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 דיור בר השגה בבת ים

 .  ים-בבתלדיור בר השגה הצורך אמידת בדיקה רצינית ראשונה והכנת דוח , 2011בינואר 
 

 :  מסקנות עיקריות 3-מסמך זה הוביל ל
 

 .  הוא גבוה  (רכישה ושכירות)נטל הדיור , עבור תושבי בת ים1)
 

 .  35% - 25%מחירי הדיור בבת ים ברי השגה , (נטו)ביחס להכנסה הממוצעת במחוז תל אביב 2)
 

 .א"הדיור אינם ברי השגה עבור בעלי הכנסה ממוצעת הן בבת ים והן במחוז תמחירי  -חדשה בבנייה 3)
 
 
 

  למנוע דחיקה ולאפשר לתושבים ותיקים להמשיך לגור בבת ים : המטרה



3 

מחירי דירות ביחס להכנסה 
 2010, אביבממוצעת במחוז תל 

 .  ₪ 11,959:  א"תהכנסה לחודש למשק בית נטו במחוז 



4 

מחירי דירות ביחס להכנסה 
 2010, ים-בבתממוצעת 

 .  ₪ 8,696: ים-הכנסה חודשית נטו למשק בית בבת



5 

מחירי שכירות ביחס להכנסה 
 2010, אביבממוצעת במחוז תל 

 .  11,959₪:  א"תהכנסה לחודש למשק בית נטו במחוז 



6 

מחירי שכירות ביחס להכנסה 
 2010, ים-בבתממוצעת 

 .  8,696₪: ים-הכנסה חודשית נטו למשק בית בבת



 מדיניות דיור בעיריית בת ים 

 :החלטה זו כללה. הדיורלנקוט צעדים להתמודדות עם משבר מועצת העיר  החליטה 2011בסוף 

 החלטת מועצת העיר

 יהיומדיניות הדיור העירוניים קביעה כי יעדי: 
 נטל הדיור לאוכלוסיות יעד  הורדת 
הבטחת תמהיל חברתי ברחבי העיר 

 
 שיכלוללרבות לדיור בר השגה , ים-מדיניות דיור לבתהכנת מסמך: 

הערכה של צרכי דיור נוכחיים ועתידיים בעיר. 
הגדרת אוכלוסיית היעד והקריטריונים לזכאות לדיור בר השגה. 
הצעה של כלים למימוש המדינית המוצעת. 
ההקצאהמנגנון הניהול ומנגנון , סוג החזקה, מיקום, גודל, הגדרת מחיר. 
הנחיות לשילוב דיור בר השגה בתוכניות החדשות בדרום העיר. 

 
  הדיורמדיניות  הגוי לנושאהקמת ועדת: 

 ארגוניםנציגי תושבים או  2אנשי מקצוע מהעירייה ו  2, חברי מועצה 2תכלול. 
מקצועי שיורכב מיועצים חיצוניים ועובדי העירייה/י צוות אקדמי"דוח יוכן ע. 
 שנההמלצות הוועדה יוצגו למועצת העיר לאישור בתוך. 



 

 2013מתוך פרוטוקול מועצת העיר מאי 



 פיאלקובדוח  מדיניות דיור בעיריית בת ים 

 סיוע לקבוצות רכישה  •
סיוע לדיירים ממשיכים במימון תחזוקת •

 בינוי-קומות במסגרת פינוי-מבנים רבי
 תושבים בתהליכי התחדשות עירונית  לווי •
עידוד מעבר קשישים מדיור ציבורי לבתי  •

 אבות  

 הבטחת תמהיל דיור מאוזן•
  "דיוריות"תכנון •
 בנייה על קרקע עירונית  •
, בר השגה" )דיור מכיל"יצירת מלאי של •

 (בעלי מוגבלויות
 סיוע באחזקת בתים משותפים חדשים•

שמירה על מתחמים עם תמהיל  •
 מגוון

כלים לעידוד תחזוקה  יצירת •
 קיימיםשוטפת של מבנים מגורים 

 בחינת אפשרויות לפיצול דירות•
 מעקב ובקרה•



 התחדשות שטחים למבני ציבור

 שילוב שימושים לייעול השימוש בקרקע  
 

 הבחנה בין שטחים לבית ספר לכל השאר
 

 כלי עבודה להתערבות והנעת תהליכי שינוי
 

 הכנסות/כלי ליצירת משאבים
 

 
 

  



 דיור בר השגה בשטחים חומים  

 .  אבל מחייבת שימוש זהיר ומושכל, מטרה ציבורית ראויה –דיור בר השגה 

  

פתרון צנוע מבין כלל פתרונות הדיור המוצעים אך בעל 
הארוך  אפקט הצהרתי והשפעה הצהרתית מצטברת בטווח 

 בשילוב כלים אחרים  
 

מיעל את  –בשילוב שימושים ציבוריים אחרים במגרש 
 השימוש במשאב  

 
 בינוי   -לפרויקטים של פינוימשלים צעד 

 
 

 והנעת תהליכי שינוי מקומיים  חיובית השפעה 
 
 

 .  ישימות כלכלית כולל הכנסות צנועות
 
 

  



 .  תכנית מתאר בהכנה
 
דיור  / דיור בהישג יד / תוספת שימושים לדיור מוגן•

 .צ"שבלמעונות במספר מגרשים ספציפיים בייעוד 
 

הגדלת זכויות הבנייה בשטחים למבני ציבור והתאמתן  •
 לדיור בבעלות ציבורית ושימושים משולבים ומשלימים

 
 .קביעת הוראות בינוי כלליות לתכניות מפורטות•

 
 חלופות, נגישות, גודל: קריטריונים•

שימושי דיור מיוחד   – 777/ בי
 בשטחים למבני ציבור



 בוחןמקרי 



 1#מתחם 

 :ממוקם ברובע חדש בהקמה בדרום בת ים
  
 ד חדשות  "יח 6,000-כ•
 ממוצעתגודל דירה ר "מ 110 – 120•
 קומות    40 – 16 –גובה בינוי •
 450/4/בי 2014בתחום תכנית שאושרה ב •

 רובע דרום חדש



 מצב קיים מול מוצע  450/4
  





 המכרז דיור בר השגה ברובע החדש 1#מתחם 

 שנים 49עם אופציה לעוד , שנים 49-לפיתוח וחכירה מכרז בשיטה של . 
 
  יד להשכרה -דיור בהישגניהול ותחזוקה של , הפעלה  -מהות החכירה-   
 
ד"יח 115לפחות ועל הזוכה במכרז להקים במתחם , בהתאם לתנאי המרכז  . 

 
 קרקעיות-שטחי מסחר וחניות תת: יכלול גםהפרויקט. 

 
דמי חכירה  + , (קבוע במכרז)₪ מיליון  10דמי שימוש בסך : התמורה 

 
קריטריונים לזכייה במכרז  : 

שיקולים כלכליים 
 ד וגודל ממוצע"כמות יח –פרוגרמה פנימית 
 (בשל העבודה שמדובר בפרויקט ארוך טווח)איכות החברה היזמית וניסיון 

 הפרויקט נמצא כיום בשלב קבלת היתר בנייה  





 אדריכלים ומתכנני ערים, מור סיון יסקי: אדריכלים



 
 היקף מינימלי ליעילות תפעולית•

 
 והשימוש למגורים מדבר בשפה אחרת   "מבנה ציבורי"זכויות מוגדרות ל•

 
 ניצול הזדמנות•

 

 אתגרים ותובנות   דיור בר השגה ברובע החדש 1#מתחם 



 מתחם להתחדשות עירונית –מתחם גיבורים  2#מתחם 

 .בת ים -בינוי בגבול יפו -תכנית פינוי
 
 



   110-ו 109תאי שטח 
 

 מבני ציבור: ייעוד
 

 188' לפי ס: שימושים
 

 'ד 1.4: גודל
 

 ר עיקרי  "מ 2,800: זכויות

 מתחם גיבורים - 515/ בי 2#מתחם 



 עיריית בת ים 

 מתחם גיבורים - 515/ בי 2#מתחם 

תיקון לאחר דרישת  
הועדה המחוזית  
להעביר רשימה  

 סגורה של שימושים

י  "תיקון הסעיף ע
הועדה המחוזית  

לאחר החלטה למתן  
 תוקף



 מתחם גיבורים 2#מתחם 

 .  דיור בהישג יד –ובכללם צמצם השימושים המותרים הוגש ערר על ההחלטה ל
 

 :  טיעונים מרכזיים
 
 .להפחתה של נטל עלות הדיורמטרה ציבורית ראויה ונחוצה שתביא דיור בר השגה מהווה •

 
 .מיקום אידיאלי לדיור בר השגה מבחינת נגישות והתאמה לאופי העירוני של הסביבה•

 
 ניתן לשלב את השימושים שקבעה הועדה בקומות הבסיס•
 
 
 



 תודה


