
 

  

 

 

  2011�2010ביחס לחוק ההסדרי� במשק " במקו�"עמדת 

  

צומצ� השנה חוק ההסדרי� במידה , כ רובי ריבלי�"ח, ר הכנסת"בעקבות פעולתו הברוכה של יו

 כולל סעיפי� 2011�2010ג� חוק ההסדרי� במשק , א� על פי כ�. בהשוואה לשני� קודמות, ניכרת

שר מבקשי� לשנות מהוראותיה� של החוקי� וא, שוני� שאינ� קשורי� ישירות לתקציב המדינה

המקו� הראוי לדיו� בהצעות אלו לשינויי חקיקה הוא בהלי  הרגיל ובפני ועדות הכנסת . הקיימי�

ולא בהלי  החקיקה המהיר והמקוצר של , תו  מת� אפשרות לדיו� ציבורי רחב וענייני, הנוגעות בדבר

  .חוק ההסדרי� במשק

  

עוסקת בקידו� זכויות האד� בתחו� התכנו� " ע� זכויות תכנו� מתכנני� למ–במקו� "עמותת 

במסגרת פעולותיה היא מסייעת לאוכלוסיות מוחלשות לממש את זכויותיה� בכל הנוגע . המרחבי

כי חוק ההסדרי� המוצע כולל סעיפי� , מבדיקתנו עולה. להקצאת קרקעות ולדיור, לתכנו� מרחבי

  .ובזכויות התכנו� של אוכלוסיות מוחלשות בפרט, � בכללשיש בה� כדי לפגוע בזכויות אד, שוני�

  : מופיעי� כמה נושאי� הקשורי� לפעולות העמותה2011�2010בחוק ההסדרי� המוצע לשנת 

  

 .1998�ט"התשנ, )זכויות רכישה(דחייה נוספת בת חמש שני� ביישומו של חוק הדיור הציבורי  .1

 את הוועדות המחוזיות לאשר בהקלה שיסמי , 1965�ה"תיקו� לחוק התכנו� והבנייה התשכ .2

 .וזאת בסטייה מהוראות התוכנית שחלה על הקרקע, מוגבלת של דירות קטנות�תוספת בלתי

 באופ� שיאפשר לרוב במקב, של מבני� 2006�ו"התשס) פיצויי�(שינוי חוק פינוי ובינוי  .3

פיצויי� לקבל ) לעומת הרוב במבנה הבודד במצב החוקי הקיי�(בינוי � המיועדי� לפינוי

 .בינוי�שבשל התנגדותו לא נית� לבצע פרויקט פינוי, מהמיעוט

כדי לאפשר לרשויות לסלק חוכר , 1981�א"התשנ) סילוק פולשי�(שינוי חוק מקרקעי ציבור  .4

בהלי  מינהלי ובלי צור  באישור של בית , שחוזה החכירה שלו פג, )מעל שבע שני�(לזמ� ארו  

 .המשפט

  

מדובר בשינויי� שאי� לה� , נוספת את יישומו של חוק הדיור הציבורילמעט ההצעה לדחות פע� 

שמסגרת הזמ� לו , בכל השינויי� המוצעי� ראוי לקיי� דיו� יסודי. השפעה ישירה על תקציב המדינה

  .כפי שהדבר נעשה בחוק ההסדרי� במשק, אינה קבועה במסמרות

  

ורי� שנכללו בחוק ההסדרי� המוצע ביחס לשלושת הסעיפי� האמ" במקו�"להל� עמדתה של עמותת 

  .2011�2010לשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 

  

  

  ביישומו של חוק הדיור הציבורישל חמש שני� דחייה נוספת . 1

 נועד לאפשר לאזרחי� המשתייכי� לאוכלוסיות 1998� ט"התשנ, )זכויות רכישה(חוק הדיור הציבורי 

לחוק היתה . חה משמעותיתבהנו, שבה� ה� מתגוררי�, מוחלשות לרכוש את הדירות הציבוריות

לתרו� לקידומ� החברתי והכלכלי של דיירי� בדיור הציבורי על ידי הפיכת� לבעלי : תכלית משולשת

להשתמש בהכנסות שיתקבלו ממכירת הדירות לצור  ; להביא לשיפור בתחזוקת המבני�; נכסי�

  .הסובל ממחסור קשה, הקמת דירות חדשות בדיור הציבורי

  

לאחר שיישומו נדחה שוב ושוב , חוק הדיור הציבורי מעול� לא הופעל, 1998� במאז אישורו בכנסת

 לדחות בחמש שני� נוספות את יישומו 2010 לחוק ההסדרי� 72כעת מציע סעי� . בחוקי ההסדרי�

בנימוק שיישומו יוביל לצמצו� ניכר במספר הדירות הקיימות בדיור , של חוק הדיור הציבורי

וכ� בטענה שזכאות� של , משלה עוד יותר לספק פתרונות דיור לנזקקי�וכ  תתקשה המ, הציבורי

  .)מתו  דברי ההסבר לחוק ההסדרי�(הדיירי� לא נבחנה שני� רבות ואינה ודאית 

  

הסיבה לכ� היא שזה שני� רבות לא . אי� חולק כי קיי� מחסור גדול בדירות בדיור הציבורי בישראל

הדר� להתמודד ע� הבעיה אינה על ידי דחייה נוספת . יהוקמו פרויקטי� חדשי� של דיור ציבור

אלא בהקמת פרויקטי� חדשי� של , שיש לו חשיבות חברתית רבה, ביישומו של חוק הדיור הציבורי

על כ� יש לדחות את ההצעה להקפיא שוב את יישומו של חוק הדיור . דיור ציבורי במימו� ממשלתי

 הפכו אותו לאות מתה בספר החוקי� של 1998מאז אשר חוקי ההסדרי� במשק שנחקקו , הציבורי

  .מדינת ישראל

  

  תיקו� חוק התכנו� והבנייה והסמכת הוועדות המחוזיות לאשר הקלה לתוספת דירות קטנות. 2

,  בהלי  של הקלה מתוכנית הטעו� פרסו� והמקנה לשכני� זכות התנגדות1,במצב החוקי הקיי�

 אחוזי� ממספר 20ידות דיור בהיק� שלא יעלה על הוועדה המקומית רשאית לאשר תוספת של יח

ובלבד ששטחה הממוצע של כל יחידת דיור , יחידות הדיור שנית� לבנות במגרש לפי התוכנית התקפה

  .ר" מ80� אחרי התוספת לא יפחת מ) ד"שטחי� עיקריי� בתוספת ממ(

  

על . 1965�ה"ייה התשכ לחוק התכנו� והבנ149� ו147 מציע לתק� את סעיפי� חוק ההסדרי� ל62סעי� 

הוועדות המחוזיות יוסמכו , שייעשה במתכונת של הוראת שעה למש  חמש שני� ,פי התיקו� המוצע

, "קטנות"הקלה מתוכנית לצור  תוספת יחידות דיור , לבקשת כל אחד ממשרדי הממשלה, לאשר

, התיקו� המוצעלפי . וזאת בלי כל מגבלה באשר למספר יחידות הדיור שייתוספו או לשטח� המזערי

עוד מוצע בחוק ההסדרי� כי . יקבע שר הפני�" דירה קטנה"את ההגדרה המדויקת של המונח 

,  זאת במגמה לאפשר.הבקשה לתוספת יחידות דיור תוגש בנפרד מהבקשה להיתר ובלי קשר אליה

  ).מתו  דברי ההסבר לחוק ההסדרי�" (תוספת של דירות קטנות, בדר  פרוצדורלית מהירה"

  

כדי לענות על , אנו סבורי� כי תכנו� מיטבי צרי  לאפשר תמהיל של יחידות דיור בגדלי� שוני�, לככל

אול� תמהיל זה . הצרכי� של אוכלוסיות שונות ועל הביקוש הקיי� בשוק ג� ליחידות דיור קטנות

                                                
 .2002-ב" התשס)סטייה ניכרת מתוכנית( לתקנות התכנון והבנייה 9תקנה  1



 

  

 

 

כדי למנוע , צרי  להיבח� במסגרת תוכנית שתעבור את הליכי ההפקדה והאישור הקבועי� בחוק

  .לי� תכנוניי� שעלולי� להיווצר כתוצאה מתוספת בלתי מבוקרת של דירות קטנותכש

  

 בעת הכנתה של תוכנית נבח� מספר יחידות הדיור המירבי בתחומה מול פרמטרי� מרחביי� ,אכ�

הנובעי� מהיק� הצרכי� הפרוגרמתיי� , קווי הבניי�, כמו גובה המבנה, ותכנוניי� אחרי�

הגדלה . רוחב הדרכי� ועוד, )שטחי� ציבוריי� פתוחי� וכדומה, ציבורמבני (האוכלוסייה הצפוי 

עלולה להוביל למחסור יחסי בשטחי , ביחס לקבוע בתוכנית התקפה, ת של מספר יחידות הדיורניכר

אישור מספר גדול של יחידות דיור עלול להוביל להקמת דירות , בנוס�. ציבור ובשירותי� ציבוריי�

  .או לשינוי אופי הבינוי בשכונה/ו, זעירות שתנאי המחיה בה� לקויי�

  

הוועדה המקומית נדרשת להתייחס ,  בקשה להיתר בנייה הכוללת הקלהבמסגרת, כיו�: יתר על כ�

הקטנת קווי , תוספת שטחי בנייה, תוספת יחידות דיור,  תוספת קומות–לכל ההקלות המתבקשות 

בדונה בבקשה , לפי השינוי המוצע. הסביבה הקרובהעל  המשולבות ולהשלכותיה� –בניי� ועוד 

בעוד שהבקשה להיתר , וועדה המחוזית תעמוד רק בקשה זאתלנגד עיני ה, לתוספת יחידות דיור

הוועדה , עקב זאת. תידו� בפני הוועדה המקומית, לכלול הקלות נוספותוא� צפויה שעשויה , בנייה

 והחלטתה תתקבל על בסיס ,המחוזית לא תוכל להביא בחשבו� את מכלול הפרמטרי� הרלוונטיי�

  . וחסרי�נתוני� חלקיי�

  

ניכרת של יחידות דיור ראוי שתיעשה רק במסגרת תוכנית שתופקד ותאושר תוספת , לדעתנו

לאחר בחינה מדוקדקת של הצרכי� הפרוגרמתיי� ושל שאר הוראות , בתנאי� הקבועי� בחוק

שנועד במהותו לענות על צרכי� נקודתיי� , ואי� לאפשר תוספת שכזאת בהלי� של הקלה, התוכנית

  . ת השינוי המוצעעל כ� יש לדחות א. ומוגבלי� בלבד

  

  �2006ו"התשס, )פיצויי�(שינוי חוק פינוי ובינוי . 3

א  , בינוי�  אחוזי� מבעלי הדירות בו הסכימו לפרויקט פינוי80� בבניי� מגורי� ש2,במצב החוקי הקיי�

יהיה הרוב זכאי לקבל מהמיעוט ,  האחוזי� הנותרי�20זה לא יצא אל הפועל בשל התנגדות� של 

   .פיצוי כספי

  

ג� במקרה כ  ש, 2006� ו"התשס) פיצויי�( מציע לשנות את חוק פינוי ובינוי חוק ההסדרי� ל59סעי� 

�הסכימו לפרויקט פינוי) ולאו דווקא בבניי� מגורי� אחד (במקב) של� אחוזי� מבעלי הדירות 80�ש

ו� מטרת התיק,  לפי דברי ההסבר לחוק ההסדרי�.יהיה הרוב זכאי לפיצוי כספי מהמיעוט, בינוי

  ".על השגת הרוב הדרוש לתמיכה בפרויקט פינוי ובינוי"המוצע היא להקל 

  

שעלול דווקא לאפשר למיעוט בבניי� מגורי� מסוי� לכפות את , מדובר בשינוי מרחיק לכת, לדעתנו

נתאר מקב, ב� חמישה בנייני , לדוגמה, כ . בינוי�המתנגד לפרויקט פינוי, באותו בניי�דעתו על הרוב 

בעוד , בינוי� אחוזי� מבעלי הדירות בארבעה מהבנייני� תומכי� בפרויקט פינוי100�90שר א, מגורי�

 ע� שינוי נקודת ,לפי השינוי המוצע.  אחוזי� מבעלי הדירות בבניי� החמישי מתנגד לכ 80שרוב של 

 אחוזי� בס  הכל 20 –יוכל המיעוט בבניי� החמישי , ההתייחסות מהבניי� הבודד אל המקב, כולו

את עמדתו על רוב בעלי הדירות בבניי� , בעזרת הרוב בשאר הבנייני�,  לכפות–עלי הדירות בו מב

                                                
  .2006-ו"התשס) פיצויים( לחוק פינוי ובינוי 2סעיף  2



 

  

 

 

התנגדות� של : יתר על כ�. בינוי� החמישי או למצער לקבל ממנו פיצויי� עקב התנגדותו לפרויקט פינוי

ע או כדי למנו, לפי המצב החוקי הקיי�,  אחוזי� מבעלי הדירות בבניי� מסוי� אי� בה20�יותר מ

שרוב הדיירי� המתגוררי� בה� מעונייני� בפרויקט , בינוי בבנייני� סמוכי��להכשיל פרויקט פינוי

  . שכזה

  

הרשויות יגדירו באופ� שרירותי את המקב, המיועד עלול להוביל לכ  שהשינוי המוצע , יתר על כ�

מרבית בעלי הדירות � היטב כי על א� שידוע לה, במטרה להבטיח רוב בקרב הדיירי�, בינוי�לפינוי

שהבניי� הוא יחידה תכנונית ומשפטית , יש להדגיש בהקשר זה. המבני� מתנגדי� לכ במקצת 

השינוי המוצע בנקודת . הבהירות האינהרנטית הקשורה בהגדרת המקב,� לעומת אי, מוגדרת היטב

  .פותח אפוא פתח לשיקולי� זרי�, מהבניי� אל המקב,, ההתייחסות

  

בינוי לא נחלה עד כה הצלחה בישראל ורוב �אמצעות פרויקטי� של פינויהתחדשות עירונית ב

ורבות מה� אינ� קשורות כלל , הסיבות לכ� ה� רבות. בינוי לא מומשו בפועל�התוכניות לפינוי

כמו , אלא לבעיות תכנוניות הכרוכות בפרויקטי� מעי� אלה, להתנגדות� של חלק מבעלי הדירות

 �ובעובדה שבמקרי� רבי� ה� אינ� ) כרת במספר יחידות הדיורהגדלה ני(הבסיס הכלכלי לה

�ה� דורשי� בדיקה זהירה , בינוי�בשל מורכבות� של פרויקטי� לפינוי. משתלבות בסביבת

לפיכ� יש . לרבות בכל הנוגע לרצונותיה� של בעלי הדירות בשטח הפרויקט, ומדוקדקת במיוחד

  .לדעתנו לדחות את השינוי המוצע

  

  סילוק פולשי� ממקרקעי ציבוריקה בנוגע לשינויי חק. 4

א  , שחכר מקרקעי ציבור למש  יותר משבע שני� בחוזה תק�,  סילוק אד�3,במצב החוקי הקיי�

במקרה , לעומת זאת. מותנה באישור בית המשפט, המשי  לשהות במקרקעי� ג� אחרי שהחוזה פג

 תקופת בתו�וקו מהמקרקעי� סיל, שבו החוזה ע� החוכר היה למש  שבע שני� או פחות, דומה

  .החכירה יכול שייעשה בהחלטה מינהלית

  

סילוק (במסגרת תיקו� לחוק מקרקעי ציבור הגבלה זאת תבוטל ,  המוצעחוק ההסדרי� ל64סעי� לפי 

שחוזה החכירה שלו , ונית� יהיה לסלק מהמקרקעי� בהלי  מינהלי ג� אד�, 1981�א"התשמ) פולשי�

 בדברי ההסבר לחוק ההסדרי� נאמר כי . בלא צור  באישור בית המשפט,היה למש  יותר משבע שני�

מינהל מקרקעי ישראל נדרש לעתי� , התיקו� המוצע נחו, לאור העובדה שבמצב החוקי הקיי�

  .כדי לסלק פולשי� ממקרקעי ציבור" להתדיינויות ארוכות בבתי המשפט"

  

לבי� מי שחוזה , לתקופה קצרהההבחנה הקיימת כיו� בי� מי שחכר מקרקעי ציבור , לדעתנו

הדעת נותנת שככל שהחוכר שהה כדי� . ואי� לבטלה, מוצדקת, החכירה שלו היה ארו� טווח

סילוקו של חוכר מהמקרקעי� הוא . כ� זכויותיו ביחס אליה� גוברות, במקרקעי� תקופה ארוכה יותר

במקרה שמדובר באד�  .לרבות הזכות לקורת גג,  שעלול לגרור פגיעה בזכויות יסודצעד קיצוני

ראוי שצעד שכזה יבוצע רק אחרי בחינה שיפוטית ובאישור בית , החתו� על חוזה חכירה לזמ� ארו�

לפיכ� יש לדחות לדעתנו את . ולא בהחלטה מינהלית שקיי� בה סיכו� גדול יותר לטעויות, המשפט

  .השינוי המוצע
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