות  על  וכן  להשכרה,  הדירות  את  להעמיד 

מהשכרת הדירה אינה עולה על ההוצאות אין תמריץ לבעל הדירה להפעילה. אם זאת, 

.)Warnken et al, 2003( הדבר יכול לגרום  לירידת מחירים

משתנה נוסף שיכול להשפיע על מחירי הדירות ו על מחירי המלונות הוא היצע הדירות 

ויכול  להשכרה במקום מסוים. היצע רחב של דירות להשכרה מגביר את התחרותיות 

להוביל לירידת מחירי ההשכרה. יתרה מכך, יכול להיווצר לחץ על בתי המלון )שמחיריהם 

.)Warnken et al, 2003( להוריד מחירים )גבוהים בהשוואה לדירות להשכרה

לדוגמא,  האכסון.  למקום  בנוגע  ציפיותיהם  ואת  התיירים  פרופיל  את  גם  לבחון  יש 

דירות להשכרה שמיועדות למשפחות לא יהיו מבוקשות על-ידי תיירים המחפשים את 

האטרקציות והיצע השירותים שמספק בית מלון. באנגליה, למשל השוק המרכזי המאפיין 

את נישת הדירות להשכרה הוא השוק העסקי. כתוצאה, מרבית דירות ההשכרה באנגליה 

הם של סטודיו או דירות בעלות חדר אחד )Foxley, 2001(. בישראל, השוק המרכזי הוא 

של משפחות וכתוצאה, הדירות המבוקשות ביותר הן דירות בנות שלושה חדרים. 

נושא נוסף שיש לשים אליו לב הוא נושא השיווק: מלונות ואכסניות מופיעים במדריכים 

מסודרים, בירידי תיירות, בסוכנויות נסיעות ובמפות; לעומתם, הדירות משווקות בעיקר 

ברחבי  להשכרה  דירות  שמאגדים  באתרים  או  עצמאיים  באתרים   — האינטרנט  דרך 

העולם. לבתי מלון יתרון נוסף על פני דירות להשכרה כיוון שמלונות משולבים בחבילות 

יתרון  את  יש  מרשת  חלק  שהם  למלונות  כן,  כמו  לא.  להשכרה  דירות  בעוד  תיירות 

המיתוג, והבטחה, לכאורה, של האיכות הנקשרת למותג. הפער השיווקי בין המלונות 

.)Warnken et al, 2003( לדירות יכול למתן את פערי המחירים
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ירושלים

בירושלים, קהל היעד המרכזי של שוק הדירות להשכרה הוא משפחות. יש בעיר שוק 

גדול הקשור לאירועים משפחתיים. שכירת דירה המתאימה למספר בני משפחה יכולה 

לסייע באופן ניכר לצמצום הוצאות ביחס לשכירת מספר חדרים בבית המלון. כמו כן, 

בדירות יש מאפיינים שאין בבתי מלון. שמסבירה במילותיה של סבנה: "בבתי מלון יש 

רק חדר ואם רוצים מכונת כביסה ומייבש- אין, אם רוצים לשבת בסלון- אין...אם רוצים 

מרפסת בדרך כלל אין, אם רוצים שניים, שלושה חדרי שינה- אין...אם אחד מהמשפחה 

ולקרוא, האישה  לסלון  ללכת  יכול  הוא  אז  לישון  ורוצה  עייף  או שהוא  לקרוא  רוצה 

יכולה לישון במיטה וזה לא מפריע, אם הם רוצים לא לאכול במסעדה או בבית מלון הם 

יכולים לאכול בבית וזה לא עולה כל כך הרבה כסף...". 

סבנה מנסה להפעיל דירות קרובות אחת לשנייה. באופן הזה, משפחה גדולה או קבוצה 

לא  בדירה אחת  כי  אזור. בהמשך היא מסבירה  או באותו  בניין  תוכל לשהות באותו 

ישוכנו כמה אנשים שלא קשורים אחד לשני ודירות בעלות שלושה חדרים הן המבוקשות 

ביותר.

האזור המבוקש ביותר בירושלים הוא טלביה-רחביה. לאחר מכן, בסדר יורד, המושבה 

הגרמנית, נחלאות, בקעה ומרכז העיר. היא מוסיפה שכולם רוצים להיות קרובים לעיר 

באזור  הבדל  יש  אולם,  חילונים.  או  ויהודים(  )נוצרים  דתיים  הם  אם  בין  העתיקה 

טלביה- בשכונות  להיות  מבקשות  שמשפחות  בעוד  התיירים:  מאפייני  לפי  הגיאוגרפי 

רחביה, המושבה הגרמנית ובקעה, יחידים מעוניינים לגור בנחלאות ומרכז העיר.

יותר ארוכות של שבועיים  גם תקופות  יש  הוא שבוע, אך  ביותר  זמן השהות השכיח 

מתארך  שהזמן  וככל  למשכיר  אידיאלית  שבוע  של  שהות  כי  מסבירה  סבנה  וחודש. 

המחיר ליום יורד. 

סבנה סוברת כי במהלך ארבע השנים בהן היא מפעילה את עסק השכרת הדירות גדל 

המצב  "עכשיו  אמריקאים:  בקרב  בייחוד  לרכישתן  והן  דירות,  להשכרת  הן  הביקוש 

בארה"ב לא הכי טוב מבחינה כלכלית ואנשים שהיו משקיעים בבתים בארה"ב עכשיו 

את  עושה  ואני  דירות  קונים  הם  בארץ,  פה  להשקיע  רוצים  הם  אז  יכולים  לא  הם 

השיפוצים ומשקיעה בעיצוב פנים ואני משכירה את זה לתיירים". 

בעלי דירות בירושלים מתחילים להבין כי יש באפשרותם להשכיר דירות ולהרוויח כסף: 

"כאשר התחלתי אני הייתי יחידה...עכשיו כל אחד שיש לו דירה רוצה לעשות אותו דבר, 
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הצעירים הולכים לגור עם ההורים והם יכולים להשכיר את הדירה שלהם ולקבל כסף 

אז עכשיו השוק מאד מאד שונה".

במהלך הראיון סבנה הסבירה מה חסר בשוק הדירות: ״יש לי אנשים בודדים, אני שמה 

אותם בסטודיו, אבל סטודיו עולה $1,200 לחודש והם צריכים ל-3 חודשים וזה הרבה 

כסף, מה שחסר לי זה בניין עם חדרים קטנים שיהיה רק לתיירים שאני יכולה לשים איש 

אחד במחיר זול אבל מאד קלאסי ונקי... גם חדרים בתוך הבניין הזה שיכולים לשים 2 

אנשים או יותר כמו במיטות קומתיים... בבניין כזה יכולים להתארח גם משפחות וגם 

יחידים."

)221 דירות(  במהלך סקר שבוצע בירושלים נמצאו 297 דירות להשכרה. מתוכן, 74% 

 16% משה(,  וימין  ממילא  נחלאות,  טלביה,  רחביה,  שכונות  את  )הכולל  העיר  במרכז 

)49 דירות( בדרום העיר )המושבה הגרמנית ובקעה( ו-9% בצפון ומערב העיר )עין כרם, 

 2.3 ורמות(. סה"כ נספרו 642 חדרים כאשר ממוצע החדרים לדירה הוא  קריית משה 

חדרים. 

טבלה 1 מראה את התפלגות הדירות לפי כמות חדרים במרכז העיר וטבלה 2 מראה את 

התפלגות הדירות לפי מספר חדרים בדרום העיר:

טבלה 1: התפלגות הדירות לפי כמות חדרים במרכז העיר

מרכז העיר

מספר 
דירות

אחוז הדירות 
מסך הדירות 
במרכז העיר

ממוצע שטח לדירה )מ"ר(

N=32(             37.2(5424% דירות בעלות חדר אחד

N=48(             68.5(  7634% דירות בעלות שני חדרים

N=36(           124.3(5525%דירות בעלות שלושה חדרים

N=20(           205.6(3515%דירות בעלות 4+ חדרים

N=136(             96.1(221סה"כ
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טבלה 2: התפלגות הדירות לפי כמות חדרים בדרום העיר

דרום העיר

מספר 
דירות

אחוז הדירות 
מסך הדירות 
במרכז העיר

ממוצע שטח לדירה )מ"ר(

N=12(             32.9(2143% דירות בעלות חדר אחד

N=5(             73.9(  1327% דירות בעלות שני חדרים

N=8(           116.3(1020%דירות בעלות שלושה חדרים

N=3(           105.0(510%דירות בעלות 4+ חדרים

N=28(             71.8(49סה"כ

אחוז  בו  העיר,  לדרום  בהשוואה  חדרים,   2 בנות  דירות  של  גבוה  אחוז  העיר  במרכז 

הדירות הגבוה ביותר הוא של דירות בנות חדר. 
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סיכום והמלצות

שוק הדירות להשכרה הוא שוק דינמי מאד הכולל סוגים שונים של דירות וצורות ניהול: 

החל מדירות שמושכרות לתיירות במשך כל השנה ומופעלות על ידי חברה, ועד לדירות 

בעלי  בה  מתגוררים  הזמן  בשאר  כאשר  קצובה  לתקופה  שמושכרות  פרטית  בבעלות 

הדירה. שוק הדירות להשכרה בעל חשיבות למניין החדרים לאכסון שיש בירושלים ואנו 

עדים כיום לגידול בביקוש לסוג אכסון זה. קהל היעד המרכזי של שוק זה בעיר הוא 

משפחות ואוכלוסייה שאינה יכולה להרשות לעצמה להתגורר בבתי מלון. 

שילוב של דירות להשכרה עם דירות מגורים שנמצאות באותו בניין עומד בלב הקושי 

בהסדרת השוק, כאשר הבעייתיות מתבטאת בכמה מישורים: 

התנהגות התיירים השונה מהתנהגות הדיירים מה שיכול להוביל לקונפליקטים;   

בעיות חקיקה וניהול המכוונות לדירות קבע של דיירים המתגוררים בהן כל השנה   

אך לא בהכרח מתאימות לדירות להשכרה. 

לדרוש  יהיה  שניתן  כך  במאגר  להשכרה  הדירות  את  תאגד  אשר  תוכנית  להציע  ניתן 

'דירה  דירה מסוימת תהיה  ושקופות. כאשר  מהמפעילים לעמוד תחת תקנות סדורות 

להשכרה לתיירים' ניתן יהיה להכתיב מדיניות שתתאים יותר לסוג ארוח כזה. כמו כן, 

והגברת  משאבים  איגום  ופיקוח,  לבקרה  נוסף  יאפשר,  דירות  של  וסדור  רשום  מאגר 

אמצעי השיווק תחת קורת גג אחת.

ניתן גם לחשוב על בניית בניין דירות המיועד רק להשכרה לתיירים, כך שאפשר לתפעל 

אותו בצורה הטובה והיעילה ביותר והוא יוכל לשמש מקום אכסון לסוגים שונים של 

תיירים בעלי צרכים שונים )משפחות או בודדים(.      
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