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שלו רב,
הנדו :הכללת פרק בנושא דיור ברהשגה בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע2010
הרינו לפנות אלי בש הקואליציה לקידו דיור בהישג יד בישראל ,המונה גופי אקדמיי,
וארגוני חברתיי המתרכזי בזכויות אד וצדק מרחבי ובתחומי המשפט ,הכלכלה והתכנו.
אנו מתכבדי לצר! הצעה להוספת פרק בנושא דיור ברהשגה בהצעת חוק התכנו והבנייה,
התש"ע  .2010 $אנו קוראי ל לאמ %את הצעתנו ולהירת לקידו שינוי חיוני לטובת תושבי
המדינה.
הצעתנו מצורפת למכתבנו זה ,לרבות דברי הסבר.
ההצעה מעניקה למערכת התכנו את הסמכויות הנדרשות לה לצור הבטחת דיור נאות ובר$השגה
וה הולמות את המדיניות התכנונית הקיימת בנושא זה במסגרת תמ"א .35
אנו סבורי כי קיי צור מיידי בהסדרת הנושא ,ומקווי כי תפעל לשילוב הצעתנו בהצעת החוק
הממשלתית .חברי הקואליציה ישמחו להיפגש ולהרחיב בעניי ההצעה.

בכבוד רב,

גיל ג$מור ,עו"ד
האגודה לזכויות האזרח בישראל

נדיה מוגילבסקי ,עו"ד
האגודה לצדק חלוקתי

יו"ר צוות חקיקה של הקואליציה לקידו דיור בהישג יד בישראל
העתקי:
מר אייל גבאי ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
גב' ורד סוויד ,יועצת ראש הממשלה לענייני חברה
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הצעת חוק התכנו והבניה ,התש"ע–2010
בחלק ג' לאחר פרק ו' אנו מציעי* להוסי):
פרק ז' :דיור ברהשגה

בסעי) ההגדרות הכללי יוס) " דיור ברהשגה" כצור +ציבורי.
הגדרות

.231

בפרק זה:
"דיור בר$השגה"  $דיור הול למגורי ,פרטי או ציבורי,
המתאי בסוגו ובמחירו למשקי בית ,שרמת הכנסת נמוכה
מרמת הכנסה שתיקבע בתקנות מפע לפע על ידי השר,
ובהסכמת שר הבינוי והשיכו.
"דיור בתמהיל חברתי" – דיור המשלב משקי בית שרמת
הכנסת נמוכה מזו שתקבע בהתא לפרק זה ,ע משקי בית
שרמת הכנסת גבוהה מזו שתקבע.

קביעת הוראות .232

מוסד תכנו יקבע הוראות שיבטיחו קיומו של דיור בר$השגה

לדיור בר$השגה

בתכניות הבאות:

תמהיל חברתי

)א(

תכנית מתאר ארצית;

)ב(

תכנית מתאר מקומית כוללנית;

)ג(

תכנית מתאר מקומית.

.233

מוסד תכנו הקובע הוראות לעניי דיור בר$השגה יפעל לקידו
דיור בתמהיל חברתי ,ולמניעת הדרה חברתית או היווצרות
ריכוזי עוני.
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מסמ רקע
לדיור בר$השגה

.234

בטר יקבע מוסד תכנו הוראות לעניי דיור בר$השגה בהתא
לסעי!  232יכי מסמ רקע לדיור בר$השגה האומד את צרכי
הדיור הקיימי והעתידיי בשטח התכנית ובסביבתו .בי היתר,
יבח המסמ את היצע הדיור הקיי והמתוכנ מבחינת מלאי
הדיור; את תנאי הדיור ומחירי הדיור; צרכי האוכלוסיות
הנזקקות לסיוע בהשגת דיור; האפשרות לדיור בר$השגה
בבעלות מול שכירות; מידת קיומו של דיור בתמהיל חברתי וכל
נתו נוס! הנדרש לצור אמידת צרכי הדיור .
מסמ רקע לדיור בר$השגה יכול שיהיה חלק ממסמ רקע
חברתי$כלכלי ,לפי סעי!  247לחוק )מספר הסעי! עשוי
להשתנות(.

סמכויות לקידו .235

מוסד תכנו רשאי:

דיור בר$השגה
)א(

לחייב הקמה של דיור בר$השגה ו/או דיור בתמהיל חברתי,
ולהתנות הגדלת זכויות הבניה בהקמת דיור בר$השגה;

)ב(

לקבוע מנגנוני פיקוח ושמירה על מלאי דיור בר$השגה ו/או דיור
בתמהיל חברתי לאור זמ;

)ג(

לפטור או להקל במס ,אגרה או היטל לצור הקמת דיור בר$
השגה ו/או דיור בתמהיל חברתי;

)ד(

לקבוע הוראות להקצאת יחידות דיור בר$השגה לזכאי לפי
קריטריוני שייקבעו;

)ה(

לקבוע הוראות לעניי שמירה על דיור בר$השגה קיי ,לרבות
דרישת כופר בגי פגיעה בדיור בר$השגה קיי;

)ו(

להקל ולשנות הוראות תכנו אחרות הגורמות לייקור ניכר
במחירי הדיור ,לרבות הנמכת דרישות לתק חניה ,או דרישות
שימור ,ובלבד שאיכות הבניה תהיה נאותה ועל פי כל די;

)ז(

לתת קדימות לטיפול בתכניות הכוללות דיור בר$השגה ו/או דיור
בתמהיל חברתי.

תקנות

.236

לצור יישו פרק זה ,רשאי השר להתקי תקנות בהתייעצות ע
המועצה הארצית לתכנו ולבניה ,ומוסדות התכנו יהיו כפופי
לאמור בתקנות אלו .תקנות שעניינ אופ קביעת הזכאות לדיור
בר$השגה יותקנו על ידי השר בהסכמת שר הבינוי והשיכו.
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דברי הסבר
דיור בר$השגה הוא זכות חברתית בסיסית ,שעל המדינה מוטלת החובה לממש בדרכי שונות,
לרבות באמצעות תחו התכנו .זכות זו אינה מותנית באמצעי ,ונתונה ג למי שהפרוטה אינה
בכיסו .הזכות לדיור מעוגנת ג בהכרזה לכל באי עול בדבר זכויות האד ובאמנה הבינלאומית
לזכויות חברתיות וכלכליות ,שישראל חתומה עליה.
הסיבה להכרה בינלאומית רחבה בזכות לדיור נובעת מהחשיבות הרבה של הדיור לכל תחומי
החיי ולמימוש זכויות רבות .דירת המגורי אינה מוצר בלבד ,לדירה חשיבות חברתית רבה.
דיור הוא תנאי בסיסי לקיו אנושי בכבוד ,לביטחו אישי ,לשמירה על הבריאות ,לקיו חיי
משפחה ,לפרטיות .הדיור קובע את איכות החינו של ילדינו ,את שוויו ההזדמנויות שלה ,את
אפשרויות התעסוקה .הדיור קובע את הנגישות שלנו לשירותי ,לתשתיות ,למוסדות דת וקהילה.
כדי לממש את הזכות לדיור בר השגה אי די בהבטחת קורת גג כלשהי .על המדינה להבטיח כי
הדיור יהיה נאות ובטיחותי ,נגיש ובסביבת מגורי שבה שירותי ,תשתיות ומקומות עבודה ,וכל
זאת במחיר שהוא בר$השגה .במדינות רבות נהוג לבחו הא דיור הוא בר$השגה על פי מבח של
נטל עלות .כלומר – מה ההוצאה של משק הבית לדיור מתו הכנסתו .מחקרי הצביעו על כ
שמשק בית ע הכנסה בינונית ומטה המוציא מעל  30%מהכנסתו )כאשר בשכירות א! פחות מכ(
עושה זאת על חשבו צרכי חיוניי אחרי כמו מזו או טיפול רפואי.
בנוס! ,למדינה עניי להבטיח כי שוק הדיור אינו יוצר מרחב סגרגטיבי מבחינה חברתית ,ואינו
מחייב משפחות ע הכנסה בינונית$נמוכה להידחק לאזורי עוני ע אפשרויות תעסוקה מוגבלות
ותשתיות ושירותי נחותי .דיור בר$השגה הינו כלי מרכזי ליצירת תמהיל חברתי המאפשר את
הגשמת של מטרות חברתיות שיש לעודד .שילוב אוכלוסיות בעלות הכנסה מגוונת באותו אזור
מגורי הוא חיוני לקידו אינטרסי ציבוריי כגו צמצו פערי חברתיי ,מניעת התהוות
של ריכוזי עוני והגדלת השונות האתנית והתרבותית במרחב הציבורי.
למניעת התהוות של ריכוזי עוני נודעות השפעות חשובות על קידו חברתי$כלכלי של אוכלוסיות
החיות במצוקה ,על שילוב חברתי וכ על מניעת עבריינות וסטייה חברתית .בד$בבד יש לתמהיל
החברתי השלכות כלכליות ובכלל זאת שמירה על איכות הדיור וא! על ערכ הכלכלי של יחידות
הדיור ועל היכולת לעשות בה שימוש לטווח הארו .בנוס! ,שילוב בי אוכלוסיות ע רמות
הכנסה שונות באותו אזור מגורי מאפשר חלוקה צודקת יותר של שירותי ומשאבי.
הכלי הציבוריי בה נקטה המדינה בעבר להבטחת נגישות לדיור אינ מספיקי עוד ויש צור
בכלי חדשי .למערכת התכנו תפקיד מרכזי בקידו מדיניות דיור בר השגה .תפקידה של
מערכת התכנו לבחו את ההשלכות החברתיות של התכנו ,ובכלל זה בתחו הדיור .בתוכנית
המתאר הארצית  35הוכנסו הוראות כלליות בדבר הצור בבחינת דיור בר השגה .בתיקו האחרו
לחוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקו מס'  (7נקבע ,כי על רשות המקרקעי החדשה להקצות
מקרקעי לטובת דיור בר$השגה ודיור ציבורי.
כבר כיו פועלי מוסדות התכנו לקידו דיור בר $השגה .הוועדה המחוזית לתכנו ולבניה במחוז
תל אביב מבקשת כבר היו מהעיריות במחוז לכלול הוראות בעניי דיור בר$השגה בתוכניות
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חדשות ,ה בשטחי ריקי וה בתוכניות של התחדשות עירונית .ועדות תכנו מקומיות רבות
מקדמות תוכניות לדיור בר$השגה.
אול ראוי לקבוע הוראות ברורות בחוק .היעדר מדיניות וחקיקה מצד השלטו המרכזי והכנסת
בנושא זה מקשה על רשויות התכנו לקד ולפתח דיור בר$השגה .כמו כ בהעדר מדיניות עשויות
רשויות מקומיות שונות לקד תוכניות לדיור בר$השגה שאינ עולות בקנה אחד ע מדיניות
הממשלה והסתכלות רחבה על צרכי החברה.
סעי!  $ 231ההגדרה של דיור בר$השגה מותירה גמישות בידי השר לקבוע את קהל היעד לפי
הצרכי המשתני .אופ קביעת מידת התאמתו של הדיור מבחינת עלותו וסוגו לאוכלוסיית היעד
ייקבע על ידי מוסד התכנו בהתא לנסיבות המקומיות ולמסמ הרקע ,אול השר רשאי לקבוע
תקנות בעניי זה .ההגדרה של דיור בתמהיל חברתי נחוצה לצור סעי! .234
סעי!  – 232בסעי! זה נקבעות התכניות שבה יש לקבוע הוראות לעניי דיור בר$השגה.
סעי!  – 233בסעי! זה נקבע כי מוסד תכנו שקובע הוראות לדיור בר$השגה יקד דיור בתמהיל
חברתי וזאת משו ששיכוני נפרדי לאוכלוסיה ע הכנסה נמוכה בלבד אינ רצויי ומובילי
להגדלת הפערי ולהדרה חברתית.
סעי!  – 234בסעי! זה נקבע כי מוסד התכנו יכי מסמ רקע בנושא דיור בר$השגה על מנת לבסס
את התכניות על תשתית עובדתית ראויה לאחר למידת ואמידת הצרכי.
סעי!  – 235בסעי! זה ניתנות סמכויות למוסדות התכנו כדי לחייב ולתמר %דיור בר$השגה חדש
ולשמור על דיור בר$השגה קיי .הסעי! מהווה סל של סמכויות ,אשר באחריות מוסדות התכנו
להשתמש בו בצורה סבירה ומידתית.
סעי!  – 236בכל עניי שבו ד פרק זה רשאי השר לקבוע תקנות בהתייעצות ע המועצה הארצית
לתכנו ולבנייה ,ובעניי קריטריוני לזכאות ,ייקבעו התקנות בהסכמת שר הבינוי והשיכו.
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