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 בהישג יד בקרקעות לצרכי ציבור דיור

מאפשרות לראשונה )להלן: "התקנות"(,  2014 ( אשר הותקנו בשנתתקנות התכנון והבנייה )אישור מטרה ציבורית
)המכונה 'שטח חום' על שום הצבע הניתן לשטחים  בשטח המיועד לצרכי ציבורלהשכרה לבנות דיור בהישג יד 

תקנות אלה מהוות הזדמנות משמעותית ליצירת מלאי דיור בהישג יד . בייעוד זה בתשריטי מינהל התכנון(
 .השלטון המקומיבידי ( או "דב"י" )להלן: "דיור בהישג יד"להשכרה 

מעורר דילמות מתחום התכנון והמשפט וכן שימוש במגרשים 'חומים' לבניית דיור בהישג יד  ,יחד עם זאת
טיבו מסמך זה יפרט בקצרה את  זאת, בפרט במסגרת תכניות להתחדשות עירונית. אתגרים ביחס להיבטי מימון.

 . שמתעוררות ביחס להסדרשל ההסדר שנקבע בתקנות וכן סוגיות 

  עירוניתואחריות . בעלות 1

הסוגייה הראשונה שיש להתייחס אליה, היא אופיו הציבורי של הדיור בהישג יד )בניגוד למודלים אפשריים 
אחרים, בהם מדובר בדיור המסופק על ידי השוק הפרטי בעידוד ופיקוח רשות ציבורית(. בהקשר זה מתעוררות 

הסמכות לקבוע דיור בהישג יד ראשית, שאלת  –שתי סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת ביחס לדיור בהישג יד 
 כאחד השימושים האפשריים של הקרקע; שנית, אופן ניהולו של מלאי הדיור בידי הרשות המקומית.

הבעלות על שטחים 'חומים' היא לרוב של הרשות המקומית בתחומה הם נמצאים, וזאת על  – שאלת הסמכות
רים בהם הבעלות בשטח המיועד לצרכי ציבור היא מנת שתוכל לייצר מענים ציבוריים לתושבי העיר והאזור. במק

לחוק התכנון והבנייה מכוחו הותקנו התקנות; כמו גם  188של גורם פרטי, יש צורך בהפקעה ולשם כך נועד סעיף 
ם צרכי הציבור שעל מנת לממשם מוסמכת ה מתוקף סמכות שר הפנים דאז )היום סמכות שר האוצר(, לקבוע מה

 .רקעיןה מקומית להפקיע מקועד

מאפשרות  , הןובמקביל) ישג ידעדה מקומית סמכות להפקיע קרקע לצורך בניית דיור בהומקנות לו התקנות
 .(לצרכי ציבור כבר כעת בשטח המיועד , כשימוש מותרלקדם תכנית אשר מוסיפה שימוש של דיור בהישג יד

לות ממילא הפקעה ותכנון מחדש של תכניות להתחדשות עירונית, המחייבות הליך תכנון מקיף ופעמים רבות כול
שטחים כ'שטחים חומים', יכולים להיות הזדמנות טובה ליצירת שטחים המיועדים לדיור בהישג יד בבעלות 

  עירונית, ונראה כי למעשה זוהי המסגרת המתאימה היחידה )לצד תכנון שכונות חדשות( לשימוש בתקנות.

להבחין בין קרקע שכבר ביום התקנת התקנות יועדה לשמש לצרכי בהקשר זה יש להבהיר, שלפי התקנות, יש 
ציבור; לבין קרקע שיעודה שונה לשימושי ציבורי לאחר התקנת התקנות. ההבחנה מתבטאת בכך שעל יעוד 

היקף זכויות קרקעות "חדשות" לצרכי ציבור לדיור בהישג יד, מוטלות שתי מגבלות. אחת ממגבלות אלו קובעת ש
. לצד זאת, על פי יה שהתכנית מקנהימזכויות הבנ 15%-הואעבור דיור בהישג יד בקרקע זו ייעד ל הבניה שניתן

החלטת מועצת רמ"י, מקרקעין שייעודם הוא דיור בהישג יד להשכרה יוקצו לרשות מקומית ע"י רמ"י בתנאי 
ית. כן נקבע כי הקצאה מתוך סך הזכויות למגורים בתכנ 15%ששיעור זכויות הבניה לדיור בהישג יד לא יעלה על 

נראה  1של קרקע לדיור בהישג יד לא תשמש עילה להקצאה של שטח חלופי על ידי רמ"י עבור צרכי ציבור אחרים.
שהוראות אלו נועדו להגן מפני מצבים בהם שינוי יעוד הקרקע נעשה באופן נקודתי, ולא במסגרת תכנית המשנה 
ממילא את האזור כולו, לרבות יעודים ואחוזי בניה, ויתכן שראוי לשנות את התקנה כך שתותיר גמישות גדולה 

 חבה.יותר לגופי התכנון כאשר מדובר בתהליכים להתחדשות עירונית ר

 ציבור, ולבנות בהם דיורעולה השאלה האם ניתן להפקיע מספר קומות במבנה כשטחים המיועדים לשטחי יצוין ש
כפיש התקנות נראה כי מיושמת היום בתכניות שונות, אולם  ,תלת מימדיתכזו, המכונה  הפקעה  .בהישג יד

עת קומות ות לנבוע מהפקכולענה למנעד רחב של סיטואציות שיתנות מהותקנו ביחס לדיור בהישג יד אינן נו
 . ש זהמסוימות לטובת שימו

                                                           
 .27.1.2016 ,('הצאת קרקע לרשויות מקומיות')של מועצת מקרקעי ישראל  1453החלטה  1
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זכאי ובין הרשות המקומית. ת בדיור בהישג יד הוא בין דייר הסכם השכירולפי התקנות,  – שאלת הניהול
התקנות קובעות כי האחריות על ההפעלה, הניהול והאחזקה של יחידות הדיור והרכוש המשותף, וכן האחריות 
הפיקוח על הוראות התקנות והסכם השכירות, היא של הרשות המקומית או חברה עירונית מטעמה, או גוף 

 ממשלתי. 

קיקה אחרת( לא מקצות לכך זוקה של דיור דורשים השקעה כספית ניכרת ואילו התקנות )או כל חבניה ותח
( או מיזם עסקי PPP)פרטית -שותפות ציבוריתעשוי להיות פרויקטים מסוג זה מימון אפשרי לכיוון  מימון.

ותפעול הפרויקט,  זו עלויות הקמת במסגרת( בין רשות מקומית ושחקן מהמגזר הפרטי. Joint ventureמשותף )
כמו גם הפירות מדמי השכירות, מתחלקים בין הרשות המקומית ובין הגורם הפרטי בהתאם למודל שיבחר. 

בעוד תחזק פרויקט לדיור בהישג יד מונהל מ, בונהממן, מתכנן, מ דוגמה לחלוקה אפשרית היא מצב בו יזם פרטי
מה זו הצד הפרטי בשותפות למעשה נהנה מפירות בדוג .עבור הפרויקטרית קרקע ציבושהרשות המקומית מקצה 

 דמי השכירות בדיור בהישג יד ובשטחי המסחר הנלווים להם כתמורה על ההשקעה. 

לצד הפוטנציאל של המודלים המימוניים לעיל, יש לזכור שיישומם כרוך בדרישות רגולטוריות כגון אישורי משרד 
הפנים ומשרד האוצר לעצם ההתקשרות בשותפות ציבורית פרטית וכן לשם הקצאת קרקע ציבורית במסגרת 

( והצורך להגדיר מראש את PPPשותפות עם גורם פרטי. כמו כן, בשל מורכבות ההתקשרות )בעיקר במודל של 
חלוקת הסיכונים והתפקידים בפרויקט באופן מפורט, עלויות העסקה עלולות להיות מאד גבוהות. לאור זאת יש 

 לבחון האם ובאלו תנאים יהיה נכון ליישם מודל של שותפות עם המגזר הפרטי לשם הקמת מיזמי דיור בהישג יד.     

ת, עולה השאלה האם היזם אשר מקדם את הפרוייקט הוא הגורם כאשר מדובר בתהליכי התחדשות עירוני
המתאים לבנייה, ניהול ותחזוקה של הדיור. הליכי התחדשות עירונית כרוכים בהוצאות גדולות מצד היזם 
ובסיכונים כלכליים, אשר אמורים להיות מאוזנים ברווח שהוא מקבל ממכירת הדירות בפרוייקט. חיובו לבנות 

א יוכל למכור, וניהולן, מוסיפים הוצאות שעשויות לפגוע בכדאיות הפרוייקט )במיוחד מחוץ יחידות דיור של
לאזורי ביקוש, בהם כבר היום קשה לקדם תהליכי התחדשות עירונית(; ולחלופין, לחייב הגדלה נוספת של אחוזי 

גרת תהליכי התחדשות שבתורה, מגדילה את הביקושים ל'שטחים חומים' )על כך ר' להלן(. יתכן שבמס –בנייה 
עירונית, יש לעודד מעורבות מוגברת מצד הרשות המקומית ביחס לבנייה, על מנת להקטין את הוצאות היזם ואת 

 הסיכונים הנלווים.

 . הגדרת דיור בהישג יד וקבוצות הזכאים לפי התקנות 2

שכת עד שש שנים. יחידות שנמ ,דיור בהישג יד הינו דיור להשכרה לתקופת שכירות ארוכת טווחלפי התקנות, 
הראשונה היא תקופה בת שלוש שנים.  –הדיור מושכרות לזכאים בדמי שכירות מופחתים בשתי תקופות זכאות 

לשלוש שניה ממשיך לעמוד בתנאי הזכאות, ובמידה וכך מתחילה תקופת שכירות  השוכרלאחריה נבדק האם 
דיור אשר פת השכירות, הסכם השכירות עמו מבוטל. שוכר רכש יחידת דיור במהלך תקוהשנים נוספות. במידה ו

מודלים בשונה מונותר כמלאי בלתי מתכלה של דיור בהישג יד וזאת  אינו ניתן להעברה 'חומים' מגרשיםנבנה ב
אחרים לדיור להשכרה שקיימים היום בישראל, כגון מודל ההשכרה שמקדמת חברת 'דירה להשכיר' או מודל של 

בטווח דיור בהישג יד על פי התוספת השישית לחוק התכנון והבניה, בהם יחידות הדיור שנבנות להשכרה נמכרות 
 .שנה 20-10זמן של 

ממחיר השוק של יחידת הדיור.  20%-ל הפחות נמוך בדמי השכירות יקבעו בשיעור שהוא לכהתקנות מורות ש
מדי שנה במהלך  1%דמי השכירות נותרים יציבים ואין להעלותם אלא בשיעור מדד המחירים לצרכן בתוספת 

, כל עוד חל שיעור הפחתה לרשות מקומית יש סמכות להגדיל את שיעור ההפחתה ללא הגבלהתקופת השכירות. 
פשרות זו יוצאת דופן ביחס להסדרים חוקיים אחרים שעוסקים בדיור בהישג יד, זהה על כל יחידות הדיור. א

מידה של גמישות לרשות המקומית בקביעת מחיר דמי שכירות, והתאמת המחיר ליכולת כיוון שהיא מאפשרת 
. כך למשל, רשות מקומית שבה מחירי השכירות גבוהים מאד הכלכלית של אוכלוסיית היעד לדיור בהישג יד

להגדיל את שיעור ההפחתה ממחיר השוק נמוכה, יכולה הכנסה א מעוניינת ליצור דיור בהישג יד עבור בעלי והי
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בנוסף על דמי השכירות יש לזכור ש על מנת שמחיר השכירות יתאים ליכולת הכלכלית של אוכלוסיית היעד.
  נגבים מדיירים דמי ניהול ואחזקה בהתאם לעלותם בשוק באותו אזור.

דיור בהישג יד נקבעת בהגרלה שעורכת הרשות המקומית בין זכאים. הרף היחיד שמציבות התקנות להזכות 
התקנות מסמיכות את מועצת רשות מקרקעי ישראל לקבוע לזכאות הוא היות הזכאי חסר דירה. מעבר לכך, 

תנאי סף וקריטריונים לזכאות, אולם עד כה לא התקבלה החלטה יעודית לעניין זכאות לדיור בהישג יד בקרקעות 
לצד זאת, החלטות מועצת רמ"י בעניין זכאות ליחידות דיור להשכרה ארוכת טווח וכן בעניין זכאות ציבוריות. 

כנית 'מחיר למשתכן' עשויות ללמד על אוכלוסיות היעד להן הממשלה מייעדת את יוזמות הדיור להשתתפות בת
כתנאי נקבע ן המרכזי שלעיל. בשני המקרים מועצת רמ"י נוקטת בגישה אוניברסלית לזכאות, כאשר הקריטריו

רוש/ה, אלמן/נה, מגיל תא משפחתי או יחיד שהינו רווק/ה, ג –בעלות על דירה, וכן מצב משפחתי -לזכאות הוא אי
  2 ומעלה )בכפוף לתניות(. 21ומעלה או נכה בן  35

מחצית מיחידות  שריין, רשות מקומית רשאית ל2016על פי הוראת שעה שנקבעה על ידי שר האוצר בשנת כמו כן, 
 )דהיינו, מי שהתגוררו בעיר במשך תקופה שקדמה להגרלה, כקבוע בני המקוםזכאים שהם לבפרויקט הדיור 

 הוראה שעה זו נועדה להוות תמריץ שיעודד רשויות מקומיות לקדם דיור בהישג יד להשכרה בתחומן.   בהוראה(.

משקי בית בעלי הכנסה בינונית ונמוכה.  היאאוכלוסיית היעד לדיור בהישג יד ככלל, על פי הניסיון הנצבר בעולם, 
לרוב במתחמים בהם מתגוררת אוכלוסיה חלשה הדבר ראוי במיוחד במסגרת תהליכי פינוי ובינוי המתרחשים 

יחסית שעשויה להדחק מהמקום עם הזמן נוכח עלויות המחייה בו; ושברגיל יש בהם מלאי דיור זול יחסית 
 להשכרה שמתדלדל עם תהליכי ההתחדשות.

ססות על פי רוב, אמות המידה מתב , כאשרעל מנת להקצות דיור לאוכלוסייה זו יש לקבוע אמות מידה לזכאות
חודי, גיל מינימום יבעלות על דירה, מצב משפחתי יהיעדר חברתיים, ובהם מבחן הכנסה, -על מאפיינים כלכליים

ועוד. קביעת קריטריונים כאמור מבטיחה שההטבה הציבורית הגלומה בדיור בהישג יד תתועל כך שתגשים את 
שיבות הקשר בין אמות מידה לזכאות ובין ח. המטרות החברתיות המצויות בבסיס הרעיוני של דיור בהישג יד

משנה תוקף כאשר מדובר בהקצאה של קרקע המיועדת לצרכי ציבור עבור דיור  תהגשמת מטרות חברתיות מקבל
  כי השימוש בה יעשה לטובת האינטרס הציבורי. תשכן היות הקרקע משאב ציבורי מחייב ,בהישג יד

יד בשטחים 'חומים', ולאור תנאי הזכאות שנקבעו במיזמים ברורים לזכאות לדיור בהישג תבחינים בהעדר 
אינם כוללים מבחן הכנסה ולא דומים על ידי מועצת רמ"י, עולה השאלה האם תנאי זכאות מאד רחבים, ש

כמו  ., מגשימים את התכלית של יצירת דיור עבור בעלי הכנסה בינונית ונמוכההון עצמי גוןבוחנים אמות מידה כ
כיצד ניתן לתמרץ רשויות מקומיות לעשות שימוש בשטחים 'חומים' על מנת לספק דיור  כן, עולה השאלה

 .שנתפסות לעיתים כ'לא רצויות' בעירלאוכלוסיות במעמד נמוך 

  תמהיל יחידות הדיור ושילוב שטחי מסחר. 3

מדובר בהוראה המונעת  שכרה.ביעוד של דיור בהישג יד לה במבנה צריכות להיותת הדיור כל יחידולפי התקנות, 
 של השטח 'החום'.אך נראה כי היא מתחייבת מאופיו הציבורי יצירת תמהיל חברתי מגוון על הקרקע, 

התווספה לתקנות אפשרות לשלב בבניין המיועד לדיור בהישג יד גם שטחים ל'מסחר הנלווה  2016בשנת  ,כמו כן
לשלב אפשרות זו מסך זכויות הבניה אשר הוקנו לדיור בהישג יד בתכנית.  20%למגורים', בהיקף שאינו עולה על 

קדם יוזמות דיור רשויות מקומיות לפרויקטים ולתמרץ ה להגדיל את הכדאיות הכלכלית של שטח סחיר עשוי
התקנות אינן מבהירות האם אישור השימוש בקרקע עבור מסחר דורש שינוי של הייעוד משטח 'חום' . בהישג יד

לשטח המשלב מסחר, או שמא ניתן לקבוע שימוש מסחרי ולהותיר את היעוד כשטח 'חום' בלבד. בהתאם, 
ד תכנון מוסמך לאשר תכנית שבה יש שילוב בין מגורים בדיור בהישג יד ובין מתעוררת גם השאלה איזה מוס

 מסחר, ובפרט האם שילוב הייעוד המסחרי דורש את אישור הועדה המחוזית.   
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  תחרות בין דיור בהישג יד לבין צרכים ציבוריים אחרים. 4

סוגיה מורכבת אחרונה שנוגעת לשימוש בדיור בהישג יד כמטרה ציבורית, היא התחרות שנוצרת בין השימושים 
יש לעיתים קרובות הן משאב מוגבל וחשוב, שקרקעות המיועדות לצרכי ציבור האפשריים השונים של הקרקע. 

אפשרות להיענות לצרכי פגע בלקרקעות אלו תדיור בהישג יד של שימוש . הוספת ברשויות מקומיותמחסור בו 
)ולחלופין, הצורך לתת מענה לצרכים אלו עלול  ציבור אחרים כגון חינוך, בריאות, שירותים קהילתיים וכדומה

 .להוביל לכך שהתקנות יוותרו בבחינת אות מתה(

מספר משקי  אתמגדיל יש לזכור שענייננו אינו בתחרות 'רגילה' בין שימושים, שכן הוספת דיור בהישג יד כשימוש 
המחסור את הצורך במענים הקיימים ממילא לשירותים ציבוריים. דהיינו, ובכך גם מגדיל הבית שיתגוררו באזור 

 .אם השטח ייועד לדיור בהישג ידעשוי להחמיר  אף בקרקע עבור שירותים ציבוריים

דיור בהישג יד, וכן  חשש זה מעלה שאלות בדבר ההקצאה הסבירה או המיטבית של קרקע לצרכי ציבור עבור
שאלות בדבר האפשרות לשלב שימושים ציבוריים שונים לצד דיור בהישג יד והאפשרות לממש באמצעות שילוב 

בהקשר זה, התקנות קובעות ביחס לקרקעות שלא  זה מטרות חברתיות רחבות יותר בקרקעות לצרכי ציבור.
ב יעוד ציבורי ולישל דיור בהישג יד בהן, מחייבת יועדו למטרה ציבורית ביום התקנת התקנות, שהוספת שימוש ש

 .  מבנה ובו גן ילדים בקומת הקרקע ומעליו מגורים של דיור בהישג יד להשכרה –, למשל נוסף במקרקעין

דרישה זו, כמו גם השאיפה לייעול השימוש בקרקעות לצרכי ציבור, מעלה שאלות לגבי סוג השימושים 
שמתאימים לשילוב לצד מגורים. כן יש צורך לבחון מגבלות תכנוניות )אשר במסגרת תהליכי התחדשות עירונית 

רוב שימוש של מגורים בדיור נראה שניתן לגבור עליהן במסגרת הליכי תכנון שממילא נעשים( וחוקיות ביחס לעי
 בהישג יד יחד עם שימושים ציבוריים, ובפרט ביחס למוסדות המאכלסים אוכלוסיות רגישות כגון גני ילדים.  

א הקצאה מראש של שטחים ואחד הפתרונות לחשש מפני 'תחרות' בין דיור בהישג יד וצרכי ציבור אחרים ה
קע לצרכי ציבור. פתרון זה ישים על פי התדריך להקצאת קר המחייבתהמינימאלית לצרכי ציבור מעבר להקצאה 

, שכן במקרים אלה של אזורים בנוייםמסגרת חידוש בבאזורים בנויים גם אך  שטח שאינו מבונהכאשר מתכננים 
 עבור דיור בהישג יד.  'בעודף' 'חומים'קצות מגרשים ניתן לה


