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פתיח
דוח זה הוכן לבקשת החברה להגנת הטבע והמטה לתכנון אחראי לאור השיח
הציבורי והתקשורתי בו הליכי התכנון נתפסים כגורם מרכזי המביא למחסור
בעתודות קרקע לבנייה וכתוצאה מכך  -לעליית מחירי הדיור .הנחה זו היא
המביאה חדשות לבקרים להצעות שונות לקיצור הליכי התכנון ,בהן כאלו העלולות
לפגוע משמעותית באיכות החיים והסביבה של כולנו.
הממצאים המובאים במסמך זה מלמדים על עתודות תכנוניות זמינות בהיקף של
למעלה מ 300,000-יח"ד )!( המעלים לכל הפחות סימן שאלה גדול להנחה הרווחת
לפיה מחסור במלאי תכנוני בטווח הקרוב והבינוני הוא הגורם המרכזי לעליית
מחירי הדיור .ממצאים אלו מובילים לכך שאין הצדקה למהלכים דרסטיים
ופוגעניים שהשלכותיהם עלולות להותיר חותמן על נוף הארץ ואיכות החיים שלנו
לשנים רבות קדימה.
הדו"ח הוכן בעזרתם של אנשי החברה להגנת הטבע במטה ובמחוזות :משה
פרלמוטר )מחוז מרכז( ,יעל זילברשטיין )מחוז תל אביב( ,יעל לביא אפרת )מחוז
חיפה( ,שי טחנאי )מחוז דרום( ,נופר אבני )קהילת באר שבע( ,יוחנן דרום )מחוז
צפון( ,אברהם שקד )מחוז ירושלים( ,איתמר בן דוד.
תודה לגיתית הרש ולגידי זאגא שהעירו על טיוטות המסמך.

ניר פפאי
סמנכ"ל
אגף שימור סביבה וטבע
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עיקרי הדברים
עם השבעתה של הכנסת התשע עשרה ולקראת כינונה של ממשלה חדשה ,עולה שוב נושא מחירי
הדיור והדרכים להוזלתם לראש סדר היום הציבורי.
בשיח הציבורי והתקשורתי סביב עליית מחירי הדיור ,הליכי התכנון וועדות התכנון נתפסים
כגורם מרכזי המביא למחסור בעתודות קרקע לבנייה וכתוצאה מכך  -לעליית מחירי הדיור.
הנחה זו היא המביאה חדשות לבקרים להצעות שונות לקיצור הליכי התכנון ,כדוגמת חוק
הוד"לים )וועדות לדיור לאומי( שאושר בשנת  2011ויצר מסלול אישור מקוצר לתכניות לבנייה
למגורים ,תוך עקיפה של עקרונות תכנון חשובים וצמצום יכולתו של הציבור להשפיע על הליכים
אלה.
בתקופת כהונתה של הכנסת ה 18-קודמה רפורמה בחוק התכנון והבנייה ,למעשה חוק תכנון
ובניה חדש ,ובו שינויים מרחיקי לכת במערכת התכנון .רפורמה זו לא צלחה את הליכי החקיקה
בשל התנגדות נרחבת של ארגונים מקצועיים כמו גם ארגונים ציבוריים ,הן בשל החשש מפני
הפגיעה באיכות החיים והסביבה )כתוצאה למשל ממעבר גורף לכלל של "תכנית אחת בועדה
אחת"( ,והן בשל התובנה כי החוק המוצע לא היה מקצר את הליכי התכנון ,אלא אף מאריך
ומסרבל אותם.
שורה של ממצאים ונתונים מובאים במסמך זה בנושא עתודות הקרקע ,נתונים שמקורם באתר
משרד הפנים ,אתר מינהל מקרקעי ישראל ,דו"ח עתודות הקרקע של ממ"י ממאי  ,2010דין
וחשבון על פעולת ממ"י לשנת התקציב  ,2011ומידע שנאסף מעבודת הוועדות המחוזיות.
הממצאים מוכיחים כי לא קיים מחסור במלאי תכנוני בטווח הקרוב והבינוני ,והעדרו של מלאי
כזה אינו הגורם לעליית מחירי הדיור .סקירה ראשונית של עתודות קרקע מאושרות לבנייה
ותכניות בהליכי תכנון ,מלמדת כי קיים היצע תכנוני נרחב שאינו מצדיק מהלכים דרסטיים
ופוגעניים .בנוסף ,ניתן לראות כי בכמה ערים בהן קיימות עתודות קרקע נרחבות במיוחד לבנייה
)למשל בנתניה ובמודיעין( מחירי הדיור עלו באופן ניכר בשנים האחרונות ,ולעומתן ,בערים
אחרות ,בהן המלאי מצומצם יותר ,מחירי הדיור נותרו נמוכים יחסית )חיפה למשל( .מכאן ניתן
להבין כי מחירי הדיור אינם מתנהגים כמו כל מוצר בשוק על פי כללים פשוטים של ביקוש והיצע,
והם מושפעים משורה של פרמטרים אחרים כגון שיעור הריבית ,תנאי המשכנתאות ,גודל וטיב
הדירות ,אטרקטיביות היישוב למגורים ועוד.
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ממצאים אלו מתווספים לקביעתה של וועדת ברנע , 1ועדה שהקים שר הפנים הקודם ,אלי ישי,
ולפיה מערך התכנון והבנייה במשרד הפנים אינו האחראי המרכזי לחסר בתחום היצע הדיור.
הוועדה הדגישה את תפקידו וחשיבותו של תכנון איכותי ומקצועי ,הנעשה בראייה ארוכת טווח
הלוקחת בחשבון גם אספקטים חברתיים וסביבתיים .הוועדה סברה שפתרונות קלים לכאורה,
כגון הפשרה מאסיבית של קרקע חקלאית לצורך בנייה ,אינם בהכרח פתרונות אופטימליים גם
בטווח הקצר ,בוודאי טרם מיצוי אפשרויות פיתוח וציפוף בשטחים הבנויים.
ממכלול הנתונים עולה כי במחוז המרכז בשנת  2012הושג היעד הגבוה שהציבה הממשלה לאישור
של  19,000יח"ד ברחבי המחוז ,והתחזיות לשנים הקרובות הן כי הוא יושג גם בהמשך ,שכן
במחוז ישנן למעלה מ 80,000-יח"ד בתכניות מאושרות ובתכניות בהליכי תכנון מתקדמים .כל
זאת ,ללא פריצת תכנית המתאר המחוזית והתכניות הארציות.
במחוז תל אביב ישנן עתודות בהיקף של כ 62,000-יח"ד למימוש בטווח הקרוב והבינוני במספר
תכניות חדשות הכוללות חטיבות קרקע גדולות .אליהן יש להוסיף אלפי יחידות דיור המקודמות
במחוז בדרך של "פינוי בינוי" ,התחדשות עירונית והוספת יח"ד מכוח תמ"א .38
במחוז הדרום ישנו מלאי של עשרות אלפי יחידות דיור מאושרות ,עתודות אלו לא ממומשות
בעיקר עקב ביקוש נמוך.
במחוז הצפון אושרו או נמצאות בהליכי הפקדה שונים בשנים האחרונות תכניות מתאר עדכניות
למרבית היישובים העירוניים .תכניות אלו כוללות מלאי תכנוני של עשרות אלפי יחידות דיור
חדשות בעכו ,נהריה ,עפולה ,טבריה יקנעם-עלית ,מעלות-תרשיחא ,מגדל העמק ,תמרה ,סכנין
ונצרת עילית .עיר ערבית חדשה ובה כ 10,000-יח"ד נמצאת בהליכי תכנון.
במחוז ירושלים אושרו בשנים האחרונות תכניות שבהן אלפי יחידות דיור חדשות :גבעת המטוס,
מורדות גילה ועוד .בבית שמש אושר מלאי גדול של יחידות דיור ,אף שניצולת השטח נמוכה
יחסית בשל העדר ציפוף מתאים.
במחוז חיפה אלפי יחידות דיור מאושרות לבנייה בקריות ,ומעוכבות בשל העדר פתרונות ביוב.

 1דוח הוועדה הציבורית לבחינת חסמים ניהוליים וארגוניים בתחום התכנון והבנייה ,דצמבר .2011
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יחידות דיור זמינות לבנייה בטווח הקצר והבינוני
)בתכניות שעברו את כל ההליך הסטטוטורי ומאושרות לבניה ,או בהליכי תכנון מתקדמים(
סה"כ כ 307,000-יחידות

אז אם התוכניות מאושרות  ,למה לא בונים?
מספר עבודות שנערכו בעבר בחנו את החסמים המונעים מימוש של המלאי התכנוני המאושר.
חסמים אלו כוללים בין היתר העדר פתרונות תחבורתיים ,העדר תשתיות חיוניות למימוש המלאי
התכנוני כגון תשתיות ביוב; עיכובים על ידי היזם; רצון לבחינת התכנית מחדש על ידי הרשות
המקומית; העדרן של תשתיות עירוניות וארציות ביישובים בעלי קצב צמיחה גבוה במיוחד;
בעיות הקשורות בהסכמי הפיתוח; מגבלות מערכת הבטחון ,ועוד.2
תכניות לבנייה חדשה בשטחים הפתוחים במרחבים העירוניים ,ובעיקר במחוז תל אביב ,מעוררות
לא אחת התנגדות ציבורית בשל ההתנגדות לבנייה על עתודות השטחים הפתוחים המעטות
שנותרו .גם החברה להגנת הטבע לוקחת חלק בחלק מהתנגדויות אלו – אולם יש להדגיש כי מהות
ההתנגדויות הינה פריסה שונה של הבינוי ,מבלי להפחית את מספר יחידות הדיור ,בכדי להגן
על שטחים פתוחים החיוניים לרווחת תושבי הערים ,ובמיוחד על ערכי טבע עירוני.
 2ראו ניתוח החסמים עפ"י דו"ח מינהל מקרקעי ישראל במסמך "בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה
בתכנון" איריס האן ,מכון דש"א ,נובמבר .2010
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להלן טבלה המסכמת דוגמאות ראשוניות למלאי תכנוני במספר ערים למימוש בטווח הקצר והבינוני :

מחוז

מרכז

עיר

יחידות דיור
זמינות
למימוש בטווח
הקצר והבינוני

ראש העין

14,000

נתניה
הוד השרון

32,000
9,500

מודיעין

10,000

ראשון לציון

10,000

רעננה
הרצליה
רמת השרון )רצועת
הנופש(

6,000
כ14,000-

הערות /חסמים מפני מימוש
עד כה מגבלות תחבורה עיכבו
מימוש יח"ד
קצבי פיתוח ואיכלוס
)ללא תע"ש(
לפני הליכי ציפוף .צורך
בהרחבת מתקן טיהור השפכים
)בנוסף -עתודות ל 13,000 -יח"ד
באמצעות ציפוף(

הכוללנית מאושרת ,המפורטות
בהליכי תכנון.
הכוללנית מאושרת ,תכניות
מפורטות בהכנה
מחלוקת על היקף הפארק
החופי

6,000

רמת הגלילות )גלילות(

9,000-12,000

צפון ת"א )(3700

12,000

חולון )ח(500/
בת ים
רמת גן

12,900
4,000
1,700

באר שבע

68,000

קריית גת
קריית מלאכי
טירת הכרמל
קריית מוצקין
קריית ביאליק
עפולה
עכו

8,000
5,600
2,150
3,500
4,573
16,300
15,000

טבריה

0

יקנעם עילית
נהריה
קריית שמונה
צפת
יישוב ערבי חדש
גבעת המטוס
מורדות גילה
צור הדסה
מבוא ביתר

0
4,200
5,000
5,000
10,000
3500
2,000
1,200
1,440

בית שמש

10,000

תל אביב

דרום

חיפה

צפון

ירושלים

ללא תוספת ברקמה הבנויה
מהן  40,0000מאושרות .ביקוש
נמוך

סה"כ

81,500

כ60,000-
)ללא תהליכי
התחדשות ,תמ"א
 38ופינוי בינוי
המוסיפים יח"ד
רבות במחוז(

81,600

העדר פתרונות ביוב

10,223

) 12,000בנוסף ל13,500
מאושרות(
) 1,700בנוסף ל 1,300מאושרות(

55,500

ברמת רזים בלבד
בהליכי תכנון
3,000-4,000
העדר ביקוש
פתרון תחבורה
בתכנית האב ,הצפיפות נמוכה
יחסית

18,140

307,000
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המלצות לדרכי פעולה להגדלה אפקטיבית של מלאי יחידות הדיור,
ללא פגיעה באיכות החיים והסביבה:
 .1אימוץ המלצות דו"ח ועדת ברנע ,ובכלל זה:
א.

האצת עבודתה של ועדת החסמים ,שהוקמה בתקופת הממשלה הקודמת ומי שעומד
בראשה הוא מנכ"ל משרד רה"מ ,בכדי להסיר חסמים המונעים את מימושן של עשרות
אלפי יחידות דיור מאושרות לבנייה.

ב.

הענקת תקציבי פיתוח לוועדות המחוזיות על בסיס זיקה לפיתוח עבור מגורים ,בכדי
לתת מענה מיידי לפערי מימון תשתיות המעכבים בנייה של יחידות דיור .מומלץ כי לכל
ועדה מחוזית יוענק תקציב של כ 10 -עד  15מלש"ח ,שינויידו על פי הצורך בין המחוזות,
בכפוף להחלטת מנכ"ל משרד הפנים.

ג.

הרחבת סמכויות הועדות המקומיות :בכדי לעודד בנייה במרכזי הערים ,הוועדה ממליצה
על מתן סמכות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה לדון ולאשר הגדלה של עד חמישה
אחוזי בנייה בכל תכנית עירונית .המלצה זו לא היתה מקובלת על כלל חברי צוות
הוועדה .ניתן לקדם מהלך כזה ,תוך הגברת אמצעי הבקרה על הוועדות המקומיות.

ד.

עידוד תהליכים של ציפוף הבינוי העירוני ,ובכלל זה קידום תכניות פינוי -בינוי בסדר
הדיונים של מוסדות התכנון.

ה.

תחום הרישוי :שינויים בהיקף ואיכות כוח האדם בקרב נושאי תפקידים בתחום הרישוי
והבנייה ברשויות המקומיות.

ו.

כוח אדם מספק וברמה מקצועית הולמת בלשכות התכנון המחוזיות ובפרט בתחום
בודקי תכניות ובייעוץ משפטי .יש להגדיל את התקנים ולתקצב את הנושא .חיזוק
הוועדות הקיימות יעיל ואפקטיבי פי כמה מהקמתן של וועדות חדשות כפי שהוצע
ברפורמה.

ז.

שיפור איכות התכניות המוגשות ,בין היתר באמצעות אימוץ מיידי של נוהל אחיד של
הנחיה מוקדמת של הצעה לתכנון ) .(Pre-Rulingהגדרת נוהל של תנאי סף קליטה של
תכניות ועוד.
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 .2קידום תכנון נטול חסמים :קידום מלאי תכנוני שאושר כבר ,בהתאם לעתודות שתוארו לעיל,
בתחומי שטחים התואמים את התכניות המחוזיות והארציות ,שטחים שפגיעתם הסביבתית
מינימלית ,והוודאות לגבי מימושם גבוהה.
 .3ציפוף עירוני  -קידום מימוש מלאי תכנוני בתחומי הרקמה העירונית הבנויה :בין היתר
באמצעות הטלת המשימה להוספת יחידות דיור מכוח תמ"א  38על תאגידים ממשלתיים
ועירוניים.
 .4השקעה בפיתוח איכות החיים העירונית ,ובקידום פתרונות תעסוקה ותשתיות ,לצורך
מימוש המלאי הקיים :השקעה זו תביא להעלאת הביקוש במקומות בהם קיים היצע גבוה
של יחידות דיור אך הביקוש נמוך עקב אטרקטיביות נמוכה.
 .5בחינה שקולה של שינויים בחוק התכנון והבנייה :קידום מהלך של בחינת שינויים בחוק
התכנון והבנייה באמצעות וועדה ציבורית ,אשר תבחן את החסמים במערכת התכנון ,ואת
השינויים שיש לערוך בה כדי להתאימה למאה ה .21-בין היתר יש לתת עדיפות לרפורמה
בתחום הרישוי .ארגוני הסביבה יסייעו בקידום שינויים ברוח זו.
 .6מוצע שלא לקדם פתרונות עוקפי תכנון באמצעות חקיקה דרסטית המצמצמת את זכות
הציבור ,ומבטלת וועדות או תכניות קיימות .כן מוצע שלא להאריך את תוקפו של חוק
הוד"לים.
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דו"ח העתודות המוסכמות

צעדים להגדלת היצע הדיור בטווח הקרוב ,ללא פגיעה באיכות החיים והסביבה
רקע
מחירי הדיור הגבוהים בישראל מעסיקים את הציבור הישראלי ואת מקבלי ההחלטות זמן רב ,אך
מאז המחאה החברתית בקיץ  ,2011ולאורך מערכת הבחירות לכנסת ה ,19-סוגייה זו קיבלה
משנה חשיבות.
בשיח הציבורי והתקשורתי סביב עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות ,הליכי התכנון וועדות
התכנון הוצגו לא אחת כגורם מרכזי המביא למחסור בעתודות קרקע לבנייה וכתוצאה מכך -
לעליית מחירי הדיור .הנחה זו הביאה חדשות לבקרים להצעות שונות לקיצור הליכי התכנון,
כדוגמת חוק הוד"לים )וועדות לדיור לאומי( שאושר בשנת  2011ויצר מסלול אישור מקוצר
לתכניות לבנייה למגורים.
בתקופת כהונתה של הכנסת הקודמת קודמה רפורמה בחוק התכנון והבנייה ,למעשה חוק תכנון
ובניה חדש ,ובו שינויים מרחיקי לכת במערכת התכנון .רפורמה זו לא צלחה את הליכי החקיקה
בשל התנגדות נרחבת :הן בשל החשש מפני הפגיעה באיכות החיים והסביבה )כתוצאה למשל
ממעבר גורף לכלל של "תכנית אחת בועדה אחת" ,ביטול התכניות המחוזיות ומעבר לתכנון כוללני
ובלתי מסוים ,ביטול הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ,ביטול זכות הערר לגבי
שורה ארוכה של תכניות ועוד( ,והן בשל התובנה כי החוק המוצע לא היה מקצר את הליכי
התכנון ,אלא אף מאריך ומסרבל אותם כתוצאה מהקמת עשרות וועדת תכנון חדשות.
עם השבעת הכנסת התשע-עשרה ,ולקראת כינונה של ממשלה חדשה ,סוגיית מחירי הדיור תהווה
סוגייה מרכזית ,ובמסגרת זו וודאי ייבחנו אמצעים להגדלת היצע יחידות הדיור .מטרת מסמך זה
הינה להציע כלים להגדלת היצע יחידות הדיור בהתאמה למדיניות התכנון הארצית ,תוך שמירה
על איכות החיים והסביבה ועל השטחים הפתוחים .כל זאת ,ללא הליכי אישור מזורזים שלא
לצורך ,המביאים לתוצרים תכנוניים פגומים ולפגיעה בזכות הציבור .העבודה כוללת את הפרקים
הבאים:
א.

הצגת נתונים ראשוניים בדבר היקף עתודות קרקע זמינות לבנייה ברמה המתארית וברמה
מפורטת ,עתודות שניתן לממש אותן בכדי לתת מענה לצרכי המשק הישראלי.

ב.

חסמים המונעים מימוש מלאי תכנוני.

ג.

כלים והמלצות לדרכי פעולה מתוך מסמכי עמדה קודמים בנושא מלאי יחידות הדיור ומחירי
הדיור ,ובראשם דו"ח ברנע.

ד.

המלצות לדרכי פעולה להגדלה אפקטיבית של מלאי יחידות הדיור ,ללא פגיעה באיכות החיים
והסביבה.
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א .נתונים ראשוניים בדבר היקף עתודות קרקע זמינות לבנייה ברמה
המתארית וברמה מפורטת ,עתודות שניתן לממש אותן בכדי לתת
מענה לצרכי המשק הישראלי
בחלק זה נציג סקירה ראשונית בלבד של מלאי עתודות קרקע זמינות לבנייה למגורים ,בטווח
הקרוב והבינוני .הנתונים מבוססים על מקורות המידע הבאים :אתר משרד הפנים ,אתר מינהל
מקרקעי ישראל ,דו"ח עתודות הקרקע של ממ"י ממאי  ,2010דין וחשבון על פעולת ממ"י לשנת
התקציב  ,2011ומידע שנאסף מעבודת הוועדות המחוזיות.
דו"ח עתודות הקרקע שפרסם מינהל מקרקעי ישראל בחודש מאי  ,2010מצא כי באותה העת היו
בישראל ,בקרקעות בניהול המינהל בלבד ,תכניות מאושרות לבנייה למגורים בהיקף של 160,000
יח"ד ,להן מתווספות  280,000יח"ד בתכניות שבהליכי תכנון שונים .כל זאת ,בנוסף לתכניות
מאושרות למטרות תעסוקה ומלונאות ,וכן תכניות החלות בקרקעות פרטיות.
בדו"ח על פעולות ממ"י לשנת  ,2011נכתב כי סה"כ מקודמות  403,825יח"ד בתכניות ובסקרים,
ובניהול והרשאה לתכנון.
מלאי בתכניות המתאר המחוזיות :סקירה נרחבת של המלאי התכנוני המאושר בתכניות המתאר
המחוזיות נעשתה במסגרת הליך המעקב והבקרה של תמ"א  .335בעבודה זו נמצא כי בישראל
קרוב למיליון דונם עתודות מאושרות לפיתוח עירוני וכפרי בתכניות המתאר המחוזיות .כ60%-
מעתודות אלו מצויות במחוזות הליבה :חיפה ,ירושלים ,מרכז ותל אביב .לשם המחשה ,היקף
העתודות גדול מהיקף השטח הבנוי בפועל בייעודי קרקע אלו ) 985.5אלף דונם עתודות קרקע
למגורים לעומת כ= 875.5אלף דונם שטח בנוי ,נכון לשנת .(2007
ביום  15.7.2010התקבלה החלטת ממשלה מס'  2019שעניינה הגדלת היצע הקרקע למגורים.
החלטת הממשלה קובעת יעד של יצירת מלאי תכנוני שלא יפחת מ 60,000-יח"ד לשנה ,בשנים
 ,2011-2020בחלוקה לפי מחוזות כדלקמן  :מחוז צפון 10,000 :יח"ד ,מחוז חיפה  8,000יח"ד,
מחוז ת"א  5,000יח"ד ,מחוז ירושלים  9,000יח"ד ומחוז המרכז  19,000יח"ד .יעדים אלו
מציבים רף גבוה מאוד ביחס להיצע היחידות משנים עברו.

 3תמ"א  ,35ליווי מעקב ועידכון ,דו"חות שלב ב' ושלב ג' צוות תכנון בראשות אדר' ארי כהן ,אדר' ירון טוראל
ומוטי קפלן ,מינהל התכנון ,משרד הפנים.2009-2010 ,
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מחוז מרכז
החלטת הממשלה מס'  2019מיום  15.7.2010בנושא הגדלת היצג הקרקע למגורים ,סימנה שינוי
מהותי ביחסה של הממשלה למדיניות הפיתוח במחוז המרכז .עד החלטה זו ,ובהתאם למטרות
וליעדים של תכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה ,פיתוח ושימור ,תמ"א  ,35המדיניות היתה
ריסון הביקושים במחוז המרכז ,ועידוד הפיתוח בפריפריה .כפי שניתן לראות בפירוט יעדי המלאי
התכנוני לפי מחוזות בהחלטת הממשלה ,היעד למחוז המרכז עומד על  19,000יח"ד לשנה ,כשליש
מכלל המלאי הארצי לשנה ) .(60,000החלטת הממשלה פירושה שינוי דרסטי של המדיניות
מעצירה מוחלטת של הפיתוח  -לפיתוח מואץ.
על אף היעד הגבוה ,ניתן לראות במידע שלהלן כי במחוז המרכז עתודות קרקע מספקות לטווח
הנראה לעין ,וזאת בהתאמה למדיניות התכנון המחוזית והארצית .להלן מידע כללי לגבי עתודות
הקרקע במחוז המרכז:4


בשנת  2012אושרו במחוז המרכז מעל  20,000יח"ד בתכניות שונות .מכאן ,שמחוז המרכז
עמד ביעדים הכמותיים שנקבעו בהחלטת הממשלה לשנת  ,2012ועל פי התחזיות הוא
יעמוד גם ביעדים הכמותיים שהציבה הממשלה בשנת .2013



פוטנציאל הפיתוח בערי ויישובי המחוז רחוק ממיצוי ,ואין צורך בעידכון תמ"א  35כדי
לספק את יחידות הדיור הדרושות .המשמעות היא כי במצב התכנוני התקף ,ניתן לספק
את מלאי יחידות הדיור הדרושות.



העתודות בתחומי המרקמים העירוניים של תמ"א  35מספקות פוטנציאל מלא לשנת
היעד של התכנית ,שנת  ,2020ואף מעבר לכך ,לפחות עד שנת .2025

מידע פרוגרמטי כללי לגבי עתודות קרקע במחוז המרכז

5

 4מתוך "התייחסות מחוז מרכז לעידכון תמ"א  35העולה לדיון במועצה הארצית  ,"11.12.2012מסמך מאת
לשכת התכנון המחוזית ,מינהל מחוז המרכז ,מיום .13.11.2012
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על פי מסמכי הרקע לדיון בתמ"א ) 35דצמבר  ,(2012במחוז המרכז מצויות עתודות קרקע לבנייה
למגורים בהיקף של  86,000דונם ברוטו ,שהם  26,000דונם נטו .עתודות אלו הן קרקעות חדשות
לבנייה ,מחוץ למרקמים הבנויים )ראו להלן(.
על פי חישובי צפיפות של  10יח"ד לדונם נטו )הערכה ריאלית ,ואף נמוכה למחוז מרכז שכן על פי
נתוני המחוז הצפיפות הממוצעת כיום בתכניות המוגשות עומדת על  14יח"ד לדונם( – המלאי
התכנוני הוא  260,000יחידות דיור .בהנחה של צפיפות של  14יח"ד לדיונם ,הרי שמדובר במלאי
של  364,000יחידות ,מחוץ לתחומי המרקמים הבנויים.
בנוסף לאמור לעיל ,תכנית המתאר המחוזית מאפשרת להגדיל את עתודות הקרקע למגורים
בהיקף של  10%נוספים לכל כתם המיועד לפיתוח עירוני .עתודות אלו לא נכללו בחישוב שלעיל.
בנייה בתוך המרקמים הבנויים :במחוז מרכז מתרחשים כל העת תהליכי בנייה בתוך המרקמים
העירוניים הבנויים באמצעות היתרים מכוח תמ"א  ,38או תהליכים אחרים להוספת יחידות דיור
במגרשים קיימים .על פי הערכת לשכת התכנון של מחוז המרכז ,הקיבולת הריאלית של תוספת
יחידות דיור בתהליכים אלו היא  300,000יח"ד.
מחנות צה"ל העתידים להתפנות :בתחומי מחנות צריפין ,סירקין ותע"ש ישנו מלאי תכנוני ריאלי
של  60,000יחידות דיור לפחות.

מספר דוגמאות לעתודות קרקע זמינות במספר ערים במחוז המרכז
נתניה
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מלאי קיים מאושר בעיר ,שטרם מומש 32,000 :יח"ד .מלאי זה נותן מענה עד לשנת ,2030
לכל הפחות.



לעיר נמצאת בהכנה תכנית מתאר חדשה ,לשנת היעד  .2035בתכנית המתאר תוספת
מתוכננת של  13,000יח"ד.



בנוסף ,מתרחשים כל העת תהליכים להוספת יחידות דיור בתכניות ישנות בתחום
המרקם הבנוי של העיר.

שם.
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ראשון לציון
על פי נתוני תכנית המתאר בהכנה לשנת :2030


מלאי קיים מאושר ,10,000 -בהליכי תכנון ,7000 -תוספת בהליכי ציפוף –  ,13,000סה"כ
תוספת של  30,000יח"ד.



תוספת במתחמי בניה חדשים בתכנית המתאר  20,000 :יח"ד



סה"כ תוספת מתוכננת לשנת  50,000 :2030יח"ד ,תוספת אוכלוסיה ל98,000 :2030-
נפש.

רעננה
על פי נתוני תכנית מתאר בהכנה לשנת 2035


מלאי קיים מאושר 6,000 :יח"ד



יעד אוכלוסיה לשנת ) 120,000 :2035עם גמישות ל (140,000-תושבים ,בהשוואה לכ-
 70,000נפש כיום ,כלומר תוספת של כ 15,000-יחידות דיור.

הוד השרון


אוכלוסיה ב :2010-כ 48,000-תושבים .צפי ל 110,000 :2050-תושבים.



הערכה לתוספת אוכלוסיה עד  :2030כ 30,000-תושבים ,כ 9,500-יח"ד.



לשם המחשה ,בתחום הר ,400/תכנית מתאר לשטחי תמ"מ 10/3/בתחום הוד השרון
מתוכננות כ 6,000-יח"ד.



בנוסף ,בתחום תע"ש השרון ,להוד השרון כ 3,770-דונם .כמות יח"ד המתוכננות – כ-
 1,700במע"ר בלבד .מדובר על תכנון רק בחלק משטחי הוד השרון אשר בתחום תכנית
מש) 1/תע"ש השרון( .חלק מהשטח מסומן לתכנון בעתיד.

ראש העין
בדרום ובדרום מזרח ראש העין ,ישנן תכניות מאושרות בהיקף כולל של כ 14,000 -יח"ד .חלקן
עוברות תיקונים קלים ,שאינם מהותיים מבחינת היקף יחידות הדיור בהן.
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מודיעין


בשלב א' של תכנית המתאר  ,נמצאות  3תכניות בהכנה , N ,L,P- ,עם קיבולת של מעל
 10,000יח"ד .החלטת ההפקדה לגבי  Nהתנתה את אישור התכנית בהרחבת מט"ש
איילון ,בכדי לתת פתרון ביוב לתוספת האוכלוסייה.



מימוש החלטת הועדה המחוזית להעלות את צפיפות מ 9-ל 13-יח"ד נטו ב P-ו L-יגדיל
את המלאי הקיים.



אלפי דונמים לתכנון בעתיד בצפון העיר מספיקים לשנים רבות .העלאת הצפיפות ,גם
מעבר ל 14-יח"ד נטו ,כפי שהורתה המועצה הארצית בשנת  ,2008תאפשר הגדלת המלאי
במתחמים אלו ,מבלי להידרש לשטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה המצויים מדרום
לעיר.

מהדוגמאות שלעיל עולה כי לערים מרכזיות במחוז המרכז יש מלאי תכנוני העומד ביעדי החלטת
הממשלה )להזכיר ,היעד הגבוה שנקבע( ,לשנת  2030לפחות ,בתכניות הכוללות יח"ד מאושרות
ומתוכננות ,ללא סטייה מתכנית המתאר המחוזית וללא פגיעה נוספת בשטחים חקלאיים.
לכך יש להוסיף עתודות נוספות :תוספת בנייה בתחומי המרקמים העירוניים בין היתר באמצעות
הוצאת היתרים מכוח תמ"א  38ותהליכי פינוי בינוי .עתודות אפשריות נוספות הן בשינוי ייעוד
אפשרי מייעוד קרקע לתעסוקה ,ייעוד הנמצא בעודף במחוז המרכז – לטובת מגורים .גם מהלך זה
מאפשר להגדיל את היקף יחידות הדיור ללא פגיעה בשטחים הפתוחים במחוז המרכז.

מחוז ירושלים
בירושלים אושרו לאחרונה מספר תכניות ובהן מלאי גדול של יחידות דיור לבנייה למגורים.
בגבעת המטוס אושרו תכניות לבנייה  3,000ל 4,000-יח"ד במתחם שחלות בו מספר תכניות.
התכנית הראשונה עומדת בפני אישור תכנית איחוד וחלוקה בסמכות וועדה מקומית.
שתי תכניות נוספות ובהן מלאי של כ 2,000 -יח"ד בסה"כ אושרו לאחרונה למתן תוקף במורדות
גילה.
בבית שמש מקודמות תכניות רבות למגורים ,ללא ציפוף מספק .הגדלת הצפיפות בתכניות אלו
תאפשר הגדלת מלאי יחידות הדיור ומתן מענה ארוך טווח למגזר החרדי .לשם הדגמה ,משרד
הבינוי והשיכון מקדם שש תכניות מפורטות ברובע דר'-מע' בבית שמש ,על בסיס תכנית האב
שאימצה הוועדה המחוזית לפני שנה ובהן כ 10,000 -יח"ד .שתים מהן ,כבר אושרו להפקדה
בשבועות האחרונים .ברובע דר'-מז' אושרו בשנה שעברה להפקדה שתי תכניות של ממ"י ל5000 -
יח"ד בסה"כ.
תכניות שאושרו למתן תוקף בשנה שעברה ,לאחר הליך התנגדויות )כולל ערר מתנגדים למועצה
ארצית( הן שכונת "המשקפיים" )בש (181/במזרח רמת בית שמש ובה כ 650 -יח"ד ושתי שכונות
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בגבעות בית שמש מדרום-מזרח לנחל ירמות )ג 1-ו -מ ,(3-שבהן למעלה מ 2000 -יח"ד בסה"כ.
בנייתן של אלו עדיין לא החלה.
בנוסף ,במחוז ירושלים תכניות למגורים המעוכבות בשל חסמים שונים ,להלן מספר דוגמאות:
בתוך ירושלים :במחנה שנלר מאושרות  622יח"ד ,התכנית אינה יוצאת לפועל ,בשל בעיות
בהיבטים הקנייניים והמשפטיים .במורדות מלחה ובמשואה אושרו שתי תכניות בוד"ל ובהן מלאי
של  700יח"ד .התכניות נמצאות בדיונים בבית המשפט .ברמת שלמה 1,500 ,יח"ד המצויות
במחלוקת פוליטית ,אושרו בשבועות האחרונים בוועדה להשלמת תכניות.
 1,440יח"ד מאושרות במקב"ת מבוא ביתר בסמוך לצור הדסה .מימוש התכנית מתעכב בשל
המתנה לפסק דין בעתירת תושבי צור הדסה בטענה כי מתן היתרי הבנייה מנוגד לקביעה כי
מימוש התכנית ייעשה בכפוף לפתרון תחבורה ישים שאינו פוגע בסביבה .פתרון תחבורה כזה
)כביש  (39אינו נראה באופק הקרוב.
 1200יח"ד מאושרות זה מכבר בצור הדסה )שכונת סנסן ב'( ולא נבנו עדיין .מכרזים ל 200 -יח"ד
ראשונות יצאו רק בקיץ  2012ורק לחלקם נמצא קונה ,מה שאיפשר תחילת פיתוח בעצם ימים
אלה.
 316יח"ד מאושרות במרכז העירוני בבית שמש ,התכנית מעוכבת בשל בעיות בשלב המכרז.
מימושן של תכניות הרובעים הדרומיים ברמת בית שמש ,אף הוא מותנה בביצוע בפועל של
הרחבת כביש  38משער הגיא לכניסה לבית שמש ,כולל הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית ,ובביצוע
כביש אורכי מערבי ,מרמת בית שמש לצפון העיר ולכביש 38.
 600יח"ד מאושרות בקאנטרי רמות .מכרז על בסיס "מחיר למשתכן" בוטל בעקבות עתירה לגבי
התאמתו למגזר יחיד.
במצטבר ,אלפי יח"ד ברחבי מחוז ירושלים תקועות בבתי משפט ,מכרזים ,מחלוקות בעניין מחיר
למשתכן.
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מחוז תל אביב
בטבלה שלהלן מרוכזים נתונים בדבר התכניות החלות על שטח קרקע נרחב יחסית עם היקף גדול
של יחידות דיור .מלאי זה הינו בתכניות חדשות בלבד ,ואליו מצטרף מלאי גדול מאוד בתחומי
הרקמה הבנויה ,ובכלל זה:


רמת גן :תהליכי פינוי בינוי ,תוספת יח"ד מכוח תמ"א  38והתחדשות עירונית.



בת ים ובני ברק :תהליכי פינוי בינוי ,תוספת יח"ד מכוח תמ"א  38והתחדשות עירונית.



תוך כשלוש שנים לכמעט כל ערי המחוז יהיו תכניות מתאר עירוניות כוללניות ,מהלך
אשר יאפשר מסלול מהיר יותר לקידום תכניות בתחומי העיר.

בהיותו המחוז הצפוף ביותר בין המחוזות ,עם ההיקף המצומצם ביותר של השטחים הפתוחים
ביחס לשטח הבנוי – כמעט כל תכנית לבנייה בשטח חקלאי/פתוח מעוררת התנגדות ציבורית,
ובמיוחד כאשר מדובר בשטח בעל ערכי טבע.
דוגמאות בולטות לכך :המאבק להגנה על רצועת חוף רחבה בתכנית  3700בצפון ת"א ,מאבק
להגדלת היקף השטח המוגן בחולון ,התנגדות לבנייה בשטח המכיל ערכי טבע בתחום תכנית
גלילות ועוד .גם החברה להגנת הטבע לוקחת חלק במאבקים אלו מתוך רצון להבטיח איכות חיים
גבוהה לתושבי הערים ,איכות חיים שזמינות השטחים הפתוחים היא רכיב הכרחי בה.
ואולם ,בכל המקרים הללו ובאחרים ,מבוססת ההתנגדות על פריסה אחרת של הבינוי ,תוך ריכוז
הבינוי בשטחים בעלי רגישות נמוכה ,והגנה על שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה ,כשטחי
טבע עירוני לרווחת תושבי המטרופולין .לא אחת ,אף מציעה החברה להגנת הטבע להגדיל את
היקף יחידות הדיור המוצע בתכניות ,במקומות בהם ישנם תנאים מתאימים לכך.
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יישוב

מס' תכנית

כמות יח"ד
משוערת

צפון מערב הרצליה

3,100

הר2053/
הרצליה

דרום מערב הרצליה

מצב התכנית /הערות
מקודמת ע"י ממ"י ועיריית
הרצליה .חלק מהשטח ראוי
לשימור כפארק

10,000

לא מקודם כרגע ע"י העירייה.

וד"ל גליל ים
הר 1985/א

1,075

אושרה

רצועת הנופש רש 763

כ6,000-

הר 2200/א

תכנית מתארת כוללנית מאושרת.
כיום מקודמות שתי תכניות
מפורטות מכוחה :רש 1084/מזרח
רצועת הנופש ) 3,250יח"ד(
רש 1010/מערב רצועת הנופש

רמת השרון

) 2,870יח"ד(.
עמק גלילות
רש 800/ו-

9,000-12,000

רש1 /800/

תכנית מתארית מאושרת ,כיום
נערכות מכוחה תכנית מפורטת,
בשלב תסקיר השפעה על הסביבה.
מתארית בשלב עררים למועצה

תל אביב

ארצית.
מחלוקת ציבורית על היקף השטח

צפון מערב ת"א
תא3700/

12,000

דרום חולון

 12,900מתוכן 1500

ח500/

לתכנון בעתיד

דרום בת ים
בי4 / 450/

776

בימים אלו מופקדת במחוזית
)מתארית(

3,357

מפורטת שטרם אושרה סופית

לפארק החופי במערב התכנית.
מתארית .הופקדה ועברה את שלב
חולון

ההתנגדויות.
התנגדות בשל היקף השטח לטבע
עירוני ,אך ללא השפעה על היקף
יח"ד.

בת ים

דרום בת ים 2
בי1 /410/

לפחות  1,700יח"ד
רמת גן

תל השומר

בתכנית שמקדמת
ממ"י.
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עיריית רמת גן מתנגדת לתכנית.

מחוז צפון
עפולה
תכנית המתאר העירונית ג 12567/אושרה בשנת  .2005מס' התושבים לעת אישור התכנית עמד על
 45,000נפש ,יעד התכנית הינו  100,000נפש .התכנית כוללת תוספת שטחים לבניית  16,300יח"ד
חדשות .עד כה ,עתודות אלו רחוקות ממיצוי.
עכו
תכנית מתאר ליישוב נמצאת בהכנה ,וכוללת תוספת של  15,000יח"ד ,חלקם הגדול ברובע גדול
חדש ממזרח לכביש עוקף עכו .זאת בנוסף לבנייה למלונאות ,מסחר ועוד.
טבריה
תכנית המתאר ג 18701/ששנת היעד שלה  ,2025כוללת תוספות של  12,000יח"ד חדשות ,העתידות
להתווסף ל 13,500-יחידות הדיור המאושרות בעיר .בתחומי העיר טרם נוצלו העתודות לבנייה ,כך
למשל בתכנית נחל רקאת ישנן כ 1,000-יח"ד מאושרות לבנייה.
יקנעם-עלית
תכנית המתאר הנמצאת בהכנה כוללת עתודות קרקע להגדלת מספר האוכלוסייה מ 20,000-נפש
ל 36,000-נפש בשנת היעד .2030 ,המדובר בתוספת המוערכת בכ 1,700-יח"ד וזאת כתוספת
ל 3,100יח"ד מכוח תכניות מאושרות ומופקדות.
נהריה
לעיר מקודמת תכנית מתאר חדשה המתוכננת להגדיל את אוכלוסיית העיר מ 52,000-נפש כיום ל-
 75,000בשנת  .2030תכנית המתאר החדשה מציעה תוספת של  4,200יחידות דיור חדשות
בחלקים שונים של העיר.
נצרת עילית
תכנית המתאר החדשה של העיר מציעה תוספת של כמעט  50%מהאוכלוסייה הקיימת )שעמדה
על  66,000נפש בשנת  .(2008בתחומי העיר תכניות מאושרות שטרם מומשו במלואן ,כגון הר יונה
ד' ,תכניות הכוללת כ 3,0000 – 4,000 -יח"ד שלא נבנו כולן.
קריית שמונה
בתכנית המתאר החדשה של העיר מוצעת הכפלת האוכלוסייה עד  40,000תושבים לשנת היעד
שיתגוררו ב 12,500-יח"ד מהן תוספת של כ 5000-יחידות דיור חדשות.

צפת
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תכנית מתאר חדשה עומדת להתאשר לעיר ,הכוללת עתודות קרקע חדשות נרחבות .רק ברמת
רזים מוצעות  5,000יח"ד בתכנית המתאר החדשה.
בנוסף לכל אלו ,מקודמות תכניות מתאר חדשות ליישובים מגדל העמק )תכנית המקודמת על ידי
משרד הבינוי והשיכון עם היקף נכבד של יח"ד ,כולל הרחבת היישוב לטווח הארוך על שטחי
המועצה האזורית עמק יזרעאל ,לגביהם צריך להכין תכנית(; קצרין ,בית שאן ,כרמיאל ,שלומי
ועוד.

יישובים ערביים
בשנים האחרונות אושרו תכניות מתאר חדשות לחלק מן היישובים הערביים ,הכוללות תוספת של
מלאי יחידות דיור למגזר הערבי .כך למשל אושרה תכנית מתאר חדשה ליישוב תמרה
בנצרת מקודמת תכנית להקמת מספר שכונות הכוללות אלפי יחידות דיור על אדמות כנסיה
שהופשרו לבנייה.
בנוסף ,מקודמת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת עיר ערבית חדשה בסמוך לג'דידה
מכר ,הכוללת כ 10,000-יח"ד חדשות.
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מחוז דרום
במחוז הדרום עתודות קרקע נרחבות לבנייה למגורים ,הרחוקות ממיצוי .עפ"י דו"ח עתודות
הקרקע של מינהל מקרקעי ישראל ,מאי  ,2010ישנו במחוז הדרום מלאי תכנוני מאושר לבניית
 37,433יח"ד )כרבע מסך היחידות המאושרות בכל הארץ על פי נתוני אותו הדו"ח(  ,על קרקע
מדינה בלבד.
בבאר שבע לבדה ישנן כ 68,000-יח"ד בתכניות בשלבי תכנון שונים 56,051 .יח"ד מאושרות
בתכניות ,ומהן צפויות לביטול כ 16,000-יח"ד ,מה שיעמיד את המלאי התכנוני המאושר על
 40,000יח"ד .6בנוסף ,נמצאות בביצוע  1,435יח"ד ,ובשלבי תכנון שונים  23,152יח"ד נוספות.
בצפון קריית גת ,אושרה תכנית מתאר למתחם מגורים חדש ,מדרום לכביש  ,35הכוללת תוספת
של  8,000יחידות דיור.
בקריית מלאכי מקודמת תכנית מתאר חדשה ,המציעה להגדיל את העיר מ 22,000-נפש ,ל-
 50,000נפש .התכנית כוללת  5,600יחידות דיור חדשות לבנייה בחמש שנים החל משנת .2010

6

מאגר עתודות קרקע למגורים בבאר שבע – מגמות והמלצות ,יוני  ,2012נופר אבני ,מתכננת סביבתית,
קהילת באר שבע והסביבה ,החברה להגנת הטבע .זמין בכתובת:
http://www.teva.org.il/?CategoryID=1319&ArticleID=8383
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מחוז חיפה
בטירת הכרמל ,אושרה תכנית חדשה לבניית  2,150יחידות דיור חדשות.
בקריית מוצקין ,תכנית מחנה קורדני ,ישנן  3,500יח"ד מאושרות בתכניות ,שאינן יוצאות לפעול
בשל מחלוקת על מימון ההקמה של קו מאסף למערכת הביוב .תכניות רבות נוספת בקריות
מעוכבות מאותה הסיבה.
בקריית ביאליק אושרה בימים אלו תכנית לשכונת אפק )ק (425/עם סך  4,573יח"ד.
ביישוב חריש ישנן תכניות להיקף גדול של יח"ד ,בתחומי השטח שאושר כבר לבנייה ואינו מעורר
מחלוקת סביבתית.
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ב .חסמים המעכבים מימוש תכניות למגורים
כפי שראינו לעיל ,ברחבי הארץ תכניות מאושרות למגורים בהיקף כולל של מאות אלפי יחידות
דיור .מדוע אם כך מלאי זה אינו מתממש? התשובה לשאלה זו הינה מורכבת ,שכן שוק הדיור אינו
מושפע רק משיקולי ביקוש והיצע ,אלא מגורמים נוספים כגון גובה הריבית ,מדיניות
המשכנתאות ,שער הדולר ועוד .7במספר יישובים ,בעיקר יישובי הפריפריה ,העדר ביקוש מביא
לאי מימושן של תכניות .8נראה ,כי אין די ליצור יחידות דיור ,אלא יש להתמקד ביצירת התנאים
שיהפכו מלאי זה לאטרקטיבי ותחרותי למגורים ,וזאת באמצעות השקעה בהעלאת איכות החיים
והשירותים ביישובים בהם הביקוש נמוך – בראשם שירותי החינוך ,ויצירת מקורות תעסוקה.
עם זאת ,ישנם מספר חסמים שנמצא כי הם מעכבים את מימושן של תכניות ,גם באזורי הביקוש.
חסמים אלו פורטו במסמך עתודות הקרקע של מינהל מקרקעי ישראל ,והם כוללים :העדר
פתרונות תחבורתיים )כגון מחלוקת על מימון הקמתו של מחלף( ,עיכובים על ידי היזם )ברצותו
למשל לשנות את מספר יחידות הדיור המאושרות לבנייה בתכנית( ,רצון לבחינת התכנית מחדש
על ידי הרשות המקומית )למשל ברצותה להפחית את מספר יחידות הדיור בתכנית( ,הליכים
משפטיים ,בעיות הקשורות בהסכמי הפיתוח ,מגבלות מערכת הבטחון ,העדר פתרונות ביוב ועוד.9
יש לזכור כי ללא פתרון אמיתי של חסמים אלו ,לא ניתן יהיה לממש גם מלאי תכנוני חדש .לא
אחת מוצעים הליכי תכנון מקוצרים להפשרת שטחים חקלאיים חדשים למטרות בנייה .ואולם,
בהליכים אלו אין תועלת – לא רק שהם מביאים לכרסום מיותר של הריאות הירוקות ,אלא
שבסופו של יום – גם ייתקלו באותם החסמים .לכן מוצע לרכז את מלוא המאמץ בהסרת חסמים
בתכניות שאושרו לבנייה.
על פי עמדת לשכת התכנון המחוזית במחוז המרכז ,10מספר חסמים מרכזיים מונעים מימוש של
תכניות במחוז :הצורך במימוש תשתיות תומכות פיתוח כגון פתרונות תחבורה וביוב ,או מגבלות
תכנון הנובעות מקיומן של תשתיות חוסמות פיתוח.

 7שוק הדיור בישראל :גורמים מבניים במחירי הדירות ושכר הדירה  ,1999-2010ויצמן נגר וגיא סגל ,בנק
ישראל ,כנס חטיבת המחקר.30.12.2010 ,
 8דו"ח עתודות הקרקע של ממ"י ,מאי  ,2010לא פורסם.
 9ראו ניתוח החסמים עפ"י דו"ח מינהל מקרקעי ישראל במסמך "בחינת הצורך וההשפעות של הצעת הרפורמה
בתכנון" איריס האן ,מכון דש"א ,נובמבר .2010
 10מתוך "התייחסות מחוז מרכז לעידכון תמ"א  35העולה לדיון במועצה הארצית  ,"11.12.2012מסמך מאת
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ג .כלים והמלצות לדרכי פעולה מתוך מסמכי עמדה קודמים בנושא
מלאי יחידות הדיור ומחירי הדיור ,ובראשם דו"ח וועדת ברנע.
בחודש דצמבר  2011פורסם דוח הוועדה הציבורית לבחינת חסמים ניהוליים וארגוניים בתחום
התכנון והבנייה )דו"ח ועדת ברנע( ,המסכם את ממצאי עבודת הוועדה שמונתה על ידי שר בפנים
במטרה לבחון את החסמים במערכת התכנון .דו"ח הוועדה הדגיש בפתח הדברים כך" :הוועדה
לא מוצאת שמערך התכנון והבנייה במשרד הפנים הוא אחראי מרכזי לחסר בתחום היצע
הדיור) "...ההדגשה במקור(.
בהמשך ,מדגישה הוועדה את תפקידו של תכנון איכותי ומקצועי:
"הוועדה שותפה לתפיסה שתכנון חייב להיות איכותי ,כלומר גם אם קיימת כיום בעיה אקוטית
של היצע דירות ,יש צורך בהתייחסות ארוכת טווח שלוקחת בחשבון גם אספקטים חברתיים
וסביבתיים .בעניין זה ,הוועדה סבורה שפתרונות קלים לכאורה ,כולל למשל הפשרה מאסיבית של
קרקע חקלאית לצורך בנייה ,אינן בהכרח פתרונות אופטימליים גם בטווח הקצר ,בוודאי טרם
מיצוי אפשרויות פיתוח וציפוף בשטחים עירוניים ובנויים"
הדו"ח מונה מספר גורמים המעכבים את יצירתו של מלאי תכנוני בהיקף המתאים.
להלן עיקרי ההמלצות בדו"ח:
 .1האצת עבודתה של וועדת החסמים .." :בשל הדחיפות בקידום תכניות לדיור ותכניות
משלימות להן )דוגמת תכניות לתשתיות( הוועדה רואה לנכון להמליץ על חיזוק ועדת
החסמים בראשות מנכ"ל משרד רה"מ ומדגישה את הצורך בהתכנסותה בתדירות רבה
יותר."..
 .2תקציבי פיתוח :וועדת ברנע ממליצה כי לוועדה המחוזית יוקצה תקציב פיתוח שיוענק
לרשויות מקומיות על בסיס זיקה לפיתוח עבור מגורים בכדי לתת מענה מיידי לפערי מימון
תשתיות המעכבים בנייה של יחידות דיור .מומלץ כי לכל וועדה מחוזית יוענק תקציב של כ-
 10עד  15מלש"ח ,שינוייד על פי הצורך בין המחוזות ,בכפוף להחלטת מנכ"ל משרד הפנים.
 .3הרחבת סמכויות הועדות המקומיות :בכדי לעודד בנייה במרכזי הערים ,הוועדה ממליצה על
מתן סמכות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה לדון ולאשר הגדלה של עד חמישה אחוזי
בנייה בכל תכנית עירונית .המלצה זו לא היתה מקובלת על כלל חברי צוות הוועדה.
 .4קידום תכניות פינוי -בינוי בסדר הדיונים של מוסדות התכנון.
 .5תחום הרישוי :שינויים בהיקף ואיכות כוח האדם בקרב נושאי תפקידים בתחום הרישוי
והבנייה ברשויות המקומיות .שדרוג שכזה מחייב מעבר להסכמי שכר חדשים ,אותם יש לגבש
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בשילוב נציגי אגף התקציבים ואגף הסכמי שכר ועבודה במשרד האוצר וכן נציבות שירות
המדינה.
 .6כוח אדם מספק וברמה מקצועית הולמת :הוועדה ממליצה לתקן את החסר בתקנים ,במיוחד
בלשכות התכנון המחוזיות ובפרט בתחום בודקי תכניות ובייעוץ משפטי ולכן יש להגדיל את
התקנים ולתקצב את הנושא .יש להציב סטנדרטים של פרופורציה סבירה בין מיקור חוץ
לתקנים .חשוב להדגיש כי יש קושי עצום בשימור ידע ארגוני כאשר יש שימוש כה נרחב
ביועצים חיצוניים.
 .7שיפור איכות התכניות המוגשות :ראשית ,מוצע לאמץ מיידת נוהל אחיד של הנחיה מוקדמת
של הצעה לתכנון ) .(Pre-Rulingבנוסף ,מומלץ להגדיר נוהל של תנאי סף קליטה של תכניות
וכן מומלץ למתכנני המחוזות להשתמש בתקנה קיימת לפיה יוכלו להיוועץ עם חברי וועדה
וגורמים חיצוניים טרם דיון להפקדה במקום בשלב מילוי תנאים להפקדה .אמצעים אלו
נועדו להתמודד עם התופעה של הגשת תכניות בלתי ראויות מבחינה טכנית ומבחינת איכות
התכנון המוצעת ,תופעה שנמצאה כחסם המעכב הליכי תכנון.
לשכת התכנון במחוז המרכז מצביעה גם היא על הצעדים הנדרשים להגדלת היצע יחידות
הדיור:11
הצעדים הנדרשים במחוז ,לעמדת לשכת התכנון :תכנון נטול חסמים שניתן לבצעו ,ולא רק דרך
תכנון שלאחר אישורו נדרשים עוד צעדים רבים על מנת לבצעו .תכנון כזה אינו מחייב הגדלת
שטחי המרקמים העירוניים ואזורי הפיתוח מעבר למאושר בתכנית המתאר המחוזית המאושרת,
אלא תכנון מושכל של הקצאת משאבים לפיתוח תשתיות בד בבד עם התכנון המתארי) .ההדגשות
נוספו(
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ד .המלצות לדרכי פעולה להגדלה אפקטיבית של מלאי יחידות הדיור,
ללא פגיעה באיכות החיים והסביבה.
 .1אימוץ המלצות דו"ח וועדת ברנע שפורטו לעיל .דו"ח זה לא זכה לחשיפה ציבורית
ראויה ,ולא נערך ,ככל הידוע לנו ,דיון רציני בהמלצותיו .המלצות אלו יכולות להוות
בסיס לדרכי פעולה בתחום התכנון.
 .2קידום תכנון נטול חסמים :קידום מלאי תכנוני שאושר כבר ,בהתאם לעתודות שתוארו
לעיל ,בתחומי שטחים התואמים את התכניות המחוזיות והארציות ,שטחים שפגיעתם
הסביבתית מינימלית .קידום מהלך זה יכול להיעשות על ידי מעורבות ממשלתית ישירה
של ייזום תכניות מפורטות .ככל שהתכנית מגלמת בתוכה שינויים דרסטיים יותר ,כגון
הפשרת שטחים חקלאיים חדשים למטרות פיתוח ובניגוד לתכניות המאושרות ,כך
סיכוייה להתממש קטנים יותר ,אי הוודאות רבה יותר ומקבלת ביטוי גם במחירי הדיור.
 .3ציפוף עירוני – עידוד מימוש מלאי תכנוני בתחומי הרקמה העירונית הבנויה :בין היתר
באמצעות הטלת המשימה להוספת יחידות דיור מכוח תמ"א  38על תאגידים ממשלתיים
ועירוניים .כיום מתנהל התחום רק באמצעות השוק הפרטי ואינו נותן מענה מספק
לאוכלוסיות נרחבות.
 .4השקעה בפיתוח איכות החיים העירונית ,ובקידום פתרונות תעסוקה ותשתיות ,לצורך
מימוש המלאי הקיים :קידום תחבורה ציבורית ,השקעה בשטחים ציבוריים פתוחים,
השקעה בחינוך ,ביצירת מקורות תעסוקה ובתרבות .השקעה זו תביא להעלאת הביקוש
במקומות בהם קיים היצע גבוה של יחידות דיור אך הביקוש נמוך עקב אטרקטיביות
נמוכה .יש לתת דגש להשקעה בתשתיות ובפיתוח מקורות תעסוקה בנגב ובגליל,
ביישובים בהם קיים מלאי תכנוני גדול בלתי ממומש.
 .5בחינה שקולה של שינויים בחוק התכנון והבנייה :יש לקדם מהלך של בחינת שינויים
בחוק התכנון והבנייה באמצעות וועדה ציבורית ,אשר תבחן את החסמים במערכת
התכנון ,ואת השינויים שיש לערוך בה כדי להתאימה למאה ה .21-בכלל זה יש לפעול
לשילוב ערכים שנעדרו מהשיח הציבורי לעת חקיקת החוק התקף בשנת  ,1965ובהם
ערכים של שיתוף ציבור ,היבטים חברתיים בתכנון ,קיימות ,ועוד .כמו כן מוצע לקדם
רפורמה בתחום הרישוי ולהקל על הציבור בהוצאת היתרי בנייה.
 .7מוצע שלא לקדם פתרונות עוקפי תכנון באמצעות חקיקה דרסטית המצמצמת את זכות
הציבור ,ומבטלת וועדות או תכניות קיימות .לאור הנתונים שהובאו במסמך זה עולה כי
אין הצדקה לבצע רפורמה חפוזה במערכת התכנון באצטלה של מצב חירום .מעבר
לפגיעה החברתית והסביבתית של מהלכי בזק מסוג זה ,הרי שערעור היציבות בתחום
הרגולציה התכנונית הינו בעל השפעה שלילית גם על תחום הפיתוח ומחירי הדיור .מוצע
שלא להאריך את תוקפו של חוק הוד"לים.
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