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קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל
מזכירות הממשלה
החלטה מספר דר 56/של ועדת שרים לענייני תכנון ,בנייה מקרקעין ודיור )"קבינט הדיור"( מיום  07.03.2016אשר צורפה
לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  24.03.2016ומספרה הוא )1317דר.(56/
הממשלה ה   34בנימין נתניהו
נושא ההחלטה
קידום הקמתם של מעונות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מס'  796מיום  ,20.10.2013מס'  2196מיום  13.11.2014ומס'  3756מיום  9באוקטובר 2011
שעניינה אימוץ המלצות דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי – חברתי )דו"ח ועדת טרכטנברג( אשר כלל ,בין היתר ,קידום בניית
מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ולצורך השגת שתי מטרות עיקריות :חיזוק המוסדות האקדמיים והסטודנטים
הלומדים בהם ופיתוח שוק הדיור בשכירות מוסדית בישראל ,לקדם תכניות לבניית מעונות סטודנטים בשותפות בין המועצה
להשכלה גבוהה )מל"ג( והוועדה לתכנון ותקצוב שלה )ות"ת( לבין חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור
ולהשכרה בע"מ )להלן  דירה להשכיר או החברה( ולצורך כך:
 .1לתקן את החלטת הממשלה מס'  770מיום  9.10.2013באופן שלמטרות החברה תיווסף מטרה בדבר קידום הקמת
מעונות סטודנטים.
 .2לצורך יישום המטרה האמורה בסעיף  1להחלטה ,תפעל דירה להשכיר בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם ות"ת ומל"ג.
 .3להטיל על דירה להשכיר לפעול ככל הנדרש ,ובין היתר לפרסם על דעת מל"ג/ות"ת ומשרד האוצר ,קול קורא למוסדות
להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ולרשויות מקומיות למתן סיוע כספי לבניית מעונות וכן בסיוע בליווי וקידום
סטטוטורי של תכניות בינוי של מעונות סטודנטים בהקשרים של תכנון ,קרקע והסרת חסמים ליישום האמור בסעיף 1
להחלטה.
 .4להטיל על דירה להשכיר בשותפות עם מל"ג/ות"ת ובתיאום עם ראש מטה הדיור במשרד האוצר והממונה על התקציבים
במשרד האוצר ,להכין תכנית עבודה רבשנתית להוספת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וברשויות המקומיות
תוך ראייה רב מערכתית הן של צרכי המוסדות האקדמיים ,צרכי הסטודנטים והסגל והן של צרכי הרשויות המקומיות
הרלוונטיות תוך קידום יעד תכנוני של  20,000מיטות תוספתיות עד לשנת .2020
 .5אין באמור בהחלטה זו מלגרוע מסמכות מל"ג/ות"ת.
 .6מטה הדיור יגיש לקבינט הדיור הצעת החלטה בדבר חלוקת המתחמים להקמת מעונות לסטודנטים תוך מתן העדפה
לירושלים ולפריפריה הגיאוגרפית והסוציואקונומית ,ככל שניתן.
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

