
152 .
1/8/14 

ת לסרב ימווי מקשירנפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות  ומצואה ערה (1) )א(
 )א(149 סעיף הוראות לפי שהוגשההתנגדות לתת היתר לפי פרק זה או לדחות 

שאי לערור בפני ועדת הערר תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה ר
לערור על החלטה של רשות רישוי מקומית ירוב או הדחיה ואולם, אין סה בדבר

לסרב לתת 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)  
הרישוי ית או רשות קוממה דההוע תטהמקומית כאחד, החולקים על החל

המקומית, לתת היתר לפי פרק זה או שלא לתתו, רשאים לערור לועדת הערר 
 .ומיתקמה תוך חמישה עשר ימים מיום מתן ההחלטה של הועדה

ב)ב( לפי פרק זה 6נפגע מהחלטת רשות הרישוי כמשמעותה בסעיף  ומצואה ערה (1) (1)א 
 החלטה;ה ואה לצמוהימים מיום ש 30רשאי לערור לפני הועדה לתשתיות בתוך 

לתשתיות רשאי לערור לפני הועדה לתשתיות על החלטת רשות  הדר הועבח (2)  
ום ימם ב)ב(, לפי פרק זה בתוך חמישה עשר ימי6הרישוי, כמשמעותה בסעיף 

 החלטה.ה תןמ

 המקומית הועדה החלטת על הערר ועדת לפני לערור רשאי לתשתיות הועדה חבר (3)  1/8/14
 ההחלטה. מתן מיום ימים 15 בתוך(, גב)6 סעיף מקומית לפי רישוי רשות או

נסיבות ותנאים,  מקרים,שר הפנים לקבוע  רשאי, מקוצרת בדרך להיתר בקשה הוגשה (2)א 1/1/16
 הוגשה שלגביהם במקרקעין זכות בעל רשאי( 2ב()ב)145האמור בסעיף  שבהתקיים

 .במועדים ובעניינים שיקבעל והערר, והכ לוועדתכאמור, להגיש השגה  להיתר הבקשה

 סעיף להוראות בהתאם היתר המקומית הרישוי רשות נתנה לא (3)א 1/1/16
 מהמועד ימים 15 בתוך(, רשאי מבקש ההיתר לערור על כך לפני ועדת הערר 2)ד()145

(; קיבלה ועדת הערר את הערר, 1()ד)145 בסעיף כאמור החיובים פירוט למשלוח שנקבע
 ההיתר את תיתןה; קבעה כאמור, יהיא לקבוע בהחלטתה כי ההיתר יינתן על יד רשאית
 .המקומית הרישוי רשות במקום למבקש

 ת הערר.דעובו הטכאמור, לא יינתן היתר עד למתן החל ררהוגש עשמ )ב( 

 תחליט בערר תוך שלושים ימים מיום הגשתו. ררדת העעו )ג( 

 הערר תבוא במקום החלטת הועדה המקומית או רשות הרישוי, לפי הענין. תדעלטת וחה )ד( 

רשות הרישוי המקומית או נציג  יגיד, ונצגנתלפי פרק זה, יוזמנו מבקש ההיתר, המ ררון בעידל .153
הועדה המקומית, לפי הענין, ומשהתייצבו יתקיים הדיון בפניהם ורשאים הם להשמיע בפני ועדת 

 .םהערר את טענותיה

 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

ם בתחום הסביבה החופית דבר הטעון היתר לפי פרק זה אלא בהתאם דאה יעש אל )ב( 
 ייה.נשה תפסלאמור בתו

 בסעיף האמורה התקופה בתוך היתר לתת שות רישוי מקומית בבקשהר ההחליט אל )א( .157
ימים, יראו זאת כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו  30בתוך  (1)ב145

לוועדת הערר; ועדת הערר תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים מהיום שהוגשה לה. שר 
להיתרים ובמתן ההיתרים, לביצוע הפנים יקבע הוראות מיוחדות בדבר הנוהל בבקשות 

 התאמות נגישות כאמור, במוסדות חינוך.

לשימוש חורג, בתוך להיתר  לא החליטה ועדה מקומית בבקשה להקלה או בבקשה )ב( 1/1/16
להגיש את  רשאימבקש וה, יראו זאת כסירוב לבקשה, מים ממועד קליטתהי תשעים
 לוועדת הערר.בקשתו 

 – העיף זסב )א( א.157
ל לישראל בע"מ או חברת החשמל למחוז משחברת הח ברה"חה"  

 הענין; ירושלים בע"מ, לפי



 כדין לתת שירותי טלפון; ךמסי שהומ נהל"מה"  

 ששב ראוי ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה, או שאושב רי "תשראמשות הרה"  
 יחד עם מהנדס הועדה המקומית; 18עדת משנה לפי סעיף ו

ם, ימה ית או כל מי שהוסמך לספק מים לפי חוקמוקמ שותר ק"פס"  
ה בחוק תאגידי מים וביוב, תמעושמכ הו חברא, 1959-טי"תש

 י מים וביוב(, לפי הענין.דיגוק תאח –הלן ל) 2001-תשס"א

ך ורלצל חברה בעבודה להספקת חשמל לבנין ולא תספק חשמה לתתחי אל (1) )ב( 
ציא לה אישור מאת הרשות מה למשחעבודות בניה, אלא לאחר שמבקש ה

 ;היהמאשרת או 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 מאת ה ןיתקי אל )ג( 
 הרשות המאשרת.

ר, אלא לאחר תיהעונה טה למקרקעין לצורך ביצוע עבודהק מים פס 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(, )בקטנים ) רת תיתן אישור כאמור בסעיפיםשאמשות הרה (1) )ה( 
וקש חיבור החשמל, המים או הטלפון, במ גביהןלש לעבודות 145היתר לפי סעיף 

 או שבהן נבנה הבנין שלגביו מבוקש החיבור, לפי הענין;

תן אישור ילד, מיוח םטע(, רשאית הרשות המאשרת, מ1ר בפסקה )ומאאף ה לע (2)  
בתנאים שיראו לה, גם אם היתר הבניה  (,1)ד()-( ו1נים )ב()קטם פילפי סעי

 ן;תניטרם  ןתישהחליטה הועדה 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 כי הבנין מחובר למערכת רה אישומאה הרמים וביוב, אלא לאחר שהחב
יים פתרון אחר לשפכים, בהתאם לשימוש בבנין ו כי קאב, הביו תכרהמים ולמע

 , ועל פי כל דין.יוולמטרות

נושא הבקשה ה בנהמזה, אם שוכנעה כי  ףעיפי סל וררשאית לתת איש תרשות מאשר (1)ה 
 דפרטים הטעונים השלמה אשר לא הושלמו במוע טעמל, הינבנה בהתאם להיתר הבנ

ה מטעמים שפורטו על ידי מבקש הבקשה, אך הוא ראוי לשימוש גם לפני שקבגשת הה
השלמתם של אותם פרטים; שר הפנים יקבע בתקנות את נוסח הבקשה לפי פסקה זו, 

דרש ייש תויועיף זה, ויקבע את התנאים או הערבענין סנה הראוי לשימוש לבמו ר מהידיג
להיתר הבניה, אם  בהתאם נהמבמת ההשל מבקש אישור למלא או ליתן כדי להבטיח

 ם להיתר.תאקיבל אישור לפני שהבניה הושלמה בה

 יחולו הוראות אלה: 3רק ה'פ תהוראו יפבנה לפי היתר שניתן לנש מבנה לע (2)ה 

מאשרת לתת אישור לפי סעיף זה תוגש בחתימת המורשה להיתר  תוששה לרקב (1)  
שערך את הבקשה להיתר ויצורף לה תצהיר של המורשה  3כמשמעותו בפרק ה'

להיתר שבו יצוין כי המבנה נושא הבקשה נבנה בהתאם להיתר הבניה וכי הוא 
ניה מורשה להיתר שלא ערך את ורת הבקב אי עלרחאראוי לשימוש; נתמנה כ

 א על הבקשה לרשות המאשרת ועל התצהיר;הוהיתר, יחתום גם הבקשה ל

שהוגשה לה הבקשה,  םיוים ממי רהשרת תיתן את האישור תוך עשאמשות הרה (2)  
, לספק המים או למנהל, הרבחל רכן הודיעה בכתב בתוך המועד האמו אםא אל

 בתקנות לצורך חיבור המבנה לחשמל,בחוק ו יםהקבוע םיכי לא התקיימו התנא
 תר;יהלורשה מל הענין, ותפרטם; העתק מההודעה יישלח פילמים או לטלפון, 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 

רה, לספק המים או למנהל ולבקש חיבור המבנה כאמור, בחלירות שי האמור,



(; עשה כן, ניתן יהיה לחבר את 1קיימו גם בבקשה זו הוראות פסקה )יתובלבד ש
שור הרשות המאשרת, איא בלן, לפי הענין, גם ופטלאו ל םילמ המבנה לחשמל,
קש שנתבה אחרת לפי כל דין, והרשות המאשרת או מי עינמ תמאלא אם כן קיי

 חיבור.ה נה לחשמל, למים או לטלפון, הודיעו על כך בכתב למבקשאת המבר חבל

( ובלי שניתנו 1)ד()145היתר לפי פרק זה בלי ששולמו החיובים כמשמעותם בסעיף  ניתן (3)ה 1/1/16
הערבויות המתאימות להבטחת תשלומם בכפוף להוראות כל דין, לא תיתן הרשות 

(, אלא אם כן שולמו החיובים 2)ד()-( ו2המאשרת אישור לפי סעיפים קטנים )ב()
האמורים או שניתנו ערבויות כאמור, ובלבד שפירוט החיובים האמורים נמסר למבקש 

 ממועד הגשת הבקשה לאישור לפי סעיף זה. ימי עבודה 15-האישור לא יאוחר מ

לפי אישור הרשות המאשרת לא תיתן נקבעה חובת בקרת ביצוע לעבודות לפי ההיתר,  (4)ה 1/1/16
(, אלא אם כן אישר מכון בקרה כי תוצאות בקרת הביצוע 2)ד()-( ו2)ב()סעיפים קטנים 

 תקינות.

ה יוותה השיעהמאשרת כי בנייתה של יחידת דיור, מסחר, שירותים או ת תושתה הראר )ו( 
סיק מתן פהל וא רות לחברה, למנהל או לספק, למנועהול יאייה מהיתר, רשאית הטס

 .יחידה ה, לאותעניןתי טלפון או מים, לפי החשמל, שירו

נפגע על ידי סירוב לתת אישור לפי סעיף זה או על ידי הוראה שניתנה לפי  ומצואה ערה )ז( 
(, רשאי לערור על כך בפני ועדת הערר תוך חמישה עשר 2ן )ח()טק סעיף וא( סעיף קטן )ו

 הערר תיתן החלטתה בעררימים מהיום שבו הודע לו על הסירוב או על ההוראה; ועדת 
 עימששנתנה הזדמנות לרשות המאשרת לה חרלא, וימים מיום שהוגש לה שלושים ךותב
 דתה בפניה.מע

דבר, ב לקבוע בצו, לאחר התייעצות עם הועדה המחוזית הנוגעת שאיר םניהפ רש (1) )ח( 
 כי הוראות סעיף זה לא יחולו בשטח פלוני, אם נתקיימו שניים אלה:

 ניה בו;ברה יבתכנית שהופקדה המתול כל רמואה חטשה )א(   

רת חיוותה דעתה כי לאחר אישור התכנית לא תהיה שאמשות הרה )ב(   
טח האמור, לרבות מניעה הנובעת שב בניה רתימניעה לקבלת ה

מהתנגדות שהוגשה לתכנית על ידי מי שנפגע במישרין מהתכנית, 
 ישירה בהם.וההתנגדות מתייחסת למקרקעין שיש לו זכות 

נים פה רש והמאשרת כי בבניית הבנין, שלגביו ניתן אישור מכוח צ תושתה הראר (2)  
אית היא קדה, רשפהונית שכתה(, הייתה סטייה מהוראות 1כאמור בפסקה )

להורות לחברה, למנהל או לספק, למנוע או להפסיק מתן חשמל, שירותי טלפון 
נויים שיחולו, ביז( )סעיף קטן  או מים, לפי הענין, לאותו בנין; הוראות

 הוראה לפי פסקה זו.ל ע גםהמחויבים, 

ב. 157
1/1/16 

 ההיתר לבעל נתנה המקומית הרישוי רשות כן אם אלא היתר לפי עבודה תבוצע לא )א(
(; לא תתנה עבודה תחילת אישור – זה בחוק) העבודות בביצוע להתחיל ניתן כי אישור

 להיתר שנמסררשות הרישוי אישור תחילת עבודה אלא בתנאים שנקבעו בחיקוק, במידע 
 .בהיתר או( מאת גורם מאשר 1)א145סעיף  לפי

  רשות תיתן לא, לעבודות לפי ההיתר ג157 בסעיף כאמור חובת בקרת ביצוע נקבעה )ב( 
 מכון על הודעה ההיתר בעל לה מסר כן אם אלא עבודה תחילת אישור המקומית הרישוי
 .הביצוע בקרת את לבצע המיועד הבקרה

שה ימי עבודה יבתוך חמ הרשות הרישוי המקומית תחליט בבקשה לאישור תחילת עבוד )ג( 
)ב(; לא  קטן בסעיף כאמור הודעה לה שנמסרה ובלבדשהוגשה לה הבקשה,  מיום

שה ימי יבתום חמ , יראו את הבקשההאמורה התקופה בתוךהחליטה רשות הרישוי 
 התנאים שהתמלאו ובלבד, הכאישור תחילת עבוד התקופה מתוםעבודה נוספים 

 או( מאת גורם מאשר 1)א145סעיף  לפי שנמסר להיתר שנקבעו בחיקוק, במידע הנדרשים
 בהיתר.

הרישוי )ה(, הסמכויות הנתונות לפי סעיף זה לרשות 261 כאמור בסעיף הרשאה לענין )ד( 
 .הרשאה לתת הסמכות לו שהוקנתה למי נתונות ויהי, המקומית



ג. 157
1/1/16 

חובת דיווח של מכון בקרה  לרבותהפנים רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה,  שר
 .שיקבע ובעניינים במועדיםעל ביצוע עבודות שלא בהתאם להיתר 

ן בו יאשבוה תותקן מעלית לנשיאת בני אדם ולא יינתן היתר לבניית בנין גבוה ג ןל בניכב )א( א.158
י המחייב התקנת מעלית כאמור ובכל בנין מגורים תותקן מעלית או יבוצעו התאמות אנת

 נגישות לאנשים עם מוגבלות כאמור בסעיף קטן )ו(.

ב, שבהם מותקנת יותר 158גורים, ובכל בנין ציבורי כהגדרתו בסעיף מ ןל בניכב (1) (1)א 
ממעלית אחת יותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת; שר הפנים, באישור 

נינים או מקומות ב יר סוגוטפועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי ל
 מהוראות סעיף זה;

בנין שבו מתוכננת יותר ממעלית אחת שאין בו תנאי  יתיתר לבניה ןיינת אל (2)  
 ת;בשקנת מנגנון פיקוד המחייב הת

ים ניינבב 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 בהפנים  רש עבלחלקי הבנין ולמתקניו שקממקור האספקה הראשי, 

קומות שאין בו תנאי המחייב -בר ןינבעצה הארצית; לא יינתן היתר לבניית המו עם
 ור.מאכהתקנת גנרטור 

קבע בתקנות, בהתייעצות עם המועצה הארצית ובאישור ועדת הפנים ואיכות י םהפני רש )ג( 
 ה.זף יקומות לענין סע-ובנין רב הסביבה של הכנסת, מהו בנין גבוה

יה בהתקנת נב רתיהמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן מסע רוזה כדי לג ףין בסעיא )ד( 
ות אם לדעתו ייעוד הבנין קומ-רב אוגבוה, בנין נגיש  ןימעלית או גנרטור בבנין שאינו בנ

 והשימוש בו מחייבים זאת.

 ןבתקנות מיתקן אחר להספקת זרם חשמל שניתזה רשאי שר הפנים לקבוע  ףיעס עניןל )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.

 לפי הענין, אחד מאלה:בכל אגף שאינו בנין נגיש יותקן או ייבנה,  (2)  

 מעלית נגישה; )א(   

התאמת נגישות כחלופה למעלית, שאישר מהנדס הועדה, לאחר שנועץ  )ב(   
 במורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה;

 פיר למעלית. )ג(   

( לא יחול על אגף שאינו בנין נגיש, שמהנדס הועדה אישר, 2האמור בפסקה ) (3)  
נגישות למבנים, תשתיות וסביבה כי שתים מיחידות הדיור  לאחר שנועץ במורשה

א, וכי שאר יחידות הדיור בבנין תוכננו כך 1שבו נגישות לפי הוראות פרק ה'
 א.1שניתן יהיה לבצע בהן התאמות נגישות בהתאם להוראות פרק ה'

 –בסעיף זה  (4)  

כניסה יחידות דיור או יותר, שלהן  6חלק מבנין שיש בו  "אגף"   
 משותפת או חדר מדרגות משותף;

אגף שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לאגף לבין  "בנין נגיש"   
מפלס הכניסה לדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר באגף 

מטרים; השר, בהתייעצות  10הפרש גובה(, עולה על  –)להלן 
עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות גובה נמוך 

מהקבוע בסעיף זה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 
של הכנסת רשאי לקבוע גובה העולה על הקבוע בסעיף זה אם 

 הדבר נדרש מטעמים הנדסיים או טכניים.

(, השר, לאחר התייעצות עם שר הבינוי 4( עד )1אות )על אף האמור בפסק (5)  
והשיכון, רשאי לקבוע בצו כי במתחם, בשכונה או בחלק מיישוב שמתוכננים 



מטרים, יהיו הבניינים,  13להיבנות בו בנינים שבהם הפרש הגובה אינו עולה על 
כולם או חלקם, פטורים מחובת התקנת מעלית, אם שוכנע השר כי הדבר דרוש 

ים כלכליים או חברתיים הנוגעים לאוכלוסייה המתוכננת לאכלס את מטעמ
 הבניינים.

 – העיף זסב )א( .1א158
 (;2()א)145 סעיףב ההגדרתכ רה"יד"  

ד לחניית כלי רכב, הכולל את שטח החניה ואת עויטח המש "היום חנקמ"  
 שטח התימרון לכניסה וליציאה של כלי רכב.

יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות  לדירה אחת ודיוצמ אל )ב( 
כאמור  הדת הצמימוהרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המק תושר ראו באישו

לה יותר משני מקומות  דואלא אם כן שוכנעה שהשימוש המיועד לדירה מחייב שיוצמ
 חניה.

 ה.לטבמדתו צה ה,ף זיעס מות חניה לדירה בניגוד להוראותוקמצמיד מה )ג( .2א158

 ב.158בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף  שומית שיב –בורי" יצ שימוש תבי, "העיף זסב )א( 

 ציבורי יהיה המדור המיועד לנשים גדול בשטחו ובמספר הקבועות שבו מן שומית שיבב )ב( 
 םע תוצעדור המיועד לגברים באותו מקום, הכל כפי שיקבע שר הפנים בתקנות בהתיימה

 המועצה הארצית ועם שר הבריאות.

או  יםהפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לפטור סוגי בנינועדת  רשואיב יםנפה רש )ג( 
 מקומות מהוראות סעיף זה.

לא יתנה מוסד תכנון היתר לביצוע עבודה ברכוש המשותף, לפי תכנית החיזוק, בהתקנת  )א( .3א158
הנדרש לפי דין בתחום הנכס נושא ההיתר, אולם או מקומות חניה נוספים במספר 

 חלקם, אם מצא כי לא ניתן להתקינם בתחום הנכס.

מוסד תכנון רשאי לחייב מבקש היתר כאמור בסעיף קטן )א( להשתתף  (1) )ב( 
בהתקנתם של מקומות החניה הנוספים בחניון ציבורי באזור הנכס נושא ההיתר, 

 כנון;בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד הת

הסכומים שיתקבלו במוסד תכנון לפי הוראות סעיף זה יופקדו בחשבון נפרד של  (2)  
מוסד התכנון וישמשו אך ורק למטרה לשמה נועדו; לא הותקנו מקומות החניה 

בחניון הציבורי כאמור בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר, יוחזרו הסכומים 
 וריבית.האמורים למבקש ההיתר בצירוף הפרשי הצמדה 

 –בסעיף זה  )ג( 
"עבודה ברכוש   

המשותף" ו"תכנית 
 החיזוק"

כמשמעותם בחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני 
 ;2008-רעידות אדמה(, התשס"ח

"הפרשי הצמדה   
 וריבית"

 .1961-כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 ציבוריים: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים 1פרק ה'

 – רק זהפב ב.158
המשמשים למטרה ציבורית, כפי  םיבנינ גוסה עם נמננין הב י"רובין צינב" 

שיקבע שר הפנים בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות 
 הסביבה של הכנסת;

 ה לפי פרק ה'.ינביתר לה תר"יה" 

או לשימוש בו ניתן לפני  פרק זה והתקנות ולפיו יחולו לגבי בנין ציבורי שההיתר לבנייתו .1ב158
ולגבי בנין ציבורי שהוא מוסד חינוך או  1ו158כניסתן לתוקף של תקנות שיתקין השר לפי סעיף 

גן ילדים כהגדרתם בסימן ז' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אף אם ההיתר לגביו 
 ניתן לאחר המועד האמור.



במרס  31תשל"ב )בניסן  "זיום טל דהיתר שהוצא עי קיים אשר נבנה לפי רובין צינב )א( ג.158
ור כדין מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים כפי פט(, או שנבנה לאחר מכן וניתן לו 1972

לבעלו או  רותוהאמור בכל דין, להאף ם, על פניה שנקבע בתקנות לפי חוק זה, רשאי שר
 נכיםם מיוחדים ללמחזיקו או לשניהם, באופן וביחס שיקבע השר, להתקין בו סידורי

 לפי חוק זה, או חלק מהן, בתוך תקופת זמן שיקבע.תקנות ב רשכנד

( ואילך ולא 1972באפריל  1י שנבנה לפי היתר שהוצא מיום י"ז בניסן תשל"ב )רובין צינב )ב( 
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 וה תורה, תונממילוי התק
לשניהם, באופן וביחס שתקבע הועדה, להתקין בו סידורים מיוחדים כאמור תוך תקופת 

 ם.ניש ושאתה ושלא תעלה על שלורקבע בהתש ןזמ

יו )ב(, ומי שהוטלה על וא( נים )אטק בנין ציבורי הוראה כאמור בסעיפים יבגתנה לינ )ג( 
החובה לבצעה מנוע מבחינה הנדסית לבצע את ההוראה במלואה, רשאי הוא, בתוך 

מאת הועדה  147בסעיף ר ה כאמולהק תשעים ימים מיום שקיבל את ההוראה, לבקש
ודעה על מתן הקלה כאמור, וזה ה זוחמההמקומית; הועדה המקומית תעביר למתכנן 

עה, לערור עליה בפני ועדת הערר מיום קבלת ההוד ר ימיםעשה חמישתוך יהיה רשאי, 
 ינתן רק אם לא יהיה בה כדי למנוע מנכים את השימוש בבנין הציבורי.ת והיא

 יוא לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוה שומולגבי בנין שעיקר שי הסעיף זפי ל ראהוה )ד( 
בדבר ביטול  תראהה לו(, תכליושרי ןוסק טעע —זה  קרפהלן בל) 1968–, תשכ"חםיקסע

 ה, אם ההוראה לא תקוים.158הרשיון, לפי סעיף 

ת מקומי העדוא אחר הוראה של שר הפנים לפי סעיף קטן )א( או הוראה של לימשלא  ימ )ה( 
ותו כמי שהפר א םיאורשרה לו הקלה כאמור בסעיף קטן )ג(, א אולפי סעיף קטן )ב( ול

 תנאי היתר.

)א( או שקיבל הוראה מועדה מקומית ג158הפנים כאמור בסעיף וראה משר ה לשקיב ימ )א( ד.158
 וראה שהוטלה עליו ישההביצוע  ותאג)ב(, והוא סבור כי את הוצ158כאמור בסעיף 

זיק, לפי הענין, רשאי הוא לערער, חמה וא במלואן או בחלקן על זולתו, הבעל ילהטל
 בלבד, לבית משפט השלום. ההוראה ועת ביצואצלענין הו

ג בידי מי 158ערעור כדי לפגוע בעצם החיוב לבצע את ההוראה כאמור בסעיף  תשן בהגיא )ב( 
 עד שצוין בה.מוראה ובהושחוייב לבצעה על פי ה

 ור יוזמן גם מי שהמערער טוען כי עליו לשאת בהוצאות ביצוע ההוראה.ערעב ןיולד )ג( 

ר, הוצאתן, בעקבות הערעו ן הבעל והמחזיק, או שיפוי בשלקתן ביוחלות והוצאלת הטה )ד( 
 יהיו כפי שבית המשפט ימצא צודק בנסיבות הענין.

ון רישוי עיקר שימושו של בנין ציבורי שלא קויימה לגביו הוראה לפי סעיף עט ה עסקיה )א( ה.158
ג תוך התקופה שקבע השר או הועדה המקומית כאמור בו, יורו השר או הועדה 158

 .הרישוי לבטל את רישיון העסקהמקומית, לפי הענין, לרשות 

מית לא תיתן היתר לבנין ציבורי אלא אם נכללו בו הוראות בדבר סידורים וקמעדה הוה ו.158
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 

 א': נגישות לאנשים עם מוגבלות1ק ה'פר

 -בפרק זה  )א( .1ו158

"אדם עם מוגבלות",   
"אנשים עם מוגבלות", 
"גוף ציבורי", 
"נגישות", "התאמות 
נגישות", "מוסד 
חינוך", "נציבות", 
"נציב", "נטל כבד 
 מדי", "רשות ציבורית"

 כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;



מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שוויון  ציבורי""מקום   
זכויות לאנשים עם מוגבלות המיועד לשימוש כלל הציבור או 

 חלק בלתי מסוים ממנו;

מקום ציבורי, שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר  "מקום ציבורי חדש"  
כניסתן לתוקף של התקנות שהתקין שר הפנים לפי סעיף קטן 

 )ד(, לרבות חלק כאמור ממקום ציבורי;

 .1953-תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג "תקן ישראלי"  

לכל מונח בפרק זה שאין לו הגדרה בחוק זה, תהא המשמעות שבחוק שוויון זכויות  )ב( 
 לאנשים עם מוגבלות, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

לאנשים עם מוגבלות ויבוצעו בו התאמות נגישות, והכל מקום ציבורי חדש יהיה נגיש  )ג( 
בהתאם להוראות שיקבע שר הפנים לפי פרק זה, וברוח עקרונות היסוד ומטרותיו של 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

שר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום  )ד( 
 –מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת  זכויותיהם של אנשים עם

יקבע בהתאם לעקרונות היסוד ומטרותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם  (1)  
מוגבלות, את התאמות הנגישות הנדרשות במקום ציבורי חדש, כדי לאפשר 
י לאדם עם מוגבלות נגישות, באופן סביר, בהתחשב בתקן ישראלי; תקנות לפ

 –פסקה זו יכללו, בין השאר, הוראות בדבר 

הנגשת צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים אחרים בשטח  )א(   
המקום הציבורי החדש ולרבות הנגשת מעברים ממקומות החניה 

 כאמור בסעיף קטן )ב(;

הקצאת מקומות חניה לאנשים עם מוגבלות, מכלל מקומות החניה  )ב(   
 המתוכננים, לפי הענין, במקום הציבורי החדש;הקיימים או 

(, ובכלל זה דרישות מופחתות, 1רשאי לקבוע פטור מלא או חלקי לענין פסקה ) (2)  
לגבי סוג של מקום ציבורי חדש, כולו או חלקו לענין מעלית, או התאמת נגישות 

התאמת נגישות שעלותה  –אחרת, שעלותה גבוהה, שקבע השר )בסעיף זה 
אם ביצוע התאמת הנגישות יטיל נטל כבד מדי בהתחשב, בין השאר,  –גבוהה( 

בגודל המקום הציבורי החדש, בהיקף השירות המיועד להינתן בו ובייעודו, וכן 
 היות המקום הציבורי חלק ממקום ציבורי קיים או תוספת לבנין קיים.

נגישות, במקום ציבורי חדש, יהיה פטור מביצוע מי שחייב בהתקנת התאמת  (1) )ה( 
 אותה התאמת הנגישות אם נקבע כי מתקיים אחד מאלה:

ההתאמה אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות ומומחה לנגישות  )א(   
 מבנים, תשתיות וסביבה אישר זאת;

הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום,  )ב(   
 ייחודו בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;עקב 

עלותה תטיל  –לענין מעלית או התאמה שעלותה גבוהה, שקבע השר  )ג(   
נטל כבד מדי בהתחשב, בין השאר, בסוג המקום, בהיקף הפעילות 

העתידה להינתן במקום לרבות היקף האוכלוסיה שתידרש למקום, 
ת התאמת הנגישות, בקיומם של מקורות בטיב התאמת הנגישות ובעלו

מימון חיצוניים וממלכתיים לביצוע התאמת הנגישות, בהיקף מחזור 
ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי של מי שאחראי לביצוע התאמת 

 הנגישות;

היא מחייבת שינוי יסודי  –לענין היתר לתוספת או לשינוי בבנין קיים  )ד(   
 במהותו של המקום או השירות הניתן בו;

(, רשאי מהנדס הועדה או הנציב, להורות על ביצוע 1נקבע פטור כאמור בפסקה ) (2)  
 התאמות נגישות חליפיות שהן סבירות בנסיבות הענין;



 בקשה לפטור בצירוף הבקשה להיתר ואישור מומחה לנגישות מבנים, תשתיות (3)  
 וסביבה תוגש למהנדס הועדה, ומהנדס הועדה יעביר העתק מהבקשה לנציב;

מהנדס הועדה והנציב רשאים לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש לבדיקת  (4)  
 הבקשה לפטור;

קבע הנציב שלא מתקיימת אחת מעילות הפטור שבסעיף קטן זה, יודיע על כך  (5)  
בבקשה. אישר הנציב מתן פטור,  למהנדס הועדה, ומהנדס הועדה לא ייתן פטור

 רשאי מהנדס הועדה המקומית ליתן פטור;

ימים ממועד  45החלטת הנציב לפי סעיף זה תימסר למהנדס הועדה בתוך  (6)  
המצאת הבקשה לידיו; לא נמסרה החלטת הנציב למהנדס הועדה בתוך התקופה 

 האמורה, יכריע בבקשה מהנדס הועדה;

דחיית הבקשה לפטור ועל החלטה בדבר מתן פטור בתנאים, על החלטה בדבר  (7)  
רשאי מגיש הבקשה לערור לפני ועדת הערר, מהנדס הועדה והנציב יהיו משיבים 

, בשינויים 155עד  152בערר; על ערר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 
 המחויבים.

    

 –יחולו לגבי  ()ג( לא1(, וסעיף קטן )ה()2הוראות לפי סעיף קטן )ד() )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)  
 זכויות לאנשים עם מוגבלות;

 מוסד חינוך חדש כמשמעותו בסעיף קטן )ז(. (4)  

במקום המיועד להיות מוסד חינוך או גן ילשים שהוא מוסד חינוך רשמי, שהיתר  (1) )ז( 
לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן לתוקף של התקנות שהתקין שר 

מוסד חינוך חדש( יבוצעו התאמות נגישות  –הפנים לפי סעיף קטן זה )בסעיף זה 
 בהתאם להוראות שיקבע שר הפנים לפי פרק זה.

, שר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, 1בלי לגרוע מהוראות לפי פרק ה' (2)  
הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, 

יקבע הוראות בדבר התאמות  ובאישור ועדת הרווחה והבריאות של הכנסת,
 נגישות אלה בלבד:

 התקנת פיר למעלית בבנין המרכזי; )א(   

התקנת תא שירותים נגיש לאדם עם מוגבלות, אחד לנשים ואחד  )ב(   
 לגברים;

הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה למבנה המרכזי,  )ג(   
ודרכי הגישה לאולם הספורט בין המבנה המרכזי למבנים הסמוכים, 
 ולחצר ולרבות כבישים בדרכי הגישה;

 כל התאמה נוספת, שקבע שר הפנים. )ד(   

 –הוראות סעיף זה, למעט הוראות סעיף קטן )ז(, לענין מקום ציבורי חדש יחולו גם לענין  )ח( 

 מקום המיועד להיות מקום עבודה, למעט שטחי עבודה אישיים ושטחים שאינם (1)  
מיועדים לשהיית אדם, ולרבות הגישה לשטחים האישיים, המסדרונות, 

 והכניסה לחדרי עבודה;

 כל מקום נוסף שקבע שר הפנים בצו. (2)  

תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהסכמת שר האוצר, ואולם לא נתן שר האוצר את הסכמתו,  )ט( 
 יועבר הענין להכרעת הממשלה.



( יוגשו לאישור ועדת העבודה הרווחה 2)ז()-( ו1סעיפים קטנים )ד()תקנות ראשונות לפי  )י( 
 (.2006במאי  1והבריאות 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"  
תר לבנייתו או לשימוש משותפת או חדר מדרגות משותף, שהי

 (;2006בנובמבר  1בו ניתן לאחר י' בחשון התשס"ז )

חדר או תא או מערכת חדרים או תאים המיועדים לשמש  "יחידת דיור"  
 יחידה שלמה ונפרדת למגורים;

"שטח משותף בבנין   
 מגורים"

 שטח המיועד לשמש את כלל דיירי בנין המגורים.

המשותף שבבנין מגורים חדש ייעשו בכפוף לביצוע התאמות בניה או שימוש בשטח  )ב( 
 נגישות באופן, בכמות ובדרך שייקבעו בתקנות בהתאם להוראות סעיף זה.

שר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום  )ג( 
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת, יקבע בהתאם לעקרונות היסוד, מטרותיו והוראותיו של חוק שוויון זכויות 
סידורים הנדרשים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות ובהתחשב בתקן הישראלי, את ה

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)  
 לשימוש הדיירים ולמעט שימוש שהוא תיקון, התקנה או תחזוקה של מיתקנים.

בתקנות לפי סעיף זה ניתן גם לקבוע פטור מלא או חלקי, ובכלל זה דרישות מופחתות,  )ד( 
 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;

 מסיבות הנדסיות;היא אינה ניתנת לביצוע  (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( 
התאמת נגישות אם נקבע, לאחר התייעצות במורשה לנגישות מבנים, תשתיות 

 וסביבה, כי מתקיים בהתאמת הנגישות אחד התנאים הקבועים בסעיף קטן )ד(;

(, רשאי מהנדס הועדה המקומית או הנציב, להורות 1נקבע פטור כאמור בפסקה ) (2)  
 על ביצוע התאמות נגישות חליפיות שהן סבירות בנסיבות הענין;

לנגישות מבנים, תשתיות בקשה לפטור בצירוף הבקשה להיתר ואישור מומחה  (3)  
וסביבה, תוגש למהנדס הועדה המקומית, ומהנדס הועדה המקומית יעביר 

 העתק מהבקשה לנציב;

מהנדס הועדה המקומית והנציב רשאים לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש  (4)  
 לבדיקת הבקשה לפטור;

הועדה לא קבע הנציב שאין ליתן פטור, יודיע על כך למהנדס הועדה, ומהנדס  (5)  
 ייתן פטור; אישר הנציב מתן פטור, רשאי מהנדס הועדה המקומית ליתן פטור;



ימים ממועד  45החלטת הנציב לפי סעיף זה תימסר למהנדס הועדה בתוך  (6)  
המצאת הבקשה לידיו; לא נמסרה החלטת הנציב למהנדס הועדה בתוך התקופה 

 האמורה, יכריע בבקשה מהנדס הועדה;

החלטה בדבר דחיית הבקשה לפטור ועל החלטה בדבר מתן פטור, רשאי מגיש על  (7)  
הבקשה לערור לפני ועדת הערר, והנציב ומהנדס הועדה יהיו משיבים בערר; על 

 , בשינויים המחויבים.155עד  152ערר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 

נתן שר האוצר את הסכמתו,  תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהסכמת שר האוצר, ואולם לא )ו( 
 יועבר הענין להכרעת הממשלה.

תקנות לפי סעיף זה, יוגשו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לא  )ז( 
 (.2006במאי  1יאוחר מיום ג' באייר התשס"ו )

חדש, למוסד לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר, לפי הענין, לבנין שהוא מקום ציבורי  )א( .3ו158
, או 2ו158)ז( או לבנין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף 1ו158חינוך חדש כמשמעותו בסעיף 

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)  

 ;1גם פרק ה' –לענין מוסד חינוך חדש  (3)  

השר רשאי לקבוע פטור מחובת התייעצות עם מומחה לנגישות השירות לסוגי בניני   
 מגורים שיקבע

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ב( 

של מורשה יכול שיינתן היתר, אישור או תעודת גמר בסטיה קלה מחוות דעתו  (1)  
לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, אם מהנדס הועדה אישר סטיה כאמור 

בנימוקים שיפורטו, ואישר כי אין בסטיה משום הפרה של ההוראות שלפי פרק 
 זה;

יכול שיינתן היתר, אישור או תעודת גמר בסטיה מחוות דעתו של מורשה  (2)  
 21מיוחד כמשמעותו בסעיף לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה הרשום בפנקס 

, שאינו 2005-(, התשס"ה2לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 
אדריכל רשוי או מהנדס רשוי כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים, אם 

קבע מהנדס הועדה כי הסטיה מתחייבת מטעמי בטיחות, ואישר כי אין בסטיה 
 רק זה.כאמור משום הפרה של ההוראות לפי פ

  -בסעיף זה  )ג( 

 ;145כמשמעותו בסעיף  "היתר"  

 א;157כמשמעותו בסעיף  "אישור"  

כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  "תעודת גמר"  
 .1970-ואגרות(, התש"ל

 1ה'החלטת מוסד תכנון ליתן היתר לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי פרק  .4ו158
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, למוסדות חינוך, תהיה תקפה למשך עשר שנים 

מקבלתה, ובלבד שלא קבע מהנדס הועדה כי חלו שינויים בדין, בתכניות, בתקנים או בהנחיות 
הועדה, המחייבים שינוי בהחלטה; מהנדס הועדה ייתן את החלטתו בענין בתוך עשרה ימים 

 ו של בעל ההיתר לבצע את העבודה בהתאם להיתר.ממועד הגשת בקשת
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 ;בקרה במכון ענין בעל או שליטה בעל "מכון"בעל  

 ;1968–"חהתשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתם ו"שליטה"" ענין"בעל  

 הלאומית הרשות"חוק  
 "מעבדות להסמכת

 ;1997–"זהתשנ, מעבדות להסמכת הלאומית הרשות חוק

 הרשות חוק לפי שהוקמה מעבדות להסמכת הלאומית הרשות "מעבדות להסמכת"הרשות  
 .מעבדות להסמכת הלאומית

 יפעיל אדם מכון בקרה אלא אם כן ניתן לו רישיון לפי הוראות פרק זה. לא )א( יד.158

   

 :תפקידיו יהיו ואלה, זה חוק הוראות לפי ויופעל יוקם בקרה מכון )ב( 1/1/16

 בקרת תכן; לבצע (1)  

 ;ביצוע בקרת לבצע (2)  

 ;זה פרק הוראות לפי, מורשים ובקרים בקרים להפעיל (3)  

 .זה חוק לפי עליו שהוטל אחר תפקיד כל למלא (4)  
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רישיון(, אם  –הפנים רשאי לתת לגוף רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה )בפרק זה  שר )א(
 התקיימו בו כל אלה:

 :אלה כל בשירותו פועלים (1)  

 ממקצועות באחד רשוי מהנדס או רשוי אדריכל שהוא תכן בקרת מנהל )א(   
 ובתכן הבנייה בתחום בעיסוק לפחות שנים עשר של ניסיון ובעל, הבנייה
 ;ב' בסימן כאמור כבקר רשום והוא, הבנייה

 באחד רשוי מהנדס או רשוי אדריכל שהוא ביצוע בקרת מנהל )ב(   
 בתחום בעיסוק לפחות שנים עשר של ניסיון ובעל, הבנייה ממקצועות

 ;ב' בסימן כאמור כבקר רשום והוא הבנייה, ביצוע ובקרת הבנייה

 ;יח158בקרים כאמור בסעיף  )ג(   

 ;כא158בסעיף  כאמורמורשים  בקרים )ד(   

כל עיסוקה הוא הפעלה של מכון בקרה, או וחברה שהתאגדה בישראל  הוא (2)  
שהוא משרד ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק, חברה ממשלתית, רשות 

 –)בסעיף זה  מקומית או תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר
 ;תאגיד עירוני(

 אחר תפקיד בעל וכל(, 1) בפסקה כאמור בשירותו שפועל מי, מנהלו, המכון בעל (3)  
 נסיבותיה או חומרתה, מהותה שמפאת בעבירה הורשעו לא, הפנים שר שקבע בו

 מי נגד הוגש ולא, כאמור תפקידים בעלי או מכון בעל להיות ראויים הם אין
, זה לענין; סופי דין פסק לגביו ניתן שטרם כאמור בעבירה אישום כתב מהם

 ;העבירה את ביצע כי קבע המשפט שבית מי לרבות –"הורשע" 

וכל בעל  (,1) מי שפועל בשירותו כאמור בפסקה, מנהלו, בעל המכון, מכון בקרה (4)  
, במישרין או בעקיפין, אינם עלולים להימצא ,תפקיד אחר בו שקבע שר הפנים

, הבקרה או תפקידם במכון הבקרהבמצב תדיר של ניגוד עניינים בין פעולת מכון 
 לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלהם או של קרובם;

 לפי בקרת תכן ובקרת ביצוע לבצע מעבדות להסמכת הרשות ידי על הוסמך הוא (5)  
 להסמכת הלאומית הרשות חוק לפי ההוראות יחולו כאמור הסמכה על; זה חוק

 כללים לענין תקבע מעבדות להסמכת הרשות; המחויבים בשינויים, מעבדות
 ;לסוגיהם בקרה מכוני של הסמכה



 .הפנים שר שקבע נוספים בתנאים עומד הוא (6)  

 ממשלתית לחברה או חוק לפי שהוקמה לרשות, ממשלתי למשרד הפנים שר ייתן לא )ב( 
 .החברה, לפי הענין או הרשות, המשרד על הממונה השר עם שהתייעץ לאחר אלא רישיון

 את יפעיל ממשלתית חברה או חוק לפי שהוקמה רשות שהוא בקרה מכון (1) )ג( 
ידי אותה רשות או  על שהוגשו להיתר בקשות לגבי רק בקרה כמכון סמכותו

 חברה לפי הענין. אותה

 כמכון סמכותו אתבקרה שהוא רשות מקומית או תאגיד עירוני יפעיל  מכון (2)  
המקומית או הרשויות  הרשות בתחום שהוגשו להיתר בקשות לגבי רק בקרה

 .המקומיות שהן בעליו של התאגיד העירוני, לפי הענין

ממשלתית שכל  מכון בקרה שהוא חברה(, 1)בסעיף קטן )ג(אף האמור  על (1) )ד( 
, או אחרת ממשלתית חברה בשליטת ואינה, בקרה הפעלת מכוןעיסוקה הוא 

 בקרה יפעיל את סמכותו כמכוןבעלת ענין בה,  אינהשחברה ממשלתית אחרת 
מבקש היתר שעיסוקו בתחום אחריותו של השר  שהגיש להיתר בקשות לענין רק

 ובתחומי, החברה לענייני האחראי כשר הממשלתיותלפי חוק החברות  שנקבע
 .של אותו מבקש היתר פעילותו

יפעיל את סמכותו גם ( 1בפסקה )כי מכון בקרה כאמור  לקבוע רשאית הממשלה (2)  
 .אחר שר של אחריותו שהגיש מבקש היתר שעיסוקו בתחום להיתר בקשות לענין

( 1בפסקה )מכון בקרה כאמור  (, הוקם1)ג()-( ו2על אף האמור בסעיף קטן )א() (3)  
 מכון של סמכותו בתחום הוא פעילותהלא תהא חברה ממשלתית שתחום 

 .בקרה להפעיל מכון רשאית, הבקרה

טז. 158
1/1/16 

; יותר קצרה תקופה הפנים שר קבע כן אם אלא, שנים חמש בתוקפו יעמוד רישיון )א(
 שנים חמש של נוספות לתקופות הרישיון תוקף את הפנים שר יאריך בקרה מכון לבקשת

 ולאחר לא,158 סעיף לפי הבקרה מכון פעילות על ופיקוח ביקורת שביצע לאחר, אחת כל
 הצדקה שיש ראה כן אם אלאטו, 158 סעיף לפי התנאים כל במכון שמתקיימים שנוכח

 .כלל להאריכו שלא או יותר קצרה לתקופה הרישיון את להאריך

 המדינה בשטח לפעול בקרה מכון שיורשה יכול זה ובכלל, בתנאים שיותנה יכול רישיון )ב( 
 .מסוימים היתרים בסוגי או ההיתרים סוגי בכל לעסוק או ממנו בחלק או כולה

 .הפנים משרד של האינטרנט מתן הרישיון באתר דבר יפורסם, ניתן רישיון לפי פרק זה )ג( 

 לעיון ויעמידו, ותנאיו לו שניתן הרישיון את שלו האינטרנט באתר יפרסם בקרה מכון )ד( 
 .במשרדיו הציבור

 .הפנים שרלפי פרק זה אינו ניתן להעברה אלא בהתאם להוראות ותנאים שקבע  רישיון )ה( 
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 הבקרה למכון שנתן ובלבד, מאלה אחד שהתקיים נוכח אם רישיון יבטל הפנים שר )א(
 :טענותיו את לטעון הזדמנות

 ;אחר מטעם כדין שלא שניתן או שגוי או כוזב מידע יסוד על ניתן הרישיון (1)  

 טו;158 סעיף לפי הרישיון למתן מהתנאים תנאי הבקרה במכון להתקיים חדל (2)  

 כאמור ברישיון הפנים שר שקבע מהתנאים מהותי תנאי הופר או להתקיים חדל (3)  
 טז)ב(.158 בסעיף

הפנים רשאי לבטל רישיון, להתלותו, להגבילו או לשנות את תנאיו, לרבות לענין  שר )ב( 
החלק משטח המדינה שבו מוסמך מכון הבקרה לפעול וסוגי ההיתרים שמכון הבקרה 

מוסמך לעסוק בהם, לאחר שנתן למכון הבקרה הזדמנות לטעון את טענותיו, אם 
 התקיים אחד מאלה:

הבקרה אינו ממלא את תפקידיו לפי חוק זה כראוי ובמועדים שקבע שר  מכון (1)  
הפנים, ובכלל זה אינו מבצע בקרת תכן ובקרת ביצוע במועדים שנקבעו לפי חוק 

 זה;

 פעילות על החלה זה חוק לפי מההוראות הוראה הפרהבקרה או מי מטעמו  מכון (2)  
 .הבקרה מכון להפעלת הרישיון מתנאי תנאי או הבקרה מכון



בדבר ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו תישלח למכון הבקרה  הודעה )ג( 
 .הבקרה מכון ושלותפורסם באתרי האינטרנט של משרד הפנים 

 לענין הוראות ייתן, תנאיו את שינה או הגבילו, אותו התלה, רישיון הפנים שר ביטל )ד( 
 ורשאי, החלטתו לפני בהן לטפל החל הבקרה שמכון היתר לפי ועבודות להיתר בקשות

 .אחר בקרה מכון לטיפול העברתן על להורות הוא

 

 סימן ב': בקרים

 בקרים במכון בקרה

 מכון בקרה יעסיק בקרים לענין סוגי פעולות ובמספר שיקבע שר הפנים. )א( יח.158

תכן ובקרת ביצוע לפי חוק לבקר יהיו נתונות הסמכויות של רשות הרישוי לביצוע בקרת  )ב( 1/1/16
 זה.

 לפי מהסמכויות סמכות כי לקבוע רשאי, הפנים שר עם לאחר התייעצות, המשפטים שר )ג( 
ממשית בזכויות, לא תינתן  לפגיעה חשש משום בהפעלתה להיות שעלול(, ב) קטן סעיף

לבקר או שהפעלתה על ידי הבקר תותנה בתנאים שיקבע; קבע שר המשפטים כאמור, לא 
 .העניןיפעיל בקר את הסמכות האמורה או שיפעילה בהתאם לתנאים שנקבעו, לפי 
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בחוק המהנדסים והאדריכלים ובחוק ההנדסאים והטכנאים  כמשמעותם מיםרשה )א(
 בקרים. יו, בנפרד, פנקסינהל

כ, והוא רשום באחד מהפנקסים 158בקר הוא מי שמתקיימות בו ההוראות לפי סעיף  )ב( 
 כאמור בסעיף קטן )א( בהתאם לכשירותו.

ו הוראות אעל בקר יחולו הוראות חוק המהנדסים והאדריכלים לענין האתיקה ועונשין  )ג( 
 בשינויים המחויבים, ולפי הענין. פרק ז' לחוק ההנדסאים והטכנאים, 

 :אלה כל בו יםלהירשם כבקר בפנקס בקרים מי שמתקיימ כשיר )א( כ.158

 ;רשוםאו הנדסאי  רשוםאדריכל רשום, מהנדס  הוא (1)  1/1/16

לענין  ,שר הכלכלהלאחר התייעצות עם  הפנים,הוא מקיים דרישות שקבע שר  (2)  
 לתכןהכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות הסמכה בכל הקשור 

; דרישות לפי פסקה זו יכול שייקבעו לסוגי בעלי מקצוע זהולפי חוק  הבנייה
 ( וכן לענין היקף 1כאמור בפסקה )
 , וסוג הבחינות.ןכנות ,ההשתלמותושעות ההכשרה 

, של רשום ויות בקר, הסמכות של הנדסאילשם קיום הוראות לפי פרק זה לענין סמכ )ב( 
מהנדס רשוי, תהיה תקפה  שלאו  רשוםאדריכל רשום שאינו אדריכל רשוי, של מהנדס 

 לפי חוק המהנדסים והאדריכלים. הןשהוא מוסמך לגבי פעולותרק לענין אותו סוג 

 -בסעיף זה  )ג( 

"אדריכל רשום"   
 ו"מהנדס רשום"

 והאדריכלים;כמשמעותם בחוק המהנדסים 

 .והטכנאים ההנדסאים בחוק כהגדרתו "רשום"הנדסאי   

 

 סימן ג': בקרים מורשים
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 מכון עובד יהיה והואגורמים מאשרים אלה,  לעניןבקרה יעסיק בקר מורשה  מכון )א(
 :הבקרה

 ;משרדו מעובדי עובד או הבריאות שר (1)  

 ;משרדו מעובדי עובד או הסביבה להגנת השר (2)  

 ;הרשות הארצית לכבאות והצלה או ממלא תפקיד בה (3)  

 .1951–"אהתשיחוק ההתגוננות האזרחית, כמשמעותה במוסמכת ה הרשות (4)  



; מאשרים נוספים גורמים לעניןהעסקת בקר מורשה  תידרשהפנים רשאי לקבוע כי  שר )ב( 
 .עם השר הממונה על אותו גורם מאשר לא יקבע שר הפנים כאמור אלא לאחר שהתייעץ

יקבע שר הפנים כי נדרשת העסקת בקר מורשה לענין  , לא(ב) קטן על אף האמור בסעיף )ג( 
 ; 1978–ח"התשל, העתיקות לאומיים ולענין חוק גנים חוק
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נקבע בחיקוק כי אישור בקשה להיתר או ביצוע עבודה לפי היתר מותנה באישור של גורם  )א(
או בהתייעצות עמו, יקבע השר הממונה על ביצוע אותו  כא158סעיף שנקבע לפי מאשר 

וכן מבקר,  הנדרשים הנוספים הכשירות תנאי את( הממונה השר –חיקוק )בסימן זה 
שם כשרה מעשית, השתלמות ובחינות הסמכה לה לרבות רשאי הוא לקבוע תנאי הכשרה

 .הכשירות( תנאי – בקר מורשה לענין אותו חיקוק )בסעיף זההרשאתו כ

 .הפנים משרד ושל המאשר הגורם של האינטרנט באתרי יפורסמו הכשירות תנאי )ב( 

   

 כל בצירוף בקשה מעבדות להסמכת לרשות יגיש מורשה בקר להיות שמבקש מי )ג( 
 להסמכת הרשות תבדוק כאמור בקשה הוגשה; להנחיותיה בהתאם הנדרשים המסמכים

 לה שהוגשה מיום ימים 45 בתוך, הכשירות בתנאי המבקש של עמידתו את מעבדות
 תודיע, הכשירות תנאי במבקש שמתקיימים מעבדות להסמכת הרשות קבעה; הבקשה

 .הממונה לשר כך על

 בה יחליטההודעה(,  –השר הממונה הודעה כאמור בסעיף קטן )ג( )בסעיף קטן זה  קיבל )ד( 
 :אלה הוראות ויחולו, ימים 21 בתוך

 תודיע –להרשאה  הסכמתו על מעבדות להסמכת לרשות הממונה השר הודיע (1)  
 ;בקשתו אישור על למבקש הרשות

, הבקשההממונה רשאי להודיע לרשות להסמכת מעבדות כי הוא דוחה את  השר (2)  
בתנאי הכשירות או מאחר שמתקיים לגביו של המבקש עמידתו -לרבות בשל אי

(, ובלבד שינמק את סירובו; השר הממונה רשאי 3( או )2האמור בסעיף קטן )ה()
פי להודיע לרשות להסמכת מעבדות כי הוא דוחה את מועד מתן החלטתו ל

 ימים, לשם קבלת החלטתו; 14פסקה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על 

 בפסקה כאמור בקשה דחיית על מעבדות להסמכת לרשות הממונה השר הודיע (3)  
 ;בקשתו דחיית על למבקש הרשות תודיע(, 2)

 21 בתוך בקשה דחיית על מעבדות להסמכת לרשות הממונה השר הודיע לא (4)  
 תודיע(, 2) בפסקה כאמור הנוספת התקופה בתוך או ההודעה קבלת מיום ימים

 לפי הבקשה אישור על הפנים לשר תודיע וכן בקשתו אישור על למבקש הרשות
 .זו פסקה

 לאחר, בתנאים להתנותה או לבטל הרשאה, להתלותה רשאי הממונה השר או הפנים שר )ה( 
 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את לטעון הזדמנות המורשה לבקר שנתן

 מטעם כדין אינה שההרשאה או שגוי או כוזב מידע יסוד על ניתנה הרשאתו (1)  
 ;אחר

 (;3טו)א()158 בסעיף כאמור בעבירה אישום כתב נגדו הוא הורשע או שהוגש (2)  

 בין עניינים ניגוד של תדיר במצב, בעקיפין או במישרין, להימצא עלול הוא (3)  
 ;קרובו של או שלו אחר תפקיד או אישי ענין לבין מורשה כבקר תפקידו

 ;הכשירות מתנאי תנאי בו להתקיים חדל (4)  

פעל שלא בהתאם להנחיות או להוראות שניתנו להפעלת סמכותו כאמור  הוא (5)  
 ;גכ158 בסעיף

 כראוי זה חוק לפי לו שניתנו והתפקידים הסמכויות את ממלא אינו הוא (6)  
 לכך; שנקבעו ובמועדים

 הוא נהג בדרך שאינה הולמת. (7)  



 לבקר תישלח, תנאיה שינוי או התלייתה, מורשה בקר של הרשאתו ביטול בדבר הודעה )ו( 
 .הענין לפי, הממונה ולשר הפנים לשר וכן, מועסק הוא שבו הבקרה ולמכון המורשה

כג. 158
1/1/16 

של גורם מאשר לפי החיקוק  הסמכויותנתונות  יהיואף האמור בכל דין, לבקר מורשה  על )א(
 ועבודה להיתר בקשה בענין להתייעצות או לתיאום, אישור למתןשלגביו הוא מורשה, 

 .זה חוק לפי היתר לפי

רשאי , הממונה השר עם לאחר התייעצות, הפנים שר)א(,  קטן בסעיף האמור אף על )ב( 
 או בניינים סוגי לגבי מסוים חיקוק לפי מאשר גורם של מהסמכויות סמכות כי לקבוע

 .מורשה לבקר נתונות יהיו לא, שיקבע עבודות

 הגורם כן אם אלא להיתר בקשה תוגש לא)ב(,  קטן בסעיף כאמור הפנים שר קבע )ג( 
 שבסמכותו העניינים לגבי דעתו חוות את או אישורו את נתן חיקוק אותו לפי המאשר
 לרשות להגיש מותר יהיה כי לקבוע רשאי הפנים שר, ואולם; להיתר בקשה באותה
 לאחר מסוימים מאשרים גורמים של הדעת חוות את או האישור את המקומית הרישוי

 .להיתר הבקשה הגשת

 לפי מהסמכויות סמכות כי לקבוע רשאי, הפנים שר עם לאחר התייעצות, המשפטים שר )ד( 
 ממשית לפגיעה חשש משום בהפעלתה להיות שעלול)א(,  קטן בסעיף כאמור חיקוק

 בתנאים תותנה המורשה הבקר ידי על שהפעלתה או מורשה לבקר תינתן לא, בזכויות
 לענין האמורה הסמכות את מורשה בקר יפעיל לא, כאמור המשפטים שר קבע; שיקבע

 .הענין לפי, שנקבעו לתנאים בהתאם שיפעילה או חיקוק אותו

הנחיות והוראות שלפיהן  יקבעו כא158 בסעיף כאמורהממונה או הגורם המאשר  השר )ה( 
הנחיות והוראות הגורם המאשר(;  –בקרים מורשים יפעילו את סמכותם )בפרק זה 

הנחיות והוראות הגורם המאשר יפורסמו באתרי האינטרנט של הגורם המאשר ושל 
 משרד הפנים.

 עבודות או בניינים סוגי לקבוע רשאי, הממונה השר עם לאחר התייעצות, הפנים שר )ו( 
 ;לבקש את התייחסות הגורם המאשר ולפעול לפי הנחייתו מורשה בקר נדרש שלגביהם

 הגורם נתן לא; המאשר הגורם התייחסות למתן המועד את יקבע, הפנים כאמור שר קבע
 להיתר הבקשה את המורשה הבקר יבקר, כאמור שנקבע במועד התייחסותו את המאשר

 הגורם שמסר המידע ולפי( ה) קט)ח(ן סעיף לפי המאשר רםהגו והוראות הנחיות לפי
 (.1)א145 בסעיף כאמור המאשר

, הרשאה קיבל שלגביו החיקוק הוראות פי על ביצוע ובקרת תכן בקרת יבצע מורשה בקר )ז( 
 המאשר הגורם שמסר המידע ולפי המאשר הגורם והוראות להנחיות בהתאם והכול

 )ו(. קטן סעיףהגורם המאשר שהועברה לפי  הנחיית לפי( או 1)א145 בסעיף כאמור

יקבע בקר מורשה כי נדרשים תיקונים בבקשה להיתר או שינויים בביצוע עבודות לפי  לא )ח( 
היתר, אלא לפי הוראות החיקוק שלגביו קיבל הרשאה או כדי להתאים את הבקשה 

ע שמסר הגורם להיתר או את ביצוע העבודות להנחיות והוראות הגורם המאשר ולמיד
 סעיףהגורם המאשר שהועברה לפי  להנחיית( או בהתאם 1)א145המאשר כאמור בסעיף 

 קטן )ו(.

)ח(, בקר מורשה רשאי לקבוע שנדרשים תיקונים בבקשה  קטן בסעיף האמור אף על )ט( 
אם לא מתקיים האמור באותו סעיף להיתר או שינויים בביצוע העבודות לפי היתר, אף 

 :אלה כל התקיימוש, ובלבד קטן

המועדים את שר הפנים רשאי לקבוע  ;זה הנחיית הגורם המאשר לעניןתקבלה ה (1)  
 ;זה לעניןלקבלת הנחיית הגורם המאשר 

הוראות הגורם מלא יהיה בתיקונים או בשינויים כאמור משום הקלה מהנחיות ו (2)  
 ;המאשר

שלא יבוצעו השינויים הנדרשים  אולהיתר  הבקשה תתוקן לא אםכי  מצאאם  (3)  
ביטחונו או לבריאותו, ללשלום הציבור,  ממשיחשש  ישבעבודות לפי ההיתר, 

באיכות הסביבה או להפרעה בלתי  מהותיתסכנה לפגיעה  שישבטיחותו או ל
 סבירה לאדם מסוים או לציבור.

 



 סימן ד': דרכי העבודה של מכון בקרה

כד.  158
1/1/16    

הפנים יקבע הוראות לענין המסמכים שיש להגיש למכון בקרה ואופן הגשתם; הוראות  שר
לאחר סוגי המסמכים שיש להגיש לבדיקת בקר מורשה לצורך חיקוק מסוים ייקבעו  לענין

 התייעצות עם השר הממונה על ביצוע אותו חיקוק.

 כה.158

1/1/16 
 בקרת תוצאות על להיתר הבקשה ולמגיש המקומית הרישוי לרשות יודיע בקרה מכון )א(

 בהליך להיתר בקשה ולגבי, אצלו שנקלטה מהיוםעבודה  ימי שלושים בתוך התכן שביצע
 לגבי אחרים מועדים לקבוע רשאי הפנים שרעבודה;  ימי 15 בתוך – מקוצרת בדרך רישוי
 .להיתר בקשות של מסוימים סוגים

 ופרסמהשקבעה הרשות להסמכת מעבדות  ולנהלים לכללים בכפוף יפעלמכון בקרה  )ב( 
 .השל האינטרנטבאתר 

 נדרש שהוא נוספים ופרטים פרטיו את יפרסם שבו אינטרנט אתר יהיה בקרה למכון )ג( 
 .זה חוק לפי לפרסמם

 כו.158

1/1/16 
 היתר שמבקש אגרות יקבעשל הכנסת,  הסביבה והגנת הפנים ועדת באישורהפנים,  שר )א(

כי מכון בקרה שלא עמד במועדים לפי חוק הבקרה; בתקנות כאמור ייקבע  למכון ישלם
 או חלק ממנה. ששילםזה, ישיב למבקש את האגרה 

אגרה שנקבעה הלמעט  אחרתבקרה כל תשלום, עמלה, הטבה או תמורה  מכוןלא יקבל  )ב( 
 .זה סעיף לפי

 כז.158

1/1/16 
 לענין הציבור עובדי כדין( 1טו)א()158 בסעיף כאמור בשירותו והפועליםעובדי מכון בקרה  דין

 אלה: חוקים

 ;1979–"םהתש)מתנות(,  הציבור שירות חוק (1)  

 ;1969–"טהתשכ(, פרישה לאחר)הגבלות  הציבור שירות חוק (2)  

 .הציבור לעובדי הנוגעות העבירות לענין – 1977–"זהתשל, העונשין חוק (3)  

 כח.158

1/1/16 
 בבקשה יטפלו לא(, 1טו)א()158 סעיף לפי בקרה מכון של בשירותו שפועל ומי מכון בעל )א(

 או במישרין, להימצא להם לגרום עלול בה הטיפול אם ביצוע בקרת או תכן בקרת לבצע
 במכון החזקותיהם במכון הבקרה או תפקידם בין עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין

 למי נודע ואם, קרובם של או שלהם אחר תפקיד או אישי ענין לבין הבקרה, לפי הענין,
 בקרת למנהל כך על ויודיע בבקשה לטפל יפסיק, כאמור עניינים לניגוד חשש על מהם
 לפי(, 1טו)א()158 בסעיף כמשמעותם, הבקרה במכון הביצוע בקרת למנהל או התכן
 .הענין

מכון  של עניינים ניגודי לענין כללים לקבוע רשאי, הפנים שר בהסכמת, המשפטים שר )ב( 
 .בקרה, ומי שפועלים בשירותו במכון תפקידים ובעלי בקרה, בעל מכון בקרה, עובדים

 כט.158

1/1/16 
מכון בקרה ולענין הסדרת פעילותו, ובכלל זה רישוי הפנים רשאי לקבוע הוראות לענין  שר

 –הוראות לענין 

 ;דין כל להוראות בכפוף, ומבנהו התאגדותו (1)  

המורשים, לרבות שיטות  והבקריםפעולתו ונוהלי עבודתו ועבודת הבקרים  דרכי (2)  
העבודה במכון הבקרה, הכשרה מקצועית שוטפת, ביטוח מקצועי, מערכת תיעוד 

של עבודת המכון, והוראות נוספות לשם הבטחת עבודתו המקצועית ואיכות 
 מתן ערבויות והדרכים למימושן; לעניןפעולתו, לרבות 

בקרה, בעל  במכון שעובד, ביצוע בקרת או תכן בקרת לבצע בבקשה הטיפול אופן (3)  
 להימצא לו לגרום עלול בה הטיפול כי או מי שפועל בשירותו מצא תפקיד בו

 מכון לטיפול כאמור בקשה העברת בדבר הוראות וכן, עניינים ניגוד של במצב
 לאותו האמורה בבקשה הטיפול לצורך שהתקבל התשלום והעברת אחר בקרה
 ;מכון

התייעצות מוקדמת עם  בעד לרבות, שירותיו בעד בקרה למכון התשלום דרכי (4)  
 מכון הבקרה.

 סימן ה': דיווח, פיקוח וביקורת



 ל.158

1/1/16 
 שהוגשה בעת שמסר במידע שחל שינוי כל על מיידי באופן הפנים לשר ידווח בקרה מכון )א(

 רישיון.תנאים למתן ה, או אם שונה או חדל להתקיים בו תנאי מ רישיון לקבלת הבקשה

ותנאים  רישיוןעמידתו בתנאים למתן  , לרבותפעילותו על הפנים לשרידווח  בקרה מכון )ב( 
 הפנים שר; השר שקבע להוראות בהתאם, השר שיבקש אחר מידע על כל וכן, ברישיון

 .זה סעיף לפי שיוגשו ודיווחים מידע פרסום לענין הוראות לקבוע רשאי

 לא.158

1/1/16 
 למכון למתן רישיון התנאים התקיימות על ופיקוח ביקורת יבצע הפנים שר (1) )א(

 והבקר הבקרה מכון פעילות ועל מורשה לבקר הרשאה למתן והתנאים בקרה
 .זה לענין הוראות לקבוע הוא ורשאי, המורשה

 על הפנים להסתמך שר רשאי, )א(כאמור בסעיף קטן  ופיקוח ביקורת לענין (2)  
 הבקרה מכון עמידת בענין מעבדות להסמכת הרשות של ופיקוח ביקורת ממצאי
הכשירות, ולשם כך רשאי הוא  בתנאי המורשה הבקר ועמידת ההסמכה בתנאי

לדרוש מהרשות להסמכת מעבדות ממצאים כאמור וכל מידע שיש בידיה לענין 
 זה.

 עובדי מביןלהסמיך,  הפנים שר רשאי, זה פרק הוראות ביצוע על ופיקוח ביקורת לשם )ב( 
 לפי מפקח יוסמך ; לא(גשיהיו נתונות להם סמכויות לפי סעיף קטן ) מפקחים, משרדו

 :אלה כל בו מתקיימיםכן  אם אלא, זה סעיף

לדעת שר  ,יש בה נסיבותיה או חומרתה, מהותה שמפאת בעבירה הורשע לא הוא (1)  
 הסמכתו; אתכדי למנוע הפנים, 

, זה סעיף לפי לו נתונות שיהיו הסמכויות בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא (2)  
 הפנים; שרשהורה כפי 

 הפנים. שהורה שר כפי נוספים כשירות בתנאי עומד הוא (3)  

 –שהוסמך לפי סעיף קטן )ב(  מפקח רשאי תפקידו ביצוע לשם )ג( 

 תעודה או זהות תעודת לפניו ולהציג ומענו שמו את לו למסור אדם מכל לדרוש (1)  
 אותו; המזהה אחרת רשמית

למסור לו מידע ומסמכים בנוגע לפעולותיו של מכון  בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש (2)  
; הבקרה במכון המועסק מורשה בקר של לפעולותיו בנוגע זה ובכללבקרה, 
 ;1995–, התשנ"ה"מסמך", לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים –זו  בפסקה

, בקרה מכון ידי על ביצוע בקרת בו שמתבצעת אתר ולכלבקרה  למכון להיכנס (3)  
 לרבות, בשירותו שפועל ומי עובדיו, מנהליו, הבקרה מכון עבודת את לבדוק כדי

 למקום ייכנס שלא, ובלבד הבקרה המועסקים במכון המורשים הבקרים עבודת
 .למגורים אלא לפי צו של בית משפט המשמש

 תפקידו מילוי בעת אלא, לו הנתונה בסמכות שימוש יעשה לא זה סעיף לפי מפקח )ד( 
 :אלה שני ובהתקיים

 ;תפקידו ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא (1)  

 של סמכויותיו ועל תפקידו על המעידה הפנים שר בידי החתומה תעודה בידו יש (2)  
 .דרישה לפי שאותה יציג, זה סעיף לפי מפקח

עבודת בקר מורשה תהא הסמכות להסמיך מפקחים כאמור ביקורת ופיקוח על  לשם )ה( 
הוראות בסעיף קטן )ב( נתונה לשר הממונה על הגורם המאשר לענין אותו בקר מורשה, ו

 המחויבים.בשינויים  כאמור,מפקחים לענין  עד )ד( יחולו( ב) ניםקט פיםסעי

 

 סימן ו': עיצום כספי

 .הפנים במשרדהתכנון  מינהל מנהל –זה, "הממונה"  בסימן )א( לב.158

 להטיל הממונה רשאי, להלן כמפורט, זה חוק לפי מההוראות הוראה בקרה מכון הפר )ב( 1/1/16
 שקלים חדשים: 30,000 של בסכום, זה סימן הוראות לפי כספי עיצום עליו



סעיף ב המנוייםמהתנאים  תנאי בו להתקיים שחדל אףאת סמכויותיו  הפעיל (1)  
 (;1)א()וט158

, טז)ב(158 סעיףהרישיון שנקבעו לפי  לתנאי בניגוד סמכויותיו את הפעיל (2)  
 והמנויים בתוספת השביעית;

להסמכת מעבדות, בניגוד  הרשות שקבעה ולנהלים לכלליםבהתאם  שלא פעל (3)  
 )ב(;הכ158להוראות סעיף 

 )ב(;כו158 סעיף, בניגוד להוראות אחרת, עמלה, הטבה או תמורה תשלום קיבל (4)  

 ;)א(ל158חובות דיווח לפי סעיף  הפר (5)  

ל)ב(, המנויות בתוספת 158הפר חובות דיווח שקבע שר הפנים לפי סעיף  (6)  
 השביעית.

 לג.158

1/1/16 
המנויות בסעיף  מהוראות הוראה מכון בקרה הפר כי להניח סביר לממונה יסוד היה )א(

 ימסור, סעיף אותו לפי כספי עיצום עליו להטיל ובכוונתו(, המפר – זה בסימן) לב)ב(158
 (.חיוב כוונת על הודעה – זה בסימן) כספי עיצום עליו להטיל הכוונה על הודעה למפר

 :את אלה, השאר בין, הממונה חיוב יצייןעל כוונת  בהודעה )ב( 

 ;ההפרה את המהווה( המעשה – זה)בפרק  המחדל או המעשה (1)  

 ;לתשלומו והתקופה הכספי העיצום סכום (2)  

 ;לד158 הוראות סעיף לפי הממונה בפני טענותיו את לטעון המפר של זכותו (3)  

 חוזרת הפרה או נמשכת הפרה בשל הכספי העיצום סכום על להוסיף הסמכות (4)  
 הסעיף לענין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד, לו158 סעיף הוראות לפי

 .האמור

 לד.158

1/1/16 
, טענותיו את לטעון רשאי לג158 סעיף הוראות לפי חיוב כוונת על הודעה לו שנמסרה מפר

 ולענין כספי עיצום עליו להטיל הכוונה לענין, לכך הסמיך שהוא מי או, הממונה בפני, בכתב
 האמורה התקופה את להאריך הממונה ורשאי, ההודעה מסירת ממועד ימים 30 בתוך, סכומו

 ימים 30 על תעלה שלא נוספת בתקופה

 לה.158

1/1/16 
 המפר על להטיל אם, לד158 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר, יחליט הממונה )א(

 .לז158 סעיף הוראות לפי הכספי העיצום סכום את להפחית הוא ורשאי, כספי עיצום

 –הממונה לפי הוראות סעיף קטן )א(  החליט )ב( 

ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום  –על המפר עיצום כספי  להטיל (1)  
דרישת תשלום(, שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום  –הכספי )בפרק זה 

 הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

 ימסור לו הודעה על כך, בכתב. –להטיל על המפר עיצום כספי  שלא (2)  

 .החלטתו נימוקי את הממונה יפרט)ב(,  קטן סעיף לפי, בהודעה או תשלום בדרישת )ג( 

 לו שנמסרה מיום ימים 30 בתוך, לד158 סעיף הוראות לפי טענותיו את המפר טען לא )ד( 
 תשלום כדרישת, האמורים הימים 30 בתום, זו הודעה יראו, חיוב כוונת על ההודעה
 .האמור במועד למפר שנמסרה

 לו.158

1/1/16 
 לכל שלו החמישים החלק הכספי הקבוע לאותה הפרה העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה )א(

 .ההפרה נמשכת שבו יום

 לעיצום השווה סכום, הפרה לאותה הקבוע הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה )ב( 
מההוראות המנויות בסעיף  הוראה הפרת –" חוזרת, "הפרה זה לענין; כאמור הכספי

 עיצום המפר על הוטל שבשלה, הוראה אותה של קודמת מהפרה שנתיים בתוך לב)ב(158
 .הורשע שבשלה או כספי

 לז.158

1/1/16 
, זה בסימן הקבועים מהסכומים הנמוך בסכום כספי עיצום להטיל רשאי אינו הממונה )א(

 )ב(. קטן סעיף הוראות לפי אלא



, הכנסת של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור, המשפטים שר בהסכמת, שר הפנים )ב( 
 בסכום כספי עיצום להטיל ניתן יהיה שבשלהם ושיקולים נסיבות, מקרים לקבוע רשאי

 .שיקבע ובשיעורים, זה מהסכומים הקבועים בסימן הנמוך

 לח.158

1/1/16 
 שלא מפר ולגבי, התשלום דרישת מסירת ביום המעודכן סכומו לפי יהיה הכספי העיצום )א(

 כוונת על ההודעה מסירת ביום – לד158 בסעיף כאמור הממונה בפני טענותיו את טען
 לפי הכספי העיצום של תשלומו ועוכב מד,158 סעיף לפי משפט לבית ערעור הוגש החיוב;
 .בערעור ההחלטה ביום המעודכן סכומו לפי הכספי העיצום יהיה, סעיף אותו הוראות

(, העדכון יום – זה קטן)בסעיף  שנה בכל בינואר 1-ב יתעדכן הכספי העיצום סכום )ב( 
 של בינואר 1-ב ידוע שהיה המדד לעומת העדכון ביום הידוע המדד עליית לשיעור בהתאם

 שקלים 10 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום יעוגל האמור הסכום; הקודמת השנה
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  –בסעיף זה, "המדד"  .חדשים

 לסטטיסטיקה.

 )ב(. קטן סעיף לפי המעודכן הכספי העיצום סכום על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ג( 

 .לה158 בסעיף כאמור התשלום דרישת מסירת מיום ימים 30 בתוך הכספי ישולם העיצום לט.158

  

 מ.158

1/1/16 
 כמשמעותם וריבית הצמדה הפרשי הפיגור לתקופת עליו ייווספו, במועד כספי לא שולם עיצום

הפרשי הצמדה וריבית(, עד  –בסימן זה ) 1961–"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק
 לתשלומו.

 )גביה(. המסים פקודת תחול גבייתו ועל, המדינה לאוצר ייגבה כספי עיצום מא.158

 מב.158

1/1/16 
 ושל לב)ב(158 בסעיף המנויות זה חוק לפי מההוראות הוראה של הפרה המהווה אחד מעשה על

 .אחד כספי מעיצום יותר יוטל לא, אחר חוק לפי מההוראות הוראה

 מג.158

1/1/16 
 הפרת בשל אדם של הפלילית מאחריותו יגרע לא, זה פרק לפי, כספי עיצום תשלום )א(

 .עבירה המהווה, זה חוק מההוראות לפי הוראה

 קטן בסעיף כאמור עבירה המהווה הפרה בשל חיוב כוונת על הודעה למפר הממונה שלח )ב( 
, חדשות עובדות התגלו כן אם אלא, הפרה אותה בשל אישום כתב נגדו יוגש לא)א(, 

 .זאת המצדיקות

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן )א(, לא ינקוט  )ג( 
נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות 

)ב( לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, האמורות בסעיף קטן 
 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום, עד יום החזרתו.

 מד.158

1/1/16 
 משפט בית נשיא יושב שבו שלום משפט לבית לערער ניתן זה פרק לפי תשלום דרישת על )א(

 דרישת על הודעה למפר שנמסרה מיום ימים 30 בתוך יוגש כאמור ערעור; השלום
 .התשלום

 אם אלא, הכספי העיצום תשלום את לעכב כדי)א(  קטן כאמור בסעיף ערעור בהגשת אין )ב( 
 .כך על הורה המשפט שבית או הממונה לכך הסכים כן

 קטן סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, בית החליט )ג( 
 בתוספת, הסכום ששולם יוחזר, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם )א(

 .החזרתו יום עד תשלומו מיום וריבית הצמדה הפרשי

 מה.158

1/1/16 
את  הפניםזה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד  סימןהממונה עיצום כספי לפי  הטיל )א(

דעתו בקבלת ההחלטה שקיפות לגבי הפעלת שיקול  שתבטיח הפרטים שלהלן, בדרך
 להטיל עיצום כספי:

 ;הכספי העיצום הטלת דבר (1)  

 ;ההפרה ונסיבות הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות (2)  

 ;שהוטל הכספי העיצום סכום (3)  



 ושיעורי העיצום סכום הופחת שבשלהן הנסיבות – הכספי העיצום הופחת אם (4)  
 ;ההפחתה

 ;לענין הנוגעים, המפר אודות פרטים (5)  

 .תאגיד הוא אם – המפר של שמו (6)  

 אם, יחיד שהוא מפר של שמו את רשאי לפרסם הממונה(, 6)א() קטן סעיף הוראות אף על )ב( 
 .הציבור אזהרת לצורך נחוץ שהדבר סבר

 , יפרסם הממונה את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.מד158 סעיף לפיהוגש ערעור  )ג( 

 ציבורית שרשות מידע בגדר שהם פרטים הממונה יפרסם לא, זה בסעיף האמור אף על )ד( 
 לפי פרטים לפרסם שלא הוא רשאי וכן המידע חופש לחוק)א( 9 סעיף לפי מלמסור מנועה
 לחוק)ב( 9 סעיף לפי למסור חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם, זה סעיף

 .האמור

 מו.158

1/1/16 
רשאי, , הכנסת והגנת הסביבה של הפנים ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת, הפניםשר 

ולקבוע בה הוראות שעל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי לפי  השביעית התוספת את לשנות בצו,
 .(6)-( ו2לב)ב()158סעיפים 

 

 פרק ו': מתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה

 –ק זה רפב .159

ת" או "ועדה יזודה מחעו" 
 מקומית"

קום שניתנו מ לפת, בכתושה מיוחדת או ועדה מדעורבות ל
להם לפי חוק זה הסמכויות של הועדה המחוזית או של הועדה 

 המקומית, הכל לפי הענין;

-או דרך המוחזק או נועד להיות מוחזק בידי צבא הנחנין, מב ני"וחטתקן בימ" 
י שלוחה אחרת של מערכת הבטחון דיב וא הגנה לישראל

הבטחון, למעט בנין, מחנה  ל ידי שרע הז ך פרקרוצשרה לשאו
או דרך שאינו משמש למטרה בטחונית או שלא נועד לכך או 

 וחתששר הבטחון או מי שהוסמך על ידיו הורה עליו שהוא פ
 -רת של מערכת הבטחון" אחה וחענין הגדרה זו, "של. ללציבור

ה ממשלתית, שהשר האחראי עליה הוא שר רבחרבות ל
 הבטחון.

תר לפי פרק ה' במיתקן בטחוני יחולו, על אף האמור בחוק זה או בתקנות על פיו, יהלבקשה  לע .160
 הוראות אלה:

את ההיתר תהיה בידי ועדת משנה של הועדה המחוזית, בהרכב  תתלמכות סה (1)  
 (;םחונייטב קניםתימעדה לו —של שלושה מחברי הועדה המחוזית )להלן 

בועדה למיתקנים בטחוניים ימונו על ידי שר הפנים בהתייעצות עם  םיחברי נש (2)  
נים פה רשר הבטחון, ונציג שר הבטחון בועדה המחוזית יהיה החבר השלישי; ש

 ת יושב ראש הועדה;א נהימיעצות עם שר הבטחון תיבה

י נוחן הבטקתיר תכלול רק פרטים על איתורו של מקום המתיההמתן קשה לבה (3)  
ויצורף ר, מיגבלות שעומדים להטילן עקב הקמת המיתקן על אדם אחופירוט ה

 לה תשריט המקום;

או נציגו יודיעו למוסדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות הועדות  ןוטחבהר ש א(3)  
שינוי שיחול  לכועל  ינולמתקנים בטחוניים להטיל מגבלות בשל מתקן בטח

בטחון המדינה מצדיקים אי מתן ההודעה במגבלות, אלא אם כן טעמים של 
 כאמור;

נון תכנית תכד וספקיד ולא יאשר מי א(, לא3ה )סקפבעה כאמור דוהעברה וה ב(3)  
 תא תקן בטחוני, אלא לאחר ששמע מוסד התכנוןמ לשב ובניגוד למגבלות שהוטל

י יג שר הבטחון בענין המגבלות האמורות, אין בהוראות פסקה זו כדצנ עמדת



מסמכות שר הבטחון להגיש התנגדות לתכנית בשל מתקן בטחוני, כאמור  לגרוע
 .177בסעיף 

הועדה תימסר לה הודעה על סוג הייעוד הכללי של המיתקן  תשי דריפל (4)  
 ך מטעם שר הבטחון;כל הוסמךש יהבטחוני; סוגי הייעוד הכללי ייקבעו על ידי מ

 לא יחולו. 154 דע 149יפים עס (5)  

 .בקרה מכון ידי על תכן בקרת תידרש לא (6)  1/1/16

למיתקן בטחוני והועדה למיתקנים בטחוניים יתחשבו, ככל האפשר, בהנחיות  רתקש היבמה .161
 התכנוניות והסביבתיות שתיתן הועדה המחוזית לענין זה.

בישיבת הועדה למיתקנים בטחוניים הוא שני חברים לפחות, שנציג שר הבטחון  יקוין החנמה .162
 .םהיהיה 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

 לקרקע 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 על קח

 קרקע חקלאית.

 ה למיתקנים בטחוניים.הועדיות לפי פרק ז' לגבי מיתקן בטחוני טעון אישור וכמוש בסמיש .165

שהגיש אותה לערור,  אי מישר, 160סעיף  יפבטחוניים בקשה ל למיתקנים הדעתה הוחד )א( .166
ו הדחיה, על החלטת הועדה לפני ועדת משנה של ל תוך חמישה עשר יום מהיום שהודעה

 ררעעדת ו —רצית )להלן האמועצה י הרבהמועצה הארצית, בהרכב של חמישה ח
 יתקנים בטחוניים(.למ

 בטחוניים. םינלמיתק ררימנה את חברי ועדת העהתייעצות עם שר הבטחון ב םהפני רש )ב( 

מיתקנים בטחוניים רשאית לקבל את הערר או לאשר את ההחלטה שעוררים ל רדת ערעו )ג( 
עליה, עם או בלי שינויים; לא קיבלה את הערר, כולו או מקצתו, רשאית היא לפי דרישת 

 שר הבטחון לחזור ולדון בו.

אי להורות שבערר מסויים תהיה הועדה וניים רשחטב תקניםימלדת הערר עו ב ראששוי .167
 ים בלבד שיקבע.ברמורכבת משלושה ח

 דה.ועידי ה עלדת הערר למיתקנים בטחוניים ייבחר עו ב ראששוי .168

א ימסרו, כל ל םחונייטב  מיתקנים בטחוניים וחבר ועדת הערר למיתקניםל ההועד רבח .170
 דיוני הועדה למי שאינו מוסמך לקבלה.ידיעה שהגיעה אליהם במהלך 

נים בטחוניים וועדת הערר למיתקנים בטחוניים יקבעו בעצמם את סדרי הדיון קתידה למעוה .171
 ואת סדרי עבודתם במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות על פיו.

ון אחר של הועדה למיתקנים בטחוניים או של כל מוסד תכנר יתלהן לא תזדקק וחטכת הברעמ .172
 –לגבי 

ף התכנון של משרד הפנים לפני תחילתו מטעם אג ושרא ואיתורש ינוחטתקן בימ (1)  
 של חוק זה;

ני נוסף בתחום מיתקן בטחוני קיים, ובלבד שמחמת הקמת המיתקן וחטתקן בימ (2)  
חר, ולא יחולו שינויים א דםא א יוטלו מגבלות עלל כאמור סףהבטחוני הנו
ף לא סונוני החטבקיימות, וייעודו הכללי של המיתקן ה ןהש רומבמגבלות כא

 יהיה מסוג השונה מסוגו של המיתקן הבטחוני הקיים.

דות יוחמ סכמת שר הבטחון, רשאי בתקנות לקבוע לגבי מיתקן בטחוני הוראותהב, הפנים רש .173
התנאים למתן דבר ב תוארווכן ה 265הענינים שהוא רשאי להתקין להם תקנות על פי סעיף ל בכ

 ה'. פרק יפורג לח שהקלה או היתר לשימו

ון או שר התחבורה, הכל לפי הענין, רשאי להיכנס בכל עת טחעל ידי שר הב ךמשהוס ימ )א( .174
סידורים, לרבות ם יהעלאו לעשות בהם או מה ם פעולבה עצסבירה לכל מקרקעין ולב

ש משמה ןלבני סנכאך לא יי ל לשם מניעת מכשולי טיסה;כה, ןומיתאורה, צביעה או ס



בית מגורים ללא הסכמת תופשו אלא בשעות היום ולאחר שמסר לו הודעה למעשה 
 בכתב שלושה ימים מראש.

ו, ותדו או להשתמש בסמכקיאת תפ לאלממי שפועל מכוח סעיף קטן )א( מ תונע אמה )ב( 
 תמאחריות פלילילירות; הוראה זו אינה גורעת  2500חדשים או קנס  השאסר שמ -נו די
 חר.א קפי חול

כאמור בסעיף קטן )א( רשאי להורות לבעל הקרקע או הבנין או למחזיק  ךמשהוס ימ )ג( 
במועד ו( אקטן ) ףיעבהם לבצע את הפעולה או לעשות את הסידורים, הכל כאמור בס

 ובתנאים שיקבע.

בסעיף קטן )ג( חייב עשות סידורים כאמור ל לו הוראה לבצע פעולה או הנשנית ימ )ד( 
ה ינא המדינה; הוראה זו צריו מאואותצובקיומה; קיים אותה, זכאי הוא לתשלום ה

 אחר. קוח לכ גורעת מאחריות לאי קיום החובה לפי

אינן גורעות מכל חובה שהוטלה או שתוטל על בעל קרקע או בנין  הזף יעס תוראוה )ה( 
 ן ובניה.בהתאם לתנאי כל היתר לפי כל חיקוק הדן בתכנו

נוף שגבהם מעל ארבעה מטרים, אף אם אינם ומרן וגת ערבול -סעיף זה ב", ןקרקעימ" )ו( 
 מחוברים לקרקע.

שת שר הבטחון או סגנו, להורות לועדה ל פי דרי, עתיאים רשינוקנים בטחתימעדה לוה )א( .175
שינוי, אם המקומית, לועדה המחוזית או לועדה למימי חופין להכניס לתכנית הוראת 

שימוש התקין בו, , הניחופעולתו התקינה של מיתקן בט חתטבהיא הכרחית לשם ה
 מוש בו.השיאו מלתו מפעוו מניעת נזקי גוף או רכוש הצפויים א ותוידמניעת פגיעה בסו

ו של מיתקן חשמלי כמשמעותו נתהשינוי לפי סעיף קטן )א( איסור התק תארתה הויה )ב( 
קבע בצו על ייאחר ש קןאלקטרוני או של מית ןקל מיתש, 1954-בחוק החשמל, תשי"ד

ש הדרישה גותכול שי -ם הב שומיאר, הפסקת פעולתם או קביעת תנאים לשהדו ידי שר
 ואר.דה גם על ידי שר

מוש בו, וכתוצאה ישהשינוי איסור השימוש בבנין מגורים או הגבלתו של ה תארתה הויה )ג( 
ת ה ניכרגבלה מהוראת השינוי כאמור עשוי להיפסק השימוש בבנין או עשויה לחול

מוש בבנין או ישה תקסוצע מכוח הוראות סעיף זה בלבד הפתבא , לומוחשית בשימוש בו
בזכות חוקית או בזכות שביושר,  יק בבניןמחזש יגבי מל רההגבלה בשימוש בו כאמו
ו של אותו מחזיק שיכון חלוף סביר או, אם רצה בכך, לאחר ותאלא לאחר שהועמד לרש

 ר.גת שיכון חלוף סביהשם כדי וייציששולמו לו או לזכותו פ

ים משפטיים לשם הכרעה אם אמנם הועמד לרשות המחזיק בבנין כאמור כיללו בהחה )ד( 
לעכב  סביר או סכום הפיצויים הנאות תמורתו, אין בכך כדי יור חלוףד( ג) ף קטןיעסב

 את ביצוע הוראות השינוי לגבי אותו מחזיק.

 שה להוראת השינוי לידיעתם של בעליריהדת ם בטחוניים תביא אניקתימל הועדה )ה( 
להיפגע על ידי עלולים  הם, הדת הועעדלת והבנינים ושל בעלי זכות בהם אשר, ועקרקה

וך עשרה ימים מהיום שהגיעה הוראת השינוי ת הוראת השינוי, ובעל זכות כאמור רשאי,
 רת שמבע שר הבטחון בהסכשקבדרך  דהועהלידיעתו, להגיש התנגדות להוראה בפני 

 הפנים בתקנות.

צתה, מק ואכולה , הליים רשאית לדחות את ההתנגדות או לקבנוחטב םקניתימעדה לוה )ו( 
ת; דחתה הועדה את דואת הוראת השינוי, כפי שמחייבת, לדעתה, קבלת ההתנג ולתת

 ררעדת העי ונפההתנגדות, כולה או מקצתה, תעביר אותה לדיון ולהכרעה סופית ב
 ם.למיתקנים בטחוניי

 םיגדות תונחה הועדה למיתקנים בטחוניים וועדת הערר למיתקנים בטחונינתהיון בדב )ז( 
 שיקולים המפורטים בסעיף קטן )א(.ה יעל יד

למיתקנים בטחוניים החולק על החלטתה בדבר הוראות שינוי,  ת חבר הועדהשירפי ד לע )ח( 
תעביר הועדה את ההכרעה באותו ענין לועדת הערר למיתקנים בטחוניים; הדרישה 

, םיתן ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחונימ םוימ תוגש תוך חמישה עשר יום
א תהו רר תבוא במקום ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחונייםועדת הע של הטוההחל
 סופית.



ר דת הערוע ידקופות להגשת ההתנגדויות או להגשת דרישות להכרעה על יתה רו כלבע )ט( 
נתה כדין על וש וליאכרע בהן סופית, רואים את התכנית כהוו א למיתקנים בטחוניים

בע על ידי הועדה למיתקנים מועד שנקף בקותיקבל  יוידי הוראת השינוי והשינ
 בטחוניים.

 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 )יא( 
 וטל בהתאם.בי וא היתוקן, ישונ

 –דבר אה ברוה רבותל -זה  ףיעוי", בסנישוראת ה" )יב( 

 קביעת תנאים לבניה;ה או הגבלתה או ינבסור היא (1)  

 .וש בקרקע או בבנין או בחלק מהם או הגבלתו או קביעת תנאים לומישסור היא (2)  

זכאי  היה, י175עיף סב או על ידי הוראת שינוי כאמור 174ידי הוראה על פי סעיף  לע שנפגע ימ .176
המחוייבים לפי הענין; לענין זה  יםלפיצויים מאוצר המדינה בהתאם להוראות פרק ט' בשינוי

 .200 אות המנויות בסעיףורללה בהנכ וליראו הוראה שניתנה על פי הסעיפים האמורים כאי

קן בטחוני שהוא קיים, או שהקמתו תימבשל  תינשר הבטחון התנגדות לתכ םעשה מטגוה .177
 זה בשינויים אלה: ידי התכנית, יחולו על ההתנגדות הוראות חוק-אושרה והוא עלול להיפגע על

 טחוניים;ב יתקניםלמה 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;

 ;104לעיון על פי סעיף  א תהיה נתונהל תתנגדוהה (3)  

ומית על הגשת קמהועדה לו וזיתחמה הדעקנים בטחוניים תודיע לותימעדה לוה (4)  
 בה. הערוההכ תודההתנג

 פרק ז': שימוש חורג

תקפה של תכנית רשאית הועדה המקומית, באישור הועדה המחוזית, וחייבת היא  תלם תחיוימ .178
 –מחוזית ה הועדה שתלפי דרי

ת בנינים בתחום התכנית שהם בנינים חורגים לפי התכנית או שיש מישרוך רעל (1)  
ת בתחום התכנית שיש בהן לפיה ת הקרקעוימשר ג, וכןרוחבהם לפיה שימוש 

 שימוש חורג;

קרקעות ב וא התקופה שבה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבנינים לעמליץ הל (2)  
 -הלן ל) םיגרובנינים כאמור כבנינים חמותר לקיים ה שבו אמור שימוש חורג אכ
 ימום לחריגה(.סקמקופת ת

מחוייבים לפי הענין, ה םינויישב , ינהגו בה,178בנינים וקרקעות כאמור בסעיף  תמיכה רשרענ .179
לענין הפקדתה, התנגדות לה, אישורה ותחילת תקפה ולענין כל דבר אחר, כבתכנית אשר 

ייאמר כי הועדה  המית הרשדקפובכל הודעה על ההרשימה כאמור חורגת מהוראותיה; 
המקומית 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

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)  

קיים שימוש חורג, תיקבע בשים לב לכל הנסיבות, ית לחריגה לכל קרקע שבה ברמופה הקתה .181
 .חריגהה לובין השאר, מידתה ואופיה ש



המקומית, מכוח פרק זה, לקבוע את התקופה המרבית לחריגה של כל בנין או  הדעעה הויצה .182
בר ד לכ ןיות לה, אישורה ותחולת תוקפה, ולענגדתנ, הינהגו בקביעה זו, לענין הפקדתה קרקע,
נויים המחוייבים לפי , בשי179סעיף ר בומאתיה כוארכבתכנית אשר החריגה היא מהואחר, 
 הענין.

הבנין עד שלא יהיה  השוניש החורג בבנין, או מוסק השיייפ תום התקופה המרביתמ יאוחר אל .183
ת הועדה שקב, לפי םולעוד 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
להורות בכתב למשתמש בבנין או לבעל זכות בו להפסיק את  דרישת הועדה המחוזית,

השימוש החורג לפני תום התקופה המרבית לחריגה של אותו בנין, או לשנות, להרוס או 
 ופה.ג, הכל לפי הענין, לפני תום אותה תקרוחה ןילסלק את הבנ

לפני ועדת צמו נפגע על ידי הוראת הועדה המקומית רשאי לערור עליה ע תואה ארה )ב( 
 ררמית לידיו; ועדת העקועדה המטת הוהערר, תוך שלושים ימים מיום המצאת החל

ית לקבל את הערר או לאשר את הוראת הועדה המקומית, עם או בלי שינויים; שאר
ים ימים מיום הגשת הערר; לא ניתן לערור על ה תוך ששטתלחהתיתן  ררועדת הע

 הערר.ת החלטת ועד

מהועדה המקומית; אולם בחישוב  םיפיצויל ןזכאי בעל הזכות בבניאה, רוהצעה הוב )ג( 
הפיצויים יביאו בחשבון כי בתום התקופה המרבית היה נפסק השימוש החורג בבנין או 

 שינוי בלי תשלום פיצויים. שהבנין היה טעון הריסה, סילוק או

את הוראת הועדה המקומית שניתנה לו לפי סעיף  וב הזכות לעתמש בבנין או בשמהקיים  אל .185
, לאחר שתמה תקופת הערר עליה או לאחר שאושרה ההוראה על ידי ועדת הערר, רשאי 184

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 המשפט,  185או  183של בית המשפט לפי סעיפים  וצ קויים אל .186
אי בית המשפט רשת, וכן מימקוהכשהנסיבות מחייבות זאת, להטיל את ביצועו על הועדה 

י שחייב בקיום הצו, בדרך שגובים ממ עוציהועדה המקומית לגבות את הוצאות הבת א ותלהרש
זכות  כלע מסמכות בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, ומורה אינו גז ףיחי; סערזאחוב 

 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 

סביר, או, אם רצו בכך, לאחר ששולמו להם או לזכותם פיצויים כדי השגת כות שיכון חלוף הז
 שיכון חלוף סביר.

 פרק ח': הפקעות

 על פי חוק זה מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור. יעפקלההמקומית  הדעתר לוומ )א( .188

לה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות אמ ל אחדכ - הזר", בסעיף ובירכי צצ" )ב( 1/8/14
חי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות שטטבע, עתיקות, 

חינוך, דת ותרבות,  צרכיתי קברות, מבנים ל, בטבחייםמ אוטובוסים, שווקים, בתי
תחנות משטרה  ם,לים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריוח יתב, מוסדות קהילתיים

מיתקנים להספקת מים וכל מטרה , מזבלות, בביו תקנימי ותחנות שירות לכיבוי אש,
 ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לענין סעיף זה.

תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של  רחעת לא לכית רשאית, במוקדה המעוה .189
לדעת הועדה תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, 

המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה 
ן עימקרקדו הנוע תה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמורא תוצעיהמחוזית, לאחר התי

 , אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית.להפקעה

ת עות הקרקודפק יפנקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על  אלידה שמב )א( .190
ברשומות  העדוהבלו הורשתה הועדה המקומית אי, כ1943(, ור)רכישה לצרכי ציב

ל היועץ המשפטי שלה או שממה לדים שיקפלהשתמש בסמכויות ולמלא את הת



בשינויים עין העומדים להפקעה, הכל רקלממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המק
 ובתיאומים אלה:

, שטחי נופש יםגני הפקעת מקרקעין לצרכל ל גם עחוי הרוה האמדוקלפ 20יף עס (1)  
 ףו סעיתואות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר בברת, ךונוספורט וכן לבניני חי

א "ארבע עשיריות"; אולם לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או "רבע" יבול ע
 כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת המגרש;ללא תשלום, אם 

בות שבהן היא סיבנם מקומית לשלם פיצוייה לועדה ותלהור שאיר םהפני רש (2)  
 ()ג( לפקודה האמורה:2)20רשאית לשלמם לפי סעיף 

יים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר וצילום פשת בתוח תחול אל (3)  
או חוברו תוך הפרת חוק זה; אך רשאית מו, ניטעו וקהמחובר לקרקע אם ה

 יוכ בכי הוא פעל בתום ל תהאם רא בעתול םהועדה המקומית לשלם פיצויי
 צויים;יפ םולשקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות ת

הפרסום של ההודעה על ום מועד מקב אה יבורומלפקודה הא 12 ףיענין סעל (4)  
 לאחר המועד האמור;ם יששהם יוה -הכוונה לרכוש את המקרקעין 

 וקת;חלנוי במש נויאשמית תשלם מיד אותו חלק מהפיצויים וקמעדה הוה (5)  

 האמורה לא יחולו;דה 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)  
 זה, אלא על ידי שמאי מכריע. בהפקעות לפי חוק

שמותר לה להפקיע ללא מקרקעין ל ש קתו חלואלמית רשאית להיכנס וקמעדה הוה )ב( 
תשלום פיצויים ולקנות חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים 

יומי, ן תובעומית, לרבות פרסום מקועדה הל יראהתיום מראש; ההודעה תינתן בדרך ש
בלת נתה או ביום הפרסום; זכות הכניסה וקיתנ םויאותה כאילו נתקבלה בורואים 

 בצו של בית המשפט.מותנית  נהה איהחזק

ית, בהסכמת הועדה המחוזית, רשאית לבוא לידי הסכם עם בעל מקרקעין מוקדה המעוה .191
שהופקעו על ידיה, כי במקום תשלום כסף תמורתם יועברו לו מקרקעין אחרים, בתחום 

 ההפקעה.מ תנובעוה והתכנית או מחוצה 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

ה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר עקפיכי הלהב .194
מועד ב שהועמד שיכון חלוף סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר

ר ששולמו לו או חאל, ךכבוש את המקרקעין, או, אם רצה הדייר כלר הום ההודעה על הכוונרספ
 וף סביר.חל ןוכגת שישה לזכותו פיצויים כדי

כשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו רנשקעין רקמ .195
 אלה:ת מיוחדות אורוהעליהם 

פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או -ייעודם עלה ונשא לעוד  לכ (1)  
ששר הפנים, בהתייעצות עם ת, ובלבד כניתב נועדו הללאדם אחר, למטרה ש

 כך; עלהועדה המחוזית, נתן אישור 

ם, כרמל פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור-ם עלדוענה ייוש (2)  
 , ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו אתרתאחה או לעשות בהם העברם להשכיר

יר במחנותם לק, םושים יולשין או לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך עקרקמה
כל השבחה בהם  שלשלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה 

נות קכן לוהנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מ
 ר.מוכאו מקרקעין, יועברו אליהאת 

ופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו אין הש רקעיןקמ )א( .196
להפקיע מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים 



 םייוצלמי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פי
 מנו.ופקעו מהי שמל רקעיןקמהאותה שעה, או אם רצה בכך, תחזיר את ב

, 1943הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, ת לפקוד 12ף יעסענין ל –סעיף זה  יפלעולה פב )ב( 
י שינו לשמועד ה –קרקעין מ לרכוש נהיבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוו

 הייעוד, ושווי המקרקעין ייקבע בשים לב לייעודם מחדש.

 : היטל השבחה1פרק ח'

 לת תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועימודה מקעו א.196
 יה.פ

 פרק ט': פיצויים

ם בתחום התכנית או גובלים יאצן הנמיעקדי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרי לגעו עפנ )א( .197
עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי 

 .200מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף לפיצויים 

 הקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפמה הדעוצויים תוגש למשרדי היפלביעה תה )ב( 
; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים תינל התכש

 שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

הועדה המקומית לכל מי שעלול לשאת בתשלום ע דיתו, 197ה לפי סעיף עיבגשה תוה )א( .198
הפיצויים נושא התביעה, כולם או חלקם, בין על פי דין ובין על פי הסכם עם הוועדה 

יע משההמשיב( על הגשתה ותתן לו הזדמנות ל –המקומית או עם המדינה )בפרק זה 
 יו.תונטע

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 התביעה  םאו, התע ולמשיב, את החלטבלתו מית תודיעוקמעדה הוה )ג( 
יים והנימוקים לכך; הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה וציצע כפומה םות הסכא –

 אותה שומה.על שומה, תצרף להודעתה גם את 

או החליטה כי בנסיבות  , כולה או חלקה,היעתבדה המקומית לדחות את העוהליטה חה )ד( 
המשיב, או  עבואי התשר, 200 הענין אין זה מן הצדק לשלם פיצויים עקב הוראות סעיף

ימים מיום המצאת החלטת  45דת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה תוך ועלערור בפני 
ב(; יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ) ןטר בסעיף קהועדה המקומית כאמו

 .רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ד(, החליטה הוועדה המקומית כי התובע זכאי  (1) )ה( 
לפיצוי בסכום שונה מהסכום הנתבע, רשאים הוועדה המקומית, התובע והמשיב 

ימים, ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה  45פנות, בהסכמה, בתוך ל
שימנה שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים, לצורך הכרעה 

במחלוקת על סכום הפיצוי; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך 
 את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(, 1המקרקעין יודיע לכל אחד מהפונים לפי פסקה )יושב ראש מועצת שמאי  (2)  
 ימים ממועד קבלת הפנייה, על זהותו של השמאי המכריע שמינה; 15בתוך 

( ידון ויכריע במחלוקת על סכום 2השמאי 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)  
המקומית, התובע או המשיב לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל 

ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע;  45השבחה בתוך 
יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את 

 יירשמו;התקופה האמורה מטעמים מיוחדים ש



פסקה זו תעמוד בתוקפה עד תום חמש שנים מיום תחילתו של סעיף זה,  )ב(   
-והוראת שעה(, התשס"ח 84כנוסחו בחוק התכנון והבניה )תיקון מס' 

2008. 

המגיש ערר לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיף זה, ישלם לאוצר  (1) (1)ה 
 כמפורט להלן:המדינה, במועד הגשתו, אגרה בסכום 

שקלים  837 –שקלים חדשים  500,000כשסכום הערר אינו עולה על  )א(   
 חדשים;

שקלים  1,675 –שקלים חדשים  500,000כשסכום הערר עולה על  )ב(   
 חדשים;

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של  בהסכמת שר האוצר ובאישור שר הפנים,   
 ;קטן זה מאגרה לפי סעיףיקבע נסיבות שבהן יינתן פטור  הכנסת,

ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לא תקבל ערר ולא תדון בו, אלא אם כן  (2)  
שולמה בעת הגשתו אגרה או שניתן פטור מתשלום האגרה לפי הוראות סעיף 

 קטן זה;

בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור  1-( יעודכנו ב1הסכומים האמורים בפסקה ) (3)  
 המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;העליה במדד 

החליטה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לקבל ערר, כולו או חלקו, רשאית  (4)  
היא להטיל על המשיב לשלם למגיש הערר הוצאות בגובה סכום האגרה, כולה או 

רשאית ועדת  –חלקה, כפי ששילם בעת הגשת הערר; היו מספר משיבים בערר 
הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לקבוע את חלוקת ההוצאות כאמור בין 

 המשיבים;

(, ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאית 4בלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (5)  
 להטיל על צד לערר לשלם לצד השני את הוצאותיו בערר, כולן או חלקן.

השבחה בערר לפי סעיפים קטנים )ד( או )ה(, דנה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל  (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 השבחה  (2)  
לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי, מתוך רשימת 

השמאים המכריעים, אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר 
 שמאי מייעץ(; –)בחוק זה 

תן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה מונה שמאי מייעץ, תינ (3)  
לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל 

 השבחה לעניין חוות הדעת;

יחולו על שמאי מייעץ, לרבות לעניין סדרי הדין בפניו,  1הוראות לפי פרק ט' (4)  
 מינויו ושכרו.

הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )ד( או על החלטת יושב ראש ועדת  )ז( 
(, 3( או )1(, ועל החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיף קטן )ו()4)ה()

 ניתן לערער לבית משפט לעניינים מינהליים.

שמאי מקרקעין שהתבקש להכין שומה בהליכים לפי סעיף זה, וכן שמאי מכריע ושמאי  )ח( 
א)א( לתוספת 14שמונו לפי סעיף זה, רשאים לקבל מידע בהתאם להוראות סעיף מייעץ 

)ג( של אותו סעיף יחולו, בשינויים המחויבים, -השלישית, והוראות סעיפים קטנים )ב( ו
 לעניין מידע כאמור.

ע כנפגעת אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות קרקיראו  אל .200
הענין ואין זה מן  תובנסיב רילהלן ובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסבהמפורטות 

 הצדק לשלם לנפגע פיצויים:

 ם אזורים ובתנאי השימוש בקרקע שבהם;וחתנוי ביש (1)  

 ווח מסביב לבנינים וביניהם;רימיעת הבק (2)  



 ינים בשטח מסויים;בנה רפסמת להגב (3)  

 צורתם או מראם החיצוני; ןונכת בנינים, גדלם, גבהם,הם של ירתדרת אסה (4)  

ת או לשעה, במקום שהקמת בנינים על ה, לצמיתוהגבלת ואה ינהב רסויא (5)  
הקרקע עלולה, בגלל מקומה או טיבה, להביא לידי סכנת שטפון, סחף קרקע, 

להתקנת  יבורצאה יתירה של כספי צהולידי  אופשות נסכנה לבריאות או סכנת 
 רותים ציבוריים אחרים;ישל וא ם או ביבים, להספקת מיםדרכי

קע או הגבלתו שלא בדרך איסור בניה או הגבלתה, רקבוש מהשי סוריא (6)  
די סכנה לבריאות, סכנת נפשות או פגיעה רצינית ליכשהשימוש עלול להביא 

 אחרת לרעת הסביבה;

 בבנינים;ש י השימודרכ תלגבה (7)  

 ;ןינבביל לדרך, שמעבר לו לא יבלוט שום במקו קיעת בק (8)  

מקום לטעינת כלי  ו לתעשיהכה אאלמעסק, לל דן על יד בנין המיועיקתוב להיח (9)  
 וע חסימת דרך לתעבורה;מנרכב, פריקתם וציודם בדלק, הכל כדי ל

בית לינה או , למגורים, להישען בבנין המיועד לעסק, למלאכה או לתיקתוב להיח (10)  
די הציבור, או על יד בנין כאמור, מקום לחניית כלי רכב, למקלט או י עלש לשימו

 ;ויריתוא התקפה ינלמחסה בפ

 .81ית שחל עליה סעיף נכתראה בוה (11)  

לה ולכל דבר אחר סלדרך שנל ם, לכקיצויים לפי פרק זה בקשר לכל בנין שהופ וישולמ אל .201
 .89ה ברשומות לפי סעיף מסרופ ההפקדתשנעשה בתחום תכנית לאחר שההודעה בדבר 

  

ופת המקסימום שנקבעה לשימוש חורג או לבנין חורג לפי פרק ז' הינו בעל זכות קת שבתום ימ .202
י לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו על ידי אכזיהיה  אלבמקרקעין שלגביהם נקבעה התקופה, 

בנין, הכל לפי הענין, אלא אם הפסקת השימוש או על ידי שינויו, הריסתו או סילוקו של ה
 ויים כאמור.יצולמו פישש קדקיימות נסיבות מיוחדות ומן הצ

טרתה העיקרית ייעוד מקרקעין למיתקן גז, או על ידי כל אחת מן תכנית שמדי י לגעו עפנ א.202
רך בדז, שלא ג ןקתימלהתכניות למערכת ההולכה, או על ידי תכנית הכוללת גם ייעוד מקרקעין 

יצויים, לפי הענין, פה ןינעם בתחומה או הגובלים עמה, יחולו לאימצהנהפקעה, מקרקעין 
 -; בסעיף זה הטבעי,ק משק הגז וחל 28סעיף  תוהורא

ו"התכניות " זגיתקן מ" 
 ההולכה"ת למערכ

 כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי;

הגז ( לחוק משק )ד25 י סעיףלפת תכנית עבודה שאושרה וברל נית"כת" 
 .בעיטה

 –בסעיף זה  )א( ב.202

"מיתקן שידור   
לתקשורת בשיטה 
 התאית"

בעל רישיון או מטעמו, המשמש או המיועד  מיתקן המוקם על ידי
שירותי רדיו טלפון נייד, לרבות אנטנה, משדר, תורן  לשמש למתן

 או כל מכשיר עזר אחר, הנועד לתמוך בתפעול המיתקן;

)בזק ושידורים(,  רישיון כללי לפי חוק התקשורת מי שקיבל ""בעל רישיון  
 , למתן שירותי רדיו טלפון נייד.1982-התשמ"ב

מוסד התכנון ידרוש, כתנאי למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה  )ב( 
ובלבד שדרישה כאמור תהיה  197התאית, כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף 

הארצית; הנחיות המועצה הארצית כאמור יעמדו בתוקפן עד בהתאם להנחיות המועצה 
 שייקבעו הוראות לענין זה בתכנית מיתאר ארצית.

  

 : רשימת שמאים מכריעים1ט' קרפ



ד, רשימה 202שר המשפטים יקבע, על פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף  )א( ג.202
רשימת השמאים  –של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים )בחוק זה 

 המכריעים(.

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 המכריעים  )א( ד.202
 הוועדה המייעצת(, וזה הרכבה: –)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)  
מקרקעין שימנה שר המשפטים על פי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול 

שימנה שר  –ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, ואם לא ניתנה המלצה כאמור 
 המשפטים לפי בחירתו;

 יפו או חיפה, שימנה שר הפנים;-היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, תל אביב (5)  

 שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים; (6)  

נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה  (7)  
כהגדרתו בחוק  –בנאיות בישראל; לעניין זה, "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" 

 .1969-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

 הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות. )ב( 

 כל אלה, כשיר לכהן כשמאי מכריע: מי שנתקיימו בו ה.202

 הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; (1)  

הוא שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין במשך שבע השנים האחרונות  (2)  
לפחות ועסק בפועל, ברציפות או לסירוגין, במשך חמש שנים לפחות בשמאות 

 או ט'; 1מקרקעין בנושאים כאמור בפרקים ח', ח'

הוא לא הורשע בעבירה, אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא  (3)  
ראוי לכהן כשמאי מכריע ובית משפט לא קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור, אף 

 שלא הרשיעו בה;

רישומו בפנקס שמאי המקרקעין לא הותלה בחמש השנים האחרונות, ואם  (4)  
 ההתליה ועד למועד המינוי; הותלה, חלפו חמש שנים לפחות ממועד סיום

 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  (6)  
כהונתו כשמאי מכריע, לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; בפרק זה, "עניין 

 לרבות עניין אישי או תפקיד אחר של קרובו. –אישי או תפקיד אחר" 

שמכהן כשמאי מכריע נדרש לבצע סברה הוועדה המייעצת כי מי שמבקש לכהן או מי  )א( ו.202
(, תמליץ על הפעולות שעליו 6ה)202פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים כאמור בסעיף 

 לבצע, והתקופה לביצוען.

המליצה הוועדה על פעולות כאמור בסעיף קטן )א(, לגבי מי שמבקש לכהן כשמאי  )ב( 
השמאים המכריעים, מכריע, לא ייכלל האדם שלגביו ניתנה ההמלצה כאמור ברשימת 

אלא לאחר שהוועדה המייעצת אישרה כי בוצעו הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור; היה 
אדם כלול ברשימה וניתנה לגביו המלצה כאמור בסעיף קטן )א(, יתלה שר המשפטים 
את רישומו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, עד לאישור הוועדה 

 יף קטן זה.המייעצת כאמור בסע



שמאי מכריע לא יעסיק אדם שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד  )ג( 
עניינים, בין תפקידו של אותו אדם או תפקיד השמאי המכריע, לבין תפקיד אחר שלו; 
 התעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך המועסק לשמאי המכריע בלא דיחוי.

כהן כשמאי מכריע יודיע לוועדה המייעצת, עובר למינוי, אם הוא עלול מי שמבקש ל )ד( 
להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו כשמאי מכריע 
לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; מי שמכהן כשמאי מכריע יודיע כאמור מיד לאחר 

 שנודע לו כי הוא עלול להימצא במצב כאמור.

שמאי מכריע לא יטפל בעניין שהועבר להכרעתו אם הוא עלול לגרום לו להימצא,  )א( ז.202
במישרין או בעקיפיןף במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כשמאי מכריע באותו עניין, 

 לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.

להימצא, במישרין או התברר לשמאי מכריע כי עניין שהועבר להכרעתו עלול לגרום לו  )ב( 
בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע על כך בכתב ליושב ראש 

מועצת שמאי המקרקעין ויימנע מלטפל באותו עניין עד לקבלת הנחיות מיושב ראש 
 מועצת שמאי המקרקעין.

ר בסעיף קטן נוכח יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, לפי הודעת שמאי מכריע כאמו )ג( 
)ב( או בדרך אחרת, כי עניין שהועבר לטיפולו של שמאי מכריע עלול לגרום לו להימצא, 
במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, יורה לשמאי המכריע על הפסקת הטיפול 

 באותו עניין.

ן לפי הפרק שמאי מכריע לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולה שיוחדה לשמאי מקרקעי )א( ח.202
החמישי לחוק שמאי מקרקעין, למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או 

שהוטלה עליו לפי חיקוק אחר, ולא יעסוק בכל עיסוק אחר פרט לעיסוק לפי חוק זה, 
אלא אם כן אין העיסוק 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;

שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, קבע כי הוא רשאי לעסוק  (3)  
 בעיסוק זה.

על שמאי מקרקעין, ועל מתמחה הוראות סעיף זה יחולו, בשינוים המחויבים, גם  )ב( 
 בשמאות מקרקעין, המועסקים בידי שמאי מכריע לצורך ביצוע תפקידו.

שר המשפטים ימחק מרשימת השמאים המכריעים את רישומו של אדם שחדל  )א( ט.202
(, לאחר שניתנה לו 5( עד )1ה)202להתקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 

ניין; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי מי שחדל הזדמנות לטעון את טענותיו בע
(, זולת אם אישרה הוועדה המייעצת כי בוצעו 6ה)202להתקיים בו התנאי האמור בסעיף 

 ט.202הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור בסעיף 

שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי להתלות את רישומו של  )ב( 
ם המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו אדם ברשימת השמאי

 בעניין, בשל אחד מאלה:

אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף  (1)  
 (;3ה)202

אם הוגשה נגדו קובלנה על עבירת משמעת לפי הפרק השישי לחוק שמאי  (2)  
 מקרקעין.

התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשמאי למחוק את רישומו של שר המשפטים, לאחר  )ג( 
אדם מרשימת השמאים המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו 

בעניין, אם סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כשמאי מכריע או כי לא 
 מילא את תפקידיו כשמאי מכריע כראוי.

נמחק או הותלה רישומו של שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים כאמור  א(( י.202
ט, או הורה לו יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין להפסיק את 202ו)ג( או 202בסעיפים 



ז, יורה יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין על 202הטיפול בעניין שלפניו כאמור בסעיף 
מכריע אחר מתוך רשימת השמאים העברת העניין שלפני אותו שמאי מכריע לשמאי 

 השמאי המכריע הנעבר(. –המכריעים )להלן 

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 

בחומר שהובא בהליך, כאילו הובא לפני  המכריע הנעבר כי הדיון יימשך כאמור, יראו
 השמאי המכריע הנעבר.

שמאי מכריע המטפל בעניין שעלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד  יא.202
 מאסר שלוש שנים. –ז, דינו 202עניינים, בניגוד להוראות סעיף 

 .1977-חוק העונשין, התשל"זדין שמאי מכריע כדין עובד הציבור לעניין  )א( יב.202

בתום תקופת כהונתו יחולו על שמאי מכריע הוראות חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר  )ב( 
לחוק האמור,  11; ואולם סמכויות הוועדה, כהגדרתה בסעיף 1969-פרישה(, התשכ"ט

 כפי שנקבעו בחוק האמור, יהיו נתונות לוועדה המייעצת.

 רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע פרק זה.שר המשפטים  )א( יג.202

 שר המשפטים יתקין תקנות בעניינים אלה: )ב( 

 שכרו של שמאי מכריע; –באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת  (1)  

סדרי הדין בבקשות להכרעה לפני שמאי מכריע, לרבות בבקשה למינויו ובכלל זה  (2)  
 מועדים, דרך הגשת הבקשות וערר על החלטות שנתקבלו בהן.לרבות לעניין 

  



 פרק י': עבירות ועונשין

 - רק זהפב )א( .203

בית משפט השלום או בית משפט עירוני; אולם בית משפט עירוני  " טפת המשיב"  
לא יהיה רשאי להטיל קנס או מאסר אלא בגבולות סמכויותיו לפי 

 פקודת בתי המשפט העירוניים;

או  רתייה מהטס"  
 מתכנית"

קעין בניגוד להיתר או שלא בהתאם רקממוש ביש עבודה או
תאם בהלתנאי היתר או תקנה אחרת לפי חוק זה או שלא 

לתכנית, למעט עבודה או שימוש לפי הקלה או שימוש חורג 
 שניתנו כדין.

כשקיימת חובה להתקינו  קנת מקלטין קיים ללא התנבלוספה ה לנין או שב למתם שקה )ב( 
לפי כל חיקוק, או הקמתם ללא מקלט מותקן לפי תכנית שאישרה הרשות המוסמכת 

ה דעבוכרואים, לענין פרק זה,  - 1951 -א"יכאמור בחוק ההתגוננות האזרחית, תש
 .רתיההבסטיה מהיתר, על אף האמור בתנאי 

כשביצוע העבודה או השימוש טעונים ה או משתמש במקרקעין בלא היתר דובבצע עמה )א( .204
קנס  -קנס, מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת   -היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו 

נאשם ה לנוסף, מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיב
 עה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.דוה

מאסר שנה  -ו נידכנית, תמ ה מהיתר אויטסעין בקרקמשתמש במה או דובבצע עמה )ב( 
 -)להלן  1977 -)ג( לחוק העונשין, תשל"ז61אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 

 רה, לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתביבעחוק העונשין(, לכל יום שבו נמשכת ה
 .ותעשרהעדה המקומית על אותה עבירה או לאחר מהו

קנס  -או השניה, דינו  נהקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשורקבשתמש מה )ג( 
לאחר  רהקנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבי -מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת 

 ה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.עדהומ יבל הנאשם הודעה בכתבשק

נקבעה בהתאם ש םקסימומה וש חורג במקרקעין לאחר תום תקופתמיששתמש מה )ד( 
ואין  184להוראות פרק ז', או לאחר שנמסרה לו הוראה מהועדה המקומית לפי סעיף 

 מאסר שנה. -עוד ערר עליה, דינו 

בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף  3מי שעשה פעולה הטעונה רישוי לפי פרק ה' )ה( 1/1/16
רישיון או תנאי  יד)א(, או בעל רישיון מכון בקרה שהפר תנאי מהתנאים למתן158

( לחוק העונשין; ואם היתה עבירה 4)א()61קנס כאמור בסעיף  –מתנאי הרישיון, דינו 
)ג( לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת העבירה 61קנס נוסף כאמור בסעיף  –נמשכת 

 לאחר המועד שבו נדרש על ידי שר הפנים להפסיק את ההפרה.

 -, רשאי בית המשפט, בשעת גזר הדין 204ל עבירה לפי סעיף ע םשע אדרוה .205

תו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית אוין או נבהוות שצל (1)  
ת, אם ביקשו על מיקוהמשפט או על ידי הועדה הנל ידי ע לקוסיייהרס, יפורק או 

לחייב את הנשפט ו, ונציג וא כך הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה
 וע;הביצ אותבהוצ

(, ייהרס, יפורק או 1) קהאותו חלק מהבנין שלא נבנה כאמור בפס ףאוות שצל (2)  
את בטיחות ו הנפש את כן אס( בלבד כדי ל1יסולק, אם יש בביצוע צו לפי פסקה )

 הציבור;

ם ר לדרך או לבנין שבהשקבמשפט, ה תאחר שייראה לבי וצ לפט כת לנשתל (3)  
לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו העבירה, לרבות צו נעברה 

 להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית;

 וא ות על הנשפט להפסיק את העבודהצול -( )ב204בירה לפי סעיף עה היתה םא (4)  
או על  על הנשפטאו מתכנית, או לצוות  רתה מהייטסמוש במקרקעין שבישה

ר הופרה ולחייב את אשהועדה המקומית לפי בקשתה לבצע את הוראת התכנית 
 הנשפט בהוצאות הביצוע.



ובתחילת ההליכים נגדו לפי אותו סעיף טרם  204ל עבירה בבנין לפי סעיף ע םשע אדרוה .206
נסתיימה הקמתו של אותו בנין, או שנסתיימה תוך ששה חדשים שלפני תחילת ההליכים, יתן 

 ו.צה יינתן אלטעם משכנע מדוע  טפשנה , זולת אם הראה205ט צו כאמור בסעיף שפהמת בי

ובכל עת לאחר מכן, לקבוע את המועד  206או  205שאי, בזמן מתן צו לפי סעיפים ר טהמשפ תיב .207
 ת כן.ולעש ד שקבע, אם ראה טעםועאריך מלהלביצועו, ורשאי הוא 

( תבצע אותו 2( או )1)205הועדה המקומית לבצע צו לפי סעיף שפט על מ תיל ביטה )א( א.207
 הועדה תוך המועד שנקבע בו.

חר שעיינה בחוות דעתו של מפקד משטרת המחוז, לבקש אל, רשאית תימוקמעדה הוה )ב( 
כאמור בסעיף קטן )א( במקום הועדה  צושבית המשפט יצווה על הנשפט לבצע 

 המקומית.

א לא בוצע, הו( ו)א צו כאמור בסעיף קטןע לביצו בענקש דהמועמחדשים  השורו שלבע )ג( 
לה או נציגו אל בית שממפטי לשמהיפנו הועדה המקומית, הועדה המחוזית או היועץ 

קשוהו שיצווה כי ביצוע הצו יוטל על הנשפט במקום על הועדה המקומית; משפט ויבה

 )*(פניה של אחת הרשויות האמורות משחררת את השאר מחיובן.

והוא לא ביצע אותו, רשאי ג( ) אוב( )א207 משפט על הנשפט לבצע צו על פי סעיףה תיל ביטה ב.207
א)ג(, לצוות על מעצר הנשפט 207בית המשפט, על פי פנייה של אחת הרשויות האמורות בסעיף 

 עד לביצוע הצו.

 .ןלהוסיף עליהאלא  רחא ןיב אינו בא לגרוע מהוראות כל ד207-וא 207ם פייעסמור באה ג.207

, 204ה או השתמשו במקרקעין בנסיבות ובדרך שיש בהם עבירה לפי סעיף דובצעה עוב )א( .208
 ניתן להאשים בה אחד או יותר מאלה:

 העבודה או השימוש כאמור; ועלביצ תריהה בעל (1)  

 ו;יפ נה עלקת עליו חובה להשיג היתר כאמור מכוח חוק זה או תלשמוט ימ (2)  

 וע העבירה;בשעת ביצין עקרל המקעב (3)  

 בירה;עה עצוכבעלים של המקרקעין בשעת בי קזשהוח ימ (4)  

 ה;השותפים בשעת ביצוע העביר ןמ ל אחדכ -תפת במקרקעין ושמעלות בב (5)  

 ;ל את העבודהעופבצע במה (6)  

 על במקרקעין;ופבשתמש מה (7)  

האדריכל, המהנדס המתכנן, המהנדס או ודה או לשימוש, לרבות בעלחראי אה (8)  
מעט עובדים ל ךיהם, אנכוההנדסאי האחראים לביצוע, הקבלן הראשי וכן ס

 המועבדים על ידיהם.

תהא זו הגנה טובה אם  204המפורטים בסעיף קטן )א( בעבירה לפי סעיף מ דשם אחאנ )ב( 
 :האל םיוכיח שניי

 רה שלא בידיעתו;בענבירה עה (1)  

בכל  ויל האמצעים הנאותים לקיום הוראת חוק זה והתקנות על פכב נקט אוה (2)  
 ע לעבודה הנדונה.גונה

, רשאים 204או השתמשו במקרקעין בנסיבות ובדרך שיש בהן עבירה לפי סעיף  הדועה עבצוב .209
שהוא אותה  ימכתב מב ההועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לדרוש בהודע

או של  דההמקרקעין או המחזיק בהם, שימציאו להם את שמו ומענו של מבצע העבושעה בעל 
ת יתנו אה, רישדה את םהמשתמש במקרקעין כאמור; לא קיימו בעל המקרקעין או המחזיק בה

 אילו עברוה.כ רהמוהדין על העבירה הא

)ג( בתוך המועד שנקבע בהוראה, 158קיים הוראה שניתנה לו כאמור בסעיף מ ושאינ ימ )א( א.209
נס ק -נו יכאמור, ד ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד שנקבע, הנאסר שמ -דינו 

 לחוק העונשין, לכל יום של עבירה.( )ג61ף יבסע רומכא

   



 –תאגיד  ידבי 1ה' קרפה לפי ריבברה עענ )ב( 

י להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה רשא משפטה תיאי בשר (1)  
 להטיל על פי סעיף קטן )א(;

 -עיל, שותף פ ה מנהלהירה יבעה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע הריבשם בעאי (2)  
 חאי לענין הנדון, אם לא הוכירחאו דיאותו תאגב דו פקיא -גבל מו תףמעט שול
כל האמצעים הסבירים להבטחת ביצוע עברה שלא בידיעתו או שנקט נ ההעבירש

 ההוראה.

אסר מ -, דינו טמשפהועד שקבע בית המ, בתוך 206 או 205יפים עמקיים צו לפי ס ונט שאיפשנ .210
 נשין, לכל)ג( לחוק העו61בסעיף מור ס כאקנ -ירה אחרי תום המועד, דינו בעה הכשואם נמ הנש

 יום של עבירה.

ו חימוסד תכנון לבצע פעולה פלונית, רשאים מוסד התכנון או שליהמשפט על  תיווה ביצ )א( .211
למקום שהצו נוגע לו לשם ביצוע הפעולה, להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט  נסלהיכ

מוש בכוח סביר, כדי להבטיח את קיום הצו, ואם חייב בית יש לרבות, םיאת כל האמצע
לגבותן בדרך שגובים חוב  לה, רשאי מוסד התכנוןעוהמשפט בהוצאות הביצוע של הפ

 אזרחי.

לא  טפשן שהנילטה כאמור בסעיף קטן )א( מיטללועפה עקעין בשעת ביצורקמצאו במנ )ב( 
התכנון או שליחיו ורשאים הם למכרם לאחר תקופה תם מוסד הוציאם, ישמרו או

בד שקודם לכן ניתנה הודעה על המכירה לנשפט אם ניתן לאתרו; היו בלסבירה ו
 כירה יחולו על הנשפט ואםהמו רהד; הוצאות השמיימ מכרוםי — יםפסידהמיטלטלין 

 הוצאות האמורות.וי הבניכמכר המיטלטלין זכאי הוא לדמי ה ורכמנ

בבנין לפי פרק זה, ואילו הורשע עליה אדם היה בית המשפט רשאי לצוות כאמור  הרירה עבבענ .212
 , רשאי הוא לצוות כן אף ללא הרשעה, ובלבד שחלה אחת הנסיבות האלה:205בסעיף 

 את האדם שביצע את העבירה; און למציא (1)  

 י הוא למסור לו הזמנה לדין;שעמבלתי או  אפשר-יא (2)  

 נו בעל הבנין עוד;ינהבנין בשעת ביצוע העבירה וביצע אותה א לעב שהיה ימ (3)  

 מי ביצע את העבירה; חיכן להויא (4)  

בהן כדי לעשות את ן איש עונשין מסיבות-ו ברינת או אמ ירהבעהת א עשביצ ימ (5)  
 פעולתו חוקית.

פט, על פי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי בית המש רשאי 212ף יעסלפי  וצב .213
קצתו, מלממשלה או נציגו, להרשות את הועדה המקומית לבצעו, ואם נהרס הבנין, כולו או 

 בנין שנהרס.ה לש םיביצוע על ידי מכירת החמרה ותצאמקומית לגבות את הוה הועדה יתרשא

214 .
1/1/16 

עובד מעובדיהם ידיעה, בידעו שהיא ל תכנון, למכון בקרה או לרשות מקומית או דסוסר למומה
שורה של תכנית או של הוראה שבה או היתר יא כוזבת או מטעה בפרט חשוב, במטרה להשיג

 -אלה, דינו ב תכיוצא הררה להשיג את דחייתם או במטטמב, ויפלפי חוק זה או תקנה על 
 עת מאחריות פלילית לפי כל דין אחר.אה זו אינה גורים; הורינתאסר שמ

או ההיתר שהושג על ידי מסירת ההודעה  רושא האיהי 214 עבירה לפי סעיףב םשע אדרוה .215
ו, ואת התכנית או ההוראה שאושרו, או רקיטל מעב -הכוזבת או המטעה שעליה הורשע 

כל , התרהיללא העבודה או השימוש שעליהם ניתן ההיתר, יראו כאילו בוצעו ללא אישור או 
 לפי הענין.

 א.215

1/1/16 
, ופרט (8או )( 7ב)ב()145סעיף  , או ראו את הבקשה להיתר כהיתר ע"פ ניתן היתר )א(

מהפרטים שנכללו בבקשה להיתר כאמור, או נתון או מידע שנמסרו לצורך אישורה, לא 
היה ניתן היה נכון, ואילו כללה הבקשה את הפרטים, המידע והנתונים הנכונים לא 

בטל ההיתר, ובלבד שלא חלפו  –ההיתר או לא היו רואים את הבקשה להיתר כהיתר 
חמש שנים מיום שניתן; לעניין פרק זה יראו את העבודה או השימוש שלהם ניתן היתר 

 או שראו זאת כהיתר כאמור כאילו בוצעו ללא היתר.

(, תודיע אהמפורטים בסעיף קטן )ראתה רשות הרישוי שמתקיימים לכאורה התנאים  )ב( 1/1/16
 את טענותיו בפניה. לטעוןלבעל ההיתר על בטלותו, ובלבד שתיתן לו הזדמנות 



אישור או היתר לפי חוק זה על סמך פרטים בלתי נכונים ולא חל על המקרה  םדתן לאינ )א( .216
אית הועדה המקומית, לאחר שנתנה לאותו אדם הזדמנות להשמיע את רש, 215סעיף 

לם כשהיה האישור או ההיתר ון, אייתר, הכל לפי הענההור או ישענותיו, לבטל את האט
 בבניה. אדם אותוהחל לענין בניה, לא תעשה כן אחרי ש

נין לעמקומית לבטל אישור או היתר כאמור כדין החלטת סירוב הועדה הת טן החליד )ב( 
 .152סעיף 

 קועליו בדרך אחרת לפי חיק לטוהש דמוסד תכנון או בתוקף תפקי שםב עלשפו ימ נע אתומה .217
הוראה ; הנאסר שמ -קיד או מלהשתמש בסמכות לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו פת מלמלא

 זו אינה גורעת מאחריות פלילית לפי חוק אחר.

 ולחיוב בהוצאותצווה על הנשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל על עבירה לפי פרק זה י טהמשפ תיב .218
את האגרה או את תשלום החובה האחר הקשורים בעבירה ושהנשפט חייב  םלששפט, למה

בתשלומם אותה שעה מכוח חוק זה וטרם שילם אותם, ואם היתה העבירה בקשר לעבודה או 
י חובה אחרים שהיו מגיעים ממנו ומשלת ת אוורגותן אא – זהי חוק לפיתר ה םניולשימוש הטע
נשפט בתשלום ייב את ה; בית המשפט רשאי גם לחהיתרתן הו ניאותה שעה איל מכוח חוק זה

 בעבירה. יםנוסף, שלא יעלה על סכום האגרה או תשלום החובה הקשור

לעשות כן להטיל עליו,  שקבתנ פרק זה, רשאי בית המשפט אם ילפ הבעביר םדרשע אוה )א( .219
 כדלקמן:או במקומו, קנסות  204בוע בסעיף קה לקנס ףסובנ

של המבנה או של  ויופל שוכ -ר לבניה הטעונה היתר לפי חוק זה שקבבירה עב (1)  
 התוספת למבנה שהוקמו ללא היתר;

ר לבניה בסטיה מהיתר או מתכנית או בניגוד להוראה אחרת מכוח שקבבירה עב (2)  
הפרש בין שווי המבנה או התוספת למבנה כפי שהוקמו לבין ל כפ -חוק זה 

 האחרת. הוראהשוויים כפי שהיה אילו הוקמו בהתאם להיתר, לתכנית או ל

המקומית או היועץ  הדעית הואשרת המשפט קנס כאמור בסעיף קטן )א(, יב הטיל אל )ב( 
המשפטי לממשלה או נציגיהם לתבוע מהנשפט בדרך של תובענה אזרחית סכומים 

 ( לסעיף קטן )א(.2) -( ו1בשיעורים האמורים בפסקאות )

 טף זה לא יחולו אם הוכח לבית המשפט כי, לפני מתן גזר הדין, הרס הנשפיעסראות וה )ג( 
ת שאי לדחורה העבירה; בית המשפט רבענביהם גלשבנה או את התוספת למבנה מה תא

 את מתן גזר הדין למועד שיקבע כדי לאפשר לנשפט לבצע את ההריסה.

או ביום מתן ה ירעבביום ביצוע ה יםשוו -פת" וסזה, "שווי המבנה או הת ףיענין סעל )ד( 
 .םהגדול שבהם, כשהם פנויי יפל, טפהחלטת בית המש

 ישולם לקופת הועדה המקומית.פסק לפי סעיף זה נש סכום לכ )ה( 

המשפט לפי פרק זה על הריסת מבנה או תוספת מבנה שנתפשו על ידי אדם  תיווה ביצ )א( .220
ק זה לביצוע העבירה, רשאי וי חפת הנשפט או בהסכמת אדם האחראי למכסבה אחר

מורים צאות המשפט ובסכומים האוהבחיוב לו ט, בנוסף לכל עונש שיטילפשמה תיב
, לחייב את הנשפט, על פי בקשת התופש או הועדה המקומית, לתת לו דיור 218עיף בס

אה לבית ירכפי שיל , הכריבחלוף סביר או לשלם לו פיצויים כדי השגת דיור חלוף ס
ום הוכיח הנשפט כי התופש תפש את המבנה או את התוספת שלא בת אםת ולהמשפט, ז

 ב.ל

ויותיו של בית המשפט ועל זכויותיו האחרות של סמכוסיף על ף זה באות להיעסראות וה )ב( 
 לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן. פשהתו

 לןלא היה רשאי לקב אםות אף איפט לקבל רשי סעיף זה רשאי בית המפל ליכיםהב )ג( 
 יכים רגילים.הלב

עלולה לגרור אחריה  הב הרשעההש המשפט כתב אישום בעבירה לפי פרק זה תיגש לבוה )א( .221
אש הועדה המחוזית או יושב ראש הועדה ר בי יושאשר, 205מתן צו כאמור בסעיף 

המקומית להורות לרשם המקרקעין לרשום בפנקסי המקרקעין הערה בדבר כתב 
 .האישום על יד רישום המקרקעין שהאישום מתייחס אליהם

   



סי קנפב םשבית המשפט שהצו ייר, יורה זהק פרפט על הריסה לפי משה תיב והויצ )ב( 
 המקרקעין כאמור.

( רשאי הוא להורות שצו או חלק ממנו יירשם 3)205צו כאמור בסעיף  שפטמה יתן בתנ )ג( 
 בפנקסי המקרקעין כאמור.

 יבכל עת לרשם המקרקעין למחוק הערה או צו שנרשמו לפת להורו אירש שפטמת היב )ד( 
 זה או לתקנם. ףיעס

הערה ה לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג(, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן הרעשמה הרנ )ה( 
 כל עוד לא נמחקה ההערה.

בים קנס שהוטל על ידי בית גוש רךגובים אותו בד 218לשלם כל סכום לפי סעיף  םדווה אטצנ .222
 המשפט.

לעבירה שנעברה שלום חובה אחר שאדם שילם על פי פסק דין לפי פרק זה בקשר ת וקנס א לכ .223
, ישולם לועדה המקומית של אותו מרחב 220במרחב תכנון מקומי פלוני, למעט פיצוי לפי סעיף 

כשכתב האישום הוגש  -ינה דמהאוצר לו; 258 תכנון כשכתב האישום הוגש מטעמה לפי סעיף
 שיירשמו.ם ינה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, מטעמים מיוחדימטעם המד

ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, או  בשם ליוג -אש הועדה המקומית, ובעיריה ר בשליו היה .224
 מהנדסל -או למהנדס העיר, ובאין מהנדס עיר  זון המחנכתליושב ראש הועדה המחוזית או למ

וסמך לכך על ידי יושב ראש הועדה המחוזית או על ידי יושב ראש הועדה המקומית, הש
ק כמשמעותו בחו למנהל םיים, גומם לאינגק וטבע כהגדרתם בחובתחום גן לאומי או שמורת 

היתר לפי חוק זה או בסטיה מהיתר או  בניה בליסביר להניח כי מבצעים עבודת  יסודמור, הא
עוד לא הוגש לבית המשפט כתב אישום בדבר העבירה שבבניה זאת או בקשה ל מתכנית, הרי כ

 208 ףיאדם הנראה לו אחראי לפי סעל לכ בא לצוות בכתהו, רשאי 239 יףי סעפל קהילהפס
שנעשתה ללא היתר  את הבניהרותו של אותו אדם, להפסיק מיד בשי עובדלכל וע העבירה וציבל

 מינהלי(. הקו הפסצ -או בסטיה מהיתר או מתכנית )להלן 

ין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, אם יש לו יסוד צקלת גם נתיו הפסקה מינהלי נלתת צ תכומסה .225
סביר להניח כי מבצעים עבודת בנין בלי היתר לפי חוק זה, ולראש הגא או למפקד הגא מחוזי 

עים בצמ כייסוד סביר להניח ם הליש  אם, 1951-כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א
 )ב(.203עבודת בניה בסטיה מהיתר, כאמור בסעיף 

)ב(, ימסור הודעה על כך גם לבעל 203מת האמור בסעיף חמ ינהלימ הפסקה ון צותנה א.225
 מסירת ההודעה כדי לפסול את תקפו של הצו.-המקרקעין, אך אין באי

ה שגונהלי בטל בתום שלושים יום מיום נתינתו, זולת אם לפני תום אותו מועד הימ הפסקה וצ .226
ניתן הצו בקשה לאישורו והעתק ממנה הומצא משפט המוסמך לדון בעבירה שבגללה ה תלבי

למי שנגדו ניתן הצו בדרך שהומצא לו צו ההפסקה המינהלי, או בדרך אחרת שיחליט עליה בית 
 האישור. קשקשת מבב על פי טפהמש

ים או בלי שינויים, רואים אותו מאותו יונעם שי, ילצו ההפסקה המינה תא טפהמש ר ביתשיא .227
 .241הפסקה שיפוטי כמשמעותו בסעיף יום ואילך כצו 

 טת בית המשפט.למיום הח שפט לאשר צו הפסקה מינהלי, בטל הצומה ב ביתריס .228

צו לפי סעיף ור, כדין שר צו הפסקה מינהלי, לענין ערעאל או לא רשית המשפט לאב תהחלט ןיד .229
250. 

 –נהלי יפרט בין השאר ימ הפסקה וצ .230

 א חל;הועליהם ש יןעקהמקר תא (1)  

שהעבודה או חלק ממנה בוצעה ללא היתר או בניגוד לתכנית או  הדהעוב תא (2)  
ם משום הפרת תנאי ההיתר; בוצעה העבודה בניגוד לתכנית, הב דה ישימ באיזו

יפרט הצו את שם התכנית, את העבודה שבוצעה בניגוד לה ואת הוראת התכנית 
 שהופרה;

 העבודה שיש להפסיקה; וצע מתוךבש החלק תא (3)  

והמקום  דעומה הזכות לבקש ביטול הצו, ואתר דבב 236עיף ס תהורא תא (4)  
 צו.ה ללביטו השלהגשת הבק



באותו מקום לפי חוק זה, או  הינת הבניה בניגוד לצו הפסקה מינהלי בלי היתר לבולוכו פעשמנ .231
ית או זוחדה המעוהבסטיה מהיתר או מתכנית כשיש בה משום סכנת נפשות, רשאי יושב ראש 

 יושב ראש הועדה המקומית לצוות על מי שניתן לו צו ההפסקה המינהלי או על מי שהצו היה
 .כול להינתן לו, להרוס מה שנבנה אחרי מתן צו ההפסקה המינהלי ובניגוד לוי

או רשאי יושב ראש הועדה המחוזית , ןכעשה  אל; יבצעו מיד 231ף יעס יפלצו  ול שניתן ימ .232
ידי עובדיו או שליחיו, להרוס כל אשר נבנה לאחר מסירת צו -ראש הועדה המקומית, עליושב 

ת ההריסה מותר אף אווי הוציסההפסקה המינהלי, על חשבונו של מי שהוצא נגדו הצו; לכ
 .רים של המבנים שנהרסות החמא ורמכל

קיום צו ההפסקה -אינה פוטרת את החייב בהריסה מאחריות לאי 232עיף ס יסה לפירה .233
 המינהלי.

 תנו בפרק זה לרשות מינהלית אינן גורעות מסמכויות בית המשפט לפי חוק זה.ינשויות כמס .234

י מי שנתן את או על יד 228או  226שיבוטל מכוח סעיפים  דעתקפו ב דנהלי יעמוימ הפסקה וצ .235
 .236הצו או על ידי יושב ראש הועדה המחוזית, או על ידי בית המשפט בהליכים לפי סעיף 

ך לדון בעבירה מסופט המשמהנפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי להגיש לבית  וצמה עוארה .236
ין ענהבקשה אינה מתלה את תקפו של הצו, ולשבגללה ניתן הצו בקשה לביטול הצו; הגשת 

 .250ערעור על החלטה של בית המשפט בבקשה כאמור, דינה כדין צו לפי סעיף 

ואם נמשכה העבירה , הנאסר שמ —הפסקה מינהלי שהומצא לו, דינו  וצ ייםקו מנשאי ימ .237
עבירה אחרי המצאת )ג( לחוק העונשין, לכל יום של 61אחרי המצאת הצו, קנס כאמור בסעיף 

 הצו.

ושנקבע כי לא היה מקום  235נהלי שבוטל באחת הדרכים האמורות בסעיף ימ הפסקה וצ .238
ית, ומיים מאת הועדה המקוצילו נזק על ידיו זכאי לתשלום פ םרי שנגמ -לנתינתו מלכתחילה 

נדס המ ידיהועדה המקומית או מהנדס שהוסמך על ידיו או על ש ראב ו ניתן על ידי יושהצאם 
ה לתכנון ובניה, והוא יהיה זכאי לפיצויים עדת המשנ, או בעיריה, על ידי יושב ראש וריעה

ם מחמת זה בלבד ינה אם צו כאמור ניתן על ידי אדם אחר; אולם לא ישולמו פיצוידימאוצר המ
נאים תה רתי נתן את הצו, אם נתקיימו בצושדם איו או בהסמכתו של הנוגם במיפ שהיה

 לנתינתו.

חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של  ןיקם בנוה )א( א.238
, או אותו חלק ממנו יןבנשהאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב כ ןבני

או מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק  היו בסטא רבהקמתו ללא הית לחוה ואשהוקם 
ת או מהנדס הרשות מישהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקו, ובלבד יסולק

 – כיסמיכו לכך המציין ה םהמקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מה

 חורג; אובמה הו גהוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חור ותעי ידיפל (1)  

לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני  ותעי ידיפל (2)  
 יום הגשת התצהיר;

 סלהתצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכ תשום הגיב (3)  
 ינה עולה על שלושים ימים;אש תקופה

 יקרא "צו הריסה מינהלי".י רכאמו וצל  

ונתמנה לאותה רשות  18רשות מקומית כאמור בסעיף ת עצהמקומית מו הדעתה הויה )ב( 
עמו; היתה  צותענהלי אלא לאחר התיימיהריסה ו משפטי, לא יינתן צ ץעמקומית יו

לא יינתן צו הריסה , 19 ףיר בסעומאב תכנון מקומי כחרמל הדהועדה המקומית וע
 חורג.ה התייעצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבניןלא לאחר מינהלי א

ועדה מחוזית או למי שהוא הסמיכו לכך יהיו הסמכויות הנתונות  שאושב ריל (1) (1)ב 
ליושב ראש ועדה מקומית ולמתכנן מחוז או למי שהוא הסמיך לכך יהיו 

הסמכויות הנתונות למהנדס ועדה מקומית לענין מתן צווי הריסה מינהליים 
 יים המחוייבים;וני, בש12 יףעס בתחום המחוז ובתחום מרחב תכנון מחוזי לפי

דה ועועדה מחוזית צו הריסה מינהלי ולא יורה ליושב ראש  ב ראששויתן י אל (2)  
עם נציג שר  תו(, אלא לאחר התייעצ3מקומית ליתן צו הריסה כאמור בפסקה )

 חוזית;המבועדה ם המשפטי



 םבתחו הינ(, לגבי ב1ראש ועדה מחוזית סמכותו כאמור בפסקה ) שבוי יפעיל אל (3)  
שהודיע על כך לשר הפנים ודרש  אלא לאחראיננו מרחב תכנון מחוזי כאמור, ש

המקומית ליתן צו הריסה מינהלי לגבי אותה בניה, ה בכתב מיושב ראש הועד
 עהודההה ימים מיום המצאת בעתוך ש כןעדה המקומית לא עשה וויושב ראש ה

נתינתו, זולת  מיוםמים שר יצע תוך ארבעה עוב אל ולועדה; או, אם נתן צו, הצ
טה של בית משפט; תקופות אלה לא יבואו במניין פי החל-לאם נמנע ביצועו ע

 הימים האמורים בסעיף קטן )ט(;ם שלושי

בת חופטור מ( 3ה )הוראה כאמור בפסק לביעדה מקומית שקו ששב ראוי (4)  
 ןונ)ב(, ובמרחב תכ ןטק ףיעהמשפטי של הרשות כאמור בס עץיוה התייעצות עם

עם ראש הרשות  התייעצות, פטור הוא מחובת 19אמור בסעיף כ ימקומ
לם חובה עליו להודיעו לפני מתן צו אוהמקומית שבתחומה מצוי הבנין החורג, 

 יבל כאמור.קש ההריסה המינהלי על הוראה

רי מתן חא ןינבת בניה ללא היתר שנתווספה לפתוס נהלי יחול גם על כלמי ההריסו צ )ג( 
 מור.מתן צו נוסף לגבי תוספת בניה כאב ךא צורהי הצו, ולא

 –מינהלי יפורטו  הסו הריצב )ד( 

 עליהם הוא חל;ש ןקרקעימה (1)  

ת ר, או מה הן ההפרותיהניה, או החלק ממנה שיפורט, בוצעו ללא בהשובדה עה (2)  
 שבגללן הבנין הוא חורג;ת רואחהעובדות הההיתר או י של תנא

 חלק ממנו שהצו מסמיך להרסו, לפרקו או לסלקו;הו אנין בה (3)  

 )ח(.-( ו)ז ם קטנים )ג(, )ו(,יפיכן סעות (4)  

 ראח םמקו על -יודבק על קיר חיצון של הבנין, ובהעדר קיר חיצון  הלינימ ההריס וצ )ה( 
מו בגוף הצו המודבק היום והשעה של בקה יירשהנראה לעין במקרקעין; בשעת ההד

 ההדבקה.

 –ינהלי יהיה ניתן לביצוע מ ההריס וצ )ו( 

 בקתו;דה משעת תועש 24תום ב -ין ללא היתר נב הוקם םא (1)  

 משעת הדבקתו. תועש 72תום ב -חר א הל מקרכב (2)  

מבית המשפט את מינהלי רשאי לבקש  הסו הריצ ינפגע על יד ומצואה ערה (1) )ז( 
ביטולו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו של הצו אלא אם כן נתן בית 

המשפט צו זמני לעיכוב ביצועו של צו ההריסה המינהלי; בית המשפט רשאי 
לתת צו זמני כאמור במעמד צד אחד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות הענין, 

בית המשפט, לאחר שקיים ימים, ואולם רשאי  15ובלבד שתקפו לא יעלה על 
דיון במעמד הצדדים, להאריך את תוקפו של הצו הזמני כאמור לתקופות 

 נוספות;

( דינה כדין צו לפי 1לענין ערעור על החלטת בית המשפט בבקשה כאמור בפסקה ) (2)  
 .250סעיף 

הצו  ןתינ הללא אם הוכח לו שהבניה שבגלא לינההמשפט צו הריסה מי יתב יבטל אל )ח( 
 מוגמרת.הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה  עושביצ וא בוצעה כדין

( לא יבוצע צו הריסה מינהלי אם חלפו שלושים ימים 3()1ר בסעיף קטן )בומאפוף לכב )ט( 
מיום הגשת התצהיר כאמור בסעיף קטן )א( או מיום מתן ההחלטה של בית המשפט 

כאמור, הכל לפי המאוחר; ורשאי יטול הצו, אם ניתנה החלטה בל הבקשה תאהדוחה 
 , אם ראה כי מן הנכון לעשות כן.יםהימ 30בית המשפט להאריך את תקופת 

 השנמהועדת ל -ינהלי, בעיריה מ סהרייודיע על מתן צו ה יתהמקומ דהועה ששב ראוי )י( 
וזית ועדה המחומית; יושב ראש הקמהועדה ל -חר א הל מקרכבו)ד(, 18ר בסעיף ומאכ

מתן צו הריסה מינהלי לועדה המחוזית. ההודעה תינתן בישיבה הראשונה של יודיע על 
 ועדות אלו לאחר מתן הצו.

   



, חיה שהסמיכה לכךילשו היהריסה מינהלי רשאים הועדה המקומית, עובד וציצוע בב )יא( 
ובתחום המחוז  211פי הסמכויות כאמור בסעיף -משפט, על-לא צו של ביתל ףול, אלפע

 הסמכויות האמורות, בשינויים המחוייבים.ל לועדה המחוזית כיהיו 

 ה.ז וקח פלילית לעבירה לפי ותמאחרי טרסה מינהלי אינו פוירהצו  לשצועו יב )יב( 

ה, פירוק או סילוק של בנין על פי צו שניתן או בוצע שלא בהתאם לסעיף זה, סירצעו הוב )יג( 
פגע נה הענין, יהא יפל, גרושהבנין לא היה בנין חאו שנתברר שהוצא לבנין היתר כדין או 

ועו זכאי למלוא הפיצויים מאת הועדה המקומית או המחוזית, לפי הענין; באין ציבמ
ה או על שיעור הפיצויים, רשאי הנפגע לתבוע פיצויים בבית ניהסכמה על חוקיות הב

 ה.ת פתיחרצהמוסמך בדרך של המ טפהמש

קעין, בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי רקממשו בתשהה, או דובשתה עענ )א( .239
, בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי 204סעיף 

וע העבירה, יצראי לבאחשנראה לבית המשפט  ימבית המשפט לצוות על הנאשם, או על 
 הקו הפסצ -ן ל)להאת השימוש  וא הדובהע תא הפסיקל -עובד בשירותם מי שועל כל 

 או שינויו על ידי בית המשפט. לביטולו שיפוטי( ותקפו של הצו יהיה עד

סדות והפסקה שיפוטי או הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט להורות למ וצניתן שמ )ב( 
עד לגמר  םושיאה יתר נושא צו ההפסקה או כתבלהה קשנון להימנע מלטפל בבכהת

 משפט.ה תם בבייכיההל

אחת ואם נמשכה  הנאסר שמ -ושהומצא לו, דינו  239יים צו שניתן לפי סעיף קמ שאינו ימ .240
 )ג( לחוק העונשין, לכל יום של עבירה.61העבירה אחרי המצאת הצו, קנס כאמור בסעיף 

ת הבניה בניגוד לצו הפסקה מינהלי או בניגוד לצו הפסקה שיפוטי, בלי היתר לפי ולוכו פעשמנ .241
, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה טית המשפבחוק זה או בסטיה מהיתר או מתכנית, רשאי 

כן, לצוות שכל מבנה או כל חלק  תושדק לעצה ואם ראה שמן, תימוקמאו נציגו או הועדה ה
ו צ —סו מיד )להלן הרממנו שהוקמו בניגוד להוראות צו ההפסקה המינהלי או השיפוטי יי

 שיפוטי(. הסהרי

ע וציבל ההנראה לו אחראי לפי פרק ז דםהאל י יטיל בית המשפט עוטסה שיפריו הצ לועו שציב .242
במקרה שאותו אדם כמה, וכן באין הס אדם והמבקש הסכימו לכך; ותו, אם אהינהעבירה שבב

 לא ביצע את צו ההריסה, יחולו הוראות אלה:

בית המשפט את  ליטה לצו ההריסה על ידי הועדה המקומית, ישקבגשה הוה (1)  
 ה;ליהצו ע ועביצ

ה לצו ההריסה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, יטיל בית שקבגשה הוה (2)  
 יושב ראש הועדה המחוזית. המשפט את ביצוע הצו על

שלא  ןיוב 240יף עס פוטי יכול להינתן בין שהוגש כתב אישום בשל עבירה לפייש הריסה וצ .243
 הוגש.

פוטי לא יינתן אלא לאחר שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו, יש הריסה וצ .244
 ותענט לתת הזדמנות להשמיע בלילתר, אי יש לתת את הצו לכ טזולת אם ראה בית המשפ

המינהלי או השיפוטי ואת  הקסו ההפצל כאמור, כדי למנוע את גמר פעולות הבניה בניגוד
 בנה.מה  תפישת

, 241בדבר גביית הוצאות הריסה יחולו על הריסה לפי סעיף  213-ו 211ים פיעאות סרוה .245
 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

לשימוש במקרקעין ללא היתר או בסטיה מהיתר או  וא לבניה הנפעולות הכפלוני  םוו במקשענ .246
מתכנית, רשאי בית המשפט לפי בקשתם של יושב ראש הועדה המחוזית או של יושב ראש 

אש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, או של היועץ המשפטי ר בל יושש -הועדה המקומית, ובעיריה 
מפעולה באותו מקום,  ימנעלה 208ף בסעיהמנויים ד מחא לכ ללממשלה או נציגו, ליתן צו ע

 -מקום )להלן ה ת השימוש במבנה או במקרקעין או צו לסגירת המבנה אוהאוסר א לרבות צו
סיבות נלנכון ב כפוף לתנאים שימצאב רפעולות(; בית המשפט רשאי לתת צו כאמו תעו מניצ

 הענין.

  



כל מה שייבנה בניגוד רות בו שרשאי גם להונותן צו מניעת פעולות פט ההמש בית )א( .247
להוראות הצו ייהרס מיד על ידי יושב ראש הועדה המקומית או, בעיריה, יושב ראש 

קשה למתן הצו, או על ידי יושב הבישו את הגם הם א -ועדת המשנה לתכנון ולבניה 
 אחר. הרקמ לראש הועדה המחוזית בכ

שימצא לנכון מהו המבנה או המבנים שבמקום הנדון ר באותו צו בדרך שאי טפמשה יתב )ב( 
ה או חלק ממנו שיימצא באותו מקום בניגוד לאמור בנאו יאשר שאין בו מבנה, וכל מ

 ה בניגוד לצו.בנאילו נכ על כך, יראו אותו ףסובאישור או בנ

 ת.רחאל דרך הוכחה כמ עורגת סעיף קטן )ב( כדי לוארן בהויא  

מניעת פעולות אינה גורעת מסמכות אחרת לפי חוק זה או לפי כל דין צו  תתכות למס )א( .248
 אחר.

ערעור על מתן צו מניעת פעולות להתלות את תקפו של צו כאמור, אולם  תשן בהגיא )ב( 
 הוראה אחרת לגבי ההריסה. תולהור רוערשאי בית המשפט שלער

ואם נמשכה העבירה אחרי , הנאסר שמ -יים צו מניעת פעולות שהומצא לו, דינו קמ שאינו ימ .249
 .הר)ג( לחוק העונשין לכל יום של עבי61מסירת הצו, קנס כאמור בסעיף 

פי ל םהליכיב -ת המשפט, בעל מקרקעין שהם נושא ההליכים בבית המשפט או יבבדין  לעב .250
צו י את עצמם נפגעים על יד םיגם שוכרם של המקרקעין לתקופה כל שהיא, הרוא 212סעיף 

על  םימתן צו כאמור, רשאים, בדרך ובמועד שמערער-די איי עלו משפט לפי פרק זה אה בית
על דחיית הבקשה למתן הצו, הכל לפי  ל הצו אוין של בית המשפט בפלילים, לערער עד קפס

הענין, לפני בית המשפט המחוזי, והוא רשאי לקבל את הערעור או לדחותו או להחזיר את 
 .ותתו שבית המשפט כאמור רשאי לצ כלת תו מערערים, או לתלטהח שעלט הדיון לבית המשפ

שפט לפי פרק מ יתפרש כבא לגרוע מזכות ערעור על החלטה של בית לא 250יף עסדבר ב םוש .251
 זה.

פי היתר שהשיג במסירת ידיעות שהוא ידע, או שהיה לו יסוד להניח, -ת בניה עלודוצע עבבמה .252
פסקה שיפוטי, כאילו ביצע את עבודת הבניה ללא ה ומתן צ ןיאותו, לענים אור, תובשהן כוז

 היתר.

 –לפי פרק זה על ידי תאגיד  הרירה עבבענ .253

רשאי  יהקנס שהה משפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעורה תאי בישר (1)  
 עיף זה;סלא ולהטילו איל

 -יה מנהל פעיל, שותף ה ההעביר עורה גם כל אדם אשר בשעת ביציבעאשם בוי (2)  
אותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיחו ב דו פקיא -מוגבל  ףתומעט של

שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת 
 שמירתו של חוק זה.

ללא צו מעצר יים צו הפסקה שיפוטי, או צו הפסקה מינהלי, רשאי שוטר לעצרו, קמ שאינו ימ .254
לפקודת הפרוצידורה הפלילית )מעצר וחיפושים(  28עד  25-ו 14עד  8מבית המשפט, וסעיפים 

 למעצר לפי כל דין. תות אחרויונה גורעת מסמכיא וז תיחולו על מעצר זה; סמכו

של בית המשפט, לפי פקודת בזיון בית ו ק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותרפבדבר  םוש .255
קודה הפי לפלום כל הסמכויות השמשפט  יתמשפט העירוני יהיו לבה תהמשפט, ובצווים של בי

ך לא ישא אדם באחריות גם לפי א; םהשלו טפשהאמורה כאילו ניתנו צווים אלה על ידי בית מ
 חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט.

 

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

 -בפרק זה  ז.255

 ;1961-ים המלח, תשכ"א ןויוק זכח "ןויק הזכוח" 

 ן שבתוספת לחוק הזכיון;ויכטר 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" 

רות" וכחקעות רק" 
 ו"קרקעות שמורות"

 שטר הזכיון ועל פי גבולותיהן ביום התחילה;ב ןהגדרתכ

ודות בעלשעה  תואים המלח )תכנון ובניה( )הור ןויוק זכח השעה" תואק הורוח" 
 ;1994-מסויימות(, תשנ"ד

 וק הוראות השעה;בח וגדרתכה "ןויח הזכטש" 

 (.1995בפברואר  15א' תשנ"ה ) רד"ו באט "הלים התחוי" 

זה והתקנות לפיו יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון, בכפוף לחוק הוראות השעה  קוחראות וה ח.255
 ולהוראות פרק זה.

ן ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר שענינה הקרקעות החכורות או ים ונכסד התומ )א( ט.255
פי הוראות חוק הזכיון ושטר הזכיון ולממש המלח ויאפשר לבעל הזכיון לפעול על 

 םיעבעל פי שיקולים תכנוניים הנו נחהולטת מוסד התכנון תחפיהם; ה לזכויות ע
כדי ת הענין, רשאי להתנות תנאים סבירים, בנסיבו אוות והנקתוראות החוק וההמ

 למנוע פגיעה בסביבה ומפגעים בריאותיים.

אין בהתנאת תנאים  ררשאי לסרב לאשר תכנית או בקשה להיתר רק כאש ןונסד תכומ )ב( 
; םיירת מפגעים בריאותיים חמוריצו א יעה מהותית בסביבהפגלמנוע י כאמור כד

אשר תכנית או בקשה להיתר כאמור אם סירוב ימנע ל בא יסרל ןם מוסד התכנולואו
 ר הזכיון.הזכיון ושט וקמבעל הזכיון אפשרות סבירה לממש את הוראות ח

רכיהם של מיזמים וצ גם את ןומוסד תכנ לוקשי, 063 ים המלח, צפונית לקו רוחב חטנין שעל י.255
 תיירותיים.

ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר, שענינן הקרקעות השמורות, במגמה  ןונסד תכומ יא.255
ולממש זכויות על פיהם; ן ויכטר הזשו לאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי הוראות חוק הזכיון

החלטת מוסד התכנון תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות תוך 
 .יםעים בריאותיים וסביבתיגפמ תשמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניע

 ט לא יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון.-ו 1קים חרפ יב.255

 מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים היתר לפי חוק גניםזכיון ה לקש בעיב )א( יג.255
ודה בקרקעות שמורות שיועדו או שהוכרזו כגן לאומי או כשמורת בע ביצועל,  לאומיים

משנה של ת עדו רור על ההחלטה לפנילעזכיון ה ירבה לבקשתו, רשאי בעלס וזוטבע, 
ר התעשיה והמסחר ציגי שת ונארציצה ההמוע שאושב רי —המועצה הארצית שהרכבה 

וכל אחד ם ימי 30במועצה הארצית; החלטת הוועדה תינתן תוך  ת הסביבהוהשר לאיכו
 ימים מיום ההחלטה. 30מהצדדים רשאי לערור עליה לפני הממשלה תוך 

   

יון כזה תורבדבר האיזון הראוי בין מט הןתיטושלה ינחו עצמן בהחלממוה הנהמשדת עו )ב( 
 מהותית בערכי טבע ונוף. העיגשל פ תורלבין האפש

   

 

 פרא י"א: שונות

ו סכסוכי ממון עקב ביצוע חוק זה, מותר לצדדים גם להסכים להכרעת הסכסוך עלגם שנתוקמ .256
 ל.וחתררות ובהבדרך של בוררות, ופקודת 

וקי דעות בדבר תשלום אגרה לפי חוק זה או התקנות על פיו ודרך חישובה, ישלם ליחגלעו תנ א.256
אשר יכריע ך סממותשלום את שנדרש לשלם, והוא רשאי לפנות לבית המשפט הב בחייה

 במחלוקת.

וזית רשאי להיכנס בכל עת ועדה המחידי ה-ידי הועדה המקומית או על-על ךלכ הרשוהש ימ .257
וע צסבירה לכל מקרקעין ולסקור, למדוד ולבדוק אותם ולעשות בהם כל פעולה הדרושה לבי



ית; אך לא ייכנס לבנין כנת שלרך עריכתה וביצועה צוהשאר לן לפיו, ובי זה והתקנות קוח
ופשו אלא בשעות היום ולאחר שמסר לו, ככל מת תהסכ ללא ה בית מגוריםשעמל שמהמש

הגנה -למקרקעין שבהחזקת צבאס שעות מראש, הודעה על כך בכתב, ולא ייכנ 24האפשר 
א באישור של מי אלבטחון ה ידי שר-על טחון שאושרהבה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת

 כך על ידי שר הבטחון.למך סשהו

חים לצורך ביצוע חוק זה והתקנות לפיו, ובלבד שהמפקח סמיך מפקשאי להר םהפני רש )א( א.257
ל מפקח שהוסמך לפי עעבר הכשרה מתאימה כפי שקבעו שר הפנים ושר המשטרה; 

 המשמעת החלים על עובדי מדינה. ניידו רשות מקומית, יחול בדינו עושאסעיף זה, 

, 2פי סעיפים לשוטר ל יף קטן )א( יהיו הסמכויות המסורותעסבאמור כ נהומפקח שמל )ב( 
, 1969–הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"טן ( לפקודת סדר הדי6( עד )4)-( ו1)3
לית ליהפה פקודת הפרוצדורל 3-ו 2יפים סעורות לקצין משטרה לפי סמה תויהסמכוו

 ו.לפי ק זה והתקנותוח עוצי, לצורך ב1927)עדות(, 

 פרסם ברשומות את שמות המפקחים.י םהפני רש )ג( 

רשאית לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני בית משפט בכל הליך באמצעות עובד  תימה מקודעו .258
עובד ומסירת הזמנה, הודעה, צו או מסמך אחר בהליכים כאמור לידי אותו ך, שתה לכהרש

לועדה המקומית; ההרשאה יכולה להיות כללית או לענין מיוחד ואולם  ןידירה כסמ תהא
 את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך. צגבהליכים לפי פרק י' יי

; 239יב גם את המדינה, אולם לא יחולו עליה הוראות פרק י', פרט לסעיף יחמק זה וח )א( .259
 מאחריותו הפלילית של אדם אחר.ה גורעת ניאה זו ארוה

 רה מתשלום אגרה לגבי בניה לצרכי שירות ציבורי.וטפדינה מה )ב( 

שפטי המאלא לאחר שנתן ליועץ  239לא יתן צו נגד המדינה לפי סעיף  טפת המשיב )ג( 
 להשמיע את טענותיו. תמנודשלה או לנציגו הזממל

 – 1960-ין המנוהלים לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ךעקרבי מקגל )ד( 

 ת חכירה לדורות שלא נגמרה ברישום;קסערבות ל -רות" ודלכירה ח" (1)  

יחולו אלא אם ההחזקה  לאלישית הש)ב( לתוספת 2סעיף בש וראותהה (2)  
החכירה  תואם זכ ואהוחזרה אליה,  לארשי יבמקרקעין שהחכירה רשות מקרקע

 הועברה בהסכמתה; במקרקעין

 תוספת השלישית לא יחולו.ל )ג(2סעיף בש וראותהה (3)  

ידון ויכריע בבקשות של המדינה ושל כל רשות שהוקמה בחוק לפני שידון ויכריע  ןוד תכנסומ .260
 בבקשות אחרות.

בה אלא הוראות בדבר התוויות דרכים או תיקון התוואי של דרכים  ןיאנית שכת )א( .261
הבינוי והשיכון או שר התחבורה  שר, רשאי חדר ממרחב תכנון מקומי אתויוהנוגעת ל

ה מקומית שבמרחבה עובר דעולכל  עליהודיע י -כן  השע; תיזלהגישה לועדה המחו
 התוואי.

ת וקטן )א(, בדרך שבה היא נוהגת בתכניזית תנהג בתכנית כאמור בסעיף וחמעדה הוה )ב( 
וואי הדרך ת ברעות המקומיות שבהן דוד שהועלב, וב62שבסמכותה כאמור בסעיף 

מהיום שבו ניתנה להם  םימשים יולשן לתכנית בתוך היתורעהרשאיות להגיש את 
 טן )א(.בסעיף ק הודעה כאמור

(, כפי שהוגשה לה בידי שר ה המחוזית לאשר תכנית כאמור בסעיף קטן )אדעורבה היס )ג( 
בפני  ךכר על רע הבינוי והשיכון או בידי שר התחבורה, רשאי, כל אחד מהם, להגיש

 יחול בשינויים המחויבים לפי הענין. 110המועצה הארצית, וסעיף 

 נלווה ומיתקןקרקעי -תת תשתית קו של הקמתו וכן, סגירתה או סלילתה, דרך התוויית )ד( 1/8/14
 ומיתקני, למעט קווי גז טבעי הפנים שרבעל מאפיינים שקבע  להפעלתו במישרין הנדרש

 ן, אם מתקיימים לגביה145היתר לפי סעיף  ותטעונ נןאי, בפרק ג' 2גז טבעי לפי סימן ו'
 :כל אלה

   



 בידי אחד מאלה: הן מבוצעות (1)  

 ;המדינה )א(   

 רשות שהוקמה לפי דין; )ב(   

 ;דין לפי המדינה מטעם הפועל גוף )ג(   

 ;הממשלה החלטת לפי לכך שהוסמך לאחר המדינה מטעם הפועל גוף )ד(   

 בפיתוח מבנים ותשתיות; השעיקר עיסוק ממשלתית חברה )ה(   

 ;מקומית רשות )ו(   

שעיקר עיסוקו  יותרבבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או  תאגיד )ז(   
 בפיתוח מבנים ותשתיות;

 מיתארנעשות בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת או בהתאם לתכנית  הן (2)  
זה לא יראו  ; לענייןמקומית מאושרת הכוללת הוראות של תכנית מפורטת

 ;עליהן חלות זה קטן סעיף שהוראות כתכנית)ח(, 145תכניות כאמור בסעיף 

 המקומית לרשותימים לפני תחילת ביצוען של העבודות  15הודעה על כך  ניתנה (3)  
 ;בדבר הנוגעות המקומית ולוועדה

( לרשות הרישוי 1) פסקהסיום ביצוע העבודות יגיש הגורם המבצע כאמור ב עם (4)  
 פסקהמסמכים המעידים על הקמת העבודות בפועל בהתאם לתכנית כאמור ב

 הפנים; שרבמתכונת שיקבע  והכול(, 2)

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)  
שה תכלול את הפרטים שלפיהם ניתן יהיה בקומית; המקלמהנדס הועדה ה

ת כאמור בסעיף קטן )ד(, כן ינכאות תרוההדרך תואמת  הנבמ תמלקבוע אם הק
 רטי האדריכל או המהנדס האחראים לתכנון המבנהקשה את פתכלול הב

שיכון הו בינויהפרטים נוספים שיקבע שר הפנים בתקנות, בהתייעצות עם שר ו
 סביבה של הכנסת;ה ותיכר ועדת הפנים ואשוה ובאייבוהשר לאיכות הסב

דקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה בי הרשאהל הום הגשת הבקשים מימי 30ך ות (3)  
קשה ויאשרו אותה אם היא תואמת את הוראות התכנית ית את הבהמקומ

בתקנות  תראה אחרוהוראת כל דין אחר הנוגעת לענין, שלא ניתנה לגביה הו
ד כי הבקשה אינה תואמת אחכ דסתכנן והמהנהמ(; קבעו 2) קהשהותקנו לפי פס

מנומקת בכתב על כך, למגיש  ודעהרו הימס ות האמורות,ארוההמ הוראה
 פה האמורה.תוך התקוהבקשה, ב

 בקרת ביצע כי בקרה מכון אישר כן אם אלא זה קטן סעיף לפי הרשאה תינתן לא א(3)  1/1/16
 כי לקבוע רשאי הפנים שר; תקינות הבקרה תוצאות להרשאה וכי לבקשה תכן

 ןאו היקפ אופיין, מהותן שבשל להרשאה בקשות על יחולו לא זו פסקה הוראות
בקרה של מכון בקרה, ובלבד שאינן טעונות בקרה של בקר  ןלא נדרשת לגביה
; שר הפנים יקבע הוראות לעניין העברת בקשה 3' בפרק ה'גמורשה לפי סימן 

 לרבותהבקרה,  מכוןלהרשאה לבדיקת מכון בקרה וקבלת תוצאות הבדיקה מ
 האמורות. הפעולות לביצוע מועדים קביעת

הועדה המקומית בבקשה להרשאה בתוך ס מתכנן המחוז ומהנד וטהחלי אל (4)  1/1/16
מאושרת וכאילו ניתנה הרשאה כ ההבקש תא (, יראו3התקופה האמורה בפסקה )

לפיה, ובלבד שמכון בקרה אישר, ככל שאישורו נדרש, כי ביצע בקרת תכן 
 ות;לבקשה להרשאה וכי תוצאות הבקרה תקינ

וקי דעות בין מתכנן המחוז ובין מהנדס הועדה המקומית בקבלת ליחגלעו תנ (5)  
 שא(, ימסרו את פרטי המחלוקת בהודעה בכתב, ליושב ר3החלטה לפי פסקה )

ימים מיום קבלת ההודעה,  21חוזית, והוא יכריע במחלוקת תוך מה הועדה



מקצועי לענין השנוי לאחר שיתייעץ עם יושב ראש הועדה המקומית ועם מומחה 
 במחלוקת;

א ללך דרדות להקמת מבנה בוצעות עתבאש הועדה המחוזית כי מר בע יושקב (6)  
 על המדינה. תולשהן ח לכאות פרק י' כרוה ולוהרשאה או בסטיה מהרשאה, יח

(, בקשה להרשאה המוגשת על ידי רשות 5( עד )2אף האמור בפסקאות ) על (7)  1/8/14
 למהנדס תוגשד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת, מקומית או תאגי

 ;להרשאה בבקשה להכריע המוסמך יהיה והוא המקומית הוועדה

הפנים רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה על עבודה לפי סעיף  שר (8)  1/1/16
 לפניזה הטעונה בקרת תכן; בעל ההרשאה ימסור הודעה לרשות המקומית 

תחילת העבודות על מכון הבקרה המיועד לבצע את בקרת הביצוע בהתאם 
 ;הפנים שרלהוראות שיקבע 

שר הפנים, באישור ועדת הפנים והסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי תשתית נוספים  )ז( 1/1/16
וסוגי בניינים או עבודות הנדרשים במישרין להקמת תשתית או בשל קיומה, שהקמתם 

 ייעשו שלא על פי היתר אלא על פי הרשאה כאמור בסעיף קטן )ה(.או ביצועם 

ושינוי גבולותיהם לא יפגעו בתקפן של תכניות ושל  ימן מקוונכוז או של מרחב תחמ ול שלטיב .262
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

ת שמרחב התכנון שלה כולל יותר מרשות מקומית אחת רשאית, באישור ימודה מקעו )א( .263
ם, וכן רשאית היא באישור השר ריה ולמכדשר הפנים, לרכוש נכסים לצורך מילוי תפקי

 עובדים במועצה מקומית. תקי העסאנתובדים יהיו כעה תקסעעובדים; תנאי הלהעסיק 

ה בנכסים שרכשה עשו של מרחב התכנון, רשאי שר הפנים לקבוע בצו מה יימוחתנה תשנ )ב( 
 הועדה המקומית לפי סעיף קטן )א(.

לבוא לידי ת, זיחות כאמור בסעיף קטן )א( רשאית, באישור הוועדה המקומידה מעו )ג( 
מרחב התכנון, שלפיו ישרתו  אצמה נמוחתהסכם עם המדינה או עם רשות מקומית שב

עמדו נכסים יומקומית או של המדינה גם את הועדה המקומית, והרשות ה עובדים של
למילוי תפקידיה, הכל  תיהמקומ השל המדינה או של הרשות המקומית לרשות הועד

היו י תימוקידיה של הועדה המבביצוע תפקם; סכבהתנאים שייקבעו  פיורה ולתמב
 להוראותיה בלבד. ופיםר כפכאמועובדים 

 על, המחויבים בשינויים, יחול, 1978  -ח "התשלהרשויות המקומיות )משמעת(,  חוק )ד( 1/8/14
 )א(. קטן בסעיף כאמור מקומית ועדה עובדי

ם ירשבכל חוק לא יינתנו סמכויות הממשלה לפי חוק זה לאצילה אלא לועדה של  רומאף הא לע .264
 .דבלב

ונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות, לאחר התייעצות עם המועצה ממ הפנים רש .265
דה עום הם עג -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
 השאר בענינים אלה:

תרים ובמתן ההיתרים וכן תקופת תקפם של היתרים, ות להישבקוהל בנה (1)  1/8/14
 מקוונת; בדרך להיתר בקשה להגשת בנוגעלרבות חידושם וביטולם 

 לענייןלרבות עיל של חוק זה, י עבטיח ביצוהם להיתרים הבאים ליאניעת תבק (2)  1/8/14
 היתר; לפי והעבודות הבנייה ביצוע

 תרחאישובים סטטיים ומתן כל ידיעה חם וים, חתכים, שרטוטיטירשת תפקדה (3)  
י חוק ר לעבודה או לשימוש הטעונים היתר לפשקבומית קמהרושים לועדה דה

 ;זה

 רוקם;פיארעיים, השימוש בהם ומועד  םינמת מבקה (4)  

 כים, התווייתן וסלילתן;רד בן שלחר (5)  



תם יינרכי בד -ובדרך כלל ת, ל דירוושונפחם המינימלי של חדרים  םלהם, גדבג (6)  
 ;םישל בנינים, תיקונם ושינו

, יציבותם, שמירתם מפני אש או חדירת רעש, םינל בניש ינוציאם החרמ (7)  
אורתם, הספקת המים , תהתברואה שלהםאיוורורם, ניקוזם וביובם, מיתקני 

 בהם וצינורות לקווי טלפון;

 חימום והספקת הגז, במקום שמתקינים אותם;הכי רדרת דסה (8)  

 ;םלק מהח וע של צווים שניתנו על פי פרק י' להריסת מבנים אוציכי הברד (9)  

 משים דרך קבע לאסיפות;שמהינים נב (10)  

ם של בנינים, הגישה בתחניה ואיכסון לכלי רכב בקרמקומות  לשקנתם תה (11)  
 למקומות אלה והיציאה מהם;

ובכלל המזדמנים אליהם;  אום בהם שיתופשי בנינים ושל המשתמ לש יחותםטב (12)  
המים  זה, לשם הפחתת הסיכון לכוויות, הוראות לענין הגבלת טמפרטורת

 רגישות, כפי שקבע שרהחמים בבניני מגורים ובבנינים המשמשים אוכלוסיות 
הפנים, ולענין התקנתם של אמצעי בטיחות לצורך זה; תקנות לפי פסקה זו לענין 

טמפרטורת המים החמים כאמור, יותקנו לאחר התייעצות עם שר  שינוי
הבריאות ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת הפנים והגנת 

 ;הסביבה של הכנסת

 וק זה;ח יתר לפיה עבודה הטעונה עוציב והעובדים בעתבור יצהיחות טב (13)  

 ם ופסולת בדרכים ובקרקעות ופינויים מאלה;ירמימת חרע (14)  

זה או שבהם  קורכים שבהם יש לבצע עבודה הטעונה היתר לפי חדהומנים זה (15)  
 חוק זה, הכל כדי למנוע מיטרד, מהשכנים ומהציבור; יחורג לפ מותר שימוש

 מית תקופת מקסימום כאמור בפרק ז';וקמועדה  עבהם תקיפללים שלכ (16)  

אגרות למתן היתרים, מידע, אישורים ותעודות לפי חוק זה וכיוצא  לשעורן יש (17)  1/8/14
מן, לוות ומתן פטור מתשגרבון האחשבאלה הנסיבות שבהן משתלם פקדון על 

השבת האגרה  וכן הוראות בדבר הפחתה משיעור אגרות למתן היתרים, או
ששולמה כאמור, בשל איחור משמעותי מהמועדים הקבועים לפי חוק זה למתן 

 ההיתר;

סכמת השגות, בהתכניות וטיפול בהן, ולהגשת עררים ו תשגות להרגא לשעורן יש א(17)  1/8/14
 שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

הפנים ת ור ועדיש, בא1פרק ב' סימן ב' יפלועדת ערר לאגרות ערר  לשעורן יש ב(17)  
 ואיכות הסביבה של הכנסת;

כנית שהופקדה וקביעת נהלים ואגרות לקבלת העתקי תכנית תבן ויהע ידרס ג(17)  
 ואישורה;

ן של תכניות מיתאר ושל תכניות מפורטות בכל שלביהן והמסמכים, תכיכי עררד (18)  
 שיש להמציא עם תכנית;התעודות האחרות והידיעות 

 ע של תכניות;וציכי הברד (19)  

בשטחים  היוכלוסאה טתילקכולת י ליות מיתאר, שנכת ןינב, לעושיטת החיש (20)  
 ;ות כאמורהנכללים בתכני

דרכי רישום ההקניה בפנקסי ו 70ה של קרקע משלימה לפי סעיף ינקכי ההרד (21)  
 המקרקעין;

עט הליך בבית משפט או מה לזכל הליך לפי חוק ב הנוהל דריסופסים טה (22)  
 בבוררות;

 ה על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה;עדהו יספוט א(22)  

לענין צורת הפרסום של הודעות על הליכי תכנון והפקדת תכנית  תוארוה ב(22)  
א 89ואישורה, ובין השאר הוראות לענין פרסום הודעה על גבי שלט לפי סעיף 



 ןהכיתוב עליו, מידותיו, אופן הצבתו, דרכי הסרתו וכט, לרבות צורת השל
 ן דרכי פרסום חלופיות לפי הסעיף האמור;ינעהוראות ל

וע של עבודה או שימוש במקרקעין, ללא היתר או שלא בהתאם ציביעת הנמ (23  
 להיתר;

בין שנקבע להם תקן רשמי ן, ש לבנישמם המשמשים או שנועדו לירמיקת חדב (24)  
 ;םלביסוס המבני עקרקה ובין שלא נקבע, וכן בדיקת

מצרא -תופשים בניו םשוכרי, םיותיהם וחובותיהם של בעליוכדרת זסה (25)  
במקרקעין, בדבר התקנתם של קירות משותפים, קירות חיצוניים ויסודותיהם 

ר של חילוקי וריוכן קביעת דרכי הב, של קירות אלה, תיקונם, החזקתם וניקוים
 לה;א וחובותת דעות בדבר זכויו

 לנות עקתהי חוק זה או פל תורחם של הודעות, מסמכים ותעודות אתריכי מסרד (26)  1/8/14
אחרים  אלקטרוניים באמצעים או אלקטרוני בדואר, מקוון באופןלרבות יו, פ

 פטיים;למעט הודעות ומסמכים בהליכים מש

 ראה ושאין להם תובעים זולת המדינה;מ לוקם של בנינים שהם רעייסויסתם רה (27)  

אות ורקיום הת מחוזית והועדה המקומית להבטחה הבין הועד רשקדרת הסה (28)  
 וזית לפי חוק זה;חהמ ההועד

זה מחייבות או מתירות את  קוחל פי ע תעבודה שהתקנו לכ לש אותצוהיית הבג (29)  
 עשייתה;

, נוהל שומה הר ביצוע התוספת השלישית, לרבות מתן הודעות לפיבדבראות וה (30)  
 ת;ת השלישיספעו בתוקבחוזרת ומימון הוצאות שמאות, ככל שלא נ

ה לצורכי רישוי ותכנון, לרבות השטח ינבשים לרגמוב שטחים של שיחלים ללכ (31)  
הכולל המותר לבניה וחלוקתו לשטחים למטרות עיקריות, ושטחים למטרות 

 שירות, גובה הבניינים, ומספר קומות;

 פיקוח וביקורת במקום הבניה ודיווח על ביצוע עבודה; רבדלים בלכ (32)  

 ת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית,הנוהל בבקשות להיתרים להקמ (33)  
ב)א(, לרבות הדרכים ליידוע הציבור ולשמיעתו או להגשת 202כהגדרתו בסעיף 

לענין פרסום ומסירה של  149התנגדויות, בהתחשב, בין השאר בהוראות סעיף 
 הודעות ובסוג המיתקן, במיקומו, בגודלו או ברמת הקרינה הנוצרת במהלך

 ה זו יותקנו גם לאחר התייעצות עם השר לאיכותהפעלתו; תקנות לפי פסק
 ;הסביבה ועם שר התקשורת ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

בבקשות להיתרים הכרוכים בשמירה, בהעברה או בכריתה של עצים  הנוהל (34)  
ג, וכן תקופת תוקפם של היתרים כאמור, חידושם, 83בוגרים כהגדרתם בסעיף 

ביטולם או הנוהל בקביעת תנאים בהם, לרבות תנאים שנדרשו לפי פקודת 
היערות; תקנות לפי פסקה זו טעונות את אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של 

 הכנסת.

 במוסד משרה נושאי לרבות, תכנון מוסד של ודיון עבודה סדרי לעניין הוראות (35)  1/8/14
 קביעת ולרבות, היתרים או תכניות לעניין זה חוק לפי סמכות להם שניתנה תכנון

 זה. בחוק נקבעו לא אם, ידם על פעולות לביצוע מועדים

( לחוק יחול חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי 3)122-( ו12)69לפי סעיפים  םימתשלו לע א.265
 לוין זה ועדה מקומית לתכנון ולבניה כאינעליראו ו, 1980-הצמדה על תשלום חובה(, תש"ם

מעותם שמכ, הכל הבוהיו תשלומי ח וליאכ ה רשות מקומית ואת התשלומים האמוריםיתה
 באותו חוק.

תייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות, עבודה או שימוש שיהיו הב, הפנים רש .266
באזורים כפריים כפי שיוגדרו באותן התקנות, פטורים מהיתר לפי פרק ה'; הפטור יכול להיות 

 ללא תנאי או בכפוף לתנאים שייקבעו בתקנות כאמור.
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ובלבד שקוטר , 145קליטה על גג בנין אינה טעונה היתר לפי סעיף  תחלקנת צתה (1) 
עם המועצה ות צייעם, בהתני; שר הפיםמטר 1.2הקליטה אינו עולה על  תחלצ

י לקבוע אשרכנסת, ה להארצית ועם שר התקשורת, ובאישור ועדת הכלכלה ש
 דרכי ההתקנה.תנאים נוספים לענין תחולת הפטור מחובת היתר כאמור ולענין 

 -ויין" ול עותצבאמ דורי טלוויזיהיג בנין", "צלחת קליטה" ו"שג, "העיף זסב (2) 
 .1982-במ"נח לחוק הבזק, תש6סעיף ב םהגדרתכ
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מהגופים  א, רשאי גוף266-ו 145שהותקנה בניגוד להוראות סעיפים  הטקלי צלחתנין על )א(
 68( להגיש קובלנה כאמור בסעיף 3)100הציבוריים והמקצועיים שאושרו לענין סעיף 

תקנה של צלחת הה גד מבקשנ, 1982-שמ"בת לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,
 הקליטה. תחלצ תקליטה ונגד מי שהתקין א

 פרקליט מחוז.ר לא באישואם להוראות סעיף קטן )א( לא תוגש, אתהבבלנה וק )ב(

 שצלחת הקליטה הותקנה על פי בקשתו. הרעל דיב -בקש ההתקנה" מ, "העיף זסב )ג(

ב. 266
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מהיתר 

יכנסו 
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עונה היתר לפי ט הק אינסע ה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של ביתנוכקנת מתה )א(
מחוץ לבית העסק ואינה חורגת מקו הבנין; , ובלבד שחזית המכונה פונה אל 145סעיף 

 ו הבנין לא תיחשב כחריגה.קס"מ מ 10לענין זה, חריגה של עד 

י לקבוע סייגים ותנאים לתחולת ארש, תנסאישור ועדת הכלכלה של הכב, םהפני רש )ב(
 (.הפטור האמור בסעיף קטן )א

הפיקדון על מכלי משקה, חוק ב םהגדרתכ -כל משקה" ו"בית עסק" מ, "העיף זסב )ג(
 .1999-תשנ"ט

 תין גישה אלחוטית והתקנת מיתקן העגינה הנושא אותו, על גג בנין, הנעשקתיקנת מתה )א( ג.266
; שר הפנים, בהתייעצות עם שר 145רישיון, אינם טעונים היתר לפי סעיף  לעבבידי 

 תלונוספים לענין תח םהתקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאי
 קנה.התדרכי  יןהפטור מחובת היתר כאמור ולענ

שה ן גימיתק, ו"1982-בזק, תשמ"בה קוחל 1סעיף ב והגדרתכ –על רישיון" ב, "העיף זסב )ב( 
-א לחוק הבזק, תשמ"ב27סעיף ב םהגדרתכ –גג בנין" אלחוטית", "מיתקן עגינה" ו"

1982. 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים,  שר הפנים רשאי, באישור ועדת ד.266
, שחל לגביו פטור 145לפי אמות מידה שיקבע, שבהם שיעור האגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף 

( לתוספת השלישית, יהיה מחצית שיעור האגרה שנקבע לפי 10)ב()19מהיטל השבחה לפי סעיף 
 (.17)265סעיף 

 ה.266
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 מחוז לכלל חשיבות בעל מיזםאו  לאומיתחשיבות  בעל מיזםשר הפנים כי קיים  נוכח )א(

התייעצות עם המועצה הארצית,  לאחר, ויש לגביו תכנית מאושרת, רשאי הוא, מסוים
פטור מהיתר לפי פרק ה' או מתכנית לעבודות או לשימושים הנדרשים  בצולקבוע 

 , ובלבד שהתקיימו כל אלה:מיזםביצוע אותו ל

 הנדרשת התקופה על תעלה שלא ולתקופהוהשימושים יהיו זמניים  העבודות (1)  
 ;המיזם להקמת

 לאחר מטעמה הפועל גוף בידי, המדינה בידי ייעשו והשימושים העבודות (2)  
 בלבד; מקומית רשות בידי או הממשלה החלטת לפי לכך שהוסמך

קבע תנאים לביצוע העבודות והשימושים, ובכלל זה לעניין מקום ביצועם  השר (3)  
 ;הניתן ככל לקדמותו המצב החזרת ולענייןולעניין הבטחת זמניותם 

 את( 1לאחר תום התקופה כאמור בפסקה ) יסכל לא והשימושים העבודות ביצוע (4)  
 .להפקידה שהוחלט תכנית או שאושרה תכנית של ביצועה

 שלשםודחיפות לאומית  חשיבות בעל מיזם קיים, במקרים חריגים, כי הפנים שר נוכח )ב( 
 תכנית של באישורה יותנה ביצועם שאם זמניים שימושים או עבודות נדרשים הקמתו

 רשאיבמועד הדרוש,  המיזם את לממש ניתן יהיה לא, העניין לפי, היתר של קיומו או
 או' ה פרק לפי מהיתר פטור בצו לקבוע, הארצית המועצה עם התייעצות לאחר, הוא

תכנית מאושרת  איןש אףביצוע אותו מיזם לאו לשימושים הנדרשים  לעבודות מתכנית



בסעיף  המפורטים התנאים שיתקיימו ובלבד, מיזםאותו  לענייןהופקדה תכנית  שלאאו 
 .המחויביםקטן )א(, בשינויים 

)א( או )ב( יוזמן ראש הרשות המקומית לדיון במועצה הארצית לפי סעיפים קטנים  )ג( 
שבתחומה אמורות להתבצע העבודות כאמור באותם סעיפים קטנים, ותינתן לו 

 הזדמנות להשמיע את עמדתו בעניין.

לפחות  הפנים משרד של האינטרנט באתר יפורסם)ב(  או)א(  קטנים בסעיפים כאמור צו )ד( 
 במקרים, להורות רשאי; שר הפנים השימושים או העבודות ביצוע תחילת לפני ימים 15

הודעה השימושים;  או העבודות תחילת לפני לפרסום האמור המועד קיצור על חריגים
על מתן צו כאמור תישלח למי שנדרש לפי חוק אישורו לביצוע העבודות או השימושים 

 15 ()א(, ולרשות המקומית הנוגעת בדבר,9ב)119האמורים, לגורמים המנויים בסעיף 
 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים.

 תכן שעניינן חוק לפי להוראות כפוף יהיה זה סעיף או השימושים לפי העבודות ביצוע )ה( 
 .הבנייה

תייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות, למדינה כולה או לכל חלק הב, הפנים רש .267
י שמבקש היתר בניה לפי המיפרט , מיפרטיםהמממנה, מיפרטים לסוגים של בנינים; נקבעו 

דה שהם נקבעו במיפרט ואין סתירה ימבבניה ה ליהיה פטור מלמסור לועדה המקומית פרטים ע
 מקום.כל תכנית החלה על ה 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

תקנות בנות ול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט הסמכות להתקין אי לאצשר הפנים רש .269
ת ח אצילכובלבד, מו פגע על ידי פעולה שנעשתה לגבינ ופועל תחיקתי, אולם מי שרואה את עצמ

 ת כאמור, רשאי לערור לפני שר הפנים.כוסמ

 

 פרק י"ב: ביטולים והוראות מעבר

 – רק זהפב א.269

שרה על ידי אגף התכנון של משרד הפנים, או על ידי ואשכנית ת תית"כלמנית מכת" 
דת תיאום של אגפי התכנון של משרדי הפנים והשיכון, לפני עו

ודעה על הפקדתה במשרדים האמורים הה, וזתחילתו של חוק 
ר השיכון תוך חדשיים שו הפנים רשפורסמה ברשומות על ידי 

 .1966-נון והבניה )תיקון(, תשכ"זחוק התכ מיום תחילתו של

 לה.בט - 1936ערים,  ןידת בנוקפ .270

ם יאוזה, ר קוחלפקודה ושהיה קיים ערב תחילתו של  10יר שהוכרז עליו לפי סעיף ע ןתכנו חטש .271
לחוק  14-ו 13אותו מיום תחילתו של חוק זה כמרחב תכנון מקומי שהוכרז עליו לפי סעיפים 

לחוק זה  12ו כמרחב תכנון מקומי שסעיף תואואים ר -זה; שטח תכנון גלילי שהוכרז כאמור 
 ליו.ע חל

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 יוזה, הכל לפי הענין, חוקי עזר, תקנות, תכניות מיתאר ותכנ

 לועפקודה, ואין נפקא מינה אם המדובר בתקנות בנות פה חלתו של חוק זה מכויבתוקף ערב תח
 קתי או באחרות.יתח

בהן הוראות שאי אפשר היה לקבוע לפי הפקודה, אך  ועשנקב תוטותכניות מפור מיתאר יותנכת .274
ן כאילו נקבעו תואואים ר -אפשר היה לקבוע אותן אילו בשעה שנקבעו היה חוק זה בתקפו 

חוק זה, אם לא יבוטלו או  לתם מתחיניביום תחילת חוק זה, ויעמדו בתקפן במשך שלוש ש
 ישונו לפני כן מכוח חוק זה.



מד בפני מוסד תכנון, ימשיכו לטפל בו תלוי ועויה ערב תחילתו של חוק זה הש הליך לכ )א( .275
 תחילת חוק זה לפי חוק זה. וםמי

 טולעים מביוביים הננווראות בכל ענין אחר הנוגע לשיה תשאי לקבוע בתקנור םהפני רש )ב( 
, היל הבנע חתכנון והפיקוה תופיצודה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח רהפק

ונו על ידי מוסד תכנון מכוח סמכותו לו או ישאלה יעמדו בתקפן עד שיבוט והוראות
 באותו ענין לפי חוק זה.

 לני תחילתו שפל, םהיתחוז או שטח תכנון עיר כאמור בפקודה, או שינוי גבולומ לוטישבה דימב .276
פגעו בתקפם של תכניות בנין ערים, תקנות, חוקי עזר וצווים, שהותקנו לפי  אל, וק זהח

ים יונם באותו תחום, בשיפהפקודה לאותו מחוז או שטח בנין ערים והם נשארו בתק
 םחוק עזר, תקנה, צו או תכנית בנין ערי דיי עלשינוים ו טולם אביהמחוייבים לפי הענין, עד ל

 ת לפי חוק זה.הסמכויו בתקפם עד שיבוטלו או ישונו מכוח דלעמו ופיוסי םה -הפקודה  חוכמ

נין ערים לפי הפקודה ב 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 גובל ת לומה שחתבאו מקצתו,  ולוכ, לות שמרחב תכנונה כלימודה מקעו א.277
שבו פורסמה ברשומות הודעה על תחום של תכנית כאמור, רשאית, תוך חדשיים מהמועד 

אין ך א, להגיש לשר הפנים והשיכון התנגדות לה; א269הפקדתה של התכנית כאמור בסעיף 
 ה'. פרק ות היתר לפינועטה הלעכב את ביצוען של פעולות מטעם המדינ דיכ ותת התנגדגשבה

  

לכל מעונין במקום תוחה לעיון פ תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תהאכלמנית מכת ב.277
 תשלום. אהפקדתה ולל

 םא, רשאים לאשר את התכנית, ע277והשיכון, בבואם להכריע בהתנגדות לפי סעיף  םיי הפנרש ג.277
 .ו בלי שינויים, או לבטל את התכניתא םינוייש

תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תיערך בהתאם לתקנות לפי חוק זה בדבר כלמנית מכת ד.277
תאר, לפי מ תינכתם יורה על עריכתה כתכנית מפורטת, או כיהפנ יות, ושרכנן של תכתערי
א, או כל עוד 277שה כן כל עוד לא עברה התקופה להגשת התנגדות לפי סעיף עי אך לא; ןיהענ

 נגדות שהוגשה.התלא הוכרע ב

ראו אותה ד, י277ף עיבסר הפנים, או מי שהסמיך לכך, אישר שנערכה כאמו רשש תניכת ה.277
 ה לפי אותו פרק.ילעערר  דועכתכנית שאושרה לפי פרק ג'; אולם לא יהא 

ל פי תכנית ער בחוק זה, כל עבודה או שימוש מטעם המדינה בקרקע או בבנין ומאאף ה לע ו.277
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 ז.277
פקודה, לא יהיו  תהאול 3סעיף  פיח צו לכוליה לפני תחילתו של חוק זה, מע ה, הוחל1943

אושרו על ידי שר הפנים ושר ש רכאמו וצ ק זה; הוראותוחב רומטעונות היתר על אף הא
 '.ג תן כתכנית מתאר מחוזית שאושרה על פי פרקיראו או העבודה

 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 חודש וח יפורסם, 1949-)ד( לחוק המעבר, תש"ט2בסעיף  רומאף הא לע .280
 מיום קבלתו בכנסת.

 

  



 התוספת הראשונה

 )א((156)סעיף 

 - 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)  

 של שר החקלאות; םיגי נצינש (2)  

 יכון;שה יג שרצנ (3)  

 טחון;בה יג שרצנ (4)  

נים לפי המלצת הסוכנות היהודית לארץ הפנה שר ימות המיישבים שדסויג המצנ (5)  
 ישראל;

 לפי המלצתה; םינשר הפ הנה הארצית שימצעויג המצנ (6)  

 שימנה שר הפנים; ות המקומיותיושיג הרצנ (7)  

 החקלאים שימנה שר הפנים; יגי נצינש (8)  

 רקעי ישראל;קמ יג רשותצנ (9)  

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (10)  

 –ה שר הפנים והוא נשימ אחד חבר (11)  

כמשמעותו בחוק  םילאדריכהו הנדס הרשומים בפנקס המהנדסיםמ ויכל ארדא   
המהנדסים והאדריכלים או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים, 

 יים אלה:שנד מהם אחובלבד שיתקיימו בכל 

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה )א(   

רשות מקומית שבאותו  ואומית קמ הדבד ועוע ובד המדינה אוע וא אינוה )ב(   
 וז;מח

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים י רכאמו רבח   
 ;ומותשרבהאמורים, כפי שיקבע שר הפנים בהודעה 

ג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר הפנים נצי (12)  
מועמדים שיגישו לו גופים  תמיבהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, מתוך רש

הגופים  -אלה; לענין זה, "הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה" 
המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה 

 .2002-)תיקוני חקיקה(, התשס"ג

 נה אחד מנציגיו בועדה להיות יושב ראש בה.מי הפנים רש .3

בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, לרבות המנין החוקי שלה, במידה שלא נקבעו  עבדה תקעוה .4
 טת המועצה הארצית.חלאו בה זהבחוק 

לונית פ עי קרקהמועצה הארצית רשאית, לאחר שהתייעצה עם הוועדה, להכריז ברשומות כ .5
 ית(.אלקרקע חק -תהא קרקע חקלאית לענין חוק זה )להלן 

מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, החלה  , לא תאושר תכנית9להוראות סעיף בכפוף  )א( .6
המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית למטרה חקלאית או לסוג של  על קרקע חקלאית

 שטחים פתוחים, אלא אם כן מתקיים בה אחד מאלה:

מקיימת את כל הוראותיה של תכנית  התכנית אושרה על ידי הועדה או שהיא (1)  
 שאושרה על ידי הועדה;מיתאר 

 שלה משנה ועדת או הארצית המועצה אוחלה על שטח שהוועדה,  התכנית א(1)  1/1/16
 אחרת למטרה אותו המייעדת תכנית לגביו אישרה(, 2) פסקה להוראות בהתאם
 ;פתוחים שטחים או חקלאית מטרה שאינה

    



שלה, ובלבד שאישור ועדת משנה  התכנית אושרה על ידי המועצה הארצית או (2)  
, וצוין  נדרש לפי הוראות תכנית מיתאר ארצית או מחוזית, התכנית כאמור

או ועדת המשנה שלה, לפי הענין, כי האישור ניתן גם  במפורש בהחלטת המועצה
 לצורך 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  המאו אם הסכי 6ת אלא בהתאם לתכנית שנתמלאו בה הדרישות של סעיף יאלחק

 הועדה.

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 ית דה המחוזלאית טעון אישור הועקח בקרקעורג מוש חיש )ג( 1/1/16
 .גם אישור הוועדה –מחוזית למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים  מיתאר

חקלאי,  מקומם של מפעלים, מוסדות או מיתקנים באזור שנקבע בתכנית כאזור תעה קביתיה .8
 ןאו 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 קרקע  החליט מוסד תכנון להפקיד תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, )א( .9
)ב(, למטרה חקלאית או 6בסעיף  חקלאית המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית, כהגדרתה

בתכנית אף תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף  לסוג של שטחים פתוחים, ולא מתקיים
 .)א(, יעבירה מוסד התכנון לועדה6

בת חמישה חברים ובהם יושב ראש הועדה, נציג שר החקלאות ונציג השר  הנדת משעו )ב( 
לאיכות הסביבה תחליט, תוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית, אם התכנית טעונה 

 תכנון.ה דסומלאישור הועדה, 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 ימים דעוליטה חה )ד( 
 (.קטן )ב יףמיום שהתקבלה ההחלטה כאמור בסע

 תא לבקש םיאמהאמור בסעיף קטן )א(, מוסד התכנון או מגיש התכנית רש עוי לגרלבמ )ה( 
 החלטת הועדה לפני שתופקד התכנית.

 (.8)-)א( ו7על בקשות להיתר או להסכמה לפי סעיפים  ף זה יחולו גםיעסראות וה )ו( 

בה וסיר לע , או8או  7, 6 יםע למוסד התכנון על אישור או הסכמה לפי סעיפידועדה תוה )ז( 
 לתת אותם.

קרקע חקלאית, כות על קרקע חקלאית שאושרו לפני שהוכרזה לחהניות כתהאת  קודדה תבעוה .10
ביצוע התכנית, עבודות בניה או עבודות אחרות שניתן  במידה שלא נעשו באותה קרקע, אגב

 ינויה או ביטולה., שוראמעליהן היתר לפי החוק, ורשאית היא ליזום התליית תכנית כ

דרוש לשם שמירה על הייעוד של  רבדעדה בסמכות לפי חוק זה, אלא במידה שהוה תשתמש אל .11
 הקרקע החקלאית וניצולה החקלאי ושמירה על שטחים פתוחים.

תכניות לדרכים שנקבעו בתכנית מיתאר  רשאדה מלעוה, לא תימנע 6ר בסעיף ומאאף ה לע א.11
אר אחרת או בתכנית מפורטת הנגזרות ממנה, אך רשאית היא, תימת לדרכים או בתכנית יארצ

ד כדי ע איוושינוי התב אישורהת מיום שהוגשה לה תכנית לאישור, להתנות א תוך ששים ימים
החקלאית, ובלבד  הקרקע ה עלשמירהדבר נחוץ ל םא, תינכמטרים לכל צד מציר הדרך בת 750

תכנית ה תראו אי -תכנית; לא עשתה כן תוך ששים ימים כאמור מהותי ב שאין בכך שינוי
 ידי הועדה.-שהוגשה כמאושרת על

 .צית תמנה מבין חבריה ועדת ערר של חמישה לענין תוספת זוראהועצה מה )א( .12

או  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 8או  7לתת את הסכמתה לפי סעיפים 

 סעיף קטן )א(.



)ד(, רשאי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי כך 9ר בסעיף וכאמ הועדה הטהחלי אל )ג( 
 ךותר תיתן החלטתה קטן )א(, אשישרין בפני ועדת הערר, לפי סעיף מב ןהעני תא להביא

 ששים ימים מיום שהוגש.

ת של הועדה לפי יוהסמכו 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( 

חר התייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין של אל, הפנים רש .13
 )א(.12ועדת הערר לפי סעיף 

 12ינה, אולם בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, בערר לפי סעיף דמהם על ול גיח 7יף עס )א( .14
הוא אחד ממוסדות המדינה, תכריע הממשלה, אחרי התייעצות עם המועצה ורר עהשכ

 )א(.12הארצית, במקום ועדת הערר, לפי סעיף 

כאשר העורר הוא אחד ממוסדות המדינה, יידון , א11 סעיף יפללטת הועדה חה רר עלעב )ב( 
 .12)א( ויחולו הוראות סעיף 12הערר בפני ועדת הערר לפי סעיף 

ת זו אינן גורעות מהגבלות על הבניה או על השימוש בקרקע שבחוק זה ושבכל דין פסואות תרוה .15
 משום חיוב לתת אישור על פי החוק. הדעדי הוי-לה במתן אישור עיהי אלואחר, 

ל שנתיים מיום תחילת חוק זה לא ייקבע ייעודה של קרקע שטרם נקבע לה ייעוד, ש התקופ ךות .16
 באישור הועדה. אל, אתרנית מאושתכנקבע בש של קרקעולא ישונה ייעודה החקלאי 

  



 התוספת השניה

 )ב((156סעיף 

 -בתוספת זו  .1

(1) "המועד הקובע" 
  

 ;69יום תחילתו של תיקון  –לעניין הים התיכון 

יום תחילתו של חוק שמירת הסביבה  –לעניין ים סוף  (2) 
 ;2007-החופית )תיקון(, התשס"ח

יום פרסומו של חוק הסדרת הטיפול  –כנרת  לעניין ים (3) 
 ;2008-בחופי הכנרת, התשס"ח

"קו החוף" ו"תחום חוף  
 הים"

 ;2004-כהגדרתם בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד

לחוק שמירת הסביבה החופית,  21חוק זה כנוסחו לפי סעיף  "69"תיקון  
 .2004-התשס"ד

 הועדה(. –הסביבה החופית )להלן בתוספת זו  תוקם ליד המועצה הארצית ועדה לשמירת .2

 ואלה יהיו חברי הועדה: )א( .3

נציג שימנה שר הפנים, בעל הכשרה מקצועית בעניני תכנון והבניה מבין עובדי  (1)  
 משרדו, והוא יהיה היושב ראש;

שני נציגים שימנה השר לאיכות הסביבה, מבין עובדי משרדו, בעלי הכשרה  (2)  
 תכנון או תכנון ימי;בעניני 

 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)  

נציג בעל הכשרה מקצועית בעניני שמירת טבע, שתמנה רשות הגנים הלאומיים  (9)  
 ושמורות הטבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים;

נציג שהוא אדריכל שאינו עובד המדינה והרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  (10)  
כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, שימנה שר הפנים בהסכמת השר 

 סביבה;לאיכות ה

 שני נציגי רשויות מקומיות שימנה שר הפנים; (11)  

נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה, המפורטים בתוספת  (12)  
לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, 

 אלה;, שימנה שר הפנים על פי המלצה שיגישו לו גופים 2002-התשס"ג

שני נציגים שימנה שר הפנים בהסכמת השר לאיכות הסביבה, שהם בעלי  (13)  
 מומחיות בתחום השמירה על הסביבה החופית;

נציג שימנה שר הפנים בהתייעצות עם שר התחבורה שהוא בעל מומחיות בתחום  (14)  
 התחבורה הימית.

 שנים. 5תקופת כהונתה של הועדה תהיה  )ב( 

 הועדה יכול לשוב ולהתמנות כחבר בועדה לתקופות כהונה נוספות.חבר  )ג( 

 לדיוני הועדה יוזמן, דרך קבע, נציג רשות מקרקעי ישראל ותהיה לו דעה מייעצת. )ד( 



   

לא תופקד ולא תאושר תכנית החלה בתחום הסביבה החופית או חלק ממנה, אלא  )א( .4
מפורטת המקיימת את כל ההוראות של לאחר קבלת אישור הועדה, או אם היא תכנית 
 תכנית מיתאר מקומית שאושרה בידי הועדה.

 לא יינתן היתר לשימוש חורג בתחום הסביבה החופית, אלא באישור הועדה. )ב( 

לא יינתן היתר להקלה בתחום חוף הים, ולא ייתנן היתר להקלה מגובה בנין בתחום  )ג( 
ים מתכנית שאושרה לאחר מועד כניסתו הסביבה החופית שאינו כלול בתחום חוף ה

 , לעניין הים התיכון, ולאחר המועד הקובע, אלא באישור הועדה.69לתוקף של תיקון 

לא יינתן היתר להקלה מגובה בנין בתחום הסביבה החופית לרבות תחום חוף הים  )ד( 
 מתכנית שאושרה לפני המועד הקובע, אלא באישור הועדה.

לקבוע כי הצורך בקבלת אישור כאמור לא יחול על תכנית מסוימת או הועדה רשאית  )ה( 
סוגי תכניות או היתרים בתחום הסביבה החופית או על חלק מתחומי תכניות אלה, 

שאין בביצועם כדי להוות שינוי מהותי של המצב התכנוני המאושר או לגרום להשפעה 
סוגי תכניות, או על אזורים ניכרת על הסביבה החופית; קביעה כאמור, יכול שתחול על 

 מסוימים, ויכול שתהיה מותנית בהגבלות כפי שתקבע הועדה.

מוסד תכנון לא ייתן היתר לבניה, לשימוש או לפעולה אחרת הטעונה היתר לפי חוק זה לגבי  .5
, או 4תחום הסביבה החופית, אלא בהתאם לתכנית או להיתר שהתמלאו בהם דרישות סעיף 

 .11מדת בהוראות סעיף בהתאם לתכנית שעו

ועדת המשנה(, תחליט, בתוך  –ועדת משנה בת חמישה חברים מבין חברי הועדה )להלן  )א( .6
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 
 לועדה.התכנית 

 הרכב ועדת המשנה: )ב( 

 אחד מנציגי שר הפנים והוא יהיה היושב ראש; (1)  

 נציג השר לאיכות הסביבה; (2)  

 אחד מנציגי הרשויות המקומיות כפי שיקבע שר הפנים; (3)  

 נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה; (4)  

 זו. ( לתוספת10)א()3נציג לפי סעיף  (5)  

ימים מיום קבלת התכנית, יראו את התכנית כטעונה  30לא החליטה ועדת המשנה בתוך  )ג( 
 אישורה של הועדה.

החליטה ועדת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה, תדון הועדה בנוגע לתכנית,  )ד( 
 ימים מקבלת ההחלטה. 90בתוך 

בסעיף קטן )ד(, תועבר התכנית להכרעת הימים, כאמור  90לא דנה הועדה בתכנית בתוך  )ה( 
ימים מיום שהועברה התכנית  120המועצה הארצית, והיא תקבל החלטה בענין בתוך 

 להכרעתה.

ימים לאחר שהחלטת  15חלק חבר הועדה על החלטת ועדת המשנה, רשאי הוא בתוך  )ו( 
הוגשה  ועדת המשנה הומצאה לו, לבקש כי הנושא יועבר להכרעתה הסופית של הועדה;

 בקשה כאמור, תועבר ההחלטה להכרעתה הסופית של הועדה.

 .4הוראות סעיף זה יחולו גם על בקשות להיתר לפי סעיף  )ז( 

הועדה תפעיל את סמכויותיה תוך שתיתן את דעתה לצורך בשמירה על הסביבה החופית  )א( .7
במסגרת  לתועלת הציבור ולהנאתו ולשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה,

 מכלול השיקולים התכנוניים, לרבות שיקולי תשתית.

לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום  )ב( 
חוף הים, אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה 

של שמירת ערכי  וצמצום הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך



הטבע, הנוף והמורשת, ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה במידה העולה על הנדרש 
בזכות הציבור למעבר חופשי לאורך תחום חוף הים ותקבע, ככל הנדרש וככל האפשר, 

את האמצעים הנדרשים כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה חופית וכדי לשקם את הפגיעה 
 יגרם פגיעה כאמור.בסביבה החופית, אם ת

)ב( תוך אבחנה בין שטחים -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
, או חבר הועדה, רשאים לערור עליה לפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בתוך שלושים 5

 ימים מהיום שבו נמסרה להם הודעה על ההחלטה.

לדחות את הערר או להחזיר המועצה הארצית רשאית לקבל את הערר, כולו או חלקו או  )א( .9
 את הענין לועדה לדיון מחדש.

 לתוספת. 7המועצה הארצית תדון בערר בהתאם לסמכות הועדה כפי הקבוע בסעיף  )ב( 

הוראות תוספת זו אינן גורעות מהגבלות על בניה או שימוש בקרקע על פי חוק זה ועל פי כל דין  .10
 משום חיוב לתת אישור על פי חוק התכנון והבניה.אחר, ולא יהיה במתן אישור בידי הועדה 

אין בהוראות תוספת זו כדי לפגוע בתכנית שהיא בת תוקף ערב המועד הקובע, וכל עוד התכנית  .11
בת תוקף או בתכנית מפורטת המקיימת את כל הוראותיה של תכנית מיתאר מקומית שהיא 

 בת תוקף כאמור.

על תחומם של אתרים כמפורט להלן בסביבה החופית של  הוראות תוספת זו לא יחולו )א( .12
ים כנרת שבהם נמצאים מיתקנים להפקת מים, אגירתם, הובלתם, הטייתם, החדרתם 

 הקרקע, הספקתם, מדידתם, ויסותם וניטורם:-לתת

 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( 
בסעיף קטן )א(, ובלבד שתחומי האתרים כאמור לא יעלה על התחום המזערי החיוני 

 הנחוץ להפעלתם.

  



 התוספת השלישית

 א(196)סעיף 

 

 -בתוספת זו  .1

יים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או וושליית ע בחה"שה" 
 רג;וח שימוש תרהת

 ;1969-בחוק המקרקעין תשכ"ט התמשמעוכ ות"רודירה לכח" 

 :הלחת מאא ות"יוכמוש זימ" 

לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן  רתלת היבק (1)  
היה לתיתו אלמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת 

 חה;בשההיטל  לחרג שבעקבותיהם וח שומיש

וש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב מישחלת התה (2)  
 אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה;

רה לדורות בהם, בשלמות או כיהעברת הח ואברתם עה (3)  
י קסישום בפנר הטעונהם חלקית, או הענקת זכויות בה

למעט העברה קרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך המ
ה מאדם לקרובו; ואולם לא רומללא ת הרמכוח דין והעב

ות רישום בפנקסי המקרקעין של זכויות מוש זכוייראו כמי
"ט בסיון כ במקרקעין אשר המחזיק בהם בפועל לפני יום

מס  וקכהגדרתו בח ם(, היה בעל1981ביולי  1תשמ"א )
 ;1961-תשכ"אם, ייצווקרן פי ושרכ

ה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני רוהרה, וג, הון זב וב"רק" 
 זוגם;

 עוד זכות לשומה חוזרת או לערעור עליה; ןיאומה שש "תיפמה סווש" 

 בחוק שמאי מקרקעין; ותמשמעוכ "ןעיקרמק ימאש" 

 ר מקומית או תכנית מפורטת.אתמכנית ת נית"כת" 

ת, רחאבדרך  ןיהניצול בהם וב תויוכז במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של החה השבלח )א( .2
המקרקעין  וייטל(; הה -ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו )להלן 

מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על 
 ד.לבב אים בתחום התכנית או הגובלים עמוצמקרקעין הנמ

בסכום ההפרש  יופן לשייעקכלפי בעל המקר יאכז הילדורות את ההיטל, יה רכלם חויש )ב( 
בין מה ששילם לבין הסכום שהיה עליו לשלם אילו היה ההיטל חל על השבחת החכירה 

להארכת  שיפוי תבוא בחשבון הזכות של החוכר לדורותה לדורות בלבד; בקביעת סכום
ל עב יפלכרכה מסיבה כלשהי, זכאי החוכר לדורות ואה לאהחכירה  אםואולם ה, החכיר

, כשהוא ת החכירהשנוכה לו מהשיפוי עקב הזכות להארככום ת הסבל אהמקרקעין לק
 צמוד למדד יוקר המחיה ממועד 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 על שומת .4

בע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת קיתשבחה הה (1)  
 השימוש החורג או מתן ההקלה; אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את

ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם  תמויכת שרע
 מה עד למימוש הזכויות(;ושהחיית ד -חלה ההשבחה )להלן 



ש הזכויות, לגבי מקרקעין עד למימודה המקומית על דחיית שומה עוהליטה חה (2)  
שאינם כלולים בתכנית, תודיע הועדה לבעל המקרקעין, תוך חצי שנה מיום 

הודעה לפי  לם עגיחולו )ג( 6 ת סעיףוהתכנית, על חבותו בהיטל, והוראתחילת 
 פסקה זו;

דה המקומית על דחיית עריכת השומה עד למימוש הזכויות, רשאי עוהליטה חה (4)  
לשלם מיד את ההיטל ו כל בעל מקרקעין לדרוש מהועדה המקומית לאפשר ל

לה א יןקעלגבי מקר חהת ההשבומכזו, תיערך ש החל עליו; משנתקבלה דרישה
 ימים מיום קבלת הדרישה; 90תוך 

  (5) 

 

אף  ת בזו אחר זו, בלי ששולם היטל עקבוינפר תכסמ בהם אושרוש ןקרקעימב
מאישורים אלה, תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך אחד 

ת נילפני אישורה של התכנית הראשונה לבין שוויים מיד לאחר אישורה של התכ
 ה;ונהאחר

 ןוה, לא תובא בחשבז קוחל עין ללא תשלום פיצויים לפי פרק ח'קרקקעת מפה (6)  
 ת שומת ההשבחה של אותם מקרקעין;כירבעת ע

ך ליום תחילת התכנית, או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג, רעיומה תשה (7)  
 חפשי.ו בשוק רנין, בהתחשב בעליית ערך המקרקעין וכאילו נמכהעלפי 

 ךות, תערויות ולא החליטה הועדה המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכינכשרה תוא .5
קרקעין, לוח שומה לכל התכנית שאושרה, ובו ל שמאי מהועדה המקומית, על פי חוות דעת ש

 ישור התכנית ושיעור השבחתם.א יפורטו המקרקעין שהושבחו עקב

ועדה המחוזית ה ידרשמיוצג במשרדי הועדה המקומית וב 5עיף ס פיל נערךש הח שומול )א( .6
 יום אישור התכנית.מ הצי שנח ךתו

מית תביא לידיעת כל חייב בהיטל, עם הצגת לוח שומה או עקב מימוש וקמעדה הוה )ב( 
ותו לערער על החיוב בהיטל זכל ואת יטזכויות, את שיעור ההשבחה שבעדו הוא חייב בה

 .14לפי האמור בסעיף 

תקנות את דרכי מתן ההודעה ורשאי הוא ב עם, יקביטפהסכמת שר המשב, םהפני 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 מקרקעיןבהמקרקעין לג

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.בשהורשאי החייב לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת הל, 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, םהפני רש )א( .8
במקרקעין  תויש זכוומיההיטל כתנאי למ םולשת תהוראות בדבר מתן ערובות להבטח

 אחרי אישור תכנית ולפני שנקבעה שומת ההשבחה לגבי אותם מקרקעין.

אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות ב, םהפני רש )ב( 
שלאחר מימוש זכויות במקרקעין; ם דיועההיטל למ וםק מתשלחלהוראות בדבר דחיית 

סדרים והתנאים להבטחת תשלום הה בדבר תואניתן לקבוע הור רומאכ תבתקנו
, כולם או מקצתם, והסדרים לגבי דחיית מועד תשלום ההיטל לגבי ם הנדחיםהחלקי
 רקעין שטרם מימש זכויותיו כאמור.מקשותף ב

ה קיטהמרכזית לסטטיס הכשלה הרים לצרכן או מדד תשומות הבניה שפרסמיחמה מדד הלע .9
עומת מדד כאמור שפורסם בסמוך לפני ממנו, ל קלפני המועד לתשלום ההיטל או כל חל ךובסמ

השימוש החורג, שבעקבותיהם חל ההיטל, יוגדל הסכום ו תחילת התכנית, או אישור ההקלה א
 .םה הנמוך ביותר של שני המדדים האמוריליהער לפי שיעוו, חייב בל שהחייב בהיט

  



זכויות במקרקעין, אלא פנקסי המקרקעין פעולה שהיא בבחינת מימוש ב םתירש אל )א( .10
הועדה המקומית או ביד מי  שאושב רי דלאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה בי

שהסמיכו לכך, המעידה כי שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל החל על 
ש על דרקצתו, הכל כנמהמקרקעין על פי תוספת זו, או ניתנה ערובה לתשלומו, כולו או 

 תוספת זו.י פ

א( ) ןטעיף קסב לוב תעודה כאמוריש רבדבשאי בתקנות לקבוע הוראות ר םהפני רש )ב( 
בתעודה הניתנת מאת רשות מקומית והדרושה על פי דין אחר כתנאי לרישום עסקה 

 במקרקעין בפנקסי המקרקעין.

לא  עודרג כל ויותר שימוש ח תר לבניה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולאיה יוצא אל )ג( 
פת 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 ואקעין, רקמ

רקעין או בחכירה לדורות בהם, ישלמו היטל כל אחד מהם באופן יחסי לחלקו קמבתפים וש .11
 ותפים.משקעין הקרבמ

לחוק  19ות יותר מרשות מקומית אחת, כאמור בסעיף אצמומו נחתבמקומי שן ונכרחב תמב .12
מור ואינו רשות האזה, יועברו לרשות המקומית או לישוב הנמצא בתחום מרחב התכנון 

הם לועדה מ יעמגניכוי ה חרומם, לאתחל מקרקעין שבשמקומית, הסכומים שייגבו כהיטל ב
 .13יף בסע רטותת המפורך המטרווצל, הז לחוק 24המקומית לפי סעיף 

בו כהיטל מיועדים, אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור גנשומים כס )א( .13
ת אשר מיות מקורשלפי תוספת זו, לכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית או של 

ית, מוקלהכנת תכניות במרחב התכנון או בתחום הרשות המ 12הועברו לה לפי סעיף 
שת מקרקעין לצרכי ציבור, כפי תוח ורכיולביצוען, לרבות הוצאות פיענין, ה ילפ

ות שימור אתר או הפקעתו לפי התוספת צאלחוק זה, ולרבות הו 188שהוגדרו בסעיף 
 הרביעית.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, הרשות המקומית רשאית, מדי שנת כספים, להשתמש  )ב( 
בחינוך, לפי החלטת המועצה ברוב בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה 

 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;

אך ורק למטרה  הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד של הרשות המקומית שייועד (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 

 42.5%כפי שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש, אינו עולה על 
, 17.5%ושיעור הגירעון המצטבר של הרשות המקומית אינו עולה על 

ית ששיעור הגירעון המצטבר שלה עולה על השיעור ולעניין רשות מקומ
אם בחמש השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון  –האמור 

 לפחות; 20%-שוטף וצמצמה את גירעונה המצטבר באותה תקופה ב

, ושיעור הגירעון 50%היחס כאמור בפסקת משנה )א( אינו עולה על  )ב(   
 ;12.5%עולה על המצטבר כאמור באותה פסקת משנה אינו 

הרשות המקומית אינה זכאית למענק סיוע ממשרד הפנים ובשלוש השנים  (4)  
 שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף;

היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת הכספים  (5)  
המקומית בעד האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר ובין סכומים המגיעים לרשות 

ארנונה, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שהמציאה לחייבים, הוא 
 לפחות; 80%

היחס שבין הוצאות השכר של הרשות המקומית ובין כלל הכנסותיה, הכל כפי  (6)  
 ;30%שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש, אינו עולה על 



 אישורים אלה:ראש הרשות המקומית הגיש לשר  (7)  

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית כי אין גירעון בתקציב בלתי  )א(   
א לפקודת העיריות, המנוהל ברשות המקומית 213רגיל כהגדרתו בסעיף 

באותה שנת כספים, וכי בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לא יהיה 
 כדי להביא לידי גירעון כאמור;

גזבר הרשות המקומית ומהנדס הרשות המקומית כי אישור בכתב מאת  )ב(   
אין בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות משום פגיעה ביכולתה של 

הרשות לממן, בשנה שבה ניתן האישור ובחמש השנים שלאחר מכן, את 
 כל ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א(.

וא שלא ליתן החלטה כאמור בסעיף קטן )ב( טעונה את אישור השר, ואולם רשאי ה )ג( 
אישור כאמור, אף בהתקיים כל התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(, אם נוכח כי 

 מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

השר, בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות  )ד( 
 .והספורט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה

 –בסעיף זה  )ה( 

"אשראי", "גירעון  
מצטבר", "גירעון שוטף" 
 ו"הדוח המבוקר"

 ;1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 44כהגדרתם בסעיף 

הוצאות למימון תכניות השלמה, תכניות נוספות ותכניות העשרה  "השקעה בחינוך" 
או תגבור, במוסדות חינוך שבשטח שיפוטה של הרשות המקומית, 

ייכללו בהוצאות כאמור הוצאות שאינן נדרשות ובלבד שלא 
במיוחד למימון תכניות אלה, ובכלל זה הוצאות תפעול והוצאות 

 שכר שוטפות של הרשות המקומית;

סך ההכנסות שנגבו כהיטל השבחה בשנת הכספים הקודמת,  "יתרת ההכנסות" 
בניכוי סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א( שהוצאו בשנת 

וסך ההתחייבויות להוצאות כאמור בשנת הכספים הקודמת 
 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" 

"תכנית השלמה" ו"תכנית  
 נוספת"

 ;1953-בחוק חינוך ממלכתי, התשי"גכמשמעותן 

 .1949-מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט "תלמיד" 

או  4חיוב בהיטל השבחה יהיה בשיעור הקבוע בשומת ההשבחה שנערכה לפי הוראות סעיף  א.13
 , או בהתאם להחלטת השמאי המכריע, ועדת הערר5בשיעור הקבוע בלוח שומה כאמור בסעיף 

 או בית המשפט, לפי העניין.

 45ניתן לערור לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בתוך  4על שומה לפי סעיף  )א( .14
ניתן לערור  5ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב; על לוח שומה לפי סעיף 

 לפני ועדת 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.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, החייב בהיטל רשאי, אם אין הוא חולק על  (1) )ב( 
החיוב כשלעצמו, לפנות, בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן )א(, לפי העניין, 

שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה  ליושב ראש מועצת
בעניין גובה החיוב; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את 

 התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו;

    



יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לחייב בהיטל ולוועדה המקומית,  (2)  
(, על זהותו של השמאי 1הפנייה כאמור בפסקה )ימים ממועד קבלת  15בתוך 

 המכריע שמינה כאמור;

(, ידון ויכריע לגבי גובה החיוב; 2השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה ) (3)  
 החלטות השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים;

בהיטל או (, יכולים החייב 3על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה ) (4)  
 45הוועדה המקומית לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 
ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע; יושב ראש ועדת הערר 
לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים 

 מיוחדים שיירשמו.

( 4ערר לפי סעיף קטן )א( או )ב()דנה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה ב (1) )ג( 
 רשיאת היא, בהחלטה מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו;

היה הערר לפי סעיף קטן )א( בלבד, רשאית ועדת הערר לפנות ליושב ראש מועצת  (2)  
שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת 

 הנוגע לערר;בכתב בעניין 

מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה  (3)  
לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל 

 השבחה לעניין חוות הדעת;

יחולו על שמאי מייעץ, לרבות לעניין סדרי הדין לפניו,  1הוראות לפי פרק ט' (4)  
 יו ושכרו.מינו

על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )א( או  )ד( 
( או 1( ועל החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )ג()4)ב()

 (, ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים.3)

את מימוש הזכויות במקרקעין, אם החייב הגשת ערר או ערעור לפי סעיף זה לא תעכב  )ה( 
בהיטל שילם את ההיטל; ואולם לגבי מי שמבקש היתר בניה לצורכי מגוריו או מגורי 
קרובו והגיש ערר או ערעור כאמור, לא תעכב ההגשה את מתן ההיתר, אם נתן ערובה 

)ב( יחולו גם על מתן 8לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת; תקנות על פי סעיף 
 ובה כאמור.ער

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי  )ו( 
המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או 

 הזכויות שיש לחייב במקרקעין.

כך, יכו לסמה אהושו מי א, 1963-"גשכרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תדגהנהל כמה )א( א.14
ימסור לשמאי מקרקעין לשמאי מכריע או לשמאי מייעץ, לפי בקשתם, פרטים שברשותו 

הוסכמו במספר עסקות של מכירת זכויות במקרקעין, כפי שיהיה ש םמחיריה רבדב
שלא יימסרו פרטי זיהוי של ד דרוש לשמאי לצורך מילוי תפקידו לפי תוספת זו, ובלב

 בעלי הנכס.

מכוח  ליואה שהגיעה יע, שמאי מכריע או שמאי מייעץ כל ידיןאי 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 ואנתופן, האה )ג( 
 המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר.ר בתקנות שיתקין ש

(, הב)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חו ותמיקוהרשויות המק וחחול יהיטל ה םתשלו לע .15
רשות מקומית לו היתה ויראו לענין זה ועדה מקומית כאי(, מדהצהה קחו –הלן ל) 1980-ם"שת

 כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת ההיטל כאילו היה כלול בתוספת לחוק האמור.

מינהליים או ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה הדנים בערעור או בערר בית משפט לעניינים  .16
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 

יוחדים שיירשמו, להפחית תשלומי פיגורים שבעל ההליך לפניהם; וכן רשאים הם, מנימוקים מ
 המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, כולם או חלקם, בשל תקופה נוספת.



כים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולו, יוחזרו הסכומים ילהחלט בוה .17
לחוק  6דה, וסעיף בחוק ההצמ תםעושמיגורים כמפ תשלומית ששולמו מעבר למגיע, בתוספ

 .ההצמדה לא יחול

ום של רשות מקומית, רשאית צאים בתחל פי שומה סופית לגבי מקרקעין הנמעיע גהמ להיט .18
בהסכמתה, בדרך שגובים את הארנונה ו הרשות המקומית לגבותו בשם הועדה המקומית

המקומית לגבות תה של הועדה כומזת אינה גורעו וראה זה רשות מקומית; ההכללית של אות
 חוב אזרחי.בים שגו בדרךכל דין, לרבות  יפ לע לאת ההיט

בעל מקרקעין עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג, רשאית הועדה  לע היטל לח )א( .19
ל מצבו חלקו, בגלקעין מחובת תשלום ההיטל, כולו או רקמבעל ה תאהמקומית לפטור 

 החמרי.

 השבחה שהיא אחת מאלה: בת תשלום היטל בשלוח תחול אל )ב( 

בישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה  םיקעין למגורים המצוירקמבחה בשה (1)  
 ;ףקעליו כעל שכונת שיקום, כל עוד ההכרזה בתו

קעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו ששר הבינוי רקמבחה בשה (2)  
הנוגעת בדבר, כי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, בהסכמת הרשות המקומית 

 היטל השבחה; לא תחול לגביהם חובת תשלום

י וניב קוחב ושמעותמכ הנכללים באזור שיקום יםורמגקעין לרקמב החשבה (3)  
 ;1965-"הכשתיקום, ש יופינוי של אזור

למדע, לדת, לצדקה, לסעד, ת, קעין של מוסד לחינוך, לתרבורקמבחה בשה (4)  
במקרקעין של הקדש ציבורי, כמשמעותו בחוק לבריאות או לספורט, או 

רקעין קם מתחים, אם אווקבלת רו , שאין עיסוקו לשם1979-הנאמנות, התשל"ט
 או התמורה בעדם, משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות;

קעין המשמשים לבעליהם לבניה של דירת מגורים או להרחבתה רקמבחה בשה (5)  
יות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד והוא זכאי לסיוע באחת מתכנ

השטח הכולל של , ותהחבם, או להררירת מגודישהסיוע מיועד לבניה של אותה 
; עם כל בניה או יאכהוא ז הלתכנית הסיוע  תוארוהאותה דירה תואם את 

שולם היטל בשיעור יחסי לגודל הבניה או האמור י הרחבה נוספת מעל השטח
זו יחול רק לענין קבלת היתר לבניית הדירה  קהלפי פסההרחבה הנוספת; פטור 

יר את הבעלות או את עבלהי הפטור רשאל לם מקבאוה או להרחבתה רהאמו
ו חלק ממנה שלגביהם רה אה דיאות לום היטל עלשת אלל החזקה בדירה גם
 קיבל את הפטור;

שנים לפחות, והם  רשעשבחה הה ערב הםב זיקוחקעין שבעליהם הרקמבחה בשה (6)  
יהם או קרובו וההשבחה לעבעבור  םישל דירת מגור הבחרהלמשמשים לבניה או 

נובעת מתכנית שאושרה, והתכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י"ב בטבת 
ר לפי פסקה זו יחול רק לגבי השטח המשמש לבניה טו(; פ1950בינואר  1תש"י )

, דין מי שהועברו לו זכויות קהחזההנין משך לעאמורה; ה או להרחבת הדירה
 ביר;המע הדין, כדין חוכמ ןיבמקרקע

השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות  (7)  
נגישות, לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין 

 (;1)ב151 משטח המגרש כאמור בסעיף 5%לרבות תוספת שטחי שירות של עד 

אם היא  השבחה במקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך ציבורית, בין (8)  
סוג  ממוקמת מעל פני הקרקע ובין מתחת לפני הקרקע, לרבות תחנה, מכל

או  שהוא, לאיסוף נוסעים ולהורדתם, למעט שטח במקרקעין כאמור המשמש
 דרך בבעלות –ציבורית" המיועד לשמש לצרכים מסחריים; לענין זה, "דרך 

 המדינה או בבעלות רשות מקומית, לרבות דרך המופעלת בידי גורם שהוסמך על
ידי מי מהן לשם כך, לפי הענין, והכל בין אם נגבה תשלום בעבור השימוש בדרך 

 ;ובין אם לאו

בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר  השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן (9)  1/1/16
 ;1951–"אהתשיהביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית, 



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  )א(   
 (;38)תמ"א 

תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המתאר הארצית האמורה  )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 

 נה )א(;האמורה בפסקת מש

תכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה; פטור לפי  )ג(   
פסקת משנה זו יחול רק לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה 

שתיווסף לפי התכניות האמורות בפסקאות משנה )א( או )ב( ונכלל 
בהיתר שניתן לצורך חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה על פי 

ניות אלה; שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הוראות תכ
הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, 

 שבהם לא יחולו הוראות פסקת משנה זו.

ת אם המחזיק ויולא ייראו כמימוש זכ םחבה של דירת מגורירה יה אונב (1) )ג( 
ו שמשבניה על אותם מקרקעין שיבמקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר 

ו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה ירולמג
בניה או הרחבה נוספת ל מ"ר; עם כ 140לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 

 בהה או ההרחניודל הבלגמעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי 
 ספת.נוה

( או 1ות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה )לעבברת העה (2)  
ה חובת נחול בגיתשניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא 

או  םהידירה למגורב ושמתשיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו ההם הותשל
ך זמן שאינו פחות כירתה משרי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מוגמל

ק מס רכוש וקרן חוב ותמשמעוכ –מארבע שנים; לענין זה, "גמר הבניה" 
 .1961-פיצויים, תשכ"א

 לענין סעיף זה, (1)ג 

לרבות מחסן אחד לכל יחידת דיור, ששטחו  - "מקרקעין למגורים" ו"דירת מגורים"  
 מ"ר. 20אינו עולה על 

 כות הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנותיאופנים 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 ענזכויות לבנים לצרכים חקלאיים שבנייתם לא תחשב כמימוש מ לגים שוס (2)  
 תשלום היטל;

 חההיטל על השבם ת תשלוובר מתן פטור, מלא או חלקי, מחבדבראות וה (3)  
ת ינכפי ת לע רקעין הכלולים בתכנית שבתחומה הותרה בפועל בעבר בניהמקב

 ר מאת מוסד תכנון.פי אישו-אחרת שלא הגיעה לכדי אישור כדין או על

הפנים, על פי בקשה, להאריכו, אלא אם כן קיימת הוראה בתוספת זו, רשאי שר  עבד שנקעומ .20
 אחרת באותו עניין בחוק זה או לפיו.

בחוק יסוד: מקרקעי ישראל, שלא הוחכרו בחכירה לדורות  םתוכמשמע, לאישר יעקי מקרבגל .21
חר, והחוכר לדורות שלו א או שהוחכרו בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד

את הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא  לצנאי בלבד אינו זכאי ללהקרקע לשימוש חקהוחכרה 
חכירה חדש, יחול, על אף האמור בתוספת וזה תם חייח המקורי או הריכחהאם כן יתוקן חוזה 

יטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל לרשויות , במקום הזו
 .1981-א(, תשמ"18' מס של חוק התכנון והבניה )תיקון המקומיות, שהיה קיים לפני תחילתו



 תוספת רביעית

 א(76)סעיף 

 , וספת זותב .1

בוצת בנינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, ק ונין אב תר"א" 
מית, ואלורית, טסישלדעת מוסד תכנון הם בעלי חשיבות ה

 אדריכלית או ארכיאולוגית.

 מור(.ישלכנית ת -לשימור אתרים, כדין תכנית מיתאר מקומית )להלן  תין תכניד )א( .2

קומית ויכול שתוכן על ידי מעונינים בכפוף המה עדעל ידי הו ןול שתוככור ימישנית לכת )ב( 
 .3לסעיף 

ת רשאית לקבל, בשינויים או ללא שינויים, תכנית לשימור שהציע לה בעל ימודה מקעו )א( .3
וף ששר הפנים אישר לכך בדרך ג , או כלתרמקומית שבתחומה מצוי אקרקע או רשות 

 מעונינים(. ידיר על ושימלכנית ת - הז ףיעכלל או באופן מיוחד )בס

תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה חדשים  דבר קבלתמית תחליט בוקמעדה הוה )ב( 
את התכנית  שלהגיה הועדה בתוך אותו מועד, רשאי המציע יטמיום שהוצעה; לא החל

 וזית.המחלועדה 

 תסי הכנדי ינים או עלנועמ ידגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ינפ מוואה עצרה )ג( 
לושים ימים מיום שהודעה לו ית תוך ששינויים בה רשאי לערור לפני הועדה המחוז

 הדחיה.

מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזו, רשאית הועדה  הדעשה לוגוה .4
ויות שעהכנית, תב או שייכלל לולכה רלקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות, באת

 דעותר שיא -לפגוע במטרת השימור, כל עוד נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון )להלן 
ן תכנית לשימור, ילענין פרסום הודעה על החלטה להכ 79-ו 78, 77עיפים ס לשימור(; הוראות

ל וייבים, עחמה םייופטור מתשלומי חובה, יחולו, בשינו נההכה לות בתקופתהגברים ויסוא
ך תקופת זמן העולה על שנה וטלו למשסעיף זה, ואולם האיסורים וההגבלות לא ילפי לטה הח

הועדה המחוזית, רשאית להאריך את ת, באישור מיממועד פרסום ההודעה; הועדה המקו
 על שנה.לה לא תעת שאמורה לתקופה נוספההתקופה 

עד הפקדתה  רומת לשיינכם הודעה על החלטה להכין תוסריום פמ -ופת הכנה" קתה, "ן זניעל 
 לפי סעיף זה.ההגבלות או עד פקיעתם של האיסורים ו

כס נמחוזית להפקיד תכנית לשימור, תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים ב הדעיטה ולחה .5
ל ש עמענם הידו יפל םושבתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר ר אהנמצ

 והמחזיקים. םילהבע

ור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות בניה מישנית לכתב .6
היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות החלות  רבדיף לו, וכן לקבוע כללים בסשניתן להו
 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 פנימי"  145הטעונה היתר לפי סעיף  הלל פעוכ - "נוייש", הזיף עסב )ב( 
 ך במפורש בתכנית לשימור.כ עם נקבא -

 197מקומית לשלם פיצויים עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים  הדעבעה ותנ )א( .8
 תיאשר, ראין לה מקור כספי למימון תביעה כאמו כי ההמקומית ראת הד, והוע198-ו

תה או לבקשת הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס, בכל מזוביית מוקהועדה המ
ום תכנית לשינוי או לביטול יזשלב משלבי בירור התביעה, וגם לאחר פסק דין סופי בה, ל

 התכנית לשימור.

 תיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, והוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכניפ ושולמ אל )ב( 
חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול נית לשימור, לא תחול כתלקדמה ש

של התכנית לשימור, על מי שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת 
 של התכנית לשימור. הביטולה או שינוי



לא  200, ולפי הוראות סעיף 197בסעיף  רור כאמומים תכנית לשוחתבש ןעיקרקגעו מפנ )א( .9
העיריה י לפקודת מס 5יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף שולמו לנפגע פיצויים, 

-)ב( ו םינפוף לאמור בסעיפים קטכב(, פקודהה -)להלן  1938ומסי הממשלה )פטורין(, 
 פגע.עוד הוא נ לכו רוי לפטור לפי הפקודה הוא מי שנפגע כאמזכא )ג(;

הפנים הסמיכו  שאי מי ששרחרי בו, רהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסמ סה הנכיה )ב( 
לכך, לקבוע, בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, את שיעור הפטור ואת 

 משך תחולתו.

רשות המקומית הנוגעת בדבר, להפחית ה שתבקכך רשאי, ללו יכהסמ ניםהפששר  ימ )ג( 
 פגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטור.ה תבמיד בשחהפטור בהת רועיש תא

 מור אתרים, וזה הרכבה:שיועדה ל מית תקיםוקמרשות  לכ .10

-או יושב תושאש הרר -לחוק  18 יףית שהיא ועדה מקומית, לפי סעמוקשות מרב (1)  
ון לפי נכתמרחב ב תראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, וברשות מקומית הנמצא

 ראש;-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)  

   

(4) 

די מועצת יב עבקישימור מבנים ואתרי התיישבות, אשר י אשי בנושמצו ימ
 היה בעל דעה מייעצת.י את, והוושרה

ומתכנן המחוז שבתחומו  מהנדס הרשות המקומיתו עדה לשימור אתרים יוזמנוב 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 

לפתח איזו מידה ניתן , בלשימורי ים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראורתאשימת רב )ב( 
רים ככל חא פרטיםו, וות אחרים ביוכז ילאת האתר, פרטי הבעלים של האתר ובע

 כון.שתמצא הועדה 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 קרן ו' בפמיסראות וה )ה( 
 ם המחוייבים.ייו, בשינןונתכ

, תייעץ הועדה לשימור אתרים למועצת 15-ו 14, 12דיה וסמכויותיה לפי סעיפים יקפסף לתונב .13
רחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומית, בכל משית המקומ דההרשות המקומית ולוע

ה שה על ידית היא לייעץ לועדה המחוזית, אם נתבקאשר, וכן םירמורם של אתישל עגוענין הנ
 לעשות כן. 

 רתפי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית, כי לא-לשימור אתרים, על הדערה הובס )א( .14
 הרהמיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס, או ששימורו של האתר ייפגם בצו

במטרת השימור, רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס  פגועל ההעלול
חזקה באתר תוך תקופה שתקבע; א הרשות המקומית, לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות

שאית ר, ותדולים את העבו הבעביצע אולממשית של הרס  הנשקפה לאתר המיועד סכנ
, והבעלים האתרשל  יסתות הריות למניענויחה תהרשות המקומית לבצע את העבודו

אם לא החליטה הרשות המקומית לשאת בהוצאות האמורות, יחוייבו בהחזר ההוצאות 
 אלה, כולן או חלקן.

דייר, הק הגנת וי דייר מוגן לפי חדמור בסעיף קטן )א( נכס המוחזק ביאכ ה אתריה )ב( 
 הרשות סד(, רשאית הועדה לשימור, באמצעות מהנןגוייר מד -הלן ל) 1972-תשל"ב

ה באתר תוך תקופה שתקבע, ועל דות אחזקקומית, לדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבומה
 לחוק האמור. 70ם המחוייבים, הוראות סעיף ייהעבודות האמורות יחולו, בשינו

   



ות בין בעל הנכס לבין הדייר דועבה אות לביצועההוצ לוקתח רטור, תפומאכרישה דב )ג( 
תב ומית, שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכקמהרשות ה שביעה של ראק יפ לעהמוגן, 
א שונדס הרשות המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, המתייחסות לנכס נשל מה

 העבודות וליתר נסיבות הענין.

 תיועד סכנה ממשית של הרס, רשאית הרשוהמר אתת ונשקפה לודהעבו ווצעא בל )ד( 
הריסתו של האתר והוצאות העבודה יוניות למניעת חה בודותעה ית לבצע אתמוקמה

 )ג(.-יחולו בהתאם לחלוקה שנקבעה על פי סעיפים קטנים )א(, )ב( ו

ה הועד הנתהאתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה, רשאי אדם שמי תקם בדישל )ה( 
, ו לענין זהל ויהיונס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשות, כלהי ימור אתרים,של
 לחוק. 257 קבועות בסעיףה תמכויוסה

   

בודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה ע ובוצע אל )א( .15
חוות דעת של מהנדס הרשות י פ-עלהועדה  , וסברה14ף ילשימור אתרים כאמור בסע

העלולה לסכל את מטרת השימור,  הרע בצוגפיהמקומית, כי קיים חשש שהאתר י
 שבתחומה מצוי האתר, להפקיע את האתר או חלק ממנו.רשאית הרשות המקומית 

כך ל ורתר כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן נתנה הועדה המחוזית אישא עיופק אל )ב( 
רים ובפני תא רומיהזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשס נכה נתנה לבעלאחר של
 ית.זוחדה המעוה

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 ) כאמוררה, למכירה או לחכי רתאעמד הוה (2)  
חמש שנים, תוך חמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי 

מיום שהודיעה לו ם מיי 60ונה, תוך ראש בזכות, יןלחכרו, לפי הענ לרכשו או
תר כאמור, ובלבד שמחיר אה יר אתכחהלמכור או ל התנווכהרשות המקומית על 

חת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי א יפרה להמכירה או החכי
 שהוא הסמיך לכך;

 לכך. ךמיכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפנים או מי שהוא הסח וירה אכמ (3)  

 תודת הקרקעוקפ יפ לת מיוחדות בתוספת זו, תבוצע ההפקעה עאוהורו נקבע אל )ה( 
המקומית שבתחומה מצוי האתר,  , כאילו הורשתה הרשות1943כי ציבור(, רצלכישה ר)

את התפקידים של שר האוצר או של  לאבהודעה ברשומות, להשתמש בסמכויות ולמ
 הפקעה.ל יםמדרקעין העוהמק לענין, רהפי הפקודה האמולהיועץ המשפטי לממשלה 

)א(, רשאי לערור 15או  14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים -נפגע על ומצואה ערה )א( .16
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 דנה בערר לענין סעיףה רדת ערעו (1) )ב( 
 שיעור הפטור ואת משך תחולתו;

טל את דרישת הועדה לשימור לב, רשאית 14דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו (2)  
האמורות בסעיף, ודות העב עויצמי תחול חובת ב אתרים, לשנותה, להורות על

הרשות ו ןהמוג רייל הנכס, הדעב ןיב וכן להורות על חלוקה שונה של ההוצאות
 המקומית, הכל לפי הענין;

)א(, רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת 15דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו (3)  
 אתר או חלק ממנו.

ליה לפני בית משפט לענינים ע ערערערר רשאי לה דתת ועטלהחנפגע מ ומצואה ערה )ג( 
 מינהליים.

 ולא לגרוע מהן.ת זו באות להוסיף על הוראות כל דין פסואות תרוה .17



 התוספת החמישית

 א(63)סעיף 
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 התוספת השישית

 א(62)סעיף 

 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" 

, אח או הורה הורי, הורה, ילד, זוג כבן בציבור ידוע לרבות, זוג בן "משפחה"בן  
שולחנו של אותו  על שסמוך ומי מאלה אחד כל של זוג בן וכן

 ;אדם

)ביטוח(,  פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו "מוסדי"גוף  
 ;1981–"אהתשמ

 ;ארוך לטווח להשכרה דיור "דיור בהישג יד" 

של יחידת דיור ובין הסכם להשכרת יחידת דיור בין הבעלים  "הסכם שכירות" 
 שוכר בהשכרה לטווח ארוך;

השכרה של יחידת דיור למגורים לתקופה כוללת שלא תפחת  "השכרה לטווח ארוך" 
מעשר שנים מיום שהמנהל קיבל הודעה על כך שלפחות מחצית 

תקופת העמדה  –הושכרו )להלן בניין מיחידות הדיור באותו 
לשכירות(, ואשר הסכם השכירות החל עליה יהיה בכתב ויכלול 

 לפחות שני תנאים אלה:

הדיור תשמש להשכרה לאותו אדם יחיד ובני  יחידת (1)  
תקופת  –לתקופה של שנה אחת לפחות )להלן משפחתו 

שכירות(, ובלבד שתינתן לאותו אדם זכות ברירה לשכור 
את יחידת הדיור למגורים לתקופות שכירות נוספות שלא 

יפחתו מחמש שנים במצטבר, אלא אם כן נותרה תקופה 
 העמדה לשכירות;הקצרה יותר עד תום תקופת 

 והם, להיוון ניתנים אינם, חלקם או כולם, השכירות דמי (2)  
 אחת שכל קצובות לתקופות עיתיים בתשלומים משולמים

 שייקבעו בתנאים, חודשים שישה על עולה אינה מהן
 ;זה חוק לפי אחרת נקבע שלא ככל, בהסכם

"זכות", בדיור בהישג יד  
או במגרש שייבנה בו בניין 
 לדיור בהישג יד

בעלות, שכירות, ובכלל זה חכירה לדורות או זכות לקבל אחת 
 האמורות;מהזכויות 

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  "מדד" 
 לסטטיסטיקה;

 בדיור זכות רכישת"מועד  
 "יד בהישג

 עריכת מועד – לדורות חכירה או בעלות זכות לעניין (1)
 ;כאמור הזכות לרכישת ההסכם

 עריכת מועד – לדורות חכירה שאינה שכירות זכות לעניין (2)  
, יד בהישג בדיור החזקה קבלת מועד או השכירות הסכם

 ;המוקדם לפי

 ;9 סעיף לפי מינה שהשר מי "המנהל" 

 ;המקרקעין בחוק כמשמעותו "משותף"רכוש  

 

 

  



 להשכרה לטווח ארוךשכירות מי ששוכר יחידת דיור על פי הסכם  "שוכר" 
לדיור של יחידת דיור שהיא ולמעט מי שהוא קרובו של בעלים 

יחידת דיור בהישג יד או בעל שליטה בתאגיד שהוא בעלים של 
 כאמור;

 תכנית הכוללת הוראות מפורטות; "תכנית" 

 מטעמה שרים ועדת או הממשלה כן אם אלא, והשיכון הבינוי שר "השר" 
 ;אחרת קבעה

 

 פרק ב': דיור בהישג יד

2.    

1/1/16   
דיור שהיא דיור בהישג יד, אלא  ביחידת שימוש לעשות לאחר ירשה ולא שימוש אדם יעשה לא

 .לטווח ארוך שכירות להשכרה הסכם פי עללמגוריו של שוכר ובני משפחתו, 
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יחולו על מגרש זו ( כי הוראות תוספת 2()1( או )א14א)א()62בתכנית כאמור בסעיף  נקבע )א(
כל יחידות הדיור למגורים במגרש או בניינים, ישמשו כמה או על בניין אחד במגרש שבו 

 בבניין, לפי העניין, להשכרה לטווח ארוך.

 .אחד אדם בבעלות יהיו יד בהישג לדיור בבניין הדיור יחידות כל, דין בכל האמור אף על )ב( 

 מועד באותו, הועברה כן אם אלא)א(,  קטן בסעיף כאמור דיור ביחידת בעלות תועבר לא )ג( 
 בניין. באותו הדיור יחידות בכל הבעלות, אדם ולאותו

 בעלות להעברת התחייבות על גם, המחויבים בשינויים, יחולו)ג(  קטן סעיף הוראות )ד( 
 .קטן סעיף באותו כאמור
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של יחידות דיור בבניין שהן דיור בהישג יד חייב בניהולו ובאחזקתו התקינה של  בעלים )א(
 הרכוש המשותף של אותו בניין והוא אינו רשאי להמחות חיוב זה לשוכר.

התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין מאפייני הניהול לאחר , השר )ב( 
יקבע , באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ; השרוהאחזקה התקינה

 .השוכר שישלם ואחזקה ניהול דמי לענייןהוראות 

 הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, יראו אותן כתנאים שנקבעו בהסכם שכירות, ואין )ג( 
 .השוכר לטובת אלא עליהן להתנות

 גמר בעת שהיה כפי המשותף הרכוש של מצבו על שמירה –" תקינה, "אחזקה זה בסעיף )ד( 
 או הדיור יחידות של הבעלים ידי על מכן לאחר בו שבוצעו שיפורים לרבות, הבנייה

 .בהסכמתו
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השכירות ביחידת דיור שהיא דיור בהישג יד לא יעלו, בתקופת השכירות  דמי (1) )א(
הראשונה, על דמי השכירות המשתלמים משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד 

 שכירות של יחידת דיור דומה בגודלה ובמיקומה באותו אזור.

של יחידת דיור שהיא דיור בהישג יד לא יעלה את דמי השכירות בתום  בעלים (2)  
, אלא לפי שיעור עליית המדד ובתוספת שוכרתקופת השכירות הראשונה לאותו 

, ובלבד שדמי השכירות לא התייעצות עם שר האוצרלאחר בשיעור שיקבע השר, 
 יותר מפעם אחת בשנה. יועלו לפי פסקה זו

(, חלפו חמש שנים מהמועד שבו הושכרה לראשונה 2קה )בפסאף האמור  על (3)  
 , בשינויים המחויבים.(1פסקה ), יחולו הוראות שוכריחידת דיור לאותו 

 שנקבעו שכירות דמי אלא משוכר יד בהישג דיור שהיא דיור יחידת של בעלים ידרושלא  )ב( 
 ,)ב(4 סעיף לפי שנקבעו כפי תקינה ואחזקה ניהול בדמי והשתתפות ,סעיף קטן )א( לפי

 ואלו בלבד.

שכירות מרביים ליחידת דיור  דמי לקבוע רשאי, האוצר שר עם לאחר התייעצותהשר,  )ג( 
 .יד בהישג דיור שהיא

 הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, יראו אותן כתנאים שנקבעו בהסכם השכירות, ואין )ד( 
 .השוכר לטובת אלא עליהן להתנות



 

 ורישום בפנקס מקרקעיןפרק ג': העברת זכויות 
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חלות הוראות  ממנה זכות הבעלות או החכירה לדורות בחלקה, שעל כולה או חלק היתה )א(
 תוספת זו, רשומה בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

יינתן היתר לבנייה באותה חלקה, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי  לא (1)  
המקרקעין בדבר דיור בהישג יד; הערה בפנקסי המקרקעין כאמור תירשם על פי 

בקשה של בעל הזכות בחלקה ולפי אישור של מהנדס הוועדה המקומית 
המהנדס(; אישור  –שבמרחב התכנון שלה נמצאת החלקה כאמור )בתוספת זו 

 ;המשפטים שריהיה לפי טופס שקבע  המהנדס

(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין עסקה 1הערה כאמור בפסקה ) נרשמה (2)  
על כך  אישורלרשם המקרקעין  המנהל המציאבמקרקעין שבחלקה אלא אם כן 

הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג את ההתחייבות נושא ההערה אינה סותרת ש
 ;יד

בבקשה ין י, יצלרישום בית משותףבקשה מי שמגיש למפקח על רישום מקרקעין  (3)  
כי הבית הוא לדיור בהישג יד; לבקשה כאמור יצורף אישור המהנדס, לגבי 

מתן על על רישום מקרקעין יחידות הדיור שהן דיור בהישג יד; החליט המפקח 
בפנקס הבתים רישום הבית כבית משותף, יורה בצו כי במועד רישום הבית לצו 

המשותפים תירשם לגבי כל אחת מיחידות הדיור בבית המשותף, הערה בדבר 
לפי פסקה נרשמה היותה דיור בהישג יד; נרשמה הערה כאמור, תימחק הערה ש

(1); 

(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל עסקה 3הערה כאמור בפסקה ) נרשמה (4)  
לרשם  המנהל המציאבזכויות ביחידת דיור בבית המשותף, אלא אם כן 

הוראות את ההתחייבות נושא ההערה אינה סותרת ש לכך אישורהמקרקעין 
 חוק זה לעניין דיור בהישג יד.

לחוק  126א תירשם הערה לפי סעיף (, ל3( או )1הערה כאמור בסעיף קטן )א() נרשמה )ב( 
המקרקעין, אלא באישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי 

 הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד.את ההתחייבות נושא ההערה אינה סותרת 

 .רשומה שכירות והעברת מוסדי גוף לטובת משכנתה למעט –, "עסקה" זה בסעיף )ג( 
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זו חלה עליה,  שתוספתהיו זכויות חכירה לדורות בקרקע שהיא מקרקעי ישראל לא )א(
 רשומות בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

במגרש, אלא אם כן מבקש ההיתר מסר הודעה לרשות לבנייה יינתן היתר  לא (1)  
בדבר  , בצירוף אישור המהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים,מקרקעי ישראל

 הודעה;הקבלת  את ר בהישג יד, ורשות מקרקעי ישראל אישרהדיו

(, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל העברת 1הודעה כאמור בפסקה ) נמסרה (2)  
 לכך אישור לה המציא המנהלזכויות במגרש או בחלק ממנו, אלא אם כן 

הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג  אתאינה סותרת  כאמורהזכויות  שהעברת
 יד;

(, 1הודעה כאמור בפסקה ) ושניתנה לגבי במגרשהקמתו של בניין  הושלמה (3)  
אישור  בצירוףהודעה לרשות מקרקעי ישראל,  במגרש הזכויות בעל ימסור

יחידות הדיור בבניין; לא  את יפרט ובההמהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים, 
גביהן הדיור של ביחידותתיתן רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה לעסקה 

 את סותרת אינהכאמור  שהעסקה, אלא באישור המנהל כאמורקיבלה הודעה 
לא תאשר , לעניין דיור בהישג יד; לא התקבלה הודעה כאמור זה חוקהוראות 

 ;רשות מקרקעי ישראל העברת זכויות במגרש או בחלק ממנו

(, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל 3( או )1הודעה כאמור בפסקה ) התקבלה (4)  
לה אישור  כן המנהל המציא רישום זכויות בפנקסי המקרקעין, אלא אם

 הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד.את סותר שהרישום אינו 

    



 בניין או מגרש של היותו על ישראל מקרקעי לרשות נודע אם אף יחולו זה סעיף הוראות )ב( 
 קטן בסעיף( 3) או( 1) בפסקאות כאמור הודעות ממסירת אחרת בדרך יד בהישג לדיור

 )א(.

 .מוסדי גוף לטובת אחר שעבוד או משכון למעט –" זכויות"העברת  זה, בסעיף )ג( 

8   .
1/1/16 

, רשם המקרקעין ימחק את ההערות שנרשמו 6כאמור בסעיף  בחלקהבעל זכות  לבקשת )א(
שבעל הזכות המציא לרשם המקרקעין אישור מאת המנהל לכך )א(, ובלבד 6לפי סעיף 

 .שתמה תקופת ההעמדה לשכירות לגבי הבניין שהוקם בה

 נדרשים לא כי ישראל תאשר מקרקעי רשות, 7 בסעיף כאמור במגרש זכות בעל לבקשת )ב( 
שבעל הזכות המציא לרשות מקרקעי ישראל  ובלבד, סעיף באותו כאמור אישורים עוד

 .לגבי הבניין שהוקם בו העמדה לשכירותהתקופת  אישור מאת המנהל לכך שתמה

 

 פרק ה': פיקוח על דיור בהישג יד

9    .
1/1/16 

 כאמור, מנהל מונה לא; יד בהישג דיור מנהל לעניין, משרדו עובדי מבין ימנה השר )א(
 .כמנהל והשיכון הבינוי משרד של הכללי המנהל ישמש

 .תוספת זו, וימלא כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי תוספת זו ייתן אישורים לפי המנהל )ב( 
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, למנהל כך על ידווח, יד בהישג לדיור בו הן שיחידות הדיור לבניין היתר אדם קיבל )א(
 .השר שקבע ובמועדים באופן

, למנהל כך על ידווח, יד בהישג לדיור בו הן שיחידות הדיור בעלות בבניין אדם העביר )ב( 
 .השר שקבע ובמועדים באופן

( או 14א)א()62שרה תכנית לפי סעיף ימקומית או ועדה מקומית עצמאית שא ועדה )ג( 
שנקבעו  הדיוריחידות מספר ובכלל זה על  ,על התכניתלמנהל ין, תדווח י(, לפי הענ2()1)א

 בהישג יד. לפיה שהן דיור
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בדבר, עובדי משרדו או עובדי הרשות המקומית הנוגעת מבין  להסמיך, שר רשאיה )א(
 .מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן

 :אלה כל בו כן מתקיימים אם אלא זה סעיף לפי יוסמך מפקח לא )ב( 

לדעת  ,יש בה נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא (1)  
 הסמכתו;את כדי למנוע  ,השר

 כפי בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה מתאימה קיבל הכשרה הוא (2)  
 ;שהורה השר

 .שהורה השר כפי נוספים כשירות בתנאי עומד הוא (3)  

 שהוסמך לפי סעיף זה: מפקח רשאי, זו תוספתלפי  הוראותעל ביצוע  פיקוח לשם )ג( 

 תעודה או זהות תעודת לפניו ולהציג ומענו שמו את לו למסור אדם מכל לדרוש (1)  
 ;אותו המזהה אחרת רשמית

 שימוש או זכויות לגבי מסמך או מידע כל לו למסור בדבר אדם הנוגע מכל לדרוש (2)  
לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים,  –בפסקה זו, "מסמך"  ;יד בהישג בדיור

 ;1995–התשנ"ה

 שהוא יד, בהישג לדיור זכות ביחידת דיור שהיא בעל המשמש למקום להיכנס (3)  
 לפי הוראות קיום על ביקורת ולבצע, להשכרתן או דיור יחידות למכירת, עוסק

 בית של צו פי על אלא למגורים המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד, תוספת זו
 .משפט

 תפקידו מילוי בעת אלא לו הנתונות בסמכויות שימוש יעשה לא זה סעיף לפי מפקח )ד( 
 :אלה שניים ובהתקיים

 ;תפקידו ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא (1)  

    



לפי פרק  סמכויותיו ועל תפקידו על המעידה השר בידי החתומה תעודה בידו יש (2)  
 זה שאותה יציג על פי דרישה;

 כל אלה: לפחותינהל רישום שייכללו בו  המנהל )א( .   12

 ;יד בהישג שהן לדיור הדיור יחידות פרטי של רישום (1)  1/1/16

 ;יד בהישג לדיור בניינים שיחידות דיור בהם הן של בעלים של רישום (2)  

 האינטרנט באתר ויפורסם, הציבור לעיון פתוח יהיה)א(,  קטן בסעיף כאמור הרישום )ב( 
 .והשיכון הבינוי משרד של
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יברר פניות ציבור לעניין תוספת זו, לרבות לעניין הפרת הוראותיה על ידי בעלים  המנהל )א(
 .של דיור בהישג יד

 בהישג בדיור זכות ולבעל לפונה כך על יודיע מוצדקת, היא ציבור שפניית המנהל מצא )ב( 
 .אליו נוגעת שהפנייה יד

קבע המנהל כי פניית ציבור היא מוצדקת בשל הפרת הוראותיה של תוספת זו או  )ג( 
 הוראות שנקבעו לפיה, תהא קביעתו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.

 

 פרק ה': עיצום כספי
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להלן, המפורטות בהישג יד הוראה מהוראות שהן לדיור דיור יחידות בעלים של  הפר )א(
שקלים  15,000זה, בסכום של סעיף רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות 

 שקלים חדשים: 30,000בסכום של  –חדשים, ואם הוא תאגיד 

לדיור בהישג יד,  שהיא דיור ביחידתהרשה לאחר לעשות שימוש  אושימוש  עשה (1)  
 ;2 סעיף להוראות בניגוד

העלה את דמי השכירות ביחידת דיור שהיא לדיור בהישג יד, בניגוד להוראות  (2)  
 (;2()א)5סעיף 

 .)א( או )ב(10 סעיף להוראות בניגוד למנהל, דיווח לא (3)  

    

זה  לחוקמה 158לג עד 158סעיפים  הוראותעיצום כספי לפי סעיף קטן )א( יחולו  על )ב( 
בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום, במקום "שר הפנים" יבוא "השר" 

 ובמקום "הממונה" יבוא "המנהל".

 

 פרק ז': הוראות שונות
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, ובכלל תוספת זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה ממונה על ביצוע השר
 ואופן פרסומם, לרבות הפרסום ,זו לפרסם לפי תוספתזה הוראות בעניין הפרטים שיש 

 .באינטרנט
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( ועל היתרים לפיהן, 2()1(או )א14א)א()62תוספת זו יחולו על תכניות כאמור בסעיף  הוראות
 בלבד.

 


