
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוק התכנון והבניה
 1965 –התשכ"ה 
 

  101כולל תיקון 
 2014 -התשע"ד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על בסיס מהדורת נבו 2014נערך במינהל התכנון, משרד הפנים, באפריל 



 

 

 תוכן ענינים

 

 'עמ נושא סעיף

 
 1 פרק א': פרשנות

 1 הגדרות 1

 4 פרסום בעתון א1

 4 פרסום הודעות באינטרנט חובת ב1

 4 אתר אינטרנט ג1

 6 פרק ב': מוסדות התכנון 

 6 מועצה ארצית 2

 6 פרסום ברשומות 3

 6 מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר 4

 6 מזכיר המועצה הארצית ויועציה 5

 7 ועדות משנה 6

ועדה ארצית לתכנון  של תשתיות  א6
 לאומיות

7 

תפקידי הועדה לתשתיות  ב6
 וסמכויותיה

8 

 8 ותוקף החלטותיהן ועדות משנה ג6

 8 ועדת משנה להשגות ד6

 8 יועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים ה6

 9 מסירת החלטות הועדה לתשתיות ו6

 9 ועדה מחוזית 7

מחוז, מזכיר ועדה מחוזית מתכנן  8
 ויועצים

9 

 10 תקופת כהונה 9

 10 מהנדס מקומי  בועדה מחוזית 10

 10 ועדת משנה להתנגדויות 11

 10 ועדת משנה לעררים א11

ועדת משנה לרישום שיכונים  1א11
 ציבוריים

11 

 11 ועדות משנה אחרות ב11

 12 משלוח ההחלטות של ועדות המשנה ג11

 12 החלטה פגומה   דיון במליאת הועדה ד11

 12 ועדת משנהדין החלטת  ה11

 12 מרחב תכנון מחוזי 12

 12 ועדת ערר א12

 סמכויות ועדת הערר ב12

 

13 

 עמ' נושא סעיף

 14 הקמת ועדות ערר נוספות ג12

 14 דיןסדרי  ד12

 14 הוצאות ועדת ערר ה12

 14 ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ו12

סמכויות ועדת הערר לפיצויים  ז12
 ולהיטל השבחה

14 

תחולת הוראות על ועדת ערר  ח12
 ולהיטל השבחהלפיצויים 

14 

 14 מרחב תכנון מקומי 13

 15 תכנו ופרסומו של 14

 15 תחילתו של 15

 15 שינוי מרחב תכנון 16

 15 ועדה מקומית 17

 15 ועדה ברשות מקומית אחת 18

 16 ועדה במספר רשויות מקומיות 19

 17 מהנדס ומזכיר הועדה המקומית 20

 17 מבקר הוועדה המקומית א20

 17 של ועדה מקומית יועץ משפטי ב20

תקופת כהונתו של חבר הועדה  21
 המקומית

17 

 17 פרסום ברשומות 22

 17 תקציב 24

 18 גביית האגרות 25

 18 הקניית מקרקעין 26

ביצוע החוק על  ידי הועדה  27
 המקומית

18 

כפיית ביצוע על  ידי הועדה  28
 המחוזית

18 

 18 ועדה ממונה א28

העברת סמכויות מועדה מקומית  ב28
 לועדה מחוזית

18 

אצילת סמכויות בועדה מקומית של  א29
 רשות מרחבית

19 

 19 רשות רישוי 30

המצאת מידע על ידי ועדה מקומית  31
 או מהנדס הוועדה

19 

הסמכת ועדה מקומית כוועדה  א31
עצמאית או כוועדה מקומית 

 מקומית עצמאית מיוחדת

19 

 20 מינוי מלווה מקצועי לועדה מקומית ב31

 יחידת בקרה על ועדות מקומיות ג31

 

21 



 

 

 עמ' נושא סעיף

הדרכה, הכוונה וסיוע לועדות  ד31
 מקומיות

21 

 21 מרחב תכנון מיוחד 32

תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון  33
 מיוחד

22 

 22 הכרזה על מתחם פינוי ובינוי א33

 23 ועדה מיוחדת והרכבה 34

 20 מזכיר הועדה 35

 20 הסמכויות והתפקידים 36

 21 הקמת ועדות משותפות 37

 23 הרכבן של ועדות משותפות 38

 23 סמכויות הועדה המשותפת 39

 23 ברשומותפרסום  40

 23 מקום פנוי במוסד 41

 23 מינוי נציגים מסוימים למוסד תכנון א41

 24 מנין חוקי 42

 24 דעות שקולות בהצבעה 43

 24 סדרי הדיון והעבודה 44

 24 היעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון א44

חבר מוסד תכנון מקומי שהורשע או  ב44
 שהוגש נגדו כתב אישום

25 

חבר מוסד תכנון שקיים לגביו ניגוד  ג44
 עניינים תדיר

25 

בדיקת ניגוד עניינים של חבר מוסד  ד44
 תכנון מקומי ותוצאותיה

25 

 26 התפטרות חבר 45

 26 שמירת סוד 46

ניגוד עניינים אישי בקשר לענין  47
 מסויים

26 

בדיון בשל הימנעות מהשתתפות  א47
קשר ליזם או נטילת חלק בהחלטה 

 העולה לדיון

27 

 27 מתן היתר או אישור שלא כדין 48

 27 ממלא מקום לחבר מוסד תכנון א48

משלוח ההחלטות של מוסד אופן  ב48
 והודעות מטעמו התכנון

28 

 28 זכות עיון במסמכי מוסד תכנון ג48

 28 חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו ד48

תחילת תוקפה של החלטת מוסד  ה48
 תכנון ופרסומה

30 

 30 דוח שנתי על פעולות מוסד תכנון ו48

 30 תכנית': גפרק  

 30 הוראות תכנית מיתאר ארצית 49

 31 תכנית חלקית 50

 31 עריכת התכנית 51

 31 מסירת העתק לועדות המחוזיות 52

 31 אישור תכנית 53

 31 פרסום 54

 עמ' נושא סעיף

 31 מטרות התכנית 55

 31 עריכת התכנית 56

 31 הוראות התכנית 57

 32 הוראות המועצה הארצית 58

 32 סמכויות של ממונה לביצוע 59

 32 מטרות התכנית 61

תכנית בסמכות ועדה מקומית או  א61
 בסמכות ועדה מחוזית

32 

הודעה על הגשת תכנית בסמכות  ב61
 ועדה מקומית והגשת חוות דעת

33 

 33 תכנית בסמכות ועדה מחוזית 62

 33 תכנית בסמכות ועדה מקומית א62

מעקב אחר יישום  תכנית כוללנית 1א62
 ודיווח

43 

 43 מוקדמתבדיקה תכנונית  ב62

 43 הוראות בתכנית מיתאר מקומית 63

 44 מעונות לחוסים א63

הכללת דירות קטנות בתכנית  ב63
 למגורים

44 

חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות  64
 שאושרו

45 

 45 הוראות תכנית מפורטת 69

 46 התאמת מגרשים 70

 46 תכנית מיוחדת 71

 46 אישור תכנית מיתאר מיוחדת 72

התנגדות וערר לתכנית של ועדה  73
 מיוחדת

46 

 46 ערר על החלטות אחרות 74

 46 דין תכנית מיוחדת 75

 46 תקנות 76

 46 תכנית לשימור אתרים א76

 46 תכנית לתשתית לאומית ב76

הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית  ג76
 לאומית

47 

הוראות מיוחדות לתכנית למיתקן  ד76
 טעון היתר

48 

 49 הודעה על הכנת תכנית 77

היתרים וחלוקת קרקע בתקופת  78
 ביניים

49 

 49 פטור מתשלומי חובה 79

תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות  80
 הטיסה

49 

 49 ייזום תכניות לבטיחות הטיסה 81

ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות  82
 הטיסה

49 

 49 תשריט 83

 מסמכי לוואי לתכנית א83

 

49 



 

 

 עמ' נושא סעיף

 50 מועד הגשת תכנית 1א83

 50 עריכת תסקיר השפעה על הסביבה ב83

 50 שמירה על עצים בוגרים ג83

 50 שלבי ביצוע 84

 50 הפקדה 85

 50 שינויים לפני הפקדה 86

 51 הפקדת תכנית מצומצמת א86

 52 מקום ההפקדה 88

 51 הודעה על הפקדת תכנית 89

 52 פרסום ומסירה של הודעת הפקדה א89

הודעה על הפקדת תכנית מיתאר  90
 מחוזית

52 

הודעה למוסדות תכנון ומשרדי  91
 ממשלה

52 

 53 תוכן הודעת ההפקדה 92

 53 הודעות על הפקדה מיוחדת 93

 53 הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה 94

 53 מניעת טענות 95

 53 עיון בתכנית 96

זכות עיון במסמכי מוסד תכנון  א96
 וחובת פרסום באינטרנט

53 

הוראות לגבי מתן היתר שלא על פי  97
 תכנית מופקדת

53 

 53 היתר על פי תכנית שהופקדה א97

 54 הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית 98

מקומות קדושים והיסטוריים ובתי  99
 קברות

54 

 54 התנגדות 100

 54 התנגדות מטעמי בטיחות הטיסה 101

 54 המועד להגשת התנגדות 102

 54 מקום הגשת התנגדות 103

 54 הנמקת התנגדות א103

 55 עיון בהתנגדויות 104

 55 המחליטים בהתנגדות 105

 55 דיון והכרעה בהתנגדות 106

 55 שמיעת התנגדויות בפומבי 107

 56 מינוי חוקר א107

הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית  108
 בהעדר התנגדות

56 

 56 סמכויות השר 109

 56 מועדים לסיום הטיפול בתכנית א109

 57 ערר בפני המועצה הארצית 110

ערר על החלטת ועדת הערר בפני  111
 הועדה המחוזית

58 

 ערר בפני ועדת הערר 112

 

 

58 

 עמ' נושא סעיף

 58 סמכויות מוסד תכנון בערר 116

 58 פרסום אישור תכנית ודחייתה 117

 58 שמירת תכנית שאושרה ופרסומה 118

 59 תחילתה של תכנית 119

 59 חובת מסירת מידע א119

 59 הוראות מיוחדות לדרכים ב119

 60 תסקיר השפעה על הסביבה ג119

 61 פיצויים ד119

 61 מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד ה119

 61 רישוי מיתקני גז ו119

 62 הגדרה 120

איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא  121
 בהסכמה

62 

 62 חלוקה שלא בהסכמה 122

 62 רישום הערה בפנקסי המקרקעין 123

 62 תחילה 124

רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין  125
 על פי תכנית

62 

 63 חלוקה חדשה על שעבודיםהשפעת  126

איחוד מגרשים שלא בהסכמת  127
 הבעלים

63 

 63 הבטחת הזכויות של בעל משכנתה 128

 63 תכנית מיתאר מקומית 129

 63 תכנית מיתאר מחוזית 130

 63 תכנית המיתאר הארצית 131

 63 תקנות לפי החוק 132

 63 סמכות מוסד תכנון 133

 63 סמכות הועדה המחוזית 134

פרק ד': חלוקה ואיחוד של  
 קרקעות

64 

 64 תשריט חלוקת קרקע 137

 64 פרטי התשריט 138

 64 ערר על תשריט חלוקה 140

 64 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין 141

או התלייה של תשריט שינוי, ביטול  142
 חלוקת קרקע

64 

 64 הגבלה על חלוקת קרקע 143

 64 איחוד 144

 64 רישוי': הפרק  

 64 עבודות טעונות היתר 145

רשות מקרקעי ישראל הסכמת  א145
 לבקשה להיתר

65 

 65 רישוי בדרך מקוצרת ב145

 66 פטור מהיתר ג145

 הנחיות מרחביות ד145

 

69 



 

 

 עמ' נושא סעיף

 69 שימוש חורג 146

 69 הקלות 147

 70 שימוש חורג והקלה בתנאים 148

תנאים מוקדמים למתן היתר  149
 לשימוש חורג או למתן הקלות

70 

 72 סטיה ניכרת 151

 72 והשגה ערר 152

 74 סדרי הערר 153

 74 זכויות לפי דינים אחרים 155

הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום  156
 הסביבה החופית

74 

 74 מועד להכרעה בבקשות 157

 74 הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון א157

 74 אישור תחילת עבודה ב157

 74 בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה ג157

 74 חובת התקנת מעליות וגנרטורים א158

 75 מקומות חניההצמדת  1א158

 76 בתי שימוש המיועדים לנשים 2א158

התניית היתר בהתקנת מקומות  3א158
 חניה

76 

: סידורים מיוחדים 1פרק ה' 
 לנכים בבנינים ציבוריים

76 

 76 הגדרות ב158

 76 תחולת הפרק 1ב158

סידורים מיוחדים לנכים בבנין  ג158
 ציבורי קיים

76 

 77 ערעור ד158

 77 ביטול רשיון עסק ה158

 77 היתר לבנין ציבורימתן  ו158

א: נגישות לאנשים 1פרק ה' 
 עם מוגבלות

77 

 77 נגישות מקום ציבורי חדש 1ו158

 79 שטח משותף בבנין מגורים חדש 2ו158

 81 נגישותאישור מורשה  3ו158

 81 תוקף היתר   מוסד חינוך 4ו158

 81 : מכוני בקרה3פרק ה' 

 81 הגדרות יג158

 81 הקמת מכון בקרה ותפקידיו יד158

תנאים למתן רשיון להפעלת מכון  טו158
 בקרה ולפעילותו

82 

 83 רשיון, תנאיו והארכת תוקפו טז158

ביטול רשיון, התלייתו, הגבלתו או  יז158
 שינוי בתנאיו

83 

 83 בקרים במכון בקרה יח158

  

 

 

 עמ' נושא סעיף

 84 תנאי כשירות לבקר ותחומי פעילותו כ158

 84 העסקת בקר מורשה במכון בקרה כא158

 84 כשירות בקרים מורשים והסמכתם כב158

 85 בקרים מורשיםסמכויות  כג158

הגשת מסמכים למכון בקרה ולבקר  כד158
 מורשה

86 

 86 פעילותו של מכון בקרה כה158

אגרות ואיסור תמורה אחרת למכון  כו158
 בקרה

87 

 87 דינים על עובדי מכון בקרההחלת  כז158

מניעת ניגוד עניינים בעבודת מכון  כח158
 בקרה

87 

 87 קביעת הוראות לעניין מכוני בקרה כט158

 87 חובת דיווח של מכון בקרה ל158

ביקורת ופיקוח על מכוני בקרה  לא158
 ובקרים מורשים

87 

 88 עיצום כספי לב158

 88 הודעה על כוונת חיוב לג158

 89 זכות טיעון לד158

 89 תשלוםהחלטת הממונה על דרישת  לה158

 89 הפרה נמשכת והפרה חוזרת לו158

 89 סכומים מופחתים לז158

 89 סכום מעודכן של העיצום הכספי לח158

 89 המועד לתשלום העיצום הכספי לט158

 90 הפרשי הצמדה וריבית מ158

 90 גבייה מא158

עיצום כספי על הפרה של חוק זה או  מב158
 חוק אחר

90 

 90 שמירת אחריות פלילית מג158

 90 ערעור על דרישת תשלום מד158

 90 פרסום מה158

 90 שינוי התוספת השביעית מו158

פרק ו': מיתקנים בטחוניים  
 ומכשולי טיסה

91 

 91 הגדרות 159

סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן  160
 הבקשה

91 

התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות  161
 וסביבתיות

91 

 91 המנין החוקי 162

 91 עניני טיסה אזרחית 163

 91 קרקעות חקלאיות 164

 91 תחולת פרק ז' 165

 92 ועדת ערר 166

 דיון בערר בהרכב של שלושה 167

 

 

92 



 

 

 עמ' נושא סעיף

 92 היושב ראש 168

 93 סודיות הדיונים 170

 93 סדרי הדיון 171

 93 פטור 172

 93 תקנות 173

 93 מניעת מכשולי טיסה 174

 93 הוראת שינוי 175

 93 פיצויים 176

התנגדות לתכנית בשל מיתקן  177
 בטחוני

93 

 94 פרק ז': שימוש חורג 

 94 תקופת מקסימום לחריגה 178

 94 פרסום הרשימה ואישורה 179

 94 תקופת המקסימום לחריגה בבנינים 180

 94 התקופה המרבית לחריגה 181

 94 אישור התקופה המרבית 182

הפסקת החריגה בתום התקופה  183
 המרבית

94 

תום התקופה הפסקת החריגה לפני  184
 המרבית

94 

 95 אי ביצוע ההפסקה לפני המועד 185

 95 ביצוע על ידי הועדה המקומית 186

 95 שיכון חלוף 187

 95 פרק ח': הפקעות 

 95 מטרת ההפקעה 188

 95 סמכות הועדה המקומית 189

 95 ביצוע ההפקעה 190

 96 חילופי קרקע 191

 96 הסכם אינו היתר לחריגה 192

 96 דין רכוש שהופקע 193

 96 שיכון חלוף 194

 96 דין מקרקעין שנרכשו בתמורה 195

שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא  196
 תשלום

96 

 96 : היטל השבחה1פרק ח' 

 96 השבחההיטל  א196

 96 פרק ט': פיצויים 

 96 תביעת פיצויים 197

 96 תביעה לפיצויים 198

 98 פטור מתשלום פיצויים 200

אין פיצויים למעשים שאחרי  201
 הפקדת תכנית

99 

 99 פיצויים על הפסקת חריגה 202

   

   

 עמ' נושא סעיף

כתב שיפוי כתנאי למתן היתר  ב202
להקמת מיתקן שידור לתקשורת 

 בשיטה התאית

99 

: רשימת שמאים 1פרק ט' 
 מכריעים

99 

 99 רשימת שמאים מכריעים ג202

 99 הוועדה המייעצת ד202

 100 כשירות לכהונה כשמאי מכריע ה202

 100 פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים ו202

 100 איסור ניגוד עניינים ז202

 100 ייחוד פעולת שמאי מכריע ח202

מחיקה או התליה מרשימת  ט202
 השמאים המכריעים

101 

 101 העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר י202

 101 עונשין יא202

 101 החלת הוראות על שמאי מכריע יב202

 101 תקנות לעניין שמאי מכריע יג202

 102 פרק י': עבירות ועונשין 

 102 הגדרות 203

 102 עונשין 204

 102 אמצעים נוספים 205

 103 מועד לביצוע הצו 207

 103 ביצוע צו א207

 103 מעצר הנשפט עד ביצוע הצו ב207

 103 שמירת דינים ג207

האחראי לעבודה ולשימוש הטעונים  208
 היתר

103 

אחריות פלילית של בעל המקרקעין  209
 או של המחזיק

103 

 103 1עבירה לפי פרק ה' א209

 104 אי קיום צו בית המשפט 210

 104 סמכויות מוסד תכנון 211

 104 הריסה ללא הרשעה 212

 104 ביצוע על ידי הועדה המקומית 213

 104 הודעה כוזבת 214

 104 כוזבתביטול עקב הודעה  215

בטלות היתר שניתן בהליך רישוי  א215
בדרך מקוצרת על פי מידע שאינו 

 נכון

104 

 105 ביטול עקב מתן פרטים בלתי נכונים 216

 105 מניעת מילוי תפקיד 217

 105 חיוב בתשלום אגרה 218

קנס או תביעה לגביית רווחים  219
 מבניה בלתי חוקית

105 

 105 דיור חלוף 220

 רישום בפנקסי מקרקעין 221

 

105 



 

 

 עמ' נושא סעיף

 106 גביית הקנס הנוסף 222

 106 תשלום קנסות 223

 106 הפסקת ביניים מינהלית 224

הפסקת בניה על ידי קצין משטרה  225
 והגא

106 

 106 מסירת צו הפסקה לבעל מקרקעין א225

 106 בקשת אישור צו הפסקה מינהלי 226

 106 אישור 227

 106 סירוב לאשר 228

 106 ערעור בעניני 229

 106 תוכן צו הפסקה מינהלי 230

הריסת תוספת הבניה אחרי צו  231
 הפסקה מינהלי

107 

 107 ביצוע הריסה מינהלית 232

הריסה אינה פוטרת מאחריות  233
 פלילית

107 

 107 שמירת סמכויות 234

 107 תקפו של 235

 107 בקשת ביטול צו הפסקה מינהלי 236

 107 אי קיום צו הפסקה מינהלי 237

 107 נזיקין 238

 107 צו הריסה מינהלי א238

 109 צו הפסקה שיפוטי 239

 109 אי קיום צו הפסקה שיפוטי 240

 109 הריסה על אי קיום צו ביניים 241

 109 ביצוע 242

 109 תימ –וטי פישיסה רו הצ 243

 109 דיון ב 244

 109 גביית הוצאות 245

 109 צו זמני למניעת פעולות 246

 110 כפיית צו מניעת בניה 247

 110 שמירת סמכויות 248

 110 אי קיום צו מניעת פעולות 249

 110 ערעור על צווים 250

 110 זכות הערעור שמורה 251

 110 היתר שהושג בטענות שוא 252

 110 אחריות של תאגיד 253

 110 זכות מעצר 254

 110 בזיון בית המשפט 255

: החלת הוראות חוק 2פרק י' 
 זה על מפעלי ים המלח בע"מ

110 

 110 הגדרות ז255

 111 מיזמים תיירותיים בשטח ים המלח י255

סמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות  יא255
 השמורות

111 

 עמ' נושא סעיף

 111 ו ט 1אי תחולת פרקים ח יב255

 111 הוראות לענין קבלת היתר יג255

 111 פרק י"א: שונות 

 111 בוררות 256

 111 אגרה השנויה במחלוקת א256

 111 כניסה למקרקעין 257

 112 מינוי מפקחים א257

ייצוג ועדה מקומית לפני בית  258
 המשפט

112 

 112 תחולה על המדינה בדרך כלל 259

 112 עדיפות בדיון בבקשות המדינה 260

 112 כבישים ודרכים 261

ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון  262
 ומחוז

114 

עסקאות ועובדים בועדה מקומית  263
 19לפי סעיף 

114 

 114 סמכויות הממשלה 264

 114 ביצוע ותקנות 265

 116 הצמדת תשלומים מסויימים א265

 116 פטור באזורים כפריים 266

פטור לצלחת קליטה לשידורי  א266
 טלוויזיה באמצעות לווין

117 

 117 קובלנה ב266

 117 פטור למכונה לאיסוף מכלי משקה ב266

 117 פטור למיתקן גישה אלחוטית ג266

אגרה מופחתת   חיזוק מבנים מפני  ד266
 רעידות אדמה

117 

פטור לעבודות זמניות לשם ביצוע  ה266
מיזם בעל חשיבות לאומית או מיזם 

 בעל חשיבות לכלל המחוז

117 

 118 בניה לפי מיפרטים 267

 118 תקנות סדרי דין 268

 118 אצילת סמכויות 269

פרק י"ב: ביטולים והוראות  
 מעבר

118 

 118 הגדרות א269

 118 ביטול 270

 118 שטח תכנון במרחב תכנון 271

 118 ענינים תלויים ועומדים 272

 118 אישור תקנות ותכניות קיימות 273

 118 אישור 274

 119 המשך בהליכים 275

ביטול ושינוי תחומי מחוז ושטחי  276
 תכנון עיר לפני תחילת החוק

119 

 119 הפסקת שימוש חורג 277

 119 התנגדות לתכנית ממלכתית א277

 119 זכות עיון ב277



 

 

 עמ' נושא סעיף

 119 סמכויות השרים ג277

 119 עריכה מחדש של תכנית ממלכתית ד277

 119 אישור התכנית ה277

 119 פטור מהיתר ו277

 119 דרכים ז277

 119 פרשנות 278

 119 תחילה 279

 119 פרסום 280

 120 התוספת הראשונה 

 120 הועדה 1

 120 הרכב הועדה 2

 120 יושב ראש הועדה 3

 120 הנוהל 4

 120 הכרזה על קרקע חקלאית 5

 120 הגבלת אישור תכנית 6

הגבלות בשימוש בקרקע לא  7
 חקלאית

121 

 121 הגבלות על קביעת מפעלים 8

 121 תכנית הטעונה אישור הועדה 9

 121 בדיקת תכניות קיימות 10

 121 הגבלת השימוש בסמכויות הועדה 11

 121 לדרכיםתכנית  א11

 121 ועדת ערר 12

 122 סדרי הדין בועדת ערר 13

 122 דין המדינה 14

 122 שמירת דינים וסמכויות אחרות 15

 122 הוראות מעבר 16

 123 התוספת השניה 

 123 הגדרות 1

 123 הועדה לשמירת הסביבה החופית 2

 123 הרכב הועדה 3

סייג לאישור תכנית, היתר לשימוש  4
 חורג והקלה

124 

 124 סייג למתן היתרים 5

 124 תכנית הטעונה אישור הועדה 6

 124 סמכויות הועדה 7

 125 ערר 8

 125 סמכויות המועצה הארצית בערר 9

 125 שמירת דינים וסמכויות 10

 125 הוראת מעבר 11

 125 סייג לתחולה 12

 126 התוספת השלישית 

 126 פרשנות 1

 126 בהיטל השבחהחובות  2

 עמ' נושא סעיף

 126 שיעור ההיטל 3

 126 שומת ההשבחה 4

 127 לוח שומה 5

 127 הצגת הלוח והודעת שומה 6

 127 מועד תשלום ההיטל 7

 127 ערובות להבטחת תשלום 8

 127 הצמדה 9

 128 הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל 10

 128 שותפים במקרקעין 11

 128 חלוקת ההיטל 12

 128 יעוד ההיטל 13

 129 שיעור החיוב בהיטל א13

 129 שמאי מכריע, ערר וערעור 14

 130 מסירת מידע א14

 130 הצמדה 15

 130 הפחתת תשלומי פיגורים 16

 131 החזר היטל 17

 131 גביה 18

 131 פטור מהיטל 19

 132 הארכת מועדים 20

 132 הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל 21

 133 התוספת הרביעית 

 133 הגדרות 1

 133 תכנית לשימור 2

תכנית לשימור שהוצעה על ידי  3
 מעונינים

133 

 133 הוראות בשלב הביניים 4

 133 הודעה 5

 133 שינויים על פי תכנית 6

שינוי או שימוש באתר שנועד  7
 לשימור

133 

 133 העדר מקור כספי למימון לפיצויים 8

 134 פטור ממסים 9

 134 ועדה לשימור 10

 134 הזמנת משתתפים 11

 134 רשימת אתרים לשימור 12

 134 תפקידי ועדה לשימור 13

 134 עבודות אחזקה 14

 135 הפקעה ופיצויים 15

 135 ערר 16

 135 שמירת דינים 17

 136 התוספת החמישית 

 136 סוגי הדיור 

   



 

 

 עמ' נושא סעיף

 137 התוספת השישית 

 137 הגדרות 1

 138 שימוש בדיור בהישג יד 2

 138 הגבלה על בעלות 3

 138 חובת ניהול ואחזקה תקינה 4

 138 דמי השכירות 5

הערה בפנקסי המקרקעין  רישום 6
 ורישום העברת זכויות

139 

רישום העברה של זכויות שאינן  7
 רשומות

139 

מחיקת הערות וביטול הצורך  8
 באישור

140 

 140 מינוי המנהל 9

 140 חובת דיווח 10

 140 סמכויות פיקוח 11

 141 ניהול רישום 12

 141 בירור פניות ציבור 13

הטלת עיצום כספי על בעלים של  14
 דיור בהישג יד

141 

 141 ביצוע ותקנות 15

 141 תחולת התוספת 16

   

   

   

   



 

 

 1965 –חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

 פרק א': פרשנות

 

 בחוק זה: .1

"אדריכל רשוי" ו"מהנדס  1/8/14
 רישוי"

 כמשמעותם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים;

 לרבות מניעת מפגעים הנגרמים עקב הטיסה; "בטיחות הטיסה"  

כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט,  "בנין"  
 –ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות 

כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר  (1)  
 לו חיבור של קבע;

קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה  (2)  
הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, 

 או לתחום, שטח קרקע או חלל;

בנין שלא נתקיימה בו הוראה מהוראותיה של תכנית או של  "בנין חורג"  
תקנה אחרת לפי חוק זה החלות עליו, בין שניתנו לסוג מיוחד 
של בנינים ובין שהן חלות עליו בהיותו נמצא באזור או בשטח 

קיימה בו הוראה של היתר שניתן לבנייתו מיוחד, או שלא נת
 פי חוק הדן בתכנון ובבניה;-על

 ;1969-לרבות חוכר לדורות כאמור בחוק המקרקעין, תשכ"ט "בעל"  

 ;3כמשמעותו בסימן ב' לפרק ה' "בקר"  1/1/16

בקר שקיבל הרשאה להיות בקר מורשה לעניין חיקוק מסוים  "בקר מורשה"  1/1/16
 כב;158לפי סעיף 

בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר ביצוע עבודות בהתאם  "בקרת ביצוע"  1/1/16
להיתר ובהתאם לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, 

כג)ז(, והכול 158לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 
 בנושאים ובעניינים שקבע שר הפנים ולפי הוראות שקבע;

מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמתה של בקשה בדיקה  "בקרת תכן"  1/1/16
להיתר לתכן הבנייה, תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה 

כג)ז(, והכול בנושאים 158בידי בקר מורשה לפי סעיף 
 ובעניינים שקבע שר הפנים ולפי הוראות שקבע;

מי שאישורו או ההתייעצות עמו הם תנאי למתן היתר או  "גורם מאשר"  1/1/16
לביצוע עבודות לפי היתר, לפי חוק זה או לפי חוק אחר, 

 ושאינו מוסד תכנון;

ילת סלרבות מ כי רגל או בעלי חיים,לוהבר רכב, עמלוואי ת ך" רד" 
ברזל, מבני דרך, אי תנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת 

, הלמתחת  וארעש וכן תעלה, חפיר ומעביר מים בצד הדרך 
 דרך;ולרבות מיתקני 

 אה;שרהרבות ל תר" יה" 

הנדסאי רשום כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים, הרשום  דסאי" נה" 1/8/14
 כהנדסאי בניין או כהנדסאי אדריכלות;

בסטיה  145ונה היתר לפי סעיף עט שהיא הדוע עבצבלרשאה ה לה" קה" 
נדון ושאין ה וםמקמהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות ב

 שימוש חורג;בה משום 



 

 

 סעיף לפי עצמאית מקומית לוועדה שהוסמכה מקומית ועדה " עצמאית מקומית"ועדה  1/8/14
 א;31

 עצמאית מקומית"ועדה  1/8/14
 " מיוחדת

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

, 1975–"ההתשל, הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתה "חברה ממשלתית"  1/8/14
 ;האמור בחוק כהגדרתה ממשלתית בת חברת לרבות

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  "חוק גנים לאומיים"  1/8/14
 ;1998 –הנצחה, התשנ"ח

 ;2012 –ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"גחוק  "חוק ההנדסאים והטכנאים"  1/8/14

 ;1998–חוק חופש המידע, התשנ"ח "חוק חופש המידע"  1/8/14

 ;1958–סים והאדריכלים, תשי"חדנהוק המח ים והאדריכלים" סדנק המהוח" 

 2002–חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב "חוק משק הגז הטבעי"  1/8/14

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם  
 מוגבלות" 

 ;1998-התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

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

"יושב ראש מועצת שמאי  
 המקרקעין" 

 )ג( לחוק שמאי מקרקעין;2מי שמונה לפי סעיף 

א)א( 18למעט שבת ומועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף  "ימי עבודה"  1/1/16
וערביהם,  ,1948–לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

ימי חול המועד וימי שבתון שנקבעו בחיקוק; שר  למעטו
הפנים רשאי לקבוע ימים נוספים שלא ייחשבו ימי עבודה 

ן סוגים של מוסדות תכנון יכלל ובין לעני לעניין זה, בין דרך 
 ;או מוסד תכנון מסוים

או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים  רשחלף, גמ " ךנה דרבמ" 1/8/14
בתחילתו או בסופו של אחד מאלה; וכן תחנה לתחבורה 

ציבורית, וכל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של 
דרך או השימוש בה שקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם שר 

 שר התחבורה(;–התחבורה והבטיחות בדרכים )בחוק זה 

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

 ניה ובין אם לאו;ב התרת בומ

 מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה; ה" דעונדס ההמ" 

"מורשה לנגישות מבנים,  
ו"מורשה תשתיות וסביבה" 

 לנגישות השירות" 

 כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

תרים למעט מכון יה כות בענין תכניות אומס יש להש תכל רשו " ןונסד תכומ" 1/1/16
 בקרה;

קודת פל( 2) -( ו1רישה ופסקאות ) 2כמשמעותה בסעיף  " לזרילת בסמ" 
וכן מיתקנים , 1972 -לות הברזל ]נוסח חדש[, תשל"ביסמ

לצורך מסילת ברזל או בקשר אליה המהווים חלק בלתי נפרד 
 ממנה;

  



 

 

אלה שבתוואי הדרך: אבן שפה, גדר, מיתקנים כל אחד מ "ךרדתקני ימ" 1/8/14
 םנוסעי ףורה, רמזור, תחנה לאיסאומחסום, מעקה, עמוד ת

וב, מיתקן איסוף חלהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רו
, הקרקע במפלס חניהתמרור,  אה לעזרה,אשפה, עמדת קרי

 להפעלת הנדרשים ומדידה ניטור, בקרה, איתות מיתקני
 וטעינה חשמול מיתקני, חשמלי לרכב טעינה מיתקן, הדרך

 הפעלה לצורך במישרין הנדרש מיתקן כל וכן, לרכבת בחשמל
 ";ממנה נפרד בלתי חלק והמהווה דרך של

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

 טלוויזיה בשיטה הספרתית;

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

רים מוחכמשמעותם בחוק ה םינכמסו םירלהולכת חומ
 ;1993-תשנ"ג המסוכנים,

 טו;158 סעיף לפי רישיון לו שניתן גוף "בקרה"מכון  1/1/16

 יסוד: מקרקעי ישראל;-כמשמעותם בחוק "ישראל מקרקעי" 1/8/14

לחוק ההתגוננות האזרחית,  11מקלט כהגדרתו בסעיף  ""מרחב מוגן 
בתוך מעטפת המבנה, , במתכונת מרחב הבנוי 1951-התשי"א

המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן בהתאם 
 להוראות לפי החוק האמור;

 ;2004-כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד "סביבה חופית" 

 בן זוג; (1) "קרוב", לאדם פלוני 

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

 אותו אדם פלוני;

 אח או אחות ובני זוגם; (3)  

תאגיד שהוא מנהלו או נושא משרה בו, או שחלקו בהון  (4)  
המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או 

 ;5%בזכות ההצבעה, עולה על 

 ומית;ה מקצעמו ועיריה א ת"ימוות מקשר" 

 ;אזורית מועצה למעט מקומית רשות "עירונית"רשות  1/8/14

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

וש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד מישה ניןבב בקרקע או "גרומוש חיש" 
ד, לפי כל תכנית או תקנה והן מהיותם באזור או בשטח מיוח

 תריהלפי ו אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין א
 י כל חוק הדן בתכנון ובניה;פ -על

לאיסוף נוסעים  תחנה" 1/8/14
 והורדתם"

 או מרכבתחנה המיועדת רק לאיסוף נוסעים או להורדתם 
, ובכלל זה ספסל, מצללה, עמדת בידוק, עמדת כרטוס מרכבת

אחר הנדרש במישרין להפעלת תחנה כאמור שקבע  מיתקןוכל 
 ;התחבורההתייעצות עם שר לאחר שר הפנים 

 לאיסוף רק מיועדת שאינה ציבורית בתחבורה לנוסעים תחנה "ציבורית לתחבורה"תחנה  1/8/14
 מיתקנים לרבות, מרכבת או מרכב להורדתם או נוסעים

 להפעלת במישרין הנדרשים נלווים שירותים למתן המיועדים
 בה; הנוסעים לרווחת בסיסיים שירותים ולמתן התחנה



 

 

 ובטיחות הבניין ובטיחות יציבות שעניינן חיקוק לפי הוראות "הבנייה"תכן  1/1/16
 להתקיים צריכים אשר חיקוק לפי תנאים וכן המשתמש

 ; בבניין

יתה ילתשינוי תכנית, ה תוג', לרב קרת מהתכניות שלפי פינכת נית"כת" 
 ביטולה;או 

 וארכים דת ליצרא ראתכנית לדרך הכלולה בתכנית מית "ךרנית דכת" 
ת היא תכניבתכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל, או ש

ת הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכים, או שהיא תכני
ה המקומית הנוגעת דעושי שהאר לדרך המהווה עורק תחבורה

ו אותה בדבר, בהסכמת הועדה המחוזית, החליטה כי ירא
בורה החליט, לאחר חתה רששכתכנית דרך לענין חוק זה, או 

הועדה המקומית הנוגעת בדבר,  ועם יםנפשר הם התייעצות ע
 כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה; 

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

"תכנית בסמכות ועדה  1/8/14
 מקומית"

מקומית או תכנית מפורטת, כאמור בסעיף  מיתארתכנית 
 א;62

 תכנית שאינהית מפורטת תכנ או תמקומי ארתימ כניתת ועדה מחוזית" ותכמסב ניתכ"ת 1/8/14
 ;מקומית בסמכות  ועדה

ה על הסביבה" עפשקיר הסת" 
 או "תסקיר"

מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין הסביבה 
בצע, לרבות הערכות לגבי השפעות התועדת למישבה היא 

צפויות או חזויות של התכנית על אותה סביבה ופירוט 
מצום השפעות שליליות, צל עה אוינמהאמצעים הדרושים ל
 כפי שייקבע בתקנות;

 ,וק זהח יןינעל" ןתועברסום פ" )א( א.1

עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ  ינשסום ברפ (1)  
 -יע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע פומשבו  םוקכאמור בסעיף קטן )ב(, ובמ

 פרסום נוסף בעתון המקומי;

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

 בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.

זית, קיים שיעור ניכר וראש הועדה המח בשן מקומי שבו, לדעת יוונכרחב תמב (3)  
ף ד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיאף אחרא ושל ציבור שאינו ק

ותו מרחב תכנון הפנים לאמה שיקבע שר סום אחד בעתון מתוך רשיפרקטן )ב(, 
 כאמור. ימן מקוותעמקומי, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד ב

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

 ם בעתון נפוץ.וסרשב כפחייביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם 

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

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

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

באתר האינטרנט של  –הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית  (1)  
 מקומית הנוגעת בדבר; הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות

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



 

 

, תועבר על ידי 149(, למעט הודעה לפי סעיף 1פורסמה הודעה כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
רה הודעה כאמור יפרסמה משרד הפנים גם הוועדה המקומית למשרד הפנים; הועב

באתר האינטרנט שלו; לעניין זה יראו הפניה באתר האינטרנט של משרד הפנים להודעה 
(, כפרסום באתר האינטרנט של 1כפי שפורסמה באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן )א()

 משרד הפנים לפי סעיף קטן זה.

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

אתר אינטרנט שבו יש לפרסם תכניות, הודעות או מסמכים אחרים לפי חוק זה יהיה  )א( ג.1
נגיש לכלל הציבור בלא תשלום והפרסום בו ייעשה באופן שיבטיח את זמינותו, שמירתו, 

 יכולת אחזור המידע באתר והפקת פלט ממנו.

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

לעניין שימוש חורג ניתן  149העניין, והם לא יוסרו מהאתר, ואולם הודעה לפי סעיף 
ימוש החורג נושא ההודעה; מועד הפרסום באתר להסיר בתום תקופת תוקפו של הש

 האינטרנט לא ישפיע על מניינן של תקופות לפי חוק זה הנמנות ממועד הפרסום.

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

טכנולוגיים שישמשו  מבנה ומאפיינים אחרים של אתר אינטרנט, לרבות אמצעים (1)  
 בהפעלתו ואבטחת המידע בו;

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

 מסמכים נוספים שיש לפרסמם באתר אינטרנט; (3)  

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

 בפרטיותו של אדם או בזכויות אחרות;

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

  



 

 

 פרק ב': מוסדות התכנון

 סימן א': המועצה הארצית

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

 המוטלים עליה בחוק זה ובכל דין אחר.

 מועצה הארצית:ה בה הרכזו )ב( 

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

 ן לזמן, או נציגיהם;מזממשלה מה הםלירי הממשלה, שתחליט עבח ד עשרחא (2)  

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

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

 גנים הלאומיים או נציגו;הטבע וה לשמירת תושהר הלנמ (5)  

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

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

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

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

ם לפי האדריכליהנדסים ומה בפנקס םימנה שר הפנים מתוך הרשומיש ר אחדבח (8)  
 ;1958 -י"חשת  ם והאדריכלים,חוק המהנדסי

    

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

 ון, מכון טכנולוגי לישראל;ינכיג הטצנ (10)  

 ודיתהלפי המלצת הסוכנות הי יםשר הפנו ות המיישבים שימנהדסמוה יגצנ (11)  
 ישראל; -רץלא

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

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

    

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

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

 תה של המועצה הארצית תהא חמש שנים.נוהופת כקת )ד( 

 יכול לשוב ולהתמנות כחבר במועצה לתקופות כהונה נוספות. הצער המובח )ה( 

 מועצה הארצית יפורסם ברשומות.ה רוי חבנימ .3

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

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

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

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



 

 

 - תיצית רשאראהועצה מה )א( .6

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

 ות כאמור יועצים מקצועיים;דעונות למל (2)  

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

דה ועהחלטת הועדה, תעביר ה לעדה שנאצלה לה סמכות לפי סעיף זה חולק עו ה חבריה  
 תה הסופית של המועצה.עהכרלדרישתו,  פי -לע חלטה,ההאת 

 על בערר ותחליטהארצית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, שתדון  המועצה )ג( 1/8/14
משנה שהוקמה לפי סעיף  ועדת החלטת דין)ה(; 12 בסעיף כאמור מחוזית ועדה החלטת

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

 ותחליטהארצית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, שתדון  המועצה (1) )ד( 1/8/14
(; ועדת משנה כאמור תהיה בת תשעה 2א)ב()109בתכניות שהועברו לה לפי סעיף 

 -חברים ובהם 

( של סעיף 7)-( ו6) בפסקאות המנויים החברים לפחות מביןחברים  שני )א(   
 )ב(;2

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

 ועדת תכלול( חלות עליהם, וא)62 סעיף שהוראותבתכנית הנוגעת לשטחים  בדיון (2)  
 .הארצית במועצה הביטחון שר נציג את המשנה

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

 

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

הועדה לתשתיות(, וזה  -ארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות )להלן  הדום ועקת )א( א.6
 הרכבה:

 נים, והוא יהיה היושב ראש;פה יג שרצנ (1)  

 ממשלה;ה שיג ראצנ (2)  

 ;םישפטמר השיג צנ (3)  

 תשתיות לאומיות;ל ריג השצנ (4)  

 חבורה;תה יג שרצנ (5)  

 וצר;אה יג שרצנ (6)  

 ינוי והשיכון;בה יג שרצנ (7)  

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (8)  

 הכפר; יתוחופ תחקלאוה יג שרצנ (9)  

 יג רשות מקרקעי ישראל;צנ (10)  

 יטחון;בה יג שרצנ (11)  

א יהיה מתכנן והו -פנים מנה שר היש ובניה ןומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב (12)  
 הועדה;

 שלה;ממשתמנה ה רוביג ציצנ (13)  

יבה, שימנהו ברת איכות הסימשהגג של הגופים הציבוריים שענינם ב ןוגיג ארצנ (14)  
 מת מועמדים שהארגון יגיש לו;שיר וךשר הפנים מת

 מנה שר הפנים.יש ימוקן המוטליג השצנ (15)  

    



 

 

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

 ים.נש תו של חבר הועדה לתשתיות תהא חמשנוהופת כקת )ג( 

לשתי תקופות כהונה  תולתשתיות יכול לשוב ולהתמנות לחבר בועדה לתשתי הדר הועבח )ד( 
 נוספות.

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

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

 .ןשתחליט בעני

ון ובניה של תשתיות לאומיות יהיו לועדה לתשתיות כל הסמכויות והתפקידים נכתניני עב )א( ב.6
 .תישל המועצה הארצ

 ר בפרק ה', לענין מתן היתר לפי אותו פרק על פי תכנית לתשתית לאומיתומאאף ה לע )ב( 
 -תכנית לתשתית לאומית(, תהיה  -)להלן 

 שב ראש הועדה לתשתיות ומתכנן הועדה;וי - יושירה תושר (1)  

 )א( לא יחולו.152לתשתיות; ואולם הוראות סעיף ה הועד -מית וקמעדה הוה (2)  

 שהוא הסמיך לענייןעל אף האמור בסעיף קטן )ב(, מגיש תכנית לתשתית לאומית או מי  )ג( 1/8/14
 שבמרחברשאי להגיש בקשה להיתר על פי תכנית לתשתית לאומית לוועדה המקומית  זה

ן, ומשהוגשה ילרשות הרישוי שלה, לפי העני או האמורה התכנית חלה שלה התכנון
 המקומית לוועדה נתונותהיתר ההסמכויות לעניין מתן  כל יהיובקשה להיתר כאמור 

 בקשה למעט –" להיתר, "בקשה זה לעניין; העניין לפי, שלה הרישוי ולרשות האמורה
 )ה(.261 סעיף לפי להרשאה

, לפי תכנית לתשתית )ה(, לעניין הרשאה כאמור באותו סעיף261אף האמור בסעיף  על )ד( 1/8/14
יהיו נתונות  המחוזית הוועדה ראש יושבהסמכויות הנתונות למתכנן המחוז ול לאומית,

 .בהתאמה, לתשתיותראש הוועדה  וליושבלמתכנן הוועדה 

 ות קבועות וועדות לענינים מסוימים,דעו היריות רשאית למנות מבין חבתשתעדה לוה )א( ג.6
ועדות  -פקידיהן, ולאצול להן מסמכויותיה )בסעיף זה ותיהן ותאת סמכוי ןהבוע לקל

 משנה(.

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

ר, תקיים הועדה לתשתיות דיון ותקבל ומאישה כרד התקבלה ההחלטה; התקבלה
 ום שהוגשה לה הדרישה כאמור.מיהחלטה בענין בתוך שבעה ימים 

חמישה חברים, לשמיעת השגות לתכנית מבין חבריה, ועדת משנה בת ר, בחת יותתשתעדה לוה ד.6
 -לתשתית לאומית, וזה הרכבה 

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

 שפטים;מה יג שרצנ (2)  

 ה;דעוכנן התמ (3)  

 תיות שהוא נציג הציבור;שלת הדר הועבח (4)  

 הועדה לתשתיות.ברי ח ןר מביבח (5)  

, הדועדה לתשתיות ונציג השר לאיכות הסביבה בועדה לתשתיות ימנו לועה ששב ראוי )א( ה.6
כמת השר לאיכות הסביבה, יועץ סביבתי, אחד או הספנים בה מתוך רשימה שיקבע שר

 יותר, שאינו עובד המדינה.

 .תולתשתי הדמנה מזכיר לועי םהפני רש )ב( 

 ועיים.קצרשאית למנות לה ולועדות המשנה שלה יועצים מיות תשתעדה לוה )ג( 



 

 

מצאו ייות ומתכנן הועדה רשאים לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שתשתעדה לוה )ד( 
 .וןכלנ

תיות יימסרו למשתתפים בדיון, לרבות לחברי שתלועדה ה תב, החלטו48ר בסעיף ומאאף ה לע ו.6
 בועדה. ועדה שלא נכחו בדיון, מיד בתום הדיון

 

 סימן ב': ועדה מחוזית

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

 יג אחר של שר הפנים, והוא יהיה היושב ראש;צנ - העדרובו, המחוז לעמונה מה (1)  

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (2)  

 טחון;בה יג שרצנ (3)  

 ינוי והשיכון;בה שריג צנ (4)  

 ת;ריאובה יג שרצנ (5)  

 קלאות;חה יג שרצנ (6)  

 שפטים;מה יג שרצנ (7)  

 חבורה;תה יג שרצנ (8)  

 יירות;תה יג שרצנ (9)  

 ;ישראל יעיג רשות מקרקצנ (10)  

 )א(;8אמור בסעיף ז כוחמה כנןתמ (11)  

של הרשויות המקומיות שבאותו  ים על פי המלצותנהפ רם שימנה שירבישה חמח (12)  
 (;תקומיומה נציגי הרשויות -מחוז )להלן 

 -מנה שר הפנים והוא יש ר אחדבח (13)  

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

 אחד מהם שניים אלה:ובלבד שיתקיימו בכל 

 נייני תכנון ובניה;עב א בקיוה )א(   

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

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים ור יכאמ חבר   
 ;תמושורהודעה בב יםשר הפנע קבירים, כפי שומאה

נציג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר הפנים  (14)  
בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו גופים 

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

יום שנדרשו לכך על ידי שר מ םימי ות שבמחוז יגישו, תוך שלושיםומיקמהת שויורה )ב( 
י השר (; לא עשו כן, רשא12ור בסעיף קטן )א()תיהן כאמאת המלצו, ומי מטעמ והפנים א

 את חמשת החברים ללא המלצה. ותלמנ

דה עקטן )א( בו ףיעס ( של8) -( ו5(, )4(, )2מור בפסקאות )אכ נציגי השרים לשרותם בח )ג( 
, יים הקבועים(, תהיה עיסוקם הבלעדגיצנה - ןמחוזית, או של ממלאי מקומם )להלה
 ישר שר הפנים לשר הממנה, להטיל עליהם תפקיד נוסף.א םולת אז

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



 

 

ן מחוז שלא מקרב עובדי המדינה, יהיה לפי הוראות חוק חובת נכתנוי מימ (2)  
 יבור.צ דעוב, ומשמונה יחולו עליו הדינים החלים על 1992 -המכרזים, תשנ"ב

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

תה של ועדה מחוזית תהיה חמש שנים; אך אם לא נכנסה לתפקידה ועדה נוהופת כקת )א( .9
נוספים בכהונתה, ובתום התקופה  םשה חדשיש מתה הקודעדהו חדשה תמשיך תימחוז

תמנו נש ית החדשה לפעול בכל מספר של חבריםזוחמה השל ששה חדשים תתחיל הועד
 אז. דע

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

 תשנבצר ממנו למלא את תפקידו תקופה מסויימ -שאינו נציג שר  -חוזית מ הר ועדבח )ג( 
 נטול יכולת לפעול מחמת מחלה או מחמת סיבה אחרת, רשאי מי נעדר או אוהשום שמ
 ההמקום יתמנ אלמינה אותו למנות במקומו אדם אחר לאותה תקופה, ובלבד שממש
 בר הועדה שקדם לו.חשנתמנה  םאיך ובתנדרב

שועדה מחוזית דנה בתכנית שבתחום רשות מקומית, תזמין את  וא שתיותתל עדהוהשאימת  לכ .10
תתן להם הזדמנות  -ואת נציגה לבוא לפניה, ואם באו  -אם ישנו  -מהנדס הרשות המקומית 

 להשמיע את דברם לפני שתחליט בענין.

ת תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, בת חמישה חברים, לשמיעת יזודה מחעו )א( .11
 להתנגדויות(, וזה הרכבה: הנשעדת מו —פרק ג' סימן ו' )להלן  יפיות לנכתהתנגדויות ל

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

 שפטים;מה יג שרצנ (2)  

 הקבועים;נציגים הין במ חבר (3)  

 ויות המקומיות;שרהר מבין נציגי בח (4)  

 הועדה המחוזית. רחר שתבבח (5)  

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

, לפי סעיף ץלמוא הוהש שבתכנית הנוגעת לה, דנים, אות ימוקמה המקומית או הועדה
חבר אחר מבין נציגי  וררשות מקומית כאמור, ימנה היושב ראש לדיון האמ ב(, על ידי)7

 הרשויות המקומיות.

ת תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, בת חמישה חברים, לשמיעת יזודה מחעו )א( א.11
 לעררים(, וזה הרכבה: הנשעדת מו -ן ללה) 111ף יעסעררים לפי 

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

 ה;יבבסה תאיכול ריג השצנ (2)  

 שפטים;מה יג שרצנ (3)  

 ז;וחמכנן התמ (4)  

 יות.מוקות המיושציגי הרנ ןר מביבח (5)  

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

)ב(, על ידי 7סעיף  יפל, ץלהמקומית שבתכנית הנוגעת לה דנים או שהוא הומ דהועה או
תו ערר, חבר אחר מבין נציגי הרשויות לגבי או ה היושב ראש,נמיאמור, כ תרשות מקומי
 המקומיות.

   

 



 

 

 –בסעיף זה  )א( .1א11

מקרקעין שאושרו כשיכון ציבורי בידי שר הבינוי והשיכון  "שיכון ציבורי"  
א לחוק רישום שיכונים ציבוריים 1בהתאם להוראות סעיף 
 ;1964-)הוראת שעה(, התשכ"ד

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת החלה על תחומו  "תכנית לשיכון ציבורי"  
של שיכון ציבורי אחד או יותר ברשות מקומית אחת, למעט 
תכנית כאמור החלה בתחומו של יישוב שיתופי כהגדרתו לפי 

פקודת המועצות המקומיות, והכוללת הוראות של תכנית 
נקסי המקרקעין של מפורטת, הדרושות כדי לאפשר רישום בפ

חלוקה למגרשים או חלוקה חדשה של הקרקע שנבנה עליה 
שיכון ציבורי או המיועדת להקמת שיכון כאמור, ואת אלה 

 בלבד.

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

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

 נציג שר המשפטים; (2)  

 נציג שר הבינוי והשיכון; (3)  

 נציג השר להגנת הסביבה; (4)  

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

 מתכנן המחוז; (6)  

 ישראל.נציג רשות מקרקעי  (7)  

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

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

הסמכויות של ועדה מחוזית לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות כל  )ה( 
ושל ועדת מקומית הדרושות לשם אישור תכניות שיכונים ציבוריים או אישור תשריטי 
חלוקה בהתאם להוראות פרק ד', וליושב ראש ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים 

 .141-ו 125יהיו נתונות הסמכויות של יושב ראש ועדה מקומית לפי סעיפים 

דת משנה לרישום שיכונים ציבוריים כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות דין החלטת וע )ו( 
 ה לא יחולו על ההחלטה.11-ד ו11סעיפים 

בכפוף להוראות סעיף קטן )ח(, אין בסמכויות הנתונות לוועדת משנה לרישום שיכונים  )ז( 
תכנית ציבוריים בסעיף זה, כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לוועדה מקומית, לאשר כל 

 או תשריט לפי כל דין.

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

על הפקדת תכנית אחרת החלה, כולה או חלקה, בתחום התכנית לשיכון ציבורי, 
התכנית לשיכון ציבורי, עד שתאושר התכנית לשיכון שיש בה כדי לסתור את 

 ציבורי או עד שתתקבל החלטה שלא לאשרה;

התכנית  –החליטה ועדה מקומית או ועדה מחוזית על הפקדת תכנית )בפסקה זו  (2)  
הראשונה(, לא תחליט ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים, בתוך חמש שנים 

ממועד ההחלטה האמורה, על הפקדת תכנית לשיכון ציבורי החלה, כולה או 
חלקה, בתחום התכנית הראשונה, שיש בה כדי לסתור את התכנית הראשונה, עד 

 ה.שתאושר התכנית הראשונה או עד שתתקבל החלטה שלא לאשר

חבריה, ועדות משנה נוספות, בנות חמישה חברים כל אחת,  ןיבחור, מבל ת רשאיתיזודה מחעו ב.11
ובהן לפחות חבר אחד שהוא מבין נציגי הרשויות המקומיות; הועדה תמנה יושב ראש לכל ועדת 

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



 

 

 ות המשנה יישלחו לכל חברי הועדה המחוזית, תוך עשרה ימים מקבלתן.דעולטות חה ג.11

לפחות של הועדה המחוזית רשאים, תוך שבעה ימים מיום קבלת החלטתה של ועדת  םיי חברנש ד.11
תב שיתקיים במליאת הועדה המחוזית דיון בענין שלגביו התקבלה כב לדרוש, םההמשנה לידי

ית או טפשבנימוק שהחלטתה של ועדת המשנה פגומה מבחינה מבועדת המשנה החלטה, 
אמור, תקיים הועדה המחוזית כ השרידם; נתקבלה קימוניה יאת פרט לוכלרישה תהדית; נתכנו

 נין והחלטתה תהיה סופית.עב ןויד

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

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

ויותיה האחרות לפי חוק זה, כל הסמכויות שהיו לועדה המקומית אילו מכבנוסף על ס
רשות הרישוי המחוזית, ל תוונתסמכויות הנה עטלמ, יון מקומנתכ חבשטח מרה הוכרז
 ף קטן )ג(.יעסב הרהאמו

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

אמור, הכל כ תיומקחוק זה או מהיום שבו נכלל השטח בתחום רשות מ למיום תחילתו ש
ורה בחמש האמ קופהת התלפי המאוחר. שר הפנים רשאי, לגבי שטח פלוני, להאריך א

 .ם נוספותשני

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

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

 ז.וחמכנן התמ (2)  

 כתכניתבמרחב תכנון מחוזי, יראו אותה לעניין חוק זה  מקומית ועדה בסמכות תכנית )ד( 1/8/14
 .ועדה  מחוזית בסמכות

מקום שקיימת לפי חוק זה זכות ערר על החלטה של ועדה מקומית או של רשות  בכל )ה( 1/8/14
החלטה בעניין תכנית כאמור בסעיף קטן )ד(, וההחלטה  על ערר, למעט מקומית רישוי

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

 

 : ועדת ערר1סימן ב

 ועדת הערר( וזה הרכבה: –היה ועדת ערר )בחוק זה ת זל מחוכל )א( א.12

על ותק של חמש שנים לפחות, ובלבד שהוא מצוי בעניני תכנון ובניה, ב, ןרך דיוע (1)  
שימנו שר הפנים ושר המשפטים כאחד והוא יהיה היושב ראש; לא ימונה עורך 

ידו כיושב ראש לבין תפק דין כאמור אם לדעת השרים קיים ניגוד ענינים בין
 ים;רחאה ויעיסוק

 ובניה; ןונני תכינעהמחוז הבקי ב ןנכיג מתצנ (2)  

ס נקמנה שר הפנים, והוא אדריכל או מהנדס הרשומים בפיש ר אחדבח (3)  
ם או בעל ילכהמהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדרי

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

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה )א(   

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

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים י רכאמו רבח   
 ;מותודעה ברשובה יםשר הפנע רים, כפי שיקבומאה

הרשויות המקומיות  תצלמה יהפנים על פיבור שימנה שר צציגי ני נש )א( (4)  
 שבאותו מחוז.



 

 

יות, תוך ארבעים וחמישה ימים מחוז רשאקומיות שבמה שויותרה )ב(   
י שר הפנים, להגיש לשר את המלצותיהן; לא ידמיום שנדרשו לכך על 

 .הא ההמלצל, לורי הציביגנצ תר למנות אשה עשו כן, רשאי

ת מקומית, ושר לש הפנים נציג ציבור שהוא חבר במועצה רש ימנה אל )ג(   
ובד אחד ו שהוא עעדה משותפת אוב דת אוחויבועדה מקומית, בועדה מ

 הגופים האמורים.

 )ב( 1/8/14

 

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

 :אלה חברים

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

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

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

ערר, ויכול שימונה מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב  לוועדת מזכיר ימנה הפנים שר )ג( 1/8/14
 .עובדי  המדינה

   

 דים והסמכויות של ועדת הערר:יקפלה התאו )א( ב.12

יט בערר על החלטה של ועדה מקומית, של רשות רישוי מקומית או לחהון ולדל (1)  
כל ענין שבו ניתנת ב, דוז אחחמבועדה משותפת למספר ועדות מקומיות ששל 

למעט בענינים שבתחום סמכותה של ועדת בחוק זה זכות ערר על החלטותיהן, 
 ;ו12ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף 

שות רישוי כאמור ר לש ואיט בערר על החלטה של ועדה מקומית לחהון ולדל (2)  
חוד של קרקעות לפי פרק ד', או היתר לפי חוק זה, יאולוקה ח ה( שענינ1)בפסקה 

 לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג;

 ףסעי פיכותה לסמיט בערר על החלטת ועדה מקומית בענין תכנית שבלחהון ולדל (3)  
עם או בלי שינויים, או בתנאים שתקבע ר, ומכא לאשר תכניתם א ליטא ולהח62

 או לדחותה;

 ד)ז(;145לדון ולהחליט בערר שעניינו הנחיות מרחביות לפי סעיף  א(3)  1/1/16

 (;2)א152לדון ולהחליט בהשגה לפי סעיף  ב(3)  1/1/16

 (;3)א152לדון ולהחליט בערר על אי מתן היתר לפי סעיף  ג(3)  1/1/16

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

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

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

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

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

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

באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ו המשפטים שר בהסכמתשר הפנים,  )ה( 1/8/14
ערר מוסמך לדון הבהם יהיה יושב ראש ועדת שרשאי לקבוע מקרים, נסיבות ותנאים 

החלטה של ועדה מקומית או של  על ,(2)א152 סעיף לפי בהשגה , אולבדו בערר ולהחליט
 לשימוש חורג. היתרהיתר, לרבות הקלה או  השעניינ מקומית רשות רישוי



 

 

אחר התייעצות עם הועדות המקומיות הנוגעות בדבר, רשאי להקים ועדות ל, םהפני רש )א( ג.12
ה, למרחב תכנון מקומי אחד או יותר, שבמחוז מסוים, אם נוכח ז ןי סימפל ערר נוספות

 כי יש צורך לעשות כן.

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

ומיות שבמחוז, והועדות המקומיות ימסרו קמהעדות ול המחוזית ישלח העתק מההודעה
 את ההודעה לכל דורש.

 ין בועדות הערר.הדסדרי  את, בהסכמת שר הפנים, יקבע םיטהמשפ רש ד.12

 הועדה, ייכללו בתקציב משרד הפנים. ירשל חב םרהערר, לרבות שכל ועדת ש הצאותיוה )א( ה.12

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

 שיגבו באותו מחוז.

יה הקטן )ב(, י ףיעשיעור השתתפותה של רשות מקומית לפי סים את סכום נפהע שר בק )ג( 
מצאה לה הודעה על כך משר ושה םמדינה, מיוה צראוממנה ל עוב המגיחסכום זה 

אוצר ים המגיעים ממוכוך הסתמ ר לאוצר המדינה לנכות חוב כאמורתומ; םינהפ
שר הפנים, , על פי דרישת רתינה לרשות המקומית על פי דין או הסכם, או בדרך אחהמד

ם כועל הס ם, המוטלירור העברה אחסיקול או איע, דוזאת על אף כל משכון, שעבו
 קומית.מה תושרשלום לועדת הערר כתשלום להת תא םמור, ורואיהא

 : ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה2סימן ב'

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

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

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

 נציג מתכנן המחוז, הבקיא בעניני תכנון ובניה; (2) 

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

עת שר הפנים קיים ניגוד מחוז; לא ימונה אדם כאמור אם לד רשות מקומית, שבאותו
 ענינים בין תפקידו כחבר בוועדה לבין עיסוקיו האחרים.

 ואלה התפקידים והסמכויות של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה: ז.12

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

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

הטבעי, ובדרישה  ( לחוק משק הגז3)ה()28לדון ולהחליט בערר לפי סעיף  (3)  
 לחוק האמור. 53-ו 45)ד(, -)ב(, )ג( ו28לפיצויים לפי סעיפים 

ה)א( יחולו על ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, 12-ד ו12(, 1)ד()-ב)ב(, )ג( ו12הוראות סעיפים  ח.12
 מחויבים.בשינויים ה

 סימן ג': ועדה מקומית

אחר התייעצות עם המועצה הארצית, הועדה המחוזית והרשות המקומית ל, םהפני רש )א( .13
 (.ןוו תכנצ –ב תכנון מקומי )להלן חכעל מר חשטל בצו ע יזהנוגעת בדבר, רשאי להכר

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

י ממקוהחב התכנון מרת יעות, כי לא יהיה בקבלאשר החקם התייעצות ע רחאהפנים, ל
 ועצה האזורית הנוגעת בדבר.מה לש דמשום פגיעה באופיה המיוח



 

 

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

 כאמור.

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

גבולותיו של מרחב תכנון מקומי באותם התנאים אי לשנות את תחומו או את שר הפנים רש .16
 ובאותה דרך שבהם הוא רשאי להכריז עליו.

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

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

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

הבריאות, שר  רש, שיכוןהו הסביבה, שר הבינוי תר לאיכושהם, פניה שר יגיצנ (1)  
 רה;ובחתה רהמשטרה וש

 יג רשות מקרקעי ישראל;צנ (2)  

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

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

 ובניה;ניני תכנון עב א בקיוה )א(   

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

הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים  צתקה זו ימונה על פי המלספ ג לפייצנ   
 ;ותמשוברהודעה ב בע שר הפניםקישהאמורים, כפי 

)ב( -נציגים שימנה שר הפנים שמתקיים בהם האמור בפסקאות משנה )א( ו שני א(3)  1/8/14
אדריכלות, התואר אקדמי בתחום  בעלשכל אחד מהם הוא  ובלבד ,(3של פסקה )

הנוגעים  והסביבה החברה מדעי בתחום אוערים ואזורים  תכנון או הנדסהה
 הנדסאי; ואלעניין או שה

 מית, שבמרחבה מצויה מועצה אזורית.וקמועדה ב -לאות קהחשר יג צנ (4)  

 בוועדה – הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שימנה מנהל  נציג (5)  1/8/14
 אזורית. מועצה מצויה שבמרחבה מקומית

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

א( יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפותו 3( או )3בעל דעה מייעצת לפי סעיף קטן )ב() נציג (1)ג 1/8/14
בישיבות הוועדה המקומית או ועדת המשנה; הגמול ישולם מקופת הוועדה המקומית, 

 המקומית הוועדהבסכום שיקבע שר הפנים ולפי תנאים שיקבע; משרד הפנים ישפה את 
 שר עם התייעצות לאחר, יקבע הפנים רש; זה קטן סעיף לפי הגמול תשלום בעלות
הוא בתקנות כאמור לקבוע כי  ורשאי, זה קטן סעיף לפי שיפוי לעניין הוראות, האוצר

ועדות מקומיות או סוגי ועדות מקומיות שיקבע לא יהיו זכאיות לשיפוי, כולו או חלקו, 
 בהתחשב באמות מידה שיקבע לעניין זה ובין השאר במצבן הכלכלי.

בוועדה  לדיון העולה עניין בכל דעתו את לחוות הזדמנות תינתן מייעצת דעה בעל לנציג (2)ג 1/8/14
 חוות תוצג, הדיון לפני בכתב דעת חוות כאמור נציג הגישהמקומית או בוועדת המשנה; 

 .בדיון דעתו

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

 או לבטלה. תההועדה המקומית, לשנו



 

 

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

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

ששה מ א יותרל -חד או ת מקומית שמספר חבריה פחות מעשריםושרועצת מב (2)  
עשרה מ רא יותל -חבריה עשרים ואחד או יותר  פרמסש י מועצה, ובמועצהברח

יוצגות הסיעות מכל  אלהלה שנה חברי מועצה; ואולם, אם קיימת במועצה ועדת
במועצה, יחסי לייצוגן ה בה, יהיה ייצוגן הכולל של הסיעות כאמור בועדת המשנ

 אך לא פחות מנציג אחד;

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

 לבטיחות אש והצלה.

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

נציגים בעלי הדעה לו קומיתמה הדעול ועדת המשנה תישלח לכל חברי הש ההחלט לכ )ז( 
ימים מיום קבלתה; כל חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי  הרשתוך ע, המייעצת
יאת הועדה למבתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיים בכלדרוש 

 גשה דרישה כאמור, יידוןהו; םקיואת פרטי הנימל לותכישה רענין; הדבן יוומית דמקה
ואים את כאמור, ר ישהה דרהוגשלא  בישיבה הקרובה של הועדה המקומית; ןינעה

 בר.ד החלטתה של ועדת המשנה כהחלטת הועדה המקומית, לכל

 תרשויוה -ן מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת )להלן ונכרחב תמב )א( .19
 :מרחביות(, יהיה הרכבה של הועדה המקומית כזהה

 המחוז או נציגו והוא יהיה היושב ראש; לעמונה מה (1)  

יות שוליצו עליהם הרמהששימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים  םירעה חבבש (2)  
שויות המרחביות ולמספר רל הכר לייצוג של פשהאל ב ככלת, בשים ובירחהמ
ת ו ושלפחוללה תרשויוה דכל אחת מהן, ובלבד שלא יתמנה עוב לש םיבשהתו

 ;תרחביומשניים מהממונים לא יהיו חברי המועצות של הרשויות ה

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

 יחולו הוראות אלה:

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

ספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה מ תהפנים יקבע א רש )ב(   
של כל אחת מהרשויות המקומית, לפי היחס שבין מספר התושבים 
אותו שבחביות מריות הוהמרחביות למספר התושבים הכולל של הרש

 רשות מרחבית; כלל חדאמרחב תכנון, אך לא פחות מנציג 

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

, וקיימת תוחאחת בועדה המקומית הוא ארבעה לפרשות מרחבית 
בה, כל הסיעות מיוצגות א שלה הלנועדת ה תבאותה רשות מרחבי

מית, נציג אחד לפחות מסיעה וקמה הדבחר הרשות המרחבית, לועת
 ;בועדת ההנהלהצגת מיו שאינה

 מית תבחר מבין חבריה יושב ראש;וקמעדה הוה )ד(   

ת דעו( תבחר, מבין חבריה, 1מית שהוקמה לפי פסקה )וקמעדה הוה )א( (2)  
 ( בת שבעה חברים;הנשעדת מו - ןללהלבניה )ו תכנוןלמשנה 

ת יהיו נתונים לועדת משנה ימוקמ הם והסמכויות של ועדידיהתפק לכ )ב(   
)ז(, כדין החלטת הועדה 18להוראות סעיף  ףוה, בכפתטלודין הח

 המקומית;

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



 

 

ית יוזמנו, דרך קבע, הנציגים בעלי הדעה המייעצת ויחולו בעניינם וממקה דהעוהיוני דל (2)א 
 ( עד )ד(.1)ג18הוראות סעיף 

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

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

ן דה מביועית את מהנדס המוקחל עליו, תמנה הועדה המ 19ן שסעיף ונכרחב תמב )ב( 1/8/14
לפחות, לפי חוק  10,000הוא הכשירים להיות מהנדס  ברשות מקומית שמספר תושביה 

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

 בשינויים המחוייבים, ושר הפנים יקבע הוראות בנוגע לדרכי מינויו והעברותו מכהונה;

ה ואולם, הוועדה המקומית רשאית כיר הועדמזכ םשמש גי תה המקומידעונדס ההמ )ג( 1/8/14
למנות מזכיר לוועדה והוא יהיה עובד הרשות המקומית אם היא ועדה מקומית לפי סעיף 

 .19אם היא ועדה מקומית לפי סעיף  –, או עובד הוועדה 18

 המקומית יהיה מבקר הוועדה המקומית. , מבקר הרשות18בוועדה מקומית לפי סעיף  )א( א.20

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

)ב( יחולו הוראות -על פעולתו של מבקר הוועדה המקומית לפי סעיפים קטנים )א( ו )ג( 
קודת העיריות, בשינויים המחויבים, אלא אם כן החלות על מבקר עיריה לפי הוראות פ

 קבע השר אחרת בעניין זה.

 .משפטי יועץ יהיה מקומית לוועדה )א( ב.20

 חוק לפי שמונה המקומית הרשות של המשפטי היועץ, 18 סעיף לפי מקומית בוועדה )ב( 1/8/14
 הוועדה של המשפטי היועץ יהיה, 1975–"והתשל(, משפטי)ייעוץ  המקומיות הרשויות
 .המקומית

טעון  המקומיתחל עליו, מינויו של היועץ המשפטי של הוועדה  19תכנון שסעיף  במרחב )ג( 1/8/14
 את יקבע, המשפטים שר עם התייעצות לאחראישור של הוועדה במליאתה; שר הפנים, 

 מינויו לדרכי בנוגע הוראות וכן, כאמור משפטייועץ  שלהכשירות לכהונה  תנאי
 .מכהונה ולהעברתו

בר הועדה המקומית שבתחומה נמצאת יותר מרשות מקומית אחת, למעט הממונה ח לנתו שוהכ .21
על המחוז ונציגו של שר, תחדל בתום חמש שנים למינויו, אך לא לפני שימונה חבר אחר במקומו 

ות מו ימונה שנית; חבר ועדה מקומית שנתמנה על פי המלצת מועצת רשצע שהוא ינפאו ל
 מו.ונה במקומימקומית, רשאית המועצה הבאה אחריה להמליץ על מינוי חבר אחר ש

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

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

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

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

 ר לקבוע מועד לעריכת התקציב.תומקנות תב )ג( 

פי  -ש לאישור שר הפנים ולא ישולם סכום מכספי הועדה המקומית אלא עלגויקציב תה )ד( 
אלא לפיו או לפי  תובהתחיי םותקציב מאושר כאמור ולא תתחייב הועדה המקומית בש

 החלטה שאושרה כאמור.

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

 האינטרנט של הוועדה המקומית, אם יש כזה.

   



 

 

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

ו הירקעות ובנינים במקומות אחרים ישולמו לקופת הועדה המקומית ויקל בקשר רומאגרות כא
 חלק מהכנסותיה.

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

 רשות מקומית כאמור.

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

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

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

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

 למקום מסויים.

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

וע ההוראה או צלבי ה המחוזית, לעשות בעצמה את כל הדרושעדאית הורשהמחוזית, 
ה לענין ז מנה;ות מהוצאאת החשבון הועדה המקומית ובמקומה ולגבות  -הדרישה על

ידי  -ה יראו כאילו נעשה עלעשיהיו לה כל הסמכויות של הועדה המקומית, ומה שת
 הועדה המקומית.

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

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

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

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

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

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

 הועדה הממונה תכהן לתקופה שיקבע שר הפנים. )ד( 
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 לדון, חלקן או כולן, מקומית ועדה של סמכויותיה העברת על להורות רשאי הפנים שר )א(
 לוועדהא, 62 סעיף לפי שבסמכותה תכניות של אישורן או הפקדתן על ולהחליט
 חוק לפי תפקידיה את קבע דרך ממלאת אינה המקומית הוועדה כי מצא אם, המחוזית

 שהיא או הדין להוראות בהתאם שלא אותם ממלאת שהיא או כאמור תכניות לעניין זה
 תקין או מעקרונות של טוהר המידות. מינהללגביהן בחריגה מסדרי  פועלת

 הוועדה של בפעולתה המידות טוהרלעבירות שעניינן  דחש בדבר דעתו את ייתן הפנים שר )ב( 
 חוות לו אם הוגשה)א(,  קטן סעיף לפי סמכותו הפעלת לשם, וחבריה עובדיה, המקומית

 כאמור דעת חוות; לכך הסמיך שהוא מי או לממשלה המשפטי היועץ מאת זה לעניין דעת
 .לקבלתה הפנים שר פניית ממועד ימים 21 בתוך תוגש

 של וחשבון בדין שעיין לאחר אלא)א(,  קטן סעיף לפי סמכותו את הפנים שר יפעיל לא )ג( 
 .בדבר הנוגעת המחוזית הוועדה עם שהתייעץ ולאחר, זה לעניין שמינה חקירה ועדת



 

 

 של סמכויותיה הועברו; הפנים שר שיורה לתקופה תהיה זה סעיף לפי הסמכויות העברת )ד( 
 רשאיתבחירות למועצת הרשות המקומית,  והתקיימו 18 סעיף לפי מקומית ועדה

 העברת את מחדש לבחון הפנים שרמ לבקש כאמורלאחר בחירות  שכוננה המועצה
 שישים בתוך, הסמכויות העברת את לבטל מוצדק ויחליט אם ידון הפנים שר; הסמכויות

 .כאמור לו בקשה שהוגשה מיום ימים

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

 תפורסם הסמכויות העברת ביטול ועל ותקופתהלפי סעיף זה  סמכויותעל העברת  הודעה )ו( 
 .בדבר הנוגעת המקומית הוועדה ושל הפנים משרד של האינטרנט ובאתרי ברשומות

מסמכויותיה לועדת  לוצלא ות,נקתרשאית, במידה שקבע שר הפנים ב 19ת לפי סעיף ימודה מקעו א.29
 משנה שתבחר מבין חבריה.

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

31 .
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או מהנדס הוועדה ימציאו מזמן לזמן לשר הפנים, לוועדה המחוזית או לוועדת  תימה מקודעו
 -תשתיות, לפי דרישתם, באופן ובמועד שנקבעו בדרישה, את הידיעות הדרושות לדעתם כדי לברר 

 חים;ותפחב התכנון לענין התווייתם והרחבתם של דרכים ושטחים רמ צרכי תא (1)  

 בכל דבר אחר שבסמכות הועדה המקומית;חב התכנון רמ צרכי תא (2)  

 ואופיו המשוערים של פיתוח המרחב; ונכיוו תא (3)  

 הדיור יחידות מלאי לרבות, התכנון במרחב לבינוי המיועדים השטחים את א(3)  1/8/14
 לבנייה; מתוכננים שהם ובין בנויים שהם ביןוגודלן, 

נוכחותם של הנציגים בעלי הדעה המייעצת בדיוני הוועדה המקומית וועדת  את ב(3)  1/8/14
 המשנה שלה;

 מילוי לשם לתשתיות לוועדה או המחוזית לוועדה, לשר הפנים הדרוש דבר כל (4)  1/8/14
 .זה חוק לפי סמכויותיהם הפעלת או תפקידם

 א.31
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 לה נתונות שיהיו עצמאית מקומית כוועדה מקומית ועדה להסמיך רשאי הפנים שר )א(
 או( 1א)א62 בסעיף כאמור תכניות ועל אישור של הפקדה על ולהחליט לדון הסמכויות

 אכיפה ומערכת ורישוי תכנון מערכת ויעיל מקצועי באופן מקיימת היא כי נוכח אם)ג(, 
 זה. חוק לפי ההוראות של

 מכהן כן אם אלא, עצמאית מקומית כוועדה מקומית ועדה הפנים שר יסמיך לא (1) )ב( 
 האמורים הנציגים מבין, לפחות אחד, מייעצת דעה בעל נציג המקומית בוועדה
 א(.3) או( 3)ב()18 בסעיף

 ועדה להסמיך, מיוחדים מטעמיםרשאי,  הפנים שר(, 1) בפסקה האמור אף ל (2)  
 מייעצת דעה בעל נציג בה מכהן לא אם גם עצמאית מקומית כוועדה מקומית
 ע כי התקיימו כל אלה:ששוכנ ובלבד, פסקה באותה כאמור

 מונה לא והנציג כאמור נציג למינוי הדרושות הפעולות כל בוצעו )א(   
 המקומית; בוועדה הפנים או בשר תלויים שאינם מטעמים

 שהוגשהג, 31 בסעיף כמשמעותה הבקרה יחידת של דעתה בחוות נקבע )ב(   
 נציגי מבין, לפחות אחדבעל דעה מייעצת  נציג כי (,ד) קטן סעיף לפי

בישיבות הוועדה  כלל דרך ףמשתת ,(1)ב()18 בסעיף האמוריםהשרים 
 המקומית או ועדת המשנה שלה.

יסמיך שר הפנים ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית, אלא לאחר שנתן  לא (1) )ג( 
 הוועדה של בפעולתה המידות טוהר שעניינן לעבירות חשדאת דעתו בדבר 

 המשפטי היועץ מאת זה לעניין דעת חוות לפי, וחבריה עובדיה, המקומית
 .לכך הסמיך שהוא מי או לממשלה

 ליועץ הפנים שר יפנה עצמאית מקומית כוועדה מקומית ועדה הסמכת טרם (2)  
 הדעת חוות(; 1) בפסקה כאמור דעת חוות לקבלת בבקשה לממשלה המשפטי



 

 

 הדעת חוות הוגשה לא; לקבלתה הפנים שר פניית ממועד ימים 21 בתוך תוגש
 (.1) פסקה הוראות יחולו לא, כאמור

 מינהללעניין הסמכה כאמור בסעיף קטן )א( תינתן לאחר קבלת המלצת מנהל  החלטה )ד( 
 חוות קבלת ולאחר, בדבר המחוזית הנוגעת הוועדה ראש ויושב הפנים במשרדהתכנון 

 לשר יוגשו כאמור דעת וחוות המלצותג; 31 בסעיף כמשמעותה הבקרה יחידת מאת דעת
 ימים ממועד פניית שר הפנים לקבלתן. 21הפנים בתוך 

 מיוחדת עצמאית מקומית כוועדה עצמאית מקומית ועדה להסמיך רשאי הפנים שר )ה( 
 כאמור תכניות ועל אישור של הפקדה על ולהחליט לדון הסמכויות לה נתונות שיהיו
 רישוי, תכנון מערכת ויעיל מקצועי באופן מקיימת היא כינוכח  אם(, 2א)א62 בסעיף
 ועדה של סמכויותיה הפעלת לשם הנדרשת ברמה זה חוק לפי ההוראות של ואכיפה
 עד)ב(  קטנים סעיפים הוראות יחולו כאמור הסמכה לעניין; מיוחדת עצמאית מקומית

 )ד(.

 מיוחדת עצמאית מקומית ועדה של או עצמאית מקומית ועדה שלסעיף זה  לפי הסמכה )ו( 
 להאריך רשאי הפנים שר; שנים חמש על תעלה ושלא הפנים שר שיורה לתקופה תהא

 .אחת כל שנים חמש על יעלו שלא נוספות לתקופות כאמור הסמכה

 אינה מיוחדת עצמאית מקומית ועדה או עצמאית מקומית ועדה כי הפנים שר מצא )ז( 
 הוא רשאי)ה(,  עד)א(  קטנים סעיפים לפי להסמכתה הנדרשים התנאים את עוד מקיימת

ואם היא ועדה  –המקומית הוועדה ראש ליושב שניתנה לאחר, הסמכתה את לבטל
גם לראשי הרשויות המרחביות הנכללות  –חל עליו  19מקומית במרחב תכנון שסעיף 

, הפנים שר שהורה בדרך טענותיהם את הזדמנות לטעון, האמורבתחום מרחב התכנון 
 .)ד( קטן סעיף הוראות ההחלטה לעניין ויחולו

 ועדה של הסמכתה את לבטל הפנים שר החליט)ז(, -ו)ו(  קטנים פיםאף האמור בסעי על )ח( 
 רשאי, הסמכתהאת  לחדש לא או מיוחדת עצמאית מקומית ועדה או עצמאית מקומית

 כי, להפקידן החליטהכאמור  מקומית שוועדה תכניות סוגי או תכניות לגבי להורות הוא
האמורה, לגבי אותן תכניות, הסמכות לפי הוראות סעיף  לוועדהתמשיך ותהיה נתונה 

 .העניין לפי( או )ג(, 2(, )א1)אא62

עצמאית מיוחדת  מקומיתועדה  שלועדה מקומית עצמאית או  של העל הסמכ הודעה )ט( 
 ברשומות תפורסם)ח( סעיף קטן  לפיועל החלטה  כאמור הסמכה ביטול על ותקופתה,

 .המקומית הנוגעת בדבר הוועדה ושל הפנים משרד של האינטרנט ובאתרי

 ב.31
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לוועדה מקומית  מקצועי מלווהשר הפנים, מטעמים שיירשמו, כי יש צורך במינוי  ראה )א(
הסמכתה כוועדה מקומית  לשםכדי להבטיח את התנהלותה התקינה והמקצועית או 

לתקופה שיורה ושלא תעלה על שנתיים  מקצועי מלווהעצמאית, ימנה לוועדה המקומית 
 המלווהלהאריך את תקופת כהונתו של  רשאי(; שר הפנים מקצועי מלווה –)בסעיף זה 
 .אחת כלשלא יעלו על שנתיים  נוספות לתקופות המקצועי

לפי סעיף קטן )א( תינתן לאחר קבלת המלצת מנהל  מקצועי מלווהלעניין מינוי  החלטה )ב( 
, ולאחר שניתנה בדבר הנוגעתויושב ראש הוועדה המחוזית  במשרד הפנים התכנון מינהל

חל עליו  19ליושב ראש הוועדה המקומית, ואם היא ועדה מקומית במרחב תכנון שסעיף 
, הזדמנות לטעון האמורגם לראשי הרשויות המרחביות הנכללות בתחום מרחב התכנון  –

 את טענותיהם.

יהיה בעל הכשירות הנדרשת ממהנדס ועדה מקומית במרחב תכנון שסעיף  מקצועי מלווה )ג( 
 )ב(.20חל עליו, כאמור בסעיף  19

 :אלה הוראות יחולו, מקצועי מלווהלוועדה מקומית  מונה )ד( 

מסמכויותיו בתחומי הפעילות שקבע שר הפנים  סמכותיפעיל מהנדס הוועדה  לא (1)  
בכתב של  אישור לכךאם כן התקבל  אלא המקצועי, המלווהבכתב המינוי של 

 ;המקצועי המלווה

יוזמן לכל דיוני הוועדה המקומית, ועדת המשנה שלה ורשות  המקצועי המלווה (2)  
, וכן לכל דיון של מוסד תכנון שאליו נדרשת הזמנת מהנדס המקומית הרישוי

 הנדון עניין כל לגבי, מטעמו, בכתב דעת חוות להגיש רשאי יהיה והואהוועדה, 
 ;הדיון במהלך עמדתו את ולהציג כאמור בדיון



 

 

 מילוייהיה רשאי לדרוש כל מידע ומסמך הדרושים לו לשם  המקצועי המלווה (3)  
המקומית, מכל חבר, ממלא תפקיד, עובד או יועץ בה,  מהוועדהתפקידו 
 וכן, שלה התכנון מרחב בתחוםש המרחביות מהרשויותהמקומית או  מהרשות
 בסמכות ואשר אחר גורם ברשות הנמצאים כאמור ומסמך מידע כל לדרוש

שדרש  מסמך או מידע; גורם מאותו אותם לדרוש זו בפסקה המנויים הגורמים
 באופן ובמועד שנקבעו בדרישה; וכאמור, יימסרו למלווה מקצועי 

 או רגיל מידע מאגר לכל גישה המקצועי למלווהתפקידו תהיה  מילוי לשם (4)  
 – זו)בפסקה  אוטומטי נתונים עיבוד תוכנת ולכל נתונים בסיס לכל, ממוחשב

בו  מחזיק אחר שגורם מידע מאגר לכל וכן, המקומית הוועדה של( מידע מאגר
 הסכם; או דין לפי, אליו גישה המקומית ולוועדה

( 4)-( ו3מלווה מקצועי שאינו עובד המדינה יפעיל את סמכויותיו לפי פסקאות ) (5)  
 בהתאם להוראות שקבע שר הפנים.

 ישולם מתקציב משרד הפנים. מקצועי מלווהשל  שכרו )ה( 

יגיש לשר הפנים דוח על תפקודה של הוועדה המקומית בתחומי תפקידיו;  מקצועי מלווה )ו( 
דוח כאמור יוגש בתום כל שנה ובכל מועד אחר שבו ידרוש זאת שר הפנים או מי שהוא 

 הסמיך לכך.

ועל תקופת כהונתו תפורסם ברשומות ובאתרי האינטרנט  מקצועי מלווהעל מינוי  הודעה )ז( 
 המקומית הנוגעת בדבר. של משרד הפנים ושל הוועדה
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 פעילותן אופן על בקרה שתערוך מקומיות ועדות על בקרה יחידת תוקם הפנים במשרד )א(
 .זה חוק לפי

 שערכה הביקורת וממצאי פעולותיה לעניין שנתי הפנים דוח לשר תגיש הבקרה יחידת )ב( 
 .הפנים משרד של האינטרנט באתר יפורסם השנתי הדוח; שנה באותה

לדרוש כל מידע או מסמך הדרושים  רשאי לכך הסמיך שהוא מי או הבקרה יחידת מנהל )ג( 
מהוועדה  –תפקידיה, לגבי ועדה מקומית מסוימת  מילויהבקרה לשם  ליחידת

 מהרשויות או המקומית מהרשות, בה יועץ או עובד, תפקיד ממלאהמקומית, מכל חבר, 
 הוועדה נמצאת שבתחומה המחוזית מהוועדה, שלה התכנון מרחב שבתחום המרחביות
 שר שקבע אחר ציבורי ומגוף חוק לפי שהוקמה מרשות, הממשלה ממשרדי, המקומית

 באופן לה יימסרו, כאמור הבקרה יחידת שדרשה מסמך או מידע; זה לעניין הפנים
 תפקידו, מילוי להסתייע, לשם; מנהל יחידת הבקרה רשאי בדרישה שנקבעו ובמועד
 שרשקבע  , והכול בהתאם להוראותלכך בכתב הוסמךשאינו עובד המדינה, ש באדם
 הפנים.
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 לקדם יהיה כדי שניתן המקומיות הוועדות של ולהכוונתן להדרכתן הניתן ככל יפעל הפנים שר
 –המדינה השנתי  סכומים בתקציבלכך  נקבעוככל שו, עצמאיות מקומיות כוועדות הסמכתן את

בין היתר  בהתחשב, שיקבע מידה אמות לפיכספי,  סיועהמקומיות  לוועדותשר הפנים  יקצה
 במצבן הכלכלי.

 

 סימן ד': ועדה מיוחדת

פי המלצת שר הבינוי והשיכון, רשאי להכריז בצו כי שטח שבתחום מחוז  -לע, םהפני רש )א( .32
 :ד מאלהאחנתמלא  חד, אםוימאחד יהווה מרחב תכנון 

 אין ישוב והוא נועד להקמת ישוב חדש; ודן עדוהנ טחשב (1)  

לפחות מיחידות  75%ו של חוק זה וערב פרסום הצו היו באותו שטח תליום תחיב (2)  
בתהליך של בניה גם יחד, יחידות דיור שהוקמו או  תוהנמצאו תהדיור הקיימו

שהן מוקמות על ידי המדינה או מטעמה, וקויימה התייעצות בדבר מתן הצו עם 
 .טחמצא השנ ומהחית שבתמוקהרשות המ

געת בדבר, ומית הנוהמק תושמת הרכסהל פי המלצת שר הבינוי והשיכון ובע םהפני רש )ב( 
יום מיום  90צת שר הבינוי והשיכון תוך מלהסכימה להואם סירבה רשות מקומית או לא 

הבינוי והשיכון, רשאי להכריז  שרהצעת  פיבאישור המועצה הארצית על  -שנמסרה לה 
נה יהיה מרחב תכנון מיוחד, אם המדינה הכי תימוקמשבתחום אותה רשות  שטח בצו כי



 

 

דיור באותו שטח לפחות של כלל יחידות ה 75%חדשה שעל פיה ו שכונה ים בלהק כניתת
 יוקמו על ידי המדינה או מטעמה.

 םויים המחוייביינבשו, וינלתו ושייתחו, , פרסומצול השתכנו  לע יחולו 16 דע 14יפים עס )ג( 
 וא מן זהיסבזה יחולו במרחב תכנון מיוחד, ככל שאין  קוח תוהענין, ושאר הורא ילפ

 בסימן ה' לפרק ג' הוראה מפורשת אחרת לאותו ענין.

של  םימערכת חדרים, על חדרי שירות שלה, הנועדת למגור -חידת דיור" יה "זעיף סב )ד( 
 משפחה אחת.

לתקופה שנקבעה בו, אך לא יותר  היחד יהוימהמכריז על מרחב תכנון  וצ פו שלקת )א( .33
 מחמש שנים מיום תחילתו.

כאמור לתקופה נוספת , להאריך תקפו של צו 32נים, בדרך האמורה בסעיף פה אי שרשר )ב( 
שלא תעלה על חמש שנים, וכן רשאי שר הפנים, בהמלצת שר הבינוי והשיכון, לבטל צו 

 כאמור.

וראות סעיף קטן )ג(, להכריז בצו )להלן ה ית, בהמלצת הועדה שמונתה לפיאשרמשלה מה )א( א.33
מתחם פינוי  -או לעיבוי בניה )להלן י, ם בינולשוי נחם לפיתמ צו הכרזה(, על שטח כעל -

 -וי( ובינ

ום ימ שנים ששמרזה יהיה לתקופה שנקבעה בו אך לא יותר כהה ל צוקפו שות (1) )ב( 
 ;חילתות

(, הממשלה רשאית, בהמלצת הוועדה שמונתה 1על אף הוראות פסקה ) )א( (2)  
לפי הוראות סעיף קטן )ג(, ולאחר שהוועדה קיבלה את המלצת יושב 
ראש מוסד התכנון המוסמך, ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך, 

במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה, את תוקפו של הצו האמור, 
על שש שנים מתום תקופת ההכרזה  לתקופה נוספת אחת שלא תעלה

הראשונה, ובלבד שאושרה או שהופקדה תכנית לפינוי לשם בינוי או 
תכנית לפינוי ובינוי(, במתחם הפינוי והבינוי  –לעיבוי בניה )בחוק זה 

שהוכרז באותו צו, או שמוסד התכנון החליט על הפקדתה; אושרה 
וסד התכנון תכנית לפינוי ובינוי לא תידרש המלצת יושב ראש מ

 המוסמך;

הממשלה רשאית, בדרך והתנאים האמורים בפסקת משנה )א(, להאריך  )ב(   
בצו את תוקפה של ההכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית )פינוי 

ובינוי(, שניתנה במסגרת החלטת הממשלה מיום כ"א בחשוון התשס"א 
מיום כ"ה (, 2001ביולי  22(, מיום ב' באב התשס"א )2000בנובמבר  19)

 16(, או מיום ו' בתמוז התשס"ב )2001בנובמבר  11בחשוון התשס"ב )
(, לתקופה שלא תעלה על שש שנים מהמועד שבו פג תוקפה 2002ביוני 

של ההכרזה; תחילתו של צו לפי סעיף זה במועד פקיעתה של ההכרזה 
תוקף -כאמור, ואולם הארכת תוקפה של הכרזה כאמור לא תהא בת

, מהמועד שבו פגה 2006-ינוי ובינוי )פיצויים(, התשס"ולעניין חוק פ
 ההכרזה הראשונה ועד למועד פרסום הצו.

הממשלה רשאית להסמיך את שר הבינוי והשיכון, להרחיב, לצמצם או  (1)ב   
בצו, על פי המלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג(,  לשנות

בצו הכרזה, כעל מתחם את גבולותיו של שטח שהממשלה הכריזה עליו 
 פינוי ובינוי.

 ה ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי ואלה חבריה:נמתמשלה מה )ג(   

 ינוי והשיכון, והוא יהיה היושב ראש;בה יג שרצנ (1)    

 נים;פה יג שרצנ (2)    

 וצר;אהר יג שצנ (3)    

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (4)    

 חבורה;תה יג שרצנ (5)    

 ממשלה;ה שיג ראצנ (6)    



 

 

ות שתיתל יג רשות מקרקעי ישראל שימונה בהמלצת השרצנ (7)    
 .ותומיאל

 :הבכזה הרו(, תועדה מיוחד -נון מיוחד תהיה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה )להלן כת מרחב לכל .34

של שר הפנים שאחד מהם יהיה יושב ראש ואחד מהם יהיה בעל  םיגי נצינש (1)  
 הכשרה מקצועית בעניני תכנון ובניה;

על הכשרה מקצועית ביה הוי והשיכון, שאחד מהם ינשר הבי לש םיגי נצינש (2)  
 בעניני שיכון ובניה;

 ות;אירל שר הבש דיג אחצנ (3)  

 המשפטים;ל שר ש יג אחדצנ (4)  

 ל השר לאיכות הסביבה;ש דיג אחצנ (5)  

 ל שר התחבורה;ש דיג אחצנ (6)  

 ל שר הבטחון;ש דיג אחצנ (7)  

ים של הרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח שאליו מתייחס גיצבעה נרא (8)  
 הדיון.

המיוחדת יהיה מהנדס הרשות המקומית הנוגעת בדבר; באין רשות מקומית או  הדעיר הוכזמ .35
 מהנדס רשות מקומית כאמור ימנה שר הבינוי והשיכון את המזכיר.

תכנון מיוחד יהיו כל הסמכויות והתפקידים אשר לועדה מחוזית בידי  בחרחום מתב )א( .36
הועדה המיוחדת בלבד כאילו היה מרחב התכנון המיוחד מחוז, וכן יהיו לועדה המיוחדת 

כל הסמכויות אשר לועדה מקומית כאילו היה מרחב תכנון מקומי שסעיף  םותו תחואב
 ת לדבריזובת אישור הועדה המחחל עליו; כל הוראה בחוק זה או על פיו המחיי 13

 .וחדיבמרחב תכנון מ ולתחא ל תהמקומי ההועדי על יד שהשנע

שוי כאמור תהיה מורכבת רשות רי מיוחדת. יות רישושרן מיוחד תהיה ונכרחב תמב )ב( 
 זכיר הועדה.מממיושב ראש הועדה המיוחדת ו

 סימן ח': ועדה משותפת

, והמועצה הארצית ומוסדות התכנון הנוגעים בדבר, רשאי, בצחר התייעצות עם אל, פניםשר ה .37
 -יותר ממרחב תכנון אחד )להלן ל ואחד א זוועדה משותפת לתכנון ולבניה ליותר ממח םיקהל

 ועדה משותפת(.

ת דוצת מוסמלקבע את הרכבה של הועדה המשותפת וימנה את חבריה לפי הי םהפני רש )א( .38
 .ברבדם עיגנון הנוכהת

ל לכ סדות התכנון על הרכב אחיד או על חברים מוסכמים או שלא המליצוומ המליצו אל )ב( 
 נים, רשאי השר לקבוע את ההרכב ולמנות את החברים.רה שר הפועד שהומה תוך

ת ה על חמישילעי אלספרם משאי למנות לועדה משותפת חברים נוספים שר םהפני רש )ג( 
 ה.רימכל חב

בתחום שנקבע לה הסמכויות והתפקידים של ועדה מחוזית, של ועדה פת יהיו תושדה המעול .39
נין, שיוחדו לה בצו של עה ל לפיכה, מקומית, של רשות רישוי מחוזית או של רשות רישוי מקומית

שר הפנים, ורשאי שר הפנים, בצו, לאסור או להגביל את השימוש באותם סמכויות ותפקידים על 
 ר.בעים בדגונידי מוסדות התכנון ה

 פורסם ברשומות.יזה  ימןס יצו לפ לכ .40

 סימן ו': הוראות כלליות

ל מוסד תכנון לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה מקומו של חבר ש הפעול םוש .41
 במוסד פנוי מכל סיבה שהיא.
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לכהונה  מועמד, על העניין לפי(, 3)ב()18ו א( 13)א()7בסעיף  כמשמעותוהמייצג  הארגון המליץ לא
ימים ממועד  תשעיםתוך במקומית,  בוועדהבעל דעה מייעצת  כנציגבוועדה מחוזית או  כחבר
שמתקיימת בו  אדם תפקיד לאותו למנותהפנים  שר רשאי, כאמור לארגוןהפנים  שרפניית 

 .הנדרשת כשירותה



 

 

לא היה מנין  םאברים; חה  י בישיבות של מוסדות התכנון הוא מחציתקוחנין המה )א( .42
ראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקות. לאחר ה היושב יבה, ידחשיהתיחת פב חוקי

ש אר זה תהא הישיבה כדין גם אם השתתפו בה שליש ממספר החברים והיושב מןעבור ז
 אש.רשב וסף לינוב יםם לא יפחת משניפרבד שמסבל, וםבכלל

משך הישיבה כדין רק כל עוד נכחו ה איה)א(,  ןטקשיבה כדין לפי סעיף יה נפתחהשמ )ב( 
 במהלכה שני חברים בנוסף ליושב ראש.

סד תכנון, שמספר ושיבות מי)ב(, המנין החוקי ב-ות סעיפים קטנים )א( וארואף ה לע )ג( 
 יים לפחות.נש אוה, החברים בו הוא פחות מארבעה

ליושב ראש קול נוסף באותו בישיבת מוסד תכנון והיו הדעות שקולות בה, יהא  העה הצבתיה .43
 ענין.

שהמוסד  ימ ל ידיע –ות התכנון ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם, ובהיעדרו דסובות מישי )א(  .44
רת בחוק זה; שאר סדרי העבודה והדיונים של הוראה אחאין שכ , והואויריבחר מבין חב
ידי המוסד עצמו במידה רבות העבודה והדיון בועדת משנה שלו, ייקבעו על , למוסד תכנון

 .יופלבתקנות  זה אוק עו בחוקבא נלש

התכנון ישלח את סדר היום של ישיבותיו, שבעה ימים לפחות לפני מועד  מוסד מזכיר )ב( 1/8/14
גם לנציגים בעלי הדעה המייעצת, וכן  –הישיבה, לחברי מוסד התכנון, ובוועדה מקומית 

למתכנן המחוז, לכל גורם אחר שהזמנתו לדיון נדרשת לפי חוק זה וכן לכל גורם אחר 
ון רשאי להורות, מנימוקים מיוחדים שקבע שר הפנים; ואולם יושב ראש מוסד התכנ

יותר בשל דחיפות העניין; מועד קצר , כי סדר היום או שינויים בו יישלחו בשיירשמו
 המקומית הוועדה ישיבות של היום סדר אתהאפשרי  בהקדםמתכנן המחוז יעביר 

 .המחוזית בוועדה השרים לנציגי, אליו שנשלח

ר היום ששלח, את המסמכים הנדרשים לדיון או הודעה מוסד התכנון יצרף לסד מזכיר )ג( 1/8/14
 ; שר הפנים רשאי לקבוע הוראות לעניין זה.על העמדתם לעיון מקבלי ההודעה

 .הדיון לפני סביר זמןשל מוסד התכנון  האינטרנט באתר יפורסם היום סדר )ד( 1/8/14

שיבות ועדת י לאו ש ןונכנון שנעדר משלוש ישיבות רצופות של מוסד התכת דר מוסבח )א( א.44
המשנה של מוסד התכנון, או שנעדר למעלה משליש מהישיבות בתקופה של שנה אחת, 
ואיש לא מילא את מקומו, יחדל להיות חבר במוסד התכנון; תקופת השנה תימנה מיום 

 ון.נכתוסד המל  מינויו של החבר

הן, תף בתשהו לא מוקתכנון משתי ישיבות רצופות, וגם ממלא מ דסדר חבר מוענ (1) )ב( 
ל מוסד ש יושב ראש מוסד התכנון, מיד לאחר הישיבה השניה הרצופהישלח 

ת החבר אינה מש התכנון שממנה נעדר חבר המוסד, הודעה לחבר המוסד וכן למי
שלח י —היה החבר נציג שר  ם, ואןהתכנוד וסבמ ול חברותעולמי שהמליץ 

ן סד התכנות מושיבודי ימוע גם למזכירות הממשלה; ההודעה תציין את קתעה
שמהן נעדר אותו חבר ואת הנוסח המלא של סעיף זה; ההודעה תישלח במכתב 

, יחדל וןהתכנ מוסד לשרשום ותציין כי אם לא ישתתף החבר בישיבה הקרובה 
 פקע;ייו וומינ וןכנהת דבר במוסחיות לה

, דהמוס רבחבדצמבר של כל שנה, הודעה לכל  31-לח בשי ןונכוסד תמ ששב ראוי (2)  
ר שיבות שבהן נכח ושמהן נעדר במשך אותה תקופה; נעדר החבפירוט היבה ו

משליש או יותר ממספר הישיבות שהתקיימו, ישלח יושב ראש מוסד התכנון 
 (.1פסקה )במנויים הרמים גור גם למוהודעה כא

ן טק טן )א( ונשלחה אליו הודעה כאמור בסעיףק ףיעסבוסד תכנון כאמור מ רדר חבענ )ג( 
פקיעת ל ע יושב ראש מוסד התכנון לחבר ולגורמים המנויים בסעיף קטן )ב( עידו)ב(, י

 חברותו של החבר במוסד התכנון.

ותו ר באחב, כברח נה אותוווימ ורלא יחזן, תכנו מוסד רבו של חתורעה חבקפ (1) )ד( 
 חברותו; תעיקפ מוסד תכנון, במשך שנה מיום

תפקע חברותו גם בכל דת משנה ו ועניאנון שכת ו של חבר במוסדתורעה חבקפ (2)  
 ועדות המשנה של אותו מוסד תכנון.

    



 

 

 על זה סעיף הוראות יחולו לאא, 48 סעיף לפי קבוע מקום ממלא תכנון מוסד לחבר מונה (1)ד 1/8/14
 .האמור הסעיף הוראות לפי הקבוע המקום ממלא על יחולו והן, התכנון מוסד חבר

 .ה המקומיתדעומקומית וועדת משנה של ה הדעמעט ול —וסד תכנון" מ, "העיף זסב )ה( 

 ב.44
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 –זה בסעיף )א(

 לבחינת "הוועדה  
 "השעיה

 ;הישירה הבחירה לחוק א19 בסעיף כמשמעותה

 תכנון מוסד חבר"  
 "מקומי

 כאמור חבר למעט, שלה משנה ועדת או מקומית עדה-ו חבר
 ראש ולמעט, המחוז על הממונה בידי או שר בידי הממונה

 א19 סעיף לפי להשעיה בקשה לגביו שהוגשה מקומית רשות
 ;הישירה הבחירה לחוק

 הבחירה חוק"  
 "הישירה

 וסגניו הרשות ראש בחירת) המקומיות הרשויות חוק
 .1975–ה"התשל(, וכהונתם

 אם מקומי תכנון מוסד כחבר יכהן ולא מקומי תכנון מוסד כחבר לכהן אדם יחל לא )ב( 
 ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה, מהותה שמפאת קבע המשפט שבית בעבירה הורשע
 לפני וביןבזמן שכיהן כחבר מוסד תכנון,  נעברה שהעבירה בין, תכנון מוסד כחבר לכהן

 לא; כאמור הרשעתו מיום שנים שבע חלפו שטרם ובלבד שהחל לכהן כחבר מוסד תכנון,
 לפנות לממשלה המשפטי היועץ רשאי, המרשיע הדין בפסק כאמור המשפט בית קבע
, שתוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין, ואם זה לעניין מתאימה בבקשה המשפט לבית

 לבית המשפט שלערעור. –הוגש ערעור 

או תלוי ועומד נגד חבר  הוגש כתב אישום נגד חבר מוסד תכנון מקומי במהלך כהונתו )ג( 
מוסד תכנון מקומי כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין שהעבירה נעברה בזמן 

שכיהן כחבר מוסד תכנון ובין לפני שהחל לכהן כחבר מוסד תכנון, רשאית הוועדה 
לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר שנתנה לחבר מוסד התכנון 

השמיע את טענותיו, להשעות את חבר מוסד התכנון המקומי המקומי הזדמנות ל
מכהונתו במוסד התכנון המקומי, אם סברה כי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו 

 בכתב האישום, אין הוא ראוי לכהן כחבר מוסד תכנון.

ימים מיום שהוגשה  45( תתקבל בתוך גהחלטת הוועדה לבחינת השעיה לפי סעיף קטן ) )ד( 
שת היועץ המשפטי לממשלה או בתוך מועד אחר שקבע שר הפנים, והוראות סעיף לה בק

)יג( לחוק הבחירה הישירה יחולו לעניין זה, בשינויים -א)א( עד )ד(, )ו( עד )ח(, )י(, )יב( ו19
 המחויבים.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הוראת מינהל לעניין חבר מוסד  )ה( 
 הוגש נגדו כתב אישום.הורשע בעבירה או שתכנון ש

 ג.44
1/8/14 

לא יחל אדם לכהן כחבר מוסד תכנון ולא יכהן כחבר מוסד תכנון אם הוא עלול להימצא, 
במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין חברותו במוסד התכנון לבין עניין 

ניגוד עניינים תדיר(; שר הפנים, בהסכמת שר  – בפרק זהאישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו )
המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות שיש בהן כדי להעמיד חבר מוסד תכנון במצב של ניגוד עניינים 

 .תדיר

 ד.44
1/11/14 

 -בסעיף זה  )א(

"חבר מוסד תכנון   
 מקומי"

 ב;44כהגדרתו בסעיף 

 ;המקומיתהוועדה יועץ המשפטי של ה "המשפטי"היועץ   

 לשם הדרוש"המידע   
 "עניינים ניגוד בדיקת

 שעומד מישל  האישיים וענייניו תפקידיו, עיסוקיו בדבר מידע
 של או שלו, מקומי כחבר מוסד תכנוןאו מכהן  לכהןלהתחיל 

 .עניינים ניגוד של במצב להימצא לו לגרום העלולים, קרובו

 המידע אתליועץ המשפטי  מקומי ימסורמוסד תכנון  כחבר לכהן להתחיל שעומד מי )ב( 
 כהונתו. תחילת לפני, עניינים ניגוד בדיקת לשם הדרוש



 

 

   

 לשם הדרוש במידע שחל שינוי כל עלליועץ המשפטי  מקומי ידווח תכנוןמוסד  חבר )ג( 
 .כאמור השינוי על לו כשנודע מיד(, ב) קטן סעיף הוראות לפי שמסר, עניינים ניגוד בדיקת

 היועץ יקבעבדיקת ניגוד עניינים,  לשםימים ממועד קבלת המידע הדרוש  21בתוך  )ד( 
מקומי מוסד תכנון  כחברשעומד להתחיל לכהן  במיהמשפטי אם מתקיים ניגוד עניינים 

את חוות דעתו בלא  ימסור המשפטי היועץ, לפי העניין; מקומי או בחבר מוסד תכנון
 הנוגע בדבר. התכנון מוסדן ליושב ראש שחוות הדעת ניתנה לגביו וכ למידיחוי 

 כחבר לכהן יחל לא, תדיר עניינים ניגודהיועץ המשפטי כי מתקיים באדם  קבע (1) )ה( 
 .העניין לפי, מכהונתו יחדל מקומי או תכנון מוסד

( הרואה עצמו נפגע מהחלטת היועץ 1) פסקה לפי החלטה לגביו שניתנה אדם (2)  
, לכך הסמיך שהוא למי או לממשלה המשפטי ליועץ לפנות רשאי ,המשפטי
; היועץ המשפטי לממשלה או מי המשפטי היועץ החלטת את לבחון בבקשה
, לאשר את אליו הפנייה מיוםימים  שלושים בתוךרשאי,  לכךך ישהסמ

 .לשנותהההחלטה, לבטלה או 

חבר מוסד או  מקומי כחבר מוסד תכנון לכהןלהתחיל  שעומד מיהיועץ המשפטי כי  קבע )ו( 
, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים שאינו ניגוד עניינים תדיר, יקבע מקומיתכנון 

הסדר למניעת ניגוד עניינים שלפיו יפעל אותו אדם, או יורה על עריכת שינויים בהסדר 
למניעת ניגוד עניינים שנקבע בעבר; הודיע מי שנקבע לגביו הסדר למניעת ניגוד עניינים 

מוסד התכנון, ואם הוא מכהן כחבר  חברהוא להתחיל לכהן כ רשאיל הסכמתו להסדר, ע
הכול בכפוף לתחולת ההסדר; לא הודיע אותו אדם על וימשיך בכהונתו,  –מוסד התכנון 

 .מכהונתו יחדל – מכהן הוא ואםלכהן,  יתחיל לא –הסכמתו להסדר 

 אם, עניינים ניגוד למניעת הסדר מקומי לפי תכנון מוסד חברשהוטלו על  המגבלות )ז( 
, יועמדו לעיון הציבור בדרך שקבע שר הפנים, ובלבד שלא יועמדו הןהוטלו, וכל שינוי ב

 .המידע חופש חוק לפי למוסרםלעיון הציבור פרטים שאין 

 הדרוש המידע פרטי לעניין הוראותשר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע  )ח( 
 סעיף זה. לפי מסירתו עניינים ואופן ניגוד בדיקת לשם

 מוסד רהחלים על חב מינהלאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הוראת  )ט( 
 .זה בסעיף כאמור עניינים ניגוד לענייןאינו חל עליו  זה שסעיף תכנון

של שר וחבר  נה על המחוז, נציגוומממעט הל —סד תכנון המכהנים מכוח מינוי ומ ים שלרבח .45
ם בהודעת תר מכהונטפתהלשאים ר —מחוזית  ועדה משותפת לפי סימן ה' שאיננו חבר ועדה

 אוההתפטרות בכתב שימסרו ליושב ראש מוסד התכנון שבו הם מכהנים; תקפה של ההתפטרות 
 דעה.ת ההוריסעם מ

נון, נציג בעל דעה מייעצת, ממלא תפקיד, עובד או יועץ של מוסד התכנון שהגיע כת מוסד רבח .46
לידיעתו במהלך דיוני המוסד או ועדת משנה שלו דבר שהמוסד או ועדת המשנה החליטו לשמור 

 למי שאינו חייב לגלות לו את הדבר לפי כל דין. ונא יגלל –אותו בסוד 

במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו תכנון שיש לו,  דסר במובח )א( .47
לדיון במוסד או בועדה  מדעוה ןיבכל ענ הת הנאובק או טחלכל , או על ידי קרוביהם

 –מועדותיו 

האמור  כי העניןע לו דונאחר של דך ליושב ראש בכתב או בעל פה מיכ לדיע עוי (1)  
ול הישיבה הקרובה של וקפה, תירשם בפרוט-עומד לדיון; נמסרה ההודעה בעל

 המוסד או הועדה;

ולא יצביע בהחלטה על כל  ןעני הועדה באותו והמוסד א כח בדיוניונ יהיה אל (2)  
 שר אליו.קב הלאש

תכנון, נציג בעל דעה מייעצת, ממלא תפקיד, או יועץ למוסד תכנון שיש לו,  דסובד במוע )ב( 
במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו, שותפו או קרוביהם, כל חלק או 

 בכתבל כך ע יעודעדה מועדותיו, יבוסד או מוון ביטובת הנאה בענין העומד לטיפול או לד
ובא ה רהאמו ןינדבר , מיד לאחר שנודע לו כי העליושב ראש מוסד התכנון הנוגע ב



 

 

נין ולא יהיה נוכח ע לדיון באותו מוסד או בועדה מועדותיו, ולא יטפל באותו טיפול אול
 בדיוני המוסד או הועדה הדנים בו.

אחת; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו  הנאסר שמ -וראות סעיף זה, דינו ה לובר עעה )ג( 
 כל דין אחר. יפם על דא שלהפלילית או האזרחית 

כנון לא ישתתף בדיון ובהצבעה בקשר להתנגדות או לערר לפי העניין, למעט ת דר מוסבח )א( א.47
 מאלה: דח)ד(, אם נתקיים בו א62בהליך לפי סעיף 

ל גוף אשר יזם את התכנית המובאת לדיון, או של גוף אשר הגיש ש גא נציוה (1)  
 תכנית;התנגדות או ערר לאותה 

 רר.עהוגש ה ול החלטתשעתכנון ה סדובר, חלק בהחלטת אותו מחכ, א נטלוה (2)  

המשנה  תודה וועינבלו על דיוני הועדה המקומית לתכנון ולוחי אל( ף קטן )איעסראות וה )ב( 
 שלה ועל דיוני הועדה למתקנים בטחוניים או ועדת הערר למתקנים בטחוניים לפי פרק ו'.

ף עיו מלהשתתף בהצבעה ובדיון לפי סנכנון שנודעו לו עובדות המונעות ממת דר מוסבח )ג( 
 כנון או בהודעה לפרוטוקול.תה דסומל כך מיד בכתב ליושב ראש יע ע, יודזה

ע יושב ראש מליאת הועדה מי מחברי מוסד התכנון משנה, יקבועדת  ןותכנהסד וה מיה )ד( 
 סעיפים קטנים )א( או )ג(. מקומו של החבר שנתקימו בו הוראותת ימלא א

יראו חבר מוסד תכנון או ממלא מקומו כמצוי  לא)א(,  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ה( 1/8/14
במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד שהוא מביא בחשבון גם את ענייני הגוף שהוא 

ה, מייצג או של האוכלוסייה שהוא נציגה במוסד התכנון, ככל שהם קשורים לחוק ז
 ל ככל שלא נקבעה הוראה מפורשת אחרת בחוק זה.ווהכ

, או היה שותף לה שלא דרך ןלהרות לומאכנון שהצביע בעד החלטה מן הת דר מוסבח )א( .48
 אחת: הנאסר שמ -הצבעה, דינו 

א בניגוד להוראות יהשידעו ב -תכנית או להמליץ על אישורה  רשאלטה לחה (1)  
 ;חוק זה פיממנה לה תכנית שכוחה יפ

בניגוד  םהשידעו ב - םאישור אחר או היתר או להמליץ עליה תתלטה לחה (2)  
 כדין. מוש חורגו לשיא הלהקל רתילתכנית, למעט אישור או ה

ת דיון במוסד עשבפה -לעב תכנון או רשות מקומית אשר קבע בכתב, או דסבד מווע )ב( 
 רויסוד קביעתו ניתן האיש ועל, להלןי ניתן לתת אישור או היתר מן האמורים כנון, כתה
 :תחא הנאסר שמ -היתר או הומלץ עליהם, דינו ה וא

א בניגוד להוראות תכנית שכוחה יפה ממנה לפי חוק יהשידעו ב -ת ינכשור תיא (1)  
 זה;

בניגוד לתכנית, למעט היתר או אישור להקלה  םהשידעו ב -או היתר  רחשור איא (2)  
 או לשימוש חורג כדין.

בר במוסד תכנון, רשאי למנות לו, בדרך שבה מתמנה אותו חבר, ממלא ח השממנ ימ )א( א.48
 מקום אחד בלבד. אלתו ממוא מקום אחד או יותר, ואולם בישיבת מוסד תכנון ייצג

 מקומו.דרשת מחבר נדרשת גם מממלא נה שירותכה )ב( 

 תהאולישיבה פלונית של מוסד תכנון, יהא לממלא מקומו מעמד של חבר מ רדר חבענ )ג( 
 .ישיבה

 את, קבע דרך, למלא עליו להטיל רשאי מקום ממלא לו שמונה תכנון מוסד חבר (1) (1)ג 1/8/14
 ממלא – זה ימן)בס מוועדותיו בוועדה או כלל דרך, תכנון מוסד באותו מקומו
 מקומו ממלא להיות מקומו ממלא על התכנון מוסד חבר הטיל(; קבוע מקום
 .התכנון מוסד ראש ליושב כך על יודיע, כאמור הקבוע

 היה כאילו, ועניין דבר לכל, אותו יראו(, 1) פסקה לפי שמונה קבוע מקום ממלא (2)  
 ובלבד, העניין לפי, פסקה באותה כאמור הוועדה חבר או התכנון מוסד חבר

 .עניין באותו סמכויותיו את הפעיל לא התכנון מוסד שחבר

 ממלא מקום. עלף אל ויח 45יף עס )ד( 



 

 

   

ב יישלחו, למי שאינו חבר המוסד ואינו נציג 61ד התכנון והודעות לפי סעיף סומלטות חה )א( ב.48
 בעל דעה מייעצת בדואר רשום.

 ובוועדה, התכנון מוסד לחברי יישלחוב 61 סעיף לפי והודעות התכנון מוסד החלטות )ב( 1/8/14
לכתובת לקבלת  מקוונת בדרך או בדואר, מייעצת דעה בעלי לנציגים גם – מקומית

ימים  שלושהיראו אותן כאילו נמסרו בתום  –; נשלחו ההחלטות בדואר ומסרים שמסר
יראו אותן כאילו  –מיום שנמסרו לדואר למשלוח; נשלחו ההחלטות בדרך מקוונת 

 .שליחתן שלאחר הראשוןנמסרו ביום העבודה 

 בדרךב 61 סעיף לפיוהודעות  החלטות משלוח לעניין הוראות לקבוע רשאי הפנים שר )ג( 1/8/14
 כי)א(,  קטן סעיף הוראות אף על, לקבוע הוא ורשאי, התכנון מוסד ידי על מקוונת
 אם מקוונת בדרך קטן סעיף באותו למנויים יישלחו שיקבע מסוגים והודעות החלטות

 לגבי כאמור הוראות יקבע שלא ובלבדכתובת לקבלת מסרים בדרך מקוונת,  מסרו
 שר בהסכמת אלאג, 48 בסעיף כהגדרתו ביטחוניים למיתקנים תכנון מוסד של החלטות
 .הביטחון

 –ד 48בסעיף זה ובסעיף  )א( ג.48

"מוסד תכנון   
 למיתקנים ביטחוניים"

ביטחוניים וועדת הערר למיתקנים  הוועדה למיתקנים
 ביטחוניים כמשמעותן בפרק ו';

-כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח "ממונה ביטחון"  
1998; 

לרבות פרוטוקול, וכן מידע מוקלט, מוסרט, מצולם או  "מסמך"  
 ממוחשב.

גם נציג בעל דעה מייעצת ונציג שר בוועדה המחוזית  –ובוועדה מקומית חבר מוסד תכנון  )ב( 
תכנון, הדרוש לו לשם מילוי תפקידו, בתוך שלושה  זכאי לעיין בכל מסמך של אותו מוסד

שאין בהכנת  מיום שביקש זאת, וכן זכאי הוא לקבל העתק מהמסמך, ובלבד ימי עבודה
תכנון למיתקנים התכנון; חבר מוסד  ההעתק הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד מוסד

ממסמך כאמור, ינהג בו לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד  ביטחוניים שקיבל העתק
 הנחיות אבטחת מידע(. –הפנים בנוגע לאבטחת מידע )להלן 

מרחב תכנון מקומי כאמור  חבר מועצה ברשות מרחבית הנמצאת בתחומו של (1) )ג( 
מוסד התכנון של אותו מרחב לעיין במסמכי  , שאינו חבר בה, זכאי19בסעיף 
לרשות המרחבית שבה הוא מכהן ולקבל העתק מהם, ויחולו לעניין זה  הנוגעים

יושב ראש מוסד התכנון כי אין לאפשר  הוראות סעיף קטן )ב(, אלא אם כן קבע
)א( 9מסירת העתקו בשל אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף  עיון במסמך או

 לחוק חופש המידע.

הוראות סעיף קטן זה או  ( שעיין במסמך לפי1על חבר מועצה כאמור בפסקה ) (2)  
 , בשינויים המחויבים.46קיבל העתק ממנו, יחולו הוראות סעיף 

גם לפני הנציגים  –ובוועדה מקומית  בכל דיון של מוסד תכנון יובאו לפני חברי המוסד )ד( 
ובא מסמך כאמור לפני חברי המסמכים הנוגעים לדיון; לא ה כל בעלי הדעה המייעצת

 ינמק יושב ראש המוסד את הטעמים לכך. או הנציגים בעלי הדעה המייעצת המוסד

התכנון קבע שהוא כולל מידע  הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך שיושב ראש מוסד )ה( 
של התייעצויות פנימיות בין עובדי מוסדות תכנון,  בדבר דיונים פנימיים או תרשומות

יועציהם, למעט התייעצויות הקבועות בדין ולמעט פרוטוקולים מישיבות של  חבריהם או
 מוסד התכנון.

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו  )ו( 
 ולא לגרוע מהן.

הקלטה לא תחול על ואולם חובת  בכל ישיבה של מוסד תכנון יירשם ויוקלט פרוטוקול, )א( ד.48
ראש מוסד התכנון יהיה אחראי לניהולם התקין של  ישיבות של רשות רישוי; יושב

וההקלטה ורשאי הוא, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להפסיק את הקלטת  הפרוטוקול
 הישיבה לצורך התייעצות.



 

 

 –הפרוטוקול ישקף נאמנה את פרטי הדיון ויצוינו בו, בין השאר  )ב( 

 מועד הישיבה ומקום קיומה; (1)  

 סדר היום ושינויים שנערכו בו; (2)  

גם  –, ובוועדה מקומית ותפקידיהם בישיבה הנוכחיםחברי מוסד התכנון  שמות (3)  1/8/14
 וכן, הישיבה בפתיחת שנכחו אלה בציון, המייעצת הדעהשמות הנציגים בעלי 

  ;ותפקידיהם מהישיבה שנעדרו כאמור והנציגים החברים שמות

 ;42קיומו של מניין חוקי לפי סעיף  (4)  

 ואינם הנציגים בעלי הדעה המייעצת שמות מוזמנים שאינם חברי מוסד התכנון (5)  
 שנכחו בישיבה ותפקידיהם;

 לרבות עמדות הנציגים בעלי הדעה המייעצת בוועדה המקומית מהלך הדיון (6)  
 הפסקות בהקלטת הישיבה לצורך התייעצות והטעמים להפסקות;

הצבעות שהתקיימו, וכן פירוט  החלטות שקיבל מוסד התכנון בישיבה ותוצאות (7)  
 –ואם דרשו זאת לפחות שליש מחברי מוסד התכנון  המשתתפים בכל הצבעה,

 אופן הצבעתו של כל אחד ממשתתפי ההצבעה;

 .למוסד התכנון לפי חוק זההודעות שחובה למסרן  (8)  

ראשון בסדר היום של  פרוטוקול ישיבה יובא לאישור מוסד התכנון כסעיף (1) )ג( 
מוסד התכנון; לא היה סיפק בידי יושב ראש  הישיבה הראשונה הבאה שמקיים

 להכין פרוטוקול ולהביאו לאישור כאמור, יובא הפרוטוקול מוסד התכנון
הראשונה לאחר המועד שבו הועבר לחברי מוסד לאישור מוסד התכנון בישיבה 

 (.2התכנון כאמור בפסקה )

גם לפני לנציגים  –ובוועדה מקומית  פרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התכנון (2)  
לפני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקול, ובכל  זמן סביר בעלי הדעה המייעצת

או נציג  מוסד התכנוןיאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה; חבר  מקרה, לא
 שנכח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול, רשאי לבקש אתבעל דעה מייעצת 

 תיקון הפרוטוקול, עד למועד אישורו על ידי מוסד התכנון.

 ה.;48 סעיף מהוראות לגרוע כדי זה קטן סעיף בהוראות אין (3)  1/8/14

רשאי, לפי בקשה  דעה מייעצתגם נציג בעל  -ובוועדה מקומית  חבר מוסד תכנון (1) )ד( 
של  שיגיש ליושב ראש מוסד התכנון, לקבל תמליל הקלטה מנומקת בכתב

טעם ענייני; חבר מוסד תכנון  ישיבה, אם שוכנע יושב ראש המוסד כי יש בבקשה
 למיתקנים ביטחוניים שקיבל תמליל כאמור ינהג בו לפי הנחיות אבטחת מידע.

שליש מחבריה או  –ובוועדה המקומית  מחברי מוסד התכנוןדרשו לפחות שליש  (2)  1/8/14
הקלטה של ישיבה או  לקבל תמליל שלושה נציגים בעלי דעה מייעצת, לפחות

התכנון על הכנה ומסירה של תמליל כאמור  חלק ממנה, יורה יושב ראש מוסד
 שדרשו זאת.או לנציגים בעלי הדעה המייעצת לחברי מוסד התכנון 

לעיון הציבור והקלטת  ול ישיבה של מוסד תכנון שאושר יהיה פתוחפרוטוק (1) )ה( 
ישיבה תהיה פתוחה לציבור לצורך האזנה; עיון והאזנה כאמור יהיו בלא 

 תשלום.

האינטרנט של מוסד התכנון או  פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון יפורסם באתר (2)  
ן של מוסד מקומית שתחומה הוא במרחב התכנו באתר האינטרנט של רשות

אינטרנט, יפורסם  לא היה למוסד תכנון או לרשות מקומית כאמור אתר התכנון;
 הפרוטוקול באתר האינטרנט של משרד הפנים.

 –על אף האמור בסעיף קטן )ה(  )ו( 

כאמור באותו סעיף קטן,  לא יתיר יושב ראש מוסד תכנון עיון, האזנה או פרסום (1)  
)א( לחוק חופש 9מהעילות המנויות בסעיף  יותראם קבע שהתקיימו אחת או 

על  סבר כי העיון, ההאזנה או הפרסום מהווים מסירת מידע המידע או אם
ראש מוסד התכנון לפי  אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; החלטת יושב



 

 

הסכמת היועץ המשפטי של מוסד התכנון  פסקה זו תהא מנומקת והיא טעונה
 קת בכתב;שניתנה בחוות דעת מנומ

לעיון הציבור ויפורסמו כאמור  לעניין מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים, יועמדו (2)  
 באותו סעיף קטן רק החלטות שקיבל המוסד.

 –מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים יפרסם הנחיות בדבר האופן והמועדים  )ז( 

 להגשת בקשות לתיקון פרוטוקול; (1)  

 בפרוטוקולים ולהאזנה להקלטות של ישיבות.לעיון  (2)  

ה. 48
1/8/14 

 .קבלתה במועד לתוקפה תיכנס תכנון מוסד שקיבל החלטה )א(

שקיבל מוסד תכנון תפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון, בתוך שלושה  החלטה )ב(
 .קבלתהימים ממועד 

 לפי ההחלטה פרסום מיום המועדים יימנו, פעולות נקיטת לשם מועדים בהחלטה נקבעו )ג( 
 .זה חוק לפי אחרת הוראה קיימת כן אם אלא)ב(,  קטן סעיף

ו. 48
1/8/14 

, התכנון מוסד של האינטרנט באתר ויפרסם הפנים לשר יגיש תכנון מוסד ראש יושב )א(
, זה חוק לפי התכנון מוסד פעולות על שנתי דוח, שנה כל מתום חודשים שישה בתוך
 והכול, זה חוק לפי לפעילותו שנקבעו במועדים ועמידתו פעילותו היקף על זה ובכלל

 .הפנים שר שקבע להוראות בהתאם

 למנות שרשאי למי יגישמקומית  ועדה)א(, יושב ראש  קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב( 
של הוועדה המקומית, בתוך שישה  האינטרנט באתר ויפרסם מייעצת דעה בעלי נציגים

 בשנה הוועדה שקיימהאת מועדי הדיונים  המפרט יחודשים מתום כל שנה, דוח שנת
 הדיונים ומועדיא, 62 סעיף בתכניות שבסמכותה לפי הדיונים מועדי בציון, החולפת
 .חלקם או כולם, המייעצת הדעה בעלי הנציגים נעדרו שמהם

 –)א( על אף האמור בסעיף קטן  )ג( 

למיתקנים ביטחוניים כמשמעותה בפרק ו' יוגש לשר הפנים  השל ועד שנתי דוח (1)  
 ולא יפורסם;

 דוח יפרסםכמשמעותה בפרק ו'  ביטחוניים למיתקנים הערר ועדת ראש יושב (2)  
 ביטחוניים למיתקנים הוועדות כלל פעולות לגבי קטן סעיף באותו כאמור שנתי
 ;בנפרד ועדה כל לגבי פירוט בו לכלול חייב הוא ואין

 ועדת( אם יושב ראש 2) בפסקה כאמורלא יפורסם מידע הנכלל בדוח השנתי  (3)  
 שהוא מי או הביטחון שר עם התייעצות לאחר, ביטחוניים למיתקנים הערר

 לחוק)א( 9, קבע שהתקיימו אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף לכך הסמיך
 .המידע חופש

 תכניתפרק ג': 

 סימן א'?: תכנית מתאר ארצית

 –הארצית תקבע את התכנון של שטח המדינה כולה, ובין השאר  יתארת המתכני .49

ע ושימושה, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות קרקעוד היי (1)  
 לכך;

 שטחי הפקת מחצבים;ו הישעת ריוזא (2)  

, םארציי הקהדרכים הראשיות, קווי מסילות הברזל, קווי הספ תשרווית תה (3)  
מלים, עורקי הספקת המים הארצית, סכרים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת נ

החשמל, הבזק ושדות תעופה ודרכי הגישה האווירית אליהם, לרבות תחימת 
-השטחים שבהם יחולו הגבלות למען בטיחות הטיסה; אולם היא לא תקבע שדה

 שור שר התחבורה או שר הבטחון;יאב אלאתעופה 

 ר ושימור קרקע;ופש, ייעוטחי נש ייננעב תוראוה (4)  



 

 

ות קדושים, ערכי נוף ושטחים שישארו ומר שמירה על עתיקות, מקבדבראות וה (5)  
 בטבעם;

 ;עלים ולמטרות ציבוריים שיש להם חשיבות ארציתפמלומות קמ (6)  

ושלבי פיתוחה ועיתויים הרצוי, ה ינמדהאוכלוסיה ב חלוקתב רותומהת זיתחת (7)  
של ישובים,  םמומקו םיששל ישובים, מיקומם וגדלם של ישובים חד יוזחה םגדל

 סוגיהם וגדלם;

 בה הוראות בענינים שיכולים להיות נושא לתכנית מיתאר מחוזית. עבקתר שתומו  

חלקים חלקים לפי שטחים  ציתרהא ארתנית המיכלהורות על עריכת ת תית רשאיצראעצה הומה .50
המיתאר  ין תכניתור כדמאכחלק  לכ שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין

 הארצית.

רסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך וכן תתן את תפית צראעצה הומה .51
ך כל הכזששר הפנים מינה לכך או על ידי מי שי מ דיי לבוצעו עיאלה  ות, והוראתהאה לעריכרוהה

 במכרז שפירסם.

ת מיתאר ארצית, תמסור המועצה הארצית העתק ממנה לועדות מחוזיות, ינכרכה תענ )א( .52
וכל ועדה מחוזית רשאית להגיש למועצה הארצית את הערותיה לתכנית תוך התקופה 

 שתקבע המועצה.

ה ות, שלדעתמקומיה תלועדו עיבסעיף קטן )א(, תודת שקיבלה תכנית כאמור יזודה מחעו )ב( 
פשר להן לעיין בה במשרדי תאיש להן ענין בתכנית, על קבלת התכנית והוראותיה, ו

 הועדה המחוזית.

תכנית כאמור בסעיף קטן )א( תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים, החל מיום  )ג( 
 מסירתה לוועדות המחוזיות.

הוראותיה יחד עם הערות הועדות  פיל כהערנתכנית שהלה את משגיש למת יתצראה הצמועה .53
ר במועצה, לאשרה בשינוי או זוחדיון  רחהמחוזיות, והממשלה רשאית לאשרה ללא שינוי או, לא

 לדחותה.

ה את התכנית, תודיע על כך ברשומות; התכנית תפורסם בדרך ובמידה לשמרה המשיא )א( .54
 צית.רצה האעומשתורה ה

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, תכנית מתאר ארצית תפורסם באתר האינטרנט של  )ב( 
 משרד הפנים עם אישורה על ידי הממשלה.

 

 סימן ב': תכנית מיתאר מחוזית

כנית מיתאר מחוזית הן לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית המיתאר ת לרות שטמה .55
הארצית במחוז וכל דבר שיש לו חשיבות כללית למחוז והעשוי לשמש מטרה לתכנית מיתאר 

 .עסוקהתהומקומית, ובכלל זה תנאים נאותים למחוז מבחינת הבטחון 

ך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה זית תכין ותגיש לאישור המועצה הארצית תווחמועדה  לכ .56
המועצה  יתשא, רכן לא עשתה הוראה;ב הארציתה רט המועצפתשתכנית מיתאר מחוזית, כפי 
 נה לכך שיכין את התכנית.מי םינפהארצית להורות למי ששר ה

כנית מיתאר בתוע בקלמחוז, בש ית רשאית, לאחר התייעצות בועדות המקומיותזוחדה המעוה .57
 –ת, ובין השאר יהוראות בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקוממחוזית 

 וח עירוני וכפרי;תילפ תולובגחים וטש (1)  

 ;םילאיקחים חטש (2)  

 ה, לסוגיה השונים;ישעורי תזא (3)  

 :תיקותעור ועיי יטחש (4)  

 לבזק, לתחבורה ולדרכים; תיזת מחושר (5)  

 יותר ממקום ישוב אחד; שישמשו תוי קברתב (6)  



 

 

 ;הואשעוד כל ייע להם קבאים שלא ייפקוחים מטש (7)  

 ר שמירה על חוף הים;בדבראות וה (8)  

 ן הקלות מהוראות התכנית.תמלנאים תה (9)  

צית רשאית לחייב את הועדה המחוזית לקבוע בתכנית מיתאר מחוזית ראהועצה מה )א( .58
לקבען בתכנית לפי סימן זה, וכן הוראות בענינים הוראות שהועדה המחוזית רשאית 

 הם לענין תכנית המיתאר הארצית.לכת משהמועצה הארצית מוס

תוך הזמן סימן זה, לפי  תיצה הארצעוועדה המחוזית הוראה מהוראות המה הקיימ אל )ב( 
צועה על ידי אדם ששר הפנים ימנה בישקבעה לה, רשאית המועצה הארצית להורות על 

 לכך.

יהיו לו לענין המוטל עליו במינוי כל  58או  56ידי שר הפנים על פי סעיפים  לע שמונה ימ .59
 דה המחוזית ומה שעשה יראו כאילו נעשה על ידי הועדה המחוזית.עוהת של ויוהסמכ

 סימן ג': תכנית מתאר מקומית

 מיתאר מקומית הן: תינות תכרטמ .61

 התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאייתוח הקרקע במרחב פ לקוח עיפ (1)  
 המתאימות לכך; תוקרקע לש

ם נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הנקיון, הבטיחות, יאנטחת תבה (2)  
הבטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, 

ציבור לרבות מבני גורים, לתעשיה, למסחר ולמבני מלים רזוא דזה ייחו ובכלל
 לרבות מקוואות טהרה; -דת; לענין סעיף זה, "מבני דת" 

וגית, יאולכראורית, טסיל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, הכ לירה עמש (3)  
 וצא באלה;וכי

וח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי תוך הימנעות, ככל תיפירה ומש (4)  
 בערכי טבע, בנוף ובמורשת;האפשר, מפגיעה בצמחיה, 

ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות לפארקים, לגנים ולגינות, הנותנים מענה  (5)  
 לצורכי האוכלוסיה החזויה במרחב התכנון המקומי באופן הולם.

י, רשות שהוקמה לפי חוק, חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה הוא בפיתוח תלשרד ממשמ )ב( א.61
ם מרחבה, וכן בעל חוועדה מקומית או רשות מקומית, כל אחת בתמבנים ותשתיות, 

תאר יתכנית מ יןים להכרשאית(, נכתגיש המ –קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע )להלן 
תכנית בסמכות הועדה ה התיה; ת מפורטת ולהגישה לועדה המקומיתינתכ וא יתממקו

 ותק לועדה המחוזית.ע תהתכני שיהמחוזית, יעביר מג

 שהיועץ ובלבדאלה, מ אחד סעיף קטן )ב(, יראו כמי שיש לו עניין בקרקע גם לעניין (1)ב 
המנויים  התנאים לגביו מתקיימים כי בכתב דעתו את חיווה התכנון מוסד של המשפטי

 (, לפי העניין :2( או )1) בפסקאות

או  75%זכות בחלק מסוים מהקרקע הנכללת בתכנית בשיעור של  לו שיש מי (1)  
בחלק מסוים אחר של הקרקע  פגיעהאין בתכנית שהוא מבקש להגיש ויותר 

קרקע של בעל זכות  –זו  בפסקההנכללת בתכנית, שהוא אינו בעל זכות בה )
 המוצעת התכנית לפי הדברים פני על אם –" פגיעה" זו, פסקה לענייןאחר(; 
 :מאלה אחד םמתקיי

של  שהקרקע או, אחר זכות בעל של בקרקע' ט בפרק כמשמעותה פגיעה )א(   
 רכי ציבור לפי פרק ח';ולצ להפקעה מיועדתבעל הזכות האחר 

 נמוך בשיעור היא האחר הזכות בעל של הקרקע של בשוויה העלייה )ב(   
 להגיש שמבקש מי של הקרקע של בשוויה מהעלייה משמעותי באופן

 בעת מצבה לפי בקרקע זכותם לשווי יחסי באופן והכול, התכנית את
 ;התכנית להגשת הבקשה

 לחוק 1'לחוק המקרקעין או בית שפרק ו 52בית משותף כהגדרתו בסעיף  לעניין (2)  
מי שמתקיימים בו תנאים שקבע שר  –, הנכלל בתכנית עליו חל האמור



 

 

ובלבד שאין בתכנית שהוא מבקש  ,המשפטים לאחר התייעצות עם שר הפנים
במקרקעין של בעל זכות אחר כפי  ,להגיש פגיעה, כפי שתיקבע בתקנות כאמור

 .כאמור בתקנות שנקבע

לגרוע מהוראות סעיף קטן )ב(, מי שיש לו רישיון לפי חוק לעניין תשתית  בלי (1) (2)ב 1/8/14
 לעניין אותו הסמיכה שהממשלה מי או תכנונה אוהמאפשר את הקמת התשתית 

 תכנית או מקומית מתאר תכנית להגיש רשאיאו תכנונה,  תשתית הקמת
בלבד, לרבות לעניין השימושים הדרושים  האמורה התשתית לעניין מפורטת

לצורך הקמתה והשימושים הנלווים לאותה תשתית הדרושים לצורך הפעלתה 
 .והשימוש בה

על  אונדרש לקיומה של התשתית ( תחול רק על שטח ה1) בפסקהכאמור  תכנית (2)  
שטח שלגביו נקבעו הוראות הנדרשות מחמת קיומה של אותה תשתית, ויכול 
שתחול גם על שטח הנדרש לשימושים נלווים לתפעול אותה תשתית ועל שטח 

 .המיועד להקמת התשתית לתקופת ההקמה כפי שתיקבע

תעופה, נמל, מעגן, מיתקן  נמלתשתית,  מיתקני –, "תשתית" זה קטן סעיף לענין (3)  
מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת,  מיתקנילהתפלת מים, 

אחסון  מיתקןלחשמל,  מיתוג או השנאה מיתקניתקשורת, תחנת כוח,  מיתקני
לחוק משק הגז  2"ן כהגדרתם בסעיף גט ומיתקניגז  מיתקניגז ודלק, דרך, 

 הציבורית; בתחבורה השימוש לעידוד וחניון וחציבה כרייה אתריהטבעי, 

להחליט על  איהשאית רו ות ועדה מקומית תדון בה הועדה המקומית,כמסנית בכת )ג( 1/8/14
הפקדתה ועל אישורה של התכנית, עם או בלי שינויים, ואולם תכנית כאמור בסעיף 

 –( 2א)א62ף תדון ותחליט בה רק ועדה מקומית עצמאית, תכנית כאמור בסעי –( 1א)א62
 –א)ג( 62תדון ותחליט בה רק ועדה מקומית עצמאית ומיוחדת, ותכנית כאמור בסעיף 

תדון ותחליט בה רק ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, והכל 
 – ובלבד

כן הונחו לפניה  שלא תקבל הועדה המקומית החלטה על הפקדת תכנית, אלא אם (1)  
מהנדס הועדה המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, ולפיהן  חוות דעת בכתב של

 התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הועדה המקומית;

שטחים,  שאם החליטה הועדה המקומית על הפקדת תכנית הכוללת הגדלת (2)  
(, תשלח הודעה, במידת האפשר, לכל בעל רשום שאותם 3א)א()62כאמור בסעיף 

 הוראות סותרת אינה זהובכלל  במקרקעין שבבעלותושטחים, או חלק מהם, הם 
 האמור לגביה מתקיים לא(, דא)62 סעיף להוראות בניגוד כוללנית תכנית של

 שכוחה תכנית להוראות בניגוד יהיה לא התכנית ואישור)ח(, עד  (וא)62 בסעיף
 ;זה חוק לפי ממנה יפה

אלא אם כן מוסדות   המקומית הוועדה בסמכות תכנית תאושר ולא תופקדשלא  (3)  
הפתוחים והתשתיות הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו  הציבור, השטחים

לצרכים הנובעים מהתכנית; לא תאשר הועדה המקומית תכנית,  נותנים מענה
 קבעה()ה( 4) פסקה לפי המקומית הוועדה מהנדס שהגיש הדעת חוות כן אםאלא 

והתשתיות כאמור נותנים מענה לצרכים מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים  כי
 הנובעים מהתכנית;

 אלא, על אישורה או תכנית הפקדת על החלטה המקומית הוועדה תקבל שלא (4)  
, השאר בין, המתייחסת, הוועדה מהנדס של בכתב דעת חוות לפניה הונחה כן אם

 :לאלה

 ;ומטרותיה התכנית עיקרי )א(   

 ;הקיים התכנוני המצב לעומת בתכנית המבוקשים השינויים עיקרי )ב(   

 ולדרישות זה חוק לפי להוראות בהתאם ערוכה התכנית של היותה )ג(   
 ;85 בסעיף כאמור התכנון מוסד

 העדיפויות בסולם ממנה גבוהות לתכניות התכנית של התאמתה מידת )ד(   
כוללנית , לתכנית התכנית בתחום החלות', ח בסימן כאמור תכניות של
 לתכניות(, ח( עד )וא)62כאמור בסעיף  להוראות(, ודא)62בסעיף  אמורכ



 

 

כאמור שהועברו להערות הוועדות המחוזיות או להשגות הציבור או 
 אישור על החלות, ישנן אם, אחרות למגבלותוכן  העניין לפי, שהופקדו
 ;דין כל לפי התכנית

 שטחים זה ובכלל, ציבור לצורכי המיועדים שטחים של קיומם )ה(   
 בשטח תשתיות ושל פתוחים שטחים של, ציבור למוסדות המיועדים
 הנובעים לצרכים ראוי מענה נותנים הם ואם, ובסביבתו התכנית

 (;3) בפסקה כאמור, מהתכנית

 לתוספת 12 סעיף לפי האתרים ברשימת הכלול אתר כוללת התכנית אם )ו(   
 ;כאמור אתר על התכנית השפעת בדבר פרטים גם – הרביעית

 התכנית בחינת לצורך, הוועדה מהנדס לדעת, הדרוש אחר עניין כל )ז(   
 ;בה והחלטה

 השינויים לרבות, המוצעת התכנית לגבימהנדס הוועדה  המלצות )ח(   
 התאמתה לצורך הנדרשים השינויים זה ובכלל, לדעתו בה הנדרשים
 )ד(. משנה בפסקת כאמור ולמגבלות לתכניות

ית והועדה המחוזית בהתאם מקומהה עדונו בה הווזית, ידמחועדה הת הוכמסב תיכנת )ד( 
שורה של יא ה ועלתדקהפ לעחליט הל  רשאית הועדה המחוזיתו, 62 ףיעס להוראות

 התכנית, עם או בלי שינויים.

  ב.61
1/8/14 

לוועדה מקומית תכנית בסמכות ועדה מקומית, תשלח הוועדה הודעה על כך  הוגשה )א(
נציגים בעלי דעה מייעצת בוועדה המקומית, למתכנן המחוז וכן ל, התכנון מוסד חבריל

לגורמים אחרים שקבע שר הפנים; מתכנן המחוז יעביר את ההודעה לנציגי השרים 
 .רותיהומט התכנית תחום יצוינו בהודעהבוועדה המחוזית; 

 אחד וכל המחוזית בוועדה השרים מנציגי אחד כל(, 2)ג18לגרוע מהוראות סעיף  בלי )ב( 
 בכתב דעת חוות להגיש רשאים)א(,  קטן סעיף לפי הפנים שר שקבע הנוספים מהגורמים

 הפקדת על לדיון הדעת חוות מגיש יוזמן, כאמור דעת חוות הוגשה; המקומית לוועדה
 דעתו את להשמיע הזדמנות לו ותינתן שלה משנה בוועדת או המקומית בוועדה התכנית

 .החלטה קבלת לפני

 בירעה מקומית תכנית בסמכות ועדה מחוזית, תדון בה הועדה המקומית, ותדעוגשה לוה )א( .62
המלצותיה לועדה המחוזית, תוך ששים ימים מהיום שהתכנית הוגשה לה; המלצות 

יד את התכנית הנדונה, עם או בלי שינויים, או להפקהיו ול שיכי קומיתמה הועדה
 םויועדה המקומית תשלח העתק ההמלצה למגיש התכנית, תוך שבעה ימים מה לדחותה;

 לצה.ההמקבלת 

עברה בדיקה ש רחאל נית שהועברה אליה לפי סעיף קטן )א(תכב וןדתזית וחהמעדה וה )ב( 
המלצתה בתוך ששים  קומית אתדה המעוהבירה עה ב; לא62מוקדמת כאמור בסעיף 

 בתכנית, אף ללא המלצת הועדה המקומית.ת הימים האמורים, תדון הועדה המחוזי

ית, מקומה העדוהלצה של מזית על החועדה המהוג בפני ישהת רשאי לינכיש התגמ )ג( 
 םויים לפי סעיף זה, בתוך חמישה עשר ימים מיונישב לדחות את התכנית או להפקידה

 מלצת הועדה המקומית.לו ה הרשנמס

זית תדון בהשגה שהוגשה ובתכנית והיא רשאית לקבל את ההשגה או וחמעדה הוה )ד( 
 .תת התכניאלדחות  אונויים, בשילדחותה ולהפקיד את התכנית, בתנאים או 

ר מהנושאים תויד או חא מית, הכוללת אך ורקוקמיתאר מ תטת או תכנירופנית מכת )א( א.62
 :קומיתמה היא תכנית בסמכות הועדההמפורטים להלן, 

וכן תכנית שהמגרשים בסימן ז' ם משמעות, כמגרשים לש קהולחחוד ויא (1)  1/8/14
 לוכוללת הוראות לחלוקתם, באופן ש והיאהנכללים בה הם בבעלות אדם אחד 

תכנית איחוד וחלוקה  ההיו בבעלות של יותר מאדם אחד, ניתן היה לראות ב
 דועי לשאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כד לבל ובווהכ סימן ז',בכמשמעותה 

 (;3)-( ו2קרקע, למעט האמור בפסקאות )

בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף, למעט דרך שאושרה בתכנית  ךרחבת דרה (2)  1/8/14
 בתוואי דרך הארכת וכן(, מאושר בתוואי דרך – זובפסקה ) מיתאר ארצית;



 

 

סמוך או לצורך גישה לדרך סמוכה שאינה דרך  למגרש גישה לצורך מאושר
 מחוזית. מתאר בתכניתארצית או  מיתארשאושרה בתכנית 

    

 הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור;  (3)  1/8/14

כל אחד מאלה: גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות,  –" ציבור"צורכי בסעיף זה 
שטחי חניה, תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה, שווקים, בתי קברות, 

, חולים בתימבנים לצורכי חינוך, רווחה, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, 
, אש לכיבוי שירות ותחנות משטרה, תחנות חירום מחסני, מקלטים, מרפאות
תית מקומיים; שר הפנים רשאי לקבוע, בצו, צורכי ציבור נוספים תש מיתקני

כצורכי ציבור לעניין סעיף זה או לעניין סעיף קטן זה, ובלבד שאישר צרכים אלה 
  ;188ציבורית לעניין סעיף  כמטרה

מיתקנים לייצור, להפקה, לאספקה, לאגירה,  –תשתית מקומיים"  מתקני"
, חשמל, מים, ביוב או פסולת, למעט תחנת לטיפול ולהולכה של דלק, גז, נפט

תקשורת, והכול אם הם מיועדים לשרת בעיקר את מרחב  מיתקניתדלוק, וכן 
 התכנון המקומי;

 בנין הקבוע בתכנית; וקנוי ביקביעת קו ביניין או ש (4)  1/8/14

 שינוי או, בבניין להקים שמותר הקומות ומספר בניינים של גובהם קביעת א(4)  1/8/14
 ,הקבועות בתכנית כאמור הקומות ומספר בניינים של גובהם בדבר הוראות
לפי תכנית מיתאר  לבנייה המותר הכולל השטח היקף את לשנות בלי והכול

תכנית  –מקומית או תכנית מפורטת שאישרה הוועדה המחוזית )בסעיף זה 
 המחוזית(; הוועדה שאישרה

 בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים;י תכנית פל נוי של הוראותיש (5)  

המותרים בתכנית אחת שהיא תכנית שאישרה  יהת שטחי הבנקולנוי חיש (6)  1/8/14
הוועדה המחוזית, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה לפי 

יעוד קרקע, לא  לכה, ביבנהשטח הכולל המותר לש התכנית האמורה ובתנאי
 ;50%-יגדל ביותר מ

 גודל בדבר הוראות שינוי או בניין עליו להקים שמותר מגרש שטח גודל קביעת (7)  1/8/14
 הכולל השטח היקף את לשנות בלי והכול, הקבועות בתכנית כאמור מגרש שטח

 ;המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לפי לבנייה המותר

 עיקריות;ת רויחידות הדיור, ללא הגדלת סך כל השטחים למט רפסדלת מגה (8)  

ן יא; 151, בכפוף להוראות סעיף 147לפי סעיף  הלקהכ יתן לבקשונש ענין לכ (9)  
לפגוע בסמכות הועדה המקומית לתת הקלה לפי סעיף  ה זו כדית פסקוארבהו
, אלא בכפוף 147, ואולם לא תאשר הועדה המקומית הקלה לפי סעיף 147
ו; שר הפנים יקבע ז סקהפי לפ שאושרה תו בתכניבעות שנקוישל הזכ התחלהפ

 דת תכנית לפי פסקה זו;קפה לש את דרכי הפרסום

, לחקלאות, למסחר, לתעשייה המיועדת מקרקע קרקע של ייעודה שינוי (10)  1/8/14
 שאין ובלבד, תדלוק לתחנת המיועדת לקרקע, לחניה או לאחסנה למשרדים,

 פסקה לפי תכנית; קרקע באותה לבנייה המותר הכולל השטח של הגדלה בתכנית
 במישרין הדרושים והבניינים המיתקנים של הקמתם את אלא תתיר לא זו

 רכב שירותי ומתן מסחריים ולשימושים, התדלוק תחנת הפעלת לצורכי
 לבנייה המותר הכולל שהשטח ובלבד, התחנה משתמשי את לשרת המיועדים
, זו בפסקה"ר; מ 80 על יעלה לא כאמור רכב ולשירותי מסחריים לשימושים

 אנרגיה מקור וכל חשמל, גז לאספקת המיועדת תחנה לרבות –" תדלוק"תחנת 
 ;רכב כלי הנעת לצורך אחר

 2,500הוספת שימושים, במגרש המיועד בתכנית למגורים וששטחו אינו עולה על  (11)  
מ"ר, למטרת משרדים או מלונאות, או למטרת מסחר בחזית בנין המיועד 

המותר לבניה במגרש על פי  לשנות את השטח הכולל למגורים, והכל בלי
התכנית, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים לא 

ברשות מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושהוא נמצא  25%יעלה על 



 

 

לפי נתונים שמפרסמת הלשכה  5,000עולה על  עירונית שמספר תושביה 
 המרכזית לסטטיסטיקה;

    

לפחות לפני תחילת  הרחבת שטחה של יחידת דיור שבנייתה הושלמה עשר שנים (12)  
התכנית, באופן שהשטח הכולל המותר לבניה באותה יחידת דיור לא יעלה על 

מ"ר, ובלבד שתוספת השטח לא תשמש אלא להרחבת יחידת הדיור  140
 האמורה.

 לתוספת 1 בסעיף כהגדרתו לאתר קרקע של ייעוד שינוי או ייעוד קביעת (13)  1/8/14
, לשימור הוראות של שינוי או וקביעה( לשימור אתר – סעיף זה)ב הרביעית

 הוועדה שאישרה בתכנית של ייעוד או הוראות כאמור שינוי או קביעה למעט
 ;לשימור לאתר קרקע המייעדת המחוזית

שרה יתכנית שאבה במגרש המיועד למגורים יהגדלת השטח הכולל המותר לבני (14)  1/8/14
ה לפי ימהשטח הכולל המותר לבני 20%בשיעור שלא יעלה על , הוועדה המחוזית

וספת שימוש למסחר ובלבד שהשטח , והעדה המחוזיתוהתכנית שאישרה הו
 השטח מסך 25% על יעלה לא למסחר השימוש לצורךה יהכולל המותר לבני

לאחר הגדלתו לפי  המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לבנייה לפי המותר הכולל
או  זה חוק לפיבסטייה מהוראות  אף, וכן קביעת הוראות לעניין חניה פסקה זו

בתכנית לפי פסקה זו  ;מפורטת לעניין חניהתכנית מקומית או  מיתארתכנית מ
 יתקיימו כל אלה:

ישראל  תכנית היא קרקע שהיא מקרקעיתחום הכל הקרקע הכלולה ב )א(   
 (;2)()ב(2()1שלא מתקיים בה האמור בסעיף קטן )א

יא הסמיכה התכנית הוגשה בידי רשות מקרקעי ישראל או מי שה )ב(   
 ;להגיש תכנית כאמור

 ;כי הוראות התוספת השישית יחולו עליההוראות התכנית קובעות  )ג(   

לפי הוספת שטחי שירות לשטחים למטרות עיקריות המותרים לבנייה במגרש  (15)  1/8/14
לפי את השטחים למטרות עיקריות  לשרת ועדותכנית, ובלבד ששטחי השירות נ

קרקעיות ובשטח שלא יעלה על שטח המגרש או -תכנית והם יהיו בקומות תתה
 ;על כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית, לפי הגדול

 – רשות עירוניתתחום השטח הכולל המותר לבנייה, ב הגדלת )א( (16)  1/8/14

במגרש המיועד לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית  (1)    
בנייה רוויה ובמגרש המיועד לפי תכנית כאמור מגורים בל

משטח  20%בשיעור שלא יעלה על  –לבנייה שאינה למגורים 
בפסקה , קטןמ"ר, לפי ה 500המגרש או בשטח שלא יעלה על 

בנייה במגרש של ארבע יחידות דיור או  –, "בנייה רוויה" זו
 בשתי קומות לפחות; אחד במבנהיותר 

במגרש המיועד לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית  (2)    
בשיעור שלא יעלה על  –בניה רוויה  מגורים בבנייה שאינהל

, דול"ר, לפי הגמ 50משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על  7%
 מ"ר; 175על  יעלה בשטח שלא מקרה ובכל

 הוועדה שאישרה התכנית הופקדה)א(,  משנה פסקת הוראות אף על )ב(   
 המאפשרת הקלה וניתנה ,)ב(151 בסעיף האמור המועד לפני המחוזית
 ההגדלה משטח יופחת, במגרש לבנייה המותר הכולל לשטח תוספת
 ההקלה שאפשרה התוספת משנה שטח אותה פסקת לפי המותר
 .כאמור

1/8/14  (17) 

 

מועצה אזורית במחוז תחום ב ,הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה )א(
שרה יתכנית שאבהדרום, במגרש המיועד למגורים או במחוז הצפון 

משטח המגרש או בשטח  7%בשיעור שלא יעלה על  ,עדה המחוזיתוהו



 

 

 175לא יעלה על ש בשטח ובכל מקרה לפי הגדול, "ר,מ 50שלא יעלה על 
 "ר.מ

מועצה אזורית שאינה  תחוםב ,השטח הכולל המותר לבנייה הגדלת )ב(   
 תכנית לפי למגורים המיועד במגרש, הדרוםבמחוז  אובמחוז הצפון 

 המגרש משטח 7%יעלה על  בשיעור שלא המחוזית, הוועדה שאישרה
, ובלבד שהשטח האמור הקטן לפימ"ר,  50או בשטח שלא יעלה על 

תכנית  לפילבנות במגרש  שמותרלצורך יחידות הדיור  ורק אךישמש 
 ;שאישרה הוועדה המחוזית

או מחוז הצפון בריות שאינן זומועצות אבצו,  ,לקבועשר הפנים רשאי  )ג(   
לפי אמות מידה )א(, ת פסקת משנה ושיחולו עליהן הורא ,הדרוםבמחוז 
באישור ועדת הפנים והגנת ייקבעו אמות המידה  ;זה לעניייןשיקבע 

של כלכלי –חברתיה ןבין היתר, למצב ,יתייחסווהסביבה של הכנסת 
 עירוניותרשויות להפגיעה שעלולה להיגרם  למידתו תואזורי ותמועצ

פסקת משנה )א( הוחלו הוראות  ר;החלת ההוראות כאמובשל  סמוכות
 .(בהוראת פסקת משנה ) על מועצה אזורית כאמור, לא תחול עליה

 שאישרה התכנית הופקדה)א( עד )ג(,  משנה פסקאות הוראות אף על )ד(   
 הקלה וניתנה ,)ב(151 בסעיף האמור המועד לפני המחוזית הוועדה

 משטח יופחת, במגרש לבנייה המותר הכולל לשטח תוספת המאפשרת
 התוספת שטח המשנה האמורות פסקאות לפי המותר ההגדלה
 כאמור; ההקלה שאפשרה

שנקבע בתכנית, במגרש המיועד לפי התכנית  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה (18)  1/8/14
 מיתקנירק לצורך הקמת אך ו(, 3תשתית מקומיים כהגדרתם בפסקה ) למיתקני

 התשתית האמורים;

 להעברה זכות או מעבר זכות לעניין, בניינים הריסת לעניין הוראות קביעת (19)  1/8/14
 אם והכול, ציבור לצורכי הנדרשת קרקע הפקעת ולעניין( 8)63 בסעיף כאמור
 ;לפיה ולבנייה תכנית למימוש דרוש הדבר

לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, תכנית בסמכות ועדה מקומית, לעניין ועדה מקומית  בלי (1)א 1/8/14
מקומית או תכנית מפורטת הכוללת אחד או  מיתארעצמאית, יכול שתהיה גם תכנית 

 :האלהיותר מהנושאים 

תכנית בהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש המיועד למגורים  הגדלת (1)  
המחוזית, בתחום רשות עירונית, ובלבד שחלפו חמש שנים שאישרה הוועדה 

לפחות מיום תחילת התכנית האמורה ושהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים 
לא יגדל ביותר מהשיעור או מהשטח המפורט בפסקאות משנה )א( עד )ג(, לפי 

 :הגדול

 כמפורט להלן, לפי העניין: שיעור )א(   

 פני מעל במגרש להקים שניתן בבניין הקומות מספר אם (1)    
 על עולה אינו, המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לפי, הקרקע
 לפי במגרש לבנייה המותר הכולל מהשטח 100% – שתיים
 ;המחוזית הוועדה שאישרה התכנית

 פני מעל במגרש להקים שניתן בבניין הקומות מספר אם (2)    
 על עולה, המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לפי, הקרקע
 המותר הכולל מהשטח 60% – תשע על עולה ואינו שתיים
 ;המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לפי במגרש לבנייה

 פני מעל במגרש להקים שניתן בבניין הקומות מספר אם (3)    
 על עולה, המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לפי ,הקרקע

 לפי במגרש לבנייה המותר הכולל מהשטח 30% – תשע
 ;המחוזית הוועדה שאישרה התכנית

 להקים שמותר דיור יחידת של הממוצע השטח למכפלת השווה שטח )ב(   
 20%-ל השווה במספר המחוזית הוועדה שאישרה התכנית לפי במגרש



 

 

 התכנית פי על המגרש על להקים שמותר הדיור יחידות ממספר
 ;האמורה

 משטח המגרש; 15% )ג(   

ה למגורים במגרש המיועד למגורים יהגדלת השטח הכולל המותר לבני )א( (2)  
 אף ן חניהיוכן קביעת הוראות לעני ,תכנית שאישרה הוועדה המחוזיתב

מיתאר מקומית או תכנית תכנית מ או זה חוקבסטייה מהוראות לפי 
שמתקיים בה לעניין חניה, בתחום רשות עירונית, בקרקע מפורטת 

ובלבד שנקבע בתכנית כי הוראות התוספת , האמור בפסקת משנה )ב(
יחולו עליה, והשטח שיוגדל יהיה בשיעורים כמפורט להלן  השישית

 ובשיעורים אלה בלבד:

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני  (1)    
הקרקע, לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית, אינו עולה על 

המותר לבנייה במגרש לפי מהשטח הכולל  120% –שתיים 
 התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני  (2)    
הקרקע, לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית, עולה על 

מהשטח הכולל המותר  85% –שתיים ואינו עולה על תשע
 לבנייה במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני  (3)    
הקרקע, לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית, עולה על 

מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי  60% –תשע 
 .התכנית שאישרה הוועדה המחוזית

 קרקע שמתקיים בה אחד מאלה:תכנית לפי פסקה זו תחול על  )ב(   

 ;ישראל מקרקעי שאינה קרקע (1)    

קרקע עירונית כהגדרתה  והיאקרקע שהיא מקרקעי ישראל  (2)    
שהוחכרה לדורות לפי  1960–בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך

 אחד בה םובלבד שהתקיי ,הסכם עם רשות מקרקעי ישראל
 אלה:מ

יום י"א  ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל נערך לפני )א(     
 (;2009באוגוסט  1) באב התשס"ט

מיום י"א באב נערך עם רשות מקרקעי ישראל ההסכם  )ב(     
יום ה' באב התשע"ד ולפני  (2009באוגוסט  1התשס"ט )

שלוש שנים מתום  לפחותוחלפו  (,2014באוגוסט  1)
 התקופה האמורה;

ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל נערך מיום ה' באב  )ג(     
וחלפו לפחות שנתיים מיום , 2014באוגוסט  1התשע"ד 
 עריכתו;

 שיועד במגרש למלונאות או לתעסוקה לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת (3)  
 בתחום, המחוזית הוועדה שאישרה בתכנית, בהתאמה, למלונאות או לתעסוקה

 האמורה התכנית תחילת מיום לפחות שנים חמש שחלפו ובלבד, עירונית רשות
 :להלן המפורט ומתקיים

, העניין לפי, למלונאות או לתעסוקה לבנייה המותר הכולל השטח )א(   
 לבנייה המותר הכולל מהשטח 40%-מ ביותר יגדל לא מגרש באותו

 הוועדה שאישרה התכנית לפי במגרש למלונאות או לתעסוקה
 ;המחוזית

 –)א(  משנה פסקת הוראות על נוסף – לתעסוקה המיועד מגרש לעניין )ב(   
 350% על יעלה לא, הגדלתו לאחר, במגרש לבנייה המותר הכולל השטח
 ;המגרש משטח



 

 

, תעשייה: אלה קרקע משימושי אחד –, "תעסוקה" זה קטן בסעיף
 ;מרפאות או משרדים, מלאכה, ידע עתירת תעשייה

     

לפי , במגרש לבנייה המותרים עיקריות למטרות לשטחים שירות שטחי הוספת (4)  
 הכולל מהשטח 30% על יעלה שלא בהיקף, המחוזית הוועדה שאישרה תכנית
 כאמור השירות ששטחי ובלבד, האמורה התכנית לפי במגרש לבנייה המותר
 לא זו פסקה הוראות; לפי התכנית עיקריות למטרות השטחיםלשרת את  נועדו
 או( 1) פסקאות לפי הוגדל בו לבנייה המותר הכולל שהשטח מגרש לעניין יחולו

(3;) 

שטחים שנקבעו בתכנית לצורכי ציבור, גם אם יש בכך כדי להקטין  הגדלת (5)  
פסקה זו, יקראו את הוראת סעיף קטן  לעניין שטחים אחרים לצורכי ציבור;

 (";5()1יבוא "או בסעיף קטן )א "(3)-"ו כך שאחרי( 1)א()

שימושים לצורכי ציבור במגרש המיועד לצורכי ציבור וכן הגדלת השטח  הוספת (6)  
 הכולל המותר לבנייה לצורכי ציבור במגרש המיועד לצורכי ציבור;

 לחניון המיועד במגרש ציבורי לחניון לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת (7)  
 ;ציבורי

 בתחום, קרקעיות-תת בקומות בנייה לצורך לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת (8)  
 ;עירונית רשות

השימושים המנויים בהגדרה מייעוד של קרקע המיועדת לאחד ה שינוי (9)  
שימושי תעסוקה( בתכנית שאישרה  –( )בפסקה זו 3"תעסוקה" שבפסקה )

הוועדה המחוזית, לשימוש אחר משימושי התעסוקה או למלונאות וכן הוספת 
ובלבד שלגבי קרקע כאמור בתחום מועצה שימושי תעסוקה בקרקע כאמור, 

 אזורית יחולו הוראות אלה:

 אלא, כאמור שימוש ייווסף ולא למשרדיםישונה ייעוד של קרקע  לא )א(   
 האחרים התעסוקה לשימושי שירותים מתן לצורך נדרש הדבר כן אם

 ;בתכנית הקבועים

עתירת ידע ולא ייווסף שימוש  לתעשיהישונה ייעוד של קרקע  לא )ב(   
 כאמור;

שימוש במגרש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית,  הוספת (10)  
רשות עירונית, למסחר הנלווה לתעסוקה, ובלבד שהשטח הכולל המותר תחום ב

מהשטח הכולל המותר לבנייה  10%לבנייה לצורך השימוש האמור לא יעלה על 
 באותו מגרש;

 לבנייה המותר הכולל השטח והגדלת ציבור לצורכי שאינם שימושים הוספת (11)  
 במגרש(, הנוספים השימושים – זו)בפסקה  כאמור הנוספים השימושים לצורך

, מקומית רשות מקרקעי ישראל או שהוא בבעלות שהוא, ציבור למבני המיועד
 :אלה להוראות בכפוף

במימוש בניית  ותהשימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנ הוספת )א(   
בעת אישור התכנית לפי פסקה  מגרש באותו נבנו שטרםמבני הציבור 

 זו;

במסגרת השטח הכולל המותר לבניה למבני הציבור  השימושים הוספת )ב(   
השטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימושים  הגדלת אובמגרש, 
 למבני לבנייה המותר הכולל השטח מסך 20% על יעלו לאהנוספים 
 .במגרשהציבור 

 העולה בשטח כאמור שימושים הוספת או בנייה לממש יהיה ניתן לא )ג(   
 אישור לאחר במגרש מומשה שבנייתם הציבור מבני משטח 20% על

 לפי פסקה זו; התכנית



 

 

 רק זו פסקה הוראות לגביו יחולו אזורית מועצה בתחום המגרש היה )ד(   
 "ר;מ 3,000 על עולה אינו שטחו אם

שימושים והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, במגרש שאינו מיועד  הוספת (12)  
 :אלה להוראות בכפוףתכנית, בלמבני ציבור 

 יעדים במימוש מותנות יהיו כאמור השטח והגדלת השימושים הוספת )א(   
, "יעדים זו בפסקהאו במגרש גובל;  המגרש בתחום ציבוריים
 לצרכי מיגונו או, אדמה רעידות מפניקיים  בנין חיזוק –" ציבוריים
 המגרש בתחום פתוח פרטי שטח פיתוח, לשימור אתר שימור, ביטחון

 ציבורי יעד וכל, בו לשימוש לציבור הנאה זכות של בתכנית קביעה תוך
 ;זה לעניין הפנים שר שאישר אחר

 הגדלת או לבנייה המותר השטח הגדלת במסגרת השימושים הוספת )ב(   
מסך השטח הכולל  15%על  יעלולא  לבנייה המותר הכולל השטח

 הנוספים השימושים או ההגדלה היקףש ובלבד המותר לבנייה במגרש
 ;הציבוריים היעדים להיקף סביר ביחס יהיה, כאמור

 בכפוף אלא, כאמור שימושים תוספת או בנייהיהיה לממש  ניתןלא  )ג(   
 הציבוריים; היעדים למימוש

היה המגרש בתחום מועצה אזורית יחולו לגביו הוראות פסקה זו רק  )ד(   
 ;מ"ר 3,000אם שטחו אינו עולה על 

אושרה בתכנית קודמת הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה או הוספת  )ה(   
, יופחת משטח ההגדלה או משטח השימושים לפי פסקה זושימושים 
המותרים לפי פסקה זו שטח ההגדלה שהוסיפה התכנית הנוספים 

 הקודמת או השטח שאושר לשימושים נוספים לפי התכנית הקודמת.

(, תכנית בסמכות ועדה מקומית לעניין ועדה 1)א-קטנים )א( ומסעיפים לגרוע  בלי (2)א 1/8/14
מקומית או תכנית מפורטת  מיתארמקומית עצמאית מיוחדת יכול שתהיה גם תכנית 

 שהיא אחת מאלה:

 ;א33ובינוי במתחם פינוי ובינוי, כהגדרתם בסעיף  לפינוי תכנית (1)  

 ; עירונית להתחדשות במתחם תכנית (2)  
 לפי לבינוי המיועד אזור  בשטח –" עירונית להתחדשות, "מתחם זו בפסקה
 זה. לעניין המחוזית הוועדה שקבעה, תכנית

 מקומית מיתארבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, אישרה הוועדה המחוזית תכנית  )ג( 1/8/14
תכנית כוללנית(, יראו כתכנית בסמכות ועדה  – זה בחוקמתקיים בה המפורט להלן )ו

מקומית, לעניין ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, תכנית 
 ,טח שעליו חלה התכנית הכוללניתמקומית או תכנית מפורטת החלה בש מיתאר

הוראות לעניין אותה ועדה מקומית לא יחולו ו(, ד) קטן בסעיף האמור בה שמתקיים
שאם התכנית הכוללנית  ובלבד ,(2()1( למעט סעיף קטן )א2)א-( ו1סעיפים קטנים )א

של הוועדה  ההחלטה ביום(, 2006ביוני  15אושרה לפני יום י"ט בסיוון התשס"ו )
של  אישורהמיום  יםשנ עשרים חלפו התכנית האמורה טרם הפקדת על המקומית

 התכנית הכוללנית:

 חלה על אחד מאלה: שאישרה הוועדה המחוזית תכניתה (2)  

 כל שטח מרחב התכנון המקומי; )א(   

 כל שטח היישוב שהתכנית חלה בתחומו; )ב(   

בפסקת משנה  כאמורחלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח היישוב  )ג(   

כפי שתחליט הועדה  –)א( או )ב(; לענין זה, "חלק משמעותי" 
 המחוזית;

 א;33כל שטחו של מתחם פינוי ובינוי שהוכרז בצו לפי סעיף  )ד(   

 כוללת, לפחות, את כל הענינים כמפורט להלן: שאישרה הוועדה המחוזית תכניתה (4)  



 

 

הקרקע המותרים בכל אחד ייעודי הקרקע בתחומה ושימושי  )א(   
 מהייעודים;

ציבור, או  קביעת שטחי קרקע המיועדים לשטחים פתוחים ולצורכי )ב(   
קביעת הנחיות בדבר שטחים שיש לייעד לצרכים אלה, ביחס לייעודי 

 – ציבור"רכי וצלעניין פסקה זו, " ; הקרקע השונים שנקבעו בה
 )ב(;188 בסעיף כהגדרתם

הייעודים, גם  הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכללקביעת השטח  )ג(   
 בלא קביעת זכויות בניה בכל מגרש או במגרש כלשהו;

לביוב  הנחיות בדבר שטחי קרקע שיש ליעד לתחבורה, לחניה, )ד(   
ולתשתיות, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה, לרבות התוויית 

 הדרכים העיקריות בתחומה;

 לענין גובה הבנינים. הנחיות )ה(   

)ז( לגבי 145לא ייקבעו הוראות בעניינים המפורטים בסעיף בתכנית כוללנית  (5)  
 מגרשים מסויימים.

את  תסתור לאתכנית כוללנית  עליוחלה שבשטח  החלהועדה מקומית  בסמכות תכנית )ד( 
 אף על, אולם ועדה מקומית תהא מוסמכת לכלול בתכנית כאמור, הכוללנית התכנית
)א(  קטן בסעיףוכן  ,(2()1)א קטן בסעיף יםמפורטה עניינים, הכוללנית בתכנית האמור
 .שבו( 17)-ו( 16) ,(8(, )6א(, )4) פסקאותלמעט 

תכנית כוללנית החלה על מרבית שטח מרחב התכנון  המחוזית לוועדה הוגשה לא (1) )ה( 
א )בסעיף קטן 31של ועדה מקומית עד תום חמש שנים מיום שהוסמכה לפי סעיף 

(, לעניין 2)א-( ו1המועד הקובע(, לא יחולו הוראות סעיפים קטנים )א –זה 
 עד להגשת תכנית כוללנית כאמור.מהמועד הקובע  האמורה הוועדה

(, לפני המועד הקובע, תכנית 1) כאמור בפסקה המקומית הוועדה הפקידה (2)  
בסמכות ועדה מקומית עצמאית  תכניתבסמכות ועדה מקומית עצמאית או 

(, תמשיך לחול הסמכות 2( או )א1מיוחדת לפי הוראות סעיפים קטנים )א
 האמורה לעניין אותה תכנית.

שלא יעלו יחד על שנתיים שר הפנים רשאי לדחות את המועד הקובע לתקופות  (3)  
; השלמת הפעולות להגשת התכנית הכוללנית לשםאם מצא כי הדחייה נדרשת 

 של האינטרנט ברשומות ובאתר כך על הודעה תפורסם, כאמור הפנים שר החליט
 .הפנים משרד

, המחוזית הוועדה ידי על ונדחתה כוללנית תכנית הוגשה, זה קטן סעיף לעניין (4)  
 .הוגשה לא כאילו הדחייה ממועד אותה יראו

 לוועדה המחוזית תכנית כוללנית החלה על הוגשה לא(, 1) פסקה הוראות אף על (5)  
 הוגשה אךעד המועד הקובע, חל עליו  19סעיף ש תכנון שטחו של מרחב מרבית
של רשות מרחבית באותו שטחה על רוב החלה עד המועד הקובע  כאמור תכנית

של הוועדה המקומית  הסמכויות יפקעו לא, שהתכנית חלה בתחומה מרחב תכנון
 (, לגבי תחומה של אותה רשות מרחבית.2)א-( ו1)א קטנים סעיפים לפי

פקעו הסמכויות של ועדה מקומית לפי סעיף קטן זה, כולן או חלקן, תפורסם  (6)  
 הודעה על כך באתר האינטרנט של משרד הפנים.

מקומית או תכנית מפורטת  מיתאר(, תכנית האף הוראות סעיפים קטנים )א( עד ) על )ו( 1/8/14
, לא יראו אותה כתכנית בסמכות ועדה שהוגשה במועדשמתקיים לגביה אחד מאלה 

 מקומית:

 מיתקן נכלל שבתחומה או, 159 בסעיף כהגדרתו ביטחוני למיתקן תכנית היא (1)  
 על, המקומי התכנון מרחב שטח כל על חלה התכנית כן אם אלא, כאמור ביטחוני

 הוראותיה כי בה ונקבע, יישוב של שטחו כל או מקומית רשות של תחומה כל
 ;הביטחוני המיתקן על חלות אינן

 ההגנה לתקנות 125 תקנה לפי שהוצא בצו שנסגר שטח נכלל התכנית בתחום (2)  
שר הביטחון או נציגו יודיע למוסדות התכנון הנוגעים בדבר . 1945 (,חירום)שעת 



 

 

חל, אלא אם כן טעמים  הואעליו שעל הוצאת צו כאמור בצירוף תשריט השטח 
 מתן ההודעה כאמור;-של ביטחון המדינה מצדיקים אי

 בו להטיל החליטה ביטחוניים למיתקנים שהוועדה שטח נכלל התכנית בתחום (3)  
 שהוטלו המגבלות את תואמת התכנית כן אם אלאא(, 3)160 סעיף לפי מגבלות
 התכנית להוראות הסכמתה את נתנה ביטחוניים למיתקנים שהוועדה או כאמור

 ;האמורות מהמגבלות החורגות

לוועדה  ,בחתימת ידוהודיע, בתעודה התכנית נכלל שטח ששר הביטחון  בתחום (4)  
 אינטרס לגביו שיש שטח הוא כי, עמהלמתקנים ביטחוניים, לאחר התייעצות 

 כן אם אלאוהתכנית אינה תואמת את ההוראות שקבע לעניין שטח זה,  ביטחוני
; שר התכנית להוראות הסכמתה את נתנה ביטחוניים למיתקנים הוועדה

הביטחון או נציגו יודיע למוסדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות כאמור, 
 מתן הודעה כאמור.-מצדיקים אי אלא אם כן טעמים של ביטחון המדינה

משרד  רשאים, להלן המפורטות מהתכניות אחת שהיא תכנית, זה בסעיף האמור אף על )ז( 1/8/14
 מבנים בפיתוח עיסוקה שעיקרחברה ממשלתית  ,ממשלתי, רשות שהוקמה לפי חוק

ולא יראו  המחוזית לוועדה להגישה( 2א)ב61או מגיש תכנית כאמור בסעיף  ותשתיות
 כתכנית בסמכות ועדה מקומית: ,אותה, אם הוגשה כאמור

 לתשתית או לדרך)ב(, 188כהגדרתם בסעיף  ציבור לצורכי שטח המייעדת תכנית (1)  
 ;דרך תכנית לרבות(, 2א)ב61 בסעיף כהגדרתה

 שמתוכננות ובלבד, למגורים נלווים ולשימושים למגורים שטח המייעדת תכנית (2)  
 ;לפחות חדשות דיור יחידות 400 בו

 ;1א11 בסעיף כהגדרתה ציבורי לשיכון תכנית (3)  

 ;א33במתחם פינוי ובינוי, כהגדרתם בסעיף  ובינוי לפינוי תכנית (4)  

 לשימור; לאתר קרקע המייעדת תכנית (5)  

 מחוזית או לאומית חשיבות בעלת היא כי לגביה אישר הפנים ששר תכנית (6)  
ששר הפנים  התכניות מסוג שהיא או, 77שפורסמה הודעה על הכנתה לפי סעיף 

 .כאמור חשיבות בעלות הן כי קבע

 :מאלה אחתתדון ולא תאשר ועדה מקומית תכנית שבסמכותה אם היא  לא )ח( 1/8/14

נושאית ואשר  תכנית שאינה(, ז) קטן בסעיףחלה בתחומה של תכנית כאמור  היא (1)  
, אותה הפקידה או, 77 סעיף לפי הכנתה על הודעה פרסמה המחוזית הוועדה

 או אחרת קבעה הוועדה המחוזית כן, אלא אם הסתיימו טרם לגביה וההליכים
מקומית או  מיתאר תכנית –" נושאית תכנית" ,פסקה זו לעניין ;שקבעה בתנאים
הרשות מרחב התכנון המקומי, או על כל שטח שטח מפורטת החלה על כל תכנית 

בלי צורך  ,המקומית או היישוב או על חלק משמעותי מהם, והמאפשרת להוסיף
שימוש על באישורה של תכנית נוספת, שטח כולל מותר לבנייה או להוסיף 

מיקומם בתשריט שהיא קובעת את  והכל בליהשימושים המותרים בתכנית, 
 התכנית;

 , המייעדת(1()זכאמור בסעיף קטן ) המחוזית הוועדה שאישרהמשנה תכנית  היא (2)  
 אם אלאכמשמעותם באותו סעיף קטן,  לתשתית או לדרך, ציבור לצורכי קרקע

 :אלה כל מתקיימים כן

 מהתשתית או מהדרך, הציבור מצורכי הקרקע ייעוד של שינוי בה אין )א(   
 ;כאמור שיועד השטח צמצום או אחר לייעוד

 מגבלות צמצום או לבנייה המותר הכולל השטח של הקטנה בה אין )ב(   
 ;התשתית כאמור של או הדרך של מקיומה הנובעות

 משום בהם שיש לשימוש או להיתר נוספים תנאים קובעת אינה היא )ג(   
 של ממש על הבנייה על פי התכנית האמורה; הכבדה

 אם אלא(, 2()זקטן ) בסעיף המחוזית כאמור הוועדה שאישרה תכנית משנה היא (3)  
 קביעת או כאמור בתכנית שנקבעו הדיור יחידות מספר של הקטנה בה אין כן



 

 

של ממש על הבנייה  הכבדה משום בהם שיש לשימוש או להיתר נוספים תנאים
 על פי התכנית האמורה;

 המחוזית הוועדה שאישרה( 6) או( 3()ז) קטן בסעיףמשנה תכנית כאמור  היא (4)  
 .מקומית ועדה בסמכות בתכנית לשנותה אין כי בה ושנקבע

)ז( לגבי 145בתכנית כוללנית לא ייקבעו הוראות בעניינים המפורטים בסעיף  (5)  
 מגרשים מסוימים.

 .147 וסעיף 131 עד 129 סעיפים מהוראות גורעות אינן זה סעיף הוראות )ט( 

 אושרה שבתחומה התכנון שבמרחב מיוחדת עצמאית מקומית ועדה או עצמאית מקומיתועדה  .1א62
תעקוב אחר יישום התכניות שאושרו על ידיה לפי סעיף  א)ג(,62 בסעיף כאמור כוללנית תכנית

ותדווח לועדה המחוזית, לפי דרישתה ולפחות אחת לשנה, על תוצאות המעקב כאמור, ובין  א,62
 השאר על אלה:

א)ג(, באמצעות 62כמשמעותה בסעיף  ,הכוללנית תכניתהאופן מימושה של  (1)  
 תכניות שבסמכותה של הועדה המקומית לפי הסעיף האמור;

 (.1האמורה בפסקה ) הכוללנית תכניתהמימוש התחזיות ששימשו להכנת  (2)  

זית תדון בתכנית שבסמכותה לאחר שנבדקה בדיקה תכנונית מוקדמת בידי וחמעדה הוה )א( ב.62
המחוז יסיים את בדיקת התכנית וימסור  מתכנן המחוז או מי שהוא הסמיך לכך; מתכנן

י פל חוזיתמה בכתב את הערותיו בתוך שלושים ימים מיום שהתכנית הועברה לועדה
 )ב( או )ג(.62סעיף 

ה ערוכה בהתאם להוראות החוק והתקנות ניה אשוגהמחוז כי התכנית שה ןנא מתכצמ )ב( 
וף הערותיו, נית, בצירהתכיש גמלזירה חי, 85 או לדרישות מוסד התכנון כאמור בסעיף
עדה המקומית; הוחזרה תכנית יערוך מתכנן הועל מנת שיתקנה, ויודיע על כך למהנדס 

ת יכנהת עד הגשתוימים ממם שלושי תוךנוספת  תמדהמחוז בדיקה תכנונית מוק
 וקנת.תמה

ועדה ה יר חברתי , ועם7נציגי השרים כאמור בסעיף  םע ץעווז רשאי להיוחמכנן התמ )ג( 
המחוזית; התכנית תהיה פתוחה לעיון כל חברי הועדה; חברי הועדה יהיו רשאים להגיש 

 הועדה.רי דעה לחבוהבהערותיהם לגבי התכנית תוך הזמן שקבע מתכנן המחוז, 

ון; קיבל חוות כנל אצמרשאי לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שי זוחמן הנכתמ )ד( 
המחוזית כי עקב הכנת חוות דעת ש הועדה ע יושב ראנכוצתו; שלמהדעת כאמור יצרפה ל

את בדיקתו בתוך שלושים הימים, כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי ז לא יסיים מתכנן המחו
מים נוספים; הארכת י שיםושלב זנן המחוכערות מתה להגשת עדך את המויראהוא לה

 .(1)ב()85ף בסעינים צוייאינה באה להוסיף על המועדים המ הז ןטק מועד לפי סעיף

ה תכנונית מוקדמת של תכנית יקף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בדיעסראות וה )ה( 
 מקומית.ה הועדה נדסא, על ידי מה62שבסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 

ית, תוך שמירה על הייעוד החקלאי של קרקעות מוקתאר מימ רשאי לקבוע בתכנית תיש תכניגמ .63
 לכך, הוראה בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מפורטת וכן בענינים אלה: המתאימות

כלל זה קביעת ח, ובכל שט ים בתוךנם ותנאי שימוש בקרקע ובבנישטחיימת חת (1)  
– 

שאין  ואית נולטרה פמל או בנינים שאין להשתמש בהם עקחי קרטש )א(   
 תמש בהם אלא למטרה פלונית;שהל

 בלות ולהרחקת אשפה, זבל ופסולת ולניצולם;זמלומות קמ )ב(   

ים לאספקת מים, חשמל, שירות בזק ושירותים אחרים נקתת ומישר )ג(   
 כיוצא באלה;

 -הרבים ובין ברשות היחיד  תושין ברב -ם פתוחים יחטקע לשרק )ד(   
 מיועדות להשתמר כטבען;ה תקרקעוו

רכבת, תחנות אוטובוסים, ת תעופה, נמלים, תחנות ושד ליבקע בשרק )ה(   
 שווקים, בתי מטבחיים או שירותים ציבוריים אחרים;



 

 

 תי קברות קיימים;שימוש בבת הפסקת הובררות, לבי קתקע לברק )ו(   

בה לחצוב אבנים או לכרות עפר או חול או לייצר חצץ,  רתוקע שמרק )ז(   
ת ופעולצע לבאסור  בהן קרקע שכו, התנאים שבהם יבוצעו פעולות אלה

 אלה;

 בבניינים; וא תועקבלות או תנאים לפרסומת בקרגה, סוריםיא )ח(   

ין וביטולן של דרכים בתן, שינוייתן, הרחטה ת, וכןושדל דרכים חש ןווייתתה (2)  
 קיימות;

 דרכים, שמעבר להם לא יבלוט בנין;, בקוויםומרווחים  (3)  

 רווחיבדבר המ, יו בניןעללהקים תר השטח שמו לדגבלות בדבר גוה ואים אנת (4)  
טיבו של בנין בכל אזור או מקום לו או תיחוטב ב לכל בנין ובדבר גבהו,ימסב
 ;םמסוי

 יה המותרת;נבהיפות פצ (5)  

 רכים לביצוע תכנית שיכון;ד ואים אנת (6)  

 ;153עד  147הקלות מהוראות התכנית בכפוף להוראות סעיפים  ןתמאים לנת (7)  

קרקע או בנין, או בעלי זכות בהם, להעניק לציבור, או לבעלי קרקע או  ילוב בעיח (8)  
מקומית, או לרשות הפועלת על פי ו לרשות כות בהם, אז ילבעל וא בנין גובלים,

כות להעביר בקרקע או בבנין מי ניקוז או ביוב, צינורות הזדין, זכות מעבר או 
ל, דלק, גז, משת חקספלה מיתקניםום, רשת נים עליומי תאו תעלו םילהספקת מ

ות ת זכהענקגני קרקע זמניים, וקביעת התנאים לוע עקרקותקשורת ולהתקין ב
 אמור;כ

מית קוהשטחים הציבוריים שיש להקנותם למדינה או לרשות מ וארכים דה (9)  
 ;26ושיירשמו על שמם, כאמור בסעיף 

 ת.שבתכנית ראות שונווה ם יבוצעוהבשלבים שה (10)  

ית מיתאר או בתכנית מפורטת קרקע למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור נכתעדה בוי )א( א.63
כאילו הוא כולל גם היתר למגורי חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור 

בריאות אישר להם לגור במסגרת מגורים עצמאית ה דשמשר שפנבמעון, או למגורי נכי 
גורים מאוכלס לא יגורו יותר מששה חוסים; הגבלה זו לא מ שבבניןאו מוגנת, ובלבד 

לגרוע מסמכותה של  ידה כזף עיסהוראות בס; אין כלנו מאואיש מגורים ןינתחול לגבי ב
תכניות דה בשיוערקע בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת, ק לולכל ועדה מקומית

 א.מוסדות, מעונות או טיפול בנזקקים, בכל מספר שהו ור למטרתכאמ

שאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת ר םהפני רש (1)א 
לחלק ב': תחום הדיור,  1החמישית בהתאם לרשימת סוגי הדיור הכלולים בסעיף 

 יקום נכי נפש בקהילה.ש קת לחופסושבת

 – העיף זסב )ב( 

 ;1965-חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"הב והגדרתכ ון"עמ"  

 בהגדרת מעון; םתמשמעוכ סים"וח"  

ש נכי נפ םוק שיקוח"  
 "2000-, תש"סהלקהיב

 נכי נפש בקהילה; םוקוק שיח

ים רוגגרת מסמ"  
עצמאית או מוגנת של 
 סוגי דיור"

 כמפורט בתוספת החמישית; רויוגי דס

 שיקום נכי נפש בקהילה.חוק ב והגדרתכ "ה נפשכנ"  

ב. 63
1/8/14 

 לעניין שנקבע כפי הוא שלהן הכולל הבנייה ששטח דירות –" קטנותזה, "דירות  בסעיף )א(
 .הכנסת של הסביבה והגנת הפנים ועדת באישורהפנים,  שר שקבע כפי או)ב( 147 סעיף



 

 

   

 20% לפחותהתכנית כי  תקבע, אלה כל בה ומתקיימים, למגורים בתכנית קרקע יועדה )ב( 
 :קטנות דירות יהיו בה הכלולות הדיור מיחידות

 ;לפחות חדשות דיור יחידות 100 כוללת התכנית (1)  

 לפחות. לדונם דיור יחידות שבע היא בתכנית הבנייה צפיפות (2)  

 אף תכנית לאשר, מנומקת בהחלטה, תכנון רשאי מוסד)ב(,  קטן בסעיף האמור אף על )ג( 
 אחד שמתקיים נוכח אם, 20%-מ קטן בה הכלולות הקטנות הדיור יחידות מספר אם

 :מאלה

 מצדיקים, האחרים המיוחדים מאפייניה או התכנית בתחום הבינוי מאפייני (1)  
 ;כאמור קטנות דירות מספר בה לכלול שלא

 האוכלוסייהמאפייני היישוב שבתחומו נכלל שטח התכנית, לרבות מאפייני  נוכח (2)  
או קיומו של מלאי מספיק של דירות קטנות, אין צורך או הצדקה לייעד קרקע 

 לדירות קטנות.

, הקלה של בדרך ובין בתכנית בין, ישונו לא)ב(  קטן סעיף לפי בתכנית שנקבעו הוראות )ד( 
 התקיימו אם או נקבעו שבה התכנית של תחילתה מיום שנים שבע חלפו כן אם אלא

 האמורה. התקופה במהלך)ג(  קטן שבסעיף התנאים

ם מרחב תכנון מקומי, תורה לועדה המקומית וחתנית בכת חוזית כי יש צורך להכיןמ הה ועדאצמ .64
להכין תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי הענין, ולהגישה תוך המועד שתקבע; הועדה 

לכלול בתכנית וכן להורות לה לבצע המחוזית רשאית להורות לועדה המקומית אלו נושאים יש 
 .28יף זית לפי סעהמחועדה ת הותכנית שאושרה; הוראה זו באה להוסיף על סמכו

 

 סימן ד': תכנית מפורטת

הוראות מתאימות בתכנית מיתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל ענין  ןיעוד א לכ .69
לקבוע בה הוראות בעניינים ר כן מותו ,63סעיף י פל שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומית

 אלה:

 בניה, צורתם ואורך חזיתם;-ות למגרשים או לאתריעקרוקת קלח (1)  

ספר, מרכזת טלפונים, -ות לדרכים, שטחים פתוחים, גנים, בתיעקרעוד קיי (2)  
מיתקן לחלוקת דברי דואר, מקומות לצרכי דת, סעד, בריאות, תרבות, מיקהל, 

 רים;חא ספורט ושטחי חניה, מקלטים ומחסנים ציבוריים או לצרכי ציבורנופש, 

 ;ונעיםממ ם שלידם מתרכזים כלי רכבה באתריניחומות קמ (3)  

ים הנועדים לצרכים מיוחדים ותחימת שטחים שבהם יחולו הגבלות נינקום בימ (4)  
 ;תודמיוח

חשיבות לאומית, דתית, שיש להם רים ת, מבנים ודברים אחמוקומ לעה ירמש (5)  
 כיאולוגית, מדעית או אסתטית;רא, תירוהיסט

עים המהווים סכנה לנפש או שאינם ראויים ינים רעוקומם של בנישויסתם רה (6)  
 לדיור מטעמי בריאות;

ל ושפיפות יתר צב בנינים בשטחים מאוכלסים ביתר או בנויים לשקומם יש (7)  
 ילדעת הועדה המקומית, להביא ליד ,להלוע בהם תיה נוספנשכל בם שטחי

י ים להיתראים מיוחדנת קביעתו, םת יתירה של האוכלוסיה או של הבניניופיפצ
 בניה בשטחים אלה;

נפגעו אגב ביצועה  ויכויותזש  בעל זכות בקרקעל לבעל קרקע או עקרצאת קקה (8)  
 של התכנית;

 י;וניצם החארתם ומרופחם, גובהם, צ, נבנינים לשמם וקימ (9)  

 כיוצא בהם בדרכים ובשטחים פתוחים; םירזבאווהתקנת ספסלים  םיציעת עטנ (10)  



 

 

    

ים שמותר להקים על מגרש, מספר הדירות בכל בנין ומספר ניינפר הבסמ (11)  
 בדירה; וא בבניין םיהחדר

 נית לרבות הוצאות עריכתה וביצועה.כתהצאות וה (12)  

תכנית מפורטת קרקעות שאינן תואמות את תנאי התכנית בדבר השטח או  םוו בתחיה )א( .70
 –קבוע בתכנית מפורטת הוראות ל תרמוהצורה של מגרשים, 

גובלת עם הקרקע ה עו, קרקתשיהקנות לבעל קרקע כאמור, לפי דרל תאפשרומה (1)  
מה(, בתנאי שהדבר דרוש כדי שהקרקע שלו יחד עם ילשרקע מק -שלו )להלן 

ם ם של מגרשיתרוהמשלימה תתאם את תנאי התכנית בדבר שטחם וצהקרקע 
 תאם תנאים אלה;לת תהגוב ת הקרקערי שיתנאוכן בת

 סבפנק הינת דרכי ההקניה של הקרקע המשלימה ואת רישום ההקא תסדירומה (2)  
 ת.וראות סימן ז', בשינויים המחוייבים, ובהתאם לתקנובהתאם להמקרקעין, ה

המשלימה ישלם לבעלה הקודם את שוויה של הקרקע המשלימה וכן יפצה  עקרבל הקקמ )ב( 
 הפרדה.המ תוצאהכ תאותו על כל נזק שנגרם ליתרת הקרקע הגובל

 למעט שוכר. -על" ב, "העיף זסב )ג( 

 סימן ה': תכנית מיוחדת

תכנית ק ממנו, חלו לכל א מיוחד כולוה ןרשאית להכין בכל עת, למרחב התכנו תדחה מיודעו .71
מיתאר או תכנית מפורטת, הכל כפי שתמצא לנכון; אולם כל תכנית שהיתה בת תוקף בתחומי 

ה מיוחד ערב תחילתו של הצו המכריז על מרחב התכנון המיוחד, תעמוד בתקפה ןהתכנו בחמר
 אלא אם תשונה או תבוטל על ידי הועדה המיוחדת כפי שנקבע בחוק זה.

הבינוי והשיכון,  רשמלצת הב ועדה מיוחדת טעונה אישור שר הפנים,שהוכנה על ידי  ראתית מנכת .72
; תכנית מיתאר כאמור לישוב חדש או 109ולענין זה יהיו לשר הפנים כל הסמכויות לפי סעיף 

, לא תאושר אלא לאחר התייעצות עם המועצה 100שהוגשה עליה התנגדות כאמור בסעיף 
 הארצית.

מיוחדת תוגש לועדה המיוחדת והיא תדון ותכריע בה; על החלטת נית של ועדה כתלגדות נתה .73
ית רצעצה האמותן לערור לינ הועדה בדבר דחיית ההתנגדות, קבלתה, אישור תכנית או דחייתה

 .116הסמכויות של מוסד תכנון לפי סעיף זה,  ניןעיו לה, להוי

מית או של ועדה מחוזית קויימת לפי חוק זה זכות ערר על החלטה של ועדה מקש מקום לכב .74
ר , יוגש הערר לפני שדתה מיוחעדה על ידי ונתיאינם חלים עליה, וההחלטה נ 73-ו 72שסעיפים 

ן ה, הם ושר הבינוי והשיכון כאחד, וכל אחד מהשרים רשאי לאצול מסמכותו לפי סעיף זניהפ
המיוחדת לא יים והן לסוג מסויים של מקרים, ובלבד שחבר הועדה מקרה מסולל והן לכ ךבדר

 ידון ולא יכריע בערר כאמור.

חלות על תכנית שבסמכות ה תוארובסימן זה יחולו על תכנית של ועדה מיוחדת ההר ומף לאפוכב .75
 .ועדה מחוזית

והשיכון, רשאי להתקין תקנות בענין הפעלת סמכויותיה של י תייעצות עם שר הבינוהב, הפנים רש .76
 וק זה.חהוראות לכך בידה שלא נקבעו מב ועדה מיוחדת

 : תכנית לשימור אתרים1סימן ה'

 שימור אתרים יחולו הוראות התוספת הרביעית.ל תתכני לע א.76

ית לאומית תהיה תכנית מיתאר ארצית, הכוללת הוראות של תכנית תשתנית לכת )א( ב.76
המדינה מפורטת כאמור בסעיף קטן )ב(, ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות בשטח 

 כולה או בחלק משטחה.

יצוע ב וניה אב רית לאומית תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתתשתנית לכת )ב( 1/8/14
ואולם יצוע העבודה ב ה, בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר אובודה לפיע

 אינו ביצועוו משמעותי שאינו התכנית מתחום חלק לגבי לקבוע רשאית לתשתיות הוועדה



 

 

, כי ביצוע העבודות על פיה יהיה טעון התכנית נושא תשתית לאותה מיידי באופן נדרש
 .תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה

חברה  קמה לפי דין,והשבתחום מרחבה, רשות  -י, ועדה מחוזית תלשרד ממשמ )ג( 1/8/14
ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות, מי שיש לו רישיון לפי חוק לעניין 

אחר  וףו כל גא התשתית הלאומית של הקמהאו  תכנוןתשתית לאומית המאפשר 
ומית ולהגישה אל תיתשת ממשלה, רשאים להכין תכנית לתלטהחי ך לפכהוסמך לש

 ת(.ינכגיש תמ  - הלועדה לתשתיות )בסימן ז

ה שענינן ז ות חוקראשור תכנית לתשתית לאומית שהגיש מגיש תכנית ינהגו לפי הויאליכים להב ג.76
 תכנית מיתאר ארצית, בשינויים המפורטים להלן:

 -לם ואויבים, וחמיחולו בשינויים ה 78-ו 77פים יעסראות וה (1)  

יה כאמור יהון של הודעה על הכנת תכנית לבניית תשתיות תיעסום ברפ )א(   
 בסעיף 

עיתונים",  השיא, אך יראו כאילו במקום "בשני עיתונים" נאמר "בחמ1
פוץ" נאמר "שלפחות שניים נ וןיתוא עהחד מהם אחות לפמקום "שוב

 ים נפוצים";נותיע םמהם ה

א 1מור בסעיף עיתון כאומים בסרפבין המ רועד המאוחמה או אתרי )ב(   
 ;78כאמור בסעיף כמועד הקובע לצורך קביעת תנאים 

 צית אחרת אורא ית לתשתית לאומית שינויים של תכנית מיתארנכתללו בכנ (2)  
 תוינכלתשתית לאומית השינויים גם לת יתכנבתנו יזית, יצוואר מחיתכנית מת
 אמור;כ

יות תדון בתכנית לתשתית לאומית לאחר שנבדקה בדיקה תשתעדה לוה )א( (3)  
עובד המדינה, אשר מינה יושב ראש הועדה מוקדמת בידי מתכנן שאינו 

המתכנן(;  -מתוך רשימת מתכננים שיקבע שר הפנים )להלן בסעיף זה 
יו תורהמתכנן יסיים את בדיקת התכנית וימסור לועדה בכתב את הע

 שהועברה התכנית לועדה; מים מיוםשבעה י ךובת

הועברה אינה ערוכה בהתאם להוראות ש כי התכנית ןנכא המתצמ    
נית, תכמגיש הל יות, יחזירהתשתהחוק והתקנות או לדרישות הועדה ל

יערוך , הדעול שיתקנה; תוקנה התכנית והוחזרהי כדו, בצירוף הערותי
ו בתוך ת הערותיבכתב א הדר לועוסמהמתכנן בדיקה מוקדמת נוספת וי

 זרה לועדה;וחשבעה ימים ממועד הגשתה לועדה או מהמועד שה

ועבר, ת תית לאומית שהוגשה לועדה לתשתיותשתלנית כת (1) )א( (4)  
 ועדה;ה שלי ביבתסליועץ ה ה לה,גשום שהוי באותו

התכנית, בתוך שבעה ימים  שיגמל בתי ימציאיבסועץ היה (2)    
סקיר השפעה על להכנת ת נחיותה, תהתכני ולמיום שנמסרה 

 הסביבה; העתק מההנחיות יומצא למתכנן הועדה לתשתיות;

א סקיר, רשאי הותתכנית על ההנחיות שניתנו לו להכנת הה שק מגילח )ב(   
חיות או על דרישה להשלמת נהה לות עידה לתשתעני הולפלערור 

לאחר  ררהתסקיר כאמור בסעיף קטן )ד(; הועדה תדון ותכריע בע
ימים  14ת היועץ הסביבתי, ותחליט בו בתוך העורר ואמע את שתש

 ו;שתמיום הג

 תוש לועדה לתשתיות וליועץ הסביבתי שלה בהתאם להנחיגויסקיר תה )ג(   
 (;2שנה )א()מ כאמור בפסקת

לדרוש  יתביבסיום קבלת התסקיר, רשאי היועץ המ יםימ העוך שבתב )ד(   
ה יישלח לועדה שירתק הדעה; ממגיש התכנית להשלים את התסקיר

אילו הוא כ לתשתיות; לא נדרשה ההשלמה כאמור, יראו את התסקיר
 שלם;

ת למגיש התכניו תבתי ימציא את חוות דעתו לועדה לתשתיויבסועץ היה )ה(   
 תסקיר השלם;ה לתקבועד מימים מ רעה עשרבבתוך א



 

 

השפעה על  שת תסקירית מהגנכתגיש המ תיות רשאית לפטור אתשתעדה לוה (5)  
הסביבה או לחייבו להגיש חוות דעת סביבתית במקום התסקיר; בסימן זה, 

ה על יבעל הסבה מסוים של השפע חוות דעת הבוחנת סוג -חוות דעת סביבתית 
 ;תדי תכניי

ומית, תחליט להעבירה אל תיתשיות תדון בתכנית לתתשתעדה לוה )א( (6)  
תנאים להעברתה,  ותו להתנותה אחדלזיות, וחמלהערות הועדות ה

ימים מיום שהוגשה לה  חדותפרסם את החלטתה, בתוך עשרים וא
ן ניבתי, לפי העיבסהתכנית, התכנית המתוקנת או חוות דעת היועץ ה

 ;מביניהם מאוחרה ולפי

 -פסקת משנה )א( ב רומאכדה לתשתיות להעביר תכנית עוהליטה חה )ב(   

א, 1ר בסעיף תון כאמובעיית נכתברת העה ה עלעדורסם הפת (1)    
אך יראו כאילו במקום "בשני עיתונים" נאמר "בחמישה 
עיתונים", ובמקום "שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ" 

 ";נפוצים םיתוניע מהם הםם לפחות שנייש" רנאמ

ות על העברת התכנית לכל משרד ממשרדי עדוסור המת (2)    
, התכנית חטון ששנכתהממשלה, לועדה המקומית של מרחב 

חלקו, בתחומו או גובל בתחומו, וכן לתאגידים  כולו או
 ()א(;9ב)119טים בסעיף ורהמפ

עצה מובור במשרד היצהית לאומית תהיה פתוחה לעיון תשתנית לכת )ג(   
הנוגעת בדבר ובמשרד הועדה ת זיחוית, במשרד הועדה המרצהא

 געת בדבר;ונה תימהמקו

ת לתשתית לאומית כאמור בפסקה ינכביר תעהלדה לתשתיות עוהליטה חה (7)  
א)א(, 107יום, חוקר, כהגדרתו בסעיף ו ()א(, ימנה יושב ראש הועדה, באות6)

 ;הללשמיעת ההערות וההשגות שיוגשו 

לתכנית כאמור באותו סעיף,  ותגדנלהגיש הת, 100 י, לפי סעיףאשרמי ש לכ (8)  1/8/14
, (6קה )ספבאמור כ ההשגה על תכנית לתשתית לאומית שהועבר שיגהל ירשא
 (;1()ב()6שישים ימים מיום הפרסום בדבר ההעברה כאמור בפסקה )בתוך 

לשמיעת השגות של הועדה לתשתיות תדון ותכריע  הנשדת המעו )א( (9)  
 בהשגות, בתוך עשרים ואחד ימים מהיום האחרון להגשת ההשגות;

בהן תחליט הועדה לתשתיות  העוההכר תוום שמיעת ההשגת רד לאחימ )ב(   
בדבר דחיית התכנית לתשתית לאומית, התנאתה בתנאים, או בדבר 

 י הענין;פל, הגשתה לאישור הממשלה, עם שינויים או בלא שינויים

ה עבקנש ההוגשו לה השגות בתוך התקופ ולא( 6) פסקהבכאמור  תינכתעברה וה (10)  
גות, הגשת ההשמועד לה םם מתוימילכך תוגש התכנית לממשלה בתום שלושה 

 ת ימים כאמור;ושזולת אם החליטה הועדה לתשתיות אחרת בתוך של

תית תשעל תכנית ל הנו)א(, לא תחול התוספת הראש156ר בסעיף ומאאף ה לע (11)  
 ית.ומלא

 

 : תכנית למיתקן טעון היתר פליטה3סימן ה' 

לחוק  23כמשמעותם בסעיף  –בסעיף זה, "תכנית למיתקן טעון היתר", "הליך משותף"  )א( ד.76
 חוק אוויר נקי(. –)בחוק זה  2008-אוויר נקי, התשס"ח

בהליכים לאישור תכנית למיתקן טעון היתר ינהגו לפי הוראות חוק זה בכפוף להוראות  )ב( 
 לחוק אוויר נקי. 23לפי סעיף 

לפי חוק זה להקמתו או להפעלתו של מקור פליטה טעון היתר כהגדרתו לא יינתן היתר  )ג( 
בחוק אוויר נקי, אלא אם כן נקבע במפורש בתכנית החלה על הקרקע שלגביה מתבקש 

 ההיתר לפי חוק זה כי היא מיועדת למקור פליטה כאמור.";



 

 

 

 

 סימן ו': הוראות כלליות לתכניות

תכנון, רשאי לפנות למוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, נית למוסד כת גישהי לאשרש ימ .77
כון הנבענין כי מן  לבבקשה לפרסם הודעה בדבר הכנת התכנית; מצא מוסד התכנון לאחר ששק

ות הנוגעות בדבר; ימוקמה ת כן, יפרסם את ההודעה ברשומות, בעתון ובמשרדי הרשויותשולע
א; 1; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף צעיםהמו ינוייםוהש כניתם התההודעה תפרט את תחו

 ןוום יחולו על המבקש; אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות מוסד תכנרסהוצאות הפ
 .מיוזמתו לפרסם הודעה על הכנת תכנית

, רשאי מוסד התכנון המוסמך להפקיד את 77אמור בסעיף כ ההודע תומושרברסמה ופ )א( .78
שלפיהם יינתנו היתרי בניה, היתרים לשימוש בקרקע או אישור התכנית, לקבוע תנאים 

תשריט של חלוקת קרקע בתחום התכנית המוצעת; תוקפם של תנאים אלה יהיה עד 
או קבעם, מי שידי על  להפקדת התכנית, דחייתה או עד שיבוטלו התנאים או שישונו

וסד התכנון רשאי יותר; מם זמן שלא יעלה על שלוש שנים, הכל לפי המועד המוקדלפרק 
ם יש שנלוה על שעלנוסף שלא י ןמזלהאריך את תוקפם של התנאים או לשנותם לפרק 

י יש צורך בהארכה נוספת כ ןונכתשיירשמו; ראה יושב ראש מוסד ה םחדיוים מיקמנימו
 שור שר הפנים.ת כן, באילעשו הוא רשאינים, מעבר לשלוש ש

 -לפי סעיף זה רשאי לערור תכנון ד נפגע מהחלטת מוס ומצואה ערה )ב( 

 ית;רצלמועצה הא -ה היא של ועדה מחוזית טלחשר ההאכ (1)  

 לועדת הערר. -ה היא של ועדה מקומית טלחשר ההאכ (2)  

, רשאי שר האוצר לפטרו, פטור מלא או חלקי, 78ותיו של פלוני בקרקע מכוח סעיף יוכבלו זגוה .79
לומו, שת מועדי תאצר המדינה בקשר לאותה קרקע, או לדחות ואל עיגמתשלום כל מס המ

ורשאית רשות מקומית לתת פטור מלא או חלקי מתשלום כל ארנונה, מס או תשלום חובה אחר 
בלו גשבה הו התקופל ר נוגעדבל במידה שהכה, המגיעים לה מפלוני או לדחות את מועד תשלומם

 הגבלות האמורות.ת ובשים לב לקיפוח ההנאה בקרקע מכוח היוכוהז

מיתאר הוראות הדרושות, לדעת שר ה ית תורה לועדות המחוזיות לקבוע בתכניותצראעצה הומה .80
 יסה.טה הבטחון או שר התחבורה, למען בטיחות

 יונל ידי שר הבטחון או שר התחבורה רשאי להציע לכל מוסד תכנון תכנית, שיע ךשהוסמ ימ .81
הדבר דרוש, לדעתו, למען בטיחות הטיסה; סמכות זו אינה תלייתה או ביטולה, אם ה, תתכני

 גורעת מסמכות אחרת לפי חוק זה.

, רשאי המציע לערור על הדחיה בפני ועדה המורכבת משר 81לפי סעיף  העצחתה הדנ )א( .82
הפנים, שר האוצר, שר הבטחון ושר התחבורה, והחלטת הועדה תבוא במקום החלטת 

 מוסד התכנון שדחה את ההצעה.

ל בעלי הזכויות ידיעתם שרים, לשה ועדת לש תובא, בדרך המניחה את דעתה ררשת העגה )ב( 
פגע על ידי קבלת הערר, ותינתן להם הזדמנות הימחזיקיהם העלולים לבמקרקעין ושל 

מהם שים רי השגפני נציביען שמאו לה דהתב בפני הועכב נאותה להגיש את טענותיהם
 מורכבת הועדה.

תחום התכנית(. אולם אין  -יצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה )להלן  תיל תכנכל )א( .83
כנית שאינם מחייבים שינוי ת תעל ביטול, שינוי או התלייחובה לצרף תשריט להחלטה 

אשר את התכנית ל ךמסומורית, אלא אם כן מוסד התכנון המקה יתשל תשריט התכנ
 החליט אחרת.

 ת יחול על שטח המצוי במחוז אחד.ינכום התחת )ב( 

יגיש למוסד תכנון יחד עם התכנית, מסמכים הדרושים להסברתה וכל מידע  תיניש תכגמ )א( א.83
 ירוש כדל או מסמך אחר שידרוש יושב ראש מוסד התכנון; מוסד התכנון רשאי

מסמכים יתיחסו גם לשטח שהוא מחוץ לתחום התכנית כדי לבחון את ההשפעות ה
 ההדדיות של התכנית והשטח זה על זה.



 

 

הוא  אירש, וגשתםההמועד ל את גם, יקבע ורמסמכים כאמ ןונהתכ אש מוסדר בש יושרד )ב( 
 תאושר, בטרם הוגשו המסמכים. אל וא דלקבוע כי התכנית לא תופק

. 1א83
1/8/14 

יראו את התכנית כתכנית שהוגשה לעניין  שבהתקיימםהפנים יקבע תנאים להגשת תכנית  שר
; על אף האמור עמידה במועדים-ת איחוק זה, לרבות מועדים לבדיקת התנאים האמורים ותוצאו

תכנון או יושב ראש מוסד התכנון לא יהיו רשאים להוסיף תנאים  )א(, מוסד85-א ו83בסעיפים 
 נוסף על התנאים שנקבעו בתקנות כאמור. זה לענין

תכנית להגיש תסקיר השפעה על הסביבה, ייערך התסקיר וייחתם בידי בעל  שירש מגדנ )א( ב.83
 .עוצמק

 23ד, יחולו הוראות סעיף 76על תסקיר לתכנית למיתקן טעון היתר כהגדרתה בסעיף  (1)א 
 לחוק אוויר נקי.

הסביבה יקבע, לסוגי תכניות, את המקצועות, ההשכלה וההכשרה  תוכר לאישה )ב( 
, כאמור בסעיף קטן עוצעל מקבמ המקצועית, הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים

 )א(.

  –יף זה בסע )א( ג.83

מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו,  2עץ שגובהו  "עץ בוגר"  
 10סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא  130הנמדד בגובה 

 סנטימטרים לפחות;

תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות  "תכנית"  
תכנית דרך, למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן 

בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט תמומש 
 .83לפי סעיף 

 בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים. )ב( 

היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן  )ג( 1/8/14
לאחר  הפנים השיקולים התכנוניים; שראת הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול 

 מוסד יידרש שלגביהן תכניות סוגי יקבע, הכפר ופיתוח החקלאות שר עם התייעצות
 לפי החלטתו קבלת טרם, היערות בפקודת כהגדרתו, היערות פקיד עם להתייעץ התכנון
 .זה סעיף

בתנאים הנוגעים אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר  )ד( 
 לנטיעת עצים לפי כל דין.

ריך המשוער לביצועה, ואם יש צורך תקבע שלבים לביצוע והתאריכים תאיין את הצת תכנית לכ .84
 כל שלב. עולביצ

מוסד תכנון המוסמך לאשרה, תופקד ל השהוגש - תיתכנית מיתאר ארצ טעמל -נית כת )א( .85
בסימן זה, אולם תכנית שלא הוגשה לפי דרישת מוסד על ידי מוסד התכנון בדרך הקבועה 

 התכנון או שאינה מתאימה לדרישות אלה, רשאי הוא לדחותה בלי שתופקד.

ידון מפורטת  תכנית וא קומיתמ רהמוסמך לאשר תכנית מיתא ןונסד תכומ (1) )ב( 1/8/14
ו, להפקיד את התכנית, ל בתכנית ויחליט, בתוך ששים ימים מיום שהוגשה

 להאריךי התכנון, רשא דסלדחותה או להתנות תנאים להפקדתה; יושב ראש מו
 שטח כל על החלה תכניתולגבי ושים ימים נוספים שלב יםהימ פת ששיםות תקא

 נוספים; ימים בתשעים – ממנו משמעותי חלק על או המקומי התכנון מרחב

 פקדתהל כתנאי א83 אש מוסד התכנון להגיש מסמכי לוואי לפי סעיףר בש יושרד (2)  
עדים הקבועים מוב)ב(, יחושבו ה62או הוחזרה התכנית כאמור בסעיף התכנית, 

 בסעיף זה ממועד הגשת המסמכים או הגשת התכנית המתוקנת.

טוקול אשר ייחתם בידי היושב ורפב רבתכנון על הפקדת תכנית, יירשם הד דסוליט מחה )ג( 
לחברי המוסד ולמגיש התכנית בתוך ון; ההחלטה תישלח נכתוסד המ רראש ומזכי

 חמישה עשר ימים מקבלתה.

 ממגיש התכנית שיכניס בה שינוייםש רולדהתכנון יפקיד תכנית רשאי הוא  דסוני שמפל )א( .86
 לא תנאים, הכל כפי שיורה מוסד התכנון.מיש וא



 

 

התכנון להפקיד תכנית בתנאי שיוכנסו בה שינויים או ימולאו תנאים,  דסוליט מחה )ב( 
דשים מהמועד שנמסרה וח ך ששהותבוהשינויים לא הוכנסו או שהתנאים לא מולאו, 
 – מקומית ועדה הוא התכנון מוסדואם למגיש התכנית הודעה על החלטת מוסד התכנון 

התכנון, בתוך שלושים ימים מתום אי מוסד רשהאמור,  מהמועד חודשים שלושה בתוך
 ועל במקומו תתכניה להפקדתש בצע את הדרול טהתקופה האמורה, לפי העניין; להחלי

 ו של מגיש התכנית.ונשבח

וך ייעשה בתתכנון ה די מוסדי או מילוי התנאים לפי סעיף קטן )ב( על םייצוע השינויב )ג( 
 ן.וכנשלושים ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי מוסד הת

או יריף קטן )ב( עסבוסד התכנון לבצע את הדרוש להפקדת התכנית כאמור מ טהחלי אל )ד( 
ב(, ) ןטק ףיהימים האמורים בסע 30קדה, בתום הפה עלון נוסד התכמלטת החאת 

 כבטלה.

עדים הקבועים בסעיף זה, אם ראה אחד מהמויך כל ראהשאי לר ןוסד התכנומ ששב ראוי )ה( 1/8/14
 לחריגה להביא כדי המועד בהארכת יהיה לא כי ששוכנעובלבד כי יש הצדקה לכך 

 .א109 סעיף לפי התכנית לאישור שנקבעו מהמועדים

א. 86
1/8/14 

או 
1/1/15 

 על החלה(, 15) או( 12(, )9(, )7(, )5(, )4א)א()62 סעיף לפי מקומית ועדה בסמכות תכנית על )א(
 המגרשים של הכולל השטח או המגרש ושטח, צמודים מגרשים על או אחד מגרש

 יחולו(, מצומצמת תכנית – זה"ר )בסעיף מ 5,000 על עולה אינו, העניין לפי, הצמודים
 :אלה בשינויים, זה פרק הוראות

 ראש ליושב נתונה תהיה, התכנית הפקדת לעניין המקומית הוועדה של הסמכות (1)  
 ;המקומית הוועדה

 בתוך תבוצעב)ה( 62 סעיף לפי הוועדה מהנדס בידי המוקדמת התכנונית הבדיקה (2)  
; המקומית לוועדה התכנית שהוגשה מיום ימים שלושים על יעלה שלא זמן פרק

עד תום המועד לביצוע הבדיקה התכנונית  יוגשו (,1א)ג()61חוות הדעת לפי סעיף 
 .זוהמוקדמת לפי פסקה 

 מהנדס כן אם אלא התכנית הפקדת על יחליט לא המקומית הוועדה ראש יושב (3)  
; התכנית את להפקיד(, 4א)ג()61 סעיף לפי דעתו בחוות המליץ המקומית הוועדה

 המוקדמת התכנונית הבדיקה לביצוע המועד תום עד תוגש האמורה הדעת חוות
 (;2) פסקה לפי

 ויחליט בתכנית ידון המקומית הוועדה ראש יושב(, 1)ב()85 בסעיף האמור אף על (4)  
 מיום ימים 45 בתוך, להפקדתה תנאים להתנות או לדחותה, להפקידה אם

 לו; שהוגשה

, יושב ראש הוועדה המקומית רשאי, לפני שהוא מפקיד 86אף האמור בסעיף  על (5)  
תכנית, לדרוש ממגיש התכנית שיכניס בה שינויים או שימלא תנאים, הכול כפי 

שיורה; דרש יושב ראש הוועדה המקומית כאמור, ימלא מגיש התכנית אחר 
 התקופהכן בתוך  עשהימים ממועד קבלתה; לא  שלושיםהדרישה בתוך 

, יראו את החלטת יושב ראש הוועדה המקומית על ההפקדה, בתום ההאמור
 התקופה האמורה, כבטלה;

 תכנית על יחולו לא 201-)ג( ו108, 98א, 97, 97א)ג(, 89, 78 סעיפים הוראות (6)  
 .מצומצמת

 לכל חברי  תישלח מצומצמתעל הפקדת תכנית  מקומית ועדהראש  יושב החלטת (1) )ב( 1/8/14
תוך בבעלי הדעה המייעצת  ולנציגים)ה(, 18בסעיף  כהגדרתהועדת המשנה, 

 .הימים מיום קבלת שלושה

כל שניים מבין חברי ועדת המשנה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת רשאים  (2)  
 דיוןקבלת ההחלטה לידיהם, שיתקיים  מיוםתוך שבעה ימים ב, בכתבלדרוש 
 .הנימוקים פרטי את תכלול הדרישה; המשנה בוועדת בעניין

(, יידון העניין בישיבה הקרובה של ועדת 2דרישה כאמור בפסקה ) הוגשה (3)  
הוגשה דרישה  לא; ימים מיום שהוגשה הדרישה 15-המשנה, ולא יאוחר מ

סופית;  הכאמור, רואים את החלטת יושב ראש הוועדה המקומית כהחלט
את החלטת ועדת  יראו, כאמור לדרישה בהתאם דיוןהמשנה  בוועדת התקיים
 )ז(.18 סעיף הוראות יחולו ולאסופית,  כהחלטההמשנה 



 

 

 מבקש הוא כי הגשתה בעת הודיע התכנית שמגיש תכנית על יחולו לא זה סעיף הוראות )ג( 1/8/14
 .זה בסעיף הקבועה בדרך הפקדתה על להחליט שלא

מחוזית תופקד במשרד הועדה המחוזית והעתקה יועבר למינהל התכנון  ראתית מנכת )א( .88
ית או תכנית מפורטת, תופקד במשרד מוקתאר מימ במשרד הפנים בירושלים; תכנית

 הועדה המחוזית ובמשרד הועדה המקומית הנוגעת בדבר.

 תכנית שהופקדה כאמור בסעיף קטן )א(, תפורסם באתרי אינטרנט כמפורט להלן: )ב( 

באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או  –תכנית בסמכות ועדה מקומית  (1)  
 באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר;

 באתר האינטרנט של משרד הפנים. –תכנית אחרת  (2)  

ב)ב(, בשינויים 1( יחולו הוראות סעיף 1על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן )ב() )ג( 
 המחויבים.

 רומיה כאהי תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון תינכת לפקדת כה לדעה עוה )א( .89
א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים 1בסעיף 

 מאוחר.ה ימיום ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה, הכל לפ

תחום שיפוטן ש תוימובמשרדי הרשויות המקרסם גם פו( ת)איף קטן ער בסומכאדעה וה )ב( 
הגים ונשמקום ב —כאמור מקומית  רשות ןיאית, ובנכתאו חלק ממנו כלול בתחום ה

נית; כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות תכלפרסם בו הודעות פומביות בתחום ה
 בשכונות הנוגעות בדבר.

מפורטת תפורסם על חשבון מגיש על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית  העדוה )א( א.89
עה להגשת קבשנה מקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופב טהתכנית, על גבי של

וכן פירוט עיקרי  92התנגדויות; ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 
 ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת.

יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי מור בסעיף קטן )א( כאעל שלט  בותיכ )ב( 
סיה, יהיה ולכואה ים מכללוזאחה לוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרכואשבו ה

 הכיתוב גם בשפה הערבית.

אש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, ר בשוי )ג( 
הפנים, להורות כי על תכנית  רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר

, ןתצקמ ו)ב(, כולן א-מסוימת או על סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( ו
ורשאי הוא לקבוע דרכי פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר הפנים יקבע באילו 

 (.)ב-ים קטנים )א( ויפסע תוארוהממקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התכנון לפטור 

נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, החלה על  )ד( 
מ"ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים  3,000שטח שאינו עולה על 

הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר הפנים באישור ועדת 
 ת.הפנים ואיכות הסביבה של הכנס

דה עוהונוסף על כך במשרד  89קדת תכנית מיתאר מחוזית תפורסם כאמור בסעיף פה עה עלדוה .90
 ית ובמשרד כל ועדה מקומית שבמחוז.זוחהמ

 –פקדת תכנית מתאר מחוזית תימסר ה לדעה עוה )א( .91

ול, כולו או מקצתו, לכהזית של כל מחוז הגובל מרחב תכנון מקומי וחמעדה הולו (1)  
 בתחום התכנית;

מית של כל מרחב תכנון מקומי הגובל מרחב תכנון הכלול, כולו או וקמועדה הול (2)  
 ית;נכתחום התב מקצתו,

 משרדי הממשלה.מ דל משרכל (3)  

ן ונככל מרחב ת לש קומיתמה פקדת תכנית מיתאר מקומית תימסר לועדהה לדעה עוה )ב( 
 התכנית וכן לכל משרד ממשרדי הממשלה.ו חלה ינון שעלכב התרחגובל מה מקומי

של כל מרחב תכנון מקומי  תימהמקו הדעפקדת תכנית מפורטת תימסר לוה לדעה עוה )ג( 
 הגובל קרקע שבתחום התכנית.



 

 

קדה תכלול ככל האפשר את מספרי הגוש והחלקה, את שם השכונה ואת פה עה עלדוה )א( .92
הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם; כן תכלול ההודעה את עיקרי הוראות 

 המען והמועד להגשת התנגדויות לתכנית. תאופקדת, ומההתכנית 

רי הבתים לא צוינו בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( מספרי הגוש והחלקה, הרחוב ומספ )ב( 
שהתכנית נוגעת להם, כולם או חלקם, תכלול ההודעה תיאור כללי של הסביבה שבה 

 נמצא תחום התכנית, באופן המאפשר לזהותה.

ם רייופים ציבות לגנישל תכ תהעל הפקד העאי לקבוע את דרכי מסירת הודשר הפנים רש .93
ן כ ואסתטיים וארכיטקטוניים וכמהיסטוריים,  םיכרעבלים בשמירת טבע ונוף, בעתיקות וטפהמ
 רבות.חינוך ותת דת, ודסלמו

קדת תכנית שיש בה כדי להשפיע על הטיסה האזרחית או הצבאית תימסר גם למי פה עה עלדוה .94
 הביטחון, הכל לפי העניין. ו שרה ארר התחבושידי ל לכך ע מךשהוס

למי שזכאי לכך, לא תישמע אלא מאותו ה רסמלא נ 93 וא 91עת הפקדה לפי סעיפים דוהה כי נעט .95
 זכאי עצמו.

 תוכנית שהופקדה, רשאי לעיין בה במקום ההפקדה ללא תשלום.ב ןמעוני לכ 96

א. 96
1/8/14 

 מגיש ידי עלבתכנית  הדןמוסד תכנון פי חוק לתכנית וכל מסמך אחר שהוגש ל מסמכי )א(
(, 2)ג18 סעיף לפי מייעצת דעה בעל נציג שהגיש דעת חוות וכן, מטעמו מי או התכנית

 חוות(, 1א)ג()61 סעיף לפי שהוגשו המקומית הוועדה ומהנדס המשפטי היועץ דעת חוות
 שר נציג של דעת וחוות(, 4א)ג()61 סעיף לפי שהוגשה המקומית הוועדה מהנדס דעת

 לעיון יועמדוב)ב(, 61 סעיף לפי שהוגשה הפנים שר שקבע אחר גורם או המחוזית בוועדה
 .התכנון למוסד הגשתם ממועד הציבור

 מוסד של האינטרנט באתרכאמור בסעיף קטן )א(  מסמכיםמוסד תכנון יפרסם  מזכיר )ב( 
 זה. לענייןלעיון הציבור, ורשאי שר הפנים לקבוע הוראות  ויעמידם התכנון

 שלהתייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה  לאחר ,הפנים שר )ג( 
סעיף  שהוראות ,תכניתשל  ותשריט הוראותלמעט  ,רשאי לקבוע סוגי מסמכים ,הכנסת

 המדינה. בביטחון לפגיעה ממשי חשש יש שבפרסומםאם מצא  ,זה לא יחולו עליהם

א, ועוד לא ניתן 61דה המקומית תכנית שבסמכותה, כאמור בסעיף עוהקידה פה (1) )א( .97
לגבי המקרקעין שבתחום התכנית  145לה תוקף, לא יינתן כל היתר לפי סעיף 

ית; לא תדון מוקדה המעוהשלא בהתאם לתכנית המופקדת, אלא באישור 
מבקש, הודעה ה הועדה המקומית לפי פסקה זו אלא אם כן פורסמה, על חשבון

ות לטעון נמדוניתנה, למי שעלול להיפגע מההחלטה, הז 149בסעיף כאמור 
 צדדים;ל לחישת ת הועדהטטענותיו; החל

, ההמקומית, בדבר מתן היתר על פי סעיף ז הדעוה תנפגע מהחלט ומצואה ערה (2)  
 דת הערר.ר לוועורעשאי לר

תוקף, לא יינתן כל דה המחוזית תכנית שבסמכותה ועוד לא ניתן לה עוהקידה פה (1) )ב( 
ית כנלתם אתשלא בה תחום התכניבתקעין שקרי המבלג 145היתר לפי סעיף 

ויות של הועדה המחוזית; לא תדון דגנתהל המופקדת אלא באישור ועדת המשנה
אם כן פורסמה על חשבון המבקש הודעה זו אלא  י פסקהפל חוזיתמה הועדה

 מהחלטתה הזדמנות לטעוןוניתנה למי שעלול להיפגע  149כאמור בסעיף 
 ם.לצדדי לחישת הלטת הועדחה; נותיועט

טת ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית בדבר חלמהע גפנ ומצע הוארה (2)  
 ת.המחוזי הדר לוועורעמתן היתר לפי סעיף זה, רשאי ל

לאשר מתן היתר )ב(, רשאי מוסד תכנון שהפקיד תכנית, 145-ו 97ר בסעיפים ומאאף ה לע )א( א.97
 פי תכנית שהפקיד אף אם אינו בהתאם לתכנית בת תוקף, אם נתקיימו שניים אלה:-על

 (;1950בינואר  1וקף אושרה לפני י"ב בטבת תש"י )תבשכנית תה (1)  

, או שבמתן הדקתנגדות לתכנית שהופקדה עד תום תקופת ההפה ההוגש אל (2)  
 קבלת התנגדות שהוגשה.לטה בדבר החל ע ההיתר אין כדי להשפיע

    



 

 

את יום מתן ההיתר לפי סעיף זה כיום תחילת תכנית  וארט' י-ו 1'ח', ם חיקרניין פעל )ב( 
 שעליהם חל ההיתר.ן לגבי המקרקעי

שהפקיד תכנית, רשאי, אחרי הפקדת התכנית, ועד למתן תוקף לה, לאסור  ןונסד תכומ )א( .98
מתן כל היתר לבניה ולשימוש לגבי מקרקעין שבתחום התכנית או לקבוע תנאים למתן 

 היתר כאמור.

 נפגע מהחלטת ועדה מקומית לפי סעיף זה, רשאי לערור בפני ועדת הערר. ומצואה ערה )ב( 

ועדה מחוזית לפי סעיף זה, רשאי לערור בפני המועצה  טתע מהחלנפג ומצואה ערה )ג( 
 צית.ארה

ומית בדבר שמירת מקום קדוש או בדבר בתי קברות תיערך מקית או וזת מתאר מחינכאה בתרוה .99
רים שיש להם חשיבות תא ים אונינר הדתות; הוראה כאמור בדבר שמירה על בש םע תובהתייעצ

 חינוך והתרבות.ה בהתייעצות עם שרהיסטורית או ארכיאולוגית תיערך 

את עצמו נפגע על ידי תכנית מיתאר  אהרוה רחכנוני אתבכל פרט ו בניין א, בקערקב ןמעוני לכ .100
ן רשאים להגיש ת להן, וכהתנגדו שיי להגאשרמחוזית או מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו, 

 –התנגדות להן 

מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום ת, או מהנדס ועדה ימודה מקעו (1)  
 התכנית או גובל אותו;

, עצות המקומיותומהקודת פל 3כאמור בסעיף  יעד מקומות, לרבות ימוות מקשר (2)  
 ;ותשיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל או רוזאש

או מקצועי שאושר לכך בדרך כלל על ידי שר הפנים בצו ברשומות  ירוף ציבוג (3)  
 ושיש לו ענין ציבורי בתכנית;

 שרדי הממשלה;ממ משרד לכ (4)  

 סמכות הועדה המקומית.בש תכניתל -ז וחמכנן התמ (5)  

לכך על ידי שר התחבורה או שר הבטחון רשאי להגיש התנגדות לתכנית  ךמשהוס ימ )א( .101
דות גנתאם מצא שיש בה השפעה על הטיסה האזרחית או הצבאית והגשת ההשהופקדה 

 דרושה למען בטיחות הטיסה.

עשר יום מהיום שנמסרה לו -דות לפי סעיף זה, רשאי המתנגד, תוך חמישהגנתחתה הדנ )ב( 
, והוראות אותו 82ה, לערור על הדחיה בפני ועדת השרים כאמור בסעיף יחדעל ה העדהו

 בשינויים המחוייבים לפי הענין.חולו י סעיף

נית תוגש תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה; ואולם רשאי מוסד כתלגדות נתה .102
התכנון אשר הפקיד את התכנית, לקבוע להגשת התנגדויות תקופה ארוכה יותר, שלא תעלה על 

 דעוהודעה יהיה המשלושה חודשים, הן למקרה מסוים והן לסוג של תכניות; מועד פרסום ה
 עתון.רסומים בשבין הפ רחהמאו

 –ש על ידי המתנגד גותגדות נתה .103

 רצית ועותק לועדה המחוזית הנוגעתאה מועצהל -אר מחוזית תימכנית תל (1)  
 ;רבדב

וזית, ועותק לועדה המקומית חמהועדה ל -כות הועדה המחוזית מסבכנית תל (2)  
 ;רת בדבעגוהנ

 ומית, ועותק לועדה המחוזית.קמהועדה ל -כות הועדה המקומית מסבכנית תל (3)  

תב בפירוט הנמקות בכה גשת לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הותכניל נגדותתה )א( א.103
 העובדות שעליהן היא מסתמכת. תא תמאמובליווי תצהיר ה

בסעיף קטן )א(, בנושא ציבורי שענינו שמירת אתרים, טבע, נוף ואיכות  אמוראף העל  )ב( 
 לווהמה וסביבה, יכול שמתנגד המייצג קבוצת מתנגדים יגיש התנגדות מנומקת, יםחי
ותם דומה במהותה רשאים להסתמך על דתנגהש ם אחריםיו, ומתנגדשלתצהיר ב

 התצהיר שהגיש אותו מתנגד.

   



 

 

יות כל מי שעלול להיפגע על ידי קבלתן; אולם שר הפנים, בהתייעצות עם שר בהתנגדון יי לעיאשר .104
 ון.יחה לעתופ 101סעיף י הבטחון, רשאי לקבוע בתקנות אם ובאיזו מידה תהא התנגדות לפ

מיתאר מחוזית; הועדה המחוזית תדון  תינת לתכויוית תדון ותכריע בהתנגדצראעצה הומה .105
ידיה; הועדה המקומית תדון ותכריע בהתנגדויות  עלותכריע בהתנגדויות לתכנית שהופקדה 

 לתכנית שבסמכותה.

  

 –דות גנתגשה הוה )א( .106

 ת חוותא דה המחוזית הנוגעת בדבר להגישעוהשאית ר -אר מחוזית תימכנית תל (1)  
למועצה הארצית, תוך ארבעים וחמישה ימים מתום עתה בקשר להתנגדות ד

עה המועצה הארצית בק אם כן אל, א102המועד להגשת ההתנגדות לפי סעיף 
 מועד אחר;

דה המקומית הנוגעת בדבר עוהשאית ר -קידה הועדה המחוזית פהשכנית תל (2)  
ימים  דים ואחרתוך עש יתלהגיש את חוות דעתה בקשר להתנגדות לועדה המחוז

 ;102ת התנגדויות לפי סעיף שגהועד למה מתום

ו מי שהוא הסמיך המחוז א ןנכתשאי מר -כות הועדה המקומית מסבכנית תל (3)  
ימים מתום  21להתנגדות, תוך ר לכך להגיש חוות דעת לועדה המקומית בקש

 המועד להגשת התנגדויות.

שאי לדחותה או לקבלה, כולה , רותגד, שאליו הוגשה התנ105כאמור בסעיף  ןונסד תכומ )ב( 
קבלת ; היתה תודההתנג תללשנות את התכנית, ככל המתחייב מקב וא, התצאו מק
להגיש התנגדות  אינגדות עלולה, לדעת מוסד התכנון, לפגוע באדם שאף הוא רשההת

 תיו.ויע טענמנות להשדמם הזאד לתכנית, לא יכריע המוסד בהתנגדות לפני שיתן לאותו

אי להזמין ולשמוע רק מספר שר, ןתוהשהוגשו אליו התנגדויות זהות במ ןנותכ סדומ )ג( 
לדעתו מייצגים אותם מתנגדים ענין או מקום ויות, אם ההתנגד ישיין מגבמ מתנגדים

זהים; כן רשאי מוסד התכנון להחליט כי יימנע משמיעת התנגדות שיש בה חזרה על 
ת או שהיא נראית על פניה טורדנית או בלתי מנומק ן, שהיאכקודם ל מעת ששגדוהתנ

 .תינקנטר

תנגדות להקלה או לשימוש חורג ה ונית אכתלכנון כי התנגדות ת דא מוסצמ (1) )ד( 
שאי הוא לחייב את מי , רהוגשה שלא בתום לב והיא טורדנית וקנטרנית

 נון;תכסד הבמושהתנגד, לשלם ליזם התכנית את הוצאות ההליך 

דות היתה מוצדקת, רשאי הוא לחייב את היזם נגהתה תכנון כיה דא מוסצמ (2)  
 בתשלום הוצאות ההליך למתנגד;

דויות יוזמנו המתנגד ומגיש התכנית; בתכנית מיתאר מחוזית יוזמן גם מתכנן המחוז גנתון בהידל .107
 עימשהל ובתכנית שבסמכות הועדה המחוזית גם מהנדס הועדה המקומית, והם יהיו רשאים

 מבי.בפו היהדות תגנתלפני המוסד המכריע; שמיעת הה דבריהם

נים מינהו, ברשימת חוקרים שפורסמה ברשומות, פה י ששרמ -וקר" ח, "העיף זסב )א( א.107
 התנגדויות לתכניות, והוא אחד מאלה: עולשמ

 על ותק של חמש שנים;ב ןרך דיוע (1)  

, 1958-לים, תשי"חכירוהאד םיסאו אדריכל רשוי לפי חוק המהנד יושנדס רהמ (2)  
 נסיון בתחום התכנון והבניה; לעהוא בו

 ות;ראש מוסד תכנון במשך חמש שנים לפח-שבוי שהיה ימ (3)  

 ניה.בן וומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב (4)  

חוקר לשמיעת ההתנגדויות שהוגשו  תוי למנאשרהדן בהתנגדויות לתכנית,  ןונסד תכומ )ב( 
מהות ההתנגדויות מן הראוי לעשות כן,  אולו, אם הוא סבור כי עקב מספר המתנגדים 

 שרם שהתייעצה ע ר, אלא לאחרים חוקניואולם לא תמנה הועדה למתקנים בטחו
חל בשמיעת ההתנגדויות, רשאי החוקר ה ןונכתבטחון; נתמנה חוקר לאחר שמוסד הה
 כבר נשמעו בפני מוסד התכנון.גדויות שהתנמוע ולש חזורל



 

 

   

י ומן הראי סד התכנון חוקר לגבי תכנית פלונית, והיה שר הפנים סבור כומ מינה אל )ג( 
ן, רשאי השר למנות חוקר לאחר ששמע את דעתו של יושב ראש מוסד התכנון כלעשות 
 בענין.

בשינויים  107-ו )ג(-)ב( ו106סעיפים התנגדויות לפני חוקר יחולו הוראות ה תשמיע לע )ד( 
המחוייבים; החוקר יגיש למוסד התכנון תמצית ההתנגדויות והמלצותיו לגביהן והוא 

 מוסד התכנון בענין התכנית והתנגדות לה.ב וןדייוזמן לכל 

ו של חוקר, ובהתייעצות עם רי עבודתוסד ויכויותמס שאי בתקנות לקבוע אתר םהפני רש )ה( 
 .ות שכרא -שר האוצר 

צית רשאית לפעול בהתאם להוראותיו של סעיף זה, בשינויים המחוייבים, ראהועצה מה )ו( 
 אתה כי מן הנכון לעשות כן.ראם  לתכנית מיתאר ארצית, ותובתגובת כשהיא דנה בהערו

יחליט לאשר או לדחות תכנית הטעונה אישורו רק לאחר עיון בחוות הדעת  ןונסד תכומ )א( .108
א)ד(, אם הוגשו, ולאחר סיום 107)א( והמלצות החוקר לפי סעיף 106שהוגשו לפי סעיף 

שינוי התכנית או ב המותנ היהשמיעת ההתנגדויות והכרעה בהן; אישור כאמור, יכול שי
 במילוי תנאים, כפי שיקבע מוסד התכנון.

כרעה בדבר התנגדויות ועל נימוקיה תינתן בכתב למתנגד ולמי שהשמיע ה לדעה עוה )ב( 
 .106 י סעיףלפת ענוט

את  ואר, י102גדות בתוך התקופה הקבועה בסעיף נתה השגית ולא הונכתפקדה וה )ג( 
ים מתום ימית כמאושרת על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, בתום שלושים נכתה

 התנגדויות, זולת אם החליט המוסד אחרת תוך אותם שלושים הימים;המועד להגשת 
 תרשואמכ, לא יראו אותה 109ם, לפי סעיף ניהפר התכנית טעונה אישור שם אולם או

 עיף.אלא לאחר קבלת אישור השר לפי אותו ס

תכנון לאשר תכנית או לדחותה, או אישר מוסד תכנון תכנית לפי סעיף קטן  דסוליט מחה )ד( 
ן; נותכה כיר של מוסדזראש והמ ם בידי היושביחת)ג(, יירשם הדבר בפרוטוקול שי

 כנית בתוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטהתה שיגמההחלטה תישלח לחברי המוסד ול
נית תכגם לועדה המחוזית, ב חוזית תישלח ההודעה האמורהמיתאר מ יתנכתמור; באכ

ית המקומית, ובתכנית שבסמכות הועדה המקומ הדם לועג -שבסמכות הועדה המחוזית 
 זית.מחוועדה הל גם

עביר את התכנית לעיונו של שר הפנים מיד לאחר י, תתכני דיקתכנון להפ דסוליט מחה )א( .109
התכנית, כי התכנית  ימים מהיום שהועברה אליו 60החלטתו; השר רשאי להורות, תוך 

ן הנוגע בדבר תוך עשרה נותכה ר, יודיע על כך למוסדמוהשר כאט טעונה אישורו; החלי
 ו.תטלחה םימים מיו

ונה אישורו, לא יינתן תוקף לתכנית אלא באישור השר; תכנית טעי השר כיט ההחל )ב( 
לטה תוך ימים מהיום שהתכנית הוגשה לאישורו; לא נתן הח 30החלטת השר תינתן תוך 

 נית כמאושרת על ידי השר.כאו את התרה זו, יופתק

 יחולו לא זה סעיף שהוראות, מחוזית ועדה בסמכות תכניות סוגי לקבוע רשאי הפנים שר )ג( 1/8/14
 עליהן.

א. 109
1/8/14 

 לקבוע, בשינויים לאשרה או שבסמכותה תכנית לאשר תחליט המקומית הוועדה (1) )א(
 תכנית ולעניין, ממועד הגשתה חודשים 12 בתוך, לדחותה או לאישורה תנאים

 ממועד חודשים שמונה בתוך –א 86 סעיף הוראות לגביה שחלות מצומצמת
 להאריך, המקומית הוועדה לבקשת, רשאי המחוזית הוועדה ראש יושב; הגשתה

 .שיירשמו מיוחדים מטעמים, האמורות התקופות את

 האמורה התקופה בתוך שבסמכותה בתכנית המקומית הוועדה החליטה לא (2)  
 התכנית את, התכנית מגיש לבקשת, המקומית הוועדה מזכיר יעביר(, 1) בפסקה
 של סמכויותיה יועברו המחוזית לוועדה התכנית משהועברה; המחוזית לוועדה
 שמיעת לרבות, המחוזית לוועדה תכנית אותה לגבי המקומית הוועדה

 מהשלב בהליכים להמשיך רשאית המחוזית הוועדה; בהן וההכרעה ההתנגדויות
 את לאשר אם תחליט המחוזית הוועדה; המקומית הוועדה הגיעה שאליו



 

 

 –)בסעיף זה  לדחותה או לאישורה תנאים לקבוע, בשינויים לאשרה או התכנית
 התכנית הועברה אליה. בומהמועד ש חודשים עשרהתחליט בתכנית(, בתוך 

 משנה בוועדת יתקיים( 2) פסקה לפי המחוזית לוועדה שהועברה בתכנית הדיון (3)  
 משנה ועדת החלטת עלב; 11 סעיף לפי זה לעניין המחוזית הוועדה שמינתה
 על החלטה על למעט כאמור החלטה עלד; 11 סעיף הוראות יחולו לא כאמור
 ;110 סעיף הוראות יחולוא 86 בסעיף כמשמעותה מצומצמת תכנית

(, לא אושרה תכנית מצומצמת כמשמעותה 3( עד )1אף הוראות פסקאות ) על (4)  
א, יראו 86הפקדתה לפי סעיף  על שהוחלטמיום  חודשים עשרהא בתוך 86בסעיף 

 כבטלה.את התכנית 

    

, חודשים ממועד הגשתה 18 בתוך, שבסמכותה בתכנית תחליטהמחוזית  הוועדה (1) )ב( 1/8/14
 יושב; שיקבע תכניות סוגי לגבי יותר ארוכה תקופה לקבוע הפנים שר ורשאי
 התקופות את להאריך, המחוזית הוועדה לבקשת, רשאי הארצית המועצה ראש

 שיירשמו. מיוחדים מטעמים, האמורות

החליטה הוועדה המחוזית בתכנית שבסמכותה בתוך התקופה האמורה  לא (2)  
(, תעביר הוועדה המחוזית, לבקשת מגיש התכנית, את התכנית 1בפסקה )

עברו סמכויותיה של ולמועצה הארצית; משהועברה התכנית למועצה הארצית, י
הוועדה המחוזית לגבי אותה תכנית למועצה הארצית, לרבות שמיעת 

ההכרעה בהן; המועצה הארצית רשאית להמשיך בהליכים מהשלב ההתנגדויות ו
 עשרה, בתוך בתכניתשאליו הגיעה הוועדה המחוזית; המועצה הארצית תחליט 

 .אליה הועברה התכנית שבו מהמועד חודשים

 המשנה בוועדת יתקיים( 2) פסקה לפי הארצית למועצה שהועברה בתכנית הדיון (3)  
 )ד(.6 סעיף לפי זה לעניין שמינתה

חודשים מיום שהחליטה  12ארצית בתוך  מיתארהארצית תדון ותחליט בתכנית  המועצה )ג( 1/8/14
 12בתוך  –מחוזית  מיתאר, ולגבי תכנית 52על העברת התכנית להערות לפי סעיף 

 .אותההמחוזית הגישה לה  הוועדהחודשים מיום ש

 או( 1)א() קטנים בסעיפים כאמור מועדים הארכת על תכנון מוסד ראש יושב החליט )ד( 1/8/14
 .להחלטתו הנימוקים בצירוףהפנים,  לשר כך על יודיע, העניין לפי(, 1()ב)

צה עפני המור בם לערואיעדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשו תהחלט לע )א( .110
 הארצית כל אחד מאלה:

 -בזכות  (1)  

 הועדה המחוזית כאחד; ירבושה חלש )א(   

 ת או רשות מקומית הנוגעת בדבר;ימודה מקעו )ב(   

 –ראש הועדה המחוזית  בשושות ירב (2)  

 ת;ינכיש התגמ )א(   

 ;התחתו לתכנית נדודגשהתנ ימ )ב(   

 )ב(.106מי שהשמיע טענות לפי סעיף  )ג(   

תוך חמישה עשר ימים מיום , תיזהמחו הדעלערור תוגש ליושב ראש הו תושת רשקב )ב( 
 שהומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית והוא יתן החלטתו בתוך חמישה עשר ימים.

 ו.ומועדה המחוזית רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה לממלא מקה ששב ראוי )ג( 

 וא, בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית שגרר יועה )ד( 
 ערור, לפי הענין.ל תהרשו

ים ימים מתום הגשת תשובות המשיבים או שעצית תיתן החלטתה תוך תראהועצה מה )ה( 
 .המוקדםי לפ לכהמתום המועד להגשת התשובות, כפי שייקבע, 

אריך את המועד הל, ירשמויש שר הפנים, מטעמים מיוחדים אירשן תכנו דסוקשת מבל )ו( 
 למתן ההחלטה.



 

 

 ה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.טלחהה לע העדוה )ז( 

 רשאים לערור בפני הועדה המחוזית ברשות יושב 112עדת ערר לפי סעיף ו תהחלט לע )א( .111
 דת הערר:עו שאר

 ;הערר תדעלהליך בפני ו דצ שהיה ימ (1)  

 ת;ינכיש התגמ (2)  

 ות;דגניש התגמ (3)  

 )ב(;106יו לפי סעיף ותאת טענ עישהשמ ימ (4)  

 ערר;ה תר ועדבח (5)  

 ;)ב(18עה מייעצת כאמור בסעיף ד ליג בעצנ (6)  

 ה המקומית או ועדת המשנה שלה לתכנון ולבניה;דועה שרא שבוי (7)  

 ה המקומית;דעונדס ההמ (8)  

 ת המקומית.ושרנדס ההמ (9)  

ו הומצאה שבם יותוך שבעה ימים מה לערור תוגש ליושב ראש ועדת הערר, תושת רשקב )ב( 
מיום  םילצדדים בערר החלטה של ועדת הערר, והוא יתן החלטתו תוך חמישה עשר ימ

 תה.לבק

שבעה ימים מיום קבלת  וךת כאמור, יוגש הערר לועדה המחוזית, תושרקבלה תה )ג( 
 עררהוגש הש יוםמה הרשות; הועדה המחוזית תיתן החלטתה בערר תוך שלושים ימים

 .תהיה סופית הוהחלטת

 ם תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.ידדצל ןהחלטה בערר תינתה לדעה עוה )ד( 

א או 62ועדה המקומית בדבר אישור תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף ה תהחלט לע )א( .112
 רר:העדחייתה, רשאים לערור בפני ועדת 

 מבין חברי הועדה המקומית; דחאיים כנש (1)  

 ;)ב(18מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת כאמור בסעיף  דחאיים כנש (2)  

 מבין חברי הועדה המחוזית; דחאיים כנש (3)  

 ז;וחמכנן התמ (4)  

 ת;ינכיש התגמ (5)  

 תו לתכנית נדחתה;ודגשהתנ ימ (6)  

 )ב(.106טענות לפי סעיף  עישהשמ ימ (7)  

 מיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המקומית.בתוך חמישה עשר ימים  שגרר יועה )ב( 

 הגשת הערר. םוים מימי תיתן החלטתה בתוך שישים ררדת העעו )ג( 

 החלטה בערר תינתן בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.ה לדעה עוה )ד( 

המוסמך להכריע בערר, רשאי לקבלו, כולו או מקצתו, או לדחותו ולאשר את  ןונסד תכומ )א( .116
 התכנית, עם או בלי שינויים, או לדחותה.

את התכנית לדיון למוסד התכנון שעל החלטתו הוגש הערר,  רילהחז יאשן רונכסד התומ )ב( 
 ראות או בלעדיהן.הועם 

שנותנים ומפרסמים  ךבדר נתן ותפורסםיחייתה תדשור תכנית לפי סימן זה ועל יא עה עלדוה .117
 מור.כא הדקעל הפ העת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודדקפה לעהודעה 

 –שאושרה לפי סימן זה, תימצא  רחית, לאנכת )א( .118

 ;תיזים ובמשרד הועדה המחונפהמשרד ב -אר מחוזית תימכנית תב (1)  



 

 

ים בירושלים, במשרד נפהמשרד ב -אר מקומית או בתכנית מפורטת תימכנית תב (2)  
 הועדה המקומית. דרובמש תיזהועדה המחו

 תכנית, לאחר שאושרה לפי סימן זה, תפורסם באתר האינטרנט כמפורט להלן: )ב( 

באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או  –תכנית בסמכות ועדה מקומית (1)  
 באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר;

 באתר האינטרנט של משרד הפנים. –תכנית אחרת  (2)  

ב)ב(, בשינויים 1( יחולו הוראות סעיף 1על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן )ב() )ג( 
 המחויבים.

סימן זה, היא בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום תכנית, שאושרה לפי  לשילתה חת )א( .119
ישורה, לפי המועד שבו פורסמה ההודעה האחרונה א ברד הודעה ברשומות או בעתון על

 מבין ההודעות ברשומות או בעיתון.

 .197ד הקובע לענין תביעת פיצויים לפי סעיף עומהיה הי תההודעה ברשומו םוסעד פרומ )ב( 

 מסמכי התכנית והוראותיה ברשומות. פרסם אתל ובהן חיא )ג( 

לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע בדבר , כתבבת תמסור, ימודה מקעו א.119
 77פקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף תקפות, מון הש ע, ביןקרקהתכניות הנוגעות ל

 ידעמ תנאים כאמור; הועדה תמסור גםהחלים על הקרקע, אם נקבעו  78וכן תנאים לפי סעיף 
 ות בתשלום היטל השבחה.חבבדבר 

 

 : תכנון דרכים ומסילות ברזל1סימן ו'

ור תכנית דרך ינהגו לפי הוראות חוק זה, זולת ההוראות המיוחדות והשינויים שלאי כיםיבהל ב.119
 המפורטים להלן:

לפי דין או גוף הפועל ת מקומית, ועדה מקומית, רשות שהוקמה ושרדינה, מה (1)  
שאים להגיש תכנית ר, הלשמממטעם המדינה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת ה

 ג;119יף וראות סעלה ףור, בכפבדבדרך לועדה המחוזית הנוגעת 

 — 78-ו 77ות סעיפים ארונין העל (2)  

א, 1ן של הודעה על הכנת תכנית דרך יהיה כאמור בסעיף ותעסום ברפ )א(   
חות לפ"ש וםתונים" ובמקעבשלושה "א בוונים" יעת ינ"בשאך במקום 

א "שלפחות שניים מהם הם עתונים ובי" ץופאחד מהם הוא עתון נ
 נפוצים".

א כמועד 1ודעה בעתונות כאמור בסעיף פרסום ההעד ומ או אתרי )ב(   
 ;78רך קביעת תנאים כאמור בסעיף צוהקובע ל

 יי מיתקנושינת מחייבוה אחרת או הוראותית דרך שינוי לתכנית נכתללו בכנ (3)  
בתכנית ובמיתקנים כאמור;  ושרדייתשתית, יצוינו בתכנית הדרך גם השינויים ש

וניתן יהיה לשנות על פיה  נית אחרתלתכ יוה שינמצעתכנית דרך תהווה כשל
 מיתקני תשתית, רק אם נקבעו בה במפורש השינויים האמורים.

 כנית;תט הרילה בתשא יםנדרך בתכנית דרך, יצוינו מב ינבללו מכנ (4)  

של תכנית דרך יחולו גם ההוראות שנקבעו לענין זה בתכנית  הכנתה אופן לע (5)  
 המיתאר הארצית לדרכים;

, ג119ית תכנית דרך, לאחר שהתמלאו התנאים שבסעיף ה המחוזעדוגשה לוה (6)  
המקומית, וזו תדון בתכנית ותחווה ימציא מגיש התכנית העתק ממנה לועדה 

; לא דנה הועדה יתכנהתצא לה העתק מיום שהום מימי 30וך ה תילדעתה ע
אים ור, הימים האמורים 30או לא חיוותה דעתה עליה תוך  תינכתבהמקומית 

 ועדה המקומית כאילו לא התנגדה להפקדתה;ה תא



 

 

(, לאחר שהוגשה לה 1) תדון בתכנית דרך שהוגשה לה לפי פסקה תזיודה מחעו (7)  
דם, וקהמי (, לפ6סקה )פהאמור ב ועדהמבתום  או תיחוות דעת הועדה המקומ

 יד את התכנית או לדחותה;קפהל םאימים  30ותחליט תוך 

    

דה ת הדנה בתכנית דרך שהוגשה לה, תזמין לדיון את מהנדס הועיזודה מחעו (8)  
מהנדס הועדה המקומית של מרחב מקומית שבתחומה מצויה התכנית, וכן את ה

לדעת הועדה המחוזית יש לתכנית השפעה על תחום  םא, הגובל ימהתכנון המקו
שמיעת הערותיהם המקצועיות לתכניות והערות הועדות המקומיות , למרחב זה

 ם.יסשבהן הם משמשים מהנד

 רך יחולו הוראות אלה:ד יתכנית להפקיד תזה מחודליטה ועחה (9)  

 םג, 91 ר הודעה על ההפקדה בנוסף למנויים בסעיףוסמעדה תוה )א(   
שמל, ח ם על פי דין והממונים על שירותי רכבת, בזק,ים הפועלידילתאג

מים וביוב, וכן לבעלים של מיתקני תשתית שבתחום התכנית; סברה 
וץ מחם ייתשתית המצו יומיתקנ ראמוכ ירותיםי שכ הועדה המחוזית

להיפגע על ידי התכנית, תמסור הודעה על לתחום התכנית, עלולים 
ם ולבעלי המיתקנים השירותי ם עלמונים למית גהפקדת התכנ

 האמורים;

ימים מהיום  60כנית החלה בשטח בנוי תוגש תוך תל נגדותתה )ב(   
ות דנגהתנדונה; ת הינשפורסמה בעתונות ההודעה על הפקדת התכ

הודעה  המסרופמיום שימים  30וגש תוך , תחרא ת החלה בשטחילתכנ
או שתכנית  תיטח שנועד בתכנש —כאמור; לענין זה, "שטח בנוי" 

, מוסדות ציבור ותמתירה בו מגורים, משרדים, מסחר, תעשיה, מלונא
מטרים מגבול תוואי הדרך  100ובנייני ציבור במרחק שאינו עולה על 

 ננת;וכמתה

 30 ךותבהתנגדויות ותחליט בהן ן דו, תדת משנה שלהוע ודה אועה )ג(   
ך שם כל רלהיעז אים מתום המועד להגשת ההתנגדויות, ורשאית הימי

זה, ימנה שר  עדלא דנה או לא החליטה הועדה בהתנגדויות במובחוקר; 
ימים ממועד קבלת הבקשה,  20הפנים, לבקשת מגיש התכנית, תוך 

יקצוב השר  קרחוה ; במנותו אתןכרעה בההת ויוהתנגדועת ימחוקר לש
יעת התנגדויות ולמתן המלצה בהן, ובלבד משל הפולחוקר את התק

חוזית תחליט בדבר אישור התכנית מים; הועדה המי 30-מ תפחתשלא 
 לאחר תום שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהן; ידאו דחייתה מ

עדה, ובידי ה תושרמאכנית כהת תאתנגדויות לתכנית, יראו ה והוגש אל )ד(   
ולת אם החליטה ז, תויודמתום המועד להגשת התנג םימי 20כעבור 

יה אשר חבר מחברשל  השי דריפל, הועדה אחרת בתוך המועד האמור
 ימים מתום המועד להגשת ההתנגדויות; 10הוגשה בתוך 

בפרוטוקול ם ה, תירשורה על הפקדת תכנית או על אישדעולטת החה )ה(   
ח לחברי לשייו, ההועדב ראש הועדה ומזכיר ושי דיאשר ייחתם בי

 ור;כאמ הטלם ההחוימימים  14הועדה ולמגיש התכנית בתוך 

מים; ואולם אם י 30)ב( יהיו  -)א( ו109מורים בסעיף אה ועדיםמה )ו(   
 60( )ב109עיף סב  הוגשו התנגדויות לתכנית, יהיה המועד האמור

 ;םמיי

ימים מיום  15ט', בתום לענין פרק ט מעל דרך שאושרה, תכנית ילתה שלחת (10)  
 פרסום הודעה בעתון על אישורה.

תכנית דרך לועדה מחוזית, יכין מגיש התכנית תשריט דרך, בהתאם  שגרם תוטב )א( ג.119
 -ימן זה סב) תיזויגישו לנציג השר לאיכות הסביבה בועדה המחוהמחוז,  ןלהנחיות מתכנ

ת בדבר; יועץ סביבתי הנוגע יתקוממה הועדה סדיועץ סביבתי(, למתכנן המחוז ולמהנ
ימים מיום שקיבל את התשריט,  15ו למגיש התכנית תוך ירשקיבל תשריט כאמור, יחז

ה על פעהשר להכין תסקי, האמוריםים הימ 15וך ת, בתורשאי הוא לדרוש ממגיש התכני



 

 

בר הכנת תסקיר כאמור, ינחה את מגיש התכנית בד יתביבסההסביבה; דרש היועץ 
 יומצא למתכנן המחוז ולמהנדס הועדה המקומית. מההנחיותק ; העתכנתוה

נת תסקיר כאמור בסעיף קטן )א(, יהיו בהתאמה לרמת התכנית, סוגה כהלחיות נה )ב( 
 ה.מוקומ

תסקיר או חלק על ההנחיות שניתנו לו להכנתו,  שנדר כנית הדרך כי לאת שר מגיבס )ג( 
שה או ההנחיות או על דרישה להשלמת ירדעל ה תיזרשאי הוא לערור בפני הועדה המחו

)ה(; הועדה תדון בערר, לאחר שתשמע את העורר ואת היועץ  טןהתסקיר כאמור בסעיף ק
ל לערור על וכי לאכנית הדרך תו; מגיש תהגשם מים מיוי 15הסביבתי, ותחליט בו תוך 

 .תוקף -הדרישה להכנת תסקיר במקרים שהכנתו נדרשת לפי הוראות תכנית בת

 ית.קוממה ליועץ הסביבתי, לועדה המחוזית ולועדהש גוייר סקתה )ד( 

 הנדרש תפעולי מתחם נכלל התכנית בשטחואם יום קבלת התסקיר, מ םימי 15ך ות )ה( 1/8/14
 – זה קטן)בסעיף  רכבת של להפעלתה הדרוש ובציוד ברזל במסילת הטיפול לצורכי
האמור, רשאי היועץ הסביבתי  מהיום ימים 30 בתוך –( תפעולי מתחם הכוללת תכנית

מחוזית ה דהועישה יישלח לרהעתק הד יר;סקאת הת יםשלהלדרוש ממגיש התכנית ל
ועץ יה ה השלמה כאמור, יראו את התסקיר כאילו הושלם;שרדנ אלולועדה המקומית; 

 30ת חוות דעתו למגיש התכנית ולוועדות המחוזית והמקומית תוך ימציא א בתייבסה
 ימים 90 בתוך – תפעולי מתחם הכוללתובתכנית התסקיר המושלם ימים ממועד קבלת 

 האמור. מהמועד

ות הדעת האמורה, במלואה או בחלקה, ייכללו במסמכי תכנית הדרך אם וחויר תסקה )ו( 
 כך הועדה המחוזית. חליט עלתש כלשורה, כאית עהפקדתה וב

 ףבסעי רומהנחיות להכנתו כאועץ הסביבתי דרישה להכנת תסקיר או לא נתן יה הציג אל )ז( 
 15ימים מתום  30טן )א(, רשאי מתכנן המחוז להציג דרישה וליתן הנחיות כאמור, תוך ק

לנכון; ה י שיראכפ יעהימים האמורים בסעיף קטן )א(, לאחר שהתייעץ עם גורם מקצו
דבר וענין האמורים  לכל יתבא הוא במקום היועץ הסביבו, יוזעשה כך מתכנן המח

 ה(.קטנים )ג( עד ) בסעיפים

ועדים האמורים המץ הסביבתי או מתכנן המחוז את חוות דעתם בתוך יועה וישהג אל )ח( 
 )ז(, תדון הועדה בתכנית הדרך ותחליט בה.-בסעיפים קטנים )ה( ו

 ( או בידי רשות1ב)119או מטעמה כאמור בסעיף  הנידמה ת דרך בידיינכגשה תוה )א( ד.119
דין שאינה רשות מקומית או ועדה מקומית, וחויבה ועדה מקומית בתשלום  יפלוקמה הש

עקב אישור התכנית, ישפה מגיש התכנית כאמור את הועדה  197פיצויים לפי סעיף 
מכל  עורגל י; אין בהוראות סעיף זה כדיםוייצסכום הפמאחוזים  70 -המקומית, ב

 ים להם.בין הזכאו יפויו השים אהסכמה אחרת בין הנושאים בתשלום הפיצוי

על תשלום פיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו  וימגיש תכנית דרך בשיפ בוינין חעל )ב( 
 ה:אל םיבשינוי 199 -ו 198הוראות סעיפים 

במוסד  תויונייד בכל שלבי הדיונים וההתדצ יהיהרך יצורף ודה תינתכ ישגמ (1)  
וכן יהיה,  197פי סעיף ל םיילפיצו רשתכנון, בבית משפט או בהליך בוררות בק

 ך;לכלפי דרישתו, צד לכל הסכם בקשר 

דה המקומית והועדה המחוזית בדבר גובה הפיצויים יינתנו עוהלטות חה (2)  
ת האמורות לבין דוועמהה בין אחת מיתה הסכהא ; להתכניתיש גמבהסכמת 

 מגיש התכנית, יכריעו במחלוקת שר האוצר ושר הפנים.

מאי ב 1חולו רק על תכנית דרך שאושרה אחרי יום כ' באייר תשנ"ד )י הף זיסע תראווה )ג( 
1994.) 

 

 : מיתקני גז טבעי2סימן ו'

 לחוק משק הגז הטבעי, יחולו גם ההוראות לפי הסעיף האמור. 26ן גז כאמור בסעיף קתינין מעל ה.119

מיתקן גז(, למעט  -ף זה עימיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי )בס תמקתר להיה )א( ו.119
 בי שתורכעז טבג מיתקניל ה חל עליהם, יינתן בידי רשות הרישוי119מיתקני גז שסעיף 



 

 

היושב ראש, מתכנן המחוז  היהי אמיושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה והו
 .הגזא מיתקן מצנ הבתחומש תומהנדס הועדה המקומי

אישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות בדבר דרכי הרישוי של ב, םהפני רש )ב( 
הליכים אלה,  ו לעניןלשיחום המועדיו מיתקני גז, הליכי הרישוי של מיתקנים כאמור

ות כאמור, ורשות הרישוי למיתקני גז נקתל םאשאם הוגשה בקשה להיתר בהתד לבוב
ר מים מיום הגשת הבקשה, יראו כאילו ניתן היתי 60ה בתוך טתלחהה את נתנטבעי לא 

 להקמת מיתקן הגז בהתאם לבקשה.

 סימן ז': חלוקה חדשה

 .ךרדרבות ל -רש" גמ, "מן זהיסב .120

 –ר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות אתינית מכתב .121

 מגרשים, הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם; דוחבר אידב (1)  

ם של מגרשים בין בעליהם, הן למגרשים בבעלות משותפת והן תקובר חלדב (2)  
 -והן שלא בהסכמתם )להלן  ת הבעליםכמסהבת, הן דרפלמגרשים בבעלות נ

 ה(.שדחלוקה ח

ושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה הוראות מיוחדות ה אקה שלולח .122
 אלה:

יהיה קרוב, ככל האפשר, למקום בו היה קודם מגרשו של  וקצהיש מגרש לכ (1)  
 מקבל ההקצאה;

גרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים ל המיו ששוו (2)  
וצרו על ידי החלוקה, יהיה, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל שנ

 ;רשים הקודמיםגך כל המסשל  יםלשווי חסההקצאה בי

חסיות כאמור, יהיה מקבל ההקצאה, יה אולמשרות לשמור על פא היתה אל (3)  
ו של מגרשו הקודם, זכאי לקבל מהועדה חס משוויבי ךומחדש נה וששווי מגרש
לום ההפרש, ומקבל ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה ביחס תשהמקומית 

 ת ההפרש;אמקומית העדה לולשלם  יבמשוויו של מגרשו הקודם, חי

ור לשמ רשדה אפימ ן המוסמך לאשר את התכנית יחליט אם ובאיזוונכסד התומ (4)  
חסיות בשווי המגרש החדש שהוקצה, או על קרבת מקומו למגרש הקודם, על הי

ם אולם רשאי מוסד התכנון לקבוע כי החלטה בדבר זכויות בעלי המגרשי
 ילבורר שהסכימו עליו בעל ברוע, תלפי סימן זה הת שהוכניבתכנם הכלולי

בורר  על ומיתהמק ועדהוהועדה המקומית; לא הסכימו בעלי המגרש וה שרגמה
ם יושב ראש הועדה ע סכם, ימנה אותו יושב ראש ועדת הערר בהתייעצותמו

ו ואת כרהמחוזית; הבורר שמונה, בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה, יקבע את ש
דרש זאת לומו; הוא ינמק את החלטתו לגבי הזכאות כאמור אם שתביבים יחה

מוסד התכנון או אחד הצדדים; על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, 
 ראות סעיף זה;והלכפוף ב, 1968–תשכ"ח

נית לחלוקה חדשה לסטות כתב רתועיף זה לא יתפרש כאילו מסב ם דברוש (5)  
 ם.קומב חייבתמה מהוראות תכנית מיתאר

ת העתק ממנה ינכראש מוסד התכנון שהפקיד את התת לחלוקה חדשה, יעביר יושב ינכקדה תפוה .123
ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה 

 כנית.תה העשויה להיפגע על ידי

 ה חדשה היא ביום תחילת תקפה של התכנית שבה נכללה החלוקה.וקשל חל הפלת תקיחת .124

הועדה  שאושב רי שחודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה החדשה, יגי הנווך שמתב )א( .125
המקומית, שבתחומה אושרה תכנית החלוקה החדשה, למנהל כהגדרתו בפקודת 

ית לצורכי רישום התואמת את התכנית של החלוקה נכתמנהל(, ה -המדידות )בסעיף זה 
ככשרה  הרשאי, יום שהועברה התכנית למנהלמהם ייה; בתוך חודשרשה שאושדהח

התכנית  יכ ם מצאא, 1969-"ט, תשכקעיןהמקרלרישום בהתאם לפקודת המדידות וחוק 
 ראויה לרישום כאמור.



 

 

חודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה לרישום לפי סעיף קטן )א(, יעביר  הנווך שמתב )ב( 
 תארישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התכנית, וכן  ת ללשכתיהמקומה ש הועדראיושב 

 דיו, ורשםל יע םא חתווהשהתכנית לחלוקה החדשה שאושרה על תשריטיה, כ קתעה
המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו 

 התכנית והעתק התכנית כאמור.

ה החדשה וקחלה סעיף זה, לא תפגע בתוקפה שלב אמוריםה מועדיםה תשמיר יא )ג( 
 .124יף עס חוכמובזכויות שנרכשו 

לוקה, הולך בחערב תחילת תקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות ש היהבוד, שעש )א( .126
 ה.שאחרי בעלה הקודם, ויהיה על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החד

שאינן נתונות  הלאוצא ביכ זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת דובה השעיה )ב( 
וקה; החל ירגם אח דושבמקום האחר, תישאר הקרקע כפופה לשעבחלקה ל הרבעהל

אלה או שינויין, והוראות חוק ת מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכויו אולם
כאמור, בשינויים  ויינו שאה קעזה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפ

 י העניין.פלים ביהמחו

י להגביל את הבעלות דכ יש בהש תל זכות חפציכו כנתהשמ -עבוד" ש, "העיף זסב )ג( 
 בקרקעות, וכן שכירות, איסור העברה, עיקול או הערה בפנקסי המקרקעין.

לקו שנית למגרשים וח אלו, ים על פי תכנית, שלא בהסכמת כל הבעליםשרגחדו מוא )א( .127
זכאי בעל מגרש גרשים משותפים, מקצתם, למאו  םלקו כולוחנפרדים בין בעליהם, או 

שלא הסכים לאיחוד לתבוע מהועדה המקומית שתרכוש את חלקו במגרשים המאוחדים 
 או המשותפים.

 לש מית, בהודעה, לקבוע לו מועדהמקוהסכים לאיחוד, רשאית הועדה א לש שגרמ לעב )ב( 
ן )א(; לא הוגשה טק בסעיף רוחדשים לפחות שבו עליו להגיש לה תביעה כאמ השש

 ש רשאי עוד להגישה.גרהמועד שנקבע, לא יהיה בעל המ התביעה תוך

ויים נשי, ב125 ףית סעאורוה יחוד מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים יחולוא םרישו לע )ג( 
 ין.ינהע ילפהמחויבים 

ל מי שהיתה לו לפני האיחוד זכות ש וויותיכז ים על פי תכנית לא ישפיע עלשרגחוד מיא )ד( 
המגרשים המאוחדים, או זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות על פי שכירות באחד 

או  האל תיואחרת כיוצא באלה; אולם מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכו
או  פקעהשינויין, והוראות חוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על ה

 נויים המחויבים לפי העניין.אמור, בשיי כשינו

והיה המגרש  127יף עס או מכוח 122גרש תשלום מהועדה המקומית מכוח סעיף מ ללבע עיגה .128
מנה בבית המשפט המחוזי מ עיגמהממושכן במשכנתה, תפקיד הועדה המקומית את הסכום 

המשפט יחליט למי ישולם הסכום בשים לב לזכויותיהם של  תיבגרש, ומה שבתחום שיפוטו נמצא
 המגרש ושל בעל המשכנתא.ל בע

 סימן ח': סולם העדיפויות של תכניות

 מתכנית מפורטת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המתאר. הפוחה יכ -מקומית  ראתית מנכת .129

מתכנית מיתאר מקומית ומתכנית מפורטת אם לא נאמר  הפוחה יכ -מחוזית  ראתית מנכת .130
 אחרת בתכנית המתאר המחוזית.

מכל תכנית אחרת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המתאר  הפוחה יכ -ת יצרר האאית המתנכת .131
 הארצית.

קנות; אולם אין בכוחן תב רתאח ראמנ מכוחה של תכנית, אם לא הפוחן יכ -רק י"א פ יות לפנקת .132
 כדי לפגוע בתכנית שאושרה כדין לפני התקנתן.

 סימן ט': ביטול תכניות, שינוין והתלייתן

לה או להתלותה טבלנותה, של לאשר תכנית, מוסמך, באותה הדרך,שבסמכותו  ןוד תכנסומ .133
 ן, ככל האפשר, הזדמנות להשמיע דעתו.נתנית תיתכובלבד שלמגיש ה



 

 

ית רשאית, לאחר שנתנה לועדה המקומית הזדמנות להשמיע דעתה, או על פי זוחדה המעוה .134
 הועדה המקומית.בקשת הועדה המקומית, לבטל, להתלות או לשנות כל תכנית שבסמכות 

 

 

 פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות

להגיש לאישור הועדה  יאקע רשרק לה עליה תכנית שאושרה ושאינה כוללת חלוקתחש קרקע לעב .137
המקומית תשריט לחלוקת אותה קרקע; לא יינתן היתר לבניה על הקרקע כאמור אלא בהתאם 

 תסכמהשר או, באין תשריט כאמור, בואשט( ירתש -לתשריט חלוקת קרקע )להלן בסימן זה 
 הועדה המחוזית.

ות המוצעות, את דרכי של החלק הןיתוגבול תא, באופן ברור את גבולות הקרקע טריט יפרשת .138
תכנית שאושרה, וכל פרט שתדרוש הועדה המקומית כדי לאפשר לה ב הגישה לכל חלקה, כפי שהן
 רה.שנית שאוכתל הלבדוק את התאמת החלוק

מקומית לאשר תשריט, רשאי בעל הקרקע, לא יאוחר משלושים ימים  הדערבה ויס )א( .140
 מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסירוב, לערור לפני ועדת הערר.

ריט שיש בו משום סטיה מתכנית שאושרה, רשאי הרואה עצמו תשקומית ה מדעשרה ויא )ב( 
חלטת הועדה ה תם קבלוימעל כך בפני ועדת הערר, בתוך שלושים ימים  רורעל, ענפג

 המקומית; החלטתה של ועדת הערר תהיה סופית.

ן ירשום בפנקסי המקרקעין, על פי בקשת בעל הקרקע ולאחר תשלום האגרות יעקהמקר םשר .141
רקעין, ם על פי פקודת המודדים וחוק המקושישר לרכה שנקבעו לכך על פי כל דין, תשריט

יט הנושא עליו אישור יושב ראש הועדה המקומית שאישרה את רשתתואם ה, 1969-תשכ"ט
קומית אישרה את מהדה עהות מתכנית שאושרה, וכי טיוריט סבתשהתשריט, המעיד כי אין 

 התשריט.

רשם תשריט, רשאית הועדה המקומית לבטלו, להתלותו או לשנותו, ובלבד שנתנה נ אעוד ל לכ .142
את טענותיו; על החלטת ועדה מקומית יע להשמ נותהקרקע או למי שעלול להיפגע, הזדמלבעל 

 ךרר תועה או מי שעלול להיפגע כאמור, לערור בפני ועדת עקרקה לפי סעיף זה, רשאי בעל
 מיום קבלת ההחלטה.ים ימים לושש

ק זה או על פי וקת קרקע בפנקסי המקרקעין אלא על פי תשריט שאושר על פי פרלח תירשם אל .143
שריט תפי  ת קרקע בין בעליה המשותפים אלא עלקולדין לח-סימן ז' לפרק ג'; לא יינתן פסק

 .וק זהח תואישור כאמור, ולא יהא תוקף לכל רישום שנעשה בניגוד לסעיף זה לאחר תחיל

לפי  בפנקסי המקרקעין, בשינויים המחויביםו זה יחולו על איחוד חלקות ורישומ קראות פרוה .144
 העניין.

 

 פרק ה': רישוי

ם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי דא יעשה אל )א( .145
 המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

 ל דרך, סלילתה וסגירתה;ש הווייתתה (1)  

נין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל ב למתו שקה (2)  
 בדירה; ימיוי פננישתיקון בו, למעט 

  -בפסקה זו   

נו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או יאשינוי ש י"מיננוי פיש"  
ו בצנרת או א ףבמראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משות

חרות, אינו פוגע בזולת ואינו ארות יד גםציוד אחר המשרתים 
 משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת

 רן של יחידות הדיור;ו את מספן אידכסגרה נש



 

 

רכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה מע, או את דר אוח רה""די  
 חר;שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך א

 וא הדובימוש בהם שנקבעו בתקנות כעשכל וחרת בקרקע ובבנין א העבוד לכ (3)  
 ית.נכתכשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל 

    

דה בקשה לקבלת עוההנדס מל ו לשימוש, ימציאא הדובעש בקשה להיתר ליגהוצה לרה (1)א 1/1/16
 –דרושים לענין ההיתר; שר הפנים רשאי לקבוע הוראות לעניין  ויטע שפרדימ

 ונספחיה; פרטיה, מידע לקבלת בקשה הגשת אופן (1)  

 המידע סוגי –למסירתו; בסעיף זה, "מידע להיתר"  והמועדים מידע להיתר (2)  
 התנאיםלקבלת מידע, לרבות  לבקשה במענהעדה ומהנדס הו שימסור

 מאשרים גורמים מטעם וכן מידע והנחיותלקליטת בקשה להיתר,  המוקדמים
 נוספים; וגופים

בידם  שישמידע למהנדס הוועדה מאת גורמים מאשרים וגופים נוספים  מסירת (3)  
המידע  םלגביהש למקרקעיןתשתיות, מגבלות ותנאים הנוגעים  לענייןמידע 

המידע מאת  למסירת והמועדים, מידע לקבלת לבקשה מענה לשם, מבוקש
 ;גורמים וגופים כאמור

 לקבלת לבקשה מענה במסגרת למבקש להיתר שנמסר המידע של תוקפו תקופת (4)  
 ;מידע

 ;שלגביהן לא יהיה המבקש חייב להגיש בקשה לקבלת מידע סוגי בקשות להיתר (5)  

הפנים, או שהבקשה להיתר כולו או חלקו, במועדים שקבע שר מידע להיתר, לא נמסר  (2)א 1/1/16
מידע לגביה, רשאי מבקש הבקשה הגיש בקשה לקבלת היא מסוג שנקבע שאין חובה ל
 .להיתר להיתר להגישה אף ללא המידע

 .המקומית הרישוי לרשות תוגש להיתר בקשה (1) (3)א 1/1/16

לקבוע כי  הוא ורשאי, להיתר בקשה לקליטת מוקדמים תנאים יקבע הפנים שר (2)  
תיאום או התייעצות עמו,  אואישורו של מי שאינו מוסד תכנון,  יםנדרש אם

ההתייעצות תנאי מהתנאים  אותיאום האישור, ה וכתנאי למתן היתר, יהי
 שימושים או עבודות להיתר בקשה כללההמוקדמים לקליטת בקשה להיתר; 

, העתיקות חוק לפי או לאומיים גנים חוק לפי היתר או אישור נדרש שלגביהם
אמור תנאי מהתנאים המוקדמים כאו היתר  אישור היהי ,1978–ח"התשל

 .לקליטת בקשה להיתר

 יבדוק אם בקשה להיתר שהוגשה עומדת בתנאים המוקדמים הוועדה מהנדס (3)  
יודיע על החלטתו בדבר עמידת הבקשה להיתר בתנאים מוקדמים , לקליטתה

 .יקלוט את הבקשה – ואם מצא שהיא עומדת בהםאלה למבקש ההיתר, 

למבקש על החלטתו בעניין עמידת הבקשה בתנאים  הוועדה מהנדסהודיע  לא (4)  
( בתוך תקופה שקבע שר הפנים, יראו את הבקשה 2המוקדמים כאמור בפסקה )

 להיתר כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

יינתן היתר אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים  לא )ב( 1/1/16
ההנחיות המרחביות(  – בחוק זה) ד145לתכניות, להנחיות המרחביות שנקבעו לפי סעיף 

 אחרות לפי חוק זה, החלות על הקרקע או הבניין הנדונים. הוראותול

לתכניות ולהנחיות המרחביות רשות הרישוי המקומית תבדוק את התאמת הבקשה  (1)ב 1/1/16
ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה כאמור בסעיף קטן  45ותיתן את החלטתה בעניין בתוך 

מועד קליטת הבקשה(, אלא אם כן קבע שר הפנים מועדים אחרים לעניין  –( )להלן 3)א
 סוגים שונים של בקשות להיתר.

או של מוסד תכנון אחר  המקומית ההוועד החלטתה של ונדרשתבקשה להיתר  הוגשה (2)ב 1/1/16
 ימי 45, יחל מניין 149 עד 146פים סעי לפי החלטה לרבות, תכנית לפי או זה חוק לפי

( ממועד ההחלטה או מהמועד שבו הוגשה בקשה מתוקנת על פי 1עבודה לפי סעיף קטן )ב
 השינויים או התנאים שנקבעו בהחלטה כאמור, לפי העניין.



 

 

 לא(, 1שות הרישוי כי הבקשה להיתר עומדת בתנאים האמורים בסעיף קטן )בר החליטה (3)ב 1/1/16
 תוצאות וכי להיתר לבקשה תכן בקרת ביצע כי בקרה מכון אישר כן אם אלא היתר יינתן

 בקשות על יחולו לא זה קטן סעיף הוראות כי לקבוע רשאי הפנים שר; תקינות הבקרה
 לא היקפם או אופיים, מהותם שבשל שימושים או עבודות, בניינים סוגי לגבי להיתר
 לפי מורשה בקר של בקרה טעונות שאינן ובלבד, בקרה מכון של בקרה לגביהם נדרשת
 .3'ה בפרק' ג סימן

 מכון לבדיקת להיתר בקשה להעברת והמועד האופן לעניין הוראות יקבע הפנים שר (4)ב 1/1/16
 בקשה לעניין לרבות, המקומית הרישוי לרשות הבקרה תוצאות העברת ולעניין בקרה
 .שלה התכן בקרת לביצוע זה בחוק הקבוע במועד עמד לא הבקרה שמכון להיתר

תיתן רשות הרישוי  אל ל בנין, שלבי ביצוע שונים,עאו  ית, החלה על קרקענכתבעו בקנ )ג( 
מוש אינם תואמים את השלב ישהה או דובהמקומית היתר לעבודה או לשימוש, אם הע

 שאליו הגיעו, אלא באישור מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית.

בתכנית החלה על קרקע או על בניין תנאים הנוגעים לביצועה, לעניין התניית  נקבעו (1)ג 1/1/16
ביצועה בסלילת דרכים או בהקמת תשתיות, לא תיתן רשות רישוי מקומית היתר 

רים, אלא אם כן אישר זאת מוסד לעבודה או לשימוש, אם לא מולאו התנאים האמו
התכנון המוסמך, ובלבד ששוכנע כי ניתן להשיג את המטרות שבשלהן נקבעו התנאים 

מוסד  –; לעניין זה, "מוסד התכנון המוסמך" תנאים אותם מילוי ללא גםהאמורים 
 התכנון שאישר את התכנית, למעט ועדה מקומית.

 אלא אם כן התקיים אחד מאלה:מתן היתר ל איםתנלא תתנה מקומית רישוי  רשות (2)ג 1/1/16

 ;להיתרבמידע  פורטתנאי ה (1)  

 תנאי נדרש במפורש לפי חוק זה, לפי חיקוק אחר או לפי תכנית;ה (2)  

, במקרים חריגים, למניעת סיכון ממשי לציבור או לבריאותו, או נדרש התנאי (3)  
הסיכון או המפגע  עליעת מפגע סביבתי חמור, ובלבד שלא ניתן היה לדעת נלמ

 .להיתרהאמור בעת מסירת המידע 

 להתנות מקומית רישוי רשות של מסמכותה לגרוע כדי( 2)ג קטן סעיף בהוראות אין (3)ג 1/8/14
 .דין כל הוראות לפי בהיתר תנאים

 האמורים בתנאים עומדת להיתר הבקשה כירשות רישוי מקומית  החליטה (1) )ד( 1/1/16
(, אם הוא 3(, וניתן אישור מאת מכון בקרה כאמור בסעיף קטן )ב1בסעיף קטן )ב

ימי עבודה מיום קבלת אישור  15נדרש, תיתן רשות הרישוי את ההיתר בתוך 
מיום ההחלטה כאמור, לפי העניין, ובלבד שהתמלאו לגבי  מכון הבקרה, או

ת לפי חוק זה, ושולמו האגרות, ההיטלים הבקשה להיתר כל הדרישו
והתשלומים האחרים, למעט ארנונה, שיש לשלמם על פי כל חיקוק בשל הנכס 

או ניתנו הערבויות המתאימות  ,החיובים( –נושא ההיתר )בסעיף קטן זה 
המקומית להבטחת תשלום החיובים, בכפוף להוראות כל דין; רשות הרישוי 

 מיוםימי עבודה  מעשרה יאוחר לאהחיובים תשלח למבקש ההיתר את פירוט 
 .העניין לפי, כאמור ההחלטה מיום או, הבקרה מכון אישור קבלת

שלחה רשות הרישוי המקומית למבקש ההיתר את פירוט החיובים, כולם או  לא (2)  
(, תיתן רשות הרישוי את ההיתר אף שלא 1) בפסקה האמור למועד עדחלקם, 

שולמו החיובים; ניתן היתר בלי ששולמו החיובים, כולם או חלקם, אין בכך כדי 
לגרוע מחבותו של החייב בתשלום החיובים; תשלום כאמור ייגבה על ידי הרשות 

 המקומית או הוועדה המקומית, לפי העניין, לפי כל חוק.

ש במהלך רדנה לככ המאתה אי להתיר שינויים בהיתר לצרכיקומית רשמועדה  נדסהמ )ה( 
 ביצוע עבודה על פי היתר, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות.

התשתית ועם השר ואנרגיה הקבע בתקנות, בהתייעצות עם שר י םהפני רש (1) )ו( 
להולכה, לחלוקה או  םישורדהלאיכות הסביבה, סוגים של עבודות ומתקנים 

ה הרשאת הקמתם בדרך שיקבע , תהירומאים כגוסלהספקה של חשמל; נקבעו 
 שר הפנים באותן תקנות; הרשאה כאמור תבוא במקום היתר לפי סעיף זה;



 

 

( ללא הרשאה 1שהוקם כאמור בפסקה ) קןמתו י', עבודה שבוצעה א קרניין פעל (2)  
היתר או לא ל הניכב םתועל פי התקנות או שלא בהתאם להרשאה כזו, יראו א

 כסטייה מהיתר, לפי העניין;

(, יראו 1צעו או מתקנים שהוקמו על פי הרשאה כאמור בפסקה )ובשודות בע (3)  
 רהובלבד שאין בהם סתיית, לתכנ םאהתאותם כאילו בוצעו או הוקמו ב

(, לקבוע 1נות כאמור בפסקה )קתב יאשתכנית מאושרת; שר הפנים ר תוראוהל
 אמור מתכנית מופקדת.ה כאשרה של היטהוראות לענין ס

בינואר  1לא ייתן היתר, מכוח תכנית שהופקדה אחרי ט' בטבת תשנ"ו ) ןונסד תכומ )ז( 
קובעת הוראות אלא אם כן אושרה למקרקעין, שלגביהם מבוקש ההיתר, תכנית ה( 1996

 בכל אלה:

 י הקרקע;דוערוט ייפ (1)  

חלקות וגבולותיהם, אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת ל ווקה למגרשים אלח (2)  
 קרקע;

 , מספר הקומות או גובה הבניינים;ןיינוי הבוק (3)  

 המותרים. הינחי הבטש (4)  

 –על אף הוראות סעיף קטן )ז(  )ח( 

המוסמך רשאי לתת היתר לגבי עבודה או שימוש בקרקע שלדעת מוסד התכנון  (1)  
מוסד התכנון אופיים אינו דורש את קיום כל ההוראות שבסעיף קטן )ז(, אף אם 

 ( של הסעיף הקטן האמור;4( עד )1התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות )

אלחוטי, קו או הוועדה המקומית רשאית להחליט על מתן היתר למיתקן שידור  (2)  
מיתקן מים, מיתקן מדידה או ניטור, או מיתקן תשתית מסוג אחר שקבע שר 

הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שנקבעו בתכנית מיתאר 
ארצית, או בתכנית מיתאר מחוזית החלה על כל שטח המחוז שאושרה לאחר 

, אף אם 2013-(, התשע"ד100יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
( של סעיף קטן )ז(, ובלבד 4( עד )1התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות )

שההיתר כאמור תואם את הייעוד שנקבע בתכנית ואת השטח הכולל המותר 
 לבנייה לפיה, ובתכנית כאמור מתקיימים כל אלה:

תקני ארציות המחייבות פריסה רחבה של מי-עניינה תשתיות כלל )א(   
 תשתית ושנדרשת בשלהן גמישות לגבי מיקומו של כל מיתקן תשתית;

 היא קובעת כי ניתן להוציא מכוחה היתר; )ב(   

נקבעו בה הוראות בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת  )ג(   
 הטענות בעניין לפני הוועדה המקומית;

 לכל מיתקן תשתית.נקבעו בה שטחי בנייה והיקפי בנייה מותרים  )ד(   

על אף האמור בסעיף קטן )ז(, מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר למפעל מים  )ט( 
, שאושרה לפני 1959-בהתאם לתכנית למפעל מים לפי פרק שלישי לחוק המים, התשי"ט

( אף אם התכנית כאמור לא קבעה את ההוראות 2009באוגוסט  9יום י"ט באב התשס"ט )
 ( של אותו סעיף קטן.4)( עד 1שבפסקאות )
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לפי חוק  שר הפנים וקבעמקרקעי ישראל, שלגביהם מוגשת בקשה להיתר  המקרקעיןהיו  )א(
לבקשה  התגובת תינתןנדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר,  כי זה

הסכמתה; ואולם, היו  את ליתןימים מיום שהוגשה לה בקשה  90להיתר בתוך 
מיועדים להקצאה למבקש ההיתר בפטור ממכרז, תינתן תגובת רשות  רקעיןהמק

 מקרקעי ישראל לאחר שנתמלאו התנאים לביצוע הקצאה כאמור לפי כל דין.

ב. 145
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קבע מקרים שבהם יראו את רשות מקרקעי ישראל כאילו הודיעה שאינה ישר הפנים  )ב(
 .שניתנה בלי תגובתה למתן המועד חלף אםמתנגדת לבקשה להיתר 

להיתר לגבי סוגי בניינים, עבודות ושימושים שקבע שר הפנים, שמתקיימים בהם  בקשה )א( 
 כל אלה, תידון בהליך רישוי בדרך מקוצרת בהתאם להוראות סעיף זה:

 ;ממש של הפרעה או סיכון ליצור עשויים לא הם (1)  



 

 

 אופיין ועל הבניין, על הסביבהחזות  על מהותית השפעה ליצור עשויים לא הם (2)  
 .ומאפייניהן

 בקשה על החלות זה חוק הוראות יחולו מקוצרת בדרך רישוי בהליך להיתר בקשה על )ב( 
 :אלה בשינויים, להיתר

 ימי 25" יקראועבודה"  ימי 45" בכל מקום, במקום(, 2)ב-ו( 1)ב145 בסעיף (1)  
 עבודה";

 זאת יראו(, 1) בפסקה האמור במועד המקומית הרישוי רשות החליטה לא (2)  
 ;המרחביות ולהנחיות לתכניות תואמת שהבקשה כהחלטה

החיובים האמורים  רשות הרישוי המקומית תשלח למבקש הודעה על פירוט (3)  
ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה להיתר כאמור  40 בתוך( 1)ד()145בסעיף 
 (;3)א145בסעיף 

המקומית כי בקשה להיתר תואמת את התכניות ואת הרישוי  החליטה רשות (4)  
ההנחיות המרחביות, ושלחה הודעה על תשלום החיובים במועד האמור בפסקה 

 ,אלהשהתמלאו כל  מיום אובתוך חמישה ימי עבודה  ההיתראת  (, תיתן3)
 :דרישות לפי חוק זההובלבד שנתמלאו לגבי הבקשה להיתר כל 

( 3)ב145 בסעיף כאמור בקרה מכון של אישור טעונה להיתר הבקשה אם )א(   
 תוצאות וכי להיתר לבקשה תכן בקרת בוצעה כי אישר הבקרה מכון –

 תקינות; הבקרה

 קיבל שבו מהמועדימי עבודה  עשרה בתוךהגיש לרשות הרישוי  המבקש )ב(   
אישור על תשלום  –( 3ההודעה על פירוט החיובים, כאמור בפסקה ) את

 ;החיובים

המקומית כי בקשה להיתר תואמת את התכניות ואת הרישוי  החליטה רשות (5)  
ההנחיות המרחביות, ולא שלחה הודעה על תשלום החיובים במועד האמור 

שהתמלאו  מיום אובתוך חמישה ימי עבודה  ההיתראת  (, תיתן3בפסקה )
שינויים (, ב2)ד()145יחולו לעניין זה הוראות סעיף ו ()א(,4) בפסקההתנאים 

 ;המחויבים

 התנאים שהתקיימו אף למבקש ההיתר רשות הרישוי המקומית את נתנה לא (6)  
 ;כהיתר להיתר הבקשה את יראו לפי העניין, ,(5( או )4המנויים בפסקה )

(, לפי העניין, 5( או )4וכן התמלאו התנאים בפסקה ) (2)האמור בפסקה  התקיים (7)  
הצהרה מאת  לההבקשה הגיש  שמגיש בלבדתיתן רשות הרישוי את ההיתר, ו

 כל אלה: עלעורך הבקשה לפי חוק זה במתכונת שקבע שר הפנים 

על כך  –( 4)(3)א145 סעיף להוראתבהתאם  נקלטה רהבקשה להית אם )א(   
להיתר עומדת בתנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר  הבקשהש

 ;(2)א145שקבע שר הפנים לפי סעיף 

על כך  –( 3)ב145 בסעיף כאמורלא צורף לבקשה אישור מכון בקרה  אם )ב(   
 לא נדרש אישור כאמור;ש

על כך שהעבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים  )ג(   
ולהוראות אחרות לפי חוק זה החלות על לתכניות, להנחיות המרחביות 

 הקרקע או הבניין הנדונים;

למבקש אף שהתקיימו התנאים  את ההיתר רשות הרישוי המקומית נתנהלא  (8)  
 ;כהיתר להיתר הבקשה את יראו (,7המנויים בפסקה )

לא תיתן רשות (, 2)א152, הוגשה השגה לפי סעיף (7פסקה )אף הוראות  על (9)  
, אלא (8בפסקה )לא יראו את הבקשה להיתר כהיתר כאמור ההיתר ו הרישוי את

 .(7כל התנאים האמורים בפסקה ) והתקיימואם כן ההשגה נדחתה 

 בדרך רישוי הליך לעניין נוספות והוראות תנאים, סייגים לקבוע רשאי הפנים שר )ג( 
מועדים , סדרי נוהל והטפסיםתוקף החלטה לפי סעיף זה,  ענייןל לרבות, מקוצרת

 הנוגעים להליך כאמור.
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הפנים יקבע פטור מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, לביצועם של סוגי עבודות  שר )א(
 ולסוגי שימושים שיקבע, ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה, לפי העניין:

 ;הנדסית מבחינה פשוטים הם (1)  

 ;ממש של סביבתי מפגע או מטרד, הפרעה, סיכון ליצור כדי בהם אין (2)  

 ;מעטה, ומאפייניהן אפיין על הסביבה ועל, הבניין חזות על השפעתם (3)  

 ובתפקודיו. הבניין במערכות או וביציבותו הבניין בשלד פוגעים לא הם (4)  

 עבודות לעניין הוראות לקבוע)א(, רשאי הוא  קטן שר הפנים פטור כאמור בסעיף קבע )ב( 
 הוראות זה ובכלל, הפטור לתחולת ותנאים סייגים לרבות, מהיתר הפטורים ושימושים
 :אלה בעניינים

 ביצוע על או, הבניינים הקמת על המקומית הרישוי לרשות הודעה מסירת חובת (1)  
 והמועדים פרטיה, מסירתה אופןמהיתר,  הפטורים השימושים או העבודות
 ;למסירתה

, השימושים או העבודות ביצוע, הבניינים הקמת כי שיבטיחו ותנאים מפרטים (2)  
 .בסביבה השתלבות ותוך ובטיחותי מקצועי באופן ייעשו, מהיתר הפטורים

תקני אכסון ואגירה של גז, נפט, יהתקנה לראשונה של מלעבודות פטור מהיתר  ייקבעלא  )ג( 
 .אחרים מסוכנים חומרים או דלק

שלא בהתאם  הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש בהוראות סעיף זה כדי לאפשר אין )ד( 
 להוראות לפי חוק זה. אולהנחיות מרחביות  ,לתכנית

 (.3) עד( 1()וא)62סעיף קטן )א( לא יחולו בשטח כאמור בסעיף  הוראות )ה( 
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 המפורטים בעניינים שלה התכנון למרחב מרחביות לקבוע הנחיות רשאית מקומית ועדה )א(

 .זה חוק לפי להוראות או תכנית להוראות סתירה בהן שאין ובלבד)ב(,  קטן בסעיף

 הכניסה למפלסי, בנין של החיצוני ולמראהו לחזותו שיתייחסו יכול מרחביות הנחיות )ב( 
 .הפנים שר שקבע כפי נוספים ולעניינים תשתיות לחיבור, בסביבתו הבנין להשתלבות, לבנין

 או מגרשים לסוגי, ממנו לחלק או התכנון מרחב לכל שייקבעו יכול מרחביות הנחיות )ג( 
 .מסוים לבנין או בניינים לסוגי, מסוים למגרש

מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים  ועדה )ד( 
של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, 

ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית 
(; הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו 1)א145 כאמור בסעיףלהיתר מידע מסירת הבשלב 

 .להיתרבתוקפן עד תום תקופת תוקפו של המידע 

 לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות. )ה( 

מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על  הנחיות )ו( 
ימים  שלושים בתוםלתוקף  ייכנסוקביעתן תפורסם בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור 

 הועדה שקבעה יותר מאוחר במועד אוא 1 סעיף לפי בעיתון האחרון הפרסום ממועד
 .המקומית

לערור לוועדת  רשאי ,מרחביות שקבעה ועדה מקומיתהנחיות הרואה עצמו נפגע על ידי  )ז( 
 הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

, ואם להיתר המידע מסירתבקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד  על )ח( 
ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד  –( 1)א145להיתר כאמור בסעיף לא נמסר מידע 
 .הגשת הבקשה

 היתר למתן תנאים לקבוע אוהנחיות  תתשוי המקומית לא תהיה רשאית להרי רשות )ט( 
 ובהתאם, המרחביות בהנחיות)ב(, אלא אם כן נקבעו  קטן בסעיף האמורים בעניינים
 בהן לקבוע

 מית רשאית להתיר שימוש חורג.וקמעדה הוה )א( .146



 

 

 .145ית רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעיף מוקדה המעוה )א( .147

על אף הוראות סעיף קטן )א(, נקבעה בתכנית למגורים שנכנסה לתוקפה לפני יום כ"ה  )ב( 
(, הוראה לענין מספר דירות מרבי, רשאית הועדה 2011בינואר  1בטבת התשע"א )

המחוזית, לבקשת משרד ממשרדי הממשלה, ליתן הקלה ממספר הדירות הקבוע בתכנית 
 –ענין זה כאמור, לצורך תוספת דירות קטנות; ל

 –תכנית הכוללת מספר יחידות דיור למגורים ו"דירה קטנה"  "תכנית למגורים"  
הכל כפי שקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה 

 של הכנסת.

אפשר להגיש בקשה להקלה כאמור בסעיף קטן )ב(, אף בלא הגשת הבקשה להיתר שלפיו  )ג( 
 לגביהם.יוקמו הבניינים, שההקלה מתבקשת 

הועדה המחוזית לא תיתן הקלה כאמור בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתה,  )ד( 
כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הכלולים בשטח התכנית 

 ובסביבתו נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתכנית.

בסעיף קטן )ב(, יוזמן ראש הרשות לדיוני הועדה המחוזית בבקשה להקלה כאמור  )ה( 
 המקומית שבמרחב התכנון שלה כלולה התכנית שההקלה מתבקשת לגביה.

הקלה כאמור בסעיף קטן )ב( תפקע בתום שנה ממועד נתינתה, אם במהלך התקופה  )ו( 
 האמורה לא הוגשה בקשה להיתר שיאפשר את מימוש ההקלה.

, בכל מקום, במקום "ועדה מקומית" יקראו 149עיף לענין הקלה כאמור בסעיף קטן )ב(, בס )ז( 
 "ועדה מחוזית".

חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש; היתר לשימוש חורג מהיתר או הקלה  שומר לשיתיה .148
 יכולים להינתן לתקופה מוגבלת מראש.

קע רקת חלוקמית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט וקמעדה הוה )א( .149
 מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה: הטיס

חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או  לערסמה, ופ (1)  
הקובעת ו או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית גרומוש חיש להתרת

ממועד הפרסום לפי פסקה זו,  ימים 15 בתוך יוגשו כאמור לבקשה התנגדויות כי
 ;ממועד מסירת ההודעה –ב( 2)-א( ו2) פסקאות לפי הודעה לומי שנמסרה  ולענין

( הוצגה במקום בולט בחזית 1ור בפסקה )אמבקשה כה טת את מהותרפמדעה הוה (2)  
קשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות ובדרך בה הלח הקרקע או הבנין שעליהם

 בדרך כלל;דה המקומית או מי שמינתה לכך הוע ידי על עבקשתי

מהות הבקשה  תאפרטת מה מית מסרה על חשבון המבקש הודעהוקמעדה הוה א(2)  
 -( ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית 1כאמור בפסקה )

 ה;שקבגביהם הוגשה הלש והמחזיקים בקרקע או בבנין םילל הבעכל )א(   

קע או בבנין קרוהמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים ב םילל הבעכל )ב(   
 שלגביהם הוגשה הבקשה;

ה ייפגעו או דעהודעת ל שרוהמחזיקים בקרקע או בבנין, א םילל הבעכל )ג(   
 ר הבקשה.ומאיש געיפעלולים לה

 ישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים;ת וא רסתימ רומעה כאדוה   

ר המיועד לשימור תאכפקדת ומ עת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת אוגונקשה הבב ב(2)  
יים והמקצועיים ורם הציבפיא( לגו2מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה ) -

 (.3)100ף יעס פישאושרו ל

כך  לעטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה ילחעדה הוה (3)  
 במכתב רשום; דיםגנתלמ

 -הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית  ארשימוש חורג מתכנית המיתב וקלה אהב (4)  
 נתקבל אישור המועצה הארצית.



 

 

ועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, לקבוע כי על בקשה ה ששב ראוי )ב( 
צתן; קמ לן אווכ, מסויימת או על סוגים מסויימים של בקשות לא יחולו הוראות סעיף זה

 יקבע את ההוראות שיחולו על התכנית.הורה יושב ראש הועדה המחוזית כאמור, 

וזית לפטור מהוראות מחה דהות יכול יושב ראש הועבינסים ורקמ קבע באילוי םהפני רש )ג( 
 סעיף זה.

כהגדרתם בסעיף  –בסעיף קטן זה, "התאמת נגישות" ו"אדם עם מוגבלות"  (1) )ד( 
 ;1ו158

)ג(, רשאי -( ו1)ב151ומהוראות סעיף )ג( -בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )ב( ו (2)  
יושב ראש ועדת מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהיא 
התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא או בן 

משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או 
 ים אחד מאלה:חלקן, ובלבד שלא מתקי

התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבנין שלגביהם  )א(   
 הוגשה הבקשה, או בקרקע או בבנין גובלים;

התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי  )ב(   
 היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;

 מהותי בבנין;התאמת הנגישות תחייב שינוי  )ג(   

( תינתן בתוך שישים ימים 2החלטת יושב ראש הועדה המחוזית כאמור בפסקה ) (3)  
מיום שהתבקש לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת בקשה 
לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת החלטה 

כדי להבטיח מתן החלטה בתוך התקופה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, 
 האמורה.

הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטיה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע  וניינת אל )א( .151
 או הבנין.

ז ומתהכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה לאחר כ"ט ב חטשספת לות )ב( 
עם המועצה ת שר הפנים, בהתייעצו(, היא סטיה ניכרת; 1989באוגוסט  1) ט"תשמ

 .ההארצית, רשאי לקבוע, בתקנות, מה עוד ייחשב כסטייה ניכרת לענין סעיף ז

 5%משטח המגרש או  5%על אף האמור בסעיף קטן )ב(, תוספת שטחי שירות של עד  (1)ב 
מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש, הנמוך מביניהם, הנדרשים בשל ביצוע התאמות 

לחוק שוויון  1רבות בניית מעלית, אשר אינן מתחייבות לפי הוראות לפי פרק ה'נגישות, ל
לא תיחשב כסטייה  –א לחוק זה 1זכויות לאנשים עם מוגבלות, או לפי הוראות לפי פרק ה'

 מתכנית.

או את חוק או תקנות לאחר אישור התכנית רוה יונשירות המתחייבת משי יחטספת שות )ג( 
 שר שקבע השטח על יעלה שלאם בניית מרחב מוגן, בשטח תוספת שטחי שירות לש

 כנית.תמ כסטייה לא ייחשבו - 1951–"אהתשי, האזרחית ההתגוננות חוק לפי הביטחון

(, 2006בדצמבר  1בהיתר הניתן מכוחה של תכנית שהופקדה לפני יום י' בכסלו התשס"ז ) (1)ג 
תוספת שטחי שירות המתחייבת לצורך התאמות נגישות הנדרשות לפי הוראות שלפי פרק 

 –א לחוק זה 1לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או לפי הוראות שלפי פרק ה' 1ה'
 לא תיחשב כסטייה מתכנית.

ת תת קרקעיות לשטחי שירות, המתחייבת מתוספת שטחי שירות כאמור ומוספת קות )ד( 
 מתכנית. הייטב כסשחתילא  -בסעיף קטן )ג( 

ג או לענין נטיעת 83שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לענין עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף  )ה( 
 ייחשב כסטייה ניכרת לענין סעיף זה. –עצים 

    

 


