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Housing New York 2.0, NYC site 5/3/19: מקור התמונה

מדיניות. 1



(27.11.05)35א "תמ

תכנית מקומית להרחבה ניכרת תופקד רק אם 
:התקיימו התנאים הבאים

דיור בהישג  "מוסד תכנון בחן את הצורך ב... 12.1.3
ד הנדרשות  "את כמות יח, במידת הצורך, וקבע" יד

"  ד המוצעות בהרחבה"לכך ואת תמהיל גודלי יח

מדיניות. 1



google street view 5/3/19צילום מסך : מקור התמונה

ר"מ109,645ששטחו,3941בגוש36בחלקהמגרש

שופרסל  38359-02-16( מרכז)עתמ
הוועדה מחוזית לתכנון  ' מ נ"בע

(25.10.2016)מחוז מרכז , ובניה
מדיניות. 1

ר"מ109,645ששטחו,3941בגוש36בחלקהמגרש



הוראות תכנית המתאר  
של ראשון לציון   מדיניות. 1

:'מפורטתלתכניתהוראות'6.3.2סעיףמתוך

מחזורשלשוניםבשלביםאוכלוסייהעבורהיצעליצורמנתעל...הוראותתכללנהמפורטתבתכנית.יא

שצפיפותבתנאי,יצירתלרבות,החיים

...35א"בתמנטולדונםהמותרתהמינימליתמהצפיפותיותרנמוכהתהאלאהמינימום

.יב

הדיוריחידותשלהיקפןאתתצייןכאמורבדיקה.

כאלהד"יחהכללתבדברוהמלצותוהמתוכננותהקיימות–הקרובהבסביבהאלומאפייניםעלהעונות

.המגוריםייעודיבכלחלותאלההוראות.הנדרשככלהנדונהבתכנית



חובה סטטוטורית לבחון את הצורך בדיור בהישג יד•
פסיקת בית המשפט המחוזי•
כלים המאפשרים תכנון של דיור בהישג יד•

היעדר הנחיות ברורות וישימות•
היעדר משאבים ייעודים•

אזורית  /כלים לגיבוש מדיניות עירונית
על בסיס אומדן צרכים מדיניות. 1
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מחירים. 2



נגזר ממחיר השוק

להגיע לשיעור הפחתה משמעותיניתן 

בידי השלטון המקומיגמישות 

מחירים. 2



מיהם בעלי הכנסה  
?נמוכה עד בינונית תנאי זכאות. 2

38,440
22,429

28,006

7,382₪18,454₪
14,763₪

דיור חברתי

2016

18,143 14,763 12,027 9,236 6,990 4457



מיהם בעלי הכנסה  
?נמוכה עד בינונית תנאי זכאות. 3

מלאהח לחודש למשרה "ש5,300עומד על שכר המינימום •

*10,800₪-כ2019היה באפריל למשרת שכיר הממוצע ( ברוטו)השכר •

*7,800₪-כ: בתחום החינוךהממוצע למשרת שכיר ( ברוטו)השכר •
*8,500₪-כ: בתחום העבודה הסוציאליתהממוצע למשרת שכיר ( ברוטו)השכר •

5:1.65בעשירון , 4:1.47ממוצע מפרנסים במשק בית בעשירון •

במחירים שוטפים* 



  www.shutterstock.com:מקור התמונה. התמונה להמחשה בלבד

:  מחפשים
חדרים במחיר של עד  3.5דירה בת 

באזור חולון3,300₪

רבעון )בגוש דן ' חד3.5-4מחיר דירה ממוצע 
4,780₪:(2019ראשון 

30%-נדרשת הפחתה של כ

ילדים  2+ 35זוג בני 
בחברת דן והיא  נהג אוטובוס הוא 

עובדת  וולפסון אך אחות בבית חולים 
במשרה חלקית כי היא גם מטפלת  

הכנסתם החודשית  –באמא שלה 
15,000₪:ברוטו

תנאי זכאות. 3



ילד +46בן גרוש 
עובד במשרה מלאה יחסית בכירה במערכת החינוך  

הציבורית בנתניה
בעל הכנסה זהה להכנסה ממוצעת ברוטו בקרב  

10,800₪:שכירים

:  מחפש
באזור נתניה2,300₪חדרים במחיר של עד 3דירה בת 

3,700₪:(2019רבעון ראשון )באזור השרון ' חד2.5-3מחיר דירה ממוצע 

 40%נדרשת הפחתה של כמעט

תנאי זכאות. 3

.התמונה להמחשה בלבד
  www.shutterstock.com:מקור התמונה



גרה לבד 45בת 
עובדת בסופר בו מרוויחה שכר מינימום  

אך גם נותנת שיעורים פרטיים ללימוד 
.נגינה על פסנתר

7,500₪:הכנסתה החודשית הממוצעת

:מחפשת
1,650₪חדרים במחיר של עד 2דירה בת 

באזור חיפה

רבעון ראשון )באזור חיפה ' חד1.5-2מחיר דירה ממוצע 
2019):2,100₪

20%-נדרשת הפחתה של כ

18.6% אחת ממשקי הבית בישראל הם של נפש
(2017-2016תכונות דמוגרפיות : משקי בית ומשפחות, ס"למ)

תנאי זכאות. 3

.התמונה להמחשה בלבד
  www.shutterstock.com:מקור התמונה



ההגדרה בחוק

סףתנאי:

דירהחסר"הזכאישלהיותו",

26גילמעליחידאוזוג.

שרעםבהתייעצות,לקבועמוסמךהאוצרשר

ועדתבאישור,המקומיהשלטוןאתשמייצגהארגוןועםוהשיכוןהבינוי

.אושרוטרםאלהתקנות.הכנסתשלהסביבהוהגנתהפנים

תנאי זכאות. 3



הקשר בין המחיר  
לאוכלוסיית היעד תנאי זכאות. 2

התקנות לקביעת  
זכאות
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אין מבחן הכנסה•
אין העדפה של בעלי הכנסה נמוכה•

ניתן לקבוע קריטריונים בתקנות•

תנאי זכאות. 3



י"דב

י"דב י"דב

מחיר שוקי"דב מחיר שוק

מחיר מופחת מחיר שוק

'רגיל'מגורים  'רגיל'מגורים 

'רגיל'מגורים  'רגיל'מגורים 

(  לחוק2א62סעיף )ועדה מחוזית 
. לצורך דיור בהישג ידללא הגבלהזכויות בניה ניתן להוסיף •
וצריכות  , תוספתיותהבניה שיוקצו למטרה זו הן זכויות •

להיות מעבר לזכויות הבניה שהוועדה הייתה מאשרת 
. בתכנית אילולא הייתה מקצה זכויות עבור דיור בהישג יד

החלוקה בין דיור להשכרה במחיר מופחת ודיור  
נקבעת בתכניתלהשכרה במחיר שוק 

מחיר מופחת

תמריצים. 4



'רגיל'מגורים  'רגיל'מגורים 

'רגיל'מגורים  'רגיל'מגורים 

(לחוק( א()2()1א)א62סעיף )עצמאית -ועדה מקומית3.2

מזכויות הבניה המאושרות  25%ניתן להוסיף עד•
.  למגורים בתכנית

ידתוספת זכויות הבניה ייבנה דיור בהישג כל ב•

י"דב
מחיר  
שוק

מחיר  
שוק

מחיר  
שוק

מחיר  
מופחת
מחיר מופחת החלוקה בין דיור להשכרה במחיר מופחת 

נקבעת בתכניתודיור להשכרה במחיר שוק 

תמריצים. 4



לחוק( 14()א)א62סעיף )מקומית ועדה 

:תנאים•

ישראלהקרקע הכלולה בתכנית היא מקרקעי כל •

ישראלהוגשה על ידי רשות מקרקעי התכנית •

.המאושרותמזכויות הבניה 20%ניתן להוסיף עד •

כלל יחידות הדיור שיבנו במגרש או בבניין  זו בתכנית •
.ידייועדו לדיור בהישג ( לפי העניין)

שימוש למסחר שאינו  מקומית מוסמכת להוסיף ועדה •
.ההגדלהמסך השטח המותר לבניה לאחר 25%עולה על 

י"דב

תמריצים. 4



הישענות בלעדית על אחוזי בניה•

'מעורבים'אפשרות לייצר בניינים •

סמכויות מוגבלות לוועדות מקומיות•

סרבול פרוצדורלי לוועדות מחוזיות•

סמכויות כמעט לא מוגבלות לוועדות מחוזיות•

תמריצים. 4



!תודה רבה


