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My Home Group , ירון ברנע: מאת    

 

 מבוא

שלכל  ,ן"בתחום הנדל שונותבמהלך השבועיים האחרונים פורסמו שלוש תוכניות 

  .אחת תהיה השפעה בתחומה היא

  .במאמר זה אנסה לתמצת את התוכניות ולפשט את תוכנן

  

  מ לדירה ראשונה"פטור ממע

ובעיתונות ומכונה  בתקשורת" רעש"הרבה הכי תוכנית שעשתה כנראה מדובר ב

  ".0%מ "מעתוכנית "

מ "את הצעת החוק להענקת הטבה במעועדת השרים לענייני חקיקה אישרה 

הפטור  ,על פי הצעת החוק. ה במעמד הקניהבשיעור אפס אחוז לרוכשי דירה ראשונ

 1.6רכוש דירה מקבלן בסכום של עד וי, או בשירות לאומי י ששירת בצבאיינתן למ

  . מיליון שקלים

  . אלף שקלים 950תינתן לאלה שלא שירתו בצבא בסכום של עד שההטבה 

זוג נשוי או ידועים : בנוסף לשירות צבאי הם, ם לקבלת ההטבהקריטריונים נוספי

  הורה במשפחה חד הורית שלו ילד אחד לפחות , בציבור להם ילד אחד לפחות

  

  



  

  

, 35רווקים מעל גיל , 35זוג נשוי או ידועים בציבור ללא ילדים מעל גיל , בחזקתו

על שני . תלכל הפחו 75%אדם שזכאי לקצבת נכות כללית או אדם בדרגת נכות של 

בני הזוג יהיה לרכוש את מלוא הזכויות בדירה ולהוכיח כי מעולם לא הייתה 

  .ושמעולם לא ביצעו עסקה לרכישת דירה שבוטלה, בבעלותם דירה
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בשל , לית אם בכללאמינימ :השפעה על מחירי הדירות בגבעת שמואל תחזית 

של מחירי דירות הגבוהים מ ו" יד ראשונה"ה צירוף הסיבות של חוסר בבניה חדש

  .המהווה את החסם העליון להיכללות בתוכנית זו ,₪' מ 1.6

  

  "רפורמת הפרגולות"

על חתם  שר הפנים: הסוף לכאבי הראש בקבלת היתרים לעבודות בנייה פרטיות

על ידי כך שיאפשרו מתן פטור מהיתר , תקנות שיצמצמו את הסחבת הביורוקרטית

 .יה לשורה ארוכה של ביצוע עבודות בנייה בבתים פרטייםבני

כדי לקבל היתר לביצוע העבודות הביתיות היה צורך להגיע באופן פיזי אל , בעבר

חיובית  –להגיש את הבקשה ולאחר מכן להמתין לקבלת תשובה , הרשות המקומית

לשם , "רפורמת הפרגולות"שזכתה לכינוי , במסגרת הרפורמה החדשה. או שלילית

ביצוע עבודת בנייה יידרש המבקש אך ורק למלא טופס דיווח על עבודת בנייה 

  . ולאחר מכן יוכל להתחיל מיד בבנייה, שאותו יתבקש לשלוח אל הרשות המקומית

 :להלן רשימה חלקית של אותם מתקנים הכלולים ברפורמה החדשה

כמו . ר או על רבע משטח הקרקע הפנוי לבנייה"מ 50ששטחה אינו עולה על  ,פרגולה

 .היא תוכל להיות מוקמת על גבי הקרקע או על גבי גג המבנה, כן

המחובר באחת מפאותיו לפחות למבנה ולא יבלוט מקיר  ,הקמת גגון או סוכך

 .המבנה יותר משני מטרים

קע משני צדי הגדר וקיר תמך שגובהו לא מטרים מפני הקר 1.5שאינה עולה על  גדר

שהקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב או לשטח ציבורי , מטר 1יעלה על 

 .פתוח

  

  



  

  

צופר  ,גופי תאורה ,מצלמות  :הצבה או התקנה שלכמו כן יש התייחסות והקלה ל

תוספת  הםעזר שלא כרוכה ב ירכיבוסורגים , מזגנים, מתקן חניה לאופניים ,אזעקה

 .שטח בנייה
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   הרפורמה ברשות המקרקעין

החלטה המרחיבה את הרפורמה ברשות מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה 

, במסגרת ההחלטה .ללא תמורה -במסגרתה נכסים יועברו לציבור , המקרקעין

" חכירה לדורות"ר במגזר העירוני יועברו ממעמד של "מ 540קרקעות בשטח של עד 

  .מבלי שהחוכרים יידרשו לשלם תשלום נוסף לרשות, לבעלות מלאה של הציבור

מדובר במס נוסף על היטל . דמי היתר על תוספת בנייה 31%כיום משלם חוכר 

הבעלות לחוכר היא לחסוך לו מטרת הקניית . השבחה המשולם לרשות המקומית

 .שבנוסף לתשלומים אחרים הופך את הבנייה לעתים ללא כדאית, תשלום זה

מבלי , הבנויה ממילא, מטרת ההצעה לעודד בנייה וניצול מיטבי יותר של קרקע

כיום רק בעלי מגרשים בשטח של עד . להזדקק לניצול רזרבות על שטחים פתוחים

שווי ההטבה יכול להגיע ). המכונה דמי היתר(ר פטורים מתשלום זה "מ 280

למשל במקרים בהם מדובר במגרשים שבהם קיימים היתרי בנייה , למיליוני שקלים

  .לבניינים ולא רק לבנייה צמודת קרקע

 

למעשה מדובר בחיסכון של עד מאות . משמעותית :בגבעת שמואל השפעה תחזית 

ויש (ינהל לשלם מי שרכש קרקעות של משנדרש " דמי היתר"של אותם  ₪אלפי 

 .נוספת על המגרש) או יותר(במטרה לבנות יחידה ) אלרבות כאלה בגבעת שמו

  

  

  

  

ל משום המלצה "אין בפרסום הנ. פני רכישה או מכירהתכנוני ואחר ל, אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי

  .נכס זה או אחרמכור לרכוש או ל

  . עושה את מיטב המאמצים להבטחת דיוק הפרטים My Home Groupקבוצת 

  ח.ל.ט


