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שלושה הרהורים



חשיבה אסטרטגית. 1



תכנית  

אסטרטגית  

לדיור

תכנית אסטרטגית לדיור

קביעת יעדי תכנון•

פריסה גיאוגרפית  •

רצויה

משקל התחדשות  •

מתחמים חדשים–

יעדים לפי מגזר•

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf


תכנית  

אסטרטגית 

לדיור בקנדה
https://www.cmhc-

schl.gc.ca/en/nhs

דגש על אוכלוסיות  •

"פגיעות"

סיוע למעמד ביניים•

דיור חברתי בר •

קיימא

נגישות למלאי •

בהישג יד

מיליארד דולר  $ 55•

קנדי

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/nhs


תכנית  

אסטרטגית 

לדיור  

https://wwwצרפת

.gouvernement.fr/en/t

he-government-s-

housing-strategy

ד "אלף יח80בניית •

לזוגות צעירים

ד "אלף יח40בניית •

מדי שנה לבעלי 

הכנסה נמוכה  

במיוחד

י "הגדלת היצע ע•

מיסוי מקרקעין  

תכנוןוזירוז הליכי 

התחדשות עירונית  •

שכונות450-ב

https://www.gouvernement.fr/en/the-government-s-housing-strategy


תכנית  

אסטרטגית 

לדיור  

https://wאנגליה

ww.gov.uk/governme

nt/publications/home

s-england-strategic-

plan-201819-to-

202223

סיוע לפיתוח מלאי  •

ד בהישג יד"יח

תשתיותסבסוד •

שיווק קרקעות•

עידוד בנייה •

מתועשת

סיוע וייעוץ  •

לרכישת דירה

https://www.gov.uk/government/publications/homes-england-strategic-plan-201819-to-202223


מדגם תכניות אסטרטגיות לאומיות לדיור

"פגיעות"דגש על אוכלוסיות 

סיוע למעמד ביניים

דיור חברתי בר קיימא

נגישות למלאי בהישג יד

מיליארד דולר קנדי$ 55

ד לזוגות  "אלף יח80בניית 

צעירים

ד מדי שנה  "אלף יח40בניית 

לבעלי הכנסה נמוכה  

במיוחד

י מיסוי  "הגדלת היצע ע

מקרקעין וזירוז הליכי  

-עירונית בתכנוןהתחדשות

שכונות450

ד  "סיוע לפיתוח מלאי יח

בהישג יד

סבסוד תשתיות

שיווק קרקעות

עידוד בנייה מתועשת

סיוע וייעוץ לרכישת דירה

דגש על דיור בהישג יד•

קביעת יעדים כמיתים•

הפעלת מגוון כלי מימוש•



תכנית  

אסטרטגית  

:לדיור

השלב הבא

תכנית אסטרטגית לדיור

המלצות

קביעת יעדים לדיור בהישג יד1.

,  מקרקעין–חיבור לכלים משלימים 2.

תקציבים חברתיים, מיסוי

גיבוש הנחיות סטטוטוריות3.

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf


עירונית-מדיניות כלל. 2



הוראות  מתוך

התכנית  

תכנית מתאר  

כוללנית  

הרצליה  

2530/הר

הנחיות למפורטות
הגדרת יעדים •

למתחמי בנייה

יצירת מלאי בהישג  •

יד



הוראות  מתוך

התכנית  

תכנית מתאר  

כוללנית  

אשקלון
604-0382333

הנחיות למפורטות
אמידת צרכים•

בדיקת הצורך  •

בתמהיל

יצירת מלאי בהישג  •

יד



הוראות  מתוך

,התכנית

תכנית מתאר  

כוללנית באר  

שבע
605-0145763

הנחיות למתחמים
מסמכי מדיניות •

למתחמים

כמות מזערית של  •

דיור בהישג יד

מענה לצרכי •

אוכלוסיות שונות



דיור בהישג יד

למגוון קבוצות



אסטרטגיית  

דיור עצמאית

לאנשים עם  

מוגבלויות

Ireland

Canada

http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/migrated-files/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,28016,en.pdf
http://www.ccdonline.ca/en/socialpolicy/actionplan


זמינות
Availability

גּות ַהשָׂ
Affordability

תקינות
Adequacy

נגישות
Accessibility

מרכיבי מסמך  

מדיניות לדיור

המלצות

הכללת נספח דיור  

בתכניות כוללניות  



ידוד מערכותש. 3



דיור בהישג  

מגוון  –יד 

תכניות

20

דיור ציבורי

מחיר למשתכן

משכנתא  
ממשלתית החוק לעידוד  

השקעות הון

-דיור בהישג יד 
התוספת השישית

-דיור בהישג יד 
188' סע

פקודת מס  
הכנסה

ניהולי תכנוני

דירות קטנות

סיוע בשכר  
דירה

מכרזי בנייה 
להשכרה

פיסקלי

חוק לעידוד  
בניית דירות 

להשכרה



סוגי תכניות  

:הסיוע

  למצרך

לנצרך



דיור ציבורי1.

פרופיל דיירים, מלאי דירות ,

ממתינים

סיוע בשכר דירה2.

לפי קבוצת זכאות

מלאי דיור ביישוב3.

נתוני ארנונה לפי שכונה

היקפי בנייה4.

ס לפי "מחולל לוחות בנייה למ

אזור/יישוב

:אמידת צרכים

מקורות מידע 

זמינים לתחילת 

המהלך



תכנית  
קוהרנטית

השלכות  
נלוות

מדרג  
זכאות

עומק  
ההטבה

המלצות

:צידוד מערכות הסיוע

זיהוי צרכי האוכלוסיות1.

גיבוש יעדים כמיתים2.

יצירת הלימה בין מגוון  3.

פתרונות וסוגי אוכלוסייה

מערכת  סיוע  

משולבת


