
 1סוגי התכניות המופיעות בסעיף "פרטי תכנית"נספח 
 

 תכנית מתאר ארצית

( היא תכנית העונה על שלושת הקריטריונים הבאים: היא תמ"אתכנית מתאר ארצית )

עוסקת בתכנון ברמה הארצית )לרבות תכנון פרויקטים בעלי חשיבות ברמה הארצית(; 

הגוף המוסמך לאשר אותה הוא המועצה הארצית לתכנון ובניה הורתה על הכנתה; 

  ממשלת ישראל.

 

 תכנית מתאר מחוזית

( היא תכנית העוסקת בנושאים בעלי חשיבות מיוחדת תמ"מתכנית מתאר מחוזית )

למחוז כולו, או המהווה שינוי לתכנית מתאר מחוזית אחרת, ובלבד שהיא עומדת בשני 

-הקריטריונים הבאים: הוועדה המחוזית הורתה על הכנתה; היא תקודם ותאושר על

 ידי המועצה הארצית. 

 

 תכנית לתשתית לאומית 

( היא תכנית העוסקת בתכנון מפורט של תשתיות "לתת)תכנית לתשתית לאומית 

ידי משרד ממשלתי, ועדה מחוזית -לחוק(; היא הוגשה על 1לאומיות )כהגדרתן בסעיף 

ב )ג( 76בתחום מרחבה, רשות שהוקמה לפי דין, וכל גוף אחר נוסף שנקבע בסעיף 

 לחוק; הגוף המוסמך לדון בתכנית הוא הועדה לתשתיות לאומיות, הפועלת לצד

 המועצה הארצית; הגוף המוסמך לאשר אותה הוא ממשלת ישראל.

 

  תכנית כוללנית

תכנית כוללנית היא תכנית מקומית החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי או על 

כל שטח הישוב, או על חלק משמעותי מהם )כפי שתגדיר הוועדה המחוזית(, או על 

כל שטחו של מתחם לפינוי בינוי; לא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה, ולשם כך נדרש 

כוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה אישורן של תכניות מקומיות או מפורטות שמ

 בתחומה; קידום התכנית הכוללנית ואישורה הינם בסמכות הוועדה המחוזית. 

 

 

 

 

                                                           
יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הרשום בנוהל זה לבין הרשום בחוק התכנון והבניה על תקנותיו, יגבר  1

 הקבוע בחוק ובתקנות.



  תכנית מפורטת / תכנית מתאר מקומית            

ככלל, ברירת המחדל עבור תכניות אלה היא "תכנית מתאר מקומית". רק במקרים 

מפורטת בלבד, ואינה משנה אף הוראה  התכנית משנה הוראות שנקבעו בתכניתבהם 

 שנקבעה בתכנית מתאר מקומית, ניתן לבחור באפשרות של תכנית מפורטת.

 

  תכנית מצומצמת

תכנית מצומצמת היא תכנית מפורטת העונה על הקריטריונים הבאים: שטחם הכולל 

דונם; היא עוסקת אך ורק בנושאים שנמנו  5של המגרשים בתכנית אינו עולה על 

א )א( לחוק, באחד או יותר 62( לסעיף 15(, )12(, )9(, )7(, )5(, )4קטנים )-בסעיפים

 קומית. ידי הוועדה המ-מהם; היא תקודם ותאושר על

 

  תכנית מיוחדת

תכנית מיוחדת היא תכנית החלה במרחב תכנון שהוגדר ע"י שר האוצר כמרחב תכנון 

ידי הוועדה -מיוחד )בדרך כלל לצורך הקמת עיר חדשה(, והיא תקודם ותאושר על

 המיוחדת שהוקמה לאותו מרחב תכנון.

 

  תכנית לשימור אתרים

לחוק, הינו "בנין או קבוצת בניינים או חלק אתר לשימור, כהגדרתו בתוספת הרביעית 

מהם, לרבות סביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון הם בעלי חשיבות היסטורית, 

לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית". בתכנית לשימור מותר לקבוע הוראות בדבר 

השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות בניה שניתן להוסיף לו, וכן לקבוע כללים 

בר היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות החלות על האתר. דין תכנית בד

 לשימור אתרים כדין תכנית מתאר מקומית.

 

 תכנית מועדפת לדיור

( היא תכנית העונה על הקריטריונים הקבועים בחוק תמ"לתכנית מועדפת לדיור )

לדון בתכנית הותמ"ל, ועיקרה בניה למגורים בהיקפים משמעותיים. הגוף המוסמך 

", הפועלת לצד ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיורהועדה הוא "הו

 .ישראל ממשלת הוא אותה לאשר המוסמך המועצה הארצית; הגוף

 

 

 

 



 תכנית )רישום( לשיכון ציבורי -תרש"צ

לחוק, תכנית לשיכון ציבורי היא תכנית מתאר מקומית  1א11בהתאם לקבוע בסעיף 

החלה על תחומו של שיכון ציבורי אחד או יותר ברשות מקומית אחת  או מפורטת

)למעט תכנית כאמור החלה בתחומו של ישוב שיתופי כהגדרתו לפי פקודת המועצות 

המקומיות(, וכוללת הוראות של תכנית מפורטת הדרושות כדי לאפשר רישום בפנקסי 

ה עליה שיכון המקרקעין של חלוקה למגרשים או חלוקה חדשה של הקרקע שנבנ

ציבורי, או המיועדת להקמת שיכון כאמור, ואת אלה בלבד. "שיכון ציבורי" לעניין זה 

 הינו מקרקעין שאושרו כשיכון ציבורי בידי שר הבינוי והשיכון, כמוגדר שם.

ועדת המשנה לרישום שיכונים ציבוריים, שתוקם מבין חברי הוועדה המחוזית כמפורט 

מחוזית, היא מוסד התכנון המוסמך להפקיד או לאשר שם, ואשר מחזיקה בסמכות 

 תכנית לשיכון ציבורי.

 

  תכנית דרך

ידי הוועדה -תכנית זו עניינה העיקרי הוא דרך )לרבות מסילה(; היא תקודם ותאושר על

 המחוזית.

 

 תכנית עבודה לרשת חלוקה

 (. בתקנות2002לחוק משק הגז הטבעי )תשס"ב  25תכנית זו מוגשת מכוח סעיף 

נקבע כי מדינת  2006( התשס"ז תכנית עבודה לרשת חלוקהמשק הגז הטבעי )

ישראל )או מי שמונה מטעמה לצורך זה(, או בעל רישיון, או צרכן גז טבעי )לגבי מתקן 

גז לצריכה עצמית(, רשאים להגיש תכנית עבודה לרשת חלוקה לרשות הרישוי 

, והנושאים הנדרשים למתקני גז טבעי. הסימונים הנדרשים בתשריט התכנית

להוראות התכנית, נקבעו בתקנות כאמור. תכנית עבודה תחול על שטח שלא יקטן 

 מהתחום שמוטלות עליו מגבלות על השימוש בקרקע, בהתאם למפורט בתקנות.

הוגדרה "רשות הרישוי למתקני גז טבעי" כגוף המורכב מיו"ר  חוק.ו ל119סעיף ב

נדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא מתקן הוועדה המחוזית, מתכנן המחוז, ומה

 הגז. רשות הרישוי היא הגוף המוסמך לדון בתכנית עבודה לרשת חלוקה, ולאשרה. 

 

 

 

 

 

 

 



 לחוק התכנון והבניה 77-78הודעה לפי סעיפים 

/ קביעת מגבלות זמניות בתחום ההודעה לפי  77הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 

, נועדו להעניק כלים שימנעו קביעת שינויים בשטח התכנית העתידית, וימנעו 78סעיף 

 סיכול מטרותיה עוד בטרם אושרה. 

באופן מקוון ובהתאם למפורט בפרק  77-78הגשת המסמכים הרלוונטיים לפי סעיף 

נוהל זה, לרבות הגשת הקו הכחול של תחום המגבלות ומסמך המפרט התשריט ב

את מהות המגבלות, יאפשרו עיגון הקו הכחול במרחב והצלבתו עם מידע בדבר 

תכניות חדשות אחרות החופפות לשטחו ו/או בקשות חדשות להיתרים שיוצעו 

ן בתחומו. לעת הגשת התוכנית העתידית עליה הכריזה ההודעה כאמור, יש לציי

 בדברי ההסבר לתכנית את המספר המקוון של ההודעה ואת מועד פרסומה  לציבור.

 

לחוק התכנון  78וקביעת תנאים לפי סעיף  77-( ו1ג )76הודעה לפי סעיפים 

 והבניה

הודעה כאמור מתייחסת לפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית 

 יידרשו. (, וקביעת תנאים בתחום התכנית המוצעת ככל שתת"ל)

 

 תכנית לבטיחות טיסה

ידי שר הביטחון או שר התחבורה -לחוק, מי שהוסמך על 81בהתאם להוראות סעיף 

רשאי להציע לכל מוסד תכנון תכנית, שינוי תכנית, התלייתה או ביטולה, אם הדבר 

דרוש לדעתו למען בטיחות הטיסה. מוסד התכנון המוסמך להפקיד או לאשר תכנית 

 וא הוועדה המחוזית.לבטיחות טיסה ה

 
 


