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 ממשק עם הוועדות המקומיות  - 109נוהל טיפול בתכנית סמכות מקומית לפי סעיף 
 

 פרה רולינג
 נוהל עבודה וולונטרי של לשכת התכנון עם הוועדות המקומיות

מייל ישלח ב או של התכנית יוגש עותק קשיח אלא המקוונת. התכנית לא תוגש דרך המערכת .א
 .הרלוונטי לרפרנט של מרחב התכנון

 הארכיב יפתח תיק קשיח.  .ב
 .התכנוני להליך" מחוץ" הוא הטיפול זה בשלב

ישלח חוו"ד לתכנית תוך שבועיים מיום שהתכנית הוגשה לו. חווה"ד בלשכת התכנון הרפרנט  .ג
 תשלח לוועדה המקומית.

הערות מרכזיות לתכנית והתייחסות האם התכנית היא בסמכות הוועדה חווה"ד תכלול 
 המקומית.

ניתן  -ועדה מקומית וניתן לתקנה כך שתהיה בסמכותה  מצא שהתכנית אינה בסמכותיככל ש 
ההמלצות על תיקונים ו/או השלמות  שיביאו אותה לכך שתהיה בסמכות מקומית לפרט את 

 ולא בסמכות מחוזית. 
 קשיח.  תכנית התיק הבו מערכת המסמכים של לשכת התכנוןתשמר בהעתק חווה"ד 

 

 )א(109טיפול בתכנית לפי סעיף  -שלב הפקדה 
 

 : )א( לחוק109 לפי סעיף לבדיקההגשת תכנית  – פעולות הוועדה המקומית
הוועדה  –לאחר השלמת תיקון התכנית לפי החלטת הוועדה המקומית וצוות הוועדה  .א

 ותפיק נוסח פרסום. התכניתאת תנעל המקומית 

)א( 109הדגשה: אין סמכות לבצע בתכנית תיקונים בשלב ההפקדה ובשלב הטיפול  לפי סעיף 
 לחוק. 
אין לפתוח אותה בוועדה המקומית ושליחתה  להפקדה,  לאחר נעילת  התכניתלפיכך 

המקומית על החלטת הוועדה ו 109השלמת הטיפול לפי סעיף לאחר ואין לגעת בה עד  לעדכונים
  אישור התכנית.

 
סה רגבעותק קשיח  – ללשכת התכנון לבדיקההמופקדת תגיש את התכנית  הוועדה המקומית .ב

 :, ולפי ההנחיות הבאותלגרסה שמערכת המקוונת זהה
 : הפעולות הבאות במערכת הפנימית שלהאת הוועדה המקומית תבצע  .1.ב

התכנית, באופן שמפתח העדכון יהיה בסמכות  תוודא את נעילתהוועדה המקומית  -
 הוועדה המקומית.

של יחידת המחשוב, כדי לאפשר נעילה מקבילה גם של הוועדה המקומית בטיפול הערה: נושא זה 
 וגם של לשכת התכנון. 

 .תפתח 'שלב' "טיפול בתכנית בסמכות מקומית" -
 . "בדיקת תנאי סף" אירועתפתח  -
 .מית""הודעות ועדה מקותפתח אירוע  -

, הטיפול עובר ליו"ר הוועדה המחוזית 109: בשלב זה של ההליך לפי חוזרת הדגשה
ולא ניתן יותר לשנות אותה בוועדה המקומית ו/או ע"י מגיש באמצעות לשכת התכנון, 

 . התכנית

של מסמכי התכנית ומסמכים נוספים  סט קשיחתגיש ללשכת התכנון הוועדה המקומית  .2.ב
 לפי הפירוט בהמשך.

 ע"י הוועדה המקומית. תוגש חתומה להפקדההתכנית 
 לגרסה שבמערכת המקוונת.  זההגרסת התכנית שהוגשה לבדיקה תהיה 

, היא תוחזר לוועדה המקומית ולא יחל מניין הימים לעילככל שהתכנית לא הוגשה כנדרש 
 .)א(109לבדיקת תכנית לפי סעיף 

 בהתאם לגרסה שבמערכת. תכנית חתומה הגיש מחדש היה צורך לבמקרה כזה, י
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 : יצורפו המסמכים הבאיםלסט שנשלח ללשכת התכנון  .3.ב
 החלטת הוועדה המקומית -
 עותקים של חוו"ד היועמ"ש של הוועדה המקומית וחוו"ד מהנדס הוועדה המקומית  -

 .1-4( תתי סעיפים 1א)א62לפי סעיף    
הוועדה המקומית תשלח ללשכת התכנון את העתקי הפרסומים : פרסומים להפקדה .4.ב

 להפקדה, מיד עם הפרסום. 
 קרה את תאריכי הפרסומים והם ישמרו בתיקבתעדכן במעקב ולשכת התכנון  מזכירות

 . התכנית הקשיח
 

 :  109סיכום פעולות הוועדה המקומית להגשת תכנית לפי סעיף 

 נעילת התכנית. •
כת המקוונת הפנימית הנוגעות לתיעוד שלב העברה לעיון השר לפי ביצוע פעולות עדכון במער

 .109סעיף 

 הגשת סט קשיח מלא וחתום של מסמכי התכנית +  המסמכים הנוספים כמפורט מעלה.  •
 גרסת התכנית שמוגשת במערכת תתאים לגרסת התכנית שהוגשה בעותק הקשיח.לוודא ש •

 הגשת הפרסומים להפקדה. •
 

 בנוהל, תקלט בלשכת התכנון.תכנית שהוגשה כנדרש 
ימים לקבלת החלטת יו"ר הוועדה המחוזית בתכנית לפי  60ממועד הקליטה תחל הספירה של 

 א.)א(.109סעיף 
 

 קליטת ופתיחת תיק –לשכת התכנון פעולות 
 מזכירות הוועדה תבדוק שהתכנית הוגשה כנדרש מעלה. לאחר קבלת התכנית  .א
ם הסבר ע היא לא תקלט ותוחזר לוועדה המקומית :ככל שהתכנית לא הוגשה כנדרש מעלה .ב

 . על ההשלמות הנדרשות
המזכירות תעדכן את מערכת המעקב ובקרה הפנימית של  : ככל שהתכנית הוגשה כנדרש .ג

לראש הצוות של מרחב התכנון  , ותעביר את התיקמנהל התכנון באירועים הנדרשים לתיעוד
 הרלוונטי.

 . בצוות הרלוונטי התכנית תיבדק בלשכת התכנון .ד
האם התכנית תוקנה לפי חווה"ד שנשלחה במסגרת  בדקיי -רולינג -ככל שנעשה פרהבכלל זה, 

 .הנ"ל
)א(,  109יו"ר הוועדה המחוזית יקבע אם התכנית טעונה או לא טעונה אישור לפי סעיף  .ה

 ההחלטה לוועדה המקומית. טופס תשלח את והמזכירות 
 מפתח העדכון חזרה לוועדה המקומית(.)שלב זה "משחרר" אוטומטית את 

המזכירות תצרף לטופס ההחלטה את מכתב  -ככל שהתכנית נקבעה כטעונה אישור השר  .ו
 .הנימוקים בגינם התכנית נקבעה כטעונה אישור השר

 
 

 )ב(109לפי סעיף  התכניתשלב אישור 
 

 טיפול בתכנית שנקבעה כלא טעונה אישור השר
לאחר השלמת תיקון התכנית לפי החלטת הוועדה המקומית, צוות הוועדה והערות לשכת  .א

 ותפיק נוסח פרסום. תנעל את התכניתהוועדה המקומית  –כאלו התכנון, ככל שהיו 

אין לפתוח אותה הדגשה: לאחר נעילת  התכנית בוועדה המקומית ושליחתה  למתן תוקף, 
 מאחר וההליך התכנוני הסתיים. –ואין לגעת בה יותר  לעדכונים

 

לשליחת התכנית לפרסום למתן במקביל הוועדה המקומית תגיש את התכנית ללשכת התכנון  .ב
 תוקף: 
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התכנית, באופן שמפתח העדכון יהיה בסמכות הוועדה תוודא נעילת הוועדה המקומית  .1.ב
  המקומית.

גם של הוועדה המקומית  של יחידת המחשוב, כדי לאפשר נעילה מקבילהבטיפול הערה: נושא זה 
 .וגם של לשכת התכנון

 של מסמכי התכנית.סופי  סט קשיחללשכת התכנון במקביל הוועדה המקומית תשלח  .2.ב
 ע"י הוועדה המקומית. תוגש חתומה למתן תוקףהתכנית 

 לגרסה שהוגשה ללשכת התכנון. זההתהיה המקוונת הגרסה במערכת 
, התכנית המקוונת העותק שבמערכתככל שיוגש עותק קשיח שאינו תואם את גרסת 

 . לוועדה המקומית תוחזר
 במקרה כזה, יש להגיש מחדש תכנית חתומה בהתאם לגרסה שבמערכת. 

, הם יתועדו במערכת לאחר שהוועדה המקומית תשלח ללשכת התכנון את הפרסומים .3.ב
   הפנימית של מנהל התכנון. 

  -לאחר קבלת עותק מהתכנית, העלאה במערכת של גרסה זהה והשלמת הפרסומים  .4.ב
 . טיפול בתכניתה סיוםפעולות במערכת הפנימית לתבצע לשכת התכנון מזכירות 

 
הוועדה המקומית תשלח עותק קשיח מאושר וחתום של התכנית לארכיב מנהל התכנון  .ג

 .(מנהל התכנוןמטה לשמירה בארכיב )
 

 שנקבעה כטעונה אישור השרטיפול בתכנית 
 

 פרה רולינג
 נוהל עבודה וולונטרי של לשכת התכנון עם הוועדות המקומיות

מומלץ לשלוח עותק אחד לבדיקת לשכת התכנון, ע"מ לוודא שהתכנית תוקנה כנדרש ושניתן  .א
 יהיה לאשרה.

של התכנית לא תוגש דרך המערכת המקוונת, אלא יוגש עותק קשיח בלבד או במייל לרפרנט  .ב
 .(הטיפול הוא "מחוץ" להליך התכנוניבשלב זה ) מרחב התכנון

  .התכנית תבדק בלשכת התכנון תוך שבועיים מיום שהתכנית הועברה לרפרנט בלשכת התכנון .ג
לא תוקנה כנדרש לפי מכתב הליקויים ותיקונים )שהועבר עם ההחלטה התכנית ככל שנמצא ש .ד

ההשלמות והליקויים שיש לתקנם  בחוו"ד יפורטו  -על קביעת התכנית כטעונה אישור השר( 
 וחווה"ד תשלח לוועדה המקומית.

ככל שהתכנית תוקנה כנדרש, הרפרנט יודיע לוועדה המקומית שניתן להגיש עותקים לאישור  .ה
 )ב(.109לפי סעיף 

 .  ובמערכת המסמכים של לשכת התכנוןהעתק חווה"ד תשמר בתיק הקשיח  .ו

 
 )ב(109לאישור לפי סעיף  -שר הטעונה אישור ההגשת תכנית 

 
 פעולות הוועדה המקומית

שהתקבלו לאחר השלמת תיקון התכנית לפי החלטת הוועדה המקומית, צוות הוועדה והערות  .א
 ותפיק נוסח פרסום. תנעל את התכניתהוועדה המקומית  –)א(  109-בשלב ה

אין לפתוח אותה הדגשה: לאחר נעילת  התכנית בוועדה המקומית ושליחתה  למתן תוקף, 
 בוועדה המקומית. מאחר וההליך התכנוני הסתיים –ואין לגעת בה יותר  לעדכונים

)ב( הטיפול עובר ליו"ר הוועדה המחוזית באמצעות לשכת התכנון, 109בשלב זה של ההליך לפי 
 ולא ניתן יותר לשנות אותה בוועדה המקומית ו/או ע"י מגיש התכנית.

 
 )ב(: 109תגיש תכניות לאישור יו"ר הוועדה המחוזית לפי סעיף הוועדה המקומית  .ב

עותקים בוועדה  3עותקי התכנית ) כלאת שלח לשכת התכנון הוועדה המקומית ת .1.ב
חתומים ע"י יו"ר הוועדה המקומית עם מקום  -עותקים בוועדה מרחבית(  4מקומית, 

 להוספת חתימת יו"ר הוועדה המחוזית.
טופס "אישור תכנית  –ופס לחתימת יו"ר הוועדה המחוזית על הוועדה המקומית לצרף ט .2.ב

 על ידי הוועדה המקומית באישור שר האוצר".
 לגרסה שהוגשה ללשכת התכנון. זהההגרסה במערכת המקוונת תהיה  .3.ב
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ככל שיוגשו עותקים קשיחים שאינם תואמים את גרסת העותק שבמערכת, הדגשה:  .4.ב
, ולא תחל ספירת הימים להליך לפי לוועדה המקומית התכניותלשכת התכנון תחזיר את 

ש להגיש מחדש את התכניות חתומות בהתאם לגרסה דר. במקרה כזה, י)ב(109ס' 
 שבמערכת. 

 
 תכנית שהוגשה כנדרש בנוהל שלעיל, תקלט בלשכת התכנון.

ימים לקבלת החלטת יו"ר הוועדה המחוזית בתכנית לפי  30ממועד הקליטה תחל הספירה של 
 א.)ב(.109סעיף 

 
  לשכת התכנוןפעולות 

 . בדיקה שהתכנית הוגשה כנדרש מעלה עם קבלת התכנית מזכירות לשכת התכנון מבצעת .א
לא תקלט ותוחזר לוועדה  : כאמור לעיל, התכניתככל שהתכנית לא הוגשה כנדרש מעלה .ב

 ב(.)109ולא תחל ספירת הימים להליך לפי ס' המקומית אם הסבר על ההשלמות הנדרשות 
: המזכירות תעדכן את מערכת המעקב ובקרה הפנימית של מנהל ככל שהתכנית הוגשה כנדרש .ג

התכנון באירועים הנדרשים לתיעוד, ותעביר את התיק לראש הצוות של מרחב התכנון 
 הרלוונטי.

התכנית תוקנה כנדרש לפי מכתב . יבדק שהתכנית תיבדק בלשכת התכנון בצוות הרלוונטי .ד
 .תיקונים שהועבר עם ההחלטה על קביעת התכנית כטעונה אישור השרההליקויים ו

האם התכנית תוקנה לפי חווה"ד שנשלחה במסגרת  ייבדק -רולינג -ככל שנעשה פרהבכלל זה, 
 (.הנ"ל

 
לפי ההערות שהתקבלו בעת בדיקת התכנית לפי ס'  כנדרש תוקנהככל שהתכנית 

 )א(109
 יחתום על התכנית בהתאם להחלטתו.ש, המחוזיתיו"ר הוועדה התכנית מועברת לאישור  .א
 המזכירות תשלח את טופס ההחלטה לוועדה המקומית.  .ב
מקומית את עותקי התכנית החתומים ע"י יו"ר המזכירות תשלח חזרה לוועדה הכמו כן  .ג

 בארכיב לשכת התכנון.יישאר שעותק חתום אחד הוועדה, למעט 
הוועדה המקומית תשלח עותק קשיח  - לאחר חתימת התכנית ע"י יו"ר הוועדה המחוזית .ד

 (.מנהל התכנוןמטה לשמירה בארכיב מאושר וחתום של התכנית לארכיב מנהל התכנון )
 

 : לאחר הפרסום למתן תוקף .ה
הוועדה המקומית תשלח ללשכת התכנון את העתקי הפרסומים למתן תוקף, מיד עם  .1.ה

 הפרסום. 
הפנימית של מנהל התכנון  תעדכן את מערכת המעקב ובקרהלשכת התכנון מזכירות  .2.ה

 המזכירות תבצע סיום טיפול בתכנית.  באירועים הנדרשים לתיעוד
 

לפי ההערות שהתקבלו בעת בדיקת התכנית לפי  כנדרש לא תוקנהככל שהתכנית 
  :)א(109ס' 

אפשר להם תודיע לוועדה המקומית, לעורך התכנית וליזם  על הליקויים,  וילשכת התכנון ת .א
 לגבי אופן המשך הטיפול בהתאם למסלולים שלהלן:  ימים 7תוך  הודיעל

הימים שהוקצבו  7ובתנאי שהתיקון יערך ויושלם במסגרת  – לתקן את התכניתלבקש  .1.א
 )ב((.109לוועדה המקומית כאמור )ע"מ לעמוד בלו"ז הקבוע בחוק לאישור תכנית לפי 

 )ב( ולהחזירה לוועדה המקומית.109ממסגרת ההליך לאישור לפי  למשוך" את התכנית" .2.א
כאילו לא הוגשה לפי סעיף  התכניתהסבר: משמעות בקשה זו היא למשוך חזרה את 

 )ב((.109
 לבקש שהתכנית תטופל כפי שהוגשה.  .3.א
 .תאמץ" את הפקדת התכנית"לבקש שהוועדה המחוזית ניתן גם במקרים חריגים  .4.א

 
 : ת התכנית ולהחזירה לוועדה המקומיתא ככל שמבוקש "למשוך" .ב

המזכירות תעדכן את מערכת המעקב ובקרה הפנימית של מנהל התכנון באירועים הנדרשים 
חזרה את עותקי התכנית , ותשלח )ב(109לצורך ביטול פעולת הגשת התכנית לפי ס'  לתיעוד

 .    (למעט עותק אחד שיישאר לתיעוד בתיק התכנית)לוועדה המקומית 
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שהוועדה המקומית תבקש שהתכנית תטופל כפי שהוגשה למרות הליקויים/העדר ככל  .ג
   סמכות:
 תועבר ליו"ר הוועדה המחוזית לקבלת החלטה בה, אם לאשרה או לא לאשרה.  התכנית 

בהחלטת יו"ר  מזכירות תעדכן את מערכת המעקב ובקרה הפנימית של מנהל התכנוןה
 הוועדה.

לנימוקים ההחלטה והעתק מסמך לשכת התכנון ם יצורפו ככל שהתכנית לא אושרה, למסמכי .ד
ישלחו חזרה לוועדה המקומית )למעט המסורבים א אושרה, ועותקי התכנית בגינם התכנית ל

 עותק אחד שיישאר לתיעוד בתיק התכנית(.

 שלהלן.ככל שמבוקש להמשיך את הטיפול במסגרת "אימוץ תכנית", ראה את הנוהל  .ה
 

 
 

 בסמכות מקומית בוועדה המחוזיתתכנית  נוהל "אימוץ"
 .הוועדה המקומית או היזם רשאים לבקש גם שהוועדה המחוזית "תאמץ" את הפקדת התכנית

 ללאנמצא שהתכנית הופקדה  109תכנית משמעותו שבמסגרת הבדיקה לפי סעיף " האימוץ"
  .סמכות

כהליך בסמכות הועדה המחוזית:  ראשיתומתחיל מ קידומה של התכנית המשמעות היא שתהליך
 כולל עמידה בתנאי סף, דיון להפקדה, הפקדה, דיון בהתנגדויות ואישור. 

יכולים לפנות בבקשה ל"אימוץ" תכנית לאחר קבלת ההערות  ועדה מקומיתעורך תכנית //היזם
 )א( לחוק, במקרה בו נקבעה התכנית כטעונה אישור השר, או כאשר התכנית הוגשה109לפי סעיף 

 )ב( לחוק ונמצא שלא ניתן לאשרה.109לאישור לפי סעיף 
 

 :תכנית" אימוץ"ללוועדה המחוזית הגיעה בקשה במקרה שלהלן נוהל העבודה 
להגיש ללשכת התכנון את הפרסומים להפקדה שביצעה הוועדה על הוועדה המקומית  .א

קרה של המקומית )כולל הודעות לבעלים במקרה של איחוד וחלוקה והודעות לגובלים במ
 דונם(. 3-תכנית הקטנה מ

 . (יצויין שככל שהפרסומים לא תקינים, יידרש בהמשך ההליך לפרסם מחדש)הערה: 
 .בלשכת התכנון בדיקת תנאי סףתועבר להתכנית  .ב

ע"מ שניתן יהיה לדון בה תנאי סף ב עמידתה)הסבר: תנאי מקדמי לדיון בהפקדת תכנית הוא 
  שמוסדר בעל עניין בקרקע/יזם תכנית וכו'(.למשל בהתאם לנהלים והוראות החוק. 

מסמכי בדיקת תנאי הסף שבוצעה על ידה כולל כל לבקש מהוועדה המקומית את ניתן 
 המסמכים הנדרשים.

 תנאי הסף בוועדה המחוזית לפי הנוהל. בשלבהתכנית תיבדק  .1.ב
הפנימית של מנהל התכנון את האירועים  בודק/ת תנאי הסף תעדכן במעקב ובקרה .2.ב

 . בדומה לטיפול בתכנית בסמכות מחוזית המתאימים
"אימוץ" התכנית דיון בתשובץ לדיון בוועדה ל היאלאחר שהתכנית תעמוד בתנאי סף,  .ג

 והפקדתה. 
 דיון בוועדה המחוזית:  .ד

 הוועדה המחוזית תדון ב"אימוץ התכנית" והפקדתה.  .1.ד
 ולא אותה ידולהפק התכנית את" במקרה בו הוועדה המחוזית מחליטה בדיון "לאמץ .2.ד

 באותו הוועדה רשאית, מחדש פרסום הוועדה לדעת המחייבים שינויים או תנאים נקבעו
 בתנאי וזאת –  המקומית הוועדה שביצעה התכנית הפקדת פרסום את" לאמץ" גם דיון

 .תקין נמצא להפקדה שהפרסום
 )כשנמצא תקין(  כאמור לעיל הפקדת התכניתפרסום במקרה שהוועדה "אימצה" את  .3.ד

וועדה בעת היותה תכנית מופקדת בסמכות ה לתכנית ובמקרה שלא הוגשו התנגדויות
להחליט באותה ישיבה לאשר את התכנית )עם או   הוועדה המחוזיתיכולה  - המקומית 

 בלי תנאים(.
 אולם במקרה בו בדיון להפקדת התכנית בוועדה המחוזית הוחלט "לאמץ" את התכנית .4.ד

לא  תשהפרסום שביצעה הוועדה המקומינמצא ו/או כתנאי להפקדתה תיקונים  נדרשוו
 .התכנית הפקדת את מחדש לפרסם נדרש –היה תקין 

תכנית בסמכות שתהיה הגדרת התכנית תתוקן כך  -ככל שהוחלט "לאמץ" את התכנית  .ה
 יטופל מול מרכז תמיכה מבא"ת. –הוועדה המחוזית 

דיונים  2לתכנית בוועדה המקומית ו/או בוועדה המחוזית, ידרשו  ככל והוגשו התנגדויות .ו
 בתכנית בוועדה המחוזית:
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 הפקדההפרסום לאת  "לאמץיערך דיון כאמור לעיל בוועדה המחוזית, בו הוועדה יכולה " .1.ו
 או להפקיד את התכנית מחדש.

ה . ועדת המשנהתנגדויותלאחר מכן התכנית תעבור לדיון בהתנגדויות לוועדת המשנה  .2.ו
)ולוועדה  וועדה המקומיתללהתנגדויות תשמע את ההתנגדויות שהוגשו לתכנית 

 . ותחליט בהן ובתכניתהמחוזית, ככל שהוגשו(, 
העברה  יהיה מתן תוקף שליחת התכנית לפרסום לאחד התנאים ל -ככל ש"התכנית אומצה"  .ז

 זית.)א(, כנדרש בכל תכנית בסמכות מחו109בדיקה לפי סעיף נהל התכנון לטה מלמ
 לאחר שהתכנית "אומצה" ימשיך הטיפול בה לפי נהלי העבודה המקובלים של לשכת התכנון. .ח

 

 


