
התוכנית הלאומית 
 להוזלת מחירי הדיור

של מרכז השלטון המקומי



רקע

 מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות מהווים
גורם מרכזי ומוביל בפתרון משבר הדיור במדינת ישראל.



 מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות מהווים
גורם מרכזי ומוביל בפתרון משבר הדיור במדינת ישראל.

 כמי שאחראים ושותפים בהליכי התכנון והבנייה, הרגולציה
 ומתן ההיתרים, יפעלו הרשויות המקומיות לקידום תוכנית

שתוזיל בכ-25% את מחירי הדיור עבור זוגות צעירים זכאי דיור 
ומשפרי דיור. 

רקע



התכנית תציע לרשויות ארבעה מסלולים 
שיובילו לתכנון, ייזום ובנייה מואצת של יחידות דיור,  

במחיר מופחת משמעותית ממחירי השוק כיום.

התכנית



התכנית תציע לרשויות ארבעה מסלולים 
שיובילו לתכנון, ייזום ובנייה מואצת של יחידות דיור,  

במחיר מופחת משמעותית ממחירי השוק כיום.
כל רשות תוכל להחליט אם ברצונה 

להצטרף לתכנית ובאיזה אופן:

התכנית



התכנית

דיור 
למשתכן

התכנית תציע לרשויות ארבעה מסלולים 
שיובילו לתכנון, ייזום ובנייה מואצת של יחידות דיור,  

במחיר מופחת משמעותית ממחירי השוק כיום.
כל רשות תוכל להחליט אם ברצונה 

להצטרף לתכנית ובאיזה אופן:



התכנית

דיור 
למשתכן

מחיר
מטרה

התכנית תציע לרשויות ארבעה מסלולים 
שיובילו לתכנון, ייזום ובנייה מואצת של יחידות דיור,  

במחיר מופחת משמעותית ממחירי השוק כיום.
כל רשות תוכל להחליט אם ברצונה 

להצטרף לתכנית ובאיזה אופן:



התכנית

דיור 
למשתכן

מחיר
מטרה

בינוי
 עצמי

התכנית תציע לרשויות ארבעה מסלולים 
שיובילו לתכנון, ייזום ובנייה מואצת של יחידות דיור,  

במחיר מופחת משמעותית ממחירי השוק כיום.
כל רשות תוכל להחליט אם ברצונה 

להצטרף לתכנית ובאיזה אופן:



התכנית

דיור 
למשתכן

מחיר
מטרה

בינוי
 עצמי

התחדשות
עירונית

התכנית תציע לרשויות ארבעה מסלולים 
שיובילו לתכנון, ייזום ובנייה מואצת של יחידות דיור,  

במחיר מופחת משמעותית ממחירי השוק כיום.
כל רשות תוכל להחליט אם ברצונה 

להצטרף לתכנית ובאיזה אופן:



על המסלול
התכנית מקצה 25% מיחידות הדיור בכל פרויקט עבור הזכאים 
לפי קריטריונים מוגדרים מראש, במחיר מוזל. התכנית יושמה 
בעבר והובילה להוזלה דרמטית של 30%-50% ממחירי הדיור

 ויש להחזירה לכל הרשויות )בהתאם לקריטריונים של 
כל רשות ורשות(. 

דיור למשתכן



על המסלול
התכנית מקצה 25% מיחידות הדיור בכל פרויקט עבור הזכאים 
לפי קריטריונים מוגדרים מראש, במחיר מוזל. התכנית יושמה 
בעבר והובילה להוזלה דרמטית של 30%-50% ממחירי הדיור

 ויש להחזירה לכל הרשויות )בהתאם לקריטריונים של 
כל רשות ורשות(. 

אופן הביצוע
 יחידות הדיור המוזלות יהיו בנות שלושה חדרים ובשטח

 של 85 מ"ר לפחות, ויפוזרו בין יחידות הדיור האחרות
באופן שווה, כדי לייצר סביבה הטרוגנית בשכונות המגורים.

דיור למשתכן



מי זכאי?
הקריטריונים לזכאות צריכים לכלול ארבעה מרכיבים מרכזיים:  

דיור למשתכן



מי זכאי?
הקריטריונים לזכאות צריכים לכלול ארבעה מרכיבים מרכזיים:  

 « מיצוי כושר השתכרות, שירות לאומי או צבאי,
   מבחן הכנסה וחלוקה מדורגת על פי מספר ילדים.

דיור למשתכן



מי זכאי?
הקריטריונים לזכאות צריכים לכלול ארבעה מרכיבים מרכזיים:  

 « מיצוי כושר השתכרות, שירות לאומי או צבאי,
   מבחן הכנסה וחלוקה מדורגת על פי מספר ילדים.

 « מרכז השלטון המקומי יפעל כדי לייעד
   20% מיחידות הדיור לתושבי העיר. 

דיור למשתכן



מי זכאי?
הקריטריונים לזכאות צריכים לכלול ארבעה מרכיבים מרכזיים:  

 « מיצוי כושר השתכרות, שירות לאומי או צבאי,
   מבחן הכנסה וחלוקה מדורגת על פי מספר ילדים.

 « מרכז השלטון המקומי יפעל כדי לייעד
   20% מיחידות הדיור לתושבי העיר. 

 הרשויות המקומיות יסייעו בפרסום הפרויקט, הנגשת המידע   
   לתושבים והמצאת המסמכים הנדרשים.

דיור למשתכן



מי זכאי?
הקריטריונים לזכאות צריכים לכלול ארבעה מרכיבים מרכזיים:  

 « מיצוי כושר השתכרות, שירות לאומי או צבאי,
   מבחן הכנסה וחלוקה מדורגת על פי מספר ילדים.

 « מרכז השלטון המקומי יפעל כדי לייעד
   20% מיחידות הדיור לתושבי העיר. 

 הרשויות המקומיות יסייעו בפרסום הפרויקט, הנגשת המידע   
   לתושבים והמצאת המסמכים הנדרשים.

דיור למשתכן

 זוגות צעירים וזכאי דיור
25%



מחיר מטרה

על המסלול
התכנית החלה לפעול במספר ערים ברחבי הארץ ומעניקה הנחה 

של כ-200 אלף שקלים בממוצע ליחידת דיור. על פי התכנית, 
מספר גדול של יחידות דיור בפרויקטים מרכזיים יימכרו במחיר 

קבוע מראש עבור מטר מרובע.

הוזלה במחירי הדיור



מחיר מטרה

על המסלול
התכנית החלה לפעול במספר ערים ברחבי הארץ ומעניקה הנחה 

של כ-200 אלף שקלים בממוצע ליחידת דיור. על פי התכנית, 
מספר גדול של יחידות דיור בפרויקטים מרכזיים יימכרו במחיר 

קבוע מראש עבור מטר מרובע.

אופן הביצוע
בדומה למחיר למשתכן, יחידות הדיור המוזלות יפוזרו בין יחידות 

הדיור השונות בשכונה, בשל אותם טעמים.



מי זכאי?
 המלצתנו כי הקריטריונים לזכאות לרכישת דירה יהיו
דומים לקריטריונים בפרויקט 'דיור למשתכן' ובנוסף:

מחיר מטרה



מי זכאי?
 המלצתנו כי הקריטריונים לזכאות לרכישת דירה יהיו
דומים לקריטריונים בפרויקט 'דיור למשתכן' ובנוסף:

 « 70% מהפרויקט יהיה מיועד למי שאין בבעלותו דירה    
    ראשונה, ו-30% ממנו יהיה מיועד למשפרי דיור

   המתחייבים למכור את דירתם בתוך 12 חודשים.

מחיר מטרה



מי זכאי?
 המלצתנו כי הקריטריונים לזכאות לרכישת דירה יהיו
דומים לקריטריונים בפרויקט 'דיור למשתכן' ובנוסף:

 « 70% מהפרויקט יהיה מיועד למי שאין בבעלותו דירה    
    ראשונה, ו-30% ממנו יהיה מיועד למשפרי דיור

   המתחייבים למכור את דירתם בתוך 12 חודשים.

 « מרכז השלטון המקומי יפעל כדי לייעד
   20% מיחידות הדיור לתושבי העיר. 

מחיר מטרה



מי זכאי?
 המלצתנו כי הקריטריונים לזכאות לרכישת דירה יהיו
דומים לקריטריונים בפרויקט 'דיור למשתכן' ובנוסף:

 « 70% מהפרויקט יהיה מיועד למי שאין בבעלותו דירה    
    ראשונה, ו-30% ממנו יהיה מיועד למשפרי דיור

   המתחייבים למכור את דירתם בתוך 12 חודשים.

 « מרכז השלטון המקומי יפעל כדי לייעד
   20% מיחידות הדיור לתושבי העיר. 

הרשויות המקומיות יסייעו בפרסום 
הפרויקט,  הנגשת המידע לתושבים 

 והמצאת המסמכים הנדרשים.

מחיר מטרה



בינוי עצמי

על המסלול
המדינה תאפשר לרשויות המקומיות בהן נחתמו הסכמי גג או 
לרשויות שיוכלו לעמוד בקריטריונים לבינוי עצמי באמצעות 

חברות כלכליות, לבנות יחידות דיור באופן עצמאי על ידי חברות 
עירוניות או חברות מנהלות בבעלות הרשויות המקומיות. 25% 

מהקרקעות בשכונה חדשה ייועדו לטובת כך, במחיר קרקע אפס. 
בפריפריה ובערי הפיתוח, תפעל קרן סיוע ממשלתית לחברות 
בנייה שייכנסו לתוכנית או חברה ממשלתית ייעודית לבינוי עצמי.



בינוי עצמי

על המסלול
המדינה תאפשר לרשויות המקומיות בהן נחתמו הסכמי גג או 
לרשויות שיוכלו לעמוד בקריטריונים לבינוי עצמי באמצעות 

חברות כלכליות, לבנות יחידות דיור באופן עצמאי על ידי חברות 
עירוניות או חברות מנהלות בבעלות הרשויות המקומיות. 25% 

מהקרקעות בשכונה חדשה ייועדו לטובת כך, במחיר קרקע אפס. 
בפריפריה ובערי הפיתוח, תפעל קרן סיוע ממשלתית לחברות 
בנייה שייכנסו לתוכנית או חברה ממשלתית ייעודית לבינוי עצמי.

אופן הביצוע
החברה העירונית תיזום ותנהל את הפרויקט ובכך תחסוך את 
הרווח היזמי הקיים היום בפרויקטים פרטיים. החברה העירונית 

תבחר באמצעות מכרז את חברת הבנייה שתבצע 
את הבנייה בפועל.



בינוי עצמי

מי זכאי?
הדירות יימכרו על פי קריטריונים ברורים מראש בדומה 
לתוכניות 'דיור למשתכן' או 'מחיר מטרה', כאשר 20% 

מיחידות הדיור יהיו מיועדות לתושבי העיר. 



בינוי עצמי

עלות ממוצעת לבניית דירת 100 מ״ר בישראל באיזורי הביקוש:

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 קרקע: ₪350,000 

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 רווח יזמי: ₪200,000

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪1,506,000



בינוי עצמי

עלות ממוצעת לבניית דירת 100 מ״ר בישראל באיזורי הביקוש:

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 קרקע: ₪350,000 

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 רווח יזמי: ₪200,000

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪1,506,000

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 )קרקע: ₪350,000 - ייחסך(

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 )רווח יזמי: לפחות ₪200,000 - ייחסך(

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪956,000

במסלול בינוי עצמי



בינוי עצמי

עלות ממוצעת לבניית דירת 100 מ״ר בישראל באיזורי הביקוש:

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 קרקע: ₪350,000 

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 רווח יזמי: ₪200,000

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪1,506,000

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 )קרקע: ₪350,000 - ייחסך(

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 )רווח יזמי: לפחות ₪200,000 - ייחסך(

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪956,000

במסלול בינוי עצמי



בינוי עצמי

סה״כ חיסכון 550,000 ₪

עלות ממוצעת לבניית דירת 100 מ״ר בישראל באיזורי הביקוש:

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 קרקע: ₪350,000 

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 רווח יזמי: ₪200,000

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪1,506,000

 בנייה בפועל: ₪600,000 
 )קרקע: ₪350,000 - ייחסך(

 אגרות בנייה והיטלי פיתוח: ₪200,000
 )רווח יזמי: לפחות ₪200,000 - ייחסך(

 הוצאות מימון וריביות: ₪40,000
 הוצאות בלתי צפויות: ₪28,000 

 מס רכישה: ₪26,000
 עמלות בנקים: ₪26,000
 שיווק ופרסום: ₪10,000

 תכנון בדיקות ומדידות: ₪10,000
 פיקוח וניהול הנדסי: ₪8,000
 הוצאות משפטיות: ₪6,000

חיבור חשמל: ₪2,000

מחיר סופי: ₪956,000

במסלול בינוי עצמי



בינוי עצמי

הרשויות המקומיות יציעו יחידות דיור של 
4 חדרים בשטח 100 מ"ר במחיר הנמוך 

ממיליון שקלים באזורי הביקוש. 



התחדשות עירונית

על המסלול
במקביל להשקעת תקציבי עתק בהקמת שכונות חדשות, יפעל 

השלטון המקומי לחידוש שכונות ותיקות וחיזוק מרכזי הערים. 
זאת, בהמשך לדיונים שנערכו במשרד הבינוי והשיכון וההחלטה 
להקים רשות להתחדשות עירונית הכוללת נציגות של השלטון 
המקומי. השקעה בתוכניות תמ"א 38 ופינוי- בינוי תהפוך את 

השכונות הקיימות לאטרקטיביות עבור אוכלוסיות חדשות ובפרט 
זוגות צעירים, במחירים סבירים ובלוחות זמנים קצרים יחסית.

בפריפריה ובערי הפיתוח, יינתן מענק ממשלתי לכל יחידת דיור 
שתיבנה במסגרת תהליך התחדשות עירונית.  



התחדשות עירונית

דרכי פעולה
הסכמי גג להתחדשות עירונית - בדומה להסכמי גג בשכונות 

החדשות, המדינה תממן סכום מוגדר לכל יחידת דיור מחודשת, 
שתבנה במסגרת 'התחדשות עירונית'. התחשיב יכלול שיפוץ 
מבני חינוך, שדרוג תשתיות תחבורה ופיתוח המרחב הציבורי.



התחדשות עירונית

דרכי פעולה
 הסכמי גג להתחדשות עירונית

בדומה להסכמי גג בשכונות החדשות, המדינה תממן סכום 
מוגדר לכל יחידת דיור מחודשת. המימון לתוכנית יתקבל 

מתקציבי המדינה, תקציבי מבני ציבור ותחבורה וכן מתקציבי 
שטחים ציבוריים פתוחים. התחשיב יכלול שיפוץ מבני חינוך, 

שדרוג תשתיות תחבורה ופיתוח המרחב הציבורי.



התחדשות עירונית

דרכי פעולה
 הסכמי גג להתחדשות עירונית

בדומה להסכמי גג בשכונות החדשות, המדינה תממן סכום 
מוגדר לכל יחידת דיור מחודשת. המימון לתוכנית יתקבל 

מתקציבי המדינה, תקציבי מבני ציבור ותחבורה וכן מתקציבי 
שטחים ציבוריים פתוחים. התחשיב יכלול שיפוץ מבני חינוך, 

שדרוג תשתיות תחבורה ופיתוח המרחב הציבורי.
 פישוט הליכים בירוקרטיים

הרשויות יתחייבו לייעל את תהליכי הבירוקרטיה ואישורי הבנייה 
להתחדשות עירונית. תיקבע תכנית מתאר עדכנית על פי רבעים 

או שכונות תוך שנה , בה יוגדרו מראש סל הזכויות ואפשרויות 
הבנייה בכל פרויקט של פינוי- בינוי או תמ"א 38. כל פרויקט, 
לרבות אישורים מיוחדים וחריגות, יידון בסמכותה של הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה.



תודה רבה


