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 19651-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 

 

 תכנון ובניה – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 25 פרק א': פרשנות 

 Go 25 הגדרות  1סעיף 

 Go 28 בעתון פרסום א 1סעיף 

 Go 28 חובת פרסום הודעות באינטרנט ב 1סעיף 

 Go 29 אתר אינטרנט ג 1סעיף 

 Go 29 פרק ב': מוסדות תכנון 

 Go 29 סימן א': המועצה הארצית 

 Go 29 ארציתמועצה   2סעיף 

 Go 30 פרסום ברשומות  3סעיף 

 Go 30 מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר  4סעיף 

 Go 30 מזכיר המועצה הארצית ויועציה  5סעיף 

 Go 30 ועדות משנה  6סעיף 

 Go 31 : ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות1סימן א' 

 Go 31 ועדה ארצית לתכנון  של תשתיות לאומיות א 6סעיף 

 Go 32 תפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה ב 6סעיף 

 Go 33 ועדות משנה ותוקף החלטותיהן ג 6סעיף 

 Go 33 ועדת משנה להשגות ד 6סעיף 

 Go 33 יועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים ה 6סעיף 

 Go 33 מסירת החלטות הועדה לתשתיות ו 6סעיף 

 Go 33 סימן ב': ועדה מחוזית 

 Go 33 ועדה מחוזית  7סעיף 

 Go 34 מתכנן מחוז, מזכיר ועדה מחוזית ויועצים  8סעיף 

 Go 34 נהתקופת כהו  9סעיף 

 Go 34 מהנדס מקומי  בועדה מחוזית  חוק  10סעיף 

 Go 35 ועדת משנה להתנגדויות  11סעיף 

 Go 35 ועדת משנה לעררים א 11סעיף 

 Go 35 ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים  1א11סעיף 

 Go 36 ועדת משנה לתכניות מסוימות ביישובי מיעוטים  2א11סעיף 

 Go 37 ועדת משנה להתחדשות עירונית  4א11סעיף 

 Go 38 ועדות משנה אחרות ב 11סעיף 

 Go 38 משלוח ההחלטות של ועדות המשנה ג 11סעיף 

 Go 38 החלטה פגומה   דיון במליאת הועדה ד 11סעיף 

 Go 38 דין החלטת ועדת משנה ה 11סעיף 

 Go 38 מרחב תכנון מחוזי  12סעיף 

                                                      
עמ'  3.8.2015מיום  7086י"פ תשע"ה מס' : 14.7.2015ר' העברת סמכויות בין שר הפנים ושר האוצר בתוקף מיום  1

עמ'  3.6.2020מיום  8896י"פ תש"ף מס' : 27.5.2020מיום  בין שר הפנים ושר האוצר. ר' העברת סמכויות 7720
6344. 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7086.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-8896.pdf
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 Go 39 : ועדת ערר1סימן ב' 

 Go 39 ועדת ערר א 12סעיף 

 Go 39 סמכויות ועדת הערר ב 12סעיף 

 Go 40 הקמת ועדות ערר נוספות ג 12סעיף 

 Go 40 סדרי דין ד 12סעיף 

 Go 40 הוצאות ועדת ערר ה 12סעיף 

 Go 41 : ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה2סימן ב' 

 Go 41 ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ו 12סעיף 

 Go 41 צויים ולהיטל השבחהסמכויות ועדת הערר לפי ז 12סעיף 

 Go 41 תחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ח 12סעיף 

 Go 41 סימן ג': ועדה מקומית 

 Go 41 מרחב תכנון מקומי  13סעיף 

 Go 41 תכנוןתכנו ופרסומו של צו   14סעיף 

 Go 42 תחילתו של צו תכנון  15סעיף 

 Go 42 שינוי מרחב תכנון  16סעיף 

 Go 42 ועדה מקומית  17סעיף 

 Go 42 ועדה ברשות מקומית אחת  18סעיף 

 Go 43 עדה במספר רשויות מקומיותו  19סעיף 

 Go 44 מהנדס ומזכיר הועדה המקומית  20סעיף 

 Go 44 קומיתמבקר הוועדה המ א 20סעיף 

 Go 44 יועץ משפטי של ועדה מקומית ב 20סעיף 

 Go 45 תקופת כהונתו של חבר הועדה המקומית  21סעיף 

 Go 45 פרסום ברשומות  22סעיף 

 Go 45 תקציב  24סעיף 

 Go 45 גביית האגרות  25סעיף 

 Go 45 הקניית מקרקעין  26סעיף 

 Go 45 ביצוע החוק על  ידי הועדה המקומית  27סעיף 

 Go 45 כפיית ביצוע על  ידי הועדה המחוזית  28סעיף 

 Go 46 ועדה ממונה א 28סעיף 

 Go 46 העברת סמכויות מוועדה מקומית לוועדה מחוזית ב 28סעיף 

 Go 46 רשות מרחביתאצילת סמכויות בועדה מקומית של  א 29סעיף 

 Go 46 רשות רישוי  30סעיף 

 Go 47 וועדההמצאת מידע על ידי ועדה מקומית או מהנדס ה  31סעיף 

הסמכת ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית  א 31סעיף 

 עצמאית מיוחדת

Go 47 

 Go 48 מינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית ב 31סעיף 

 Go 49 יחידת בקרה על ועדות מקומיות ג 31סעיף 

 Go 49 הדרכה, הכוונה וסיוע לוועדות מקומיות ד 31סעיף 

 Go 49 סימן ד': ועדה מיוחדת 

 Go 49 מרחב תכנון מיוחד  32סעיף 

 Go 49 תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד  33סעיף 

 Go 50 ועדה מיוחדת והרכבה  34סעיף 

 Go 50 מזכיר הועדה  35סעיף 

 Go 50 הסמכויות והתפקידים  36סעיף 

 Go 50 סימן ה': ועדה משותפת 

 Go 50 הקמת ועדות משותפות  37סעיף 

 Go 51 הרכבן של ועדות משותפות  38סעיף 

 Go 51 סמכויות הועדה המשותפת  39סעיף 

 Go 51 פרסום ברשומות  40סעיף 
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 Go 51 סימן ו': הוראות כלליות 

 Go 51 מקום פנוי במוסד  41סעיף 

 Go 51 מינוי נציגים מסוימים למוסד תכנון א 41סעיף 

 Go 51 מנין חוקי  42סעיף 

 Go 51 דעות שקולות בהצבעה  43סעיף 

 Go 51 סדרי הדיון והעבודה  44סעיף 

 Go 52 היעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון א 44סעיף 

 Go 52 חבר מוסד תכנון מקומי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום ב 44סעיף 

 Go 53 חבר מוסד תכנון שקיים לגביו ניגוד עניינים תדיר ג 44סעיף 

 Go 53 תכנון מקומי ותוצאותיהבדיקת ניגוד עניינים של חבר מוסד  ד 44סעיף 

 Go 53 התפטרות חבר  45סעיף 

 Go 54 שמירת סוד  46סעיף 

 Go 54 ניגוד עניינים אישי בקשר לעניין מסוים  47סעיף 

ת חלק בהחלטה הימנעות מהשתתפות בדיון בשל קשר ליזם או נטיל א 47סעיף 

 העולה לדיון

Go 54 

 Go 54 ממלא מקום לחבר מוסד תכנון א 48סעיף 

 Go 55 אופן משלוח ההחלטות של מוסד התכנון והודעות מטעמו ב 48סעיף 

 Go 55 זכות עיון במסמכי מוסד תכנון ג 48סעיף 

 Go 56 חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו ד 48סעיף 

 Go 57 תחילת תוקפה של החלטת מוסד תכנון ופרסומה ה 48סעיף 

 Go 57 דוח שנתי על פעולות מוסד תכנון ו 48סעיף 

 Go 57 פרק ג': תכנית 

 Go 57 סימן א': תכנית מיתאר ארצית 

 Go 57 הוראות תכנית מיתאר ארצית  49סעיף 

 Go 58 תכנית חלקית  50סעיף 

 Go 58 עריכת התכנית  51סעיף 

 Go 58 מסירת העתק לועדות המחוזיות  52סעיף 

 Go 58 אישור תכנית  53סעיף 

 Go 59 פרסום  54סעיף 

 Go 59 יתסימן ב': תכנית מיתאר מחוז 

 Go 59 מטרות התכנית  55סעיף 

 Go 59 עריכת התכנית  56סעיף 

 Go 59 הוראות התכנית  57סעיף 

 Go 59 הוראות המועצה הארצית  58סעיף 

 Go 59 צועסמכויות של ממונה לבי  59סעיף 

 Go 60 סימן ג': תכנית מיתאר מקומית 

 Go 60 מטרות התכנית  61סעיף 

 Go 60 תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית א 61סעיף 

 Go 62 ת חוות דעתהודעה על הגשת תכנית בסמכות ועדה מקומית והגש ב 61סעיף 

 Go 62 תכנית בסמכות ועדה מחוזית  62סעיף 

 Go 62 נית בסמכות ועדה מקומיתתכ א 62סעיף 

 Go 71 תכנית כוללנית   מעקב אחר יישום ודיווח  1א62סעיף 

 Go 71 תכנית בסמכות ועדה מחוזית שהוראות התוספת השישית חלות עליה  2א62עיף ס

 Go 72 בדיקה תכנונית מוקדמת ב 62סעיף 

 Go 72 הוראות בתכנית מיתאר מקומית  63סעיף 

 Go 73 מעונות לחוסים א 63סעיף 

 Go 73 הכללת דירות קטנות בתכנית למגורים ב 63סעיף 

 Go 74 דיור בהישג יד ג 63סעיף 

 Go 75 הכין תכנית ולבצע תכניות שאושרוחיוב ל  64סעיף 
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 Go 75 סימן ד': תכנית מפורטת 

 Go 75 ורטתהוראות תכנית מפ  69סעיף 

 Go 76 התאמת מגרשים  70סעיף 

 Go 76 סימן ה': תכנית מיוחדת 

 Go 76 תכנית מיוחדת  71סעיף 

 Go 76 אישור תכנית מיתאר מיוחדת  72סעיף 

 Go 76 נגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדתהת  73סעיף 

 Go 76 ערר על החלטות אחרות  74סעיף 

 Go 76 ת מיוחדתדין תכני  75סעיף 

 Go 77 תקנות  76סעיף 

 Go 77 : תכנית לשימור אתרים1סימן ה' 

 Go 77 תכנית לשימור אתרים א 76סעיף 

 Go 77 תכנית לתשתית לאומית 2סימן ה': 

 Go 77 תכנית לתשתית לאומית ב 76סעיף 

 Go 77 הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות  1ב76סעיף 

 Go 78 הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית ג 76עיף ס

 Go 79 : תכנית למיתקן טעון היתר פליטה3סימן ה' 

 Go 79 הוראות מיוחדות לתכנית למיתקן טעון היתר ד 76סעיף 

 Go 79 סימן ו': הוראות כלליות לתכניות 

 Go 79 הודעה על הכנת תכנית  77סעיף 

 oG 80 היתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים  78סעיף 

 Go 80 פטור מתשלומי חובה  79סעיף 

 Go 80 תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה  80סעיף 

 Go 80 ייזום תכניות לבטיחות הטיסה  81סעיף 

 Go 80 ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות הטיסה  82סעיף 

 Go 80 תשריט  83סעיף 

 Go 80 מסמכי לוואי לתכנית א 83סעיף 

 Go 80 מועד הגשת תכנית  1א83סעיף 

 Go 81 עריכת תסקיר השפעה על הסביבה ב 83סעיף 

 Go 81 שמירה על עצים בוגרים ג 83סעיף 

 Go 81 שלבי ביצוע  84סעיף 

 Go 81 הפקדה  85סעיף 

 Go 81 שינויים לפני הפקדה  86סעיף 

 Go 82 הפקדת תכנית מצומצמת א 86סעיף 

 Go 82 מקום ההפקדה  88סעיף 

 Go 83 הודעה על הפקדת תכנית  89סעיף 

 Go 83 פרסום ומסירה של הודעת הפקדה א 89סעיף 

 Go 83 הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית  90סעיף 

 Go 83 הודעה למוסדות תכנון ומשרדי ממשלה  91סעיף 

 Go 83 תוכן הודעת ההפקדה  92סעיף 

 Go 84 הודעות על הפקדה מיוחדת  93סעיף 

 Go 84 תכניות הנוגעות לטיסההודעה על   94סעיף 

 Go 84 מניעת טענות  95סעיף 

 Go 84 עיון בתכנית  96סעיף 

 Go 84 זכות עיון במסמכי מוסד תכנון וחובת פרסום באינטרנט א 96סעיף 

 Go 84 קדתהוראות לגבי מתן היתר שלא על פי תכנית מופ  97סעיף 

 Go 84 היתר על פי תכנית שהופקדה א 97סעיף 

 Go 85 דת תכניתהגבלת פעולות אחרי הפק  98סעיף 

 Go 85 מקומות קדושים והיסטוריים ובתי קברות  99סעיף 
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 Go 85 התנגדות  100סעיף 

 Go 85 התנגדות מטעמי  בטיחות הטיסה  101סעיף 

 Go 85 המועד להגשת התנגדות  102סעיף 

 Go 85 מקום הגשת התנגדות  103סעיף 

 Go 85 הנמקת התנגדות א 103סעיף 

 Go 86 עיון בהתנגדויות  104יף סע

 Go 86 המחליטים בהתנגדות  105סעיף 

 Go 86 דיון והכרעה בהתנגדות  106סעיף 

 Go 86 שמיעת התנגדויות בפומבי  107סעיף 

 Go 86 מינוי חוקר א 107סעיף 

 Go 87 הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות  108סעיף 

 Go 87 סמכויות השר  109סעיף 

 Go 87 מועדים לסיום הטיפול בתכנית א 109סעיף 

 Go 88 ערר בפני המועצה הארצית  110סעיף 

 Go 89 רר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזיתע  111סעיף 

 Go 89 ערר בפני ועדת הערר  112סעיף 

 Go 90 סמכויות מוסד תכנון בערר  116סעיף 

 Go 90 פרסום אישור תכנית ודחייתה  117סעיף 

 Go 90 שרה ופרסומהשמירת תכנית שאו  118סעיף 

 Go 90 תחילתה של תכנית  119סעיף 

 Go 90 חובת מסירת מידע א 119סעיף 

סעיף 

  1א119

 Go 90 העברת הדיון למוסד תכנון אחר

 Go 90 תכנון דרכים ומסילות ברזל 1סימן ו': 

 Go 90 הוראות מיוחדות לדרכים ב 119סעיף 

 Go 92 תסקיר השפעה על הסביבה ג 119סעיף 

 Go 92 פיצויים ד 119סעיף 

 Go 93 מיתקני גז טבעי 2סימן ו': 

 Go 93 מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד ה 119סעיף 

 Go 93 רישוי מיתקני גז ו 119סעיף 

 Go 94 ועדת המשנה לתכניות עבודה ז 119סעיף 

 Go 94 סימן ז': חלוקה חדשה 

 Go 94 הגדרה  120סעיף 

 Go 94 הסכמה ושלא בהסכמהאיחוד וחלוקה ב  121סעיף 

 Go 94 חלוקה שלא בהסכמה  122סעיף 

 Go 94 רישום הערה בפנקסי המקרקעין  123סעיף 

 Go 95 תחילה  124סעיף 

 Go 95 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית  125סעיף 

 Go 95 השפעת חלוקה חדשה על שעבודים  126סעיף 

 Go 95 איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים  127סעיף 

 Go 95 הבטחת הזכויות של בעל משכנתה  128סעיף 

 Go 95 סימן ח': סולם העדיפויות של תכניות 

 Go 95 תכנית מיתאר מקומית  129סעיף 

 Go 95 תכנית מיתאר מחוזית  130סעיף 

 Go 95 תכנית המיתאר הארצית  131סעיף 

 Go 96 תקנות לפי החוק  132סעיף 

 Go 96 סימן ט': ביטול תכניות, שינוין והתלייתן 

 Go 96 סמכות מוסד תכנון  133סעיף 

 Go 96 סמכות הועדה המחוזית  134סעיף 
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 Go 96 פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות 

 Go 96 תשריט חלוקת קרקע  137סעיף 

 Go 96 פרטי התשריט  138סעיף 

 Go 96 תשריט הכולל מגרש תלת ממדי א 138סעיף 

 Go 96 חלוקהערר על תשריט   140סעיף 

 Go 96 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין  141סעיף 

 Go 96 קרקע שינוי, ביטול או התלייה של תשריט חלוקת  142סעיף 

 Go 97 הגבלה על חלוקת קרקע  143סעיף 

 Go 97 איחוד  144סעיף 

 Go 97 פרק ה': רישוי 

 Go 97 עבודות טעונות היתר  145סעיף 

 Go 100 ת מקרקעי ישראל לבקשה להיתרהסכמת רשו א 145סעיף 

 Go 101 רישוי בדרך מקוצרת ב 145סעיף 

 Go 102 פטור מהיתר ג 145סעיף 

 Go 102 הנחיות מרחביות ד 145סעיף 

 Go 103 אישור לשינוי שימוש שנקבע בהיתר ה 145סעיף 

 Go 103 שימוש חורג  146סעיף 

 Go 103 הקלות  147סעיף 

 Go 106 קלה בתנאיםשימוש חורג וה  148סעיף 

 Go 106 תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות  149סעיף 

 Go 107 סטיה ניכרת  151סעיף 

 Go 109 שימוש חורג ביחידת דיור   הוראת שעה א 151סעיף 

 Go 110 ערר והשגה  152סעיף 

 Go 111 סדרי הערר  153סעיף 

 Go 111 זכויות לפי דינים אחרים  155סעיף 

 Go 111 הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית  156סעיף 

 Go 111 מועד להכרעה בבקשות  157סעיף 

 Go 111 הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון א 157סעיף 

 Go 113 אישור תחילת עבודה ב 157סעיף 

 Go 113 בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה ג 157סעיף 

 Go 113 חובת התקנת מעליות וגנרטורים א 158סעיף 

סעיף 

  1א158

 Go 114 הצמדת מקומות חניה

סעיף 

  2א158

 Go 115 בתי שימוש המיועדים לנשים

סעיף 

  3א158

 Go 115 התניית היתר בהתקנת מקומות חניה

 Go 115 : סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים1פרק ה' 

 Go 115 הגדרות ב 158סעיף 

סעיף 

  1ב158

 Go 115 תחולת הפרק

 Go 115 כים בבנין ציבורי קייםסידורים מיוחדים לנ ג 158סעיף 

 Go 116 ערעור ד 158סעיף 

 Go 116 ביטול רשיון עסק ה 158סעיף 

 Go 116 מתן היתר לבנין ציבורי ו 158סעיף 

 Go 116 א: נגישות לאנשים עם מוגבלות1פרק ה' 

 Go 116 נגישות מקום ציבורי חדש  1ו158סעיף 

 Go 118 שטח משותף בבנין מגורים חדש  2ו158סעיף 

 Go 119 אישור מורשה נגישות  3ו158סעיף 
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 Go 120 תוקף היתר   מוסד חינוך  4ו158סעיף 

 Go 120 : רישוי בדרך מקוצרת2פרק ה' 

 Go 120 : מכוני בקרה3פרק ה' 

 Go 120 סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו 

 Go 120 3הגדרות   פרק ה' יג 158סעיף 

 Go 120 הקמת מכון בקרה ותפקידיו יד 158סעיף 

 Go 120 תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה ולפעילותו טו 158סעיף 

סעיף 

  1טו158

להפעלת מכון בקרה לעניין הקמת בניין מגורים  תנאים למתן רישיון

 חדש   הוראת שעה

Go 121 

 Go 122 רישיון, תנאיו והארכת תוקפו טז 158סעיף 

 Go 122 ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו יז 158סעיף 

 Go 123 סימן ב': בקרים 

 Go 123 בקרים במכון בקרה יח 158סעיף 

 Go 123 רישום בקרים יט 158סעיף 

 Go 123 תנאי כשירות לבקר ותחומי פעולתו כ 158סעיף 

 Go 123 סימן ג': בקרים מורשים 

סעיף 

 כא 158

 Go 123 העסקת בקר מורשה במכון בקרה

 Go 124 כשירות בקרים מורשים והסמכתם כב 158סעיף 

 Go 125 סמכויות בקרים מורשים כג 158סעיף 

 Go 125 סימן ד': דרכי העבודה של מכון בקרה 

 Go 125 הגשת מסמכים למכון בקרה ולבקר מורשה  כד158סעיף 

סעיף 

 כה 158

 Go 126 פעילותו של מכון בקרה

 Go 126 אגרות ואיסור תמורה אחרת למכון בקרה כו 158סעיף 

 Go 126 החלת דינים על עובדי מכון בקרה כז 158סעיף 

סעיף 

 כח 158

 Go 126 מניעת ניגוד עניינים בעבודת מכון בקרה

סעיף 

 כט 158

 Go 126 קביעת הוראות לעניין מכוני בקרה

 Go 126 סימן ה': דיווח, פיקוח וביקורת 

 Go 126 חובת דיווח של מכון בקרה ל 158סעיף 

סעיף 

 לא 158

 Go 127 ביקורת ופיקוח על מכוני בקרה ובקרים מורשים

סעיף 

  1לא158

 Go 127 האחראי על מכוני הבקרה   מינויו וסמכויותיו

 Go 128 סימן ו': עיצום כספי 

 Go 128 עיצום כספי לב 158סעיף 

 Go 128 הודעה על כוונת חיוב לג 158סעיף 

 Go 128 זכות טיעון לד 158סעיף 

סעיף 

 לה 158

 Go 128 ת הממונה על דרישת תשלוםהחלט

 Go 129 הפרה נמשכת והפרה חוזרת לו 158סעיף 

 Go 129 חתיםסכומים מופ לז 158סעיף 

סעיף 

 לח 158

 Go 129 סכום מעודכן של העיצום הכספי

סעיף 

 לט 158

 Go 129 המועד לתשלום העיצום הכספי

 Go 129 הפרשי הצמדה וריבית מ 158סעיף 



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

8 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

סעיף 

 מא 158

 Go 129 גבייה

סעיף 

 מב 158

 Go 129 עיצום כספי על הפרה של חוק זה או חוק אחר

 Go 129 שמירת אחריות פלילית מג 158סעיף 

סעיף 

 מד 158

 Go 129 ערעור על דרישת תשלום

סעיף 

 מה 158

 Go 130 פרסום

 Go 130 תוספת השביעיתשינוי ה מו 158סעיף 

 Go 130 פרק ו': מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה 

 Go 130 הגדרות  159סעיף 

 Go 130 סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה  160סעיף 

 Go 131 התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות וסביבתיות  161סעיף 

 Go 131 המנין החוקי  162סעיף 

 Go 131 עניני טיסה אזרחית  163סעיף 

 Go 131 קרקעות חקלאיות  164סעיף 

 Go 131 תחולת פרק ז'  165סעיף 

 Go 131 ועדת ערר  166סעיף 

 Go 131 דיון בערר בהרכב של שלושה  167סעיף 

 Go 131 היושב ראש  168סעיף 

 Go 131 סודיות הדיונים  170סעיף 

 Go 131 סדרי הדיון  171סעיף 

 Go 131 פטור  172סעיף 

 Go 132 תקנות  173סעיף 

 Go 132 מניעת מכשולי טיסה  174סעיף 

 Go 132 ראת שינויהו  175סעיף 

 Go 133 פיצויים  176סעיף 

 Go 133 התנגדות לתכנית בשל מיתקן בטחוני  177סעיף 

 Go 133 הוראות לעניין מיתקן שרואים אותו כמיתקן ביטחוני בתקופת המעבר א 177סעיף 

 Go 134 מוש חורגפרק ז': שי 

 Go 134 תקופת מקסימום לחריגה  178סעיף 

 Go 134 פרסום הרשימה ואישורה  179סעיף 

 Go 134 תקופת המקסימום לחריגה בבנינים  180סעיף 

 Go 135 התקופה המרבית לחריגה  181סעיף 

 Go 135 אישור התקופה המרבית  182סעיף 

 Go 135 הפסקת החריגה בתום התקופה המרבית  183סעיף 

 Go 135 הפסקת החריגה לפני תום התקופה המרבית  184סעיף 

 Go 135 אי ביצוע ההפסקה לפני המועד  185סעיף 

 Go 135 ביצוע על ידי הועדה המקומית  186סעיף 

 Go 135 שיכון חלוף  187סעיף 

 Go 135 פרק ח': הפקעות 

 Go 135 מטרת ההפקעה  188סעיף 

 Go 136 סמכות הועדה המקומית  189סעיף 

 Go 136 ביצוע ההפקעה  190סעיף 

 Go 136 חילופי קרקע  191סעיף 

 Go 136 הסכם אינו היתר לחריגה  192סעיף 

 Go 136 דין רכוש שהופקע  193סעיף 

 Go 137 שיכון חלוף  194סעיף 
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 Go 137 דין מקרקעין שנרכשו בתמורה  195סעיף 

 Go 137 שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום  196סעיף 

 Go 137 : היטל השבחה1פרק ח' 

 Go 137 היטל השבחה א 196סעיף 

 Go 137 פרק ט': פיצויים 

 Go 137 תביעת פיצויים  197סעיף 

 Go 137 התניית הליכי תכנון בכתב שיפוי א 197סעיף 

 Go 138 תביעה לפיצויים  198סעיף 

 Go 139 פטור מתשלום פיצויים  200סעיף 

 Go 140 אין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת תכנית  201סעיף 

 Go 140 פיצויים על הפסקת חריגה  202סעיף 

 Go 140 פיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למיתקן גז א 202סעיף 

ידור לתקשורת כתב שיפוי כתנאי למתן היתר להקמת מיתקן ש ב 202סעיף 

 בשיטה התאית

Go 140 

 Go 140 : רשימת שמאים מכריעים1פרק ט' 

 Go 140 רשימת שמאים מכריעים ג 202סעיף 

 Go 140 הוועדה המייעצת ד 202סעיף 

 Go 141 י מכריעכשירות לכהונה כשמא ה 202סעיף 

 Go 141 פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים ו 202סעיף 

 Go 141 ייניםאיסור ניגוד ענ ז 202סעיף 

סעיף 

  11ח202

 Go 141 ייחוד פעולת שמאי מכריע

 Go 142 םמחיקה או התליה מרשימת השמאים המכריעי ט 202סעיף 

סעיף 

  11י202

 Go 142 העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר

 Go 142 עונשין  2סעיף 

 Go 142 החלת הוראות על שמאי מכריע יב 202סעיף 

 Go 142 תקנות לעניין שמאי מכריע יג 202סעיף 

 Go 143 פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין 

 Go 143 סימן א': הגדרות 

 Go 143 הגדרות   פרק י'  203סעיף 

 Go 144 סימן ב': סמכויות פיקוח ואכיפה 

 Go 144 ית לאכיפהמנהל היחידה הארצ  204סעיף 

 Go 144 הסמכת מפקחים  205סעיף 

 Go 144 סמכויות מפקחים  206סעיף 

 Go 145 חובת הזדהות  207סעיף 

 Go 145 סימן ג': סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון 

 Go 146 הסדרת הפיקוח והאכיפה כלפי מערכת הביטחון  208סעיף 

 Go 146 הגדרות   סימן ג'  209סעיף 

 Go 147 הפעלת סמכויות כלפי מערכת הביטחון  210סעיף 

 Go 147 סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון   הוראות מיוחדות  211סעיף 

 Go 148 נוהל עבודה  212סעיף 

 Go 148 פיקוח ואכיפה לגבי מיתקן ביטחוני סודי  213סעיף 

 Go 148 פיקוח ואכיפה לגבי מיתקן ביטחוני סודי מיוחד  214סעיף 

 Go 148 נהלים ראשונים  215סעיף 

 Go 149 סימן ד': אכיפה מינהלית 

 Go 149 צו מינהלי להפסקת עבודה  216סעיף 

 Go 149 צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת עבודה  217סעיף 

 Go 149 איסור מינהלי על שימוש ברכב או ציוד מכני הנדסי  218סעיף 
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 Go 150 צו מינהלי להפסקת שימוש  219סעיף 

 Go 151 צו לסגירת בניין או מקום לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת שימוש  220סעיף 

 Go 151 צו הריסה מינהלי  221סעיף 

 Go 151 ביצוע צו הריסה מינהלי  222סעיף 

 Go 152 תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין  223סעיף 

 Go 152 בקשה למתן ארכה לביצוע צו הריסה מינהלי  224סעיף 

 Go 152 חובת היוועצות כתנאי למתן צו מינהלי  225סעיף 

 Go 152 המצאת צו מינהלי  226סעיף 

 Go 152 מתן צו מינהליהודעה על   227סעיף 

 Go 152 בקשה לביטול צו מינהלי  228סעיף 

 Go 153 תנאים לביטול צו מינהלי  229סעיף 

 Go 153 שמירת אחריות פלילית  230סעיף 

 Go 153 פיצויים  231סעיף 

 Go 153 אצילת סמכות מנהל היחידה הארצית לאכיפה  232סעיף 

 Go 153 סמכות האכיפה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים  233סעיף 

 Go 154 סימן ה': צווים שיפוטיים 

 Go 154 צו שיפוטי למניעת פעולות  234סעיף 

צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש בניגוד לצו שיפוטי למניעת   235סעיף 

 פעולות

Go 154 

 Go 154 צו הפסקה שיפוטי  236עיף ס

 Go 155 צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש בניגוד לצו הפסקה שיפוטי  237סעיף 

בקשה לביטול צו שניתן לאחר הפרת צו שיפוטי למניעת פעולות או   238סעיף 

 צו הפסקה שיפוטי

Go 155 

 Go 155 צו הריסה בלא הליך פלילי  239סעיף 

 Go 155 בקשה לביטול צו הריסה בלא הליך פלילי  240סעיף 

 Go 156 שמירת אחריות פלילית  241סעיף 

 Go 156 סימן ו': עונשין 

 Go 156 הגדרות   סימן ו'  242סעיף 

 Go 156 עבודה אסורה ושימוש אסור  243סעיף 

 Go 157 עבודה ושימוש על פי היתר שאינו תואם תכנית  244סעיף 

 Go 157 קנסות נוספים  245סעיף 

 Go 157 אי קיום צו  246סעיף 

 Go 157 1עבירה לפי פרק ה'  247סעיף 

 Go 157 הפרעה במילוי תפקיד  248סעיף 

 Go 157 מטעהמסירת ידיעה כוזבת או   249סעיף 

בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על פי מידע שאינו   250סעיף 

 נכון

Go 158 

 Go 158 מתן אישור או היתר שלא כדין  251סעיף 

 Go 158 הפעלת מכון בקרה בלא רישיון או בניגוד לתנאיו  252סעיף 

 Go 158 ביצוע עבירות על ידי תאגיד  253סעיף 

 Go 158 אחריות נושא משרה בתאגיד  254סעיף 

 Go 158 תשלום קנסות א 254סעיף 

 Go 158 סימן ז': אמצעי אכיפה נוספים 

 Go 159 צווים במסגרת גזר דין ב 254סעיף 

 Go 159 ביצוע צו ג 254סעיף 

 Go 159 מועד ביצוע צו ד 254סעיף 

 Go 159 סמכויות ביצוע צו ה 254סעיף 

 Go 160 תשלום הוצאות ביצוע צו ו 254סעיף 

 Go 160 תחולת הוראות לעניין ביצוע צווים אחרים ז 254סעיף 
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 Go 160 סימן ח': עיכוב ביצוע צווים 

 Go 160 עיכוב ביצוע זמני של צו עד להכרעה בבקשה לביטול הצו או בערעור ח 254סעיף 

 Go 160 בי מקרקעין לעיכוב ביצוע של צו סופיבקשת בעל זכות לג ט 254סעיף 

 Go 161 סימן ט': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים 

 Go 161 חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים י 254סעיף 

 Go 162 סימן י': רישום בפנקסי המקרקעין 

 Go 162 רישום הערות בפנקסי המקרקעין יא 254סעיף 

סימן י"א: רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת סמכויות פיקוח  

 ואכיפה

Go 162 

 Go 162 הסמכת רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה יב 254סעיף 

 Go 163 העברת הטיפול בהליך אכיפה מסוים יג 254סעיף 

 Go 163 נטילת סמכויות אכיפה מוועדה מקומית יד 254סעיף 

 Go 164 סימן י"ב: דיווח על פעולות אכיפה וסקר בנייה 

 Go 164 דיווח על פעולות אכיפה טו 254סעיף 

 Go 164 סקר עבירות בנייה טז 254סעיף 

 Go 165 סימן י"ג: סדרי דין והוראות שונות 

 Go 165 סמכות לדרוש מידע או מסמכים יז 254סעיף 

 Go 165 ניהול הליכים בידי תובע יח 254סעיף 

 Go 165 סדרי דין  255סעיף 

 Go 165 : עתירות בעניני תכנון ובניה1פרק י' 

 Go 165 : החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע"מ2פרק י' 

 Go 165 הגדרות ז 255סעיף 

 Go 166 לת הוראותסייג להח ח 255סעיף 

 Go 166 סמכות מוסד תכנון לענין ים המלח והקרקעות החכורות ט 255סעיף 

 Go 166 מיזמים תיירותיים בשטח ים המלח י 255סעיף 

 Go 166 סמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות השמורות יא 255סעיף 

 Go 166 ו ט 1אי תחולת פרקים ח יב 255סעיף 

 Go 166 הוראות לענין קבלת היתר יג 255סעיף 

 Go 166 : הוראות לעניין נכסי פעילות3פרק י' 

 Go 166 הגדרות יד 255סעיף 

 Go 166 ניין תוקפם של אישורים ובקשות תלויות ועומדותהוראות מעבר לע טו 255סעיף 

 Go 167 אישור תשריט טז 255סעיף 

 Go 167 הגשת תכנית ראשונה יז 255סעיף 

 Go 167 בנייה נוספת לפני אישור תכנית ראשונה יח 255סעיף 

 Go 168 היתר למימוש תכנית שאושרה יט 255סעיף 

 Go 168 ערר כ 255סעיף 

סעיף 

 כא 255

 Go 168 פיצויים והיטל השבחה

 Go 168 רציפות כב 255סעיף 

 Go 169 רשות הרישוי כג 255סעיף 

 Go 169 פרק י"א: שונות 

 Go 169 בוררות  256סעיף 

 Go 169 אגרה השנויה במחלוקת א 256סעיף 

 Go 169 כניסה למקרקעין לשם עריכת סקירה, בדיקה או מדידה  257סעיף 

 Go 169 ייצוג ועדה מקומית לפני בית המשפט  258סעיף 

 Go 169 תחולה על המדינה בדרך כלל  259סעיף 

 Go 169 עדיפות בדיון בבקשות המדינה  260סעיף 

 Go 170 דרכים ותשתיות  261סעיף 

 Go 171 ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון ומחוז  262סעיף 
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 Go 171 19עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי סעיף   263סעיף 

 Go 172 סמכויות הממשלה  264סעיף 

 Go 172 ביצוע ותקנות  265סעיף 

 Go 174 הצמדת תשלומים מסויימים א 265סעיף 

 Go 174 פטור באזורים כפריים  266סעיף 

 Go 174 פטור למיתקן גישה אלחוטית ג 266סעיף 

פטור להחלפה של מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית   הוראת   1ג266 סעיף

 שעה

Go 174 

 Go 175 יתאגרה מופחתת   חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה והתחדשות עירונ ד 266סעיף 

פטור לעבודות זמניות לשם ביצוע מיזם בעל חשיבות לאומית או  ה 266סעיף 

 מיזם בעל חשיבות לכלל המחוז

Go 175 

 Go 176 בניה לפי מיפרטים  267סעיף 

 Go 176 תקנות סדרי דין  268סעיף 

 Go 176 אצילת סמכויות  269סעיף 

 Go 176 פרק י"ב: ביטולים והוראות מעבר 

 Go 176 הגדרות א 269סעיף 

 Go 177 ביטול  270סעיף 

 Go 177 שטח תכנון במרחב תכנון  271סעיף 

 Go 177 ענינים תלויים ועומדים  272סעיף 

 Go 177 אישור תקנות ותכניות קיימות  273סעיף 

 Go 177 אישור  274סעיף 

 Go 177 המשך בהליכים  275סעיף 

 Go 177 שטחי תכנון עיר לפני תחילת החוקביטול ושינוי תחומי מחוז ו  276סעיף 

 Go 177 הפסקת שימוש חורג  277סעיף 

 Go 177 התנגדות לתכנית ממלכתית א 277עיף ס

 Go 177 זכות עיון ב 277סעיף 

 Go 177 סמכויות השרים ג 277סעיף 

 Go 177 עריכה מחדש של תכנית ממלכתית ד 277סעיף 

 oG 177 אישור התכנית ה 277סעיף 

 Go 178 פטור מהיתר ו 277סעיף 

 Go 178 דרכים ז 277סעיף 

 Go 178 פרשנות  278סעיף 

 Go 178 תחילה  279סעיף 

 Go 178 פרסום  280סעיף 

 Go 178 התוספת הראשונה 

 Go 178 הועדה  1סעיף 

 Go 178 הרכב הועדה  2סעיף 

 Go 179 יושב ראש הועדה  3סעיף 

 Go 179 הנוהל  4סעיף 

 Go 179 הכרזה על קרקע חקלאית  5סעיף 

 Go 179 אישור תכניתהגבלת   6סעיף 

 Go 179 הגבלות בשימוש בקרקע לא חקלאית  7סעיף 

 Go 179 הגבלות על קביעת מפעלים  8סעיף 

 Go 179 תכנית הטעונה אישור הועדה  9סעיף 

 Go 180 בדיקת תכניות קיימות  10סעיף 

 Go 180 הגבלת השימוש בסמכויות הועדה  11סעיף 

 Go 180 תכנית לדרכים א 11סעיף 

 Go 180 ועדת ערר  12סעיף 

 Go 180 סדרי הדין בועדת ערר  13סעיף 
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 Go 180 דין המדינה  14סעיף 

 Go 180 שמירת דינים וסמכויות אחרות  15סעיף 

 Go 180 הוראות מעבר  16סעיף 

 Go 180 התוספת השניה 

 Go 180 הגדרות  1סעיף 

 Go 181 הועדה לשמירת הסביבה החופית  2סעיף 

 Go 181 הרכב הועדה  3סעיף 

 Go 181 סייג לאישור תכנית, היתר לשימוש חורג והקלה  4סעיף 

 Go 182 סייג למתן היתרים  5סעיף 

 Go 182 תכנית הטעונה אישור הועדה  6סעיף 

 Go 182 סמכויות הועדה  7סעיף 

 Go 183 ערר  8סעיף 

 Go 183 סמכויות המועצה הארצית בערר  9סעיף 

 Go 183 שמירת דינים וסמכויות  10סעיף 

 Go 183 הוראת מעבר  11סעיף 

 Go 183 סייג לתחולה  12סעיף 

 Go 183 תוספת שלישית 

 Go 183 פרשנות  1סעיף 

 Go 184 חובות בהיטל השבחה  2סעיף 

 Go 184 שיעור ההיטל  3סעיף 

 Go 184 שומת ההשבחה  4סעיף 

 Go 185 לוח שומה  5סעיף 

 Go 185 הצגת הלוח והודעת שומה  6סעיף 

 Go 185 מועד תשלום ההיטל  7סעיף 

 Go 185 ערובות להבטחת תשלום  8סעיף 

 Go 186 הצמדה  9סעיף 

 Go 186 הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל  10סעיף 

 Go 186 שותפים במקרקעין  11סעיף 

 Go 186 חלוקת ההיטל  12סעיף 

 Go 186 יעוד ההיטל  13סעיף 

 Go 188 שיעור החיוב בהיטל א 13סעיף 

 Go 188 שמאי מכריע, ערר וערעור  14סעיף 

 Go 189 מסירת מידע א 14סעיף 

 Go 189 הצמדה  15סעיף 

 Go 189 הפחתת תשלומי פיגורים  16סעיף 

 Go 189 החזר היטל  17סעיף 

 Go 189 גביה  18סעיף 

 Go 189 פטור מהיטל  19סעיף 

 Go 191 הארכת מועדים  20סעיף 

 Go 192 הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל  21סעיף 

 Go 192 תוספת רביעית 

 Go 192 הגדרות  1סעיף 

 Go 192 תכנית לשימור  2סעיף 

 Go 192 תכנית לשימור שהוצעה על ידי מעונינים  3סעיף 

 Go 192 הוראות בשלב הביניים  4סעיף 

 Go 192 הודעה  5סעיף 

 Go 192 שינויים על פי תכנית  6סעיף 

 Go 192 שינוי או שימוש באתר שנועד לשימור  7סעיף 

 Go 192 העדר מקור כספי למימון לפיצויים  8סעיף 
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 Go 193 פטור ממסים  9סעיף 

 Go 193 ועדה לשימור  10סעיף 

 Go 193 הזמנת משתתפים  11סעיף 

 Go 193 רשימת אתרים לשימור  12סעיף 

 Go 193 תפקידי ועדה לשימור  13סעיף 

 Go 193 עבודות אחזקה  14סעיף 

 Go 194 הפקעה ופיצויים  15סעיף 

 Go 194 ערר  16סעיף 

 Go 195 שמירת דינים  17סעיף 

 Go 195 פת החמישיתהתוס 

 Go 195 תוספת שישית 

 Go 195 הגדרות  1סעיף 

 Go 197 שימוש בדיור  בהישג יד  2סעיף 

 Go 197 הגבלה על בעלות  3סעיף 

 Go 198 חובת ניהול ואחזקה תקינה  4סעיף 

 Go 198 דמי השכירות  5סעיף 

 Go 199 פקיעת חוזה השכירות בהשכרה במחיר מופחת  5סעיף 

 Go 199 רישום הערה בפנקסי המקרקעין ורישום העברת זכויות  6סעיף 

 Go 199 רשומותרישום והעברה של זכויות שאינן   7סעיף 

 Go 200 מחיקת הערות וביטול הצורך באישור  8סעיף 

 Go 200 הלמינוי המנ  9סעיף 

 Go 200 חובת דיווח  10סעיף 

 Go 200 ניהול רישום  12סעיף 

 Go 201 בירור פניות ציבור  13סעיף 

 Go 201 הטלת עיצום כספי על בעלים של דיור בהישג יד  14סעיף 

 Go 201 ביצוע ותקנות  15סעיף 

 Go 202 עונשין א 15סעיף 

 Go 202 סעדים על הפרת הוראות ב 15סעיף 

 Go 202 תוספת שביעית 

 Go 202 תוספת שמינית 
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 *1965-והבניה, תשכ"ה ןוהתכנ חוק

                                                      
 (.14עמ'  532ה"ח תשכ"ג מס' ) 307עמ'  12.8.1965מיום  467ס' מח תשכ"ה "ססם רפו *

 .2עמ'  19.1.1966מיום  468מס'  תשכ"ו "חסת"ט 

 8; ר' סעיף 1תיקון מס'  – (115' עמ 691ס' מ ה"ח תשכ"ו) 10עמ'  12.196622.מיום  488' מס תשכ"ז חס"ן תוק
 לענין תחילה.

חוק ל 30בסעיף  2תיקון מס'  – (229' עמ 777ס' מ ה"ח תשכ"ח) 217' מע 11.7.1969 מיום 562תשכ"ט מס'  ס"ח
 .1969-כ"ט(, תש2ההתגוננות האזרחית )תיקון מס' 

 .3תיקון מס'  – (309' עמ 844ס' מ ה"ח תשכ"ט) 223עמ'  25.7.1969 וםמי 570תשכ"ט מס'  ס"ח

 .4תיקון מס'  – (290' עמ 1063ס' מ ה"ח תשל"ג) 228עמ'  27.7.1973 מיום 710תשל"ג מס'  ס"ח

לחוק  22בסעיף  5תיקון מס'  – (85' עמ 1030ס' מ ה"ח תשל"ג) 233עמ'  7.7.1976 מיום 818תשל"ו מס'  ס"ח
 ; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.1976-שירותי תיירות, תשל"ו

 .6תיקון מס'  – (426' עמ 1244ס' מ ה"ח תשל"ו) 253מ' ע 29.7.1976 מיום 822תשל"ו מס'  ס"ח

 .7תיקון מס'  –( 390עמ'  1194ה"ח תשל"ה מס' ) 253 'מע 9.7.19762ם מיו 822מס'  ס"ח תשל"ו

 .8תיקון מס'  –( 98 עמ' 1278ה"ח תשל"ז מס' ) 15עמ'  9.11.1977ם יומ 873ס' ח מ"לתש ס"ח

 .9תיקון מס'  –( 376' מע 1260ס' משל"ו ת חה") 180עמ'  4.8.1978מיום  906ס' "ח מתשל ס"ח

 .10תיקון מס'  –( 252עמ'  1349ה"ח תשל"ח מס' ) 14מ' ע 16.11.1978מיום  915"ט מס' תשל ס"ח

לענין  2; ר' סעיף 11תיקון מס'  –( 230עמ'  1409ה"ח תשל"ט מס' ) 42עמ'  9.1.1980מיום  955' ם מסתש" ס"ח
 תחולה.

 .12תיקון מס'  –( 96' מע 1385תשל"ט מס'  "חה) 14עמ'  11.11.1980 םומי 988ס' מ אתשמ" "חס

 .13תיקון מס'  –( 406מ' ע 4781ה"ח תש"ם מס' ) 46' עמ 15.12.1980מיום  939ס' "א משמתח ס"

לענין  3; ר' סעיף 14תיקון מס'  –( 68עמ'  1493תשמ"א מס'  ח"ה) 108' עמ 12.2.1981מיום  1005' סמ א"תשמ ס"ח
 הוראות מעבר.

; תחילתו ביום 15תיקון מס'  –( 37עמ'  1488ה"ח תשמ"א מס' ) 109עמ'  12.2.1981מיום  1005ס' "א מתשמ ס"ח
1.6.1981. 

; תחילתו ביום 16תיקון מס'  –( 293' מע 1466תשמ"א מס'  ה"ח) 111עמ'  12.2.1981 יוםמ 1005"א מס' תשמ ס"ח
1.6.1981. 

 .17תיקון מס'  –( 294עמ'  1526ה"ח תשמ"א מס' ) 166עמ'  3.4.1981עמ'  1015ס' "א מתשמ ס"ח

; תחילתו ביום 18תיקון מס'  –( 54מ' ע 1491' מס"ח תשמ"א ה) 184' מע 8.4.1981יום מ 1018' "א מסתשמ ס"ח
 . 278עמ'  26.5.1981מיום  1025ס"ח תשמ"א מס' לענין הוראות מעבר. ת"ט  8ור' סעיף  1.7.1981

 57עיף סב 19תיקון מס'  – (355' עמ 1537ס' מ ה"ח תשמ"א) 229עמ'  22.8.1982מיום  1060ס' מ ב"תשמ "חס
 .1.2.1984; תחילתו ביום 1982-בבזק, תשמ"ה קלחו

 17, 16; ר' סעיפים 20תיקון מס'  –( 188עמ'  1579ה"ח תשמ"ב מס' ) 25עמ'  4.1.1983מיום  1071' "ג מסתשמ ס"ח
מיום  1079ס"ח תשמ"ג מס' ; 40עמ'  25.1.1983מיום  1074ס"ח תשמ"ג מס' לענין תחילה והוראות מעבר. ת"ט 

; תחילתו ביום 21לתיקון מס'  2בסעיף  146עמ'  7.6.1984מיום  1118' ס"ד מתשמ ס"חתוקן  .63עמ'  30.3.1983
1.1.1984. 

)א( 3; ר' סעיף 21תיקון מס'  –( 174עמ'  1667מס'  דתשמ""ח ה) 146עמ'  7.6.1984מיום  1118ס' "ד מתשמ ס"ח
 לענין תחילה.

 .22תיקון מס'  –( 40עמ'  1758' "ו מסמשתה"ח ) 129' מע 12.3.1986 מיום 1172ס' "ו מתשמ ס"ח

 .23תיקון מס'  –( 116עמ'  1768 שמ"ו מס'ת "חה) 130עמ'  12.3.1986מיום  1172' מס ומ"תש ס"ח

 3; ר' סעיף 24תיקון מס'  –( 222עמ'  1735ה"ח תשמ"ה מס' ) 150עמ'  16.4.1986מיום  1176ס' "ו מתשמ ס"ח
 לענין הוראת מעבר.

 .25תיקון מס'  –( 160עמ'  1817ה"ח תשמ"ז מס' ) 20עמ'  8.1.1988מיום  1233ס' "ח מתשמ ס"ח

, 51; ר' סעיפים 26תיקון מס'  –( 160' עמ 1817"ז מס' שמתח ה") 144מ' ע 7.7.19882מיום  1259ס' "ח מתשמ חס"
; ר' 27לתיקון מס'  2בסעיף  7' מע .19898.2מיום  1266ס' "ט מתשמ ס"חלענין תחילה והוראות מעבר. תוקן  52

(; תחילתו 80' עמ 1929מ"ט מס' תש ה"ח) 56מ' ע 5.198930.מיום  1275ס' "ט מתשמ ס"ח לענין תחילה. 3סעיף 
 .27.1.1989ביום 

; תחילתו ביום 27תיקון מס'  –( 10עמ'  1912"ט מס' משתה"ח ) 7' מע .19898.2מיום  1266ס' "ט מתשמ ס"ח
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26.1.1989. 

 26]במקור תיקון  28תיקון מס'  –( 80עמ'  1929"ט מס' משת"ח ה) 56' מע 30.5.1989מיום  1275ס' "ט מתשמ ס"ח
 .([2)תיקון מס' 

 תולחוק רש 12עיף סב 29תיקון מס'  – (55' עמ 1968ס' מ ןה"ח תש") 123עמ'  4.4.1990מיום  1313' ן מסתש" ס"ח
 .1990-הדואר )תיקון(, תש"ן

 קוחל 7עיף סב 30תיקון מס'  – (218עמ'  2000ס' מ ה"ח תש"ן) 168עמ'  20.7.1990מיום  1323' ן מסתש" ס"ח
 .1990-ןש"ת הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה(,

נית לשימור כת) 31תיקון מס'  –( 175עמ'  2045נ"א מס' תשה"ח ) 164מ' ע 99121.6.1ם יומ 1359ס' תשנ"א מ ס"ח
 אתרים(.

 .32תיקון מס'  –( 251עמ'  2060ה"ח תשנ"א מס' ) 213עמ'  31.7.1991מיום  1366ס' "א מתשנ ס"ח

לענין  6; ר' סעיף 33תיקון מס'  – (144' עמ 2038"א מס' שנה"ח ת) 220עמ'  22.8.1991מיום  1368ס' "א מתשנ חס"
 תחילה ותוקף.

 קוחל 7עיף סב 34ון מס' תיק – (272' עמ 2066ס' מ ה"ח תשנ"א) 7' מע 0.199131.1מיום  1370ס' "ב מתשנ ס"ח
 לענין הוראות מעבר. 8; ר' סעיף 1991-הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית( תשנ"ב

 קוחל 5עיף סב 35תיקון מס'  –( 264' עמ 2120ס' מ ה"ח תשנ"ב) 159' עמ 25.3.1992מיום  1391ס' מ בנ"שתח ס"
 .1992-(, תשנ"ב2ן ובניה )הוראת שעה( )מס' יכי תכנוהל

 .36תיקון מס'  –( 30עמ'  2147ה"ח תשנ"ג מס' ) 21עמ'  7.1.1993מיום  1406ס' "ג מתשנ ס"ח

ימים  30; תחילתו 37תיקון מס'  –( 56' מע 1582ה"ח תשנ"ג מס' ) 98עמ'  22.3.1994מיום  1456ס' "ד מתשנ ס"ח
 .לענין הוראות מעבר 6לענין תחילה וסעיף  5מיום פרסומו ור' סעיף 

 .38תיקון מס'  –( 217עמ'  2245ה"ח תשנ"ד מס' ) 123עמ'  24.3.1994יום מ 1459' מס ד"נשת"ח ס

 .39תיקון מס'  –( 419עמ'  2267ה"ח תשנ"ד מס' ) 242עמ'  8.7.1994מיום  1471ס' "ד מתשנ ס"ח

"ז תשנ ס"ח. ת"ט 40תיקון מס'  –( 83' עמ 2317מס'  ה"ח תשנ"ה) 55' מע 9428.12.19מיום  1496ס' מ "השנת ס"ח
 .28.12.1994; תחילתו ביום 167עמ'  10.6.1997מיום  1625ס' מ

 קוחל 1עיף סב 41תיקון מס'  – (265' עמ 2355מס'  ה"ח תשנ"ה) 128עמ'  15.2.1995ום מי 1505ס' "ה מתשנ ס"ח
 .1995-זכיון ים המלח )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 .42תיקון מס'  –( 170עמ'  2333ס' תשנ"ה מ ה"ח) 338מ' ע 30.6.1995ום מי 1529ס' מ תשנ"ה חס"

, 142; ר' סעיפים 43תיקון מס'  –( 16עמ'  2307ה"ח תשנ"ה מס' ) 450מ' ע 24.8.1995 םומי 1544ס' מ התשנ" ס"ח
; תחילתו ביום תחילתו של 167עמ'  10.6.1997ום מי 1625ס' "ז מתשנ ס"חלענין תחילה והוראות מעבר. ת"ט  144

 .43תיקון מס' 

 ס"ח. ת"ט דפוס 44תיקון מס'  –( 420' מע 2389"ה מס' שנת ח"ה) 110' מע 9629.2.19מיום  1567ס' "ו מתשנ ס"ח
 .8פרט  – 387מ' ע 10.9.1996מיום  1600ס' "ו מתשנ

 וקלח 04עיף סב 45תיקון מס'  – (20' עמ 2650מס'  ה"ח תשנ"ח) 91עמ'  15.1.1998יום מ 1645ס' מ חנ"שתח ס"
 30; תחילתו 1998-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ח 1998הכספים  תנשציב לקתהת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי רבגלה

 ימים מיום פרסומו.

ק ולח 69עיף סב 46תיקון מס'  – (83' עמ 2594מס'  ה"ח תשנ"ז) 217עמ'  5.4.1998מיום  1666ס' "ח מתשנ ס"ח
 .1998-י הנצחה, תשנ"חרתאיים וע, אתרים לאומשמורות טבים, יגנים לאומ

 קוחל 5עיף סב 47תיקון מס'  – (470' עמ 2276מס'  ה"ח תשנ"ד) 290עמ'  29.7.1998מיום  1678ס' "ח מתשנ ס"ח
 .1998-משק הדלק )קידום התחרות( )תיקון(, תשנ"ח

 קוחל 10 ףיסעב 48תיקון מס'  – (230' עמ 2785מס'  ה"ח תשנ"ט) 93עמ'  15.2.1999 מיום 1704ס' שנ"ט מת ס"ח
-(, תשנ"ט1999ה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים קיקוני חקיתההסדרים במשק המדינה )

 .1.1.1999; תחילתו ביום 1999

[ 48]במקור מס'  49תיקון מס'  – (68 'עמ 2824מס'  ה"ח תש"ס) 72 עמ' 10.1.2000מיום  1724' ס מסתש" ס"ח
לשנת  תידיניות הכלכלמראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדינת ישההסדרים במשק  קוחל 9 יףעסב
 . 1.1.2000ום ; תחילתו בי2000-(, תש"ס2000ציב קתה

י וק בתלח 20עיף סב 50תיקון מס'  – (2' עמ 2821מס'  ה"ח תש"ס) 192עמ'  11.6.2000 מיום 1739תש"ס מס'  ס"ח
 .11.12.2000; תחילתו ביום 2000-סתש", ים מינהלייםיננעל משפט

 קוחל 3עיף סב 51תיקון מס'  – (362' עמ 2869מס'  ה"ח תש"ס) 219' מע .200029.6מיום  1743' ס מסתש" ס"ח
 . 2000-(, תש"ס23הבזק )תיקון מס' 

ק וחל 17עיף סב 52תיקון מס'  – (464' מע 2892מס'  ה"ח תש"ס) 277עמ'  13.8.2000מיום  1751' ס מסתש" ס"ח
 .2000-(, תש"ס2קה )תיקון מס' משל מכלי עהפקדון 

לענין  2; ר' סעיף 53תיקון מס'  –( 726עמ'  2917ס מס' "שתה"ח ) 44' מע 014.12.200מיום  1761ס' "א מתשס ס"ח
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 תחולה. 

 קוחל 15עיף סב 54תיקון מס'  – (582' עמ 2990מס'  ה"ח תשס"א) 238עמ'  4.4.2001מיום  1786ס' מ א"תשס "חס
של חקיקה  הילל והתוטי( )תיקון, ב2001ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 

לענין הוראת  16ור' סעיף  31.12.2005עד יום  1.4.2001; תוקפו מיום 2001-שמקורה בהצעות חוק פרטיות(, תשס"א
מס'  ה"ח תשס"ב, 16' עמ 3043מס'  ה"ח תשס"ב) 167עמ'  17.2.2002מיום  1831מס'  בתשס" חס"מעבר. תוקן 

לחוק ההסדרים במשק  32סעיף ( ב1)תיקון מס'  54תיקון מס'  – (224' עמ 3072מס'  ה"ח תשס"ב, 205' עמ 3065
 גתשס" ח"ס .2002-ב(, תשס"2002הכספים והמדיניות הכלכלית לשנת  התקציבהמדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 

 בסעיף (2קון מס' תי) 54תיקון מס'  –( 262עמ'  25מס'  גהממשלה תשס" חה") 496עמ'  1.6.2003מיום  1892מס' 
הכלכלית לשנות הכספים  והמדיניותלחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  107

מיום  2057"ו מס' ס"ח תשס .ור' שם לענין תחולה 17.5.2003תחילתו ביום ; 2003-ג(, תשס"2004-ו 2003
לחוק  68( בסעיף 3)תיקון מס'  54תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 359עמ'  15.6.2006

-(, תשס"ו2006נת הכספים הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לש
 .1.7.2006; תחילתו ביום 2006

 קוחל 144עיף סב 55תיקון מס'  – (582' עמ 2823מס'  ה"ח תש"ס) 489עמ'  31.7.2001מיום  1802ס' "א מתשס ס"ח
 . 2001-ביוב, תשס"או םימ יתאגיד

[ 55]במקור מס'  56תיקון מס'  – (365' עמ 2957מס'  ה"ח תשס"א) 519עמ'  7.8.2001ום ימ 1805' סס"א משת ס"ח
; ר' 2001-התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים )הוראות ותיקוני חקיקה(, תשס"א קוחל 2עיף סב

 תחולה. ןינעל 4סעיף 

 (430' עמ 2973מס'  ה"ח תשס"א, 184' עמ 2945מס'  ה"ח תשס"א) 560מ' ע .20019.8 וםמי 1807ס' "א מתשס ס"ח
 . 2001-(, תשס"א25תיקון מס' הבזק ) קוחל 98 ףיסע[ ב56]במקור מס'  57תיקון מס'  –

 קוחל 98 יףעסב 58תיקון מס'  – (676' עמ 3011מס'  ה"ח תשס"א) 83עמ'  3.1.2002מיום  1820ס' "ב מתשס ס"ח
 .2002-ק הגז הטבעי, תשס"במש

 ילתוחת; 59תיקון מס'  –( 180עמ'  3059ס' מ בשס"ת חה") 132עמ'  12.2.2002 םומי 1829ס' "ב מתשס ס"ח
 ב.83ושה חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף לש

, 205' עמ 3065מס'  ה"ח תשס"ב, 16' עמ 3043מס'  ה"ח תשס"ב)  157מ' ע 200217.2.מיום  1831ס' "ב מתשס ס"ח
שגת יקה להחקי ונההסדרים במשק המדינה )תיק קוחל 18עיף סב 60תיקון מס'  – (224' עמ 3072מס'  ה"ח תשס"ב

לענין  19ור' סעיף  1.1.2002; תחילתו ביום 2002-"בס(, תש2002כספים ה תמדיניות הכלכלית לשנהו תקציבי העדי
 הוראת מעבר.

 . 61תיקון מס'  –( 288עמ'  3082שס"ב מס' תה"ח ) 206עמ'  00221.3.2מיום  1836ס' "ב מתשס ס"ח

 .62תיקון מס'  –( 399' מע 3097"ב מס' סשתה"ח ) 427' מע .200213.6מיום  1849ס' "ב מתשס ס"ח

לחוק  1בסעיף  63' מסתיקון  –( 166עמ'  3057ה"ח תשס"ב מס' ) 490עמ'  24.7.2002מיום  1859ב מס' "ס"ח תשס
 .2002-לפיתוח הנגב והגליל )תיקוני חקיקה(, תשס"ב

]במקור מס'  46' סון מקתי –( 850מ' ע 6231שס"ב מס' ה"ח ת) 56עמ'  19.11.2002מיום  1873ס"ג מס' שת ח"ס
 .לענין תחולה 3[; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 63

]במקור מס'  65ון מס' קתי –( 874עמ'  3168ה"ח תשס"ב מס' ) 118' עמ 25.11.2002 םומי 1879תשס"ג מס'  ס"ח
; תחילתו 2002-לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, תשס"ג 4[ בסעיף 64
 (.208עמ'  29.12.2002מיום  1883מס' ימים מיום פרסומו )ת"ט  60

]במקור  66תיקון מס'  –( 18עמ'  4שלה תשס"ג מס' ה"ח הממ) 192עמ'  29.12.2002מיום  1882ס"ח תשס"ג מס' 
 לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 41[ בסעיף 65מס' 

 לענין תחולה. 42ור' סעיף  1.1.2003; תחילתו ביום 2002-תשס"ג(, 2003 םיכספה

 2בסעיף  67תיקון מס'  –( 52עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 70עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' 
 .1.1.2004; תחילתו ביום 2004-שס"ד)תיקוני חקיקה(, ת 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

; 68מס' תיקון  –( 511עמ'  109ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 503עמ'  10.8.2004מיום  1955ס"ח תשס"ד מס' 
 ימים מיום פרסומו. 30תחילתו 

בסעיף  69תיקון מס'  –( 460עמ'  51ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 546עמ'  15.8.2004מיום  1958ס"ח תשס"ד מס' 
 חודשים מיום פרסומו. 3; תחילתו 2004-לחוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד 21

; ר' סעיף 70תיקון מס'  –( 77עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 105עמ'  26.1.2005מיום  1976ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחולה. 2

; תחילתו תוך 72תיקון מס'  –( 72עמ'  64ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 276עמ'  3.4.2005מיום  1994ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחולה. 5, 4ארבעה חודשים מיום פרסומו ותוקפו למשך חמש שנים אך ר' סעיפים 

לחוק  7בסעיף  71תיקון מס'  –( 326עמ'  2951ה"ח תשס"א מס' ) 323' עמ 7.4.2005מיום  1995ס"ח תשס"ה מס' 
)ב( לענין 20)ד( לענין תחילה וס' 19; ר' סעיף 2005-(, תשס"ה2שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 

 תחולה.

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1786.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2990.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1831.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3043.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3065.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3065.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3072.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1892.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1892.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-25.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1802.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2823.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1805.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2957.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1807.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2945.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2973.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1820.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3011.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1829.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3059.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1831.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3043.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3065.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3072.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1836.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3082.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1849.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3097.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1859.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1873.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1879.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3168.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1883.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1882.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/HATZAOT-LAW-MEMSHALA-04A.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1920.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/HATZAOT-MEMSHALA-64.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1955.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-109.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1958.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/HATZAOT-LAW-MEMSHALA-51.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1976.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/HATZAOT-MEMSHALA-64.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1994.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-64.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1995.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law03/MEM-KNE-2951.pdf


 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

18 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

                                                      

; תחילתו 73תיקון מס'  –( 99עמ'  68ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 660עמ'  5.7.2005מיום  2011ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  29.8.2006ביום 

 28בסעיף  74תיקון מס'  –( 298עמ'  77ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 747עמ'  8.8.2005מיום  2020ס"ח תשס"ה מס' 
לענין תחילה ותחולה. תוקן  44, 43; ר' סעיפים 2005-(, תשס"ה15ינהליים )תיקון מס' לחוק בתי משפט לענינים מ

)תיקון(  74תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 330עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' 
לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  36בסעיף 

( 416עמ'  369ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 639עמ'  10.7.2008מיום  6521ס"ח תשס"ח מס' . 2006-(, תשס"ו2006
 .84לתיקון מס'  9( בסעיף 2)תיקון מס'  74תיקון מס'  –

בסעיף  75תיקון מס'  –( 894עמ'  184ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 166עמ'  1.1.2006מיום  2046שס"ו מס' ס"ח ת
 .1.1.2006; תחילתו ביום 2006-לחוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו 27

בסעיף  76תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 325עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' 
(, 2006די התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יע 34

עמ'  22.10.2009מיום  2212ס"ח תש"ע מס' לענין תחילה והוראות מעבר. תוקן  38, 37; ר' סעיפים 2006-תשס"ו
)תיקון( בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני  76תיקון מס'  –( 596, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 232

 2; ר' סעיף 2006-(, תש"ע3( )תיקון מס' 2006חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
 לענין תוקף.

 52בסעיף  77תיקון מס'  –( 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 82עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
(, 2007גת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להש

 .1.1.2007; תחילתו ביום 2007-זתשס"

; תחילתו 78תיקון מס'  –( 114עמ'  109ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ) 155עמ'  27.3.2007מיום  2089ס"ח תשס"ז מס' 
 ימים מיום פרסומו. 180

 .79תיקון מס'  –( 180עמ'  151ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 412עמ'  26.7.2007מיום  2105ס"ח תשס"ז מס' 

 .80תיקון מס'  –( 90עמ'  136מס' ה"ח הכנסת תשס"ז ) 8עמ'  15.10.2007מיום  2113ס"ח תשס"ח מס' 

 4בסעיף  81ס' תיקון מ –( 154עמ'  146ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 17עמ'  24.10.2007מיום  2114ס"ח תשס"ח מס' 
 .2007-לחוק שמירת הסביבה החופית )תיקון(, תשס"ח

הוראת שעה  –( 904עמ'  327מס'  ה"ח הממשלה תשס"ז) 62עמ'  29.11.2007מיום  2120ס"ח תשס"ח מס' 
 ; תוקפה שלוש שנים מיום פרסומה.2007-תשס"ח

 82תיקון מס'  –( 147, 16עמ'  335הממשלה תשס"ח מס'  ה"ח) 196עמ'  10.2.2008מיום  2133ס"ח תשס"ח מס' 
 .2008-(, תשס"ח29לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  14בסעיף 

 83תיקון מס'  –( 92, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 462עמ'  10.4.2008מיום  2148ס"ח תשס"ח מס' 
 .2008-לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, תשס"ח 53בסעיף 

 84תיקון מס'  –( 416עמ'  369ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 326עמ'  10.7.2008מיום  2165ס"ח תשס"ח מס' 
לעניין הכניסה לתוקף  198ז, 12לענין תחילה ותחולה ור' הערת השוליים לסעיפים  11, 10והוראת שעה; ר' סעיפים 

 (.2009-צו תשס"ט – 1080עמ'  30.6.2009מיום  6790ק"ת תשס"ט מס' )תוקן 

ה"ח הכנסת תשס"ח מס' , 126עמ'  111ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ) 478עמ'  31.7.2008מיום  2174ס"ח תשס"ח מס' 
 .1.1.2011; תחילתו ביום 2008-לחוק אוויר נקי, תשס"ח 58בסעיף  85תיקון מס'  –( 209עמ'  210

 9; ר' סעיף 86תיקון מס'  –( 323עמ'  233ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 798עמ'  5.8.2008מיום  2175ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחילה.

 .87תיקון מס'  –( 512עמ'  378ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 840עמ'  7.8.2008מיום  2179ס"ח תשס"ח מס' 

 .88תיקון מס'  –( 314עמ'  232ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 82עמ'  16.11.2008מיום  2190ס"ח תשס"ט מס' 

; תחילתו 89תיקון מס'  –( 34עמ'  261ה"ח הכנסת תשס"ט מס' ) 82עמ'  16.11.2008מיום  2190' ס"ח תשס"ט מס
 שישה חודשים מיום פרסומו.

 90תיקון מס'  –( 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 216עמ'  23.7.2009מיום  2203תשס"ט מס'  ס"חתוקן 
-(, תשס"ט2010-ו 2009לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  68בסעיף 

 .15.7.2009תחילתו ביום ; 2009

 91' תיקון מס –( 514, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 330עמ'  10.8.2009מיום  2209ס"ח תשס"ט מס' 
 .1.1.2010; תחילתו ביום 2009-(, תשס"ט7לחוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון מס'  43בסעיף 

בסעיף  92תיקון מס'  –( 414עמ'  237ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 636עמ'  15.2.2010מיום  2228ס"ח תש"ע מס' 
 .לענין הוראת שעה 29; ר' סעיף 2010-(, תש"ע3לחוק לתיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס'  24

 93תיקון מס'  –( 589, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 541עמ'  3.201016.מיום  2233ס"ח תש"ע מס' 
לענין תחולה  )ב(6; ר' סעיף 2010-(, תש"ע6לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס'  5בסעיף 

 והוראות מעבר.
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 .94תיקון מס'  –( 100עמ'  305ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 450עמ'  23.3.2010מיום  2236ס"ח תש"ע מס' 

 .95תיקון מס'  –( 150עמ'  316ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 555עמ'  30.6.2010מיום  2245ס"ח תש"ע מס' 

 34בסעיף  הוראת שעה –( 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 618עמ'  6.1.2011מיום  2271ס"ח תשע"א מס' 
עד יום  1.1.2011תוקפה מיום ; 2010-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 

 .19עמ'  16.11.2011מיום  2320ס"ח תשע"ב מס' ת"ט  .1.1.2016

; ר' 96תיקון מס'  –( 464עמ'  564ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 669עמ'  28.3.2011מיום  2285ס"ח תשע"א מס' 
 לענין תחילה. 3סעיף 

 4בסעיף  97 תיקון מס' –( 165עמ'  459ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 458עמ'  20.6.2012מיום  2364ס"ח תשע"ב מס' 
 .2012-(, תשע"ב2לחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה( )מס' 

 .98תיקון מס'  –( 135עמ'  452ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 511עמ'  17.7.2012מיום  2369ח תשע"ב מס' ס"

בסעיף  99תיקון מס'  –( 600עמ'  672ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 174עמ'  .20128.8מיום  2381ס"ח תשע"ב מס' 
 .8.2.2013; תחילתו ביום 2012-לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב 132

 .100תיקון מס'  –( 948עמ'  771ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 207עמ'  26.12.2013מיום  2424ס"ח תשע"ד מס' 

; ר' 101תיקון מס'  –( 1194עמ'  793ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 474עמ'  7.4.2014מיום  2450שע"ד מס' ס"ח ת
עמ'  3.8.2015מיום  2497ס"ח תשע"ה מס'  תוקןלענין תחילה, תחולה, הוראת שעה והוראות מעבר.  83, 81סעיפים 

לחוק התכנון  28בסעיף  2015-)תיקון( תשע"ה 101תיקון מס'  –( 856עמ'  938ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 214
מיום  2675ס"ח תשע"ח מס' ; תוקפו לחמש שנים. 2015-והוראת שעה(, תשע"ה 103מס' והבנייה )תיקון 

; 2017-( תשע"ח2)תיקון מס'  101תיקון מס'  –( 1218עמ'  1148ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 77עמ'  28.12.2017
עמ'  1148ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 246עמ'  12.3.2018מיום  2700ס"ח תשע"ח מס' . 1.1.2018תחילתו ביום 

-(, תשע"ח122לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  9בסעיף  2018-( תשע"ח3)תיקון מס'  101תיקון מס'  –( 1218
)תיקון  101תיקון מס'  – (5עמ'  839ה"ח הכנסת תש"ף מס' ) 12עמ'  12.12.2019מיום  2789ס"ח תש"ף מס' . 2018
-לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש )הוראות מיוחדות(, תש"ף 18בסעיף  2019-הוראת שעה( תש"ף – 4מס' 
ה"ח ) 106עמ'  17.6.2020מיום  2808ס"ח תש"ף מס'  ; תוקפה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים.2019

לענין הוראת שעה.   2סעיף  ; ר'2020-( תש"ף5)תיקון מס'  101תיקון מס'  –( 272עמ'  1323הממשלה תש"ף מס' 
מיום  7723ק"ת תשע"ז מס' . 2015-צו תשע"ו – 351עמ'  24.12.2015מיום  7587ק"ת תשע"ו מס'  דחיית תוקף

; 2017-( תשע"ז2צו )מס'  – 1183עמ'  8.6.2017מיום  7823ק"ת תשע"ז מס' . 2016-צו תשע"ז – 50עמ'  11.20161.
; תחילתו ביום 2018-צו תשע"ח – 732עמ'  1.1.2018מיום  7917"ת תשע"ח מס' ק. 1.6.2017תחילתו ביום 

ר' . )2019-צו תש"ף – 288עמ'  31.12.2019מיום  8311ק"ת תש"ף מס' לענין הוראת מעבר.  3ור' סעיף  1.1.2018
 (.6344עמ'  3.6.2020מיום  8896י"פ תש"ף מס' : 27.5.2020אוצר לשר הפנים מיום העברת סמכויות משר ה

( 2014אוגוסט ב 1. )א( בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ז(, תחילתו של חוק זה ביום ה' באב התשע"ד )81
 יום התחילה(. –)בחוק זה 

ד ת מועא)ב( שר הפנים רשאי, בצו שיפורסם לפני יום התחילה, לדחות לתקופה שלא תעלה על חמישה חודשים  
סדרים הלחוק זה, אם מצא כי הדבר דרוש לשם קביעת  39א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 86תחילתו של סעיף 

 ן השפעה על הסעיף האמור.' לחוק העיקרי, שיש להט-לעניין תחולת הוראות בפרקים ח' ו
 לחוק זה, שלושה חודשים מיום התחילה. 19ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 44)ג( תחילתו של סעיף  
 לחוק זה, שישה חודשים מיום התחילה. 28(, כנוסחו בסעיף 1א)ב61)ד( תחילתו של סעיף  
לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של  72ב לחוק העיקרי כאמור בסעיף 266-ב ו266א, 266)ה( ביטולם של סעיפים  

 לחוק זה. 52ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 145תקנות לפי סעיף 
התחילה  יום –( )בחוק זה 2016בינואר  1)ו( תחילתן של ההוראות המפורטות להלן, ביום כ' בטבת התשע"ו ) 

 המאוחר(:
נון", מוסד תכגורם מאשר", "ימי עבודה", "( ההגדרות "בקר", "בקר מורשה", "בקרת ביצוע", "בקרת תכן", "1)  

 לחוק זה; 1לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף  1"מכון בקרה" ו"תכן הבנייה" שבסעיף 
 לחוק זה; 7ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3א( עד )3ב)א()12( סעיף 2)  
 51שבו, כנוסחו בסעיף  (1ג)-( ו3סעיפים קטנים )ב (1סעיף קטן )גלחוק העיקרי, למעט הוראות  145( סעיף 3)  

 לחוק זה;
 לחוק זה; 52ד לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 145-ב ו145( סעיפים 4)  
 לחוק זה; 55( שבו, כנוסחו בסעיף 1לחוק העיקרי, למעט הוראות סעיף קטן )א 152( סעיף 5)  
 לחוק זה; 56לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  157( סעיף 6)  
 לחוק זה; 57רי, כנוסחו בסעיף א לחוק העיק157( סעיף 7)  
 לחוק זה; 58בסעיף  כנוסחו חםכנוסלחוק העיקרי,  ג157סעיף  ג157-ב ו157סעיפים ( 8)  
 לחוק זה; 59לחוק העיקרי, כאמור בסעיף  2( ביטול פרק ה'9)  
סחם והתוספת השביעית לחוק העיקרי, כנו כג)א( שבו581-יח)ב( ו158למעט הוראות סעיפים  3( פרק ה'10)  

 לחוק זה; 76-ו 60בסעיפים 
 לחוק זה; 61לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  160( סעיף 11)  
 לחוק זה; 64)ה( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 204( סעיף 12)  
 לחוק זה; 65לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  214( סעיף 13)  
 לחוק זה; 66א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 215( סעיף 14)  
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 ( לחוק זה.3)69קרי, כנוסחו בסעיף ( לחוק העי8)-ו (4)ה()261סעיף  (4א(, )3)ה()261סעיף ( 15)  
 –( בסעיף קטן זה 1( )1)ו 
 במבנה אחד בשתי קומות לפחות;בנייה של שש יחידות דיור או יותר  –"בנייה רוויה"   
ן ובין מפלס הכניסה לקומה ניסה הקובלת לבנייבניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכ –קומות" -"בניין רב  

 מטרים; 29הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס שהכניסה אליה היא דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 
 ויה;ד למגורים בלבד, בבנייה רוקומות, המיוע-הקמת בניין חדש שאינו בניין רב –"הקמת בניין מגורים חדש"   
 ניין בקשה להיתר.כהגדרתה לפי חוק זה לע –"כניסה קובעת לבניין"   
חוק העיקרי תהיה א( ל3)ה()261-כג)א( ו158יח)ב(, 158ב, 157(, 3)ב145( תחילתן של הוראות סעיפים 2)  

 יום התחילה הנדחה(: –כמפורט להלן )להלן 
 (;2018פריל בא 1ביום ט"ז בניסן התשע"ח ) –)א( לעניין בקשות להיתרים שעניינן הקמת בניין מגורים חדש    
 2020ינואר ב 1ביום ד' בטבת התש"ף ) –לעניין בקשות להיתרים שאין עניינן הקמת בניין מגורים חדש )ב(    

2022.) 
אי, בצו, לדחות את יום התחילה שר הפנים רש ,(1)ו-בסעיפים קטנים )ו( ו בסעיף קטן )ו()ז( על אף האמור  

של  ור ועדת הפנים והגנת הסביבהושלושה חודשים או לדחות, באישהמאוחר לתקופה שלא תעלה על שנתיים 
, ורשאי וספות()ב( בשנתיים נ2()1הכנסת, בצו, את יום התחילה הנדחה לעניין בקשות להיתר כאמור בסעיף קטן )ו

ו באותהוא במהלך התקופה האמורה להחיל בצורה מדורגת ובהתאם להוראות שיקבע, את ההוראות המנויות 
של  יתר אוהתכנון המקומיים השונים ועל סוגים שונים של בקשות לה על מרחבי באותם סעיפים קטנים סעיף קטן

 מבקשים, בין השאר בשים לב לשיקולים אלה:
 ( מוכנות הוועדות המקומיות ורשויות הרישוי המקומיות ליישום ההוראות האמורות;1)  
 ן המקומיים( אישור מכוני בקרה בהיקף המאפשר לספק שירות לכלל מבקשי ההיתרים במרחבי התכנו2)  

 השונים.
רב יום סחו ע. )א( תכנית שהופקדה או נדחתה לפני יום התחילה, ימשיכו לחול עליה הוראות החוק העיקרי כנו83

 התחילה.
ותה גבי א)ב( תכנית שהוחלט להפקידה ערב יום התחילה, ולפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה תהיה הסמכות ל 

עיקרי חוק הההתכנית למוסד התכנון האחר וימשיכו לדון בה לפי הוראות  תכנית נתונה למוסד תכנון אחר, תועבר
 כנוסחו בחוק זה.

ן בה ו לדו, ימשיכאו יום התחילה הנדחה, לפי העניין)ג( בקשה למתן היתר שהוגשה לפני יום התחילה המאוחר  
 על פי הוראות החוק העיקרי כפי שחלו על הבקשה במועד הגשתה.

יום התחילה בלחוק זה, יחולו על בקשה להיתר שהוגשה  52לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  א145)ד( הוראות סעיף  
 או לאחריו.

התחילה,  א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום62)ה( ועדה מקומית ששר הפנים אישר אותה לפי הוראות סעיף  
לחוק זה,  15כנוסחו בסעיף  א לחוק העיקרי,31יראו אותה כוועדה מקומית עצמאית שהוסמכה לפי הוראות סעיף 

( לחוק 1א)ה()62עד תום התקופה שלגביה ניתן האישור כאמור; לעניין ועדה כאמור, יקראו את הוראת סעיף 
בוא "עד יא" 31לחוק זה, כך שבמקום "עד תום חמש שנים מיום שהוסמכה לפי סעיף  30העיקרי, כנוסחו בסעיף 

 (".2019באוגוסט  1יום כ"ט בתמוז התשע"ט )
א( לחוק 3)-( ו3)ב()18)ו( שר הפנים יפעל למינוי נציגים בעלי דעה מייעצת לוועדות המקומיות, לפי סעיף  

 יות ולוועדותלחוק זה, תוך מתן עדיפות למינוי נציגים כאמור לוועדות מקומיות עצמא 9העיקרי, כנוסחו בסעיף 
 מקומיות עצמאיות מיוחדות.

הפנים רשאי,  לחוק זה, שר 15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31של סעיף  ( על אף הוראות סעיף קטן )ב(1)ז( ) 
צמאית חודשים מיום התחילה, להסמיך ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית ע 12במהלך 

יום מחודשים  30מיוחדת, גם אם לא מתקיימים לגביה התנאים הקבועים באותו סעיף קטן; ואולם אם בתום 
 וללנית,כהמועד הקובע( לא מכהן בוועדה מקומית שהוסמכה כאמור ושאין לה תכנית  –ה )בסעיף קטן זה התחיל

קבוע ה( של אותו סעיף קטן, ולא מתקיים לגביה החריג 1לפחות נציג אחד בעל דעה מייעצת כאמור בפסקה )
( לחוק העיקרי, כנוסחו 2א)-( ו1א)א62לא יחולו לגביה הוראות סעיף  –( של הסעיף הקטן האמור 2בפסקה )

 לחוק זה, עד שיכהן בה נציג כאמור; 30בסעיף 
תכנית  (, הופקדה לפני המועד הקובע תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית או1( על אף הוראות פסקה )2)  

 30עיף ( לחוק העיקרי, כנוסחו בס2( או )א1א)א62הסמכות ועדה מקומית עצמאית מיוחדת לפי הוראות סעיף 
עיף (, הוראות ס1זה, ולאחר המועד הקובע לא חלות לגבי אותה ועדה מקומית, לפי הוראות פסקה ) לחוק

 יף האמור;( האמור, תמשיך ותהיה נתונה לוועדה האמורה, לגבי אותה תכנית, הסמכות לפי הסע2( או )א1א)א62
ב התכנון ל מרבית שטח מרחועדה מקומית שע –( בסעיף קטן זה, "ועדה מקומית שאין לה תכנית כוללנית" 3)  

 לחוק זה. 30א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 62שלה לא חלה תכנית כוללנית כמשמעותה בסעיף 
תחילה; כל הלחוק זה, בתוך שנה מיום  15ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31)ח( יחידת הבקרה תוקם לפי סעיף  

במהלך שלושת  –יום התחילה, ואם הוקמה היחידה חודשים מ 15-עוד לא הוקמה יחידת הבקרה אך לא יותר מ
מאית החודשים מיום הקמתה, לא תידרש חוות דעתה לצורך הסמכת ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצ

 לחוק זה. 15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31מיוחדת לפי סעיף 
תה כאילו ערב יום התחילה, יראו או לתוספת הראשונה לחוק העיקרי, כנוסחו 5)ט( הכרזה שניתנה לפי סעיף  

 לחוק זה. 74האמור, כנוסחו בסעיף  5ניתנה לפי סעיף 
תחדל בשל כך  לחוק העיקרי שמונה כדין לפני יום התחילה, לא 19)י( כהונתו של מהנדס ועדה מקומית לפי סעיף  

 ה.זלחוק  11סעיף )ב( לחוק העיקרי, כנוסחו ב20בלבד שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות שנקבעו בסעיף 
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ן מקומי שהוגש לחוק זה, יחולו גם לגבי חבר מוסד תכנו 19ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 44)יא( הוראות סעיף  

 נגדו כתב אישום לפני יום התחילה.
ע ן מיד)יב( חבר מוסד תכנון מקומי המכהן ערב תחילתו של חוק זה, ימסור ליועץ המשפטי של מוסד התכנו 

משפטי של הימים מיום התחילה, והיועץ  45לחוק זה, בתוך  19ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 44כאמור בסעיף 
 מוסד התכנון יבדוק את המידע כאמור לפי הוראות אותו סעיף עד יום תחילתו של הסעיף האמור.

פקדה ערב יום לחוק זה, לא יחולו על תכנית שהו 30( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5א)ג()62)יג( הוראות סעיף  
 התחילה.

 –( בסעיף זה 1)יד( ) 
 לחוק העיקרי; 1לא158כמשמעותו בסעיף  –"האחראי"   
 (;1)ו81כהגדרתה בסעיף  –"הקמת בניין מגורים חדש"   
 ( חוק העיקרי;2()1)א145כהגדרתו בסעיף  –"מידע להיתר"   
 כמשמעותה בחוק העיקרי. –"רשות הרישוי"   
חוק העיקרי ובהוראות לפי א( ל3)ה()261-כג)א( ו158יח)ב(, 158ב, 157(, 2)ב145פים ( על אף האמור בסעי2)  

 1תשע"ט )העד יום כ"ה באדר ב' ( 2018באפריל  1כו לאותו חוק, בתקופה שמיום ט"ז בניסן התשע"ח )158סעיף 
ו לעניין יחול תקופת ההיערכות( –( )בסעיף קטן זה 2021ביוני  16עד יום ו' בתמוז התשפ"א ) (2019באפריל 

 בקשה להיתר( הוראות אלה: –בקשה להיתר שעניינה הקמת בניין מגורים חדש )בסעיף קטן זה 
קשה, כי )א( מגיש בקשה להיתר רשאי לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים מיום הגשת הב   

-א( וכג)158יח)ב(, 158ב, 571(, 3)ב145על הבקשה לא תחול חובת בקרת מכון בקרה, לפי הוראות סעיפים 
 א( לחוק העיקרי, לפי העניין;3)ה()261

 דע להיתר)ב( הומצאה למהנדס הוועדה בקשה לקבלת מידע שפרטיו דרושים לעניין הבקשה להיתר, יכלול המי   
ות המבקש( לפנ –לעניין אותה בקשה הודעה בכתב על חובתו של הרוצה להגיש את הבקשה )בפסקת משנה זו 

ובת קרה וכן על כך שהוא רשאי לבחור, בדרך האמורה בפסקת משנה )א(, כי על הבקשה לא תחול חלמכון ב
תר ה להיבקרת מכון בקרה כאמור באותה פסקת משנה; לא נמסר מידע להיתר או נמסר המידע להיתר לעניין בקש

דס הוועדה למבקש, , יודיע מהנ0182-(, התשע"ח122לפני יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
 בכתב, במועד הגשת הבקשה להיתר על חובתו לפנות למכון בקרה ועל אפשרותו לבחור כאמור;

קשר בכו ובהוראות לפיו, ביקש מגיש בקשה להיתר להתקשר עם מכון בקרה 158)ג( על אף האמור בסעיף    
יצוע רת תכן או בעד בקרת בלבקשה להיתר שהוגשה בתקופת ההיערכות, לא יידרש לשלם למכון אגרה בעד בק

ר כאמו לגבי אותה בקשה להיתר וההתקשרות עם מכון הבקרה או פעולתו לא יותנו בתשלום אגרה כאמור; אגרה
תה ימים מתום החודש שבו היה על מגיש הבקשה לשלם את או 30תשולם למכון הבקרה מאוצר המדינה בתוך 

 ור בסעיף קטן )טו(;כו, בכפוף להגשת דוח כאמ158אגרה לפי הוראות סעיף 
ולה או כ)ד( שולמה האגרה מאוצר המדינה כאמור בפסקת משנה )ג( ונדרש מכון הבקרה להחזיר את האגרה,    

 וראות;כו, תוחזר האגרה כאמור למדינה במועדים שנקבעו לכך באותן ה158חלקה, בהתאם להוראות לפי סעיף 
ימים  30וך לחוק העיקרי, ישולם לו, בת 1טו158טו או 815)ה( ניתן למכון בקרה רישיון לפי הוראות סעיף    

ברישיון  שקלים חדשים מאוצר המדינה; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים 150,000ממועד מתן הרישיון, מענק בסך 
 כאמור שלפיהם תחול על מכון בקרה חובה להשיב את המענק שקיבל כאמור;

 ;1975-ל"ווספת מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התש)ו( הסכומים המפורטים בסעיף קטן זה ישולמו בת   
ד מי מהמוע)ז( כל סכום לפי סעיף קטן זה שלא שולם במועדו יישא ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יו   

 ית החשבכמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריב –שהיה צריך לשלמו; לעניין זה, "ריבית פיגורים החשב הכללי" 
 א מתפרסמת ברשומות;הכללי כפי שהי

כות או )ח( שר האוצר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת רשאי, בצו, לקצר את תקופת ההיער   
 לשנות את המתווה שנקבע בסעיף קטן זה לעניין תשלום אגרות ומענקים.

בקשות להיתר בכל חודש, דוח לעניין  5-)טו( מכון בקרה יגיש לאחראי כהגדרתו בסעיף קטן )יד(, עד ה 
ותה כמשמעותן באותו סעיף קטן והיתרים בטיפולו שהבקשה להיתר לגביהם הוגשה בתקופת ההיערכות כמשמע
אמור בסעיף הקטן האמור; הדוח יוגש לגבי החודש שקדם להגשתו ויפורטו בו הבקשות להיתרים וההיתרים כ

אמור כון הבקרה בעד כל התקשרות כשלגביהם התקשר לפי הוראות החוק העיקרי, סכומי האגרה שיש לשלם למ
 וכל מידע נוסף שידרוש האחראי לעניין זה.

 .102תיקון מס'  –( 840עמ'  877שלה תשע"ד מס' ה"ח הממ) 667עמ'  6.8.2014מיום  2464ס"ח תשע"ד מס' 

 103תיקון מס'  –( 685עמ'  938ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 212עמ'  3.8.2015מיום  2497ס"ח תשע"ה מס' 
 לענין תחילה, הוראות מעבר והוראת שעה. 32, 31והוראת שעה; ר' סעיפים 

( לחוק זה, ביום 1)א()1קרי, כנוסחם בסעיף )ג( לחוק העי-א)א( ו257-( ו3()1א)ב238. )א( תחילתם של סעיפים 31
 (.2015בספטמבר  6כ"ב באלול התשע"ה )

ים מתחמ פנים, לפי הוראות החוק העיקרי, חוק האצת הבנייה או חוק)ב( חבר מוסד תכנון שמונה בידי שר ה 
ים החוק מועדפים לדיור, שכיהן ערב פרסומו של חוק זה ושהסמכות למנותו עברה לידי שר האוצר לפי הוראות

 צר.האמורים, כנוסחם בחוק זה, ימשיך בכהונתו כל עוד לא מונה במקומו חבר מוסד תכנון בידי שר האו
( 1)34( או 1)א()19(, 1)א()7האמור בסעיף קטן )ב(, חבר מוסד תכנון שמונה לפי הוראות סעיפים  )ג( על אף 

ימים מיום  15לחוק העיקרי כנוסחם ערב פרסומו של חוק זה, וכיהן ערב המועד האמור, ימשיך בכהונתו עד תום 
סד תכנון כאמור בתקופות פרסומו של חוק זה, בלבד; שר האוצר רשאי להאריך את תקופת כהונתו של חבר מו

נוספות, ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על שישה חודשים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע 
מהוראות לעניין אופן סיום כהונתו של חבר מוסד תכנון במוסד התכנון, שנקבעו בהסכם שנכרת ערב פרסומו של 

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2464.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-877.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2497.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-938.pdf
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 חוק זה.

את פת הורתקו –ק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו )להלן . )א( בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, חו32
 השעה(.

רי, כנוסחם בחוק זה, ימשיכו לחול אחרי לחוק העיק 45-ב)א( ו44, 21(, 1)א()19(, 1)א()7)ב( הוראות סעיפים  
, בכל ק העיקרי, בתום תקופת הוראת השעה( לחו1)א()19-( ו1)א()7תום תקופת הוראת השעה, ולעניין סעיפים 

 מקום, במקום "האוצר" יבוא "הפנים".

 104תיקון מס'  –( 1352עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 42עמ'  30.11.2015מיום  2510ס"ח תשע"ו מס' 
(, 2016-ו 2015לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  7, 6, 5 פיםבסעי

ה"ח הכנסת ) 749עמ'  16.7.2018מיום  2732ס"ח תשע"ח מס' תוקן  .1.12.2015; תחילתו ביום 2015-תשע"ו
לחוק התכנון והבנייה  3בסעיף  2018-הוראת שעה )תיקון( תשע"ח 104תיקון מס'  –( 214עמ'  792תשע"ח מס' 

 .2018-(, תשע"ח125)תיקון מס' 

 105תיקון מס'  –( 1352עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 81עמ'  30.11.2015מיום  2510ס"ח תשע"ו מס' 
(, 2016-ו 2015שנות התקציב לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית ל 30בסעיף 
 לענין תחילה. 35ר' סעיף ; 2015-תשע"ו

תכנון ה)ד( לחוק 261-ז ו119ו, 119הגז הטבעי וסעיפים  א לחוק משק25-ו 25, 24. תחילתם של סעיפים 35
שמעותם דה כמוהבנייה, כנוסחם בחוק זה, חודשיים מיום פרסומו של חוק זה, והם יחולו על מפרטים ותכניות עבו

 גז הטבעי, כנוסחם בחוק זה, שהוגשו לפי אותם סעיפים ביום התחילה ואילך.הלחוק משק  25-ו 24עיפים בס

הוראת שעה; תוקפה  –( 274עמ'  983ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 328עמ'  31.12.2015מיום  2520ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.1.2020עד יום 

בחוק זה, יחולו לגבי בקשה להקלה שהוגשה לוועדה  , כנוסחו1965-. הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה2
 המקומית לפני יום הפקיעה.

 .106תיקון מס'  –( 198עמ'  974ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 691עמ'  6.4.2016מיום  2544ס"ח תשע"ו מס' 

 107תיקון מס'  –( 512עמ'  1018ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 1146עמ'  7.8.2016מיום  2572ס"ח תשע"ו מס' 
ה"ח הכנסת ) 831עמ'  24.7.2018מיום  2736ס"ח תשע"ח מס' לענין הוראת מעבר. תוקנה  7והוראת שעה; ר' סעיף 

 .2018-והוראת שעה )תיקון( תשע"ח 107תיקון מס'  –( 206עמ'  789תשע"ח מס' 
י, ( לחוק העיקר3()1א)א62ל הפקדת תכנית שבסמכותה, בהתאם להוראות סעיף . החליטה ועדה מקומית ע7

ותה כנוסחן בחוק זה, במהלך תקופת הוראת השעה, תמשיך הסמכות להיות נתונה לוועדה האמורה לעניין א
 תכנית, גם לאחר תום התקופה האמורה.

הוראת  – 108תיקון מס'  –( 152עמ'  650ה"ח הכנסת תשע"ו מס' ) 1149עמ'  7.8.2016מיום  2572ס"ח תשע"ו מס' 
 .1.8.2021שעה; תוקפה עד יום 

 109תיקון מס'  –( 768עמ'  931ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 1244עמ'  21.8.2016מיום  2581"ח תשע"ו מס' ס
לענין  30ור' סעיף  22.1.2017; תחילתו ביום 2016-לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו 21בסעיף 

 .328עמ'  10.1.2017מיום  2595ס"ח תשע"ז מס' ת"ט  .תחולה והוראות מעבר
( חמישה חודשים מיום פרסומו של 4)-( ו3)25עט סעיף , למ26עד  23-, ו21, 15, 14תחילתם של סעיפים  )א(. 30

 המועד הקובע(. –זה )בסעיף זה  חוק
 א33עיף צווי הכרזה או הכרזות הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך שניתנו, הוארכו או חודשו לפי ס )ג( 

כח)ג( לחוק 49לחוק זה והכרזות הממשלה שניתנו לפי סעיף  21לחוק התכנון והבנייה כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 
כאילו ניתנו  לחוק זה, שהיו בתוקף ערב המועד הקובע, יראו אותן 25בסעיף מיסוי מקרקעין כנוסחו ערב ביטולו 

כרזה שניתנה ה, לפי העניין, ובלבד שתקופת תוקפה הכוללת של 15או  14בידי השר, ויחולו לגביהן הוראות סעיף 
 .רא לחוק התכנון והבנייה ערב ביטולו כאמור לא תעלה על התקופות הקבועות בסעיף האמו33לפי סעיף 

סחו ערב ביטולו א לחוק התכנון והבנייה, כנו33הליכים לעניין מתן צו הכרזה, הארכתו או חידושו לפי סעיף  )ד( 
ח כ49עיף סלחוק זה, שטרם הסתיימו, וכן בקשות להכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי לפי  21בסעיף 

מועד האשר הטיפול בהן טרם הסתיים לפני  לחוק זה, 25לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 
ימשך לפי י, לפי העניין, והטיפול בהם 15או  14הקובע, יראו אותם כהליכים או כבקשות שהתקיימו לפי סעיף 

 הוראות הסעיפים האמורים.

 110תיקון מס'  –( 184עמ'  1083ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 80עמ'  .201629.12מיום  2591ס"ח תשע"ז מס' 
(, 2018-ו 2017לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  16בסעיף 
 749עמ'  22.3.2018מיום  2712ס"ח תשע"ח מס' . תוקן 18, 17אך ר' סעיפים  .1.20171תחילתו ביום ; 2016-תשע"ז

לחוק התכנית  23בסעיף  2018-ת שעה )תיקון( תשע"חהורא –( 420עמ'  1196ה"ח הממשלה תשע"ח מס' )
 .2018-(, תשע"ח2019הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

ים מיום ( לחוק זה, ארבעה חודש1)16ה לחוק התכנון והבנייה, כנוסחו בסעיף 145. )א( תחילתו של סעיף 17
 תחילתו של חוק זה.

תקנו בתוך ( לחוק זה, יו1)16ה)ה( לחוק התכנון והבנייה, כנוסחו בסעיף 145פי סעיף )ב( תקנות ראשונות ל 
 ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

 111תיקון מס'  –( 184עמ'  1083ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 712עמ'  29.12.2016מיום  2591ס"ח תשע"ז מס' 
(, 2018-ו 2017לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  35בסעיף 

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2510.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-951.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2732.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-792.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-792.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-792.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2510.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-951.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2520.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-983.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2544.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-974.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2572.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1018.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2736.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-789.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-789.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-789.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2572.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-650.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2581.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-931.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2595.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2712.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1196.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
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 .1.1.2017; תחילתו ביום 2016-תשע"ז

 211תיקון מס'  –( 184עמ'  1083ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 156עמ'  29.12.2016מיום  2591ס"ח תשע"ז מס' 
(, 2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  37בסעיף 
 .לענין הוראת שעה 42ור' סעיף  1.1.2017; תחילתו ביום 2016-תשע"ז

 311תיקון מס'  –( 184עמ'  1083ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 160עמ'  29.12.2016מיום  2591ס"ח תשע"ז מס' 
(, 2018-ו 2017לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  43בסעיף 
 .1.1.2017; תחילתו ביום 2016-תשע"ז

 114תיקון מס'  –( 551עמ'  1083ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 489עמ'  20.3.2017מיום  2613תשע"ז מס'  ס"ח
 .26.3.2017ילתו ביום ; תח2017-לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, תשע"ז 22בסעיף 

 ; ר'115תיקון מס'  –( 938עמ'  1119ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 584עמ'  3.4.2017מיום  2626ס"ח תשע"ז מס' 
 לענין תחולה והוראות מעבר. 5סעיף 

סעיף שאושרה  לחוק זה, יחולו על תכנית כאמור באותו 1ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 119. )א( הוראות סעיף 5
 ביום פרסומו של חוק זה ואילך.

ל היתר לחוק זה, יחולו ע 3שלישית לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף ה( לתוספת 2)ב-( ו10)ב()19)ב( הוראות סעיף  
 ( ואילך.2017במרס  22שהבקשה לקבלו הוגשה ביום כ"ד באדר התשע"ז )

ני יום ט"ו לחוק העיקרי, שניתנה לפ 197)ג( דרישה להפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף  
וסחו נכא לחוק העיקרי, 197(, יראו אותה כאילו נדרשה לפי הוראות סעיף 2016בדצמבר  15בכסלו התשע"ז )

 וי מפנילחוק זה, אף אם לא התקיימו לגביה התנאים הקבועים באותו סעיף; כמו כן, יראו כתב שיפ 2בסעיף 
ין לחוק העיקרי שהופקד לפני המועד האמור כאילו הופקד מכוח דרישה כאמור; א 197תביעות לפי סעיף 

 ור.ש הפקדת כתב שיפוי כאמבהוראות סעיף זה כדי למנוע העלאת טענה לעניין אופן הפעלת הסמכות לדרו

; ר' 161תיקון מס'  –( 1426עמ'  1074ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 884עמ'  25.4.2017מיום  2635ס"ח תשע"ז מס' 
 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. 17, 16סעיפים 

ה חודשים מיום לחוק זה, שיש 4. )א( תחילתו של חוק זה, למעט סימן ג' בפרק י' לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 16
 יום התחילה(. –פרסומו )להלן 

וק זה, חיום פרסומו של לחוק זה, שנה מ 4)ב( תחילתו של סימן ג' בפרק י' לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  
( ואילך 2009באפריל  1והסמכויות כאמור באותו סימן יופעלו על עבודה שבוצעה החל ביום ז' בניסן התשס"ט )

 ועל שימוש שנעשה החל באותו מועד ואילך.
נו מכוח וים שניתלחוק זה, יחולו על צו 4חוק העיקרי, כנוסחם בסעיף ח' בפרק י' ל-)ג( הוראות סימנים ד', ה', ז' ו 

 הסימנים האמורים ביום התחילה ואילך.
סעיף בויים )ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, על עבודה אסורה שבוצעה לפני יום התחילה במקרקעין שאינם מנ 

יבור, לא צלחוק זה, או במקרקעין שאינם בשטח המיועד בתכנית למבני  4)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 243
לי, וכן לא יחולו לחוק זה, לעניין צו הריסה בלא הליך פלי 4לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  239יחולו הוראות סעיף 

הוראות  לחוק זה, הנוגעות לצו כאמור, ובכלל זה 4עליה שאר הוראות פרק י' לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 
לחוק  212ר הוראות סעיף יא, ויוסיפו לחול על עבודה אסורה כאמו254-ט ו254ח, 254ז, 254, 241, 240סעיפים 

וסחן ערב י, כנהעיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, לעניין צו הריסה בלא הרשעה, ושאר הוראות פרק י' לחוק העיקר
 .250-ו 213יום התחילה, הנוגעות לצו כאמור, ובכלל זה הוראות סעיפים 

ל עום שנתיים מהמועד האמור, ג(, בתקופה שמיום התחילה ועד ת)-)ה( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו 
בודה ( ונעשה בע2017במרס  21שימוש אסור שהוא שימוש למגורים, אשר החל לפני יום כ"ג באדר התשע"ז )

ק ' לחויאסורה שהיא בניין שבנייתו הסתיימה שנתיים לפני יום פרסומו של חוק זה, לא יחולו הוראות פרק 
קרי, כנוסחן ול על שימוש אסור כאמור הוראות פרק י' לחוק העילחוק זה, ויוסיפו לח 4העיקרי, כנוסחן בסעיף 

 ערב יום התחילה.
 לחוק זה. 4ף לחוק העיקרי, כנוסחו בסעי 203כהגדרתם בסעיף  –)ו( בסעיף זה, "עבודה אסורה" ו"שימוש אסור"  

האוצר לפי  די שרלחוק זה, עד לקביעת צו בי 4ו לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 254. )א( על אף האמור בסעיף 17
בות לחוק זה, לג 4לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  203הסעיף האמור, רשאית רשות אוכפת כהגדרתה בסעיף 

 מהמורשע את ההוצאות שהוציאה בפועל לביצוע צו כאמור באותו סעיף, בדרך שבה גובים חוב אזרחי.
ם שקדמו וק זה, אם במהלך שלוש השנילח 4טו)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 254)ב( על אף האמור בסעיף  

והסקר  ליום התחילה נערך סקר נכסים בתחומה של רשות מקומית או סקר עבירות בנייה במרחב תכנון מקומי,
ן, קרקעיעומד בהנחיות מנהל היחידה הארצית לאכיפה והוגש ליחידה הארצית לאכיפה ולמחלקה לאכיפת דיני מ

ב ו מרחאיה ראשון לפי הסעיף האמור לגבי תחומה של הרשות המקומית יראו זאת כאילו הוגש סקר עבירות בני
 התכנון המקומי, לפי העניין.

רי העיק )ג( מי שכיהן ערב יום התחילה כמנהל היחידה הארצית לאכיפה ומפקחים שהוסמכו לפי הוראות החוק 
מנהל לונות ם הסמכויות הנתערב יום התחילה, יראו אותם כאילו הוסמכו לפי הוראות חוק זה, ויהיו נתונות לה

החוק  וראותהיחידה הארצית לאכיפה ולמפקחים לפי חוק זה, לפי העניין, ואולם לא תינתן למפקח שהוסמך לפי ה
ר העיקרי ערב יום התחילה סמכות שניתנה בחוק זה למפקח מיוחד, אלא אם כן עבר הכשרה מיוחדת כאמו

 לחוק זה. 4וסחו בסעיף לחוק העיקרי, כנ 203בהגדרה מפקח מיוחד שבסעיף 
( לחוק העיקרי, כנוסחו 1)א()225)ד( עד למינוי יועץ משפטי ליחידה הארצית לאכיפה, היוועצות כאמור בסעיף  

לחוק זה, תיעשה עם מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין או עם מי שהוא הסמיך לעניין זה מקרב  4בסעיף 

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2613.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2626.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1119.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2635.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1074.pdf
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לחוק זה, תהיה טעונה אישור  4לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  232עובדי המחלקה, ואצילת סמכות כאמור בסעיף 

 של אותו אדם.
 –)ה( בסעיף זה  
רנט של הנחיות שפרסם מנהל היחידה הארצית לאכיפה באתר האינט –"הנחיות מנהל היחידה הארצית לאכיפה"  

 היחידה הארצית לאכיפה;
גדרתם כה –"מנהל היחידה הארצית לאכיפה" "היחידה הארצית לאכיפה", "המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין", ו 

 לחוק זה; 4לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  203בסעיף 
 סקר למיפוי ולמדידה של נכסים שעורכת רשות מקומית מכוח סמכותה לפי דין. –"סקר נכסים"  

הוראת  – 117תיקון מס'  –( 48עמ'  673ה"ח הכנסת תשע"ז מס' ) 1152עמ'  7.8.2017ום מי 2660ס"ח תשע"ז מס' 
 שעה; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ותוקפו לחמש שנים.

 118 תיקון מס' –( 1122עמ'  1057ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 1170עמ'  7.8.2017מיום  2661ס"ח תשע"ז מס' 
 .2014-לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, תשע"ד 10בסעיף 

; ר' 119תיקון מס'  –( 1218עמ'  1148ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 74עמ'  28.12.2017מיום  2675ס"ח תשע"ח מס' 
 אות מעבר. לענין הור 18סעיף 
עיקרי כנוסחם הלתוספת השנייה לחוק  3א וסעיף 12, 9א, 6, 2. )א( לעניין חישוב תקופות הכהונה לפי סעיפים 18

וק חו של בחוק זה, יראו את מי שמונה לתפקיד ערב יום תחילתו של חוק זה כאילו מונה לראשונה ביום תחילת
שמונה  קרי כנוסחו בחוק זה של יושב ראש ועדת ערר( לחוק העי1א)ב12זה; ואולם תקופת הכהונה לפי סעיף 

 לתפקיד ערב יום תחילתו של חוק זה, תימנה מיום מינויו.
 ו תכנית מיתאר( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, לעניין תכנית מיתאר ארצית א4)א()149)ב( על אף האמור בסעיף  

ית עצה הארצית, באישור הממשלה, רשאמחוזית שעיקרה מגורים שאושרה ערב יום תחילתו של חוק זה, המו
ה להחליט כי הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג או לתת הקלה, אף אם לא התקבל אישור המועצ

 פורסםהארצית ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה )א( עד )ג( בסעיף האמור; החלטה כאמור ת
 ברשומות.

; ר' סעיף 120תיקון מס'  –( 260עמ'  728ה"ח הכנסת תשע"ז מס' ) 142עמ'  7.2.2018מיום  2688ס"ח תשע"ח מס' 
 לענין הוראת מעבר. 13

פני ידה לערב יום תחילתו של חוק זה ימשיכו לחול על תכנית שהוחלט להפק . הוראות החוק העיקרי כנוסחן13
 יום התחילה.

בסעיף  121תיקון מס'  –( 56עמ'  748ה"ח הכנסת תשע"ח מס' ) 193עמ'  22.2.2018מיום  2694ס"ח תשע"ח מס' 
 .2018-(, תשע"ח82לחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  13

 .122תיקון מס'  –( 1218עמ'  1148ה"ח הממשלה תשע"ז מס' ) 244עמ'  12.3.2018מיום  2700ס"ח תשע"ח מס' 

 123תיקון מס'  –( 420עמ'  1196ה"ח הממשלה תשע"ח מס' ) 449עמ'  22.3.2018מיום  2712ס"ח תשע"ח מס' 
 .2018-(, תשע"ח2019לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב  22בסעיף 

 124תיקון מס'  –( 420עמ'  1196ה"ח הממשלה תשע"ח מס' ) 749עמ'  22.3.2018ם מיו 2712ס"ח תשע"ח מס' 
 .2018-(, תשע"ח2019לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב  24בסעיף 

 .125תיקון מס'  –( 214עמ'  792ה"ח הכנסת תשע"ח מס' ) 749עמ'  16.7.2018מיום  2732ס"ח תשע"ח מס' 

(; ר' 256עמ'  727ה"ח הכנסת תשע"ז מס' ) 126תיקון מס'  – 754עמ'  18.7.2018מיום  2733ס"ח תשע"ח מס' 
 לענין תחולה והוראות מעבר. 3, 2סעיפים 

ספת, א( לאותה תו5)4)א( לתוספת השלישית לחוק העיקרי והוראות סעיף 1יף . )א( ההגדרה "תכנית" בסע2
 –להלן זה ) כנוסחן בחוק זה, יחולו לגבי תכנית כוללנית כמשמעותה בחוק העיקרי שאושרה ביום פרסומו של חוק

 יום הפרסום( ואילך.
ם הפרסום במקרקעין שעד יו )ב( לתוספת השלישית, כנוסחו בחוק זה, יחולו לגבי השבחה11)ב( הוראות סעיף  

 טרם נערכה בשלה שומת השבחה.
 . לגבי תכנית כוללנית כמשמעותה בחוק העיקרי שאושרה לפני יום הפרסום יחולו הוראות אלה:3
הגדרה ל( 3( לא מומשו, עד יום הפרסום, הזכויות במקרקעין שעליהם חלה התכנית באופן האמור בפסקה )1) 

 חוק זה;לתוספת השלישית לחוק העיקרי, יחולו הוראות אותה תוספת כנוסחן ב )א(1"מימוש זכויות" שבסעיף 
ת לחוק ( לפני יום הפרסום, יחולו הוראות התוספת השלישי1( מומשו הזכויות במקרקעין כאמור בפסקה )2) 

ויות העיקרי, כנוסחן ערב יום הפרסום; ואולם אם לא שולם היטל לפי שומה סופית שנערכה בשל מימוש זכ
 אמור, יחולו הוראות אלה:כ
ה של )א( החייב בהיטל בשל אישורה של התכנית הכוללנית, רשאי לבקש כי השומה תיערך רק לאחר אישור  

תוספת ל 14תכנית נוספת החייבת בהיטל, אף אם הומצאה לו כבר השומה או שננקטו לגביה הליכים לפי סעיף 
 השלישית לחוק העיקרי לפני יום הפרסום;

אוחר יש החייב בהיטל כי עריכת השומה תיערך במועד כאמור בפסקת משנה )א(, ישולם ההיטל לא )ב( ביק  
 מימושמהמועד שבו מומשו הזכויות במקרקעין לאחר אישורה של תכנית נוספת החייבת בהיטל; לעניין זה, "

 )א( לתוספת השלישית;1כהגדרתו בסעיף  –זכויות" 
( לתוספת השלישית לחוק העיקרי, לא יותנה מימוש זכויות כהגדרתו בסעיף )ג-)א( ו10)ג( על אף האמור בסעיף   
)א( לאותה תוספת, בתשלום היטל בשל אישורה של תכנית כוללנית, אם מי שמבקש למשש את הזכויות אינו 1

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2660.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-673.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2661.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1057.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2675.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1148.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2688.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-728.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2694.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-748.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2700.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1148.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2712.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1196.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2712.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1196.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2732.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-792.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2733.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-727.pdf


 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

25 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 תונשא': פר קרפ

 –ק זה וחב .1

 ;כמשמעותם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים –אדריכל רשוי" ו"מהנדס רשוי" " 
 

 עת מפגעים הנגרמים עקב הטיסה;ינמרבות ל –סה" יטהיחות טב" 

, 1971-]נוסח חדש[, התשל"בר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר בית סוה –בית סוהר" " 
 ;למעט בית סוהר ארעי כמשמעותו בפקודה האמורה ותאי מעצר בתחנות משטרה

 

, ברזל, עץ או כל חומר טיט, ןוטנוי אבן ובין שהוא בנוי ביב אן שהוי, בהל מבנכ –ין" נב" 
 –רבות , לאחר

 קבע; כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור שלמבנה  לחלק ש לכ (1)

עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או  תלר, סוליק (2)
 לתחום, שטח קרקע או חלל;

של תקנה אחרת לפי  וא תינבו הוראה מהוראותיה של תכ המינתקישלא נין ב –" גרין חונב" 
ור צא באזמנבהיותו סוג מיוחד של בנינים ובין שהן חלות עליו לנו תין שני, ביועלחוק זה החלות 

תכנון פי חוק הדן ב-וחד, או שלא נתקיימה בו הוראה של היתר שניתן לבנייתו עלמיבשטח  או
 ובבניה;

 ;1969-ר לדורות כאמור בחוק המקרקעין, תשכ"טכוחרבות ל –ל" עב" 
 

 ;3כמשמעותו בסימן ב' לפרק ה' –בקר" " 
 

רשאה להיות בקר מורשה לעניין חיקוק מסוים לפי סעיף בקר שקיבל ה –בקר מורשה" " 
 כב;158

 

בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר ביצוע עבודות בהתאם להיתר  –בקרת ביצוע" " 
ובהתאם לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 

 קבע;ולפי הוראות ש הפניםכג)ז(, והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר 158
 

של בקשה להיתר לתכן  בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמתה –בקרת תכן" " 
כג)ז(, והכול 158הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 

 ולפי הוראות שקבע; הפניםבנושאים ובעניינים שקבע שר 
 

מי שאישורו או ההתייעצות עמו הם תנאי למתן היתר או לביצוע עבודות  –גורם מאשר" " 
 ;לפי היתר, לפי חוק זה או לפי חוק אחר, ושאינו מוסד תכנון

 

ילת ברזל, מבני דרך, אי סת מלרבו כי רגל או בעלי חיים,לוהבר רכב, עמלוואי ת –ך" רד" 
מתחת  ואתנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רעש וכן תעלה, חפיר ומעביר מים בצד הדרך 

 ולרבות מיתקני דרך;, הל
 

 אה;שרהרבות ל –תר" יה" 
 

הנדסאי רשום כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים, הרשום כהנדסאי בניין או  –דסאי" נה" 
 ;כלותכהנדסאי אדרי

 

בסטיה מהוראות תכנית  145ונה היתר לפי סעיף עט שהיא הדוע עבצבלרשאה ה –לה" קה" 
 נדון ושאין בה משום שימוש חורג;ה וםמקאו תקנה אחרת החלות ב

ועדה מקומית שהוסמכה לוועדה מקומית עצמאית לפי סעיף  –ה מקומית עצמאית" ועד" 
 א;31

 

ועדה מקומית עצמאית שהוסמכה לוועדה מקומית  –ועדה מקומית עצמאית מיוחדת" " 
 א;31עצמאית מיוחדת לפי סעיף 

 

, לרבות 1975-כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה –חברה ממשלתית" " 

                                                      
 החייב בתשלום ההיטל.

 127תיקון מס'  –( 172עמ'  1275ה"ח הממשלה תשע"ט מס' ) 18עמ'  19.12.2018מיום  2764' ס"ח תשע"ט מס
 ; תחילתו שנה מיום פרסומו.2018-(, תשע"ט33תיקון מס' לחוק המקרקעין ) 2בסעיף 

 רותדגה

( 18)תיקון מס' 
 1981-א"משת

( 37' )תיקון מס
 1994-ד"תשנ

 (43תיקון מס' )
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101מס'  )תיקון
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2764.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1275.pdf
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 הגדרתה בחוק האמור;חברת בת ממשלתית כ
 

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,  –חוק גנים לאומיים" " 
 ;1998-התשנ"ח

 

 ;2012-חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג –חוק ההנדסאים והטכנאים" " 
 

 ;1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח –חוק חופש המידע" " 
 

 ;1958-תשי"ח סים והאדריכלים,דנהוק המח –ים והאדריכלים" סדנק המהוח" 
 

 ;2002-חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב –חוק משק הגז הטבעי" " 
 

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות  –"חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית"  
 ;2016-עירונית, התשע"ו

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  –"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"  
 ;1998-התשנ"ח

 

 ;2001-חוק שמאי מקרקעין, התשס"א –"חוק שמאי מקרקעין"  
 

 ;1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב –"חוק התקשורת"  
 

 )ג( לחוק שמאי מקרקעין;2מי שמונה לפי סעיף  –"יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין"  
 

דת א)א( לפקו18למעט שבת ומועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף  –ימי עבודה" " 
, וערביהם, ולמעט ימי חול המועד וימי שבתון שנקבעו 1948-סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

רשאי לקבוע ימים נוספים שלא ייחשבו ימי עבודה לעניין זה, בין דרך כלל  הפניםבחיקוק; שר 
 ובין לעניין סוגים של מוסדות תכנון או מוסד תכנון מסוים;

 

 ה(;מחקנ) –י" תביעץ סבוי" 
 

לפחות מתושביו אינם יהודים, על פי נתוני הלשכה  80%-יישוב ש –יישוב מיעוטים" " 
 המרכזית לסטטיסטיקה;

 

או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו  רשחלף, גמ –" ךנה דרבמ" 
חר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של וכן תחנה לתחבורה ציבורית, וכל בניין א של אחד מאלה

לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים )בחוק  הפניםדרך או השימוש בה שקבע שר 
 ;שר התחבורה( –זה 

 

ע שנקבעה בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד קרקחידת י –רש" גמ" 
וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין 

 ;ממדי-, לרבות מגרש תלתלאוניה ובין אם ב התרת בומ אם
 

יחידה נפחית המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום  –ממדי" -רש תלתגמ" 
ממדי בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או -שגבולותיה נקבעו באופן תלתשמעליה, 

איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי המקרקעין, בין 
 אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו;

 

 מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה; –ה" דעונדס ההמ" 
 

כמשמעותם  –מורשה לנגישות השירות" "מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה" ו" 
 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

 

 תרים;יה כות בענין תכניות אומס יש להש תכל רשו –" ןונסד תכומ" 
 

 ;)פקע( –" ןונמינהל התכ" 
 

 

לות הברזל יסמקודת פל( 2)-( ו1רישה ופסקאות ) 2כמשמעותה בסעיף  –" לזרילת בסמ" 
, וכן מיתקנים לצורך מסילת ברזל או בקשר אליה המהווים חלק בלתי 1972-]נוסח חדש[, תשל"ב

 נפרד ממנה;
 

 ( 33)תיקון מס' 
 1991-"אנשת

 (43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת

( 127)תיקון מס' 
 2018-תשע"ט

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דנשת

 ( 33)תיקון מס' 
 1991-"אנשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-שע"דת

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
ה( הוראת שע

 2015-תשע"ה

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 123)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 127)תיקון מס' 
 2018-תשע"ט



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

27 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

חסום, מעקה, אלה שבתוואי הדרך: אבן שפה, גדר, ממיתקנים כל אחד מ – 2"ךרדתקני ימ" 
וב, מיתקן חלהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רו םנוסעי ףורה, רמזור, תחנה לאיסאועמוד ת

תמרור, חניה במפלס הקרקע, מיתקני איתות, בקרה, ניטור , איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה
ומדידה הנדרשים להפעלת הדרך, מיתקן טעינה לרכב חשמלי, מיתקני חשמול וטעינה בחשמל 

 ;בת, וכן כל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלה של דרך והמהווה חלק בלתי נפרד ממנהלרכ
 

תחנת שידור, כהגדרתה בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,  –תקני תקשורת" ימ" 
 המשמשת או המיועדת לשמש לצורכי שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית; ,1990-התש"ן

 

ב)ג( לפקודת 274ר כהגדרתם בסעיף בוקני חייתקווי תשתית ומ –ית" תשתתקני ימ" 
כמשמעותם  םינמסוכ םירהעיריות, וכן כבלי תקשורת, מיתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומ

 ;1993-תשנ"ג רים המסוכנים,מוחבחוק ה
 

 ;טו158רישיון לפי סעיף  גוף שניתן לו –מכון בקרה" " 
 

 ;יסוד: מקרקעי ישראל-כמשמעותם בחוק –מקרקעי ישראל" " 
 

, 1951-לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 11מקלט כהגדרתו בסעיף  – ""מרחב מוגן 
במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן 

 בהתאם להוראות לפי החוק האמור;
 

י ובינוי במסלול מיסוי", "הרשות הממשלתית מתחם פינוי ובינוי", "מתחם פינו" 
כהגדרתם בחוק הרשות הממשלתית  –(" 38להתחדשות עירונית" ו"תכנית החיזוק )תמ"א 

 ;להתחדשות עירונית
 

 ;2004-שמירת הסביבה החופית, התשס"דכהגדרתה בחוק  –"סביבה חופית"  
 

 –"קרוב", לאדם פלוני  

 בן זוג; (1)

הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם  (2)
 אחר הסמוך על שולחנו של אותו אדם פלוני;

 אח או אחות ובני זוגם; (3)

תאגיד שהוא מנהלו או נושא משרה בו, או שחלקו בהון המניות, בזכות לקבל  (4)
 ;5%ל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה, עולה ע

 

 ומית;ה מקצעמו ועיריה א –" תימוות מקשר" 

 ;רשות מקומית למעט מועצה אזורית –רשות עירונית" " 
 

הן שטחים למטרות  יה, הכוללמותר לבנהח שטל הכך ס – מותר לבניה"ה לח כולטש" 
 עיקריות והן שטחים למטרות שירות;

 

וש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן מישה –נין בב ", בקרקע אוגרומוש חיש" 
ת החלו אזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זהבמיוחד והן מהיותם ב
 י כל חוק הדן בתכנון ובניה;פ-על תריהלפי ו על הקרקע או הבנין א

תחנה המיועדת רק לאיסוף נוסעים או להורדתם מרכב  –תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם" " 
וס וכל מיתקן אחר הנדרש במישרין או מרכבת, ובכלל זה ספסל, מצללה, עמדת בידוק, עמדת כרט

 ;לאחר התייעצות עם שר התחבורה הפניםלהפעלת תחנה כאמור שקבע שר 
 

תחנה לנוסעים בתחבורה ציבורית שאינה מיועדת רק לאיסוף  –תחנה לתחבורה ציבורית" " 
נוסעים או להורדתם מרכב או מרכבת, לרבות מיתקנים המיועדים למתן שירותים נלווים הנדרשים 

 ;סיסיים לרווחת הנוסעים בהבמישרין להפעלת התחנה ולמתן שירותים ב
 

הוראות לפי חיקוק שעניינן יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמש  –תכן הבנייה" " 
 ;וכן תנאים לפי חיקוק אשר צריכים להתקיים בבניין

 

                                                      
 2017ק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב לחו 42ר' הוראת שעה בסעיף  2
 .31.12.2018עד יום  1.1.2017תוקפה מיום  ;2016-(, תשע"ז2018-ו

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 79)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 82)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 109)תיקון מס' 
 2016-ותשע"
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 יתה או ביטולה;ילתשינוי תכנית, ה תוג', לרב קרת מהתכניות שלפי פינכת –נית" כת" 
 

בתכנית מיתאר  וארכים דל תיצרא ראתכנית לדרך הכלולה בתכנית מית –" ךרנית דכת" 
ת ת הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכים, או שהיא תכניהיא תכניארצית למסילות ברזל, או ש
ה המקומית הנוגעת בדבר, בהסכמת הועדה המחוזית, דעושי שהאר לדרך המהווה עורק תחבורה

ם ע בורה החליט, לאחר התייעצותחתה רששהחליטה כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה, או 
; לעניין הועדה המקומית הנוגעת בדבר, כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה ועם הפניםשר 

לרבות מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה  –הגדרה זו, "דרך" 
 ;של רכבת

 

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, כאמור בסעיף  –תכנית בסמכות ועדה מקומית" " 
 א;62

 

ה תכנית תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שאינ –נית בסמכות ועדה מחוזית" כת" 
 בסמכות ועדה מקומית;

 

מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת  –ה על הסביבה" או "תסקיר" עפשקיר הסת" 
בצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התועדת למילבין הסביבה שבה היא 

ות, כפי מצום השפעות שליליצל עה אוינמהתכנית על אותה סביבה ופירוט האמצעים הדרושים ל
 שייקבע בתקנות;

 

תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים,  שדהית, תתש ימיתקנ –ת" יומאותיות לשת" 
ולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, יפול בפסיוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטבי מים ונמיתק

וק משק הגז לח 2ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף גז נפט, מיתקן אחסון 
ובית  תשתית תיירות ,ציבוריתהחניון לעידוד השימוש בתחבורה , הטבעי, אתרי כרייה וחציבה

 ;סוהר
 

 

 

 

 .1ב76מיזם ששר התיירות הכריז עליו לפי הוראות סעיף  –תשתית תיירות" " 
 

 , וק זהח יןינעל" ןתועברסום פ" (א) .א1

עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ  ינשסום ברפ (1)
ום פרס –אחת לשבוע  יע עתון מקומי לפחותפומשבו  םוקכאמור בסעיף קטן )ב(, ובמ

 נוסף בעתון המקומי; 

ן מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה ונכרחב תמב (2)
 אוכלוסיה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתוןה ללכמ אחוזים

 נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

זית, קיים שיעור ניכר ודה המחראש הוע בשן מקומי שבו, לדעת יוונכרחב תמב (3)
קטן ף ד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיאף אחרא ושל ציבור שאינו ק

ותו מרחב תכנון מקומי, לא הפניםסום אחד בעתון מתוך רשימה שיקבע שר פר)ב(, 
 כאמור. ימן מקוותעאחד בעתון נפוץ בעברית ואחד ב

ג יצימה דוגם האיע תייעצותה שנה, לאחר ברשומות, מדי הפנים שרם רסיפ הזניין על (ב) 
שפה בהנפוצים ביותר במדינה  היומיים במדינה, רשימה של שלושת העתונים םמפרסמיהאת רוב 

 ם בעתון נפוץ.וסרשב כפחייהעברית; פרסום באחד מהם 

א את הכותרת שיואימה, תמ שה במדור מיוחד בעתון, שיובלט במסגרתעיירסום פה (ג) 
 תכנון ובניה".יני בעני"הודעות 

ב הכוללת את שמות 1בכל פרסום בעיתון צוין הפניה לאתרי אינטרנט כאמור בסעיף  )ד( 
 המתחם של האתרים.

 

בעיתון לפי חוק זה, תחול חובת הפרסום גם באתר אינטרנט  נקבעה חובת פרסום (א) ב.1
 יישא את הכותרת הודעות בענייני תכנון ובניה", כמפורט להלן:במדור מיוחד, ש

 ( 26' סתיקון מ)
 1988-"חמשת

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

  (37' )תיקון מס
 1994-"דנשת

 ( 60)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

( 82)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 (90)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

 וןום בעתסרפ
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

( 86' סמתיקון )
 2008-תשס"ח

חובת פרסום הודעות 
 באינטרנט

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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באתר האינטרנט של  –הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית  (1)
 מקומית הנוגעת בדבר; הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות

 .משרד הפניםבאתר האינטרנט של  –הודעות מטעם מוסד תכנון אחר  (2)

, תועבר על 149(, למעט הודעה לפי סעיף 1מה הודעה כאמור בסעיף קטן )א()פורס )ב( 
גם באתר  משרד הפנים; הועברה הודעה כאמור יפרסמה למשרד הפניםידי הוועדה המקומית 

ורסמה להודעה כפי שפ משרד הפניםהאינטרנט שלו; לעניין זה יראו הפניה באתר האינטרנט של 
עיף סלפי  משרד הפנים(, כפרסום באתר האינטרנט של 1)א()באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן 

 קטן זה.

א)א(, 1)ב(, יחולו הוראות סעיף -לעניין שפת הפרסום לפי סעיפים קטנים )א( ו )ג( 
 בשינויים המחויבים.

 

אתר אינטרנט שבו יש לפרסם תכניות, הודעות או מסמכים אחרים לפי חוק זה יהיה  (א) .ג1
תו, יכולת נגיש לכלל הציבור בלא תשלום והפרסום בו ייעשה באופן שיבטיח את זמינותו, שמיר

 אחזור המידע באתר והפקת פלט ממנו.

המועד לפרסומם באתר אינטרנט של תכנית, הודעה או מסמך שיש לפרסמם לפי חוק  )ב( 
פי לזה יהיה עם מועד פרסומם הראשון בעיתון או עם הפרסום הראשון לגביהם לפי חוק זה, 

הסיר בתום לן שימוש חורג ניתן לעניי 149העניין, והם לא יוסרו מהאתר, ואולם הודעה לפי סעיף 
ל עתקופת תוקפו של השימוש החורג נושא ההודעה; מועד הפרסום באתר האינטרנט לא ישפיע 

 מניינן של תקופות לפי חוק זה הנמנות ממועד הפרסום.

, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות הפניםשר  )ג( 
 בעניינים אלה:

אפיינים אחרים של אתר אינטרנט, לרבות אמצעים טכנולוגיים שישמשו ממבנה ו (1)
 בהפעלתו ואבטחת המידע בו;

צורת תכניות, הודעות או מסמכים המתפרסמים באתר אינטרנט ופרטים נוספים  (2)
 הנוגעים לאופן פרסומם;

 מסמכים נוספים שיש לפרסמם באתר אינטרנט; (3)

שאין חובה לפרסמם באתר לקים מהם, תכניות, הודעות או מסמכים, או ח (4)
ו אינטרנט לצמיתות או שאין חובה לפרסמם כלל, לרבות בשל חשש לפגיעה בפרטיות

 של אדם או בזכויות אחרות;

פטור לוועדה מקומית מסוימת או לסוגים של ועדות מקומיות מחובת הפרסום  (5)
 באתר אינטרנט, לפרק זמן שלא יעלה על שנה.

 

 ת תכנוןודסב': מו קרפ

 צה הארציתעומן א': המיס

 לכבמשלה מל עץיילרצית( אה המועצה –ארצית לתכנון ולבניה )להלן  הצעום מוקת (א) .2
הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק זה, לרבות עניני חקיקה, ולמלא את יתר התפקידים המוטלים עליה 

 בכל דין אחר.בחוק זה ו

 מועצה הארצית:ה בה הרכזו (ב) 

 ו נציגו, והוא יהיה יושב ראש;א הפנים רש (1)
 

 ן לזמן, או נציגיהם;מזממשלה מה הםלירי הממשלה, שתחליט עבח עשר אחד (2)
 

או נציגו מבין עובדי מינהל התכנון, והוא  הפניםבמשרד מנהל מינהל התכנון  (3)
 ;יהיה ממלא מקום היושב ראש

 

 ;ןוכישת בעניני שיכון ובניה שימנהו שר היצועקמ הרל הכשעב (4)

 גנים הלאומיים או נציגו;הטבע וה לשמירת תושהל הרנמ (5)
 

 חיפה;ו ופי-אביב-לתות ירושלים, ירישי העאר (6)
 

 תיצצה ארעומ
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ( 7' )תיקון מס
 1976-"ותשל

( 46תיקון מס' )
 1998-חנ"שת

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 אתר אינטרנט
( 86)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
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יריות אחרות, ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות ע ישי שתאר (7)
ן זה את העיריות, המועצות יע לעניקבפנים ה וראשי שתי מועצות אזוריות; שר

חת מהן בגליל ואחת בנגב; בפסקה זו, אובלבד ש האזוריות;המקומיות והמועצות 
 –ב" נג"ה, ו1993-בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"גו כהגדרת –"הגליל" 

 ;1991-שות לפיתוח הנגב, התשנ"בהר בחוק וכהגדרת
 

ם לפי האדריכליהנדסים ומה בפנקס םימתוך הרשומ הפניםמנה שר יש ר אחדבח (8)
 ;1958-י"חשת חוק המהנדסים והאדריכלים,

 

רצי ארגון א בהמלצת הפניםשר  ידישל ארגון נשים, והיא תתמנה על  תחיגה אצנ (9)
 של ארגוני נשים שהוא לדעת השר יציג ונוגע בדבר;

 

 ון, מכון טכנולוגי לישראל;ינכיג הטצנ (10)

 ודיתהלפי המלצת הסוכנות הי הפניםשר ו ות המיישבים שימנהדסמוה יגצנ (11)
 ישראל;-רץלא

 

 ;הפניםעל ידי שר נה מתיגיה שולומקצועית בסוצי הרל הכשעב (12)
 

נם בשמירת איכות הסביבה, שימנהו ניהגג של הגופים הציבוריים שע ןוגיג ארצנ (13)
 לו; ישמור יגאמתוך רשימת מועמדים שהארגון ה הפניםשר 

 

 ;)פקעה(א( 13)
 

 

בהתייעצות עם הגופים שלדעתו נוגעים  הפניםהצעיר, שימנהו שר  רויג הדצנ (14)
 בדבר.

 

ת יכול לבוא אחד מסגניו צה הארציחבר המועכ תמקומי תוראש רש לשקומו מב (ג) 
 שימנה לכך.

תקופת כהונתו של חבר המועצה הארצית תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו  (1) (ד) 
לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף קטן )ב( שלפיה מונה, וכן 

אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן;  –ופות כהונה נוספות כאמור לתק
ואולם חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו 
או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת 

 כהונתו;

י המועצה הארצית של מנהל (, תקופת כהונתם כחבר1על אף האמור בפסקה ) (2)
מינהל התכנון, של מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, של חברי 

( תהיה עד תום תקופת 6הממשלה ושל ראשי העיריות המנויים בסעיף קטן )ב()
 הכהונה בתפקיד שמכוחו הם חברי המועצה הארצית.

 

 .)בוטל( (ה) 
 

 מועצה הארצית יפורסם ברשומות.ה רוי חבנימ .3

ל טושנבצר ממנו למלא את תפקידו תקופה מסויימת משום שהוא נעדר או נ הצהמוע רבח .4
מחמת מחלה או מחמת סיבה אחרת, רשאי מי שמינה אותו למנות במקומו אדם אחר  לפעוללת יכו

 ם שנתמנה חבר המועצה שקדם לו.ך ובתנאיתמנה בדרי םהמקו אלמשמלאותה תקופה, ובלבד 

 .מנה מזכיר למועצה הארציתי הפנים רש (א) .5

 לה יועצים מקצועיים.ת ת למנואיצית רשהארועצה מה (ב) 
 

 

 – תיצית רשאראהועצה מה (א) .6

נינים מסויימים ולקבוע להן את על עדותוו תחבריה ועדות קבועו ןיבנות ממל (1)
 ;ועדות משנה( –)בסעיף זה  סמכויותיהן ותפקידיהן

 ( 7)תיקון מס' 
 1976-"ותשל

( 63' סתיקון מ)
 2002-תשס"ב

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

 ותמושום ברסרפ

 חברשל  ומווי מקלימ
 דרצה שנעמוע

 צהעויר המכזמ
 ועציהיו ארציתה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הנות משדעו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 ( 7)תיקון מס' 
 1976-"ותשל

 ( 7)תיקון מס' 
 1976-"ותשל
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 ות כאמור יועצים מקצועיים;דעונות למל (2)

תכנית מיתאר  רבות בדכמסות כאמור מסמכויותיה, למעט כל דעוצול לאל (3)
 .יהארצית ובדבר הייעוץ בעניני החקיקה בשטח התכנון והבנ

החלטת הועדה, תעביר  לעדה שנאצלה לה סמכות לפי סעיף זה חולק עו ה חבריה (ב) 
 תה הסופית של המועצה.עהכרלדרישתו,  פי-לע חלטה,ההדה את ועה

המועצה הארצית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, שתדון ותחליט בערר  ג() 
מה לפי סעיף קטן )ה(; דין החלטת ועדת משנה שהוק12על החלטת ועדה מחוזית כאמור בסעיף 

 זה כדין החלטת המועצה הארצית, והוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו.

המועצה הארצית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, שתדון ותחליט  (1) ד() 
או בבקשות שהועברו לה לפי סעיף  (2א)ב()109בתכניות שהועברו לה לפי סעיף 

 –עה חברים, ובהם ; ועדת משנה כאמור תהיה בת תש(1)ג145

( של סעיף 7)-( ו6שני חברים לפחות מבין החברים המנויים בפסקאות ) )א(
 )ב(;2

( של סעיף 14( עד )8חבר אחד לפחות מבין החברים המנויים בפסקאות ) )ב(
 )ב(;2

א)ו( חלות עליהם, תכלול 62בדיון בתכנית הנוגעת לשטחים שהוראות סעיף  (2)
 חון במועצה הארצית;ועדת המשנה את נציג שר הביט

בדיון בבקשה הנוגעת לתנאים לעניין מיתקני מים וביוב, תכלול ועדת המשנה  א(2)
 ;את שר הבריאות או נציגו במועצה הארצית

לדיון בבקשה, בנושא המצוי בתחום אחריותו של משרד ממשלתי, יוזמן נציג  ב(2)
וזאת אם השר האמור השר הנוגע לעניין במועצה הארצית, שתהיה לו דעה מייעצת, 

 ;או נציגו אינם חברי ועדת המשנה

דין החלטת ועדת משנה שהוקמה לפי סעיף קטן זה כדין החלטת המועצה  (3)
 הארצית, והוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו.

 

 תשתיות לאומיות לשבניה ו ןלתכנו הדעו :1ן א'מיס
 

הועדה לתשתיות(,  –ניה של תשתיות לאומיות )להלן ארצית לתכנון ולב הדום ועקת (א) .א6
 וזה הרכבה:

 ;נים, והוא יהיה היושב ראשפה יג שרצנ (1)

 ממשלה;ה שיג ראצנ (2)

 ;םישפטמר השיג צנ (3)

 תשתיות לאומיות;ל ריג השצנ (4)

 חבורה;תה יג שרצנ (5)

 ;וצראה יג שרצנ (6)

 ינוי והשיכון;בה יג שרצנ (7)

 הסביבה; איכותל ריג השצנ (8)

 הכפר; יתוחופ תחקלאוה יג שרצנ (9)

 מקרקעי ישראל; רשותיג צנ (10)

 יטחון;בה יג שרצנ (11)

 ;)פקעה( א(11)

א יהיה מתכנן והו – הפניםמנה שר יש ובניה ןומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב (12)
 הועדה;

 שלה;ממשתמנה ה רוביג ציצנ (13)

יבה, שימנהו ברת איכות הסימשריים שענינם בהגג של הגופים הציבו ןוגיג ארצנ (14)

 ( 60' סתיקון מ)
 2002-"בתשס

 נון לתכה ארצית דעו
  מיותות לאותשתישל 

 ( 60)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 113)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 113)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 113ון מס' )תיק
 2016-תשע"ז
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 מת מועמדים שהארגון יגיש לו;שיר וךמת הפניםשר 

 ;)פקעה( א(14)

 מנה שר הפנים.יש ימוקן המוטליג השצנ (15)

בדיון בתכנית לתשתית תיירות, יבוא נציג שר התיירות במקומו של נציג שר התשתיות  (1א) 
 הלאומיות האנרגיה והמים.

בר במועצה הארצית יוכל להתמנות ארצית, וחהמועצה ה דיפעל לת תיותשתל עדהוה (ב) 
 גם לחבר בועדה לתשתיות.

; ניתן לשוב ולמנותו יםנש תו של חבר הועדה לתשתיות תהא חמשנוהופת כקת (ג) 
לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף קטן )א( שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה 

אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר הועודה שתקופת  –נוספות כאמור 
כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו 

 .יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת כהונתו

 .)בוטל( (ד) 

 נציגו בועדה.דה לתשתיות רשאי בכל עת להחליף את עולציג נה נשמי ימ (ה) 

דה דנה בתכנית, ששטחה, כולו או חלקו, בתחום ועדה מקומית, תזמין הועש אימת לכ (ו) 
יט תיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחלו גונציאת  או תקומיהמאת מהנדס הועדה 

 .ןבעני
 

ון ובניה של תשתיות לאומיות יהיו לועדה לתשתיות כל הסמכויות נכתניני עב (א) .ב6
 .תיוהתפקידים של המועצה הארצ

ר בפרק ה', לענין מתן היתר לפי אותו פרק על פי תכנית לתשתית לאומית ומאאף ה לע (ב) 
ולעניין מתן היתר לתשתית לאומית על פי תכנית מיתאר ארצית  (נית לתשתית לאומיתתכ –)להלן 

 –, תהיה מפורטת לתשתיות לאומיות או על פי תכנית מועדפת לדיור

ולעניין מתן היתר  שב ראש הועדה לתשתיות ומתכנן הועדהוי – יושירה תושר (1)
גם  –לפי תכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או תכנית מועדפת לדיור 

מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא השטח הגדול ביותר בתחום הבקשה 
 ;להיתר

 )א( לא יחולו.152לתשתיות; ואולם הוראות סעיף ה הועד –מית וקמעדה הוה (2)
 –בסעיף קטן זה  
תכנית מיתאר ארצית להקמת  –"תכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות"  

 ת המאפשרות מתן היתר לתשתית לאומית, בלא צורך באישורתשתית לאומית, הכוללת הוראו
 לה;חתכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה ומצורף לה תשריט של השטח שעליו היא 

כהגדרתה בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור  –"תכנית מועדפת לדיור"  
 .2014-)הוראת שעה(, התשע"ד

ניתן להגיש בקשה להיתר לפי תכנית כאמור באותו טן )ב(, על אף האמור בסעיף ק ג() 
לוועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה חלה התכנית האמורה או לרשות הרישוי שלה, סעיף קטן 

לפי העניין, ומשהוגשה בקשה להיתר כאמור יהיו כל הסמכויות לעניין מתן ההיתר נתונות לוועדה 
ואולם היתה התכנית תכנית לתשתית העניין;  המקומית האמורה ולרשות הרישוי שלה, לפי

לאומית, רשאי רק מגיש התכנית או מי שהוא הסמיך לעניין זה להגיש בקשה להיתר לוועדה 
למעט בקשה להרשאה לפי  –לעניין זה, "בקשה להיתר" המקומית או לרשות הרישוי שלה כאמור; 

 )ה(.261סעיף 

תכנית כאמור אה כאמור באותו סעיף לפי )ה(, לעניין הרש261על אף האמור בסעיף  (ד) 
 יחולו הוראות הסעיף האמור בשינויים אלה:, בסעיף קטן )ב(

 (, במקום "למתכנן המחוז" יקראו "למתכנן הוועדה לתשתיות";2בפסקה ) (1)

(, במקום "יבדקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית" יקראו 3בפסקה ) (2)
ומתכנן הוועדה לתשתיות", אחרי "ויאשרו "יבדקו יושב ראש הוועדה לתשתיות 

אותה" יבוא "לאחר התייעצות עם מהנדס הוועדה המקומית, שימסור את חוות דעתו 
בתוך שמונה עשר ימים מיום שהוגש לו העתק הבקשה," ובמקום "קבעו המתכנן 

ה דעוידי הקפת
 תיהכויווסמלתשתיות 

 ( 60ס' מ)תיקון 
 2002-"בתשס

( 119ס' מ)תיקון 
 2017-תשע"ח

( 101ס' מ)תיקון 
 2014-תשע"ד
( 124ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח

( 101ס' מ)תיקון 
 2014-תשע"ד

( 112)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז
( 124ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח

 103מס' )תיקון 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 107ס' מ)תיקון 
 2016-תשע"ו

( 119ס' מ)תיקון 
 2017-תשע"ח

( 124ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח

( 124ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח
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 והמהנדס" יקראו "קבעו יושב ראש הוועדה לתשתיות ומתכנן הוועדה לתשתיות";

(, במקום "לא החליטו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית" יקראו 4בפסקה ) (3)
 "לא החליטו יושב ראש הוועדה לתשתיות ומתכנן הוועדה לתשתיות";

 לא ייקראו; –( 7)-( ו5פסקאות ) (4)

(, במקום "יושב ראש הועדה המחוזית" יקראו "יושב ראש הוועדה 6בפסקה ) (5)
 .לתשתיות"

 

 ות קבועות וועדות לענינים מסוימים,דעו היריות רשאית למנות מבין חבתשתעדה לוה א() .ג6
 ות משנה(.ועד -פקידיהן, ולאצול להן מסמכויותיה )בסעיף זה ותיהן ותאת סמכוי ןהבוע לקל

 הסרנמם מיום שיוך שלושה ימתב לפחות של הועדה לתשתיות רשאים, םיי חברנש (ב) 
ו ענין שלגביב ןויד טת ועדת משנה, לדרוש בכתב שיתקיים במליאת הועדה לתשתיותלהחם לה

ן ר, תקיים הועדה לתשתיות דיון ותקבל החלטה בעניומאישה כרד התקבלה ההחלטה; התקבלה
 ום שהוגשה לה הדרישה כאמור.ימבתוך שבעה ימים 

 

מבין חבריה, ועדת משנה בת חמישה חברים, לשמיעת השגות ר, בחת יותתשתעדה לוה .ד6
 –הרכבה  לתכנית לתשתית לאומית, וזה

ועדה לתשתיות או ממלא מקומו, והוא יהיה יושב ראש ועדת המשנה ה ששב ראוי (1)
 להתנגדויות;

 שפטים;מה יג שרצנ (2)

 ה;דעוכנן התמ (3)

 תיות שהוא נציג הציבור;שלת הדר הועבח (4)

 ברי הועדה לתשתיות.ח ןר מביבח (5)
 

ועדה לתשתיות ונציג השר לאיכות הסביבה בועדה לתשתיות ימנו ה ששב ראוי (א) .ה6
כמת השר לאיכות הסביבה, יועץ סביבתי, אחד או הסב הפנים מתוך רשימה שיקבע שר, הדלוע

 יותר, שאינו עובד המדינה.

 .תולתשתי הדמנה מזכיר לועי הפנים רש (ב) 

 ועיים.קציות רשאית למנות לה ולועדות המשנה שלה יועצים מתשתעדה לוה (ג) 

יות ומתכנן הועדה רשאים לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי תשתעדה לוה (ד) 
 .וןכמצאו לניש

 

תיות יימסרו למשתתפים בדיון, לרבות שתלועדה ה תב, החלטו48ר בסעיף ומאאף ה לע .ו6
 לחברי ועדה שלא נכחו בדיון, מיד בתום הדיון בועדה.

 

 מחוזית הדען ב': ומיס

 ועדה מחוזית(, וזה הרכבה: –היה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה )להלן ת זל מחוכל (א) .7

 ;, והוא יהיה היושב ראשהפניםנציג שר  (1)

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (2)

 טחון;בה יג שרצנ (3)

 ינוי והשיכון;בה יג שרצנ (4)

 ת;ריאובה יג שרצנ (5)

 קלאות;חה יג שרצנ (6)

 שפטים;מה יג שרצנ (7)

 חבורה;תה יג שרצנ (8)

וממלא מקומו יהיה נציג השר התשתיות הלאומיות האנרגיה  יירותתה יג שרצנ (9)
 ;והמים

 ;)פקעה( א(9)

קף ותו הנות משדעו
 תיהןחלטוה
 ( 60ס' מתיקון )

 2002-"בתשס

 גותלהש הת משנדעו
 ( 60 )תיקון מס'

 2002-"בתשס

יר מזכ, יתבץ סביעוי
 יםאחרים יועצו

 ( 60)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ת וטלרת החיסמ
 תיות לתשעדה וה

 ( 60)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

 תיזה מחודעו
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 ;ישראל יעמקרק רשותיג צנ (10)

 )א(;8אמור בסעיף ז כוחמה כנןתמ (11)

ים על פי המלצות של הרשויות המקומיות נהפ רם שימנה שירבישה חמח (12)
 (;תקומיומה נציגי הרשויות –שבאותו מחוז )להלן 

 –והוא  הפניםמנה שר יש ר אחדבח (13)

הנדס הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק מ ויכל ארדא
ים ואזורים, רתכנון ע םחודמי בתאקר אהמהנדסים והאדריכלים או בעל תו

 יתקיימו בכל אחד מהם שניים אלה:ובלבד ש

 נייני תכנון ובניה;עב א בקיוה )א(

מקומית או רשות מקומית שבאותו  ובד ועדהדינה או עמה ובדענו יא אוה )ב(
 מחוז;

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים ור יכאמ חבר
 ת;מושורהודעה בב הפניםשר ע קבירים, כפי שומאה

 הפניםל הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר נציג ש (14)
בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו גופים אלה; 

הגופים המפורטים  –לענין זה, "הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה" 
יכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת א

 .2002-התשס"ג

יום שנדרשו לכך על ידי שר מ םימי ות שבמחוז יגישו, תוך שלושיםומיקמהת שויורה (ב) 
 ותלמנ (; לא עשו כן, רשאי השר12ור בסעיף קטן )א()תיהן כאמאת המלצו, ומי מטעמ והפנים א

 את חמשת החברים ללא המלצה.

קטן )א(  ףיעס ( של8)-( ו5(, )4(, )2מור בפסקאות )אכ נציגי השרים לשרותם בח (ג) 
ולת ז, יים הקבועים(, תהיה עיסוקם הבלעדגיצנה – ןמחוזית, או של ממלאי מקומם )להלהדה עבו
 לשר הממנה, להטיל עליהם תפקיד נוסף. הפניםישר שר א םא

 

מנה לכל ועדה מחוזית מתכנן מחוז ומזכיר; מתכנן המחוז יכול י הפנים רש (1) (א) .8
 שימונה מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי המדינה;

עובדי המדינה, יהיה לפי הוראות חוק חובת  ן מחוז שלא מקרבנכתנוי מימ (2)
 יבור.צ ד, ומשמונה יחולו עליו הדינים החלים על עוב1992 -המכרזים, תשנ"ב

קצועי שתקבע וכן רשאית היא מ ץעיו ת רשאית להתייעץ בענין מסוים עםיזודה מחעו (ב) 
 .יטפלמנות לה יועץ מקצועי של קבע לרבות יועץ מש

 

תקופת כהונתו של חבר הוועדה המחוזית תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו  (1) (א) .9
)א( שלפיה מונה, וכן לתקופות 7לתקופת כהונה נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף 

נה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר אם מו –כהונה נוספות כאמור 
הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו 

 מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים מעת שתמה תקופת כהונתו;

(, תקופת כהונתם של מתכנן המחוז ושל נציגי הרשויות 1על אף האמור בפסקה ) (2)
וועדה המחוזית תהיה עד תום ( כחברי ה12)-( ו11)א()7קומיות המנויים בסעיף המ

 תקופת הכהונה בתפקיד שמכוחו או שבשלו הם חברי הוועדה המחוזית.

 חוזית.המה עדל עת להחליף את נציגו בוכב רשאי רש (ב) 

שנבצר ממנו למלא את תפקידו תקופה  –שאינו נציג שר  –חוזית מ הר ועדבח (ג) 
 מי נעדר או נטול יכולת לפעול מחמת מחלה או מחמת סיבה אחרת, רשאי אוהשום שמ תיממסוי

ך דרב ההמקום יתמנ אלמינה אותו למנות במקומו אדם אחר לאותה תקופה, ובלבד שממש
 בר הועדה שקדם לו.חשנתמנה  םאיובתנ

 

שועדה מחוזית דנה בתכנית שבתחום רשות מקומית,  וא שתיותתל עדהוהשאימת  לכ .10

יר כזמ ,זונן מחכתמ
 ציםעויזית ווחמה דוע

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הונהפת כוקת
( 119)תיקון מס' 

 2017-תשע"ח

  ימודס מקנהמ
 ת חוזידה מבוע
 ( 60' ס)מ חוק

 2002 -"בתשס

( 91תיקון מס' )
 2009-תשס"ט

( 65)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג
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תתן להם  –ואת נציגה לבוא לפניה, ואם באו  –אם ישנו  –תזמין את מהנדס הרשות המקומית 
 דברם לפני שתחליט בענין.הזדמנות להשמיע את 

 

 וטל(.ב) .א10
 

שה חברים, ת תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, בת חמייזודה מחעו (א) .11
 להתנגדויות(, וזה הרכבה: הנשעדת מו –פרק ג' סימן ו' )להלן  יפיות לנכתלשמיעת התנגדויות ל

ב רקמועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה ה ששב ראוי (1)
 ;תווידמשנה להתנגה דתועש איושב ר היהזית, שיחוחברי הועדה המ

 שפטים;מה יג שרצנ (2)

 נציגים הקבועים;הין במ חבר (3)

 ויות המקומיות;שרהר מבין נציגי בח (4)

 הועדה המחוזית. רחר שתבבח (5)

ית או לועדה מוקשות מרל דויות בהתנגדות לתכנית הנוגעתנגמשנה להתה תה ועדנד (ב) 
מית או בועדת המשנה הוא חבר או עובד הרשות המקו תהמקומיו ונציג הרשויות מקומית מסוימת,

שות ר ב(, על ידי)7, לפי סעיף ץלמוא הוהש שבתכנית הנוגעת לה, דנים, אות ימוקמה הועדה
 .חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומיות ורמקומית כאמור, ימנה היושב ראש לדיון האמ

 

ת תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, בת חמישה חברים, יזודה מחעו (א) .א11
 לעררים(, וזה הרכבה: הנשעדת מו -ן ללה) 111ף יעסלשמיעת עררים לפי 

מינה מקרב  שאריושב הש ועדה המחוזית או ממלא מקומו או מיה ששב ראוי (1)
 חברי הועדה המחוזית שיהיה יושב ראש ועדת המשנה לעררים;

 ה;יבבסה תאיכול ריג השצנ (2)

 שפטים;מה יג שרצנ (3)

 ז;וחמכנן התמ (4)

 יות.מוקות המיושציגי הרנ ןר מביבח (5)

וגעת לרשות מקומית או לועדה שנה לעררים, בערר לגבי תכנית הנמה תועד הנד (ב) 
 או יתהמקומ תשוובד הרע מקומית מסוימת, ונציג הרשויות המקומיות בועדת המשנה הוא חבר או

ות )ב(, על ידי רש7סעיף  יפל, ץלהמקומית שבתכנית הנוגעת לה דנים או שהוא הומ דהועה
 יות.ויות המקומתו ערר, חבר אחר מבין נציגי הרשלגבי או ה היושב ראש,נמיאמור, כ תמקומי

 

 –בסעיף זה  (א) .1א11

מקרקעין שאושרו כשיכון ציבורי בידי שר הבינוי והשיכון בהתאם  –"שיכון ציבורי"  
 ;1964-א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד1להוראות סעיף 

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת החלה על תחומו של  –"תכנית לשיכון ציבורי"  
ישוב תר ברשות מקומית אחת, למעט תכנית כאמור החלה בתחומו של ישיכון ציבורי אחד או יו

 דרושותוהכוללת הוראות של תכנית מפורטת, השיתופי כהגדרתו לפי פקודת המועצות המקומיות, 
ה כדי לאפשר רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה למגרשים או חלוקה חדשה של הקרקע שנבנ

 יכון כאמור, ואת אלה בלבד.עליה שיכון ציבורי או המיועדת להקמת ש

בכל מחוז תוקם, מבין חברי הוועדה המחוזית, ועדת משנה לעניין תכניות לשיכונים  )ב( 
 ועדה משנה לרישום שיכונים ציבוריים(, וזה הרכבה: –ציבוריים )בסעיף זה 

 יושב ראש הוועדה המחוזית והוא יהיה היושב ראש; (1)

 נציג שר המשפטים; (2)

 בינוי והשיכון;נציג שר ה (3)

 נציג השר להגנת הסביבה; (4)

 ;)פקעה( א(4)

 חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות, שימנה שר הפנים; (5)

 הת משנדעו
 תונגדויתהל

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 םיררעל הת משנדעו
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43ן מס' תיקו)
 1995-"הנשת

ועדת משנה לרישום 
 שיכונים ציבוריים

 ( 93)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה
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 מתכנן המחוז; (6)

 נציג רשות מקרקעי ישראל. (7)

 הודעה על הקמת ועדה כאמור בסעיף קטן )ב( תפורסם ברשומות. )ג( 

יים יוזמן דרך קבע מנהל המרכז למיפוי לדיוני ועדת משנה לרישום שיכונים ציבור )ד( 
 ישראל או נציגו מקרב עובדי המרכז למיפוי ישראל.

לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות כל הסמכויות של ועדה מחוזית  )ה( 
וקה ושל ועדת מקומית הדרושות לשם אישור תכניות שיכונים ציבוריים או אישור תשריטי חל

ות פרק ד', וליושב ראש ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונבהתאם להוראות 
 .141-ו 125הסמכויות של יושב ראש ועדה מקומית לפי סעיפים 

דין החלטת ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים כדין החלטת ועדה מחוזית,  )ו( 
 ה לא יחולו על ההחלטה.11-ד ו11והוראות סעיפים 

סעיף קטן )ח(, אין בסמכויות הנתונות לוועדת משנה לרישום  בכפוף להוראות )ז( 
ית או ל תכנשיכונים ציבוריים בסעיף זה, כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לוועדה מקומית, לאשר כ

 תשריט לפי כל דין.

החליטה ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים על הפקדת תכנית לשיכון  (1) )ח( 
נית ומית, בתוך חמש שנים ממועד ההחלטה האמורה, על הפקדת תכציבורי, לא תחליט ועדה מק

נית אחרת החלה, כולה או חלקה, בתחום התכנית לשיכון ציבורי, שיש בה כדי לסתור את התכ
 לשיכון ציבורי, עד שתאושר התכנית לשיכון ציבורי או עד שתתקבל החלטה שלא לאשרה;

התכנית  –דת תכנית )בפסקה זו החליטה ועדה מקומית או ועדה מחוזית על הפק (2)
הראשונה(, לא תחליט ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים, בתוך חמש שנים 
 ממועד ההחלטה האמורה, על הפקדת תכנית לשיכון ציבורי החלה, כולה או חלקה,
בתחום התכנית הראשונה, שיש בה כדי לסתור את התכנית הראשונה, עד שתאושר 

 תתקבל החלטה שלא לאשרה.התכנית הראשונה או עד ש
 

 –בסעיף זה  (א. )2א11

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת  –"תכנית להסדרת רישום ביישוב מיעוטים"  
 כוללתההחלה בתחומו של יישוב מיעוטים, או תכנית מפורטת החלה בתחומו של יישוב מיעוטים, 

שים ר רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה למגרהוראות של תכנית מפורטת הדרושות כדי לאפש
 או של חלוקה חדשה של הקרקע, ואת אלה בלבד;

תכנית להסדרת רישום ביישוב מיעוטים ותכנית  –"תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים"  
 נקודתית ביישוב מיעוטים;

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, החלה  –"תכנית נקודתית ביישוב מיעוטים"  
 תחומו של יישוב מיעוטים, הכוללת הוראות של תכנית מפורטת והמייעדת קרקע למגוריםב

 .50ולשימושים הנלווים למגורים, ובלבד שמספר יחידות הדיור הכלולות בה אינו עולה על 

במחוז הצפון, במחוז חיפה ובמחוז המרכז תוקם, מבין חברי הוועדה המחוזית, ועדת  )ב( 
זה ווטים(, ועדת משנה ליישובי מיע –וימות ביישובי מיעוטים )בסעיף זה משנה לעניין תכניות מס

 הרכבה:

יושב ראש הוועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה מקרב  (1)
 חברי הוועדה המחוזית, והוא יהיה היושב ראש;

 נציג שר המשפטים; (2)

 נציג שר הבינוי והשיכון; (3)

 בה;נציג השר להגנת הסבי (4)

 נציג שר הפנים; (5)

 שני חברים מבין נציגי הרשויות המקומיות, שתבחר הוועדה המחוזית; (6)

 מתכנן המחוז. (7)

נציג רשות מקרקעי ישראל יהיה ממלא מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדת  )ג( 
 המשנה.

ועדת משנה לתכניות 
מסוימות ביישובי 

 םמיעוטי
( 104)תיקון מס' 

 2015-תשע"ו
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 הודעה על הקמת ועדת משנה ליישובי מיעוטים תפורסם ברשומות. )ד( 

י ועדת משנה ליישובי מיעוטים יוזמן דרך קבע מנהל המרכז למיפוי ישראל או לדיונ )ה( 
 נציגו מקרב עובדי המרכז למיפוי ישראל.

לדיוני ועדת משנה ליישובי מיעוטים יוזמן ראש הרשות המקומית שתכנית מסוימת  )ו( 
 ביישוב מיעוטים חלה במרחב התכנון שלה.

יעוטים כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות דין החלטה של ועדת משנה ליישובי מ )ז( 
 א יחולו על ההחלטה.ה ל11-ד ו11סעיפים 

ועדת משנה ליישובי מיעוטים רשאית לאשר תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים לאחר  )ח( 
 שהתקיימו שני אלה:

הוגשה למנהל המרכז למיפוי ישראל תכנית לצורכי רישום התואמת את התכנית  (1)
 המסוימת;

ל המרכז למיפוי ישראל הודיע כי המרכז למיפוי ישראל יאשר את התכנית מנה (2)
לצורכי רישום שהוגשה לו התואמת את התכנית המסוימת, ככשרה לרישום בהתאם 

ור התכנית המסוימת , עם איש1969-לפקודת המדידות ולחוק המקרקעין, התשכ"ט
 בוועדת המשנה ליישובי מיעוטים ובהתאם לה.

ליישובי מיעוטים יהיו נתונות כל הסמכויות של ועדה מחוזית ושל  לוועדת משנה )ט( 
וקה ועדת מקומית הדרושות לשם אישור תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים או אישור תשריטי חל

ל שויות בהתאם להוראות פרק ד', וליושב ראש ועדת המשנה ליישובי מיעוטים יהיו נתונות הסמכ
 .141-ו 125יושב ראש ועדה מקומית לפי סעיפים 

בכפוף להוראות סעיף קטן )יא(, אין בסמכויות הנתונות לוועדת משנה ליישובי  )י( 
ט תשרי מיעוטים בסעיף זה, כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לוועדה מקומית לאשר כל תכנית או

 לפי כל דין.

, החליטה ועדת משנה ליישובי מיעוטים על הפקדת תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים )יא( 
 לא תחליט ועדה מקומית, בתוך חמש שנים ממועד ההחלטה האמורה, על הפקדת תכנית אחרת

, עד החלה, כולה או חלקה, בתחום התכנית המסוימת, שיש בה כדי לסתור את התכנית המסוימת
 שתאושר התכנית האמורה או עד שיוחלט שלא לאשרה.

התכנית  –נית )בסעיף קטן זה החליטה ועדה מקומית או ועדה מחוזית על הפקדת תכ )יב( 
ורה, הראשונה(, לא תחליט ועדת משנה ליישובי מיעוטים, בתוך חמש שנים ממועד ההחלטה האמ

ה, על הפקדת תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים החלה, כולה או חלקה, בתחום התכנית הראשונ
 וחלט שלאשיש בה כדי לסתור את התכנית הראשונה, עד שתאושר התכנית הראשונה או עד שי

 לאשרה.
 

 .פקע() .3א11
 

 –בסעיף זה  . )א(4א11

אחת מאלה, ובלבד שמספר יחידות הדיור החדשות כל  –"תכנית להתחדשות עירונית"  
 לפחות: 70הכלולות בה הוא 

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, החלה בתחום של מתחם פינוי ובינוי,  (1)
וק )א( לח15מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 

 חלטה מקדמית ולפיה בהתקייםהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית נתנה לגביו ה
)ב( לחוק האמור, בכוונתה להמליץ לשר הבינוי 15התנאים שנקבעו לפי סעיף 

 והשיכון להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי;

תכנית שמטרתה חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי הוראות תכנית החיזוק  (2)
טת והמייעדת קרקע למגורים, לרבות ( הכוללת הוראות של תכנית מפור38)תמ"א 

 לשימושים הנלווים למגורים.

, ועדת משנה לעניין תכניות להתחדשות עירונית המחוזיתתוקם, מבין חברי הוועדה  )ב( 
 ועדת משנה להתחדשות עירונית(, וזה הרכבה: –)בסעיף זה 

 יושב ראש הוועדה המחוזית והוא יהיה היושב ראש; (1)

 107)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
ועדת משנה 

 להתחדשות עירונית
( 109)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו
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 והשיכון;נציג שר הבינוי  (2)

 נציג שר המשפטים; (3)

 נציג השר להגנת הסביבה; (4)

 נציג שר הפנים; (5)

 נציג רשות מקרקעי ישראל; (6)

שני חברים מבין נציגי הרשויות המקומיות, שתבחר הוועדה המחוזית, ובלבד  (7)
ת, שלעניין תכנית החלה בתחומה של רשות מקומית שנציגה הוא חבר בוועדה המחוזי

 ו חבר כאחד משני הנציגים האמורים;ייבחר אות

 מתכנן המחוז; (8)

 (.13)7נציג כאמור בסעיף  (9)

 נציג שר הבינוי והשיכון יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדה המשנה. )ג( 

 הודעה על הקמת ועדת משנה להתחדשות עירונית תפורסם ברשומות. )ד( 

מנהל הרשות הממשלתית  לדיוני ועדת משנה להתחדשות עירונית יוזמן דרך קבע )ה( 
 להתחדשות עירונית או נציגו מקרב עובדי הרשות האמורה.

לדיוני ועדת משנה להתחדשות עירונית יוזמן ראש הרשות המקומית שתכנית  )ו( 
 להתחדשות עירונית חלה במרחב התכנון שלה.

ת דין החלטה של ועדת משנה להתחדשות עירונית כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראו )ז( 
 א יחולו על ההחלטה.ה ל11-ד ו11סעיפים 

לוועדת משנה להתחדשות עירונית יהיו נתונות כל הסמכויות של ועדה מחוזית  )ח( 
 ת לפיהדרושות לשם אישור תכנית להתחדשות עירונית, למעט סמכויות המוקנות לוועדה המחוזי

 א)ו(.62סעיף 
 

ישה חברים כל חבריה, ועדות משנה נוספות, בנות חמ ןיבחור, מבל ת רשאיתיזודה מחעו .ב11
אחת, ובהן לפחות חבר אחד שהוא מבין נציגי הרשויות המקומיות; הועדה תמנה יושב ראש לכל 

 מור, מקרב חברי הועדה המחוזית, והיא רשאית לאצול לה מסמכויותיה.כאשבחרה ה ועדת משנ
 

 ות המשנה יישלחו לכל חברי הועדה המחוזית, תוך עשרה ימים מקבלתן.דעולטות חה .ג11
 

 

ימים מיום קבלת החלטתה של  לפחות של הועדה המחוזית רשאים, תוך שבעה םיי חברנש .ד11
תב שיתקיים במליאת הועדה המחוזית דיון בענין שלגביו כב לדרוש, םהועדת המשנה לידי

ית טפשהתקבלה בועדת המשנה החלטה, בנימוק שהחלטתה של ועדת המשנה פגומה מבחינה מ
וזית אמור, תקיים הועדה המחכ השרידם; נתקבלה קימוניה יאת פרט לוכלרישה תהדית; נאו תכנו

 נין והחלטתה תהיה סופית.עב ןויד
 

 ד, דין החלטת ועדת משנה כדין החלטת הועדה המחוזית.11אות סעיף רוהפוף לכב .ה11
 

 

וז שאיננו מרחב תכנון מקומי לפי סימן ג' או מרחב תכנון מיוחד לפי חמבשטח  לכ (א) .12
רחב תכנון מקומי, ולועדה המחוזית של המחוז יהיו באותו שטח, בנוסף מ אאף הו היסימן ד', יה

 חבשטח מרה זה, כל הסמכויות שהיו לועדה המקומית אילו הוכרזויותיה האחרות לפי חוק מכעל ס
 ף קטן )ג(.יעסב הררשות הרישוי המחוזית, האמול תוונתסמכויות הנה עטלמ, יון מקומנתכ

חוק זה או בכל מועד שלאחר מכן נכלל בתחומה של  לש חילתות םשביו רוח כאמטש (ב) 
ום )א( בתום תקופה של חמש שנים מי רשות מקומית, לא יחולו עוד עליו הוראות סעיף קטן

וחר. אמור, הכל לפי המאכ תיומקחוק זה או מהיום שבו נכלל השטח בתחום רשות מ לתחילתו ש
 .ם נוספותורה בחמש שניהאמ קופהת התשר הפנים רשאי, לגבי שטח פלוני, להאריך א

 שוי לענין מרחב תכנון מחוזי יהיה:ריה תוכב רשרה (ג) 

 קומו;מ חוזית או ממלאמה הועדה ששב ראוי (1)

 ותרחאה נות משדעו
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 לשות טלחוח ההלשמ
 נהשמהועדות 

 ( 43' ס)תיקון מ
 1995-"הנשת

ן ויד – המוטה פגלחה
 הדעוה תאיבמל

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ת דעו טתלחה ןיד
 המשנ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

מחוזי  ןוב תכנחרמ
( 26' ס)תיקון מ

 1988-חתשמ"
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

39 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 ז.וחמכנן התמ (2)

תכנית בסמכות ועדה מקומית במרחב תכנון מחוזי, יראו אותה לעניין חוק זה כתכנית  ד() 
 בסמכות ועדה מחוזית.

בכל מקום שקיימת לפי חוק זה זכות ערר על החלטה של ועדה מקומית או של רשות  ה() 
ין תכנית כאמור בסעיף קטן )ד(, וההחלטה ניתנה על רישוי מקומית, למעט ערר על החלטה בעני

המחוזית מכוח סמכותן לפי סעיף זה, יוגש הערר לוועדת ידי הוועדה המחוזית או רשות הרישוי 
 )ג(.6המשנה של המועצה הארצית שהוקמה לפי סעיף 

 

 ערר תדעו :1ן ב'מיס
 

 ועדת הערר( וזה הרכבה: –היה ועדת ערר )בחוק זה ת זל מחוכל )א( .א12

ד שהוא מצוי בעניני תכנון על ותק של חמש שנים לפחות, ובלבב, ןרך דיוע (1)
ורך עושר המשפטים כאחד והוא יהיה היושב ראש; לא ימונה  הפניםובניה, שימנו שר 

 וייסוקידו כיושב ראש לבין עתפק דין כאמור אם לדעת השרים קיים ניגוד ענינים בין
 ים;רחאה

 ובניה; ןונני תכינעהמחוז הבקי ב ןנכיג מתצנ (2)

ס נקוהוא אדריכל או מהנדס הרשומים בפ ,הפניםמנה שר יש ר אחדבח (3)
 וארתם או בעל ילכהמהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדרי

 מו בכל אחד מהם שניים אלה:יתקיים, ובלבד שריזוואום תכנון ערים תחקדמי בא

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה (א)

מקומית שבאותו  מקומית או רשות ובד ועדההמדינה או ע דבעו וינא ואה )ב(
 מחוז.

, ריםומאמונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים הי רכאמו רבח
 מות;ודעה ברשובה הפניםשר ע כפי שיקב

לאחר התייעצות עם יושב ראש הארגון יבור שימנה שר הפנים צציגי ני נש )א( (4)
 .המייצג את המספר הגדול ביותר של רשויות מקומיות

 45נמסרה עמדת יושב ראש הארגון כאמור בפסקת משנה )א( בתוך לא  ב()
ימים מיום שפנה אליו השר בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה 

 .חובת ההתייעצות לפי סעיף קטן זה

ת מקומית, ושר לש הפנים נציג ציבור שהוא חבר במועצה רש ימנה אל )ג(
ם ובד אחד הגופיו שהוא עשותפת אעדה מוב דת אוחויבועדה מקומית, בועדה מ

 האמורים.

( על החלטת ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית 3ב)א()12בדיון בערר לפי סעיף  ב() 
א, יצורפו להרכב ועדת הערר חברים 62עצמאית מיוחדת, לעניין תכנית שבסמכותה לפי סעיף 

 אלה:

שימנה השר להגנת נציג השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית או נציג אחר  (1)
 הסביבה;

נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה המחוזית או נציג אחר שימנה שר הבינוי  (2)
 והשיכון;

 נציג שר התחבורה בוועדה המחוזית או נציג אחר שימנה שר התחבורה. (3)

חבר ועדת הערר ימונה לתקופת כהונה אחת של שבע שנים; ואולם חבר ועדת הערר,  (1ב) 
 ראש ועדת ערר, שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.למעט יושב 

 בימנה מזכיר לוועדה ערר, ויכול שימונה מקרב עובדי המדינה או שלא מקר הפניםשר  ג() 
 עובדי המדינה.

 

 דים והסמכויות של ועדת הערר:יקפלה התאו (א) .ב12

 

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת
 ת עררדעו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ררעהת דעוויות כמס
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101' )תיקון מס
 2014-תשע"ד

( 101' )תיקון מס
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח
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יט בערר על החלטה של ועדה מקומית, של רשות רישוי מקומית או לחהון ולדל (1)
כל ענין שבו ניתנת בחוק ב, דוז אחחמבשל ועדה משותפת למספר ועדות מקומיות ש

למעט בענינים שבתחום סמכותה של ועדת ערר זה זכות ערר על החלטותיהן, 
 ;ו12צויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף לפי

שות רישוי כאמור ר לש ואיט בערר על החלטה של ועדה מקומית לחהון ולדל (2)
ה, חוד של קרקעות לפי פרק ד', או היתר לפי חוק זיאולוקה ח ה( שענינ1בפסקה )

 לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג;

 פיכותה לסמבענין תכנית שביט בערר על החלטת ועדה מקומית לחהון ולדל (3)
קבע עם או בלי שינויים, או בתנאים שתר, ומכא לאשר תכניתם א ליטא ולהח62 ףסעי

 או לדחותה;

 ;ד)ז(145לדון ולהחליט בערר שעניינו הנחיות מרחביות לפי סעיף  (א3)

 ;(2)א152לדון ולהחליט בהשגה לפי סעיף  ב(3)

 ;(3)א152לפי סעיף  מתן היתר-לדון ולהחליט בערר בשל אי ג(3)

 ה לדון ולהחליט בו;סמיך אותחר שחוק זה מא רכל ערב טילחהון ולדל (4)

  .)ג( לחוק משק הגז הטבעי26סעיף יט בערר לפי לחהון ולדל (5)

 

 

ון בפניה, בין ביוזמתה ענין הנדל מומחה בכל ש תות דעוח רשאית לקבל ררדת העעו (ב) 
 זה.קטן סעיף  לענייןרשאי להתקין תקנות  הפנים; שר לעניןם ובין ביוזמת הצדדים הנוגעי

ית, תוך ומקמה הצדדים וליושב ראש הועדלר רשום אערר תישלח בדוה תדעלטת וחה (ג) 
 .התלבשבעה ימים מיום ק

 יה סופית;הת( 2)-( ו1ן )א()טק ערר לפי סעיף תדעלטת וחה (1) (ד) 

רור לועדה המחוזית לפי על( ניתן 3עדת ערר לפי סעיף קטן )א()ו תהחלט לע (2)
 .111סעיף 

, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הפניםשר  ה() 
רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ותנאים שבהם יהיה יושב ראש ועדת הערר מוסמך לדון ולהחליט 

רשות רישוי  (, על החלטה של ועדה מקומית או של2)א152לבדו בערר, או בהשגה לפי סעיף 
 מקומית שעניינה היתר, לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג.

 

אחר התייעצות עם הועדות המקומיות הנוגעות בדבר, רשאי להקים ל, הפנים רש (א) .ג12
ה, למרחב תכנון מקומי אחד או יותר, שבמחוז מסוים, אם נוכח כי ז ןי סימפל ועדות ערר נוספות

 צורך לעשות כן. יש

עתקה וה רשומותב םסותה, תפורכמסקמת ועדת הערר, הרכבה, ותחום ה לדעה עוה (ב) 
ת הועדה המחוזי שאר בשבתחומה הוקמה ועדת הערר; יושית זהועדה המחוש ראב לח ליוששיי

כל ומיות שבמחוז, והועדות המקומיות ימסרו את ההודעה לקמהעדות ול ישלח העתק מההודעה
 דורש.

 

 ין בועדות הערר.הדסדרי  את, יקבע הפנים, בהסכמת שר םיטהמשפ רש .ד12
 

 

 

משרד  הועדה, ייכללו בתקציב ירשל חב םרל ועדת הערר, לרבות שכש הצאותיוה (א) .ה12
 .הפנים

ז יותר מועדת ערר אחת, רשאי שר הפנים לקבוע את שיעור השתתפותן וחמקמה בוה (ב) 
דות הנוספות שהוקמו, בהתחשב באגרות הערר עוהן של היתשל הרשויות המקומיות בהוצאו

 שיגבו באותו מחוז.

 ( 58)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

( 76מס'  )תיקון
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ררעת ועדות מקה
 תונוספ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 י דיןרדס
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-שע"הת

 ררע תדעאות וצוה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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קטן )ב(,  ףיעים את סכום שיעור השתתפותה של רשות מקומית לפי סנפהר ע שבק (ג) 
; םינמצאה לה הודעה על כך משר הפושה םמדינה, מיוה צראוממנה ל עוב המגיחיה סכום זה הי

קומית ינה לרשות המאוצר המדים המגיעים ממוכוך הסתמ ר לאוצר המדינה לנכות חוב כאמורתומ
 ,דעבוש, על פי דרישת שר הפנים, וזאת על אף כל משכון, רתעל פי דין או הסכם, או בדרך אח

ר שלום לועדת הערהת תא םמור, ורואיהאם כועל הס ם, המוטלירור העברה אחסיקול או איע
 קומית.מה תושרכתשלום ל

 

 : ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה2ן ב'מיס
 

ועדת ערר לפיצויים  –לכל מחוז תהיה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה )בחוק זה  ו.12
 , וזה הרכבה:ולהיטל השבחה(

תכנון ובניה, שימנו שר  עורך דין, בעל ותק של חמש שנים לפחות, המצוי בעניני (1)
דעת להיושב ראש; לא ימונה עורך דין כאמור אם  ושר המשפטים כאחד, והוא יהיה הפנים

 השרים קיים ניגוד ענינים בין תפקידו כיושב ראש לבין עיסוקיו האחרים;

 קיא בעניני תכנון ובניה;נציג מתכנן המחוז, הב (2)

מינהל עסקים, ראיית חשבון או ההנדסה, או , בעל תואר אקדמי בתחום הכלכלה (3)
המדינה או עובד ועדה  , ובלבד שאינו עובדהפנים, שימנה שר השכלה מתאימה אחרת

קיים  הפניםמחוז; לא ימונה אדם כאמור אם לדעת שר  מקומית או רשות מקומית, שבאותו
 ים בין תפקידו כחבר בוועדה לבין עיסוקיו האחרים.ניגוד ענינ

 

 פקידים והסמכויות של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה:ואלה הת .3ז12

 ;1לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת להיטל השבחה לפי פרק ח' (1)

 לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת לתביעת פיצויים לפי פרק ט'; (2)

ם הטבעי ובדרישה לפיצויי ( לחוק משק הגז3)ה()28לדון ולהחליט בערר לפי סעיף  (3)
 ;לחוק האמור 53-ו 45)ד(, -)ב(, )ג( ו28לפי סעיפים 

)ג( לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של 16לדון ולהחליט בדרישה לפיצויים לפי סעיף  (4)
 .2017-נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז

 

ה)א( יחולו על ועדת הערר 12-ד ו12(, 1)ד()-ב)ב(, )ג( ו12 (,1א)ב12 הוראות סעיפים ח.12
 לפיצויים ולהיטל השבחה, בשינויים המחויבים.

 

 

 מקומית הדען ג': ומיס

אחר התייעצות עם המועצה הארצית, הועדה המחוזית והרשות המקומית ל, הפנים רש (א) .13
 (.ןוו תכנצ –ב תכנון מקומי )להלן חכעל מר חשטל בצו ע יזר, רשאי להכרהנוגעת בדב

 

רית לא יכלול גם ועצה אזואת השטח של מ ללי הכומוקגבי מרחב תכנון מל ןתכנו וצ (ב) 
, הפניםשטחים של מועצה מקומית שאיננה מועצה אזורית או של עיריה, אלא אם כן שוכנע שר 

י משום פגיעה ממקוהחב התכנון מרת יעכי לא יהיה בקבות, לאשר החקם התייעצות ע רחאל
 ועצה האזורית הנוגעת בדבר.מה לש דבאופיה המיוח

 

חות רט את גבולותיו או את תחומו של המרחב; הוא יפורסם ברשומות, על לופי תכנון וצ .14
ל רשות מקומית כרדה של שבמו המרחב שלהמודעות של כל רשות מקומית הנמצאת בתחומו 

                                                      
או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו  1.1.2009נכנס התיקון לתוקף ביום  84לתיקון מס'  10עפ"י סעיף  3

שמאים  10(, לפי המאוחר, ובלבד שמונו לפחות 418עמ'  3.2.2009מיום  6748ק"ת תשס"ט מס' של שמאי מכריע )
(. עפ"י 1.5.2009תוקף המינוי מיום  – 3036עמ'  19.3.2009 מיום 5933י"פ תשס"ט מס' מכריעים )ר' המינוי 

, אף שמינוי השמאים עדיין אינו בתוקף, ולפי פרשנות 3.2.2009ביום  84פרשנות אחת, כניסתו לתוקף של תיקון מס' 
 10/08עמ"נ )נצ'( . עפ"י 1.5.2009אחרת ייכנס התיקון לתוקף רק במועד כניסתו לתוקף של מינוי השמאים ביום 

 התקבל הפירוש השני.  מחוז הצפון ואח' –הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים נ' ועדת הערר המחוזית 

 מיוקמ ןוכנת חברמ
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 103תיקון מס' )

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
 ( 43ס' מ)תיקון 

 1995-"הנשת

צו  לשו מרסופו ונכת
 ןונתכ

ועדת ערר לפיצויים 
 ולהיטל השבחה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

הערר סמכויות ועדת 
לפיצויים ולהיטל 

 השבחה
( 76)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו

תחולת הוראות על 
ועדת ערר לפיצויים 

 ולהיטל השבחה
( 76)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו
( 119)תיקון מס' 

 2017-תשע"ח

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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 כאמור.

עשר מיום פרסומו -שהימחיום הב – ועד שנקבע בו, ואם לא נקבעמב חילתות – תכנון וצ .15
 ברשומות.

אי לשנות את תחומו או את גבולותיו של מרחב תכנון מקומי באותם שר הפנים רש )א( .16
 תנאים ובאותה דרך שבהם הוא רשאי להכריז עליו.ה

 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שונה תחומה של רשות מקומית לפי דין, רשאי שר  )ב( 
האוצר להכריז בצו על התאמת מרחב התכנון המקומי לשינויים כאמור, ולא תחול על השינוי חובת 

 .13התייעצות לפי סעיף 
 

 ית(.מוקעדה מו –ועדה מקומית לתכנון ולבניה )להלן  היהת ינון מקומכת מרחב לכל .17

ן מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות ונכרחב תמב (א) .18
 ומית.קמהועדה ה –ת ימוהמק

 

 

דה המקומית ולדיוני ועדת המשנה יוזמנו, דרך קבע, נציגי המשרדים עוהיוני דל (ב) 
 :נציגים בעלי דעה מייעצת( –)בחוק זה  והגופים הבאים, שתהא להם דעה מייעצת

הבריאות, שר  רש, שיכוןהו הסביבה, שר הבינוי תר לאיכושה, הפנים שר יגיצנ (1)
 רה;ובחתה רשהמשטרה ו

 מקרקעי ישראל; רשותיג צנ (2)

והוא אדריכל או מהנדס הרשומים בפנקס המהנדסים  הפניםשר  הנמיג שיצנ (3)
 והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, או בעל תואר אקדמי בתחום

 ה:אל םיינתכנון ערים ואזורים, ובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם ש

 תכנון ובניה;ניני עב א בקיוה (א)

ת מקומית שבאותו ת או רשומקומי הדבד ועוע ובד המדינה אוע וא אינוה )ב(
 מחוז;

 הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים צתקה זו ימונה על פי המלספ ג לפייצנ
 ות;משוברהודעה ב הפניםבע שר קישהאמורים, כפי 

)ב( -ת משנה )א( ושמתקיים בהם האמור בפסקאו הפניםשני נציגים שימנה שר  א(3)
(, ובלבד שכל אחד מהם הוא בעל תואר אקדמי בתחום האדריכלות, 3של פסקה )

ההנדסה או תכנון ערים ואזורים או בתחום מדעי החברה והסביבה הנוגעים לעניין או 
 שהוא הנדסאי;

 מית, שבמרחבה מצויה מועצה אזורית;וקמועדה ב –לאות קהחשר יג צנ (4)

בוועדה  –רת הטבע והגנים הלאומיים שימנה מנהל הרשות נציג הרשות לשמי (5)
 מקומית שבמרחבה מצויה מועצה אזורית.

יגו של שר, שאינו מנוי דה את נצש הועאר יושב ןימ, יזהפניםנציג שר  תצי המלפל (ג) 
 לבד.בסעיף קטן )ב(, אשר יש לו ענין בדבר הנדון בועדה; לנציג כאמור תהא דעה מייעצת ב

א( יהיה זכאי לגמול בעבור 3( או )3בעל דעה מייעצת לפי סעיף קטן )ב()נציג  (1ג) 
השתתפותו בישיבות הוועדה המקומית או ועדת המשנה; הגמול ישולם מקופת הוועדה המקומית, 

ישפה את הוועדה המקומית בעלות  הפניםולפי תנאים שיקבע; משרד  הפניםבסכום שיקבע שר 
הוראות לעניין  , לאחר התייעצות עם שר האוצר,יקבע הפנים תשלום הגמול לפי סעיף קטן זה; שר

שיפוי לפי סעיף קטן זה, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע כי ועדות מקומיות או סוגי ועדות 
מקומיות שיקבע לא יהיו זכאיות לשיפוי, כולו או חלקו, בהתחשב באמות מידה שיקבע לעניין זה 

 .ובין השאר במצבן הכלכלי

יג בעל דעה מייעצת תינתן הזדמנות לחוות את דעתו בכל עניין העולה לדיון לנצ (2ג) 
בוועדה המקומית או בוועדת המשנה; הגיש נציג כאמור חוות דעת בכתב לפני הדיון, תוצג חוות 

 תכנון וצ ללתו שיחת

 תכנון בחוי מרניש
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 תה מקומידעו

מית וקמת וה ברשדעו
 תחא

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 .דעתו בדיון

אחד על כל החלטה כ רורעלת, רשאים עצהמיי העלי הדעבם גין הנצימבי, םשניי לכ )ד( 
עדת הערר, והיא רשאית לאשר את החלטת הועדה ה לפני והמשנ תדעשל ו וא תשל הועדה המקומי

 או לבטלה. תההמקומית, לשנו

 ה(, וזהנעדת המשו –זה  ת תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה )בסעיףימודה מקעו (ה) 
 הרכבה:

 כך;ל התנימהמקומית או אחד מסגניו שהמועצה  תוש הרשאר (1)

ששה מ א יותרל –חד או ר חבריה פחות מעשריםת מקומית שמספושרועצת מב (2)
י עשרה חברמ רא יותל –חבריה עשרים ואחד או יותר  פרמסש י מועצה, ובמועצהברח

יה יוצגות בה, יההסיעות מכל  אלהלה שנה מועצה; ואולם, אם קיימת במועצה ועדת
 חותיחסי לייצוגן במועצה, אך לא פה ייצוגן הכולל של הסיעות כאמור בועדת המשנ

 מנציג אחד;

נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה, בעל הכשרה בתחום בטיחות אש והצלה,  (3)
יוזמן, דרך קבע, לדיוני ועדת המשנה, ותהיה לו דעה מייעצת בעניינים הנוגעים 

 .לבטיחות אש והצלה

ם והסמכויות של ועדה מקומית יהיו מוקנים לועדת המשנה ודין ידיהתפק לכ (ו) 
 .יתהמקומ ת הועדהחלטכדין הז(, להוראות סעיף קטן ) החלטתה, בכפוף

ולנציגים בעלי  קומיתמה הדעול ועדת המשנה תישלח לכל חברי הש ההחלט לכ (ז) 
ימים מיום קבלתה; כל חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי  הרשתוך ע, הדעה המייעצת

ומית מקיאת הועדה הלמבים תב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיבכלדרוש 
בישיבה  ןינעה גשה דרישה כאמור, יידוןהו; םקיואת פרטי הנימל לותכישה רענין; הדבן יוד

ואים את החלטתה של ועדת המשנה כאמור, ר ישהה דרהוגשלא  הקרובה של הועדה המקומית;
 בר.ד כהחלטת הועדה המקומית, לכל

 

 תרשויוה –ן מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת )להלן ונכרחב תמב (א) .19
 :ועדה המקומית כזהמרחביות(, יהיה הרכבה של הה

 

 

, מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי הפניםיושב ראש שימנה שר  (1)
ואולם אם מרחב התכנון המקומי כולל לכל היותר שתי רשויות מרחביות  ;המדינה

והתקיימו כל התנאים המפורטים להלן, יהיה ראש הרשות המרחבית שמספר תושביה 
הרשות הגדולה( או אחד מסגניו שמועצתה מינתה  –הוא הגדול ביותר )בסעיף קטן זה 

 לכך, יושב ראש הוועדה המקומית:

 אלף או יותר; 18,000מספר התושבים ברשות הגדולה הוא  )א(

לפחות ממספר כלל התושבים  80%מספר התושבים ברשות הגדולה הוא  )ב(
 במרחב התכנון המקומי;

הרשויות המרחביות עולה על שבעה חברים, ובמרחב תכנון מקומי שבו מספר  (2)
שר  מספר חברים כמספר הרשויות המרחביות בתוספת שני חברים, שימנה –חמש 

ל ב ככלת, בשים ובירחיות המשוליצו עליהם הרמהשהפנים מתוך רשימת אנשים 
שלכל רשות מרחבית יהיה נציג  כל אחת מהן, ובלבד לש םיבשר למספר התופשהא

ת שניים מהממונים לא יהיו ו ושלפחוללה תויורשה דשלא יתמנה עוב אחד לפחות,
 ;תרחביומה חברי המועצות של הרשויות

 מחקו(.נ) – ה( וסיפ7) דע( 3)

בית אחת חרמרשות בש ות סעיף קטן )א(, במרחב תכנון מקומי,ארואף ה לע (1) (1א) 
א שלושים וחמישה אלף או יותר, יחולו וה ושביםתה לפחות המצויה בתחומו, מספר

 אלה: הוראות

 חברים ותורכב מנציגי הרשויות המרחביות; 17מית תהיה בת וקמעדה הוה (א)

יות ושרר פה במסדעו
 יותמוקמ

 (3)תיקון מס' 
 1969-"טכשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

  (43ס' מ)תיקון 
 1995-"הנשת

 (44' )תיקון מס
 1996-"ונשת

( 99)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 103)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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ספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה מ תהפנים יקבע א רש )ב(
המקומית, לפי היחס שבין מספר התושבים של כל אחת מהרשויות המרחביות 

לא  אותו מרחב תכנון, אךשבחביות מריות הולמספר התושבים הכולל של הרש
 רשות מרחבית; כלל חדאפחות מנציג 

דה המקומית בהתאם גיה לועצינן, את תינחבית תבחר, ככל שרמ רשות לכ (ג)
ים של רשות מרחבית אחת יגלהרכב היחסי של הסיעות; ואולם, אם מספר הנצ

ועדת  ת, וקיימת באותה רשות מרחביתוחבועדה המקומית הוא ארבעה לפ
 הדבחר הרשות המרחבית, לועבה, ת כל הסיעות מיוצגותא שלה הלנה
 ;בועדת ההנהלהצגת מיו מית, נציג אחד לפחות מסיעה שאינהוקמה

ואולם אם מרחב התכנון  מית תבחר מבין חבריה יושב ראש;וקמעדה הוה )ד(
המקומי כולל לכל היותר שתי רשויות מרחביות ומספר התושבים ברשות 

לפחות ממספר כלל  80%המרחבית שמספר תושביה הוא הגדול ביותר הוא 
התושבים במרחב התכנון המקומי, יהיה ראש הרשות המרחבית שמספר תושביה 
הוא הגדול ביותר או אחד מסגניו שמועצתה מינתה לכך, יושב ראש הוועדה 

 המקומית;

ת משנה דעו( תבחר, מבין חבריה, 1מית שהוקמה לפי פסקה )וקמעדה הוה (א) (2)
 ( בת שבעה חברים;הנשמעדת ו – ןללהלבניה )ו תכנוןל

ת יהיו נתונים לועדת משנה ודין ימוקמ הם והסמכויות של ועדידיהתפק לכ (ב)
 )ז(, כדין החלטת הועדה המקומית;18להוראות סעיף  ףוה, בכפתטלהח

 )ז(.18שנה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף המועדת  תוהחלט לע )ג(

הנציגים בעלי הדעה המייעצת ויחולו  ית יוזמנו, דרך קבע,וממקה דהעוהיוני דל (2א) 
 .( עד )ד(1)ג18בעניינם הוראות סעיף 

נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה, בעל הכשרה בתחום בטיחות אש והצלה, יוזמן  (ב) 
 .דרך קבע לדיוני הוועדה, ותהיה לו דעה מייעצת בעניינים הנוגעים לבטיחות אש והצלה

 

 , מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הועדה.18ית לפי סעיף מוקעדה מוב (א) .20

 

 

 

ן דה מביועית את מהנדס המוקחל עליו, תמנה הועדה המ 19ן שסעיף ונכרחב תמב (ב) 
לפי חוק הרשויות  לפחות 10,000שמספר תושביה הוא  ברשות מקומית הכשירים להיות מהנדס

 6א, 5והוא יהיה עובד הוועדה; הוראות סעיפים  1991-המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, תשנ"ב
 הפניםא לחוק האמור יחולו על מהנדס שמונה לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים, ושר 6-ו

 .ונהיקבע הוראות בנוגע לדרכי מינויו והעברתו מכה

, ואולם הוועדה המקומית רשאית הכיר הועדמזכ םשמש גי תה המקומידעונדס ההמ (ג) 
, או 18למנות מזכיר לוועדה והוא יהיה עובד הרשות המקומית אם היא ועדה מקומית לפי סעיף 

 .19אם היא ועדה מקומית לפי סעיף  –עובד הוועדה 
 

 , מבקר הרשות המקומית יהיה מבקר הוועדה המקומית.18בוועדה מקומית לפי סעיף  (א) .א20

חל עליו, יהיה מבקר הוועדה המקומית מבקר הרשות  19במרחב תכנון שסעיף  )ב( 
 המרחבית שמספר תושביה הוא הגדול ביותר.

)ב( יחולו הוראות -ו של מבקר הוועדה המקומית לפי סעיפים קטנים )א( ועל פעולת )ג( 
 ע השרקבהחלות על מבקר עיריה לפי הוראות פקודת העיריות, בשינויים המחויבים, אלא אם כן 

 אחרת בעניין זה.
 

 לוועדה מקומית יהיה יועץ משפטי. (א) .ב20

                                                      
 .1277עמ'  28.2.2011מיום  6206י"פ תשע"א מס' ר' העברת הסמכויות לשר לביטחון הפנים:  4

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 דהעוהר יכזמו סדנהמ
 תמקומיה

 ( 34)תיקון מס' 
 1991-"בנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

מבקר הוועדה 
 המקומית

 ( 94)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 99' )תיקון מס
 2012-תשע"ב

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

יועץ משפטי של ועדה 
 מקומית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 1996-ותשנ" ט"ת

http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6206.pdf
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, היועץ המשפטי של הרשות המקומית שמונה לפי חוק 18בוועדה מקומית לפי סעיף  )ב( 
 טי של הוועדה המקומית., יהיה היועץ המשפ1975-הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, התשל"ו

חל עליו, מינויו של היועץ המשפטי של הוועדה המקומית  19במרחב תכנון שסעיף  )ג( 
תנאי  , לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע אתהפניםטעון אישור של הוועדה במליאתה; שר 

 .כהונההכשירות לכהונה של יועץ משפטי כאמור, וכן הוראות בנוגע לדרכי מינויו ולהעברתו מ
 

תחומה נמצאת יותר מרשות מקומית אחת, למעט בר הועדה המקומית שבח לנתו שוהכ .21
 ינפנציגו של שר, תחדל בתום חמש שנים למינויו, אך לא לפני שימונה חבר אחר במקומו או ל

מו ימונה שנית; חבר ועדה מקומית שנתמנה על פי המלצת מועצת רשות מקומית, רשאית צע שהוא
 מו.ונה במקומיהמועצה הבאה אחריה להמליץ על מינוי חבר אחר ש

 

 .תומושרדן בו, תפורסם ב 21שסעיף  תומיקנוי חבר ועדה מימ לע דעהוה .22

 .טל(וב) .23
 

ית שמרחב התכנון שלה כולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד, ייכלל מוקעדה מוב (א) .24
 ת.מקומי תב אותה רשואומדן הכנסותיה והוצאותיה בתקצי

תכנון כולל תחום של כמה רשויות מקומיות תערוך הועדה המקומית בכל ה בה מרחיה (ב) 
ב וצאותיה, והועדה המקומית רשאית בתקציהו סותיהנכהשנה הצעת תקציב המראה את אומדן 

המקומיות שבתחומה תשלומי כסף למימון התקציב, לפי מכסות  ותכאמור להטיל על הרשוי
 .שתקבע

 ר לקבוע מועד לעריכת התקציב.תומקנות תב (ג) 

-כום מכספי הועדה המקומית אלא עלולא ישולם ס 5ש לאישור שר הפניםגויקציב תה (ד) 
אלא לפיו או לפי החלטה  תובהתחיי םופי תקציב מאושר כאמור ולא תתחייב הועדה המקומית בש

 שאושרה כאמור.

טן )ד(, תפורסם ברשומות וכן באתרי תמצית התקציב המאושר כאמור בסעיף ק )ה( 
האינטרנט של הרשות המקומית או של הרשויות המרחביות, לפי העניין, ובאתר האינטרנט של 

 הוועדה המקומית, אם יש כזה.
 

ם ינאו בני תמקומית בקשר לקרקעוהלועדה  הזפי תקנות לפי חוק -מות עללתשות המרגא .25
ויהיו חלק מהכנסותיה;  תימוקמום רשות מקומית פלונית, ישולמו לקופת אותה רשות תחשב

ו היולמו לקופת הועדה המקומית וירקעות ובנינים במקומות אחרים ישקל בקשר רומאגרות כא
 חלק מהכנסותיה.

 

ה בדרך אחרת מכוח להקנותם לש שיית או ומדה המקעדי הוי-לופקעו עהש רקעיןקמ (א) .26
 םישם הרשות המקומית שבתחומה נמצא לע ןיעל פיו יירשמו בפנקסי המקרקעאו  חוק זה
 או אם אין רשות מקומית כאמור.המדינה אם נקבע הדבר במפורש בתכנית ו על שם , אןיעהמקרק

ת ואורפי ה-לע שמו יבצע כל עסקה בהם-ן מוקנים כאמור רשומים עליעקשמקר ימ (ב) 
 מור.לא יבצע בהם כל עסקה אלא על פי הוראות כאזה, ושניתנו בהתאם לחוק  יתוממקה הועדה

חום של הועדה המקומית ושל כל רשות מקומית במרחב תכנון הכולל ת לש פקידהתמ (א) .27
 כל תקנה על פיו.ו חוק זהת הוראו ליומן שק תיותר מרשות מקומית אחת להבטיח א

ועדה המקומית ה םמור גאכ עוציבבת ועדת משנה לתכנון ולבניה חייבים מייום שקקמ (ב) 
 .הנת המשדעווגם 

זית רשאית להורות בכתב לועדה מקומית לעשות את כל הדרוש למילוי וחמעדה הוה (א) .28
פיו, הן בדרך כלל והן בקשר למקום -ידים המוטלים על הועדה המקומית בחוק זה או עלהתפק

                                                      
שהואצלו  הסמכויות .600עמ'  1.12.2008מיום  5873י"פ תשס"ט מס' מכויותיו הואצלו לממונים על המחוזות: ס 5

י"פ מכהן: לשר האוצר הואצלו לכל אחד מיושבי ראש של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה לגבי המחוז שבו הוא 
. סמכויות שר הפנים הואצלו לממונים על המחוזות לגבי המחוזות 2944עמ'  24.1.2016מיום  7193תשע"ו מס' 

 .7624עמ'  28.7.2020מיום  9009י"פ תש"ף מס' שבהם הם מכהנים: 

 לשו תנופת כהוקת
 ומיתקמהה דעוחבר ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 103)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

 מותושם ברורספ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ביצקת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 תורגית האיבג
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 עיןקרקיית מנקה

י די -לעק ווע החציב
 ומיתקמהעדה וה

ידי  -לע עוצבי תייפכ
 וזיתחמהה דעוה

( 94)תיקון מס' 
  2010-תש"ע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5873.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7193.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7193.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7193.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-9009.pdf
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 מסויים.

קומית הוראה או דרישה של הועדה המחוזית מכוח חוק זה, מה ועדהמה הקיי אל (ב) 
עדה וה לרבות הוראה בדבר עריכת תכניות והפקעת קרקעות או בנינים, תוך הזמן שקבעה

וע ההוראה או הדרישה צלבי מחוזית, לעשות בעצמה את כל הדרושה העדאית הורשהמחוזית, 
ה יהיו לה כל הסמכויות לענין ז מנה;ות מהוצאאת החשבון הועדה המקומית ובמקומה ולגבות -על

 ידי הועדה המקומית.-ה יראו כאילו נעשה עלעששל הועדה המקומית, ומה שת

או רשות הרישוי המקומית כדין זה, דין ועדת המשנה לתכנון ולבניה  ףיענין סעל (ג) 
 הועדה המקומית.

 
 

למנות ועדה ממונה למילוי  הפניםבכל אחד מהמקרים המנויים להלן, רשאי שר  )א( א.28
 :19סעיף  תפקידי הועדה המקומית לפי

 הועדה אינה ממלאת עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק זה; (1)

 הועדה אינה עשויה למלא את התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק זה. (2)

את סמכותו לפי סעיף קטן )א(, אלא לאחר שעיין בדין וחשבון  הפניםלא יפעיל שר  )ב( 
 יעץ עם הועדה המחוזית הנוגעת בדבר.של ועדת חקירה שמינה לענין זה, והתי

לועדה ממונה וליושב ראש שלה יהיו כל הסמכויות והחובות המוקנות לועדה מקומית  )ג( 
 וליושב ראש שלה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר.

 .הפניםהועדה הממונה תכהן לתקופה שיקבע שר  )ד( 
 

רשאי להורות על העברת סמכויותיה של ועדה מקומית, כולן או חלקן, לדון  הפניםשר  (א) .ב28
א, לוועדה המחוזית, אם 62ולהחליט על הפקדתן או אישורן של תכניות שבסמכותה לפי סעיף 

מצא כי הוועדה המקומית אינה ממלאת דרך קבע את תפקידיה לפי חוק זה לעניין תכניות כאמור 
ם להוראות הדין או שהיא פועלת לגביהן בחריגה מסדרי מינהל או שהיא ממלאת אותם שלא בהתא

 .תקין או מעקרונות של טוהר המידות

ייתן את דעתו בדבר חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולתה של  הפניםשר  )ב( 
ת ו חווהוועדה המקומית, עובדיה וחבריה, לשם הפעלת סמכותו לפי סעיף קטן )א(, אם הוגשה ל

וגש זה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך; חוות דעת כאמור ת דעת לעניין
 .לקבלתה הפניםימים ממועד פניית שר  21בתוך 

את סמכותו לפי סעיף קטן )א(, אלא לאחר שעיין בדין וחשבון  הפניםלא יפעיל שר  )ג( 
 .געת בדברהנו המחוזיתשל ועדת חקירה שמינה לעניין זה, ולאחר שהתייעץ עם הוועדה 

; הועברו סמכויותיה הפניםהעברת הסמכויות לפי סעיף זה תהיה לתקופה שיורה שר  )ד( 
ה והתקיימו בחירות למועצת הרשות המקומית, רשאית המועצ 18של ועדה מקומית לפי סעיף 

 םהפנילבחון מחדש את העברת הסמכויות; שר  הפניםשכוננה לאחר בחירות כאמור לבקש משר 
קשה באם מוצדק לבטל את העברת הסמכויות, בתוך שישים ימים מיום שהוגשה לו ידון ויחליט 

 כאמור.

הועברה לוועדה המחוזית לפי סעיף  התכנית בסמכות ועדה מקומית שהסמכות לגבי )ה( 
 זה, יראו אותה כתכנית בסמכות ועדה מחוזית.

הסמכויות הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה ותקופתה ועל ביטול העברת  )ו( 
 ושל הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. משרד הפניםתפורסם ברשומות ובאתרי האינטרנט של 

 

 טל(.וב) .29
 

מסמכויותיה  לוצות, לאנקתב הפניםית, במידה שקבע שר רשא 19ת לפי סעיף ימודה מקעו .א29
 לועדת משנה שתבחר מבין חבריה.

 

 

 

 סת ומהנדיוממקועדה הה ועדת המשנה של שאעדה המקומית או יושב רוה ב ראששוי .30
 .145לפי סעיף  רתיה ןתיהיו רשות רישוי מקומית לענין מ הועדה המקומית, יחדיו,

 

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ת יווכלת סמיצא
 לשת ימודה מקעוב

 ביתחרמרשות 
 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 יות רישושר
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ועדה ממונה
( 67)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

העברת סמכויות 
מוועדה מקומית 
 לוועדה מחוזית

( 101מס' )תיקון 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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, לוועדה המחוזית או הפניםועדה מקומית או מהנדס הוועדה ימציאו מזמן לזמן לשר  .31
את הידיעות הדרושות לדעתם,  לוועדה לתשתיות, לפי דרישתם, באופן ובמועד שנקבעו בדרישה,

 – כדי לברר

 חים;ותפחב התכנון לענין התווייתם והרחבתם של דרכים ושטחים רמ צרכי תא (1)

 חב התכנון בכל דבר אחר שבסמכות הועדה המקומית;רמ צרכי תא (2)

 ואופיו המשוערים של פיתוח המרחב; ונכיוו תא (3)

ון, לרבות מלאי יחידות הדיור את השטחים המיועדים לבינוי במרחב התכנ א(3)
 וגודלן, בין שהם בנויים ובין שהם מתוכננים לבנייה;

את נוכחותם של הנציגים בעלי הדעה המייעצת בדיוני הוועדה המקומית וועדת  ב(3)
 המשנה שלה;

, לוועדה המחוזית או לוועדה לתשתיות לשם מילוי הפניםכל דבר הדרוש לשר  (4)
 .תיהם לפי חוק זהתפקידם או הפעלת סמכויו

 

רשאי להסמיך ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית שיהיו נתונות לה  הפניםשר  )א( .א31
( או )ג(, אם 1א)א62הסמכויות לדון ולהחליט על הפקדה ועל אישור של תכניות כאמור בסעיף 

ן ורישוי ומערכת אכיפה של ההוראות לפי נוכח כי היא מקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנו
 חוק זה.

ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית, אלא אם כן מכהן  הפניםלא יסמיך שר  (1) )ב( 
 סעיףבוועדה המקומית נציג בעל דעה מייעצת, אחד לפחות, מבין הנציגים האמורים ב

 א(;3( או )3)ב()18

טעמים מיוחדים, להסמיך ועדה רשאי, מ הפנים(, שר 1על אף האמור בפסקה ) (2)
ר מקומית כוועדה מקומית עצמאית גם אם לא מכהן בה נציג בעל דעה מייעצת כאמו

 באותה פסקה, ובלבד ששוכנע כי התקיימו כל אלה:

בוצעו כל הפעולות הדרושות למינוי נציג כאמור והנציג לא מונה מטעמים  )א(
 או בוועדה המקומית; הפניםשאינם תלויים בשר 

ג, שהוגשה 31נקבע בחוות דעתה של יחידת הבקרה כמשמעותה בסעיף  )ב(
רים לפי סעיף קטן )ד(, כי נציג בעל דעה מייעצת אחד לפחות, מבין נציגי הש

(, משתתף דרך כלל בישיבות הוועדה המקומית או 1)ב()18האמורים בסעיף 
 ועדת המשנה שלה.

ומית עצמאית, אלא לאחר שנתן ועדה מקומית כוועדה מק הפניםלא יסמיך שר  (1) )ג( 
ת, את דעתו בדבר חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולתה של הוועדה המקומי

הוא עובדיה וחבריה, לפי חוות דעת לעניין זה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מי ש
 הסמיך לכך;

ליועץ  הפניםטרם הסמכת ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית יפנה שר  (2)
(; חוות הדעת תוגש 1לממשלה בבקשה לקבלת חוות דעת כאמור בפסקה ) המשפטי

א לקבלתה; לא הוגשה חוות הדעת כאמור, ל הפניםימים ממועד פניית שר  21בתוך 
 (.1יחולו הוראות פסקה )

החלטה לעניין הסמכה כאמור בסעיף קטן )א( תינתן לאחר קבלת המלצת מנהל מינהל  )ד( 
מאת  ראש הוועדה המחוזית הנוגעת בדבר, ולאחר קבלת חוות דעת ויושבבמשרד הפנים התכנון 

 21בתוך  הפניםג; המלצות וחוות דעת כאמור יוגשו לשר 31יחידת הבקרה כמשמעותה בסעיף 
 לקבלתן. הפניםימים ממועד פניית שר 

רשאי להסמיך ועדה מקומית עצמאית כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת  הפניםשר  )ה( 
יף לה הסמכויות לדון ולהחליט על הפקדה ועל אישור של תכניות כאמור בסעשיהיו נתונות 

אות ל ההורש(, אם נוכח כי היא מקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנון, רישוי ואכיפה 2א)א62
יין לפי חוק זה ברמה הנדרשת לשם הפעלת סמכויותיה של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת; לענ

 ת סעיפים קטנים )ב( עד )ד(.הסמכה כאמור יחולו הוראו

הסמכה לפי סעיף זה של ועדה מקומית עצמאית או של ועדה מקומית עצמאית  )ו( 
רשאי להאריך  הפניםושלא תעלה על חמש שנים; שר  הפניםמיוחדת תהיה לתקופה שיורה שר 

את מידע על ידי צמה
קומית או ועדה מ

 מהנדס הוועדה
 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הסמכת ועדה מקומית 
כוועדה מקומית 

עצמאית או כוועדה 
צמאית מקומית ע

 מיוחדת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 הסמכה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

)ו(, הוארכה הסמכה של ועדה מקומית -סעיפים קטנים )ה( ו( בלי לגרוע מהוראות 1ו) 
עצמאית שחלפו חמש שנים ממועד הסמכתה כאמור לראשונה, יהיו נתונות לה הסמכויות של 

כי היא לא מקיימת באופן מקצועי  הפניםועדה מקומית עצמאית מיוחדת, אלא אם כן מצא שר 
חוק זה ברמה הנדרשת לשם הפעלת ויעיל מערכת תכנון, רישוי ואכיפה של ההוראות לפי 

 סמכויותיה של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת.

כי ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת אינה  הפניםמצא שר  )ז( 
ת בטל אמקיימת עוד את התנאים הנדרשים להסמכתה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ה(, רשאי הוא ל

ן הוועדה המקומית, ואם היא ועדה מקומית במרחב תכנוהסמכתה, לאחר שניתנה ליושב ראש 
, גם לראשי הרשויות המרחביות הנכללות בתחום מרחב התכנון האמור –חל עליו  19שסעיף 

ן עיף קט, ויחולו לעניין ההחלטה הוראות סהפניםהזדמנות לטעון את טענותיהם בדרך שהורה שר 
 )ד(.

לבטל את הסמכתה של  הפניםהחליט שר  )ז(,-על אף האמור בסעיפים קטנים )ו( ו )ח( 
וא ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת או לא לחדש את הסמכתה, רשאי ה

היה יך ותלהורות לגבי תכניות או סוגי תכניות שוועדה מקומית כאמור החליטה להפקידן, כי תמש
ו )ג(, לפי א( 2(, )א1א)א62עיף נתונה לוועדה האמורה, לגבי אותן תכניות, הסמכות לפי הוראות ס

 העניין.

הודעה על הסמכה של ועדה מקומית עצמאית או של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת  )ט( 
רי ותקופתה, על ביטול הסמכה כאמור ועל החלטה לפי סעיף קטן )ח( תפורסם ברשומות ובאת

 האינטרנט של משרד הפנים ושל הוועדה המקומית הנוגעת בדבר.
 

לווה מקצועי לוועדה , מטעמים שיירשמו, כי יש צורך במינוי מהפניםראה שר  )א( .ב31
מקומית כדי להבטיח את התנהלותה התקינה והמקצועית או לשם הסמכתה כוועדה מקומית 
עצמאית, ימנה לוועדה המקומית מלווה מקצועי לתקופה שיורה ושלא תעלה על שנתיים )בסעיף 

ת רשאי להאריך את תקופת כהונתו של המלווה המקצועי לתקופו הפניםמלווה מקצועי(; שר  –זה 
 נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת.

החלטה לעניין מינוי מלווה מקצועי לפי סעיף קטן )א( תינתן לאחר קבלת המלצת  )ב( 
יתנה הנוגעת בדבר, ולאחר שנ המחוזיתויושב ראש הוועדה במשרד הפנים מנהל מינהל התכנון 

ם ג –חל עליו  19 ליושב ראש הוועדה המקומית, ואם היא ועדה מקומית במרחב תכנון שסעיף
 .ותיהםלראשי הרשויות המרחביות הנכללות בתחום מרחב התכנון האמור, הזדמנות לטעון את טענ

מלווה מקצועי יהיה בעל הכשירות הנדרשת ממהנדס ועדה מקומית במרחב תכנון  )ג( 
 )ב(.20חל עליו, כאמור בסעיף  19שסעיף 

 ראות אלה:מונה לוועדה מקומית מלווה מקצועי, יחולו הו )ד( 

לא יפעיל מהנדס הוועדה סמכות מסמכויותיו בתחומי הפעילות שקבע שר  (1)
ל מקצועי, אלא אם כן התקבל לכך אישור בכתב שהבכתב המינוי של המלווה  הפנים

 המלווה המקצועי;

המלווה המקצועי יוזמן לכל דיוני הוועדה המקומית, ועדת המשנה שלה ורשות  (2)
, ועדהכל דיון של מוסד תכנון שאליו נדרשת הזמנת מהנדס הוהרישוי המקומית, וכן ל

 אמורכוהוא יהיה רשאי להגיש חוות דעת בכתב, מטעמו, לגבי כל עניין הנדון בדיון 
 ולהציג את עמדתו במהלך הדיון;

המלווה המקצועי יהיה רשאי לדרוש כל מידע ומסמך הדרושים לו לשם מילוי  (3)
חבר, ממלא תפקיד, עובד או יועץ בה, מהרשות תפקידו מהוועדה המקומית, מכל 

ע המקומית או מהרשויות המרחביות שבתחום מרחב התכנון שלה, וכן לדרוש כל מיד
ו זומסמך כאמור הנמצאים ברשות גורם אחר ואשר בסמכות הגורמים המנויים בפסקה 

ו לדרוש אותם מאותו גורם; מידע או מסמך שדרש מלווה מקצועי כאמור, יימסרו ל
 אופן ובמועד שנקבעו בדרישה;ב

רגיל או לשם מילוי תפקידו תהיה למלווה המקצועי גישה לכל מאגר מידע  (4)
מאגר  –ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי )בפסקה זו 

מידע( של הוועדה המקומית, וכן לכל מאגר מידע שגורם אחר מחזיק בו ולוועדה 

מינוי מלווה מקצועי 
 לוועדה מקומית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

49 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 לפי דין או הסכם; המקומית גישה אליו,

( 4)-( ו3מלווה מקצועי שאינו עובד המדינה יפעיל את סמכויותיו לפי פסקאות ) (5)
 .הפניםבהתאם להוראות שקבע שר 

 .משרד הפניםשכרו של מלווה מקצועי ישולם מתקציב  )ה( 

דוח על תפקודה של הוועדה המקומית בתחומי  הפניםמלווה מקצועי יגיש לשר  )ו( 
א י שהואו מ הפניםח כאמור יוגש בתום כל שנה ובכל מועד אחר שבו ידרוש זאת שר תפקידיו; דו
 הסמיך לכך.

הודעה על מינוי מלווה מקצועי ועל תקופת כהונתו תפורסם ברשומות ובאתרי  )ז( 
 ושל הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. משרד הפניםהאינטרנט של 

 

תוקם יחידת בקרה על ועדות מקומיות שתערוך בקרה על אופן  במשרד הפנים )א( .ג31
 פעילותן לפי חוק זה.

דוח שנתי לעניין פעולותיה וממצאי הביקורת שערכה  הפניםיחידת הבקרה תגיש לשר  )ב( 
 .משרד הפניםבאותה שנה; הדוח השנתי יפורסם באתר האינטרנט של 

ידת הבקרה או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדרוש כל מידע או מסמך מנהל יח )ג( 
ומית, מהוועדה המק –הדרושים ליחידת הבקרה לשם מילוי תפקידיה, לגבי ועדה מקומית מסוימת 

תחום מכל חבר, ממלא תפקיד, עובד או יועץ בה, מהרשות המקומית או מהרשויות המרחביות שב
, בתחומה נמצאת הוועדה המקומית, ממשרדי הממשלהמרחב התכנון שלה, מהוועדה המחוזית ש

דרשה שלעניין זה; מידע או מסמך  הפניםמרשות שהוקמה לפי חוק ומגוף ציבורי אחר שקבע שר 
אי יחידת הבקרה כאמור, יימסרו לה באופן ובמועד שנקבעו בדרישה; מנהל יחידת הבקרה רש

תאם שהוסמך לכך בכתב, והכול בהלהסתייע, לשם מילוי תפקידו, באדם שאינו עובד המדינה, 
 .הפניםלהוראות שקבע שר 

 

יפעל ככל הניתן להדרכתן ולהכוונתן של הוועדות המקומיות כדי שיהיה ניתן  הפניםשר  .ד31
תקציב המדינה לקדם את הסמכתן כוועדות מקומיות עצמאיות, וככל שנקבעו לכך סכומים ב

לוועדות המקומיות סיוע כספי, לפי אמות מידה שיקבע, בהתחשב בין  הפניםיקצה שר  –השנתי 
 השאר במצבן הכלכלי.

 

 יוחדתמ הן ד': ועדמיס

פי המלצת שר הבינוי והשיכון, רשאי להכריז בצו כי שטח שבתחום -לע, הפנים רש (א) .32
 :ד מאלהאחנתמלא  חד, אםויממחוז אחד יהווה מרחב תכנון 

 אין ישוב והוא נועד להקמת ישוב חדש; ודן עדוטח הנשב (1)

לפחות  75%ו של חוק זה וערב פרסום הצו היו באותו שטח תליום תחיב (2)
קמו בתהליך של בניה גם יחד, יחידות דיור שהו תוהנמצאו תמיחידות הדיור הקיימו

 עם או שהן מוקמות על ידי המדינה או מטעמה, וקויימה התייעצות בדבר מתן הצו
 .טחמצא השנ ומהחית שבתמוקהרשות המ

געת ומית הנוהמק תושמת הרכסהל פי המלצת שר הבינוי והשיכון ובע הפנים רש (ב) 
יום מיום  90צת שר הבינוי והשיכון תוך מלבדבר, ואם סירבה רשות מקומית או לא הסכימה לה

 רשאי להכריז בצו כיהבינוי והשיכון,  שרהצעת  פיבאישור המועצה הארצית על  –שנמסרה לה 
ו ים בלהק כניתנה תיהיה מרחב תכנון מיוחד, אם המדינה הכי תימוקמשבתחום אותה רשות  שטח

לפחות של כלל יחידות הדיור באותו שטח יוקמו על ידי המדינה או  75%חדשה שעל פיה שכונה 
 מטעמה.

ויים ינבש ו,וינלתו ושייתחו, , פרסומצול השתכנו  לע יחולו 16 דע 14יפים עס (ג) 
 וא מן זהיסבזה יחולו במרחב תכנון מיוחד, ככל שאין  קוח תוהענין, ושאר הורא ילפ םהמחוייבי

 בסימן ה' לפרק ג' הוראה מפורשת אחרת לאותו ענין.

של  םימערכת חדרים, על חדרי שירות שלה, הנועדת למגור –חידת דיור" יה "זעיף סב (ד) 
 משפחה אחת.

 

לתקופה שנקבעה בו, אך לא יותר  היחד יהוימהמכריז על מרחב תכנון  וצ פו שלקת (א) .33

 חדוימן וב תכנחרמ
  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 (4)תיקון מס' 
 1973-"גלשת

 ( 43יקון מס' )ת
 1995-"הנשת

ריז כמהו צו של פקת
 חדוימן וב תכנחרמ לע

יחידת בקרה על 
 ועדות מקומיות

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

הדרכה, הכוונה וסיוע 
 לוועדות מקומיות

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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 מחמש שנים מיום תחילתו.

, להאריך תקפו של צו כאמור לתקופה 32, בדרך האמורה בסעיף הפנים אי שרשר (ב) 
וכן רשאי הוא לשוב ולהאריך את תקפו של צו כאמור, בדרך  נוספת שלא תעלה על חמש שנים

, בהמלצת שר הפנים, וכן רשאי שר האמורה, בתקופה נוספת שנייה שלא תעלה על שלוש שנים
 הבינוי והשיכון, לבטל צו כאמור.

 

 (.בוטל) .א33

 
 

(, תועדה מיוחד –נון מיוחד תהיה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה )להלן כת מרחב לכל )א( .34
 :הבכזה הרו

ב ראש ואחד מהם יהיה בעל שאחד מהם יהיה יוש הפניםשל שר  םיגי נצינש (1)
 הכשרה מקצועית בעניני תכנון ובניה;

על הכשרה מקצועית ביה הוי והשיכון, שאחד מהם ינשר הבי לש םיגי נצינש (2)
 בעניני שיכון ובניה;

 ות;אירל שר הבש דיג אחצנ (3)

 המשפטים;ל שר ש יג אחדצנ (4)

 ל השר לאיכות הסביבה;ש דיג אחצנ (5)

 שר התחבורה;ל ש דיג אחצנ (6)

 ל שר הבטחון;ש דיג אחצנ (7)

 ;)פקעה( (א7)

ים של הרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח שאליו מתייחס גיצבעה נרא (8)
 הדיון.

יהיו חברים בוועדה המיוחדת, נוסף  33בתקופה הנוספת השנייה כמשמעותה בסעיף  (ב) 
 על הנציגים המנויים בסעיף קטן )א( גם אלה:

 ;הפניםת מקומית הגובלת בתחום מרחב התכנון המיוחד, שימנה שר נציג רשו (1)

נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה המפורטים בתוספת  (2)
 לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(,

מתוך רשימת  בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, םהפני, שימנה שר 2002-התשס"ג
 מועמדים שיגישו לו גופים אלה.

יוזמנו דרך  33לדיוני הוועדה המיוחדת בתקופה הנוספת השנייה כמשמעותה בסעיף  ג() 
 .הפניםקבע שני נציגי רשויות מקומיות הסמוכות למרחב התכנון המיוחד שימנה שר 

 

המיוחדת יהיה מהנדס הרשות המקומית הנוגעת בדבר; באין רשות מקומית  הדעיר הוכזמ .35
 או מהנדס רשות מקומית כאמור ימנה שר הבינוי והשיכון את המזכיר.

 

 

תכנון מיוחד יהיו כל הסמכויות והתפקידים אשר לועדה מחוזית בידי  בחרחום מתב (א) .36
תו ואבהועדה המיוחדת בלבד כאילו היה מרחב התכנון המיוחד מחוז, וכן יהיו לועדה המיוחדת 

חל עליו; כל  13 כל הסמכויות אשר לועדה מקומית כאילו היה מרחב תכנון מקומי שסעיף םותח
 ההועדי על יד שהשנע ת לדבריזוהוראה בחוק זה או על פיו המחייבת אישור הועדה המח

 .וחדיבמרחב תכנון מ ולתחא ל תהמקומי

שוי כאמור תהיה מורכבת רשות רי מיוחדת. יות רישושרן מיוחד תהיה ונכרחב תמב (ב) 
 זכיר הועדה.מממיושב ראש הועדה המיוחדת ו

 

 משותפת הדען ה': ומיס

חר התייעצות עם המועצה הארצית ומוסדות התכנון הנוגעים בדבר, רשאי, אל, הפניםשר  .37
יותר ממרחב תכנון אחד )להלן ל ואחד א זוחועדה משותפת לתכנון ולבניה ליותר ממ םיקהל, ובצ

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 תדחה מיודעו
 כבהרהו

 103 )תיקון מס'
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
( 125)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 (4 )תיקון מס'
 1973-"גלשת

 הועדה רכיזמ
 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 םפקידיתהוכויות מסה

 ( 26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

ת ות ועדמקה
 תפותושמ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 103 )תיקון מס'
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
( 125)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח

( 125)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 125)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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 ועדה משותפת(. –
 

צת מלבע את הרכבה של הועדה המשותפת וימנה את חבריה לפי הקי הפנים רש (א) .38
 .ברבדם עיגנון הנוכת התדומוס

 סדות התכנון על הרכב אחיד או על חברים מוסכמים או שלא המליצוומ המליצו אל (ב) 
 , רשאי השר לקבוע את ההרכב ולמנות את החברים.הפניםרה שר ועד שהומה ל תוךלכ

ה על לעי אלספרם מש ועדה משותפת חברים נוספיםשאי למנות לר הפנים רש (ג) 
 ה.רימכל חבת חמישי

 

פת יהיו בתחום שנקבע לה הסמכויות והתפקידים של ועדה מחוזית, של תושדה המעול .39
נין, שיוחדו לה עה ל לפיכה, וי מחוזית או של רשות רישוי מקומיתועדה מקומית, של רשות ריש

, בצו, לאסור או להגביל את השימוש באותם סמכויות הפנים, ורשאי שר הפניםבצו של שר 
 ר.בעים בדגונותפקידים על ידי מוסדות התכנון ה

 

 פורסם ברשומות.יזה  ימןס יצו לפ לכ .40

 כלליות תהוראון ו': מיס

א תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה מקומו של ל מוסד תכנון לש הפעול םוש .41
 חבר במוסד פנוי מכל סיבה שהיא.

(, לפי העניין, על 3)ב()18( או 13)א()7לא המליץ הארגון המייצג כמשמעותו בסעיף  .א41
מועמד לכהונה כחבר בוועדה מחוזית או כנציג בעל דעה מייעצת בוועדה מקומית, בתוך תשעים 

למנות לאותו תפקיד אדם  הפניםלארגון כאמור, רשאי שר  הפניםשר  ימים ממועד פניית
 שמתקיימת בו הכשירות הנדרשת.

 

לא היה מנין  םאברים; חה י בישיבות של מוסדות התכנון הוא מחציתקוחנין המה (א) .42
 מןראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקות. לאחר עבור זה היושב יבה, ידחשיהתיחת פב חוקי

בד בל, וםש בכללאר ין גם אם השתתפו בה שליש ממספר החברים והיושבזה תהא הישיבה כד
 אש.רשב וסף לינוב יםם לא יפחת משניפרשמס

משך הישיבה כדין רק כל עוד נכחו ה א)א(, יה ןטקשיבה כדין לפי סעיף יה נפתחהשמ (ב) 
 במהלכה שני חברים בנוסף ליושב ראש.

סד תכנון, שמספר ושיבות מיהמנין החוקי ב )ב(,-ות סעיפים קטנים )א( וארואף ה לע (ג) 
 יים לפחות.נש אוה, החברים בו הוא פחות מארבעה

 

בישיבת מוסד תכנון והיו הדעות שקולות בה, יהא ליושב ראש קול נוסף  העה הצבתיה .43
 באותו ענין.

 

 ימ ל ידיע –ות התכנון ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם, ובהיעדרו דסובות מישי )א( .44
רת בחוק זה; שאר סדרי העבודה והדיונים של הוראה אחאין שכ , והואוירשהמוסד יבחר מבין חב

א לבועדת משנה שלו, ייקבעו על ידי המוסד עצמו במידה שרבות העבודה והדיון , למוסד תכנון
 .יופלבתקנות  זה אוק עו בחוקבנ

 

מזכיר מוסד התכנון ישלח את סדר היום של ישיבותיו, שבעה ימים לפחות לפני מועד  (ב) 
גם לנציגים בעלי הדעה המייעצת, וכן למתכנן  –הישיבה, לחברי מוסד התכנון, ובוועדה מקומית 

; הפניםל גורם אחר שהזמנתו לדיון נדרשת לפי חוק זה וכן לכל גורם אחר שקבע שר המחוז, לכ
ואולם יושב ראש מוסד התכנון רשאי להורות, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי סדר היום או 
שינויים בו יישלחו במועד קצר יותר בשל דחיפות העניין; מתכנן המחוז יעביר בהקדם האפשרי 

 .בות הוועדה המקומית שנשלח אליו, לנציגי השרים בוועדה המחוזיתאת סדר היום של ישי

מזכיר מוסד התכנון יצרף לסדר היום ששלח, את המסמכים הנדרשים לדיון או הודעה  ג() 
 .רשאי לקבוע הוראות לעניין זה הפניםעל העמדתם לעיון מקבלי ההודעה; שר 

 .ן זמן סביר לפני הדיוןסדר היום יפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנו ד() 
 

 דהעוהויות כמס
 ותפתשמה

 ( 26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ותמושום ברסרפ

 סדומב ים פנווקמ

 ין חוקינמ
 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

שקולות ת ועד
 בעהצהב

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

 בודהעהון וי הדירדס
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

ות דעובן של כרה
 ותפתומש

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

מינוי נציגים מסוימים 
 למוסד תכנון
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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שיבות י לאו ש ןונכנון שנעדר משלוש ישיבות רצופות של מוסד התכת דר מוסבח (א) .א44
ועדת המשנה של מוסד התכנון, או שנעדר למעלה משליש מהישיבות בתקופה של שנה אחת, 
ואיש לא מילא את מקומו, יחדל להיות חבר במוסד התכנון; תקופת השנה תימנה מיום מינויו של 

 ון.נכתוסד המל החבר

תף תשהו לא מוקתכנון משתי ישיבות רצופות, וגם ממלא מ דסדר חבר מוענ (1) (ב) 
ל מוסד ש יושב ראש מוסד התכנון, מיד לאחר הישיבה השניה הרצופההן, ישלח ב

ת החבר אינה מש התכנון שממנה נעדר חבר המוסד, הודעה לחבר המוסד וכן למי
ם ג קתעשלח הי –ציג שר היה החבר נ ם, ואןהתכנוד וסבמ ול חברותעולמי שהמליץ 

ותו ן שמהן נעדר אסד התכנות מושיבודי ימוע למזכירות הממשלה; ההודעה תציין את
א חבר ואת הנוסח המלא של סעיף זה; ההודעה תישלח במכתב רשום ותציין כי אם ל

 וןכנהת דבר במוסחיות לה, יחדל וןהתכנ מוסד לשישתתף החבר בישיבה הקרובה 
 פקע;ייו וומינ

 רבחבדצמבר של כל שנה, הודעה לכל  31-לח בשי ןונכוסד תמ שב ראשוי (2)
ר בשיבות שבהן נכח ושמהן נעדר במשך אותה תקופה; נעדר החפירוט היבה ו, דהמוס

 משליש או יותר ממספר הישיבות שהתקיימו, ישלח יושב ראש מוסד התכנון הודעה
 (.1פסקה )במנויים הרמים גור גם למוכא

ן טק טן )א( ונשלחה אליו הודעה כאמור בסעיףק ףיעסבתכנון כאמור וסד מ רדר חבענ )ג( 
של  ברותוחפקיעת ל ע יושב ראש מוסד התכנון לחבר ולגורמים המנויים בסעיף קטן )ב( עידו)ב(, י

 החבר במוסד התכנון.

ותו ר באחב, כברח נה אותוווימ ורלא יחזן, תכנו מוסד רבו של חתורעה חבקפ (1) (ד) 
 חברותו; תעיקפ משך שנה מיוםמוסד תכנון, ב

תפקע חברותו גם בכל דת משנה ו ועניאנון שכת ו של חבר במוסדתורעה חבקפ (2)
 ועדות המשנה של אותו מוסד תכנון.

א, לא יחולו הוראות סעיף זה 48מונה לחבר מוסד תכנון ממלא מקום קבוע לפי סעיף  (1ד) 
 .בוע לפי הוראות הסעיף האמורעל חבר מוסד התכנון, והן יחולו על ממלא המקום הק

 .ה המקומיתדעומקומית וועדת משנה של ה הדעמעט ול –וסד תכנון" מ, "העיף זסב (ה) 
 

 –בסעיף זה  (א) ב.44

 א לחוק הבחירה הישירה;19כמשמעותה בסעיף  –"הוועדה לבחינת השעיה"  

חבר ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, למעט חבר כאמור  –חבר מוסד תכנון מקומי" " 
חוק לא 19ומית שהוגשה לגביו בקשה להשעיה לפי סעיף הממונה בידי שר, ולמעט ראש רשות מק

 הבחירה הישירה;

חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,  –"חוק הבחירה הישירה"  
 .1975-התשל"ה

לא יחל אדם לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי ולא יכהן כחבר מוסד תכנון מקומי אם  )ב( 
ן בע שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכההורשע בעבירה שבית המשפט ק

 ל לכהןבין שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כחבר מוסד תכנון, ובין לפני שהחכחבר מוסד תכנון, 
ט כחבר מוסד תכנון, ובלבד שטרם חלפו שבע שנים מיום הרשעתו כאמור; לא קבע בית המשפ

לממשלה לפנות לבית המשפט בבקשה כאמור בפסק הדין המרשיע, רשאי היועץ המשפטי 
שפט לבית המ –מתאימה לעניין זה, שתוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין, ואם הוגש ערעור 

 שלערעור.

הוגש כתב אישום נגד חבר מוסד תכנון מקומי במהלך כהונתו או תלוי ועומד נגד חבר  )ג( 
כיהן שהעבירה נעברה בזמן שמוסד תכנון מקומי כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין 

יה, כחבר מוסד תכנון ובין לפני שהחל לכהן כחבר מוסד תכנון, רשאית הוועדה לבחינת השע
ע לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר שנתנה לחבר מוסד התכנון המקומי הזדמנות להשמי

ברה סאם  את טענותיו, להשעות את חבר מוסד התכנון המקומי מכהונתו במוסד התכנון המקומי,
 כנון.תכי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום, אין הוא ראוי לכהן כחבר מוסד 

ימים מיום  45החלטת הוועדה לבחינת השעיה לפי סעיף קטן )ג( תתקבל בתוך  )ד( 

בר חדרות עיה
 וןנכתד סומת יבושימ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

חבר מוסד תכנון 
מקומי שהורשע או 

שהוגש נגדו כתב 
 אישום

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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, והוראות סעיף הפניםשהוגשה לה בקשת היועץ המשפטי לממשלה או בתוך מועד אחר שקבע שר 
)יג( לחוק הבחירה הישירה יחולו לעניין זה, בשינויים -(, )ו( עד )ח(, )י(, )יב( וא)א( עד )ד19

 המחויבים.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הוראת מינהל לעניין חבר מוסד  )ה( 
 תכנון שהורשע בעבירה או שהוגש נגדו כתב אישום.

 

לא יחל אדם לכהן כחבר מוסד תכנון ולא יכהן כחבר מוסד תכנון אם הוא עלול להימצא,  ג.44
ופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין חברותו במוסד התכנון לבין עניין במישרין או בעקיפין, בא

, בהסכמת שר הפניםניגוד עניינים תדיר(; שר  –אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו )בפרק זה 
המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות שיש בהן כדי להעמיד חבר מוסד תכנון במצב של ניגוד עניינים 

 .תדיר
 

 –בסעיף זה  (א) ד.44

 ב;44כהגדרתו בסעיף  –"חבר מוסד תכנון מקומי"  

 היועץ המשפטי של הוועדה המקומית; –"היועץ המשפטי"  

מידע בדבר עיסוקיו, תפקידיו וענייניו  –"המידע הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים"  
בו, י שעומד להתחיל לכהן או מכהן כחבר מוסד תכנון מקומי, שלו או של קרוהאישיים של מ

 העלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

מי שעומד להתחיל לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי ימסור ליועץ המשפטי את המידע  )ב( 
 הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים, לפני תחילת כהונתו.

כנון מקומי ידווח ליועץ המשפטי על כל שינוי שחל במידע הדרוש לשם חבר מוסד ת )ג( 
 אמור.כבדיקת ניגוד עניינים, שמסר לפי הוראות סעיף קטן )ב(, מידע כשנודע לו על השינוי 

ימים ממועד קבלת המידע הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים, יקבע היועץ  21בתוך  )ד( 
ר ו בחבשעומד להתחיל לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי א המשפטי אם מתקיים ניגוד עניינים במי

חוות שמוסד תכנון מקומי, לפי העניין; היועץ המשפטי ימסור את חוות דעתו בלא דיחוי למי 
 הדעת ניתנה לגביו וכן ליושב ראש מוסד התכנון הנוגע בדבר.

הן כחבר קבע היועץ המשפטי כי מתקיים באדם ניגוד עניינים תדיר, לא יחל לכ (1) )ה( 
 מוסד תכנון מקומי או יחדל מכהונתו, לפי העניין;

( הרואה את עצמו נפגע מהחלטת 1אדם שניתנה לגביו החלטה לפי פסקה ) (2)
היועץ המשפטי, רשאי לפנות ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא הסמיך לכך, 
בבקשה לבחון את החלטת היועץ המשפטי; היועץ המשפטי לממשלה או מי שהסמיך 
 לכך רשאי, בתוך שלושים ימים מיום הפנייה אליו, לאשר את ההחלטה, לבטלה או

 לשנותה.

קבע היועץ המשפטי כי מי שעומד להתחיל לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי או חבר  )ו( 
ע הסדר , יקבמוסד תכנון מקומי, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים שאינו ניגוד עניינים תדיר

יגוד יעת ניינים שלפיו יפעל אותו אדם, או יורה על עריכת שינויים בהסדר למנלמניעת ניגוד ענ
ר, להסד עניינים שנקבע בעבר; הודיע מי שנקבע לגביו הסדר למניעת ניגוד עניינים על הסכמתו
ימשיך  –רשאי הוא להתחיל לכהן כחבר מוסד התכנון, ואם הוא מכהן כחבר מוסד התכנון 

יל לא יתח –ולת ההסדר; לא הודיע אותו אדם על הסכמתו להסדר בכהונתו, והכול בכפוף לתח
 יחדל מכהונתו. –לכהן, ואם הוא מכהן 

אם  המגבלות שהוטלו על חבר מוסד תכנון מקומי לפי הסדר למניעת ניגוד עניינים, )ז( 
ון דו לעי, ובלבד שלא יועמהפניםהוטלו, וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור בדרך שקבע שר 

 יבור פרטים שאין למסרם לפי חוק חופש המידע.הצ

, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטי המידע הדרוש הפניםשר  )ח( 
 לשם בדיקת ניגוד עניינים ואופן מסירתו לפי סעיף זה.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הוראת מינהל החלים על חבר  )ט( 
 שסעיף זה אינו חל עליו לעניין ניגוד עניינים כאמור בסעיף זה. מוסד תכנון

 

מעט נציגו של שר וחבר ועדה משותפת ל –סד תכנון המכהנים מכוח מינוי ומ ים שלרבח .45  ברחטרות פתה
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

חבר מוסד תכנון 
שקיים לגביו ניגוד 

 עניינים תדיר
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

בדיקת ניגוד עניינים 
של חבר מוסד תכנון 

 מקומי ותוצאותיה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
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ם בהודעת התפטרות בכתב תר מכהונטפתהלשאים ר –מחוזית  לפי סימן ה' שאיננו חבר ועדה
ת ריסעם מ אוהשימסרו ליושב ראש מוסד התכנון שבו הם מכהנים; תקפה של ההתפטרות 

 דעה.ההו
 

 , נציג בעל דעה מייעצת, ממלא תפקיד, עובד או יועץ של מוסד תכנוןנוןכת מוסד רבח .46
שהגיע לידיעתו במהלך דיוני המוסד או ועדת משנה שלו דבר שהמוסד או ועדת המשנה החליטו 

 למי שאינו חייב לגלות לו את הדבר לפי כל דין. ונא יגלל –לשמור אותו בסוד 
 

תכנון שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או  דסר במובח (א) .47
לדיון במוסד או בועדה  מדעוה ןיבכל ענ הת הנאובק או טחלכל , שותפו או על ידי קרוביהם

 –מועדותיו 

האמור  כי העניןע לו דונאחר של דך ליושב ראש בכתב או בעל פה מיכ לדיע עוי (1)
ול הישיבה הקרובה של וקה, תירשם בפרוטפ-ה ההודעה בעלעומד לדיון; נמסר

 המוסד או הועדה;

ולא יצביע בהחלטה על כל  ןעני הועדה באותו והמוסד א כח בדיוניונ יהיה אל (2)
 שר אליו.קב הלאש

שיש  , נציג בעל דעה מייעצת, ממלא תפקיד, או יועץ למוסד תכנוןתכנון דסובד במוע (ב) 
פין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו, שותפו או קרוביהם, כל חלק או טובת לו, במישרין או בעקי

ליושב ראש  בכתבל כך ע יעודעדה מועדותיו, יבוסד או מוון ביהנאה בענין העומד לטיפול או לד
לדיון באותו  טיפול אוובא לה רהאמו ןינ, מיד לאחר שנודע לו כי העהנוגע בדברמוסד התכנון 

נין ולא יהיה נוכח בדיוני המוסד או הועדה הדנים ע תיו, ולא יטפל באותומוסד או בועדה מועדו
 בו.

אחת; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו  הנאסר שמ –וראות סעיף זה, דינו ה לובר עעה (ג) 
 כל דין אחר. יפם על דא הפלילית או האזרחית של

 )בוטל(. (ד) 
 

לפי העניין, כנון לא ישתתף בדיון ובהצבעה בקשר להתנגדות או לערר, ת דר מוסבח (א) .א47
 מאלה: דח)ד(, אם נתקיים בו א62למעט בהליך לפי סעיף 

 

ל גוף אשר יזם את התכנית המובאת לדיון, או של גוף אשר הגיש ש גא נציוה (1)
 ותה תכנית;התנגדות או ערר לא

 רר.עההוגש  ול החלטתשעתכנון ה סדובר, חלק בהחלטת אותו מחכ, א נטלוה (2)

 תודה וועינבלו על דיוני הועדה המקומית לתכנון ולוחי אל( ף קטן )איעסראות וה (ב) 
 '.ופרק  המשנה שלה ועל דיוני הועדה למתקנים בטחוניים או ועדת הערר למתקנים בטחוניים לפי

ו מלהשתתף בהצבעה ובדיון לפי נכנון שנודעו לו עובדות המונעות ממת דר מוסבח (ג) 
 כנון או בהודעה לפרוטוקול.תה דסומל כך מיד בכתב ליושב ראש יע ע, יודזהף עיס

ע יושב ראש מליאת הועדה מי מחברי מוסד משנה, יקבועדת  ןותכנהסד וה מיה (ד) 
 סעיפים קטנים )א( או )ג(.מקומו של החבר שנתקימו בו הוראות ת התכנון ימלא א

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, לא יראו חבר מוסד תכנון או ממלא מקומו כמצוי  ה() 
במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד שהוא מביא בחשבון גם את ענייני הגוף שהוא מייצג או של 

ל ככל שלא נקבעה האוכלוסייה שהוא נציגה במוסד התכנון, ככל שהם קשורים לחוק זה, והכו
 .הוראה מפורשת אחרת בחוק זה

 

 בוטל(.) .48
 

שבה מתמנה אותו ולתקופה בר במוסד תכנון, רשאי למנות לו, בדרך ח השממנ ימ (א) .א48
 מקום אחד בלבד. אלתו ממוא ד תכנון ייצגחבר, ממלא מקום אחד או יותר, ואולם בישיבת מוס

 דרשת מחבר נדרשת גם מממלא מקומו.נה שירותכה (ב) 

 תהאולישיבה פלונית של מוסד תכנון, יהא לממלא מקומו מעמד של חבר מ רדר חבענ (ג) 

 דרת סוימש
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

ד עניינים אישי ניגו
 בקשר לעניין מסוים

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 (9)תיקון מס' 
 1978-חשל"ת

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 (9)תיקון מס' 
 1978-חשל"ת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

הימנעות מהשתתפות 
בדיון בשל קשר ליזם 

או נטילת חלק 
בהחלטה העולה 

 לדיון
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

ר בחל םא מקולממ
 וןנכת דמוס
 (4קון מס' )תי

 1973-"גלשת
 ( 30)תיקון מס' 

 1990-ן"שת
( 119)תיקון מס' 

 2017-תשע"ח

( 84מס' )תיקון 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 .ישיבה

חבר מוסד תכנון שמונה לו ממלא מקום רשאי להטיל עליו למלא, דרך קבע, את  (1) (1ג) 
ממלא מקום  –ותו מוסד תכנון, דרך כלל או בוועדה מוועדותיו )בסימן זה מקומו בא

קבוע(; הטיל חבר מוסד התכנון על ממלא מקומו להיות ממלא מקומו הקבוע כאמור, 
 יודיע על כך ליושב ראש מוסד התכנון;

(, יראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו היה 1ממלא מקום קבוע שמונה לפי פסקה ) (2)
ר ד התכנון או חבר הוועדה כאמור באותה פסקה, לפי העניין, ובלבד שחבחבר מוס

 מוסד התכנון לא הפעיל את סמכויותיו באותו עניין.

 ממלא מקום. עלף אל ויח 45יף עס (ד) 
 

ואינו  יישלחו, למי שאינו חבר המוסד ב61והודעות לפי סעיף  ד התכנוןסומלטות חה )א( .ב48
 , בדואר רשום.נציג בעל דעה מייעצת

 

 

 

 

ו לחברי מוסד התכנון, ובוועדה ב יישלח61החלטות מוסד התכנון והודעות לפי סעיף  (ב) 
גם לנציגים בעלי דעה מייעצת, בדואר או בדרך מקוונת לכתובת לקבלת מסרים שמסרו;  –מקומית 

יראו אותן כאילו נמסרו בתום שלושה ימים מיום שנמסרו לדואר  –נשלחו ההחלטות בדואר 
בודה הראשון יראו אותן כאילו נמסרו ביום הע –למשלוח; נשלחו ההחלטות בדרך מקוונת 

 .שלאחר שליחתן

ב בדרך 61רשאי לקבוע הוראות לעניין משלוח החלטות והודעות לפי סעיף  הפניםשר  ג() 
מקוונת על ידי מוסד התכנון, ורשאי הוא לקבוע, על אף הוראות סעיף קטן )א(, כי החלטות 

כתובת לקבלת  והודעות מסוגים שיקבע יישלחו למנויים באותו סעיף קטן בדרך מקוונת אם מסרו
מסרים בדרך מקוונת, ובלבד שלא יקבע הוראות כאמור לגבי החלטות של מוסד תכנון למיתקנים 

 .ג, אלא בהסכמת שר הביטחון48ביטחוניים כהגדרתו בסעיף 
 

 –ד 48בסעיף זה ובסעיף  )א( ג.48

 ;)נמחקה( –"חוק חופש המידע"  

ביטחוניים וועדת הערר  הוועדה למיתקנים –יים" "מוסד תכנון למיתקנים ביטחונ 
 למיתקנים ביטחוניים כמשמעותן בפרק ו';

 ;1998-כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח –"ממונה ביטחון"  

 לרבות פרוטוקול, וכן מידע מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. –"מסמך"  

גם נציג בעל דעה מייעצת ונציג שר בוועדה  –מית , ובוועדה מקוחבר מוסד תכנון )ב( 
תכנון, הדרוש לו לשם מילוי תפקידו, בתוך  זכאי לעיין בכל מסמך של אותו מוסד המחוזית,

שאין בהכנת  מיום שביקש זאת, וכן זכאי הוא לקבל העתק מהמסמך, ובלבד שלושה ימי עבודה
מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים  התכנון; חבר ההעתק הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד מוסד

בנוגע לאבטחת  הפניםבמשרד ממסמך כאמור, ינהג בו לפי הנחיות ממונה ביטחון  שקיבל העתק
 הנחיות אבטחת מידע(. –מידע )להלן 

מרחב תכנון מקומי כאמור  חבר מועצה ברשות מרחבית הנמצאת בתחומו של (1) )ג( 
 וגעיםכי מוסד התכנון של אותו מרחב הנלעיין במסמ , שאינו חבר בה, זכאי19בסעיף 

יף לרשות המרחבית שבה הוא מכהן ולקבל העתק מהם, ויחולו לעניין זה הוראות סע
 ויושב ראש מוסד התכנון כי אין לאפשר עיון במסמך א קטן )ב(, אלא אם כן קבע

 ע.)א( לחוק חופש המיד9מסירת העתקו בשל אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 

הוראות סעיף קטן זה או  ( שעיין במסמך לפי1ל חבר מועצה כאמור בפסקה )ע (2)
 , בשינויים המחויבים.46קיבל העתק ממנו, יחולו הוראות סעיף 

גם לפני  –, ובוועדה מקומית בכל דיון של מוסד תכנון יובאו לפני חברי המוסד )ד( 

וח לשמאופן 
 תטולחהה
נון כתהמוסד  לש

 והודעות מטעמו
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

זכות עיון במסמכי 
 מוסד תכנון
( 80)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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הובא מסמך כאמור לפני חברי המסמכים הנוגעים לדיון; לא  כל הנציגים בעלי הדעה המייעצת,
 , ינמק יושב ראש המוסד את הטעמים לכך.או הנציגים בעלי הדעה המייעצת המוסד

התכנון קבע שהוא כולל מידע  הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך שיושב ראש מוסד )ה( 
 הם אוחברי של התייעצויות פנימיות בין עובדי מוסדות תכנון, בדבר דיונים פנימיים או תרשומות

 ן.יועציהם, למעט התייעצויות הקבועות בדין ולמעט פרוטוקולים מישיבות של מוסד התכנו

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע  )ו( 
 וקבלתו ולא לגרוע מהן.

 

ואולם חובת הקלטה לא תחול  בה של מוסד תכנון יירשם ויוקלט פרוטוקול,בכל ישי )א( ד.48
 ראש מוסד התכנון יהיה אחראי לניהולם התקין של הפרוטוקול על ישיבות של רשות רישוי; יושב

וההקלטה ורשאי הוא, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להפסיק את הקלטת הישיבה לצורך 
 התייעצות.

 –נה את פרטי הדיון ויצוינו בו, בין השאר הפרוטוקול ישקף נאמ )ב( 

 מועד הישיבה ומקום קיומה; (1)

 סדר היום ושינויים שנערכו בו; (2)

גם  –שמות חברי מוסד התכנון הנוכחים בישיבה ותפקידיהם, ובוועדה מקומית  (3)
שמות הנציגים בעלי הדעה המייעצת, בציון אלה שנכחו בפתיחת הישיבה, וכן שמות 

 ;נציגים כאמור שנעדרו מהישיבה ותפקידיהםהחברים וה

 ;42קיומו של מניין חוקי לפי סעיף  (4)

 ואינם הנציגים בעלי הדעה המייעצת שמות מוזמנים שאינם חברי מוסד התכנון (5)
 שנכחו בישיבה ותפקידיהם;

 לרבות עמדות הנציגים בעלי הדעה המייעצת בוועדה מקומית, מהלך הדיון, (6)
 הישיבה לצורך התייעצות והטעמים להפסקות; הפסקות בהקלטת

הצבעות שהתקיימו, וכן פירוט  החלטות שקיבל מוסד התכנון בישיבה ותוצאות (7)
אופן  –ואם דרשו זאת לפחות שליש מחברי מוסד התכנון  המשתתפים בכל הצבעה,

 הצבעתו של כל אחד ממשתתפי ההצבעה;

 .זה הודעות שחובה למסרן למוסד התכנון לפי חוק (8)

ראשון בסדר היום של  פרוטוקול ישיבה יובא לאישור מוסד התכנון כסעיף (1) )ג( 
ד מוסד התכנון; לא היה סיפק בידי יושב ראש מוס הישיבה הראשונה הבאה שמקיים

 לאישור מוסד להכין פרוטוקול ולהביאו לאישור כאמור, יובא הפרוטוקול התכנון
הועבר לחברי מוסד התכנון כאמור  התכנון בישיבה הראשונה לאחר המועד שבו

 (.2בפסקה )

גם לנציגים  –, ובוועדה מקומית פרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התכנון (2)
לפני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקול, ובכל מקרה,  זמן סביר בעלי הדעה המייעצת,

או נציג בעל דעה  יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה; חבר מוסד התכנון לא
תיקון הפרוטוקול,  שנכח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול, רשאי לבקש את ייעצתמ

 ;למועד אישורו על ידי מוסד התכנוןעד 

 ה.48אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  (3)

רשאי, לפי  גם נציג בעל דעה מייעצת, –, ובוועדה מקומית חבר מוסד תכנון (1) )ד( 
של  שיגיש ליושב ראש מוסד התכנון, לקבל תמליל הקלטה בבקשה מנומקת בכת

טעם ענייני; חבר מוסד תכנון  ישיבה, אם שוכנע יושב ראש המוסד כי יש בבקשה
 למיתקנים ביטחוניים שקיבל תמליל כאמור ינהג בו לפי הנחיות אבטחת מידע.

ה או שליש מחברי –, ובוועדה מקומית דרשו לפחות שליש מחברי מוסד התכנון (2)
הקלטה של ישיבה או חלק  לקבל תמליל שלושה נציגים בעלי דעה מייעצת, לפחות,

התכנון על הכנה ומסירה של תמליל כאמור לחברי מוסד  ממנה, יורה יושב ראש מוסד
 .שדרשו זאת או לנציגים בעלי הדעה המייעצת התכנון

ציבור והקלטת לעיון ה פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון שאושר יהיה פתוח (1) )ה( 

חובת ניהול פרוטוקול 
 ופרסומו
( 80מס' )תיקון 
 2007-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ישיבה תהיה פתוחה לציבור לצורך האזנה; עיון והאזנה כאמור יהיו בלא תשלום.

האינטרנט של מוסד התכנון או  פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון יפורסם באתר (2)
 מקומית שתחומה הוא במרחב התכנון של מוסד התכנון; באתר האינטרנט של רשות

ל אינטרנט, יפורסם הפרוטוקו מית כאמור אתרלא היה למוסד תכנון או לרשות מקו
 .משרד הפניםבאתר האינטרנט של 

 –על אף האמור בסעיף קטן )ה(  )ו( 

כאמור באותו סעיף קטן,  לא יתיר יושב ראש מוסד תכנון עיון, האזנה או פרסום (1)
ע )א( לחוק חופש המיד9מהעילות המנויות בסעיף  אם קבע שהתקיימו אחת או יותר

ות על אודות מדיני ר כי העיון, ההאזנה או הפרסום מהווים מסירת מידעסב או אם
 ראש מוסד התכנון לפי פסקה זו תהא מנומקת הנמצאת בשלבי עיצוב; החלטת יושב

הסכמת היועץ המשפטי של מוסד התכנון שניתנה בחוות דעת מנומקת  והיא טעונה
 בכתב;

לעיון הציבור ויפורסמו כאמור  ולעניין מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים, יועמד (2)
 באותו סעיף קטן רק החלטות שקיבל המוסד.

 –יפרסם הנחיות בדבר האופן והמועדים במשרד הפנים מנהל מינהל התכנון  )ז( 

 להגשת בקשות לתיקון פרוטוקול; (1)

 לעיון בפרוטוקולים ולהאזנה להקלטות של ישיבות. (2)
 

 .החלטה שקיבל מוסד תכנון תיכנס לתוקפה במועד קבלתה )א( ה.48

האינטרנט של מוסד התכנון, בתוך שלושה החלטה שקיבל מוסד תכנון תפורסם באתר  )ב( 
 ימים ממועד קבלתה.

נקבעו בהחלטה מועדים לשם נקיטת פעולות, יימנו המועדים מיום פרסום ההחלטה  )ג( 
 א אם כן קיימת הוראה אחרת לפי חוק זה.לפי סעיף קטן )ב(, אל

 

ויפרסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון,  הפניםיושב ראש מוסד תכנון יגיש לשר  )א( .ו48
בתוך שישה חודשים מתום כל שנה, דוח שנתי על פעולות מוסד התכנון לפי חוק זה, ובכלל זה על 

שקבע  היקף פעילותו ועמידתו במועדים שנקבעו לפעילותו לפי חוק זה, והכול בהתאם להוראות
 .הפניםשר 

למנות  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יושב ראש ועדה מקומית יגיש למי שרשאי )ב( 
שים נציגים בעלי דעה מייעצת ויפרסם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית, בתוך שישה חוד

די ן מועמתום כל שנה, דוח שנתי המפרט את מועדי הדיונים שקיימה הוועדה בשנה החולפת, בציו
י הדעה א, ומועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעל62הדיונים בתכניות שבסמכותה לפי סעיף 

 המייעצת, כולם או חלקם.

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ג( 

 הפניםדוח שנתי של ועדה למיתקנים ביטחוניים כמשמעותה בפרק ו' יוגש לשר  (1)
 ולא יפורסם;

ם ביטחוניים כמשמעותה בפרק ו' יפרסם דוח יושב ראש ועדת הערר למיתקני (2)
אין ושנתי כאמור באותו סעיף קטן לגבי פעולות כלל הוועדות למיתקנים ביטחוניים 

 הוא חייב לכלול בו פירוט לגבי כל ועדה בנפרד;

( אם יושב ראש ועדת 2לא יפורסם מידע הנכלל בדוח השנתי כאמור בפסקה ) (3)
 התייעצות עם שר הביטחון או מי שהוא הסמיךהערר למיתקנים ביטחוניים, לאחר 

)א( לחוק חופש 9לכך, קבע שהתקיימו אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 
 המידע.

 

 תינג': תכ קרפ

 ציתרא ראתית מינכן א': תמיס

 –הארצית תקבע את התכנון של שטח המדינה כולה, ובין השאר  יתארת המיתכנ .49

ע ושימושה, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות קרקעוד היי (1)

אר תימת ינתכ תאורוה
 תיצאר

ילת תוקפה של תח
החלטת מוסד תכנון 

 ופרסומה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

דוח שנתי על פעולות 
 מוסד תכנון
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
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 לכך;

 שטחי הפקת מחצבים;ו הישעת ריוזא (2)

, םארציי הקהדרכים הראשיות, קווי מסילות הברזל, קווי הספ תשרווית תה (3)
הספקת המים הארצית, סכרים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת החשמל, מלים, עורקי נ

הבזק ושדות תעופה ודרכי הגישה האווירית אליהם, לרבות תחימת השטחים שבהם 
שור יאב אלאתעופה -יחולו הגבלות למען בטיחות הטיסה; אולם היא לא תקבע שדה

 שר התחבורה או שר הבטחון;

 ר ושימור קרקע;וופש, ייעטחי נש ייננעב תוראוה (4)

ות קדושים, ערכי נוף ושטחים שישארו ומר שמירה על עתיקות, מקבדבראות וה (5)
 בטבעם;

 ;עלים ולמטרות ציבוריים שיש להם חשיבות ארציתפמלומות קמ (6)

ושלבי פיתוחה ועיתויים הרצוי, ה ינמדחלוקת האוכלוסיה בב רותומהת זיתחת (7)
של ישובים,  םמומקו םישם של ישובים חדשל ישובים, מיקומם וגדל יוזחה םגדל

 סוגיהם וגדלם;

 בה הוראות בענינים שיכולים להיות נושא לתכנית מיתאר מחוזית. עבקתר שתומו 
 

חלקים חלקים לפי  ציתראר האתנית המיכלהורות על עריכת ת תית רשאיצראעצה הומה .50
 ין תכניתור כדמאכחלק  לכ נית, ודיןשטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכ

 המיתאר הארצית.

רסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך וכן תתן את תפית צראעצה הומה .51
ך כל הכזשמינה לכך או על ידי מי  הפניםשר שי מ דיי לבוצעו עיאלה  ות, והוראתהאה לעריכרוהה

 במכרז שפירסם.
 

 .)פקע( .א51
 

ת מיתאר ארצית, תמסור המועצה הארצית העתק ממנה לועדות מחוזיות, ינכרכה תענ (א) .52
מחוזית רשאית להגיש למועצה הארצית את הערותיה לתכנית תוך התקופה שתקבע וכל ועדה 

 המועצה.

ות, מקומיה תלועדו עית שקיבלה תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, תודיזודה מחעו (ב) 
פשר להן לעיין בה במשרדי תאה יש להן ענין בתכנית, על קבלת התכנית והוראותיה, ושלדעת

 הועדה המחוזית.

, החל מיום משרד הפניםת כאמור בסעיף קטן )א( תפורסם באתר האינטרנט של תכני )ג( 
 מסירתה לוועדות המחוזיות.

 

הוראותיה יחד עם הערות  פיל כהערנשתכנית הלה את משגיש למת יתצראה הצמועה )א( .53
ר במועצה, לאשרה זוחדיון  רחהועדות המחוזיות, והממשלה רשאית לאשרה ללא שינוי או, לא

 בשינוי או לדחותה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, הגישה המועצה הארצית לממשלה תכנית, כאמור  ב() 
נית כמאושרת בידי הממשלה בתום באותו סעיף קטן, ומתקיימים בתכנית כל אלה, יראו את התכ

ארבעה עשר ימים מהמועד שהוגשה לה, אלא אם כן ביקש חבר הממשלה, במהלך התקופה 
 האמורה, להביא את התכנית לדיון בממשלה:

היא כוללת הוראות המאפשרות מתן היתר בנייה או ביצוע עבודה לפיהן, בלא  (1)
 ע העבודה;צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצו

היא כוללת הוראות הדרושות לביצוע תשתית, שמיקומה נקבע בתכנית מתאר  (2)
 ארצית שאושרה;

היא אינה סותרת תכנית מתאר ארצית שאושרה; לעניין זה, לא יראו תכנית  (3)
המשנה שינוי לא מהותי את תכנית המתאר הארצית שהיא מבצעת, כתכנית הסותרת 

לבד שהמועצה הארצית קבעה כי מדובר בשינוי לא תכנית מתאר ארצית כאמור, וב

 ( 19)תיקון מס' 
 1982-"במשת

 תיקית חלנכת

 כניתת התעריכ
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

דות לועק תהע תסירמ
 יותוזחהמ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 תינור תכשיא
( 113)תיקון מס' 

 2016-תשע"ז

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 104)תיקון מס' 
 הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ו

( 113)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז
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 מהותי כאמור.

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, כללה תכנית שמתקיימים בה התנאים שבאותו סעיף  ג() 
( שלו, תגיש המועצה הארצית את התכנית לממשלה, כאמור 3קטן שינוי לא מהותי כאמור בפסקה )

י, ויראו את התכנית כמאושרת בידי הממשלה בסעיף קטן )א(, בצירוף מסמך המפרט את השינו
בתום עשרים ואחד ימים מהמועד שהוגשה לה, אלא אם כן ביקש חבר הממשלה, במהלך התקופה 

 האמורה, להביא את התכנית לדיון בממשלה.

ביקש חבר הממשלה להביא תכנית לדיון בממשלה לפי הוראות סעיף קטן )ב( או )ג(,  ד() 
 א שינוי או, לאחר דיון חוזר במועצה, לאשרה בשינוי או לדחותה.רשאית הממשלה לאשרה בל

 

ה את התכנית, תודיע על כך ברשומות; התכנית תפורסם בדרך ובמידה לשמרה המשיא )א( .54
 צית.רצה האעומשתורה ה

 

טן )א(, תכנית מתאר ארצית תפורסם באתר האינטרנט בלי לגרוע מהאמור בסעיף ק )ב( 
 עם אישורה על ידי הממשלה. משרד הפניםשל 

 

 ת מיתאר מחוזיתינכן ב': תמיס

כנית מיתאר מחוזית הן לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית המיתאר ת לרות שטמה .55
יבות כללית למחוז והעשוי לשמש מטרה לתכנית מיתאר הארצית במחוז וכל דבר שיש לו חש

 .עסוקהתהומקומית, ובכלל זה תנאים נאותים למחוז מבחינת הבטחון 

זית תכין ותגיש לאישור המועצה הארצית תוך חמש שנים מיום תחילתו של וחמועדה  לכ .56
 יתשא, רכן לא עשתה הוראה;ב הארציתה רט המועצפתשחוק זה תכנית מיתאר מחוזית, כפי 

 נה לכך שיכין את התכנית.מי הפניםהמועצה הארצית להורות למי ששר 
 

כנית בתוע בקלמחוז, בש ית רשאית, לאחר התייעצות בועדות המקומיותזוחדה המעוה .57
 –ת, ובין השאר ימיתאר מחוזית הוראות בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומ

 וח עירוני וכפרי;תילפ תולובגחים וטש (1)

 ;םילאיקחים חטש (2)

 , לסוגיה השונים;הישעורי תזא (3)

 :תיקותעור ועיי יטחש (4)

 לבזק, לתחבורה ולדרכים; תיזת מחושר (5)

 שישמשו יותר ממקום ישוב אחד; תוי קברתב (6) 

 הוא;שעוד כל ייע להם קבאים שלא ייפקוחים מטש (7)

 ר שמירה על חוף הים;בדבראות וה (8)

 ן הקלות מהוראות התכנית.תמלנאים תה (9)
 

צית רשאית לחייב את הועדה המחוזית לקבוע בתכנית מיתאר מחוזית ראהועצה מה (א) .58
הוראות שהועדה המחוזית רשאית לקבען בתכנית לפי סימן זה, וכן הוראות בענינים שהמועצה 

 הם לענין תכנית המיתאר הארצית.לכת מהארצית מוס

תוך הזמן סימן זה, לפי  תיצה הארצעוועדה המחוזית הוראה מהוראות המה הקיימ אל (ב) 
 ימנה לכך. הפניםצועה על ידי אדם ששר בישקבעה לה, רשאית המועצה הארצית להורות על 

 

יהיו לו לענין המוטל עליו במינוי כל  58או  56על פי סעיפים  הפניםידי שר  לע שמונה ימ .59
 דה המחוזית ומה שעשה יראו כאילו נעשה על ידי הועדה המחוזית.עוהת של ויוהסמכ

 

 

 טל(.וב) .60
 

 םוסרפ
( 86)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ות התכניתרטמ

 תיתכנהכת ירע
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 יתנכתאות הרוה

 ( 19)תיקון מס' 
 1982-"בתשמ

צה עומאות הרוה
 תציראה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

נה ממושל  תויוכמס
 עביצול

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 113יקון מס' )ת
 2016-תשע"ז

( 113)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז
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 ת מיתאר מקומיתינכן ג': תמיס

 מיתאר מקומית הן: תינות תכרטמ .61

 יתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאיפ לקוח עיפ (1)
 המתאימות לכך; תוקרקע לש

טחון, ם נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הנקיון, הבטיחות, הביאנטחת תבה (2)
 דזה ייחו התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל

גורים, לתעשיה, למסחר ולמבני ציבור לרבות מבני דת; לענין סעיף זה, מלים רזוא
 לרבות מקוואות טהרה; -"מבני דת" 

ית, וגיאולכראורית, טסיל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, הכ לירה עמש (3)
 וצא באלה;וכי

תוך הימנעות, ככל  מות חשובים מבחינת הטבע או היופיוח של מקותיפירה ומש (4)
 ;האפשר, מפגיעה בצמחיה, בערכי טבע, בנוף ובמורשת

ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות לפארקים, לגנים ולגינות, הנותנים מענה  (5)
 .י באופן הולםלצורכי האוכלוסיה החזויה במרחב התכנון המקומ

 

 )בוטל(. (א) .א61

 

 

 

 

ממשלתית שעיקר עיסוקה הוא  רשות שהוקמה לפי חוק, חברהי, תלשרד ממשמ (ב) 
ם מרחבה, וכן בעל קרקע חוועדה מקומית או רשות מקומית, כל אחת בת בפיתוח מבנים ותשתיות,

ת ינתכ וא יתמתאר מקויתכנית מ יןים להכרשאית(, נכתגיש המ –או מי שיש לו ענין בקרקע )להלן 
 תהתכני שית, יעביר מגתכנית בסמכות הועדה המחוזיה התיה; מפורטת ולהגישה לועדה המקומית

 ותק לועדה המחוזית.ע

לעניין סעיף קטן )ב(, יראו כמי שיש לו עניין בקרקע גם אחד מאלה, ובלבד שהיועץ  (1ב) 
המשפטי של מוסד התכנון חיווה את דעתו בכתב כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים בפסקאות 

 (, לפי העניין:2( או )1)

או  75%ים מהקרקע הנכללת בתכנית בשיעור של מי שיש לו זכות בחלק מסו (1)
 יותר ואין בתכנית שהוא מבקש להגיש פגיעה בחלק מסוים אחר של הקרקע הנכללת

ין קרקע של בעל זכות אחר(; לעני –בתכנית, שהוא אינו בעל זכות בה )בפסקה זו 
 :אם על פני הדברים לפי התכנית המוצעת מתקיים אחד מאלה –פסקה זו, "פגיעה" 

פגיעה כמשמעותה בפרק ט' בקרקע של בעל זכות אחר, או שהקרקע של  ()א
 בעל הזכות האחר מיועדת להפקעה לצורכי ציבור לפי פרק ח';

העלייה בשוויה של הקרקע של בעל הזכות האחר היא בשיעור נמוך באופן  )ב(
משמעותי מהעלייה בשווייה של הקרקע של מי שמבקש להגיש את התכנית, 

יחסי לשווי זכותם בקרקע לפי מצבה בעת הבקשה להגשת והכול באופן 
 התכנית;

לחוק  1לחוק המקרקעין או בית שפרק ו' 52לעניין בית משותף כהגדרתו בסעיף  (2)
מי שמתקיימים בו תנאים שקבע שר המשפטים  –האמור חל עליו, הנכלל בתכנית 

י ש פגיעה, כפ, ובלבד שאין בתכנית שהוא מבקש להגיהפניםלאחר התייעצות עם שר 
 שתיקבע בתקנות כאמור, במקרקעין של בעל זכות אחר כפי שנקבע בתקנות כאמור.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ב(, מי שיש לו רישיון לפי חוק לעניין תשתית  (1) (2ב) 
המאפשר את הקמת התשתית או תכנונה או מי שהממשלה הסמיכה אותו לעניין 

רשאי להגיש  יד,255גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף  לרבות הקמת תשתית או תכנונה,
תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת לעניין התשתית האמורה בלבד, לרבות 
לעניין השימושים הדרושים לצורך הקמתה והשימושים הנלווים לאותה תשתית 

 כניתות התרטמ

ה דעות וכמבס יתנכת
 תבסמכו וא תיממקו

 תיזה מחודעו
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 88)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 88)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 הדרושים לצורך הפעלתה והשימוש בה;

לקיומה של התשתית או על  ( תחול רק על שטח הנדרש1תכנית כאמור בפסקה ) (2)
 שטח שלגביו נקבעו הוראות הנדרשות מחמת קיומה של אותה תשתית, ויכול שתחול

גם על שטח הנדרש לשימושים נלווים לתפעול אותה תשתית ועל שטח המיועד 
 להקמת התשתית לתקופת ההקמה כפי שתיקבע;

נמל, מעגן,  תעופה, שדהמיתקני תשתית,  –לעניין סעיף קטן זה, "תשתית"  (3)
מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, 

גז נפט, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון 
לחוק משק הגז הטבעי, אתרי  2ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 

 לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית.כרייה וחציבה וחניון 

ועדה מחוזית רשאית להכין תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, שהן בסמכות  (3ב) 
 :ועדה מחוזית, אם התקיים אחד מאלה

התכנית חלה על כל שטח היישוב שהתכנית חלה בתחומו או על רוב שטחו של  (1)
 היישוב כאמור, או שהיא תכנית כוללנית;

 נית חלה על יותר ממרחב תכנון מקומי אחד;התכ (2)

 התכנית חלה על חלק ממרחב תכנון מקומי אחד ומתקיים לגביה אחד מאלה: (3)

הוועדה המקומית של אותו מרחב תכנון נתנה את הסכמתה להכנת התכנית  )א(
 על ידי הוועדה המחוזית;

ית, ככל הוועדה המחוזית הודיעה לוועדה המקומית על כוונתה להגיש תכנ )ב(
שלא תוגש על ידה תכנית בשטח האמור בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בהחלטת 

ק הוועדה המחוזית, והוועדה המקומית לא הגישה תכנית כאמור בתוך אותו פר
 הזמן.

להחליט על  איהשאית רו ות ועדה מקומית תדון בה הועדה המקומית,כמסנית בכת (ג) 
 –( 1א)א62לי שינויים, ואולם תכנית כאמור בסעיף עם או בהפקדתה ועל אישורה של התכנית, 

תדון ותחליט בה רק  –( 2א)א62תדון ותחליט בה רק ועדה מקומית עצמאית, תכנית כאמור בסעיף 
תדון ותחליט בה רק ועדה  –א)ג( 62ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, ותכנית כאמור בסעיף 
 –ל ובלבד מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, והכו

כן הונחו  שלא תקבל הועדה המקומית החלטה על הפקדת תכנית, אלא אם (1)
לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הועדה המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, 

, ובכלל זה אינה סותרת ולפיהן התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הועדה המקומית
א)ד(, לא מתקיים לגביה האמור 62ף הוראות של תכנית כוללנית בניגוד להוראות סעי

א)ו( עד )ח(, ואישור התכנית לא יהיה בניגוד להוראות תכנית שכוחה יפה 62בסעיף 
 ;ממנה לפי חוק זה

שטחים,  שאם החליטה הועדה המקומית על הפקדת תכנית הכוללת הגדלת (2)
(, תשלח הודעה, במידת האפשר, לכל בעל רשום שאותם 3א)א()62כאמור בסעיף 

 חים, או חלק מהם, הם במקרקעין שבבעלותו;שט

שלא תופקד ולא תאושר תכנית בסמכות הוועדה המקומית אלא אם כן מוסדות  (3)
הפתוחים והתשתיות הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו נותנים  , השטחיםהציבור

אלא אם כן לצרכים הנובעים מהתכנית; לא תאשר הועדה המקומית תכנית,  מענה
מוסדות  ()ה( קבעה כי4הגיש מהנדס הוועדה המקומית לפי פסקה )חוות הדעת ש

הציבור, השטחים הפתוחים והתשתיות כאמור נותנים מענה לצרכים הנובעים 
 מהתכנית;

שלא תקבל הוועדה המקומית החלטה על הפקדת תכנית או על אישורה, אלא  (4)
, בין השאר, אם כן הונחה לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה, המתייחסת

 לאלה:

 עיקרי התכנית ומטרותיה; )א(

 עיקרי השינויים המבוקשים בתכנית לעומת המצב התכנוני הקיים; )ב(

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 114 )תיקון מס'
 2017-תשע"ז

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

( 118)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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היותה של התכנית ערוכה בהתאם להוראות לפי חוק זה ולדרישות מוסד  )ג(
 ;85התכנון כאמור בסעיף 

של מידת התאמתה של התכנית לתכניות גבוהות ממנה בסולם העדיפויות  )ד(
תכניות כאמור בסימן ח', החלות בתחום התכנית, לתכנית כוללנית כאמור 

א)ו( עד )ח(, לתכניות כאמור 62א)ד(, ולהוראות כאמור בסעיף 62בסעיף 
שהועברו להערות הוועדות המחוזיות או להשגות הציבור או שהופקדו, לפי 

 ן;כל די העניין וכן למגבלות אחרות, אם ישנן, החלות על אישור התכנית לפי

קיומם של שטחים המיועדים לצורכי ציבור, ובכלל זה שטחים המיועדים  )ה(
למוסדות ציבור, של שטחים פתוחים ושל תשתיות בשטח התכנית ובסביבתו, 

 (;3ואם הם נותנים מענה ראוי לצרכים הנובעים מהתכנית, כאמור בפסקה )

לתוספת  12 אם התכנית כוללת אתר הכלול ברשימת האתרים לפי סעיף )ו(
 גם פרטים בדבר השפעת התכנית על אתר כאמור; –הרביעית 

כל עניין אחר הדרוש, לדעת מהנדס הוועדה, לצורך בחינת התכנית  )ז(
 והחלטה בה;

המלצות מהנדס הוועדה לגבי התכנית המוצעת, לרבות השינויים הנדרשים  )ח(
ות ולמגבלות בה לדעתו, ובכלל זה השינויים הנדרשים לצורך התאמתה לתכני

 כאמור בפסקת משנה )ד(.

ית והועדה המחוזית בהתאם מקומהה עדונו בה הווזית, ידמחועדה הת הוכמסב תיכנת (ד) 
עם או  שורה של התכנית,יא ה ועלתדקהפ לעחליט הל רשאית הועדה המחוזיתו, 62 ףיעס להוראות

 בלי שינויים.
 

הוגשה לוועדה מקומית תכנית בסמכות ועדה מקומית, תשלח הוועדה הודעה על כך  (א) ב.61
מים לחברי מוסד התכנון, לנציגים בעלי דעה מייעצת בוועדה המקומית, למתכנן המחוז וכן לגור

; מתכנן המחוז יעביר את ההודעה לנציגי השרים בוועדה המחוזית; הפניםאחרים שקבע שר 
 בהודעה יצוינו תחום התכנית ומטרותיה.

(, כל אחד מנציגי השרים בוועדה המחוזית וכל אחד 2)ג18בלי לגרוע מהוראות סעיף  )ב( 
וועדה ש חוות דעת בכתב לרשאים להגילפי סעיף קטן )א(,  הפניםמהגורמים הנוספים שקבע שר 

ועדה המקומית; הוגשה חוות דעת כאמור, יוזמן מגיש חוות הדעת לדיון על הפקדת התכנית בו
 המקומית או בוועדת משנה שלה ותינתן לו הזדמנות להשמיע את דעתו לפני קבלת החלטה.

 

ה מקומית תכנית בסמכות ועדה מחוזית, תדון בה הועדה המקומית, דעוגשה לוה (א) .62
 המלצותיה לועדה המחוזית, תוך ששים ימים מהיום שהתכנית הוגשה לה; המלצות הועדה בירעות
ועדה ה יד את התכנית הנדונה, עם או בלי שינויים, או לדחותה;היו להפקול שיכי קומיתמה

 לצה.ההמקבלת  םוימגיש התכנית, תוך שבעה ימים מהמקומית תשלח העתק ההמלצה ל

עברה ש רחאל נית שהועברה אליה לפי סעיף קטן )א(תכב וןדתזית וחהמעדה וה (ב) 
מים המלצתה בתוך ששים הי קומית אתדה המעוהבירה עה ב; לא62בדיקה מוקדמת כאמור בסעיף 
 מית.בתכנית, אף ללא המלצת הועדה המקות האמורים, תדון הועדה המחוזי

ית, מקומה העדוהלצה של מזית על החועדה המהוג בפני ישהת רשאי לינכיש התגמ (ג) 
ו ל הרסשנמ םויים לפי סעיף זה, בתוך חמישה עשר ימים מיונישב לדחות את התכנית או להפקידה

 המלצת הועדה המקומית.

 זית תדון בהשגה שהוגשה ובתכנית והיא רשאית לקבל את ההשגה אווחמעדה הוה (ד) 
 .תת התכניאלדחות  אונויים, בשילדחותה ולהפקיד את התכנית, בתנאים או 

 

ר מהנושאים תויד או חא מית, הכוללת אך ורקוקמיתאר מ תטת או תכנירופנית מכת (א) .א62
 קומית:מה המפורטים להלן, היא תכנית בסמכות הועדה

 

 

 

בסימן ז' וכן תכנית שהמגרשים ם משמעות, כמגרשים לש קהולחחוד ויא (1)

ה דעוכות מבס תכנית
 תיזמחו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ה דעות וכסמת בניכת
 תיממקו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

הודעה על הגשת 
תכנית בסמכות ועדה 

חוות מקומית והגשת 
 דעת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 
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 2014-תשע"ד
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יא כוללת הוראות לחלוקתם, באופן שלו היו הנכללים בה הם בבעלות אדם אחד וה
בבעלות של יותר מאדם אחד, היה ניתן לראות בה תכנית איחוד וחלוקה כמשמעותה 

קרקע, למעט  דועי לשאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כ בסימן ז', והכול ובלבד
 (;3)-( ו2האמור בפסקאות )

ט דרך שאושרה בתכנית בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף, למע ךרחבת דרה (2)
דרך בתוואי מאושר(, וכן הארכת דרך בתוואי מאושר  –)בפסקה זו  מיתאר ארצית

לצורך גישה למגרש סמוך או לצורך גישה לדרך סמוכה שאינה דרך שאושרה בתכנית 
 ;מיתאר ארצית או בתכנית מיתאר מחוזית

 –זה תוקף לצורכי ציבור; בסעיף -הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת (3)

ה, כל אחד מאלה: גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חני –"צורכי ציבור" 
, ינוךחתחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה, שווקים, בתי קברות, מבנים לצורכי 

, ירוםרווחה, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים, מחסני ח
י רשא הפניםבוי אש, מיתקני תשתית מקומיים; שר תחנות משטרה ותחנות שירות לכי

טן קעיף סלקבוע, בצו, צורכי ציבור נוספים כצורכי ציבור לעניין סעיף זה או לעניין 
 ;188זה, ובלבד שאישר צרכים אלה כמטרה ציבורית לעניין סעיף 

ל מיתקנים לייצור, להפקה, לאספקה, לאגירה, לטיפו –"מיתקני תשתית מקומיים" 
כן ה של דלק, גז, נפט, חשמל, מים, ביוב או פסולת, למעט תחנת תדלוק, וולהולכ

 מיתקני תקשורת, והכול אם הם מיועדים לשרת בעיקר את מרחב התכנון המקומי;

 בנין הקבוע בתכנית; וקב קביעת קו בניין או שינוי (4)

י קביעת גובהם של בניינים ומספר הקומות שמותר להקים בבניין, או שינו א(4)
הוראות בדבר גובהם של בניינים ומספר הקומות כאמור הקבועות בתכנית, והכול בלי 
לשנות את היקף השטח הכולל המותר לבנייה לפי תכנית מיתאר מקומית או תכנית 

 תכנית שאישרה הוועדה המחוזית(; –)בסעיף זה  המחוזיתמפורטת שאישרה הוועדה 

 י או עיצוב אדריכליים;י תכנית בדבר בינופל נוי של הוראותיש (5)

המותרים בתכנית אחת שהיא תכנית שאישרה  יהת שטחי הבנקולנוי חיש (6)
לבנייה לפי התכנית , מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר הוועדה המחוזית

-יעוד קרקע, לא יגדל ביותר מ לכה, ביבנהשטח הכולל המותר לש ובתנאי האמורה
50%; 

ש שמותר להקים עליו בניין או שינוי הוראות בדבר גודל קביעת גודל שטח מגר (7)
שטח מגרש כאמור הקבועות בתכנית, והכול בלי לשנות את היקף השטח הכולל 

 ;המותר לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית

 ת עיקריות;רויחידות הדיור, ללא הגדלת סך כל השטחים למט רפסדלת מגה (8)

ן יא; 151, בכפוף להוראות סעיף 147לפי סעיף  הלקהכ יתן לבקשונש ענין לכ (9)
 ,147לפגוע בסמכות הועדה המקומית לתת הקלה לפי סעיף  ה זו כדית פסקוארבהו

של  התח, אלא בכפוף להפ147ואולם לא תאשר הועדה המקומית הקלה לפי סעיף 
 םיקבע את דרכי הפרסו הפניםו; שר ז סקהפי לפ שאושרה תו בתכניבעות שנקויהזכ

 דת תכנית לפי פסקה זו;קפה לש

שינוי ייעודה של קרקע מקרקע המיועדת לתעשייה, למסחר, לחקלאות,  (10)
למשרדים, לאחסנה או לחניה, לקרקע המיועדת לתחנת תדלוק, ובלבד שאין בתכנית 
הגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה באותה קרקע; תכנית לפי פסקה זו לא תתיר 

תקנים והבניינים הדרושים במישרין לצורכי הפעלת תחנת אלא את הקמתם של המי
התדלוק, ולשימושים מסחריים ומתן שירותי רכב המיועדים לשרת את משתמשי 
התחנה, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לשימושים מסחריים ולשירותי רכב 

לרבות תחנה המיועדת  –מ"ר; בפסקה זו, "תחנת תדלוק"  80כאמור לא יעלה על 
 ;פקת גז, חשמל וכל מקור אנרגיה אחר לצורך הנעת כלי רכבלאס

הוספת שימושים, במגרש המיועד בתכנית למגורים וששטחו אינו עולה על  (11)
מ"ר, למטרת משרדים או מלונאות, או למטרת מסחר בחזית בנין המיועד  2,500

ית, המותר לבניה במגרש על פי התכנ למגורים, והכל בלי לשנות את השטח הכולל

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 25%רך השימושים הנוספים לא יעלה על ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה לצו
ברשות עירונית שמספר מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושהוא נמצא 

 לפי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 5,000עולה על  תושביה

ת בתכנית למסחר, שינוי הייעוד של קרקע בתחום רשות עירונית, המיועד (א11)
למשרדים, לאחסנה או למלאכה, לקרקע המיועדת למלונאות או הוספת שימושים 

 :למטרת מלונאות בקרקע כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה

 השטח הכולל המותר לבנייה באותה קרקע על פי התכנית לא ישונה; )א(

 הקביעה כאמור היא לעניין בניין שבנייתו הושלמה; )ב(

לפחות לפני תחילת  שטחה של יחידת דיור שבנייתה הושלמה עשר שנים הרחבת (12)
 140ה באותה יחידת דיור לא יעלה על התכנית, באופן שהשטח הכולל המותר לבני

 ;ש אלא להרחבת יחידת הדיור האמורהמ"ר, ובלבד שתוספת השטח לא תשמ

תוספת ל 1קביעת ייעוד או שינוי ייעוד של קרקע לאתר כהגדרתו בסעיף  (13)
, למעט ראתר לשימור( וקביעה או שינוי של הוראות לשימו –הרביעית )בסעיף זה 

קביעה או שינוי של ייעוד או הוראות כאמור בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית 
 ת קרקע לאתר לשימור;דהמייע

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה  (14)
מהשטח הכולל המותר לבנייה לפי  20%ת, בשיעור שלא יעלה על הוועדה המחוזי

התכנית שאישרה הוועדה המחוזית, והוספת שימוש למסחר ובלבד שהשטח הכולל 
מסך השטח הכולל המותר  25%המותר לבנייה לצורך השימוש למסחר לא יעלה על 

כן לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית לאחר הגדלתו לפי פסקה זו, ו
קביעת הוראות לעניין חניה אף בסטייה מהוראות לפי חוק זה או מתכנית מיתאר 

 מקומית או תכנית מפורטת לעניין חניה; בתכנית לפי פסקה זו יתקיימו כל אלה:

כל הקרקע הכלולה בתחום התכנית היא קרקע שהיא מקרקעי ישראל שלא  )א(
 (;2()ב()2()1מתקיים בה האמור בסעיף קטן )א

נית הוגשה בידי רשות מקרקעי ישראל או מי שהיא הסמיכה להגיש התכ )ב(
 תכנית כאמור;

 הוראות התכנית קובעות כי הוראות התוספת השישית יחולו עליה; )ג(

ים לבנייה במגרש לפי רהוספת שטחי שירות לשטחים למטרות עיקריות המות (15)
יקריות לפי תכנית, ובלבד ששטחי השירות נועדו לשרת את השטחים למטרות ע

קרקעיות ובשטח שלא יעלה על שטח המגרש או על -התכנית והם יהיו בקומות תת
 כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית, לפי הגדול;

 –הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, בתחום רשות עירונית  )א( (16)

ם במגרש המיועד לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית למגורי (1)
 –ם בבנייה רוויה ובמגרש המיועד לפי תכנית כאמור לבנייה שאינה למגורי

 500משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על  20%בשיעור שלא יעלה על 
בנייה במגרש של ארבע  –מ"ר, לפי הקטן, בפסקה זו, "בנייה רוויה" 

 יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות;

תכנית שאישרה הוועדה המחוזית למגורים במגרש המיועד לפי  (2)
 משטח המגרש או 7%בשיעור שלא יעלה על  –בבנייה שאינה בנייה רוויה 

מ"ר, לפי הגדול, ובכל מקרה בשטח שלא יעלה  50בשטח שלא יעלה על 
 מ"ר; 175על 

על אף הוראות פסקת משנה )א(, הופקדה התכנית שאישרה הוועדה  )ב(
)ב(, וניתנה הקלה המאפשרת תוספת 151בסעיף  המחוזית לפני המועד האמור

או ניתנה הקלה המאפשרת תוספת לשטח לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, 
, יופחתו משטח ההגדלה (2)ב151הכולל המותר לבנייה במגרש כאמור בסעיף 

 ;המותר לפי פסקת משנה )א( שטחי התוספות שאפשרו את ההקלות כאמור

ל המותר לבנייה, בתחום מועצה אזורית במחוז הצפון הגדלת השטח הכול )א( (17)
או במחוז הדרום, במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, 

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

)הוראת שעה( 
 2015-תשע"ו
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מ"ר, לפי  50משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על  7%בשיעור שלא יעלה על 
 מ"ר; 175הגדול, ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על 

בתחום מועצה אזורית שאינה במחוז  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, )ב(
ה הצפון או במחוז הדרום, במגרש המיועד למגורים לפי תכנית שאישרה הוועד

משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על  7%המחוזית, בשיעור שלא יעלה על 
ר מ"ר, לפי הקטן, ובלבד שהשטח האמור ישמש אך ורק לצורך יחידות הדיו 50

 שאישרה הוועדה המחוזית;שמותר לבנות במגרש לפי תכנית 

רשאי לקבוע, בצו, מועצות אזוריות שאינן במחוז הצפון או  הפניםשר  )ג(
בע במחוז הדרום, שיחולו עליהן הוראות פסקת משנה )א(, לפי אמות מידה שיק
נסת לעניין זה; אמות המידה ייקבעו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכ

צות אזוריות ולמידת כלכלי של מוע-יתויתייחסו, בין השאר, למצבן החבר
הפגיעה שעלולה להיגרם לרשויות עירוניות סמוכות בשל החלת ההוראות 
כאמור; הוחלו הוראות פסקת משנה )א( על מועצה אזורית כאמור, לא תחול 

 עליה הוראת פסקת משנה )ב(;

על אף הוראות פסקאות משנה )א( עד )ג(, הופקדה התכנית שאישרה  )ד(
)ב(, וניתנה הקלה המאפשרת 151המחוזית לפני המועד האמור בסעיף  הוועדה

או ניתנה הקלה המאפשרת תוספת תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, 
(, יופחתו משטח 2)ב151לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש כאמור בסעיף 

ההגדלה המותר לפי פסקאות משנה )א( עד )ג( שטחי התוספות שאפשרו 
 ;אמורההקלות כ

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה שנקבע בתכנית, במגרש המיועד לפי  (18)
(, אך ורק לצורך הקמת מיתקני 3התכנית למיתקני תשתית מקומיים כהגדרתם בפסקה )

 התשתית האמורים;

קביעת הוראות לעניין הריסת בניינים, לעניין זכות מעבר או זכות להעברה  (19)
ניין הפקעת קרקע הנדרשת לצורכי ציבור, והכול אם הדבר ( ולע8)63כאמור בסעיף 

 ;דרוש למימוש תכנית ולבנייה לפיה

( )בפסקה 1שינוי הייעוד של קרקע המיועדת לתעסוקה כהגדרתה בסעיף קטן )א (20)
תעסוקה( לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית לקרקע המיועדת לצורכי ציבור,  –זו 

לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית  או הוספת שימוש במגרש המיועד
לצורכי ציבור, ובלבד שלאחר שינוי הייעוד או הוספת השימוש כאמור, השטח הכולל 

מהשטח הכולל  70%-המותר לבנייה שנותר בייעוד תעסוקה במגרש לא יפחת מ
המותר לבנייה במגרש שיועד לתעסוקה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית; 

(, אך במתחם שמותרים בו שימושי 3כהגדרתם בפסקה ) –רכי ציבור" בפסקה זו, "צו
למעט  –תעשייה(  –קרקע לתעשייה, תעשייה עתירה ידע או מלאכה )בפסקה זו 

מבנים לצורכי חינוך, רווחה, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים מרפאות 
מותרים במגרש  שטחי נופש וספורט; ואולם אם לפי התכנית אישרה הוועדה המחוזית

שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה ניתן לשנות ייעוד או להוסיף שימוש 
(, לאחר שנשקלו, בין 3כאמור בפסקה זו, לכל צורכי הציבור כהגדרתם בפסקה )

השאר, המפגעים והסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים עקב שימושי קרקע 
וספת השימוש על אפשרויות הניצול של לתעשייה והשפעת שינוי הייעוד או ה

 .המתחם וסביבתו לשימושי התעשייה המותרים במתחם

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, תכנית בסמכות ועדה מקומית, לעניין ועדה  (1)א 
מקומית עצמאית, יכול שתהיה גם תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת הכוללת אחד או יותר 

 מהנושאים האלה:

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש המיועד למגורים בתכנית  (1)
 שאישרה הוועדה המחוזית, בתחום רשות עירונית, ובלבד שחלפו חמש שנים לפחות
מיום תחילת התכנית האמורה ושהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים לא יגדל 

 ג(, לפי הגדול:ביותר מהשיעור או מהשטח המפורט בפסקאות משנה )א( עד )

 שיעור כמפורט להלן, לפי העניין: )א(

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 124)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי  (1)
 100% –התכנית שאישרה הוועדה המחוזית, אינו עולה על שתיים 

מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה 
 המחוזית;

יין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי אם מספר הקומות בבנ (2)
התכנית שאישרה הוועדה המחוזית, עולה על שתיים ואינו עולה על תשע 

מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי התכנית שאישרה  60% –
 הוועדה המחוזית;

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי  (3)
מהשטח הכולל  30% –ה המחוזית, עולה על תשע התכנית שאישרה הוועד

 המותר לבנייה במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

שטח השווה למכפלת השטח הממוצע של יחידת דיור שמותר להקים  )ב(
ממספר  20%-במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית במספר השווה ל

 התכנית האמורה;יחידות הדיור שמותר להקים על המגרש על פי 

 משטח המגרש; 15% )ג(

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש המיועד למגורים  )א( (2)
בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, וכן קביעת הוראות לעניין חניה אף בסטייה 
מהוראות לפי חוק זה או מתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לעניין 

רונית, בקרקע שמתקיים בה האמור בפסקת משנה )ב(, חניה, בתחום רשות עי
מהשטח  25%-ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים לא יוגדל ביותר מ

תוספת השטח(, שנקבע  –הכולל המותר לבנייה במגרש לפי תכנית )בפסקה זו 
בתכנית כי הוראות התוספת השישית יחולו על תוספת השטח ושמתקיימות 

 ;ג63הוראות סעיף 

 תכנית לפי פסקה זו תחול על קרקע שמתקיים בה אחד מאלה: )ב(

 קרקע שאינה מקרקעי ישראל; (1)

קרקע שהיא מקרקעי ישראל והיא קרקע עירונית כהגדרתה בחוק  (2)
ה לדורות לפי הסכם עם רשות , שהוחכר1960-מקרקעי ישראל, התש"ך

 מקרקעי ישראל, ובלבד שהתקיים בה אחד מאלה:

רשות מקרקעי ישראל נערך לפני יום י"א באב ההסכם עם  )א(
 (;2009באוגוסט  1התשס"ט )

ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל נערך מיום י"א באב  )ב(
 באוגוסט 1( ולפני יום ה' באב התשע"ד )2009באוגוסט  1התשס"ט )

 (, וחלפו לפחות שלוש שנים מתום התקופה האמורה;2014

ך מיום ה' באב התשע"ד ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל נער )ג(
 (, וחלפו לפחות שנתיים מיום עריכתו;2014באוגוסט  1)

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לתעסוקה או למלונאות במגרש שיועד  (3)
לתעסוקה או למלונאות, בהתאמה, בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בתחום רשות 

ומתקיים תכנית האמורה עירונית, ובלבד שחלפו חמש שנים לפחות מיום תחילת ה
 :המפורט להלן

השטח הכולל המותר לבנייה לתעסוקה או למלונאות, לפי העניין, באותו  )א(
מהשטח הכולל המותר לבנייה לתעסוקה או  40%-מגרש לא יגדל ביותר מ

 למלונאות במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

 )פקעה(; (1א)

 

 ;)פקעה( (2א)

 –נוסף על הוראות פסקת משנה )א(  –המיועד לתעסוקה  לעניין מגרש )ב(
משטח  350%השטח הכולל המותר לבנייה במגרש, לאחר הגדלתו, לא יעלה על 

 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו

 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו

 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו

 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו

( 120)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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 המגרש;

אחד משימושי קרקע אלה: תעשייה, תעשייה עתירת  –בסעיף קטן זה, "תעסוקה" 
 ידע, מלאכה, משרדים או מרפאות;

קריות המותרים לבנייה במגרש, לפי הוספת שטחי שירות לשטחים למטרות עי (4)
מהשטח הכולל המותר  30%תכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בהיקף שלא יעלה על 

ת לבנייה במגרש לפי התכנית האמורה, ובלבד ששטחי השירות כאמור נועדו לשרת א
 השטחים למטרות עיקריות לפי התכנית; הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין מגרש

 (;3( או )1ותר לבנייה בו הוגדל לפי פסקאות )שהשטח הכולל המ

הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצורכי ציבור, גם אם יש בכך כדי להקטין  (5)
ך כ( 1)שטחים אחרים לצורכי ציבור; לעניין פסקה זו, יקראו את הוראת סעיף קטן )א(

 (";5()1(" יבוא "או בסעיף קטן )א3)-שאחרי "ו

יבור במגרש המיועד לצורכי ציבור וכן הגדלת השטח הוספת שימושים לצורכי צ (6)
 הכולל המותר לבנייה לצורכי ציבור במגרש המיועד לצורכי ציבור;

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לחניון ציבורי במגרש המיועד לחניון  (7)
 ציבורי;

קרקעיות, בתחום -הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך בנייה בקומות תת (8)
 עירונית; רשות

שינוי הייעוד של קרקע המיועדת לאחד מהשימושים המנויים בהגדרה  (9)
שימושי תעסוקה( בתכנית שאישרה הוועדה  –( )בפסקה זו 3"תעסוקה" שבפסקה )

המחוזית, לשימוש אחר משימושי התעסוקה או למלונאות וכן הוספת שימושי 
ועצה אזורית יחולו תעסוקה בקרקע כאמור, ובלבד שלגבי קרקע כאמור בתחום מ

 הוראות אלה:

לא ישונה ייעוד של קרקע למשרדים ולא ייווסף שימוש כאמור, אלא אם  )א(
כן הדבר נדרש לצורך מתן שירותים לשימושי התעסוקה האחרים הקבועים 

 בתכנית;

 ידע ולא ייווסף שימוש כאמור; תלא ישונה ייעוד של קרקע לתעשייה עתיר )ב(

ש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, הוספת שימוש במגר (10)
בתחום רשות עירונית, למסחר הנלווה לתעסוקה, ובלבד שהשטח הכולל המותר 

מהשטח הכולל המותר לבנייה  10%לבנייה לצורך השימוש האמור לא יעלה על 
 באותו מגרש;

ייה הוספת שימושים שאינם לצורכי ציבור והגדלת השטח הכולל המותר לבנ (11)
השימושים הנוספים(, במגרש  –לצורך השימושים הנוספים כאמור )בפסקה זו 

וף המיועד למבני ציבור, שהוא מקרקעי ישראל או שהוא בבעלות רשות מקומית, בכפ
 להוראות אלה:

הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש בניית מבני  )א(
 שור התכנית לפי פסקה זו;הציבור שטרם נבנו באותו מגרש בעת אי

הוספת השימושים במסגרת השטח הכולל המותר לבנייה למבני הציבור  )ב(
 במגרש, או הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימושים הנוספים לא

 מסך השטח הכולל המותר לבנייה למבני הציבור במגרש; 20%יעלו על 

ם כאמור בשטח העולה על לא יהיה ניתן לממש בנייה או הוספת שימושי )ג(
משטח מבני הציבור שבנייתם מומשה במגרש לאחר אישור התכנית לפי  20%

 פסקה זו;

היה המגרש בתחום מועצה אזורית יחולו לגביו הוראות פסקה זו רק אם  )ד(
 מ"ר; 3,000שטחו אינו עולה על 

ד הוספת שימושים והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, במגרש שאינו מיוע (12)
 למבני ציבור בתכנית, בכפוף להוראות אלה:

הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש יעדים  )א(
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 –ציבוריים בתחום המגרש או במגרש גובל; בפסקה זו, "יעדים ציבוריים" 
חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה, או מיגונו לצורכי ביטחון, שימור אתר 

פרטי פתוח בתחום המגרש תוך קביעה בתכנית של זכות לשימור, פיתוח שטח 
 לעניין זה; הפניםהנאה לציבור לשימוש בו, וכל יעד ציבורי אחר שאישר שר 

הוספת השימושים במסגרת הגדלת השטח המותר לבנייה או הגדלת  )ב(
מסך השטח הכולל המותר  15%השטח הכולל המותר לבנייה לא יעלו על 

קף ההגדלה או השימושים הנוספים כאמור, יהיה לבנייה במגרש ובלבד שהי
 ביחס סביר להיקף היעדים הציבוריים;

לא יהיה ניתן לממש בנייה או תוספת שימושים כאמור, אלא בכפוף  )ג(
 למימוש היעדים הציבוריים;

היה המגרש בתחום מועצה אזורית יחולו לגביו הוראות פסקה זו רק אם  )ד(
 ;מ"ר 3,000שטחו אינו עולה על 

אושרה בתכנית קודמת הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה או הוספת  )ה(
שימושים לפי פסקה זו, יופחת משטח ההגדלה או משטח השימושים הנוספים 
המותרים לפי פסקה זו שטח ההגדלה שהוסיפה התכנית הקודמת או השטח 

 ;שאושר לשימושים נוספים לפי התכנית הקודמת

ם, לרבות מעון יום לגיל הרך, במגרש המיועד למגורים הוספת שימוש לגן ילדי (13)
 לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה או למסחר, למעט במתחם שמותרים  (14)
 תעשייה(, –בו שימושי קרקע לתעשייה, תעשייה עתירת ידע או מלאכה )בפסקה זו 

 כמפורט להלן:

לכל אחד  –ה המחוזית, בתחום רשות עירונית בתכנית שאישרה הוועד )א(
( שלהלן, ובלבד שהשטח 3( עד )1מהשימושים המפורטים בפסקאות משנה )

מהשטח  30%הכולל המותר לבנייה לאותם שימושים, במצטבר, לא יעלה על 
שאישרה הכולל המותר לבנייה לתעסוקה או למסחר במגרש לפי התכנית 

כנית שאישרה הוועדה המחוזית מותרים הוועדה המחוזית; ואולם אם לפי הת
במגרש שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה, ניתן להוסיף שימוש 
כאמור בפסקת משנה זו, לאחר שנשקלו, בין השאר, המפגעים והסיכונים 
הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים עקב שימושי קרקע לתעשייה והשפעת 

מתחם וסביבתו לשימושי התעשייה הוספת השימוש על אפשרויות הניצול של ה
 המותרים במתחם:

 ;2012-בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב (1)

דיור בהישג יד כהגדרתו בתוספת השישית שנקבע בתכנית כי יחולו  (2)
 ג;63עליו הוראות התוספת השישית והתקיימו לגביו הוראות סעיף 

וכר להשכלה גבוהה מעונות לתלמידים הלומדים במוסד מ (3)
, שנקבע 1958-כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

בתכנית כי הן יושכרו רק לתלמידים כאמור שנבחרו על ידי מוסד 
 הלימודים שבו הם לומדים לפי אמות מידה שפורסמו ברבים;

לגן ילדים, לרבות מעון יום לגיל הרך, ואולם אם לפי התכנית  –בכל תכנית  )ב(
ר מותרים במגרש שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה, ניתן כאמו

 להוסיף שימוש כאמור לאחר שנשקלו, בין השאר, השיקולים המפורטים בפסקת
 משנה )א(.

(, תכנית בסמכות ועדה מקומית לעניין ועדה 1)א-בלי לגרוע מסעיפים קטנים )א( ו (2)א 
מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שהיא אחת מקומית עצמאית מיוחדת יכול שתהיה גם תכנית 

 מאלה:

כהגדרתם בחוק הרשות הממשלתית תכנית לפינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי,  (1)
)א( לחוק האמור נתנה 15להתחדשות עירונית או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 

)ב( לחוק 15לגביו החלטה מקדמית ולפיה בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף 

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 124)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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ור בכוונתה להמליץ לשר הבינוי והשיכון להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי האמ
 ;החלטה מקדמית( –במסלול מיסוי )בסעיף זה 

 –תכנית במתחם להתחדשות עירונית; בפסקה זו, "מתחם להתחדשות עירונית"  (2)
 אזור בשטח המיועד לבינוי לפי תכנית, שקבעה הוועדה המחוזית לעניין זה.

 .וטל()ב (ב) 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, אישרה הוועדה המחוזית תכנית מיתאר מקומית  )ג( 
תכנית כוללנית(, יראו כתכנית בסמכות ועדה מקומית,  –ומתקיים בה המפורט להלן )בחוק זה 

לעניין ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, תכנית מיתאר מקומית או תכנית 
החלה בשטח שעליו חלה התכנית הכוללנית, שמתקיים בה האמור בסעיף קטן )ד(, ולא  מפורטת

(, 2()1( למעט סעיף קטן )א2)א-( ו1יחולו לעניין אותה ועדה מקומית הוראות סעיפים קטנים )א
(, ביום 2006ביוני  15ובלבד שאם התכנית הכוללנית אושרה לפני יום י"ט בסיוון התשס"ו )

המקומית על הפקדת התכנית האמורה טרם חלפו עשרים שנים מיום אישורה  ההחלטה של הוועדה
 :של התכנית הכוללנית

 ;)נמחקה( (1)

 חלה על אחד מאלה: התכנית שאישרה הוועדה המחוזית (2)

 כל שטח מרחב התכנון המקומי; )א(

 כל שטח היישוב שהתכנית חלה בתחומו; )ב(

בפסקת משנה  יישוב כאמורחלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח ה )ג(
 כפי שתחליט הועדה המחוזית; –)א( או )ב(; לענין זה, "חלק משמעותי" 

לחוק  15או  14לפי סעיף כל שטחו של מתחם פינוי ובינוי שהוכרז בצו  )ד(
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 

 ;ת)א( לחוק האמור נתנה לגביו החלטה מקדמי15

 ;)נמחקה( (3)

כוללת, לפחות, את כל הענינים כמפורט  התכנית שאישרה הוועדה המחוזית (4)
 להלן:

 ייעודי הקרקע בתחומה ושימושי הקרקע המותרים בכל אחד מהייעודים; )א(

ציבור, או קביעת  קביעת שטחי קרקע המיועדים לשטחים פתוחים ולצורכי )ב(
כים אלה, ביחס לייעודי הקרקע השונים הנחיות בדבר שטחים שיש לייעד לצר

 ;)ב(188בסעיף  םכהגדרת –לעניין פסקה זו, "צורכי ציבור"  ;שנקבעו בה

הייעודים, גם בלא  קביעת השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכלל )ג(
 קביעת זכויות בניה בכל מגרש או במגרש כלשהו;

 לביוב ולתשתיות, חניה,הנחיות בדבר שטחי קרקע שיש ליעד לתחבורה, ל )ד(
ת ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה, לרבות התוויית הדרכים העיקריו

 בתחומה;

 ;הנחיות לענין גובה הבנינים )ה(

בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית לא נקבעו הוראות בעניינים המפורטים  (5)
מית שייקבע אלא אם כן ביקשה הוועדה המקו )ז( לגבי מגרשים מסוימים145בסעיף 

בתכנית הוראות בעניינים כאמור לגבי מגרשים המיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם 
 .)ב( או למיתקני תשתית מקומיים188בסעיף 

תכנית בסמכות ועדה מקומית החלה בשטח שחלה עליו תכנית כוללנית לא תסתור את  ד() 
ת כאמור, על אף האמור התכנית הכוללנית, ואולם ועדה מקומית תהיה מוסמכת לכלול בתכני

(, וכן בסעיף קטן )א( למעט פסקאות 2()1בתכנית הכוללנית, עניינים המפורטים בסעיף קטן )א
 ( שבו.17)-( ו16(, )8(, )6א(, )4)

לא הוגשה לוועדה המחוזית תכנית כוללנית החלה על מרבית שטח מרחב  (1) ה() 
א )בסעיף 31כה לפי סעיף התכנון של ועדה מקומית עד תום חמש שנים מיום שהוסמ

(, לעניין 2)א-( ו1המועד הקובע(, לא יחולו הוראות סעיפים קטנים )א –קטן זה 

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 113)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 101קון מס' )תי
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 הוועדה האמורה מהמועד הקובע עד להגשת תכנית כוללנית כאמור;

(, לפני המועד הקובע, תכנית 1הפקידה הוועדה המקומית כאמור בפסקה ) (2)
מכות ועדה מקומית עצמאית מיוחדת בסמכות ועדה מקומית עצמאית או תכנית בס

אותה  (, תמשיך לחול הסמכות האמורה לעניין2( או )א1לפי הוראות סעיפים קטנים )א
 תכנית;

רשאי לדחות את המועד הקובע לתקופות שלא יעלו יחד על שנתיים  הפניםשר  (3)
 אם מצא כי הדחייה נדרשת לשם השלמת הפעולות להגשת התכנית הכוללנית; החליט

משרד כאמור, תפורסם הודעה על כך ברשומות ובאתר האינטרנט של  הפניםשר 
 ;הפנים

 לעניין סעיף קטן זה, הוגשה תכנית כוללנית ונדחתה על ידי הוועדה המחוזית, (4)
 יראו אותה ממועד הדחייה כאילו לא הוגשה;

(, לא הוגשה לוועדה המחוזית תכנית כוללנית החלה על 1על אף הוראות פסקה ) (5)
חל עליו עד המועד הקובע, אך הוגשה  19מרבית שטחו של מרחב תכנון שסעיף 

 תכנית כאמור עד המועד הקובע החלה על רוב שטחה של רשות מרחבית באותו מרחב
תכנון שהתכנית חלה בתחומה, לא יפקעו הסמכויות של הוועדה המקומית לפי 

 בית;(, לגבי תחומה של אותה רשות מרח2א)-( ו1סעיפים קטנים )א

פקעו הסמכויות של ועדה מקומית לפי סעיף קטן זה, כולן או חלקן, תפורסם  (6)
 .משרד הפניםהודעה על כך באתר האינטרנט של 

על אף הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ה(, תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת  ו() 
 כות ועדה מקומית:שמתקיים לגביה אחד מאלה במועד שהוגשה, לא יראו אותה כתכנית בסמ

, או שבתחומה נכלל מיתקן 159היא תכנית למיתקן ביטחוני כהגדרתו בסעיף  (1)
ל כביטחוני כאמור, אלא אם כן התכנית חלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי, על 
לות תחומה של רשות מקומית או כל שטחו של יישוב, ונקבע בה כי הוראותיה אינן ח

 על המיתקן הביטחוני;

לתקנות ההגנה  125בתחום התכנית נכלל שטח שנסגר בצו שהוצא לפי תקנה  (2)
דבר על ; שר הביטחון או נציגו יודיע למוסדות התכנון הנוגעים ב1945)שעת חירום(, 

הוצאת צו כאמור בצירוף תשריט השטח שעליו הוא חל, אלא אם כן טעמים של 
 תן ההודעה כאמור;מ-ביטחון המדינה מצדיקים אי

ום התכנית נכלל שטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו בתח (3)
ור א(, אלא אם כן התכנית תואמת את המגבלות שהוטלו כאמ3)160מגבלות לפי סעיף 

או שהוועדה למיתקנים ביטחוניים נתנה את הסכמתה להוראות התכנית החורגות 
 מהמגבלות האמורות;

ן הודיע, בתעודה בחתימת ידו, לוועדה בתחום התכנית נכלל שטח ששר הביטחו (4)
למיתקנים ביטחוניים, לאחר התייעצות עמה, כי הוא שטח שיש לגביו אינטרס 
ביטחוני והתכנית אינה תואמת את ההוראות שקבע לעניין שטח זה, אלא אם כן 

ו הוועדה למיתקנים ביטחוניים נתנה את הסכמתה להוראות התכנית; שר הביטחון א
מים סדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות כאמור, אלא אם כן טענציגו יודיע למו

 תן הודעה כאמור.מ-של ביטחון המדינה מצדיקים אי

על אף האמור בסעיף זה, תכנית שהיא אחת מהתכניות המפורטות להלן, רשאים  ז() 
משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק, חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים 

( להגישה לוועדה המחוזית ולא יראו אותה, אם 2א)ב61או מגיש תכנית כאמור בסעיף  ותשתיות
 הוגשה כאמור, כתכנית בסמכות ועדה מקומית:

)ב(, לדרך או לתשתית 188תכנית המייעדת שטח לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף  (1)
 (, לרבות תכנית דרך;2א)ב61כהגדרתה בסעיף 

ולשימושים נלווים למגורים, ובלבד שמתוכננות  תכנית המייעדת שטח למגורים (2)
 יחידות דיור חדשות לפחות; 400בו 

 ;1א11תכנית לשיכון ציבורי כהגדרתה בסעיף  (3)

כהגדרתם בחוק הרשות הממשלתית תכנית לפינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי,  (4)

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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)א( לחוק הרשות 15להתחדשות עירונית או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 
 ;הממשלתית להתחדשות עירונית נתנה לגביו החלטה מקדמית

 תכנית המייעדת קרקע לאתר לשימור; (5)

אישר לגביה כי היא בעלת חשיבות לאומית או מחוזית  הפניםתכנית ששר  (6)
 קבע הפנים, או שהיא מסוג התכניות ששר 77שפורסמה הודעה על הכנתה לפי סעיף 

 כי הן בעלות חשיבות כאמור.

 לא תדון ולא תאשר ועדה מקומית תכנית שבסמכותה אם היא אחת מאלה: ח() 

היא חלה בתחומה של תכנית כאמור בסעיף קטן )ז(, שאינה תכנית נושאית  (1)
 , או הפקידה אותה,77ואשר הוועדה המחוזית פרסמה הודעה על הכנתה לפי סעיף 

אים ת אחרת או בתנוההליכים לגביה טרם הסתיימו, אלא אם כן קבעה הוועדה המחוזי
תכנית מיתאר מקומית או תכנית  –שקבעה; לעניין פסקה זו, "תכנית נושאית" 

מפורטת החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי, או על כל שטח הרשות המקומית 
 או היישוב או על חלק משמעותי מהם, והמאפשרת להוסיף, בלי צורך באישורה של

 ה או להוסיף שימוש על השימושים המותריםתכנית נוספת, שטח כולל מותר לבניי
 בתכנית, והכול בלי שהיא קובעת את מיקומם בתשריט התכנית;

(, 1היא משנה תכנית שאישרה הוועדה המחוזית כאמור בסעיף קטן )ז() (2)
א ת קרקע לצורכי ציבור, לדרך או לתשתית כמשמעותם באותו סעיף קטן, אלדהמייע

 אם כן מתקיימים כל אלה:

ין בה שינוי של ייעוד הקרקע מצורכי הציבור, מהדרך או מהתשתית א )א(
 לייעוד אחר או צמצום השטח שיועד כאמור;

אין בה הקטנה של השטח הכולל המותר לבנייה או צמצום מגבלות  )ב(
 הנובעות מקיומה של הדרך או של התשתית כאמור;

משום היא אינה קובעת תנאים נוספים להיתר או לשימוש שיש בהם  )ג(
 הכבדה של ממש על הבנייה על פי התכנית האמורה;

(, אלא אם 2היא משנה תכנית שאישרה הוועדה המחוזית כאמור בסעיף קטן )ז() (3)
ים כן אין בה הקטנה של מספר יחידות הדיור שנקבעו בתכנית כאמור או קביעת תנא

י נוספים להיתר או לשימוש שיש בהם משום הכבדה של ממש על הבנייה על פ
 התכנית האמורה;

( שאישרה הוועדה המחוזית 6( או )3היא משנה תכנית כאמור בסעיף קטן )ז() (4)
 ושנקבע בה כי אין לשנותה בתכנית בסמכות ועדה מקומית.

 .147וסעיף  131עד  129הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיפים  ט() 
 

ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת שבמרחב התכנון שבתחומה . 1א62
תעקוב אחר יישום התכניות שאושרו על ידיה לפי  ,א)ג(62אושרה תכנית כוללנית כאמור בסעיף 

ותדווח לועדה המחוזית, לפי דרישתה ולפחות אחת לשנה, על תוצאות המעקב כאמור,  א,62סעיף 
 ובין השאר על אלה:

א)ג(, באמצעות תכניות 62כמשמעותה בסעיף  ,התכנית הכוללניתאופן מימושה של  (1)
 הסעיף האמור; שבסמכותה של הועדה המקומית לפי

 (.1האמורה בפסקה ) התכנית הכוללניתמימוש התחזיות ששימשו להכנת  (2)
 

ועדה מחוזית רשאית לקבוע בתכנית שבסמכותה שטח כולל המותר לבנייה, שיחולו  . )א(2א62
 :שטח מוגדל(, ובלבד שהתקיימו כל אלה –עליו הוראות התוספת השישית )בסעיף זה 

השטח המוגדל הוא מעבר לשטח הכולל המותר לבנייה למגורים שהוועדה  (1)
המחוזית היתה מאשרת בתכנית אילו לא חלו על שטח כאמור הוראות התוספת 
השישית; הוועדה המחוזית תנמק בהחלטה על הפקדת תכנית ובהחלטה על אישורה 

רת אילו לא את קביעתה בדבר השטח הכולל המותר לבנייה למגורים שהיתה מאש
 היה נקבע שטח מוגדל באותה תכנית;

התכנית תקבע את שיעור השטח המוגדל מתוך השטח הכולל המותר לבנייה  (2)

 –תכנית כוללנית 
מעקב אחר יישום 

 ודיווח
( 76)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

תכנית בסמכות ועדה 
מחוזית שהוראות 
התוספת השישית 

 חלות עליה
( 120)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח
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 למגורים בתחום התכנית;

 ג.63הוראות סעיף  (3)

הוועדה המחוזית לא תחליט על הפקדת תכנית לפי סעיף זה אלא לאחר שהיועץ  )ב( 
ת תכני סעיף קטן )ד( הגיש לה חוות דעת לעניין הוראות המקצועי לוועדה שהוסמך לפי הוראות

מות , ישילפי סעיף זה, לרבות שיעור יחידות הדיור שנקבע בתכנית שהן יחידות לדיור בהישג יד
הישג יור בהתכנית ואמצעים שיבטיחו את יעילותה, ובכלל זה לעניין מיקום יחידות הדיור שהן לד

לא ת אף בהוועדה המחוזית רשאית להחליט על הפקדת התכנייד באגפים או בניינים שונים; ואולם 
דיון החוות הדעת אם היועץ המקצועי לוועדה לא הגיש את חוות הדעת שבעה ימים לפחות לפני 

 בהפקדת התכנית.

עם הגשת תכנית הכוללת הוראות לפי סעיף זה, תבקש הוועדה המחוזית מהיועץ  )ג( 
מור, קטן )ב(; הוגשה תכנית שלא כוללת הוראות כא המקצועי לוועדה חוות דעת כאמור בסעיף

ר, רשאים מתכנן המחוז או הוועדה המחוזית לבקש מהיועץ המקצועי לוועדה חוות דעת כאמו
 ימים לפחות לפני הדיון בהפקדת התכנית. 30ובלבד שהפנייה ליועץ תיעשה 

ועסקת יסמיך מקרב עובדי משרדו או מקרב עובדי חברה ממשלתית ה הפניםשר  )ד( 
 בתחום הדיור להשכרה יועץ מקצועי לוועדה לעניין תכניות לפי סעיף זה.

הוועדה המחוזית לא תחליט על הפקדת תכנית לפי סעיף זה אלא לאחר שנתנה  )ה( 
דה הזדמנות לרשות המקומית שהתכנית בתחומה להביא לפני הוועדה את עמדתה ושקלה את העמ

 האמורה.
 

נבדקה בדיקה תכנונית מוקדמת זית תדון בתכנית שבסמכותה לאחר שוחמעדה הוה (א) .ב62
בידי מתכנן המחוז או מי שהוא הסמיך לכך; מתכנן המחוז יסיים את בדיקת התכנית וימסור בכתב 

 )ב( או )ג(.62י סעיף פל חוזיתמה את הערותיו בתוך שלושים ימים מיום שהתכנית הועברה לועדה

אות החוק והתקנות ה ערוכה בהתאם להורניה אשוגהמחוז כי התכנית שה ןנא מתכצמ (ב) 
ל מנת עוף הערותיו, נית, בציריש התכגמלזירה חי, 85 או לדרישות מוסד התכנון כאמור בסעיף

יקה עדה המקומית; הוחזרה תכנית יערוך מתכנן המחוז בדהושיתקנה, ויודיע על כך למהנדס 
 וקנת.תמת היכנהת עד הגשתוימים ממם שלושי תוךנוספת  תמדתכנונית מוק

ועדה ה יר חברתי , ועם7נציגי השרים כאמור בסעיף  םע ץעווז רשאי להיוחמכנן התמ (ג) 
המחוזית; התכנית תהיה פתוחה לעיון כל חברי הועדה; חברי הועדה יהיו רשאים להגיש 

 הועדה.רי דעה לחבוהבהערותיהם לגבי התכנית תוך הזמן שקבע מתכנן המחוז, 

ון; קיבל חוות כנל אצממקצועי כפי שירשאי לקבל חוות דעת מכל גורם  זוחמן הנכתמ (ד) 
א המחוזית כי עקב הכנת חוות דעת לש הועדה ע יושב ראנכוצתו; שלמהדעת כאמור יצרפה ל

ך יראלה את בדיקתו בתוך שלושים הימים, כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הואז יסיים מתכנן המחו
 הז ןטק מועד לפי סעיףמים נוספים; הארכת י שיםושלב זנן המחוכערות מתה להגשת עדאת המו

 .(1)ב()85ף בסעינים צוייאינה באה להוסיף על המועדים המ

ה תכנונית מוקדמת של יקף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בדיעסראות וה (ה) 
 מקומית.ה הועדה נדסא, על ידי מה62תכנית שבסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 

 

יעוד החקלאי של ית, תוך שמירה על הימוקתאר מימ רשאי לקבוע בתכנית תיש תכניגמ .63
 קרקעות המתאימות לכך, הוראה בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מפורטת וכן בענינים אלה:

 –כלל זה קביעת ח, ובכל שט ים בתוךנם ותנאי שימוש בקרקע ובבנישטחיימת חת (1)

תמש שהלשאין  ואית נולטרה פמל או בנינים שאין להשתמש בהם עקחי קרטש (א)
 ונית;בהם אלא למטרה פל

 בלות ולהרחקת אשפה, זבל ופסולת ולניצולם;זמלומות קמ )ב(

ים לאספקת מים, חשמל, שירות בזק ושירותים אחרים כיוצא נקתת ומישר (ג)
 באלה;

 תקרקעוו -הרבים ובין ברשות היחיד  תושין ברב -ם פתוחים יחטקע לשרק (ד)
 מיועדות להשתמר כטבען;ה

, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, ת תעופה, נמליםושד ליבקע בשרק )ה(

קה תכנונית ידב
 דמתקומ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 תיכנתאות ברוה
 ר מקומיתאתמי

 ( 43 )תיקון מס'
 1995-"הנשת

 ( 19)תיקון מס' 
 1982-"בתשמ
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 בתי מטבחיים או שירותים ציבוריים אחרים;

 תי קברות קיימים;שימוש בבת הפסקת הובררות, לבי קתקע לברק )ו(

בה לחצוב אבנים או לכרות עפר או חול או לייצר חצץ, התנאים  רתוקע שמרק )ז(
 ת אלה;ועולצע פלבאסור  בהן קרקע שכו, שבהם יבוצעו פעולות אלה

 בבנינים; וא תועקבלות או תנאים לפרסומת בקרגה, סוריםיא )ח(

 ין וביטולן של דרכים קיימות;בתן, שינוייתן, הרחטה ת, וכןושדל דרכים חש ןווייתתה (2)

 דרכים, שמעבר להם לא יבלוט בנין;, בקוויםו םרווחיימ (3)

ב ימסב רווחיבדבר המ, ניןיו בעללהקים תר השטח שמו לדגבלות בדבר גוה ואים אנת (4)
 ;םייטיבו של בנין בכל אזור או מקום מסולו או תיחוטב לכל בנין ובדבר גבהו,

 יה המותרת;נבהיפות פצ (5)

 רכים לביצוע תכנית שיכון;ד ואים אנת (6)

 ;153עד  147הקלות מהוראות התכנית בכפוף להוראות סעיפים  ןתמאים לנת (7)

או בעלי זכות בהם, להעניק לציבור, או לבעלי קרקע או בנין  קרקע או בנין, ילוב בעיח (8)
מקומית, או לרשות הפועלת על פי דין, זכות מעבר ו לרשות כות בהם, אז ילבעל וא גובלים,

ם מי תאו תעלו םיכות להעביר בקרקע או בבנין מי ניקוז או ביוב, צינורות להספקת מהזאו 
גני וע עקרקדלק, גז, ותקשורת ולהתקין ב, נפטל, משת חקספלה מיתקניםום, רשת ניעליו

 אמור;ות כת זכהענקקרקע זמניים, וקביעת התנאים ל

מית ושיירשמו קוהשטחים הציבוריים שיש להקנותם למדינה או לרשות מ וארכים דה (9) 
 ;26על שמם, כאמור בסעיף 

 ת.שבתכנית ראות שונווה ם יבוצעוהבשלבים שה (10)
 

תאר או בתכנית מפורטת קרקע למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור ית מינכתעדה בוי (א) .א63
כאילו הוא כולל גם היתר למגורי חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור במעון, או 

בריאות אישר להם לגור במסגרת מגורים עצמאית או מוגנת, ובלבד ה דשמשר שפנלמגורי נכי 
נו איש מגורים ןינה חוסים; הגבלה זו לא תחול לגבי בגורים מאוכלס לא יגורו יותר מששמ שבבנין

בתכנית מיתאר או  לולכל לגרוע מסמכותה של ועדה מקומית ידה כזף עיסהוראות בס; אין כלמאו
מוסדות, מעונות או טיפול בנזקקים, בכל  ור למטרתתכניות כאמדה בשיוערקע בתכנית מפורטת, ק

 א.מספר שהו

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לשנות את שאי, באישור ר הפנים רש (1א) 
לחלק ב': תחום הדיור,  1התוספת החמישית בהתאם לרשימת סוגי הדיור הכלולים בסעיף 

 יקום נכי נפש בקהילה.ש קת לחופסושבת

 – העיף זסב (ב) 

 ;1965-חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"הב והגדרתכ –ון" עמ" 

 בהגדרת מעון; םתמשמעוכ –סים" וח" 

 נכי נפש בקהילה; םוקוק שיח –" 2000-, תש"סהלקהיבש נכי נפ םוק שיקוח" 

כמפורט בתוספת  רויוגי דס –ים עצמאית או מוגנת של סוגי דיור" רוגגרת מסמ" 
 החמישית;

 חוק שיקום נכי נפש בקהילה.ב והגדרתכ –" ה נפשכנ" 
 

דירות ששטח הבנייה הכולל שלהן הוא כפי שנקבע  –בסעיף זה, "דירות קטנות"  (א) ב.63
 ., באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסתהפנים)ב( או כפי שקבע שר 147לעניין סעיף 

 

 

 20%חות יועדה קרקע בתכנית למגורים, ומתקיימים בה כל אלה, תקבע התכנית כי לפ )ב( 
 מיחידות הדיור הכלולות בה יהיו דירות קטנות:

או שהיא תכנית להתחדשות  יחידות דיור חדשות לפחות 100התכנית כוללת  (1)

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 םחוסיות למעונ
 (42)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 61)תיקון מס' 

 2002-ב"סשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 61)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

( 61' סמ)תיקון 
 2002-שס"בת
( 61ס' מתיקון )

 2002-"בסשת

( 61)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

הכללת דירות קטנות 
 בתכנית למגורים

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 ;עירונית

 צפיפות הבנייה בתכנית היא שבע יחידות דיור לדונם לפחות. (2)

תכנית אף על אף האמור בסעיף קטן )ב(, מוסד תכנון רשאי, בהחלטה מנומקת, לאשר  )ג( 
 , אם נוכח שמתקיים אחד מאלה:20%-אם מספר יחידות הדיור הקטנות הכלולות בה קטן מ

מאפייני הבינוי בתחום התכנית או מאפייניה המיוחדים האחרים, מצדיקים שלא  (1)
 לכלול בה מספר דירות קטנות כאמור;

נוכח מאפייני היישוב שבתחומו נכלל שטח התכנית, לרבות מאפייני  (2)
 ייעדוכלוסייה או קיומו של מלאי מספיק של דירות קטנות, אין צורך או הצדקה להא

 קרקע לדירות קטנות.

הוראות שנקבעו בתכנית לפי סעיף קטן )ב( לא ישונו, בין בתכנית ובין בדרך של  )ד( 
הקלה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מיום תחילתה של התכנית שבה נקבעו או אם התקיימו 

 ף קטן )ג( במהלך התקופה האמורה.התנאים שבסעי
 

, כי יחידות 2א62או ( 2()א()14או )( 2()1א)א62(, 14א)א()62נקבע בתכנית לפי סעיף  (א) .ג63
 דיור בתחומה יהיו לדיור בהישג יד וכי יחולו עליהן הוראות התוספת השישית יחולו הוראות אלה:

מסך יחידות הדיור האמורות יהיו יחידות  25%כי לכל הפחות  התכנית תקבע (1)
דיור להשכרה במחיר מופחת וכי השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות הדיור 

ולל המותר לבנייה של יחידות מהשטח הכ 20%-להשכרה במחיר מופחת לא יפחת מ
 הדיור לדיור בהישג יד;

ת הדיור שהוספו בה, שהוחלו התכנית תקבע כי הוראות התכנית לגבי יחידו (2)
ם עליהן הוראות התוספת השישית ושבנייתן לא מומשה, יפקעו בתום חמש שנים מיו

 אישור התכנית; מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית רשאי להאריך את התקופה
 –האמורה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים; לעניין זה, "מימוש" 

 הגשת בקשה להיתר;

ומשה הבנייה של חלק מיחידות הדיור לדיור בהישג יד, יהיו שיעור יחידות מ (3)
הדיור להשכרה במחיר מופחת מתוך סך יחידות הדיור לדיור בהישג יד שבנייתן 

ת מומשה ושיעור השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות דיור להשכרה במחיר מופח
ג יד שבנייתן מומשה, מתוך השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות לדיור בהיש

 בהתאם לשיעורים שנקבעו בתכנית לפי הוראות סעיף זה;

לא ייכללו בתכנית הוראות המתנות את מימושם של כל עבודה או שימוש  (4)
ו אהמותרים לפיה, במימוש יחידות הדיור לדיור בהישג יד שהוספו בתכנית, כולן 

יור דשות בשל אותן יחידות חלקן; ואולם ניתן לקבוע בה כי מימוש הוראות שהן נדר
 יהיה תנאי למימושן.

(, 1קבע מוסד התכנון בתכנית שיעורים גבוהים מהשיעורים האמורים בסעיף קטן )א() )ב( 
 ינמק את החלטתו.

(, מוסד התכנון רשאי, בהחלטה מנומקת, לאשר 1על אף האמור בסעיף קטן )א() )ג( 
רה במחיר מופחת בשיעורים נמוכים תכנית הכוללת יחידות דיור לדיור בהישג יד להשכ

ב ך מקרהסמי הפניםמהשיעורים האמורים באותו סעיף קטן, אם נוכח, לפי חוות דעתו של מי ששר 
חד אעובדי משרדו או מקרב עובדי חברה ממשלתית העוסקת בתחום הדיור להשכרה, כי מתקיים 

 מאלה:

ג יד ברשות המקומית נוכח מאפייני היישוב או היצע יחידות הדיור לדיור בהיש (1)
 שבתחומה נכלל שטח התכנית אין הצדקה לקביעת שיעורים כאמור;

אפשר יהיה ליישם -( תביא לכך שאי1קביעת השיעורים כאמור בסעיף קטן )א() (2)
 את התכנית.

ימים מיום שהתבקשה  14חוות דעת כאמור בסעיף קטן )ג( תוגש למוסד התכנון בתוך  )ד( 
נית א הוגשה חוות הדעת במועד האמור, רשאי מוסד התכנון לאשר תכעל ידי מוסד התכנון; ל

 כאמור בסעיף קטן )ג( אף בלא חוות הדעת.

 כהגדרתם בתוספת השישית. –בסעיף זה, "דיור בהישג יד" ו"השכרה במחיר מופחת"  )ה( 
 

 דיור בהישג יד
( 120)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח
( 124)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח
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ם מרחב תכנון מקומי, תורה וחתנית בכת חוזית כי יש צורך להכיןמ הה ועדאצמ )א( .64
לועדה המקומית להכין תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי הענין, ולהגישה תוך המועד 

ל בתכנית וכן שתקבע; הועדה המחוזית רשאית להורות לועדה המקומית אלו נושאים יש לכלו
יף זית לפי סעהמחועדה ת הולהורות לה לבצע תכנית שאושרה; הוראה זו באה להוסיף על סמכו

28. 

ועדה מקומית תכין תכנית כוללת להתחדשות עירונית בתחום מרחב התכנון שלה  ב() 
ותגישה לוועדה המחוזית, ביוזמתה או אם מצאה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כי יש 

להכין תכנית כאמור בתחום אותו מרחב תכנון; מצאה הרשות הממשלתית להתחדשות  צורך
עירונית כאמור, תודיע על כך לוועדה המקומית; הוועדה המקומית תכין תכנית כאמור, ותגישה 

חודשים מיום ההודעה כאמור; לעניין זה, "תכנית כוללת להתחדשות  18לוועדה המחוזית בתוך 
אר מקומית החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי או על כל שטח תכנית מית –עירונית" 

היישוב שהתכנית חלה בתחומו, שמטרתה לקבוע הוראות לעניין מתחמים לפינוי ובינוי והוראות 
לעניין חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי הוראות תכנית החיזוק, ומתקיימות בה הוראות סעיף 

א לפרט בה את השטח הכולל המותר לבנייה בכל ייעוד והנחיות (, ואולם ניתן של5)-( ו4א)ג()62
לגבי גובה הבניינים, ובלבד שהוראות לעניין חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי הוראות תכנית 

 .החיזוק יהיו הוראות של תכנית מפורטת המקיימות את התנאים שנקבעו בתכנית החיזוק לעניין זה
 

 טל(.וב) .65
 

 ת מפורטתינ: תכן ד'מיס

 טל(.וב) .66
 

 טל(.וב) .67
 

 טל(.וב) .68
 

ת מתאימות בתכנית מיתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל הוראו ןיעוד א לכ .69
לקבוע בה הוראות ר כן מותו ,63י סעיף פל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומית

 בענינים אלה:

 בניה, צורתם ואורך חזיתם;-ות למגרשים או לאתריעקרוקת קלח (1)

 ימים כל אלה:ממדי, ובלבד שמתקי-הוראות בדבר מגרש תלת א(1)

ז לחוק 14ממדית לפי הוראות סעיף -אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת )א(
 ;1969-המקרקעין, התשכ"ט

ממדי ייקבעו בתכנית בהתאם להוראות שיקבע השר -גבולות המגרש התלת )ב(
 בתקנות;

ממדי כוללת שימושים שאינם שימושים -אם התכנית בתחום המגרש התלת )ג(
התכנית לא תהיה בסמכות ועדה מקומית; שר המשפטים, בהסכמת  לצורכי ציבור,

 השר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי תכנית
דה הכוללת שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור תהיה בסמכות ועדה מקומית, וע

 –כי ציבור" מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת; לעניין זה, "צור
 )ב(;188כהגדרתם בסעיף 

ספר, מרכזת טלפונים, מיתקן -ות לדרכים, שטחים פתוחים, גנים, בתיעקרעוד קיי (2)
לחלוקת דברי דואר, מקומות לצרכי דת, סעד, בריאות, תרבות, מיקהל, נופש, ספורט 

 רים;חא ושטחי חניה, מקלטים ומחסנים ציבוריים או לצרכי ציבור

 ;ונעיםממ ם שלידם מתרכזים כלי רכבה באתריניחומות קמ (3)

ים הנועדים לצרכים מיוחדים ותחימת שטחים שבהם יחולו הגבלות נינקום בימ (4)
 ;תודמיוח

שיש להם חשיבות לאומית, דתית, רים ת, מבנים ודברים אחמוקומ לעה ירמש (5)
 כיאולוגית, מדעית או אסתיטית;רא, תירוהיסט

עים המהווים סכנה לנפש או שאינם ראויים לדיור ים רעוינקומם של בנישויסתם רה (6)

ת ניכתן יב להכויח
יות נכת עצבול
 רושואש

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ת תכניאות רוה
 רטת ופמ

 ( 19)תיקון מס' 
 1982-"במשת

 ( 29)תיקון מס' 
  1990-ן"שת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 127ון מס' )תיק
  2018-תשע"ט
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 מטעמי בריאות;

ם ל שטחיושפיפות יתר צב בנינים בשטחים מאוכלסים ביתר או בנויים לשקומם יש (7)
ת יתירה של ופיפצ י, לדעת הועדה המקומית, להביא לידלהלוע בהם תיה נוספנשכל ב

 י בניה בשטחים אלה;להיתר יםאים מיוחדנת קביעתו, םהאוכלוסיה או של הבניני

נפגעו אגב ביצועה של  ויכויותזש בעל זכות בקרקעל לבעל קרקע או עקרצאת קקה (8)
 התכנית;

 י;וניצם החארתם ומרו, צהםפחם, גב, נבנינים לשמם וקימ (9)

 כיוצא בהם בדרכים ובשטחים פתוחים; םירזבאווהתקנת ספסלים  םיציעת עטנ (10)

 םילהקים על מגרש, מספר הדירות בכל בנין ומספר החדר ים שמותרנינפר הבסמ (11)
 בדירה; וא בבנין

 נית לרבות הוצאות עריכתה וביצועה.כתהצאות וה (12)
 

תכנית מפורטת קרקעות שאינן תואמות את תנאי התכנית בדבר השטח או  םוו בתחיה (א) .70
 –נית מפורטת הוראות קבוע בתכל תרמוהצורה של מגרשים, 

גובלת עם הקרקע ה עו, קרקתשיהקנות לבעל קרקע כאמור, לפי דרל תאפשרומה (1)
ע מה(, בתנאי שהדבר דרוש כדי שהקרקע שלו יחד עם הקרקילשרקע מק -שלו )להלן 

י נאוכן בתם ם של מגרשיתרוהמשלימה תתאם את תנאי התכנית בדבר שטחם וצ
 אלה;תאם תנאים לת תהגוב ת הקרקערשית

 סבפנק הינת דרכי ההקניה של הקרקע המשלימה ואת רישום ההקא תסדירומה (2)
 ת.וראות סימן ז', בשינויים המחוייבים, ובהתאם לתקנובהתאם להמקרקעין, ה

המשלימה ישלם לבעלה הקודם את שוויה של הקרקע המשלימה וכן  עקרבל הקקמ (ב) 
 הפרדה.המ תוצאהכ תיפצה אותו על כל נזק שנגרם ליתרת הקרקע הגובל

 למעט שוכר. -על" ב, "העיף זסב (ג) 

 ת מיוחדתינכן ה': תמיס

ק ממנו, חלו לכל א מיוחד כולוה ןרשאית להכין בכל עת, למרחב התכנו תדחה מיודעו .71
תכנית מיתאר או תכנית מפורטת, הכל כפי שתמצא לנכון; אולם כל תכנית שהיתה בת תוקף 

ערב תחילתו של הצו המכריז על מרחב התכנון המיוחד, תעמוד מיוחד ה ןהתכנו בחבתחומי מר
 אלא אם תשונה או תבוטל על ידי הועדה המיוחדת כפי שנקבע בחוק זה.ה בתקפ

הבינוי  רשמלצת הב ,הפניםשהוכנה על ידי ועדה מיוחדת טעונה אישור שר  ראתית מינכת .72
; תכנית מיתאר כאמור לישוב 109יף כל הסמכויות לפי סע הפניםוהשיכון, ולענין זה יהיו לשר 

, לא תאושר אלא לאחר התייעצות עם המועצה 100חדש או שהוגשה עליה התנגדות כאמור בסעיף 
 הארצית.

 

נית של ועדה מיוחדת תוגש לועדה המיוחדת והיא תדון ותכריע בה; על כתלגדות נתה .73
עצה מותן לערור לינ החלטת הועדה בדבר דחיית ההתנגדות, קבלתה, אישור תכנית או דחייתה

 .116הסמכויות של מוסד תכנון לפי סעיף זה,  ניןעיו לה, להית וירצאה
 

מית או של ועדה קול ועדה מיימת לפי חוק זה זכות ערר על החלטה שקש מקום לכב .74
, יוגש הערר דתה מיוחעדה על ידי ונתיאינם חלים עליה, וההחלטה נ 73-ו 72מחוזית שסעיפים 

ושר הבינוי והשיכון כאחד, וכל אחד מהשרים רשאי לאצול מסמכותו לפי סעיף  6הפניםר לפני ש
שחבר הועדה המיוחדת יים והן לסוג מסויים של מקרים, ובלבד מקרה מסולל והן לכ ךן בדרה, הז

 לא ידון ולא יכריע בערר כאמור.
 

חלות על תכנית ה תוארוועדה מיוחדת ההבסימן זה יחולו על תכנית של ר ומף לאפוכב .75
 .שבסמכות ועדה מחוזית

 

                                                      
 .7668עמ'  29.7.2020מיום  9013י"פ תש"ף מס'  :ר' הודעה על אצילת סמכויות 6

 ת דחוית מינכת

אר תימית נתכ רישוא
 תדחומי

( 43)תיקון מס' 
 1995-הנ"תש

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ר רעוגדות נתה
 ועדה לנית שכתל
 תדוחימ

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

טות לחהעל  ררע
 תורחא

( 43)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 חדתוימ תתכני ןיד
( 43)תיקון מס' 

 1995-ה"נשת

 םישרמת מגאתה

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-9013.pdf
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והשיכון, רשאי להתקין תקנות בענין הפעלת י תייעצות עם שר הבינוהב, הפנים רש .76
 וק זה.חו הוראות לכך בידה שלא נקבעמב סמכויותיה של ועדה מיוחדת

 

 

 ת לשימור אתריםינכת :1ן ה'מיס
 

 שימור אתרים יחולו הוראות התוספת הרביעית.ל תתכני לע .א76
 

 ת לתשתית לאומיתינכת :2ן ה'מיס
 

כוללת הוראות של תכנית ית לאומית תהיה תכנית מיתאר ארצית, התשתנית לכת (א) .ב76
, ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות בשטח המדינה כולה או כאמור בסעיף קטן )ב( מפורטת

 בחלק משטחה.

יצוע ב וניה אב רית לאומית תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתתשתנית לכת (ב) 
, ואולם הוועדה העבודה יצועב ה, בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר אובודה לפיע

לתשתיות רשאית לקבוע לגבי חלק מתחום התכנית שאינו משמעותי וביצועו אינו נדרש באופן 
מיידי לאותה תשתית נושא התכנית, כי ביצוע העבודות על פיה יהיה טעון תכנית נוספת טרם מתן 

 .ההיתר או ביצוע העבודה

, חברה קמה לפי דיןוהשרשות בתחום מרחבה,  –י, ועדה מחוזית תלשרד ממשמ (ג) 
ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות, מי שיש לו רישיון לפי חוק לעניין תשתית 

יד, 255גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף  ,לאומית המאפשר תכנון או הקמה של התשתית הלאומית
ידי שר התיירות בעל קרקע או בעל עניין בקרקע שהוסמך ב אחרת, בצו, הפניםאלא אם כן קבע שר 

ת לטהחי ך לפכהוסמך לשאחר  וףו כל גא )ד(1ב76לעניין תכנית לתשתית תיירות לפי סעיף 
גיש מ – הומית ולהגישה לועדה לתשתיות )בסימן זאל תיתשממשלה, רשאים להכין תכנית לת

 ת(.ינכת
 

 –בסעיף זה  (א) .1ב76

יחידות  25מבנה אחד או כמה מבנים במתחם אחד, הכולל  –"מיתקן אכסון מלונאי"  
יבור בבעלות אדם אחר ומנוהל בידי אדם אחד, המיועד לספק בכל עת לצ אירוח לפחות, שכולו

ת לרבו הרחב, בתשלום, לפרקי זמן קצרים וקצובים, שירותי לינה ואירוח וכן שירותים נלווים
 שירותי הסעדה ובילוי, למטרות פנאי ונופש;

או  יחידה שנועדה לשמש ללינה, לאירוח ולנופש הכוללת חדר אחד –"יחידת אירוח"  
חד, אבחון שניים המיועדים ללינה וכן חדר רחצה ושירותים, ויכול שתכלול נוסף על האמור רק מט

 פינת אוכל אחת וחדר רחצה נוסף אחד;

 תכנית לתשתית לאומית לעניין תשתית תיירות. –"תכנית לתשתית תיירות"  

י להכריז על שר התיירות, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד התיירות, רשא )ב( 
 אחד מאלה כתשתית תיירות:

יחידות אירוח  400מיזם להקמת מיתקן אכסון מלונאי אחד לפחות, הכולל  (1)
 לפחות, המוקם במתחם אחד;

יחידות  300מיזם להקמת שני מיתקני אכסון מלונאיים לפחות, הכוללים יחד  (2)
 אירוח לפחות, המוקם במתחם בפריסה אזורית או ארצית;

להקמת ארבעה מיתקני אכסון מלונאיים לפחות, המוקם במתחם בפריסה  מיזם (3)
 אזורית או ארצית;

תשתית תחבורה שיש בה כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומה של  (4)
 ממש לתיירות באזור.

ב)ב(, בתכנית לתשתית תיירות הכוללת הוראות 76בלי לגרוע מהוראות סעיף  )ג( 
(, לפי העניין, 3( או )2(, )1אכסון מלונאיים כאמור בסעיף קטן )ב() המאפשרות הקמת מיתקני

בהתאם להכרזתה של אותה תשתית תיירות לפי אותו סעיף קטן, ניתן לכלול הוראות להקמה של 
אתר, תשתית או בניין נלווים למיתקן אכסון מלונאי בסמיכות גאוגרפית אליו שיש בהם כדי לשמש 

 ותנקת
( 43)תיקון מס' 

 1995-ה"נשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 (31)תיקון מס' 
  1991-"אנשת

 יםרתא ורמיית לשנכת
 (31ון מס' )תיק

  1991-"אנשת
 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

 תיתשתל תינכת
 ומיתאל

 ( 60)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

הוראות מיוחדות 
 ין תשתית תיירותלעני

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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תרומה של ממש לתיירות באזור, והכול ובלבד שהאתר, התשתית או  גורם משיכה תיירותי ולתרום
 הבניין כאמור נכללו בהכרזה לפי סעיף קטן )ב(.

שר התיירות רשאי, בהכרזה לפי סעיף קטן )ב(, להסמיך בעל קרקע או בעל עניין  )ד( 
יות כנית לתשתית תיירות ולהגישה לוועדה לתשתת(, להכין 1)ב-א)ב( ו61בקרקע כאמור בסעיף 
 ב)ג(.76בהתאם להוראות סעיף 

לא ייכללו בהכרזה לפי סעיף קטן )ב( שטחים הנמצאים בסביבה החופית, אלא אם כן  )ה( 
 הם בתחום רשות עירונית.

לא ייכלל בהכרזה לפי סעיף קטן )ב( שטח המוקף מכל עבריו בקרקע המיועדת  )ו( 
 בתכנית מיתאר מחוזית לסוג של שטחים פתוחים.

על  ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בחודש מרס מדי שנה, ניםהפשר  )ז( 
, לגבי 2016-והוראת שעה(, התשע"ו 107יישומן של הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 

 השנה שקדמה למועד הדיווח.
 

ה ז ות חוקראשור תכנית לתשתית לאומית שהגיש מגיש תכנית ינהגו לפי הויאליכים להב .ג76
 ארצית, בשינויים המפורטים להלן:שענינן תכנית מיתאר 

 –לם ואויבים, וחמיחולו בשינויים ה 78-ו 77פים יעסראות וה (1)

 יה כאמור בסעיף יהון של הודעה על הכנת תכנית לבניית תשתיות תיעסום ברפ (א)
מקום ובעיתונים",  השיא, אך יראו כאילו במקום "בשני עיתונים" נאמר "בחמ1

ים נותיע םפוץ" נאמר "שלפחות שניים מהם הנ וןיתוא עהחד מהם אחות לפ"ש
 נפוצים";

א כמועד 1מור בסעיף עיתון כאומים בסרפבין המ רועד המאוחמה או אתרי )ב(
 ;78הקובע לצורך קביעת תנאים כאמור בסעיף 

כנית ת צית אחרת אורא ית לתשתית לאומית שינויים של תכנית מיתארנכתללו בכנ (2)
 אמור;כ תוינכלתשתית לאומית השינויים גם לת יתכנבתנו יזית, יצוואר מחיתמ

יות תדון בתכנית לתשתית לאומית לאחר שנבדקה בדיקה מוקדמת תשתעדה לוה (א) (3) 
נים בידי מתכנן שאינו עובד המדינה, אשר מינה יושב ראש הועדה מתוך רשימת מתכנ

כנית המתכנן(; המתכנן יסיים את בדיקת הת –)להלן בסעיף זה  הפניםשיקבע שר 
 ;שהועברה התכנית לועדה מים מיוםשבעה י ךויו בתתורוימסור לועדה בכתב את הע

הועברה אינה ערוכה בהתאם להוראות החוק ש כי התכנית ןנכא המתצמ (ב)
י כד ו,נית, בצירוף הערותיתכמגיש הל יות, יחזירהתשתוהתקנות או לדרישות הועדה ל

המתכנן בדיקה מוקדמת נוספת יערוך , הדעול שיתקנה; תוקנה התכנית והוחזרה
ו בתוך שבעה ימים ממועד הגשתה לועדה או ת הערותיבכתב א הדר לועוסמוי

 זרה לועדה;וחמהמועד שה

ום י ועבר, באותות תית לאומית שהוגשה לועדה לתשתיותשתנית לכת (1) (א) (4) 
 ועדה;ה שלי ביבתסליועץ ה ה לה,גששהו

בתוך שבעה ימים מיום שנמסרה  התכנית, שיגמל בתי ימציאיבסועץ היה (2)
א סקיר השפעה על הסביבה; העתק מההנחיות יומצלהכנת ת נחיותה, תהתכני ול

 למתכנן הועדה לתשתיות;

לערור א סקיר, רשאי הותתכנית על ההנחיות שניתנו לו להכנת הה שק מגילח (ב)
חיות או על דרישה להשלמת התסקיר כאמור בסעיף נהה לות עידה לתשתעני הולפ

, ת היועץ הסביבתיהעורר ואמע את שתשלאחר  ררטן )ד(; הועדה תדון ותכריע בעק
 ו;שתימים מיום הג 14ותחליט בו בתוך 

כאמור  תוש לועדה לתשתיות וליועץ הסביבתי שלה בהתאם להנחיגויסקיר תה )ג(
 (;2שנה )א()מ בפסקת

מגיש לדרוש מ יתביבסיום קבלת התסקיר, רשאי היועץ המ יםימ העוך שבתב )ד(
ה יישלח לועדה לתשתיות; לא נדרשה שירתק הדעה; התכנית להשלים את התסקיר

 אילו הוא שלם;כ ההשלמה כאמור, יראו את התסקיר

בתוך ת למגיש התכניו תבתי ימציא את חוות דעתו לועדה לתשתיויבסועץ היה )ה(

דות חויאות מרוה
לתכנית לתשתית 

 מיתואל
 (60)תיקון מס' 

 2002-"בסשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

79 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 תסקיר השלם;ה לתקבועד מימים מ רעה עשרבא

השפעה על הסביבה  שת תסקירית מהגנכתגיש המ תיות רשאית לפטור אתשתעדה לוה (5)
 -ת או לחייבו להגיש חוות דעת סביבתית במקום התסקיר; בסימן זה, חוות דעת סביבתי

 ;תדי תכנייה על יבעל הסבה מסוים של השפע חוות דעת הבוחנת סוג

ומית, תחליט להעבירה להערות אל תיתשיות תדון בתכנית לתתשתעדה לוה (א) (6) 
תנאים להעברתה, ותפרסם את החלטתה,  ו להתנותותה אחדלזיות, וחמהועדות ה

ת ימים מיום שהוגשה לה התכנית, התכנית המתוקנת או חוות דע חדבתוך עשרים וא
 ;מביניהם מאוחרה ן ולפיניבתי, לפי העיבסהיועץ ה

 –פסקת משנה )א( ב רומאכדה לתשתיות להעביר תכנית עוהליטה חה (ב)

א, אך יראו 1ר בסעיף תון כאמוית בעינכתברת העה ה עלעדורסם הפת (1)
כאילו במקום "בשני עיתונים" נאמר "בחמישה עיתונים", ובמקום "שלפחות 

 ";נפוצים םיתוניע מהם הםם לפחות שנייש" ראחד מהם הוא עיתון נפוץ" נאמ

ות על העברת התכנית לכל משרד ממשרדי הממשלה, לועדה עדוסור המת (2)
חלקו, בתחומו או גובל  , כולו אוהתכנית חטון ששנכתהמקומית של מרחב 

 ()א(;9ב)119טים בסעיף ורבתחומו, וכן לתאגידים המפ

ית, רצעצה האמובור במשרד היצהית לאומית תהיה פתוחה לעיון תשתנית לכת (ג)
 געת בדבר;ונה תימהנוגעת בדבר ובמשרד הועדה המקות זיחובמשרד הועדה המ

()א(, 6ת לתשתית לאומית כאמור בפסקה )ינכביר תעהלדה לתשתיות עוהליטה חה (7)
ות א)א(, לשמיעת ההער107יום, חוקר, כהגדרתו בסעיף ו ימנה יושב ראש הועדה, באות

 ;הלוההשגות שיוגשו 

 ילתכנית כאמור באותו סעיף, רשא ותגדנלהגיש הת, 100 י, לפי סעיףאשרמי ש לכ (8)
ימים  שישים, בתוך (6קה )ספבאמור כ ההשגה על תכנית לתשתית לאומית שהועבר שיגהל

 (;1()ב()6מיום הפרסום בדבר ההעברה כאמור בפסקה )

לשמיעת השגות של הועדה לתשתיות תדון ותכריע בהשגות, בתוך  הנשדת המעו (א) (9) 
 עשרים ואחד ימים מהיום האחרון להגשת ההשגות;

שתיות בדבר בהן תחליט הועדה לת העוההכר תוום שמיעת ההשגת רד לאחימ (ב)
דחיית התכנית לתשתית לאומית, התנאתה בתנאים, או בדבר הגשתה לאישור 

 י הענין;פל, הממשלה, עם שינויים או בלא שינויים

ה לכך עבקנש ההוגשו לה השגות בתוך התקופ ולא( 6) פסקהבכאמור  תינכתעברה וה (10)
זולת אם  גות,הגשת ההשמועד לה םם מתוימיתוגש התכנית לממשלה בתום שלושה 
 ת ימים כאמור;ושהחליטה הועדה לתשתיות אחרת בתוך של

תית תשעל תכנית ל הנו)א(, לא תחול התוספת הראש156ר בסעיף ומאאף ה לע (11)
 ית.ומלא

 

 תכנית למיתקן טעון היתר פליטה: 3'הן סימ
 

 23כמשמעותם בסעיף  –בסעיף זה, "תכנית למיתקן טעון היתר", "הליך משותף"  )א( .ד76
 חוק אוויר נקי(. –)בחוק זה  2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח

יתר ינהגו לפי הוראות חוק זה בכפוף בהליכים לאישור תכנית למיתקן טעון ה )ב( 
 לחוק אוויר נקי. 23להוראות לפי סעיף 

לא יינתן היתר לפי חוק זה להקמתו או להפעלתו של מקור פליטה טעון היתר  )ג( 
בקש כהגדרתו בחוק אוויר נקי, אלא אם כן נקבע במפורש בתכנית החלה על הקרקע שלגביה מת

 ור פליטה כאמור.";ההיתר לפי חוק זה כי היא מיועדת למק
 

 ות לתכניותליכלת ווראן ו': הסימ

נית למוסד תכנון, רשאי לפנות למוסד התכנון המוסמך להפקיד את כת גישהי לאשרש ימ .77
ין כי מן בענ להתכנית, בבקשה לפרסם הודעה בדבר הכנת התכנית; מצא מוסד התכנון לאחר ששק

ות הנוגעות ימוקמה ת כן, יפרסם את ההודעה ברשומות, בעתון ובמשרדי הרשויותשוכון לעהנ

ת נכהעה על דוה
 תיתכנ

 ( 43)תיקון מס' 
  1995-"הנשת

דות חויאות מרוה
לתכנית למיתקן טעון 

 היתר
( 85)תיקון מס' 

 2008-ס"חתש

( 85)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף המוצעים ינוייםוהש כניתם התבדבר; ההודעה תפרט את תחו
 ןוום יחולו על המבקש; אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות מוסד תכנרסא; הוצאות הפ1

 .מיוזמתו רסם הודעה על הכנת תכניתלפ
 

, רשאי מוסד התכנון המוסמך להפקיד את 77אמור בסעיף כ ההודע תומושרברסמה ופ (א) .78
התכנית, לקבוע תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה, היתרים לשימוש בקרקע או אישור תשריט של 

תוקפם של תנאים אלה יהיה עד להפקדת התכנית, דחייתה חלוקת קרקע בתחום התכנית המוצעת; 
זמן שלא יעלה על שלוש שנים, או לפרק קבעם, מי שידי על  או עד שיבוטלו התנאים או שישונו

יותר; מוסד התכנון רשאי להאריך את תוקפם של התנאים או לשנותם ם הכל לפי המועד המוקד
שיירשמו; ראה יושב ראש מוסד  םחדיומי יםקם מנימויש שנלוה על שעלנוסף שלא י ןמזלפרק 

 .הפניםשור שר ת כן, באילעשו הוא רשאינים, י יש צורך בהארכה נוספת מעבר לשלוש שכ ןונכתה

 –תכנון לפי סעיף זה רשאי לערור ד נפגע מהחלטת מוס ומצואה ערה (ב) 

 ית;רצלמועצה הא –ה היא של ועדה מחוזית טלחשר ההאכ (1)

 לועדת הערר. –של ועדה מקומית ה היא טלחשר ההאכ (2)
 

, רשאי שר האוצר לפטרו, פטור מלא או 78ותיו של פלוני בקרקע מכוח סעיף יוכבלו זגוה .79
לומו, שת מועדי תאצר המדינה בקשר לאותה קרקע, או לדחות ואל עיגחלקי, מתשלום כל מס המ

רנונה, מס או תשלום חובה אחר ורשאית רשות מקומית לתת פטור מלא או חלקי מתשלום כל א
בלו גשבה הו התקופל ר נוגעדבל במידה שהכה, המגיעים לה מפלוני או לדחות את מועד תשלומם

 ת ובשים לב לקיפוח ההנאה בקרקע מכוח ההגבלות האמורות.יוכוהז
 

מיתאר הוראות הדרושות, ה ית תורה לועדות המחוזיות לקבוע בתכניותצראעצה הומה .80
 יסה.טה לדעת שר הבטחון או שר התחבורה, למען בטיחות

ל ידי שר הבטחון או שר התחבורה רשאי להציע לכל מוסד תכנון תכנית, ע ךשהוסמ ימ .81
ר דרוש, לדעתו, למען בטיחות הטיסה; סמכות זו אינה תלייתה או ביטולה, אם הדבה, תתכני יונשי

 גורעת מסמכות אחרת לפי חוק זה.

, רשאי המציע לערור על הדחיה בפני ועדה המורכבת משר 81לפי סעיף  העצחתה הדנ (א) .82
הפנים, שר האוצר, שר הבטחון ושר התחבורה, והחלטת הועדה תבוא במקום החלטת מוסד 

 התכנון שדחה את ההצעה.

ל בעלי ידיעתם שרים, לשה ועדת לש תובא, בדרך המניחה את דעתה ררשת העגה (ב) 
 דמנותפגע על ידי קבלת הערר, ותינתן להם הזהיהזכויות במקרקעין ושל מחזיקיהם העלולים ל

בת מהם מורכשים רי השגפני נציביען שמאו לה דהתב בפני הועכב נאותה להגיש את טענותיהם
 הועדה.

תחום התכנית(. אולם  -יצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה )להלן  תינל תככל (א) .83
כנית שאינם מחייבים שינוי של ת תאין חובה לצרף תשריט להחלטה על ביטול, שינוי או התליי

 אשר את התכנית החליט אחרת.ל ךמסומורית, אלא אם כן מוסד התכנון המקה יתתשריט התכנ

 מצוי במחוז אחד.ת יחול על שטח הינכום התחת (ב) 
 

יגיש למוסד תכנון יחד עם התכנית, מסמכים הדרושים להסברתה וכל  תיניש תכגמ (א) .א83
מסמכים ה ירוש כדל סד התכנון רשאימידע או מסמך אחר שידרוש יושב ראש מוסד התכנון; מו

יתיחסו גם לשטח שהוא מחוץ לתחום התכנית כדי לבחון את ההשפעות ההדדיות של התכנית 
 והשטח זה על זה.

 אירש, וגשתםההמועד ל את גם, יקבע ורמסמכים כאמ ןונאש מוסד התכר בש יושרד (ב) 
 מכים.תאושר, בטרם הוגשו המס אל וא דהוא לקבוע כי התכנית לא תופק

 

תנאים להגשת תכנית שבהתקיימם יראו את התכנית כתכנית שהוגשה  יקבע הפניםשר  .1א83
עמידה במועדים; על אף -לעניין חוק זה, לרבות מועדים לבדיקת התנאים האמורים ותוצאות אי

)א(, מוסד תכנון או יושב ראש מוסד התכנון לא יהיו רשאים להוסיף 85-א ו83האמור בסעיפים 
 קבעו בתקנות כאמור.תנאים לעניין זה נוסף על התנאים שנ

 

קת ולחרים ותיה
 ביניים תפוע בתקקרק

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הבוחי מולר מתשוטפ
( 43)תיקון מס' 

 1995-ה"נשת

 חדיםוימידים קפת
 תוחיטבל רשקב
 סהיטה
 
ת ויכנת וםזיי
 סהיטהחות יטבל
 

ית נכתיית חל דערר ע
 הסיטחות היטבר בבד
 

 יטרשת
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 ניתכתל יאוול כימסמ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 מועד הגשת תכנית
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

 הוראת שעה(,
 2015-תשע"ה
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תכנית להגיש תסקיר השפעה על הסביבה, ייערך התסקיר וייחתם בידי  שירש מגדנ (א) .ב83
 .עוצבעל מק

 23ד, יחולו הוראות סעיף 76( על תסקיר לתכנית למיתקן טעון היתר כהגדרתה בסעיף 1א) 
 .לחוק אוויר נקי

יות, את המקצועות, ההשכלה וההכשרה הסביבה יקבע, לסוגי תכנ תוכר לאישה (ב) 
 , כאמור בסעיף קטן )א(.עוצעל מקבמ המקצועית, הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים

 

 –בסעיף זה  (א) .ג83

 130גזעו, הנמדד בגובה  מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר 2עץ שגובהו  –"עץ בוגר"  
 סנטימטרים לפחות; 10סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 

תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך,  –"תכנית"  
גשת הלמעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת 

 .83תשריט לפי סעיף 

 .הפניםיט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר בתשר )ב( 

היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר  )ג( 
לאחר  הפניםהשיקולים התכנוניים; שר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול 

סוגי תכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון  התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, יקבע
 .להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות, טרם קבלת החלטתו לפי סעיף זה

אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים  )ד( 
 הנוגעים לנטיעת עצים לפי כל דין.

 

ריך המשוער לביצועה, ואם יש צורך תקבע שלבים לביצוע תאיין את הצת תכנית לכ .84
 כל שלב. עווהתאריכים לביצ

מוסד תכנון המוסמך לאשרה, ל השהוגש – תיתכנית מיתאר ארצ טעמל –נית כת (א) .85
נית שלא הוגשה לפי דרישת מוסד תופקד על ידי מוסד התכנון בדרך הקבועה בסימן זה, אולם תכ

 התכנון או שאינה מתאימה לדרישות אלה, רשאי הוא לדחותה בלי שתופקד.

ידון מפורטת  תכנית וא קומיתמ רהמוסמך לאשר תכנית מיתא ןונסד תכומ (1) (ב) 
ו, להפקיד את התכנית, לדחותה או ל בתכנית ויחליט, בתוך ששים ימים מיום שהוגשה

 פת ששיםות תקא להאריךי התכנון, רשא דסקדתה; יושב ראש מולהתנות תנאים להפ
, ולגבי תכנית החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי ושים ימים נוספיםשלב יםהימ

 ;בתשעים ימים נוספים –או על חלק משמעותי ממנו 

 כתנאי א83 אש מוסד התכנון להגיש מסמכי לוואי לפי סעיףר בש יושרד (2)
עדים מוב)ב(, יחושבו ה62הוחזרה התכנית כאמור בסעיף או התכנית,  פקדתהל

 הקבועים בסעיף זה ממועד הגשת המסמכים או הגשת התכנית המתוקנת.

טוקול אשר ייחתם בידי ורפב רבתכנון על הפקדת תכנית, יירשם הד דסוליט מחה (ג) 
ך חמישה ון; ההחלטה תישלח לחברי המוסד ולמגיש התכנית בתונכתוסד המ רהיושב ראש ומזכי

 עשר ימים מקבלתה.
 

ממגיש התכנית שיכניס בה ש רולדהתכנון יפקיד תכנית רשאי הוא  דסוני שמפל (א) .86
 לא תנאים, הכל כפי שיורה מוסד התכנון.מיש וא שינויים

יוכנסו בה שינויים או ימולאו תנאים, התכנון להפקיד תכנית בתנאי ש דסוליט מחה (ב) 
דשים מהמועד שנמסרה למגיש וח ך ששהותבוהשינויים לא הוכנסו או שהתנאים לא מולאו, 

בתוך שלושה  –ואם מוסד התכנון הוא ועדה מקומית  התכנית הודעה על החלטת מוסד התכנון,
ופה האמורה, לפי בתוך שלושים ימים מתום התקאי מוסד התכנון, רש חודשים מהמועד האמור,

 ו של מגיש התכנית.ונשבח ועל במקומו תתכניה להפקדתש בצע את הדרול ט, להחליהעניין

וך ייעשה בתתכנון ה די מוסדי או מילוי התנאים לפי סעיף קטן )ב( על םייצוע השינויב (ג) 
 ון.כנשלושים ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי מוסד הת

יף קטן )ב( עסבאת הדרוש להפקדת התכנית כאמור וסד התכנון לבצע מ טהחלי אל (ד) 

כת תסקיר ירע
  הבל הסביע ההשפע

( 59)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

 י ביצועבלש

 דהקפה

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-"הנשת

 דהקפהי נפלויים ניש
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

שמירה על עצים 
 בוגרים

( 89)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 85)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ב(, כבטלה.) ןטק ףיהימים האמורים בסע 30קדה, בתום הפה עלון נוסד התכמלטת החאו את יר

עדים הקבועים בסעיף זה, אם אחד מהמויך כל ראהשאי לר ןוסד התכנומ ששב ראוי (ה) 
ד כדי להביא לחריגה , ובלבד ששוכנע כי לא יהיה בהארכת המועראה כי יש הצדקה לכך

 .א109מהמועדים שנקבעו לאישור התכנית לפי סעיף 
 

(, 15( או )12(, )9(, )7(, )5(, )4א)א()62על תכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף  (א) .א86
החלה על מגרש אחד או על מגרשים צמודים, ושטח המגרש או השטח הכולל של המגרשים 

תכנית מצומצמת(, יחולו הוראות  –מ"ר )בסעיף זה  5,000הצמודים, לפי העניין, אינו עולה על 
 זה, בשינויים אלה: פרק

הסמכות של הוועדה המקומית לעניין הפקדת התכנית, תהיה נתונה ליושב ראש  (1)
 הוועדה המקומית;

ב)ה( תבוצע 62הבדיקה התכנונית המוקדמת בידי מהנדס הוועדה לפי סעיף  (2)
ת; בתוך פרק זמן שלא יעלה על שלושים ימים מיום שהוגשה התכנית לוועדה המקומי

ית (, יוגשו עד תום המועד לביצוע הבדיקה התכנונ1א)ג()61לפי סעיף חוות הדעת 
 המוקדמת לפי פסקה זו;

יושב ראש הוועדה המקומית לא יחליט על הפקדת התכנית אלא אם כן מהנדס  (3)
 (, להפקיד את התכנית;4א)ג()61הוועדה המקומית המליץ בחוות דעתו לפי סעיף 

 לביצוע הבדיקה התכנונית המוקדמת לפי חוות הדעת האמורה תוגש עד תום המועד
 (;2פסקה )

(, יושב ראש הוועדה המקומית ידון בתכנית 1)ב()85על אף האמור בסעיף  (4)
ימים מיום  45ויחליט אם להפקידה, לדחותה או להתנות תנאים להפקדתה, בתוך 

 שהוגשה לו;

הוא מפקיד , יושב ראש הוועדה המקומית רשאי, לפני ש86על אף האמור בסעיף  (5)
תכנית, לדרוש ממגיש התכנית שיכניס בה שינויים או שימלא תנאים, הכול כפי 
 שיורה; דרש יושב ראש הוועדה המקומית כאמור, ימלא מגיש התכנית אחר הדרישה
בתוך שלושים ימים ממועד קבלתה; לא עשה כן בתוך התקופה האמורה, יראו את 

 , בתום התקופה האמורה, כבטלה;החלטת יושב ראש הוועדה המקומית על ההפקדה

לא יחולו על תכנית  201-)ג( ו108, 98א, 97, 97א)ג(, 89, 78הוראות סעיפים  (6)
 מצומצמת.

החלטת יושב ראש ועדה מקומית על הפקדת תכנית מצומצמת תישלח לכל חברי  (1) )ב( 
 ה)ה(, ולנציגים בעלי הדעה המייעצת בתוך שלוש18ועדת המשנה, כהגדרתה בסעיף 

 ימים מיום קבלתה;

כל שניים מבין חברי ועדת המשנה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת רשאים  (2)
ין לדרוש בכתב, בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיהם, שיתקיים דיון בעני

 בוועדת המשנה; הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים;

הקרובה של ועדת  (, יידון העניין בישיבה2הוגשה דרישה כאמור בפסקה ) (3)
שהוגשה הדרישה; לא הוגשה דרישה כאמור,  ימים מיום 15-המשנה, ולא יאוחר מ

רואים את החלטת יושב ראש הוועדה המקומית כהחלטה סופית; התקיים בוועדת 
 המשנה דיון בהתאם לדרישה כאמור, יראו את החלטת ועדת המשנה כהחלטה סופית,

 )ז(.18ולא יחולו הוראות סעיף 

הוראות סעיף זה לא יחולו על תכנית שמגיש התכנית הודיע בעת הגשתה כי הוא  )ג( 
 ש שלא להחליט על הפקדתה בדרך הקבועה בסעיף זה.קמב

 

 .טל(וב) .87
 

מחוזית תופקד במשרד הועדה המחוזית והעתקה יועבר למינהל התכנון  ראתית מינכת )א( .88
ית או תכנית מפורטת, תופקד במשרד הועדה מוקתאר מימ בירושלים; תכניתבמשרד הפנים 

 ת הנוגעת בדבר.המחוזית ובמשרד הועדה המקומי

 

 (43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 הדקם ההפוקמ
 (43 )תיקון מס'

 1995-"הנשת
( 86)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

הפקדת תכנית 
 מצומצמת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 תכנית שהופקדה כאמור בסעיף קטן )א(, תפורסם באתרי אינטרנט כמפורט להלן: )ב( 

באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או  –תכנית בסמכות ועדה מקומית  (1)
 באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר;

 .משרד הפניםבאתר האינטרנט של  –תכנית אחרת  (2)

ב)ב(, בשינויים 1( יחולו הוראות סעיף 1כנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן )ב()על ת ג() 
 המחויבים.

 

 רומיה כאהי תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון תינכת לפקדת כה לדעה עוה (א)  .89
א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום 1בסעיף 

 מאוחר.ה י, הכל לפההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה
תחום ש תוימורסם גם במשרדי הרשויות המקפו( ת)איף קטן ער בסומכאדעה וה (ב) 

 הגיםונשמקום ב —כאמור מקומית  רשות ןיאית, ובנכתשיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום ה
נות נית; כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכותכלפרסם בו הודעות פומביות בתחום ה

 דבר.הנוגעות ב
 

על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש  העדוה (א) א.89
עה להגשת התנגדויות; קבשנה מקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופב טהתכנית, על גבי של

וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני  92ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 
 הקיים לבין התכנית המופקדת.

מור בסעיף קטן )א( יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון כאעל שלט  בותיכ (ב) 
 סיה, יהיהולכואה ים מכללוזאחה לוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרכואמקומי שבו ה

 הכיתוב גם בשפה הערבית.

מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן )א(,  אשר בשוי (ג) 
 או על , להורות כי על תכנית מסוימתהפניםרשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר 

וע דרכי , ורשאי הוא לקבןתצקמ וב(, כולן א)-סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( ו
ראש  יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב הפניםפטר כאמור; שר פרסום חלופיות לתכנית ש

 )ב(.-ים קטנים )א( ויפסע תוארוהממוסד התכנון לפטור 

נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, החלה על  )ד( 
ים הגובלים מ"ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרש 3,000שטח שאינו עולה על 

באישור ועדת הפנים ואיכות  הפניםבתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר 
 הסביבה של הכנסת.

 

ונוסף על כך במשרד  89קדת תכנית מיתאר מחוזית תפורסם כאמור בסעיף פה עה עלדוה .90
 ית ובמשרד כל ועדה מקומית שבמחוז.זוחדה המעוה

 –פקדת תכנית מיתאר מחוזית תימסר ה לדעה עוה (א) .91

 ל, כולו או מקצתו,ולכהזית של כל מחוז הגובל מרחב תכנון מקומי וחמעדה הול (1)
 בתחום התכנית;

מית של כל מרחב תכנון מקומי הגובל מרחב תכנון הכלול, כולו או וקמעדה הול (2)
 ית;נכתחום התב מקצתו,

 משרדי הממשלה.מ דל משרכל (3)

ן ונככל מרחב ת לש קומיתמה פקדת תכנית מיתאר מקומית תימסר לועדהה לדעה עוה (ב) 
 ו חלה התכנית וכן לכל משרד ממשרדי הממשלה.ישעלנון כב התרחגובל מה מקומי

של כל מרחב תכנון מקומי  תימהמקו הדעפקדת תכנית מפורטת תימסר לוה לדעה עוה (ג) 
 הגובל קרקע שבתחום התכנית.

 

קדה תכלול ככל האפשר את מספרי הגוש והחלקה, את שם השכונה ואת פה עה עלדוה )א( .92
ן תכלול ההודעה את עיקרי הוראות התכנית הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם; כ

 המען והמועד להגשת התנגדויות לתכנית. תאופקדת, ומה

לא צוינו בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( מספרי הגוש והחלקה, הרחוב ומספרי  (ב) 

דת קפהעה על דוה
 תינתכ

 (4)תיקון מס' 
 1973-"גלשת

 (26' ס)תיקון מ
 1988-ח"שמת

 (43ס' מ)תיקון 
 1995-"הנשת

דת קפהעה על דוה
 תיזואר מחתימ תינתכ

ות דסועה למדוה
 להשממי דרשון ומנכת

 (4' תיקון מס)
 1973-"גלשת

 קדהפההת ען הודכות
 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת
( 86)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

פרסום ומסירה של 
 הודעת הפקדה

( 63מס'  ןוקית)
 2002-"גתשס

( 73)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 73)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 (4תיקון מס' )
 1973-"גלשת

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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הבתים שהתכנית נוגעת להם, כולם או חלקם, תכלול ההודעה תיאור כללי של הסביבה שבה נמצא 
 .באופן המאפשר לזהותהתחום התכנית, 

 

 םרייופים ציבות לגנישל תכ תהעל הפקד העאי לקבוע את דרכי מסירת הודשר הפנים רש .93
ן כ והיסטוריים, אסתטיים וארכיטקטוניים וכמ םיכרעבלים בשמירת טבע ונוף, בעתיקות וטפהמ

 רבות.חינוך ותת דת, ודסלמו
 

 

קדת תכנית שיש בה כדי להשפיע על הטיסה האזרחית או הצבאית תימסר גם פה עה עלדוה .94
 הבטחון, הכל לפי הענין. ו שרה ארר התחבושידי ל לכך ע מךלמי שהוס

ה למי שזכאי לכך, לא תישמע אלא רסמלא נ 93 וא 91עת הפקדה לפי סעיפים דוהה כי נעט .95
 מאותו זכאי עצמו.

 רשאי לעיין בה במקום ההפקדה ללא תשלום. תוכנית שהופקדה,ב ןמעוני לכ .96

מסמכי תכנית וכל מסמך אחר שהוגש לפי חוק למוסד תכנון הדן בתכנית על ידי מגיש  )א( .א96
(, חוות דעת 2)ג18התכנית או מי מטעמו, וכן חוות דעת שהגיש נציג בעל דעה מייעצת לפי סעיף 

(, חוות דעת מהנדס 1א)ג()61יף היועץ המשפטי ומהנדס הוועדה המקומית שהוגשו לפי סע
(, וחוות דעת נציג שר בוועדה המחוזית או גורם 4א)ג()61הוועדה המקומית שהוגשה לפי סעיף 

ב)ב(, יועמדו לעיון הציבור ממועד הגשתם למוסד 61שהוגשה לפי סעיף  הפניםאחר שקבע שר 
 התכנון.

אתר האינטרנט של מוסד יפרסם מסמכים כאמור בסעיף קטן )א( ב מזכיר מוסד תכנון )ב( 
 לקבוע הוראות לעניין זה. הפניםהתכנון ויעמידם לעיון הציבור, ורשאי שר 

, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הפניםשר  )ג( 
א להכנסת, רשאי לקבוע סוגי מסמכים, למעט הוראות ותשריט של תכנית, שהוראות סעיף זה 

 ם, אם מצא שבפרסומם יש חשש ממשי לפגיעה בביטחון המדינה.יחולו עליה
 

א, ועוד לא ניתן 61דה המקומית תכנית שבסמכותה, כאמור בסעיף עוהקידה פה (1) (א) .97
לגבי המקרקעין שבתחום התכנית שלא  145לה תוקף, לא יינתן כל היתר לפי סעיף 
; לא תדון הועדה המקומית יתמוקדה המעוהבהתאם לתכנית המופקדת, אלא באישור 

 149מבקש, הודעה כאמור בסעיף ה לפי פסקה זו אלא אם כן פורסמה, על חשבון
 ת הועדהטות לטעון טענותיו; החלנמדוניתנה, למי שעלול להיפגע מההחלטה, הז

 צדדים;ל לחישת

 ,ההמקומית, בדבר מתן היתר על פי סעיף ז הדעוה תנפגע מהחלט ומצואה ערה (2)
 דת הערר.לוע רורעשאי לר

א ועוד לא ניתן 61בסעיף ר דה המחוזית תכנית שבסמכותה כאמועוהקידה פה (1) (ב) 
 שלא תחום התכניבתקעין שקרי המבלג 145לה תוקף, לא יינתן כל היתר לפי סעיף 

ויות של הועדה דגנתהל ית המופקדת אלא באישור ועדת המשנהכנלתם אתבה
אם כן פורסמה על חשבון זו אלא  פסקהי פל חוזיתמה המחוזית; לא תדון הועדה

וניתנה למי שעלול להיפגע מהחלטתה הזדמנות  149המבקש הודעה כאמור בסעיף 
 ם.לצדדי לחישת הלטת הועדחה; נותיועט  לטעון

טת ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית חלמהע גפנ ומצע הוארה (2)
 ת.חוזיהמ הדר לועורעבדבר מתן היתר לפי סעיף זה, רשאי ל

 

(, רשאי מוסד תכנון שהפקיד תכנית, לאשר מתן )ב145-ו 97ר בסעיפים ומאאף ה לע (א) .א97
 פי תכנית שהפקיד אף אם אינו בהתאם לתכנית בת תוקף, אם נתקיימו שניים אלה:-היתר על

 (;1950בינואר  1וקף אושרה לפני י"ב בטבת תש"י )תבשכנית תה (1)

, או שבמתן הדקתנגדות לתכנית שהופקדה עד תום תקופת ההפה ההוגש אל (2)
 לטה בדבר קבלת התנגדות שהוגשה.החל ע ן כדי להשפיעההיתר אי

את יום מתן ההיתר לפי סעיף זה כיום תחילת תכנית  וארט' י-ו 1'ח', ם חיקרנין פעל (ב) 
 שעליהם חל ההיתר.ן לגבי המקרקעי

 

דה קפה לעות עדוה
 תדחומי

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 תויכנת על הדעוה
 סהיטלגעות ונה

 נותעת טעינמ

 תינן בתכויע

 ןתמ יבגאות לרוה
 יעל פ אלשהיתר 

 תדקפית מונכת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ית נכתי פ-ר עלתיה
 דהקפושה

 (13)תיקון מס' 
 1980-"אמשת

  (43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 (20' סמתיקון )
 1983-"גמשת

זכות עיון במסמכי 
מוסד תכנון וחובת 

 פרסום באינטרנט
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
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שהפקיד תכנית, רשאי, אחרי הפקדת התכנית, ועד למתן תוקף לה, לאסור  ןונסד תכומ (א) .98
תחום התכנית או לקבוע תנאים למתן היתר מתן כל היתר לבניה ולשימוש לגבי מקרקעין שב

 כאמור.

נפגע מהחלטת ועדה מקומית לפי סעיף זה, רשאי לערור בפני ועדת  ומצואה ערה (ב) 
 הערר.

ועדה מחוזית לפי סעיף זה, רשאי לערור בפני המועצה  ע מהחלטתנפג ומצואה ערה )ג( 
 צית.ארה

 

ומית בדבר שמירת מקום קדוש או בדבר בתי קברות מקית או וזת מיתאר מחינכאה בתרוה .99
רים שיש להם תא ים אונינהוראה כאמור בדבר שמירה על ב; 7ר הדתותש םע תותיערך בהתייעצ

 חינוך והתרבות.ה חשיבות היסטורית או ארכיאולוגית תיערך בהתייעצות עם שר

את עצמו נפגע על ידי תכנית  אהרוה רחכנוני אתבכל פרט ו בנין א, בקערקב ןמעוני לכ .100
ן רשאים ת להן, וכהתנגדו שיהגי לאשרמיתאר מחוזית או מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו, 

 –להגיש התנגדות להן 

ת, או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית ימודה מקעו (1)
 או גובל אותו;

, עצות המקומיותומהקודת פל 3כאמור בסעיף  יעד מקומות, לרבות ימוות מקשר (2)
 ;ותשיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל או רוזאש

בצו ברשומות ושיש  הפניםאו מקצועי שאושר לכך בדרך כלל על ידי שר  ירוף ציבוג (3)
 לו ענין ציבורי בתכנית;

 שרדי הממשלה;ממ משרד לכ (4)

 סמכות הועדה המקומית.בש תכניתל –ז וחמכנן התמ (5)
 

 

לכך על ידי שר התחבורה או שר הבטחון רשאי להגיש התנגדות לתכנית  ךמשהוס ימ (א) .101
דות דרושה גנתשהופקדה אם מצא שיש בה השפעה על הטיסה האזרחית או הצבאית והגשת הה

 למען בטיחות הטיסה.

עשר יום מהיום שנמסרה -ה, רשאי המתנגד, תוך חמישהדות לפי סעיף זגנתחתה הדנ (ב) 
 תו סעיף, והוראות או82ה, לערור על הדחיה בפני ועדת השרים כאמור בסעיף יחדעל ה העדלו הו

 חולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.י

נית תוגש תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה; ואולם רשאי כתלגדות נתה .102
ון אשר הפקיד את התכנית, לקבוע להגשת התנגדויות תקופה ארוכה יותר, שלא תעלה מוסד התכנ

 דעועל שלושה חודשים, הן למקרה מסוים והן לסוג של תכניות; מועד פרסום ההודעה יהיה המ
 עתון.רסומים בשבין הפ רחהמאו

 

 –ש על ידי המתנגד גותגדות נתה .103

 ;רבדב רצית ועותק לועדה המחוזית הנוגעתאה מועצהל -אר מחוזית תימכנית תל (1)

ת עגווזית, ועותק לועדה המקומית הנחמהועדה ל -ת כות הועדה המחוזימסבכנית תל (2)
 ;רבדב

 ומית, ועותק לועדה המחוזית.קמהועדה ל -כות הועדה המקומית מסבכנית תל (3)
 

תב בפירוט הנמקות בכה גשת לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הותכניל נגדותתה (א. )א103
 העובדות שעליהן היא מסתמכת. תא תמאמובליווי תצהיר ה

י שענינו שמירת אתרים, טבע, נוף ואיכות בסעיף קטן )א(, בנושא ציבור אמוראף העל  (ב) 

                                                      
. חלק מסמכות שר התיירות 1642עמ'  21.1.2004מיום  5266י"פ תשס"ד מס' סמכויותיו הועברו לשר התיירות:  7

הועברו לשר  ירותשר התיסמכויות . 1158עמ'  24.11.2010מיום  6162י"פ תשע"א מס' הועברה לשר לשירותי דת 
 .5336עמ'  17.6.2013מיום  6609י"פ תשע"ג מס' לשירותי דת: 

י רחאת עולולת פבגה
 יתנכתת דהפק

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ים שודמות קוקמ
-יתבום יסטורייהו

 תוקבר

 גדותנתה
 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 מי עטמגדות נתה
 הסיטחות היטב

 תשגעד להומה
 גדותנתה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 גדותנתה שתגהם וקמ
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 גדותנתהקת מנה
 (22)תיקון מס' 

 1986-"ומשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5266.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6609.pdf
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תצהיר ב לווהמה וסביבה, יכול שמתנגד המייצג קבוצת מתנגדים יגיש התנגדות מנומקת, יםחי
ותם דומה במהותה רשאים להסתמך על התצהיר שהגיש אותו דתנגהש ם אחריםיו, ומתנגדשל

 מתנגד.
 

, הפניםיות כל מי שעלול להיפגע על ידי קבלתן; אולם שר בהתנגדון יי לעיאשר .104
 101סעיף י יעצות עם שר הבטחון, רשאי לקבוע בתקנות אם ובאיזו מידה תהא התנגדות לפבהתי

 ון.יחה לעתופ
 

מיתאר מחוזית; הועדה המחוזית תדון  תינת לתכויוית תדון ותכריע בהתנגדצראעצה הומה .105
ידיה; הועדה המקומית תדון ותכריע בהתנגדויות  עלותכריע בהתנגדויות לתכנית שהופקדה 

 לתכנית שבסמכותה.
 

 –דות גנתגשה הוה (א) .106

 ת חוותא דה המחוזית הנוגעת בדבר להגישעוהשאית ר –אר מחוזית תימכנית תל (1)
עתה בקשר להתנגדות למועצה הארצית, תוך ארבעים וחמישה ימים מתום המועד ד

 עה המועצה הארצית מועד אחר;בק אם כן אל, א102להגשת ההתנגדות לפי סעיף 

דה המקומית הנוגעת בדבר עוהשאית ר –קידה הועדה המחוזית פהשכנית תל (2)
ימים  דים ואחרתוך עש יתחוות דעתה בקשר להתנגדות לועדה המחוז להגיש את

 ;102ת התנגדויות לפי סעיף שגהועד למה מתום

ו מי שהוא הסמיך המחוז א ןנכתשאי מר –כות הועדה המקומית מסבכנית תל (3)
ימים מתום המועד  21להתנגדות, תוך ר לכך להגיש חוות דעת לועדה המקומית בקש

 להגשת התנגדויות.

שאי לדחותה או לקבלה, , רותגד, שאליו הוגשה התנ105כאמור בסעיף  ןונסד תכומ (ב) 
גדות נקבלת ההת; היתה תודההתנג תללשנות את התכנית, ככל המתחייב מקב וא, התצכולה או מק

ריע להגיש התנגדות לתכנית, לא יכ איעלולה, לדעת מוסד התכנון, לפגוע באדם שאף הוא רש
 תיו.ויע טענמנות להשדמם הזאד ני שיתן לאותוהמוסד בהתנגדות לפ

אי להזמין ולשמוע רק מספר שר, ןתוהשהוגשו אליו התנגדויות זהות במ ןנותכ סדומ (ג) 
ים; כן לדעתו מייצגים אותם מתנגדים ענין או מקום זהויות, אם ההתנגד ישיין מגבמ מתנגדים

ודם ק מעת ששגדוה חזרה על התנרשאי מוסד התכנון להחליט כי יימנע משמיעת התנגדות שיש ב
 .תינבלתי מנומקת או שהיא נראית על פניה טורדנית או קנטר ן, שהיאכל

תנגדות להקלה או לשימוש חורג ה ונית אכתלכנון כי התנגדות ת דא מוסצמ (1) (ד) 
 שאי הוא לחייב את מי שהתנגד,, רהוגשה שלא בתום לב והיא טורדנית וקנטרנית

 נון;תכסד הבמוהוצאות ההליך לשלם ליזם התכנית את 

דות היתה מוצדקת, רשאי הוא לחייב את היזם נגהתה תכנון כיה דא מוסצמ (2)
 בתשלום הוצאות ההליך למתנגד;

 )נמחקה(. (3)
 

דויות יוזמנו המתנגד ומגיש התכנית; בתכנית מיתאר מחוזית יוזמן גם מתכנן גנתון בהידל .107
 עימשהל המחוז ובתכנית שבסמכות הועדה המחוזית גם מהנדס הועדה המקומית, והם יהיו רשאים

 מבי.בפו היהדות תגנתדבריהם לפני המוסד המכריע; שמיעת הה
 

מינהו, ברשימת חוקרים שפורסמה ברשומות,  הפנים י ששרמ –וקר" ח, "העיף זסב (א) .א107
 התנגדויות לתכניות, והוא אחד מאלה: עולשמ

 על ותק של חמש שנים;ב ןרך דיוע (1)

 ,1958-לים, תשי"חכירוהאד םיסאו אדריכל רשוי לפי חוק המהנד יושרנדס המ (2)
 נסיון בתחום התכנון והבניה; לעהוא בו

 ות;ראש מוסד תכנון במשך חמש שנים לפח-שבוי שהיה ימ (3)

 ניה.בן וומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב (4)

ההתנגדויות חוקר לשמיעת  תוי למנאשרהדן בהתנגדויות לתכנית,  ןונסד תכומ (ב) 
מהות ההתנגדויות מן הראוי לעשות כן,  אושהוגשו לו, אם הוא סבור כי עקב מספר המתנגדים 

 ויותדגנעת התימש
 מביופב

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 רקוי חונימ
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43תיקון מס' )
 1995-"הנשת

 ויותדגנן בהתויע
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 נגדותתהב םיטליחמה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

ן והכרעה ויד
 נגדותתהב

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 74)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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בטחון; נתמנה ה שרם שהתייעצה ע ר, אלא לאחרים חוקניואולם לא תמנה הועדה למתקנים בטחו
גדויות התנמוע ולש חזורחל בשמיעת ההתנגדויות, רשאי החוקר לה ןונכתחוקר לאחר שמוסד ה

 בר נשמעו בפני מוסד התכנון.כש

י ומן הראי סבור כ הפניםסד התכנון חוקר לגבי תכנית פלונית, והיה שר ומ מינה אל (ג) 
 ן, רשאי השר למנות חוקר לאחר ששמע את דעתו של יושב ראש מוסד התכנון בענין.כלעשות 

 107-ו )ג(-)ב( ו106התנגדויות לפני חוקר יחולו הוראות סעיפים ה תשמיע לע (ד) 
בשינויים המחוייבים; החוקר יגיש למוסד התכנון תמצית ההתנגדויות והמלצותיו לגביהן והוא 

 מוסד התכנון בענין התכנית והתנגדות לה.ב וןדייוזמן לכל 

, ובהתייעצות ו של חוקררי עבודתוסד ויכויותמס שאי בתקנות לקבוע אתר הפנים רש (ה) 
 .ות שכרא –עם שר האוצר 

צית רשאית לפעול בהתאם להוראותיו של סעיף זה, בשינויים ראה ועצהמה (ו) 
אתה כי מן הנכון לעשות ראם  לתכנית מיתאר ארצית, ותובתגובת המחוייבים, כשהיא דנה בהערו

 כן.
 

יחליט לאשר או לדחות תכנית הטעונה אישורו רק לאחר עיון בחוות  ןונסד תכומ (א) .108
א)ד(, אם הוגשו, ולאחר סיום 107)א( והמלצות החוקר לפי סעיף 106הדעת שהוגשו לפי סעיף 

י התכנית או במילוי שינוב המותנ היהשמיעת ההתנגדויות והכרעה בהן; אישור כאמור, יכול שי
 תנאים, כפי שיקבע מוסד התכנון.

כרעה בדבר התנגדויות ועל נימוקיה תינתן בכתב למתנגד ולמי שהשמיע ה לדעה עוה ב() 
 .106 י סעיףלפת ענוט

את  ואר, י102גדות בתוך התקופה הקבועה בסעיף נתה השגית ולא הונכתפקדה וה (ג) 
ים מתום המועד יממוסמך לאשרה, בתום שלושים ית כמאושרת על ידי מוסד התכנון הנכתה

התכנית ם אולם או להגשת התנגדויות, זולת אם החליט המוסד אחרת תוך אותם שלושים הימים;
אלא לאחר קבלת אישור השר  תרשואמכ, לא יראו אותה 109, לפי סעיף הפניםר טעונה אישור ש

 עיף.לפי אותו ס

דחותה, או אישר מוסד תכנון תכנית לפי סעיף תכנון לאשר תכנית או ל דסוליט מחה (ד) 
ן; ההחלטה נותכה כיר של מוסדזראש והמ ם בידי היושביחתקטן )ג(, יירשם הדבר בפרוטוקול שי

 יתנכתמור; באכ כנית בתוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטהתה שיגמתישלח לחברי המוסד ול
נית שבסמכות הועדה המחוזית תכחוזית תישלח ההודעה האמורה גם לועדה המחוזית, במיתאר מ

 זית.מחוועדה הל גםית המקומית, ובתכנית שבסמכות הועדה המקומ הדם לועג –
 

מיד לאחר  הפניםעביר את התכנית לעיונו של שר י, תתכני דיקתכנון להפ דסוליט מחה (א) .109
ימים מהיום שהועברה אליו התכנית, כי התכנית טעונה  60רשאי להורות, תוך  8החלטתו; השר
 םן הנוגע בדבר תוך עשרה ימים מיונותכה ר, יודיע על כך למוסדומהשר כאט אישורו; החלי

 ו.תטלחה

 

ונה אישורו, לא יינתן תוקף לתכנית אלא באישור השר; תכנית טעי השר כיט ההחל (ב) 
ה זו, ופימים מהיום שהתכנית הוגשה לאישורו; לא נתן החלטה תוך תק 30החלטת השר תינתן תוך 

 די השר.נית כמאושרת על יכאו את התרי

רשאי לקבוע סוגי תכניות בסמכות ועדה מחוזית, שהוראות סעיף זה לא  הפניםשר  ג() 
 יחולו עליהן.

 

ינויים, לקבוע הוועדה המקומית תחליט לאשר תכנית שבסמכותה או לאשרה בש (1) (א) .א109
חודשים ממועד הגשתה, ולעניין תכנית  12תנאים לאישורה או לדחותה, בתוך 

                                                      
סמכותו הואצלה לכל אחד מיושבי הראש של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה לגבי המחוז שבו הוא מכהן, בכל  8

א ולמנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר בכל הנוגע לתכנית 62סמכות הוועדה המקומית לפי סעיף הנוגע לתכנית ב
לכל סמכויות שר הפנים הואצלו  .1178עמ'  17.11.2015מיום  7146י"פ תשע"ו מס' בסמכות הוועדה המחוזית: 

 ולגבי המחוז שב א62ושבי הראש של הוועדות המחוזיות בכל הנוגע לסמכות הוועדה המקומית לפי סעיף אחד מי
 .7624עמ'  28.7.2020מיום  9009י"פ תש"ף מס' : ןמכה ואה

 ( 43תיקון מס' )
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-הנ"שת

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת

דות גנתעה בהרכה
דר עהבת ינכשור תיאו

 ותדגנהת
 (26' סמ)תיקון 

 1988-"חמשת
 ( 43תיקון מס' )

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 רשהויות כמס
 (26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

מועדים לסיום 
 הטיפול בתכנית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101קון מס' )תי
 2014-תשע"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7146.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-9009.pdf
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בתוך שמונה חודשים ממועד הגשתה;  –א 86מצומצמת שחלות לגביה הוראות סעיף 
יושב ראש הוועדה המחוזית רשאי, לבקשת הוועדה המקומית, להאריך את התקופות 

 האמורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו;

לא החליטה הוועדה המקומית בתכנית שבסמכותה בתוך התקופה האמורה  (2)
(, יעביר מזכיר הוועדה המקומית, לבקשת מגיש התכנית, את התכנית 1בפסקה )

לוועדה המחוזית; משהועברה התכנית לוועדה המחוזית יועברו סמכויותיה של 
התנגדויות הוועדה המקומית לגבי אותה תכנית לוועדה המחוזית, לרבות שמיעת ה

וההכרעה בהן; הוועדה המחוזית רשאית להמשיך בהליכים מהשלב שאליו הגיעה 
הוועדה המקומית; הוועדה המחוזית תחליט אם לאשר את התכנית או לאשרה 

וך תחליט בתכנית(, בת –בשינויים, לקבוע תנאים לאישורה או לדחותה )בסעיף זה 
 עשרה חודשים מהמועד שבו התכנית הועברה אליה;

( יתקיים בוועדת משנה 2הדיון בתכנית שהועברה לוועדה המחוזית לפי פסקה ) (3)
ר ב; על החלטת ועדת משנה כאמו11שמינתה הוועדה המחוזית לעניין זה לפי סעיף 

ד; על החלטה כאמור למעט על החלטה על תכנית 11לא יחולו הוראות סעיף 
 ;110א יחולו הוראות סעיף 86מצומצמת כמשמעותה בסעיף 

(, לא אושרה תכנית מצומצמת כמשמעותה 3( עד )1על אף הוראות פסקאות ) (4)
ת א, יראו א86א בתוך עשרה חודשים מיום שהוחלט על הפקדתה לפי סעיף 86בסעיף 

 התכנית כבטלה.

 חודשים ממועד הגשתה, 18הוועדה המחוזית תחליט בתכנית שבסמכותה, בתוך  (1) )ב( 
ש ארוכה יותר לגבי סוגי תכניות שיקבע; יושב ראלקבוע תקופה  הפניםורשאי שר 

המועצה הארצית רשאי, לבקשת הוועדה המחוזית, להאריך את התקופות האמורות, 
 מטעמים מיוחדים שיירשמו;

לא החליטה הוועדה המחוזית בתכנית שבסמכותה בתוך התקופה האמורה  (2)
ת, את התכנית (, יעביר מזכיר הוועדה המחוזית, לבקשת מגיש התכני1בפסקה )

למועצה הארצית; משהועברה התכנית למועצה הארצית, יועברו סמכויותיה של 
הוועדה המחוזית לגבי אותה תכנית למועצה הארצית, לרבות שמיעת ההתנגדויות 
וההכרעה בהן; המועצה הארצית רשאית להמשיך בהליכים מהשלב שאליו הגיעה 

בתוך עשרה חודשים מהמועד  הוועדה המחוזית; המועצה הארצית תחליט בתכנית
 שבו התכנית הועברה אליה;

( יתקיים בוועדת המשנה 2הדיון בתכנית שהועברה למועצה הארצית לפי פסקה ) (3)
 )ד(.6שמינתה לעניין זה לפי סעיף 

חודשים מיום  12המועצה הארצית תדון ותחליט בתכנית מיתאר ארצית בתוך  )ג( 
 12בתוך  –, ולגבי תכנית מיתאר מחוזית 52י סעיף שהחליטה על העברת התכנית להערות לפ

 חודשים מיום שהוועדה המחוזית הגישה לה אותה.

( או 1החליט יושב ראש מוסד תכנון על הארכת מועדים כאמור בסעיפים קטנים )א() )ד( 
 , בצירוף הנימוקים להחלטתו.הפנים(, לפי העניין, יודיע על כך לשר 1)ב()

 

צה עפני המור בם לערואיעדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשו תהחלט לע (א) .110
 הארצית כל אחד מאלה:

 –כות זב (1)

 הועדה המחוזית כאחד; ירבושה חלש (א)

 ת או רשות מקומית הנוגעת בדבר;ימודה מקעו (ב)

 –ראש הועדה המחוזית  בשושות ירב (2)

 ת;ינכיש התגמ (א)

 ;התחתו לתכנית נדודגשהתנ ימ )ב(

 )ב(.106מי שהשמיע טענות לפי סעיף  )ג(

, תוך חמישה עשר ימים מיום תיזהמחו הדעלערור תוגש ליושב ראש הו תושת רשקב (ב) 
 שהומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית והוא יתן החלטתו בתוך חמישה עשר ימים.

עצה ומהני פבר רע
 יתצראה

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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 ו.ומלפי סעיף זה לממלא מק ועדה המחוזית רשאי לאצול את סמכותוה ששב ראוי (ג) 

, בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית שגרר יועה (ד) 
 ערור, לפי הענין.ל תהרשו וא

ים ימים מתום הגשת תשובות המשיבים או שעצית תיתן החלטתה תוך תראהועצה מה (ה) 
 .המוקדםי לפ לכהמתום המועד להגשת התשובות, כפי שייקבע, 

אריך את המועד הל, ירשמויש , מטעמים מיוחדיםהפניםשר  אירשן תכנו דסוקשת מבל (ו) 
 למתן ההחלטה.

 ה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.טלחהה לע העדוה (ז) 
 

רשאים לערור בפני הועדה המחוזית ברשות  112עדת ערר לפי סעיף ו תהחלט לע (א) .111
 דת הערר:עו שאר יושב

 ;הערר תדעלהליך בפני ו דצ שהיה ימ (1)

 ת;ינכיש התגמ (2)

 ות;דגניש התגמ (3)

 )ב(;106יף יו לפי סעותאת טענ עישהשמ ימ (4)

 ערר;ה תר ועדבח (5)

 ;)ב(18עה מייעצת כאמור בסעיף ד ליג בעצנ (6)

 ה המקומית או ועדת המשנה שלה לתכנון ולבניה;דועה שרא שבוי (7)

 ה המקומית;דעונדס ההמ (8)

 ת המקומית.ושרנדס ההמ (9)

ו שבם יולערור תוגש ליושב ראש ועדת הערר, תוך שבעה ימים מה תושת רשקב (ב) 
ם מיו םימצאה לצדדים בערר החלטה של ועדת הערר, והוא יתן החלטתו תוך חמישה עשר ימהו
 תה.לבק

שבעה ימים מיום קבלת  וךת כאמור, יוגש הערר לועדה המחוזית, תושרקבלה תה (ג) 
 הוהחלטת עררהוגש הש יוםמה הרשות; הועדה המחוזית תיתן החלטתה בערר תוך שלושים ימים

 .תהיה סופית

 ם תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.ידדצל ןהחלטה בערר תינתה לעה עדוה (ד) 
 

א או 62דה המקומית בדבר אישור תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף ועה תהחלט לע (א) .112
 רר:העדחייתה, רשאים לערור בפני ועדת 

 מבין חברי הועדה המקומית; דחאיים כנש (1)

 ;)ב(18מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת כאמור בסעיף  דחאיים כנש (2)

 מבין חברי הועדה המחוזית; דחאיים כנש (3)

 ז;וחמכנן התמ (4)

 ת;ינכיש התגמ (5)

 תו לתכנית נדחתה;ודגשהתנ ימ (6)

 )ב(.106טענות לפי סעיף  עישהשמ ימ (7)

 בתוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המקומית. שגרר יועה (ב) 

 הגשת הערר. םוים מימי תיתן החלטתה בתוך שישים ררדת העעו (ג) 

 עה ימים מיום מתן ההחלטה.החלטה בערר תינתן בתוך שבה לדעה עוה (ד) 
 

 טל(.וב) .113
 

 טל(.וב) .114
 

 טל(.וב) .115
 

 תדטת ועלחהעל  ררע
דה עוה יר בפנרעה

 יתזוחהמ
 ( 43מס' )תיקון 

 1995-"הנשת

 רת הערדעו יבפנ ררע
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-השנ"ת

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת
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המוסמך להכריע בערר, רשאי לקבלו, כולו או מקצתו, או לדחותו ולאשר  ןונסד תכומ (א) .116
 את התכנית, עם או בלי שינויים, או לדחותה.

כנון שעל החלטתו הוגש את התכנית לדיון למוסד הת רילהחז יאשן רונכסד התומ (ב) 
 ראות או בלעדיהן.הוהערר, עם 

 

שנותנים  ךבדר נתן ותפורסםיחייתה תדשור תכנית לפי סימן זה ועל יא עה עלדוה .117
 הדקעל הפ העת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודדקפה לעומפרסמים הודעה 

 .מורכא

 –שאושרה לפי סימן זה, תימצא  רחית, לאנכת )א( .118

 

 

 ;תיזים ובמשרד הועדה המחונפהמשרד ב –אר מחוזית תימכנית תב (1)

ים בירושלים, נפהמשרד ב –אר מקומית או בתכנית מפורטת תימכנית תב (2)
 הועדה המקומית. דרובמש תיזבמשרד הועדה המחו

 זה, תפורסם באתר האינטרנט כמפורט להלן:תכנית, לאחר שאושרה לפי סימן  )ב( 

באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או  –תכנית בסמכות ועדה מקומית  (1)
 באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר;

 באתר האינטרנט של משרד הפנים. –תכנית אחרת  (2)

ב)ב(, בשינויים 1 ( יחולו הוראות סעיף1על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן )ב() ג() 
 המחויבים.

 

תכנית, שאושרה לפי סימן זה, היא בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום  לשילתה חת (א) .119
מבין  ישורה, לפי המועד שבו פורסמה ההודעה האחרונהא ברד הודעה ברשומות או בעתון על

 .ההודעות ברשומות או בעיתון

ד הקובע לענין תביעת פיצויים לפי סעיף עומהיה הי תוההודעה ברשומ םוסעד פרומ (ב) 
197. 

 פרסם את מסמכי התכנית והוראותיה ברשומות.ל ובהן חיא (ג) 
 

ין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע לכל מעונ, כתבבת תמסור, ימודה מקעו .א119
פקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי תקפות, מון הש ע, ביןקרקבדבר התכניות הנוגעות ל

 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור; הועדה תמסור גם 78וכן תנאים לפי סעיף  77סעיף 
 ות בתשלום היטל השבחה.חבבדבר  ידעמ

 

. החל מוסד תכנון לדון בתכנית, ובטרם השלים את הדיון בה עברה הסמכות לגבי אותה 1א119
( או )ג(, למוסד תכנון אחר, יעביר מוסד 3( או )1()1א)א62א או 31וראות סעיפים תכנית לפי ה

התכנון את הדיון למוסד התכנון האחר, ואולם אם החליט מוסד התכנון על הפקדת התכנית לפני 
שעברה הסמכות למוסד התכנון האחר, תהיה נתונה לו הסמכות להמשיך ולדון בתכנית בכפוף 

 להוראות לפי חוק זה.
 

 דרכים ומסילות ברזלן ונכת :1ן ו'מיס
 

ור תכנית דרך ינהגו לפי הוראות חוק זה, זולת ההוראות המיוחדות שלאי כיםיל. בהב119
 והשינויים המפורטים להלן:

ת מקומית, ועדה מקומית, רשות שהוקמה לפי דין או גוף הפועל מטעם ושרדינה, מה (1)
שאים להגיש תכנית דרך לועדה ר, הלשממהמדינה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת ה

 ג;119יף וראות סעלה ףור, בכפבדבהמחוזית הנוגעת 

 – 78-ו 77ות סעיפים ארונין העל (2)

א, אך 1ן של הודעה על הכנת תכנית דרך יהיה כאמור בסעיף ותעסום ברפ (א)
חות אחד מהם הוא לפ"ש וםתונים" ובמקעבשלושה "א בוונים" יעת ינבמקום "בש

ון נכתד סומויות כמס
 ררבע

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ית תכנ רושום איסרפ
 תהדחייו

רת תכנית ימש
 ה ופרסומהרשאוש

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43' ס)תיקון מ
 1995-"הנשת

 יתנכת לתה שתחיל
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 86)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

מידע  תרת מסיבוח
( 26)תיקון מס' 

 1988-ח"תשמ

( 37)תיקון מס' 
 1994-ד"נשת

 תודחוימ תוארוה
 לדרכים 

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דתשנ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

העברת הדיון למוסד 
 תכנון אחר

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח
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 א "שלפחות שניים מהם הם עתונים נפוצים".ובי" ץופעתון נ

רך צוא כמועד הקובע ל1ודעה בעתונות כאמור בסעיף פרסום ההעד ומ או אתרי )ב(
 ;78קביעת תנאים כאמור בסעיף 

 תשתית, יי מיתקנושינת מחייבוה ית דרך שינוי לתכנית אחרת או הוראותנכתללו בכנ (3)
ה תהוו בתכנית ובמיתקנים כאמור; תכנית דרך ושרדיייצוינו בתכנית הדרך גם השינויים ש

בעו וניתן יהיה לשנות על פיה מיתקני תשתית, רק אם נק נית אחרתלתכ יוה שינמצעכשל
 בה במפורש השינויים האמורים.

 כנית;תט הרילה בתשא יםנדרך בתכנית דרך, יצוינו מב ינבללו מכנ (4)

של תכנית דרך יחולו גם ההוראות שנקבעו לענין זה בתכנית המיתאר  הכנתה אופן לע (5)
 הארצית לדרכים;

, ימציא ג119ית תכנית דרך, לאחר שהתמלאו התנאים שבסעיף ה המחוזעדוגשה לוה (6)
 30 וךה תילמגיש התכנית העתק ממנה לועדה המקומית, וזו תדון בתכנית ותחווה דעתה ע

 או לא חיוותה תינכתב; לא דנה הועדה המקומית יתכנהתצא לה העתק מיום שהום מימי
ועדה המקומית כאילו לא התנגדה ה תאים אור ,הימים האמורים 30דעתה עליה תוך 

 להפקדתה;

(, לאחר שהוגשה לה חוות 1תדון בתכנית דרך שהוגשה לה לפי פסקה ) תזיודה מחעו (7)
 30דם, ותחליט תוך וקהמי (, לפ6סקה )פהאמור ב ועדהמבתום  או תידעת הועדה המקומ

 יד את התכנית או לדחותה;קפהל םאימים 

דה בתכנית דרך שהוגשה לה, תזמין לדיון את מהנדס הוע ת הדנהיזודה מחעו (8)
מקומית שבתחומה מצויה התכנית, וכן את מהנדס הועדה המקומית של מרחב התכנון ה

, לדעת הועדה המחוזית יש לתכנית השפעה על תחום מרחב זה םא, הגובל ימהמקו
משמשים שמיעת הערותיהם המקצועיות לתכניות והערות הועדות המקומיות שבהן הם ל

 ם.יסמהנד

 רך יחולו הוראות אלה:ד יתכנית להפקיד תזה מחודליטה ועחה (9)

ים דילתאג םג, 91 ר הודעה על ההפקדה בנוסף למנויים בסעיףוסמעדה תוה א()
ם בעלילשמל, מים וביוב, וכן ח ם על פי דין והממונים על שירותי רכבת, בזק,הפועלי

 ראמוכ ירותיםי שכ עדה המחוזיתשל מיתקני תשתית שבתחום התכנית; סברה הו
 וץ לתחום התכנית, עלולים להיפגע על ידי התכנית,מחם ייתשתית המצו יומיתקנ

ם ולבעלי המיתקנים השירותי ם עלמונים למית גתמסור הודעה על הפקדת התכנ
 האמורים;

ימים מהיום שפורסמה  60כנית החלה בשטח בנוי תוגש תוך תל נגדותתה )ב(
, חרא ת החלה בשטחיות לתכנדנגהתנדונה; ת הינל הפקדת התכבעתונות ההודעה ע

טח ש –הודעה כאמור; לענין זה, "שטח בנוי"  המסרופימים מיום ש 30וגש תוך ת
, ותאו שתכנית מתירה בו מגורים, משרדים, מסחר, תעשיה, מלונא תישנועד בתכנ

דרך תוואי המטרים מגבול  100מוסדות ציבור ובנייני ציבור במרחק שאינו עולה על 
 ננת;וכמתה

ם מתום ימי 30 ךותבהתנגדויות ותחליט בהן ן דו, תדת משנה שלהוע ודה אועה )ג(
לא דנה או לא ך בחוקר; שם כל רלהיעז איהמועד להגשת ההתנגדויות, ורשאית ה

וך , לבקשת מגיש התכנית, תהפניםזה, ימנה שר  עדהחליטה הועדה בהתנגדויות במו
 ; במנותו אתןכרעה בההת ויוהתנגדועת ימשה, חוקר לשימים ממועד קבלת הבק 20
יעת התנגדויות ולמתן המלצה בהן, משל הפויקצוב השר לחוקר את התק קרחוה

ר התכנית או חוזית תחליט בדבר אישומים; הועדה המי 30-מ תפחתובלבד שלא 
 לאחר תום שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהן; ידדחייתה מ

עדה, כעבור ובידי ה תושרמאכנית כהת תאכנית, יראו תנגדויות לתה והוגש אל )ד(
ולת אם החליטה הועדה אחרת בתוך ז, תויודמתום המועד להגשת התנג םימי 20

ד ימים מתום המוע 10יה אשר הוגשה בתוך חבר מחברשל  השי דריפל, המועד האמור
 להגשת ההתנגדויות;

רוטוקול אשר בפם ה, תירשורה על הפקדת תכנית או על אישדעולטת החה (ה)
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ח לחברי הועדה ולמגיש התכנית לשייו, הב ראש הועדה ומזכיר הועדושי דיייחתם בי
 ור;כאמ הטלם ההחוימימים  14בתוך 

מים; ואולם אם הוגשו י 30)ב( יהיו -)א( ו109מורים בסעיף אה ועדיםמה )ו(
 ;םמיי 60( )ב109עיף סב התנגדויות לתכנית, יהיה המועד האמור

ימים מיום פרסום  15לענין פרק ט', בתום ט מעל דרך שאושרה, תכנית ילתה שלחת (10)
 הודעה בעתון על אישורה.

 

תכנית דרך לועדה מחוזית, יכין מגיש התכנית תשריט דרך, בהתאם  שגרם תוטב (א) .ג119
יועץ  –ימן זה סב) תיזויגישו לנציג השר לאיכות הסביבה בועדה המחוהמחוז,  ןלהנחיות מתכנ

ת בדבר; יועץ סביבתי שקיבל תשריט ית הנוגעקוממה הועדה סדסביבתי(, למתכנן המחוז ולמהנ
ימים מיום שקיבל את התשריט, ורשאי הוא לדרוש ממגיש  15ו למגיש התכנית תוך ירר, יחזכאמו

הכנת  יתביבסהה על הסביבה; דרש היועץ פעהשר להכין תסקי, האמוריםים הימ 15וך ת, בתהתכני
יומצא למתכנן המחוז  מההנחיותק ; העתכנתובר התסקיר כאמור, ינחה את מגיש התכנית בד

 קומית.ולמהנדס הועדה המ

נת תסקיר כאמור בסעיף קטן )א(, יהיו בהתאמה לרמת התכנית, סוגה כהלחיות נה (ב) 
 ה.מוקומ

 תסקיר או חלק על ההנחיות שניתנו לו להכנתו, שנדר כנית הדרך כי לאת שר מגיבס (ג) 
סקיר שה או ההנחיות או על דרישה להשלמת התירדעל ה תיזרשאי הוא לערור בפני הועדה המחו

 )ה(; הועדה תדון בערר, לאחר שתשמע את העורר ואת היועץ הסביבתי, טןסעיף קכאמור ב
כנת ל לערור על הדרישה להוכי לאכנית הדרך תו; מגיש תהגשם מים מיוי 15ותחליט בו תוך 

 .וקףת-כנתו נדרשת לפי הוראות תכנית בתתסקיר במקרים שה

 ית.קוממה ליועץ הסביבתי, לועדה המחוזית ולועדהש גוייר סקתה (ד) 

ואם בשטח התכנית נכלל מתחם תפעולי הנדרש  יום קבלת התסקיר,מ םימי 15ך ות (ה) 
תכנית  –לצורכי הטיפול במסילת ברזל ובציוד הדרוש להפעלתה של רכבת )בסעיף קטן זה 

רשאי היועץ הסביבתי לדרוש ממגיש  ימים מהיום האמור, 30בתוך  –הכוללת מתחם תפעולי( 
 אלמחוזית ולועדה המקומית; ה דהועישה יישלח לרהעתק הד יר;סקהתאת  יםשלההתכנית ל

ת חוות דעתו ימציא א בתייבסועץ היה ה השלמה כאמור, יראו את התסקיר כאילו הושלם;שרדנ
, ימים ממועד קבלת התסקיר המושלם 30למגיש התכנית ולוועדות המחוזית והמקומית תוך 

 .ם מהמועד האמורימי 90בתוך  –ובתכנית הכוללת מתחם תפעולי 

ות הדעת האמורה, במלואה או בחלקה, ייכללו במסמכי תכנית הדרך אם וחויר תסקה (ו) 
 כך הועדה המחוזית. חליט עלתש כלשורה, כאית עהפקדתה וב

 רומועץ הסביבתי דרישה להכנת תסקיר או לא נתן הנחיות להכנתו כאיה הציג אל (ז) 
 15תום מימים  30דרישה וליתן הנחיות כאמור, תוך  טן )א(, רשאי מתכנן המחוז להציגק ףבסעי

כך  לנכון; עשהה י שיראכפ יעהימים האמורים בסעיף קטן )א(, לאחר שהתייעץ עם גורם מקצו
ד עם )ג( דבר וענין האמורים בסעיפים קטני לכל יתבא הוא במקום היועץ הסביבו, יוזמתכנן המח

 ה(.)

ועדים האמורים הממחוז את חוות דעתם בתוך ץ הסביבתי או מתכנן היועה וישהג אל (ח) 
 ז(, תדון הועדה בתכנית הדרך ותחליט בה.)-בסעיפים קטנים )ה( ו

 

 ( או בידי רשות1ב)119או מטעמה כאמור בסעיף  הנידמה ת דרך בידיינכגשה תוה (א) .ד119
דין שאינה רשות מקומית או ועדה מקומית, וחויבה ועדה מקומית בתשלום פיצויים  יפלוקמה הש

 70 -עקב אישור התכנית, ישפה מגיש התכנית כאמור את הועדה המקומית, ב 197לפי סעיף 
מכל הסכמה אחרת בין הנושאים  עורגל י; אין בהוראות סעיף זה כדיםוייצסכום הפמאחוזים 

 ים להם.בין הזכאו יפויו השים אבתשלום הפיצוי

על אף האמור בסעיף קטן )א(, חויבה ועדה מקומית שבתחומה מועצה אזורית  (1)א 
וימת, ואין עוד זכות להגיש על בפיצויים כאמור באותו סעיף קטן, לראשונה לעניין תכנית דרך מס

( 2החיוב האמור ערר או ערעור, רשאית היא לפנות לוועדת השיפוי שהוקמה לפי סעיף קטן )א
ועדת השיפוי(, בבקשה להעלאת שיעור השיפוי הקבוע בסעיף קטן )א( לגבי כלל  –)בסעיף זה 

 הפיצויים שחויבה או שתחויב בהם עקב אישור התכנית כאמור.

 לע העפיר השקסת
 ההסביב

 ( 37)תיקון מס' 
  1994-"דנשת
( 43תיקון מס' )

 1995-ה"נשת

 ייםוציפ
 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 (, שחבריה הם:1תוקם ועדת שיפוי לטיפול בבקשות לפי סעיף קטן )א (1) (2)א 

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו, והוא יהיה היושב ראש; )א(

 נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים; )ב(

 נציג שר הפנים; )ג(

 נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מועצות אזוריות; )ד(

ש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שאינה במחוז שבו אושרה יושב רא )ה(
 תכנית הדרך נשוא הבקשה, שימנה שר האוצר;

 שני חברי ועדת השיפוי, ובהם היושב ראש, יהיו מניין חוקי בישיבותיה. (2)

( בהתחשב בתועלת הכלכלית 1ועדת השיפוי תחליט בבקשה כאמור בסעיף קטן )א (3)א 
עצה האזורית שבתחומן חלה תכנית הדרך, הנובעת מהשבחה עתידית לוועדה המקומית ולמו

צפויה במקרקעין שבתחומן עקב ביצוע התכנית, במישרין או בעקיפין, ובהתקיים תועלת כלכלית 
 בהתחשב גם בחוסנן הכלכלי של הוועדה המקומית והמועצה האזורית האמורות. –כאמור 

ימים מיום שהוגשה  60( בתוך 1ף קטן )אועדת השיפוי תחליט בבקשה כאמור בסעי (4)א 
ימים נוספים; היו הקולות בוועדת השיפוי  60-לה, ורשאית היא להאריך את המועד האמור ב

ימים מיום  60שקולים, תועבר הבקשה לשר האוצר ושר הפנים, והם יחליטו בבקשה בתוך 
 העברתה אליהם.

( 1קשה כאמור בסעיף קטן )אלא החליטה ועדת השיפוי או לא החליטו השרים בב (5)א 
(, לפי העניין, ישפה מגיש התכנית את הוועדה המקומית 4במועדים האמורים בסעיף קטן )א

 במלוא סכום הפיצויים שחויבה או שתחויב בהם בשל אותה תכנית דרך.

על תשלום פיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו  וימגיש תכנית דרך בשיפ בוינין חעל (ב) 
 ה:אל םיבשינוי 199 -ו 198יפים הוראות סע

במוסד  תויונייד בכל שלבי הדיונים וההתדצ יהיהרך יצורף ודה תינתכ ישגמ (1)
פי לוכן יהיה,  197פי סעיף ל םיילפיצו רשתכנון, בבית משפט או בהליך בוררות בק

 ך;לכדרישתו, צד לכל הסכם בקשר 

פיצויים יינתנו דה המקומית והועדה המחוזית בדבר גובה העוהלטות חה (2)
ת האמורות לבין מגיש דוועמהה בין אחת מיתה הסכהא ; להתכניתיש גמבהסכמת 

 התכנית, יכריעו במחלוקת שר האוצר ושר הפנים.

מאי ב 1חולו רק על תכנית דרך שאושרה אחרי יום כ' באייר תשנ"ד )י הף זיסע תראווה (ג) 
1994.) 

 

 ני גז טבעיקתימ :2ן ו'מיס
 

וראות לפי הסעיף לחוק משק הגז הטבעי יחולו, גם הה 26ן גז כאמור בסעיף קתינין מע. לה119
 האמור.

 

 

מיתקן גז(,  –ף זה עימיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי )בס תמקתר להיה (א) .ו119
 בי שתורכעז טבג מיתקניל ה חל עליהם, יינתן בידי רשות הרישוי119למעט מיתקני גז שסעיף 

היושב ראש, מתכנן המחוז ומהנדס הועדה  היהי אושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה והומי
; מי שמוסמך לפי דין למנות את חברי רשות הרישוי הגזא מיתקן מצנ הבתחומש תהמקומי

למיתקני גז טבעי, למעט מהנדס הוועדה המקומית, רשאי למנות להם ממלא מקום, אחד או יותר; 
שהוא מהנדס הוועדה המקומית רשאי למנות לו ממלא מקום, אחד או יותר,  חבר רשות הרישוי

לחוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(,  6ובלבד שמתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף 
 .1992-התשנ"ב

אישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות בדבר דרכי הרישוי של ב, הפנים רש (ב) 
שאם ד לבובהליכים אלה,  ו לעניןלשיחום המועדיו ישוי של מיתקנים כאמורמיתקני גז, הליכי הר

ה את נתנות כאמור, ורשות הרישוי למיתקני גז טבעי לא נקתל םאהוגשה בקשה להיתר בהת
להקמת מיתקן הגז בהתאם ר מים מיום הגשת הבקשה, יראו כאילו ניתן היתי 60ה בתוך טתלחה

 ( 58)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

ך נמוחץ לב קן גזתימ
 ודמא

 ( 58)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 י גז נקתוי מישיר
 ( 58)תיקון מס' 

 2002-"בתשס
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 לבקשה.
 

תקום ועדת משנה של המועצה הארצית לתכניות עבודה, שתדון בתכניות עבודה  (א) ז.119
 הוועדה(. –א לחוק משק הגז הטבעי )בסעיף זה 25בהתאם להוראות סעיף 

 בוועדה יכהנו חברים אלה מבין חברי המועצה הארצית: )ב( 

 ו נציגו, והוא יהיה היושב ראש;מנהל מינהל התכנון א (1)

 שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים או נציגו; (2)

ראש רשות מקומית שתמנה המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף  (3)
 (.7)-( ו6)ב()2

ימנה מזכיר לוועדה, ויכול שימנה אותו מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב  הפניםשר  )ג( 
 עובדי המדינה.

 )ב( לא יחולו על הוועדה.6הוראות סעיף  )ד( 
 

 ה חדשהקולן ז': חמיס

 .ךרדרבות ל –רש" גמ, "מן זהיסב .120

 –ר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות אתינית מכתב .121

 מגרשים, הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם; דוחבר אידב (1)

ת והן למגרשים ם של מגרשים בין בעליהם, הן למגרשים בבעלות משותפתקובר חלדב (2)
 ;ה(שדחלוקה ח –והן שלא בהסכמתם )להלן  ת הבעליםכמסהבת, הן דרפבבעלות נ

ממדי, ובלבד -(, הכוללים מגרש תלת2)-( ו1בדבר איחוד או חלוקה כאמור בפסקאות ) (3)
 א(.1)69שמתקיימות הוראות סעיף 

 

ות ושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה הוראה אקה שלולח .122
 מיוחדות אלה:

וקצה יהיה קרוב, ככל האפשר, למקום בו היה קודם מגרשו של יש מגרש לכ (1)
 מקבל ההקצאה;

גרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים ל המיו ששוו (2)
וצרו על ידי החלוקה, יהיה, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל שנ

 ;רשים הקודמיםגך כל המסל ש יםלשווי חסההקצאה בי

חסיות כאמור, יהיה מקבל ההקצאה, יה אולמשרות לשמור על פא היתה אל (3)
ו של מגרשו הקודם, זכאי לקבל מהועדה חס משוויבי ךומחדש נה וששווי מגרש

לום ההפרש, ומקבל ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה ביחס משוויו תשהמקומית 
 ת ההפרש;אמקומית הה עדלולשלם  יבשל מגרשו הקודם, חי

ור לשמ רשדה אפימ ן המוסמך לאשר את התכנית יחליט אם ובאיזוונכסד התומ (4)
חסיות בשווי המגרש החדש שהוקצה, או על קרבת מקומו למגרש הקודם, אולם על הי

ת יבתכנם הכלולים רשאי מוסד התכנון לקבוע כי החלטה בדבר זכויות בעלי המגרשי
והועדה המקומית;  שרגמה ילבורר שהסכימו עליו בעל ברעו, תלפי סימן זה השהוכנ

סכם, ימנה אותו יושב ראש בורר מו על ומיתהמק ועדהלא הסכימו בעלי המגרש וה
ם יושב ראש הועדה המחוזית; הבורר שמונה, בין בהסכמה ע ועדת הערר בהתייעצות

לטתו לומו; הוא ינמק את החשתביבים יחהו ואת כרובין שלא בהסכמה, יקבע את ש
לגבי הזכאות כאמור אם דרש זאת מוסד התכנון או אחד הצדדים; על הבוררות יחולו 

 ראות סעיף זה;והלכפוף ב, 1968–הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח

נית לחלוקה חדשה לסטות כתב רתועיף זה לא יתפרש כאילו מסב ם דברוש (5)
 ם.קומב  חייבתמה מהוראות תכנית מיתאר

 

ת העתק ינכת לחלוקה חדשה, יעביר יושב ראש מוסד התכנון שהפקיד את התינכקדה תפוה .123
ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה 

 כנית.תה רשומה העשויה להיפגע על ידי
 

 רהדגה

ה קולוח ודחיא
 אלשכמה וסהב
 כמהסהב
 ( 43' סתיקון מ)

 ( 43' ס)תיקון מ 1995-"הנשת
 1995-"הנשת

 כמהסהב אקה שלולח

 ( 43תיקון מס' )
 1995-"הנשת

קסי נפבה רעה םושיר
 רקעיןקמה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ועדת המשנה 
 לתכניות עבודה

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 127' ס)תיקון מ
 2018-תשע"ט
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 ה חדשה היא ביום תחילת תקפה של התכנית שבה נכללה החלוקה.וקשל חל הפלת תקיחת .124
 

 

 שאושב רי שחודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה החדשה, יגי הנווך שמתב (א) .125
, למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות הועדה המקומית, שבתחומה אושרה תכנית החלוקה החדשה

ה; רשה שאושדית לצורכי רישום התואמת את התכנית של החלוקה החנכתמנהל(, ה -)בסעיף זה 
ככשרה לרישום בהתאם לפקודת  הרשאי, יום שהועברה התכנית למנהלמהם ייבתוך חודש

 התכנית ראויה לרישום כאמור. יכ ם מצאא, 1969-"ט, תשכקעיןהמקרהמדידות וחוק 

חודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה לרישום לפי סעיף קטן )א(,  הנווך שמתב (ב) 
 תא רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התכנית, וכן ת ללשכתיהמקומה ש הועדראיעביר יושב 

 המקרקעין דיו, ורשםל יע םא חתווהשהתכנית לחלוקה החדשה שאושרה על תשריטיה, כ קתעה
כנית נית בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו התכנית והעתק התירשום את החלוקה בהתאם לתכ

 כאמור.

ה החדשה וקחלה סעיף זה, לא תפגע בתוקפה שלב אמוריםה מועדיםה תשמיר יא (ג) 
 . 124יף עס חוכמובזכויות שנרכשו 

 

לוקה, בחתקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות ש ערב תחילת היהבוד, שעש (א) .126
 ה.שהולך אחרי בעלה הקודם, ויהיה על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החד

שאינן נתונות  הלאוצא ביכ זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת דובה השעיה (ב) 
מותר  וקה; אולםחלה ירגם אח דוחלקה שבמקום האחר, תישאר הקרקע כפופה לשעבל הרבעהל

קעת אלה או שינויין, והוראות חוק זה בדבר הפת לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכויו
 ענין.הי פלים בייכאמור, בשינויים המחו ויינו שאה קעבעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפ

 י להגביל את הבעלותדכ יש בהש תל זכות חפציכו שכנתהמ -עבוד" ש, "העיף זסב (ג) 
 בקרקעות, וכן שכירות, איסור העברה, עיקול או הערה בפנקסי המקרקעין.

 

 לקו שנית למגרשיםוח אלו, ים על פי תכנית, שלא בהסכמת כל הבעליםשרגחדו מוא (א) .127
גרשים משותפים, זכאי בעל מגרש שלא הסכים מקצתם, למאו  םלקו כולוחנפרדים בין בעליהם, או 

 לאיחוד לתבוע מהועדה המקומית שתרכוש את חלקו במגרשים המאוחדים או המשותפים.

 מית, בהודעה, לקבוע לו מועדהמקוהסכים לאיחוד, רשאית הועדה א לש שגרמ לעב (ב) 
יעה ן )א(; לא הוגשה התבטק בסעיף רועליו להגיש לה תביעה כאמחדשים לפחות שבו  השש לש

 ש רשאי עוד להגישה.גרתוך המועד שנקבע, לא יהיה בעל המ

ויים נשי, ב125 ףית סעאורוה יחוד מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים יחולוא םרישו לע (ג) 
 ן.ינהע ילפהמחוייבים 

ל מי שהיתה לו לפני האיחוד ש וותיויכז ים על פי תכנית לא ישפיע עלשרגחוד מיא (ד) 
זכות על פי שכירות באחד המגרשים המאוחדים, או זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת 

או שינויין, והוראות  האל תיוכיוצא באלה; אולם מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכו
נויים אמור, בשיי כשינוו א פקעהחוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על ה

 המחוייבים לפי הענין.
 

והיה  127יף עס או מכוח 122גרש תשלום מהועדה המקומית מכוח סעיף מ לע לבעיגה .128
מנה בבית המשפט מ עיגמהת את הסכום המגרש ממושכן במשכנתה, תפקיד הועדה המקומי

המשפט יחליט למי ישולם הסכום בשים לב  תיבגרש, ומה המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא
 המגרש ושל בעל המשכנתה.ל לזכויותיהם של בע

 העדיפויות של תכניות םלון ח': סמיס

 המיתאר.מתכנית מפורטת, אם לא נאמר אחרת בתכנית  הפוחה יכ -מקומית  ראתית מינכת .129

מתכנית מיתאר מקומית ומתכנית מפורטת אם לא נאמר  הפוחה יכ -מחוזית  ראתית מינכת .130
 אחרת בתכנית המיתאר המחוזית.

מכל תכנית אחרת, אם לא נאמר אחרת בתכנית  הפוחה יכ -ת יצרר האאתיית המנכת .131

 להיחת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

קסי בפנ הקוום חלשיר
פי על קרקעין המ

 תכנית
( 48)תיקון מס' 

 1999-ט"נשת

ה שדח הקועת חלפשה
 ודיםבעשעל 

 ( 1)תיקון מס' 
 1967-זתשכ"

 אלשם ישרוד מגחיא
 ליםעבהת מבהסכ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

 לשות יוכחת הזטבה
 תהנכשבעל מ

 מיתוקמאר תית מינכת

 זיתוחמ ראתיית מנכת

ר אתיית המנכת
 ציתראה
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 המיתאר הארצית.

קנות; אולם אין תב רתאח ראמנ ית, אם לאמכוחה של תכנ הפוחן יכ -רק י"א פ יות לפנקת .132
 בכוחן כדי לפגוע בתכנית שאושרה כדין לפני התקנתן.

 ןל תכניות, שינוין והתלייתוטין ט': במיס

לה או להתלותה טבלנותה, של שבסמכותו לאשר תכנית, מוסמך, באותה הדרך, ןוד תכנסומ .133
 יע דעתו.ן, ככל האפשר, הזדמנות להשמנתנית תיתכובלבד שלמגיש ה

 

ית רשאית, לאחר שנתנה לועדה המקומית הזדמנות להשמיע דעתה, או על פי זוחדה המעוה .134
 מקומית, לבטל, להתלות או לשנות כל תכנית שבסמכות הועדה המקומית.בקשת הועדה ה

 

 

 טל(.וב) .135
 

 טל(.וב) .136
 

 ואיחוד של קרקעות הוקחל ד': קרפ

אישור להגיש ל יאקע רשרק לה עליה תכנית שאושרה ושאינה כוללת חלוקתחש קרקע לעב .137
הועדה המקומית תשריט לחלוקת אותה קרקע; לא יינתן היתר לבניה על הקרקע כאמור אלא 

שר או, באין תשריט כאמור, ואשט( ירתש -בהתאם לתשריט חלוקת קרקע )להלן בסימן זה 
 הועדה המחוזית. תסכמהב

, את ות המוצעותשל החלק הןיתוגבול תא, באופן ברור את גבולות הקרקע טריט יפרשת .138
תכנית שאושרה, וכל פרט שתדרוש הועדה המקומית כדי ב דרכי הגישה לכל חלקה, כפי שהן

 רה.שנית שאוכתל הלאפשר לה לבדוק את התאמת החלוק

ממדי, אלא אם כן מתקיימים כל -ועדה מקומית לא תאשר תשריט הכולל מגרש תלת )א( .א138
 אלה:

ז לחוק 14ת לפי הוראות סעיף ממדי-אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת (1)
 ;1969-המקרקעין, התשכ"ט

ממדי נקבעו בתכנית או סומנו בהתאם להליך שיקבע -גבולות המגרש התלת (2)
 השר בתקנות.

ממדי המיועד -הוגשה בקשה לאישור תשריט לפי פרק זה לעניין מגרש תלת )ב( 
טח בתכנית החלה על הש)ב(, ו188לשימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 

 תשריט טעון הסכמה של הוועדהממדי, יהיה ה-שבו נמצא המגרש אין הוראות לעניין מגרש תלת
אי המחוזית; שר המשפטים, בהסכמת השר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רש

 לקבוע בצו כי תשריט כאמור אינו טעון הסכמה.
 

 טל(.וב) .139
 

מקומית לאשר תשריט, רשאי בעל הקרקע, לא יאוחר משלושים ימים  הדערבה ויס א() .140
 מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסירוב, לערור לפני ועדת הערר.

שאושרה, רשאי הרואה  ריט שיש בו משום סטיה מתכניתתשקומית ה מדעשרה ויא (ב) 
 חלטת הועדהה תם קבלוימעל כך בפני ועדת הערר, בתוך שלושים ימים  רורעל, עעצמו נפג

 המקומית; החלטתה של ועדת הערר תהיה סופית.
 

ן ירשום בפנקסי המקרקעין, על פי בקשת בעל הקרקע ולאחר תשלום יעקהמקר םשר .141
ם על פי פקודת המודדים וחוק המקרקעין, ושישר לרכה האגרות שנקבעו לכך על פי כל דין, תשריט

המקומית שאישרה את  יט הנושא עליו אישור יושב ראש הועדהרשתתואם ה, 1969-תשכ"ט
קומית אישרה את מהדה עהות מתכנית שאושרה, וכי טיוריט סבתשהתשריט, המעיד כי אין 

 התשריט.
 

רשם תשריט, רשאית הועדה המקומית לבטלו, להתלותו או לשנותו, ובלבד נ אעוד ל לכ .142

 חוקה יות לפנקת

 וןנכתד סות מוכמס
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 הדעהו תכומס
 וזיתחמה

 (26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 ( 43)תיקון מס'  2014-תשע"ד

 1995-"הנשת

 (26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

 רקעקקת וחל יטרשת

 יטשרתי הטרפ

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

יט רשתל ע ררע
 הקוחל

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 קסינפב הקום חלוישר
 רקעיןקמה

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-תשכ"ז

 ( 26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 וא ליטוב, יינוש
תשריט  לש ההתליי

 עקקת קרולח
  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

תשריט הכולל מגרש 
 ממדי-תלת

( 127)תיקון מס' 
 2018-תשע"ט
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את טענותיו; על החלטת ועדה יע להשמ נותשנתנה לבעל הקרקע או למי שעלול להיפגע, הזדמ
רר עה לערור בפני ועדת או מי שעלול להיפגע כאמור, עקרקה מקומית לפי סעיף זה, רשאי בעל

 מיום קבלת ההחלטה.ים ימים לושש ךתו
 

וקת קרקע בפנקסי המקרקעין אלא על פי תשריט שאושר על פי פרק זה או לח תירשם אל .143
שריט תפי  ת קרקע בין בעליה המשותפים אלא עלקולדין לח-על פי סימן ז' לפרק ג'; לא יינתן פסק

 .וק זהח תואישור כאמור, ולא יהא תוקף לכל רישום שנעשה בניגוד לסעיף זה לאחר תחיל

בפנקסי המקרקעין, בשינויים המחוייבים ו זה יחולו על איחוד חלקות ורישומ קראות פרוה .144
 לפי הענין.

 יושה': רי קרפ

רשות הרישוי ם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו דא יעשה אל (א) .145
 לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: המקומית היתר

 

 

 ל דרך, סלילתה וסגירתה;ש הווייתתה (1)

קמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל נין, הריסתו והב למתו שקה (2)
 בדירה; ימיוי פננישתיקון בו, למעט 

 –ו קה זבפס

 חזיתו אובנו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע יאשינוי ש –י" מיננוי פיש"
ו בצנרת או ציוד אחר א ףבמראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משות

רה פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדיחרות, אינו ארות יד גםהמשרתים 
 רן של יחידות הדיור;ו את מספן אידכסגרה נש למעט תוספת של שטח מרפסת

ה רכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלממע, או את דר אוח –רה" "די
 חר;ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך א

 

 וא הדובימוש בהם שנקבעו בתקנות כעשכל וחרת בקרקע ובבנין א העבוד לכ (3)
 ית.נכתכשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל 

דה בקשה עוההנדס מל ו לשימוש, ימציאא הדובעש בקשה להיתר ליגהוצה לרה (1א) 
 –רשאי לקבוע הוראות לעניין  הפניםשר ההיתר;  דרושים לענין ויטע שפרדימלקבלת 

 אופן הגשת בקשה לקבלת מידע, פרטיה ונספחיה; (1)

סוגי המידע  –מידע להיתר והמועדים למסירתו; בסעיף זה, "מידע להיתר"  (2)
שימסור מהנדס הוועדה במענה לבקשה לקבלת מידע, לרבות התנאים המוקדמים 

 חיות מטעם גורמים מאשרים וגופים נוספים;לקליטת בקשה להיתר, וכן מידע והנ

מסירת מידע למהנדס הוועדה מאת גורמים מאשרים וגופים נוספים שיש בידם  (3)
ש, מידע לעניין תשתיות, מגבלות ותנאים הנוגעים למקרקעין שלגביהם המידע מבוק

לשם מענה לבקשה לקבלת מידע, והמועדים למסירת המידע מאת גורמים וגופים 
 כאמור;

תקופת תוקפו של המידע להיתר שנמסר למבקש במסגרת מענה לבקשה לקבלת  (4)
 מידע;

 סוגי בקשות להיתר שלגביהן לא יהיה המבקש חייב להגיש בקשה לקבלת מידע. (5)
 

, או שהבקשה להיתר הפניםלא נמסר מידע להיתר, כולו או חלקו, במועדים שקבע שר  (2א) 
היא מסוג שנקבע שאין חובה להגיש בקשה לקבלת מידע לגביה, רשאי מבקש הבקשה להיתר 

 להגישה אף בלא המידע להיתר.
 

 בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי המקומית; (1) (3א) 

יקבע תנאים מוקדמים לקליטת בקשה להיתר, ורשאי הוא לקבוע כי  הפניםשר  (2)
או התייעצות עמו, כתנאי  אם נדרשים אישורו של מי שאינו מוסד תכנון, או תיאום

למתן היתר, יהיו האישור, התיאום או ההתייעצות תנאי מהתנאים המוקדמים לקליטת 

קת ולחה על הגבל
 עקקר

 ודחיא

 רתינות הועטדות ובע
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 (9)תיקון מס' 
 1978-"חלשת

 (17' )תיקון מס
 1981-"אמשת

( 33' סתיקון מ)
 1991-"אנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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בקשה להיתר; כללה בקשה להיתר עבודות או שימושים שלגביהם נדרש אישור או 
, יהיה אישור או 1978-היתר לפי חוק גנים לאומיים או לפי חוק העתיקות, התשל"ח

 תנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר;היתר כאמור תנאי מה

מהנדס הוועדה יבדוק אם בקשה להיתר שהוגשה עומדת בתנאים המוקדמים  (3)
לקליטתה, יודיע על החלטתו בדבר עמידת הבקשה להיתר בתנאים מוקדמים אלה 

 יקלוט את הבקשה; –למבקש ההיתר, ואם מצא שהיא עומדת בהם 

החלטתו בעניין עמידת הבקשה בתנאים לא הודיע מהנדס הוועדה למבקש על  (4)
ר , יראו את הבקשה להיתהפנים( בתוך תקופה שקבע שר 2המוקדמים כאמור בפסקה )

 כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.
 

לא יינתן היתר אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים  (ב) 
המרחביות( ההנחיות  –ד )בחוק זה 145לתכניות, להנחיות המרחביות שנקבעו לפי סעיף 

 .ולהוראות אחרות לפי חוק זה, החלות על הקרקע או הבניין הנדונים
 

רשות הרישוי המקומית תבדוק את התאמת הבקשה לתכניות ולהנחיות המרחביות  (1ב) 
( 3ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה כאמור בסעיף קטן )א 45לטתה בעניין בתוך ותיתן את הח

מועדים אחרים לעניין סוגים שונים של  הפניםמועד קליטת הבקשה(, אלא אם כן קבע שר  –)להלן 
 בקשות להיתר.

 

הוגשה בקשה להיתר ונדרשת החלטתה של הוועדה המקומית או של מוסד תכנון אחר  (2ב) 
ימי עבודה לפי  45 , יחל מניין149עד  146סעיפים  לפי חוק זה או לפי תכנית, לרבות החלטה לפי

( ממועד ההחלטה או מהמועד שבו הוגשה בקשה מתוקנת על פי השינויים או 1סעיף קטן )ב
 .התנאים שנקבעו בהחלטה כאמור, לפי העניין

 

(, 1החליטה רשות הרישוי כי הבקשה להיתר עומדת בתנאים האמורים בסעיף קטן )ב (3ב) 
כון בקרה כי ביצע בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה לא יינתן היתר אלא אם כן אישר מ

רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על בקשות להיתר לגבי סוגי  הפניםתקינות; שר 
בניינים, עבודות או שימושים שבשל מהותם, אופיים או היקפם לא נדרשת לגביהם בקרה של מכון 

 .3בקר מורשה לפי סימן ג' בפרק ה'בקרה, ובלבד שאינן טעונות בקרה של 
 

יקבע הוראות לעניין האופן והמועד להעברת בקשה להיתר לבדיקת מכון  הפניםשר  (4ב) 
בקרה ולעניין העברת תוצאות הבקרה לרשות הרישוי המקומית, לרבות לעניין בקשה להיתר 

 .מכון הבקרה לא עמד במועד הקבוע בחוק זה לביצוע בקרת התכן שלהש
 

לא תיתן רשות  ל בנין, שלבי ביצוע שונים,עאו  ית, החלה על קרקענכתבעו בקנ (ג) 
מוש אינם תואמים את השלב ישהה או דובהיתר לעבודה או לשימוש, אם הע הרישוי המקומית

 שאליו הגיעו, אלא באישור מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית.
 

נקבעו בתכנית החלה על קרקע או על בניין תנאים למתן היתר הנוגעים לביצועה  (1) (1ג) 
בסלילת דרכים או בהקמת תשתיות או נקבעו בתכנית למגורים לעניין התניית ביצועה 

החלה על קרקע או על בניין תנאים כאמור או תנאים אחרים למתן היתר הנוגעים 
לביצועה, לא תיתן רשות רישוי מקומית היתר לעבודה או לשימוש אם לא מולאו 

רשאי התנאים האמורים, אלא אם כן אישר זאת מוסד התכנון המוסמך לבקשת מי ש
להגיש את התכנית לגבי הקרקע או הבניין הנוגעים בדבר, ובלבד ששוכנע כי ניתן 
להשיג את המטרות שבשלהן נקבעו התנאים האמורים גם בלא מילוי אותם תנאים, 
והכול בשים לב לזמן שחלף ממועד אישור התכנית ולשינוי הנסיבות; מוסד התכנון 

ימים מיום שהוגשה לו  60ה בתוך המוסמך ייתן החלטה בבקשה לפי סעיף קטן ז
 הבקשה;

 15בקשה שהוגשה לפי סעיף קטן זה תפורסם על חשבון המבקש, לתקופה של  (2)
 ימים להערות הציבור; מוסד התכנון המוסמך יחליט על דרך פרסום הבקשה והליך

 שמיעת ההערות;

לא החליט מוסד התכנון המוסמך בבקשה לפי סעיף קטן זה, בתוך התקופה  (3)
(, יעביר מזכיר מוסד התכנון, לבקשת מגיש הבקשה, את הבקשה 1האמורה בפסקה )

)ד(; ועדת המשנה תדון ותחליט בבקשה בתוך 6לוועדה המשנה שהוקמה לפי סעיף 

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-"דתשע

( 113)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז
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ימים מהיום שבו הועברה אליה, והיא רשאית להמשיך בהליכים מהשלב שאליו  30
 הגיע מוסד התכנון המוסמך;

 קטן זה, תפורסם ההחלטה ברשומות; אושרה בקשה לפי סעיף (4)

 –בסעיף קטן זה  (5)

 מוסד התכנון שאישר את התכנית, למעט ועדה מקומית; –"מוסד התכנון המוסמך" 

 א צורךתכנית שניתן להוציא מכוחה היתר לבניית יחידות דיור בל –"תכנית למגורים" 
במישרין ת שטח לתשתית הנדרשת דבאישורה של תכנית נוספת וכן תכנית המייע

 לצורך בניית יחידות דיור.
 

 רשות רישוי מקומית לא תתנה תנאים למתן היתר אלא אם כן התקיים אחד מאלה: (2ג) 

 רט במידע להיתר;התנאי פו (1)

 התנאי נדרש במפורש לפי חוק זה, לפי חיקוק אחר או לפי תכנית; (2)

התנאי נדרש, במקרים חריגים, למניעת סיכון ממשי לציבור או לבריאותו, או  (3)
למניעת מפגע סביבתי חמור, ובלבד שלא היה ניתן לדעת על הסיכון או המפגע 

 האמור בעת מסירת המידע להיתר.
 

כדי לגרוע מסמכותה של רשות רישוי מקומית להתנות  (2אין בהוראות סעיף קטן )ג (3ג) 
 .תנאים בהיתר לפי הוראות כל דין

 

האמורים החליטה רשות רישוי מקומית כי הבקשה להיתר עומדת בתנאים  (1) (ד) 
(, אם הוא 3(, וניתן אישור מאת מכון בקרה כאמור בסעיף קטן )ב1בסעיף קטן )ב

ימי עבודה מיום קבלת אישור מכון  15נדרש, תיתן רשות הרישוי את ההיתר בתוך 
הבקרה, או מיום ההחלטה כאמור, לפי העניין, ובלבד שהתמלאו לגבי הבקשה להיתר 

ות, ההיטלים והתשלומים האחרים, למעט כל הדרישות לפי חוק זה, ושולמו האגר
 –ארנונה, שיש לשלמם על פי כל חיקוק בשל הנכס נושא ההיתר )בסעיף קטן זה 

החיובים(, או ניתנו הערבויות המתאימות להבטחת תשלום החיובים, בכפוף להוראות 
כל דין; רשות הרישוי המקומית תשלח למבקש ההיתר את פירוט החיובים לא יאוחר 

י עבודה מיום קבלת אישור מכון הבקרה, או מיום ההחלטה כאמור, לפי מעשרה ימ
 העניין;

לא שלחה רשות הרישוי המקומית למבקש ההיתר את פירוט החיובים, כולם או  (2)
ו (, תיתן רשות הרישוי את ההיתר אף שלא שולמ1חלקם, עד למועד האמור בפסקה )

ע ו חלקם, אין בכך כדי לגרוהחיובים; ניתן היתר בלי ששולמו החיובים, כולם א
ת מחבותו של החייב בתשלום החיובים; תשלום כאמור ייגבה על ידי הרשות המקומי

 או הוועדה המקומית, לפי העניין, לפי כל חוק.
 

ש במהלך רדנה לככ המאתה קומית רשאי להתיר שינויים בהיתר לצרכימועדה  נדסהמ (ה) 
 בתקנות. הפניםביצוע עבודה על פי היתר, כפי שיקבע שר 

 

התשתית ועם השר ואנרגיה הקבע בתקנות, בהתייעצות עם שר י הפנים רש (1) (ו) 
להולכה, לחלוקה או להספקה  םישורדהל עבודות ומתקנים לאיכות הסביבה, סוגים ש

 הפניםה הרשאת הקמתם בדרך שיקבע שר , תהירומאים כגוסשל חשמל; נקבעו 
 באותן תקנות; הרשאה כאמור תבוא במקום היתר לפי סעיף זה;

( ללא הרשאה 1שהוקם כאמור בפסקה ) קןמתו י', עבודה שבוצעה א קרנין פעל (2)
בניגוד היתר או לא ל הניכב םתושלא בהתאם להרשאה כזו, יראו א על פי התקנות או

 , לפי הענין;לתנאי היתר

(, יראו 1צעו או מתקנים שהוקמו על פי הרשאה כאמור בפסקה )ובשודות בע (3)
 תוראוהל רהובלבד שאין בהם סתיית, לתכנ םאהתאותם כאילו בוצעו או הוקמו ב

ן (, לקבוע הוראות לעני1מור בפסקה )נות כאקתב יאשר הפניםתכנית מאושרת; שר 
 אמור מתכנית מופקדת.ה כאשרה של היטס

 

הקמה של רשת כבלים אופטיים על גבי רשת חשמל עילית של בעל רישיון ספק  (1) (1ו) 
 ;שירות חיוני, המבוצעת בידי בעל רישיון כאמור, פטורה מהיתר לפי סעיף זה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

 ( 36)תיקון מס' 
 1992-"גתשנ

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 123' סמ)תיקון 
 2018-תשע"ח
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הוסרה או הוטמנה רשת החשמל העילית, תוטמן או תוסר גם רשת הכבלים  (2)
 האופטיים שהוקמה על גביה;

 –בסעיף קטן זה  (3)

 ;1996-כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו –"רישיון ספק שירות חיוני" 

 מיתקנים עיליים להולכה, חלוקה והספקה של חשמל, לרבות –"רשת חשמל עילית" 
הם ציוד והאבזרים המותקנים עליעליון, וכן ה-ח נמוך, גבוה, עליון ועלעמודים למת

ל והמחוברים אליהם לצורכי רשת החשמל, תחנות השנאה זעירות, ארגזי חלוקת חשמ
 לסוגיהם וכן החיבורים אליהם, למעט חיבורים עיליים לבתים;

ות רשת כבלים אופטיים או כל חלק ממנה, לרבות תיב –"רשת כבלים אופטיים" 
סנטימטרים,  x 80 x 50 40חיבורים או ארונות תקשורת, שגודלם אינו עולה על 

 –המשמשת או המיועדת לשמש להספקת שירותי בזק; לעניין זה, "שירות בזק" 
 כהגדרתו בחוק התקשורת.

 

בינואר  1לא יתן היתר, מכוח תכנית שהופקדה אחרי ט' בטבת תשנ"ו ) ןונסד תכומ (ז) 
 ין, שלגביהם מבוקש ההיתר, תכנית הקובעת הוראות בכל אלה:אלא אם כן אושרה למקרקע( 1996

 י הקרקע;דוערוט ייפ (1)

חלקות וגבולותיהם, אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת ל ווקה למגרשים אלח (2)
 קרקע;

 , מספר הקומות או גובה הבנינים;ןינוי הבוק (3)

 המותרים. הינחי הבטש (4)
 

 –על אף הוראות סעיף קטן )ז(  ח() 

רקע שלדעת מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר לגבי עבודה או שימוש בק (1)
 מוסד התכנון אופיים אינו דורש את קיום כל ההוראות שבסעיף קטן )ז(, אף אם

 ( של הסעיף הקטן האמור;4( עד )1התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות )

היתר למיתקן שידור אלחוטי, קו או  להחליט על מתןהוועדה המקומית רשאית  (2)
, הפניםיתקן תשתית מסוג אחר שקבע שר מיתקן מים, מיתקן מדידה או ניטור, או מ

באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שנקבעו בתכנית מיתאר ארצית, או 
בתכנית מיתאר מחוזית החלה על כל שטח המחוז שאושרה לאחר יום תחילתו של 

, אף אם התכנית לא כללה את 2013-(, התשע"ד100חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
( של סעיף קטן )ז(, ובלבד שההיתר כאמור תואם את 4( עד )1פסקאות )ההוראות שב

הייעוד שנקבע בתכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה, ובתכנית כאמור 
 מתקיימים כל אלה:

ארציות המחייבות פריסה רחבה של מיתקני תשתית -עניינה תשתיות כלל )א(
 תשתית; ושנדרשת בשלהן גמישות לגבי מיקומו של כל מיתקן

 היא קובעת כי ניתן להוציא מכוחה היתר; )ב(

נקבעו בה הוראות בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת  )ג(
 הטענות בעניין לפני הוועדה המקומית;

 נקבעו בה שטחי בנייה והיקפי בנייה מותרים לכל מיתקן תשתית. )ד(
 

על אף האמור בסעיף קטן )ז(, מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר למפעל מים  (ט) 
, שאושרה לפני יום י"ט 1959-ישי לחוק המים, התשי"טבהתאם לתכנית למפעל מים לפי פרק של

( 1( אף אם התכנית כאמור לא קבעה את ההוראות שבפסקאות )2009באוגוסט  9באב התשס"ט )
 ( של אותו סעיף קטן.4עד )

 

לפי  הפניםהיו המקרקעין שלגביהם מוגשת בקשה להיתר מקרקעי ישראל, וקבע שר  (א) .א145
ראל לבקשה להיתר, תינתן תגובתה לבקשה להיתר חוק זה כי נדרשת הסכמת רשות מקרקעי יש

ימים מיום שהוגשה לה בקשה לתת את הסכמתה; ואולם היו המקרקעין מיועדים  90בתוך 
להקצאה למבקש ההיתר בפטור ממכרז, תינתן תגובת רשות מקרקעי ישראל לאחר שהתמלאו 

 התנאים לביצוע הקצאה כאמור לפי כל דין.

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

( 100)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 100)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 100)תיקון מס' 
 2013-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הסכמת רשות מקרקעי 
ישראל לבקשה 

 להיתר
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 
ה(, הוראת שע

 2015-תשע"ה
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בהם יראו את רשות מקרקעי ישראל כאילו הודיעה שאינה יקבע מקרים ש הפניםשר  )ב( 
 מתנגדת לבקשה להיתר אם חלף המועד למתן תגובתה בלי שניתנה.

 

, שמתקיימים הפניםבקשה להיתר לגבי סוגי בניינים, עבודות ושימושים שקבע שר  (א) .ב145
 :בהם כל אלה, תידון בהליך רישוי בדרך מקוצרת בהתאם להוראות סעיף זה

 הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש; (1)

עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין הם לא  (2)
 ומאפייניהן.

על בקשה להיתר בהליך רישוי בדרך מקוצרת יחולו הוראות חוק זה החלות על בקשה  )ב( 
 להיתר, בשינויים אלה:

ימי  25ימי עבודה" יקראו " 45(, בכל מקום, במקום "2)ב-( ו1)ב145בסעיף  (1)
 עבודה";

(, יראו זאת 1לא החליטה רשות הרישוי המקומית במועד האמור בפסקה ) (2)
 כהחלטה שהבקשה תואמת לתכניות ולהנחיות המרחביות;

רשות הרישוי המקומית תשלח למבקש הודעה על פירוט החיובים האמורים  (3)
 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה להיתר כאמור בסעיף 40( בתוך 1)ד()145בסעיף 

 (;3)א145

החליטה רשות הרישוי המקומית כי בקשה להיתר תואמת את התכניות ואת  (4)
 (,3ההנחיות המרחביות, ושלחה הודעה על פירוט החיובים במועד האמור בפסקה )

 תיתן את ההיתר בתוך חמישה ימי עבודה מיום שהתמלאו כל אלה, ובלבד שהתמלאו
 לגבי הבקשה להיתר כל הדרישות לפי חוק זה:

 –( 3)ב145להיתר טעונה אישור של מכון בקרה כאמור בסעיף  אם הבקשה )א(
מכון הבקרה אישר כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה 

 תקינות;

המבקש הגיש לרשות הרישוי בתוך עשרה ימי עבודה מהמועד שבו קיבל  )ב(
 ;ים(, אישור על תשלום החיוב3את ההודעה על פירוט החיובים, כאמור בפסקה )

החליטה רשות הרישוי המקומית כי בקשה להיתר תואמת את התכניות ואת  (5)
ההנחיות המרחביות, ולא שלחה הודעה על פירוט החיובים במועד האמור בפסקה 

(, תיתן את ההיתר בתוך חמישה ימי עבודה מיום שהתמלאו התנאים בפסקה 3)
 ים המחויבים;(, בשינוי2)ד()145()א(, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 4)

לא נתנה רשות הרישוי המקומית את ההיתר למבקש אף שהתקיימו התנאים  (6)
 (, לפי העניין, יראו את הבקשה להיתר כהיתר;5( או )4המנויים בפסקה )

(, לפי העניין, 5( או )4( וכן התמלאו התנאים בפסקה )2התקיים האמור בפסקה ) (7)
ש הבקשה הגיש לה הצהרה מאת עורך תיתן רשות הרישוי את ההיתר, ובלבד שמגי

 על כל אלה: הפניםהבקשה לפי חוק זה במתכונת שקבע שר 

על כך  –( 4()2)א145אם הבקשה להיתר נקלטה בהתאם להוראת סעיף  )א(
שהבקשה להיתר עומדת בתנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר שקבע שר 

 (;4()3)א145לפי סעיף  הפנים

על כך  –( 3)ב145ר מכון בקרה כאמור בסעיף אם לא צורף לבקשה אישו )ב(
 שלא נדרש אישור כאמור;

על כך שהעבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות,  )ג(
ין להנחיות המרחביות ולהוראות אחרות לפי חוק זה החלות על הקרקע או הבני

 הנדונים;

יימו התנאים לא נתנה רשות הרישוי המקומית את ההיתר למבקש אף שהתק (8)
 (, יראו את הבקשה להיתר כהיתר;7המנויים בפסקה )

(, לא תיתן רשות 2)א152(, הוגשה השגה לפי סעיף 7על אף הוראות פסקה ) (9)
(, אלא אם כן 8הרישוי את ההיתר ולא יראו את הבקשה להיתר כהיתר כאמור בפסקה )

 רישוי בדרך מקוצרת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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 (.7ההשגה נדחתה והתקיימו כל התנאים האמורים בפסקה )

רשאי לקבוע סייגים, תנאים והוראות נוספות לעניין הליך רישוי בדרך  הפניםר ש )ג( 
ליך ים להמקוצרת, לרבות לעניין תוקף החלטה לפי סעיף זה, טפסים, סדרי נוהל והמועדים הנוגע

 כאמור.
 

יקבע פטור מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, לביצועם של סוגי עבודות  הפניםשר  (א) .ג145
 :ולסוגי שימושים שיקבע, ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה, לפי העניין

 הם פשוטים מבחינה הנדסית; (1)

 ממש;אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של  (2)

 השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה; (3)

 הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו. (4)

פטור כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין עבודות  הפניםקבע שר  )ב( 
 נייניםותנאים לתחולת הפטור, ובכלל זה הוראות בעושימושים הפטורים מהיתר, לרבות סייגים 

 אלה:

חובת מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית על הקמת הבניינים, או על ביצוע  (1)
 ה;העבודות או השימושים הפטורים מהיתר, אופן מסירתה, פרטיה והמועדים למסירת

 השימושים,מפרטים ותנאים שיבטיחו כי הקמת הבניינים, ביצוע העבודות או  (2)
 הפטורים מהיתר, ייעשו באופן מקצועי ובטיחותי ותוך השתלבות בסביבה.

לא ייקבע פטור מהיתר לעבודות התקנה לראשונה של מיתקני אכסון ואגירה של גז,  )ג( 
 נפט, דלק או חומרים מסוכנים אחרים.

בהתאם  אין בהוראות סעיף זה כדי לאפשר הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש שלא )ד( 
 לתכנית, להנחיות מרחביות או להוראות לפי חוק זה.

 (.3( עד )1א)ו()62הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו בשטח כאמור בסעיף  )ה( 
 

ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים  (א) .ד145
 תכנית או להוראות לפי חוק זה. המפורטים בסעיף קטן )ב(, ובלבד שאין בהן סתירה להוראות

הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה  )ב( 
 .פניםהלבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר 

לסוגי מגרשים או  הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, )ג( 
 למגרש מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.

ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם  )ד( 
ו אהמיוחדים של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם 

 קומיתות פרטניות בידי רשות הרישוי המייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחבי
קפן עד (; הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו בתו1)א145בשלב מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 

 תום תקופת תוקפו של המידע להיתר.

 לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות. )ה( 

ה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על הנחיות מרחביות שקבעה ועד )ו( 
עד קביעתן תפורסם בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממו

 א או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה המקומית.1הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 

מקומית, רשאי לערור הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה  )ז( 
 לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

על בקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר,  )ח( 
גשת ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד ה –( 1)א145ואם לא נמסר מידע להיתר כאמור בסעיף 

 הבקשה.

שאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר רשות הרישוי המקומית לא תהיה ר )ט( 
 ן.וע בהבעניינים האמורים בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקב

 

 פטור מהיתר
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 הנחיות מרחביות
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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על אף האמור בחוק זה רשות הרישוי המקומית תיתן אישור לשינוי מטרת השימוש  (א) .ה145
 אישור לשינוי שימוש(, אם התקיימו כל אלה: –וש למטרת עסק )בסעיף זה שנקבעה בהיתר לשימ

השימוש המבוקש למטרת עסק הותר בתכנית החלה על המגרש והוא תואם  (1)
 אותה ואת ההנחיות המרחביות החלות על המגרש;

התכנית שלפיה מבוקש האישור לשינוי שימוש אושרה לאחר יום תחילתו של  (2)
 ;279ף חוק זה כאמור בסעי

 הבקשה אינה כוללת עבודות הטעונות היתר; (3)

 הבקשה אינה למטרת מפעל לייצור תעשייתי; (4)

השימוש המבוקש למטרת עסק אין בו כדי לפגוע בסביבה, בבריאות הציבור או  (5)
 בבטיחותו, או לשנות משמעותית את אופי הסביבה.

סף של מכון בקרה ולא יהיה צורך ניתן אישור לשינוי שימוש, לא יידרש כל אישור נו )ב( 
 בקבלת היתר נוסף על ההיתר הקיים.

רשות הרישוי תחליט בבקשה לפי סעיף זה, לאחר שדנה בהערות שהוגשו לה  (1) )ג( 
ימי עבודה מיום  30לפי התקנות האמורות בסעיף קטן )ה(, ככל שהוגשו, בתוך 

 שנקלטה;

(, יראו 1ה האמורה בפסקה )לא החליטה רשות הרישוי המקומית בתוך התקופ (2)
 15זאת כסירוב לתת אישור ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לוועדת הערר בתוך 

ימים מהיום  30ימים מתום התקופה האמורה; ועדת הערר תחליט בבקשה בתוך 
 שהוגשה לה.

הרואה את עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי המקומית לסרב לבקשה לפי סעיף זה  )ד( 
 ימים מיום 15ה שהוגשה לפי סעיף זה רשאי לערור לפני ועדת הערר בתוך או לדחות הער

 ימים מיום הגשתו. 30שהומצאה לו ההחלטה; ועדת הערר תחליט בערר בתוך 

יקבע בתקנות הוראות בדבר אופן הגשת בקשה לאישור לשינוי שימוש  הפניםשר  )ה( 
של  טי הבקשה, הסכמתם הנדרשתותנאים מוקדמים להגשתה, ובכלל זה הגשתה בדרך מקוונת, פר

יות בעלי הזכויות במקרקעין לגביהם הוגשה הבקשה, משלוח הודעות ושמיעת הערות בעלי זכו
 ש.כאמור שלא נתנו את הסכמתם לבקשה, וכן תקופת תוקפו המזערית של אישור לשינוי שימו

אות סעיף זה על אף הוראות פרק זה, על אישור לשינוי שימוש לפי סעיף זה, יחולו הור )ו( 
 בלבד ולא יראו בשינוי שימוש כאמור שימוש חורג.

 

 מית רשאית להתיר שימוש חורג.וקמעדה הוה (א) .146

 

 וטל(.ב) (ב) 
 

 .145היתר לפי סעיף  ית רשאית לתת הקלה למבקשמוקדה המעוה )א( .147

 

 

 

 

 

 .עד )ז( )פקעו( )ב( 

 

מהמספר  10%בשיעור של ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים  (1) ח() 
המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש, או על מספר מגרשים גובלים, 

כי סטייה  לפי העניין, על פי הוראות התכנית החלה על המגרש, אף אם נקבע בתכנית
 מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה ניכרת, בהתקיים כל אלה:

שטחן הממוצע של דירות המגורים במגרש או במגרשים, לפי העניין,  )א(

 גרוש חומיש
( 26ון מס' )תיק

 1988-ח"משת

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת
 ותלקה

 ( 4)תיקון מס' 
 1973-"גתשל

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 הוראת שעה 
 2011-תשע"א

 2011-ת"ט תשע"ב
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 108מס'  )תיקון
 הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו

אישור לשינוי שימוש 
 שנקבע בהיתר

( 110)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

 הוראת שעה 
 2011-תשע"א

 2011-ת"ט תשע"ב
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 מ"ר; 80לאחר מתן ההקלה יעלה על 

שטחה של כל דירת מגורים שתיווסף לבניין, מעבר למותר לפי תכנית, לא  )ב(
 דירה קטנה(; –מ"ר )בסעיף קטן זה  80עלה על מ"ר ולא י 55-יפחת מ

הבקשה להקלה חתומה בידי כל בעלי הזכויות במגרש או במגרשים, לפי  )ג(
 לפחות מהמספר המרבי של דירות 10%העניין, ומבוקשת בה הקלה בשיעור של 

 המגורים המותר לבנייה על המגרש או המגרשים כאמור;

 ה;המגרש מיועד למגורים בבנייה רווי )ד(

בעת הגשת הבקשה להקלה טרם התחילה הקמת הבניין שלגביו מתבקשת  )ה(
יים, התוספת; לעניין זה לא יראו תחילת הקמתו של בניין בהריסתו של בניין ק

בעבודות חפירה או בעבודות פיתוח או עבודות כיוצא באלה הנעשות כהכנה 
 להקמת הבניין;

בינואר  1בטבת התשע"א )התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה  )ו(
 (, והיא אינה תכנית לפינוי ובינוי;2011

בבקשה להקלה צוין מספר דירות המגורים המותרות לבנייה במגרש או  )ז(
ו במגרשים לפי התכנית וההקלות שאושרו לגבי מספר דירות המגורים במגרש א

 במגרשים קודם להגשתה;

מרבי של דירות המגורים ניתנה הקלה לתוספת דירות למגורים מהמספר ה (2)
ר המותר לבנייה על מגרש או מגרשים לפי סעיף קטן )א(, תופחת תוספת זו משיעו

 תוספת דירות המגורים שיש לתת לפי סעיף קטן זה;

מתן הקלה לפי סעיף קטן זה לא יותנה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר  (3)
ם קם, אם לא ניתן להתקינהנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההיתר, כולם או חל

 בתחום הנכס;

( לא תחול על ועדה מקומית במחוז הצפון 1חובת מתן ההקלה כאמור בפסקה ) (4)
של  קבע לגביה, בצו, כי נוכח קיומו הפניםאו הדרום או בתחום רשות מקומית ששר 

מלאי מספיק של דירות קטנות בתחומה או נוכח מספר הדירות הקטנות שבנייתן 
מה בשנה שקדמה למועד מתן הצו, אין צורך או הצדקה לחייב מתן הותרה בתחו

 הקלה כאמור;

 –בסעיף קטן זה  (5)

 בנייה בצפיפות של שש דירות מגורים לדונם, לפחות; –"בנייה רוויה" 

מערכת חדרים או תאים שנועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת  –"דירת מגורים" 
 למגורים בלבד;

ו הכולל המותר לבנייה של דירת מגורים, לרבות שטחהשטח  –"שטח דירת מגורים" 
 של מרחב מוגן.

אין בהוראות סעיף קטן )ח( כדי לגרוע מסמכות ועדה מקומית לתת הקלה מהמספר  ט() 
המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש לפי שיקול דעתה, אף אם לא התמלאו בבקשה 

)ב(, ואולם 151בכפוף להוראות שנקבעו לפי סעיף להקלה התנאים האמורים באותו סעיף קטן, ו
תוספת דירות מגורים שניתנה בהקלה לפי סעיף קטן )ח( תופחת משיעור תוספת דירות המגורים 

 המרבי שאפשר לתת לפי הוראות סעיף קטן )א(.

ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים במגרש מהמספר המרבי של  (1) י() 
המותר לבנייה על מגרש על פי הוראות התכנית החלה על המגרש, דירות המגורים 

בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, אף אם נקבע בתכנית כי סטייה 
 מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה ניכרת, בהתקיים כל אלה:

 הדירה שלגביה מתבקשת ההקלה היא דירה צמודת קרקע; )א(

 מ"ר, לפחות; 120רה שלגביה מתבקשת ההקלה הוא שטחה של הדי )ב(

שטחה של דירת המגורים שתיווסף, מעבר למותר לפי תכנית, למעט שטח  )ג(
כלול מטבח, שירותים וכניסה תמ"ר והיא  45-מדרגות גישה למפלס, לא יפחת מ

 נפרדים;

 108)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו

 117)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2017-תשע"ז
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בינואר  1התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א ) )ד(
2011;) 

במועד הגשתה, הבקשה להקלה אינה חורגת מהמגבלה שנקבעה בהחלטת  ה()
(, ככל שנקבעה; לא החליטה הוועדה 2הוועדה המקומית כאמור בפסקה )

(, תינתן ההקלה אם לא הוכח 2המקומית על קביעת מגבלה כאמור בפסקה )
להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה 

תב, אם הוצגה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות לפניה בכ
ושטחי החניה אינם נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר דירות 

 המגורים;

, ואם הוגשה התנגדות 149לא הוגשה התנגדות לבקשה להקלה לפי סעיף  )ו(
הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה לפי  –כאמור 

 עיף קטן זה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהגיש התנגדות כאמור;ס

ועדה מקומית רשאית לקבוע, לאחר שהוצגה לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס  (2)
 ן זההוועדה, את מספר דירות המגורים המרבי שהיא תתיר לפצל לפי הוראות סעיף קט

ות הציבור, השטחים בתחום מרחב התכנון שלה כולו או חלקו, בהתחשב במוסד
הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בכל אזור במרחב התכנון, ובלבד 

ירות צמודות הקרקע שבתחומה; ממספר הד 20%-שהמספר האמור לא יפחת מ
החלטת הוועדה המקומית כאמור תפורסם באתר האינטרנט שלה והודעה על כך 

ת, ה כאמור שקבעה ועדה מקומיתפורסם בעיתון; הרואה את עצמו נפגע על ידי החלט
 רשאי לערור לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומה;

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על יישוב שנקבעה לגביו מגבלה על היקף  (3)
(, 35יחידות הדיור בתכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור )תמ"א 

 כנוסחה ביום הגשת בקשת ההקלה;

רת מגורים שנוספה בשל ההקלה תשמש להשכרה בלבד או למגורי קרוב, די (4)
יה כהגדרתו בתוספת השלישית, בלא העברת הבעלות בה לאותו קרוב, ולא יינתן לגב

היתר לשימוש חורג לשימוש שאינו למגורים; החליטה הוועדה המקומית על מתן 
ש הוודה ההקלה, לא יינתן היתר אלא אם כן נרשמה הערה, לבקשת יושב רא

, המקומית, שלפיה ייעוד יחידת הדיור נושא ההקלה הוא להשכרה או למגורי קרוב
 בלבד;

ניתנה הקלה לתוספת דירות למגורים מהמספר המרבי של דירות המגורים  (5)
 ירותהמותר לבנייה על המגרש לפי סעיף קטן )א(, תופחת תוספת זו משיעור תוספת ד

 ;המגורים שיש לתת לפי סעיף קטן זה

תוספת דירות מגורים שניתנה בהקלה לפי סעיף קטן זה תופחת משיעור תוספת  (6)
 דירות המגורים המרבי שאפשר לתת לפי הוראות סעיף זה;

היתה בקשת ההקלה לפי סעיף קטן זה לתוספת דירת מגורים ששטחה אינו עולה  (7)
ניה מ"ר, לא תתנה הוועדה המקומית את מתן ההקלה בהתקנת מקומות ח 60על 

ם נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההקלה, כולם או חלקם, ואול
הוועדה המקומית רשאית לחייב את מבקש ההקלה להשתתף בהתקנתו של מקום חניה 
אחד בחניון ציבורי באזור המגרש נושא ההקלה, בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד 

 בשינויים המחויבים;, 3א158התכנון, ויחולו לעניין זה הוראת סעיף 

על אף האמור בהוראות לפי חוק זה או בתכנית החלה על המגרש, בהקלה  (8)
 כאמור בסעיף קטן זה תתיר הוועדה המקומית את שינוי השימוש בשטח של הדירה,
 שנועד לשמש כשטח שירות למרתף או למחסן על פי תכנית, או שהוסף כשטח שירות

ך כשטח למטרה עיקרית של מגורים, ובלבד שס כאמור לפי הוראות חוק זה, לשימוש
ינוי מ"ר, ומתוכו שטח המחסן שיותר ש 60השטח ששינוי כאמור יותר בו לא יעלה על 

 מ"ר; 7.5השימוש בו לא יעלה לע 

, ביטול הפיצול שאושר מכוח סעיף קטן זה, והחזרת 145על אף האמור בסעיף  (9)
סעיף  ג, ויחולו לעניין זה הוראות145המצב לקדמותו, פטורים מהיתר, כאמור בסעיף 

 ג)ב(;145
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על אף האמור בתוספת השלישית, על השבחה במקרקעין בשל מתן הקלה  (10)
כאמור בסעיף קטן זה, למעט השבחה בשל התרת שינוי השימוש בשטח מרתף או 

(, תחול חובת תשלום היטל השבחה בשיעור של שלושים 8מחסן כאמור בפסקה )
היטל מופחת(; מחצית ההיטל המופחת  –שבחה )בפסקה זו וארבעה אחוזים מהה

תשולם בעת קבלת ההיתר שלא היה ניתן לתתו אלמלא מתן ההקלה ויתרת ההיטל 
להגדרה  3המופחת תשולם בעת מימוש זכויות במקרקעין במשמעותו בפסקה 

 "מימוש זכויות" שבתוספת השלישית, לאחר מתן ההקלה;

ה הדירה שלגביה מתבקשת ההקלה במקרקעי על אף האמור בכל דין, הית (11)
לא ישראל, לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל למתן ההקלה לפי סעיף קטן זה, ו

 ייגבה על ידי רשות מקרקעי ישראל כל תשלום בשל מתן ההקלה כאמור;

על אף האמור בכל דין, רשות מוסמכת לא תתנה מתן הקלה כאמור בסעיף קטן  (12)
 רבות מרחב מוגן בדירת המגורים שתיווסף בשל ההקלה, ואולםזה בהקמת מקלט, ל

אם קיים מרחב מוגן בדירה הקיימת ערב מתן ההקלה, רשאית הרשות המוסמכת 
סף; להתנות את מתן ההקלה בבניית שיפורי מיגון באחד מחדרי דירת המגורים שתיוו

ות לחוק ההתגוננ 11כהגדרתם בסעיף  –בפסקה זו, "מקלט" ו"רשות מוסמכת" 
 ;1951-האזרחית, התשי"א

 –בסעיף קטן זה  (13)

דונם לדירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות  –"דירה צמודת קרקע" 
 לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת;

מערכת חדרים או תאים שנועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת  –"דירת מגורים" 
 למגורים בלבד;

ו השטח הכולל המותר לבנייה של דירת מגורים, לרבות שטח –ת מגורים" "שטח דיר
 של מרחב מוגן.

 

חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש; היתר לשימוש חורג מהיתר או  שומר לשיתיה .148
 ת מראש.הקלה יכולים להינתן לתקופה מוגבל

 

ת מית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקוקמעדה הוה (א) .149
 מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה: הטיקע סרק

 

 

 

מהות הבקשה להקלה  חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את לערסמה, ופ (1)
והקובעת כי או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית  גרומוש חיש או להתרת

ימים ממועד הפרסום לפי פסקה זו, ולעניין  15התנגדויות לבקשה כאמור יוגשו בתוך 
 ;ממועד מסירת ההודעה –ב( 2)-א( ו2מי שנמסרה לו הודעה לפי פסקאות )

( הוצגה במקום בולט 1ור בפסקה )אמקשה כבה טת את מהותרפמדעה הוה (2)
קשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות בה הלח בחזית הקרקע או הבנין שעליהם

 דה המקומית או מי שמינתה לכך בדרך כלל;הוע ידי על עבקובדרך שתי

מהות הבקשה  תאפרטת מה מית מסרה על חשבון המבקש הודעהוקמעדה הוה (א2)
 –ויות לועדה המקומית ד להגשת התנגד( ועל המוע1כאמור בפסקה )

 ה;שקבגביהם הוגשה הלש והמחזיקים בקרקע או בבנין םילל הבעכל (א)

קע או בבנין קרוהמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים ב םילל הבעכל )ב(
 שלגביהם הוגשה הבקשה;

ה ייפגעו או דעהודעת ל שרוהמחזיקים בקרקע או בבנין, א םילל הבעכל )ג(
 ר הבקשה.ומאיש געיפעלולים לה

 ישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים;ת וא רסתימ רומעה כאדוה

ר המיועד תאכפקדת ומ עת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת אוגונקשה הבב (ב2)

לה קהוג רחו שמויש
 םיאנבת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
ן למתים מדקים מואנת

 חורגמוש תר לשיהי
 ות הקל למתן וא

 ( 26' מס)תיקון 
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

( 26' תיקון מס)
 1988-שמ"חת

 ( 26' מס)תיקון 
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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יים והמקצועיים ורם הציבפיא( לגו2מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה ) –לשימור 
 (.3)100ף יעס פישאושרו ל

 לעה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה טילחעדה הוה (3)
 במכתב רשום; דיםגנתלמכך 

 -הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית  ארשימוש חורג מתכנית המיתב וקלה אהב (4)
ואולם הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג  נתקבל אישור המועצה הארצית

מועצה הארצית, ובלבד שהתקיימו כל או לתת הקלה, אף אם לא התקבל אישור ה
 אלה:

ניתן להוציא מכוח התכנית היתר או לבצע עבודות בלא צורך באישור  )א(
 תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה;

לתכנית מצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה והשטח שבו מתקיימות  )ב(
 הוראות פסקת משנה )א(;

שטח מרחב תכנון מקומי או על כל שטחה של התכנית אינה חלה על כל  )ג(
 רשות מקומית;

נקבע בתכנית כי השימוש החורג או ההקלה אינם טעונים אישור של  )ד(
 המועצה הארצית.

, לקבוע כי על הפניםועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר ה ששב ראוי (ב) 
צתן; קמ לן אווכ, הוראות סעיף זה בקשה מסויימת או על סוגים מסויימים של בקשות לא יחולו

 הורה יושב ראש הועדה המחוזית כאמור, יקבע את ההוראות שיחולו על התכנית.

וזית לפטור מחה דהות יכול יושב ראש הועבינסים ורקמ קבע באילוי הפנים רש (ג) 
 מהוראות סעיף זה.

תם בסעיף כהגדר –בסעיף קטן זה, "התאמת נגישות" ו"אדם עם מוגבלות"  (1) ד() 
 ;1ו158

)ג(, -( ו1)ב151)ג( ומהוראות סעיף -בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )ב( ו (2)
א רשאי יושב ראש ועדת מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהי
ו התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא או בן משפחת

, וגבלות, לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או חלקןהמתגורר עמו הוא אדם עם מ
 ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:

התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבניין שלגביהם  )א(
 הוגשה הבקשה, או בקרקע או בבניין גובלים;

התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה,  )ב(
 אדריכלות או טבע;ארכיאולוגיה, 

 התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין; )ג(

( תינתן בתוך שישים 2החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה ) (3)
ימים מיום שהתבקש לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת 

לקבלת  בקשה לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד
החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, כדי להבטיח מתן החלטה בתוך 

 התקופה האמורה.
 

 .טל(וב) .150
 

הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטיה ניכרת מתכנית החלה על  וניינת אל (א) .151
 הקרקע או הבנין.

 

הכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה לאחר כ"ט  חטשספת לות (ב) 
עם המועצה הארצית, ת , בהתייעצוהפנים(, היא סטיה ניכרת; שר 1989באוגוסט  1) ט"ז תשמומתב

 .הרשאי לקבוע, בתקנות, מה עוד ייחשב כסטיה ניכרת לענין סעיף ז

 5%משטח המגרש או  5%על אף האמור בסעיף קטן )ב(, תוספת שטחי שירות של עד  (1)ב 

  (43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת

 ה ניכרת יטס
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חתשמ
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 27)תיקון מס' 
 1989-תשמ"ט

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 95)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 119' תיקון מס)
 2017-תשע"ח
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מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש, הנמוך מביניהם, הנדרשים בשל ביצוע התאמות נגישות, 
לחוק שוויון זכויות לאנשים  1לרבות בניית מעלית, אשר אינן מתחייבות לפי הוראות לפי פרק ה'

 לא תיחשב כסטיה מתכנית. –א לחוק זה 1עם מוגבלות, או לפי הוראות לפי פרק ה'

בסעיף קטן )ב(, ביישוב מיעוטים, תוספת לשטח הכולל המותר  על אף האמור (1) (2)ב 
לבנייה בתחום מגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה ועדה מחוזית, בהיקף של עד 

מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית  30%
 ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:התוספת( לא תיחשב כסטייה ניכרת,  –)להלן 

 (;2014בינואר  1בניית התוספת הושלמה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד ) )א(

הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה  )ב(
שהוצגה לפניה, כי התוספת לא תפגע בשלד הבניין וביציבותו או במערכות 

 הבניין ובתפקודיו;

עתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה הוכח להנחת ד )ג(
שהוצגה לפניה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי 
החניה הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו תואמים את הצרכים הנובעים 

 מהתוספת;

, להריסת התוספת או למניעת פרק י'לא קיים צו שיפוטי סופי שניתן לפי  )ד(
 בה שטרם בוצע; השימוש

כללה התכנית שאישרה הוועדה המחוזית הוראות המאפשרות תוספת שטחי  (2)
בלי  בנייה לשטחים המותרים מכוחה, בכפוף לאישור מוסד תכנון שאינו רשות רישוי,

 (;1צורך באישור תכנית נוספת, יופחתו שטחים אלה מהשיעור הקבוע בפסקה )

-ספה של שטח לצורכי חניה בקומות תתקרקעיות או הו-הוספה של קומות תת (3)
 קרקעיות, לא תיחשב כסטייה ניכרת לעניין בניית התוספת;

ועדת מקומית רשאית לתת הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית  )א( (4)
ן או לגבי מספר יחידות הדיור בבניין, מספר הקומות בו, גובהו, תכסית הבניי

 י סטייה מהוראות התכנית כאמור תהיהקווי הבניין, אף אם נקבע בתכנית כ
 סטייה ניכרת, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

 הסטייה כאמור נדרשת, לדעת הוועדה המקומית, לצורך התוספת; (1)

 1התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד ) (2)
 (;2014בינואר 

יה ניכרת ניתנה הקלה בהתאם להוראות פסקת משנה )א(, לגבי סטי )ב(
הקבועה לפי הוראת תכנית, וכתוצאה מכך נפגעו מקרקעין שלגביהם ניתנה 
 ההקלה כאמור או מקרקעין הגובלים עמם, יהיה זכאי מי שהיה בעל הזכויות

במקרקעין ביום מתן ההקלה לפיצוי מהוועדה המקומית, ויחולו לעניין זה 
יתנה ת המועד שבו נ, בשינויים המחויבים, ויראו א200עד  197הוראות סעיפים 

 ההקלה כמועד אישור תכנית פוגעת;

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם התבקש היתר לפי הוראות תכנית המיתאר  (5)
 (;38הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"א 

הוראות סעיף קטן זה יחולו לגבי בקשה להקלה שהוגשה לוועדה המקומית לפני  (6)
 (.2020בינואר  1ת התש"ף )יום ד' בטב

 פקע(.) (3)ב 

את חוק או תקנות לאחר אישור התכנית רוה יונשירות המתחייבת משי יחטספת שות (ג) 
בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון או תוספת שטחי שירות לשם בניית מרחב מוגן, 

 ת.כניתמ כסטיה לא ייחשבו – 1951-לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

 

בדצמבר  1בהיתר הניתן מכוחה של תכנית שהופקדה לפני יום י' בכסלו התשס"ז ) (1)ג 
(, תוספת שטחי שירות המתחייבת לצורך התאמות נגישות הנדרשות לפי הוראות שלפי פרק 2006

לא  –א לחוק זה 1לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או לפי הוראות שלפי פרק ה' 1ה'

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 79)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

)הוראת שעה( 
 2015-תשע"ו

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 מתכנית.תיחשב כסטיה 

ת תת קרקעיות לשטחי שירות, המתחייבת מתוספת שטחי שירות כאמור ומוספת קות (ד) 
 מתכנית. הטיב כסשחתילא  –בסעיף קטן )ג( 

ג או לעניין 83שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לעניין עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף  )ה( 
 ייחשב כסטייה ניכרת לעניין סעיף זה. –נטיעת עצים 

 

 –בסעיף זה  (א) .א151

)א(, למעט אם היא בקומת הקרקע או אם היא 2ו158כהגדרתה בסעיף  –"יחידת דיור"  
הקומה שבה נמצאת הכניסה  –משמשת בחלקה למגורים בפועל; לעניין זה, "קומת קרקע" 

 הקובעת לבניין, כהגדרתה לפי חוק זה;

 ימון אלה, כולם או חלקם:מקורות מ –"מימון ציבורי"  

)א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 13מקורות המימון המפורטים בסעיף  (1)
 ;1994-התשנ"ד

הכנסה שמקורה ברכש של משרד ממשרדי הממשלה, צבא הגנה לישראל או  (2)
 המוסד לביטוח לאומי;

 מקורות מימון ציבוריים נוספים שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו; (3)

כל שימוש שאינו למגורים, אינו לגן ילדים, לרבות פעוטון או  –וש שאינו למגורים" "שימ 
 מעון יום, או אינו לשירות רפואי;

 כל אחד מאלה: –"שירות רפואי"  

שירות הכלול בסל שירותי הבריאות כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,  (1)
שירות  –ציבורי )להלן , למעט מעבדה ובית מרקחת וממומן במימון 1994-התשנ"ד

 רפואי ציבורי(;

 שירותי בריאות השן. (2)

במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן היתר לשימוש חורג ביחידת  ב() 
 דיור לשימוש שאינו למגורים.

במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן היתר לשימוש שאינו למגורים  ג() 
טרה של מתן שירות רפואי ציבורי, אלא אם כן מבקש ההיתר הציג לוועדה ביחידת דיור למ

 –המקומית 

ביחידת הדיור ניתנים תצהיר שבו הצהיר כי עיקר שירותי הבריאות הניתנים  (1)
ם רוב י, אבמימון ציבורי; לעניין זה, יראו שירות כשירות הניתן בעיקרו במימון ציבור

יקר ביחידת הדיור הם במימון ציבורי או אם עשירותי הבריאות הניתנים למטופלים 
 י;שעות הפעילות ביחידת הדיור מוקדשות לשירותי בריאות הניתנים במימון ציבור

 הסכם רכש שירותים בין מבקש ההיתר לבין גורם המימון הציבורי. (2)

הוועדה המקומית רשאית לחדש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו  ד() 
שפקע, לאחר ששקלה, בין השאר, את הפגיעה במספר יחידות הדיור הזמינות למגורים  למגורים

במרחב התכנון המקומי, ובלבד שהבקהש לחידוש ההיתר תוגש לוועדה המקומית בתוך שנה 
 .ממועד פקיעתו

הוראות סעיף זה יחולו על מרחבי התכנון המקומיים במחוז תל אביב, במחוז  (1) )ה( 
 ;מרכז ובמחוז חיפה

רשאי להוסיף מרחבי תכנון מקומיים שהוראות סעיף זה יחולו עליהם  הפניםשר  (2)
 חולואו לגרוע מרחבי תכנון מקומיים ממרחבי התכנון המקומיים שהוראות סעיף זה י

עליהם, לפי אמות מידה שיקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 
ובהיצע של שטחים למסחר במרחבי בהתחשב בין השאר בהיצע של שטחים למגורים 

 התכנון האמורים.

, הפניםועדה מקומית שהוראות סעיף זה חלות על מרחב התכנון שלה, תדווח לשר  ו() 
לפי דרישתו, על יישומו של סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה שנקטה בתקופה שקדמה 

ומה, על מספר ההיתרים למועד הדיווח כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים בתח

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

יחידת שימוש חורג ב
 הוראת שעה –דיור 

 104)תיקון מס' 
 הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ו
( 119)תיקון מס' 

 2017-תשע"ח

 104)תיקון מס' 
הוראת שעה( )תיקון( 

 2018-תשע"ח

 104)תיקון מס' 
הוראת שעה( )תיקון( 

 2018-תשע"ח

 104)תיקון מס' 
הוראת שעה( )תיקון( 

 2018-תשע"ח

 104)תיקון מס' 
יקון( הוראת שעה( )ת

 2018-תשע"ח
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ועל מספר  על מספר ההיתרים כאמור שפקעו באותה תקופה ,לשימוש שאינו למגורים שהיו בתוקף
 .מספר ההיתרים שחודשו לפי הוראות סעיף קטן )ד( –ההיתרים שחודשו, ובכלל זה 

ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים  הפניםשר  ז() 
(, על יישום 2015בדצמבר  1תקופת הדיווח( החל ביום י"ט בכסלו התשע"ו ) –טן זה )בסעיף ק

הוראות סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה שנקטו משרדו ומוסדות התכנון בתקופת הדיווח 
כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים במרחבי התכנון שהוראות סעיף זה חלות עליהם, 

על מספר ההיתרים כאמור שפקעו  ,שימוש שאינו למגורים שהיו בתוקףעל מספר ההיתרים ל
מספר ההיתרים שחודשו לפי הוראות  –ועל מספר ההיתרים שחודשו, ובכלל זה  באותה תקופה
 .סעיף קטן )ד(

הוראות סעיף זה לא יחולו על מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, על חידושו או על  ח() 
 .ה145ף אישור לשינוי שימוש לפי סעי

 

ת ימווי מקשירנפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות  ומצואה ערה (1) (א) .152
 )א(149התנגדות שהוגשה לפי הוראות סעיף לסרב לתת היתר לפי פרק זה או לדחות 

 שאי לערור בפני ועדת הערר תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה בדברר
ות רישוי מקומית לסרב לתת , ואולם אין לערור על החלטה של רשירוב או הדחיהסה

היתר בשל כך שמכון הבקרה שביצע בקרת תכן לבקשה להיתר קבע כי תוצאות 
 ;הבקרה אינן תקינות

המייעצת בועדה  העדה יומית כאחד או שני נציגים בעלקהמ הועדה יי חברנש (2)
ית או רשות הרישוי המקומית, קוממה דההוע תטהמקומית כאחד, החולקים על החל

 לפי פרק זה או שלא לתתו, רשאים לערור לועדת הערר תוך חמישה עשר לתת היתר
 ;ומיתקמה ימים מיום מתן ההחלטה של הועדה

הוגש ערר על החלטת רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר, וקבלה ועדת הערר  (3)
את הערר, תיתן רשות הרישוי המקומית את ההיתר במועד שנקבע לכך לפי חוק זה; 

הרישוי המקומית את ההיתר במועד האמור רשאי מבקש ההיתר לפנות  לא נתנה רשות
לשם הוצאת ההיתר ויהיו נתונות  12לרשות הרישוי המחוזית כמשמעותה בסעיף 

לרשות הרישוי המחוזית כל הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי המקומית לפי פרק זה, 
עותם בסעיף ובכלל זה הסמכות לשלוח למבקש ההיתר את פירוט החיובים כמשמ

( ולגבותם; גבתה רשות הרישוי המחוזית את החיובים כאמור תעבירם 1)ד()145
במלואם למי שנקבע לפי כל דין; ואולם לעניין האגרה למתן ההיתר, תעביר רשות 

משיעור האגרה שנקבע לפי סעיף  40%הרישוי המחוזית לרשות הרישוי המקומית 
 ( בלבד.17)265

, לפי פרק )ב(ב6גע מהחלטת רשות הרישוי, כמשמעותה בסעיף נפ ומצואה ערה (1) (1א) 
 וצאה למוהזה רשאי לערור לפני הועדה לתשתיות בתוך שלושים ימים מיום ש

, ואולם אם החלטת רשות הרישוי היא לעניין הקלה מתכנית מיתאר ארצית החלטהה
 מפורטת לתשתיות לאומיות או מתכנית מועדפת לדיור כהגדרתם באותו סעיף או

לעניין מתן היתר לשימוש חורג מתכנית כאמור, רשאי הוא לערור לפני המועצה 
 ;הארצית בתוך אותה תקופה

או מהנדס ועדה מקומית שהוא חבר רשות הרישוי לתשתיות  הדר הועבח (2)
רשאי לערור לפני הועדה לתשתיות על החלטת רשות ב)ב( 6כמשמעותה בסעיף 

 תןום מימם פרק זה בתוך חמישה עשר ימי , לפיכמשמעותה באותו סעיףהרישוי, 
, ואולם אם החלטת רשות הרישוי כאמור היא לעניין הקלה מתכנית מיתאר  החלטה;ה

ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או מתכנית מועדפת לדיור כהגדרתן באותו סעיף 
או לעניין מתן היתר לשימוש חורג מתכנית כאמור, רשאי הוא לערור לפני המועצה 

 ית בתוך אותה תקופההארצ

חבר הוועדה לתשתיות רשאי לערור לפני ועדת הערר על החלטת הוועדה  (3)
 ימים מיום מתן ההחלטה. 15ב)ג(, בתוך 6המקומית או רשות רישוי מקומית לפי סעיף 

לקבוע מקרים, נסיבות ותנאים,  הפניםהוגשה בקשה להיתר בדרך מקוצרת, רשאי שר  (2א) 
( רשאי בעל זכות במקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה להיתר 2ב)ב()145עיף שבהתקיים האמור בס

 כאמור, להגיש השגה לוועדת הערר, והכול במועדים ובעניינים שיקבע.

 והשגה ררע
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

 ( 60)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 124)תיקון מס' 
 2018-שע"חת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 124)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 110)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 124)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

 104)תיקון מס' 
הוראת שעה( )תיקון( 

 2018-תשע"ח
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(, רשאי 2)ד()145לא נתנה רשות הרישוי המקומית היתר בהתאם להוראות סעיף  (3א) 
עד שנקבע למשלוח פירוט ימים מהמו 15מבקש ההיתר לערור על כך לפני ועדת הערר בתוך 

(; קיבלה ועדת הערר את הערר, רשאית היא לקבוע בהחלטתה כי 1)ד()145החיובים כאמור בסעיף 
 ההיתר יינתן על ידיה; קבעה כאמור, תיתן את ההיתר למבקש במקום רשות הרישוי המקומית.

 ת הערר.דעוב הטכאמור, לא יינתן היתר עד למתן החל ררהוגש עשמ (ב) 

 תחליט בערר תוך שלושים ימים מיום הגשתו. ררת העדעו (ג) 

הערר תבוא במקום החלטת הועדה המקומית או רשות הרישוי, לפי  תדעלטת וחה (ד) 
 הענין.

 

רשות הרישוי המקומית או  יגיד, ונצגנתלפי פרק זה, יוזמנו מבקש ההיתר, המ ררון בעידל .153
ין, ומשהתייצבו יתקיים הדיון בפניהם ורשאים הם להשמיע בפני נציג הועדה המקומית, לפי הענ

 .םועדת הערר את טענותיה
 

 טל(.וב) .154
 

 ערר לפי דין אחר. תועל זכב לי פרק זה אינה גורעת מכל זכות שפל ת עררוכז .155

 דם בקרקע חקלאית אלא בהתאם לאמור בתוספת הראשונה.א שישתמ אל (א) .156

 

 

פרק זה אלא בהתאם ם בתחום הסביבה החופית דבר הטעון היתר לפי דאה יעש אל (ב) 
 יה.נשה תפסלאמור בתו

 

לא החליטה רשות רישוי מקומית בבקשה לתת היתר בתוך התקופה האמורה בסעיף  )א( .157
ועדת הערר  ;, יראו זאת כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לועדת הערר(1)ב145

יקבע הוראות מיוחדות בדבר  הפניםשר  ;תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים מהיום שהוגשה לה
 תן ההיתרים, לביצוע התאמות נגישות כאמור, במוסדות חינוך.הנוהל בבקשות להיתרים ובמ

 

 

לא החליטה ועדה מקומית בבקשה להקלה או בבקשה להיתר לשימוש חורג, בתוך  ב() 
תשעים ימים ממועד קליטתה, יראו זאת כסירוב לבקשה, והמבקש רשאי להגיש את בקשתו 

 לוועדת הערר.
 

 

 – העיף זסב (א. )א157

 ל לישראל בע"מ או חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ, לפימשחברת הח –ברה" חה" 
 הענין;

 כדין לתת שירותי טלפון; ךמסי שהומ –נהל" מה" 

עדת ו ששב ראוי ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה, או שאושב רי –" תשראמשות הרה" 
 יחד עם מהנדס הועדה המקומית; 18משנה לפי סעיף 

ו א, 1959-טי"ם, תשימה שהוסמך לספק מים לפי חוק ית או כל מימוקשות מר –ק" פס" 
י מים וביוב(, לפי דיגוק תאח –הלן ל) 2001-ה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"אתמעושמכ החבר

 הענין.

ך ורלצל חברה בעבודה להספקת חשמל לבנין ולא תספק חשמה לתתחי אל (1) (ב) 
ת הרשות המאשרת ציא לה אישור מאמה למשחעבודות בניה, אלא לאחר שמבקש ה

 ;היאו היתר בנ

א לה אישור יצמשמל החה ברה חשמל לבנין אלא לאחר שמבקשחה תספק אל (2)
 מאת הרשות המאשרת.

מנהל טלפון בבנין חדש אלא לאחר שמבקש החיבור המציא לו אישור ה ןיתקי אל (ג) 

 רי העררדס
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ים נידי פיות לוכז
 םיראח

 קרקעלות בבגה
ובתחום  תיאחקל

 הסביבה החופית
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

 הערד להכעומ
 שותקבב

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 תקספה לתבגה
 ןו, מים וטלפלמשח

( 16)תיקון מס' 
 1981-א"משת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 55)תיקון מס' 
 2001-שס"את

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 מאת הרשות המאשרת.

ר, אלא לאחר תיהעונה טה ק מים למקרקעין לצורך ביצוע עבודהפס יספק אל (1) (ד) 
 לו אישור מאת הרשות המאשרת; איש המצקבמשה

לא א -( 1ביצוע עבודה כאמור בפסקה ) ךרולא לצש -ק מים לבנין פס יספק אל (2)
 .רתהמאש תשושהמבקש המציא לו אישור מאת הר רחלא

( אם ניתן ד)-ו( ג(, )ברת תיתן אישור כאמור בסעיפים קטנים )שאמשות הרה (1) (ה) 
ו אוקש חיבור החשמל, המים או הטלפון, במ גביהןלש לעבודות 145תר לפי סעיף הי

 שבהן נבנה הבנין שלגביו מבוקש החיבור, לפי הענין;

תן אישור ילד, מיוח םטע(, רשאית הרשות המאשרת, מ1ר בפסקה )ומאאף ה לע (2)
שהחליטה (, בתנאים שיראו לה, גם אם היתר הבניה 1ד())-( ו1נים )ב()קטם פילפי סעי

 ן;תניטרם  ןתיהועדה המקומית ל

רשות המאשרת לא תיתן אישור לפי סעיפים קטנים , ה(1ר בפסקה )ומאאף ה לע (3)
נבנה בתחומה של חברה כמשמעותה בחוק תאגידי ש( לבנין חדש 2)ד()-(, )ג( ו2)ב()

רה אישרה כי הבנין מחובר למערכת המים ומאה הרמים וביוב, אלא לאחר שהחב
, יויים פתרון אחר לשפכים, בהתאם לשימוש בבנין ולמטרותו כי קאב, הביו תכרולמע

 ועל פי כל דין.

נושא הבקשה ה בנהמזה, אם שוכנעה כי  ףעיפי סל וררשאית לתת איש תרשות מאשר (1ה) 
גשת ה דפרטים הטעונים השלמה אשר לא הושלמו במוע טעמל, הינבנה בהתאם להיתר הבנ

ידי מבקש הבקשה, אך הוא ראוי לשימוש גם לפני השלמתם של ה מטעמים שפורטו על שקבה
נה הראוי במו ר מהידיגיקבע בתקנות את נוסח הבקשה לפי פסקה זו,  הפניםאותם פרטים; שר 

ידרש מבקש אישור למלא או ליתן כדי יש תויועיף זה, ויקבע את התנאים או הערבס יןענלשימוש ל
ם תאאם קיבל אישור לפני שהבניה הושלמה בה להיתר הבניה, בהתאם נהמבמת ההשל להבטיח
 להיתר.

 יחולו הוראות אלה: 3רק ה'פ תהוראו יפבנה לפי היתר שניתן לנש מבנה לע (2ה) 

מאשרת לתת אישור לפי סעיף זה תוגש בחתימת המורשה להיתר  תוששה לרקב (1)
ר שערך את הבקשה להיתר ויצורף לה תצהיר של המורשה להית 3כמשמעותו בפרק ה'

שבו יצויין כי המבנה נושא הבקשה נבנה בהתאם להיתר הבניה וכי הוא ראוי 
ניה מורשה להיתר שלא ערך את הבקשה ורת הבקב אי עלרחאלשימוש; נתמנה כ

 א על הבקשה לרשות המאשרת ועל התצהיר;הולהיתר, יחתום גם 

שהוגשה לה הבקשה,  םיוים ממי רהשרת תיתן את האישור תוך עשאמשות הרה (2)
א ל, לספק המים או למנהל, כי הרבחל רכן הודיעה בכתב בתוך המועד האמו אםא אל

בתקנות לצורך חיבור המבנה לחשמל, למים או בחוק ו יםהקבוע םיהתקיימו התנא
 תר;יהלורשה מל הענין, ותפרטם; העתק מההודעה יישלח פילטלפון, ל

 לאו (, א2)מועד האמור בפסקה ה וךר בתושאי תשות המאשררה נתנה אל (3)
הודיעה על התנגדותה לחיבור כאמור באותה פסקה, ניתן לפנות, לאחר המועד 

ד רה, לספק המים או למנהל ולבקש חיבור המבנה כאמור, ובלבבחלירות שי האמור,
 (; עשה כן, ניתן יהיה לחבר את המבנה1קיימו גם בבקשה זו הוראות פסקה )יתש

ן שור הרשות המאשרת, אלא אם כאיא לבן, לפי הענין, גם ופטלאו ל םילמ לחשמל,
נה את המבר חבקש לשנתבה אחרת לפי כל דין, והרשות המאשרת או מי עינמ תמקיי

 חיבור.ה לחשמל, למים או לטלפון, הודיעו על כך בכתב למבקש

( ובלי 1)ד()145ניתן היתר לפי פרק זה בלי ששולמו החיובים כמשמעותם בסעיף  (3ה) 
מות להבטחת תשלומם בכפוף להוראות כל דין, לא תיתן הרשות שניתנו הערבויות המתאי

(, אלא אם כן שולמו החיובים האמורים או 2)ד()-( ו2המאשרת אישור לפי סעיפים קטנים )ב()
 15-שניתנו ערבויות כאמור, ובלבד שפירוט החיובים האמורים נמסר למבקש האישור לא יאוחר מ

 .סעיף זה ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לאישור לפי

נקבעה חובת בקרת ביצוע לעבודות לפי ההיתר, לא תיתן הרשות המאשרת אישור לפי  (4ה) 
 .(, אלא אם כן אישר מכון בקרה כי תוצאות בקרת הביצוע תקינות2)ד()-( ו2סעיפים קטנים )ב()

ה יוותה השיעהמאשרת כי בנייתה של יחידת דיור, מסחר, שירותים או ת תושתה הראר (ו) 

 ( 33)תיקון מס' 
 1991-"אנשת

( 55)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

( 33)תיקון מס' 
 1991-א"נשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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סיק מתן חשמל, שירותי פהל וא רות לחברה, למנהל או לספק, למנועהול יאמהיתר, רשאית ה יהטס
 .יחידה הן, לאותינעטלפון או מים, לפי ה

נפגע על ידי סירוב לתת אישור לפי סעיף זה או על ידי הוראה שניתנה  ומצואה ערה (ז) 
ועדת הערר תוך חמישה עשר  (, רשאי לערור על כך בפני2ן )ח()טק סעיף וא( לפי סעיף קטן )ו

 ךותב ימים מהיום שבו הודע לו על הסירוב או על ההוראה; ועדת הערר תיתן החלטתה בערר
 דתה בפניה.מע עימששנתנה הזדמנות לרשות המאשרת לה חרלא, וימים מיום שהוגש לה שלושים

 ת, לאחר התייעצות עם הועדה המחוזית הנוגע9לקבוע בצו שאיר הפנים רש (1) (ח) 
 דבר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו בשטח פלוני, אם נתקיימו שניים אלה:ב

 ניה בו;ברה יבתכנית שהופקדה המתול כל רמואה חטשה (א)

רת חיוותה דעתה כי לאחר אישור התכנית לא תהיה מניעה שאמשות הרה )ב(
טח האמור, לרבות מניעה הנובעת מהתנגדות שהוגשה שב בניה רתילקבלת ה

ן ידי מי שנפגע במישרין מהתכנית, וההתנגדות מתייחסת למקרקעי לתכנית על
 שיש לו זכות ישירה בהם.

 רש והמאשרת כי בבניית הבנין, שלגביו ניתן אישור מכוח צ תושתה הראר (2)
אית היא קדה, רשפהונית שכתה(, היתה סטייה מהוראות 1כאמור בפסקה ) הפנים

ו הפסיק מתן חשמל, שירותי טלפון אלהורות לחברה, למנהל או לספק, למנוע או ל
 םגבים, נויים המחויישיחולו, ביז( )מים, לפי הענין, לאותו בנין; הוראות סעיף קטן 

 הוראה לפי פסקה זו.ל ע
 

לא תבוצע עבודה לפי היתר אלא אם כן רשות הרישוי המקומית נתנה לבעל ההיתר  (אב. )157
אישור תחילת עבודה(; לא תתנה רשות  –אישור כי ניתן להתחיל בביצוע העבודות )בחוק זה 

במידע להיתר שנמסר לפי סעיף  הרישוי אישור תחילת עבודה אלא בתנאים שנקבעו בחיקוק,
 ( מאת גורם מאשר או בהיתר.1)א145

ג לעבודות לפי ההיתר, לא תיתן רשות 157נקבעה חובת בקרת ביצוע כאמור בסעיף  )ב( 
קרה הרישוי המקומית אישור תחילת עבודה אלא אם כן מסר לה בעל ההיתר הודעה על מכון הב

 המיועד לבצע את בקרת הביצוע.

ישוי המקומית תחליט בבקשה לאישור תחילת עבודה בתוך חמישה ימי רשות הר )ג( 
יטה לא החלעבודה מיום שהוגשה לה הבקשה, ובלבד שנמסרה לה הודעה כאמור בסעיף קטן )ב(; 

ום רשות הרישוי בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה בתום חמישה ימי עבודה נוספים מת
 לאו התנאים הנדרשים שנקבעו בחיקוק, במידעהתקופה כאישור תחילת עבודה, ובלבד שהתמ

 ( מאת גורם מאשר או בהיתר.1)א145להיתר שנמסר לפי סעיף 

על אף האמור בסעיף זה, ביצוע עבודה למבנה דרך אשר ניתנה לגביו הרשאה לפי  )ד( 
)ה( לא יהיה טעון אישור תחילת עבודה, ואולם בעל ההרשאה כאמור ימסור הודעה על 261סעיף 

העבודה למי שהוקנתה לו הסמכות לתת הרשאה בהתאם להוראות הסעיף האמור ולמהנדס  תחילת
 .הרשות המקומית הנוגעת בדבר, חמישה עשר ימים לפני תחילת העבודה

 

רה, לרבות חובת דיווח של רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון בק הפניםשר ג. 157
 מכון בקרה על ביצוע עבודות שלא בהתאם להיתר במועדים ובעניינים שיקבע.

 

 

 טל(.וב) .158
 

ן יאשבוה תותקן מעלית לנשיאת בני אדם ולא יינתן היתר לבניית בנין גבוה ג ןל בניכב (א. )א158
י המחייב התקנת מעלית כאמור ובכל בנין מגורים תותקן מעלית או יבוצעו התאמות נגישות אנתבו 

 לאנשים עם מוגבלות כאמור בסעיף קטן )ו(.

 

                                                      
ו ק"ת תשע". 878עמ'  14.5.2008מיום  6671ק"ת תשס"ח מס' . 644עמ'  3.4.2006מיום  6472ק"ת תשס"ו מס' ר'  9

מיום  7920ק"ת תשע"ח מס' . 164עמ'  17.11.2016מיום  7229ק"ת תשע"ז מס'  .20עמ'  6.10.2015מיום  7557מס' 
 .372עמ'  6.1.2020מיום  8319ק"ת תש"ף מס' . 756עמ'  4.1.2018

 ( 43' ס)תיקון מ
 1995-"הנשת

( 46' )תיקון מס
 1998-ח"תשנ

יות מעל תנת התקבוח
 טוריםוגנר

 ( 14)תיקון מס' 
 1981-"אמשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 22)תיקון מס' 
 1986-תשמ"ו

 אישור תחילת עבודה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

בקרת ביצוע על ידי 
 מכון בקרה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

( 112)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6472.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6671.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7557.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7557.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7729.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7920.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8319.pdf
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ב, שבהם מותקנת יותר 158נין ציבורי כהגדרתו בסעיף גורים, ובכל במ ןל בניכב (1) (1א) 
, באישור ועדת הפניםממעלית אחת יותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת; שר 

נינים או מקומות מהוראות ב יר סוגוטפהפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי ל
 סעיף זה;

שאין בו תנאי בנין שבו מתוכננת יותר ממעלית אחת  יתיתר לבניה ןיינת אל (2)
 ת;בשהמחייב התקנת מנגנון פיקוד 

ים נינבב תחוק התקנת מעליות שבב והגדרתכ -ת" שבד נגנון פיקומ, "העיף זסב (3)
 . 2001-ס"אשת(, חקיקה ינציבוריים ובבניני מגורים )הוראות ותיקו

רם חשמל בשעת הפסקת זרם החשמל ז קומות יותקן גנרטור להספקת-בר ןל בניכב (ב) 
 תקנות בהתייעצות עםב הפנים רש עבהאספקה הראשי, לחלקי הבנין ולמיתקניו שק ממקור

 ומות שאין בו תנאי המחייב התקנת גנרטורק-בר ןינבעצה הארצית; לא יינתן היתר לבניית המו
 ור.מאכ

קבע בתקנות, בהתייעצות עם המועצה הארצית ובאישור ועדת הפנים י הפנים רש (ג) 
 ה.זף יומות לענין סעק-, מהו בנין גבוה ובנין רבואיכות הסביבה של הכנסת

יה בהתקנת נב רתיהמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן מסע רוזה כדי לג ףין בסעיא (ד) 
ות אם לדעתו ייעוד הבנין והשימוש קומ-רב אוגבוה, בנין נגיש  ןימעלית או גנרטור בבנין שאינו בנ

 בו מחייבים זאת.

 ןלקבוע בתקנות מיתקן אחר להספקת זרם חשמל שנית הפניםר זה רשאי ש ףיענין סעל (ה) 
 ום גנרטור.במקקינו התל

מעלית( ולא  –בכל בנין נגיש תותקן מעלית נגישה לנשיאת בני אדם )בסעיף זה  (1) )ו( 
 יינתן היתר לבניית בנין נגיש שאין בו תנאי המחייב התקנת מעלית כאמור.

 או ייבנה, לפי הענין, אחד מאלה:בכל אגף שאינו בנין נגיש יותקן  (2)

 מעלית נגישה; )א(

התאמת נגישות כחלופה למעלית, שאישר מהנדס הוועדה, לאחר שנועץ  )ב(
 במורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה;

 פיר למעלית. )ג(

( לא יחול על אגף שאינו בנין נגיש, שמהנדס הועדה אישר, 2האמור בפסקה ) (3)
בו ששות למבנים, תשתיות וסביבה כי שתים מיחידות הדיור לאחר שנועץ במורשה נגי

ן יהיה א, וכי שאר יחידות הדיור בבנין תוכננו כך שנית1נגישות לפי הוראות פרק ה'
 א.1לבצע בהן התאמות נגישות בהתאם להוראות פרק ה'

 –בסעיף זה  (4)

דר או חיחידות דיור או יותר, שלהן כניסה משותפת  6חלק מבנין שיש בו  –"אגף" 
 מדרגות משותף;

ס אגף שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לאגף לבין מפל –"בנין נגיש" 
ל עהפרש גובה(, עולה  –הכניסה לדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר באגף )להלן 

ך מטרים; השר, בהתייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות גובה נמו 10
שור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי מהקבוע בסעיף זה, ובאי

לקבוע גובה העולה על הקבוע בסעיף זה אם הדבר נדרש מטעמים הנדסיים או 
 טכניים.

(, השר, לאחר התייעצות עם שר הבינוי 4( עד )1על אף האמור בפסקאות ) (5)
 נותיבוהשיכון, רשאי לקבוע בצו כי במתחם, בשכונה או בחלק מיישוב שמתוכננים לה

ו חלקם, מטרים, יהיו הבנינים, כולם א 13בו בנינים שבהם הפרש הגובה אינו עולה על 
 פטורים מחובת התקנת מעלית, אם שוכנע השר כי הדבר דרוש מטעמים כלכליים או

 חברתיים הנוגעים לאוכלוסיה המתוכננת לאכלס את הבנינים.
 

 – העיף זסב (א) .1א158

( 55)תיקון מס' 
 2001-א"סשת

 הות חניומקדת ממצה
 (39)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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 (;2()א)145 סעיףב ההגדרתכ –רה" יד" 

ד לחניית כלי רכב, הכולל את שטח החניה ואת שטח התימרון עויטח המש –" היום חנקמ" 
 לכניסה וליציאה של כלי רכב.

לדירה אחת יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו  ודיוצמ אל (ב) 
ר כאמו הדת הצמימוהרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המק תושר רבתקנות או באישו

 .לה יותר משני מקומות חניה דואלא אם כן שוכנעה שהשימוש המיועד לדירה מחייב שיוצמ

 ה.לטבמדתו צה ה,ף זיעמות חניה לדירה בניגוד להוראות סוקמצמיד מה (ג) 
 

 ב.158עיף בבנין ציבורי כהגדרתו בס שומית שיב –בורי" יצ שימוש תבי, "העיף זס( בא. )2א158

ציבורי יהיה המדור המיועד לנשים גדול בשטחו ובמספר הקבועות שבו  שומית שיבב (ב) 
 םע תוצעבתקנות בהתיי הפניםדור המיועד לגברים באותו מקום, הכל כפי שיקבע שר מה מן

 המועצה הארצית ועם שר הבריאות.

 יםפטור סוגי בנינהפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לועדת  רשואיב הפנים רש (ג) 
 או מקומות מהוראות סעיף זה.

 

ית החיזוק, )א( לא יתנה מוסד תכנון היתר לביצוע עבודה ברכוש המשותף, לפי תכנ .3א158
בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום הנכס נושא ההיתר, אולם או חלקם, 

 אם מצא כי לא ניתן להתקינם בתחום הנכס.

מוסד תכנון רשאי לחייב מבקש היתר כאמור בסעיף קטן )א( להשתתף  (1) )ב( 
נושא ההיתר,  בהתקנתם של מקומות החניה הנוספים בחניון ציבורי באזור הנכס

 בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון;

הסכומים שיתקבלו במוסד תכנון לפי הוראות סעיף זה יופקדו בחשבון נפרד של  (2)
 ניוןמוסד התכנון וישמשו אך ורק למטרה לשמה נועדו; לא הותקנו מקומות החניה בח

אמורים הציבורי כאמור בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר, יוחזרו הסכומים ה
 למבקש ההיתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

 –בסעיף זה  )ג( 

כמשמעותם בחוק המקרקעין )חיזוק בתים  –"עבודה ברכוש המשותף" ו"תכנית החיזוק"  
 ;2008-משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח

 .1961-כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א –"הפרשי הצמדה וריבית"  
 

 בבנינים ציבוריים כיםים לנוחדים מירוד: סי1ה' קרפ
 

 – רק זהפב .ב158

המשמשים למטרה ציבורית, כפי שיקבע שר  םיבנינ גוסה עם נמננין הב –י" רובין צינב" 
 בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; הפנים

 ה לפי פרק ה'.ינביתר לה –תר" יה" 
 

פרק זה והתקנות ולפיו יחולו לגבי בנין ציבורי שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לפני  .1ב158
ולגבי בנין ציבורי שהוא מוסד חינוך או גן  1ו158כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין השר לפי סעיף 

כהגדרתם בסימן ז' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אף אם ההיתר לגביו ניתן  ילדים
 לאחר המועד האמור.

 

במרס  31תשל"ב )בניסן  "זיום טל די קיים אשר נבנה לפי היתר שהוצא ערובין צינב (א)  .ג158
ור כדין מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע פט(, או שנבנה לאחר מכן וניתן לו 1972

לבעלו או למחזיקו או  רותוהאמור בכל דין, להאף , על הפנים , רשאי שרבתקנות לפי חוק זה
לפי חוק תקנות ב רשכנד נכיםלשניהם, באופן וביחס שיקבע השר, להתקין בו סידורים מיוחדים ל

 זה, או חלק מהן, בתוך תקופת זמן שיקבע.

( ואילך 1972באפריל  1י שנבנה לפי היתר שהוצא מיום י"ז בניסן תשל"ב )רובין צינב (ב) 
ולא הותקנו בו סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה ולא ניתן לגביו פטור 

עדה המקומית, על אף האמור בכל דין, לבעל או למחזיק או לשניהם, וה , תורהתונממילוי התק
קבע תש ןבאופן וביחס שתקבע הועדה, להתקין בו סידורים מיוחדים כאמור תוך תקופת זמ

 ועדיםימה ששימו יתב
 שיםנל

 ( 40)תיקון מס' 
 1994-"הנשת
 1997-תשנ"ז ט"ת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

  (15ס' )תיקון מ
 1981-"אמשת
 רותדגה

 ( 15)תיקון מס' 
 1981-"אמשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 םיחדוימ םיורדיס
ורי ציבלנכים בבנין 

 קיים
 ( 15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 תחולת הפרק
( 71)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

התניית היתר 
בהתקנת מקומות 

 חניה
( 97)תיקון מס' 

 2012-תשע"ב
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 ם.ניש ושאתה ושלא תעלה על שלורהב

)ב(, ומי שהוטלה עליו  וא( נים )אטק בנין ציבורי הוראה כאמור בסעיפים יבגתנה לינ (ג) 
החובה לבצעה מנוע מבחינה הנדסית לבצע את ההוראה במלואה, רשאי הוא, בתוך תשעים ימים 

מית; הועדה מאת הועדה המקו 147בסעיף ר ה כאמולהק מיום שקיבל את ההוראה, לבקש
ר עשה חמישתוך ודעה על מתן הקלה כאמור, וזה יהיה רשאי, ה זוחמההמקומית תעביר למתכנן 

ינתן רק אם לא יהיה בה כדי למנוע ת מיום קבלת ההודעה, לערור עליה בפני ועדת הערר והיא ימים
 מנכים את השימוש בבנין הציבורי.

 יוא לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוה שומולגבי בנין שעיקר שי הסעיף זפי ל ראהוה (ד) 
שיון, בדבר ביטול הר תראהה לו(, תכליושרי ןוסק טעע –זה  קרפהלן בל) 1968-, תשכ"חםיקסע

 ה, אם ההוראה לא תקויים.158לפי סעיף 

 העדולפי סעיף קטן )א( או הוראה של  הפניםא אחר הוראה של שר לימשלא  ימ (ה) 
שהפר  ותו כמיא םיאוררה לו הקלה כאמור בסעיף קטן )ג(, שא אולפי סעיף קטן )ב( ולת מקומי

 תנאי היתר.
 

)א( או שקיבל הוראה מועדה ג158כאמור בסעיף  הפניםוראה משר ה לשקיב ימ (א) .ד158
 וראה שהוטלה עליו ישההביצוע  ותאג)ב(, והוא סבור כי את הוצ158מקומית כאמור בסעיף 

זיק, לפי הענין, רשאי הוא לערער, לענין חמה וא במלואן או בחלקן על זולתו, הבעל ילהטל
 משפט השלום. בלבד, לבית ההוראה ועת ביצואצהו

ג 158ערעור כדי לפגוע בעצם החיוב לבצע את ההוראה כאמור בסעיף  תשן בהגיא (ב) 
 עד שצויין בה.מוראה ובהובידי מי שחוייב לבצעה על פי ה

 ור יוזמן גם מי שהמערער טוען כי עליו לשאת בהוצאות ביצוע ההוראה.ערעב ןיולד (ג) 

זיק, או שיפוי בשל הוצאתן, בעקבות ן הבעל והמחקתן ביוחלות והוצאלת הטה (ד) 
 יהיו כפי שבית המשפט ימצא צודק בנסיבות הענין.ר, הערעו

 

ון רישוי עיקר שימושו של בנין ציבורי שלא קויימה לגביו הוראה לפי עט ה עסקיה (א. )ה158
שר או הועדה המקומית כאמור בו, יורו השר או הועדה הג תוך התקופה שקבע 158סעיף 

 לרשות הרישוי לבטל את רשיון העסק. המקומית, לפי הענין,

 )בוטל(. (ב) 

 )בוטל(. (ג) 
 

וראות בדבר סידורים מית לא תיתן היתר לבנין ציבורי אלא אם נכללו בו הוקמעדה הוה .ו158
ה של הועדה בתוע מחורלג מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה; אין בהוראה זו כדי

 אותה. תבייחמה)ב( או לפי כל הוראה אחרת 145המקומית לפי סעיף 
 

 10א: נגישות לאנשים עם מוגבלות1פרק ה'
 

 –בפרק זה  (א. )1ו158

עם מוגבלות", "גוף ציבורי", "נגישות", "התאמות נגישות", "אדם עם מוגבלות", "אנשים  
ן ק שוויוכמשמעותם בחו –"מוסד חינוך", "נציבות", "נציב", "נטל כבד מדי", "רשות ציבורית" 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות;

מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות  –"מקום ציבורי"  
 המיועד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו; לאנשים עם מוגבלות

מקום ציבורי, שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן  –"מקום ציבורי חדש"  
 רי;לתוקף של התקנות שהתקין שר הפנים לפי סעיף קטן )ד(, לרבות חלק כאמור ממקום ציבו

 .1953-, התשי"גתקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים –"תקן ישראלי"  

                                                      
לפי התיקון לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,  1.8.2009יום לעניין בניין ציבורי חדש מפרק התחילת תוקף  10

 .598עמ'  8.3.2009מיום  6764ק"ת תשס"ט מס' שפורסם ב 1970-תנאיו ואגרות(, תש"ל

לפי התיקון לתקנות התכנון והבניה )בקשה  3.9.2010תחילת תוקף ההוראות הנוגעות לבניין מגורים חדש מיום 
 .900עמ'  7.3.2010מיום  6873ק"ת תש"ע מס' שפורסם ב 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

  (43' סמ)תיקון 
 1995-"הנשת

 ורערע
 (15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 עסק ןויול רשטיב
 (15)תיקון מס' 

 1981-אשמ"ת
 103)תיקון מס' 

(, הוראת שעה
 2015-תשע"ה

( 74)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 74)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ין נבלהיתר  ןתמ
 ירובצי

 (15)תיקון מס' 
 1981-"אמשת
 

נגישות מקום ציבורי 
 חדש

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6764.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6873.pdf
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לכל מונח בפרק זה שאין לו הגדרה בחוק זה, תהא המשמעות שבחוק שוויון זכויות  )ב( 
 לאנשים עם מוגבלות, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

והכל  מקום ציבורי חדש יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות ויבוצעו בו התאמות נגישות, )ג( 
ון שווי ק זה, וברוח עקרונות היסוד ומטרותיו של חוקבהתאם להוראות שיקבע שר הפנים לפי פר

 זכויות לאנשים עם מוגבלות.

שר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום  )ד( 
 –זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת 

ומטרותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם  יקבע בהתאם לעקרונות היסוד (1)
ם מוגבלות, את התאמות הנגישות הנדרשות במקום ציבורי חדש, כדי לאפשר לאדם ע

לו, מוגבלות נגישות, באופן סביר, בהתחשב בתקן ישראלי; תקנות לפי פסקה זו יכל
 –בין השאר, הוראות בדבר 

אחרים בשטח המקום הנגשת צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים  )א(
הציבורי החדש ולרבות הנגשת מעברים ממקומות החניה כאמור בסעיף קטן 

 )ב(;

הקצאת מקומות חניה לאנשים עם מוגבלות, מכלל מקומות החניה  )ב(
 הקיימים או המתוכננים, לפי הענין, במקום הציבורי החדש;

ישות מופחתות, (, ובכלל זה דר1רשאי לקבוע פטור מלא או חלקי לענין פסקה ) (2)
ת לגבי סוג של מקום ציבורי חדש, כולו או חלקו לענין מעלית, או התאמת נגישו

 –התאמת נגישות שעלותה גבוהה(  –אחרת, שעלותה גבוהה, שקבע השר )בסעיף זה 
 אם ביצוע התאמת הנגישות יטיל נטל כבד מדי בהתחשב, בין השאר, בגודל המקום

עד להינתן בו ובייעודו, וכן היות המקום הציבורי החדש, בהיקף השירות המיו
 הציבורי חלק ממקום ציבורי קיים או תוספת לבנין קיים.

מי שחייב בהתקנת התאמת נגישות, במקום ציבורי חדש, יהיה פטור מביצוע  (1) )ה( 
 אותה התאמת הנגישות אם נקבע כי מתקיים אחד מאלה:

ומחה לנגישות מבנים, ההתאמה אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות ומ )א(
 תשתיות וסביבה אישר זאת;

הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום,  )ב(
 עקב ייחודו בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;

עלותה תטיל נטל  –לענין מעלית או התאמה שעלותה גבוהה, שקבע השר  )ג(
 ר, בסוג המקום, בהיקף הפעילות העתידה להינתןכבד מדי בהתחשב, בין השא

במקום לרבות הירף האוכלוסיה שתידרש למקום, בטיב התאמת הנגישות 
ובעלות התאמת הנגישות, בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים 

ל לביצוע התאמת הנגישות, בהיקף מחזור ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי ש
 הנגישות; מי שאחראי לביצוע התאמת

היא מחייבת שינוי יסודי  –לענין היתר לתוספת או לשינוי בבנין קיים  )ד(
 במהותו של המקום או השירות הניתן בו;

(, רשאי מהנדס הוועדה או הנציב, להורות על 1נקבע פטור כאמור בפסקה ) (2)
 ביצוע התאמות נגישות חליפיות שהן סבירות בנסיבות הענין;

וף הבקשה להיתר ואישור מומחה לנגישות מבנים, תשתיות בקשה לפטור בציר (3)
 וסביבה תוגש למהנדס הוועדה, ומהנדס הוועדה יעביר העתק מהבקשה לנציב;

מהנדס הוועדה והנציב רשאים לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש לבדיקת  (4)
 הבקשה לפטור;

על כך  קבע הנציב שלא מתקיימת אחת מעילות הפטור שבסעיף קטן זה, יודיע (5)
 למהנדס הוועדה, ומהנדס הוועדה לא ייתן פטור בבקשה. אישר הנציב מתן פטור,

 רשאי מהנדס הוועדה המקומית ליתן פטור;

ימים ממועד  45החלטת הנציב לפי סעיף זה תימסר למהנדס הוועדה בתוך  (6)
המצאת הבקשה לידיו; לא נמסרה החלטת הנציב למהנדס הוועדה בתוך התקופה 
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 כריע בבקשה מהנדס הוועדה;האמורה, י

על החלטה בדבר דחיית הבקשה לפטור ועל החלטה בדבר מתן פטור בתנאים,  (7)
 רשאי מגיש הבקשה לערור לפני ועדת הערר, מהנדס הוועדה והנציב יהיו משיבים

 ויבים., בשינויים המח155עד  152בערר; על ערר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 

 –()ג( לא יחולו לגבי 1(, וסעיף קטן )ה()2עיף קטן )ד()הוראות לפי ס )ו( 

 מקום ציבורי חדש שעתיד ליהות מופעל בידי רשות ציבורית; (1)

 חובה שחלה לפי חוק זה, ערב כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף זה; (2)

מקום ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי לפי סימן ו' בחוק שוויון  (3)
 לאנשים עם מוגבלות; זכויות

 מוסד חינוך חדש כמשמעותו בסעיף קטן )ז(. (4)

במקום המיועד להיות מוסד חינוך או גן ילשים שהוא מוסד חינוך רשמי, שהיתר  (1) )ז( 
 לפי לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן לתוקף של התקנות שהתקין שר הפנים

יבוצעו התאמות נגישות בהתאם מוסד חינוך חדש(  –סעיף קטן זה )בסעיף זה 
 להוראות שיקבע שר הפנים לפי פרק זה.

, שר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, 1בלי לגרוע מהוראות לפי פרק ה' (2)
ר הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישו

 ד:אמות נגישות אלה בלבועדת הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הת

 התקנת פיר למעלית בבנין המרכזי; )א(

 התקנת תא שירותים נגיש לאדם עם מוגבלות, אחד לנשים ואחד לגברים; )ב(

הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה למבנה המרכזי, בין  )ג(
ת המבנה המרכזי למבנים הסמוכים, ודרכי הגישה לאולם הספורט ולחצר ולרבו

 כבישים בדרכי הגישה;

 כל התאמה נוספת, שקבע שר הפנים. )ד(

הוראות סעיף זה, למעט הוראות סעיף קטן )ז(, לענין מקום ציבורי חדש יחולו גם  )ח( 
 –לענין 

מקום המיועד להיות מקום עבודה, למעט שטחי עבודה אישיים ושטחים שאינם  (1)
שיים, המסדרונות, והכניסה מיועדים לשהיית אדם, ולרבות הגישה לשטחים האי

 לחדרי עבודה;

 כל מקום נוסף שקבע שר הפנים בצו. (2)

תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהסכמת שר האוצר, ואולם לא נתן שר האוצר את  )ט( 
 הסכמתו, יועבר הענין להכרעת הממשלה.

ה ( יוגשו לאישור ועדת העבוד2)ז()-( ו1תקנות ראשונות לפי סעיפים קטנים )ד() )י( 
 (.2006במאי  1הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר מיום ג' באייר התשס"ו )

 

 –בסעיף זה  (א. )2ו158

יחידות דיור שלהן כניסה  6בנין או חלק מבנין, שיש בו לפחות  –"בנין מגורים חדש"  
 1)שס"ז משותפת או חדר מדרגות משותף, שהיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר י' בחשון הת

 (;2006בנובמבר 

חדר או תא או מערכת חדרים או תאים המיועדים לשמש יחידה שלמה  –ור" "יחידת די 
 ונפרדת למגורים;

 שטח המיועד לשמש את כלל דיירי בנין המגורים. –"שטח משותף בבנין מגורים"  

בניה או שימוש בשטח המשותף שבבנין מגורים חדש ייעשו בכפוף לביצוע התאמות  )ב( 
 בעו בתקנות בהתאם להוראות סעיף זה.נגישות באופן, בכמות ובדרך שייק

, בהתייעצות עם המועצה הארצית, הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום הפניםשר  )ג( 
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע 

ם עם מוגבלות בהתאם לעקרונות היסוד, מטרותיו והוראותיו של חוק שוויון זכויות לאנשי

שטח משותף בבנין 
 מגורים חדש
( 71)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה
 103מס' )תיקון 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
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ובהתחשב בתקן הישראלי, את הסידורים הנדרשים כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות, באופן 
סביר, בשטח המשותף שבבנין מגורים חדש; תקנות לפי פסקה זו יכללו, בין השאר, הוראות בדבר 

 –הנגשת 

 דרך הגישה לבנין, הכניסה לבנין והמבואה; (1)

 מעלית, ככל שהותקנה; (2)

 פתחי הגישה לדירות המגורים; (3)

 אמצעי בטיחות, התרעה ואזהרה; (4)

 חלק ממקומות החניה, שהתקנתם נדרשת לפי כל דין והדרך מהחניות לבנין; (5)

שטח משותף אחר בבנין, לרבות חצר, בריכה, חדר כושר וגג, ככל שהגג נועד  (6)
 של מיתקנים.לשימוש הדיירים ולמעט שימוש שהוא תיקון, התקנה או תחזוקה 

בתקנות לפי סעיף זה ניתן גם לקבוע פטור מלא או חלקי, ובכלל זה דרישות  )ד( 
 מופחתות, לענין התאמת נגישות בבנין מגורים חדש אם נתקיימו בהתאמה אחד מאלה:

מעלות הקמת הבנין או הפרויקט,  0.5%היא מטילה נטל גבוה מאוד, העולה על  (1)
 לפי הענין;

 נת לביצוע מסיבות הנדסיות;היא אינה נית (2)

היא פוגעת באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי הסטוריה,  (3)
 ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע.

מי שחייב בהתקנת התאמת נגישות לפי סעיף זה, יהיה פטור מביצוע אותה  (1) )ה( 
שתיות התאמת נגישות אם נקבע, לאחר התייעצות במורשה לנגישות מבנים, ת
 וסביבה, כי מתקיים בהתאמת הנגישות אחד התנאים הקבועים בסעיף קטן )ד(;

(, רשאי מהנדס הוועדה המקומית או הנציב, 1נקבע פטור כאמור בפסקה ) (2)
 להורות על ביצוע התאמות נגישות חליפיות שהן סבירות בנסיבות הענין;

ות מבנים, תשתיות בקשה לפטור בצירוף הבקשה להיתר ואישור מומחה לנגיש (3)
וסביבה, תוגש למהנדס הוועדה המקומית, ומהנדס הוועדה המקומית יעביר העתק 

 מהבקשה לנציב;

מהנדס הוועדה המקומית והנציב רשאים לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש  (4)
 לבדיקת הבקשה לפטור;

לא קבע הנציב שאין ליתן פטור, יודיע על כך למהנדס הוועדה, ומהנדס הוועדה  (5)
 ייתן פטור; אישר הנציב מתן פטור, רשאי מהנדס הוועדה המקומית ליתן פטור;

ימים ממועד  45החלטת הנציב לפי סעיף זה תימסר למהנדס הוועדה בתוך  (6)
המצאת הבקשה לידיו; לא נמסרה החלטת הנציב למהנדס הוועדה בתוך התקופה 

 האמורה, יכריע בבקשה מהנדס הוועדה;

דחיית הבקשה לפטור ועל החלטה בדבר מתן פטור, רשאי  על החלטה בדבר (7)
ר; מגיש הבקשה לערור לפני ועדת הערר, והנציב ומהנדס הוועדה יהיו משיבים בער

 , בשינויים המחויבים.155עד  152על ערר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 

וצר את תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהסכמת שר האוצר, ואולם לא נתן שר הא )ו( 
 .הסכמתו, יועבר הענין להכרעת הממשלה

לא  תקנות לפי סעיף זה, יוגשו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, )ז( 
 (.2006במאי  1יאוחר מיום ג' באייר התשס"ו )

 

לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר, לפי הענין, לבנין שהוא מקום ציבורי חדש,  (א. )3ו158
, או 2ו158)ז( או לבנין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף 1ו158יף למוסד חינוך חדש כמשמעותו בסע

לחלק ממנו, אלא אם כן התקבלה חוות דעתו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לאחר 
 התייעצות עם מורשה לנגישות השירות, כי מתקיימות הוראות לפי כל אחד מאלה לפי הענין:

 פרק זה; (1)

 א;158סעיף  (2)

אישור מורשה 
 נגישות

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

120 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 ;1גם פרק ה' –וסד חינוך חדש לענין מ (3)

ם השר רשאי לקבוע פטור מחובת התייעצות עם מומחה לנגישות השירות לסוגי בניני מגורי
 שיקבע.

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ב( 

יכול שיינתן היתר, אישור או תעודת גמר בסטיה קלה מחוות דעתו של מורשה  (1)
ם הוועדה אישר סטיה כאמור בנימוקילנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, אם מהנדס 

 שיפורטו, ואישר כי אין בסטיה משום הפרה של ההוראת שלפי פרק זה;

יכול שיינתן היתר, אישור או תעודת גמר בסטיה מחוות דעתו של מורשה  (2)
 לחוק 21לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה הרשום בפנקס מיוחד כמשמעותו בסעיף 

דריכל א, שאינו 2005-(, התשס"ה2גבלות )תיקון מס' שוויון זכויות לאנשים עם מו
רשוי או מהנדס רשוי כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים, אם קבע מהנדס 
הוועדה כי הסטיה מתחייבת מטעמי בטיחות, ואישר כי אין בסטיה כאמור משום 

 הפרה של ההוראות לפי פרק זה.

 –בסעיף זה  )ג( 

 ;145כמשמעותו בסעיף  –"היתר"  

 א;157כמשמעותו בסעיף  –"אישור"  

כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(,  –"תעודת גמר"  
 .1970-התש"ל

 

. החלטת מוסד תכנון ליתן היתר לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי פרק 4ו158
תקפה למשך עשר שנים  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, למוסדות חינוך, תהיה 1ה'

מקבלתה, ובלבד שלא קבע מהנדס הוועדה כי חלו שינויים בדין, בתכניות, בתקנים או בהנחיות 
הוועדה, המחייבים שינוי בהחלטה; מהנדס הוועדה ייתן את החלטתו בענין בתוך עשרה ימים 

 ממועד הגשת בקשתו של בעל ההיתר לבצע את העבודה בהתאם להיתר.
 

 רישוי בדרך מקוצרת :2'ה קרפ

 )בוטל(
 

 טלו(.. )בויב158עד  .ז158

 מכוני בקרה: 3ה' קרפ
 

 סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו
 

 –פרק זה ב  .גי158

 בעל שליטה או בעל עניין במכון בקרה; –"בעל מכון"  

 ;1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"בעל עניין" ו"שליטה"  

רשות הלאומית להסמכת מעבדות, חוק ה –"חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"  
 ;1997-התשנ"ז

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק  –"הרשות להסמכת מעבדות"  
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 

 )א( לא יפעיל אדם מכון בקרה אלא אם כן ניתן לו רישיון לפי הוראות פרק זה. .די158

 יו:מכון בקרה יוקם ויופעל לפי הוראות חוק זה, ואלה יהיו תפקיד )ב( 

 לבצע בקרת תכן; (1)

 לבצע בקרת ביצוע; (2)

 להפעיל בקרים ובקרים מורשים, לפי הוראות פרק זה; (3)

 למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי חוק זה. (4)
 

רישיון(,  –רשאי לתת לגוף רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה )בפרק זה  הפנים)א( שר  .טו158

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

מוסד  –תוקף היתר 
 חינוך

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 101מס'  )תיקון
 2014-תשע"ד

 3פרק ה' –הגדרות 
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

הקמת מכון בקרה 
 ותפקידיו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

תנאים למתן רישיון 
להפעלת מכון בקרה 

 ולפעילותו
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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 אם התקיימו בו כל אלה:

 פועלים בשירותו כל אלה: (1)

מנהל בקרת תכן שהוא אדריכל רשוי או מהנדס רשוי באחד ממקצועות  )א(
הבנייה, ובעל ניסיון של עשר שנים לפחות בעיסוק בתחום הבנייה ובתכן 

 הבנייה, והוא רשום כבקר כאמור בסימן ב';

מנהל בקרת ביצוע שהוא אדריכל רשוי או מהנדס רשוי באחד ממקצועות  )ב(
יצוע ים לפחות בעיסוק בתחום הבנייה ובקרת בהבנייה, ובעל ניסיון של עשר שנ

 הבנייה, והוא רשום כבקר כאמור בסימן ב';

 יח;158בקרים כאמור בסעיף  )ג(

 כא;158בקרים מורשים כאמור בסעיף  )ד(

הוא חברה שהתאגדה בישראל וכל עיסוקה הוא הפעלה של מכון בקרה, או  (2)
משלתית, רשות מקומית או שהוא משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק, חברה מ

 (;תאגיד עירוני –תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר )בסעיף זה 

(, וכל בעל תפקיד 1בעל המכון, מנהלו, מי שפועל בשירותו כאמור בפסקה ) (3)
ה , לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיהפניםאחר בו שקבע שר 

ב הם כתבעל מכון או בעלי תפקידים כאמור, ולא הוגש נגד מי מאין הם ראויים להיות 
 רבותל –אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי; לעניין זה, "הורשע" 

 מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה;

(, וכל 1מכון בקרה, בעל המכון, מנהלו, מי שפועל בשירותו כאמור בפסקה ) (4)
, אינם עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, הפניםו שקבע שר בעל תפקיד אחר ב

במצב תדיר של ניגוד עניינים בין פעולת מכון הבקרה או תפקידם במכון הבקרה, לבין 
 עניין אישי או תפקיד אחר שלהם או של קרובם;

הוא הוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות לבצע בקרת תכן ובקרת ביצוע לפי  (5)
הסמכה כאמור יחולו ההוראות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת  חוק זה; על

ה מעבדות, בשינויים המחויבים; הרשות להסמכת מעבדות תקבע כללים לעניין הסמכ
 של מכוני בקרה לסוגיהם;

 .הפניםהוא עומד בתנאים נוספים שקבע שר  (6)

ה ממשלתית למשרד ממשלתי, לרשות שהוקמה לפי חוק או לחבר הפניםלא ייתן שר  )ב( 
 רישיון אלא לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על המשרד, הרשות או החברה, לפי העניין.

מכון בקרה שהוא רשות שהוקמה לפי חוק או חברה ממשלתית יפעיל את  (1) )ג( 
 סמכותו כמכון בקרה רק לגבי בקשות להיתר שהוגשו על ידי אותה רשות או אותה

 חברה לפי העניין;

שהוא רשות מקומית או תאגיד עירוני יפעיל את סמכותו כמכון מכון בקרה  (2)
בקרה רק לגבי בקשות להיתר שהוגשו בתחום הרשות המקומית או הרשויות 

 המקומיות שהן בעליו של התאגיד העירוני, לפי העניין.

(, מכון בקרה שהוא חברה ממשלתית שכל 1על אף האמור בסעיף קטן )ג() (1) )ד( 
מכון בקרה, ואינה בשליטת חברה ממשלתית אחרת, או שחברה עיסוקה הוא הפעלת 

 ממשלתית אחרת אינה בעלת עניין בה, יפעיל את סמכותו כמכון בקרה רק לעניין
בקשות להיתר שהגיש מבקש היתר שעיסוקו בתחום אחריותו של השר שנקבע לפי 

 ותוחוק החברות הממשלתיות כשר האחראי לענייני החברה, ובתחומי פעילותו של א
 מבקש היתר;

( יפעיל את סמכותו גם 1הממשלה רשאית לקבוע כי מכון בקרה כאמור בפסקה ) (2)
 לעניין בקשות להיתר שהגיש מבקש היתר שעיסוקו בתחום אחריותו של שר אחר;

( 1(, הוקם מכון בקרה כאמור בפסקה )1)ג()-( ו2על אף האמור בסעיף קטן )א() (3)
עילותה הוא בתחום סמכותו של מכון הבקרה, לא תהיה חברה ממשלתית שתחום פ

 רשאית להפעיל מכון בקרה.
 

 –בסעיף זה )א(  .1טו158

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

תנאים למתן רישיון 
להפעלת מכון בקרה 

עניין הקמת בניין ל
הוראת  –מגורים חדש 

 שעה
( 122)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח
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 ד בשתי קומות לפחות;בנייה של שש יחידות דיור או יותר במבנה אח –"בנייה רוויה"  

בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין ובין מפלס  –קומות" -"בניין רב 
תף, הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס שהכניסה אליה היא דרך חדר מדרגות משו

 מטרים; 29עולה על 

קומות, המיועד למגורים -הקמת בניין חדש שאינו בניין רב –"הקמת בניין מגורים חדש"  
 בלבד, בבנייה רוויה;

 כהגדרתה לפי חוק זה לעניין בקשה להיתר; –"כניסה קובעת לבניין"  

 (.2()1)א145כהגדרתו בסעיף  –"מידע להיתר"  

כא)א(, בתקופה שמיום פרסומו של 158-()ד( ו1טו)א()158על אף האמור בסעיפים  )ב( 
יום תחילתו של תיקון  –)בסעיף קטן זה  2018-התשע"ח (,122חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 

 (, יחולו הוראות אלה:2021בדצמבר  31(, עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )122מס' 

רשאי לתת לגוף רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה לעניין בקשות  הפניםשר  (1)
ם רילהיתרים שעניינן הקמת בנין מגורים חדש, אף אם לא פועלים בשירותו כל הבק

 כא;158המורשים לעניין גורם מאשר המנויים בסעיף 

(, והוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר 1ניתן רישיון לגוף כאמור בפסקה ) (2)
כא, 158כאמור באותה פסקה שלגביה נדרש אישורו של גורם מאשר המנוי בסעיף 

ר, ואין במכון בקרה בקר מורשה לעניין אותו גורם מאשר, רשאי מגיש הבקשה להית
 לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה, כי על

ב, 157(, 3)ב145הבקשה לא תחול חובת בקרת מכון בקרה, לפי הוראות סעיפים 
 א(, לפי העניין, ככל שהם בתוקף;3)ה()261כג)א( או 158יח)ב(, 158

לעניין בקשה  הומצאה למהנדס הוועדה בקשה לקבלת מידע שפרטיו דרושים (3)
ל ע(, יכלול המידע להיתר לעניין אותה בקשה הודעה בכתב 2להיתר כאמור בפסקה )

 המבקש( לפנות למכון בקרה וכן –חובתו של הרוצה להגיש את הבקשה )בפסקה זו 
על כך שהוא רשאי לבחור, בדרך האמורה באותה פסקה, כי על הבקשה לא תחול 

קה; לא נמסר המידע להיתר או נמסר חובת בקרת מכון בקרה כאמור באותה פס
יודיע  ,122המידע להיתר לעניין בקשה להיתר כאמור לפני יום תחילתו של תיקון מס' 

ן מהנדס הוועדה למבקש, בכתב, במועד הגשת הבקשה להיתר, על חובתו לפנות למכו
 בקרה ועל אפשרותו לבחור כאמור.

 

תקופה קצרה יותר;  הפנים)א( רישיון יעמוד בתוקפו חמש שנים, אלא אם כן קבע שר  .טז158
את תוקף הרישיון לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת,  הפניםלבקשת מכון בקרה יאריך שר 

לא, ולאחר שנוכח 158לאחר שביצע ביקורת ופיקוח על פעילות מכון הבקרה לפי סעיף 
טו, אלא אם כן ראה שיש הצדקה להאריך את 158שמתקיימים במכון כל התנאים לפי סעיף 

 ן לתקופה קצרה יותר או שלא להאריכו כלל.הרישיו

רישיון יכול שיותנה בתנאים, ובכלל זה יכול שיורשה מכון בקרה לפעול בשטח  )ב( 
 המדינה כולה או בחלק ממנו או לעסוק בכל סוגי ההיתרים או בסוגי היתרים מסוימים.

 .משרד הפניםל ניתן רישיון לפי פרק זה, יפורסם דבר מתן הרישיון באתר האינטרנט ש )ג( 

מכון בקרה יפרסם באתר האינטרנט שלו את הרישיון שניתן לו ותנאיו, ויעמידו לעיון  )ד( 
 הציבור במשרדיו.

רישיון לפי פרק זה אינו ניתן להעברה אלא בהתאם להוראות ותנאים שקבע שר  )ה( 
 .הפנים

 

שנתן למכון הבקרה יבטל רישיון אם נוכח שהתקיים אחד מאלה, ובלבד  הפניםשר  )א( .זי158
 הזדמנות לטעון את טענותיו:

 הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי או שניתן שלא כדין מטעם אחר; (1)

 טו;158חדל להתקיים במכון הבקרה תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי סעיף  (2)

ברישיון כאמור  הפניםחדל להתקיים או הופר תנאי מהותי מהתנאים שקבע שר  (3)
 טז)ב(.158סעיף ב

רישיון, תנאיו 
 והארכת תוקפו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

ביטול רישיון, 
התלייתו, הגבלתו או 

 שינוי תנאיו
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
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רשאי לבטל רישיון, להתלותו, להגבילו או לשנות את תנאיו, לרבות לעניין  הפניםשר  )ב( 
החלק משטח המדינה שבו מוסמך מכון הבקרה לפעול וסוגי ההיתרים שמכון הבקרה מוסמך 

 ה:לעסוק בהם, לאחר שנתן למכון הבקרה הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים אחד מאל

כון הבקרה אינו ממלא את תפקידיו לפי חוק זה כראוי ובמועדים שקבע שר מ (1)
 זה; , ובכלל זה אינו מבצע בקרת תכן ובקרת ביצוע במועדים שנקבעו לפי חוקהפנים

מכון הבקרה או מי מטעמו הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה על פעילות  (2)
 הבקרה.מכון הבקרה או תנאי מתנאי הרישיון להפעלת מכון 

הודעה בדבר ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו תישלח למכון הבקרה  )ג( 
 ושל מכון הבקרה. משרד הפניםותפורסם באתרי האינטרנט של 

רישיון, התלה אותו, הגבילו או שינה את תנאיו, ייתן הוראות לעניין  הפניםביטל שר  )ד( 
 הבקרה החל לטפל בהן לפני החלטתו, ורשאי הואבקשות להיתר ועבודות לפי היתר שמכון 
 להורות על העברתן לטיפול מכון בקרה אחר.

 

 בקריםב': סימן 
 

 .הפניםרה יעסיק בקרים לעניין סוגי פעולות ובמספר שיקבע שר )א( מכון בק .חי158

לבקר יהיו נתונות הסמכויות של רשות הרישוי לביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע לפי  )ב( 
 חוק זה.

, רשאי לקבוע כי סמכות מהסמכויות הפניםשר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר  )ג( 
ר ן לבקשום חשש לפגיעה ממשית בזכויות, לא תינתלפי סעיף קטן )ב(, שעלול להיות בהפעלתה מ

ר את או שהפעלתה על ידי הבקר תותנה בתנאים שיקבע; קבע שר המשפטים כאמור, לא יפעיל בק
 הסמכות האמורה או שיפעילה בהתאם לתנאים שנקבעו, לפי העניין.

 

)א( הרשמים כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים ובחוק ההנדסאים והטכנאים  .טי158
 ינהלו, בנפרד, פנקסי בקרים.

באחד מהפנקסים  כ, והוא רשום158בקר הוא מי שמתקיימות בו ההוראות לפי סעיף  )ב( 
 כאמור בסעיף קטן )א( בהתאם לכשירותו.

לעניין האתיקה ועונשין או  על בקר יחולו הוראות חוק המהנדסים והאדריכלים )ג( 
 הוראות פרק ז' לחוק ההנדסאים והטכנאים, בשינויים המחויבים, ולפי העניין.

 

 )א( כשיר להירשם כבקר בפנקס בקרים מי שמתקיימים בו כל אלה: .כ158

 , מהנדס רשום או הנדסאי רשום;הוא אדריכל רשום (1)

, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, לעניין הפניםהוא מקיים דרישות שקבע שר  (2)
הכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות הסמכה בכל הקשור לתכן הבנייה 

 פסקהולפי חוק זה; דרישות לפי פסקה זו יכול שייקבעו לסוגי בעלי מקצוע כאמור ב
 ן היקף שעות ההכשרה וההשתלמות, תוכנן, וסוג הבחינות.( וכן לעניי1)

של  לשם קיום הוראות לפי פרק זה לעניין סמכויות בקר, הסמכות של הנדסאי רשום, )ב( 
 ענייןלאדריכל רשום שאינו אדריכל רשוי, של מהנדס רשום או של מהנדס רשוי, תהיה תקפה רק 

 הנדסים והאדריכלים.אותו סוג פעולות שהוא מוסמך לגביהן לפי חוק המ

 –בסעיף זה  )ג( 

 כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים; –"אדריכל רשום" ו"מהנדס רשום"  

 כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים. –"הנדסאי רשום"  
 

 ג': בקרים מורשיםסימן 
 

)א( מכון בקרה יעסיק בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים אלה, והוא יהיה עובד מכון  .כא158
 הבקרה:

 ובדי משרדו;שר הבריאות או עובד מע (1)

 השר להגנת הסביבה או עובד מעובדי משרדו; (2)

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 בקרים במכון בקרה
 (101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

 רישום בקרים
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

תנאי כשירות לבקר 
 ותחומי פעולתו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

העסקת בקר מורשה 
 במכון בקרה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
( 122)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה או ממלא תפקיד בה; (3)

 .1951-הרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א (4)

רשאי לקבוע כי תידרש העסקת בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים  הפניםשר  )ב( 
 אשר.כאמור אלא לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על אותו גורם מ הפנים נוספים; לא יקבע שר

כי נדרשת העסקת בקר מורשה  הפניםעל אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא יקבע שר  )ג( 
 .1978-לעניין חוק גנים לאומיים ולעניין חוק העתיקות, התשל"ח

 

)א( נקבע בחיקוק כי אישור בקשה להיתר או ביצוע עבודה לפי היתר מותנה באישור של  .כב158
( של 2( או )1השר כאמור בפסקה )מו, יקבע כא או בהתייעצות ע158גורם מאשר שנקבע לפי סעיף 

( של אותו 4( או )3כא)א(, לפי העניין, או השר הממונה על גורם מאשר כאמור בפסקה )158סעיף 
השר הממונה( את תנאי הכשירות הנוספים הנדרשים מבקר, וכן  –)בסימן זה  סעיף, לפי העניין

מות ובחינות הסמכה לשם הרשאתו רשאי הוא לקבוע תנאי הכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתל
 תנאי הכשירות(. –כבקר מורשה לעניין אותו חיקוק )בסעיף זה 

 .משרד הפניםתנאי הכשירות יפורסמו באתרי האינטרנט של הגורם המאשר ושל  )ב( 

ל כמי שמבקש להיות בקר מורשה יגיש לרשות להסמכת מעבדות בקשה בצירוף  )ג( 
יה; הוגשה בקשה כאמור תבדוק הרשות להסמכת מעבדות המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות

שות ימים מיום שהוגשה לה הבקשה; קבעה הר 45את עמידתו של המבקש בתנאי הכשירות, בתוך 
 להסמכת מעבדות שמתקיימים במבקש תנאי הכשירות, תודיע על כך לשר הממונה.

ההודעה(, יחליט  –קיבל השר הממונה הודעה כאמור בסעיף קטן )ג( )בסעיף קטן זה  )ד( 
 ימים, ויחולו הוראות אלה: 21בה בתוך 

תודיע  –הודיע השר הממונה לרשות להסמכת מעבדות על הסכמתו להרשאה  (1)
 הרשות למבקש על אישור בקשתו;

השר הממונה רשאי להודיע לרשות להסמכת מעבדות כי הוא דוחה את הבקשה,  (2)
ות או מאחר שמתקיים לגביו מידתו של המבקש בתנאי הכשירע-לרבות בשל אי

 (, ובלבד שינמק את סירובו; השר הממונה רשאי3( או )2האמור בסעיף קטן )ה()
 להודיע לרשות להסמכת מעבדות כי הוא דוחה את מועד מתן החלטתו לפי פסקה זו

 ימים, לשם קבלת החלטתו; 14בתקופה נוספת שלא תעלה על 

על דחיית בקשה כאמור בפסקה  הודיע השר הממונה לרשות להסמכת מעבדות (3)
 (, תודיע הרשות למבקש על דחיית בקשתו;2)

 21לא הודיע השר הממונה לרשות להסמכת מעבדות על דחיית בקשה בתוך  (4)
 שות(, תודיע הר2ימים מיום קבלת ההודעה או בתוך התקופה הנוספת כאמור בפסקה )

 בקשה לפי פסקה זו.על אישור ה הפניםלמבקש על אישור בקשתו וכן תודיע לשר 

או השר הממונה רשאי לבטל הרשאה, להתלותה או להתנותה בתנאים,  הפניםשר  )ה( 
 לאחר שנתן לבקר המורשה הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

הרשאתו ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי או שההרשאה אינה כדין מטעם  (1)
 אחר;

 (;3טו)א()158ש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף הוא הורשע או שהוג (2)

הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין  (3)
 תפקידו כבקר מורשה לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו או של קרובו;

 חדל להתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות; (4)

להוראות שניתנו להפעלת סמכותו כאמור  הוא פעל שלא בהתאם להנחיות או (5)
 כג;158בסעיף 

הוא אינו ממלא את הסמכויות והתפקידים שניתנו לו לפי חוק זה כראוי  (6)
 ובמועדים שנקבעו לכך;

 הוא נהג בדרך שאינה הולמת. (7)

הודעה בדבר ביטול הרשאתו של בקר מורשה, התלייתה או שינוי תנאיה, תישלח  )ו( 
 ן.ולשר הממונה, לפי העניי הפניםון הבקרה שבו הוא מועסק, וכן לשר לבקר המורשה ולמכ

כשירות בקרים 
 מורשים והסמכתם

( 101מס'  )תיקון
 2014-תשע"ד

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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על אף האמור בכל דין, לבקר מורשה יהיו נתונות הסמכויות של גורם מאשר לפי  )א( .כג158
החיקוק שלגביו הוא מורשה, למתן אישור, לתיאום או להתייעצות בעניין בקשה להיתר ועבודה 

 לפי היתר לפי חוק זה.

, לאחר התייעצות עם השר הממונה, רשאי הפניםעל אף האמור בסעיף קטן )א(, שר  )ב( 
 בודותבוע כי סמכות מהסמכויות של גורם מאשר לפי חיקוק מסוים לגבי סוגי בניינים או עלק

 שיקבע, לא יהיו נתונות לבקר מורשה.

כאמור בסעיף קטן )ב(, לא תוגש בקשה להיתר אלא אם כן הגורם  הפניםקבע שר  )ג( 
תה מכותו באוהמאשר לפי אותו חיקוק נתן את אישורו או את חוות דעתו לגבי העניינים שבס

ת את רשאי לקבוע כי יהיה מותר להגיש לרשות הרישוי המקומי הפניםבקשה להיתר; ואולם שר 
 האישור או את חוות הדעת של גורמים מאשרים מסוימים לאחר הגשת הבקשה להיתר.

, רשאי לקבוע כי סמכות מהסמכויות הפניםשר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר  )ד( 
 ויות,עיף קטן )א(, שעלול להיות בהפעלתה משום חשש לפגיעה ממשית בזכלפי חיקוק כאמור בס

 לא תינתן לבקר מורשה או שהפעלתה על ידי הבקר המורשה תותנה בתנאים שיקבע; קבע שר
ילה המשפטים כאמור, לא יפעיל בקר מורשה את הסמכות האמורה לעניין אותו חיקוק או שיפע

 בהתאם לתנאים שנקבעו, לפי העניין.

 או עובד בכיר מעובדי משרדו האחראי על התחום הנוגע בדבר ייתןהשר הממונה  (ה) 
הנחיות והוראות הגורם  –הנחיות והוראות שלפיהן בקרים מורשים יפעילו את סמכותם )בפרק זה 

המאשר(; הנחיות והוראות הגורם המאשר יפורסמו באתרי האינטרנט של הגורם המאשר ושל 
 .משרד הפנים

, לאחר התייעצות עם השר הממונה, רשאי לקבוע סוגי בניינים או עבודות ניםהפשר  )ו( 
ר ששלגביהם נדרש בקר מורשה לבקש את התייחסות הגורם המאשר ולפעול לפי הנחייתו; קבע 

כאמור, יקבע את המועד למתן התייחסות הגורם המאשר; לא נתן הגורם המאשר את  הפנים
אות הבקר המורשה את הבקשה להיתר לפי הנחיות והור התייחסותו במועד שנקבע כאמור, יבקר

 .(1)א145הגורם המאשר לפי סעיף קטן )ה( ולפי המידע שמסר הגורם המאשר כאמור בסעיף 

בקר מורשה יבצע בקרת תכן ובקרת ביצוע על פי הוראות החיקוק שלגביו קיבל  )ז( 
שמסר הגורם המאשר הרשאה, והכול בהתאם להנחיות והוראות הגורם המאשר ולפי המידע 

 ( או לפי הנחיית הגורם המאשר שהועברה לפי סעיף קטן )ו(.1)א145כאמור בסעיף 

לא יקבע בקר מורשה כי נדרשים תיקונים בבקשה להיתר או שינויים בביצוע עבודות  )ח( 
 תר אולפי היתר, אלא לפי הוראות החיקוק שלגביו קיבל הרשאה או כדי להתאים את הבקשה להי

סעיף ע העבודות להנחיות והוראות הגורם המאשר ולמידע שמסר הגורם המאשר כאמור באת ביצו
 ( או בהתאם להנחיית הגורם המאשר שהועברה לפי סעיף קטן )ו(.1)א145

על אף האמור בסעיף קטן )ח(, בקר מורשה רשאי לקבוע שנדרשים תיקונים בבקשה  )ט( 
בלבד טן, ואם לא מתקיים האמור באותו סעיף ק להיתר או שינויים בביצוע העבודות לפי היתר, אף

 שהתקיימו כל אלה:

רשאי לקבוע את  הפניםהתקבלה לעניין זה הנחיית הגורם המאשר; שר  (1)
 המועדים לקבלת הנחיית הגורם המאשר לעניין זה;

לא יהיה בתיקונים או בשינויים כאמור משום הקלה מהנחיות ומהוראות הגורם  (2)
 המאשר;

כי אם לא תתוקן הבקשה להיתר או שלא יבוצעו השינויים הנדרשים  אם מצא (3)
בעבודות לפי ההיתר, יש חשש ממשי לשלום הציבור, לבריאותו, לביטחונו או 
 לבטיחותו או שיש סכנה לפגיעה מהותית באיכות הסביבה או להפרעה בלתי סבירה

 לאדם מסוים או לציבור.
 

 ד': דרכי העבודה של מכון בקרהסימן 
 

הוראות לעניין המסמכים שיש להגיש למכון בקרה ואופן בתקנות יקבע  הפניםשר )א(  .כד158
הגשתם; הוראות לעניין סוגי המסמכים שיש להגיש לבדיקת בקר מורשה לצורך חיקוק מסוים 

 .כב)א(158השר הממונה כמשמעותו בסעיף ייקבעו לאחר התייעצות עם השר הממונה 

סמכויות בקרים 
 מורשים

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הגשת מסמכים למכון 
 בקרה ולבקר מורשה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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ימים, יראו, בתום  21ה עמדת השר הממונה כאמור בסעיף קטן )א( בתוך לא נמסר ב() 
 .אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות לפי אותו סעיף קטן

 

)א( מכון בקרה יודיע לרשות הרישוי המקומית ולמגיש הבקשה להיתר על תוצאות בקרת  .הכ158
שנקלטה אצלו, ולגבי בקשה להיתר בהליך רישוי  התכן שביצע בתוך שלושים ימי עבודה מהיום

רשאי לקבוע מועדים אחרים לגבי סוגים מסוימים  הפניםימי עבודה; שר  15בתוך  –בדרך מקוצרת 
 של בקשות להיתר.

מכון בקרה יפעל בכפוף לכללים ולנהלים שקבעה הרשות להסמכת מעבדות ופרסמה  )ב( 
 באתר האינטרנט שלה.

ה אתר אינטרנט שבו יפרסם את פרטיו ופרטים נוספים שהוא נדרש למכון בקרה יהי )ג( 
 לפרסמם לפי חוק זה.

 

, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע אגרות שמבקש הפנים)א( שר  .וכ158
היתר ישלם למכון הבקרה; בתקנות כאמור ייקבע כי מכון בקרה שלא עמד במועדים לפי חוק זה, 

 ישיב למבקש את האגרה ששילם או חלק ממנה.

לא יקבל מכון בקרה כל תשלום, עמלה, הטבה או תמורה אחרת למעט האגרה  )ב( 
 שנקבעה לפי סעיף זה.

 

( כדין עובדי הציבור 1טו)א()158דין עובדי מכון בקרה והפועלים בשירותו כאמור בסעיף  .זכ158
 לעניין חוקים אלה:

 ;1979-חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם (1)

 ;1969-חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט (2)

 הציבור. לעניין העבירות הנוגעות לעובדי – 1977-חוק העונשין, התשל"ז (3)
 

(, לא יטפלו 1טו)א()158על מכון ומי שפועל בשירותו של מכון בקרה לפי סעיף )א( ב .חכ158
בבקשה לבצע בקרת תכן או בקרת ביצוע אם הטיפול בה עלול לגרום להם להימצא, במישרין או 
בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין החזקותיהם במכון הבקרה או תפקידם במכון הבקרה, לפי 

שי או תפקיד אחר שלהם או של קרובם, ואם נודע למי מהם על חשש לניגוד העניין, לבין עניין אי
עניינים כאמור, יפסיק לטפל בבקשה ויודיע על כך למנהל בקרת התכן או למנהל בקרת הביצוע 

 (, לפי העניין.1טו)א()158במכון הבקרה, כמשמעותם בסעיף 

ן ניגודי עניינים של , רשאי לקבוע כללים לענייהפניםשר המשפטים, בהסכמת שר  )ב( 
 תו.מכון בקרה, בעל מכון בקרה, עובדים ובעלי תפקידים במכון בקרה, ומי שפועלים בשירו

 

וראות לעניין רישוי מכון בקרה ולעניין הסדרת פעילותו, ובכלל רשאי לקבוע ה הפניםשר  .כט158
 –זה הוראות לעניין 

 התאגדותו ומבנהו, בכפוף להוראות כל דין; (1)

דרכי פעולתו ונוהלי עבודתו ועבודת הבקרים והבקרים המורשים, לרבות שיטות  (2)
עוד של העבודה במכון הבקרה, הכשרה מקצועית שוטפת, ביטוח מקצועי, מערכת תי

ות עבודת המכון, והוראות נוספות לשם הבטחת עבודתו המקצועית ואיכות פעולתו, לרב
 ויות והדרכים למימושן;בלעניין מתן ער

אופן הטיפול בבקשה לבצע בקרת תכן או בקרת ביצוע, שעובד במכון בקרה, בעל  (3)
ל א במצב שתפקיד בו או מי שפועל בשירותו מצא כי הטיפול בה עלול לגרום לו להימצ

ברת ניגוד עניינים, וכן הוראות בדבר העברת בקשה כאמור לטיפול מכון בקרה אחר והע
 התשלום שהתקבל לצורך הטיפול בבקשה האמורה לאותו מכון;

דרכי התשלום למכון בקרה בעד שירותיו, לרבות בעד התייעצות מוקדמת עם מכון  (4)
 הבקרה.

 

 ה': דיווח, פיקוח וביקורתסימן 
 

באופן מיידי על כל שינוי שחל במידע שמסר בעת  הפנים)א( מכון בקרה ידווח לשר  .ל158

פעילותו של מכון 
 בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

אגרות ואיסור תמורה 
 אחרת למכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

החלת דינים על 
 עובדי מכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

מניעת ניגוד עניינים 
 בעבודת מכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הוראות לעניין  קביעת
 מכוני בקרה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

חובת דיווח של מכון 
 בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 122)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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 שהוגשה הבקשה לקבלת רישיון, או אם שונה או חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למתן רישיון.

עמידתו בתנאים למתן רישיון על פעילותו, לרבות  הפניםמכון בקרה ידווח לשר  )ב( 
 םהפניותנאים ברישיון, וכן על כל מידע אחר שיבקש השר, בהתאם להוראות שקבע השר; שר 

 רשאי לקבוע הוראות לעניין פרסום מידע ודיווחים שיוגשו לפי סעיף זה.
 

יבצע ביקורת ופיקוח על התקיימות התנאים למתן רישיון למכון  הפניםשר  (1)א( ) .לא158
בקרה והתנאים למתן הרשאה לבקר מורשה ועל פעילות מכון הבקרה והבקר 

 המורשה, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין זה;

להסתמך על  הפניםא(, רשאי שר לעניין ביקורת ופיקוח כאמור בסעיף קטן ) (2)
ממצאי ביקורת ופיקוח של הרשות להסמכת מעבדות בעניין עמידת מכון הבקרה 
 בתנאי ההסמכה ועמידת הבקר המורשה בתנאי הכשירות, ולשם כך רשאי הוא לדרוש

 מהרשות להסמכת מעבדות ממצאים כאמור וכל מידע שיש בידיה לעניין זה.

להסמיך, מבין עובדי  הפניםיצוע הוראות פרק זה, רשאי שר לשם ביקורת ופיקוח על ב )ב( 
ה, עיף זמשרדו, מפקחים שיהיו נתונות להם סמכויות לפי סעיף קטן )ג(; לא יוסמך מפקח לפי ס

 אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה, לדעת  (1)
 ת הסמכתו;, כדי למנוע אהפניםשר 

כפי  הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, (2)
 ;הפניםשהורה שר 

 .הפניםהוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר  (3)

 –לשם ביצוע תפקידו רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף קטן )ב(  )ג( 

ג לפניו תעודת זהות או תעודה לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהצי (1)
 רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים בנוגע לפעולותיו של  (2)
מכון בקרה, ובכלל זה בנוגע לפעולותיו של בקר מורשה המועסק במכון הבקרה; 

 ;1995-לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה –בפסקה זו, "מסמך" 

להיכנס למכון בקרה ולכל אתר שמתבצעת בו בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה,  (3)
ת כדי לבדוק את עבודת מכון הבקרה, מנהליו, עובדיו ומי שפועל בשירותו, לרבו

עבודת הבקרים המורשים המועסקים במכון הבקרה, ובלבד שלא ייכנס למקום 
 המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט.

סעיף זה לא יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו, אלא בעת מילוי תפקידו  מפקח לפי )ד( 
 ובהתקיים שני אלה:

 הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו; (1)

המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של  הפניםיש בידו תעודה החתומה בידי שר  (2)
 מפקח לפי סעיף זה, שאותה יציג לפי דרישה.

רת ופיקוח על עבודת בקר מורשה תהיה הסמכות להסמיך מפקחים כאמור לשם ביקו )ה( 
ים סעיפ בסעיף קטן )ב( נתונה לשר הממונה על הגורם המאשר לעניין אותו בקר מורשה, והוראות

 קטנים )ב( עד )ד( יחולו לעניין מפקחים כאמור, בשינויים המחויבים.
 

חראי יהיה האחראי(; הא –ימנה אחראי על מכוני הבקרה )בסעיף זה  הפנים)א( שר  .1לא158
 עובד מינהל התכנון.

 האחראי יפקח על פעולתם של מכוני הבקרה ושל הבקרים ויבקר אותן. )ב( 

האחראי יקבע את תוכנם וצורתם של טפסים ומסמכים הנוגעים לעבודת מכון הבקרה,  )ג( 
לשנות  כד)א( או ככל שנקבע בתקנות כאמור כי הוא רשאי158לפי סעיף ככל שלא נקבעו בתקנות 

 תוכנם וצורתם של מסמכים כאמור. את

האחראי רשאי לתת הנחיות והוראות למכוני הבקרה, לרבות לעניין קביעת מפרטי  )ד( 
בתקנות, ולמעט הנחיות והוראות שלפיהן בקרים מורשים  הפניםבקרה, לגבי נושאים שיקבע שר 

ראות האחראי הוראות האחראי(; הו –כג)ה( )בסעיף זה 158יפעילו את סמכותם כאמור בסעיף 

ביקורת ופיקוח על 
מכוני בקרה ובקרים 

 מורשים
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

האחראי על מכוני 
מינויו  –הבקרה 

 וסמכויותיו
( 122 )תיקון מס'

 2018-תשע"ח
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 יכול שיינתנו לכלל מכוני הבקרה או למכון מסוים.

אין חובה לפרסם את הוראות האחראי ברשומות, ואולם האחראי יפרסם  (1) )ה( 
 ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן;

הוראות האחראי וכל שינוי בהן, יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון,  (2)
 לקבוע דרכים נוספות לפרסומן. הפניםשר ורשאי 

 

 ו': עיצום כספיסימן 
 

 מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים. –)א( בסימן זה, "הממונה"  .לב158

הפר מכון בקרה הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל  )ב( 
 שקלים חדשים: 30,000עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן זה, בסכום של 

קיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף הפעיל את סמכויותיו אף שחדל להת (1)
 (;1טו)א()158

 טז)ב(,158הפעיל את סמכויותיו בניגוד לתנאי הרישיון שנקבעו לפי סעיף  (2)
 והמנויים בתוספת השביעית;

פעל שלא בהתאם לכללים ולנהלים שקבעה הרשות להסמכת מעבדות, בניגוד  (3)
 כה)ב(;158להוראות סעיף 

 כו)ב(;158טבה או תמורה אחרת, בניגוד להוראות סעיף קיבל תשלום, עמלה, ה (4)

 ל)א(;158הפר חובות דיווח לפי סעיף  (5)

ל)ב(, המנויות בתוספת 158לפי סעיף  הפניםהפר חובות דיווח שקבע שר  (6)
 השביעית.

 

)א( היה לממונה יסוד סביר להניח כי מכון בקרה הפר הוראה מהוראות המנויות בסעיף  .לג158
המפר(, ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר  –לב)ב( )בסימן זה 158

 הודעה על כוונת חיוב(. –הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי )בסימן זה 

 בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה: ()ב 

 המעשה( המהווה את ההפרה; –המעשה או המחדל )בפרק זה  (1)

 סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו; (2)

 לד;158זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף  (3)

בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת  הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי (4)
ף לו, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעי158לפי הוראות סעיף 

 האמור.
 

לג רשאי לטעון את 158מסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף נמפר ש .דל158
טענותיו, בכתב, לפני הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי 

ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה  30ן סכומו, בתוך ולעניי
 ימים. 30האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 

 

לד, אם להטיל על 158)א( הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף  .לה158
 לז.158עיצום הכספי לפי הוראות סעיף המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום ה

 –חליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן )א( ה )ב( 

ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום  –להטיל על המפר עיצום כספי  (1)
ספי דרישת תשלום(, שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכ –הכספי )בפרק זה 

 המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

 על כך, בכתב. ימסור לו הודעה –שלא להטיל על המפר עיצום כספי  (2)

 בדרישת תשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן )ב(, יפרט הממונה את נימוקי החלטתו. )ג( 

ימים מיום שנמסרה לו  30לד, בתוך 158לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף  )ד( 
הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה  30ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 עיצום כספי
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

 הודעה על כוונת חיוב
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

 זכות טיעון
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

החלטת הממונה על 
 דרישת תשלום

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 מועד האמור.למפר ב
 

( בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק החמישים שלו )א .לו158
 לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום  )ב( 
לב)ב( 158הפרת הוראה מההוראות המנויות בסעיף  –הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" 

ה וך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלבת
 הורשע.

 

)א( הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה,  .זל158
 אלא לפי הוראות סעיף קטן )ב(.

, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הפניםשר  )ב( 
מוך לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנרשאי 

 מהסכומים הקבועים בסימן זה, ובשיעורים שיקבע.
 

)א( העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר  .חל158
ביום מסירת ההודעה על כוונת  –לד 158שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 

עיצום הכספי לפי מד, ועוכב תשלומו של ה158החיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 
 הוראות אותו סעיף, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

יום העדכון(,  –בינואר בכל שנה )בסעיף קטן זה  1-סכום העיצום הכספי יתעדכן ב )ב( 
שנה הבינואר של  1-בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב

, שקלים חדשים; בסעיף זה 10; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של הקודמת
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. –"המדד" 

הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן  )ג( 
 )ב(.

 

מור בסעיף ימים מיום מסירת דרישת התשלום כא 30העיצום הכספי ישולם בתוך  .לט158
 לה.158

 

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית  .מ158
הפרשי הצמדה וריבית(, עד  –)בסימן זה  1961-כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 לתשלומו.
 

 עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים )גבייה(. .מא158
 

 

ה המנויות בסעיף על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק ז .מב158
 לב)ב( ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.158

 

 

)א( תשלום עיצום כספי, לפי פרק זה, לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת  .מג158
 הוראה מההוראות לפי חוק זה, המהווה עבירה.

ור בסעיף מהווה עבירה כאמהשלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה  )ב( 
 קטן )א(, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות,

 המצדיקות זאת.

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן )א(, לא  )ג( 
ות ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיב

פת ורות בסעיף קטן )ב( לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוסהאמ
 הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום, עד יום החזרתו.

 

)א( על דרישת תשלום לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט שלום שבו יושב נשיא בית  .מד158
דרישת ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על  30משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 

 התשלום.

הפרה נמשכת והפרה 
 חוזרת
( 101ן מס' )תיקו

 2014-תשע"ד

 סכומים מופחתים
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

סכום מעודכן של 
 העיצום הכספי

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

המועד לתשלום 
 העיצום הכספי

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הפרשי הצמדה 
 וריבית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 גבייה
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

עיצום כספי על הפרה 
של חוק זה או חוק 

 אחר
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

שמירת אחריות 
 פלילית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

ערעור על דרישת 
 תשלום

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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אין בהגשת ערעור כאמור בסעיף קטן )א( כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא  )ב( 
 אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף  )ג( 
רשי ולם, יוחזר הסכום ששולם, בתוספת הפקטן )א( והורה על החזרת סכום העיצום הכספי שש

 הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
 

 משרד הפנים)א( הטיל הממונה עיצום כספי לפי סימן זה, יפרסם באתר האינטרנט של  .מה158
את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל 

 עיצום כספי:

 דבר הטלת העיצום הכספי; (1)

 מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה; (2)

 סכום העיצום הכספי שהוטל; (3)

הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי  –אם הופחת העיצום הכספי  (4)
 ההפחתה;

 פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין; (5)

 אם הוא תאגיד. –שמו של המפר  (6)

 (, הממונה רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד,6)א() על אף הוראות סעיף קטן )ב( 
 אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.

 מד, יפרסם הממונה את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.158הוגש ערעור לפי סעיף  )ג( 

על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית  )ד( 
עיף ס)א( לחוק חופש המידע וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי 9ר לפי סעיף מנועה מלמסו

 )ב( לחוק האמור.9זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 
 

, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הפניםשר  .ומ158
רשאי, בצו, לשנות את התוספת השביעית ולקבוע בה הוראות שעל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי 

 .( לתוספת השישית3()1)א14או לפי סעיף  (6)-( ו2לב)ב()158 ףלפי סעי
 

 ים בטחוניים ומכשולי טיסהנקתו': מי קרפ

 –ק זה רפב .159

קום מ לפת, בכתושה מיוחדת או ועדה מדעורבות ל –ת" או "ועדה מקומית" יזודה מחעו" 
 ן;העני ות של הועדה המחוזית או של הועדה המקומית, הכל לפישניתנו להם לפי חוק זה הסמכוי

הגנה -או דרך המוחזק או נועד להיות מוחזק בידי צבא הנחנין, מב –ני" וחטתקן בימ" 
הבטחון,  ל ידי שרע הז ך פרקרוצי שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאושרה לדיב וא לישראל

חונית או שלא נועד לכך או ששר הבטחון או למעט בנין, מחנה או דרך שאינו משמש למטרה בט
רת של מערכת אחה וחענין הגדרה זו, "שלל ;לציבור וחתמי שהוסמך על ידיו הורה עליו שהוא פ

 ה ממשלתית, שהשר האחראי עליה הוא שר הבטחון.רבחרבות ל –הבטחון" 
 

תר לפי פרק ה' במיתקן בטחוני יחולו, על אף האמור בחוק זה או בתקנות על יהלבקשה  לע .160
 פיו, הוראות אלה:

את ההיתר תהיה בידי ועדת משנה של הועדה המחוזית, בהרכב של  תתלמכות סה (1)
 (;םחונייטב קניםתימעדה לו –שלושה מחברי הועדה המחוזית )להלן 

בהתייעצות עם שר  הפניםבועדה למיתקנים בטחוניים ימונו על ידי שר  םיי חברנש (2)
ת יעצותיבה הפנים רהבטחון, ונציג שר הבטחון בועדה המחוזית יהיה החבר השלישי; ש

 ת יושב ראש הועדה;א נהימעם שר הבטחון 

ופירוט י נוחן הבטקתיר תכלול רק פרטים על איתורו של מקום המתיההמתן קשה לבה (3)
 ם;ויצורף לה תשריט המקור, מיגבלות שעומדים להטילן עקב הקמת המיתקן על אדם אחה

או נציגו יודיעו למוסדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות הועדות  ןוטחבהר ש (א3)
שינוי שיחול במגבלות,  לכועל  ינולמתקנים בטחוניים להטיל מגבלות בשל מתקן בטח

 תוגדרה
 ( 1)תיקון מס' 

 1966-זתשכ"
 

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

ה שקב תי הגשרדס
 בקשהכן הותו רתלהי

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 פרסום
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

שינוי התוספת 
 השביעית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח
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 חון המדינה מצדיקים אי מתן ההודעה כאמור;אלא אם כן טעמים של בט

נון תכנית בניגוד תכד וספקיד ולא יאשר מי א(, לא3ה )סקפבעה כאמור דוהעברה וה (ב3)
יג שר צנ עמדת תא תקן בטחוני, אלא לאחר ששמע מוסד התכנוןמ לשב ולמגבלות שהוטל

כות שר הבטחון לגרוע מסמי הבטחון בענין המגבלות האמורות, אין בהוראות פסקה זו כד
 .177להגיש התנגדות לתכנית בשל מתקן בטחוני, כאמור בסעיף 

הועדה תימסר לה הודעה על סוג הייעוד הכללי של המיתקן הבטחוני;  תשי דריפל (4)
 ך מטעם שר הבטחון;כל הוסמךש יסוגי הייעוד הכללי ייקבעו על ידי מ

 לא יחולו. 154 דע 149יפים עס (5)

 תכן על ידי מכון בקרה.לא תידרש בקרת  (6)
 

שר, למיתקן בטחוני והועדה למיתקנים בטחוניים יתחשבו, ככל האפ רתקש היבמה .161
 בהנחיות התכנוניות והסביבתיות שתיתן הועדה המחוזית לענין זה.

 

 

בישיבת הועדה למיתקנים בטחוניים הוא שני חברים לפחות, שנציג שר  יקוין החנמה .162
 .םההבטחון יהיה אחד מ

למיתקנים בטחוניים לפני החלטתה את מי  דהגעים לטיסה האזרחית תזמין הועונהינים נעב .163
 ון.טחשר הב םע תשהוסמך לכך על ידי שר התחבורה בהתייעצו

 םימיתקנים בטחוניים, אולם בענינים הנוגע יבגל לוונה לחוק זה לא תחשארספת הותה .164
לאית תזמין הועדה למיתקנים בטחוניים לפני החלטתה את יושב ראש הועדה לשמירה קח לקרקע

 על קרקע חקלאית.

 למיתקנים בטחוניים. ההועדיות לפי פרק ז' לגבי מיתקן בטחוני טעון אישור וכמוש בסמיש .165

שהגיש אותה  אי מישר, 160סעיף  יפלמיתקנים בטחוניים בקשה ל הדעתה הוחד (א) .166
ו הדחיה, על החלטת הועדה לפני ועדת משנה של ל לערור, תוך חמישה עשר יום מהיום שהודעה

יתקנים למ ררעעדת ו –רצית )להלן האמועצה י הרבהמועצה הארצית, בהרכב של חמישה ח
 וניים(.בטח

 םינלמיתק ררהתייעצות עם שר הבטחון ימנה את חברי ועדת העב הפנים רש (ב) 
 בטחוניים.

מיתקנים בטחוניים רשאית לקבל את הערר או לאשר את ההחלטה ל רדת ערעו (ג) 
ישת פי דרלשעוררים עליה, עם או בלי שינויים; לא קיבלה את הערר, כולו או מקצתו, רשאית היא 

 ר ולדון בו.שר הבטחון לחזו
 

אי להורות שבערר מסויים תהיה הועדה וניים רשחטב תקניםימלדת הערר עו ב ראששוי .167
 ים בלבד שיקבע.ברמורכבת משלושה ח

 דה.עוידי ה עלדת הערר למיתקנים בטחוניים ייבחר עו ב ראששוי .168

 טל(וב) .169
 

א ימסרו, כל ל םחונייטב מיתקנים בטחוניים וחבר ועדת הערר למיתקניםל ההועד רבח .170
 סמך לקבלה.ידיעה שהגיעה אליהם במהלך דיוני הועדה למי שאינו מו

 

נים בטחוניים וועדת הערר למיתקנים בטחוניים יקבעו בעצמם את סדרי קתידה למעוה .171
 או בתקנות על פיו.הדיון ואת סדרי עבודתם במידה שלא נקבעו בחוק זה 

של הועדה למיתקנים בטחוניים או של כל מוסד תכנון ר יתלהן לא תזדקק וחטכת הברעמ .172
 –אחר לגבי 

ף התכנון של משרד הפנים לפני תחילתו של מטעם אג ושרא ואיתורש ינוחטתקן בימ (1)
 חוק זה;

המיתקן  ני נוסף בתחום מיתקן בטחוני קיים, ובלבד שמחמת הקמתוחטתקן בימ (2)

ות ינחבה תשבוחתה
כיטקטוניות רא

 וסביבתיות
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-השנ"ת

 קיוין החנמה

 תחירזא הטיס ייננע

 עות חקלאיותקרק

 'ז קלת פרוחת

 רת ערדעו
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

ר בהרכב של רעב ןויד
 השלוש

 ששב ראויה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ניםוידיות הדוס
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ןוי הדירדס

 רוטפ

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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חר, ולא יחולו שינויים במגבלות א דםא א יוטלו מגבלות עלל כאמור סףהבטחוני הנו
ף לא יהיה מסוג השונה סונוני החטבקיימות, וייעודו הכללי של המיתקן ה ןהש רומכא

 מסוגו של המיתקן הבטחוני הקיים.

 י הוראותסכמת שר הבטחון, רשאי בתקנות לקבוע לגבי מיתקן בטחונהב, הפנים רש .173
דבר התנאים ב תוארווכן ה 265הענינים שהוא רשאי להתקין להם תקנות על פי סעיף ל דות בכיוחמ

 ה'. פרק יפורג לח שלמתן הקלה או היתר לשימו
 

ון או שר התחבורה, הכל לפי הענין, רשאי להיכנס בכל טחעל ידי שר הב ךמשהוס ימ (א) .174
סידורים, לרבות תאורה, ם יהעלאו לעשות בהם או מה ם פעולבה עצעת סבירה לכל מקרקעין ולב

בית מגורים ש למעשה משמה ןלבני סנכל לשם מניעת מכשולי טיסה; אך לא ייכה, ןומיצביעה או ס
 ללא הסכמת תופשו אלא בשעות היום ולאחר שמסר לו הודעה בכתב שלושה ימים מראש.

 ו,ותדו או להשתמש בסמכקיאת תפ לאלממי שפועל מכוח סעיף קטן )א( מ תונע אמה (ב) 
 קפי חול תירות; הוראה זו אינה גורעת מאחריות פליליל 2500חדשים או קנס  השאסר שמ –נו די
 חר.א

כאמור בסעיף קטן )א( רשאי להורות לבעל הקרקע או הבנין או למחזיק  ךמשהוס ימ (ג) 
ים במועד ובתנאו( אקטן ) ףיעבהם לבצע את הפעולה או לעשות את הסידורים, הכל כאמור בס

 שיקבע.

עשות סידורים כאמור בסעיף קטן )ג( חייב ל לו הוראה לבצע פעולה או הנשנית ימ (ד) 
 גורעתה ינא המדינה; הוראה זו צריו מאואותצובקיומה; קיים אותה, זכאי הוא לתשלום ה

 אחר. קוח לכ מאחריות לאי קיום החובה לפי

אינן גורעות מכל חובה שהוטלה או שתוטל על בעל קרקע או בנין  הזף יעס תוראוה (ה) 
 כל חיקוק הדן בתכנון ובניה. בהתאם לתנאי כל היתר לפי

נוף שגבהם מעל ארבעה מטרים, אף אם אינם ומרן וגת ערבול -סעיף זה ב", ןקרקעימ" (ו) 
 מחוברים לקרקע.

שת שר הבטחון או סגנו, להורות ל פי דרי, עתיאים רשינוקנים בטחתימעדה לוה (א) .175
ס לתכנית הוראת שינוי, אם היא לועדה המקומית, לועדה המחוזית או לועדה למימי חופין להכני

שימוש התקין בו, מניעת פגיעה , הניחוהתקינה של מיתקן בט פעולתו חתטבהכרחית לשם ה
 מוש בו.השיאו מלתו מפעוו מניעת נזקי גוף או רכוש הצפויים א ותוידבסו

ו של מיתקן חשמלי כמשמעותו נתהשינוי לפי סעיף קטן )א( איסור התק תארתה הויה (ב) 
 רשקבע בצו על ידי ייאחר ש קןאלקטרוני או של מית ןקל מיתש, 1954-שמל, תשי"דבחוק הח

 רשש הדרישה גם על ידי גותכול שי -ם הב שומיאר, הפסקת פעולתם או קביעת תנאים לשהדו
 ואר.דה

מוש בו, שיהשינוי איסור השימוש בבנין מגורים או הגבלתו של ה תארתה הויה (ג) 
ת ה ניכרגבלה ור עשוי להיפסק השימוש בבנין או עשויה לחולוכתוצאה מהוראת השינוי כאמ

הגבלה מוש בבנין או הישה תקסוצע מכוח הוראות סעיף זה בלבד הפתבא , לומוחשית בשימוש בו
הועמד בזכות חוקית או בזכות שביושר, אלא לאחר ש יק בבניןמחזש יגבי מל רבשימוש בו כאמו

ם וייציו פו, אם רצה בכך, לאחר ששולמו לו או לזכותו של אותו מחזיק שיכון חלוף סביר אותלרש
 ר.גת שיכון חלוף סביהשכדי 

ים משפטיים לשם הכרעה אם אמנם הועמד לרשות המחזיק בבנין כאמור כיללו בהחה (ד) 
צוע את בי סביר או סכום הפיצויים הנאות תמורתו, אין בכך כדי לעכב יור חלוףד( ג) ף קטןיעסב

 תו מחזיק.הוראות השינוי לגבי או

 שה להוראת השינוי לידיעתם של בעליריהדת ם בטחוניים תביא אניקתימל הועדה (ה) 
וראת הלהיפגע על ידי עלולים  הם, הדת הועעדלת והבנינים ושל בעלי זכות בהם אשר, ועקרקה

גיש ו, להוך עשרה ימים מהיום שהגיעה הוראת השינוי לידיעתת השינוי, ובעל זכות כאמור רשאי,
 בתקנות. הפנים רת שמבע שר הבטחון בהסכשקבדרך  דהועהות להוראה בפני התנגד

 ואכולה , הליים רשאית לדחות את ההתנגדות או לקבנוחטב םקניתימעדה לוה (ו) 
ת; דחתה הועדה את דואת הוראת השינוי, כפי שמחייבת, לדעתה, קבלת ההתנג צתה, ולתתמק

למיתקנים  ררעדת העי ונפולהכרעה סופית בההתנגדות, כולה או מקצתה, תעביר אותה לדיון 

 ותנקת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 הסיולי טשכמעת ינמ
 

 יונאת שירוה
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה
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 ם.בטחוניי

 םיגדות תונחה הועדה למיתקנים בטחוניים וועדת הערר למיתקנים בטחונינתהיון בדב (ז) 
 שיקולים המפורטים בסעיף קטן )א(.ה יעל יד

ת חבר הועדה למיתקנים בטחוניים החולק על החלטתה בדבר הוראות שירפי ד לע (ח) 
 תוגש דה את ההכרעה באותו ענין לועדת הערר למיתקנים בטחוניים; הדרישהשינוי, תעביר הוע

 ועדת של הטוההחל, םיתן ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחונימ םוימ תוך חמישה עשר יום
 א סופית.תהרר תבוא במקום ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחוניים והע

דת וע ידשות להכרעה על יקופות להגשת ההתנגדויות או להגשת דריתה רו כלבע (ט) 
ל ידי נתה כדין עוש וליאכרע בהן סופית, רואים את התכנית כהוו א למיתקנים בטחונייםר הער

 בע על ידי הועדה למיתקנים בטחוניים.מועד שנקף בקותיקבל  יוהוראת השינוי והשינ

 ט' לפרק ג' לא יחולו על תכנית ששונתה בדרך הוראת שינוי. ןימסראות וה (י) 

השינוי עדיפה וההיתר  אתורה ת היתר לפי חוק זה,רנוי סותיש תוראהש מקום לכ (אי) 
 וטל בהתאם.בי וא היתוקן, ישונ

 –דבר אה ברוה רבותל –זה  ףיעוי", בסנישוראת ה" (בי) 

 ה או הגבלתה או קביעת תנאים לבניה;ינבסור היא (1)

 .קביעת תנאים לו וש בקרקע או בבנין או בחלק מהם או הגבלתו אומישסור היא (2)
 

 היה, י175עיף סב או על ידי הוראת שינוי כאמור 174ידי הוראה על פי סעיף  לע שנפגע ימ .176
המחוייבים לפי הענין; לענין זה  יםזכאי לפיצויים מאוצר המדינה בהתאם להוראות פרק ט' בשינוי

 .200 אות המנויות בסעיףורללה בהנכ ולתנה על פי הסעיפים האמורים כאייראו הוראה שני

קן בטחוני שהוא קיים, או שהקמתו תימבשל  תינשר הבטחון התנגדות לתכ םעשה מטגוה .177
 ידי התכנית, יחולו על ההתנגדות הוראות חוק זה בשינויים אלה:-אושרה והוא עלול להיפגע על

 טחוניים;ב תקניםילמה דוגש לועת תתנגדוהה (1)

דון ת הדחיית לע וא נגדותתה תכנית מיתאר מחוזית ובערר על קבלתל תתנגדוהב (2)
ותכריע ועדת הערר למיתקנים בטחוניים; בהתנגדות אחרת תדון ותכריע הועדה למיתקנים 

 בטחוניים;

 ;104א תהיה נתונה לעיון על פי סעיף ל תתנגדוהה (3)

ומית על הגשת קמהועדה לוזית וחמה הדעודיע לוקנים בטחוניים תתימעדה לוה (4)
 בה. הערוההכ תודההתנג

 

באחד מהשטחים המצוינים בתוספת מיתקן שהוחזק בידי חברה ממשלתית שהופרטה,  )א( .א177
משיכו לראות אותו כמיתקן ביטחוני לעניין פרק זה עד מיתקן קיים(, י –השמינית )בסעיף זה 

תקופת המעבר(, ובלבד שבתוך שנה ממועד ההפרטה הוועדה  –אישור תכנית למיתקן )בסעיף זה 
מפרט מצב קיים  –למיתקנים ביטחוניים אישרה לגביו מפרט המתאר את המצב הקיים )בסעיף זה 

 למיתקן(.

מדידה הכוללת את סימון גבולות המיתקן, תיאור  למיתקן יכלול מפת מפרט מצב קיים )ב( 
בנוי ה(, ייעודי הקרקע העיקריים המותרים בו והשטח הכולל AS MADEהמבנים הקיימים במיתקן )

 .197בתחום המיתקן הביטחוני במועד ההפרטה, והוא לא יהווה תכנית פוגעת לעניין סעיף 

( או 3בשטחים המצוינים בפרטים )על אף האמור בסעיף קטן )א(, היה המיתקן הקיים  )ג( 
ה ( לתוספת השמינית, תימשך תקופת המעבר לגביו עד תום ארבע שנים מהמועד שבו אושר4)

 ( לתוספת השמינית.4תכנית למיתקן לגבי השטח המנוי בפרט )

 –)ג( -על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו )ד( 

פרטה, יראו את לא הופקדה תכנית למיתקן עד תום שבע שנים ממועד הה (1)
המיתקן הקיים כמיתקן ביטחוני עד תום שבע שנים ממועד ההפרטה, ואולם שר 

 ושר הביטחון רשאים להאריך את התקופה האמורה בשתי תקופות נוספות של הפנים
 שנתיים כל אחת, בהודעה שתפורסם ברשומות;

אות לא אושרה תכנית למיתקן עד תום ארבע שנים ממועד הפקדתה, ימשיכו לר (2)

 וייםציפ
 

ית לתכנגדות נתה
 וניחטב ןמיתק לשב
 

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-"הנשת

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת

יין מיתקן הוראות לענ
שרואים אותו כמיתקן 

ביטחוני בתקופת 
 המעבר

( 106)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 את המיתקן הקיים כמיתקן ביטחוני רק עד תום ארבע שנים ממועד ההפקדה.

אושרה תכנית למיתקן קיים, יראו את המבנים התואמים את התכנית ואת המפרט  )ה( 
הם צא ל)ז( כאילו הו-שאושר לפי סעיף קטן )א( וכן מבנים שנבנו בהתאם לסעיפים קטנים )ו( ו

 עבר.היתר כדין גם לאחר תום תקופת המ

( יחולו לגבי בנייה נוספת בתחום מיתקן שרואים אותו לפי 2)172הוראות סעיף  )ו( 
 הוראות סעיף זה כמיתקן ביטחוני, רק אם התקיימו כל אלה:

 מ"ר; 50שטח הבנייה אינו עולה על  (1)

אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון אישר את הבנייה בדרך שבה היה מאשר  (2)
 וני בידי מערכת הביטחון;בנייה במיתקן ביטח

הבנייה בוצעה בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה; שר הביטחון רשאי להאריך  (3)
את התקופה האמורה בשלוש שנים נוספות, ורשאי הוא לשוב ולהאריכה בתקופה 

 אחת של שנתיים נוספות.

 , הוועדה למיתקנים ביטחוניים רשאית לתת היתר לבניית172על אף האמור בסעיף  )ז( 
, טחונימיתקן ביטחוני נוסף בתחום מיתקן קיים שרואים אותו לפי הוראות סעיף זה כמיתקן בי

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

מהשטח הכולל  15%השטח הכולל של הבנייה הנוספת לא יעלה במצטבר על  (1)
רט הבנוי במיתקן הקיים במועד ההפרטה, ולגבי מיתקנים המצויים בשטח המצוין בפ

מהשטח הכולל הבנוי במיתקן הקיים במועד  5%על  –השמינית ( לתוספת 3)
ההפרטה; מהשטח המצטבר המותר לבנייה כאמור ינוכה סך שטחי הבנייה שבנייתם 

 אושרה לפי סעיף קטן )ו(;

אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון אישר את המיתקן הנוסף בדרך שבה היה  (2)
 טחון;מאשר בניית מיתקן ביטחוני בידי מערכת הבי

הבנייה בוצעה בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה; שר הביטחון רשאי להאריך  (3)
את התקופה האמורה בשלוש שנים נוספות, ורשאי הוא לשוב ולהאריכה בתקופה 

 אחת של שנתיים נוספות.

 –בסעיף זה  )ח( 

המועד שבו חדלה חברה המחזיקה במיתקן קיים להיות חברה  –"מועד ההפרטה"  
 ממשלתית;

תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרים, כפי שאישרה הוועדה  –"תכנית למיתקן"  
 המחוזית בשטח המיתקן.

 
 

 חורג שומז': שי קרפ

תקפה של תכנית רשאית הועדה המקומית, באישור הועדה המחוזית, וחייבת  תלם תחיוימ .178
 –מחוזית ה הועדה שתהיא לפי דרי

ים לפי התכנית או שיש ת בנינים בתחום התכנית שהם בנינים חורגמישרוך רעל (1)
ש ת בתחום התכנית שיש בהן לפיה שימות הקרקעוימשר ג, וכןרוחבהם לפיה שימוש 

 חורג;

קרקעות ב וא התקופה שבה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבנינים לעמליץ הל (2)
 -הלן ל) םיגרומותר לקיים בנינים כאמור כבנינים חה שבו אמור שימוש חורג אכ
 גה(.ימום לחריסקמקופת ת

 

מחוייבים לפי ה םינויישב , ינהגו בה,178בנינים וקרקעות כאמור בסעיף  תמיכה רשרענ .179
ה ותחילת תקפה ולענין כל דבר אחר, כבתכנית אשר הענין, לענין הפקדתה, התנגדות לה, אישור

ייאמר כי הועדה המקומית  המית הרשדקפהרשימה כאמור חורגת מהוראותיה; ובכל הודעה על ה
מבקשת לקבוע את תקופת המקסימום לשימוש החורג בבנינים או בקרקעות שברשימה ולקיום 

 בנין שברשימה כבנין חורג.
 

תקבע תקופת המקסימום, בשים לב לכל הנסיבות ובין השאר  178רג לפי סעיף וח בנין לכל .180

 םמויסמק תופקת
 לחריגה

  (43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 המישרה םוסרפ
 שורהיאו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 פת המקסימוםוקת
 ניםינבביגה רחל

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
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– 

וערת להמשך קיומו של הבנין, למעשה, בשים לב לשנות קיומו שמהקופה תה (1)
 עה;ש התוא שחלפו ולמצבו

לית וכמקור כלכחינה במ בניןה לעיל שיה וערת להמשך קיומושמהקופה תה (2)
 הכנסה;

 ה של החריגה;יפאדתה וימ (3)

 רי של הבנין.ובייו הצפא (4)
 

ית לחריגה לכל קרקע שבה קיים שימוש חורג, תיקבע בשים לב לכל ברמופה הקתה .181
 .חריגהה להנסיבות, ובין השאר, מידתה ואופיה ש

 

המקומית, מכוח פרק זה, לקבוע את התקופה המרבית לחריגה של כל בנין  הדעעה הויצה .182
בר ד לכ ןיות לה, אישורה ותחולת תוקפה, ולענגדתנ, הינהגו בקביעה זו, לענין הפקדתה או קרקע,

 נויים המחוייבים לפי הענין., בשי179סעיף ר בומאתיה כואראחר, כבתכנית אשר החריגה היא מהו
 

הבנין עד שלא  השוניש החורג בבנין, או מוסק השיייפ תום התקופה המרביתמ יאוחר אל .183
ת הועדה שקב, לפי םוליהיה עוד חורג או ייהרס או יסולק; לא נעשה כן, רשאי בית משפט הש

המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, לצוות על המשתמש בבנין או על בעל זכות בו 
 סיבותיו.בנצודק  המשפטלבצע את הדבר, הכל לפי הענין וכפי שנראה לבית 

 

לה הדבר דרוש לצרכי התכנון, וחייבת היא לפי  האר, אם נתיאמית רשוקמעדה הוה (א) .184
רישת הועדה המחוזית, להורות בכתב למשתמש בבנין או לבעל זכות בו להפסיק את השימוש ד

 ןיהחורג לפני תום התקופה המרבית לחריגה של אותו בנין, או לשנות, להרוס או לסלק את הבנ
 ופה.ג, הכל לפי הענין, לפני תום אותה תקרוחה

רשאי לערור עליה לפני ועדת צמו נפגע על ידי הוראת הועדה המקומית ע תואה ארה (ב) 
ית לקבל שאר ררמית לידיו; ועדת העקועדה המטת הוהערר, תוך שלושים ימים מיום המצאת החל

ה טתלחהתיתן  רראת הערר או לאשר את הוראת הועדה המקומית, עם או בלי שינויים; ועדת הע
 הערר.ת ים ימים מיום הגשת הערר; לא ניתן לערור על החלטת ועדתוך שש

מהועדה המקומית; אולם בחישוב  םיפיצויל ןאה, זכאי בעל הזכות בבנירוהצעה הוב (ג) 
הפיצויים יביאו בחשבון כי בתום התקופה המרבית היה נפסק השימוש החורג בבנין או שהבנין 

 שינוי בלי תשלום פיצויים. היה טעון הריסה, סילוק או
 

את הוראת הועדה המקומית שניתנה לו לפי  וב הזכות לעתמש בבנין או בשמהקיים  אל .185
, לאחר שתמה תקופת הערר עליה או לאחר שאושרה ההוראה על ידי ועדת הערר, רשאי 184יף סע

בית משפט השלום, על פי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, לצוות 
 עליו לקיים את ההוראה.

 

ואין עוד ערעור עליו, רשאי בית  185או  183של בית המשפט לפי סעיפים  וצ קויים אל .186
אי בית רשת, וכן מימקוהבות מחייבות זאת, להטיל את ביצועו על הועדה המשפט, כשהנסי

י שחייב בקיום הצו, בדרך ממ עוציהועדה המקומית לגבות את הוצאות הבת א ותהמשפט להרש
 כלורע מסמכות בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, ומה אינו גז ףיחי; סערזאשגובים חוב 

 זכות לפיצויים לפי חוק זה. 

החורג היה בבנין מגורים, לא ייפסק השימוש ש שהשימוו א םיחורג בית מגורה ןהבני היה .187
לבעלי ד מעוחר שהאל שביושר מכוח הוראות פרק זה בלבד, אלא תוכזבששבזכות חוקית או 

כות שיכון חלוף סביר, או, אם רצו בכך, לאחר ששולמו להם או לזכותם פיצויים כדי השגת הז
 ר.שיכון חלוף סבי

 תועקח': הפ קרפ

 על פי חוק זה מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור. יעפקלההמקומית  הדעתר לוומ (א) .188

 

לה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, אמ ל אחדכ – הזר", בסעיף ובירכי צצ" (ב) 

 יתברמופה הקתה
 יגהרחל

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 הפוקור התשיא
 ביתרמה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 םותבה גירקת החספה
 המרבית הפותקה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

י נפלה גיחרה קתספה
 יתברמופה הקתהתום 

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

  (43' )תיקון מס
 1995-"הנשת

 סקהפהה עצויב-אי
 דעי המונפל

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

דה עוהי די וע עלציב
 תמיוקהמ

 

 ףוון חלכיש

 העקת ההפרטמ
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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חי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות שטשמורות טבע, עתיקות, 
חינוך, דת ותרבות, מוסדות  צרכיתי קברות, מבנים ל, בטבחייםמ וטובוסים, שווקים, בתיא

תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי  ם,לים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריוח יתב, קהילתיים
 הפניםמיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר , מזבלות, בביו תקנימי אש,

 .11הלענין סעיף ז
 

תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של  רחעת לא לכית רשאית, במוקדה המעוה .189
תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, 
למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, לאחר 

, אין ההפקעה ן להפקעהעימקרקדו הנוע תה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמורא תוצעיתיה
 טעונה הסכמת הועדה המחוזית. 

ת ודפק יפנקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על  אלידה שמב (א) .190
ת ברשומו העדוהבלו הורשתה הועדה המקומית אי, כ1943(, ורת )רכישה לצרכי ציבעוהקרק

ל היועץ המשפטי לממשלה לפי שלה או שממה לדים שיקפלהשתמש בסמכויות ולמלא את הת
 עין העומדים להפקעה, הכל בשינויים ובתיאומים אלה:רקהפקודה האמורה, לענין המק

, שטחי יםגני הפקעת מקרקעין לצרכל ל גם עחוי הרוה האמדוקלפ 20יף עס (1)
 ףיו סעתואת ובריאות, ובכל מקום שמדובר בות, דברת, ךוננופש וספורט וכן לבניני חי

א "ארבע עשיריות"; אולם לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או ללא "רבע" יבול ע
 תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת המגרש;

בות שבהן היא סיבנם מקומית לשלם פיצוייה לועדה ותלהור שאיר םהפני רש (2)
 ;קודה האמורה()ג( לפ2)20רשאית לשלמם לפי סעיף 

יים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר וצילום פשת בתוח תחול אל (3)
 מו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק זה; אך רשאית הועדהוקהמחובר לקרקע אם ה

ות קיימות נסיב יוכ בכי הוא פעל בתום ל תהאם רא בעתול םהמקומית לשלם פיצויי
  צויים;יפ םולשמיוחדות המצדיקות ת

הפרסום של ההודעה על ום מועד מקב אה יבורומלפקודה הא 12 ףיענין סעל (4)
 ם לאחר המועד האמור;יששהם יוה –הכוונה לרכוש את המקרקעין 

 וקת;חלנוי במש נויאשמית תשלם מיד אותו חלק מהפיצויים וקמעדה הוה (5)

 ;לא יחולו האמורהדה קופל 21-ד ו14א עד 14ב(, 1)-א( ו1)14ב, 7א, 5סעיפים  (6)

א לפקודה האמורה יחול, ואולם לא ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים 9סעיף  (7)
 בהפקעות לפי חוק זה, אלא על ידי שמאי מכריע.

שמותר לה להפקיע ללא מקרקעין ל ש קתו חלואלמית רשאית להיכנס וקמעדה הוה (ב) 
; מראש הודעה בכתב שלושים יום תשלום פיצויים ולקנות חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין

אילו כיומי, ורואים אותה ן תובעומית, לרבות פרסום מקועדה הל יראהתההודעה תינתן בדרך ש
בית  בצו שלמותנית  נהה איהחזקבלת נתה או ביום הפרסום; זכות הכניסה וקיתנ םוינתקבלה ב

 המשפט.
 

ית, בהסכמת הועדה המחוזית, רשאית לבוא לידי הסכם עם בעל מקרקעין מוקדה המעוה .191
כנית או שהופקעו על ידיה, כי במקום תשלום כסף תמורתם יועברו לו מקרקעין אחרים, בתחום הת

 ההפקעה. מ תנובעוה ומחוצה לו, לסילוק מלא או חלקי של תביעותי

ופי מקרקעין לפי פרק זה לא יתפרש כאילו בא להתיר שימוש ילסכם בדבר חהבשדבר  םוש .192
 ת. ניתכל םבמקרקעין שלא בהתא

 בתכנית החלה עליהם.  רומאכ פקעו לפי פרק זה ינהגו בהםוהשקעין רקמ .193
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. תקנות 6075עמ'  27.8.2012מיום  6464י"פ תשע"ב מס' . 954עמ'  30.12.2004מיום  5355י"פ תשס"ה מס' . 3465
 .2014-התכנון והבנייה )אישור מטרה ציבורית(, תשע"ה

 הדעות הוכמס
 ומיתקמה

 העקפוע ההציב
 ( 92)תיקון מס' 

 2010-תש"ע
 103)תיקון מס' 

שעה(, הוראת 
 2015-תשע"ה

 עקרופי קליח

ר תיה וינא כםסה
 הגילחר

 פקעוהשש וכר ןיד

( 92)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 92)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-2842.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-2949.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-4045.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-4045.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-4045.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-4424.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5197.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5312.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5316.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5355.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6464.pdf
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ה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר עקפכי הילהב .194
ום רסמועד פב שהועמד שיכון חלוף סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר

ר ששולמו לו או לזכותו חאל, ךכבוש את המקרקעין, או, אם רצה הדייר כלר הההודעה על הכוונ
 וף סביר. חל ןוכגת שישה פיצויים כדי

כשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, רנשקעין רקמ .195
 אלה:ת מיוחדות אורוהיחולו עליהם 

פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם -ייעודם עלה ונשא לעוד  לכ (1)
, ייעצות עם הועדה המחוזית, בהתהפניםששר ת, ובלבד כניתב נועדו הלאחר, למטרה ש

 כך; עלנתן אישור 

ם, כרמל פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור-ם עלדוענה ייוש (2)
ין עקרקמה , ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו אתרתאחה או לעשות בהם העברם להשכיר

 הסכוםיר שלא יעלה על נותם במחלק, םושים יולשאו לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך 
כל השבחה בהם הנובעת מהתכנית; הודיע מקבל  שלשבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה 

 ר.מוכאו מקרקעין, יועברו אליהנות את קכן לוההודעה תוך המועד האמור שהוא מ
 

ופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו הש רקעיןקמ (א) .196
אין להפקיע מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה 

אותה שעה, או אם רצה ב םייוצתה ההפקעה מחייבת תשלום פיזכאי להם בשעת ההפקעה אילו הי
 מנו.הופקעו מי שמל רקעיןקמהבכך, תחזיר את 

הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, ת לפקוד 12ף יעסענין ל –סעיף זה  יפלעולה פב )ב( 
י ושינ לשמועד ה –קרקעין מ לרכוש נה, יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוו1943

 ושווי המקרקעין ייקבע בשים לב לייעודם מחדש. הייעוד,
 השבחה לט: הי1ח' קרפ

 

ת תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ימודה מקעו .א196
 יה.פ לוע

 

 יםיוצט': פי קרפ

ם בתחום התכנית או יאצן הנמיעקדי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרי לגעו עפנ (א) .197
ל זכות בהם זכאי לפיצויים גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בע

 .200מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 

קומית תוך שלוש שנים מיום תחילת מה הדעוצויים תוגש למשרדי היפלביעה תה (ב) 
רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו,  הפנים; שר תינל התכש התקפ

 אף אם כבר עברה התקופה.
 

מוסד תכנון הדן בתכנית רשאי להתנות את הפקדת התכנית, או את אישורה,  (1) (א) .א197
, בשים לב, בין השאר, 197י סעיף בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפ

 למהות התכנית והיקפה, למידת תרומתה לצורכי ציבור ולזהות הנהנים ממנה;

( אם 1מוסד תכנון רשאי להתנות מתן היתר בהפקדת כתב שיפוי כאמור בפסקה ) (2)
 15נקבעה הוראה המתירה זאת בתכנית שאושרה לפני יום ט"ו בכסלו התשע"ז )

 המועד הקובע(. –זה  ( )בסעיף2016בדצמבר 

הסמכות לדרוש הפקדת כתב שיפוי כאמור בסעיף קטן )א( תהיה נתונה גם לוועדה  )ב( 
 ישוי,רמקומית הדנה בבקשה למתן היתר מכוח תכנית שבה נדרש אישור מוסד תכנון שאינו רשות 
י לגבל לפי שיקול דעתו, כתנאי למתן ההיתר, ובלבד שנקבעה בתכנית הוראה המתירה זאת, והכו

מועד אותו חלק של הבקשה שנדרש לאישור כאמור; ואולם לעניין תכנית כאמור שאושרה לפני ה
א הקובע, תהיה רשאית הוועדה המקומית לדרוש כתב שיפוי כאמור בסעיף קטן זה, אף אם ל

 נקבעה באותה תכנית הוראה המתירה זאת.

פוי כאמור בסעיף זה, , בהסכמת שר המשפטים, יקבע נוסח אחיד לכתב שיהפניםשר  )ג( 
 ויכול שיקבע נוסחים שונים לעניין סוגים שונים של תכניות.

 

 ףוון חלכיש

כשו רנש ןיעמקרק ןיד
 רהומתב

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ש וכרשל  דועוי ייניש
 םתשלו אללע קמופ

 (18' סתיקון מ)
 1981-א"משת
 החל השבטיה

 (18)תיקון מס' 
 1981-"אמשת

 יםייצופעת יבת
 (20)תיקון מס' 

 1982-"גמשת
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ( 43' ס)תיקון מ
 1995-"הנשת

התניית הליכי תכנון 
 בכתב שיפוי
( 115)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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שעלול לשאת בתשלום הועדה המקומית לכל מי ע דיתו, 197ה לפי סעיף עיבגשה תוה (א) 12 .198
הפיצויים נושא התביעה, כולם או חלקם, בין על פי דין ובין על פי הסכם עם הוועדה המקומית או 

 יו.תוניע טעמשהגשתה ותתן לו הזדמנות לעל ה המשיב( –עם המדינה )בפרק זה 

הגשת התביעה, אם  וםמית תדון בתביעה ותחליט, בתוך תשעים ימים מיוקמעדה הוה (ב) 
 ם.ייוציפכ המוצע םוכהו הסמ –לקבלה או לדחותה, ואם החליטה לקבלה 

החליטה לקבל את  םאו, הת, את החלטולמשיבע בלתו מית תודיעוקמעדה הוה (ג) 
; הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה על יים והנימוקים לכךוציצע כפומה םוהסכ תא –התביעה 

 .שומה, תצרף להודעתה גם את אותה שומה

או החליטה כי  , כולה או חלקה,היעתבדה המקומית לדחות את העוהליטה חה (ד) 
, שיבהמאו  עבואי התשר, 200 בנסיבות הענין אין זה מן הצדק לשלם פיצויים עקב הוראות סעיף

ימים מיום המצאת החלטת הועדה  45תוך לפיצויים ולהיטל השבחה דת הערר ועלערור בפני 
; יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך (ב) ןטהמקומית כאמור בסעיף ק

 .את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו

ועדה המקומית כי התובע זכאי בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ד(, החליטה הו (1) (ה) 
לפיצוי בסכום שונה מהסכום הנתבע, רשאים הוועדה המקומית, התובע והמשיב 

ימים, ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה  45לפנות, בהסכמה, בתוך 
שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים, לצורך הכרעה במחלוקת על סכום 

מאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופה האמורה הפיצוי; יושב ראש מועצת ש
 מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(, 1יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לכל אחד מהפונים לפי פסקה ) (2)
 ימים ממועד קבלת הפנייה, על זהותו של השמאי המכריע שמינה; 15בתוך 

ת על סכום ( ידון ויכריע במחלוק2השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה ) (3)
 הפיצוי; החלטות השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים;

( יכולים הוועדה 3על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה ) )א( (4)
ה המקומית, התובע או המשיב לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבח

ושב ראש ועדת ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע; י 45בתוך 
ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים 

 מיוחדים שיירשמו;

פסקה זו תעמוד בתוקפה עד תום חמש שנים מיום תחילתו של סעיף זה,  )ב(
 .2008-והוראת שעה(, התשס"ח 84כנוסחו בחוק התכנון והבניה )תיקון מס' 

לפי סעיף זה, ישלם לאוצר לפיצויים ולהיטל השבחה המגיש ערר לוועדת הערר  (1( )1)ה 
 המדינה, במועד הגשתו, אגרה בסכום כמפורט להלן:

שקלים  837 –שקלים חדשים  500,000כשסכום הערר אינו עולה על  )א(
 חדשים;

 שקלים חדשים; 1,675 –שקלים חדשים  500,000כשסכום הערר עולה על  )ב(

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של ר שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ובאישו
 הכנסת, יקבע נסיבות שבהן יינתן פטור מאגרה לפי סעיף קטן זה;

לא תקבל ערר ולא תדון בו, אלא אם כן לפיצויים ולהיטל השבחה ועדת הערר  (2)
 שולמה בעת הגשתו אגרה או שניתן פטור מתשלום האגרה לפי הוראות סעיף קטן זה;

בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור  1-( יעודכנו ב1קה )הסכומים האמורים בפס (3)
 העליה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

                                                      
או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו  1.1.2009נכנס התיקון לתוקף ביום  84לתיקון מס'  10עפ"י סעיף  12

שמאים  10(, לפי המאוחר, ובלבד שמונו לפחות 418עמ'  3.2.2009מיום  6748ק"ת תשס"ט מס' ) של שמאי מכריע
(. עפ"י 1.5.2009תוקף המינוי מיום  – 3036עמ'  19.3.2009מיום  3593י"פ תשס"ט מס' מכריעים )ר' המינוי 

, אף שמינוי השמאים עדיין אינו בתוקף, ולפי פרשנות 3.2.2009ביום  84פרשנות אחת, כניסתו לתוקף של תיקון מס' 
 10/08( עמ"נ )נצ'עפ"י . 1.5.2009אחרת ייכנס התיקון לתוקף רק במועד כניסתו לתוקף של מינוי השמאים ביום 

 התקבל הפירוש השני.  מחוז הצפון ואח' –הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים נ' ועדת הערר המחוזית 

 ייםוציעה לפיבת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
( 84קון מס' )תי

 2008-תשס"ח
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 65)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 70ס' )תיקון מ
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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לקבל ערר, כולו או חלקו, לפיצויים ולהיטל השבחה החליטה ועדת הערר  (4)
רשאית היא להטיל על המשיב לשלם למגיש הערר הוצאות בגובה סכום האגרה, כולה 

רשאית ועדת  –פי ששילם בעת הגשת הערר; היו מספר משיבים בערר או חלקה, כ
 לקבוע את חלוקת ההוצאות כאמור בין המשיבים;לפיצויים ולהיטל השבחה הערר 

רשאית לפיצויים ולהיטל השבחה (, ועדת הערר 4בלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (5)
 לקן.להטיל על צד לערר לשלם לצד השני את הוצאותיו בערר, כולן או ח

דנה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיפים קטנים )ד( או )ה(,  (1) (ו) 
 רשאית היא, בהחלטה מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו;

היה הערר לפי סעיף קטן )ד( בלבד, רשאית ועדת הערר לפיצויים ולהיטל  (2)
קעין בבקשה שימנה שמאי, מתוך השבחה לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקר

ע רשימת השמאים המכריעים, אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוג
 שמאי מייעץ(; –לערר )בחוק זה 

מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה  (3)
 ולהיטל השבחה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים

 לעניין חוות הדעת;

 יחולו על שמאי מייעץ, לרבות לעניין סדרי הדין בפניו, 1הוראות לפי פרק ט' (4)
 מינויו ושכרו.

על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )ד(  (ז) 
(, ניתן 3( או )1יף קטן )ו()(, ועל החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סע4או )ה()

 לערער לבית משפט לעניינים מינהליים.

שמאי מקרקעין שהתבקש להכין שומה בהליכים לפי סעיף זה, וכן שמאי מכריע  (ח) 
א)א( לתוספת 14ושמאי מייעץ שמונו לפי סעיף זה, רשאים לקבל מידע בהתאם להוראות סעיף 

ל אותו סעיף יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין )ג( ש-השלישית, והוראות סעיפים קטנים )ב( ו
 מידע כאמור.

 

 טל(.וב) .199
 

ע כנפגעת אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות קרקיראו  אל .200
הענין ואין זה מן הצדק  תובנסיב ריהמפורטות להלן ובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסב

 לשלם לנפגע פיצויים:

 מוש בקרקע שבהם;ם אזורים ובתנאי השיוחתנוי ביש (1)

 ווח מסביב לבנינים וביניהם;רימיעת הבק (2)

 ינים בשטח מסויים;בנה רפסמת להגב (3)

 צורתם או מראם החיצוני; ןונכת הם של בנינים, גדלם, גבהם,ירתדרת אסה (4)

ת או לשעה, במקום שהקמת בנינים על הקרקע ה, לצמיתוהגבלת ואה ינהב רסויא (5)
או  יבה, להביא לידי סכנת שטפון, סחף קרקע, סכנה לבריאותעלולה, בגלל מקומה או ט

 קת מיםלהתקנת דרכים או ביבים, להספ יבורצאה יתירה של כספי צהולידי  אופשות נסכנת 
 רותים ציבוריים אחרים;ישל וא

קע או הגבלתו שלא בדרך איסור בניה או הגבלתה, כשהשימוש רקבוש מהשי סוריא (6)
 ה;בריאות, סכנת נפשות או פגיעה רצינית אחרת לרעת הסביבדי סכנה לליעלול להביא 

 בבנינים;ש י השימודרכ תלגבה (7)

 ;ןינבביל לדרך, שמעבר לו לא יבלוט שום במקו קיעת בק (8)

מקום לטעינת כלי רכב,  ו לתעשיהכה אאלמעסק, לל דן על יד בנין המיועיקתוב להיח (9)
 דרך לתעבורה;וע חסימת מנפריקתם וציודם בדלק, הכל כדי ל

בית לינה או , למגורים, להישען בבנין המיועד לעסק, למלאכה או לתיקתוב להיח (10)
ה למחס די הציבור, או על יד בנין כאמור, מקום לחניית כלי רכב, למקלט אוי עלש לשימו

 ;ויריתוא התקפה ינבפ

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 םולר מתשוטפ
 וייםציפ

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 .81ית שחל עליה סעיף נכתראה בוה (11)

לה ולכל דבר אחר סלדרך שנל ם, לכקזה בקשר לכל בנין שהויצויים לפי פרק פ וישולמ אל .201
 .89ה ברשומות לפי סעיף מסרופ השנעשה בתחום תכנית לאחר שההודעה בדבר הפקדת

ופת המקסימום שנקבעה לשימוש חורג או לבנין חורג לפי פרק ז' הינו בעל קת שבתום ימ .202
פיצויים בעד הנזק שנגרם לו על ידי י לאכזיהיה  אלזכות במקרקעין שלגביהם נקבעה התקופה, 

הפסקת השימוש או על ידי שינויו, הריסתו או סילוקו של הבנין, הכל לפי הענין, אלא אם קיימות 
 ויים כאמור.יצולמו פישש קדנסיבות מיוחדות ומן הצ

טרתה העיקרית ייעוד מקרקעין למיתקן גז, או על ידי כל אחת מן תכנית שמדי י לגעו עפנ .א202
רך בדז, שלא ג ןקתימלניות למערכת ההולכה, או על ידי תכנית הכוללת גם ייעוד מקרקעין התכ

 תויצויים, לפי הענין, הוראפה ןינעם בתחומה או הגובלים עמה, יחולו לאימצהנהפקעה, מקרקעין 
 –; בסעיף זה הטבעיק משק הגז וחל 28סעיף 

 משק הגז הטבעי; כהגדרתם בחוק –ההולכה" ת ו"התכניות למערכ" זגיתקן מ" 

 .בעיט( לחוק משק הגז ה)ד25 י סעיףלפת תכנית עבודה שאושרה וברל –נית" כת" 
 

 –בסעיף זה  )א(ב. 202

 בעל רישיון או מטעמו, מיתקן המוקם על ידי –"מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית"  
כל  שירותי רדיו טלפון נייד, לרבות אנטנה, משדר, תורן או המשמש או המיועד לשמש למתן

 זר אחר, הנועד לתמוך בתפעול המיתקן;מכשיר ע

 למתן שירותי רדיו טלפון נייד. מי שקיבל רישיון כללי לפי חוק התקשורת –"בעל רישיון"  

מוסד התכנון ידרוש, כתנאי למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה  )ב( 
אם ר תהיה בהתובלבד שדרישה כאמו 197התאית, כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף 

ראות להנחיות המועצה הארצית; הנחיות המועצה הארצית כאמור יעמדו בתוקפן עד שייקבעו הו
 לענין זה בתכנית מיתאר ארצית.

 

 : רשימת שמאים מכריעים1ט' קרפ
 

ד, 202שר המשפטים יקבע, על פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף  )א(ג. 202
רשימת השמאים  –אים מכריעים )בחוק זה רשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמ

 .13המכריעים(

שמאי מכריע ייכלל ברשימת השמאים המכריעים לתקופה של עשר שנים או עד הגיעו  )ב( 
 , לפי המוקדם.70לגיל 

 רשימת השמאים המכריעים תפורסם ברשומות. )ג( 
 

תוקם ועדה מייעצת שתמליץ לשר המשפטים לעניין קביעת רשימת השמאים  )א(. ד202
 הוועדה המייעצת(, וזה הרכבה: – המכריעים )בפרק זה

 יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, והוא יהיה היושב ראש; (1)

 השמאי הממשלתי הראשי או נציגו; (2)

 מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו; (3)

שני שמאי מקרקעין שיקבע יושב ראש הוועדה, מתוך רשימה של ארבעה שמאי  (4)
ם על פי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול מקרקעין שימנה שר המשפטי

שימנה שר  –ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, ואם לא ניתנה המלצה כאמור 
 המשפטים לפי בחירתו;

 ;הפניםיפו או חיפה, שימנה שר -היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, תל אביב (5)

 שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים; (6)

המייצג את המספר הגדול ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה נציג הארגון  (7)

                                                      
 .3036עמ'  19.3.2009מיום  5933י"פ תשס"ט מס' ר'  13

שים עמל םייפיצו ןיא
 תינדת תכקפהי רחאש

קת ספהל עויים ציפ
 הגיחר

ית ל תכנשבם ייצויפ
וד ייעת כוללה
 זג ןקין למיתקרקעמ

 ( 58)תיקון מס' 
 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

כתב שיפוי כתנאי 
למתן היתר להקמת 

שידור מיתקן 
לתקשורת בשיטה 

 התאית
( 75)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו
( 123)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

רשימת שמאים 
 מכריעים

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 הוועדה המייעצת
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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כהגדרתו בחוק רישום  –בנאיות בישראל; לעניין זה, "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" 
 .1969-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

 הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות. )ב( 
 

 מי שנתקיימו בו כל אלה, כשיר לכהן כשמאי מכריע:. ה202

 הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; (1)

הוא שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין במשך שבע השנים האחרונות לפחות  (2)
אים ך חמש שנים לפחות בשמאות מקרקעין בנושועסק בפועל, ברציפות או לסירוגין, במש

 או ט'; 1כאמור בפרקים ח', ח'

הוא לא הורשע בעבירה, אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי  (3)
ו לכהן כשמאי מכריע ובית משפט לא קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור, אף שלא הרשיע

 בה;

לה בחמש השנים האחרונות, ואם הותלה, רישומו בפנקס שמאי המקרקעין לא הות (4)
 חלפו חמש שנים לפחות ממועד סיום ההתליה ועד למועד המינוי;

 הוא אינו פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל או מי שמונה לו אפוטרופוס; (5)

הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו  (6)
 פקידין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; בפרק זה, "עניין אישי או תכשמאי מכריע, לב

 לרבות עניין אישי או תפקיד אחר של קרובו. –אחר" 
 

סברה הוועדה המייעצת כי מי שמבקש לכהן או מי שמכהן כשמאי מכריע נדרש לבצע  )א(. ו202
(, תמליץ על הפעולות שעליו לבצע, 6ה)202פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים כאמור בסעיף 

 ה לביצוען.והתקופ

המליצה הוועדה על פעולות כאמור בסעיף קטן )א(, לגבי מי שמבקש לכהן כשמאי  )ב( 
אחר מכריע, לא ייכלל האדם שלגביו ניתנה ההמלצה כאמור ברשימת השמאים המכריעים, אלא ל

שימה שהוועדה המייעצת אישרה כי בוצעו הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור; היה אדם כלול בר
 נה לוביו המלצה כאמור בסעיף קטן )א(, יתלה שר המשפטים את רישומו, לאחר שניתוניתנה לג

 .הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, עד לאישור הוועדה המייעצת כאמור בסעיף קטן זה

שמאי מכריע לא יעסיק אדם שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד  )ג( 
תעורר אדם או תפקיד השמאי המכריע, לבין תפקיד אחר שלו; העניינים, בין תפקידו של אותו 

 חשש לניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך המועסק לשמאי המכריע בלא דיחוי.

מי שמבקש לכהן כשמאי מכריע יודיע לוועדה המייעצת, עובר למינוי, אם הוא עלול  )ד( 
עניין  ע לביןבין כהונתו כשמאי מכרילהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים 

הוא  אישי או תפקיד אחר שלו; מי שמכהן כשמאי מכריע יודיע כאמור מיד לאחר שנודע לו כי
 עלול להימצא במצב כאמור.

 

שמאי מכריע לא יטפל בעניין שהועבר להכרעתו אם הוא עלול לגרום לו להימצא,  )א(. 14ז202
י מכריע באותו עניין, לבין עניין במישרין או בעקיפיןף במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כשמא

 אישי או תפקיד אחר שלו.

התברר לשמאי מכריע כי עניין שהועבר להכרעתו עלול לגרום לו להימצא, במישרין  )ב( 
 ב ראשאו בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע על כך בכתב ליוש

 שמאי ין עד לקבלת הנחיות מיושב ראש מועצתמועצת שמאי המקרקעין ויימנע מלטפל באותו עני
 המקרקעין.

נוכח יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, לפי הודעת שמאי מכריע כאמור בסעיף קטן  )ג( 
שרין , במי)ב( או בדרך אחרת, כי עניין שהועבר לטיפולו של שמאי מכריע עלול לגרום לו להימצא

 ניין.אי המכריע על הפסקת הטיפול באותו עאו בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, יורה לשמ
 

שמאי מכריע לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולה שיוחדה לשמאי מקרקעין לפי  )א(. 11ח202

                                                      
 ת תוקף הסעיף.לענין תחיל 198ר' הערה בסעיף  14

כשירות לכהונה 
 ריעכשמאי מכ

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

פעולות לשם מניעת 
 ניגוד עניינים

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 איסור ניגוד עניינים
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

ייחוד פעולת שמאי 
 מכריע

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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הפרק החמישי לחוק שמאי מקרקעין, למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או שהוטלה 
אין העיסוק עליו לפי חיקוק אחר, ולא יעסוק בכל עיסוק אחר פרט לעיסוק לפי חוק זה, אלא אם כן 

 האחר עלול לגרום לניגוד עניינים עם פעולתו לפי חוק זה, והתקיים אחד מאלה:

 העיסוק הוטל עליו לפי חיקוק אחר; (1)

העיסוק מותר על פי כללים שקבע שר המשפטים בעניין זה לאחר התייעצות עם  (2)
 הוועדה המייעצת;

ע כי הוא רשאי לעסוק שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, קב (3)
 בעיסוק זה.

הוראות סעיף זה יחולו, בשינוים המחויבים, גם על שמאי מקרקעין, ועל מתמחה  )ב( 
 בשמאות מקרקעין, המועסקים בידי שמאי מכריע לצורך ביצוע תפקידו.

 

שר המשפטים ימחק מרשימת השמאים המכריעים את רישומו של אדם שחדל  )א(. ט202
(, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון 5( עד )1ה)202להתקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 

את טענותיו בעניין; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי מי שחדל להתקיים בו התנאי האמור 
(, זולת אם אישרה הוועדה המייעצת כי בוצעו הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור 6ה)202בסעיף 
 ט.202בסעיף 

ועדה המייעצת, רשאי להתלות את רישומו של שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הו )ב( 
של באדם ברשימת השמאים המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, 

 אחד מאלה:

אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף  (1)
 (;3ה)202

י לחוק שמאי אם הוגשה נגדו קובלנה על עבירת משמעת לפי הפרק השיש (2)
 מקרקעין.

שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשמאי למחוק את רישומו של  )ג( 
 ם סבראאדם מרשימת השמאים המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, 

מאי ו כשיכי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כשמאי מכריע או כי לא מילא את תפקיד
 מכריע כראוי.

 

נמחק או הותלה רישומו של שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים כאמור  )א( .11י202
ט, או הורה לו יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין להפסיק את הטיפול 202ו)ג( או 202בסעיפים 

ז, יורה יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין על העברת העניין 202בעניין שלפניו כאמור בסעיף 
השמאי  –מכריע לשמאי מכריע אחר מתוך רשימת השמאים המכריעים )להלן שלפני אותו שמאי 

 המכריע הנעבר(.

השמאי המכריע הנעבר רשאי להורות, אם מצא כי לא ייגרם עיוות דין, שהדיון בפניו  )ב( 
 יימשך מהשלב שאליו הגיע השמאי המכריע שטיפולו בעניין הופסק; החליט השמאי המכריע

כריע כאמור, יראו בחומר שהובא בהליך, כאילו הובא לפני השמאי המהנעבר כי הדיון יימשך 
 הנעבר.

 

שמאי מכריע המטפל בעניין שעלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב . 11יא202
 מאסר שלוש שנים. –ז, דינו 202של ניגוד עניינים, בניגוד להוראות סעיף 

 

 .1977-דין שמאי מכריע כדין עובד הציבור לעניין חוק העונשין, התשל"ז )א(. יב202

ם תקופת כהונתו יחולו על שמאי מכריע הוראות חוק שירות הציבור )הגבלות בתו )ב( 
לחוק האמור, כפי  11מכויות הוועדה, כהגדרתה בסעיף ס; ואולם 1969-לאחר פרישה(, התשכ"ט

 שנקבעו בחוק האמור, יהיו נתונות לוועדה המייעצת.
 

 שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע פרק זה. )א(ג. י202

 שפטים יתקין תקנות בעניינים אלה:שר המ )ב( 

 שכרו של שמאי מכריע; –באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת  (1)

סדרי הדין בבקשות להכרעה לפני שמאי מכריע, לרבות בבקשה למינויו ובכלל  (2)

מחיקה או התליה 
מרשימת השמאים 

 המכריעים
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

הטיפול  העברת
 לשמאי מכריע אחר

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 עונשין
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

החלת הוראות על 
 שמאי מכריע
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

תקנות לעניין שמאי 
 מכריע

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 זה לרבות לעניין מועדים, דרך הגשת הבקשות וערר על החלטות שנתקבלו בהן.
 

 פיקוח, אכיפה ועונשיןי':  קרפ
 

 סימן א': הגדרות
 

 –בפרק זה  .203

 כהגדרתם בחוק גנים לאומיים; –"גן לאומי" ו"שמורת טבע"  

לרבות פירוק עבודה שנעשתה או סילוקה, וכן כל פעולה הדרושה לשם השבת  –"הריסה"  
 זה; י שנקבע בצו הריסה לפי פרקהמקרקעין למצבם לפני תחילת ביצוע עבודה בהם, והכול כפ

 ;19ועדה מקומית לפי סעיף  –"ועדה מרחבית"  

לרבות ראש רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, ולעניין  –"יושב ראש ועדה מקומית"  
 יושב ראש הוועדה המחוזית; – 12מרחב תכנון מקומי כמשמעותו בסעיף 

י התכנון והבנייה במשרד היחידה הארצית לאכיפת דינ –"היחידה הארצית לאכיפה"  
 האוצר;

לרבות מהנדס רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, ולעניין מרחב תכנון  –"מהנדס הוועדה"  
 מתכנן המחוז; – 12מקומי כמשמעותו בסעיף 

המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי  –"המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין"  
 לממשלה בפרקליטות המדינה;

 ;204מנהל היחידה שמונה לפי סעיף  –דה הארצית לאכיפה" "מנהל היחי 

 כמשמעותו בחוק גנים לאומים; –"מנהל רשות הטבע והגנים"  

 ;205מי שהוסמך למפקח לפי סעיף  –"מפקח"  

, 205מפקח ביחידה הארצית לאכיפה, שהוסמך למפקח מיוחד לפי סעיף  –"מפקח מיוחד"  
 ויות הנתונות לו לפי כל דין;לאחר שעבר הכשרה מיוחדת לעניין הסמכ

בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי  –"עבודה אסורה"  
 היתר;

 כל אחד מאלה: –"צו מינהלי"  

 ;216צו מינהלי להפסקת עבודה כאמור בסעיף  (1)

 ;217צו להריסת תוספת בנייה כאמור בסעיף  (2)

 ;219ר בסעיף צו מינהלי להפסקת שימוש כאמו (3)

 ;220צו לסגירת בניין או מקום כאמור בסעיף  (4)

 ;221צו הריסה מינהלי כאמור בסעיף  (5)

 כל אחד מאלה: –"צו שיפוטי"  

 ;234צו שיפוטי למניעת פעולות כאמור בסעיף  (1)

 ;236צו הפסקה שיפוטי כאמור בסעיף  (2)

 ;239צו הריסה בלא הליך פלילי כאמור בסעיף  (3)

 כל אחת מאלה, לפי העניין: –אוכפת"  "רשות 

 היחידה הארצית לאכיפה; (1)

 לעניין עבירה שבוצעה במרחב התכנון שלה; –ועדה מקומית  (2)

לעניין עבירה שבוצעה בתחומה של אותה  –רשות מקומית המוסמכת לאכיפה  (3)
 רשות מקומית;

או שמורת טבע לעניין עבירה שבוצעה בתחום גן לאומי  –רשות הטבע והגנים  (4)
 ;233או בתחום שטח שיועד בתכנית לגן לאומי או לשמורת טבע כאמור בסעיף 

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כהגדרתה בחוק גנים  –"רשות הטבע והגנים"  
 לאומיים;

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 ק י'פר –הגדרות 
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 יב;254רשות מרחבית שהוסמכה לפי סעיף  –"רשות מקומית המוסמכת לאכיפה"  

 לה:כל אחד מא –"שימוש אסור"  

שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או  (1)
 שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית;

 שימוש בעבודה אסורה; (2)

 .1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 12כמשמעותו בסעיף  –"תובע"  
 

 סימן ב': סמכויות פיקוח ואכיפה
 

 הארצית לאכיפה. ימנה עובד בכיר בשירות המדינה למנהל היחידה הפניםשר  )א( .204

מנהל היחידה הארצית לאכיפה יעמוד בראש היחידה הארצית לאכיפה ויהיה אחראי  )ב( 
 למילוי תפקידיה לפי חוק זה.

למנהל היחידה הארצית לאכיפה יהיו הסמכויות הנתונות למפקח ולמפקח המיוחד  )ג( 
 לפי הוראות חוק זה.

צועיות שלפיהן יפעילו מפקחים את מנהל היחידה הארצית לאכיפה יקבע הנחיות מק )ד( 
 .אכיפהסמכויותיהם לפי חוק זה; הנחיות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של היחידה הארצית ל

 

יסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים לעניין חוק זה, אשר יוסמכו בסמכויות  הפניםשר  )א( 205.15
 אלה:לפי סימן זה, כולן או חלקן, וכן רשאי הוא להסמיך מפקחים בסמכויות כאמור מבין 

 בהסכמת השר הממונה על משרדו של העובד; –עובד מעובדי המדינה  (1)

או עובדי רשות  18עובד מעובדי רשות מקומית שהיא ועדה מקומית לפי סעיף  (2)
 בהסכמת ראש הרשות המקומית שהוא עובד בה; –מקומית מוסמכת לאכיפה 

חבית שהוא בהסכמת יושב ראש הוועדה המר –עובד מעובדי ועדה מרחבית  (3)
 עובד בה.

סמכויות מפקחים מבין עובדי המדינה יהיו בשטח המדינה כולה או חלקה, כפי  )ב( 
תחום בבעת הסמכתם; סמכויותיהם של מפקחים מבין עובדי ועדה מקומית יהיו  הפניםשיקבע שר 

ותה אמרחב התכנון שלה וסמכויותיהם של מפקחים מבין עובדי רשות מקומית יהיו בתחומה של 
 שות מקומית.ר

 לא יוסמך מפקח כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: )ג( 

משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד,  (1)
 ;ליליכי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפ

הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי  הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום (2)
 , בהסכמת השר לביטחון הפנים;הפניםשהורה שר 

, לאחר התייעצות עם הפניםהוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר  (3)
 השר לביטחון הפנים.

הודעה על הסמכת מפקח תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של היחידה הארצית  )ד( 
 עדה המקומית או הרשות המקומית, לפי העניין.לאכיפה, הוו

מצא מנהל היחידה הארצית לאכיפה כי מפקח אינו ממלא אחר ההנחיות המקצועיות  )ה( 
, לבקש )ד(, רשאי הוא, לאחר שנתן למפקח הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו204כאמור בסעיף 

 לתקופה. לבטל את הסמכתו של המפקח או להגביל את סמכויותיו הפניםמשר 
 

 –לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח  )א( .206

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה  (1)
 רשמית אחרת המזהה אותו;

                                                      
 7611"פ תשע"ח מס' )ג( הואצלו למנהל היחידה הארצות לאכיפה: י205)א( עד 205סמכויות השר לפי סעיפים  15

 .922עמ'  2.11.2017מיום 

מנהל היחידה 
 הארצית לאכיפה

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 הסמכת מפקחים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 סמכויות מפקחים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7611.pdf
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לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הדרושים לו לצורך  (2)
ת פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, לרבו –ביצוע תפקידו; בפסקה זו, "מסמך" 

 ;1995-התשנ"ה

לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת  (3)
 ת;דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחר

ם, להיכנס בכל עת לכל מקרקעין, ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורי (4)
 אלא באחד מאלה:

בעת סבירה ולאחר שקיבל את הסכמת המחזיק, ובלבד שהמחזיק הוא  )א(
 בגיר ושהמפקח הודיע למחזיק כי הוא רשאי לסרב לכניסתו;

 ניתן צו של בית משפט המתיר לו להיכנס למקום. )ב(

 –התעורר חשד לביצוע עבורה לפי חוק זה, רשאי מפקח   )ב( 

עבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לחקור כל אדם הקשור ל (1)
( לפקודת 3)-( ו2לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים )

 הפרוצדורה הפלילית )עדות(, בשינויים המחויבים;

לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק  (2)
 1969-הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט הרביעי לפקודת סדר הדין

 פקודת מעצר וחיפוש(, בשינויים המחויבים; –)בסעיף זה 

לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על  23לבקש מבית המשפט צו חיפוש לפי סעיף  (3)
צר לפקודת מע 34-ו 28עד  26(, 1)א()24חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 

 ים המחויבים;וחיפוש, בשינוי

להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, ורשאי המפקח לעשות שימוש בכוח סביר  (4)
ית כלפי רכוש לשם כך, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של ב

 משפט.

סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה  )ג( 
אות אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו, ויחולו על עיכוב כאמור הורחשש שיימלא או שזהותו 

ים , בשינוי1996-מעצרים(, התשנ"ו –ג( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה )-)ב( ו75סעיף 
 המחויבים.

אין בסמכויות מפקח לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שנתונות לו לפי כל דין  )ד( 
 אחר.

 

ויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו מפקח לא יעשה שימוש בסמכ )א( 207.16
 ובהתקיים שניים אלה:

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח בצבע  (1)
די מלעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות  הפניםובצורה שהורה שר 

 משטרה;

, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, הפניםיש בידו תעודה החתומה בידי שר  (2)
 שאותה יראה על פי דרישה.

 חובת הזדהות לפי סעיף קטן )א( לא תחול אם קיומה עלול לגרום לאחד מאלה: )ב( 

 סיכול ביצוע הסמכות בידי המפקח; (1)

 פגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר. (2)

הזדהות כאמור בסעיף קטן )ב(, חלפה הנסיבה שבשלה לא קיים המפקח את חובת ה )ג( 
 יקיים המפקח את חובתו כאמור, מוקדם ככל האפשר.

 

 סימן ג': סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון
 

                                                      
 2.11.2017מיום  7611"פ תשע"ח מס' ות לאכיפה: יהואצלו למנהל היחידה הארצ 207סעיף סמכויות השר לפי  16

 .922עמ' 

 חובת הזדהות
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-שע"זת

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7611.pdf
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הוראות סימן זה נועדו להסדיר את הפיקוח והאכיפה של הוראות חוק זה כלפי מערכת  .208
הביטחון באופן שיאזן בין קיום מטרותיו של חוק זה לבין השמירה על ביטחון המדינה ושלום 

 הציבור.
 

 –בסימן זה  .209

 אחד הגופים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון"; –ביטחוני" "גוף  

-לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 15כמשמעותה בסעיף  –"התאמה ביטחונית"  
2002; 

 ;1998-חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח –"חוק להסדרת הביטחון"  

 כל אחד מאלה: –"מערכת הביטחון"  

 ידות הסמך של משרד הביטחון;משרד הביטחון ויח (1)

 צבא הגנה לישראל; (2)

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון  (3)
 המדינה;

לחוק להסדרת הביטחון, שאינם  20מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף  (4)
 ;הפנים(, ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר 3יחידות כאמור בפסקה )

 משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים; (5)

שאושרה על ידי שר  159שלוחת אחרת של מערכת הביטחון כהגדרתה בסעיף  (6)
 הביטחון לעניין פרק ו' כאמור באותו סעיף;

, ולעניין מיתקן 205מי שהוסמך למפקח ביחידה ארצית לאכיפה לפי סעיף  –"מפקח"  
עיפים, מי שהוסמך למפקח לפי הוראות אותם ס – 214א  213הוראות סעיף  ביטחוני שחלות עליו

 לפי העניין;

 ;212נוהל שנקבע לפי סעיף  –"נוהל עבודה"  

קצין שדרגתו סגן אלוף, סגן ניצב או סגן גונדר, לפחות, לפי העניין, או מי  –"קצין בכיר"  
 שדרגתו מקבילה לדרגה כאמור;

 –"קצין מוסמך"  

( להגדרה "מערכת 6)-( ו4(, )3(, )1הגופים המנויים בפסקאות ) לעניין (1)
 –הביטחון", למעט שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 

 לחוק להסדרת הביטחון; 21כמשמעותו בסעיף 

ראש מחלקת ביטחון מידע בצבא הגנה לישראל או  –לעניין צבא הגנה לישראל  (2)
 לעניין זה;קצין בכיר שהסמיך 

ראש שירות הביטחון הכללי או עובד בכיר  –לעניין שירות הביטחון הכללי  (3)
 בשירות שהסמיך לעניין זה;

קצין מוסמך כמשמעותו בסעיף  –לעניין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים  (4)
 א לחוק להסדרת הביטחון;21

של משטרת ישראל  קצין בכיר שהסמיך המפקח הכללי –לעניין משטרת ישראל  (5)
 לעניין זה;

 קצין בכיר שהסמיך נציב בתי הסוהר לעניין זה; –לעניין שירות בתי הסוהר  (6)

מנהל הרשות או עובד בכיר ברשות שהסמיך  –לעניין הרשות להגנה על עדים  (7)
 לעניין זה;

 –"השר הממונה"  

"מערכת הביטחון"  ( להגדרה6)-( ו4(, )2(, )1לעניין הגופים המנויים בפסקאות ) (1)
 שר הביטחון; –

ראש  –( להגדרה "מערכת הביטחון" 3לעניין הגופים המנויים בפסקה ) (2)
 הממשלה;

הסדרת הפיקוח 
והאכיפה כלפי 
 מערכת הביטחון

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 סימן ג' –הגדרות 
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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השר לביטחון  –( להגדרה "מערכת הביטחון" 5לעניין הגופים המנויים בפסקה ) (3)
 הפנים.

 

 מפקח יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי מערכת הביטחון, בכפוף לסייגים שבסימן זה. .210
 

 

ת סמכויותיו כלפי מערכת הביטחון, אלא אם כן נקבעה לו התאמה לא יפעיל מפקח א )א( .211
 ביטחונית מתאימה לכך ובהתאם לכללי אבטחת המידע של גוף ביטחוני.

( קצין בכיר או קצין מוסמך רשאי לעכב את 4)א()206על אף האמור בסעיף  (1) )ב( 
כי  כניסתו המיידית של המפקח למיתקן המוחזק בידי מערכת הביטחון, אם מצא

 התקיים אחד מאלה:

כניסתו באותה העת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית, חקירה פלילית,  )א(
 או תרגיל או אימון רחבי היקף או שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה;

 מתרחשת במקום פעילות עוינת; )ב(

מתקיימת במיתקן פעילות או יש בו ציוד או מיתקנים שהמפקח אינו רשאי  )ג(
להם מטעמים ביטחוניים, מטעמים של יחסי החוץ של מדינת ישראל להיחשף 

 או מטעמים של הגנה על שלום הציבור וביטחונו;

(, יודיע על כך למפקח בכתב, 1קבע קצין מוסמך או קצין בכיר כאמור בפסקה ) (2)
ויקבע מועד חדש לכניסתו של המפקח, מוקדם ככל האפשר לאחר שחלפה העילה 

 שמנעה את כניסתו.

(, דרש מפקח מאדם להזדהות לפניו, לשם הפעלת 1)א()206על אף האמור בסעיף  )ג( 
ים אוסר סמכויותיו במיתקן המוחזק בידי גוף ביטחוני, וכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני

גת על אותו אדם להזדהות אלא לפני מי שמוסמך לכך על פיהם, רשאי אותו אדם להימנע מהצ
קירה עצמו בדרך שתיקבע בנוהל עבודה, באופן שיאפשר את זימונו לח תעודה מזהה ולהציג את

 ככל שיידרש.

לשם הפעלת סמכויותיו, רשאי מפקח להשתמש באמצעים שונים לתיעוד ממצאיו;  )ד( 
ו הכנסת אמצעים כאמור והשימוש בהם יהיו באופן שיאפשר את התיעוד הנדרש, ובלבד שיהי

 ביטחוני.בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף ה

(, מסירת ידיעה או מסמך, כולם או חלקם, 2)א()206על אף האמור בסעיף  (1) )ה( 
למפקח, תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף 

 –הביטחוני, ואולם 

קצין מוסמך רשאי להורות כי ידיעה או מסמך מסוימים בעלי רגישות  )א(
א ו למפקח, אף אם התאמתו הביטחונית מתאימה, אלביטחונית גבוהה לא יועבר

לגורם אחר ביחידה הארצית לאכיפה כפי שייקבע בנוהל עבודה, ככל שניתן 
 מבחינה ביטחונית לקבוע גורם כאמור;

קצין מוסמך רשאי להורות כי מפקח לא יוציא ממיתקן ביטחוני מסמך  )ב(
מר ; מסמך כאמור יישמסוים שקבע לגביו כי הוא בעל רגישות ביטחונית גבוהה

במקום שייועד לשם כך במיתקן, ויהיה נגיש למפקח או לגורם האחר שנקבע 
 כאמור בפסקת משנה )א(, לפי העניין, בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף

 הביטחוני;

קצין מוסמך רשאי להורות כי מידע מסווג שאינו קשור לחומר החקירה ואינו  (2)
, לא ייכלל בידיעה או במסמך הנמסרים למפקח או קשור במישרין לעילת הפיקוח

ו ()א(, לפי העניין, ובלבד שימסור למפקח א1לגורם האחר שנקבע כאמור בפסקה )
 לגורם האחר הודעה בכתב על כך שהשמיט מידע.

(, מדידות ודגימות שהן או תוצאותיהן עשויות להיות 3)א()206על אף האמור בסעיף  )ו( 
כך היה ברו במעבדות מסווגות, כפי שייקבע בנוהל עבודה, ובלבד שלא ימסווגות, יבוצעו ויישמ

 כדי למנוע עריכת מדידה או נטילת דגימה.

( לא יתפוס מפקח חפץ אם יש חשש כי בשל 2)ב()206על אף האמור בסעיף  (1) )ז( 
הוצאתו מידי מערכת הביטחון יינזקו משמעותית כשירותו של גוף ביטחנוי, רמת 

הפעלת סמכויות 
 כלפי מערכת הביטחון

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

סמכויות פיקוח 
ואכיפה כלפי מערכת 

הוראות  –הביטחון 
 מיוחדות

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 יכולתו להגן על ביטחון המדינה או על שלום הציבור;הכוננות שלו ו

קצין מוסמך רשאי להורות כי מפקח לא יוציא ממיתקן ביטחוני חפץ מסוים  (2)
שקבע לגביו כי הוא בעל רגישות ביטחונית גבוהה; חפץ כאמור יישמר במקום 

יש שייועד לשם כך במיתקן בהתאם כללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני ויהיה נג
 למפקח.

 

, בהסכמת השר הממונה, יורה בנוהל עבודה על אופן יישום הוראות סימן הפניםשר  )א( .212
לקבוע בדרך האמורה נהלים שונים בעבור כל אחד מן הגופים  הפניםזה בגוף ביטחוני, ורשאי שר 

 הביטחוניים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון".

כאמור בסעיף קטן  את הסכמתו של השר הממונה לקבוע נוהל עבודה הפניםקיבל שר  )ב( 
הגנת ופנים )א( או לתקן נוהל עבודה קיים, יובא הנוהל או תיקונו, לפי העניין, לידיעת ועדת ה

 הסביבה של הכנסת.
 

השר הממונה רשאי לקבוע לעניין סימן זה, כי מיתקן ביטחוני כהגדרתו בפרק ו',  )א( .213
 שמתקיים לגביו אחד מאלה, הוא מיתקן ביטחוני סודי:

 ית;מתקיימת בו פעילות סוד (1)

 קיים צורך דחוף בהקמתו; (2)

 הוא נועד לפעילות מבצעית. (3)

קבע השר הממונה כי מיתקן מסוים הוא מיתקן ביטחוני סודי, יופעלו סמכויות  )ב( 
קח די מפהפיקוח והאכיפה לפי סימן ב', בכפוף לסייגים שבסימן זה, לעניין אותו מיתקן, על י

י על מיתקן או שהוא משרת בגוף הביטחוני האחראשהוא עובד משרדו של השר הממונה על אותו 
 .205אותו מיתקן, שהוסמך לפי הוראות סעיף 

, יורה בנוהל על אופן הפיקוח והאכיפה על הפניםהשר הממונה, בהסכמת שר  (1) )ג( 
יישום ההוראות לפי חוק זה במיתקן ביטחוני סודי, ובכלל זה על אופן הפעלת 

 אמור, ורשאי השר הממונה לקבוע בדרך האמורההסמכויות לפי סימן זה במיתקן כ
 נהלים שונים בעבור כל אחד מן הגופים הביטחוניים;

( או 1לקבוע נוהל כאמור בפסקה ) הפניםקיבל השר הממונה את הסכמת שר  (2)
 הגנתלתקן נוהל קיים, יובא הנוהל או תיקונו, לפי העניין, לידיעת ועדת הפנים ו

 הסביבה של הכנסת.

כאמור בסעיף זה ידווח למנהל היחידה הארצית לאכיפה ולמנהל המחלקה  מפקח )ד( 
וני לאכיפת דיני מקרקעין, אחת לשישה חודשים, בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטח
יים שבו ביצע פעולות פיקוח ואכיפה, על פעולות הפיקוח והאכיפה שביצע במיתקנים ביטחונ

 סודיים של אותו גוף ביטחוני.
 

לקבוע לעניין סימן זה, כי מיתקן ביטחוני סודי כמשמעותו בסעיף  השר הממונה רשאי )א( .214
, שמתקיימים בו טעמים של סודיות מיוחדת המונעים מסירת דיווח כאמור בסעיף קטן )ד( של 213

מיתקן ביטחוני סודי מיוחד(; קבע השר  –אותו סעיף, הוא מיתקן ביטחוני סודי מיוחד )בסעיף זה 
 על אותו מיתקן, ויחולו עליו הוראות סעיף זה. 213ראות סעיף הממונה כאמור, לא יחולו הו

סמכויות הפיקוח והאכיפה לפי סימן ב' יופעלו, בכפוף לסייגים שבסימן זה, לעניין  )ב( 
ו איתקן ממיתקן ביטחוני סודי מיוחד, על ידי מפקח שהוא עובד משרדו של השר הממונה על אותו 

 ה.זאותו מיתקן, שהוסמך בידי השר הממונה לעניין שהוא משרת בגוף הביטחוני האחראי על 

 מנהל המיתקן הביטחוני הסודי המיוחד או ראש הגוף הביטחוני האחראי על המיתקן, )ג( 
על  התבססיורה בנוהל על אופן הפיקוח והאכיפה על יישום ההוראות לפי חוק זה באותו מיתקן, ב

 נוהל העבודה.
 

חודשים מיום פרסומו של חוק נהלים ראשונים לפי סימן זה ייקבעו בתוך שמונה  )א( .215
 .2017-(, התשע"ז116התכנון והבנייה )תיקון מס' 

יכריע במחלוקת היועץ המשפטי  –והשר הממונה  הפניםבהעדר הסכמה בין שר  )ב( 
שים לממשלה, והשרים כאמור יקבעו נהלים ראשונים בהתאם להכרעתו, והכול בתוך שלושה חוד

 מתום התקופה האמורה בסעיף קטן )א(.

 נוהל עבודה
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

פיקוח ואכיפה לגבי 
 מיתקן ביטחוני סודי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

פיקוח ואכיפה לגבי 
מיתקן ביטחוני סודי 

 מיוחד
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 נהלים ראשונים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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לא הכריע היועץ המשפטי לממשלה במחלוקת כאמור בסעיף קטן )ב(, יכריע בדבר  )ג( 
ור ימים לאחר תום התקופה כאמ 30ראש הממשלה, שיקבע נהלים ראשונים לפי סימן זה בתוך 

 בסעיף קטן )ב(.
 

 סימן ד': אכיפה מינהלית
 

ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על  )א( .216
יסוד דין וחשבון בכתב שהגיש לו מפקח, כי יש יסוד סביר להניח כי  יסוד ביקור במקום או על

)ג( ועל כל מי 243מתבצעת עבודה אסורה, רשאי הוא לצוות בכתב על הגורמים המנויים בסעיף 
צו מינהלי להפסקת עבודה(,  –שמועסק בשירותם, להפסיק באופן מיידי את העבודה )בפרק זה 

בעניין  236אישום או בקשה לצו הפסקה שיפוטי לפי סעיף ובלבד שלא הוגשו לבית המשפט כתב 
 אותה עבודה.

 צו מינהלי להפסקת עבודה יכלול את כל אלה: )ב( 

 פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו; (1)

 תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; (2)

 ;225אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות לפי סעיף  (3)

 ;228דבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף פרטים ב (4)

 פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו. (5)

)ב(, היה למי שהוסמך לתת צו כאמור בסעיף -על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג( 
יע לו ח הודקטן )א( יסוד סביר להניח כי עבודה המתבצעת לנגד עיניו היא עבודה אסורה, או שמפק

 הוסמךשיש לו יסוד סביר להניח שעבודה המתבצעת לנגד עיניו היא עבודה אסורה, רשאי מי  כי
 ו ארעיצ –לתת צו מינהלי להפסקת עבודה לתת צו מינהלי ארעי להפסקת אותה עבודה )בסימן זה 

 חובת להפסקת עבודה(, אף אם טרם הוגש לו דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א( או טרם קוימה
 , ובלבד שהתקיימו כל אלה:225לפי סעיף  ההיוועצות

קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה, בין השאר בשל סכנה לשלום הציבור או  (1)
 לשלומו של אדם;

החובה להגיש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א( ולקיים היוועצות לפי סעיף  (2)
 יושלמו בהקדם האפשרי. 225

לא יעלה על חמישה ימים; ניתן צו ארעי כאמור תוקפו של צו ארעי להפסקת עבודה  )ד( 
דה ומולאו כל התנאים למתן צו מינהלי להפסקת עבודה, רשאי נותן הצו הארעי להפסקת עבו

 להודיע לי שניתן לו הצו כי הצו ייחשב צו מינהלי להפסקת עבודה לכל דבר ועניין.
 

גוד נמשכה העבודה שלגביה ניתן צו מינהלי להפסקת עבודה, לאחר שהומצא הצו ובני )א( .217
להוראותיו, רשאי מי שנתן את הצו לצוות על מי שניתן לו הצו, למעט על מי שעובדים בשירותם 

)ג(, להרוס את העבודה שבוצעה לאחר שהומצא הצו המינהלי 243של הגורמים המנויים בסעיף 
צו להריסת תוספת בנייה(, ובלבד שלא חלפה שנה מיום מתן הצו  –להפסקת עבודה )בפרק זה 

 להפסקת עבודה.המינהלי 

לא יינתן צו להריסת תוספת בנייה כאמור אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת  )ב( 
ינהלי צו המאת הצו, דין וחשבון בכתב שבו ציין כי לפי בדיקתו נמשכה העבודה בניגוד להוראות ה

להפסקת העבודה, את פרטי העבודה שנמשכה כאמור, וכי לא חלפה שנה ממועד מתן הצו 
 נהלי להפסקת העבודה.המי

)ב( ואת פרטי הצו 216צו הריסת תוספת בנייה יכלול את הפרטים המנויים בסעיף  )ג( 
 המינהלי להפסקת עבודה שניתן.

 ימים מיום שהומצא לו. 21מי שניתן לו צו להריסת תוספת בנייה יבצע את הצו בתוך  )ד( 

ה בסעיף קטן )ד(, רשאית לא בוצע צו להריסת תוספת בנייה בתוך התקופה האמור )ה( 
 ניין,היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי הע

 לבצע את הצו.
 

היה למפקח מיוחד יסוד סביר להניח כי מתבצעת לנגד עיניו עבירה של עבודה אסורה  )א( .218

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

צו מינהלי להפסקת 
 עבודה

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

צו להריסת תוספת 
בנייה לאחר שהופר 
צו מינהלי להפסקת 

 עבודה
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

איסור מינהלי על 
שימוש ברכב או ציוד 

 מכני הנדסי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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למסור לנוהג )א( או )ב( באמצעות רכב או ציוד מכני הנדסי, רשאי הוא 243בלא היתר לפי סעיף 
ברכב או למפעיל הציוד המכני ההנדסי הודעה האוסרת את השימוש ברכב או בציוד כאמור 
לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וכן רשאי הוא ליטול את רישיון הרכב לתקופה האמורה; 

 בהודעה תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב או בציוד המכני ההנדסי ולנטילת הרישיון.

א)ב( 57סור מינהלי על שימוש ברכב או ציוד מכני הנדסי יחולו הוראות סעיפים על אי )ב( 
פקודת התעבורה, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים להלן, ז ל57ד עד 57-ב ו57עד )ו(, 

 ובעניינים האמורים באותן הוראות לא יחולו הוראות פרק זה:

 –בכל מקום  (1)

 כני הנדסי";אחרי "רכב" יקראו "או ציוד מ )א(

 אחרי "ברכב" יקראו "או בציוד המכני ההנדסי"; )ב(

 אחרי "הרכב" יקראו "או הציוד המכני ההנדסי"; )ג(

 אחרי "שהרכב" יקראו "או שהציוד המכני ההנדסי"; )ד(

לעניין מסירת הודעות לרשות הרישוי לפי אותם סעיפים, הודעה לעניין ציוד  (2)
וד לרשם הציוד ההנדסי כמשמעותו בחוק רישום צימכני הנדסי שהוא רכב תימסר גם 

 לרשם האמור בלבד; –, ולעניין ציוד מכני הנדסי שאינו רכב 1957-הנדסי, התשי"ז

הסמכות הנתונה באותם סעיפים לבית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה  (3)
תהיה נתונה לבית משפט השלום, הסמכויות הנתונות לשוטר יהיו נתונות למפקח 

וחד והסמכויות הנתונות לקצין משטרה יהיו נתונות למנהל היחידה הארצית מי
 לאכיפה;

בהסכמת שר  הפניםו)א( יחולו, ואולם שר 57-( ו2א)ב()57תקנות לפי סעיפים  (4)
י התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשא

 תם עניינים.לקבוע הוראות נוספות או הוראות אחרות באו

 –בסעיף זה  )ג( 

 ;1957-ציוד כהגדרתו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז –"ציוד מכני הנדסי"  

 כמשמעותו בפקודת התעבורה. –"רכב"  
 

ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית, או מהנדס הוועדה, על  )א( .219
ר להניח כי מתבצע שימוש יסוד תצהיר שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן )ג(, כי יש יסוד סבי

)ו(, ועל כל מי שמועסק בשירותם, 243אסור, רשאי הוא לצוות בכתב על הגורמים המנויים בסעיף 
צו מינהלי  –להפסיק את השימוש האסור בתוך חמישה עשר ימים מיום מתן הצו )בפרק זה 

ידי אם ראה להפסקת שימוש(; ואולם נותן הצו רשאי לצוות על הפסקת השימוש האסור באופן מי
 כי יש בשימוש האסור סכנה לשלום הציבור או לבטיחותו.

 לא יינתן צו מינהלי להפסקת שימוש אלא אם כן התקיימו שני אלה: )ב( 

לא הוגשו לבית המשפט כתב אישום או בקשה לצו הפסקת שיפוטי לפי סעיף  (1)
 בעניין אותו שימוש אסור; 236

)ג( לא חלפו יותר משישה חודשים מיום במועד הגשת התצהיר לפי סעיף קטן  (2)
 לא חלפו –שהחל השימוש האסור באותו מקום, ולעניין שימוש אסור בבית מגורים 

 ימים מהיום שבו החל השימוש האסור. 30-יותר מ

לא יינתן צו מינהלי להפסקת שימוש אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת את  )ג( 
יקתו ת פרטי השימוש האסור שנעשה במקום וכן כי לפי בדהצו, תצהיר חתום בידו שבו ציין א

ם, במועד הגשת התצהיר לא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהחל השימוש האסור באותו מקו
 ם שבו החל השימוש האסור.ימים מהיו 30-לא חלפו יותר מ –ולעניין שימוש אסור בבית מגורים 

 :צו מינהלי להפסקת שימוש יכלול את כל אלה )ד( 

 פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו; (1)

 תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; (2)

 ;225אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות לפי סעיף  (3)

צו מינהלי להפסקת 
 שימוש

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 ;228פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף  (4)

 פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו. (5)
 

צו מינהלי להפסקת שימוש, בניגוד להוראות הצו, רשאי נמשך השימוש שלגביו ניתן  )א( .220
מי שנתן את הצו לצוות על מי שניתן לו הצו, למעט על מי שעובדים בשירותם של הגורמים 

צו לסגירת בניין או מקום(,  –)ו(, על סגירת הבניין או המקום )בפרק זה 243המנויים בסעיף 
 נה מיום מתן הצו המינהלי להפסקת שימוש.ימים, ובלבד שלא חלפה ש 60לתקופה שלא תעלה על 

לא יינתן צו לסגירת בניין או מקום אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת את  )ב( 
הצו  הצו, דין וחשבון בכתב שבו ציין כי לפי בדיקתו נמשך השימוש האסור בניגוד להוראות

עד לא חלפה שנה ממו המינהלי להפסקת השימוש, את פרטי השימוש האסור שנמשך כאמור, וכי
 מתן הצו המינהלי להפסקת השימוש.

)ד(, את פרטי הצו 219צו לסגירת בניין או מקום יכלול את הפרטים המנויים בסעיף  )ג( 
 המינהלי להפסקת שימוש שניתן ואת פרטי הבניין או המקום שיש לסגור.

 ם מיום שהומצא לו.ימי 21מי שניתן לו צו לסגירת בניין או מקום יבצע את הצו בתוך  )ד( 

לא בוצע צו לסגירת בניין או מקום בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן )ד(, רשאית  )ה( 
 ניין,היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי הע

ום מתפו לבצע את הצו; סגירת הבניין או המקום תיעשה לתקופה שנקבעה בצו, בניכוי הימים שחל
 התקופה כאמור בסעיף קטן )ד( ועד למועד שבו החלה הסגירה בפועל.

 

ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על  )א( .221
יסוד תצהיר שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן )ב(, כי בוצעה עבודה אסורה, רשאי הוא לצוות 

סה מינהלי(, ובלבד שבמועד הגשת התצהיר צו הרי –בכתב על הריסת העבודה האסורה )בפרק זה 
לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה, ולעניין 

ימים מהיום  30-בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ –עבודה אסורה לגבי בית מגורים 
 שימוש אסור.שאוכלס; צו הריסה מינהלי יכול שיכלול גם הוראות בדבר הפסקת 

לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת את הצו,  )ב( 
קת תצהיר חתום בידו שבו ציין את פרטי העבודה האסורה, ואם הצו כולל הוראות בדבר הפס

חלפו  גם את פרטי השימוש האסור, וכן כי לפי בדיקתו במועד הגשת התצהיר לא –שימוש אסור 
 אמור בסעיף קטן )א(.המועדים כ

 צו הריסה מינהלי יכלול את כל אלה: )ג( 

 פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו; (1)

 תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; (2)

 ;225אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות לפי סעיף  (3)

 פרטים בדבר הבנייה שהצו מורה על הריסתה; (4)

)ג( 222עד המוקדם ביותר האפשרי לביצוע הצו כאמור בסעיף פרטים בדבר המו (5)
ובדבר תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין כאמור 

 ;223בסעיף 

 ;228פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף  (6)

 פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו. (7)

יכול שיחול גם על חלק מבניין שנבנה כדין, אם על פי חוות דעתו צו הריסה מינהלי  )ד( 
ת אשל מהנדס בניין ביצוע הצו רק לגבי החלק שנבנה שלא כדין יסכן את שלום הציבור או 

 בטיחותו.
 

צו הריסה מינהלי יבוצע בידי היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או הרשות  )א( .222
 המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי העניין.

 –)ב(, ואולם 221ימים מיום הגשת תצהיר לפי סעיף  60ריסה מינהלי יבוצע בתוך צו ה )ב( 

ועוכב ביצועו לפי  228הוגשה בקשה לביטול צו ההריסה המינהלי לפי סעיף  (1)
ח, ונדחתה הבקשה לביטול בידי בית המשפט, יבוצע צו ההריסה המינהלי 254סעיף 

צו לסגירת בניין או 
מקום לאחר שהופר צו 

מינהלי להפסקת 
 שימוש

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 צו הריסה מינהלי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

ביצוע צו הריסה 
 מינהלי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 ית הבקשה;ימים ממועד החלטת בית המשפט בדבר דחי 60בתוך 

ט, יחולו 254הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה המינהלי לפי סעיף  (2)
 הוראות אלה, לפי העניין:

 60יבוצע צו ההריסה המינהלי בתוך  –קיבל בית המשפט את הבקשה  )א(
 ימים מתוך תקופת עיכוב הביצוע שקבע בית המשפט;

ימים  60נהלי בתוך יבוצע צו ההריסה המי –דחה בית המשפט את הבקשה  )ב(
 ממועד החלטת בית המשפט בדבר דחיית הבקשה.

לא יבוצע צו הריסה מינהלי שניתן לגבי עבודה אסורה שטרם הסתיימה אלא אם כן  )ג( 
ה ימים אלא אם כן חלפו שבע –חלפו ארבעה ימים מיום המצאתו, ולגבי עבודה אסורה שהסתיימה 

 מיום המצאתו.
 

ין וחשבון בכתב שהגיש לו מפקח כאמור ראה נותן צו הריסה מינהלי, על יסוד ד )א( .223
בסעיף קטן )ב(, כי בוצעה עבודה אסורה, לאחר שניתן צו ההריסה המינהלי או לאחר שבוצע הצו, 

עבודה אסורה נוספת(, יחול צו ההריסה המינהלי גם על  –באותם מקרקעין שהצו חל עליהם )להלן 
ורה על כך נותן הצו, ובלבד שאם העבודה האסורה הנוספת, בלא צורך בהוצאת צו נוסף, אם ה

במועד מתן ההוראה לא חלפו יותר משישה חודשים מיום ביצוע  –בוצע צו ההריסה המינהלי 
ימים  30-בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ –ההריסה, ולעניין הריסה בבית מגורים 

 מהיום שאוכלס.

טן )א(, אלא אם כן מפקח הגיש לו לא יורה נותן צו ההריסה המינהלי כאמור בסעיף ק )ב( 
דה דין וחשבון בכתב שבו ציין כי לפי בדיקתו בוצעה עבודה אסורה נוספת, את פרטי העבו

 האסורה הנוספת, וכי לא חלפו המועדים כאמור באותו סעיף קטן.

הוראה לפי סעיף קטן )א( לעניין עבודה אסורה נוספת שבוצעה לאחר שבוצע צו  )ג( 
)ב(, 222ימים מיום שניתנה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף  60תבוצע בתוך ההריסה המינהלי 

 בשינויים המחויבים.
 

ניתן צו הריסה מינהלי, ובכלל זה ניתנה הוראה לעניין עבודה אסורה נוספת לפי סעיף  )א( .224
 , רשאית הרשות המוסמכת לבצע את הצו לבקש לבית המשפט ארכה לביצוע הצו או ההוראה.223

לתת ארכה לביצוע הצו או ההוראה כאמור בסעיף קטן )א(, בית המשפט רשאי  )ב( 
 מנימוקים שיירשמו, ובלבד שסך כל תקופות הארכה לא יעלה על שישה חודשים.

 

 –לא יינתן צו מינהלי אלא לאחר שנותן הצו התייעץ  )א( .225

עם היועץ המשפטי של  –לעניין צו שנותן מנהל היחידה הארצית לאכיפה  (1)
 מחוז שבתחומו יינתן הצו;היחידה הארצית לאכיפה ועם מתכנן ה

לעניין צו שנותן יושב ראש ועדה מחוזית או מתכנן מחוז במרחב תכנון  (2)
 עם תובע המפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין; – 12כמשמעותו בסעיף 

לעניין צו שנותן יושב ראש ועדה מקומית, מהנדס ועדה מקומית או מהנדס  (3)
עם תובע מטעם הוועדה המקומית או הרשות  –רשות מקומית המוסמכת לאכיפה 

 המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי העניין.

 היוועצות כאמור בסעיף קטן )א( תתועד בכתב. )ב( 
 

 צו מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפי בדרך שבה מומצא כתב בית דין בהליך אזרחי. )א( .226

ל קיר על אף האמור בסעיף קטן )א(, צו הריסה מינהלי יומצא בדרך של הדבקה ע )ב( 
חר אחיצוני או על דלת של הבניין שבו בוצעו העבודה האסורה או השימוש האסור או במקום 

ם בולט לעין במקרקעין שבהם בוצעו העבודה האסורה או השימוש האסור; בעת ההמצאה ירשו
ות ממציא הצו בגוף הצו את יום ההמצאה ויתעד את ההמצאה; שר המשפטים רשאי לקבוע הורא

 אופן ההמצאה ותיעודה לפי סעיף זה. נוספות לעניין
 

ניתן צו מינהלי לפי סימן זה, יודיע נותן הצו לראש הרשות המקומית שבתחומה ניתן הצו,  .227
 על מתן הצו, מיד לאחר שניתן.

 

הרואה את עצמו נפגע מצו מינהלי רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט  )א( .228

תחולת צו הריסה 
מינהלי על עבודה 

אסורה נוספת באותם 
 מקרקעין

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

בקשה למתן ארכה 
לביצוע צו הריסה 

 מינהלי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

חובת היוועצות כתנאי 
 למתן צו מינהלי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 המצאת צו מינהלי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

הודעה על מתן צו 
 מינהלי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

בקשה לביטול צו 
 ינהלימ

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 .226ימים מיום המצאת הצו לפי סעיף  15המוסמך כאמור בסעיף קטן )ב( בתוך 

 –בית המשפט המוסמך לפי סעיף זה  )ב( 

לעניין צו שניתן על ידי מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מחוזית  (1)
בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין, שהוא  –או מתכנן מחוז 

 הקרוב למקרקעין;

קומית או לעניין צו שניתן על ידי יושב ראש ועדה מקומית, מהנדס ועדה מ (2)
בית המשפט לעניינים מקומיים שבתחום  –מהנדס רשות מקומית המוסמכת לאכיפה 

פט בית מש –שיפוטו נמצאים המקרקעין, ובאין בית משפט לעניינים מקומיים כאמור 
 השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין שהוא הקרוב למקרקעין.

כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע הוגשה בקשה לביטול הצו, לא יהיה בהגשת הבקשה  )ג( 
 הצו.

אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע ממי שרואה את עצמו נפגע מצו מינהלי לפנות לנותן  )ד( 
 הצו ולהביא לפניו את טענותיו.

 

לא יבטל בית המשפט צו מינהלי אלא אם כן הוכח לו שהעבודה או השימוש בוצעו כדין  .229
שוכנע כי נפל הצו פגם חמור  או שלא התקיימו הדרישות למתן הצו כאמור בסימן זה, או אם

 שבשלו יש לבטל את הצו.
 

 אין בביצוע צו מינהלי כדי לפטור אדם מאחריות פלילית בשל ביצוע עבירה לפי פרק זה. .230
 

 

מי שנגרם  –צו מינהלי שבוטל ושבית המשפט קבע כי לא היה מקום לנתינתו מלכתחילה  .231
ה בלבד לו נזק על ידיו זכאי לתשלום פיצויים, כמפורט להלן, ואולם לא ישולמו פיצויים מחמת ז

 שהיה פגם במינויו או בהסמכתו של האדם שנתן את הצו, אם התקיימו בצו שאר התנאים לנתינתו:

אם הצו ניתן על ידי יושב ראש הוועדה המקומית או מהנדס  –מאת הוועדה המקומית  (1)
 הוועדה המקומית;

דס אם הצו ניתן על ידי ראש הרשות או מהנ –מאת רשות מקומית המוסמכת לאכיפה  (2)
 הרשות המקומית האמורה;

אם צו כאמור ניתן על ידי היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש  –מאוצר המדינה  (3)
 ועדה מחוזית או מתכנן מחוז.

 

מנהל היחידה הארצית לאכיפה רשאי לאצול למשנה למנהל היחידה או למפקח מיוחד  )א( .232
הפסקת שימוש לפי את הסמכויות הנתונות לו לפי סימן זה, ואולם הסמכות הנוגעת לצו מינהלי ל

 לא תואצל אלא למשנה למנהל היחידה. 220ולצו לסגירת בניין או מקום לפי סעיף  219סעיף 

אצילת סמכות לפי סעיף קטן )א( למפקח מיוחד טעונה את אישורו של היועץ  )ב( 
 המשפטי ליחידה הארצית לאכיפה.

 

 תכנית הכוללת את כל ההוראות המאפשרות להוציא מכוחה –בסעיף זה, "תכנית"  )א( .233
 היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת.

לרשות הטבע והגנים ולמנהל רשות הטבע והגנים יהיו כל הסמכויות הנתונות לפי  )ב( 
 סימן זה ליחידה הארצית לאכיפה ולמנהל היחידה הארצית לאכיפה, בהתאמה, בתחום גנים

 נוייםגנים לאומיים ושמורות טבע, בשילאומיים ושמורות טבע ובמקרקעין המיועדים בתכנית ל
 המחויבים ובשינויים אלה:

, יתייעץ מנהל רשות הטבע והגנים עם 225לעניין חובת ההיוועצות לפי סעיף  (1)
 תובע מטעם רשות הטבע והגנים;

יוגש הדין  –לעניין הגשת דין וחשבון או תצהיר בידי מפקח כאמור בסימן זה  (2)
 ח של רשות הטבע והגנים.וחשבון או התצהיר בידי פק

לגבי צו מינהלי שנתן מנהל רשות הטבע  231הזכאות לתשלום פיצויים לפי סעיף  )ג( 
 והגנים תהיה מאת רשות הטבע והגנים, ובלבד שהתקיימו התנאים הקבועים באותו סעיף.

 

תנאים לביטול צו 
 מינהלי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

שמירת אחריות 
 פלילית

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 פיצויים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

אצילת סמכות מנהל 
היחידה הארצית 

 לאכיפה
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

סמכות האכיפה של 
לשמירת הטבע  הרשות

 והגנים הלאומיים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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 סימן ה': צווים שיפוטיים
 

נעשו פעולות הכנה לעבודה אסורה או לשימוש אסור, רשאי בית המשפט המוסמך,  )א( .234
)ג( או )ו(, לפי העניין, להימנע מפעולה 243על הגורמים המנויים בסעיף  לבקשת תובע, לצוות

במקרקעין הקשורה לעבודה האסורה או לשימוש האסור, ובכלל זה לאסור על שימוש במקרקעין 
צו שיפוטי למניעת פעולות(; ואולם צו שיפוטי  –או להורות על סגירת בניין או מקום )בסימן זה 

יסור שימוש במקרקעין או לעניין סגירת בניין או מקום יינתן לתקופה למניעת פעולות לעניין א
 ימים, ורשאי בית המשפט המוסמך לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן. 90שלא תעלה על 

בית המשפט המוסמך לא ייתן צו שיפוטי למניעת פעולות אלא אם כן נוכח שיש בידי  )ב( 
 ניין.לעבודה אסורה או לשימוש אסור, לפי העמבקש הצו ראיות לכאורה לביצוע פעולות הכנה 

 כל אחד מאלה, לפי העניין: –בסעיף זה, "בית המשפט המוסמך"  )ג( 

בית המשפט הדן  –אם הבקשה הוגשה בהליך פלילי על עבירה לפי פרק זה  (1)
 בהליך הפלילי;

בית המשפט המוסמך  –( 1אם הבקשה לא הוגשה בהליך פלילי כאמור בפסקה ) (2)
 )ב(, בהתאם לגורם שמטעמו הגיש התובע את הבקשה.228עותו בסעיף כמשמ

 

ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מהנדס הוועדה, על יסוד דין וחשבון בכתב  )א( .235
שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן )ב(, כי בוצעה עבודה או שנעשה שימוש בניגוד לצו שיפוטי 

ת הפעולות להרוס את העבודה שבוצעה למניעת פעולות, רשאי הוא לצוות על מי שניתן לו צו מניע
בניגוד לצו או להפסיק את השימוש שנעשה בניגוד לצו, ובלבד שאם חלפה יותר משנה מיום 

 )ג(.234שניתן הצו לא יורה כן אלא באישור בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 

את לא יינתן צו כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת  )ב( 
עשה נה או הצו כאמור באותו סעיף קטן, דין וחשבון בכתב שבו ציין כי לפי בדיקתו בוצעה העבוד

ניעת השימוש בניגוד לצו מניעת הפעולות, את פרטי העבודה או השימוש שנעשו בניגוד לצו מ
 הפעולות, וכי לא חלפה שנה ממועד מתן צו מניעת הפעולות.

 את כל אלה: צו כאמור בסעיף קטן )א( יכלול )ג( 

 פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו; (1)

 תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; (2)

 פרטי הצו השיפוטי למניעת פעולות שניתן; (3)

 פרטי העבודה שיש להרוס או השימוש שיש להפסיק, לפי העניין; (4)

 .238 פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף (5)

 ימים מיום שהומצא לו. 21מי שניתן לו צו כאמור בסעיף קטן )א( יבצע את הצו בתוך  )ד( 

לא בוצע צו שניתן לפי סעיף קטן )א( בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן )ד(, רשאית  )ה( 
 ניין,היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי הע

ת העבודה שבוצעה בניגוד לצו מניעת הפעולות או לנקוט אמצעים סבירים להפסק להרוס את
ו יין אהשימוש שנעשה בניגוד לאותו צו, לרבות באמצעות סגירת הבניין או המקום; סגירת הבנ

קופה )א(, בניכוי הימים שחלפו מתום הת234המקום תיעשה לתקופה שנקבעה בצו כאמור בסעיף 
 ד למועד שבו החלה הסגירה בפועל.כאמור בסעיף קטן )ד( וע

יחולו על צו כאמור בסעיף קטן )א(, בשינויים  232-)א( ו226הוראות סעיפים  )ו( 
 המחויבים.

 

בוצעה עבודה אסורה או שנעשה שימוש אסור, רשאי בית המשפט המוסמך כהגדרתו  )א( .236
ן, על )ג( או )ו(, לפי העניי243)ג(, לבקשת תובע, לצוות על הגורמים המנויים בסעיף 234בסעיף 

צו  –הפסקת העבודה האסורה או השימוש האסור, או לתת צו לסגירת הבניין או המקום )בסימן זה 
 הפסקה שיפוטי(.

בית המשפט המוסמך כאמור בסעיף קטן )א( לא ייתן צו הפסקה שיפוטי אלא אם כן  )ב( 
 יין.העננוכח שיש בידי מבקש הצו ראיות לכאורה לביצוע עבודה אסורה או שימוש אסור, לפי 

 מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי פרק זה. )ג( 
 

( 116)תיקון מס' 
צו שיפוטי למניעת  2017-תשע"ז

 פעולות
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

צו להריסת עבודה או 
הפסקת שימוש בניגוד 

לצו שיפוטי למניעת 
 פעולות

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 צו הפסקה שיפוטי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מהנדס הוועדה, על יסוד דין וחשבון בכתב  )א( .237
שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן )ב(, כי בוצעה עבודה או נעשה שימוש בניגוד לצו הפסקה 

ו צו ההפסקה השיפוטי להרוס את העבודה שבוצעה שיפוטי, רשאי הוא לצוות על מי שניתן ל
בניגוד לצו או להפסיק את השימוש שנעשה בניגוד לצו, ובלבד שאם חלפה יותר משנה מיום 

 )ג(.234שניתן הצו לא יורה כן אלא באישור בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 

מוסמך לתת את לא יינתן צו כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן מפקח הגיש, למי ש )ב( 
עשה נה או הצו כאמור באותו סעיף קטן, דין וחשבון בכתב שבו ציין כי לפי בדיקתו בוצעה העבוד

השימוש בניגוד לצו ההפסקה השיפוטי, את פרטי העבודה או השימוש שנעשו בניגוד לצו 
 ההפסקה השיפוטי וכי לא חלפה שנה ממועד מתן צו ההפסקה השיפוטי.

 טן )א( יכלול את כל אלה:צו כאמור בסעיף ק )ג( 

 פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו; (1)

 תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; (2)

 פרטי צו ההפסקה השיפוטי שניתן; (3)

 פרטי העבודה שיש להרוס או השימוש שיש להפסיק, לפי העניין; (4)

 .238סעיף פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות  (5)

 ימים מיום שהומצא לו. 21מי שניתן לו צו כאמור בסעיף קטן )א( יבצע את הצו בתוך  )ד( 

לא בוצע צו שניתן לפי סעיף קטן )א( בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן )ד(, רשאית  )ה( 
 ניין,היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית או הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי הע

קת ס את העבודה שבוצעה בניגוד לצו ההפסקה השיפוטי או לנקוט אמצעים סבירים להפסלהרו
ו יין אהשימוש שנעשה בניגוד לאותו צו, לרבות באמצעות סגירת הבניין או המקום; סגירת הבנ

חלפו )א(, ככל שנקבעה, בניכוי הימים ש236המקום תיעשה לתקופה שנקבעה בצו כאמור בסעיף 
 בסעיף קטן )ד( ועד למועד שבו החלה הסגירה בפועל. מתום התקופה כאמור

יחולו על צו כאמור בסעיף קטן )א(, בשינויים  232-)א( ו226הוראות סעיפים  )ו( 
 המחויבים.

 

הצו הנוסף(, בתוך שנה מיום  –)א( )בסעיף זה 237)א( או בסעיף 235ניתן צו כאמור בסעיף  .238
ין, רשאי מי שניתן צו הצו הנוסף מתן צו שיפוטי למניעת פעולות או צו הפסקה שיפוטי, לפי העני

)ג(, שהוא ביתה 234להגיש בקשה לביטול הצו הנוסף, לבית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף 
שעות  24משפט האחרון שדן בצו מניעת הפעולות או בצו ההפסקה השיפוטי, לפי העניין, בתוך 

 המחויבים., בשינויים 229ממועד המצאת הצו, ויחולו על בקשה כאמור הוראות סעיף 
 

)ג( רשאי, לבקשת תובע, לצוות על הריסת 234בית המשפט המוסמך כהגדרתו בסעיף  )א( .239
עבודה אסורה אף אם לא הוגש כתב אישום בשלה, ובלבד שיש עניין ציבורי מיוחד במתן הצו 

 ומתקיים אחד מאלה:

 לא ניתן למצוא את האדם שביצע את העבודה האסורה, בשקידה סבירה; (1)

 מעשי למסור לאדם הזמנה לדין, בשקידה סבירה; לא ניתן או שאין זה (2)

 לא ניתן להוכיח מי ביצע את העבודה האסורה; (3)

עונשין, לרבות בשל -מי שביצע את העבודה האסורה נפטר או שאינו בר (4)
 התיישנות שחלה על עבירת העבודה האסורה;

או  כי נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך חקירההתובע החליט  (5)
 לפי סימן ו'.להעמדה לדין פלילי 

)ב( יחולו לגבי המצאת צו הריסה לפי סעיף קטן )א(, בשינויים 226הוראות סעיף  )ב( 
 המחויבים.

צו הריסה לפי סעיף קטן )א( יבוצע בידי היחידה הארצית לאכיפה, הוועדה המקומית  )ג( 
 ת ממועד המצאת הצו.ימים לפחו 21או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, ובלבד שחלפו 

 

)א(, אשר לא היה צד לבקשה למתן צו 239הרואה את עצמו נפגע מצו הריסה לפי סעיף  .240
 21)ג(, בתוך 234ך כהגדרתו בסעיף כאמור, רשאי להגיש בקשה לביטולו לבית המשפט המוסמ

צו להריסת עבודה או 
הפסקת שימוש בניגוד 

 לצו הפסקה שיפוטי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

בקשה לביטול צו 
שניתן לאחר הפרת צו 

שיפוטי למניעת 
פעולות או צו הפסקה 

 שיפוטי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

צו הריסה בלא הליך 
 פלילי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

בקשה לביטול צו 
הריסה בלא הליך 

 פלילי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 121קון מס' )תי
 2018-תשע"ח
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 )ב(.239)ב( כפי שהוחל בסעיף 226ימים מיום המצאת הצו כאמור בסעיף 
 

אין בביצוע צו שיפוטי כאמור בסימן זה כדי לפטור אדם מאחריות פלילית בשל ביצוע  .241
 עבירה לפי פרק זה.

 

 סימן ו': עונשין
 

 –בסימן זה  .242

מי שנוהג מנהל בעלים במקרקעין, בין ברשות הבעלים ובין  –"בעל שליטה במקרקעין"  
סה הבעלים, ובכלל זה מי שמנהל את המקרקעין, מי שמפיק או זכאי להפסיק הכנשלא ברשות 

 מהמקרקעין או מי שזכאי ליהנות מפירותיהם של המקרקעין כבעלים;

 ;1977-חוק העונשין, התשל"ז –"חוק העונשין"  

 כל אחד מאלה: –"קנס נוסף על עבירה נמשכת"  

כפל הקנס האמור בסעיף  –רים לעניין שימוש אסור שהוא שימוש שאינו למגו (1)
 )ג( לחוק העונשין;61

)ג( 61מחצית הקנס כאמור בסעיף  –לעניין שימוש אסור שהוא שימוש למגורים  (2)
 לחוק העונשין.

 

מאסר שנתיים או כפל  –המבצע עבודה אסורה במקרקעין המפורטים להלן, דינו  )א( .243
 :245( לחוק העונשין, וכן קנס לפי סעיף 4)א()61הקנס האמור בסעיף 

מקרקעין המיועדים בתכנית לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרה "תשתיות  (1)
 לאומיות";

 מקרקעין המצויים בסביבה החופית; (2)

 מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על פי התוספת הראשונה; (3)

מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן  (4)
 יער;לאומי, לשמורת טבע או ל

 מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים. (5)

מאסר  –המבצע עבודה אסורה במקרקעין שאינם מפורטים בסעיף קטן )א(, דינו  )ב( 
 .245( לחוק העונשין, וכן קנס לפי סעיף 4)א()61שנתיים או קנס כאמור בסעיף 

ן להאשים בה אחד או יותר בוצעה עבודה אסורה לפי סעיפים קטנים )א( או )ב(, נית )ג( 
 מאלה:

 בעל ההיתר לביצוע העבודה או מי שמוטלת עליו החובה לקבל היתר כאמור; (1)

בעל המקרקעין בשעת ביצוע העבירה, למעט מחכיר לדורות; היו המקרקעין  (2)
טה בבעלות משותפת, ייחשב כבעלים לעניין פסקה זו רק מי מהבעלים שהיה בעל שלי

 אתרווע העבירה, אם ניתן לאתרו בשקידה סבירה, ואם לא ניתן לבמקרקעין בשעת ביצ
 ייחשב כבעלים מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעל המקרקעין; –כאמור 

 בעל שליטה במקרקעין בשעת ביצוע העבירה; (3)

 מי שמחזיק בפועל במקרקעין בשעת ביצוע העבירה; (4)

 המועסקים על ידו; מי שביצע בפועל את העבודה האסורה, למעט עובדים (5)

האדריכל, המהנדס, או ההנדסאי, האחראים לתכנון העבודה או לפיקוח עליה  (6)
 לפי הוראות חוק זה, או מי שתכנן בפועל את העבודה;

 הקבלן הראשי, למעט עובדים המועסקים על ידו. (7)

או מאסר שנתיים  –העושה שימוש אסור במקרקעין המפורטים בסעיף קטן )א(, דינו  )ד( 
ום שבו י( לחוק העונשין, וכן קנס נוסף על עבירה נמשכת לכל 4)א()61כפל הקנס האמור בסעיף 

ו לנמשכת העבירה מיום שהומצאה לנאשם התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה, מיום שהומצא 
 .245צו לפי פרק זה או מיום הגשת כתב האישום, לפי המוקדם, וקנס לפי סעיף 

מאסר  –ר במקרקעין שאינם מפורטים בסעיף קטן )א(, דינו העושה שימוש אסו )ה( 

שמירת אחריות 
 פלילית

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 סימן ו' –הגדרות 
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

עבודה אסורה 
 ושימוש אסור

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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( לחוק העונשין וכן קנס נוסף על עבירה נמשכת לכל יום 4)א()61שנתיים או קנס כאמור בסעיף 
שבו נמשכת העבירה מיום שהומצאה לנאשם התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה, מיום שהומצא 

 .245, לפי המוקדם, וקנס לפי סעיף לו צו לפי פרק זה או מיום הגשת כתב האישום

נעשה שימוש אסור, ניתן להאשים בו אחד או יותר מאלה, ואולם לא יואשם לפי סעיף  )ו( 
 זה מי ששוכר את המקרקעין למטרת מגוריו בהם:

בעל ההיתר לביצוע העבודה או לשימוש או מי שמוטלת עליו החובה לקבל  (1)
 היתר לשימוש;

ין בשעת ביצוע העבירה, למעט מחכיר לדורות; היו מי שהוא בעל המקרקע (2)
ה המקרקעין בבעלות משותפת, ייחשב כבעלים לעניין פסקה זו רק מי מהבעלים שהי

 בעל שליטה במקרקעין בשעת ביצוע העבירה, אם ניתן לאתרו בשקידה סבירה, ואם
ייחשב כבעלים מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעל  –לא ניתן לאתרו כאמור 

 עין;המקרק

 בעל השליטה במקרקעין בשעת ביצוע העבירה; (3)

 מי שמחזיק בפועל במקרקעין בשעת ביצוע העבירה; (4)

 מי שביצע בפועל את השימוש, למעט עובדים המועסקים על ידו. (5)

 עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. )ז( 
 

מאסר שנתיים או קנס  –המבצע עבודה אסורה על פי היתר שאינו תואם תכנית, דינו  )א( .244
 .245( לחוק העונשין וכן קנס לפי סעיף 4)א()61כאמור בסעיף 

מאסר שנתיים או קנס  –העושה שימוש אסור על פי היתר שאינו תואם תכנית, דינו  )ב( 
משכה ( לחוק העונשין, וכן קנס נוסף על עבירה נמשכת לכל יום שבו נ4)א()61כאמור בסעיף 

פי לאשם התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה, מיום שהומצא לו צו העבירה מיום שהומצאה לנ
 .245פרק זה או מיום הגשת כתב האישום, לפי המוקדם, וקנס לפי סעיף 

 

, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש או 244או  243הורשע אדם בעבירה לפי סעיף  .245
 תשלום אחר, להטיל עליו קנסות אלה:

י, אף אם 254הוטלו עליו לפי סעיף קנס בגובה שיעור האגרות ותשלומי החובה ש (1)
 שילם את האגרות ותשלומי החובה האמורים;

קנס בגובה כפל השווי שהיה לעבודת  –)א( 244-)א( או )ב( ו243בעבירה לפי סעיפים  (2)
ובה גהבנייה ולמקרקעין שעליהם היא בנויה אילו היתה העבודה האסורה מותרת; בקביעת 

ט להתחשב בכך שהמורשע הרס את העבודה האסורה הקנס לפי פסקה זו רשאי בית המשפ
 לפני מתן גזר הדין והשיב את המצב לקדמותו;

קנס בגובה כפל ההפרש שבין השווי  –)ב( 244-)ד( או )ה(, ו243בעבירה לפי סעיפים  (3)
 שהיה למקרקעין שבהם נעשה השימוש האסור אילו היה אותו שימוש מותר, לבין שווי

 יות או ההיתרים החלים עליהם.אותם מקרקעין לפי התכנ
 

מי שאינו מקיים צו שהוטל עליו לפי פרק זה, במועד שנקבע לכך לפי הוראות הפרק האמור  .246
( לחוק העונשין וכן 4)א()61מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף  –או בהחלטת בית המשפט, דינו 

 אמור.)ג( לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר המועד ה61קנס נוסף כאמור בסעיף 
 

ג בתוך המועד שנקבע בהוראה, דינו 158ו מקיים הוראה שניתנה לו כאמור בסעיף מי שאינ .247
)ג( לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה 61מאסר שנה, וכן קנס נוסף כאמור בסעיף  –

 לאחר המועד האמור.
 

המפריע למפקח או למי שפועל בשם מוסד תכנון מלמלא את תפקידו או מלהשתמש  .248
 מאסר שנה. –נו בסמכות הנתונה לו לפי חוק זה, די

 

המוסר ידיעה למוסד תכנון, למכון בקרה או לממלא תפקיד לפי חוק זה, שהיא ידיעה  )א( .249
לרבות חבר  –מאסר שנתיים; לעניין סעיף זה, "ממלא תפקיד לפי חוק זה"  –כוזבת או מטעה, דינו 

מוסד תכנון, נושא משרה, יועץ משפטי, עובד או נציג בעל דעה מייעצת במוסד תכנון, יועץ למוסד 
 נון, חוקר, שמאי מכריע, עובד מכון בקרה או מפקח.תכ

עבודה ושימוש על פי 
היתר שאינו תואם 

 תכנית
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 קנסות נוספים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 קיום צו-אי
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 1עבירה לפי פרק ה'
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 הפרעה במילוי תפקיד
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

יעה כוזבת מסירת יד
 או מטעה

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן )א(, רשאי בית המשפט לבטל את האישור או  )ב( 
ת אההיתר שהושג על ידי מסירת הידיעה הכוזבת או המטעה שבשלה הורשע, ולקבוע כי יראו 

לא בההיתר, כאילו בוצעו התכנית או ההוראה שאושרו או העבודה או השימוש שלגביהם ניתן 
 אישור או בלא היתר, לפי העניין.

 

(, על יסוד הצהרה 8( או )7ב)ב()145ניתן היתר או ראו בקשה להיתר כהיתר, לפי סעיף  )א( .250
שהגיש מבקש ההיתר לפי אותן פסקאות שפרט מהפרטים, מידע או נתון שנכללו בה לא היה נכון, 

ההיתר, ובלבד שלא חלפו חמש שנים  בטל –ואילו היתה אותה הצהרה נכונה לא היה ניתן ההיתר 
 מהיום שניתן או מהיום שראו בו היתר, לפי העניין.

ראתה רשות הרישוי שמתקיימים, לכאורה, התנאים המנויים בסעיף קטן )א(, תודיע  )ב( 
 לבעל ההיתר על בטלותו, ובלבד שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה.

דה או השימוש שלגביהם ניתן היתר או שלגביהם ראו לעניין פרק זה יראו את העבו )ג( 
 בבקשה להיתר כהיתר כאמור בסעיף זה, כאילו בוצעו בלא היתר.

 

 מאסר שלוש שנים: –העושה אחד מאלה, דינו  .251

חבר מוסד תכנון שהצביע בעד החלטה לאשר תכנית או הקלה או להמליץ על אישורה  (1)
ת ליהם, בניגוד להוראואו שהצביע בעד החלטה לתת אישור אחר או היתר או להמליץ ע

לפי חוק זה, או שהיה שותף להחלטות כאמור שלא דרך הצבעה, והכול אם ההחלטה 
 אושרה במוסד תכנון;

עובד מוסד תכנון או יועץ של מוסד תכנון שקבע בכתב או בעל פה כי ניתן לאשר  (2)
ץ ליתכנית או הקלה או להמליץ על אישורה או שניתן לתת אישור אחר או היתר או להמ

תן ו ניאעליהם, בניגוד להוראות לפי חוק זה, ועל יסוד קביעתו אושרה התכנית או ההקלה 
 האישור או ההיתר או הומלץ עליהם;

בעל תפקיד במוסד תכנון שחתם על היתר או על אישור אחר לפי חוק זה, בניגוד  (3)
 להוראות לפי חוק זה.

 

הוראות סעיף בלא רישיון, בניגוד ל 3מי שעשה פעולה הטעונה רישוי לפי פרק ה' .252
יד)א(, או בעל רישיון לפי הפרק האמור שהפר תנאי מהתנאים למתן רישיון או תנאי מתנאי 158

( לחוק העונשין, ואם היתה העבירה 4)א()61מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף  –הרישיון, דינו 
לאחר  )ג( לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה61קנס נוסף כאמור בסעיף  –עבירה נמשכת 

 המועד שבו הומצאה לו התראה בכתב על ביצוע אותה עבירה.
 

נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי תאגיד, רשאי בית המשפט להטיל על התאגיד קנס  .253
 בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע לעבירה.

 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק זה בידי  )א( .254
( לחוק 3)א()61קנס כאמור בסעיף  –זו, דינו  התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה

מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל או  –העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" 
 פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא  )ב( 
ת מלא אלבתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי  משרה

 חובתו.
 

א. קנס שהוטל בפסק דין לפי פרק זה ישולם כמפורט להלן, אלא אם כן הורה בית המשפט 254
 אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו:

 אם כתב האישום הוגש על ידי תובע מטעמה; –לוועדה המקומית  (1)

 אם כתב האישום הוגש על ידי תובע מטעמה; –מוסמכת לאכיפה לרשות המקומית ה (2)

אם כתב האישום הוגש על ידי תובע אחר מהתובעים המנויים  –לאוצר המדינה  (3)
 (.2)-( ו1בפסקאות )

 

 סימן ז': אמצעי אכיפה נוספים
 

בטלות היתר שניתן 
בהליך רישוי בדרך 

מקוצרת על פי מידע 
 שאינו נכון

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

מתן אישור או היתר 
 שלא כדין

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

הפעלת מכון בקרה 
בלא רישיון או בניגוד 

 לתנאיו
( 116)תיקון מס' 

 2017-זתשע"

ביצוע עבירות על ידי 
 תאגיד

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

אחריות נושא משרה 
 בתאגיד

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 תשלום קנסות
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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גזר בית המשפט את עונשו של אדם בעבירה לפי סימן ו', יצווה במסגרת גזר הדין על  ב. )א(254
 ם כן קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו שלא לעשות כן:אחד או יותר מאלה, לפי העניין, אלא א

 –לעניין עבודה אסורה  (1)

על הפסקת ביצוע העבודה האסורה, על הריסת העבודה האסורה, או על כך  )א(
 שלא ייעשה בה כל שימוש;

על הריסה של חלק מבניין שנבנה כדין, אם ביצוע הצו לפי פסקת משנה  )ב(
 ;כדין יסכן את שלום הציבור או את בטיחותו)א( רק לגבי החלק שנבנה שלא 

על הפסקת השימוש האסור, ואם השימוש כאמור נעשה  –לעניין שימוש אסור  (2)
 לצוות על הריסת העבודה האסורה, כולה או חלקה. –בעבודה אסורה 

בית המשפט רשאי לתת כל הוראה אחרת שתיראה לו בקשר לעבודה האסורה או  )ב( 
צו  ל זה לתת צו שיפוטי למניעת פעולות, צו לסגירת בניין או מקום,לשימוש האסור, ובכל

 להתאמת העבודה או השימוש להיתר או לתכנית או צו להשבת המצב לקדמותו.

בית המשפט רשאי לצוות כאמור בסעיף זה גם אם קבע שהנאשם ביצע עבירה לפי  )ג( 
 סימן ו' ולא הרשיעו בה.

 

די מי שהורשע בביצוע העבירה או מי ב יבוצע בי254צו שנתן בית משפט לפי סעיף  ג. )א(254
בידי  –מורשע(, ואם היה יותר ממורשע אחד  –שבית המשפט קבע שביצע את העבירה )בפרק זה 

 כולם יחדיו או בידי מי שבית המשפט קבע.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, הרשות האוכפת רשאית לבצע צו שניתן לפי סעיף  )ב( 
 ב בהתקיים אחד מאלה:254

ד, ובלבד 254רשע לא קיים את הצו וחלף המועד לביצוע הצו לפי סעיף המו (1)
ימים מראש לפחות, על כוונת הרשות האוכפת  21שהתובע הודיע למורשע, בכתב, 

 לבצע את הצו;

בית המשפט הטיל את ביצוע הצו על הרשות האוכפת, ובלבד שהתובע ביקש  (2)
 זאת טרם מתן הצו.

 

ימים מיום  30צע על ידי המורשע בתוך ב יבו254צו שנתן בית המשפט לפי סעיף  ד. )א(254
שניתן הצו, ואולם רשאי בית המשפט, אם נוכח כי העבודה האסורה או השימוש האסור שלגביהם 
חל הצו אינם מסכנים את שלום הציבור או את בטיחותו, לדחות את מועד ביצוע הצו, מטעמים 

 מיום שניתן. מיוחדים שיירשמו, ובלבד שמועד ביצוע הצו לא יידחה ביותר משנה

בית המשפט יתנה את דחיית המועד לביצוע הצו כאמור בסעיף קטן )א( בתנאים  )ב( 
קבוע לשייראו לו, ובכלל זה התנאים המנויים להלן, אלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים שלא 

 תנאים כאמור:

 תנאים שיבטיחו את קיום הצו, לרבות הפקדת ערובה; (1)

או שייגרמו לרשות האוכפת בשל דחיית מועד ביצוע תשלום ההוצאות שנגרמו  (2)
 הצו;

 י.254תשלום האגרות ותשלומי החובה האחרים לפי סעיף  (3)
 

ניתן צו לפי פרק זה, רשאי מפקח מטעם הרשות האוכפת להיכנס למקום שהצו חל  ה. )א(254
עליו לשם ביצוע הצו, להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט את כל האמצעים, לרבות שימוש בכוח 

, ורשאי שוטר 207י רכוש, כדי להבטיח את ביצוע הצו, ובלבד שהזדהה כאמור בסעיף סביר כלפ
 לסייע למפקח כאמור בביצוע הצו, באמצעות שימוש בכוח סביר כלפי רכוש וכלפי אדם.

נמצאו במקרקעין בשעת ביצוע הפעולה כאמור בסעיף קטן )א( מיטלטלין  (1) )ב( 
האוכפת לתקופה סבירה; לא נדרשו שהמורשע לא הוציאם, תשמור אותם הרשות 

 המיטלטלין לאחר שהודע לנאשם על הימצאם בידי הרשות, רשאית היא למכרם לאחר
תקופה סבירה, ובלבד שנתנה למורשע הודעה על המכירה, אם ניתן לאתרו; היו 

 תמכור אותם הרשות האוכפת מיד; –המיטלטלין פסידים 

( יחולו על 1אמור בפסקה )הוצאות השמירה והמכירה של המיטלטלין כ (2)

 צווים במסגרת גזר דין
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 ביצוע צו
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 מועד ביצוע צו
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 סמכויות ביצוע צו
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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המורשע, ואם נמכרו המיטלטלין זכאי הוא לדמי המכר בניכוי ההוצאות האמורות 
 ו.254וההוצאות לפי סעיף 

 

ג)ב(, ישלם המורשע את הוצאות 254בוצע צו בידי הרשות האוכפת כאמור בסעיף  ו. )א(254
 הביצוע לקופת הרשות האוכפת.

כנסת, יקבע, בצו, את סכום  , באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה שלההפניםשר  )ב( 
ין בההוצאות לביצוע צווים המוטלים על מורשע, ורשאי הוא לקבוע סכומים שונים בהתחשב, 

 השאר, במיקום המקרקעין שאליהם מתייחס הצו, בהיקף העבודה האסורה או השימוש האסור
 שלגביהם חל הצו ובמורכבות ביצוע הצו.

 

צווים בידי הרשות האוכפת, הוצאות ו לעניין ביצוע 254-ה ו254ג)ב(, 254ז. הוראות סעיפים 254
ביצועם, סמכויות מפקח בביצוע צו, השמירה והמכירה של מיטלטלין וההוצאות בשלהן, יחולו, 

 בשינויים המחויבים, גם על צווים אחרים שניתנו לפי פרק זה, ככל שלא נקבע אחרת בחוק זה.
 

 סימן ח': עיכוב ביצוע צווים
 

ור על החלטת בית , או הוגש ערע240או  238, 228הוגשה בקשה לביטול צו לפי סעיף  ח. )א(254
משפט בבקשת ביטול כאמור או על החלטה לעניין צו שיפוטי לפי פרק זה, לרבות צו שניתן לפי 

ב, לא יעכב בית המשפט הדן בבקשה לביטול הצו או בית משפט שלערעור את ביצוע 254סעיף 
ש הצו אלא אם כן ראה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין ונוכח כי העבודה האסורה או השימו

האסור שלגביהם חל הצו אינם מסכנים את שלום הציבור או את בטיחותו; בית המשפט רשאי 
 לעכב את ביצוע הצו כאמור עד למועד ההכרעה בבקשת ביטול הצו או בערעור, לפי העניין.

בית המשפט יחליט בבקשה לעיכוב ביצוע צו לפי סעיף קטן )א( על יסוד  (1) )ב( 
בלבד, אולם רשאי הוא להחליט בבקשה לאחר  הבקשה לתגובת הרשות האוכפת

 שקיים דיון במעמד הצדדים, אם ראה צורך בכך; בית המשפט יחליט בבקשה בהקדם
 האפשרי לאחר קבלת תגובת הרשות האוכפת או קיום הדיון, לפי העניין;

(, בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצוע זמני של 1על אף האמור בפסקה ) (2)
ת יף קטן )א( במעמד צד אחד, ובלבד שמבקש העיכוב הצהיר לפני ביצו כאמור בסע

המשפט כי הוא הודיע לרשות האוכפת על הגשת הבקשה; הוראה כאמור תהיה 
בתוקף למשך שבעה ימים או עד לקיום דיון בבקשה לעיכוב ביצוע הצו במעמד 

 הצדדים, לפי המוקדם.

צו כאמור בסעיף קטן )א( בתנאים  בית המשפט רשאי להתנות עיכוב ביצוע זמני של )ג( 
ב בחיו שיבטיחו את קיומו של הצו נושא בקשת הביטול או הערעור, ובכלל זה בהפקדת ערובה או
 אגרותההמבקש בתשלום ההוצאות שנגרמו או ייגרמו בשל עיכוב ביצוע הצו האמור, וכן בתשלום 

 י, כולם או חלקם.254ותשלומי החובה כאמור בסעיף 

מור בסעיף קטן )א(, לא יעכב בית המשפט את ביצועו של צו הריסה שניתן על אף הא )ד( 
סה שניתן לפי ולא יורה על דחיית מועד ביצועו של צו הרי 239או  237, 235, 221, 217לפי סעיפים 

 ב, אם מצא כי העבודה האסורה שלגביה ניתן הצו נמשכה לאחר שהומצא הצו.254סעיף 

ים )א( עד )ד(, הוגשה בקשה לביטולו של צו מינהלי על אף האמור בסעיפים קטנ )ה( 
ניין להפסקת עבודה, או הוגש ערעור על החלטת בית משפט בבקשה ביטול כאמור, על החלטה לע

עבודה  לגבי 236צו שיפוטי למניעת פעולות או על החלטה לעניין צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 
בקשה בשא הבקשה או הערעור, והוא יחליט לא יעכב בית המשפט את ביצועו של הצו נו –אסורה 

מעמד ימים מיום הגשתה, לאחר שקיים דיון ב 30לביטול הצו או בערעור, לפי העניין, בתוך 
 הצדדים.

 

, או צו 237או  235בעל זכות לגבי מקרקעין שניתן לגביהם צו מינהלי, צו לפי סעיף  ט. )א(254
ח, 254ד להליך לפי סעיף ב, או מי שהיה צ254שיפוטי לפי פרק זה, לרבות צו שניתן לפי סעיף 

ח, רשאי לבקש 254הרואה את עצמו נפגע מצו כאמור, ולא חלות לגבי אותו צו הוראות סעיף 
 ( שלהלן לעכב את ביצוע הצו האמור:2( או )1מבית המשפט כאמור בפסקאות )

רשאי  –אם הבקשה לעיכוב הביצוע היא בעניין צו שניתן לגביו פסק דין סופי  (1)
להליך להגיש את הבקשה והבקשה תוגש לבית המשפט האחרון שדן  רק מי שהיה צד

 בעניין;

תשלום הוצאות 
 ביצוע צו

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

תחולת הוראות לעניין 
 ביצוע צווים אחרים

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

מני של עיכוב ביצוע ז
צו עד להכרעה 

בבקשה לביטול הצו 
 או בערעור
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

בקשת בעל זכות לגבי 
מקרקעין לעיכוב 
 ביצוע של צו סופי

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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(, תוגש הבקשה לבית 1אם לא חלות על הבקשה לעיכוב ביצוע הוראות פסקה ) (2)
 )ב(.228המשפט המוסמך כמשמעותו בסעיף 

 בקשה לעיכוב ביצוע לפי סעיף קטן )א( ניתן להגיש פעם אחת בלבד. )ב( 

ליט בבקשה לעיכוב ביצוע צו לפי סעיף קטן )א( על יסוד בית המשפט יח (1) )ג( 
הבקשה ותגובת הרשות האוכפת בלבד, ואולם רשאי הוא להחליט בבקשה לאחר 
 שקיים דיון במעמד הצדדים, אם ראה צורך בכך; בית המשפט יחליט בבקשה בהקדם

 האפשרי לאחר קבלת תגובת הרשות האוכפת או קיום הדיון, לפי העניין;

(, בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצוע זמני של 1אף האמור בפסקה )על  (2)
ת צו כאמור בסעיף קטן )א( במעמד צד אחד, ובלבד שמבקש העיכוב הצהיר לפני בי

המשפט כי הוא הודיע לרשות האוכפת על הגשת הבקשה; הוראה כאמור תהיה 
הצו במעמד  בתוקף למשך שבעה ימים או עד לקיום דיון בבקשה לעיכוב ביצוע

 הצדדים, לפי המוקדם.

בית המשפט לא יעכב ביצוע צו בבקשה שהוגשה לפי סעיף זה אלא מטעמים  (1) )ד( 
 מיוחדים שיירשמו, ואם נוכח כי העבודה האסורה או השימוש האסור שלגביהם חל

 הצו אינם מסכנים את שלום הציבור או את בטיחותו;

ט לא יעכב את ביצועו של צו הריסה (, בית המשפ1נוסף על האמור בפסקה ) (2)
ה ב אם העבודה האסורה אינ254או  239, 237, 235, 221, 217שניתן לפי סעיפים 

תואמת את התכנית החלה על המקרקעין או אם מצא כי העבודה שלגביה ניתן הצו 
 תכנית שניתן להוציא מכוחה –נמשכה, לאחר שהומצא הצו; לעניין זה, "תכנית" 

 צורך באישורה של תכנית נוספת. היתר בנייה בלא

 תקופת עיכוב הביצוע בהחלטה לפי סעיף קטן )ד( לא תעלה על שישה חודשים. )ה( 

)ה(, הורה בית המשפט על עיכוב ביצוע הצו -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו )ו( 
ת לתקופה פחותה משישה חודשים, רשאי הוא, לבקשת מגיש הבקשה לעיכוב ביצוע, להאריך א
ד( תקופת עיכוב הביצוע לתקופות נוספות, ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בסעיף קטן )

ם ושתקופת עיכוב הביצוע לפי סעיף קטן )ד( ולפי סעיף קטן זה לא תעלה על שישה חודשי
 במצטבר.

)ו(, רשאי בית המשפט בנסיבות חריגות ויוצאות -על אף האמור בסעיפים קטנים )ה( ו )ז( 
וספת נם מיוחדים שיירשמו, לעכב ביצוע צו, כאמור בסעיף קטן זה, לתקופה אחת דופן ומטעמי

 שלא תעלה על שישה חודשים.

בית המשפט רשאי להתנות עיכוב ביצוע כאמור בסעיף זה בתנאים שיבטיחו את קיומו  )ח( 
ו או של הצו נושא הבקשה, ובכלל זה בהפקדת ערובה או בחיוב המבקש בתשלום ההוצאות שנגרמ

י, 254ף יגרמו בשל עיכוב ביצוע הצו האמור, וכן בתשלום האגרות ותשלומי החובה כאמור בסעיי
 כולם או חלקם.

החלטת בית המשפט בבקשה לעיכוב ביצוע לפי סעיף זה דינה כדין החלטה אחרת של  )ט( 
ל שבית משפט והיא ניתנת לערעור לפני בית משפט שלערעור אם ניתנה לכך רשות מאת שופט 

 המשפט שלערעור.בית 
 

 מן ט': חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחריםסי
 

לשלם  246או  244, 243בית המשפט רשאי לצוות על מורשע בעבירות לפי סעיפים  י. )א(254
כל אגרה או תשלום חובה אחר, לרבות היטל השבחה, שהיה חייב בתשלומם לפי חוק זה אילו היה 

תשלומי חובה  ניתן היתר לבנייה או לשימוש שבשלהם הורשע, ככל שלא שילם אותם קודם לכן;
כאמור, למעט אגרות, יחושבו בהתחשב בתקופה שבה לא נהרסה העבודה האסורה או שבה נעשה 

 השימוש האסור.

הגיש מורשע בקשה למתן היתר לבנייה או לשימוש שבשלהם הורשע כאמור בסעיף  )ב( 
בי ב לגוקטן )א( ושילם את התשלומים שהוטלו עליו כאמור באותו סעיף קטן, לא יידרש לשלמם ש

 ההיתר נושא הבקשה שהגיש.

בית המשפט רשאי לבקש מיושב ראש מועצת שמאי המקרקעין שימנה שמאי מכריע  )ג( 
ג, שייתן את חוות דעתו בדבר שיעור היטל ההשבחה 202מרשימת השמאים המכריעים לפי סעיף 

חיוב בתשלום אגרות 
 ותשלומי חובה אחרים

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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ים; על לעניין סעיף זה; הצדדים יישאו בעלויות שכר טרחתו של השמאי המכריע בחלקים שוו
פעולתו ושכר טרחתו של שמאי מכריע לפי סעיף זה יחולו ההוראות החלות על פעולתו ושכר 

 יג, בשינויים המחויבים.202טרחתו של שמאי מכריע לפי סעיף 

 לא שילם מורשע את חלקו בשכר הטרחה של השמאי המכריע כאמור בסעיף קטן )ג(, )ד( 
סף שלום על ידי הרשות האוכפת כאמור, ייוותשלם הרשות האוכפת את חלקו במקומו; שולם ת

 התשלום לתשלומים שעל המורשע לשלם לפי סעיף זה.

סכום שהצטווה אד םלשלם לפי סעיף זה ייגבה בדרך שגובים קנס שהוטל על ידי בית  )ה( 
 משפט.

 רשאי להתקין תקנות לשם ביצועו של סעיף זה. הפניםשר  )ו( 
 

 סימן י': רישום בפנקסי המקרקעין
 

עבירה לפי סימן ו', שההרשעה בה עלולה לגרור יא. )א( הוגש לבית המשפט כתב אישום ב254
ב, ירשום רשם המקרקעין, בפנקסי המקרקעין, הערה בדבר 254אחריה מתן צו כאמור בסעיף 

הגשת כתב האישום, אם ביקשה זאת הרשות האוכפת; חלפה העילה לרישום הערה כאמור, בין 
שם המקרקעין את ההערה בשל כך שהנאשם זוכה, שכתב האישום בוטל או מסיבה אחרת, ימחק ר

 לפי בקשה שתגיש לו הרשות האוכפת מטעמה הוגש כתב האישום.

ב, יורה על רישום הערה בדבר מתן הצו 254או  239נתן בית המשפט צו לפי סעיף  )ב( 
 האמור בפנקסי המקרקעין; הערה שנרשמה כאמור, תימחק על פי צו של בית משפט.

, ירשום רשם המקרקעין, בפנקסי המקרקעין, 221ניתן צו הריסה מינהלי לפי סעיף  )ג( 
ין בהערה בדבר מתן הצו, אם ביקשה זאת הרשות האוכפת; חלפה העילה לרישום הערה כאמור, 
שה בשל כך שהצו בוטל, שהצו בוצע או מסיבה אחרת, ימחק רשם המקרקעין את ההערה לפי בק

 שתגיש לו הרשות האוכפת שמטעמה ניתן הצו.

לפי סעיף זה, תצרף הרשות האוכפת את העתק ההערה וכן את כתב נרשמה הערה  )ד( 
ן האישום או את הצו שבשלו נרשמה, לתיק הבניין המתנהל בוועדה המקומית לגבי המקרקעי

 שעליהם נרשמה ההערה.

בקשה לרישום או למחיקה של הערות לפי סימן זה, למעט לפי סעיף קטן )ב(, תוגש  )ה( 
 .לפי טופס שיקבע שר המשפטים

 

 מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת סמכויות פיקוח ואכיפה סימן י"א: רשות
 

רשאי, לבקשת רשות מרחבית, להסמיך אותה, בצו, לרשות מקומית  הפניםיב. )א( שר 254
 –מוסמכת לאכיפה בעלת סמכויות אכיפה לפי פרק זה; הוסמכה רשות מרחבית כאמור 

יראו אותה, לעניין הוראות פרק זה, כוועדה מקומית לגבי תחומה הכלול במרחב  (1)
 , אתתכנון של הוועדה המרחבית שאליה היא שייכת, ויראו, לעניין הוראות פרק זהה

 התחום האמור כמרחב התכנון המקומי שלה;

יהיו נתונים לה, לעניין מרחב התכנון המקומי שלה, כל התפקידים והסמכויות  (2)
 הנתונים לפי פרק זה לוועדה המרחבית שאליה היא שייכת.

טן )א( ייקבעו הוראות לעניין הליכים לפי פרק זה שהחלו בהם בצו כאמור בסעיף ק )ב( 
 טרם כניסת הצו לתוקף, במרחב התכנון המקומי של הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה.

רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה, אלא אם כן  הפניםלא יסמיך שר  )ג( 
 התקיימו כל אלה:

המרחבית שייכת אליה ניתנה הזדמנות ליושב ראש הוועדה המרחבית שהרשות  (1)
 א)ז(;31לפי סעיף  הפניםלטעון את טענותיו בדרך שהורה שר 

נוכח, לאחר שהוגשה לו המלצת הוועדה המייעצת, כי הרשות  הפניםשר  (2)
המרחבית יכולה לנהל באופן יעיל ומקצועי מערכת אכיפה לפי הוראות חוק זה וכי 

רושים לרשות המרחבית לשם כך; לעניין סעיף ניתן מענה הולם לעניין המשאבים הד
ועדה המורכבת מנציג שר הפנים, מנציג היחידה הארצית  –זה, "הוועדה המייעצת" 

לאכיפה שימנה מנהל היחידה, מנציג המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין שימנה מנהל 

רישום הערות בפנקסי 
 המקרקעין

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 116' )תיקון מס
 2017-תשע"ז

הסמכת רשות מרחבית 
לרשות מקומית 

 המוסמכת לאכיפה
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 המחלקה, ומנציג מינהל התכנון שימנה מנהל מינהל התכנון;

עתו בדבר חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולות נתן את ד הפניםשר  (3)
בעלי תפקידים ועובדים של הרשות המרחבית, לפי חוות דעת שקיבל מהיועץ 

 המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך.

צו כאמור בסעיף קטן )א( יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ואולם ניתן לשוב  )ד( 
 חת.עיף זה לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אולתת צו כאמור בהתאם להוראות ס

רשאי, בצו, לבטל הסמכה של רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת  הפניםשר  )ה( 
 לאכיפה, בהתקיים אחד מאלה:

 הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה ביקשה זאת; (1)

נאים הוא מצא שהרשות המקומית המוסמכת לאכיפה אינה מקיימת עוד את הת (2)
ין הנדרשים להסמכתה לפי סעיף זה, לאחר שהוגשה לו המלצת הוועדה המייעצת בעני

ולאחר שניתנה לראש הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה הזדמנות לטעון את 
 א)ז(.31לפי סעיף  הפניםטענותיו בדרך שהורה שר 

יתנה הסמכה של רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, אלא לאחר שנ הפניםלא יבטל שר  )ו( 
 ליושב ראש הוועדה המרחבית שהרשות המקומית המוסמכת לאכיפה שייכת אליה ולשאר ראשי

דרך הרשויות המרחביות הנכללות בתחום אותה ועדה מרחבית, הזדמנות לטעון את טענותיהם ב
 א)ז(.31לפי סעיף  הפניםשהורה שר 

א לקבוע בצו על ביטול הסמכה כאמור בסעיף קטן )ה(, רשאי הו הפניםהורה שר  )ז( 
 כאמור באותו סעיף קטן הוראות לעניין הליכים תלויים ועומדים שנקטה הרשות המקומית

 המוסמכת לאכיפה לפני ביטול הסמכתה.

הודעה על הסמכה של רשות מרחבית לרשות מקומית מוסמכת לאכיפה ועל ביטול  )ח( 
 נוגעת בדבר.הסמכה כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הוועדה המרחבית ה

 

ג. )א( מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין רשאי י254
להורות כי לא ייפתח הליך אכיפה לפי פרק זה לגבי עניין מסוים על ידי ועדה מקומית או רשות 
מקומית המוסמכת לאכיפה, ואם החל הליך כאמור רשאי הוא להורות על הפסקתו והעברתו לידי 

 רה, המוסמך לנהל את אותו הליך לפי פרק זה.גורם אחר שעליו יו

מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין רשאי להורות על העברת הטיפול בכתב אישום  )ב( 
 שהגיש תובע מטעם ועדה מקומית או מטעם רשות מקומית המוסמכת לאכיפה, לתובע אחר.

 

דה יד. )א( מצאו מנהל היחידה הארצית לאכיפה ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין כי וע254
מקומית אינה ממלאת את התפקידים המוטלים עליה לפי פרק זה, בין בכל מרחב התכנון המקומי 
שלה ובין באזור מסוים בו, רשאים הם לפנות בכתב לוועדה המקומית ולדרוש ממנה למלא את 
התפקידים המוטלים עליה כאמור בתוך תקופה שנקבעה בדרישה, שאם לא כן יפעלו לנטילת 

 ם להוראות סעיף קטן )ב(.סמכויותיה בהתא

לא קיימה הוועדה המקומית דרישה כאמור בסעיף קטן )א( בתוך התקופה שנקבעה  )ב( 
מנה מלכך, רשאים מנהל היחידה הארצית לאכיפה ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין ליטול 

סוים מזור אאת הסמכויות הנתונות לה לפי פרק זה, כולן או חלקן, בכל מרחב התכנון המקומי או ב
 וועדהבו, לתקופה ובתנאים שיקבעו, ובכלל זה לעניין ביצוע פעולות אכיפה על ידי עובדי ה

 המקומית.

לא יחליטו מנהל היחידה הארצית לאכיפה ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין  )ג( 
 ליטול סמכות מוועדה מקומית כאמור בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

ה להם המלצה של הוועדה המייעצת, לאחר שבחנה אם יש צורך בנטילת הוגש (1)
הסמכות והתייעצה בעניין עם מנהל חטיבת השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי 

, ועדה המורכבת מנציג שר הפנים –ישראל; לעניין סעיף זה, "הוועדה המייעצת" 
דה המחוזית מנציג מינהל התכנון שימנה מנהל מינהל התכנון, ומיושב ראש הווע

 שבתחומה נמצאת הוועדה המקומית;

ניתנה ליושב ראש הוועדה המקומית הזדמנות לטעון את טענותיו בשם הוועדה  (2)
 א)ז(;31לפי סעיף  הפניםהמקומית לפני הוועדה המייעצת, בדרך שהורה שר 

העברת הטיפול 
 בהליך אכיפה מסוים

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

נטילת סמכויות אכיפה 
 מוועדה מקומית

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך אישר זאת. (3)

 מקומית כאמור בסעיף קטן )ב(, יחולו הוראות אלה: ניטלה סמכות מוועדה )ד( 

הוועדה המקומית ובעלי תפקידים בה לא יפעילו סמכות מהסמכויות שניטלו  (1)
 ממנה כאמור, אלא באישור מראש בכתב של מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מנהל

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין; פעולה שנעשתה תוך הפעלת סמכות שניטלה בלי 
 בטלה; –לת אישור מראש כאמור קב

היחידה הארצית לאכיפה או המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, לפי העניין, יהיו  (2)
רשאיות להפעיל בעצמן את הסמכויות שניטלו מהוועדה המקומית לפי סימן זה, 

ו במקום הוועדה המקומית, ולגבות את ההוצאות מהוועדה המקומית; פעולות שייעש
ו ירא רצית לאכיפה או המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין לפי פסקה זועל ידי היחידה הא

 אותן כאילו נעשו על ידי הוועדה המקומית;

מנהל היחידה הארצית לאכיפה, מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין או מי  (3)
ל כשהם הסמיכו לכך מקרב עובדי היחידה או המחלקה האמורות, יהיו רשאים לדרוש 

 –שים להם לשם מילוי תפקידם מידע או מסמך הדרו

 מהוועדה המקומית ומכל חבר, ממלא תפקיד, עובד או יועץ בה; )א(

 מרשות מקומית או מרשויות מרחביות שבתחום מרחב התכנון המקומי; )ב(

מגורם אחר שהמידע או המסמך נמצאים ברשותו ואשר בסמכות הגורמים  )ג(
 מנו;ב( לדרוש אותם מ)-המנויים בפסקאות משנה )א( ו

(, יימסרו באופן ובמועד שנקבעו 3מידע או מסמך שנדרשו כאמור בפסקה ) (4)
 בדרישה;

למנהל היחידה הארצית לאכיפה, למנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין ולמי  (5)
ר שהם הסמיכו לכך מקרב עובדי היחידה או המחלקה האמורות, תהיה גישה לכל מאג

 גר מידע שגורם אחר מחזיק בו, שלוועדהמידע של הוועדה המקומית, וכן לכל מא
דע מאגר מי –המקומית יש גישה אליו לפי דין או הסכם; לעניין זה, "מאגר מידע" 

 הנדרש לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של המדינה לבצע פעולות אכיפה לפי כל  )ה( 
 דין.

 

 סימן י"ב: דיווח על פעולות אכיפה וסקר בנייה
 

הראש של הוועדות המקומיות, ראשי הרשויות המקומיות המוסמכות  יושבי (1טו. )א( )254
לאכיפה, מנהל רשות הטבע והגנים והעומד בראש כל גורם אחר שהוסמך לבצע 
פעולות פיקוח ואכיפה לפי חוק זה, יעבירו למנהל היחידה הארצית לאכיפה, מדי 

מאותם שלושה חודשים, דיווח על פעולות האכיפה לפי חוק זה שנקטו כל אחד 
גורמים, לפי העניין, ובכלל זה על עבודה אסורה ועל שימוש אסור שאותרו בתחום 

 הנתון לפיקוחם; דיווח כאמור יכול שיתבצע באופן מקוון;

(, יושבי ראש ועדות מקומיות עצמאיות יעבירו דיווח 1על אף האמור בפסקה ) (2)
 כאמור באותה פסקה רק אחת לשישה חודשים;

הארצית לאכיפה יפרסם באתר האינטרנט של היחידה הארצית מנהל היחידה  (3)
 לאכיפה טופס דיווח אחיד והנחיות מפורטות לדיווח כאמור בסעיף קטן זה.

 30-ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מ הפניםשר  )ב( 
סעיף במהגורמים כאמור  באפריל, על פעולות האכיפה שביצעה היחידה הארצית לאכיפה וכל אחד

 ( בשנה שקדמה למועד הדיווח.1קטן )א()
 

טז. )א( ועדה מקומית ורשות מקומית המוסמכת לאכיפה יבצעו בתחומן סקר עבירות בנייה 254
, ויעדכנו 2017-(, התשע"ז116חודשים מיום תחילתו של חוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  18בתוך 

מור יוגשו למנהל היחידה הארצית לאכיפה את הסקר מדי חמש שנים; סקר ועדכון סקר שנערכו כא
 ולמנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין.

סקר עבירות בנייה ייערך לפי הוראות שיפרסם מנהל היחידה הארצית לאכיפה באתר  )ב( 

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

דיווח על פעולות 
 אכיפה

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 סקר עבירות בנייה
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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האינטרנט של היחידה ויכלול, בין השאר, ריכוז של העבירות המשמעותיות, בתחומי התכנון 
 הוראות, שבוצעו בתחום כאמור בסעיף קטן )א(.והבנייה, כפי שהוגדרו באותן 

לא ביצעה ועדה מקומית או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה סקר עבירות בנייה או  )ג( 
כך, לעדכון שלו לפי סעיף קטן )א(, רשאי מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מי שהוא הסמיך 

 או על הרשות המקומיתלבצע את הסקר או את העדכון כאמור ולהטיל על הוועדה המקומית 
ו המוסמכת לאכיפה, לפי העניין, לשאת בתשלום בסך כפל ההוצאות שהוצאו לעריכת הסקר א

 עדכונו.

סקר לעניין עבירות של ביצוע עבודה אסורה או  –בסעיף זה, "סקר עבירות בנייה"  )ד( 
 שימוש אסור.

 

 סימן י"ג: סדרי דין והוראות שונות
 

יהיו נתונות למנהל היחידה יז. לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה, ובכלל זה עריכת ביקורת, 254
הארצית לאכיפה, למנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין ולמי שהם הסמיכו לכך, הסמכויות 

 ג)ג(.31הנתונות למנהל יחידת הבקרה כאמור בסעיף 
 

 יח. רשות אוכפת תיוצג בבית המשפט בהליך לפי פרק זה בידי תובע.254
 

 

פרק זה, , סדרי דין להליכים לפי 268. כל עוד לא נקבעו, בחוק זה או בתקנות לפי סעיף 255
יידונו ההליכים האמורים בדרך ובמועדים שבהם נדונים הליכים פליליים מאותו סוג, בשינויים 

 המחויבים.
 

 ת בעניני תכנון ובניהורי: עת1י' קרפ

 )בוטל(
 

 טל(.וב). א255
 

 טל(.וב)ב. 255
 

 טל(.וב)ג. 255
 

 טל(.וב)ד. 255
 

 טל(.וב)ה. 255
 

 טל(.וב)ו. 255
 

 וק זה על מפעלי ים המלח בע"מח ת: החלת הוראו2י' קרפ

 

 
 

 – רק זהפב .ז255

 ;1961-ים המלח, תשכ"א ןויוק זכח –" ןויק הזכוח" 

 זכיון;ן שבתוספת לחוק הויכטר הזש –" ןויר הזכטש" 

 משנה; ןושטר הזכיון ולרבות בעל זכיב והגדרתכ –" ןויל הזכעב" 

 לשטר הזכיון; 5לו זכיון משנה על פי סעיף  קנעי שהומ –משנה"  ןול זכיעב" 

 שטר הזכיון;ב והגדרתכ –" המלח םי" 

שטר הזכיון ועל פי גבולותיהן ביום ב ןהגדרתכ –רות" ו"קרקעות שמורות" וכחקעות רק" 
 התחילה;

ודות בעלשעה  תואים המלח )תכנון ובניה( )הור ןויוק זכח –השעה"  תואק הורוח" 
 ;1994-מסויימות(, תשנ"ד

 וק הוראות השעה;בח וגדרתכה –" ןויח הזכטש" 

 ( 50ס' )תיקון מ
 2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 1997-תשנ"ז ט"ת

 רותדגה
( 41)תיקון מס' 

 1995-תשנ"ה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 1997-זתשנ" ט"ת

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

  (50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

סמכות לדרוש מידע 
 או מסמכים
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

יכים בידי ניהול הל
 תובע

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 סדרי דין
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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 (.1995בפברואר  15א' תשנ"ה ) רד"ו באט –" הלים התחוי" 
 

זה והתקנות לפיו יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון, בכפוף לחוק הוראות  קוחראות וה .ח255
 השעה ולהוראות פרק זה.

 
 

או בבקשה להיתר שענינה הקרקעות החכורות או  ן ידון ויחליט בתכניתונכסד התומ (א) .ט255
 לים המלח ויאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי הוראות חוק הזכיון ושטר הזכיון ולממש זכויות ע

ות נקתוראות החוק וההמ םיעבעל פי שיקולים תכנוניים הנו נחהולטת מוסד התכנון תחפיהם; ה
די למנוע פגיעה בסביבה ומפגעים כת הענין, רשאי להתנות תנאים סבירים, בנסיבו אווה

 בריאותיים.

אין בהתנאת תנאים  ררשאי לסרב לאשר תכנית או בקשה להיתר רק כאש ןונסד תכומ (ב) 
וסד ם מלואו; םיירת מפגעים בריאותיים חמוריצו א יעה מהותית בסביבהפגלמנוע י כאמור כד

ות ע מבעל הזכיון אפשראשר תכנית או בקשה להיתר כאמור אם סירוב ימנל בא יסרל ןהתכנו
 הזכיון ושטר הזכיון. וקסבירה לממש את הוראות ח

 

רכיהם של וצ גם את ןומוסד תכנ לוקשי, 063 ים המלח, צפונית לקו רוחב חטנין שעל .י255
 מיזמים תיירותיים.

 

 

 

ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר, שענינן הקרקעות השמורות, במגמה  ןונסד תכומ .אי255
ן ולממש זכויות על פיהם; ויכטר הזשו לאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי הוראות חוק הזכיון

וסד התכנון תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות תוך החלטת מ
 .יםעים בריאותיים וסביבתיגפמ תשמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניע

 

 על בעל הזכיון בשטח הזכיון.ט לא יחולו -ו 1קים חרפ .בי255
 

 

 

מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים היתר לפי חוק גנים זכיון ה לקש בעיב (א) .גי255
 וזואומי או כשמורת טבע, ודה בקרקעות שמורות שיועדו או שהוכרזו כגן לבע ביצועל לאומיים

משנה של המועצה הארצית ת עדו רור על ההחלטה לפנילעזכיון ה ירבה לבקשתו, רשאי בעלס
 ת הסביבהציגי שר התעשיה והמסחר והשר לאיכות ונארציצה ההמוע שאושב רי –שהרכבה 

פני וכל אחד מהצדדים רשאי לערור עליה לם ימי 30במועצה הארצית; החלטת הוועדה תינתן תוך 
 ימים מיום ההחלטה. 30הממשלה תוך 

 תורבדבר האיזון הראוי בין מט הןתיטושלה ינחו עצמן בהחלממוה הנהמשדת עו (ב) 
 ה מהותית בערכי טבע ונוף.עיגשל פ תוריון לבין האפשכזה

 

 נכסי פעילות : הוראות לעניין3י' קרפ
 

 –בפרק זה  .די255

"הגורם המפעיל", "יום התחילה", "נכסי הפעילות", "פעילות", של גורם מפעיל, "שטר  
גורם  כהגדרתם בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי –הזיכיון" ו"תקופת הזיכיון" 

 מפעיל;

חוק תשתיות להולכה  –להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל"  "חוק תשתיות 
 ;2017-ן של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"זולאחסו

 נפט ותוצרי תהליך זיקוק נפט, לרבות דלק וגז פחמימני מעובה )גפ"מ(; –"נפט"  

 )ב( לשטר הזיכיון;-)א( ו6כמשמעותה בסעיף  –"רצועת הקרקע"  

 כג.255כמשמעותה בסעיף  –"רשות הרישוי"  
 

לשטר שבתוספת  5עיף לשטר הזיכיון או לפי ס 5לפי סעיף  האוצר)א( אישור שנתן שר  .טו255

 אותרוהת ללהח ייגס
( 41)תיקון מס' 

 1995-תשנ"ה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 1997-תשנ"ז ט"ת
ון נכתות מוסד כמס

המלח  םי ןינלע
 ורותכחהרקעות קהו

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 1997-ז"נתש ט"ת

 ותייםריימים תזימ
 חלמהח ים טשב

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 1997-ז"נתש ט"ת

ון נכתד סות מוכמס
קעות רקה ןינלע
 ורותמשה

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 1ים חקרפחולת אי ת 1997-ז"נתש ט"ת
 ט-ו

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 1997-ז"נתש ט"ת
ת לבקן ינעאות לרוה

 רהית
( 41)תיקון מס' 

 1995-תשנ"ה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 1997-ז"נתש ט"ת

( 101)תיקון מס' 
 2014-שע"דת

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 הגדרות
( 114)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

הוראות מעבר לעניין 
תוקפם של אישורים 

ובקשות תלויות 
 ועומדות

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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(, האוצראישור שר  –, עד יום התחילה )בפרק זה 1959-א' לחוק זיכיון צינורות הנפט, התשי"ט
ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר המועד האמור ויראו אותו לעניין חוק זה, ובכלל זה לעניין סעיף 

שור כאמור, לרבות )ד(, כהיתר שניתן וכתכנית מפורטת שאושרה, לגבי העניינים שנכללו באי261
, למיקום שונה האוצרלעניין הסטת קו תשתית המשמש להולכת נפט שמיקומו נקבע באישור שר 

בתחום רצועת הקרקע שאושרה בידי השר, והכול ובלבד שהגורם המפעיל הגיש תשריט לרשות 
 טז)א(.255הרישוי לפי הוראות סעיף 

תוקפם של היתרים, אישור כאמור ( לעניין 1)265על אף האמור בהוראות לפי סעיף  )ב( 
פיו, לודות בסעיף קטן )א( אשר טרם בוצעו העבודות לפיו, יעמוד בתוקף ויהיה ניתן לבצע את העב

בצע בכל עת; הגורם המפעיל יודיע על ביצוע העבודות לרשות המקומית שבתחומה צפויות להת
 ימים לפחות לפני תחילת ביצוען. 15העבודות, 

לשטר הזיכיון ימשיכו לחול גם לאחר יום התחילה על בקשה לקבלת  5הוראות סעיף  )ג( 
הקמת לפי אותו סעיף שהוגשה לשר עד המועד האמור, ולעניין בקשה כאמור ל האוצראישור שר 

ניתנה  (, ושביום התחילה טרם2016באוגוסט  31עד יום כ"ז באב התשע"ו ) –מיתקן אחסון נפט 
עיף סה כאמור בתוך ארבע שנים מיום התחילה; לעניין בה החלטת השר; השר ייתן החלטה בבקש

)ב( -א( וקטן זה, יראו בקשה שהוגשה למתכנן המחוז כאילו הוגשה לשר; הוראות סעיפים קטנים )
 יחולו על בקשה שאושרה לפי סעיף קטן זה.

 

)א( הגורם המפעיל יגיש לרשות הרישוי, בתוך שלוש שנים מיום התחילה, תשריט  .טז255
ילות, השטח הבנוי או שטח שאושרה בו בנייה וטרם בוצעה, ייעודי המציין את גבולות נכסי הפע

הקרקע והוראות נלוות לרבות מגבלות על שימושי הקרקע והנחיות בענייני סביבה, ולעניין נכס 
גם תחום רצועת הקרקע שבה הונח קו התשתית,  –מנכסי הפעילות שהוא קו תשתית להולכת נפט 

 טו)ג(.255, לרבות אישור שנתן לפי סעיף האוצרישור שר והכול בהתאם למצב הקיים ובהתאם לא

רשות הרישוי תאשר את התשריט עד תום חמש שנים מיום התחילה, ויחולו לעניין  )ב( 
 אישורו הוראות אלה:

רשות הרישוי רשאית, אם ראתה שגבולות נכסי הפעילות שהוקמו שונים  (1)
י גבולות נכסי הפעילות כפ , לקבוע בתשריט אתהאוצרמגבולותיהם לפי אישור שר 

שהוקמו בפועל, אם נוכחה שאין בשינוי הגבולות כאמור כדי להשפיע השפעה של 
 ממש על הסביבה;

רשות הרישוי רשאית לאשר את התשריט אף אם אינו תואם תכנית מתאר  (2)
 מקומית, מחוזית או ארצית.

יט שהוגש לרשות טו)ג(, ולא התייחס התשר255אישור לפי סעיף  האוצרנתן שר  )ג( 
וף , בחלהרישוי לפי סעיף קטן )א( לאישור האמור, בשל מועד מתן האישור, תתאים רשות הרישוי

 ל יידעימים מתום התקופה האמורה באותו סעיף, את התשריט גם לאותו אישור; הגורם המפעי 30
 את רשות הרישוי על מתן אישור כאמור.

בות כל התאמה שנערכה בו לפי סעיף קטן תשריט שאושר לפי הוראות סעיף זה, לר )ד( 
ית מפורטת )ד(, כהיתר שניתן וכתכנ261)ג(, יראו אותו לעניין חוק זה, ובכלל זה לעניין סעיף 

 שאושרה, לגבי העניינים שנכללו בו.

יחולו לעניין הודעה על אישור תשריט כאמור בסעיף קטן  118-ו 117הוראות סעיפים  )ה( 
 שינויים המחויבים.)ד(, שמירתו ופרסומו, ב

 

הגורם המפעיל יגיש, בתוך שנתיים מיום התחילה, תכנית לעניין נכסי הפעילות למוסד  .יז255
 תכנון מוסמך.

 

יז, 255)א( רשות הרישוי רשאית לתת לגורם המפעיל, עד לאישור תכנית כאמור בסעיף  .חי255
היתר(, לבנייה נוספת שמתקיים לגביה אחד  –היתר, הקלה או היתר לשימוש חורג )בסעיף זה 

 מאלה:

; האוצרמסך שטחי הבנייה הכלולים באישור שר  10%פה אינו עולה על היק (1)
ב לעניין אישור בנייה נוספת לפי פסקה זו במתחם אילת או במתחם אשקלון, יחוש

 –ה זשיעור שטח הבנייה הנוספת שניתן לאשר כאמור לגבי כל מתחם, בנפרד; לעניין 

 תחום עיריית אילת;השטח הכולל של נכסי הפעילות המצויים ב –"מתחם אילת" 

 אישור תשריט
( 114)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

 הגשת תכנית ראשונה
( 114)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

ת לפני בנייה נוספ
 אישור תכנית ראשונה

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

168 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

ן השטח הכולל של נכסי הפעילות המצויים בתחום עיריית אשקלו –"מתחם אשקלון" 
 או המועצה האזורית חוף אשקלון;

טו)ג(, ואם 255, לרבות אישור שנתן לפי סעיף האוצרהיא תואמת את אישור שר  (2)
 את התשריט; –טז 255אושר תשריט לפי סעיף 

(, ואולם אין במתן היתר סטייה ניכרת 2בפסקה ) לא מתקיים לגביה האמור (3)
 מאישור או מתשריט כאמור באותה פסקה.

יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין בקשה להיתר לבנייה  149ההוראות לפי סעיף  )ב( 
 (.3( או )1נוספת לפי סעיף קטן )א()

תעביר רשות בקשה להיתר כאמור בסעיף קטן )א( לרשות הרישוי, הגיש גורם מפעיל  )ג( 
הרישוי את הבקשה למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 

אומיות ליועץ הסביבתי של הוועדה לתשתיות ל –כג)ב( 255ולעניין רשות הרישוי כאמור בסעיף 
 ף קטןולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים; גורם כאמור שהועברה אליו בקשה לפי סעי

יה; אי להעביר לרשות הרישוי, בתוך חודש מיום שהועברה אליו הבקשה, את עמדתו לגבזה רש
 בתום התקופה כאמור, רשאית רשות הרישוי לתת החלטה בבקשה.

רשות הרישוי רשאית להתנות מתן היתר לפי סעיף זה בהכנת מסמך סביבתי, רק אם  )ד( 
 ן לאחסון נפט.הבקשה שהוגשה לה כאמור היא בקשה לבנייה נוספת של מיתק

יז עד תום 255(, לא אושרה תכנית כאמור בסעיף 1על אף האמור בסעיף קטן )א() )ה( 
התיר לחמש שנים מיום התחילה, ייווספו לשיעור הבנייה הנוספת המרבי שרשאית רשות הרישוי 

 .האוצרמסך שטחי הבנייה הכלולים באישורי שר  5%לפי אותו סעיף קטן, 

הרישוי לפי סעיף זה יראו אותו כתכנית מפורטת שאושרה וכהיתר היתר שנתנה רשות  )ו( 
 שניתן.

 

אושרה תכנית שהגיש גורם מפעיל למוסד התכנון המוסמך לאשרה, ונדרשה הוצאת היתר  .טי255
מכוחה, רשאי הגורם המפעיל להגיש את הבקשה להיתר, לרבות בקשה למתן הקלה או היתר 

יין תכנית כאמור שהיא תכנית כג)א(, ולענ255לשימוש חורג, לרשות הרישוי כאמור בסעיף 
 כג)ב( לפי בחירתו.255גם לרשות הרישוי כאמור בסעיף  –לתשתית לאומית 

 

יט ניתן 255-יח ו255טז, 255על החלטת רשות הרישוי בבקשות כאמור בסעיפים  )א( .כ255
 להגיש ערר לוועדת ערר.

 ועדת הערר לעניין סעיף קטן )א( תהיה אחת מאלה: )ב( 

ועדת המשנה  –כג)א( 255רישוי כאמור בסעיף אם ההחלטה ניתנה בידי רשות ה (1)
 ז;119לתכניות עבודה שהוקמה לפי סעיף 

הוועדה  –כג)ב( 255אם ההחלטה ניתנה בידי רשות הרישוי כאמור בסעיף  (2)
 לתשתיות.

( 1)א( יחולו לעניין הגשת ערר לוועדת ערר כאמור בסעיף קטן )ב()152הוראות סעיף  )ג( 
 (.2ניין הגשת ערר לוועדת ערר כאמור בסעיף קטן )ב()( יחולו לע2)-ו( 1()1)א152והוראות סעיף 

 

או  האוצרטז, לא יראו את אישור שר 255-)ב( ו-טו)א( ו255)א( על אף האמור בסעיפים  .כא255
או כתכנית שבשל אישורה  197תשריט שאושר כאמור באותם סעיפים, כתכנית פוגעת לעניין סעיף 

 חלה השבחה במקרקעין, לעניין התוספת השלישית.

טו)ג( ועל היתר לבנייה נוספת שנתנה רשות 255לפי סעיף  האוצרעל אישור שנתן שר  )ב( 
 תכנית. והתוספת השלישית החלות לעניין 197יח, יחולו הוראות סעיף 255הרישוי כאמור בסעיף 

 

)א( כל היתר או אישור בנושא תכנון ובנייה שניתן או שיינתן לבעל זיכיון המשנה יראו  .כב255
 עיל.אותו כאילו ניתן לגורם המפ

גורם מפעיל קודם( והוענקה  –הוענקה זכות בנכסי הפעילות לגורם מפעיל )בסעיף זה  )ב( 
 –גורם מפעיל חדש(  –לאחר מכן לגורם מפעיל אחר )בסעיף זה 

יראו כל בקשה או ערר שהגיש הגורם המפעיל הקודם או בעל זיכיון המשנה לפי  (1)
ר כאמור, כאילו הוגשו בידי חוק זה, ובכלל זה המסמכים שצורפו לבקשה או ער

היתר למימוש תכנית 
 שאושרה

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 ערר
( 114)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

פיצויים והיטל 
 השבחה

( 114)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 רציפות
( 114)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז
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 הגורם המפעיל החדש;

יראו כל היתר או אישור שניתן לגורם מפעיל קודם כאילו ניתן לגורם המפעיל  (2)
 החדש.

(, רשאי יושב ראש מוסד התכנון הדן בבקשה או 1על אף האמור בסעיף קטן )ב() )ג( 
 בקשה או לערר כאמורבערר כאמור באותו סעיף קטן, לדרוש מהגורם המפעיל החדש לצרף ל

 מסמך מעודכן מטעמו, אם סבר שהדבר נחוץ לשם שמירה על הבטיחות.
 

ו, בשינויים 119)א( רשות הרישוי לעניין פרק זה תהיה רשות הרישוי שהוקמה לפי סעיף  .כג255
 המחויבים.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין אישור תשריט או בקשה לבנייה נוספת הכוללים  )ב( 
 (.1ב)ב()6חות, תהיה רשות הרישוי, רשות הרישוי שלפי סעיף שטח של שני מחוזות לפ

 

 ותנושי"א:  קרפ

ו סכסוכי ממון עקב ביצוע חוק זה, מותר לצדדים גם להסכים להכרעת עלגם שנתוקמ .256
 ל.וחתררות ובההסכסוך בדרך של בוררות, ופקודת 

 וקי דעות בדבר תשלום אגרה לפי חוק זה או התקנות על פיו ודרך חישובה,ליחגלעו תנ .א256
אשר יכריע ך סממותשלום את שנדרש לשלם, והוא רשאי לפנות לבית המשפט הב בחייהישלם 

 במחלוקת.
 

לשם עריכתה של תכנית או ביצועה או לשם קבלת החלטה בבקשה להיתר, רשאי מי  .257
שהורשה לכך על ידי הוועדה המקומית או על ידי הוועדה המחוזית להיכנס בכל עת סבירה בשעות 

כך לבעל המקרקעין שבעה ימים לפחות מראש, כדי  היום לכל מקרקעין, לאחר שמסר הודעה על
לסקור, לבדוק או למדוד אותם, ובלבד שלא ייכנס לבית מגורים אלא בהסכמת המחזיק בבית, 
שהוא בגיר, ולא ייכנס למקרקעין שבהחזקת צבא ההגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת 

 .מך לכך על ידי שר הביטחוןהביטחון שאושרה על ידי שר הביטחון אלא באישור של מי שהוס
 

 .בוטל() .א257
 

רשאית לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני בית משפט בכל הליך באמצעות  תימה מקודעו .258
ומסירת הזמנה, הודעה, צו או מסמך אחר בהליכים כאמור לידי אותו עובד ך, שתה לכהרעובד ש

לועדה המקומית; ההרשאה יכולה להיות כללית או לענין מיוחד ואולם בהליכים  ןידירה כסמ האת
 .יח254יחולו הוראות סעיף לפי פרק י' 

 

ה ארו; ההוראות סימן ו' בפרק י'יב גם את המדינה, אולם לא יחולו עליה יחמק זה וח (א) .259
 ה גורעת מאחריותו הפלילית של אדם אחר.ניאזו 

 רה מתשלום אגרה לגבי בניה לצרכי שירות ציבורי.וטפדינה מה (ב) 

הליך אכיפה כלפי המדינה לפי הוראות סימן ד' בפרק י' ינוהל בידי היחידה הארצית  (1ב) 
 ., בלבד203לאכיפה או בידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין כהגדרתם בסעיף 

אלא לאחר שנתן ליועץ  הוראות פרק י'לא יתן צו נגד המדינה לפי  טפהמשת יב (ג) 
 להשמיע את טענותיו. תמנודשלה או לנציגו הזממשפטי להמ

 – 1960-מקרקעי ישראל, תש"ך רשותין המנוהלים לפי חוק עקרבי מקגל (ד) 

 

 ת חכירה לדורות שלא נגמרה ברישום;קסערבות ל –רות" ודלכירה ח" (1)

יחולו אלא אם ההחזקה  לאלישית הש)ב( לתוספת 2סעיף בש ראותוהה (2)
החכירה  תואם זכ וא, ההוחזרה אלי לארשי ימקרקע שהחכירה רשותבמקרקעין 

 ;הבמקרקעין הועברה בהסכמת

 תוספת השלישית לא יחולו.ל )ג(2סעיף בש וראותהה (3)
 

ידון ויכריע בבקשות של המדינה ושל כל רשות שהוקמה בחוק לפני שידון  ןוד תכנסומ .260
 ויכריע בבקשות אחרות.

 רותרוב

 היוה השנרגא
 לוקתחמב

 ( 26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

עין קמקרלסה ינכ
לשם עריכת סקירה, 

 בדיקה או מדידה
( 116)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

מית וקמ דהוג ועציי
 טהמשפ תיב ינפל

 (32)תיקון מס' 
 1991-"אנשת

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 הנמדיהעל  הלוחת
 ך כללרדב

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

 (18ס' מ)תיקון 
 1981-"אמשת

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 1981-תשמ"א ט"ת

 (20' )תיקון מס
 1982-"גמשת
ן וידפות בידע
 נהידמשות הקבב

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 רשות הרישוי
( 114)תיקון מס' 

 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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בה אלא הוראות בדבר התוויות דרכים או תיקון התוואי של דרכים  ןיאנית שכת (א) .261
השיכון או שר התחבורה להגישה הבינוי ו שר, רשאי חדר ממרחב תכנון מקומי אתויוהנוגעת ל

 ה מקומית שבמרחבה עובר התוואי.דעולכל  עליהודיע י –כן  השע; תיזלועדה המחו

 

 

ת וזית תנהג בתכנית כאמור בסעיף קטן )א(, בדרך שבה היא נוהגת בתכניוחמעדה הוה (ב) 
ת וואי הדרך רשאיות ברעות המקומיות שבהן דוד שהועלב, וב62שבסמכותה כאמור בסעיף 

בסעיף  מהיום שבו ניתנה להם הודעה כאמור םימשים יולשן לתכנית בתוך היתורעהלהגיש את 
 טן )א(.ק

ה המחוזית לאשר תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, כפי שהוגשה לה בידי דעורבה היס (ג) 
בפני המועצה  ךכר על רע שר הבינוי והשיכון או בידי שר התחבורה, רשאי, כל אחד מהם, להגיש

 יחול בשינויים המחויבים לפי הענין. 110ית, וסעיף הארצ

קרקעי ומיתקן נלווה -התוויית דרך, סלילתה או סגירתה, וכן הקמתו של קו תשתית תת (ד) 
למעט מערכת הולכה כהגדרתה בחוק , הפניםשר הנדרש במישרין להפעלתו בעל מאפיינים שקבע 

תן להזרימו לרשת החלוקה, או מערכת משק הגז הטבעי, שהגז המובל בה דורש עיבוד בטרם ני
מתקיימים לגביהן  , אם145, אינן טעונות היתר לפי סעיף (barבר ) 80הולכה הפועלת בלחץ שמעל 

 כל אלה:

 הן מבוצעות בידי אחד מאלה: (1)

 המדינה; )א(

 רשות שהוקמה לפי דין; )ב(

 גוף הפועל מטעם המדינה לפי דין; )ג(

 אחר שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה;גוף הפועל מטעם המדינה ל )ד(

 חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות; )ה(

 רשות מקומית; )ו(

תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר שעיקר עיסוקו  )ז(
 בפיתוח מבנים ותשתיות;

בעל רישיון  –לעניין הקמת רשת חלוקה כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי  )ח(
 קה כהגדרתו בחוק האמור;חלו

א לחוק התקשורת, למעט הקמת 17לעניין הקמת רשת כהגדרתה בסעיף  ט()
בעל רישיון כללי  –( לחוק האמור 1ב)ב21רשת בבית משותף לפי סעיף 

כמשמעותו באותו חוק, ובעל רישיון מיוחד כמשמעותו באותו חוק שהוענקו לו 
 לאותו חוק;( 2)ו()4סמכויות על פי פרק ו' כאמור בסעיף 

אחרת,  הפניםיד, אלא אם כן קבע שר 255גורם מפעיל כהגדרתו בסעיף  י()
 ;בצו

תכנית מיתאר  ,תכנית מפורטת מאושרתאחת מאלה: הן נעשות בהתאם ל (2)
הוראות של תכנית מפורטת, או תכנית עבודה שאושרה לפי מקומית מאושרת הכוללת 

ניין זה לא יראו תכניות כאמור בסעיף ; לעא לחוק משק הגז הטבעי25או  25סעיפים 
 )ח(, כתכניות שהוראות סעיף קטן זה חלות עליהן;145

ימים לפני תחילת ביצוען של העבודות לרשות המקומית  15ניתנה הודעה על כך  (3)
 ולוועדה המקומית הנוגעות בדבר;

י ( לרשות הרישו1עם סיום ביצוע העבודות יגיש הגורם המבצע כאמור בפסקה ) (4)
(, 2מסמכים המעידים על הקמת העבודות בפועל בהתאם לתכנית כאמור בפסקה )

 .הפניםוהכול במתכונת שיקבע שר 

דרך בידי אחד הגופים  הנמת מבקה, 145ובסעיף  (בסעיף קטן )ד האמור אף לע (1) (ה) 
 ה;ז האמורים בסעיף קטן )ד(, תהיה טעונה הרשאה בהתאם להוראות סעיף קטן

ה יוגש נממה להקמת מבנה דרך תוגש למתכנן המחוז והעתק אשרשה להקב (2)

 דרכים ותשתיות
 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת
( 43)תיקון מס' 

 1995-ה"נשת
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
  (43' )תיקון מס 2015-תשע"ה

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 ( 37)תיקון מס' 
 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 111)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 123)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 111)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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שה תכלול את הפרטים שלפיהם ניתן יהיה לקבוע אם בקומית; המקלמהנדס הועדה ה
קשה ת כאמור בסעיף קטן )ד(, כן תכלול הבינכאות תרוההדרך תואמת  הנבמ תמהק

קבע שר פרטים נוספים שיו רטי האדריכל או המהנדס האחראים לתכנון המבנהאת פ
ר שוה ובאייבשיכון והשר לאיכות הסבהו בינויהבתקנות, בהתייעצות עם שר  הפנים

 סביבה של הכנסת;ה ותיכועדת הפנים וא

דקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה בי הרשאהל הום הגשת הבקשים מימי 30ך ות (3)
קשה ויאשרו אותה אם היא תואמת את הוראות התכנית והוראת כל ית את הבהמקומ

 קהסבתקנות שהותקנו לפי פ תראה אחראחר הנוגעת לענין, שלא ניתנה לגביה הו דין
ות ארוההמ ד כי הבקשה אינה תואמת הוראהאחכ דסתכנן והמהנהמ(; קבעו 2)

פה תוך התקומנומקת בכתב על כך, למגיש הבקשה, ב ודעהרו הימס האמורות,
 האמורה;

ישר מכון בקרה כי ביצע בקרת לא תינתן הרשאה לפי סעיף קטן זה אלא אם כן א א(3)
תכן לבקשה להרשאה וכי תוצאות הבקרה תקינות; שר הפנים רשאי לקבוע כי הוראות 
פסקה זו לא יחולו על בקשות להרשאה שבשל מהותן, אופיין או היקפן לא נדרשת 
לגביהן בקרה של מכון בקרה, ובלבד שאינן טעונות בקרה של בקר מורשה לפי סימן 

הפנים יקבע הוראות לעניין העברת בקשה להרשאה לבדיקת מכון  ; שר3ג' בפרק ה'
בקרה וקבלת תוצאות הבדיקה ממכון הבקרה, לרבות קביעת מועדים לביצוע 

 הפעולות האמורות;

הועדה המקומית בבקשה להרשאה בתוך ס מתכנן המחוז ומהנד וטהחלי אל (4)
ניתנה הרשאה  וכאילו מאושרתכ ההבקש תא (, יראו3התקופה האמורה בפסקה )

לפיה, ובלבד שמכון בקרה אישר, ככל שאישורו נדרש, כי ביצע בקרת תכן לבקשה 
 ;להרשאה וכי תוצאות הבקרה תקינות

וקי דעות בין מתכנן המחוז ובין מהנדס הועדה המקומית בקבלת ליחגלעו תנ (5)
 הועדה שא(, ימסרו את פרטי המחלוקת בהודעה בכתב, ליושב ר3החלטה לפי פסקה )

ץ עם ימים מיום קבלת ההודעה, לאחר שיתייע 21חוזית, והוא יכריע במחלוקת תוך מה
 יושב ראש הועדה המקומית ועם מומחה מקצועי לענין השנוי במחלוקת;

א ללך דרדות להקמת מבנה בוצעות עתבאש הועדה המחוזית כי מר בע יושקב (6)
 על המדינה; תולשהן ח לכאות פרק י' כרוה ולו, יחבניגוד לתנאי הרשאההרשאה או 

(, בקשה להרשאה המוגשת על ידי רשות 5( עד )2על אף האמור בפסקאות ) (7)
מקומית או תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת, תוגש למהנדס הוועדה 

 יהיה המוסמך להכריע בבקשה להרשאה;המקומית והוא 

קרה על עבודה לפי רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון ב הפניםשר  (8)
סעיף זה הטעונה בקרת תכן; בעל ההרשאה ימסור הודעה לרשות המקומית לפני 
תחילת העבודות על מכון הבקרה המיועד לבצע את בקרת הביצוע בהתאם להוראות 

 .הפניםשיקבע שר 

 .)בוטל( (ו) 

תשתית , באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי הפניםשר  ז() 
נוספים וסוגי בניינים או עבודות הנדרשים במישרין להקמת תשתית או בשל קיומה, שהקמתם או 

 ביצועם ייעשו שלא על פי היתר אלא על פי הרשאה כאמור בסעיף קטן )ה(.
 

ו בתקפן של תכניות ושינוי גבולותיהם לא יפגע ימן מקוונכוז או של מרחב תחמ ול שלטיב .262
ושל תקנות אחרות שהותקנו לאותו מחוז או מרחב תכנון או לחלק ממנו, והן ישארו בתקפן באותו 

על ידי תכניות או ו ונישעד שיבוטלו או ן, י הענילפ, בשינויים המחוייבים ןכ ו לפנילתחום שבו ח
 חוק זה. חוכמ תתקנות אחרו

כולל יותר מרשות מקומית אחת רשאית, באישור ת שמרחב התכנון שלה ימודה מקעו (א) .263
ם, וכן רשאית היא באישור השר להעסיק ריה ולמכד, לרכוש נכסים לצורך מילוי תפקיהפניםשר 

 עובדים במועצה מקומית. תקי העסאנתובדים יהיו כעה תקסעעובדים; תנאי ה

נכסים ה בעשלקבוע בצו מה יי הפניםו של מרחב התכנון, רשאי שר מוחתנה תשנ (ב) 
 שרכשה הועדה המקומית לפי סעיף קטן )א(.

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

י תחומי וניול ושטיב
 מרחב תכנון ומחוז

ם עובדיו תואקסע
 יפלת ימודה מקעוב

 19 סעיף
 (8)תיקון מס' 

 1977-"חלשת
 103ן מס' )תיקו

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-"דתשע

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 116)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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לבוא לידי ת, זיחות כאמור בסעיף קטן )א( רשאית, באישור הוועדה המקומידה מעו (ג) 
 ם שלמרחב התכנון, שלפיו ישרתו עובדי אצמה נמוחתהסכם עם המדינה או עם רשות מקומית שב

ל ו נכסים של המדינה או שעמדיומקומית או של המדינה גם את הועדה המקומית, והרשות ה
עו תנאים שייקב פיורה ולתמלמילוי תפקידיה, הכל ב תיהמקומ ההרשות המקומית לרשות הועד

 בד.להוראותיה בל ופיםר כפכאמוהיו עובדים י תימוקבביצוע תפקידיה של הועדה המם; סכבה

, על , יחול, בשינויים המחויבים1978-חוק הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"ח )ד( 
 עובדי ועדה מקומית כאמור בסעיף קטן )א(.

 

בכל חוק לא יינתנו סמכויות הממשלה לפי חוק זה לאצילה אלא לועדה של  רומאף הא לע .264
 .דם בלבירש

ונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות, לאחר התייעצות עם ממ הפנים רש .265
דה עום הם עג –המועצה הארצית, ואם התקנות מתייחסות למחוז או למרחב תכנון מקומי מסויים 

ין בו, וק זהח עלביצו עגוכל הנב – ןת הנוגעת בדבר, הכל לפי הענימיקוהמחוזית או הועדה המ
 לה:השאר בענינים א

 

תרים ובמתן ההיתרים וכן תקופת תקפם של היתרים, חידושם ות להישבקוהל בנה (1)
 ;, לרבות בנוגע להגשת בקשה להיתר בדרך מקוונתוביטולם

 

לרבות לעניין ביצוע  עיל של חוק זהי עבטיח ביצוהם להיתרים הבאים ליאניעת תבק (2)
 ;הבנייה והעבודות לפי היתר

 

 תרחאישובים סטטיים ומתן כל ידיעה חם וים, חתכים, שרטוטיטירשת תפקדה (3)
 :י חוק זהר לעבודה או לשימוש הטעונים היתר לפשקבמית וקמהרושים לועדה דה

 רוקם;פיארעיים, השימוש בהם ומועד  םינמת מבקה (4)

 כים, התווייתן וסלילתן;רד בן שלחר (5)

תם של יינרכי בד –ובדרך כלל ת, ל דירוושונפחם המינימלי של חדרים  םלהם, גדבג (6)
 ;םיבנינים, תיקונם ושינו

, יציבותם, שמירתם מפני אש או חדירת רעש, איוורורם, םינבני לש ינוציאם החרמ (7)
י אורתם, הספקת המים בהם וצינורות לקוו, תניקוזם וביובם, מיתקני התברואה שלהם

 טלפון;

 חימום והספקת הגז, במקום שמתקינים אותם;הכי רדרת דסה (8)

 ;םק מהלח וע של צווים שניתנו על פי פרק י' להריסת מבנים אוציכי הברד (9)

 משים דרך קבע לאסיפות;שמהינים נב (10)

ם של בנינים, הגישה למקומות בתמקומות חניה ואיכסון לכלי רכב בקר לשקנתם תה (11)
 אלה והיציאה מהם;

 

ובכלל זה, המזדמנים אליהם;  אום בהם שיתופשי בנינים ושל המשתמ לש יחותםטב (12)
בבניני המים החמים  לשם הפחתת הסיכון לכוויות, הוראות לענין הגבלת טמפרטורת

, ולענין התקנתם של הפנים מגורים ובבנינים המשמשים אוכלוסיות רגישות, כפי שקבע שר
טמפרטורת המים החמים  אמצעי בטיחות לצורך זה; תקנות לפי פסקה זו לענין שינוי

 17כאמור, יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 ;סביבה של הכנסתובאישור ועדת הפנים והגנת ה

 

 וק זה;ח יתר לפיה עבודה הטעונה עוציב בור והעובדים בעתיצהיחות טב (13)

 ם ופסולת בדרכים ובקרקעות ופינויים מאלה;ירמימת חרע (14)

זה או שבהם מותר  קורכים שבהם יש לבצע עבודה הטעונה היתר לפי חדהומנים זה (15)
 למנוע מיטרד, מהשכנים ומהציבור; חוק זה, הכל כדי יחורג לפ שימוש

 מית תקופת מקסימום כאמור בפרק ז';וקמועדה  עבהם תקיפללים שלכ (16)

                                                      
 .1313עמ'  7.12.2016מיום  7394' י"פ תשע"ז מססמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים:  17

 לההממשיות סמכו

 תונקוע ותציב
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 1966-ת"ט תשכ"ו

( 78)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7394.pdf
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אגרות למתן היתרים, מידע, אישורים ותעודות לפי חוק זה וכיוצא באלה  לשעורן יש (17)
וכן הוראות בדבר  מןלוות ומתן פטור מתשגרבון האחשהנסיבות שבהן משתלם פקדון על 

משיעור אגרות למתן היתרים, או השבת האגרה ששולמה כאמור, בשל איחור  הפחתה
 ;משמעותי מהמועדים הקבועים לפי חוק זה למתן ההיתר

 

והשגות, בהסכמת תכניות וטיפול בהן, ולהגשת עררים  תשגות להרגא לשעורן יש (א17)
 של הכנסת; ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה שר האוצר

 

 

הפנים ת ור ועדיש, בא1פרק ב' סימן ב' יפלועדת ערר לאגרות ערר  לשעורן יש (ב17)
 ואיכות הסביבה של הכנסת;

 

קבלת העתקי תכנית כנית שהופקדה וקביעת נהלים ואגרות לתבן ויהע ידרס (ג17)
 ואישורה;

 

ן של תכניות מיתאר ושל תכניות מפורטות בכל שלביהן והמסמכים, תכיכי עררד (18)
 התעודות האחרות והידיעות שיש להמציא עם תכנית;

 ע של תכניות;וציכי הברד (19)

בשטחים הנכללים  היוכלוסאה טתילקכולת י ליות מיתאר, שנכת ןינב, לעושיטת החיש (20)
 ;ות כאמורבתכני

דרכי רישום ההקניה בפנקסי ו 70ה של קרקע משלימה לפי סעיף ינקכי ההרד (21)
 המקרקעין;

 עט הליך בבית משפט או בבוררות;מה לזכל הליך לפי חוק ב הנוהל דריסופסים טה (22)
 

 ה על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה;עדהו יספו( טא22)
 

לענין צורת הפרסום של הודעות על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה,  תוארוה( ב22)
ט, א לרבות צורת השל89אר הוראות לענין פרסום הודעה על גבי שלט לפי סעיף ובין הש

ן דרכי פרסום חלופיות ינעהוראות ל ןהכיתוב עליו, מידותיו, אופן הצבתו, דרכי הסרתו וכ
 לפי הסעיף האמור;

 

 וע של עבודה או שימוש במקרקעין, ללא היתר או שלא בהתאם להיתר;ציביעת הנמ (23)

בין שנקבע להם תקן רשמי ובין ן, ש לבנישמלם המשמשים או שנועדו ירמיקת חדב (24)
 ;םלביסוס המבני עקרקה שלא נקבע, וכן בדיקת

מצרא במקרקעין, -תופשים בניו םשוכרי, םיותיהם וחובותיהם של בעליוכדרת זסה (25)
, קונםבדבר התקנתם של קירות משותפים, קירות חיצוניים ויסודותיהם של קירות אלה, תי

 לה;א וחובותת ר של חילוקי דעות בדבר זכויוורייעת דרכי הבוכן קב, החזקתם וניקוים

 יו,פ לנות עקתהי חוק זה או פל תורחם של הודעות, מסמכים ותעודות אתריכי מסרד (26)
למעט הודעות  לרבות באופן מקוון, בדואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים,

 פטיים;ומסמכים בהליכים מש
 

 ראה ושאין להם תובעים זולת המדינה;מ לוקם של בנינים שהם רעייסויסתם רה (27)

 הת הועדאוורקיום הת מחוזית והועדה המקומית להבטחה הבין הועד רשקדרת הסה (28)
 וזית לפי חוק זה;חהמ

זה מחייבות או מתירות את  קוחל פי ע תעבודה שהתקנו לכ לש אותצוהיית הבג (29)
 עשייתה;

, נוהל שומה חוזרת הר ביצוע התוספת השלישית, לרבות מתן הודעות לפיבדבראות וה (30)
 ת;ת השלישיספעו בתוקבומימון הוצאות שמאות, ככל שלא נ

 

צורכי רישוי ותכנון, לרבות השטח הכולל ה לינבשים לרגמוב שטחים של שיחלים ללכ (31)
המותר לבניה וחלוקתו לשטחים למטרות עיקריות, ושטחים למטרות שירות, גובה 

 הבנינים, ומספר קומות;
 

 בודה;פיקוח וביקורת במקום הבניה ודיווח על ביצוע ע רבדלים בלכ (32)
 

 (26' ס)תיקון מ
 1988-"חמשת
( 101תיקון מס' )

 2014-תשע"ד

 ( 43ס' מ)תיקון 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43' מס)תיקון 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

  (43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-התשנ"

( 18' סמתיקון )
 1981-"אמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 26)תיקון מס' 
 1988-"חמשת

( 63מס'  ןוקית)
 2002-תשס"ג

( 101' סתיקון מ)
 2014-תשע"ד
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כהגדרתו  ת להיתרים להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית,הנוהל בבקשו (33)
ב)א(, לרבות הדרכים ליידוע הציבור ולשמיעתו או להגשת התנגדויות, 202בסעיף 

לענין פרסום ומסירה של הודעות ובסוג המיתקן,  149בהתחשב, בין השאר בהוראות סעיף 
תקנות לפי פסקה זו יותקנו  הפעלתו; במיקומו, בגודלו או ברמת הקרינה הנוצרת במהלך

הסביבה ועם שר התקשורת ובאישור ועדת הפנים  גם לאחר התייעצות עם השר לאיכות
 ;ואיכות הסביבה של הכנסת

 

בבקשות להיתרים הכרוכים בשמירה, בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים  הנוהל (34)
ג, וכן תקופת תוקפם של היתרים כאמור, חידושם, ביטולם או הנוהל 83כהגדרתם בסעיף 

עת תנאים בהם, לרבות תנאים שנדרשו לפי פקודת היערות; תקנות לפי פסקה זו בקבי
 עדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;טעונות את אישור ו

 

הוראות לעניין סדרי עבודה ודיון של מוסד תכנון, לרבות נושאי משרה במוסד תכנון  (35)
צוע שניתנה להם סמכות לפי חוק זה לעניין תכניות או היתרים, ולרבות קביעת מועדים לבי

 פעולות על ידם, אם לא נקבעו בחוק זה.
 

( לחוק יחול חוק הרשויות המקומיות )ריבית 3)122-( ו12)69לפי סעיפים  םימתשלו לע .א265
ין זה ועדה מקומית לתכנון ולבניה נעליראו ו, 1980-והפרשי הצמדה על תשלום חובה(, תש"ם

מעותם שמכ, הכל הבוהיו תשלומי ח וליאכ ה רשות מקומית ואת התשלומים האמוריםיתה לוכאי
 באותו חוק.

 

תייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות, עבודה או שימוש הב, הפנים רש .266
שיהיו באזורים כפריים כפי שיוגדרו באותן התקנות, פטורים מהיתר לפי פרק ה'; הפטור יכול 

 להיות ללא תנאי או בכפוף לתנאים שייקבעו בתקנות כאמור.
 

 .בוטל(. )א266
 

 .בוטל(. )ב266
 

 . בוטל(. )18ב266
 

ן גישה אלחוטית והתקנת מיתקן העגינה הנושא אותו, על גג בנין, קתיקנת מתה (א) .ג266
, בהתייעצות עם שר יםהפנ; שר 145רישיון, אינם טעונים היתר לפי סעיף  לעבבידי  תיהנעש

הפטור  תלונוספים לענין תח םהתקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאי
 קנה.התדרכי  יןמחובת היתר כאמור ולענ

שה ן גימיתק, ו"התקשורת קוחל 1סעיף ב והגדרתכ –על רישיון" ב, "העיף זסב (ב) 
 . התקשורתא לחוק 27סעיף ב םהגדרתכ –גג בנין" אלחוטית", "מיתקן עגינה" ו"

 

 –בסעיף זה ( א. )1ג266

מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים בפנקס המהנדסים  –"מהנדס מבנים"  
 ריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים;והאד

 ב)א(.202כהגדרתם בסעיף  –"מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית" ו"בעל רישיון"  

עבודה שהיא החלפת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית שהוקם בהתאם להיתר  )ב( 
 –ף זה רן )בסעימיתקן(, לרבות החלפת מיתקן הכוללת חיזוק תו –כדין לפי חוק זה )בסעיף זה 

 , אם מתקיימים לגביה כל אלה:145העבודה(, פטור מהיתר לפי סעיף 

העבודה מתבצעת בידי בעל רישיון, לאחר שקיבל, ממי שהוסמך לכך לפי  (1)
דבר עריכת שינוי ב, הוראה 1972-פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב

 בתדרים שהוקצו לו לפי אותה פקודה;

, כי 2006-ר הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"וניתן אישו (2)
לחוק האמור וכי העבודה לא  7-ו 6לא נדרש היתר הקמה והיתר הפעלה לפי סעיפים 

יוצרת עלייה בהספק המיתקן ובטווח הבטיחות לבריאות הציבור שקבע הממונה 

                                                      
 הכפילות במספרי הסעיפים במקור. 18

 םמיולתש תמדצה
 םיימיוסמ

 ( 26)תיקון מס' 
  1988-"חמשת

 ייםרפכם ירור באזוטפ
 103)תיקון מס' 

 הוראת שעה(,
 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

ה גיש ןקתר למיוטפ
 ת חוטיאל

( 56ס' מ)תיקון 
 2001-אתשס"

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 75)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 89)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 123)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

פטור להחלפה של 
מיתקן שידור לתקשורת 

 –התאית  בשיטה
 הוראת שעה
( 123)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח
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אתר האינטרנט למיתקן הקיים; אישור הממונה כאמור יינתן לפי הנוסח שיפורסם ב
 של המשרד להגנת הסביבה;

בעל הרישיון הציב, בטרם תחילת ביצוע העבודה, שלט במקום בולט במקום  (3)
לט שביצוע העבודה המודיע על ביצועה ועל כך שמתקיימות לגביה הוראות סעיף זה; 
רסם כאמור יהיה לפי הוראות לעניין מידות השלט, תוכנו, צורתו ואופן הצבתו שיפ

 באתר האינטרנט של מינהל התכנון; יםהפנשר 

שטחו והיקפו של המיתקן לאחר ביצוע העבודה לא יעלה על שטח והיקף  (4)
ם המיתקן שנקבעו בהיתר; לעניין זה, שטחם של רכיבים שחוברו לתורן המיתקן לש

 חיזוקו בלבד לא יובא בחשבון בחישוב שטח והיקף המיתקן;

ל הגובה שנקבע למיתקן בהיתר שלפיו הוקם גובהו של מיתקן שחוזק לא יעלה ע (5)
 המיתקן;

גובהו של תורן המיתקן שהוחלף לא יעלה על הגובה שנקבע לתורן בהיתר  (6)
 מטרים; 18שלפיו הוקם המיתקן ובכל מקרה לא יעלה על 

חוזק תורן המיתקן באמצעות  מוטות אלכסוניים המחברים את התורן לגג הבניין  (7)
רן לא יעלה גובה נקודת החיבור של האלכסון עם התו –רקע שעליו הוא מוצב או לק

 על שליש מגובהו של התורן או על שישה מטרים מבסיס התורן, לפי הנמוך;

לא תחרוג היציקה משטח המיתקן  –חוזק תורן המיתקן באמצעות יציקת בטון  (8)
סנטימטרים מפני  150שנקבע בהיתר שלפיו הוקם המיתקן, וגובהה לא יעלה על 

 סנטימטרים מבסיס התורן; 50 –קרקע, ובמיתקן המוצב על גג בניין ה

(, הוראות ותנאים שנקבעו בהיתר שלפיו 8)-( ו7(, )4בכפוף להוראות פסקאות ) (9)
 הוקם המיתקן יחולו גם לגבי ביצוע העבודה.

ימים לפחות לפני תחילת ביצועה של העבודה תימסר לרשות המקומית ולוועדה  15 )ג( 
 שבתחומן מצוי המיתקן הודעה על הכוונה לבצעה, בצירוף אישור הממונה כאמור המקומית

 (.2בסעיף קטן )ב()

ימים מתום ביצועה של העבודה תימסר לוועדה המקומית שבתחומה מצוי  45בתוך  )ד( 
יצורף  – מטרים 3המיתקן הודעה על סיום ביצועה; הוחלף או חוזק תורן מיתקן שגובהו עולה על 

ן יף קטשור מהנדס מבנים שתכנן את העבודה האמורה, בדבר עיגון המיתקן כאמור בסעלהודעה אי
בנים בעל יצורף גם אישור של מהנדס מ –מטרים  9)ב( ויציבותו, ואם גובהו של התורן עולה על 

בקרת וניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון וביצוע של עבודת בנייה, על כך שביצע בקרת תכן 
 ביצוע לעבודה.

)ד( ואישורים של מהנדסי מבנים כאמור בסעיף -הודעות כאמור בסעיפים קטנים )ג( ו )ה( 
 קטן )ד( יימסרו לפי הנוסחים שיפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן שלוש שנים מיום פרסומו של חוק התכנית הכלכלית  )ו( 
 .2018-(, התשע"ח2019לית לשנת התקציב )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכ

 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של  רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישורשר הפנים  )א(ד. 266
שיעור האגרה לעניין מתן היתר הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם 

יהיה  ( לתוספת השלישית,10ב())19, שחל לגביו פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 145לפי סעיף 
 (.17)265מחצית שיעור האגרה שנקבע לפי סעיף 

 

 

שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או  )ב( 
, לגבי תכנית 145אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם שיעור האגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף 

ית להתחדשות עירונית, או לגבי תכנית במתחם לפינוי ובינוי, כהגדרתה בחוק הרשות הממשלת
( יהיה מחצית שיעור האגרה שנקבע לפי סעיף 2א)א62להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 

 .(; שיעור אגרה כאמור יחול ברשות מקומית מסוימת לאחר שנתנה את הסכמתה לכך17)265
 

לאומית או מיזם בעל חשיבות לכלל מחוז כי קיים מיזם בעל חשיבות  הפניםשר  נוכח ה. )א(266
מסוים, ויש לגביו תכנית מאושרת, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, לקבוע בצו 

 –אגרה מופחתת 
חיזוק מבנים מפני 

רעידות אדמה 
 והתחדשות עירונית

( 96)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
( 109)תיקון מס' 

 2016-תשע"ו

פטור לעבודות זמניות 
מיזם בעל  לשם ביצוע

חשיבות לאומית או 
מיזם בעל חשיבות 

 לכלל המחוז
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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פטור מהיתר לפי פרק ה' או מתכנית לעבודות או לשימושים הנדרשים לביצוע אותו מיזם, ובלבד 
 שהתקיימו כל אלה:

תקופה שלא תעלה על התקופה הנדרשת העבודות והשימושים יהיו זמניים ול (1)
 להקמת המיזם;

העבודות והשימושים ייעשו בידי המדינה, בידי גוף הפועל מטעמה לאחר  (2)
 שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה או בידי רשות מקומית בלבד;

השר קבע תנאים לביצוע העבודות והשימושים, ובכלל זה לעניין מקום ביצועם  (3)
 ותם ולעניין החזרת המצב לקדמותו ככל הניתן;ולעניין הבטחת זמני

( את 1ביצוע העבודות והשימושים לא יסכל לאחר תום התקופה כאמור בפסקה ) (4)
 ביצועה של תכנית שאושרה או תכנית שהוחלט להפקידה.

, במקרים חריגים, כי קיים מיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית שלשם הפניםנוכח שר  )ב( 
ל שיומו דות או שימושים זמניים שאם ביצועם יותנה באישורה של תכנית או קהקמתו נדרשים עבו

עם  יעצותהיתר, לפי העניין, לא יהיה ניתן לממש את המיזם במועד הדרוש, רשאי הוא, לאחר התי
 המועצה הארצית, לקבוע בצו פטור מהיתר לפי פרק ה' או מתכנית לעבודות או לשימושים

ם, ו מיזף שאין תכנית מאושרת או שלא הופקדה תכנית לעניין אותהנדרשים לביצוע אותו מיזם א
 ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיף קטן )א(, בשינויים המחויבים.

לדיון במועצה הארצית לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( יוזמן ראש הרשות המקומית  )ג( 
שמיע ותינתן לו הזדמנות להשבתחומה אמורות להתבצע העבודות כאמור באותם סעיפים קטנים, 

 את עמדתו בעניין.

 משרד הפניםצו כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( יפורסם באתר האינטרנט של  )ד( 
רשאי להורות, במקרים  הפניםימים לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים; שר  15לפחות 

; הודעה על מתן 19ימושיםחריגים על קיצור המועד האמור לפרסום לפני תחילת העבודות או הש
צו כאמור תישלח למי שנדרש לפי חוק אישורו לביצוע העבודות או השימושים האמורים, לגורמים 

ימים לפני תחילת ביצוע  15()א(, ולרשות המקומית הנוגעת בדבר, 9ב)119המנויים בסעיף 
 העבודות או השימושים.

וף להוראות לפי חוק שעניינן תכן לפי סעיף זה יהיה כפביצוע העבודות או השימושים  )ה( 
 הבנייה.

 

תייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות, למדינה כולה או לכל הב, הפנים רש .267
י שמבקש היתר בניה לפי המיפרט , מיפרטיםהמחלק ממנה, מיפרטים לסוגים של בנינים; נקבעו 

נקבעו במיפרט ואין סתירה דה שהם ימבבניה ה ליהיה פטור מלמסור לועדה המקומית פרטים ע
 כל תכנית החלה על המקום. יהם לביןבינ

 

 רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה ובין השאר גם הוראות םיהמשפט רש .268
 יר המשפטים לפש לש ותצווים על פי המבקש בלבד; הוראה זו אינה גורעת מסמכו ןבדבר מת

 .רחאיקוק ח

ול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט הסמכות להתקין תקנות אי לאצשר הפנים רש .269
ח כובלבד, מו פגע על ידי פעולה שנעשתה לגבינ ובנות פועל תחיקתי, אולם מי שרואה את עצמ

 .הפניםאמור, רשאי לערור לפני שר ת ככוסמת אציל
 

 רבות מעארוולים והטיבי"ב:  קרפ

 – רק זהפב .א269

משרד הפנים, או על ידי שרה על ידי אגף התכנון של ואשכנית ת –תית" כלמנית מכת" 
 עה עלודהה, וזדת תיאום של אגפי התכנון של משרדי הפנים והשיכון, לפני תחילתו של חוק עו

יום מר השיכון תוך חדשיים שו הפנים רשהפקדתה במשרדים האמורים פורסמה ברשומות על ידי 
 . 1966-נון והבניה )תיקון(, תשכ"זחוק התכ תחילתו של

 

                                                      
 .7663עמ'  21.8.2014מיום  6861י"פ תשע"ד מס' ר'  19

 רטיםפימה לפי ינב
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ןדי ירות סדנקת
 

 ותיוכלת סמיצא
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 רותדגה
 ( 1קון מס' )תי

 1966-זתשכ"

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6861.pdf
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 לה. בט – 1936ערים,  ןידת בנוקפ .270
 

זה,  קוחשהיה קיים ערב תחילתו של לפקודה ו 10יר שהוכרז עליו לפי סעיף ע ןתכנו חטש .271
לחוק  14-ו 13ם אותו מיום תחילתו של חוק זה כמרחב תכנון מקומי שהוכרז עליו לפי סעיפים יאור

 לחוק זה חל 12ו כמרחב תכנון מקומי שסעיף תואואים ר –זה; שטח תכנון גלילי שהוכרז כאמור 
 ליו. ע

מקומית או ועדה מחוזית לפי  הדעפני ול דיה תלוי ועומה הז קוחילתו של חת בן שערינע .272
הפקודה, רואים אותו מיום תחילתו של חוק זה כתלוי ועומד לפני הועדה המקומית או הועדה 

 ין.נעההמחוזית לפי חוק זה, הכל לפי 

הותקנו או שאושרו לפי חוק ש תמפורט תית, כתכנית מיתאר מקומית או כתכנונקים כתאור .273
ת בנין ערים מפורטות, שהיו בתוקף יוחוקי עזר, תקנות, תכניות מיתאר ותכנזה, הכל לפי הענין, 

קתי יתח לועפקודה, ואין נפקא מינה אם המדובר בתקנות בנות פה חלתו של חוק זה מכויערב תח
 או באחרות.

בהן הוראות שאי אפשר היה לקבוע לפי  ועשנקב תוטותכניות מפור מיתאר יותנכת .274
ן כאילו תואואים ר –ה לקבוע אותן אילו בשעה שנקבעו היה חוק זה בתקפו הפקודה, אך אפשר הי

חוק זה, אם לא יבוטלו או  לתם מתחינינקבעו ביום תחילת חוק זה, ויעמדו בתקפן במשך שלוש ש
 ישונו לפני כן מכוח חוק זה. 

לטפל  מד בפני מוסד תכנון, ימשיכותלוי ועויה ערב תחילתו של חוק זה הש הליך לכ (א) .275
 תחילת חוק זה לפי חוק זה. וםבו מי

עים וביים הננווראות בכל ענין אחר הנוגע לשיה תשאי לקבוע בתקנור םהפני רש (ב) 
הוראות ו, היל הבנע חתכנון והפיקוה תופיצודה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח רהפק טולמבי

 וק זה. חלפי  סמכותו באותו ענין ונו על ידי מוסד תכנון מכוחלו או ישאלה יעמדו בתקפן עד שיבוט

ני פל, םהיתחוז או שטח תכנון עיר כאמור בפקודה, או שינוי גבולומ לוטישבה דימב .276
פגעו בתקפם של תכניות בנין ערים, תקנות, חוקי עזר וצווים, שהותקנו  אל, וק זהח לתחילתו ש

ים יונו תחום, בשים באותפלפי הפקודה לאותו מחוז או שטח בנין ערים והם נשארו בתק
 חוכמ םחוק עזר, תקנה, צו או תכנית בנין ערי דיי עלשינוים ו טולם אביהמחוייבים לפי הענין, עד ל

 ת לפי חוק זה. הסמכויו ד בתקפם עד שיבוטלו או ישונו מכוחלעמו ופיוסי םה -הפקודה 

רים לפי הפקודה נין עב תי' יחולו, מיום תחילתו של חוק זה, גם לגבי תכני קראות פרוה .277
ושהמשיכו בו,  24.3.1938ימוש חורג שהיה קיים ביום ם שלאו שנשארה בתקפה מכוח חוק זה;

)ג( לפקודה, עד יום תחילתו של חוק זה, מותר להמשיך בו גם 11לסעיף  ליבי המגאנתמכוח ה
 בנין. הול שינוי בבעלות או בהחזקה של הקרקע או יחלאחר מכן, עד ש

כנית ממלכתית או ת לומה שחתבאו מקצתו,  ולוכ, לושמרחב תכנונה כל תימודה מקעו .א277
גובל תחום של תכנית כאמור, רשאית, תוך חדשיים מהמועד שבו פורסמה ברשומות הודעה על 

אין ך א, להגיש לשר הפנים והשיכון התנגדות לה; א269הפקדתה של התכנית כאמור בסעיף 
 ה'.  פרק ות היתר לפינועטה העולות מטעם המדינלעכב את ביצוען של פ דיכ ותת התנגדגשבה

 

תוחה לעיון לכל מעונין פ תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תהאכלמנית מכת .ב277
 תשלום.  אבמקום הפקדתה ולל

 

א, רשאים לאשר את 277והשיכון, בבואם להכריע בהתנגדות לפי סעיף  םיי הפנרש .ג277
 .ו בלי שינויים, או לבטל את התכניתא םינוייש םהתכנית, ע

 

בהתאם לתקנות לפי חוק זה תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תיערך כלמנית מכת .ד277
תאר, לפי מ תינכתם יורה על עריכתה כתכנית מפורטת, או כיהפנ יות, ושרכנן של תכתבדבר ערי

א, או כל עוד לא 277שה כן כל עוד לא עברה התקופה להגשת התנגדות לפי סעיף עי אך לא; ןיהענ
 נגדות שהוגשה. התהוכרע ב

 

ד, יראו אותה 277ף עיבסר הפנים, או מי שהסמיך לכך, אישר שנערכה כאמו רשש תניכת .ה277
 ה לפי אותו פרק. ילעערר  דועכתכנית שאושרה לפי פרק ג'; אולם לא יהא 

 

 ולטיב
 (18)תיקון מס' 

חב רמבון נתכ חטש 1981-"אמשת
 ןונתכ

ם יילונים תינע
 מדיםועו

ניות כתו תונקת רושיא
 מותייק

 ורשיא

 םיכיך בהלשמה

מי וחתי וניול ושטיב
 ןונחי תכטשוז ומח

 תלי תחינפלעיר 
 החוק

 גרוש חומישקת ספה

 ניתכתלגדות נתה
 כתיתלממ

 ( 1מס'  )תיקון
 1966-זתשכ"

 ןת עיווכז
 ( 1)תיקון מס' 

 1966-זתשכ"

 יםרשהויות כמס
 ( 1)תיקון מס' 

 1966-זתשכ"

 לש שדמח הריכע
 יתתכלית ממנכת

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"

 תינכור התשיא
 ( 1)תיקון מס' 

 1966-זתשכ"
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ל פי תכנית ער בחוק זה, כל עבודה או שימוש מטעם המדינה בקרקע או בבנין ומאאף ה לע .ו277
כנון והבניה )תיקון(, תק הוילתו של חחמיום ת םממלכתית, שהוחל בביצועה לפני תום שנתיי

 תחילתו של חוק זה. םוחל מיה' היתר לפי פרק המ טוריםפ - 1966-תשכ"ז
 

יתוח(, פלילתה או סגירתה של דרך שפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה וס, הווייתתה .ז277
פקודה, לא יהיו טעונות  תהאול 3סעיף  פיח צו לכוליה לפני תחילתו של חוק זה, מע ה, הוחל1943

יראו  אושרו על ידי שר הפנים ושר העבודהש רכאמו וצ ק זה; הוראותוחב רומהיתר על אף הא
 '.ג תן כתכנית מתאר מחוזית שאושרה על פי פרקאו

 

 זה באות להוסיף על פקודת הפרשנות ולא לגרוע ממנה. קראות פרוה .278

 .וק זה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומותח ללתו שיחת .279

ק זה ברשומות תוך וח יפורסם, 1949-)ד( לחוק המעבר, תש"ט2בסעיף  רומאף הא לע .280
 חודש מיום קבלתו בכנסת.

 
 ונההראשפת התוס

 )א((156יף עס)

 וז חים )בתוספתותפטחים שו מועצה הארצית ועדה לשמירה על קרקע חקלאיתה דקם ליות .1
 ועדה(.ה –

 

 חברי הועדה: וילה יהאו .2

 ;של שר הפנים םיגי נצינש (1)

 ;()פקעה א(1)

 של שר החקלאות; םיגי נצינש (2)

 יכון;שה יג שרצנ (3)

 טחון;בה יג שרצנ (4)

לפי המלצת הסוכנות היהודית לארץ  הפניםנה שר ימות המיישבים שדסויג המצנ (5)
 ישראל;

 לפי המלצתה; הפניםשר  הנה הארצית שימצעויג המצנ (6)

 ות המקומיות שימנה שר הפנים;יושיג הרצנ (7)

 ;הפניםהחקלאים שימנה שר  יגי נצינש (8)

 רקעי ישראל;קמ רשותיג צנ (9)

 

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (10)

 –והוא  הפניםה שר נשימ אחד חבר (11)

כמשמעותו בחוק  םילאדריכהו הנדס הרשומים בפנקס המהנדסיםמ ויכל ארדא
 המהנדסים והאדריכלים או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים, ובלבד

 יים אלה:שנד מהם אחשיתקיימו בכל 

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה (א)

רשות מקומית שבאותו  ואומית קמ הדבד ועוע ובד המדינה אוע וא אינוה )ב(
 וז;מח

ם, מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים האמוריי רכאמו רבח
 ומות;שרבבהודעה  הפניםכפי שיקבע שר 

 הפניםל הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר ג שנצי (12)
מועמדים שיגישו לו גופים אלה;  תמיבהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, מתוך רש

הגופים המפורטים  –לענין זה, "הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה" 

 רתר מהיוטפ
 ( 1)תיקון מס' 

 1966-זתשכ"

 יםכרד
 ( 1)תיקון מס' 

 1966-ז"תשכ

 נותשרפ

 להיחת

 וםסרפ

 דהעוה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 הדב הועכרה
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 64ון מס' )תיק
 2002-תשס"ג



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

179 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

יכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת א
 .2002-התשס"ג

 

 .נה אחד מנציגיו בועדה להיות יושב ראש בהמי הפנים רש .3
 

 

דתה ודיוניה, לרבות המנין החוקי שלה, במידה שלא בעצמה את סדרי עבו עבדה תקעוה .4
 טת המועצה הארצית.חלאו בה זהנקבעו בחוק 

לונית פ המועצה הארצית רשאית, לאחר שהתייעצה עם הוועדה, להכריז ברשומות כי קרקע .5
 ית(.אלקרקע חק – תהא קרקע חקלאית לענין חוק זה )להלן

 

לה מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, הח , לא תאושר תכנית9בכפוף להוראות סעיף  )א( .6
המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים,  על קרקע חקלאית

 אלא אם כן מתקיים בה אחד מאלה:

מקיימת את כל הוראותיה של תכנית  התכנית אושרה על ידי הועדה או שהיא (1)
 מיתאר שאושרה על ידי הועדה;

צית או ועדת משנה שלה התכנית חלה על שטח שהוועדה, או המועצה האר א(1)
(, אישרה לגביו תכנית המייעדת אותו למטרה אחרת שאינה 2בהתאם להוראות פסקה )

 ;מטרה חקלאית או שטחים פתוחים

ועדת משנה שלה, ובלבד שאישור  התכנית אושרה על ידי המועצה הארצית או (2)
במפורש וצוין  נדרש לפי הוראות תכנית מיתאר ארצית או מחוזית, התכנית כאמור

או ועדת המשנה שלה, לפי הענין, כי האישור ניתן גם לצורך  בהחלטת המועצה
 תוספת זו.

לרבות תכנית מיתאר מחוזית שהופקדה וטרם  –בסעיף זה, "תכנית מיתאר מחוזית"  )ב( 
 אושרה.

 

לא  הרל ידי מוסד תכנון היתר לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטן ענתיי אל (א) .7
 לכך הועדה. המו אם הסכיא 6ת אלא בהתאם לתכנית שנתמלאו בה הדרישות של סעיף יאלחק

ימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין ש וניה אב –קלאית", בסעיף זה ח אטרה למ" (ב) 
 דול בעלי חיים.גיל אוהאדמה  שלחקלאי ד לייצור חקלאי, לעיבו

ובקרקע המיועדת בתכנית  יתדה המחוזלאית טעון אישור הועקח בקרקעורג מוש חיש (ג) 
 .גם אישור הוועדה –ת או לסוג של שטחים פתוחים מיתאר מחוזית למטרה חקלאי

 

מקומם של מפעלים, מוסדות או מיתקנים באזור שנקבע בתכנית כאזור  תעה קביתיה .8
 ןחקלאי, או בכל מקום אחר שתכנית אינה חלה בו, טעונה היתר או הסכמה לפי חוק זה, לא יינת

ועדה; הוראה זו אינה חלה על מיתקני מים, ביוב, ניקוז ה תבהסכמ אלאו ההסכמה א רתיהה
 וחשמל.

החלה על  ד תכנון להפקיד תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת,החליט מוס (א) .9
)ב(, למטרה חקלאית או לסוג 6בסעיף  קרקע חקלאית המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית, כהגדרתה

)א(, יעבירה 6בתכנית אף תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף  של שטחים פתוחים, ולא מתקיים
 .מוסד התכנון לועדה

חמישה חברים ובהם יושב ראש הועדה, נציג שר החקלאות ונציג  בת הנדת משעו (ב) 
ישור השר לאיכות הסביבה תחליט, תוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית, אם התכנית טעונה א

 תכנון.ה דסומלהועדה, ותודיע על כך 

 טעונה אישור הועדה.התכנית  המשנה תוך המועד האמור, לא תהיהדת עו הטליחהא ל (ג) 

ת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה, תחליט הועדה תוך ששים דעויטה לחה (ד) 
 (.קטן )ב יףימים מיום שהתקבלה ההחלטה כאמור בסע

 לבקש םיאמהאמור בסעיף קטן )א(, מוסד התכנון או מגיש התכנית רש עוי לגרלבמ (ה) 
 החלטת הועדה לפני שתופקד התכנית. תא

 ראש הועדה יושב
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

 הלונה

ע קרקזה על רכה
 תיאחקל

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 תינור תכשיאלת בגה
( 76)תיקון מס' 

 2006-תשס"ו

 שומישלות בבגה
 איתלקחקע לא רקב

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

עת יבק ללות עבגה
 םילעמפ

ור שיאה נוטעה יתנכת
 הדעהו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

180 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 (.8)-)א( ו7שות להיתר או להסכמה לפי סעיפים ף זה יחולו גם על בקיעסראות וה (ו) 

 לע , או8או  7, 6 יםע למוסד התכנון על אישור או הסכמה לפי סעיפידועדה תוה (ז) 
 בה לתת אותם.וסיר

 

קרקע כות על קרקע חקלאית שאושרו לפני שהוכרזה לחהניות כתהאת  קודדה תבעוה .10
חקלאית, במידה שלא נעשו באותה קרקע, אגב ביצוע התכנית, עבודות בניה או עבודות אחרות 

 ינויה או ביטולה., שוראמורשאית היא ליזום התליית תכנית כ שניתן עליהן היתר לפי החוק,

דרוש לשם שמירה על  רבדעדה בסמכות לפי חוק זה, אלא במידה שהוה תשתמש אל .11
 הייעוד של הקרקע החקלאית וניצולה החקלאי ושמירה על שטחים פתוחים.

 

תכניות לדרכים שנקבעו בתכנית מיתאר  רשאדה מלעוה, לא תימנע 6ר בסעיף ומאאף ה לע .א11
אר אחרת או בתכנית מפורטת הנגזרות ממנה, אך רשאית היא, תוך תימת לדרכים או בתכנית יארצ

 750ד כדי ע איווי התשינוב אישורהת ששים ימים מיום שהוגשה לה תכנית לאישור, להתנות א
החקלאית, ובלבד שאין  הקרקע ה עלשמירהדבר נחוץ ל םא, תינכמטרים לכל צד מציר הדרך בת

תכנית שהוגשה ה תראו אי -תכנית; לא עשתה כן תוך ששים ימים כאמור מהותי ב בכך שינוי
 ידי הועדה.-כמאושרת על

 

 .צית תמנה מבין חבריה ועדת ערר של חמישה לענין תוספת זוראהועצה מה (א) .12

 16א או 11, 9, 6ב הועדה לתת אישור לפי סעיפים וריידי ס-לעצמו נפגע ע תואה ארה (ב) 
 , רשאי לערור על הסירוב לפני ועדת הערר לפי סעיף קטן8או  7או לתת את הסכמתה לפי סעיפים 

 )א(.

)ד(, רשאי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי כך 9ר בסעיף וכאמ הועדה הטהחלי אל (ג) 
ששים  ךותר תיתן החלטתה קטן )א(, אשישרין בפני ועדת הערר, לפי סעיף מב ןהעני תא להביא

 ימים מיום שהוגש.

לפי  ת של הועדהיוהסמכו כללפי סעיף קטן )א(, יהיו לענין סעיף זה  ררעעדת הול (ד) 
 התוספת הזאת.

 הערר לפי סעיף קטן )א( ולא כלום. תדעלטת וי החן אחריא (ה) 
 

לקבוע בתקנות את סדרי הדין של חר התייעצות עם המועצה הארצית, רשאי אל, הפנים רש .13
 )א(.12ועדת הערר לפי סעיף 

 

 

 12ה, אולם בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, בערר לפי סעיף ינדמהם על ול גיח 7יף עס (א) .14
ורר הוא אחד ממוסדות המדינה, תכריע הממשלה, אחרי התייעצות עם המועצה הארצית, עהשכ

 )א(.12במקום ועדת הערר, לפי סעיף 

כאשר העורר הוא אחד ממוסדות המדינה, , א11 סעיף יפללטת הועדה חה רר עלעב (ב) 
 .12)א( ויחולו הוראות סעיף 12עדת הערר לפי סעיף יידון הערר בפני ו

 

ת זו אינן גורעות מהגבלות על הבניה או על השימוש בקרקע שבחוק זה פסואות תרוה .15
 משום חיוב לתת אישור על פי החוק. הדעדי הוי-לה במתן אישור עיהי אלוושבכל דין אחר, 

רקע שטרם נקבע לה ל שנתיים מיום תחילת חוק זה לא ייקבע ייעודה של קש התקופ ךות .16
 באישור הועדה. אל, אתרנית מאושתכנקבע בש ייעוד, ולא ישונה ייעודה החקלאי של קרקע

 
 הינשספת הותה

 )ב((156יף עס)
 

 –בתוספת זו  .1

 –" המועד הקובע"  

 ;69יום תחילתו של תיקון  –כון לעניין הים התי (1)

 ותינקת תכידב
 מותייק

 ששימולת הבגה
 עדהוה כויותמסב

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 רכיםת לדתכני
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ת עררדעו

 ( 26תיקון מס' )
 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 רדת ערעוב ןדיה רידס

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

 103ון מס' )תיק
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הנהמדי ןיד
 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 26ס' מ)תיקון 
 1988-חמ"שת

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת
 םינרת דיימש
 רותחא כויותמסו

 ברעת מווראה

 הגדרות
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 83)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח
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יום תחילתו של חוק שמירת הסביבה החופית )תיקון(,  –לעניין ים סוף  (2)
 ;2007-התשס"ח

-יום פרסומו של חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח –לעניין ים כנרת  (3)
2008; 

-"דכהגדרתם בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס –"קו החוף" ו"תחום חוף הים"  
2004; 

 )נמחקה(; –"תחום חוף הים"  

 .2004-לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד 21חוק זה כנוסחו לפי סעיף  –" 69"תיקון  
 

 הועדה(. –ם ליד המועצה הארצית ועדה לשמירת הסביבה החופית )להלן בתוספת זו תוק .2
 

 

 ואלה יהיו חברי הועדה: )א( .3

, בעל הכשרה מקצועית בעניני תכנון והבניה מבין עובדי הפניםנציג שימנה שר  (1)
 משרדו, והוא יהיה היושב ראש;

שני נציגים שימנה השר לאיכות הסביבה, מבין עובדי משרדו, בעלי הכשרה  (2)
 נון או תכנון ימי;בעניני תכ

 נציג שימנה שר התחבורה, בעל הכשרה בענינים ימיים; (3)

 נציג שימנה שר הביטחון; (4)

 נציג שימנה שר התיירות; (5)

 נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות; (6)

 נציג שימנה שר הבינוי והשיכון; (7)

 נציג שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר; (8)

 ;)פקעה( א(8)

על הכשרה מקצועית בעניני שמירת טבע, שתמנה רשות הגנים הלאומיים נציג ב (9)
 ושמורות הטבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים;

נציג שהוא אדריכל שאינו עובד המדינה והרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  (10)
בהסכמת השר לאיכות  הפניםכמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, שימנה שר 

 הסביבה;

 נציגי רשויות מקומיות שימנה שר הפנים; ניש (11)

נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה, המפורטים בתוספת  (12)
לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, 

 על פי המלצה שיגישו לו גופים אלה; םהפני, שימנה שר 2002-התשס"ג

בהסכמת השר לאיכות הסביבה, שהם בעלי  הפניםשימנה שר שני נציגים  (13)
 מומחיות בתחום השמירה על הסביבה החופית;

בהתייעצות עם שר התחבורה שהוא בעל מומחיות  הפניםנציג שימנה שר  (14)
 בתחום התחבורה הימית.

תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה  )ב( 
 –וספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף קטן )ב( שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה נוספות כאמור נ

אם מונה מכוח פסקה אחרת באותו סעיף קטן; ואולם חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף 
לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, ובלבד שלא חלפו יותר משישה חודשים 

 .קופת כהונתומעת שתמה ת

 .)בוטל( )ג( 

 מקרקעי ישראל ותהיה לו דעה מייעצת. רשותלדיוני הועדה יוזמן, דרך קבע, נציג  )ד( 
 

לה בתחום הסביבה החופית או חלק ממנה, אלא לא תופקד ולא תאושר תכנית הח )א( .4

הועדה לשמירת 
 הסביבה החופית

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 הרכב הועדה
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

סייג לאישור תכנית, 
היתר לשימוש חורג 

 והקלה
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 83)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח

( 119)תיקון מס' 
 2017-תשע"ח
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לאחר קבלת אישור הועדה, או אם היא תכנית מפורטת המקיימת את כל ההוראות של תכנית 
 מיתאר מקומית שאושרה בידי הועדה.

 לא יינתן היתר לשימוש חורג בתחום הסביבה החופית, אלא באישור הועדה. )ב( 

ים, ולא ייתנן היתר להקלה מגובה בנין בתחום לא יינתן היתר להקלה בתחום חוף ה )ג( 
הסביבה החופית שאינו כלול בתחום חוף הים מתכנית שאושרה לאחר מועד כניסתו לתוקף של 

 המועד הקובע, אלא באישור הועדה.ולאחר  הים התיכון, לעניין, 69תיקון 

וף הים לא יינתן היתר להקלה מגובה בנין בתחום הסביבה החופית לרבות תחום ח )ד( 
 מתכנית שאושרה לפני המועד הקובע, אלא באישור הועדה.

הועדה רשאית לקבוע כי הצורך בקבלת אישור כאמור לא יחול על תכנית מסוימת או  )ה( 
ם ביצועבסוגי תכניות או היתרים בתחום הסביבה החופית או על חלק מתחומי תכניות אלה, שאין 

 המאושר או לגרום להשפעה ניכרת על הסביבהכדי להוות שינוי מהותי של המצב התכנוני 
תהיה שהחופית; קביעה כאמור, יכול שתחול על סוגי תכניות, או על אזורים מסוימים, ויכול 

 מותנית בהגבלות כפי שתקבע הועדה.

 .)פקע( )ו( 
 

 

מוסד תכנון לא ייתן היתר לבניה, לשימוש או לפעולה אחרת הטעונה היתר לפי חוק זה  .5
, או 4לגבי תחום הסביבה החופית, אלא בהתאם לתכנית או להיתר שהתמלאו בהם דרישות סעיף 

 .11בהתאם לתכנית שעומדת בהוראות סעיף 
 

דת המשנה(, תחליט, וע –ועדת משנה בת חמישה חברים מבין חברי הועדה )להלן  )א( .6
בתוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית מאת מוסד התכנון שהגישה לועדה, אם התכנית טעונה 

 אישורה של הועדה ותודיע על כך לכל חברי הועדה ולמוסד התכנון שהגיש את התכנית לועדה.

 הרכב ועדת המשנה: )ב( 

 והוא יהיה היושב ראש; הפניםאחד מנציגי שר  (1)

 שר לאיכות הסביבה;נציג ה (2)

 אחד מנציגי הרשויות המקומיות כפי שיקבע שר הפנים; (3)

 נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה; (4)

 ( לתוספת זו.10)א()3נציג לפי סעיף  (5)

ימים מיום קבלת התכנית, יראו את התכנית  30לא החליטה ועדת המשנה בתוך  )ג( 
 כטעונה אישורה של הועדה.

החליטה ועדת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה, תדון הועדה בנוגע לתכנית,  )ד( 
 ימים מקבלת ההחלטה. 90בתוך 

הימים, כאמור בסעיף קטן )ד(, תועבר התכנית  90לא דנה הועדה בתכנית בתוך  )ה( 
 תימים מיום שהועברה התכני 120להכרעת המועצה הארצית, והיא תקבל החלטה בענין בתוך 

 להכרעתה.

ימים לאחר שהחלטת  15חלק חבר הועדה על החלטת ועדת המשנה, רשאי הוא בתוך  )ו( 
ה ועדת המשנה הומצאה לו, לבקש כי הנושא יועבר להכרעתה הסופית של הועדה; הוגשה בקש

 כאמור, תועבר ההחלטה להכרעתה הסופית של הועדה.

 .4עיף הוראות סעיף זה יחולו גם על בקשות להיתר לפי ס )ז( 
 

הועדה תפעיל את סמכויותיה תוך שתיתן את דעתה לצורך בשמירה על הסביבה  )א( .7
החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ולשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה, במסגרת מכלול 

 השיקולים התכנוניים, לרבות שיקולי תשתית.

דה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום לא תאשר הוע )ב( 
חוף הים, אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום 
הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך של שמירת ערכי הטבע, הנוף 

במידה העולה על הנדרש בזכות הציבור והמורשת, ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה 

 סייג למתן היתרים
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

תכנית הטעונה 
 אישור הועדה

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 סמכויות הועדה
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

( 81)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 81)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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למעבר חופשי לאורך תחום חוף הים ותקבע, ככל הנדרש וככל האפשר, את האמצעים הנדרשים 
כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה חופית וכדי לשקם את הפגיעה בסביבה החופית, אם תיגרם 

 פגיעה כאמור.

( תוך אבחנה בין שטחים )ב-הועדה תפעיל את שיקול דעתה בהתאם לסעיפים )א( ו )ג( 
 בנויים לשטחים פתוחים ומתוך דגש על שמירת השטחים הפתוחים בתחום הסביבה החופית.

 .6הוראות סעיפים )א( עד )ג( יחולו גם על ועדת המשנה בהתאם לסעיף  )ד( 
 

 או  4הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הועדה לשמירת הסביבה החופית לפי סעיפים  .8
י המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בתוך שלושים ימים , או חבר הועדה, רשאים לערור עליה לפנ5

 מהיום שבו נמסרה להם הודעה על ההחלטה.
 

המועצה הארצית רשאית לקבל את הערר, כולו או חלקו או לדחות את הערר או  )א( .9
 להחזיר את הענין לועדה לדיון מחדש.

 לתוספת. 7המועצה הארצית תדון בערר בהתאם לסמכות הועדה כפי הקבוע בסעיף  )ב( 
 

ל בניה או שימוש בקרקע על פי חוק זה ועל פי הוראות תוספת זו אינן גורעות מהגבלות ע .10
 כל דין אחר, ולא יהיה במתן אישור בידי הועדה משום חיוב לתת אישור על פי חוק התכנון והבניה.

 

אין בהוראות תוספת זו כדי לפגוע בתכנית שהיא בת תוקף ערב המועד הקובע, וכל עוד  .11
קומית שהיא התכנית בת תוקף או בתכנית מפורטת המקיימת את כל הוראותיה של תכנית מיתאר מ

 בת תוקף כאמור.
 

 

ו על תחומם של אתרים כמפורט להלן בסביבה החופית של הוראות תוספת זו לא יחול )א( .12
הקרקע, -ים כנרת שבהם נמצאים מיתקנים להפקת מים, אגירתם, הובלתם, הטייתם, החדרתם לתת

 הספקתם, מדידתם, ויסותם וניטורם:

 אתר ספיר; (1)

 אתר פוליה; (2)

 מכון טבריה; (3)

 סכר דגניה; –מוצא הכנרת  (4)

 כניסת הירמוך; (5)

 תחנת עמק הירדן. (6)

שר התשתיות הלאומיות יקבע בתקנות את גבולות תחומיהם של האתרים המפורטים  )ב( 
ץ בסעיף קטן )א(, ובלבד שתחומי האתרים כאמור לא יעלה על התחום המזערי החיוני הנחו

 להפעלתם.
 

 
 20תישיפת שלסות

 א(196יף עס)
 

 – וזוספת תב (א) .1
 

 שימוש תריים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התוושליית ע –בחה" שה" 
 רג;וח

 ;1969-וק המקרקעין תשכ"טבח התמשמעוכ –ות" רודירה לכח" 

 :הלחת מאא –ות", במקרקעין יוכמוש זימ" 

לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא  רתלת היבק (1)
 חה;בשההיטל  לחרג שבעקבותיהם וח שומיאישור תכנית, מתן הקלה או התרת ש

                                                      
 ספת זו.בסעיפים הרלוונטיים בתו 84לענין תחילת תוקף תיקון מס'  198ר' הערה לסעיף  20

 (18ס' )תיקון מ
 1981-מ"אשת

 נותשרפ
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 ( 20)תיקון מס' 
 1982-"גמשת

 ערר
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד

סמכויות המועצה 
 הארצית בערר

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

שמירת דינים 
 וסמכויות

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 הוראת מעבר
( 69)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
( 81)תיקון מס' 

 2007-תשס"ח
( 83)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 סייג לתחולה
( 83)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
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התכנית  וש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישורמישחלת התה (2)
, ואולם לא יראו בהתחלת שימוש מכוח אישור לשינוי שבעקבותיו חל היטל השבחה

 ;ה כמימוש זכויות145שימוש לפי סעיף 

רה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות כיהעברת הח ואברתם עה (3)
קרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך למעט העברה המי קסישום בפנר הטעונהם בה
ום ות רישמוש זכויה מאדם לקרובו; ואולם לא יראו כמירומללא ת הרוח דין והעבמכ

"ט כ בפנקסי המקרקעין של זכויות במקרקעין אשר המחזיק בהם בפועל לפני יום
, םייצווקרן פי ושמס רכ וקכהגדרתו בח ם(, היה בעל1981ביולי  1בסיון תשמ"א )

 ;1961-תשכ"א
 

 ה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם;רוהרה, וג, הון זב –וב" רק" 
 

 עוד זכות לשומה חוזרת או לערעור עליה; ןיאומה שש –" תיפמה סווש" 

 בחוק שמאי מקרקעין; ותמשמעוכ –" ןעיקרמק ימאש" 
 

 .ולמעט תכנית כוללנית ר מקומית או תכנית מפורטתאתמית כנת –נית" כת" 
 

 .וטל(ב) (ב) 
 

בדרך  ןיהניצול בהם וב תויוכז במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של החה השבלח (א)  .2
המקרקעין מוחכרים  וייטל(; הה - י האמור בתוספת זו )להלןת, ישלם בעלם היטל השבחה לפרחא

אים בתחום צלדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמ
 ד.לבב התכנית או הגובלים עמו

בסכום  יופן לשייעקכלפי בעל המקר יאכז הילדורות את ההיטל, יה רכלם חויש (ב) 
רה לבין הסכום שהיה עליו לשלם אילו היה ההיטל חל על השבחת החכי ההפרש בין מה ששילם

ה, רלהארכת החכי שיפוי תבוא בחשבון הזכות של החוכר לדורותה לדורות בלבד; בקביעת סכום
ת בל אקל המקרקעין לעב יפלכרכה מסיבה כלשהי, זכאי החוכר לדורות ואה לאהחכירה  אםואולם 

מועד , כשהוא צמוד למדד יוקר המחיה מת החכירהת להארכשנוכה לו מהשיפוי עקב הזכוכום הס
 תשלומו ועד למועד השיפוי בפועל.

החוכר תשלום עבור ניצול ההשבחה, יהיה ן תבוע מ, לזכאי, לפי הסכם ריכה המחיה (ג) 
 ו לשלם למחכיר כאמור.ילעלום ששת החוכר זכאי לנכות את סכום ההיטל מכל

 

 ל הוא מחצית ההשבחה.טיהעור היש .3
 

 

 שבחה יחולו הוראות אלה:הה שומת לע .4

בע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת השימוש קיתשבחה הה (1)
ההשבחה  תמויכת שרע ההקלה; אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את החורג או מתן

חיית ד -עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה )להלן 
 מה עד למימוש הזכויות(;ושה

ש הזכויות, לגבי מקרקעין עד למימודה המקומית על דחיית שומה עוהליטה חה (2)
הועדה לבעל המקרקעין, תוך חצי שנה מיום תחילת  שאינם כלולים בתכנית, תודיע

 הודעה לפי פסקה זו; לם עגיחולו )ג( 6 ת סעיףוהתכנית, על חבותו בהיטל, והורא

 (;הלטוב) (3)

דה המקומית על דחיית עריכת השומה עד למימוש הזכויות, רשאי עוהליטה חה )א( (4)
את שומת ההשבחה  בכל עת, לערוךכל בעל מקרקעין לדרוש מהועדה המקומית 

לגבי  חהת ההשבומכזו, תיערך ש ; משנתקבלה דרישהבעבור אותם מקרקעין
 ימים מיום קבלת הדרישה; 90לה תוך א יןקעמקר

שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של  (ב)
הכנסת, רשאי לקבוע אגרה בעד עריכת שומת השבחה כאמור בפסקת משנה )א(, 

 ולם לוועדה המקומית, בהתחשב, בין השאר, בעלות עריכת השומה;שתש

  (20' )תיקון מס
 1982-"גמשת

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת
 חהבשה לטיות בהבוח

 (18ס' )תיקון מ
 1981-מ"אשת

( 20ס' )תיקון מ
 1983-תשמ"ג

 1983-גשמ"ט ת"ת

 ( 20ס' מתיקון )
 1983-"גמשת

 לטיור ההעיש
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 החבת ההשמוש
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 20)תיקון מס' 
 1982-"גמשת

( 110)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

( 126)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 26ס' מ)תיקון 
 1988-ח"תשמ

( 126ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח

( 126ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח
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שולמה אגרה לפי הוראות פסקת משנה )ב(, ינוכה סכום האגרה ששולם מסכום  ג()
ההיטל שחלה החובה לשלמו לפי שומת ההשבחה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

הגדרתם בחוק כ –מיום תשלומו ועד יום ניכויו; לעניין זה, "הפרשי הצמדה וריבית" 
 ;1961-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

נערכה שומת השבחה כאמור בפסקת משנה )א(, וניתן פטור מתשלום ההיטל  ד()
, בעת מימוש הזכויות, למי שדרש את עריכת השומה, או לא חלה חובת 19לפי סעיף 

תשלום היטל לגבי אותם מקרקעין, תחזיר הוועדה המקומית למי שדרש את עריכת 
 –" 19ומה את סכום האגרה ששולם; לעניין זה, "פטור מתשלום ההיטל לפי סעיף הש

 ( או )ג( של אותו סעיף;6( עד )4למעט לפי הוראות סעיפים קטנים )א(, )ב()

אף אחד  ת בזו אחר זו, בלי ששולם היטל עקבוינפר תכסמ בהם אושרוש ןקרקעימב (5)
ל של המקרקעין בסמוך לפני אישורה מאישורים אלה, תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים ש

 ה;ונת האחרניהתכנית הראשונה לבין שוויים מיד לאחר אישורה של התכ

במקרקעין שבהם אושרה תכנית לאחר אישורה של תכנית כוללנית, תיווסף לשומת  א(5)
 ההשבחה, השבחה בשל התכנית הכוללנית, אם היתה;

בעת  ןוה, לא תובא בחשבז קוחל ח' עין ללא תשלום פיצויים לפי פרקקרקקעת מפה (6)
 ת שומת ההשבחה של אותם מקרקעין;כירע

ך ליום תחילת התכנית, או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג, לפי רעיומה תשה (7)
 ו בשוק חפשי.רנין, בהתחשב בעליית ערך המקרקעין וכאילו נמכהע

 

ת, ויות ולא החליטה הועדה המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכינכשרה תוא .5
שאושרה, קרקעין, לוח שומה לכל התכנית ל שמאי מהועדה המקומית, על פי חוות דעת ש ךותער

 ישור התכנית ושיעור השבחתם.א ובו יפורטו המקרקעין שהושבחו עקב
 

ועדה ה ידרשמיוצג במשרדי הועדה המקומית וב 5עיף ס פיל נערךש הח שומול (א)  .6
 יום אישור התכנית.מ הצי שנח ךהמחוזית תו

 

 

מית תביא לידיעת כל חייב בהיטל, עם הצגת לוח שומה או עקב מימוש וקמעדה הוה (ב) 
ותו לערער על החיוב בהיטל לפי זכל ואת יטעדו הוא חייב בהזכויות, את שיעור ההשבחה שב

 .14האמור בסעיף 

תקנות את דרכי מתן ההודעה ורשאי הוא ב עם, יקביטפהסכמת שר המשב, הפנים רש (ג) 
 לקבוע גם דרכים לתחליף מסירה.

הורות על רישום הערות אזהרה בפנקסי ל ומה, רשאית הועדה המקומיתש חצג לווה (ד) 
 לולים בלוח לשלם את ההיטל.כה י חובת בעלי מקרקעיןבן לגהמקרקעי

ב הדבר כהחלטת הועדה שחינית, יכתהח שומה תוך חצי שנה מיום אישור ול הוצג אל (ה) 
 המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכויות.

 

גביהם חל שלרקעין מקם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות בלושיטל יהה (א) .7
 חה.בשהייב לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת הורשאי החל, יטהה

בהיטל חלק מן הזכויות במקרקעין ישלם היטל בשיעור יחסי לפי מידת  ביימש החימ (ב) 
 המימוש החייבת בהיטל. 

 

ת, רשאי לקבוע בתקנות נסשל הכ בהאישור ועדת הפנים ואיכות הסביב, םפניה רש (א) .8
במקרקעין אחרי אישור  תויש זכוומיההיטל כתנאי למ םולשת תהוראות בדבר מתן ערובות להבטח

 תכנית ולפני שנקבעה שומת ההשבחה לגבי אותם מקרקעין.

שאי לקבוע בתקנות אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רב, םהפני רש (ב) 
 תשלאחר מימוש זכויות במקרקעין; בתקנום דיועההיטל למ וםק מתשלחלהוראות בדבר דחיית 

, כולם או ם הנדחיםסדרים והתנאים להבטחת תשלום החלקיהה בדבר תואניתן לקבוע הור רומאכ
ו רקעין שטרם מימש זכויותימקמקצתם, והסדרים לגבי דחיית מועד תשלום ההיטל לגבי שותף ב

( 126ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח

 המשולוח 
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

ת עדוהווח לת הגצה
 שומה

 (18ס' )תיקון מ
 1981-מ"אשת

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 ( 20)תיקון מס' 
 1982-"גתשמ

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 טליההם וד תשלעומ
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
 ( 20)תיקון מס' 

 1983-"גמשת

טחת בהלבות ורע
 םולשת

 (18ס' )תיקון מ
 1981-מ"אשת

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 126ס' מן )תיקו
 2018-תשע"ח

( 126ס' מ)תיקון 
 2018-תשע"ח
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 כאמור.
 

המרכזית  הכשלה הרים לצרכן או מדד תשומות הבניה שפרסמיחמה מדד הלע .9
עומת מדד כאמור שפורסם ק ממנו, ללפני המועד לתשלום ההיטל או כל חל ךוה בסמקיטלסטטיס

, שבעקבותיהם חל ההיטל, השימוש החורגו בסמוך לפני תחילת התכנית, או אישור ההקלה א
 .םה הנמוך ביותר של שני המדדים האמוריליהער לפי שיעוו, חייב בל יוגדל הסכום שהחייב בהיט

 

פנקסי המקרקעין פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות במקרקעין, אלא ב םתירש אל (א) .10
הועדה המקומית או ביד מי שהסמיכו  שאושב רי דלאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה בי

חל על המקרקעין על פי תוספת לכך, המעידה כי שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל ה
 תוספת זו.י ש על פדרקצתו, הכל כנמזו, או ניתנה ערובה לתשלומו, כולו או 

א( ) ןטעיף קסב לוב תעודה כאמוריש רבדבשאי בתקנות לקבוע הוראות ר םהפני רש (ב) 
ין בתעודה הניתנת מאת רשות מקומית והדרושה על פי דין אחר כתנאי לרישום עסקה במקרקע

 י המקרקעין.בפנקס

לא  עודרג כל ויותר שימוש ח תר לבניה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולאיה יוצא אל (ג) 
 ואקעין, רקמפת זו בשל אותם סות יפ או אותו חלק ממנו המגיע אותה שעה עלל יטההשולם 

 דרש על פי תוספת זו.ו, הכל כנשניתנה ערובה לתשלום או לחלק ממנ

)ג(, מתן היתר לשימוש החורג מהיתר, למטרת עסק, לא  על אף האמור בסעיף קטן )ד( 
מההיטל או אותו חלק ממנו המגיע באותה שעה על פי תוספת זו  25%-יותנה בתשלום של יותר מ

 .25%בשל אותם מקרקעין, או במתן ערובה לתשלום ההיטל כולו או חלק ממנו העולה על 

החורג מתכנית, למטרת עסק, לא על אף האמור בסעיף קטן )ג(, מתן היתר לשימוש  )ה( 
מההיטל או אותו חלק ממנו המגיע באותה שעה על פי תוספת זו  40%-יותנה בתשלום של יותר מ

 .40%בשל אותם מקרקעין, או במתן ערובה לתשלום ההיטל כולו או חלק ממנו העולה על 
 

רקעין או בחכירה לדורות בהם, ישלמו היטל כל אחד מהם באופן יחסי קמבתפים וש )א( .11
 ותפים.משקעין הקרלחלקו במ

 

 על אף האמור בסעיף קטן )א(, חלה חובת תשלום היטל השבחה לגבי מקרקעין שהם ב() 
רכוש משותף בבית משותף, ושלפי טיבו של הרכוש המשותף ניתן להצמידו לדירה פלונית, כגון 
חדר יציאה לגג או הרחבה, תחול חובת תשלומו על בעל הדירה שאליה אפשר להצמיד את הרכוש 

 –המשותף בלבד; לעניין זה 

האמור חל לחוק  1לחוק המקרקעין או בית שפרק ו' 52כהגדרתו בסעיף  –"בית משותף"  
 עליו;

 לחוק המקרקעין; 52כהגדרתם בסעיף  –"בעל דירה", "דירה" ו"רכוש משותף"  

 א לחוק המקרקעין;71כהגדרתה בסעיף  –"הרחבה"  

 .1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט –"חוק המקרקעין"  
 

 19חת, כאמור בסעיף ות יותר מרשות מקומית אאצמומו נחתבן מקומי שונכרחב תמב .12
מור ואינו רשות האלחוק זה, יועברו לרשות המקומית או לישוב הנמצא בתחום מרחב התכנון 

הם לועדה מ יעמגניכוי ה חרומם, לאתחל מקרקעין שבשמקומית, הסכומים שייגבו כהיטל ב
 . 13יף בסע רטותרך המטרות המפווצל, הז לחוק 24המקומית לפי סעיף 

 

 .)בוטל( .א12
 
 

בו כהיטל מיועדים, אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור גנשומים כס )א( .13
ת אשר הועברו לה לפי מיות מקורשלפי תוספת זו, לכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית או של 

ענין, ולביצוען, לרבות ה יית, לפמוקן או בתחום הרשות המלהכנת תכניות במרחב התכנו 12סעיף 
ות צאלחוק זה, ולרבות הו 188שת מקרקעין לצרכי ציבור, כפי שהוגדרו בסעיף תוח ורכיהוצאות פי
 ר או הפקעתו לפי התוספת הרביעית.שימור את

 

 המדצה
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת

 לש הפיחת אכטבה
 טליההתשלום 

 (18ס' )תיקון מ
 1981-מ"אשת

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 רקעיןקמבפים תוש
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
( 126)תיקון מס' 

 2018-תשע"ח

 לטיקת ההולח
 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת

 ( 49)תיקון מס' 
 2000-תש"ס

 ד ההיטלועי
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
 1981-אתשמ" ט"ת

 (31)תיקון מס' 
 1991-"אנשת

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 110ס' )תיקון מ
 2016-תשע"ז

( 110ס' )תיקון מ
 2016-תשע"ז

( 126)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, הרשות המקומית רשאית, מדי שנת כספים, להשתמש  (ב) 
בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך, לפי החלטת המועצה ברוב חבריה, ובלבד 

 שהתקיימו כל אלה:

שקלים חדשים  75מיתרת ההכנסות או על מכפלה של  10%הסכום לא יעלה על  (1)
 במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי הנמוך;

נק נפרד של הרשות המקומית שייועד אך ורק למטרה הכספים יוחזקו בחשבון ב (2)
 זו, והם לא ישמשו אלא להשקעה בחינוך כאמור בסעיף קטן זה;

 מתקיים אחד מאלה: (3)

היחס שבין יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ובין הכנסותיה  )א(
בתקציב השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר, והכל כפי 

 ושיעור 42.5%וח המבוקר השנתי האחרון שהוגש, אינו עולה על שהופיעו בד
, ולעניין רשות 17.5%הגירעון המצטבר של הרשות המקומית אינו עולה על 

אם בחמש  –מקומית ששיעור הגירעון המצטבר שלה עולה על השיעור האמור 
השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף וצמצמה את גירעונה 

 לפחות; 20%-ותה תקופה בהמצטבר בא

, ושיעור הגירעון 50%היחס כאמור בפסקת משנה )א( אינו עולה על  )ב(
 ;12.5%המצטבר כאמור באותה פסקת משנה אינו עולה על 

הרשות המקומית אינה זכאית למענק סיוע ממשרד הפנים ובשלוש השנים  (4)
 שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף;

כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת הכספים היחס שבין סך  (5)
האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר ובין סכומים המגיעים לרשות המקומית בעד 

 80%ארנונה, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שהמציאה לחייבים, הוא 
 לפחות;

ה, הכל כפי היחס שבין הוצאות השכר של הרשות המקומית ובין כלל הכנסותי (6)
 ;30%שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש, אינו עולה על 

 אישורים אלה: הפנים ראש הרשות המקומית הגיש לשר (7)

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית כי אין גירעון בתקציב בלתי רגיל  )א(
 א לפקודת העיריות, המנוהל ברשות המקומית באותה שנת213כהגדרתו בסעיף 

 פים, וכי בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לא יהיה כדי להביא לידיכס
 גירעון כאמור;

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית ומהנדס הרשות המקומית כי אין  )ב(
 בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות משום פגיעה ביכולתה של הרשות לממן,

כל ההוצאות כאמור  בשנה שבה ניתן האישור ובחמש השנים שלאחר מכן, את
 בסעיף קטן )א(.

, ואולם רשאי הוא שלא ליתן השרהחלטה כאמור בסעיף קטן )ב( טעונה את אישור  ג() 
אישור כאמור, אף בהתקיים כל התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות 

 מיוחדות המצדיקות זאת.

ובאישור ועדת החינוך התרבות  האוצרר , בהתייעצות עם שר החינוך ועם ששרה ד() 
 והספורט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה.

 –בסעיף זה  ה() 

 44כהגדרתם בסעיף  –"אשראי", "גירעון מצטבר", "גירעון שוטף" ו"הדוח המבוקר"  
 ;1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

, תכניות נוספות ותכניות העשרה או הוצאות למימון תכניות השלמה –"השקעה בחינוך"  
 תגבור, במוסדות חינוך שבשטח שיפוטה של הרשות המקומית, ובלבד שלא ייכללו בהוצאות

 וצאותכאמור הוצאות שאינן נדרשות במיוחד למימון תכניות אלה, ובכלל זה הוצאות תפעול וה
 שכר שוטפות של הרשות המקומית;

כהיטל השבחה בשנת הכספים הקודמת, בניכוי סך סך ההכנסות שנגבו  –"יתרת ההכנסות"  

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-שע"בת
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ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א( שהוצאו בשנת הכספים הקודמת וסך ההתחייבויות להוצאות 
 כאמור בשנת הכספים הקודמת;

, וכן בית ספר מקצועי 1949-כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט –"מוסד חינוך"  
 ;1953-לחוק החניכות, התשי"ג 1כהגדרתו בסעיף 

 בינואר של כל שנה; 1-השנה המתחילה ב –"שנת כספים"  

 ;1953-כמשמעותן בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג –"תכנית השלמה" ו"תכנית נוספת"  

 .1949-מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט –"תלמיד"  
 

 4חיוב בהיטל השבחה יהיה בשיעור הקבוע בשומת ההשבחה שנערכה לפי הוראות סעיף  .א13
, או בהתאם להחלטת השמאי המכריע, ועדת הערר 5או בשיעור הקבוע בלוח שומה כאמור בסעיף 

 או בית המשפט, לפי העניין. 
 

 45ניתן לערור לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בתוך  4 על שומה לפי סעיף (א) .14
ניתן לערור לפני ועדת  5 ףדיעת החייב; על לוח שומה לפי סעיובאה השומה ליימים מיום שבו ה

ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה; יושב ראש ועדת הערר 
 לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ן )א(, החייב בהיטל רשאי, אם אין הוא חולק על בלי לגרוע מהוראות סעיף קט (1) (ב) 
 החיוב כשלעצמו, לפנות, בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן )א(, לפי העניין,
ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה 

ת בעניין גובה החיוב; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופו
 ת מטעמים מיוחדים שיירשמו;האמורו

יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לחייב בהיטל ולוועדה המקומית,  (2)
ריע (, על זהותו של השמאי המכ1ימים ממועד קבלת הפנייה כאמור בפסקה ) 15בתוך 

 שמינה כאמור;

(, ידון ויכריע לגבי גובה החיוב; 2השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה ) (3)
 השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים;החלטות 

(, יכולים החייב בהיטל או 3על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה ) (4)
ם ימי 45הוועדה המקומית לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 

היטל מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע; יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ול
 השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

( 4דנה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיף קטן )א( או )ב() (1) )ג( 
 רשיאת היא, בהחלטה מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו;

ערר לפנות ליושב ראש היה הערר לפי סעיף קטן )א( בלבד, רשאית ועדת ה (2)
מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות 

 דעת בכתב בעניין הנוגע לערר;

מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה  (3)
חה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השב

 לעניין חוות הדעת;

 יחולו על שמאי מייעץ, לרבות לעניין סדרי הדין לפניו, 1הוראות לפי פרק ט' (4)
 מינויו ושכרו.

על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )א(  )ד( 
(, 3ו )( א1()( ועל החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )ג4או )ב()

 ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים.

הגשת ערר או ערעור לפי סעיף זה לא תעכב את מימוש הזכויות במקרקעין, אם החייב  )ה( 
הגיש ובו ובהיטל שילם את ההיטל; ואולם לגבי מי שמבקש היתר בניה לצורכי מגוריו או מגורי קר

טל מתן ההיתר, אם נתן ערובה לתשלום סכום ההיערר או ערעור כאמור, לא תעכב ההגשה את 
 )ב( יחולו גם על מתן ערובה כאמור.8השנוי במחלוקת; תקנות על פי סעיף 

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי  )ו( 

שמאי מכריע, ערר 
 וערעור

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 שיעור החיוב בהיטל
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

189 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

שיש לחייב המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות 
 במקרקעין.

 

יכו לכך, סמה אהושו מי א, 1963-"גשכרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תדגהנהל כמה (א) .א14
 רפרטים שברשותו בדב לשמאי מכריע או לשמאי מייעץ, לפי בקשתם,ימסור לשמאי מקרקעין 

שיהיה דרוש לשמאי לצורך הוסכמו במספר עסקות של מכירת זכויות במקרקעין, כפי ש םמחיריה
 שלא יימסרו פרטי זיהוי של בעלי הנכס.ד מילוי תפקידו לפי תוספת זו, ובלב

מכוח  ליואה שהגיעה יעכל יד , שמאי מכריע או שמאי מייעץיןאי מקרקעמש להגי אל (ב) 
 ם.ישדח 6אסר מ -נו יד, ובר על הוראה זועה; וז תסעיף זה, אלא לצורך ביצוע תוספ

ימושה של זכות לקבלת פרטים כאמור בסעיף זה ייקבעו האגרה למים ואנת, הופןאה (ג) 
 המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר.ר בתקנות שיתקין ש

 

)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי  ותמיקוהרשויות המק וחחול יל היטה םתשלו לע .15
רשות לו היתה ויראו לענין זה ועדה מקומית כאי(, מדהצהה קחו –הלן ל) 1980-ם"שת(, הבחו

 מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת ההיטל כאילו היה כלול בתוספת לחוק האמור.
 

עור או בית משפט לעניינים מינהליים או ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה הדנים בער .16
בערר בעניין היטל השבחה, או שמאי מכריע בהחלטתו בעניין כאמור, רשאים להפחית את 
תשלומי הפיגורים שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, בשל התקופה שבה 
התנהל ההליך לפניהם; וכן רשאים הם, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להפחית תשלומי פיגורים 

 חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, כולם או חלקם, בשל תקופה נוספת.שבעל המקרקעין 
 

סכומים כים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולו, יוחזרו הילהחלט בוה .17
לחוק  6בחוק ההצמדה, וסעיף  תםעושמיגורים כמפ תשלומית ששולמו מעבר למגיע, בתוספ

 ההצמדה לא יחול.
 

ום של רשות מקומית, צאים בתחל פי שומה סופית לגבי מקרקעין הנמעיע גהמ להיט .18
הארנונה בהסכמתה, בדרך שגובים את ו רשאית הרשות המקומית לגבותו בשם הועדה המקומית

ין היטל המגיע כתוצאה ממתן היתר לשימוש למטרת עסק, הכללית של אותה רשות מקומית, ולעני
החורג מהיתר או מתכנית, תחול על גבייתו פקודת המסים )גבייה(, כפי שהוחלה על גביית ארנונה 

כל דין, לרבות  יפ לע לתה של הועדה המקומית לגבות את ההיטכומזת אינה גורעו וראה זה ;כללית
 חוב אזרחי.בים שגו בדרך

 

בעל מקרקעין עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג, רשאית הועדה  לע היטל לח (א) .19
 ל מצבו החמרי.חלקו, בגלל, כולו או קעין מחובת תשלום ההיטרקמבעל ה תאהמקומית לפטור 

 

 בת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה:וח תחול אל (ב) 

בישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה  םיקעין למגורים המצוירקמבחה בשה (1)
 ;ףקעליו כעל שכונת שיקום, כל עוד ההכרזה בתו

ששר הבינוי  קעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנורקמבחה בשה (2)
והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, כי לא 

, ואולם השרים האמורים רשאים, בהסכמת היטל השבחה תחול לגביהם חובת תשלום
הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להכריז בצו כאמור כי בשל השבחה במקרקעין 

ו בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות למגורים בתחום מתחם פינוי ובינוי, כהגדרת
(, תחול חובת 2א)א62עירונית, או במתחם להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 

 תשלום היטל השבחה ששיעורו רבע ההשבחה;

י וניב קוחב ושמעותמכ הנכללים באזור שיקום יםורמגקעין לרקמב החשבה (3)
 ;1965-"הכשתיקום, ש יופינוי של אזור

למדע, לדת, לצדקה, לסעד, ת, ין של מוסד לחינוך, לתרבוקערקמבחה בשה (4)
לבריאות או לספורט, או במקרקעין של הקדש ציבורי, כמשמעותו בחוק הנאמנות, 

רקעין או התמורה קם מתחים, אם אווקבלת רו , שאין עיסוקו לשם1979-התשל"ט
 בעדם, משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות; 

 עדרת מייסמ
 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת
( 24)תיקון מס' 

 1986-ו"משת
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 דהמצה
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 מיולתת תשחפה
 םיגוריפ

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 לר היטזחה
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 היבג
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
( 110)תיקון מס' 

 2016-תשע"ז

 טלמהי פטור
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
 103)תיקון מס' 

שעה(,  הוראת
 2015-תשע"ה

 ( 20' ס)תיקון מ
 1983-"גמשת

( 53)תיקון מס' 
 2000-א"סשת

( 54)תיקון מס' 
 2001-א"סשת

( 84ן מס' )תיקו
 2008-תשס"ח

( 109' ס)תיקון מ
 2016-תשע"ו
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משמשים לבעליהם לבניה של דירת מגורים או להרחבתה קעין הרקמבחה בשה (5)
והוא זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהסיוע 

השטח הכולל של אותה דירה , ותהחבם, או להררירת מגודימיועד לבניה של אותה 
על ; עם כל בניה או הרחבה נוספת מיאכהוא ז הלתכנית הסיוע  תוארוהתואם את 

שולם היטל בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת; פטור האמור י השטח
לם אוה או להרחבתה רזו יחול רק לענין קבלת היתר לבניית הדירה האמו קהלפי פס

לום היטל שת אלל יר את הבעלות או את החזקה בדירה גםעבלהי הפטור רשאל מקב
 טור;ו חלק ממנה שלגביהם קיבל את הפרה אה דיאות על

שנים לפחות,  רשעשבחה הה ערב הםב זיקוחקעין שבעליהם הרקמבחה בשה (6)
ה יהם או קרובו וההשבחלעבעבור  םישל דירת מגור הבחרהלוהם משמשים לבניה או 

 1נובעת מתכנית שאושרה, והתכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י"ב בטבת תש"י )
ת השטח המשמש לבניה או להרחבר לפי פסקה זו יחול רק לגבי טו(; פ1950בינואר 
 חוכמ ןי, דין מי שהועברו לו זכויות במקרקעקהחזההנין משך לעאמורה; ה הדירה

 ביר;המע הדין, כדין

השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות  21(7)
ן לרבות נגישות, לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל די

 (;1)ב151משטח המגרש כאמור בסעיף  5%תוספת שטחי שירות של עד 

אם היא  השבחה במקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך ציבורית, בין (8)
סוג שהוא,  ממוקמת מעל פני הקרקע ובין מתחת לפני הקרקע, לרבות תחנה, מכל

או המיועד לשמש  משלאיסוף נוסעים ולהורדתם, למעט שטח במקרקעין כאמור המש
המדינה או בבעלות  דרך בבעלות –לצרכים מסחריים; לענין זה, "דרך ציבורית" 

ידי מי מהן לשם כך, לפי  רשות מקומית, לרבות דרך המופעלת בידי גורם שהוסמך על
 ;הענין, והכל בין אם נגבה תשלום בעבור השימוש בדרך ובין אם לאו

בשטח שלא יעלה על השטח שקבע ב מוגן השבחה במקרקעין בשל בניית מרח (9)
 ;1951-שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים,  (10)
 שניתן מכוח תכנית כמפורט להלן:

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"א  )א(
אולם על החלק מההשבחה שמקורו בתוספת שטחי בנייה בשיעור שטחה , ו(38

קומות טיפוסיות מורחבות,  2.5-של קומה טיפוסית מורחבת או חלקה, מעבר ל
( לתכנית האמורה, יחול היטל השבחה ששיעורו רבע 2א)א()14כאמור בסעיף 

 ;(2ההשבחה, בכפוף להוראות סעיף קטן )ב

הוראות תכנית המתאר הארצית האמורה  תכנית מפורטת שהוכנה על פי )ב(
 בפסקת משנה )א( ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה;

פטור לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חלק מההשבחה שהיה פטור מתשלום 
היטל השבחה לו ניתן היתר לפי תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה 

 )א(;

בניית חדר מגורים על גג המבנה; פטור לפי פסקת  תכנית אחרת המאפשרת )ג(
ניות משנה זו יחול רק לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה שתיווסף לפי התכ

ים האמורות בפסקאות משנה )א( או )ב( ונכלל בהיתר שניתן לצורך חיזוק מבנ
קיימים מפני רעידות אדמה על פי הוראות תכניות אלה; שר הפנים רשאי, 

לפי  דת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים,באישור וע
 הם לא יחולו הוראות פסקת משנה זו;אמות מידה שיקבע, שב

השבחה במקרקעין בשל הקמת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגית  (11)
וולטאי( שמתקיימים בה כל -מיתקן פוטו –שמש לאנרגיה חשמלית )בפסקה זו 

 מאלה:

                                                      
 ר' רובד לענין כניסה לתוקף. 21

 (21' )תיקון מס
 1984-"דמשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 79)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 96)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 101)תיקון מס' 
 2016-תשע"ז

 הוראת שעה

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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 וולטאי מותקן על גג בניין;-המיתקן הפוטו ()א

 מתקיים אחד מאלה: )ב(

וולטאי מיועד לשימוש העצמי של -החשמל המיוצר במיתקן הפוטו (1)
לרבות הזרמת עודפים  –המשתמשים בבניין; לעניין זה, "שימוש עצמי" 

של כמות חשמל שלא נצרכה, לרשת החשמל כהגדרתה בחוק משק 
מורה להפחתת מחירה של אותה כמות ממחיר ת, ב1996-החשמל, התשנ"ו

כמות החשמל המסופקת לבניין, לפי התקשרות עם מי שעוסק כדין 
בחלוקה, הספקה או הולכה של חשמל, והכול בהתאם לאמות המידה 

 והתעריפים הנקבעים על ידי רשות החשמל לפי החוק האמור;

לייצור וולטאי אינו מיועד -הבניין שעליו מותקן המיתקן הפוטו (2)
 מטרים רבועים. 7,000אנרגיה ושטח המיתקן אינו עולה על 

 פקע(.) (1)ב 

()א( של סעיף קטן )ב(, רשות מקומית רשאית לקבוע, 10על אף האמור בפסקה ) (1) (2ב) 
לעניין היתרים הניתנים בתחומה, כי לא תחול חובת תשלום היטל על החלק 

כאמור בסיפה של אותה פסקה, או מההשבחה החייב בהיטל ששיעורו רבע ההשבחה 
 שתחול עליו חובת תשלום היטל ששיעורו שמינית ההשבחה;

( תתקבל על ידי מועצת הרשות המקומית, לפי הצעת 1החלטה כאמור בפסקה ) (2)
י ראש הרשות המקומית, והיא תחול על כל תחום הרשות המקומית או חלק ממנו, כפ

 שנקבע בהחלטה;

(, לא ניתן לשנותה עד תום שלוש שנים 1בפסקה )התקבלה החלטה כאמור  (3)
ממועד קבלתה, אלא אם כן אישרו שר האוצר ושר הפנים שינוי של החלטה כאמור 

 במועד מוקדם יותר, לבקשת הרשות המקומית.

ת אם המחזיק ויולא ייראו כמימוש זכ םחבה של דירת מגורירה יה אונב (1) (ג) 
ו או ירוו למגשמשבניה על אותם מקרקעין שי במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר

למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או 
בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ל מ"ר; עם כ 140הרחבתה אינו עולה על 

 ספת. נוה בהה או ההרחניודל הבלגישולם היטל, בשיעור יחסי 

( או 1חזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה )ות או הלעבברת העה (2)
ם וה חובת תשלנחול בגיתשניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא 

רי בני וגמאו ל םהידירה למגורב ושמתשיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו ההה
ים; ך זמן שאינו פחות מארבע שנכירתה משמשפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מ

 .1961-ק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אחוב ותמשמעוכ –לענין זה, "גמר הבניה" 

לרבות מחסן אחד לכל יחידת  –לענין סעיף זה, "מקרקעין למגורים" ו"דירת מגורים"  (1ג) 
 מ"ר. 20דיור, ששטחו אינו עולה על 

 –בוע בתקנות כות הסביבה של הכנסת, רשאי לקיאופנים ה תאישור ועדב, םהפני רש (ד) 

ר פטור, מלא או חלקי, מחובת תשלום היטל לסוגים של תכניות בדבראות וה (1)
 11וגדרו לצורך סעיף הלבניה בשטח התיישבות חדשה, או בשטח פיתוח כפי ש

 קודת מס הכנסה;פל

ין ענבנים לצרכים חקלאיים שבנייתם לא תחשב כמימוש זכויות למ לגים שוס (2)
 תשלום היטל; 

 חההיטל על השבם ת תשלוובר מתן פטור, מלא או חלקי, מחבדבות ראוה (3)
 ת אחרתינכפי ת לע רקעין הכלולים בתכנית שבתחומה הותרה בפועל בעבר בניהמקב

 ר מאת מוסד תכנון. פי אישו-שלא הגיעה לכדי אישור כדין או על
 

, אלא אם כן קיימת , על פי בקשה, להאריכוהפניםבתוספת זו, רשאי שר  עבד שנקעומ .20
 .הוראה אחרת באותו עניין בחוק זה או לפיו

 

 

 ( 20' ס)תיקון מ
 1983-"גמשת
 1983-גתשמ" ט"ת

( 21)תיקון מס' 
 1984-ד"משת

( 53)תיקון מס' 
 2000-א"סשת

( 54 )תיקון מס'
 2001-א"סשת

( 21)תיקון מס' 
 1984-שמ"דת
( 26' סתיקון מ)

 1988-חתשמ"
( 53)תיקון מס' 

 2000-א"סשת
( 54)תיקון מס' 

 2001-א"שסת

( 54' ס)תיקון מ
 2001-אס"שת

 ( 20' ס)תיקון מ
 1983-"גמשת

 םידעכת מוראה
 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
( 84)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
 103)תיקון מס' 

הוראת שעה(, 
 2015-תשע"ה

)הוראת שעה( 
 2007-תשס"ז

( 115)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז
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ה בחוק יסוד: מקרקעי ישראל, שלא הוחכרו בחכיר םתוכמשמע, לאישר יעקי מקרבגל .21
חר, והחוכר לדורות א לדורות או שהוחכרו בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד

את הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא  לצנאי בלבד אינו זכאי ללשלו הוחכרה הקרקע לשימוש חק
, חכירה חדש, יחול, על אף האמור בתוספת זווזה תם חייח המקורי או הריכחהאם כן יתוקן חוזה 

יטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות, ום הבמק
 . 1981-א(, תשמ"18' מס שהיה קיים לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה )תיקון

 

 
 תיעיפת רבסות

 א(76יף עס)
 

בוצת בנינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, ק ונין אב –תר" א, "וספת זותב .1
 מית, אדריכלית או ארכיאולוגית. ואלורית, טסישלדעת מוסד תכנון הם בעלי חשיבות ה

 

  מור(.ישלכנית ת –לשימור אתרים, כדין תכנית מיתאר מקומית )להלן  תין תכניד (א) .2

קומית ויכול שתוכן על ידי מעונינים המה עדעל ידי הו ןול שתוככור ימישנית לכת (ב) 
 . 3בכפוף לסעיף 

 

ת רשאית לקבל, בשינויים או ללא שינויים, תכנית לשימור שהציע לה ימודה מקעו (א) .3
אישר לכך בדרך כלל או  הפניםוף ששר ג , או כלתרבעל קרקע או רשות מקומית שבתחומה מצוי א

 מעונינים(. ידיר על ושימלכנית ת – הז ףיעבאופן מיוחד )בס

תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה  דבר קבלתמית תחליט בוקמעדה הוה (ב) 
 את התכנית שה הועדה בתוך אותו מועד, רשאי המציע להגייטחדשים מיום שהוצעה; לא החל

 וזית.המחלועדה 

 תסי הכנדי ם או עלינינועמ ידגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ינפ מוואה עצרה (ג) 
 ה. לושים ימים מיום שהודעה לו הדחיית תוך ששינויים בה רשאי לערור לפני הועדה המחוז

 

מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזו, רשאית  הדעשה לוגוה .4
כנית, תב או שייכלל לולכה רהועדה לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות, באת

תר א –לן ויות לפגוע במטרת השימור, כל עוד נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון )להשעה
ן תכנית ילענין פרסום הודעה על החלטה להכ 79-ו 78, 77עיפים ס לשימור(; הוראות דעושי

וייבים, חמה םייופטור מתשלומי חובה, יחולו, בשינו נההכה לות בתקופתהגברים ויסולשימור, א
ך תקופת זמן העולה על שנה וטלו למשסעיף זה, ואולם האיסורים וההגבלות לא ילפי לטה ל החע

ת, באישור הועדה המחוזית, רשאית להאריך את התקופה מיממועד פרסום ההודעה; הועדה המקו
 על שנה.לה לא תעת שאמורה לתקופה נוספה

תה או עד הפקד רומת לשיינכם הודעה על החלטה להכין תוסריום פמ -ופת הכנה" קתה, "ן זניעל
 לפי סעיף זה.ההגבלות עד פקיעתם של האיסורים ו

 

מור, תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים מחוזית להפקיד תכנית לשי הדעיטה ולחה .5
ל ש עמענם הידו יפל םושבתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר ר אכס הנמצנב

 והמחזיקים.  םילהבע
 

ור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות מישנית לכתב .6
ן הוראות התכניות היחס בין הוראות אלה לבי רבדיף לו, וכן לקבוע כללים בסבניה שניתן להו

 החלות על האתר. 
 

יק של אתר שיועד לשימור, הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, רשאי זחמל או עב (א) .7
 לעשות כן רק בהתאם להוראות התכנית לשימור. 

לחוק, לרבות "שינוי  145הטעונה היתר לפי סעיף  הלל פעוכ -" נוייש, "הזיף עסב (ב) 
 ך במפורש בתכנית לשימור.כ עם נקבא -פנימי" 

 

יים עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים מקומית לשלם פיצו הדעבעה ותנ (א) .8

 בלשאות ברוה
 נייםיבה

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת

 עהדוה
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 יתנכתפי  לעויים ניש
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

ש שימווי או ניש
 רומיעד לשונש תרבא

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת

י פסכ ורר מקדעה
 צוייםיפל ןומלמי

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת

 רותדגה
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 רומישל תינכת
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

ר ומיית לשנכת
די י לצעה עוהש
 ניניםועמ

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

י בגלד וחימם כסה
 אלשרי יעקמקר

 ( 24)תיקון מס' 
 1986-"ומשת

( 48)תיקון מס' 
 1999-ט"נשת
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הועדה  תיאשר, ראין לה מקור כספי למימון תביעה כאמו כי ההמקומית ראת הד, והוע198-ו 197
תה או לבקשת הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס, בכל שלב משלבי בירור מזוית בימוקהמ

 י או לביטול התכנית לשימור.ום תכנית לשינויזהתביעה, וגם לאחר פסק דין סופי בה, ל

 תיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, והוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכניפ ושולמ אל (ב)  
נית לשימור, לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול של כתלקדמה ש

ו א התכנית לשימור, על מי שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה
  של התכנית לשימור. השינוי

 

 200, ולפי הוראות סעיף 197בסעיף  רור כאמומים תכנית לשוחתבש ןעיקרקגעו מפנ (א) .9
העיריה ומסי י לפקודת מס 5לא שולמו לנפגע פיצויים, יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף 

י לפטור זכא )ג(;-)ב( ו םינפוף לאמור בסעיפים קטכב(, פקודהה -)להלן  1938הממשלה )פטורין(, 
 פגע.עוד הוא נ לכו רוהפקודה הוא מי שנפגע כאמלפי 

שאי מי ששר הפנים הסמיכו חרי בו, רהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסמ סה הנכיה (ב) 
לכך, לקבוע, בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, את שיעור הפטור ואת משך 

 תחולתו.

ת הנוגעת בדבר, להפחית רשות המקומיה שתבקכך רשאי, ללו יכהסמ ניםהפששר  ימ (ג) 
 פגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטור. ה תבמיד בשחהפטור בהת רועיש תא

 

 מור אתרים, וזה הרכבה:שימית תקים ועדה לוקמרשות  לכ .10

או  תושאש הרר -לחוק  18 יףית שהיא ועדה מקומית, לפי סעמוקשות מרב (1)
ון לפי נכתמרחב ב תאש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, וברשות מקומית הנמצאר-יושב

 אש;ר-המקומית או אחד מסגניו, והוא יהיה היושב תושאש הרר -לחוק  19סעיף 

 של מועצת הרשות שתבחר הרשות; םירשה חבלש (2)

 ת;ש הרשוראהבקי בענייני תכנון ובניה שמינה  תושבד הרוע (3)

די מועצת יב עבקישימור מבנים ואתרי התיישבות, אשר י אשי בנושמצו ימ (4)
 יעצת.היה בעל דעה מיי את, והוושרה

 

מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו ו לשימור אתרים יוזמנעדה וב דיון לכל .11
 עדה או נציגיהם. ופועלת ה

 

של שנתיים מיום הקמתה, רשימה של אתרים  הפך תקוות, ר אתרים, תכיןומידה לשעו (א) .12
 ים(.רתאשימת ר -הנמצאים בתחומה, שלדעתה ראוי לשמרם )להלן 

זו מידה ניתן לפתח אי, בלשימורי ים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראורתאשימת רב (ב)  
ועדה רים ככל שתמצא החא פרטיםו, וות אחרים ביוכז ילאת האתר, פרטי הבעלים של האתר ובע

 כון.לשימור אתרים לנ

 ים תשמש את הועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנון.רתאימת השר (ג) 

 רשימת האתרים.  ור אתרים רשאית בכל עת לשנות אתמישעדה לוה (ד) 

חוק יחולו על הועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד ' לב רקן ו' בפמיסראות וה (ה) 
 ם המחוייבים. ייו, בשינןונתכ

 

, תייעץ הועדה לשימור אתרים 15-ו 14, 12דיה וסמכויותיה לפי סעיפים יקפסף לתונב .13
רחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומית, משית המקומ דהלמועצת הרשות המקומית ולוע

ה שה על ידית היא לייעץ לועדה המחוזית, אם נתבקאשרוכן  ,םירמורם של אתישל עגובכל ענין הנ
 לעשות כן. 

 

פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית, כי -לשימור אתרים, על הדערה הובס (א) .14
 הרהמיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס, או ששימורו של האתר ייפגם בצו רתלא

הרשות פגוע במטרת השימור, רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס ל ההעלול
חזקה באתר תוך תקופה שתקבע; נשקפה לאתר א המקומית, לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות

שאית הרשות המקומית לבצע ר, ותדולים את העבו הבעביצע אולממשית של הרס  ההמיועד סכנ
האמורות, האתר, והבעלים יחוייבו בהחזר ההוצאות של  יסתות הריות למניענויחה תאת העבודו

 יםסממפטור 
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 מורלשי ועדה
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

  םתפיתנת משמזה
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 םירתא תמישר
 מורישל

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת

 מורישל הדעידי וקפת
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 הקזחדות אובע
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת
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 הרשות המקומית לשאת בהוצאות אלה, כולן או חלקן.אם לא החליטה 

 דייר,הק הגנת וי דייר מוגן לפי חדמור בסעיף קטן )א( נכס המוחזק ביאכ ה אתריה (ב) 
ת, קומימה הרשות סד(, רשאית הועדה לשימור, באמצעות מהנןגוייר מד –הלן ל) 1972-תשל"ב

ורות פה שתקבע, ועל העבודות האמה באתר תוך תקודות אחזקלדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבו
 לחוק האמור.  70ם המחוייבים, הוראות סעיף יייחולו, בשינו

ות בין בעל הנכס לבין הדייר דועבה אות לביצועההוצ לוקתח רטור, תפומאכרישה דב (ג) 
תב של ומית, שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכקמהרשות ה שביעה של ראק יפ לעהמוגן, 

א העבודות וליתר שומית ושל היועץ המשפטי שלה, המתייחסות לנכס ננדס הרשות המקומה
 נסיבות הענין.

 תיועד סכנה ממשית של הרס, רשאית הרשוהמר אתת ונשקפה לודהעבו ווצעא בל (ד) 
התאם ביוניות למניעת הריסתו של האתר והוצאות העבודה יחולו חה בודותעה ית לבצע אתמוקמה

 )ג(.-טנים )א(, )ב( ולחלוקה שנקבעה על פי סעיפים ק

ה הועד הנתהאתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה, רשאי אדם שמי תקם בדישל (ה) 
 תיומכוסה, ו לענין זהל ויהיונס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשות, כלהי ימור אתרים,של
 לחוק.  257קבועות בסעיף ה

 

בודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה ע ובוצע אל (א) .15
חוות דעת של מהנדס הרשות המקומית, כי י פ-עלהועדה  , וסברה14ף יר אתרים כאמור בסעלשימו

העלולה לסכל את מטרת השימור, רשאית הרשות המקומית  הרע בצוגפיקיים חשש שהאתר י
 שבתחומה מצוי האתר, להפקיע את האתר או חלק ממנו.

כך ל ורדה המחוזית אישתר כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן נתנה הועא עיופק אל (ב) 
ה דעוהרים ובפני תא רומיהזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשס נכה נתנה לבעלאחר של

 ית.זוחהמ

סעיף קטן )א(, לא תובא בחשבון אפשרות , כאמור ביים בתמורה להפקעהוצירכי פצל (ג) 
 לא נועד האתר לשימור.לוהפיתוח של הקרקע אי

פוף כו, ברמכרו או להחכיל מקומיתה ה, רשאית הרשותזלפי סעיף  רתפקע אוה (1) (ד) 
 האתר; רומטח שיבויאו החכירה  הריכמה(, ובלבד שבתנאי 2לאמור בפסקה )

(, לתקופת זמן העולה על 1בפסקה ) רה, כאמורלמכירה או לחכי רתאעמד הוה (2)
ו חמש שנים, תוך חמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכש

מיום שהודיעה לו הרשות ם מיי 60ונה, תוך ראש בזכות, יןלחכרו, לפי הענ או
ו תר כאמור, ובלבד שמחיר המכירה אאה יר אתכחהלמכור או ל התנווכהמקומית על 

 חת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי שהוא הסמיך לכך;רה לא יפהחכי

 לכך. ךמיאו מי שהוא הס כירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפניםח וירה אכמ (3)

 תודת הקרקעוקפ יפ לת מיוחדות בתוספת זו, תבוצע ההפקעה עאוהורו נקבע אל (ה) 
, כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, בהודעה 1943כי ציבור(, רצלכישה ר)

או של היועץ המשפטי  שר האוצראת התפקידים של  לאברשומות, להשתמש בסמכויות ולמ
 הפקעה. ל יםמדרקעין העוהמק לענין, רהפי הפקודה האמולה לממשל

 

)א(, רשאי 15או  14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים -נפגע על ומצואה ערה (א) .16
לערור עליהן בפני ועדת ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים; יושב ראש הועדה 

 יהיה עורך דין בעל ותק של שלוש שנים לפחות. 

פטור שניתן או לשנות את  לטבאית לשר, 9 בערר לענין סעיףדנה ה רדת ערעו (1) (ב) 
 שיעור הפטור ואת משך תחולתו;

טל את דרישת הועדה לשימור לב, רשאית 14דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו (2)
ן האמורות בסעיף, וכודות העב עויצמי תחול חובת ב אתרים, לשנותה, להורות על

ית, הרשות המקומו ןהמוג רייל הנכס, הדעב ןיב להורות על חלוקה שונה של ההוצאות
 הכל לפי הענין;

)א(, רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת 15דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו (3)
 אתר או חלק ממנו.

 וייםפיצועה קפה
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 ררע
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

  (31ס' )תיקון מ
 1991-"אנשת
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ליה לפני בית משפט לענינים ע ערערערר רשאי לה דתת ועטלהחנפגע מ ומצואה ערה (ג) 
 מינהליים.

 וטל(. ב) (ד) 
 

 ת זו באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.פסואות תרוה .17
 

 
 שיתימחספת הותה

 א(63יף עס)
 

 רוי הדיגוס

 ו מוגנת של סוגי דיור אלה:ם עצמאית אירורת מגגסמ

 ;יאמור עציד .1

 ן;ייוור לויד .2

 ;ןגור מויד .3

 מתוגבר; ןגור מויד .4

 סטל;וה .5

 רים;יעצסטל לוה .6

 בר;גותסטל מוה .7

 .ילנלוכ לטוסה .8

 
 תוספת שישית

 א(62יף עס)
 דיור בהישג יד

 פרק א': הגדרות ופרשנות
 

 –בתוספת זו  .1

 לחוק זה; 1בעל כהגדרתו בסעיף  –"בעלים", של יחידת דיור  

 ;1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"בעל שליטה"  

שנים, ומענו הרשום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק  18מי שמלאו לו  –בן המקום" " 
, במשך שלוש השנים האחרונות לפחות או במשך ארבע שנים 1965-מרשם האוכלוסין, התשכ"ה

בתחומה של הרשות המקומית שבתחומה חלה תכנית לפחות מתוך עשר השנים האחרונות, הוא 
הכוללת דיור בהישג יד להשכרה במחיר מופחת או בתחום היישוב שהתכנית חלה בו, לפי העניין, 

 ובלבד שהומצא לכך אישור ממרשם האוכלוסין;
 

וכן בן  בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, ילד, הורה, הורי הורה או אח, –"בן משפחה"  
 שסמוך על שולחנו של אותו אדם;זוג של כל אחד מאלה ומי 

 ;1981-כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א –"גוף מוסדי"  

 אחד מאלה: –יור בהישג יד" ד" 

 השכרה במחיר מופחת; (1)

 השכרה לטווח ארוך; (2)
 

חידת דיור בין הבעלים של יחידת דיור ובין שוכר הסכם להשכרת י –הסכם שכירות" " 
 ;בדיור בהישג יד

 

השכרה לזכאים של יחידת דיור למגורים במחיר מופחת  –השכרה במחיר מופחת" " 
ודעה על כך שיחידת הדיור לתקופה כוללת שלא תפחת מעשרים שנה מהיום שבו המנהל קיבל ה

 כאמור הושכרה, והסכם השכירות החל עליה יהיה בכתב ויכלול לפחות שני תנאים אלה:

יחידת הדיור תשמש להשכרה לאותו אדם יחיד ובני משפחתו לתקופת  (1)

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס' 
 2000-"סתש

 םינרת דיימש
  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

( 61ס' מ )תיקון
 2002-בתשס"

( 101ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ד

 הגדרות

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח
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השכירות, ובלבד שתינתן לאותו אדם זכות ברירה לשכור את יחידת הדיור למגורים 
ל חמש שנים במצטבר, אלא אם כן נותרה תקופה קצרה לתקופות שכירות נוספות ש

יותר עד תום תקופת ההעמדה לשכירות או שחלפו שלוש שנים מיום שאותו אדם שכר 
 את יחידת הדיור והוא חדל להיות זכאי;

דמי השכירות, כולם או חלקם, אינם ניתנים להיוון, והם משולמים בתשלומים  (2)
ן אינה עולה על שישה חודשים, בתנאים עתיים לתקופות קצובות שכל אחת מה

 שייקבעו בהסכם, ככל שלא נקבע אחרת לפי חוק זה;
 

השכרה של יחידת דיור למגורים לתקופה כוללת שלא תפחת  –השכרה לטווח ארוך" " 
ואשר הסכם  מעשרים שנה מהיום שבו המנהל קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור כאמור הושכרה

 ול לפחות שני תנאים אלה:השכירות החל עליה יהיה בכתב ויכל

לתקופת יחידת הדיור תשמש להשכרה לאותו אדם יחיד ובני משפחתו  (1)
, ובלבד שתינתן לאותו אדם זכות ברירה לשכור את יחידת הדיור למגורים השכירות

לתקופות שכירות נוספות שלא יפחתו מחמש שנים במצטבר, אלא אם כן נותרה 
 עמדה לשכירות;תקופה קצרה יותר עד תום תקופת הה

דמי השכירות, כולם או חלקם, אינם ניתנים להיוון, והם משולמים בתשלומים  (2)
עיתיים לתקופות קצובות שכל אחת מהן אינה עולה על שישה חודשים, בתנאים 

 שייקבעו בהסכם, ככל שלא נקבע אחרת לפי חוק זה;
 

 :מי שמתקיימים בו כל אלה –זכאי" " 

( 13)דר/ 203החלטת הממשלה מספר הוא עומד בתנאי הסף שנקבעו לפי  (1)
י ביול 9שעניינה הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת, מיום כ"ב בתמוז התשע"ה )

 יראו –, כפי שתעודכן מעת לעת, ולעניין יחיד כמשמעותו בהחלטה האמורה (2015
 שנים; 26אותו כמי שעומד בתנאי הסף הנוגע לגיל גם אם מלאו לו 

 )ב(, אם קבע;15ם שקבע השר בתקנות לפי סעיף הוא עומד בתנאים נוספי (2)
 

בעלות, שכירות,  –בהישג יד  שתיבנה בו יחידת דיורזכות", בדיור בהישג יד או במגרש " 
 ובכלל זה חכירה לדורות או זכות לקבל אחת מהזכויות האמורות;

 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; –"מדד"  

 –"מועד רכישת זכות בדיור בהישג יד"  

מועד עריכת ההסכם לרכישת הזכות  –לעניין זכות בעלות או חכירה לדורות  (1)
 כאמור;

השכירות או מועד עריכת הסכם  –לעניין זכות שכירות שאינה חכירה לדורות  (2)
 מועד קבלת החזקה בדיור בהישג יד, לפי המוקדם;

 ;9מי שהשר מינה לפי סעיף  –"המנהל"  

 ב(;1א( או )1)א()5דמי שכירות שנקבעו לפי הוראות סעיף  –מחיר מופחת" " 
 

 כמשמעותו בחוק המקרקעין; –"רכוש משותף"  

י שהוא ולמעט מ לדיור בהישג ידמי ששוכר יחידת דיור על פי הסכם שכירות  –שוכר" " 
קרובו של בעלים של יחידת דיור שהיא לדיור בהישג יד או בעל שליטה בתאגיד שהוא בעלים של 

 יחידת דיור כאמור;
 

 תכנית הכוללת הוראות מפורטות; –"תכנית"  

תקופה כוללת שלא תפחת מעשרים שנה מהיום שבו המנהל  –תקופת העמדה לשכירות" " 
קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור הושכרה בהשכרה לטווח ארוך או בהשכרה במחיר מופחת, לפי 

 העניין;
 

 תקופה של שנה אחת לפחות; –תקופת השכירות" " 
 

המחיר הממוצע הארצי של שכר דירה חופשי לדירה  –ת המופחתים" תקרת דמי השכירו" 
חדרים לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברבעון שקדם למועד  5עד  4.5בגודל של 

 ;1.1-א(, כשהוא מוכפל ב1)א()5קביעת דמי השכירות המופחתים לפי סעיף 
 

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' קון מ)תי
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח
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 שר האוצר. –השר" " 
 

 פרק ב': דיור בהישג יד

להשכרה לטווח לא יעשה אדם שימוש ולא ירשה לאחר לעשות שימוש ביחידת דיור  )א( .2
 , אלא למגוריו של שוכר ובני משפחתו, על פי הסכם שכירות להשכרה לטווח ארוך.ארוך

יחידת דיור להשכרה במחיר לא יעשה אדם שימוש ולא ירשה לאחר לעשות שימוש ב )ב( 
מופחת אלא למגוריו של שוכר שהוא זכאי שעלה בגורל בהגרלה לפי סעיף קטן )ג( ובני משפחתו, 

 על פי הסכם שכירות להשכרה במחיר מופחת.

יחידות הדיור להשכרה במחיר מופחת שאושרו בתחום תכנית יושכרו רק  (1) ג() 
קומית ששטח התכנית נכלל בתחומה לזכאים שעלו בגורל בהגרלה שערכה הרשות המ

 לפי תקנות שיקבע השר, בהסכמת שר הפנים, לעניין הגרלה לפי סעיף זה;

( ייקבעו, בין השאר, הוראות לעניין מועד עריכתה של 1בתקנות לפי פסקה ) (2)
ההגרלה, אופן השתתפותם של זכאים בהגרלה, דרכי פרסום לזכאים בדבר עריכת 

תוצאות ההגרלה, דרכי עריכת ההגרלה והפיקוח עליה ההגרלה, תקופת תוקפן של 
 והוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים של עורך ההגרלה;

יחידות הדיור להשכרה במחיר מופחת, יוצעו לזכאים לפי סדר עלייתם בגורל,  (3)
 בדרך שיקבע השר בתקנות;

אשון מי שבבעלותו יחידת דיור להשכרה במחיר מופחת, ישכירה לזכאי הר )א( (4)
( ואשר הסכים לשכור 3שוהצע לו לשכור את אותה יחידה כאמור בפסקה )

אותה, ואולם הבעלים רשאי לפנות למנהל, בבקשה מנומקת, שלא להשכירה 
 לאותו זכאי, אם סבר כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת;

הוגשה בקשה כאמור בפסקת משנה )א( וראה המנהל כי יש טעמים  )ב(
אי ים זאת, ובכלל זה כי יש חשש סביר שהזכאי לא יעמוד בתנמיוחדים המצדיק

הסכם השכירות, רשאי הוא לקבוע כי יחידת הדיור לא תושכר לזכאי שעלה 
בגורל לגביה; קבע המנהל כאמור, תוצע יחידת הדיור להשכרה לזכאי הבא 

 (;3אחריו ברשימת הזכאים לפי סדר העלייה בגורל כאמור בפסקה )

וע כי אם מספר הזכאים שביקשו להשתתף בהגרלה לעניין השר רשאי לקב (5)
תכנית מסוימת קטן ממספר יחידות הדיור במחיר מופחת העומדות להשכרה, יהיה 
ניתן להציע את יחידות הדיור כאמור למועמדים נוספים שיעמדו בתנאים שיקבע 

 בתקנות וייבחרו בהגרלה נוספת שתיערך בהתאם להוראות סעיף זה;

(, מועצת רשות מקומית רשאית להודיע לשר כי לא 1אמור בפסקה )על אף ה (6)
י תערוך הגרלות כאמור באותה פסקה; הודיעה המועצה כאמור, יערוך את ההגרלה מ
י שבבעלותו יחידת הדיור להשכרה במחיר מופחת, בפיקוח גורם שייקבע בתקנות לפ

 ( ובהתאם להוראות אותן תקנות;1פסקה )

(, לא יינתן היתר מכוח תכנית לפי סעיף 1לפי פסקה )לא הותקנו תקנות  (7)
ב( 1א( או )1)ב()4או לפי סעיף  2א62או ( 2()א()14או )( 2()1א)א62(, 14א)א()62

 .2014-לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד

בהגרלה מקרב הזכאים שיעלו בגורל  25%מועצת רשות מקומית רשאית לקבוע כי  ד() 
, יהיו בני המקום ותינתן 30% –שתיערך לפי סעיף קטן )ג(, ולעניין יישוב באזור עדיפות לאומית 

להם עדיפות בהשכרת יחידות דיור במחיר מופחת לפי הוראות שנקבעו לפי סעיף קטן )ג(; לעניין 
פרק  אזור עדיפות לאומית שהממשלה החליטה עליו לפי הוראות –זה, "אזור עדיפות לאומית" 

(, 2010-ו 2009כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 
 .2009-התשס"ט

 

 .)בוטל( )א( .3

 

כל יחידות הדיור במתחם מקרקעין רצוף שישמשו לדיור על אף האמור בכל דין,  )ב( 
 .דיהיו בבעלות אדם אח בהישג יד בתחום התכנית

(, אלא אם כן הועברה, באותו בלא תועבר בעלות ביחידת דיור כאמור בסעיף קטן ) ג() 

 שימוש בדיור 
 בהישג יד
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

 הגבלה על בעלות
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 124ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח
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יחידות הדיור במתחם מקרקעין רצוף שישמשו לדיור בהישג יד ם, הבעלות בכל מועד ולאותו אד
 .בתחום אותה תכנית

הוראות סעיף קטן )ג( יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התחייבות להעברת בעלות  )ד( 
 כאמור באותו סעיף קטן.

 

ג יד חייב בניהולו ובאחזקתו התקינה בעלים של יחידות דיור בבניין שהן דיור בהיש )א( .4
 לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד ליחידות הדיור שבבעלותו של הרכוש המשותף של אותו בניין

 .והוא אינו רשאי להמחות חיוב זה לשוכר

השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין מאפייני הניהול  )ב( 
מי דניין ת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות לעוהאחזקה התקינה; השר, באישור ועד

 ניהול ואחזקה שישלם השוכר.

הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, יראו אותן כתנאים שנקבעו בהסכם שכירות, ואין  )ג( 
 להתנות עליהן אלא לטובת השוכר.

עת שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה ב –בסעיף זה, "אחזקה תקינה"  )ד( 
ו גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן על ידי הבעלים של יחידות הדיור א

 בהסכמתו.
 

לא יעלו, בתקופת השכירות  להשכרה לטווח ארוךדמי השכירות ביחידת דיור  (1) )א( .5
הראשונה, על דמי השכירות המשתלמים משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד שכירות 

 ;מחיר השוק( –)בסעיף זה  של יחידת דיור דומה בגודלה ובמיקומה באותו אזור

ת, בתקופת השכירות דמי השכירות ביחידת דיור להשכרה במחיר מופח א(1)
ממחיר השוק שקבע השמאי הממשלתי הראשי  20%-הראשונה, יהיו בשיעור נמוך ב

או שמאי מטעמו לפני כניסתו של השוכר הראשון או שוכר חדש ליחידת דיור 
 להשכרה במחיר מופחת, והם לא יעלו על תקרת דמי השכירות המופחתים;

מית רשאית לקבוע, בהחלטה א(, רשות מקו1על אף האמור בפסקה ) )א( ב(1)
כאמור בפסקת משנה )ב(, לגבי יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת בתחומה, 
שיעור הפחתה של דמי השכירות ממחיר השוק השונה מהשיעור האמור באותה 
פסקה, ורשאית היא לקבוע שיעורי הפחתה שונים לאזורים שונים בתחומה, 

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 מצאות יחידות הדיור אינה מקרקעי ישראל;הקרקע שבה נ (1)

 דמי השכירות לא יעלו על תקרת דמי השכירות המופחתים; (2)

לעניין רשות מקומית במחוז הצפון ובמחוז הדרום שיעור ההפחתה  (3)
, 30%על  ולא יעלה 10%-של דמי השכירות ממחיר השוק לא יפחת מ

 ;40%ולא יעלה על % 20-לא יפחת מ –ולעניין רשות מקומית במחוז אחר 

החלטה כאמור בפסקת משנה )א( תתקבל על ידי מועצת הרשות המקומית,  )ב(
ד עלפי הצעת ראש הרשות המקומית, היא תהיה מנומקת, לא יהיה ניתן לשנותה 

 תום שלוש שנים ממועד קבלתה והיא תחול על תכניות שהוגשו באותה תקופה;

ישראל רשאית לקבוע, לגבי  א(, מועצת מקרקעי1על אף האמור בפסקה ) )ג(
יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת במקרקעי ישראל, שיעור הפחתה של דמי 
השכירות ממחיר השוק הגבוה מהשיעור האמור באותה פסקה, ובלבד שדמי 

 השכירות לא יעלו על תקרת דמי השכירות המופחתים;

השכירות בתום  בעלים של יחידת דיור שהיא דיור בהישג יד לא יעלה את דמי (2)
תקופת השכירות הראשונה לאותו שוכר, אלא לפי שיעור עליית המדד ובתוספת 

ובלבד שדמי השכירות לא יועלו לפי פסקה זו יותר מפעם אחת בשיעור שיקבע השר, 
 בשנה;

(, חלפו חמש שנים מהמועד שבו הושכרה לראשונה 2על אף האמור בפסקה ) (3)
ב(, לפי 1א( או פסקה )1פסקה )(, 1הוראות פסקה )יחידת דיור לאותו שוכר, יחולו 

העניין, בשינויים המחויבים, ולעניין יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת, יחולו 
שיעורי ההפחתה ממחיר השוק, כאמור באותן פסקאות, שנקבעו בתקופת השכירות 

חובת ניהול ואחזקה 
 תקינה

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

 כירותדמי הש
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח
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 .הראשונה

לא דמי שכירות לא ידרוש בעלים של יחידת דיור שהיא דיור בהישג יד משוכר א )ב( 
)ב(, 4שנקבעו לפי סעיף קטן )א(, והשתתפות בדמי ניהול ואחזקה תקינה כפי שנקבעו לפי סעיף 

, ואולם הוא רשאי לדרוש ערובה להבטחת תנאי הסכם השכירות, לפי הוראות סעיף ואלה בלבד
 .1971-י לחוק השכירות והשאילה, התשל"א25

 ליחידת דיור שהיא דיור בהישג יד.רשאי לקבוע דמי שכירות מרביים השר  ג() 

הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, יראו אותן כתנאים שנקבעו בהסכם השכירות, ואין  )ד( 
 להתנות עליהן אלא לטובת השוכר.

 

דיור בהשכרה במחיר מופחת בהסכם לרכישת  התקשר שוכר שהושכרה לו יחידת )א( .5
יחידת דיור חדשה שעתידה להיבנות, יפקע הסכם השכירות עמו להשכרה במחיר מופחת במועד 
הכניסה ליחידת הדיור החדשה לפי חוזה הרכישה, ואם נדחתה הכניסה ליחידת הדיור מעבר 

שוכר המציא אישור על במועד הכניסה הדחויה, בכפוף לכך שה –לתאריך שנקבע בחוזה הרכישה 
 הדחייה מהמוכר.

התקשר שוכר שהושכרה לו יחידת דיור בהשכרה במחיר מופחת בהסכם לרכישת  )ב( 
 יחידת דיור שאינה חדשה, יפקע הסכם השכירות עמו להשכרה במחיר מופחת במועד הכניסה

 ליחידת הדיור שרכש או בתום שישה חודשים ממועד הרכישה, לפי המוקדם.
 

 מקרקעיןפרק ג': העברת זכויות ורישום בפנקסי ה

היתה זכות הבעלות או החכירה לדורות בחלקה, שעל כולה או על חלק ממנה חלות  )א( .6
 הוראות תוספת זו, רשומה בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

לא יינתן היתר הוגשה בקשה להיתר הכוללת יחידות דיור לדיור בהישג יד  (1)
נקסי המקרקעין בדבר דיור בהישג לבנייה באותה חלקה, אלא אם כן נרשמה הערה בפ

יד; הערה בפנקסי המקרקעין כאמור תירשם על פי בקשה של בעל הזכות בחלקה ולפי 
אישור של מהנדס הוועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה נמצאת החלקה כאמור 

 המהנדס(; אישור המהנדס יהיה לפי טופס שקבע שר המשפטים; –)בתוספת זו 

(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין עסקה 1פסקה )נרשמה הערה כאמור ב (2)
במקרקעין שבחלקה אלא אם כן התקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא 

 אם כן ראה כי העסקה אינה סותרת את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד;

מי שמגיש למפקח על רישום מקרקעין בקשה לרישום בית משותף, יציין  (3)
; לבקשה כאמור יצורף אישור ת יש יחידות דיור לדיור בהישג ידבביבבקשה כי 

המהנדס, לגבי יחידות הדיור שהן דיור בהישג יד; החליט המפקח על רישום מקרקעין 
על מתן צו לרישום הבית כבית משותף, יורה בצו כי במועד רישום הבית בפנקס 

שצוין  תף,הבתים המשותפים תירשם לגבי כל אחת מיחידות הדיור בבית המשו
הערה בדבר היותה דיור  באישור המהנדס כאמור כי היא יחידת דיור לדיור בהישג יד,

 (;1בהישג יד; נרשמה הערה כאמור, תימחק הערה שנרשמה לפי פסקה )

(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל עסקה 3נרשמה הערה כאמור בפסקה ) (4)
, אלא אם כן ור לדיור בהישג ידשהיא יחידת די בזכויות ביחידת דיור בבית המשותף

נתקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי העסקה אינה סותרת 
 את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד.

לחוק  126(, לא תירשם הערה לפי סעיף 3( או )1נרשמה הערה כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
ושא המנהל אישור אלא אם כן ראה כי ההתחייבות נהמקרקעין, אלא באישור המנהל; לא ייתן 

 ההערה אינה סותרת את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד.

 למעט משכנתה לטובת גוף מוסדי והעברת שכירות רשומה. –בסעיף זה, "עסקה"  )ג( 
 

היו זכויות חכירה לדורות בקרקע שהיא מקרקעי ישראל שתוספת זו חלה עליה, לא  )א( .7
 רשומות בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

לא יינתן היתר לבנייה הוגשה בקשה להיתר הכוללת יחידות דיור בהישג יד  (1)
ה לרשות מקרקעי ישראל, בצירוף אישור במגרש, אלא אם כן מבקש ההיתר מסר הודע

המהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים, בדבר דיור בהישג יד, ורשות מקרקעי 

רישום הערה 
בפנקסי המקרקעין 

ורישום העברת 
 זכויות

רישום והעברה של 
זכויות שאינן 

 רשומות

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

פקיעת חוזה 
השכירות בהשכרה 

 במחיר מופחת
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח
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 ישראל אישרה את קבלת ההודעה;

(, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל העברת 1נמסרה הודעה כאמור בפסקה ) (2)
אם כן התקבל , אלא או ביחידת דיור לדיור בהישג יד זכויות במגרש או בחלק ממנו

אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי העברת הזכויות כאמור 
 אינה סותרת את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד;

(, 1הושלמה הקמתו של בניין במגרש שניתנה לגביו הודעה כאמור בפסקה ) (3)
ף אישור המהנדס ימסור בעל הזכויות במגרש הודעה לרשות מקרקעי ישראל, בצירו

בבניין;  לדיור בהישג יד לפי טופס שקבע שר המשפטים, ובה יפרט את יחידות הדיור
לדיור בהישג יד  לא תיתן רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה לעסקה ביחידות הדיור

אלא אם כן התקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה  כאמור
חוק זה לעניין דיור בהישג יד; לא התקבלה הודעה  שהעסקה אינה סותרת את הוראות

 כאמור, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל העברת זכויות במגרש או בחלק ממנו;

(, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל 3( או )1התקבלה הודעה כאמור בפסקה ) (4)
נהל רישום זכויות בפנקסי המקרקעין, אלא אם כן התקבל אישור המנהל; לא ייתן המ

ישג ר אלא אם כן ראה שהרישום אינו סותר את הוראות חוק זה לעניין דיור בהאישו
 יד.

על היותם של מגרש, בניין הוראות סעיף זה יחולו אף אם נודע לרשות מקרקעי ישראל  ב() 
( בסעיף 3( או )1לדיור בהישג יד בדרך אחרת ממסירת הודעות כאמור בפסקאות ) או יחידת דיור

 קטן )א(.

 למעט משכון או שעבוד אחר לטובת גוף מוסדי. –ף זה, "העברת זכויות" בסעי )ג( 
 

ההערה , רשם המקרקעין ימחק את 6לבקשת בעל זכות בחלקה כאמור בסעיף  )א( .8
)א(, ובלבד שבעל הזכות המציא לרשם המקרקעין אישור 6לפי סעיף  שנרשמה לגבי יחידת דיור

 .אותה יחידת דיורמאת המנהל לכך שתמה תקופת ההעמדה לשכירות לגבי 

, רשות מקרקעי ישראל תאשר כי לא 7יף לבקשת בעל זכות במגרש כאמור בסע ב() 
, ובלבד שבעל הזכות המציא ( של אותו סעיף4( או )3כאמור בסעיף קטן )א()נדרשים עוד אישורים 

יחידת לרשות מקרקעי ישראל אישור מאת המנהל לכך שתמה תקופת ההעמדה לשכירות לגבי 
 .7הדיור לדיור בהישג יד כאמור בסעיף 

 

 ': פיקוח על דיור בהישג ידד פרק
 

השר ימנה מבין עובדי משרדו, מנהל לעניין דיור בהישג יד; לא מונה מנהל כאמור,  )א( .9
 כמנהל. האוצרישמש המנהל הכללי של משרד 

המנהל ייתן אישורים לפי תוספת זו, וימלא כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי תוספת  )ב( 
 זו.

 

לדיור בהישג יד, ידווח על כך למנהל,  הכולל יחידות דיורקיבל אדם היתר לבניין  )א( .10
 .באופן ובמועדים שקבע השר

, ידווח על כך למנהל, ביחידת דיור שהיא לדיור בהישג ידהעביר אדם בעלות בבניין  ב() 
 באופן ובמועדים שקבע השר.

או ( 2()א()14או )( 2()1א)א62(, 14א)א()62מוסד תכנון שאישר תכנית לפי סעיף  ג() 
דווח למנהל על התכנית, ובכלל זה על מספר יחידות הדיור שנקבעו לפיה שהן י, לפי העניין, 2א62

 דיור בהישג יד.ל
 

 .בוטל() .11
 

 הל רישום שייכללו בו לפחות כל אלה:המנהל ינ )א( .12

 רישום של פרטי יחידות הדיור שהן לדיור בהישג יד; (1)

 הן לדיור בהישג יד.שרישום של בעלים של יחידות דיור  (2)

הרישום כאמור בסעיף קטן )א( יהיה פתוח לעיון הציבור, ויפורסם באתר האינטרנט  ב() 

מחיקת הערות 
וביטול הצורך 

 באישור
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

 מינוי המנהל
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

 חובת דיווח
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

 ניהול רישום

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-"חתשע

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 124)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

201 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 .האוצרשל משרד 
 

יבור לעניין תוספת זו, לרבות לעניין הפרת הוראותיה על ידי המנהל יברר פניות צ )א( .13
; המנהל רשאי לברר את הפנייה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור בעלים של דיור בהישג יד

 .להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות

ימים ממועד הגשתה, ורשאי הוא, מטעמים  90המנהל ייתן את החלטתו בפנייה בתוך  (1א) 
ימים,  90ירשמו, להאריך את התקופה האמורה בתקופה או בתקופות נוספות, שלא יעלו על שי

 .במצטבר

לפונה, לבעל זכות ביחידת דיור מצא המנהל שפניית ציבור היא מוצדקת, יודיע על כך  ב() 
 שהפנייה נוגעת אליו. בהישג יד ולכל מי

וראותיה של תוספת זו או קבע המנהל כי פניית ציבור היא מוצדקת בשל הפרת ה )ג( 
 הוראות שנקבעו לפיה, תהיה קביעתו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.

החלטות המנהל יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של משרד האוצר; השר,  ד() 
בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין פרסום ההחלטות, בהתחשב, בין השאר, 

 .ת ולמנוע פגיעה בשם הטוב של הנוגעים בדברבצורך להגן על פרטיו
 

 פרק ה': עיצום כספי

הפר בעלים של יחידות דיור שהן לדיור בהישג יד הוראה מהוראות המפורטות להלן,  )א( .14
שקלים חדשים,  15,000של  רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיף זה, בסכום

 שקלים חדשים: 30,000בסכום של  –ואם הוא תאגיד 

עשה שימוש או הרשה לאחר לעשות שימוש ביחידת דיור שהיא לדיור בהישג  (1)
סעיף  , או העביר בעלות ביחידת דיור, בניגוד להוראות2יד, בניגוד להוראות סעיף 

 )ג(;3

, בניגוד להוראות השכרה לטווח ארוךלהעלה את דמי השכירות ביחידת דיור  (2)
 (;2)א()5סעיף 

דרש משוכר ביחידת דיור להשכרה לטווח ארוך תשלומים בניגוד להוראות סעיף  א(2)
 ;)ב(5

 )א( או )ב(.10לא דיווח למנהל, בניגוד להוראות סעיף  (3)

הפר בעלים של יחידות דיור שהן לדיור בהישג יד הוראה מההוראות המפורטות  (1א) 
שקלים  30,000להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיף זה, בסכום של 

 שקלים חדשים: 60,000בסכום של  –חדשים, ואם הוא תאגיד 

ב( 1א( או )1)א()5גבה דמי שכירות גבוהים מדמי השכירות שנקבעו לפי סעיף  (1)
מי סעיף, או העלה את דביחידת דיור להשכרה במחיר מופחת, בניגוד לאמור באותו 

 (;2)א()5השכירות ביחידת דיור להשכרה במחיר מופחת בניגוד להוראות סעיף 

דרש משוכר ביחידת דיור להשכרה במחיר מופחת תשלומים בניגוד להוראות  (2)
 )ב(;5סעיף 

)ג(, המנויות בתוספת 2ערך הגרלה שלא בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  (3)
 השביעית.

לג עד 158( יחולו הוראות סעיפים 1)א-יצום כספי לפי סעיפים קטנים )א( ועל ע ב() 
מו לחוק זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: במקום "לממונה" יבוא "למנהל" ובכל 158

 .מקום, במקום "הממונה" יבוא "המנהל"
 

 ': הוראות שונותו פרק
 

השר ממונה על ביצוע תוספת זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע  )א( .15
לביצועה, ובכלל זה הוראות בעניין הפרטים שיש לפרסם לפי תוספת זו, ואופן פרסומם, לרבות 

 .הפרסום באינטרנט

השר, לאחר התייעצות עם שר הבינוי והשיכון ועם הארגון המייצג את המספר הגדול  ב() 
ביותר של רשויות מקומיות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים 

 בירור פניות ציבור
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

הטלת עיצום כספי 
על בעלים של דיור 

 בהישג יד
 103תיקון מס' 

 הוראת שעה( 
 2015-תשע"ה

 ותקנותביצוע 
( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח

( 120ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח



 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 נוסח מלא ומעודכן

 

202 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

I:\1965חוק לתכנון ובנייה התשכה \קול קורא\קבצים.doc 

 .נוספים לזכאות לשכירת יחידת דיור במחיר מופחת
 

)ג(, בניגוד 2בעלים של יחידת דיור להשכרה במחיר מופחת העורך הגרלה לפי סעיף  .א15
 .מאסר שנה –לתקנות לפי אותו סעיף, דינו 

 

נוסף על האמור בכל דין, הופרו הוראות לפי תוספת זו, יראו את מי שחייב בקיום אותן  .ב15
רה של חובת נאמנות כמשמעותה בחוק הוראות, כנאמן, ואת הפרת ההוראות האמורות כהפ

 .לחוק האמור 39, ויחולו הוראות סעיף 1979-הנאמנות, התשל"ט
 

 )בוטל(. .16
 

 
 תוספת שביעית

 מו(158סעיף ו ( לתוספת השישית3()1)א14או סעיף  לב)ב(158 ףסעי)
 חלק א'

 שיחול עליהן עיצום כספי 3ראות לפי פרק ה'הפרת הו

 חלק ב'

 הפרת הוראות לפי התוספת השישית שיחול עליהן עיצום כספי
 

 
 יתמינתוספת ש

 (א177סעיף )
 

דונם של מתחם מפעל התחמושת הקלה בנצרת עילית כפי שמסומנים במפה  650-כ (1)
להסכם הרשאה לשימוש במתחם האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת  1א המצורפת בנספח

 תעש מערכות בע"מ, חתומה בידי שר האוצר, ומופקדת במינהל התכנון במשרד האוצר.

דונם של מתחם מפעל המתכת בטירת הכרמל כפי שמסומנים במפה המצורפת  240-כ (2)
מקרקעי ישראל לחברת תעש  להסכם הרשאה לשימוש במתחם האמור בין רשות 1בנספח א

 מערכות בע"מ, חתומה בידי שר האוצר, ומופקדת במינהל התכנון במשרד האוצר.

דונם מתוך מתחם רמת השרון המופיע במפה המצורפת בנספח ג' להסכם הרשאה  5,600-כ (3)
 לשימוש במתחם האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת תעש מערכות בע"מ, כפי שמסומנים

שבנספח ב' להסכם ההרשאה האמור, חתומה בידי שר האוצר, ומופקדת במינהל  1בתשריט 
 התכנון במשרד האוצר.

להסכם  1דונם של מתחם רמת בקע כפי שמסומנים במפה המצורפת בנספח א 52,000-כ (4)
הרשאה לשימוש במתחם האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת תעש מערכות בע"מ, חתומה 

 פקדת במינהל התכנון במשרד האוצר.בידי שר האוצר, ומו

 

 

 פיראש םה חיישמ לוי אשכול  
 םהפני רש הלשש הממאר  

 ן שזרמלזיאור נש 
 הנידיא המשנ 

 

 

 
 ןהקש כא -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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