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 2015, יולי

 להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובים הערביים "הימים 120צוות "להמלצות עמותת סיכוי התייחסות 

 בעלוא ה המלצות לפתרונה,מציג מאפייני מצוקת הדיור בחברה הערבית ו פורט אתה ,"הימים 120צוות "דוח 

ממשלתית ועדה לראשונה,  .מחריפה משנה לשנהה בחברה הערבית מצוקת הדיורציבורית לנוכח חשיבות 

, ואנו מעריכים כי מגבשת המלצות מפורטות, קונקרטיות ורחבות לפתרון מצוקת הדיור בחברה הערבית

  .גש כעת ליישמןיהממשלה ת

  הללו ולהשלכותיהן. המלצותחלק מהבמסמך הנוכחי נבקש להתייחס ל

שובים ימת ועדת גבולות קבועה ליניתן למנות את אלו הנוגעות להקהן יבינו ,רבות מההמלצות חיוביות

ביצוע פיילוט להגברת שיטת שיווק קרקע מדינה למחוסרי דיור, למימון הקמת מוסדות ציבור, להערביים, 

חלק מההמלצות והיעדים עם זאת,  מגורים.איתור מתחמי תכנון חדשים לללדיור בשכירות לטווח ארוך ו

למשל  , כמום של פתרונות מגורים ביישובים הערבייםעלול לסכל את יצירת אחר דורש הרחבה ניכרת, וחלק

 .לקדם שכונות מגורים על קרקע מדינה בזיקה להתקדמות בייזום בנייה על קרקע פרטית ההצעה

 תחום התכנון

שיישומן יוביל בהדרגה לקידום התכנון ביישובים  ,המלצות חיוביותכמה בנושאי תכנון הציע הצוות 

אבחן כי ההליך התכנוני ביישובים הערביים יוצר תלות של הרשות הצוות  .יהערביים ולצמצום הפער התכנונ

המליץ  לפיכךמאפשר לה לקדם פרויקטים בתחומה באופן עצמאי. ואיננו ועדות המרחביות והמקומית ב

ועדות המרחביות והעצמת עצמאותן של ועדות התכנון המקומיות והפרדה של רשויות מקומיות מההצוות על 

ח אדם ובתקציבים לחיזוק מחלקות ההנדסה ברשויות המקומיות ובתקציבי כ , תוך סיועבמידת האפשר

ועדת גבולות מתמדת הוצע כי שר הפנים ימנה  . בנוסף,שטרם הופרדו, במגמה להכשירן להפרדה בעתיד

יתאפשר ש כךומרחבי התכנון ביישובים הערביים,  גבולותה את לשנות הצורך את שתבחן ,ליישובים הערביים

 . 1לדיור מתחמים פיתוח

תקצוב , על בדגש על קרקעות מדינהולתעסוקה  לדיור איתור מתחמים חדשיםעל הצוות מליץ ה כמו כן

 ויממן יקים התכנון מנהל .יועצים מאגרי הקמתועל  בנייה,שמכוחן ניתן להוציא היתרי  ותתכניות מפורט
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, כך שהן המקומיות ברשויות בנייה תכניות לקידום הנוגעים התחומים מכלולב מקצועיים יועצים של מאגר

 הבינוי משרד עם פעולה בשיתוף ,התכנית קידום לטובת בהם ולהיעזר מאגרן המ יועצים לבחורתוכלנה 

 .כלכלי לפיתוח והרשות

, כךבעקבות  ביישובים הערביים יקודם וישופרהתכנון ויש ללחוץ על כך שייושמו.  ,אלו המלצות חיוביות

  הדרג המקצועי ברשויות המקומיות הערביות. בפרט לאור חיזוק

 ההמלצההיא על היכולת לייצר מגורים על אדמות מדינה,  להשפיע באמתהדורשת שיפור בכדי  המלצה נוספת,

לצורך יצירת , אך חיובי בכללותו . הצעד352 שטחי הפיתוח באמצעות תיקונים נקודתיים בתמ"א להגדיל את

 הצוות המליץ עלמגבולות המרקמים. יש צורך בחריגה גדולה יותר  ,וריםרכי מגולצ עתודת קרקע משמעותית

אלי יותר מהשיעור י, שיעור ר8%יש לציין כי משרד הבינוי המליץ על חריגה בשיעור של בלבד.  2% שיעור של

רכי ושיאפשר חריגה בהתאם לצ ,שיעור מקסימלי גבוה יותר, אפוא, שלבסוף הוחלט עליו. יש לקבוע

 היישובים.

 תחום שיווק הקרקע

שיישומן יוביל להצלחה  חיוביות המלצות כמהציע הצוות ההערביים,  ביישובים בנושא שיווק המקרקעין

)"קדם  העמדת מימון פיתוח מראש ת המליץ עלהצוו .גדולה יותר של שיווק קרקע מדינה ביישובים הערביים

כך שפיתוח התשתיות יתבצע לפני , כריםבקרקע מדינה בהיקפים ניבצפיפות גבוהה עבור בנייה ב מימון"(

 .תכנית אב לביובלערוך ו מוסדות ציבור לממןהוצע  ,בנוסף וייצור נראות של הפרויקט בשטח. שיווק המגורים

על ות היישוב ולפיתוח איכותי של תשתיות ומוסדות ציבור ביישובים הערביים השפעה מרחיקת לכת על דמ

 ,של הפרויקט למשוך אוכלוסייה ולרכוש את אמונההפוטנציאל ל את הדבר מגדי כמו כן .איכות החיים שבו

  וההכרח ביישומה לצורך הצלחת שיווקי הקרקע. המלצהומכאן חשיבות ה

. עם זאת, יש צורך ופרסום עלויות הפיתוחתרגומו המלא תאמת מסמכי המכרז, ההמלצה חיובית נוספת היא 

עליו משלמים התושבים )תאורה, שכרז מה כולל הפיתוח בחוברת המיש לפרט  – מפרט הפיתוח של בציוןגם 

  מדרכות, כבישים וכדומה(.

את סבסוד הפיתוח בהתאם לכללים הנהוגים בהחלטות  ההמלצה להמשיךאנו מסתייגים מיחד עם זאת, 

ההחלטות . עד היום בה אינה מנוצלת, כפי שקרה עד כהעלולה להביא למצב שבו ההטש ,ממשלה קודמות
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בעקבות  3זעומיםהביאו למימוש הסובסידיה בשיעורים  ( בנושא סבסוד הפיתוח4432-ו 1539) הקודמות

מהרשויות  הביצוע הנדרשיםונוהלי , כמו שיעורי הסבסוד, תמהיל הבעלויות חסמים שמובנים בהן

 .יש לקבוע מנגנון חדש לסבסוד הפיתוחלכן  ומהתושבים.

נדרשת אך נדגיש כי חיובית,  אהיוהגרלה לבני מקום  ההצעה להגביר את שיטת השיווק באמצעות הרשמה

 ,שמביאה להעלאת מחירי הדיור ביישובים הערביים ,הפסקה לאלתר של שיווק בשיטת "כל המרבה במחיר"

 . להושראשי רשויות רבים מתנגדים 

אומית שובים ערביים שאינם יישובי עדיפות ליעבור יבלהוסיף מדרגה של בני מקום ההמלצה בנוסף, בכדי ש

  .יש לנקוב בשיעור ניכר לתעדוף בני המקוםתהא משמעותית,  4תושבים 30,000-ל 20,000וגודלם בין 

 בנייה ללא היתרהסדרת 

, תצ"א( – תצלום אויר ותמצב קיים )באמצעעריכת סקר מבנים בהריסת בתים עד ללעצור באופן מיידי יש 

ולאחריה לא תתאפשר בנייה  ,נה פתרונות דיורלאפשר תקופת התארגנות שבמהלכה תייצר המדי כך, תוךוב

לאשר  מוצע. זאת בשיתוף מלא עם הרשויות המקומיות ויידוע הציבור. באשר לבנייה הקיימת, ללא היתר

 .המרקם הבנויבאזורי לגליזציה למבנים שהוקמו 

 התכנית ליישום המלצות הצוות

התקדמות בייזום בנייה על בל קרקע מדינה, שכונות מגורים עלתכנית  התנותל צוותהאנו מסתייגים מהמלצת 

לעכב תכניות צפויה  הצעה זו .5לצמצום תופעת הבנייה הבלתי חוקיתבנוגע התקדמות בקרקע פרטית, וכן 

 ,רקע מדינהככל שיקודם תכנון על ק הימים לפתרון מצוקת הדיור. 120מגורים ולפגוע ביעדים שהציב צוות 

ובעלי קרקע פרטית  ,תופעת הבנייה ללא היתרתצטמצם יח"ד זמין, כך מלאי  ווכח ויראה שנוצריוהציבור י

 .שותםיהיו נכונים יותר לממש את הקרקע שבר
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 כאןניתן לקרוא  4432הרחבה על החסמים בהחלטה  
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http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2015.pdf
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 הצוות יעדי

יש להרחיב את יעדי לכן ויחידות דיור זמינות,  נדרשת תוספת משמעותית שללנוכח הפער ארוך השנים, 

תוך הגדרת מאפייני היישוב  ,יישוביםיש לקבוע יעדים בהתאם למחוזות ולבאופן מדורג.  6השיווק

הקיימים והתוספת הנדרשת בכל  הציבור מוסדותשל התשתיות ו נשיאההיכולת והאוכלוסייה, אמידת 

 יישוב. 

עדה הנוגעות לקידום התכנון, השיווק והפיתוח התשתיתי ביישובים הערביים, תקצוב ואימוץ החלטות הו

. מצב זה מחייב מצוקת הדיור בחברה הערביתמענה להלתו של את תחייהוו שלהן ויצירת מנגונים למימושן 

 הערביות יחד עם הרשויות המקומיות ,עבודה אינטגרטיבית של משרדי הממשלה שהנושא בתחום אחריותם

ייצוג הולם של החברה הערבית תוך  ,לצד חברי כנסת וארגוני חברה אזרחית הפועלים בנושא ,ותושביהן

 בשלבי היישום.
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