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סך ההוצאה שאושרה בתקציב  , 2021-2022בנובמבר אושר תקציב דו שנתי לשנים 4-ב
.בהתאמה₪ מיליארדי 452.5-וכ432.3-הינה בהיקף של כ

עומדהיהההוצאהמגבלתלחישובהתקציב,2020לשנתהתקציבמאושרשהיהככל.(₪מיליארד410.8כ"סה)2020בספטמברשאושרההתוספתלאחרההמשכיהתקציב:2020בשנת
תקציבחלקו)הקורונהנגיףעםלהתמודדותנוסףתקציבאושר:2021בשנת(.₪מיליארד84.4בסך)הקורונהנגיףעםלהתמודדותייעודייםתקציביםאושרו,בנוסף.₪מיליארד412.3על

.הכנסתשלוהמידעהמחקרמרכז:הנתוניםמקור.(₪מיליארד432.3ובלעדיה₪מיליארד500.5)זותוספתגםהכוללתהתקציבהצעתמוצגתובתרשים(2020בשנתנוצלשלאקורונה
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397,431
376,721
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20222021202020192018

495,200
מקומי כולל קורונה

500,513

בתוספת עודפים  
משנה קודמת

מקורי

תקציב המדינה



תכניות
המראה

מענק
לתיקון
עיוותים

הקרן  
לצמצום  

פערים

₪מיליארד3.3
בכל אחת מהשנים  

ח"מלש150
אחתבכל

מהשנים

ח  "מלש100
2021בשנת

ח"מלש75
2022בשנת

מענק איזון

תקציב משרד הפנים

מענק
לתיקון
עיוותים

ח  "מלש522
2021בשנת

ח"מלש529
2022בשנת



רשויות  
מקומיות  

ש"ביו

תקציבי 
חירום  
חירום

סובב  
ג"נתב

תקציב משרד הפנים

ח  "מלש134
בכל אחת  

מהשנים

תכניות
הבראה

ח"מלש100
אחתבכל

מהשנים

ח"מלש15
בבסיס  

התקציב בכל 
.אחת מהשנים

ח  "מלש80
2021-ב

ח  "מלש100
.2022-ב



גמישות  
ניהולית

איזורייםאשכולות 

חדשנות ודיגיטציה

מקומיספר לשלטון בית 

חופי רחצה

ליישובים גדולים מענק 

ועודבמועצות אזוריות 

2021בשנתח"מלש80

2022-בח"מלש100



מענקי פיתוח

ח בכל "מלש290
.אחת מהשנים

מבני ציבורהנגשת

ח "מלש50-כ
.  לרשויות הערביות

לבניית  תמרוץ
יחידות דיור

ח בכל "מלש160
.אחת מהשנים

תקציב משרד הפנים
פיתוח



ח"במלשנתונים *

תקציב משרד הרווחה

2018

2019

2020

2022

2021

9,713

7,773

8,810

9,038

7,383

670

784

מקורי נטותוספת קורונה



ח  "מלש200
פנים עירוניים פיתוח כבישים 

רשויות יהודיות

₪מיליארד 1
פיתוח כבישים פנים  

עירוניים רשויות  
ערביות

ח  "מלש100
יישובים חוציפרויקטים 

ערביותרשויות 

ח"מלש200
בטיחות

תקציב משרד התחבורה
2021-2022לשנים 



ח"מיליארד ש3.5
צ"תחמסופי 

ח"מיליארד ש2
אופניים

ח"מיליארד ש2
אופניים

ח"מיליארד ש6
צירי העדפה

תקציב משרד התחבורה
2021-2027לשנים 



מיתרת  ח "מלש600, 2022יועברו בשנת 
המזומן שבחשבון היטל ההטמנה בקרן  

לשמירת הניקיון לשימוש משרדי  
.  הממשלה

ס"להגנתקציב המשרד 

כנגד העברת הסכום תתוקצב הקרן  
לשמירת הניקיון בהרשאה להתחייב  

באותו הסכום



בינוי כיתות לימוד

תכנית החומש  
הקיימת

(2017-2021)  ,
-כוללת כ

כיתות17,000

תגובש תכנית  
חומש לשנים  

2022-2026
-אשר תקצה כ

18,000
כיתות לחומש  

.הבא

1,000
כיתות מותנות  
בכך שלפחות  

מכלל  25%

הכיתות ייבנו 
במגזר הערבי



5,400

5,500

5,700

5,800

6,000

2022'אפ

2023'אפ

2024'אפ

2025'דצ

2025'אפ

שכר מינימום

שכר המינימום יעלה  

פעימות 5-ב, בהדרגה

₪  5,300מסכום של  

₪ 6,000לסכום של 
2026ועד לשנת 2022החל מאפריל 



הסכם  -עובדים סוציאליים
שכר

בהוצאות השכר 12%

לעובדים הסוציאליים

בתעריפיצפויותהתייקרויות
מוסדות רווחה במיקור חוץ בהם  

בגין רכיב  )סים"עומועסקים 
(.השכר



צווי הרחבה לעובדי השמירה והניקיון

לשירותי ניקיון ועוד סכום  ₪ הרשויות המקומיות מוציאות בשנה כמיליארד 
.אבטחה וסדר ציבורי, דומה לשירותי שמירה

חתימה של שרת הכלכלה על הסכם הרחבה עשויה להביא להגדלת ההוצאה  
.  ח בשנה ברשויות המקומיות"לשירותים אלה בהיקף של מאות מלש



חוק 
ההסדרים 

מציג 

אוסף של 
רפורמות

המורכבות ממכלול רב של נושאים  
הצעת  .  לצד תיקוני חקיקה רבים
י משרד  "חוק ההסדרים מקודמת ע

, הן בממשלה והן בכנסת, האוצר
עד הפיכתה לחוק

מהרפורמות  

על  משליכות

השלטון מקומי

60%



עיקרי חוק ההסדרים

הנגשה

חינוך
רישוי 
עסקים

תכנון 
ובנייה

תחבורה



התעריף הארצי ייקבע על ידי שרת הפנים ושרת התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה*

כחול לבן-תחבורה

מחיריבוטל1.1.2022-מהחל
6.3₪כיום)כיוםהקייםהמקסימום

.(לשעה

ייקבע,עירוניתבדרךבתשלוםהחנייהתעריף
כןאםאלא,*אחידארציחנייההסדרפ"ע

הסדרדרךאותהמצויהשבההרשותקבעה
.אחרחנייה



כחול לבן-תחבורה

חנייהלהסדרתעריףלקביעתעד
,6.3₪עליעמודהתעריף,ארצי

העזרחקיקותאתיישנהשלאבאופן
.הקיימות

מוצמדהחנייהתעריףשבהןברשויות
יוצמדהתעריף,המירבילתעריף
החנייהבהסדרשייקבעלתעריף

.הארצי



כחול לבן-תחבורה

מעלהמונותברשויותהמקומיתהרשותלתושביוהנחותפטורים
:בתשלוםחניההוסדרהובהןתושבים40,000

חנייהתאפשרלאתושבים40,000מעלמקומיתרשות,2025-מהחל
לאזורמחוץ,לבןבכחולהמסומנותבדרכיםלתושביהבחינם

תהיה,מגוריהםבאזורתושביהלפטורשתבקשרשות.מגוריהם
שרתשתקבעתקנותעלבהתבסס,לאזוריםהעיראתלחלקמחויבת

.בהמשךהתחבורה



כחול לבן-תחבורה

להנותיוכלוהרשותתושבי,2025משנתהחל
החניהמתעריף30%שלמקסימליתמהנחה

אזור)מתשלוםלפטורזכאיםאינםבובאזור
.(מגוריהם

בתשלוםחניהתעריףצ"ראשלעיריתקבעה:לדוגמא
העירתושבייידרשו,לשעה10₪שלהיםבחוף

7לפחותלשלם(לחוףבסמוךמתגורריםשאינם)
.לשעהשקלים



משרד התחבורה יסייע  
בכלים טכנולוגיים 

ובתשתיות  
לאכוף  הנדרשות כדי 

באמצעים  צ"בנת
אלקטרוניים

צים"נת-תחבורה



15% 35%
עד

50%

לשיפור הבטיחות 
,  נתיבי אופניים, צ"בתח

ובטיחות ותנועה של 
הולכי רגל ברשות

,  צ"תחלתפעול ותחזוקת 
שבילי אופניים והוצאות  

להפחתת שימוש ברכב פרטי  
ועידוד תחבורה שיתופית  

לשיקול דעת  
הרשות  

:צים"נת-תחבורה
חלוקת הכנסות



יוכל  , במידה והרשות תסרב
המשרד להפעיל את היחידה  

תחת משרד התחבורה , המיוחדת
, צים"בנתשתאכוף את העבירות 

בתחום אותה הרשות

שנה ממועד כניסת החוק לתוקף 
יורשה משרד התחבורה לפנות  

צים"בנתלרשויות שלא אכפו בתחומן 
חודשים ולבקש לאכוף במקומן18תוך 

צים"נת-תחבורה



פריסת המועדים להמשך  
עבודות ההנגשה

אתהשלימהשלארשות
קייםציבורמבנהשלההנגשה

סוףעדבנייןשאינומקוםאו
אתלדחותתוכל,2022מרץ

תעלהשלאלתקופההמועד
.זהממועדהחלשנים4על

.כתנאי להארכה בשנה נוספת*



פריסת המועדים להמשך  
עבודות ההנגשה

עד  , המקומות החייבים בהנגשהרשימה מלאה של 
.31.3.2022ליום 

שנהשבכלכך,הנגישותחובותלהשלמתתכנית
מתןתוך,הונגשושטרםמהמקומות25%יונגשו
אולם,בנייןשאינומקום:כגוןלמקומותקדימות
.ועוד,רווחהלשירותימסגרת,וספורטתרבות

הקצתההרשותלפיה,הרשותראשהצהרת
הנדרשותהנגישותהתאמותלביצועתקציב
.בחובותיהעמידהשיאפשרבאופן
ביחס31.03עדתבוצעביעדהעמידהבחינת
.*החולפתלשנה

הרשות המקומית תידרש להציג  



פריסת המועדים להמשך  
עבודות ההנגשה

מחזיק במקום  , מקומית תתקשר עם בעלים של מקום ציבורירשות 
רק אם בוצעו באותו  , לצורך מתן שירות ציבורי, או מפעיל מקום

;  הנגישות בחוקבהתאם להוראות נגישותמקום התאמות 

במקביל להצעת החוק בעניין הארכת –האכיפהשינוי מערך 
מקודמת הצעת חוק המיועדת להסדרת מעבר מאכיפה  , המועדים

,  הכוללת עיצומים כספיים בשל הפרה, פלילית לאכיפה מנהלית
.11.10.2021סעיף זה עבר בקריאה ראשונה בכנסת ביום 



התשלום ייגבה רק עבור נסיעה לכיוון  
התשלום בטבעות האמצעית  . המרכז

ובחיצונית על  ₪ 10והפנימית יעמוד על 
5₪ .

שייגבה  )מידע בנוגע לחיוב במס גודש 
יועבר למערכות ( באמצעות מצלמות

.הגבייה של רשות המיסים

רשות המיסים תגבה את המס באמצעות  
מערכת המופעלת באופן אלקטרוני או 

.באופן אחר

ייגבה עבור התשלום 
נסיעה לשני הכיוונים  

בטבעות  ₪ 5שתעלה 
-האמצעית והפנימית ו

.  בטבעת החיצונית₪ 2.5

נסיעה אחר הצהרייםנסיעה בשעות הבוקר

אגרת גודש



תשלום 
בבוקר

10
10ח"ש

ח"ש

5
ח"ש

למרכזלקרבהבהתאםמדורגתשלוםייגבה2025ממרץהחל
.עסקיםימיבמהלךברכבויציאהכניסהבעד,דןבגושהעסקים

אגרת גודש

תשלום 
צ"אחה

ח"ש5
ח"ש5

ח"ש2.5



רישוי עסקים

שתגבש הצעות , רישוי עסקיםלאסדרתתוקם ועדה עליונה 
אשר יובאו לפני השר הממונה , לפרסום מפרטים אחידים

.על רשות האסדרה

הוועדה תכלול נציג הרשויות המקומיות שימנה העומד 
בראש הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של 

.רשויות מקומיות

הוועדה תקבע את סדר הדיון במפרטים האחידים כך שעד 
יפורסמו או יתוקנו מפרטים אחידים  ,2023בדצמבר 31ליום 

.מהעסקים במשק50%אשר יש בהם השפעה על לפחות 

רישוי עסקים



יאושררו על ידי  , מפרטים רשותיים שקיימים כיום
שנים מתחילת 3בתוך , מועצת הרשות המקומית

.ייפוג תוקפם, אחרת, החוק

חייבים יהיו להתפרסם באתר הרשותייםהמפרטים 
.הרשות המקומית

רישוי עסקים



הכנסת הצהרונים 
לבסיס התקציב

כל עוד הצהרונים  התנגד מ"מש
לא בבסיס התקציב

4-בא"יוחדחיית חוק 
שנים נוספות

חינוך



תשתיות לאומיות

תאוםבהליכיתיעדוף
תשתיתלפרויקטיתשתיות
לאומיים

רשויותעוקףרישויהליך
בעלילעסקיםמקומיות

*לאומיתחשיבות

הצעות שעברו בממשלה ופוצלו  
להליך חקיקה רגיל

. שהינו תיקון לחוק רישוי עסקים בעניין רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית2021-2022במסגרת חוק ההסדרים לשנים יכלליופץ תזכיר חוק שלא *



.2022-ו2021השרה להגנת הסביבה תפיץ תזכיר חוק שיכלול את תיקוני החקיקה הנדרשים ואשר לא יכללו במסגרת חוק ההסדרים לשנים *

*ס"להגנעקרונות לייעול הליכי רגולציה במשרד 

העברת סמכות
בעניין ההיבטים  

הסביבתיים של רישוי 
,  עסקים לממשלה בלבד

תוך ביטול סמכותה של 
הרשות המקומית  

.  בנושא

הפרדה
בין רישיון העסק  
לרישוי הסביבתי  
ביחס למפעלים  

.B-וAמדרגה 

הוצאת ההיתרים
10-גורם אחד לי "ע

ההיתר הראשון  )שנים 
שיינתן מכוח תיקוני 

החקיקה יינתן 
7לתקופה של 

(**.שנים

.י גורמים שונים לפרקי זמן אחרים"היתרים שונים ע4מנפיק המשרד כיום **

בממשלהשעברוהצעות
רגילחקיקהלהליךופוצלו



בממשלהשעברוהצעות
רגילחקיקהלהליךופוצלו

ניקוז
  .

דיוור  
דיגיטלי

עלחוקטיוטתיכיןהאוצרשר
בתזכירשנקבעוהעקרונותבסיס

ובתוך,2020א"התשפהניקוזחוק
מינויייתכןבהןסיטואציות:כך

סמכויותהעברת,מיוחדמנהל
העברת,לאחרתאחתניקוזמרשות

פרויקטיםעבורי"רממכספי20%
.לאומיים

למתןמשפטייםחסמיםהסרת
ולתקשורתדיגיטלייםשירותים

מוצעהיתרבין:דיגיטלית
שתחייברוחביתחקיקהלחוקק

החוקאםגםל"דואהעברת
.פיזישירותמחייבהספציפי

.בין היתר בנושא סמכויות וועדת השרים לענייני אסדרה, פוצלו92המוצעים בסעיף 30-ו28, 21סעיפים  :פרק בנושא אסדרה פוצל באופן חלקי*

'בפרק ב, 'סימן ג, א"פרק כ-"ספר הכחול"בנוסח ה: פוצלהמאסדרתפוצל באופן חלקי כך שרק נושא המועצה ( מטרו)פרק רכבת תחתית *



תודה על 
ההקשבה


