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 נבקש את התייחסותך לסעיפים הבאים:  

להקצות שיעור השווה לפחות .א. להחלטה קובע כי על משרד הבינוי והשיכון 7סעיף  .1

באוכלוסייה מסך התקציבים המוקצים בבסיס לשיעור אוכלוסיית יישובי התוכנית 

התקציב או במהלך השנה לטובת הקמת מוסדות ציבור בשכונות חדשות ובשכונות 

 56-מוסדות ציבור הושלמו ו 9, 2019. לפי מצגת וועדת ההיגוי שהתכנסה ביוני ותיקות

 מתוכננים או נמצאים בשלבי ביצוע. 

הסעיף אינו מציין לגבי אילו שנות תקציב מדובר, האם ההוראה חלה על כלל שנות  .1

 ? 2016-2020ההחלטה 

האם הוקצה שיעור שווה לפחות לשיעור אוכלוסיית יישובי התוכנית באוכלוסייה  .2

 הן אבני הדרךלטובת הקמת מוסדות ציבור? אם לא, מה היא הסיבה לכך? ומה 

 בשנה הנוכחית?התקדמות בנושא ל

 מצ"ב טבלה לנוחיותך: .3
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 18.3.2012מיום  4432להאריך את החלטות הממשלה מס' .ג להחלטה קובע כי יש 7סעיף  .2

לעניין סבסוד פיתוח תשתיות בבנייה רוויה בקרקעות מדינה  21.3.2010מיום  1539ומס. 

  .בהתאם לכללים אשר נקבעו בנושא ע"י משרד הבינוי והשיכון

מוצה לאורך השנים?  כלי זה בא לידי שימוש לאורך מספר שנים, האם התקציב  .א

  האם הכלי משיג את יעדיו? 

 באם לא מדוע?  .ב

 

מנהל התכנון ישלים תכנון מתארי עדכני בכלל יישובי .ה. להחלטה קובע כי 7סעיף  .3

קציב בנושא זה לא יעלה על תושבים במהלך החומש. סך הת 5,000התוכנית העולים על 

  מלש"ח. 80



  20, כי הושלמו 26.06.19ידוע לנו, על פי מידע מפגישת ועדת ההיגוי בתאריך   .א

האם מאז הושלמו תכנית נוספות ומה המשך התהליך?  . 43תוכניות מתאר מתוך 

 ?ה הנוכחיתמהו הסטטוס הנוכחי? ומה צפי ההתקדמות בנושא בשנ

יישום סעיף מעכבים ו העומדים בפני התכנית שנותרוחסמים אתגרים והמה הם ה  .ב

 זה?

 

יוקצו עבור מוסדות ציבור ביישובי התוכנית תקציבים בהיקף .ז. להחלטה קובע כי 7סעיף  .4

מלש"ח בשנת  200מלש"ח במהלך החומש אשר ייפרסו באופן הבא:  750 -שלא יפחת מ

 . 2020מלש"ח בשנת  100-ו 2019-2017מלש"ח בכל אחת מהשנים  150, 2016

מלש"ח בפריסה הדומה לנדרש  710) ניכר כי הוקצו 46(ע"מ  2019בסיכום שנת עבודה   .א

 40בסעיף לטובת מבני ציבור, האם מדובר על אותו תקציב ומדוע הוא נמוך בכ

 מלש"ח? 

 

הימים יישובי התכנית שלא  120שבהתאם להמלצות צוות  להחלטה קובע .2 .ח.7סעיף  .5

 יכללו בתכנית ההסכמים האסטרטגים יתוקצבו בהשקעות ממוקדות לשיפור מצב הדיור. 

הסכמים  לרשויות חתמו ע 43 כי 2019. ידוע לנו על פי סיכום וועדת ההיגוי מיוני א
ש שטח, וכן תוקצבו חלקית באשר למענק ראשמטרתם יישום התקצוב ממוקדים 

הם החסמים העומדים בפני  מהתכנון בקרקע מדינה פרטית וחברות מנהלות. 
  ?האסטרטגים ההסכמים לתכנית בכניסההרשויות 

 בהשקעות תוקצבובתכנית ההסכמים האסטרטגים  כללונ שלא רשויותה האם  .ב
 ? הדיור מצב לשיפור ממוקדות

 באם לא, מהם החסמים ליישום סעיף זה?  .ג

 

להחלטה קובע כי יש ליישם המלצות מבניות רוחביות: פיצול ועדות מרחביות  1.י. 7סעיף  .6
 מלש"ח.  100וחיזוק ועדות מקומיות ומרחביות בעלות של 

, כי יישום הסעיף נתקל בקשיים, 26.06.19ידוע לנו, על פי פגישת וועדת ההיגוי ב  .א

 מה הם הקשיים ומה הם המהלכים הנדרשים לעקיפת החסמים? 

  עלותם?  יתהיההם המהלכים שנעשו בפועל ומה  מה  .ב

 מה הם המהלכים הנעשים כעת ליישום תקציב זה והשגת מטרת הסעיף?   .ג

  

ייקבע במסגרת יעדי הממשלה בתחום השיווק יעד לפיו .יא. להחלטה קובע כי 7סעיף  .7

-8ביישובי המיעוטים יהיו בצפיפות של  2017-2016מיחידות הדיור שישווקו בשנים  50%

מהיחידות  60%יח"ד לדונם, וכן במסגרת יעדי הממשלה בתחום התכנון ייקבע יעד לפיו  6

   יח"ד לדונם. 8יהיו בצפיפות ממוצעת של  2017-2016שיתוכננו ביישובי המיעוטים בשנים 

 ?  2016-2017מה הם הצעדים שנעשו להשגת יעדים אלו והאם הם הושגו בשנים   .א

 

  באם לא, מה הם החסמים המונעים יישום סעיף זה בהחלטה?   .ב

  

  

 


