
חוק ההסדרים לשנים  
2021-2022–

סוגיות תכנון ובניה

ה"ב



המקומיותהוועדות
להגדלתהיתרייתנו

כך,המגוריםשיעור
הכוללשהשטח

לבנייההמותר
לאחרלמגורים
עליעלהלא,הגדלתו

מסך30%שלשיעור
המותרהכוללהשטח
,במגרשלבנייה
יביאשהשינויובלבד
ד"יח40שללבנייה
.לפחות

הסבת תעסוקה למגורים

הוועדה  , ואולם
המקומית לא תיתן  

אלא אם מצאה  , היתר
כי מתקיימים כל  
,  התנאים שבחוק

קיימים  כי , וביניהם
צורכי ציבור נאותים 

שיוכלו לשרת את  
.התושבים

מסלול של הסבה  
בהיתר במגרש  

שחלה עליו תכנית 
לתעסוקה ולמגורים

.  2026עד לתום שנת , חקיקה זו הינה הוראת שעה לחמש שנים



להסבתהיתרייתנוהמקומיותהוועדות
לטובתלמגוריםלבנייההתעסוקהשטחי

ולהשכרהסטודנטיםמעונות,מוגןדיור
30%עליעלהשלאבשיעור,ארוךלטווח
,במגרשלבנייההמותרהכוללהשטחמסך

ד"יח40שללבנייהיביאשהשינויובלבד
.ר"מ50שלמקסימליובגודל,לפחות

,היתרתיתןלאהמקומיתהוועדה,ואולם
התנאיםכלמתקיימיםכימצאהאםאלא

ציבורצורכיקיימיםכי,וביניהם,שבחוק
.התושביםאתלשרתשיוכלונאותים

הסבת תעסוקה למגורים

.בנייתםהחלהשטרםבמבניםורקאךמדוברההיתרמסלוליבשני

מסלול של הסבה  
בהיתר במגרש  

שחלה עליו תכנית 
לתעסוקה



, מנגנון של רישוי עצמי בתחום התכנון והבניהייסוד 

(אדריכל)מורשה להיתר באמצעות 

רישוי עצמי

מסלול רישוי עצמי יחול באופן וולונטרי על סמך שיקול דעתה של הרשות  
.באילו אזורים ומתחמים-ואם כן , לאפשרוהמקומית שתחליט האם 

ימסור מידע מקיף בנוגע לפרויקט המבוקש , יזם שמעוניין במסלול רישוי עצמי
.וכתנאי להתקשרות במסלול של רישוי עצמי, בתחילת תהליך הרישוי

המורשיםעבודתעלובקרהפיקוחתכניתלקבועתוכלהמקומיתהרשות
לביןשניתןההיתרביןהתאמהאישלבמקריםהעבודותאתולעצור,להיתר

.ההיתרלמתןהתנאים

י היחידה  "ע, החוק מאפשר להטיל קנס מנהלי על מורשה להיתר שביצע הפרה
וועדות שאינן עצמאיות יכולות  . י ועדה מקומית עצמאית"הארצית לאכיפה וע

.  לאכוף באמצעות המסלול הפלילי



שומה עצמית–רישוי עצמי 
י"עעצמיתשומהלעריכתאפשרותמתן-פיננסיותהשלכות
:להיתרהמורשה

יום45בתוךחיוביםפירוטשלחהלאהמקומיתהרישויורשותבמידה•
אתלתתלהיתרהמורשהרשאי,להיתרהמורשהשלהפניהממועד
עלההשבחהבדברשומהולערוך,החיוביםשולמושלאאףההיתר

.המקומיתהרישוילרשותידווחעליה,מקרקעיןשמאיד"חופי

6בתוך,להיתרהמורשהשומתאתלתקןרשאיתהרישוירשות•
ישלם,לתשלוםחיוביהפרשונוצרבמידה.הדיווחממועדחודשים

,התשלוםלהבטחתמתאימהערבותימציאאו,ההפרשאתהחייב
.יום30בתוך

יתןלא-לשלמוערבותנמסרהלאאולתשלוםההפרששולםלא•
.גמרתעודתלהיתרהמורשה



קידום מהלכים שנועדו להגביר  
את כדאיות היזמים להשקיע 

–התחדשות עירונית בפרויקטי
על חשבון הכנסות הרשויות 

ויכולתן לממן מוסדות  , המקומיות
; ציבור ותשתיות תומכות

במקביל להפעלת עוד , זאת
ליתןמנופי לחץ על הרשויות 

.היתרי בניה לפרויקטים מסוג זה

התחדשות עירונית  



הפחתת שיעור הרוב  
הדרוש מקרב דיירי הבניין

התחדשות עירונית  

היטלשלמחדלברירתקביעת
,ובינויפינויבמתחםהשבחה
.25%שלבשיעור
עד,רשאיתהמקומיתהועדה

*לקבוע,01.05.2022לתאריך
,(דונם30מינימום)בתחומהאזורים

ההשבחההיטלשיעוריעמודבהם
המחדלמברירתשוניםשיעוריםעל

.(0%או50%)

הפחתת שיעור 
היטל ההשבחה

.לשני שלישים80%-מ

.  שנים5-תוקף החלטות הוועדה המקומית הינו ל*



מכספי הקרן  ח"מלש70
ייועדו לתמיכה במיזמי פינוי  

.בינוי בגליל ובנגב

יתרת הכספים בקרן תיועד 
לתקצוב הסכמי מסגרת בין 
המדינה לרשויות המקומיות  
למימוש תכניות התחדשות  

.עירונית למגורים

התחדשות עירונית

שיקולי שר הפנים לעניין הסמכת 
ועדה מקומית כוועדה עצמאית או 

שלילת  או , מיוחדתועדה עצמאית 
יעיל  הסמכה יושפעו גם מטיפול 

בבקשות להיתרי בניה מתוקף 
.עירוניתתכניות להתחדשות 

קרן להתחדשות 
עירונית 

עמידה ביעדי 
התחדשות עירונית 



עבודות פיתוח בתכניות למגורים

התשתיותפיתוחאתלבצעוהשיכוןהבינויולמשרדי"לרמסמכותמתן•
.המקומיתהרשותחלף,ישראלבמקרקעי

הפיתוחרמת"לבהתאם,המפתחיםהגורמיםי"עהפיתוחרמתביצוע-
."באזורהמקובלת

קיזוזיםביצועתוך,המפתחיםהגורמיםי"עהפיתוחהוצאותגביית-
.המקומיותהרשויותמול

קיוםללאאף,היתרלתתהרישוילרשותלאשריוכלתכנוןמוסד•
התשתיתישהשירותשוכנעאם–מפורטתבתכניתשנקבעותנאים

.סבירבאופןיינתן



שלחובותוהסדרתבטיפולהיתרבין,י"רמשלהגביהמאמציהגברת•
עד,לפחותבשנהח"מלש100שלבהיקף,י"רמכלפימקומיותרשויות

.הגביהלתום

ביןלבבשים,ההשבחההיטלימנגנוןלבחינתציבוריתועדההקמת•
:הבאותלסוגיות,היתר

התשומות,השומהבעניינימחלוקות,שומהלעריכתזמןמשך-
בפיתוחהעסקיתהוודאותעלהמנגנוןוהשפעתבכךהכרוכות

.ותעסוקהדיורמתחמי

קידוםעלוהשפעתה,השונותהרשויותביןהשבחההיטליחלוקת-
.ברשויותהפיתוח

.הוועדהחבריביןהמקומיהשלטוןנציגי

החלטות נוספות בתחום המקרקעין



מוקםלהיותשצפויביותרהגדולהתשתיתפרויקטהינוהמטרופרויקט
רשויות24בתחומישתעבורתחתיתרכבתתוואיהקמתוכולל,בישראל

.וסביבותיודןגושבמטרופולין

משקיתמבחינההןהיקףרחבותהשלכותלהיותעתידותלפרויקט
הרשויותעלוהן('וכולמגוריםבניהפיזור,עבודהפריון,תחבורה)

.הפרויקטיוקםבהןהמקומיות

מיליארד150-כ–המוערךהתקציביהיקפו₪:

מטרו

הכנסות,מטרוהשבחתמס
השתתפות,מקרקעיןמפיתוח

שוויעלייתמיסוי,ק"רשומ
.מהפרויקטהמושפעיםנכסים

50%

קופת המדינה

50%



24הפרויקטבמימוןישתתפו,המטרולעבורמתוכנןבהןרשויות,
,הפניםשרעםבהתייעצות,האוצרשרידיעלבצושייקבעובסכומים

.2021בדצמבר31-הלתאריךעד

ולאיתנותההמקומיתלרשותהפרויקטמתרומתייגזרואלוסכומים
.הכלכלית

למעט,השבחהבהםשחלהבמקרקעיןההשבחההיטל,כךעלנוסף
לשיעור50%שלמקסימלימשיעורלעלותצפוי,בינויפינויבמתחמי

המקומיותהרשויותביןתתחלקההשבחה,השינוילאחר;75%של
.(35%)המדינהואוצר(40%)

החלשיופקדותכניותעליחול75%שלבשיעורהשבחההיטל
.(האוצרשביקשכפי,2021אוגוסטמחודשולא)2023ינוארמחודש

תכנוניתייקבע,הגבוהההיטלשיעורישולםבתוכוההשפעהרדיוס
שביקשהכפי,האוצרשרי"עייקבעולא)70א"תמבמסגרת

.(הממשלה

מטרו



מעונות יום

לפעולרשאיםיהיופעוטות6עדבהםיוםמעונות
צורךללא,בלבדלמגוריםשיועדמבנהמתוך

.חורגשימושהיתראואישורבקבלת

לפעולרשאיםיהיופעוטות36עדבהםמעונות
,התנגדותולהליךהרישוירשותלהודעתבכפוף
לאשרשלארשאיתתהיההמקומיתהרישויורשות

שעולההתנגדויותהוגשואםרק,הבקשהאת
מרחביתלפגיעהיביאההיתרמתןכימהן

.משמעותית

.השבחהבהיטלתחויבלאהמעוןהפעלת



תשתיות תקשורת
פטוריםיינתנו,מתקדמותסלולרתשתיותבפרישתהקייםהקושילאור

,ל"לוותהמקומיתמהוועדהסמכויותויועברו,רישוימהליכיביותרנרחבים

:ברשותתקשורתמתקניריבויייצרלשעלולבאופן

פטור מהיתר בנייה לאתרים 
(מטר6עד )זעירים 

שנים לפטור 3-הוראת שעה ל
מהיתר על החלפת תרנים 

הוועדה לתשתיות לאומיות  
תהיה רשאית לשמש בוועדת  

וכוועדת רישוי  , תכנון מקבילה
.   עבור מתקני שידור, מקבילה



הרשויותבתחומיהסולאריהייצורהגדלתשתכליתםמהלכיםקידום
סמכויותיהןעקיפתותוך,ברשויותפיננסיתפגיעהתוךלעתים–המקומיות
:התכנוניות

פוטומתקניםהקמתבגיןהשבחהמהיטלפטוריוחל2025שנתלתוםעד
תמךקירותאואקוסטימיגוןעלובהתקנה,בחניונים,במחלפיםוולטאיים
.דרךשייעודם

15שלבהספקוולטאיפוטומתקןהקמתחיוביוחל,2023משנתהחל
עלעולהשלוהבניהששטחילדיםגןאוספרביתכלעל,לפחותקילוואט

חצרותכשטחילשימושמיועד/משמשאינווהשטחככלוזאת–ר"מ1,000
.החינוךמשרדשלהפרוגרמהפיעל

הכנהיכלול,ר"מ250עלעולהשלוהגגששטח,שיוקםחדשמבנהכל
.וולטאיפוטומתקןלהתקנת

אנרגיה



מיתוגמתקני,אגירהמתקנילהקמתתכנוןלקדםל"הוותהסמכת
.המקומיתהוועדהחלף–לחשמלהשנאהומתקנילחשמל

פוטומתקןהקמתבעתבניהמהיתרפטורמתןהקובעותתקנותיותקנו
.ב"וכיוגדרותעל,בחניוניםוולטאי

חניותהכוללחדשבבנייןלהקיםחובהיחילואשרתקנותיותקנו
טעינהעמדותלהתקנתהנדרשתחשמלתשתית,הבנייןדיירילשימוש

.חשמלילרכב

הפניםשרתי"עעירונייםתאגידים/מקומיותלרשויותכלליהיתרמתן
אווולטאייםפוטומתקניםהקמתלצורךאשראילקבלת,האוצרושר

.נכסיהםעלאגירהמתקני

אנרגיה



שאינומקוםאוקייםציבורמבנהשלההנגשהאתהשלימהשלארשות
עלתעלהשלאלתקופההמועדאתלדחותתוכל,2022מרץסוףעדבניין

.זהממועדהחלשנים4

:להציגתידרשהמקומיתהרשות

31.3.2022ליוםעד,בהנגשההחייביםהמקומותשלמלאהרשימה.

25%יונגשושנהשבכלכך,הנגישותחובותלהשלמתתכנית
שאינומקום:כגוןלמקומותקדימותמתןתוך,הונגשושטרםמהמקומות

.ועודקהילתימרכז,רווחהלשירותימסגרת,וספורטתרבותאולם,בניין

התאמותלביצועתקציבהקצתההרשותלפיה,הרשותראשהצהרת
.בחובותיהעמידהשיאפשרבאופןהנדרשותהנגישות

החולפתלשנהביחס31.03עדתבוצעביעדהעמידהבחינת*.
.להארכה בשנה נוספתכתנאי *

פריסת המועדים להמשך עבודות ההנגשה



מקוםשלבעליםעםתתקשרמקומיתרשות•
,מקוםמפעילאובמקוםמחזיק,ציבורי
בוצעואםרק,ציבורישירותמתןלצורך
בהתאםנגישותהתאמותמקוםבאותו

;בחוקהנגישותלהוראות

להצעתבמקביל–האכיפהמערךשינוי•
מקודמת,המועדיםהארכתבענייןהחוק

מעברלהסדרתהמיועדתחוקהצעת
הכוללת,מנהליתלאכיפהפליליתמאכיפה
עברזהסעיף,הפרהבשלכספייםעיצומים
.11.10.2021ביוםבכנסתראשונהבקריאה

פריסת המועדים להמשך עבודות ההנגשה



תודה רבה


