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נוהל הגשת בקשות לקידום הליכי תכנון 

 150בהתיישבות לאור החלטת ממשלה מס' 
 

 כללי .1

 22מיום  360מחליפה את החלטה  1996באוגוסט  2מיום  150החלטת ממשלה  .א

 .1995ביוני  22מיום  4757והחלטה  1992בנובמבר 

 קובעת: 150החלטה  .ב

בתחום ההתיישבות באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה )להלן "האזורים"(, יפעלו  (1

משרדי הממשלה כלהלן ובכפוף לסמכויות הנתונות למערכת הביטחון ושר 

וכל אלה  –הביטחון בתחום זה, ובמסגרת תקציב המדינה המאושר לסעיפיו 

 בהתאם להנחיות ראש הממשלה.

זורים ת קרקע לבנייה על אדמות מדינה באלתכנון והקצאכל הרשאה חדשה  (2

 תבוצע רק לאחר אישורו של שר הביטחון.

ועדת התכנון באזורים לא תדון בתכנית מתאר, אלא לאחר קבלת אישור שר  (3

 הביטחון ולא תיתן תוקף לתכנית זו, אלא באישורו.

בישים בהמשך לנ"ל: נושאים של מדיניות כוללת בנושאי ההתיישבות, סלילת כ (4

 .והצעות להקמת יישובים חדשים, יובאו לדיון ולהחלטת ממשלה

בהתאם להחלטה זו הוכפפו הליכי התכנון והבניה ביהודה ושומרון לשר הביטחון  .ג

 .וחייבו את קבלת אישורו להליכים השונים

 מטרה .2

מטרת הנוהל להסדיר ולהבהיר את ההליכים הנדרשים למימוש החלטת הממשלה לקידום 

תכנון בתחומי ההתיישבות הישראלית באיו"ש והעברתם לאישור שר הביטחון וזאת הליכי 

 .150בהתאם להחלטת ממשלה 

 השיטה .3

הגשת בקשה לקבל הרשאה לתכנון, הקצאת אדמות מדינה, קידום הליכי תכנון,  .א

הרשאה לפיתוח, שיווק, שימוש )זמני/ קבוע( וכדומה, תבחן ע"י גורמי המקצוע 

 ו"ש ותאושר ע"י רמ"א.במנהא"ז וביועמ"ש אי
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לאחר אישור יועמ"ש ורמ"א יעביר רת"ח תשתית מנהא"ז לרע"ן תשתית בתפ"ש  .ב

את הבקשה בצירוף חומר רלוונטי ונתונים לצורך קבלת החלטת שר הביטחון או 

 מי שמונה על ידו לכך.

רע"ן תשתית בתפ"ש יעביר את הבקשה לאישור השר באמצעות עוזר השר  .ג

 להתיישבות.

 הבקשות יוצגו לאישור שהב"ט ע"י ע' שהב"ט להתיישבות בתיאום עם המתפ"ש. .ד

החלטת השר תועבר למתפ"ש באמצעות עוזר השר להתיישבות, רע"ן תשתית  .ה

 מתפ"ש יעביר את החלטת השר לתחום תשתית במנהא"ז.

רמ"א )או מי מטעמו( יודיע למבקש על ההחלטה שנתקבלה גם אם מדובר בדחיית  .ו

 הבקשה. 

ום ועדת משנה להתיישבות יועברו ע"י מתפ"ש לאישור ע' שהב"ט סדר י .ז

 להתיישבות.

 את אישור שר הביטחון יש לקבל עבור השלבים הבאים:

 הרשאה לתכנון. .א

 דיון ופרסום להפקדה. .ב

 דיון ופרסום לתוקף. .ג

 הרשאה לפיתוח תשתיות. .ד

 הרשאה לפיתוח ו/או לשיווק. .ה

כללי או פרטני, סוגי הבקשות  הערות: שר הביטחון רשאי לקבוע מעת לעת באופן

 לגביהן לא יהיה צורך בהליך האישור המפורט לעיל ביחס לאחד או יותר משלביו.

אישורי שר שהתקבלו בכפוף להתניות, יוטמעו ההתניות בסדר יום שיופץ טרם כינוס  .4

 ועדת מת"ע, ולא בתקנון התכנית.

 

 

 


