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 מבוא .1

 בהחלטת' ד סעיף לפי הוקמה לירושלים הממשלה של ארציות יחידות להעברת החריגים ועדת

 ביום". לירושלים הממשלה של ארציות יחידות העברת" בדבר 13.05.2007 מיום 1661' מס ממשלה

 את המעדכנת(, 1605' מס החלטה) נושא באותו נוספת החלטה הממשלה קיבלה 18.05.2014

 מכוח נכתב, ולאישורן להגשתן, חריגה לאישור בקשות לבחינת זה נוהל. המקורית ההחלטה

 .אלו ממשלה החלטות

 מטרת הנוהל .2

 הממשלה משרדי של ארציות יחידות להעברת חריגים לאישור בקשות בחינת אופן הגדרת

 אך מיועד זה נוהל. ההחלטות קבלת ודרכי ניהולה, החריגים ועדת עבודת סדרי לרבות, לירושלים

, להארכת מועד לביצוע העברה אומחובת המעבר לירושלים  פטור לקבלת בקשות להגשת ורק

  .אחר עניין כל או חסמים הסרת, או מירושלים לירושלים יחידות של העברה לקידום מיועד ואינו

, נוהל זה אינו חל על משרד הביטחון, יחידות במשרד ראש הממשלה 1661בהתאם להחלטה 

אלא אם יימצא שימוש  –שקיבלו אישור פרטני של ראש הממשלה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 חלופי למבנה בו שוכן המשרד.

 הגדרות .3

 :זה בנוהל

 .13.05.2007 מיום 1661 ממשלה החלטת –" 1661 החלטה"

 .18.05.2014 מיום 1605 ממשלה החלטת –" 1605 החלטה"

 .לירושלים הממשלה משרדי של ארציות יחידות להעברת החריגים ועדת –" הוועדה"

 להגשתן, לירושלים ממעבר חריגה לאישור בקשות לבחינת החריגים ועדתזה של  נוהל –" הנוהל"

 .ולאישורן

 הארכתל או לירושלים המעבר מחובת פטור לקבלת הבקש –"בקשה לאישור חריגה" או "בקשה" 

 .העברה לביצוע מועד

 לנוהל זה. 9כמשמעותו בסעיף  –"מגיש הבקשה" 

 לנוהל זה. 5כמשמעותו בסעיף  –"יו"ר הוועדה" או "היו"ר" 

 היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה. –"היועצת המשפטית" 

 יחידה ארצית של משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך. –"יחידה" 

 חריגיםהרכב ועדת ה .4

 חברים כדלקמן: 6ועדת החריגים תמנה 

 ;יו"ר – מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו .א

 נציב שירות המדינה או נציגו; .ב

 או נציגו; מורשתמנכ"ל המשרד לירושלים ו .ג

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו; .ד

 מנהל מינהל הדיור הממשלתי או נציגו; .ה

 ירושלים או נציגו.מנכ"ל הרשות לפיתוח  .ו
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 יו"ר הוועדה .5

ויהיה אחראי  והצבעותיה, יו"ר הוועדה יזמן את ישיבותיה, יקבע את סדר יומה, ינהל את דיוניה

 לרישום פרוטוקול.

 כינוס הוועדה ומועדים .6

, ככל שהוגשו לה בקשות מתאימות. וני ודצמבריבחודשים  כל שנה קלנדרית תתכנס הוועדה .א

או לפי דרישת  יו"ר הוועדה יהיה רשאי לזמן ישיבות נוספות של הוועדה לפי שיקול דעתו

לפני  ימים 7לפחות תימסר לחברי הוועדה ישיבה קיום הודעה על . מחצית מחברי הוועדה

 אותה ישיבה.מועד הישיבה; הודעה כאמור תכלול גם את סדר יומה של 

 .או נציגים מטעמם מגישי הבקשהלישיבות הוועדה יוזמנו  .ב

יו"ר הוועדה, ביוזמתו או על פי בקשת חבר ועדה, רשאי להזמין לישיבות הוועדה כל אדם  .ג

 שביכולתו לתרום לנושא העומד על סדר היום.

לפי  הזמנה לישיבה תימסר לכל אחד מחברי הוועדה ותפרט את כלל הבקשות שידונו בוועדה, .ד

 סדר הדיון בהן.

 סדר היום .7

 יו"ר הוועדה יקבע את סדר היום לישיבות הוועדה. .א

סדר היום ייקבע בהתאם לבקשות שיועברו לוועדה בתקופת ההמתנה שבין ישיבה לישיבה  .ב

 בטרם התכנסות הוועדה. ימים 7ובתנאי שהבקשות הוגשו עד 

 בהתאם לנוהל זה.סדר היום יכלול אך ורק בקשות שהוגשו באופן מלא ותקין  .ג

ככלל, לא יעלו נושאים לדיון שאינם בקשות ושלא נכללו בהזמנה, אלא אם החליט יו"ר  .ד

הוועדה לקיים לגביהם דיון, או שחבר ועדה ביקש להעלות נושא לדיון ויו"ר הוועדה החליט 

 להיענות לבקשתו.

 מניין חוקי .8

ציג המשרד לירושלים ומורשת חברים, ובלבד שנוכחים נ 3המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא  .א

או נציג הרשות לפיתוח ירושלים, וכן נציג הממונה על התקציבים באוצר או נציג מינהל הדיור 

 הממשלתי.

באין מניין חוקי, תתקיים הישיבה ותישמענה הבקשות, אולם החלטות הוועדה יתקבלו באחת  .ב

 נוסף בדיון( 2) או הוועדה חברי בין בכתב בהחלטה( 1: )ר"היו בחירת לפי, הדרכים הבאות

 פי-על ההצבעה את לקיים ר"היו החליט. ועידה בשיחת( 3) או הוועדה ר"יו ידי על שייזומן

 תתקבל וההחלטה, כינוסו לפני ימים 7 לפחות הדיון קיום על התראה תינתן, (3) או (2) חלופה

 7 בתוך ההחלטה תתקבל, (1) חלופה על ר"היו החליט. משתתפים של מניין ובכל הרכב בכל בו

 יראו האמור למועד עד יצביע שלא וחבר, ר"היו ידי על ההחלטה הצעת הפצת ממועד ימים

 . שהוצעה בהחלטה שתמך כמי אותו

 מגיש הבקשה .9

בקשה לאישור חריגה, הנוגעת ליחידה ארצית של משרד ממשלתי, לרבות יחידת סמך, תוגש ע"י 

 מנכ"ל המשרד הממשלתי.
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 אופן הגשת בקשה  .11

לוועדת החריגים תעשה על גבי "טופס פנייה לוועדת חריגים", המצורף לנוהל זה, בקשה  .א

. בקשות שלא יוגשו בשלמותן לא יכללו 11בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 

 .מחקובסדר היום של הוועדה ויי

 .בקשות יוגשו ליו"ר הוועדה באמצעות דואר אלקטרוני .ב

 המסמכים שיש לצרף .11

 פי נוהל זה יגיש את כל המסמכים הבאים:מגיש הבקשה על 

 טופס פנייה מלא לוועדת חריגים, המפרט את הטעמים להגשת הבקשה. .א

אישור פנייה למינהל הדיור הממשלתי לגבי אפשרות קיומו של מתקן קולט בירושלים,  .ב

 שבוצעה כחודש ימים לפחות טרם הגשת הבקשה. 

 שהיו.החלטות קודמות של הוועדה ביחס ליחידה, ככל  .ג

מידע על עובדי היחידה. במידת הצורך, ועפ"י דרישת יו"ר הוועדה, רשימת עובדי היחידה,  .ד

 .ביחידה העסקתם תחילת ומועד הקבוע מגוריהם מקום, תפקידם

 תרשים ארגוני. .ה

במידת הצורך, חוות דעת של גופים ממשלתיים נוספים, שיש להם זיקה גאוגרפית ליחידה,  .ו

 דה מתמשכים.והם נמצאים עמה בקשרי עבו

 בדיקת מינהל הדיור הממשלתי .12

מינהל הדיור הממשלתי יערוך בדיקה לגבי אפשרות קיומו של מתקן קולט בירושלים, בהתאם 

ובכפוף להגשת פרוגרמה ולאישורה ע"י מינהל הדיור הממשלתי ואגף  לפניות מגישי הבקשות

 ן בוועדה., ויעביר חוות דעתו לחברי הוועדה טרם הדיוהתקציבים במשרד האוצר

 סדר הדיון  .13

 הוועדה תדון בכל בקשה שנכללה בסדר היום. .א

יו"ר הוועדה ייתן למגיש הבקשה או נציגו להשמיע את טענותיו בעל פה בפני הוועדה בטרם  .ב

 ., אלא אם בחר מגיש הבקשה שלא להישמעקבל החלטהתת

בבקשה, החלטת הוועדה ביחס לבקשה מסוימת תתקבל בהצבעה, לאחר שהתקיים דיון פנימי  .ג

ולאחר שנשמעו עמדות חברי הוועדה. מגישי הבקשה לא יהיו נוכחים בעת הדיון הפנימי 

 וההצבעה.

 החלטות הוועדה .14

ובהחלטה  1661בהחלטה תהיה מנומקת ונסמכת על השיקולים הקבועים  חלטת הוועדהה .א

 או בהחלטות נוספות, באשר ייקבעו. 1605

 החלטת הוועדה תהיה סופית.  .ב

הוועדה לא תקיים דיון נוסף בבקשה, אלא בשל שינוי נסיבות, שינוי בעובדות המקרה או שינוי  .ג

באפיון הבקשה, ובתנאי שהיו"ר אישר את הבקשה לדיון נוסף, והכל בהתאם לאמור בנוהל 

 זה, לפי העניין.
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 סדרי הצבעה .15

וע בסעיף , בהתאם למנגנון הקבהחלטות הוועדה יתקבלו על פי החלטת רוב קולות החברים .א

 ; בעלי זכות ההצבעה הינם חברי הוועדה או ממלאי מקומם.ב8

ההצבעה תהיה בהרמת ידיים או בכל דרך אחרת שתיראה לוועדה, וייספרו קולות המצביעים  .ב

 בעד ונגד ההצעה, וכן הנמנעים מהצבעה.

 התעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר יו"ר הוועדה. .ג

ו לפי בקשת אחד מהחברים בוועדה, רשאי לדחות הצבעה לישיבה יו"ר הוועדה, לפי החלטתו א .ד

 הבאה, אולם ההצבעה לא תידחה מעבר לישיבה אחת בלבד.

 ניגוד עניינים .16

ע על י, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון בוועדה, יודאישי חבר ועדה שעשוי להיות לו עניין

כך מראש ובכתב ליו"ר הוועדה מיד לאחר שנודע לו כי הנושא האמור עומד לדיון, לא יהיה נוכח 

ידווח על כך ליו"ר הוועדה ויפנה לקבלת  –בדיוני הוועדה ולא יצביע באותו נושא; במקרה של ספק 

 חוות דעת מהיועצת המשפטית.

 פרוטוקול .17

 ול יכללו לפחות פרטים אלה:בפרוטוקהוועדה תנהל פרוטוקול מסודר לדיוניה.  .א

 שמות חברי הוועדה והמוזמנים הנוכחים בישיבה; .1

 סדר היום; .2

 רישום הבקשות שנדונו בפני הוועדה ונימוקי הבקשות; .3

 החלטות הוועדה; .4

 .הוועדה ר"יו שקבע בנוסח, נימוקים להחלטות הוועדה .5

 הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר הוועדה. .ב

 תוקף ההחלטות .18

 ייכנסו לתוקפן לאחר חתימת הפרוטוקול בידי יו"ר הוועדה.החלטות הוועדה  .א

את החלטות הוועדה ולמסור עותק מהן למגיש הבקשה  הפיץבאחריות יו"ר הוועדה ל .ב

 ולגורמים הרלוונטיים.

 מעקב אחר החלטות הוועדה .19

משרד ירושלים ומורשת יהיה אחראי לבצע מעקב אחר יישום החלטות הוועדה, בהתאם וכאמור 

 .1605-ו 1661בהחלטות 

 נספח .21

 :טופס פנייה לוועדת החריגים""להלן 
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 חריגיםהטופס פנייה לוועדת 

 
 

 :פרטי מגיש הבקשה .א
 

 שם היחידה שם המשרד הממשלתי

  

 שם מנהל היחידה )המגיש( שם המנכ"ל הממשלתי

  

  מען  מען

  טלפון  טלפון

  נייד  נייד

  פקס  פקס

  אלקטרונידואר   דואר אלקטרוני

 
 :מידע על היחידה .ב

 
   מיקום נוכחי

/  מספר עובדים
 עובדי מדינה

 

  תחומי פעילות

  אזורי פעילות

  מבנה ארגוני

 
 תיאור הבקשה: .ג

 
  לא/ כן? לירושלים המעבר מחובת פטור האם מבקש

  פרט? חלקה או היחידה כל עבור: כן אם

  לא/ כן? לירושלים למעבר מועד הארכתהאם מבקש 

  פרט ?חלקה או היחידה כל עבור: כן אם

  הסבר ?לדחייה המבוקש הזמן משך מהו

  כן / לא ?לוועדה ראשונה פנייה

  הנסיבות שינוי אתהחלטות קודמות ו פרט: לא אם

  האם נעשתה פנייה למינהל הדיור הממשלתי? כן/ לא 
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 8מתוך  8עמוד 

 נימוקי הבקשה: .ד
 

 פרט? לירושלים מחוץ, מסוים גאוגרפי באזור מתמקדת היחידה עבודת האם .1

 

 גאוגרפי באזור הממוקמות ממשלתיות יחידות עם מתמשכים עבודה קשרי ליחידה האם .2
 פרט ?לירושלים מחוץ, מסוים

 

( 1) שאלות לפי גאוגרפית זיקה שלה, אחרת ליחידה חזקה ארגונית זיקה ליחידה האם .3
 פרט (?2)-ו

 

 פרט? התקין בתפקודה תפגע לירושלים היחידה העברת האם .4

 

 נימוקים נוספים: .5

 

 
 מסמכים: .ה

 
 ממעבר חריגה לאישור בקשות לבחינת החריגים יש לצרף את המסמכים הבאים על פי נוהל ועדת

 ולאישורן: להגשתן, לירושלים

, בירושלים קולט מתקן של קיומו אפשרות לגבי הממשלתי הדיור למינהל פנייה אישור .1
 .הבקשה הגשת טרם לפחות ימים כחודש שבוצעה

 ., ככל שהיוליחידה ביחס הוועדה של קודמות החלטות .2

 עובדי רשימת, הוועדה ר"יו דרישת י"ועפ, הצורך במידת. היחידה עובדי על מידע .3
 .ביחידה העסקתם תחילת ומועד הקבוע מגוריהם מקום, תפקידם, היחידה

 .ארגוני תרשים .4

 גאוגרפית זיקה להם שיש, נוספים ממשלתיים גופים של דעת חוותבמידת הצורך,  .5
 .מתמשכים עבודה בקשרי עמה נמצאים והם, ליחידה

 

 הצהרה: .ו

הנני מצהיר/ה כי הנתונים שנמסרו הינם נכונים. כמו כן, מתחייב/ת לעדכן את הוועדה ביחס לכל 
 שינוי בעתיד:

 חתימה מגיש הבקשה תאריך
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