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  משבר הדיור

   בהקלה במסגרת פרויקט מחיר למשתכן  יחידות דיורדחתה ערר כנגד אישור תוספת  עררועדת 
  

. במסגרת מחיר למשתכןכנית ובמסגרת ת הווקיש רשות מקרקעי ישראלנו של ערר זה במקרקעין שעניי

תווספו שי דיוריחידות , ונקבע כי יחידות דיורלה לתוספת להק הזוכים להגיש בקשהיזמים ההמכרז נדרשו 

  כללי מחיר למשתכן.לפי ישווקו בשוק החופשי ולא  בהקלה

. התנגדויות לבקשה נדחו והוגש יחידות דיור 22של הן תוספת היזם שזכה במכרז ביקש הקלות שונות וב

  ערר לוועדת הערר.

בשנים האחרונות מקודמת מדיניות שנועדה " :תוך שהיא קובעת בין השאר ועדת הערר דחתה את הערר

לסייע בהתמודדות עם משבר הדיור במדינת ישראל, ובמסגרתה נוספו מספר תיקוני חקיקה שמטרתם 

לאפשר תוספת של שטחי בנייה ויחדות דיור במסגרת של הקלות. ככלל, תיקוני חקיקה אלה נועדו 

 וללא צורך בהכנה ובאישור של תכנית,לאפשר הגדלת היצע יחידות הדיור באון מהיר, בדרך של הקלה, 

  ."וזאת תוך עידוד תוספת יחידות דיור קטנות ובכפוף לקיומו של מענה ציבורי מספק לתוספת המבוקשת

 22בהתאם לכך, אנו מקבלים את טענות המשיבות לפיהן קיימת הצדקה תכנונית לתוספת של " ,כןכמו 

התאם למגמה יחידות דיור במקרקעין, בדרך של הקלה, כחלק מההתמודדות עם משבר הדיור, וזאת ב

נית העדכנית, המעודדת הגדלת הצפיפות תוך ניצול יעיל יותר של המקרקעין, ותוך יצירת תמהיל התכנו

מגוון של יחידות דיור המאפשר מתן מענה למגוון סוגי אוכלוסייה, לרבות זוגות צעירים והאוכלוסייה 

ר מרבית הדירות בו ישווקו המבוגרת. עוד נציין כי כפי שנמסר על ידי המשיבות, מדובר בפרויקט אש

כישת דירה על ידי מגוון סוגי אוכלוסייה, ועל כן יש תכן, תוך מתן אפשרות לרבמסגרת תכנית מחיר למש

   .בו חשיבות תכנונית וציבורית רבה

לאור האמור, אנו סבורים כי קיימת הצדקה תכנונית לאישור ההקלה לתוספת יחידות הדיור, אשר "

המקרקעין, תוך הוספת יחידות דיור קטנות ויצירת תמהיל מגוון הנותן מענה תתרום לניצול יעיל של 

   ה".למגוון קבוצות אוכלוסיי
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