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 דיור בהישג יד בקרקעות לצרכי ציבור
 

 

 

 מפגש חשיבה

 
 התכנון מינהל, סגן לתכנון אסטרטגי  –דורון דרוקמן  ' אדר

 מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי -בשיתוף הגר 

 2017דצמבר 
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   -" ילדים זה שימחה"
 הגידול הדמוגרפי



 2040-2017תחזית צרכי הדיור לשנים 
 המועצה הלאומית לכלכלה

 התקופה  
 כ"סה

  2020-2017 2025-2021 2030-2026 2035-2031 2040-2036 

 צרכי הדיור
ד "באלפי יח)

 (בממוצע לשנה

52 55 61 65 67 
מיליון   1.5-כ

 ד"יח
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מגמת גידול עקבי בצרכי הדיור 

לכ, 2005-2015אלף בשנה בשנים  45-50מ )ד חדשות שתידרשנה "עליה חדה של תוספת יח-

 (2040-2036אלף לשנה בשנים  67

גידול חד בצרכי האוכלוסייה החרדית והערבית 

 י ילדים שכבר נולדו"עפ
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 תמלא( הקטנה)והארץ 

 ציפוף

התכנסות וציפוף  

 באזורי הביקוש

 

 מתיחה/ גלישה

לטבעות הסמוכות 

 של מטרופולין המרכז

 

 דילוג

 מהביקושיםהסטת חלק 

 צפון ודרום -לפריפריה 

 



   -תכנית אסטרטגית לדיור
 (3לוח ) 02.03.2017מיום ( 131/דר)2457' מסהחלטת הממשלה 

יעדי   ד מאושרות"להיקף יח יעדים

 המשך  

לתקופה  

2031-

2040 

  כ"סה

יעדים  

לתקופה  

2017-

2040 

 2026-2030 2021-2025 2017-2020 נפה/מחוז

 כ  "סה
ממוצע  

 לשנה

 התחדשות

 עירונית
מגזר  

 ערבי

 כ  "סה
 ממוצע לשנה

 התחדשות

 עירונית
מגזר  

 ערבי

 כ"סה
ממוצע  

 לשנה

התחדשות 

 עירונית
מגזר  

 ערבי

 440,000 18,800 7,900 20% 17,600 8,800 15% 18,500 8,500 10% 18,000 צפון

 315,000 14,100 2,900 40% 12,500 3,100 30% 11,900 3,000 20% 13,000 חיפה

 633,000 27,300 1,400 40% 24,500 1,500 30% 25,500 1,400 20% 27,500 מרכז

 436,000 20,400 0 60% 17,700 0 50% 16,400 0 40% 15,500 תל אביב

 297,000 13,000 5,200 30% 12,000 5,500 20% 12,300 4,000 12% 11,500 ירושלים

 243,000 11,000 0 17% 10,200 0 12% 9,600 0 8% 8,500 אשקלון/דרום

 247,000 10,800 4,300 17% 10,000 4,300 12% 9,800 4,000 8% 10,000 באר שבע/דרום

 115,000 22,000 35% 104,500 23,000 25% 104,100 21,000 20% 104,000 כ לשנה"סה

2,612,500 
 1,154,000 109,000 522,000 117,00 520,000 84,000 416,000 לתקופה כ"סה
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 ?  ד"איפה ניתן להוסיף יח
  2040 - 2018לתקופה מיפוי מתחמי פיתוח למגורים ותשתיות 



7 

 מיצוי השטחים הפנויים
 המיועדים לפיתוח
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 :החדשות הטובות
 הולך להיות פה מ א ו ד  צפוף

8 
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 -(לסוגיהן)היעדר תשתיות  
 לפיתוח ולהתחדשות עירונית החסם
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 -(לסוגיהן)היעדר תשתיות  
 לפיתוח ולהתחדשות עירונית החסם



 ?כמה שירותי ציבור צריך
 טביעת הרגל הציבורית
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הבית  פתוח סף מרחב ציבורי ר "מ 10-16
 (מרקם קיים/מתחם חדש)
 

 ר מוסדות ציבור שכונתיים"מ 19-21
 

מדד לאמידה ראשונית של  
 צרכי הציבור

 
מניעת אפליה   - שקוף כלי 

 וחוסר עקביות בין תכניות
 

בסיס למנגנון המרה  
ר ברמה השכונתית  "מ 30-36 מהקצאות קרקע לשטח בנוי

 (מרקם קיים/מתחם חדש)

 ד מייצרת ביקוש לצרכי ציבור"כל יח
 
 שטחי הציבור מדד המשקף באופן ראשוני את היקף    -" טבעית הרגל הציבורית"

 .משק ביתאת המענה לצרכים שיוצר לספק בכדי , הנדרשים    

 (ר למגזר החרדי"מ 28-43)
 



  –התחרות על הקרקע 
 אחוז ההפרשות לצרכי ציבור
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 אזור שטוח
 (שיפוע 15%עד )

 טופוגרפיה מתונה
 (שיפוע15-20%)

 טופוגרפיה משופעת
 (שיפוע 20%מעל )

 קריית גת

 ד"יח 2553

 'ד 706

 

 
57% 

 ראש העין

 ד"יח 2429

 'ד 584

 
 

57% 

 רמת בית שמש

 ד"יח 1440

 'ד 371

 
 

64% 

 א"ת, המשתלה

 ד"יח 1196

 'ד 240

 
 

49% 

 1ז"דמ, בית שמש

 ד "יח 2210

 'ד 589

 

 
68% 

 Pמודיעין 

 ד"יח 3568

 

 'ד 1946

 
65% 

 'רובע י, אשדוד

 ד"יח 2473

 'ד 616

 
 

48% 

 2ז"דמ, בית שמש

 ד"יח 2724

 'ד 693

 
 

71% 

35% 

40% 

25% 

 סחיר/ מגורים

 כבישים

 שטחי ציבור
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 :'אפשרות א
 הקצאת קרקע  

 :'אפשרות ב
 שטח בנוי

 גם וגם
 קרקע או שטח בנוי

 צרכני השטח הגדולים
יסודי-על /ס יסודי"ביה 

('ד 10)ס גדול "מתנ 

  צרכני שטח קטנים
ללא זיקה ישירה  , יחסית

 לקרקע
תחנה לבריאות משפחה 

מרפאה שכונתית 

לשכת רווחה 

בינוני/ס קטן"מתנ 

מועדון לקשיש 

אולם ספורט 

משטרה' נק/ מרכז שיטור 

"  זכאים" –אם מתאחדים 
 למגרש

מעון יום 

גן ילדים 

מרכז יום לקשיש 

תנועת נוער/מועדון 

  בית כנסת 

מקווה טהרה 

בריכת שחיה 

מגרשי ספורט עממי 

תחנת מגן דוד 

 זיקה מובהקת לקרקע
 מוגבלים)מרכז יום לקשיש  /

 (נפש תשושי

אתלטיקה/אצטדיון כדורגל 

היכל ספורט 

כיבוי אש/ תחנת משטרה 

תחנת מגן דוד גדולה 

מרחב ציבורי פתוח לסוגיו 

 :בניה הולכות וגוברות בצפיפויותניצול מיטבי של הקרקע 
 

 לא מקצים מגרש ציבורי למוסד בודד1.
 

 גם בשטח בנוי/אלא רק, המענה התכנוני לא רק בקרקע2.
 

 הגדרת רשימת שימושים ציבוריים רחבה לכל מגרש בתכנית 3.

 צרכי ציבור  
 שלא נכללו במדריך

 
  שירותים ששיקולי פריסתם

,  בתי חולים)אזוריים או ארציים 
בתי  , בתי עלמין, שדות תעופה

 ('סוהר וכד
 
 מים, ביוב)מתקני תשתית ,

שהיקפם וסוגם ', פסולת וכד
י  "משתנה ממקום למקום עפ
 (נסיבות ושיקולים הנדסיים

 
  
 
מגורים ציבוריים לסוגיהם 

 בתי אבות•
מוסדות הכוללים יחידות  •

 סיעודיות לקשישים
 מעונות דיור מוגן לקשישים•
 דיור בהישג יד להשכרה•
 מגורים לאנשים עם מוגבלויות•
 מעונות לסטודנטים•
  

 (  מצרכי הציבור)מי 
 ?ואיך? יקבל מענה בתכנית



 הכללת מגורים ציבוריים לסוגיהם
 במדריך הקצאות שטח לצרכי ציבור
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 :'אפשרות א
 הקצאת קרקע  

 :'אפשרות ב
 שטח בנוי

 גם וגם
 קרקע או שטח בנוי

 צרכני השטח הגדולים
יסודי-על /ס יסודי"ביה 

('ד 10)ס גדול "מתנ 

  צרכני שטח קטנים
ללא זיקה ישירה  , יחסית

 לקרקע
תחנה לבריאות משפחה 

מרפאה שכונתית 

לשכת רווחה 

בינוני/ס קטן"מתנ 

מועדון לקשיש 

אולם ספורט 

משטרה' נק/ מרכז שיטור 

"  זכאים" –אם מתאחדים 
 למגרש

מעון יום 

גן ילדים 

מרכז יום לקשיש 

תנועת נוער/מועדון 

  בית כנסת 

מקווה טהרה 

בריכת שחיה 

מגרשי ספורט עממי 

תחנת מגן דוד 

 זיקה מובהקת לקרקע
 מוגבלים)מרכז יום לקשיש  /

 (נפש תשושי

אתלטיקה/אצטדיון כדורגל 

היכל ספורט 

כיבוי אש/ תחנת משטרה 

תחנת מגן דוד גדולה 

מרחב ציבורי פתוח לסוגיו 

 :לצורך הכללה במדריך
 
נורמה  )שכונה / ישובשל צרכים ברמת נורמות ביקוש הגדרת 1.

 (קשיחה או אמידת צרכי דיור במסגרת תכנית מתאר לדוגמה
 
 פיקוח/ קיומה של מסגרת ציבורית להפעלה2.

 

? 

 
מגורים ציבוריים לסוגיהם 

 בתי אבות•

מוסדות הכוללים יחידות  •

 סיעודיות לקשישים

 מעונות דיור מוגן לקשישים•

 דיור בהישג יד להשכרה•

 מגורים לאנשים עם מוגבלויות•

 מעונות לסטודנטים•
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  –בין ציבורי לפרטי 
 ואפשרויות" שחקנים"מנעד 

שירותי ציבור  

 "קלאסיים"

 מגורים ציבוריים  

 לסוגיהם

 כל השאר פרטי+ ציבורי 

 חינוך•

 בריאות•

 דת•

 רווחה•

 תרבות•

 ספורט•

 חירום•

מרחב ציבורי  •

 פתוח

 בתי אבות•

מוסדות הכוללים יחידות  •

 סיעודיות לקשישים

מעונות דיור מוגן •

 לקשישים

 דיור בהישג יד להשכרה•

מגורים לאנשים עם •

 מוגבלויות

 מעונות לסטודנטים•

 

שטחים   20%תוספת •

 סחירים

 

במגרש המיועד לדיור •

בהישג יד בקרקע 

מדינה ניתן להוסיף 

עד  ( בסמכות מקומית)

 שטח סחיר 25%

תוספת זכויות בניה •

 15%בשיעור של עד 

ליעדים ציבוריים  

,  דוגמת חיזוק)

 ('וכד פ"שפ, שימור

   ל"בותמד "מיח 30%•

להשכרה לטווח  

 ארוך במחיר מופחת

ד  תהינה "מיח 20%•

 ד קטנות"יח

 

 פרטי ציבורי
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 לסיכום

 ביקוש הולך וגובר  הגידול הדמוגרפי מייצר

 (שבעצמם הולכים ומתרבים)לצרכי ציבור 

 תחרות"הצפיפות ההולכת וגוברת מייצרת  "

מי יזכה להיכלל  -בין השימושים הציבוריים  

 בתכנית ומי ידחק החוצה

 קשיחה או  )נורמת ביקוש פורמלית קיומה של

לצורך ציבורי מסוים מייצרת את  ( פרטנית

המנגנון המאפשר לאותו צורך ציבורי להיכלל 

 בתכנית ולקבל בה מענה 

 רלוונטיות לצרכי  חלק מהסוגיות הפרטניות

;  דוגמת הפקעה תלת ממדית)ציבור נוספים 

יחס המרה של שטח ציבורי בפרויקט סחיר  

 (ועוד

   

צרכי  
ציבור 

הולכים  
 ומתרבים

ביקוש 
לסטנדרט  
 יותר גבוה

עתודות  
קרקע 
 אוזלות

צפיפות 
בניה 

הולכת 
 וגדלה

 האתגר 

 התכנוני
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 !תודה


