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ועד ראשי הרשויות  להלן התייחסותה של ועדת הדיור הפועלת מטעם, בהמשך למכתב שבסימוכין

מנציגי וועד ראשי הרשויות וארגוני חברה אזרחית המתמחים בקידום והמורכבת , הערביות בישראל

 : הכל כפי שיפורט להלן"(, המסמך: "להלן, )למסמך שבכותרת, תכנון בחברה הערבית

 : הערה כללית

על השהייה חלקית , כפי שפורסמה לאחרונה, להודעת משרד המשפטיםס תחילה ברצוננו להתייח

י שינוי מדיניות "ע", חוק קמיניץ"המכונה , 1965-תשכ"ה הבניהלחוק התכנון ו 116' של התיקון מס

, שאינם נמצאים בהליכי אכיפה, 1.1.2018האכיפה והקפאת ההריסות של מבני מגורים שנבנו לפני 

 .והממוקמים בתוך הקווים הכחולים של תכניות המתאר המאושרות או בתהליך ביישובים הערביים

הינה צעד בכיוון , בטרם הושלמו הליכי התכנון ביישובים הערבייםהשהייתו החלקית של חוק קמיניץ 

אלא בהעדר תכנון ופיתוח , יש הכרה בכך שהבעיה לא נעוצה בתחום האכיפה, שכן לראשונה, הנכון

 . ושם יש להשקיע את מירב המאמצים -ביישובים הערביים 

לשים קץ לאפליה ארוכת כדי לגשר על הפערים ו עדיין נדרשות עוד תשומות רבות, יחד עם זאת

לא די בהקפאה חלקית של האכיפה על בניה , זאת ועוד. בתכנון ובקרקעות, במשאבים השנים

למגורים למשך שנתיים בהינתן התמשכות התכנון והמתחמים הרבים שעדיין לא החלו בתהליך 

 . תכנון

כנון והפיתוח את הת, במקביל, ולקדם, אנו מבקשים להאריך ולהרחיב את ההקפאה, לאור האמור

חיזוק של כוח האדם במחלקות  ,י הסדרת הבניה ללא היתר וקידום תכנון מפורט"ביישובים הערבים ע

פתרון כל החסמים העומדים בפני מימוש וניצול כספי התכנון והדיור שהוקצו בהחלטת , ההנדסה

והדיור ביישובים גיבוש החלטת המשך שתספק פתרונות ראויים למצוקת התכנון  -וכן , 922ממשלה  

 . הערביים
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הדבר מחייב כי . נדגיש כי הקפאה למשך שנתיים הינה תקופה קצרה מכדי לקדם הליכי תכנון

מתואם ותחום ,  ברור, ויוצע מנגנון ישים, הפתרונות המוצעים במסמך יורחבו על פי המוצע בהמשך

ן במימדי הזמן והן ה ,לרבות מוסדות התכנון האחראיים, בזמן שמחייב את כל העובדים בתחום

 . תהליך אישור תכניותעל  ,במדיניות ושיקולי התכנון

כולנו תקווה גם כי המגעים המתנהלים היום בין הדרג הבכיר במשרד המשפטים והנהגת הציבור 

, בכפרים המוכרים והבלתי מוכרים –הערבי יבשילו לכדי החלטה שתביא לעצירת ההריסות בנגב 

ומהריסות בתים בקנה מידה , חמורה ביותר בתחום התכנון והבניההסובלים במשך שנים מאפליה 

 . עצום ובתדירות גבוה מאוד

 

 : ת לסעיפי המסמךות ספציפייוהתייחסו

כפי שהשתקפו , וחשובות כולל הצעות אפקטיביותשבכותרת כי המסמך  ,נציין בראשית הדברים

עו"ד ארז קמיניץ, ונציגי ועדת אשר התקיימו בין צוות משרד המשפטים בראשות  בשיחות שקדמו לו

 נעדר המלצות מדיניותהמסמך  נראה כי ,אולםו ת מטעם ועד ראשי הרשויות הערביות.הדיור הפועל

נדרשות על מנת להביא ליישום ולהטמעה בפועל של ההצעות החשובות שעולות אשר  קונקרטיות

 במסמך, הכל כפי שיפורט להלן.

 התכנוןהתקדמות הליכי  - 2הערות לסעיף  .1

ליך שיתוף הציבור אשר הוביל משרד בה, כפי שמתואר במסמך –מרחק מהשטח  )א(:סעיף  ●

כי צוותי התכנון והרכב ועדות התכנון אינם , עלתה טענההמשפטים בדרך לגיבוש המסמך 

ובהבנת צרכי , דבר הפוגע באמון הציבור מחד", הלא יהודית"כוללים נציגים מהחברה 

מן הראוי שבוועדות "צוין במסמך כי , בהקשר זה. התכנון מאידךידי מוסד -היישוב על

ר הוועדה יהיה גם הוא "הכלל שצריך לחול הוא שיו, מקומיות שבהן רוב של יישובי מיעוטים

 ". ורק במקרים חריגים יתאפשר המצב ההפוך, מהחברה הלא יהודית

 : את הנקודות להלן להוסיף להצעה שעלתה במסמך ממליצים ואנ

ומינוי אנשי מקצוע במשרדי  ייצוג הולם לחברה הערבית בוועדות התכנון קידום .1

, בנוסף. מתוך החברה הערבית ובלשכות התכנון המקצועיות הממשלה הרלוונטיים

 ו ממלאי המקום שלהםא/ אנו ממליצים לייצר מנגנון שמחייב נוכחות של הנציגים ו

אנו מבקשים כי . בתוך הוועדות תוך ביקורת ומנגנון החלפה במקרה של היעדרות

מנגנון קביעת הנציגים יתואם עם הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות 

 . הערביות

חסרה התייחסות ספציפית לוועדות המחוזיות שמהוות גורם מרכזי באישור התכנון  .2

והצוותים  לות כנגד ועדות אלומועתלונות רבות . המפורט ביישובים הערביים

לרבות כנגד ההתנהלות הבלתי ראויה וחוסר ההיכרות , המקצועיים שלהם

יש להציע מנגנון  (. תרבותיים והתפתחותיים)וההקשבה להיבטים המקומיים 

הקשבה והטמעה של השיקולים המקומיים בתהליך קבלת ההחלטות בתוך , תיאום

מקצועי בין הרשויות וזיות וייצור קשר ישיר ועדות אלו אשר יחייב את הוועדות המחו

יש להימנע ממצב . המקומיות ולשכות התכנון המחוזיות וחברי הוועדות המחוזיות

שבו אנשי מקצוע שיושבים בוועדות המחוזיות כופים את ראיית ההתפתחות של 
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תוך התיימרות להיכרות עם המרחב יותר מתושבי ונציגי , הישובים הערביים

  . המקום

יש להבטיח כי צוותי , לפי המסמך -מקצועיות צוותי תכנון ומחלקות ההנדסה  :(ב)סעיף  ●

משרד השיכון מבקש לצרף לצוותי התכנון ". הלא יהודית"התכנון יכללו נציגים מהחברה 

אך מעטים מאנשי , משרד הבינוי והשיכון )להלן: "משב"ש"(מתכננים הרשומים במאגר 

 . האמור המקצוע הערביים רשומים במאגר

י שינוי בתנאי הסף "ש לצוותי תכנון ערבים ע"הנגשת מאגר משבלפעול ל ליציםמאנו מ

מהחברה עיון לאנשי מקצוע  קיום ימי, לווי לצוותי תכנון מהחברה הערבית/ ופתיחות

. על מנת שיכירו את התנאים לרישום במאגר ולעודד אותם באופן אקטיבי להירשם, תהערבי

בנוסף, אנו מציעים לעבות את הצוות  . בקידום הנושאלהיעזר בארגוני החברה האזרחית ניתן 

המקצועי ברשויות המקומיות בצוות תומך מתחומים נוספים נושקים וחשובים לקידום 

 התכנון, ובפרט עורכי דין ויועצים משפטיים. 

תכניות הכוללות  60אושרו  2015-2020בשנים  -תכניות שאינן מייצרות ודאות  : (ג)סעיף  ●

ד בתכניות שלא ניתן להוציא מכוחן היתרי בנייה ללא הכנת תכנית נוספת "יח 26,750

שיטה רווחת זו מייצרת כפילות בעבודה התכנונית ומאריכה באופן , לאיחוד וחלוקה

כך גם עולה מדוח . משמעותי את הזמן הנדרש לאישור התכניות והסדרת הבנייה הקיימת

, הליכי התכנון של קרקעות פרטיות נמשכים יתר על המידה"כי  הקובע, מבקר המדינה

  1". וחסרות תוכניות מאושרות שניתן לבנות מכוחן יחידות דיור

אשר השאירו , כי במספר יישובים תוכננו תכניות מפורטות לאיחוד וחלוקההמסמך מעלה 

. מיותאת שלב עריכת הטבלאות להקצאה ואיזון לתכנית נוספת בסמכות הוועדות המקו

 . במסמך הוצגה הבעיה אך לא הוצג פתרון

. ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה( שינוי ייעוד)כי מכוחן של תכניות מפורטות  אנו ממליצים

 : משמעות הדבר  היא שצריך ליישם את אחת משתי החלופות

תכנית בסמכות ועדה מחוזית לאישור שנוי ייעוד :  להריץ שתי תכניות במקביל .1

איחוד וחלוקה על ידי הוועדה המקומית תוך שימוש , במקביל ובאותו זמןוהשנייה 

, תהליך שיתוף)תושבים ה שקיימים בחזקתבכל תשריטי החלוקה שהיא מאשרת או 

אנו סבורים כי בשל אופי . ובשותפות עם הרשות המקומיות( קרוב לציבור המקומי

ות מקומיות מתוך מדי תכניות איחוד וחלוקה חשוב שהסמכות תהיה בידי ועדומ

יש להקצות סמכויות, משאבים וכלים ממוקדים לוועדות  . היכרותן עם צרכי  המקום

 המקומיות כדי לקדם תכניות אלו.

עדה זו ולו.  ועדה אחת שתכלול שינוי ייעוד וגם איחוד וחלוקהולהריץ תכנית אחת ב .2

. סבירכלים ומשאבים הדרושים לשם קידום תכניות אלה בזמן , יינתנו סמכויות

במידה ותכניות אלו יתקדמו בוועדות המחוזיות )דבר שאינו מומלץ(, יש להבטיח 

שותפות מלאה עם התושבים והרשויות המקומיות והבטחת הטמעת הידע המקומי 

 מהתושבים.

במסגרת הליכי שיתוף , בהמשך לסעיף הקודם - תכנון כולל מול תכנון מפורט(: ד)סעיף  ●

במובן זה שקודם מאשרים , שלבי-התכנון כהליך רב ךעל הלייבור נשמעה ביקורת כללית הצ

במסמך משרד המשפטים הוצגה הבעיה אך . כוללני ולאחר מכן תכנון מפורט/ תכנון מתארי

                                                           
,  596עמוד , ב69דוח שנתי   1

.aspx10-1427https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/ 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-10.aspx
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לפי בדיקתנו בתכניות המתאר הכוללניות של היישובים הערביים נדרש . לא הוצג פתרון

בנייה קיימת היום וברוב המתחמים , מתחמים חדשים בכל ישוב 8-15 -כתכנון מפורט של 

לצורך הסדרת הבנייה הקיימת ומתן פתרון לכלל תושבי הישוב יש לתכנן את כל . ללא היתר

, זאת מאחר ורוב הקרקעות ברשויות הן בבעלות פרטית, המתחמים במקביל ובהקדם

ואולם , והרחבת מתחם מסוים תעניק פתרון רק לבעלי הקרקעות שבתוך גבולות המתחם

כיום משרדי הממשלה . מתן פתרון דיור והסדרת כל המבנים הקיימיםבצורך דחוף ם קיי

משמעות הדבר שיקח  .בכל פרק זמןאו מספר בודד של מתחמים מתקצבים מתחם אחד 

 .כל המתחמיםלאשר את שנים רבות  

 ,להתחיל בתכנון המתחמים במקביל לקידום תכניות המתאר הכוללניות אנו ממליצים ,ןעל כ

בתיאום עם הרשויות המקומיות ובמתן משאבים מתחמים במקביל השל ולתקצב תכנון 

או  מתחם מסוים בהשלמת קידום מתחם אחר םולא להתנות קידוהולמים לנושא, 

 . בהתקדמות אישור התכנית הכוללנית

 -דונם מעבר למה שמוקצה ב 60,000 -קיים מחסור בתקציבים עבור כמבדיקתנו עולה כי 

השהייה העמידה במטרת הבפני מרכזי יש להקצות את התקציב הדרוש מהווה חסם . 922

 . "חוק קמיניץ"של 

אנו מסכימים עם אופן הצגת  - " יישובי מיעוטים"עדות משנה לתכניות מסוימות בו: (ה)סעיף  ●

כי בעיה נוספת היא שלא ניתן לבקש דיון חוזר לאחר , ומוסיפים, במסמךהבעיה כפי שעולה 

דבר שגורם לקבלת החלטות בפורומים מצומצמים (, ד)11' החלטות בועדה זו לפי סעקבלת 

על מנת  גיבוש המלצת מדיניות תואמתהנושא מעלה צורך ב. ללא אפשרות של דיון חוזר

 : אנו ממליציםלאור האמור, . לייעל את עבודת הוועדות

יש . קורה היוםלא דרך נציג אחד כפי ש)ייצוג בוועדה לאוכלוסייה הערבית להבטיח  .1

 (. מלאה, ללא אפשרות קיומה של ישיבה בהיעדרותו בנוכחות ת הנציגיםאלחייב 

 . אפשרות לדיון חוזר במליאת הוועדה לתת .2

מנגנון שמחייב תיאום עמדות בין לשכת התכנון המחוזית לבין הרשויות  להגדיר .3

 . המקומיות לקבלת החלטות נכונות

 .מספר יחידות הדיור שבסמכות הועדה לאשר להגדיל את .4

דבר שלא )י "תוך הבטחת ליווי מעשי של מפ, ר"להמליץ ולעודד את הגשת התצ .5

י על מנת לאפשר אישור ורישום "והעברת תקציבים למפ( התקיים בכל הוועדות

שלא לקשור בין התהליך התכנוני  בקשיםאנו מ(. במקביל לתהליך התכנוני)ר "התצ

 .  אלא להשאיר אותו כהמלצה עם תמריצים כספיים, ר"לתהליך אישור התצ

לפי המצב הקיים  –" הלא יהודים"יצירת גורם אחד המתכלל את התכנון ביישובים : )ז(סעיף  ●

היום ישנה מעורבות משמעותית של מספר גופים ממשלתיים בכל הנוגע לקידום תכנון 

 .חוסר ודאות ומסרים סותרים, מציאות זו מביאה עמה סרבול. ביישובים הלא יהודיים

ף אחד יתכלל וינהל וירכז את כי גו מבקשיםאנו . המנגנון הקיים הוא בירוקרטי ומסורבל

עם כל הקשר למוסדות , ימת נראה כי מנהל התכנוןבמידה מסו . ביישובים הערבייםהתכנון  

אני מבקשים לדון בסוגיית זהות הגורם בתקופה . התכנון המאשרות מהווה גורם מועדף

 . הקרובה

בנוסף להמלצה שעלתה במסמך להשאיר את מסלול  – ל"המלצה לקידום תכניות הותמ

מבדיקתנו עולה כי רק ארבע תכניות הכוללות הסדרת  . הערביים שוביםיביל לתכניות "הותמ

מסך כל % 6המהווים , מבנים בלבד 1700תוכניות אלה מסדירות . ל"בינוי קיים קודמו בותמ
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להלן . מבנים 30,000-אשר מוערך בכ, המבנים הנדרשים להסדרה ביישובים הערביים

 : התכניות

 4,600מבנים קיימים הכוללים  1,150התכנית  מסדירה , ד"יח 7,000, 1077/ ל"תמ .1

 . ד"יח

 920מבנים קיימים הכוללים  230התכנית  מסדירה , ד"יח 4,500, 1030/ ל"תמ .2

 . ד"יח

 . ד"יח 690מבנים קיימים הכוללים  230התכנית  מסדירה , ד"יח 3934, 1061/ ל"תמ .3

 . ד"יח 360מבנים קיימים הכוללים  90התכנית  מסדירה , ד"יח 2400, 1060/ ל"תמ .4

התכניות שאושרו לא תרמו בצורה ניכרת לפתרון סוגיית הבנייה ללא היתר שהתפתחה בשל 

אנו מודעים לכך . היעדר תכניות מתאר ופתרונות דיור לתושבים הערבים בשנים האחרונות

רוב .  שקיימות תכניות שעדיין בתהליך שאמורות לפתור חלק מהבעיות בכמה ישובים

ביים נעשית בצמידות דופן ליישובים ובשטחים עם ביקוש הבנייה ללא היתר ביישובים הער

 . ד מוצעות בשטחים אלו"קידום תכניות להסדרה יוסיף אלפי יח. גבוה למגורים

ל להסדרת בינוי קיים ותוספת "להכריז על מתחמים נוספים בותמ אנו ממליצים ,על כן

מאחר וקידום מהיר של מתחמים אלו , יחידות דיור בשטחים  צמודי דופן לישובים הערביים

ו שטחים ליכל יםל"תמהכי  מבקשיםאנו  ,בנוסף. הינו צורך חיוני עבור הישובים הערבים

 . לפיתוח כלכלי לרשויות המקומיות

 

 :ההצעות שעלו בהקשר של איחוד וחלוקה - 3הערות לסעיף  .2

 

של מודל לפיו הועלתה אפשרות , לפי המסמך : תמריצים להיכלל בתכניות איחוד וחלוקה ●

כמו למשל מי , יינתן תמריץ מוגבל בזמן עבור מי שמסכים להיכלל בתכנית איחוד וחלוקה

הפרשה , בין היתר, תמריץ כזה יכול לכלול. שנותן את הסכמתו לתכנית עד שלב ההפקדה

או ביחס למי שלא היה , בתום התקופה, לעומת זאת. מוגבלת יותר מהקרקע לצרכי ציבור

 .  תהיה הפרשה בשיעור גבוה יותר, תכנית חרף התמריץמוכן להיכלל ב

מתן תמריץ כזה למי שהסכים לתכנית בשלביה הראשונים עלול  לגרום להפרשות יתר למי 

לבעלי הקרקעות הזכות להתנגד לתכנון המוצע מבלי שתהיה לכך . שלא נתן הסכמתו לכך

בזכות החוקית של הפרשת יתר מהווה ענישה על השימוש . השפעה על שיעור ההפרשה

לאפליה שכן בעלי מוביל המנגנון המוצע , בנוסף לכך. בעלי הקרקעות להתנגד לתכנית

הקרקע עשויים להשפיע על תהליך הכנת התכנית בפרט במידה וקיימת הכרות קודמת 

 . שלהם עם מובילי תהליך האיחוד וחלוקה

ציבור כתחליף להפרשת  מוצע תשלום לקרן לצרכי, לפי המסמך  : תשלום לקרן לצרכי ציבור ●

  . קרקע כאשר לא ניתן להפריש קרקע בשל בנייה בלתי חוקית

ויתור כגון , אפשרויות נוספות לפתרון יינתנו, שבנוסף להצעה לתשלום לקרן ממליציםאנו 

או הפרשת קרקע לצורכי ציבור במגרש אחר מחוץ , על זכויות בנייה לבניית קומות נוספות

 . או יעוד חלק מהמבנה לשימוש ציבורי, ויש לבעלים קרקע נוספתלגבולות התכנית במקרה 

ההמלצה בנושא זה היא מאוד חשובה : לחוק התכנון והבניה' חלוקה בתשריט לפי פרק ד ●

יש לתת עדיפות לכלי זה על הכלי של איחוד וחלוקה בכל מצב . וישימה בהרבה מהמקרים

 . אפשרי
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. תוצאה של  העדר התכנון, עוול ארוך שניםאנו מעירים כי הסדרת הבינוי הינה תיקון של 

של אישור התוכניות ללא , במקרה של שכונות קיימות, אנו מבקשים להמליץ על הנחייה

כאשר הפרשות מעטות לצרכים , הפרשות ממי שאין לו ולא לבקש AS-IS, איחוד וחלוקה

תוספת של קרקע תוך (, דרכים בעיקר ושטחים ציבוריים שכונתיים קטנים)חיוניים קיימים 

במקרה שבו אין קרקע . מדינה על מנת לעמוד על הצרכים הפרוגראמתיים של התכנית

על מנת לאפשר חילופי , י"מרמ" בנק קרקעות"יש לבקש מנגנון כמו , מדינה צמודת דופן

 . תוך ייעוד קרקע המדינה לצרכי ציבור(, לאחר הסכמתם)מקרקעין עם הבעלים 

אחת הבעיות המוצגת במסמך הינה כי התפיסות המסורתיות : סעיף תיקון התקינה השמאית ●

י "ומוצע פתרון ע, בחברה הערבית מייחסות לקרקע ערך רב הרבה מעבר לערכו הכלכלי

כך שניתן יהיה להתחשב במאפייני הקרקע הייחודים ביישובים , תיקון התקינה השמאית

 . אלו

רה הערבית הנותנת ערך הפתרון המוצע לא נותן מענה מספק לתפיסה המסורתית בחב

למיקום הקרקע ולמטעים הקיימים מאחר ולערך הרגשי הקיים והרצון לשמירה על קרקעות 

 . המשפחה לא ניתן לפתור בפיצוי כספי

כיום בחלק מתכניות איחוד וחלוקה מיעדים חלקות שלמות לצורכי ציבור ונותנים קרקע 

לערך הנוסף ולרצון הבעלים  תמורה במקום אחר שבבעלות משפחות אחרות ללא התייחסות

לאחר אישור התכנית מקבל הקרקע התמורה צריך , בנוסף לכך.  להישאר בקרקע שלהם

לתפוס חזקה על קרקע שהייתה בבעלות משפחה אחרת ולעתים ללא הסכמתם דבר 

 . שעלולה להוביל לסכסוך בין המשפחות

, קע המקורית ככל שניתןיש להנחות את צוותי התכנון לתת קרקע תמורה בתחום הקר, על כן

ובמידה ויהיה צורך לקרקע תמורה במקום אחר תינתן בתחום קרקעות בבעלות מדינה בכדי 

 . למנוע סכסוכים בין המשפחות בעת תפיסת חזקה על הקרקע

 

 התחדשות עירונית .3

התחדשות עירונית הינה נדבך הכרחי בהתמודדות עם מצוקת הדיור בחברה הערבית כחלק מהצורך 

מענה הכולל פתרונות מותאמים למגורים במרקם הוותיק , מענה משוכלל ומגוון למגוריםבמתן 

 . לצד אלו הניתנים במרקמים חדשים, ביישובים הערביים

, התחדשות עירונית היא שם כולל לתהליך שבו אזור עירוני מדורדר מבחינה פיזית או חברתית

נעשית בשיתוף , עירונית באופן אידיאלי התחדשות. משתקם וחוזר להיות מקום נעים וטוב לתושביו

, כבישים, מוסדות ציבור, מרחב ציבורי, כמו לדוגמא דיור)עם התושבים ומתייחסת גם להיבטים פיזיים 

ובעיקר מתייחסת להשלכות החברתיות של השינוי , וגם להיבטים חברתיים( תחבורה ציבורית ועוד

האחרונות הפכה התחדשות עירונית בישראל לשם בשנים . השכונה ועוד, הקהילה, הפיזי על התושב

. שהם המתווים העיקריים בהם המדינה מיישמת התחדשות עירונית 38א "נרדף לפינוי בינוי ולתמ

הניסיון העולמי וגם  הניסיון המקומי מלמדים שיש מגוון הרבה יותר רחב של דרכים וכלים , עם זאת

 . ליצור שינוי פיזי וחברתי ולחדש מרקם ותיק

השכונות הוותיקות ביישובים הערביים סובלות מאתגרים פיזיים רבים כתוצאה מאפלייה ארוכת 

, מחסור חריף בבתי ספר; העדר גנים ופארקים ציבוריים; תשתיות ברמת תפקוד נמוכה: שנים
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המודלים . ועוד; תחבורה ציבורית ברמת שירות נמוכה; מצוקת דיור; גני ילדים ומעונות יום, סים"מתנ

, אשר נותנים פתרונות בעיקר לערים יהודיות או לערים מעורבות במרכז הארץ, 38א "וי בינוי ותמפינ

לרוב אינם מתאימים לשכונות הוותיקות ביישובים הערביים ואינם יכולים לספק את הצרכים 

 . התכנוניים של שכונות אלו

כונות שעונות על צרכי במטרה לצמצם פערים ולהפוך את השכונות הוותיקות ביישובים הערביים לש

. זיהינו שיש צורך לפתח כלים ייחודיים להתחדשות השכונות הוותיקות בישובים הערביים, תושביהן

כלים אלה שמים דגש על צרכי האוכלוסייה והם עשויים לתת מענה רחב למצב הפיזי באזורים 

 . מים שיעודדו מימושזיהינו שכדי להשתמש בכלים אלו יש לייצר מנגנונים משלי, בנוסף. הוותיקים

תכניות "כי הרשות להתחדשות עירונית פירסמה קול קורא לרשויות המקומיות להכנת , יש לציין

תנאי הסף של קול קורא זה מפלים את (. 38א "תכניות המחליפות את תמ)להתחדשות מבנים 

ערך כאשר אחד מתנאי הסף הוא ש, הרשויות המקומיות ואינם מאפשרים להן לגשת לקול הקורא

מכתב המוחה על קול קורא זה נשלח מטעם הוועד של ראשי הרשויות . ח"ש 13,500ר בנוי הוא "מ

אנו  מבקשים כי משרד המשפטים יחווה את דעתו . וטרם נתקבלה התייחסות, המקומיות הערביות

   .ויטיל על הרשות להתחדשות עירונית שינוי התנאים המפלים את הרשויות המקומיות הערביות

בנוסף, אנו ממליצים לשריין תקצוב ומשאבים לתכנון, ובכלל זה לצוותי תכנון מלאים, ולביצוע ויישום 

 כל תכניות הפיילוט אשר קודמו ברשויות הערביות בשנים האחרונות ולקולות קוראים עתידיים. 

 

 

 :יצירת כלים חדשים להתחדשות עירונית ביישובים הערביים

אשר יאפשרו התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות , ש במספר כליםאנו ממליצים על פיתוח ושימו

 : ביישובים הערביים

י במרקם "לא בנוי במרקם וותיק בשטח בבעלות רמ/ החלפה של שטח פרטי בנוי - חילופי שטחים. 1

כלי זה יתמקד בקרקע הפרטית ויאפשר לייצר פיתרונות עבור כלל תושבי השכונה על הקרקע : חדש

הכלי יאפשר החלפת קרקעות . שכאן מדובר בפתרון מתמשך ולטווח ארוך יותראלא , הפרטית

פינוי השטח במרקם הוותיק . י במרקם החדש"בבעלות פרטית במרקם הוותיק בקרקעות בבעלות רמ

יאפשר פיתוח ותכנון של מגוון שימושים לצורכי ציבור במרקם הוותיק ובמקביל ייצר חלופה 

 . אטרקטיבית עבור בעל הקרקע

מכיוון שמרבית הקרקעות  : חכירה של שטח פרטי על ידי הרשות המקומית לטובת צרכי הציבור. 2

כלי זה מתמקד בקרקעות , בשכונות הוותיקות בישובים הערביים הן קרקעות בבעלות פרטית

על פי . הפרטיות ובוחן כיצד ניתן לייצר מענה ציבורי לכלל תושבי השכונה בשטח בבעלות פרטית

לא מבונה לרשות המקומית לתקופת / ל  קרקע פרטית במרקם הוותיק יחכיר קרקע מבונהמודל זה בע

הרשות המקומית תקבל , כחלק מהסכם החכירה(. שנים 5-25)המעוגנת בחוזה , זמן קבועה מראש

בתמורה ( חנייה ועוד, כמו לדוגמא שטח ציבורי פתוח)אפשרות להשתמש בקרקע למגוון שימושים 

 . השטח יחזור לבעליו, ום הזמן הקבוע בהסכם החכירהעם סי. לתשלום כספי
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נקודת המוצא לפיתוח הכלי היא שחידוש המגורים במרקמים הוותיקים  : התחדשות מבני מגורים. 3

שימוש בכלי זה יסדיר את תהליכים אלו וייצר מעטפת . מתרחש בלאו הכי באופן ספונטאני ואורגני

 . והתייחסות לצרכים ציבוריים משלימים

 : להלן הפירוט על כל רובד. קנייני וכלכלי, תכנוני: השימוש בכלי מורכב משלושה רבדים

אשר תסמן אזורים המיועדים להתחדשות , קידום תכנית מתארית בסמכות מחוזית – רובד תכנוני. א

אבל הוא מפלה את הרשויות המקומיות , דוגמא של הקול קורא)עירונית בשכונות הוותיקות 

קולים המנחים לקביעת אזורים להתחדשות עירונית יהיו כושר הנשיאה של השי(. הערביות

ופוטנציאל התרומה הציבורית , התאמה מרחבית ותרבותית של בניה מרקמית, התשתיות הציבוריות

 : מה יהיה בתכנית. מהתחדשות האזור

 . התכנית תקבע זכויות בניה .1

תמהיל , ות כגון גובה מבניםקווים מנחים ותנאים למימוש הזכוי, התכנית תקבע הוראות .2

עירוב שימושים שאינם , תקן חניה, פיתוח תשתיות, היקף הקצאה לצרכי ציבור, הדירות

 . מגורים וכדומה

או הוספת קומות על מבנה קיים \ התכנית תעודד הריסה ובניה של מבני מגורים בודדים ו .3

 . באזורים המסומנים להתחדשות עירונית

תקבע התכנית האם ניתן להוציא מתוקפה היתר בניה , יתבהתאם לרמת הפירוט של התכנ .4

השאיפה היא ליצור תכניות כוללניות שניתן להוציא מתוקפן , ככלל. או שנדרש תכנון מפורט

 . ללא דרישה לקדם תכנית נוספת לרמת המגרש, היתר בניה

 :  ת הבאותמוצע כי בתי אב שיקדמו תהליכי התחדשות עירונית יקבלו את ההטבו – רובד קנייני. ב

לשם . הסדרת רישום הבעלות במקרקעין וישוב סכסוכים ומחלוקות בנוגע לחלוקת הבעלות .1

וכן , כך נדרש לספק ליווי ומימון גישור לטובת פתרון סכסוכים הנוגעים לבעלות במקרקעין

 . סיוע משפטי בהסדרת רישום הזכויות

במבנים . כבית משותף פיצול הבעלות במקרקעין בין משקי הבית במשפחה ורישום המבנה .2

ישנה אפשרות לבצע פירוק של השיתוף ורישום של , בהם משולבות שתי יחידות דיור ומעלה

האפשרות לפצל את הבעלות במקרקעין ורישום יחידות הדיור . המבנה כבית משותף

לשם כך יש לספק ליווי . בבעלות נפרדת עשויה למנוע סכסוכים משפחתיים עתידיים

משפט , ידי הקמה ומימון של מנגנון מקצועי בעל התמחות בגישור בתהליך הרישום על

אשר ילווה את תהליך פירוק השותפות ואת הפיכת מבנה המגורים המשפחתי , ושמאות

 .  בבעלות מפוצלת של בני המשפחה, כבית משותף

ניה גם בישובים שבהם קיימות תכניות המקנות זכויות בניה מאושרות המאפשרות ב - רובד כלכלי. ג

מכאן שתוספת זכויות בניה לבדה אינה מספיקה כדי להוות . זכויות אלה לא תמיד מנוצלות, לגובה

 : אנו ממליצים לספק סדרה של תמריצים שיעודדו ביצוע, לכן. תמריץ אשר מניע חידוש של מבנים

 : תמריצים לבית אב לעידוד התחדשות מבנה מגורים
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שבח )ההטבות מתוקף חוק מיסוי מקרקעין  - הטבות מס זהות לפינוי בינוי  -הטבות מס  .1

דורש תיקון בחוק מיסוי . ואפשרות לפטור מהיטל השבחה, 1963 –ג "התשכ( ורכישה

 . מקרקעין

תמריץ אשר יסייע לבעל הקרקע לגייס את ההון  –משכנתא בערבות מדינה או מענקים  .2

 .  הדרוש על מנת להוציא לפועל את הפרויקט

 : תמריצים לרשות המקומית

בתוך כך יש לקדם הגדרת הכלי . מימון תכנון כוללני להתחדשות עירונית על ידי המדינה .1

קידום וליווי על ידי הרשות , על מנת לאפשר מימון תכנון" מיזם התחדשות עירונית"כ

דורש החלטת ממשלה בהתאם לחוק הרשות  –הממשלתית להתחדשות עירונית 

 . הממשלתית להתחדשות עירונית

התחדשות אזורים וותיקים והגברת  –י לצרכי ציבור "בבעלות רמ" שלימהמ"הקצאת קרקע  .2

באזורים שממילא דלים מאד בתשתיות , הציפוף דורשים יצירת תשתיות ציבוריות מתאימות

י באזור וותיק יש ליצור אפיק "במקומות בהם ישנו מצאי קרקע בניהול רמ, לשם כך. אלה

המדיניות הנוכחית מאפשרת הקצאה של . להקצאה של קרקע זו לפיתוח של צרכי ציבור

י כקרקע משלימה על מנת להביא למימוש מיזמי התחדשות עירונית "קרקע בבעלות רמ

הכרה ומדיניות זו מעוגנת . באמצעות הקצאת הקרקע לבניה למגורים, שהיתכנותם גבולית

 . י"בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובהחלטת רמ

 : קידום השימוש בכלים

ל מנת לאפשר את השימוש בכלים באופן האופטימאלי ביותר אנו מציעים לייצר מספר מנגנונים ע

להלן הצעדים שאנו ממליצים לטובת קידום התחדשות עירונית . ומערכות משלימים שיאפשרו מימוש

 : ביישובים הערביים

יצר סל תקציבי אנו ממליצים לי: יצירת בסיס תקציבי שיאפשר קידום תהליכי התחדשות עירונית. 1

סל זה ישב אצל המשרד או הרשות הממשלתית . יעודי עבור התחדשות עירונית ביישובים הערביים

הסל . הרלוונטיים ביותר וישמש את הרשויות המקומיות הערביות בקידום תהליכי התחדשות עירונית

כלל הכספים  על מנת שרשויות יצליחו לממש את. התקציבי יכלול תקציבים גם לתכנון וגם לביצוע

 959בהחלטת ממשלה  19בדומה לסעיף )יוגדר כי חלק מהתקציב ייועד להתרת חסמי תכנון , בקרן

 (. 10.01.2016מיום 

מדובר בתהליכים . קידום מאגר מתכננים ויועצים מהחברה הערבית שיהיו מעורבים בתהליכים אלו. 2

 . אמון עם התושבים המקומייםוהידברות ויחסי , רגישים ומבקשים הבנה להיבטים המקומיים

 : הקמת מנגנונים משלימים. 3

המנוהל על ידי המדינה ומיועד לבעלי  ומענקים אנו ממליצים להקים מנגנון של הלוואות ●

יאפשר לזכאים לקבל , מנגנון זה. המעוניינים לקדם התחדשות עירונית בשטחם, קרקעות

ליכי התחדשות עירונית בשטח אשר תאפשר להם ליישם ולקדם תה, הלוואה בתנאים נוחים

 . שבבעלותם

מנגנון זה . המקצר את תהליך רישום הקרקעות, אנו ממליצים להקים ולתקצב מנגנון חדש ●

יאפשר לקדם תהליכי התחדשות עירונית בקרקעות שבהן תהליך הרישום לא הושלם 
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ובמקביל ייצר הטבה משמעותית עבור בעלי קרקעות שלא הסדירו את נושא רישום 

 . עותהקרק

המסובסד על ידי הרשות , אנו ממליצים על הקמת גוף ייעודי בתוך הרשות המקומית ●

שתפקידו העיקרי הוא קידום תהליכי התחדשות עירונית , הממשלתית להתחדשות עירונית

מחלקות הרשות : גוף זה יפעל בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים. ביישוב שבו הוא שוכן

 . עמותות ועוד, תושבים, משרדי ממשלה, ועדות וגופי התכנון, המקומית

 : הכשרת צוותי תכנון ועובדי רשויות לשימוש בכלים. 4

אנו ממליצים לבנות סדרה של הכשרות מקצועיות לגורמי תכנון העובדים במשרדי  ●

ברשויות המקומיות ובמשרדים פרטיים בנושא התחדשות עירונית ביישובים , הממשלה

לשיח אודות התחדשות עירונית ביישובים הערביים ההכשרות יהוו פלטפורמה . הערביים

 . ויהוו במה לחשיפת הכלים שפותחו במחקר זה

מגשרים ומתכננים חברתיים דוברי ערבית להובלת , אנו ממליצים להכשיר עובדים קהילתיים ●

 . תהליכי בניית הסכמות בפרויקטי התחדשות עירונית ביישובים הערביים

כתיבת שני מדריכים שמטרתם : ם על אופן השימוש בכליםכתיבת מדריכי הכשרה המסבירי. 5

אחד מהמדריכים ייועד לעובדי הרשויות המקומיות ויפרט את תהליך . להנגיש את השימוש בכלים

אשר יוכשרו , המדריך השני ייועד לצוותי תכנון. בכליםהעבודה הדרוש לטובת שימוש אופטימאלי 

שני המדריכים יכתבו בשפה מונגשת הן . עירוניתלהשתמש בכלים כחלק מתכניות התחדשות 

 . בעברית והן בערבית

הגדרת גורם מקצועי בכל מחוז המלווה מקצועית את הרשויות המעוניינות לקדם תהליכי . 6

, י בכל מחוז"רמ/ משרד הבינוי/ הגדרת מתכנן העובד במנהל התכנון: התחדשות עירונית בשטחן

כחלק מתפקידו יפעל אותו מתכנן בשיתוף הרשות  . המקומיתהאמון על קידום הנושא יחד עם הרשות 

 . המקומית לקידום תהליכי התחדשות ברשות המקומית

 : יצירת שיח מקצועי חוצה מגזרים בנושא התחדשות עירונית ביישובים הערביים. 7

. העוסק בקידום התחדשות עירונית ביישובים הערביים, בניית פורום קבוע חוצה מגזרים ●

, אנשי תכנון מהמחוזות, העגול יכלול מגוון בעלי עניין כולל נציגים מהשלטון המרכזיהשולחן 

 . ארגוני חברה אזרחית ועוד, ראשי רשויות ומהנדסים מהשלטון המקומי

במשרד , י"ברמ, האוכלוסייה הערבית במנהל התכנוןמה הגדלת הייצוג של אנשי המקצוע ●

הגדלת הייצוג יחזק את השיח . עירוניתהבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות 

מקצועי ויאפשר קידום תהליכי התחדשות עירונית המתאימים למאפיינים הייחודיים של 

 . היישובים הערביים

אנו ממליצים על קידום ויישום מנגנונים יחודיים ליישובים הערביים להתחדשות המרקם  ,לסיכום

אנו תומכים בהצעת משרד המשפטים לגיבוש . מיםיעילים ומותא, הותיק ולגיבוש פתרונות מגוונים

 . ועדה ייעודית לנושא וממליצים לקדם את העניין בהקדם

 

 :בודת הוועדות הגיאוגרפיות. ע4
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אנו ממליצים לבצע מספר שינויים נוספים בתהליך העבודה של , לצד ההמלצות המופיעות במסמך

יחזקו את עצמאותן , יגבירו את השקיפותאנו מאמינים כי צעדים אלו . הוועדות הגיאוגרפיות

  : כפי שיפורט להלן, ומקצועיותן של הוועדות ויביאו לחלוקה צודקת והוגנת יותר של שטחים והכנסות

 :חיזוק עיקרון השקיפות ושיתוף המידע

כיום רשויות רבות אינן יודעות האם מתקיימים דיונים רלוונטיים אליהן : מידע לגבי דיוני הוועדות

אנו ממליצים לייצר מנגנון יידוע עבור כלל הרשויות במרחב שיכלול . ת הוועדות הגיאוגרפיותבמסגר

מנגנון דומה פועל כבר היום בהצלחה . שליחת מייל חודשי ושליחת זימונים במייל, קבוצת וואטסאפ

 . אנו מציעים לשכפל מנגנון זה לוועדות נוספות. יתרה במסגרת הוועדה הגיאוגרפית דרום

שינוי גבולות / לצורך הכנת בקשה לחלוקת הכנסות: וחומר רקע רלוונטי להגשת הבקשותמידע 

הרשויות מתקשות לקבל מידע רלוונטי . שחלקו אינו חשוף לרשויות המקומיות, שיפוט דרוש מידע רב

כך לדוגמא נתונים כמו סך הארנונה המתקבלת . שיכול להשפיע על הבחירה להגיש את הבקשה

. אינם חשופים לרשויות המבקשות, ב או נתונים כמו הרכב הבעלויות על הקרקעכיום מהשטח המני

ממשרד , י"אנו ממליצים שמשרד הפנים יבנה מנגנון שיאפשר לרשויות מקומיות לקבל נתונים מרמ

אנו מאמינים כי מנגנון זה יגביר את השקיפות (. ארנונה)ומהרשויות השכנות ( נסחי טאבו)המשפטים 

 . להגיש בקשות טובות ומדויקות יותר ויאפשר לרשויות

כיום הרשויות אינן מקבלות לידן את המלצת : קבלת המלצות הוועדה הגיאוגרפית לפני חתימת השר

במתכונת זו הרשויות . הוועדה הגיאוגרפית לפני חתימת השר אלא רק לאחר קבלת ההחלטה הסופית

אנו ממליצים . קבלת ההחלטה הסופיתאינן יכולות לערער על המלצת הוועדה או להתנגד אליה טרם 

שיאפשר לרשויות לקבל את ההמלצה לאחר סיום עבודת הוועדה , על הקמת מנגנון יידוע וערעור

מנגנון זה יאפשר לערער על המלצת הוועדה במידה והיא לא עומדת בקנה אחד . ולפני חתימת השר

 . עם עמדת הרשות המקומית

  : ביטול כתב המנדט

ל משרד הפנים האם הבקשה נכללת "הגשת הבקשה במשרד הפנים מחליט מנכלאחר , נכון להיום

אנו . כתוצאה מכך חלק מהבקשות כלל לא מגיעות לדיון בוועדות. בכתב המנדט או שאינה נכללת בו

הפותח פתח להפליה ולהכנסת שיקולים פוליטיים ולא , ממליצים להפסיק את הנוהל הקיים

של רשויות ובקשות ללא שקיפות ועוד בטרם קיום הדיון המקצועי  י סינון ראשוני"מקצועיים להליך ע

 . בוועדות

ללא שיתוף וידוע הרשויות , ההחלטה על מנדט הוועדה מתקבלת על ידי משרד הפנים, כאמור

, הפועל בסטנדרטים קבועים השקופים לעיני הציבור, הרלוונטיות וללא התייעצות עם גוף מקצועי

המורכבות מאנשי , לתפישתנו הוועדות הגיאוגרפיות. ומקצועי ויוניושו, וללא הבטחת הליך הוגן

הן הגוף שראוי שיבחן את בקשת הרשויות תוך קידום שיח תכנוני שקוף ונגיש לכל הנוגעים , מקצוע

 . ועל כן אנו מבקשים לבטל לצמיתות את כתבי המנדט, בדבר

הכללתם במנדט , ות המקומיותאנו דורשים לקיים דיון בכל שטח הבקשות שמוגשות על ידי הרשוי

שכן הבקשות שמוגשות על שטחים . הוועדה והפסקה של צמצום מקדמי של הבקשות המוגשות

מגיעות למנדט , שהרשות המקומיות מעוניינת לשייך לתחום שיפוטה מטעמים וצרכים שונים

יכים ש למנוע תהלי. ולדיונים בוועדות הגיאוגראפיות לאחר צימצום משמעותי מהשטח המבוקש
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לבטל את כתב המנדט ולייצר מנגנון שקוף שמאפשר לרשות המקומיות הגשה של , מקדמיים אלו

 . בקשה שמביעה את הצרכים והחזון שלה

 

 :יצירת רשימת שיקולים לקבלת החלטות

כתוצאה . כיום הוועדות הגיאוגרפיות אינן מקבלות החלטות על בסיס שיקולים קבועים וידועים מראש

ואינו מבטיח שוויון מול הוועדות ובחלוקת , אינו שקוף, מושפע מלחצים פוליטייםמכך המנגנון 

אנו ממליצים להגדיר שיקולים קבועים לקבלת החלטות אשר לוקחים בחשבון את . המשאבים

שיקולים אלו יחזקו . הכלכליים והחברתיים של החברה הערבית, התכנוניים, המאפיינים התרבותיים

המקומיות בתהליך ויאפשרו לרשויות מקומיות להגיע מוכנות יותר לדיוני את האמון של הרשויות 

, על מנת שרשימת השיקולים שיבחרו יתאימו למאפיינים הייחודיים של הרשויות הערביות. הוועדה

אנו ממליצים שרשימת השיקולים תעוצב בתהליך של שיתוף בעלי עניין שיכלול נציגים מהרשויות 

 . נציגי ארגוני חברה אזרחית ועוד, ים מוועד ראשי הרשויות הערביותנציג, המקומיות הערביות

  :ליווי הרשויות המקומיות מצד משרד הפנים

חלק מבעלי תפקידים ברשויות המקומיות אינם יודעים מה נדרש מהם במסגרת תהליך העבודה מול 

ועיות לבעלי אנו ממליצים לבנות סדרה של הכשרות מקצ. משרד הפנים ומול הוועדה הגיאוגרפית

ממצי , מתכננים אסטרטגיים, גזברי רשויות, לי רשויות"מנכ, מהנדסי רשויות)תפקידים רלוונטיים 

אנו , בנוסף. חלוקת הכנסות/ בנושא הגשת בקשות לשינוי גבולות שיפוט( צוערים ועוד, משאבים

גיש בקשה אשר יעזור לרשויות המקומיות לה, ממליצים לייצר מנגנון ליווי לרשויות המקומיות

אנו ממליצים להגדיר איש קשר במשרד הפנים שילווה את , לשם כך. מקצועית ואיכותית יותר

איש הקשר יהיה זמין לנציגי הרשויות במייל . הרשויות המקומיות משלב כתיבת הבקשה ועד סופו

ך בהתאם לצרכי הרשויות המקומיות לאור, יקיים פגישות עם נציגי הרשויות המקומיות;  ובטלפון

 . ויעדכן את הרשות המקומית באופן רציף בסטטוס הבקשה שהוגשה; התהליך

  :ייצוג הולם

ייצוג של האוכלוסייה הערבית בהרכב הוועדות הגיאוגרפיות הוא אלמנט משמעותי בדרך לצמצום 

על פי נתוני )האוכלוסייה הערבית מהווה כחמישית מכלל אזרחי ישראל . פערים ובדרך ליצירת שוויון

עובדים בוועדות הגיאוגרפיות  2020נכון לאוגוסט , על פי אתר הוועדות הגיאוגרפיות(. 2020ס "הלמ

כאשר . מתוכם ערבים 5רק (, עובדים אדמיניסטרטיביים 17-רים וחברי ועדות ו"יו 27)עובדים  44

 ל"רים של הוועדות אינו ערבי וכנ"בוחנים מה תפקידם של העובדים הערבים עולה כי אף אחד מהיו

נתון הנמוך במעט , אחוזים מחברי הוועדות הם ערבים 18כמו כן רק . לגבי הצוות האדמיניסטרטיבי

, כמו כן. אנו ממליצים להבטיח ולהגדיל את ייצוג האוכלוסייה הערבית בוועדות. מאחוזם באוכלוסייה

ר הוועדה ובקרב הצוות "אנו ממליצים להגדיל את ייצוג האוכלוסייה הערבית בתפקידי יו

הבטחת והגדלת הייצוג של האזרחים הערבים בקרב . המאופיינים בהעדר ייצוג -האדמיניסטרטיבי 

תאפשר לוועדות לייצר המלצות מתאימות , בדגש על הדרג הניהולי והאדמניסטרטיבי, עובדי הוועדות

 . ומותאמות יותר ליישובים הערביים

  :קיצור תהליכים וקיצור ותיחום של לוחות זמנים מחייבים

מספר )ים אורך זמן רב / תהליך העבודה משלב הגשת הבקשה ועד קבלת אישור על ידי השר, כיום

 2016-2017עדות לכך ניתן לראות בכמות הבקשות שהתקבלו מאז הקמת הוועדות בשנים (. שנים
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אנו ממליצים לקצר את פרק הזמן מתחילת התהליך . אל מול כמות הבקשות שעדיין נמצאות בתהליך

קיצור לוחות הזמנים עד קבלת ההחלטה יוביל לתפישתנו להגדלת האמון של הרשויות  . ועד סופו

לשיפור ביכולת של הרשות המקומית לעקוב אחרי התהליך ולהיות מעורבת ; המקומיות בתהליך

 . ולהפיכת המלצות הוועדה למדויקות ומתאימות יותר לצרכי הרשות המקומית;  ואקטיבית בו

תיעדוף לקבלת החלטות מהירות וחתימת הצו שמאפשר חלוקת הכנסות יש לתת : חלוקת ההכנסות

חברתי -נושא חלוקת ההכנסות הוא נושא אסטרטגי שתוצאתיו למינוף כלכלי. מאזורי תעשייה

יש להכריז על פרויקט  של בדיקת כל אזורי התעשייה האזוריים . ברשויות המקומיות הן בטווח הקצר

 .מהיר ובפרק זמן קצר, אופן ייעודיוהתווית חלוקה צודקת ב,  הקיימים

נציין כי הרשויות הערביות מאופיינות בשטחי שיפוט מצומצמים המגדילים את המחסור לסיכום 

המנגנון של הוועדות . במוסדות ציבוריים ובאזורי תעסוקה מניבי ארנונה, בתשתיות, בדיור

ות להגיש בקשות להרחבת מהווה הזדמנות עבור הרשויות הערביות ומאפשר לרשוי, הגיאוגרפיות

 . גבולות שיפוט ולחלוקת הכנסות

ההזדמנויות שמייצר המנגנון הן מוגבלות כך שנוצר מצב של חוסר אמון , במצב הנוכחי, למרות זאת

 . הנתפש לעיתים ככלי פוליטי יותר מאשר ככלי מקצועי, במנגון

נו מבקשים יישום המלצות א ,כדי לממש את הפוטנציאל הטמון במנגנון של הוועדות הגיאוגרפיות

כפי שפורטו במסמך זה לשם חתירה להחלטה מקצועית ושקופה בכל אחת מהבקשות שיוגשו על 

 . ידי הרשויות המקומיות הערביות

 

 שיווקי קרקעות בבעלות המדינה .5

הפכו קרקעות מדינה , נוכח צמצום עתודת הקרקע הפרטית המיועדת לבנייה ביישובים הערבים

לצד מענה לצורכי הדיור העכשוויים והעתידיים של , לפיתוח ביישובים הערבייםלמקור משמעותי 

שיווקי המקרקעין בבעלות המדינה ביישובים , ן משוכלל"נדגיש כי בהיעדר שוק נדל. התושבים

אנו , על כן. הערביים הפכו להיות הפתרון הבלעדי למרבית האוכלוסייה הערבית שאין ברשותה קרקע

יתנו מענה למצוקת הדיור , של השיווקים תוך הסרת החסמים בתחום זהסבורים כי הצלחתם 

  . ויאפשרו התפתחות מתוכננת ומבוקרת של היישובים

קיים ניסיון ראשוני לזהות את החסמים המעכבים , בדוח משרד המשפטים שבמרכז המסמך הנוכחי

אנו רואים . אלותוך הצעת מספר המלצות להתרת חסמים , את הצלחת השיווקים בישובים הערבים

אם כי קיים צורך בביצוע עבודה מקיפה על ידי , בחיוב נסיון להסיר חסמים את החסמים בתחום זה

תוך התייעצות ושיתוף הרשויות המקומיות , למיפוי החסמים  בתחום זה, י"משרד הבינוי והשיכון ורמ

ום אסטרטגי למתן לגיבוש המלצות מדויקות שיש בכוחן לקדם את תחום השיווקים כתח, הערביות

  . מענה למצוקת הדיור בחברה הערבית

לרבות נושאים שלא קבלו ביטוי בדוח ושיש להם , בדוח  להלן יוצגו התייחסותנו לנושאים המפורטים

 : השפעה ממשית על הצלחת השיווק

 בנושא השיווקים : 

אלא גם בניה צמודת , הלא רק בבנייה רווי.  יש לעודד שיווקי קרקע במגוון סוגי בניה ובתמהיל צפיפויות

המאפשר  הצרכים וההעדפות של התושבים ותוך שמירה על מגוון, לפי האופי של הישוב, קרקע
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השימוש בכלי של ועדות , כידוע למשרד המשפטים. לתושבים הערביים מגוון בחירה של סוגי דיור

נגישות למגורים מושבים וקיבוצים מנע לאורך השנים מהאזרחים הערביים  500 -הקבלה ביותר מ

בקיומו . משטח המדינה% 80 -אשר נמצא במסגרת מועצות אזוריות שחולשות על כ, במרחב כפרי זה

בעיקר מתבטא )האזרחים הערביים גרים במרחבים שלפי מדיניות התכנון הארצית , של מנגנון זה

כולם ( נוןא שמקדם היום מינהל התכ"ועוד בתהליך עדכון מדרג הצפיפויות של התמ, 35/1/ א"בתמ

הנושא מהווה פגיעה בזכות האזרחים הערביים למגורים לבחור את סוג מקום . מרחבים עירוניים

ועד שנושא זה ייפתר ויתאפשר קיומו של מרחב דמוקרטי פתוח בכל שטחי , לאור זאת. מגוריהם ואופיו

כונות בצורות י תכנון ושיווק של מגוון של ש"אנו מבקשים כי משרד המשפטים יטיל על רמ, המדינה

בתיאום עם הרשויות המקומיות ומבוסס על ההעדפות והצרכים של , ובצפיפויות בינוי שונות

 .  התושבים המקומיים

  (: בדוח 22' עמ)סוגיית בני המקום  -בנושא ההצעות לעידוד שיווקים 

השיווק ולעיתים גורם לדחייה מראש של מיזמי , נושא זה מהווה חסם משמעותי בפני קידום השיווקים

בעיקר , י עדיין מעורר קושי רב"ראוי לציין כי נוהל בני מקום המעודכן של רמ. על ידי ראשי הרשויות

, בין היתר בשל תהליך ביצוע המכרז במסגרתו הערביים במרכז הארץ אם כי לא רק שם םביישובי

ומותיר המגרשים ראשית לשוק החופשי ורק לאחר מכן לבני המקום, דבר שמעלה את ערך הקרקע 

מאפייניה הייחודיים של החברה הערבית בהיבט החברתי . את בני המקום ללא יכולת לרכוש בית

דורשים פיתוח מענה מותאם שיקח בחשבון את מאפיינים אלו לרבות , אורבניופולטי מקומי, תרבותי

  . השונות בין הישובים

שר יכלול מענה דיפרנציאלי תוך א, י לפיתוח נוהל בני מקום חדש"אנו מציעים לקדם דיון במועצת רמ

אופי , להרכב הדמוגרפי של התושבים, התייחסות להיצע השיווק שהיה במשך העשור האחרון

  . ומאפייני הדיור בחברה הערבית, הביקוש ליחידות דיור

  יש לגבש המלצות מדיניות בנושאים -( בדוח 23' עמ)בנושא ההצעות למימוש הבניה

 : הבאים

יש , כאמור ועל מנת להבטיח תכנון ושיווק ישים : ורכי החברה הערביתהתאמת אופי הבניה לצ .1

לגיבוש טיפוסי בנייה , לקדם בחינת הנחיות אדריכלות בשיתוף מומחים בחברה הערבית

ותוך התחשבות במאפייני , אשר יענו על הצרכים של התושבים הערבים, מותאמים ומגוונים

   . ומאפייני המרקם הבנוי, והעדפות הקהילה

יש לקדם את הצעות אלו ולאפשר : התאמת תנאי הזכאות למכרז למאפיינים של החברה הערבית .2

ראוי להדגיש כי ביצוע . לצורך התאמתם לצורכי הדיור של הישוב, לעריכת שינויים בתנאי המכרז

, השינויים יהיה בשותפות עם הרשות המקומית מחלקת ההנדסה כגוף מקצועי בעל ידע מקומי

  . להביא להתאמה מרבית של תנאי המכרז דבר שיש בכוחו

אנו ממלצים לבחון קידום שיטת שיווק חדשה המיועדות לבנייה רוויה לקבוצת רכישה , לצד זאת

וזאת כדי לשמור על אופי יישוב אשר ההתפתחות הטבעית שלו היא , הכוללת בני משפחה אחת

עיור במספר ישובים זאת לנוכח התחזקות תהליכי . במתחמים המזוהים עם משפחה מסוימת

תהליכים . המלווה בעלייה ברמת החיים ודרישה לאיכות חיים גבוהה ולפתרונות דיור מגוונים, הערבים

תפיסתי בעיקר בקרב הזוגות הצעירים הערביים אשר מוכנים לשקול מגורים   אלו מביאים לשינוי

ם ומדרכות ושטחים כבישי, בשכונה חדשה שנבנתה בבניה רוויה עם תשתיות עירוניות מפותחות
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-אם כי כי עדיין קיימת העדפה לבניין המאוכלס על  . ירוקים לצד מוסדות חינוך בריאות רווחה ופנאי

  . ידי בני אותה משפחה

 

 : אנו מציעים לגבש מספר המלצות מרכזיות לקידום הצלחת השיווקים בישובים הערבים

, השיווק המקודמים בחברה הערביתברוב תהליכי  : קידום הקמת מוסדות ציבור במקביל לשיווק .1

אשר לרוב מאופיין בטופוגרפיה , יוצאים למכרז טרם ביצוע עבודות פיתוח וסלילה למתחם

ניכרה , הניסיון מלמד כי בישובים בהם הפיתוח הוקדם לשלב היציאה למכרז, ובתנאים מאתגרים

וכן כדי , צירת אמוןהנראות והשינוי בפועל הם קריטיים לי. היענות גבוהה יותר מצד התושבים

  . לתת מענה למחסור במוסדות ציבור בישובים הערבים

 : בהמשך לכך יש לקדם את המהלכים הבאים

  . בטרם היציאה למכרז, פיתוח לתשתיות" קדם מימון"תקציבי   הקצאת  .1

בשכונות נמצאות בשלבים  922ביצוע בינוי מוסדות הציבור מהתקציב שיועד לכך בהחלטה  .2

  . תוך התייחסות לפרוגרמה ולפריסת המוסדות היישובית, ח התשתיותמתקדמים של פיתו

מרבית התכניות על קרקעות מדינה  : בקרקע פרטית במתחמים מעורבים  סבסוד עלויות פיתוח .2

י כוללות בתוכן היקפים גדולים של "המיועדות לשיווק היום על ידי משרד הבינוי והשיכון ורמ

אמורות להיות מחולקות בין הרשות המקומית לבין משרד כך שעלויות הפיתוח , קרקעות פרטיות

קיים סיכוי נמוך מאוד כי פיתוח השכונות יושלם , בהעדר מקורות מימון לרשות המקומית. השיכון

דבר , חסם זה גורם לתת פיתוח של תשתיות בשכונה. ברמה שרוכשי המגרשים מצפים לה

צון של בעלי הקרקעות הפרטיות לממש והר, שבתורו פוגע במוטיבציה של הזכאים לגשת למכרז

   . את זכויותיהם על הקרקע

 : בהמשך לכך אנו ממליצים

בדומה להצעה המפורטת בדוח לקידום תקצוב ומימון ממשלתי לפיתוח תשתיות וצרכי ציבור  ●

מוצע לבחון הרחבת התקצוב כך שיחול על , בתחומי התכנון המפורט על קרקע פרטית

וזאת לצורך האצת הפיתוח , הכוללים אחוז ניכר של קרקעות פרטיותמתחמי שיווק מעורבים 

  . ומתן תמריץ לבעלי הקרקעות לממש את זכויותהם על הקרקע

הקמת קרן הלוואות פיתוח לרשויות המקומיות הערביות מתקציב המדינה כשההלוואות יהיו  ●

. עזר מתן הלוואות לרשויות יהיה מותנה בחקיקה והפעלת חוקי   %50-מסובסדות ב

ההלוואות יוענקו באופן ישיר לחברות שמנהלות את פיתוח השכונות באישור הרשות 

 . המקומית ויהיה עליהם לפתוח את כל השכונה על כל מרכיבי הפיתוח

 : כבסיס להחלטה על סוג והיקף השיווק -קידום סקר צרכים והעדפות  .3

ס לצרכי והעדפות הציבור הנדרשים הן ביח, פרטני כל ישוב וישוב  בהמשך להצעה כי יש לבחון באופן

מוצע כי יזמי , וכדי להביא לסנכרון בין הגופים השונים, בו והן ביחס לשיעור מחוסרי הדיור בתחומו

כדי שהדברים יהיו ברורים כבר מראשית ההליך , י ומנהל התכנון יתאמו ביניהם עניין זה"רמ, התכנית

שיכון יקח חלק בביצוע הבדיקה הפרטנית אשר אנו ממליצים כי משרד ה(. בדוח 13' עמ)התכנוני 

וכן , תכלול הערכה לצרכים עכשוויים ועתידיים של התושבים לרבות ניתוח כלכלי למאפייני הביקוש 
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לגישתנו קידום סקר . כי אותה בדיקה תעמוד לנגד עיניו בבואו להחליט על קידום שיווק בישוב ערבי

יש בו כדי לסייע , וי אופי הביקושים בישובים הערביםצרכים כלל ארצי המלווה בניתוח כלכלי ומיפ

וכן כדי להגביר את הוודאות בקרב היזמים הפרטיים , לקידום שיווקים מדויקים העונים על הצרכים

כל זאת חייב להתבצע בשיתוף מלא של הרשות המקומית המכירה כאמור  . במיזמי הבנייה הקבלנית

 . את צרכי השטח מקרוב

 

 : חיבורי חשמל .6

הצורך בחיבורי חשמל לבינוי קיים בתוך שטח שאמור להיות מתוכנן לפיתוח בעתיד הוא צורך אקוטי 

יחד עם כל ההבהרות לחוק התכנון והבניה, א  157של השימוש בסעיף  הפתרון המוצע. ומאוד חשוב

 במיוחד לאור העובדה כי התהליכים התכנוניים ואספקת, שהיו בתהליך לא סיפקו מענה" ההקלות"ו

אנו  ,לאור זאת. שאינם תלויים בתושב עצמו, צרכי דיור אינם מתקדמים עקב חסמים מהותיים

לבחון ולהכריז על אפשרות של מתן אפשרות של חיבורי חשמל לבתים קיימים שנמצאים  ממליצים

אפשרות . לפי התכניות הכוללניות שמתקדמות בישובים הערביים( בתוך הקוו הכחול)בייעוד פיתוח 

אנו , בנוסף. וה כלי חשוב לבנית אמון ולהתנעת תהליכי תכנון יישימים בתוך הישובים הערבייםזו מהו

דבר שיבטיח , יעשה בכפוף לדרישת תשלום כל האגרות וההיטליםממליצים כי מתן חיבור החשמל 

הקופה הציבורית של הרשויות " מילוי"לנושא זה יתרון נוסף ב. יםמילוי החובות מצד התושבאת 

יש לזכור כי . דבר שיאפשר להם פעילות תכנונית ופיתוח בתוך השכונות השונות, יותהמקומ

במיוחד בשטחים שאין להם תקציבים , תשלומים אלו יכולים בהחלט לעודד התחלה של תהליכי תכנון

 .  או לצורך פיתוח תשתיות בסיסיות ומרחב ציבורי נאות לתושבים, תכנון מספיקים
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