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

 

1 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

 1965-ה"תשכ, חוק התכנון והבניה

 

 

 תכנון ובניה – רשויות ומשפט מנהלי

תוכן ענינים 

 Go 16 פרשנות: 'פרק א 

 Go 16 הגדרות  1סעיף 

 Go 18 פרסום בעתון א 1סעיף 

 Go 18 חובת פרסום הודעות באינטרנט ב 1סעיף 

 Go 18 אתר אינטרנט ג 1סעיף 

 Go 19 מוסדות תכנון: 'פרק ב 

 Go 19 מועצה ארצית  2סעיף 

 Go 19 פרסום ברשומות  3סעיף 

 Go 20 מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר  4סעיף 

 Go 20 מזכיר המועצה הארצית ויועציה  5סעיף 

 Go 20 ועדות משנה  6סעיף 

 Go 20 ועדה ארצית לתכנון  של תשתיות לאומיות א 6סעיף 

 Go 21 תפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה ב 6סעיף 

 Go 21 ועדות משנה ותוקף החלטותיהן ג 6סעיף 

 Go 21 ועדת משנה להשגות ד 6סעיף 

 Go 21 מזכיר ויועצים אחרים, יועץ סביבתי ה 6סעיף 

 Go 21 מסירת החלטות הועדה לתשתיות ו 6סעיף 

 Go 21 ועדה מחוזית  7סעיף 

 Go 22 מזכיר ועדה מחוזית ויועצים, מתכנן מחוז  8סעיף 

 Go 22 תקופת כהונה  9סעיף 

 Go 22 מהנדס מקומי  בועדה מחוזית  10סעיף 

 Go 22 ועדת משנה להתנגדויות  11סעיף 

 Go 23 ועדת משנה לעררים א 11סעיף 

 Go 23 ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים  1א11סעיף 

 Go 24 ועדות משנה אחרות ב 11סעיף 

 Go 24 משלוח ההחלטות של ועדות המשנה ג 11סעיף 

 Go 24 החלטה פגומה   דיון במליאת הועדה ד 11סעיף 

 Go 24 דין החלטת ועדת משנה ה 11סעיף 

 Go 24 מרחב תכנון מחוזי  12סעיף 

 Go 24 ועדת ערר א 12סעיף 

 Go 25 סמכויות ועדת הערר ב 12סעיף 

 Go 25 הקמת ועדות ערר נוספות ג 12סעיף 

 Go 25 סדרי דין ד 12סעיף 

 Go 25 הוצאות ועדת ערר ה 12סעיף 

 Go 26 ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ו 12סעיף 

 Go 26 סמכויות ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה ז 12סעיף 

 Go 26 תחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ח 12סעיף 

 Go 26 מרחב תכנון מקומי  13סעיף 



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

 

2 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

 Go 26 תכנו ופרסומו של  14סעיף 

 Go 27 תחילתו של  15סעיף 

 Go 27 שינוי מרחב תכנון  16סעיף 

 Go 27 ועדה מקומית  17סעיף 

 Go 27 ועדה ברשות מקומית אחת  18סעיף 

 Go 28 ועדה במספר רשויות מקומיות  19סעיף 

 Go 28 מהנדס ומזכיר הועדה המקומית  20סעיף 

 Go 28 מבקר הוועדה המקומית א 20סעיף 

 Go 29 תקופת כהונתו של חבר הועדה המקומית  21סעיף 

 Go 29 פרסום ברשומות  22סעיף 

 Go 29 תקציב  24סעיף 

 Go 29 גביית האגרות  25סעיף 

 Go 29 הקניית מקרקעין  26סעיף 

 Go 29 ביצוע החוק על  ידי הועדה המקומית  27סעיף 

 Go 29 כפיית ביצוע על  ידי הועדה המחוזית  28סעיף 

 Go 30 אצילת סמכויות בועדה מקומית של רשות מרחבית א 29סעיף 

 Go 30 רשות רישוי  30סעיף 

 Go 30 המצאת פרטים וידיעות לועדה המחוזית  31סעיף 

 Go 30 מרחב תכנון מיוחד  32סעיף 

 Go 30 תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד  33סעיף 

 Go 31 הכרזה על מתחם פינוי ובינוי א 33סעיף 

 Go 31 ועדה מיוחדת והרכבה  34סעיף 

 Go 32 מזכיר הועדה  35סעיף 

 Go 32 הסמכויות והתפקידים  36סעיף 

 Go 32 הקמת ועדות משותפות  37סעיף 

 Go 32 הרכבן של ועדות משותפות  38סעיף 

 Go 32 סמכויות הועדה המשותפת  39סעיף 

 Go 32 פרסום ברשומות  40סעיף 

 Go 32 מקום פנוי במוסד  41סעיף 

 Go 32 מנין חוקי  42סעיף 

 Go 33 דעות שקולות בהצבעה  43סעיף 

 Go 33 סדרי הדיון והעבודה  44סעיף 

 Go 33 היעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון א 44סעיף 

 Go 33 התפטרות חבר  45סעיף 

 Go 33 שמירת סוד  46סעיף 

 Go 33 חבר או עובד של מוסד המעונינים בתכנית  47סעיף 

 Go 34 ניגוד ענינים א 47סעיף 

 Go 34 מתן היתר או אישור שלא כדין  48סעיף 

 Go 34 ממלא מקום לחבר מוסד תכנון א 48סעיף 

 Go 34 משלוח ההחלטות של מוסד התכנון ב 48סעיף 

 Go 34 זכות עיון במסמכי מוסד תכנון ג 48סעיף 

 Go 35 חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו ד 48סעיף 

 Go 36 תכנית: 'פרק ג 

 Go 36 הוראות תכנית מיתאר ארצית  49סעיף 

 Go 36 תכנית חלקית  50סעיף 

 Go 37 עריכת התכנית  51סעיף 

 Go 37 מסירת העתק לועדות המחוזיות  52סעיף 

 Go 37 אישור תכנית  53סעיף 

 Go 37 פרסום  54סעיף 
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 Go 37 מטרות התכנית  55סעיף 

 Go 37 עריכת התכנית  56סעיף 

 Go 37 הוראות התכנית  57סעיף 

 Go 37 הוראות המועצה הארצית  58סעיף 

 Go 38 סמכויות של ממונה לביצוע  59סעיף 

 Go 38 מטרות התכנית  61סעיף 

 Go 38 תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית א 61סעיף 

 Go 38 תכנית בסמכות ועדה מחוזית  62סעיף 

 Go 39 תכנית בסמכות ועדה מקומית א 62סעיף 

 Go 40 תכנית מיתאר מקומית שאושרה   מעקב אחר יישום ודיווח  1א62סעיף 

 Go 40 בדיקה תכנונית מוקדמת ב 62סעיף 

 Go 41 הוראות בתכנית מיתאר מקומית  63סעיף 

 Go 41 מעונות לחוסים א 63סעיף 

 Go 42 חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו  64סעיף 

 Go 42 הוראות תכנית מפורטת  69סעיף 

 Go 43 התאמת מגרשים  70סעיף 

 Go 43 תכנית מיוחדת  71סעיף 

 Go 43 אישור תכנית מיתאר מיוחדת  72סעיף 

 Go 43 התנגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדת  73סעיף 

 Go 43 ערר על החלטות אחרות  74סעיף 

 Go 43 דין תכנית מיוחדת  75סעיף 

 Go 43 תקנות  76סעיף 

 Go 43 תכנית לשימור אתרים א 76סעיף 

 Go 43 תכנית לתשתית לאומית ב 76סעיף 

 Go 44 הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית ג 76סעיף 

 Go 45 הוראות מיוחדות לתכנית למיתקן טעון היתר ד 76סעיף 

 Go 45 הודעה על הכנת תכנית  77סעיף 

 Go 45 היתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים  78סעיף 

 Go 46 פטור מתשלומי חובה  79סעיף 

 Go 46 תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה  80סעיף 

 Go 46 ייזום תכניות לבטיחות הטיסה  81סעיף 

 Go 46 ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות הטיסה  82סעיף 

 Go 46 תשריט  83סעיף 

 Go 46 מסמכי לוואי לתכנית א 83סעיף 

 Go 46 עריכת תסקיר השפעה על הסביבה ב 83סעיף 

 Go 46 שמירה על עצים בוגרים ג 83סעיף 

 Go 47 שלבי ביצוע  84סעיף 

 Go 47 הפקדה  85סעיף 

 Go 47 שינויים לפני הפקדה  86סעיף 

 Go 47 מקום ההפקדה  88סעיף 

 Go 48 הודעה על הפקדת תכנית  89סעיף 

 Go 48 פרסום ומסירה של הודעת הפקדה א 89סעיף 

 Go 48 הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית  90סעיף 

 Go 48 הודעה למוסדות תכנון ומשרדי ממשלה  91סעיף 

 Go 48 תוכן הודעת ההפקדה  92סעיף 

 Go 48 הודעות על הפקדה מיוחדת  93סעיף 

 Go 49 הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה  94סעיף 

 Go 49 מניעת טענות  95סעיף 

 Go 49 עיון בתכנית  96סעיף 
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 Go 49 הוראות לגבי מתן היתר שלא על פי תכנית מופקדת  97סעיף 

 Go 49 היתר על פי תכנית שהופקדה א 97סעיף 

 Go 49 הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית  98סעיף 

 Go 49 מקומות קדושים והיסטוריים ובתי קברות  99סעיף 

 Go 49 התנגדות  100סעיף 

 Go 50 התנגדות מטעמי  בטיחות הטיסה  101סעיף 

 Go 50 המועד להגשת התנגדות  102סעיף 

 Go 50 מקום הגשת התנגדות  103סעיף 

 Go 50 הנמקת התנגדות א 103סעיף 

 Go 50 עיון בהתנגדויות  104סעיף 

 Go 50 המחליטים בהתנגדות  105סעיף 

 Go 50 דיון והכרעה בהתנגדות  106סעיף 

 Go 51 שמיעת התנגדויות בפומבי  107סעיף 

 Go 51 מינוי חוקר א 107סעיף 

 Go 51 הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות  108סעיף 

 Go 52 סמכויות השר  109סעיף 

 Go 52 מועדים לסיום הטיפול בתכנית א 109סעיף 

 Go 52 ערר בפני המועצה הארצית  110סעיף 

 Go 53 ערר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזית  111סעיף 

 Go 53 ערר בפני ועדת הערר  112סעיף 

 Go 54 סמכויות מוסד תכנון בערר  116סעיף 

 Go 54 פרסום אישור תכנית ודחייתה  117סעיף 

 Go 54 שמירת תכנית שאושרה ופרסומה  118סעיף 

 Go 54 תחילתה של תכנית  119סעיף 

 Go 54 חובת מסירת מידע א 119סעיף 

 Go 54 הוראות מיוחדות לדרכים ב 119סעיף 

 Go 56 תסקיר השפעה על הסביבה ג 119סעיף 

 Go 56 פיצויים ד 119סעיף 

 Go 57 מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד ה 119סעיף 

 Go 57 רישוי מיתקני גז ו 119סעיף 

 Go 57 הגדרה  120סעיף 

 Go 57 איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה  121סעיף 

 Go 57 חלוקה שלא בהסכמה  122סעיף 

 Go 57 רישום הערה בפנקסי המקרקעין  123סעיף 

 Go 57 תחילה  124סעיף 

 Go 58 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית  125סעיף 

 Go 58 השפעת חלוקה חדשה על שעבודים  126סעיף 

 Go 58 איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים  127סעיף 

 Go 58 הבטחת הזכויות של בעל משכנתה  128סעיף 

 Go 58 תכנית מיתאר מקומית  129סעיף 

 Go 58 תכנית מיתאר מחוזית  130סעיף 

 Go 58 תכנית המיתאר הארצית  131סעיף 

 Go 59 תקנות לפי החוק  132סעיף 

 Go 59 סמכות מוסד תכנון  133סעיף 

 Go 59 סמכות הועדה המחוזית  134סעיף 

 Go 59 חלוקה ואיחוד של קרקעות: 'פרק ד 

 Go 59 תשריט חלוקת קרקע  137סעיף 

 Go 59 פרטי התשריט  138סעיף 

 Go 59 ערר על תשריט חלוקה  140סעיף 
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 Go 59 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין  141סעיף 

 Go 59 ביטול או התלייה של תשריט חלוקת קרקע, שינוי  142סעיף 

 Go 59 הגבלה על חלוקת קרקע  143סעיף 

 Go 59 איחוד  144סעיף 

 Go 59 רישוי: 'פרק ה 

 Go 59 עבודות טעונות היתר  145סעיף 

 Go 61 שימוש חורג  146סעיף 

 Go 61 הקלות  147סעיף 

 Go 61 שימוש חורג והקלה בתנאים  148סעיף 

 Go 61 תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות  149סעיף 

 Go 62 סטיה ניכרת  151סעיף 

 Go 63 ערר  152סעיף 

 Go 63 סדרי הערר  153סעיף 

 Go 63 זכויות לפי דינים אחרים  155סעיף 

 Go 63 הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית  156סעיף 

 Go 63 מועד להכרעה בבקשות  157סעיף 

 Go 63 מים וטלפון, הגבלת הספקת חשמל א 157סעיף 

 Go 65 חובת התקנת מעליות וגנרטורים א 158סעיף 

סעיף 

  1א158

 Go 66 הצמדת מקומות חניה

סעיף 

  2א158

 Go 66 בתי שימוש המיועדים לנשים

סעיף 

  3א158

 Go 66 התניית היתר בהתקנת מקומות חניה

 Go 67 סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים: 1'פרק ה 

 Go 67 הגדרות ב 158סעיף 

סעיף 

  1ב158

 Go 67 תחולת הפרק

 Go 67 סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים ג 158סעיף 

 Go 67 ערעור ד 158סעיף 

 Go 68 ביטול רשיון עסק ה 158סעיף 

 Go 68 מתן היתר לבנין ציבורי ו 158סעיף 

 Go 68 נגישות לאנשים עם מוגבלות: א1'פרק ה 

 Go 68 נגישות מקום ציבורי חדש  1ו158סעיף 

 Go 70 שטח משותף בבנין מגורים חדש  2ו158סעיף 

 Go 71 אישור מורשה נגישות  3ו158סעיף 

 Go 71 תוקף היתר   מוסד חינוך  4ו158סעיף 

 Go 72 רישוי בדרך מקוצרת: 2'פרק ה 

 Go 72 בקשה להיתר בדרך מקוצרת ז 158סעיף 

 Go 72 סמכות להתנות תנאים ח 158סעיף 

 Go 72 ערר לגבי היתר בדרך מקוצרת ט 158סעיף 

 Go 72 ביטול היתר יא 158סעיף 

 Go 72 מהנדסים והנדסאים, רשימת אדריכלים יב 158סעיף 

 Go 73 רישוי באמצעות מורשה להיתר: 3'פרק ה 

 Go 73 הגדרות יג 158סעיף 

 Go 73 הגשת בקשה להיתר על ידי מורשה להיתר יד 158סעיף 

 Go 74 בקשת מידע להיתר טו 158סעיף 

 Go 74 מסירת מידע להיתר טז 158סעיף 

 Go 75 מסירת מידע במישרין יז 158סעיף 
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 Go 75 תוקפו של מידע להיתר יח 158סעיף 

 Go 75 בקשה להיתר והמסמכים שיש לצרף לה יט 158סעיף 

 Go 75 תצהיר מורשה להיתר כ 158סעיף 

סעיף 

 כא 158

 Go 76 תצהיר מתכנן שלד בנין

 Go 76 חוות דעת ותכנית מומחה כב 158סעיף 

 Go 76 מתן היתר כג 158סעיף 

 Go 77 תשלומי חובה כד 158סעיף 

סעיף 

 כה 158

 Go 77 סירוב לאשר בקשה להיתר

 Go 77 ערר על סירוב לאשר בקשה להיתר כו 158סעיף 

 Go 77 חובת דיווח כז 158סעיף 

סעיף 

 כח 158

 Go 77 תיקון ליקויים

סעיף 

 כט 158

 Go 77 ביטול ההיתר

 Go 77 חובות אמון ל 158סעיף 

סעיף 

 לא 158

 Go 77 תפקידי בעלי מקצוע

 Go 78 חובת ביטוח לב 158סעיף 

 Go 78 שמירת דינים לג 158סעיף 

 Go 78 הליכים נגד מורשה להיתר לד 158סעיף 

סעיף 

 לה 158

 Go 79 3'תקנות לענין פרק  ה

 Go 79 מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה: 'פרק ו 

 Go 79 הגדרות  159סעיף 

 Go 79 סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה  160סעיף 

 Go 79 התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות וסביבתיות  161סעיף 

 Go 79 המנין החוקי  162סעיף 

 Go 79 עניני טיסה אזרחית  163סעיף 

 Go 79 קרקעות חקלאיות  164סעיף 

 Go 80 'תחולת פרק ז  165סעיף 

 Go 80 ועדת ערר  166סעיף 

 Go 80 דיון בערר בהרכב של שלושה  167סעיף 

 Go 80 היושב ראש  168סעיף 

 Go 80 סודיות הדיונים  170סעיף 

 Go 80 סדרי הדיון  171סעיף 

 Go 80 פטור  172סעיף 

 Go 80 תקנות  173סעיף 

 Go 80 מניעת מכשולי טיסה  174סעיף 

 Go 81 הוראת שינוי  175סעיף 

 Go 81 פיצויים  176סעיף 

 Go 82 התנגדות לתכנית בשל מיתקן בטחוני  177סעיף 

 Go 82 שימוש חורג: 'פרק ז 

 Go 82 תקופת מקסימום לחריגה  178סעיף 

 Go 82 פרסום הרשימה ואישורה  179סעיף 

 Go 82 תקופת המקסימום לחריגה בבנינים  180סעיף 

 Go 82 התקופה המרבית לחריגה  181סעיף 

 Go 82 אישור התקופה המרבית  182סעיף 
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 Go 82 הפסקת החריגה בתום התקופה המרבית  183סעיף 

 Go 82 הפסקת החריגה לפני תום התקופה המרבית  184סעיף 

 Go 83 אי ביצוע ההפסקה לפני המועד  185סעיף 

 Go 83 ביצוע על ידי הועדה המקומית  186סעיף 

 Go 83 שיכון חלוף  187סעיף 

 Go 83 הפקעות: 'פרק ח 

 Go 83 מטרת ההפקעה  188סעיף 

 Go 83 סמכות הועדה המקומית  189סעיף 

 Go 83 ביצוע ההפקעה  190סעיף 

 Go 84 חילופי קרקע  191סעיף 

 Go 84 הסכם אינו היתר לחריגה  192סעיף 

 Go 84 דין רכוש שהופקע  193סעיף 

 Go 84 שיכון חלוף  194סעיף 

 Go 84 דין מקרקעין שנרכשו בתמורה  195סעיף 

 Go 84 שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום  196סעיף 

 Go 84 היטל השבחה: 1'פרק ח 

 Go 84 היטל השבחה א 196סעיף 

 Go 85 פיצויים: 'פרק ט 

 Go 85 תביעת פיצויים  197סעיף 

 Go 85 תביעה לפיצויים  198סעיף 

 Go 86 פטור מתשלום פיצויים  200סעיף 

 Go 87 אין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת תכנית  201סעיף 

 Go 87 פיצויים על הפסקת חריגה  202סעיף 

 Go 87 פיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למיתקן גז א 202סעיף 

כתב שיפוי כתנאי למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת  ב 202סעיף 

 בשיטה התאית

Go 87 

 Go 87 רשימת שמאים מכריעים: 1'פרק ט 

 Go 87 רשימת שמאים מכריעים ג 202סעיף 

 Go 87 הוועדה המייעצת ד 202סעיף 

 Go 88 כשירות לכהונה כשמאי מכריע ה 202סעיף 

 Go 88 פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים ו 202סעיף 

 Go 88 איסור ניגוד עניינים ז 202סעיף 

סעיף 

  11ח202

 Go 89 ייחוד פעולת שמאי מכריע

 Go 89 מחיקה או התליה מרשימת השמאים המכריעים ט 202סעיף 

סעיף 

  11י202

 Go 89 העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר

 Go 89 עונשין  2סעיף 

 Go 90 החלת הוראות על שמאי מכריע יב 202סעיף 

 Go 90 תקנות לעניין שמאי מכריע יג 202סעיף 

 Go 90 עבירות ועונשין: 'פרק י 

 Go 90 הגדרות  203סעיף 

 Go 90 עונשין  204סעיף 

 Go 90 אמצעים נוספים  205סעיף 

 Go 91 מועד לביצוע הצו  207סעיף 

 Go 91 ביצוע צו א 207סעיף 

 Go 91 מעצר הנשפט עד ביצוע הצו ב 207סעיף 

 Go 91 שמירת דינים ג 207סעיף 

 Go 91 האחראי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר  208סעיף 



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

 

8 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

 Go 91 אחריות פלילית של בעל המקרקעין או של המחזיק  209סעיף 

 Go 92 1'עבירה לפי פרק ה א 209סעיף 

 Go 92 אי קיום צו בית המשפט  210סעיף 

 Go 92 סמכויות מוסד תכנון  211סעיף 

 Go 92 הריסה ללא הרשעה  212סעיף 

 Go 92 ביצוע על ידי הועדה המקומית  213סעיף 

 Go 92 הודעה כוזבת  214סעיף 

 Go 92 ביטול עקב הודעה כוזבת  215סעיף 

 Go 92 ביטול עקב מתן פרטים בלתי נכונים  216סעיף 

 Go 93 מניעת מילוי תפקיד  217סעיף 

 Go 93 חיוב בתשלום אגרה  218סעיף 

 Go 93 קנס או תביעה לגביית רווחים מבניה בלתי חוקית  219סעיף 

 Go 93 דיור חלוף  220סעיף 

 Go 93 רישום בפנקסי מקרקעין  221סעיף 

 Go 94 גביית הקנס הנוסף  222סעיף 

 Go 94 תשלום קנסות  223סעיף 

 Go 94 הפסקת ביניים מינהלית  224סעיף 

 Go 94 הפסקת בניה על ידי קצין משטרה והגא  225סעיף 

 Go 94 מסירת צו הפסקה לבעל מקרקעין א 225סעיף 

 Go 94 בקשת אישור צו הפסקה מינהלי  226סעיף 

 Go 94 אישור  227סעיף 

 Go 94 סירוב לאשר  228סעיף 

 Go 94 ערעור בעניני  229סעיף 

 Go 94 תוכן צו הפסקה מינהלי  230סעיף 

 Go 95 הריסת תוספת הבניה אחרי צו הפסקה מינהלי  231סעיף 

 Go 95 ביצוע הריסה מינהלית  232סעיף 

 Go 95 הריסה אינה פוטרת מאחריות פלילית  233סעיף 

 Go 95 שמירת סמכויות  234סעיף 

 Go 95 תקפו של  235סעיף 

 Go 95 בקשת ביטול צו הפסקה מינהלי  236סעיף 

 Go 95 אי קיום צו הפסקה מינהלי  237סעיף 

 Go 95 נזיקין  238סעיף 

 Go 95 צו הריסה מינהלי א 238סעיף 

 Go 97 צו הפסקה שיפוטי  239סעיף 

 Go 97 אי קיום צו הפסקה שיפוטי  240סעיף 

 Go 97 הריסה על אי קיום צו ביניים  241סעיף 

 Go 97 ביצוע  242סעיף 

 Go 97 דיון ב  244סעיף 

 Go 97 גביית הוצאות  245סעיף 

 Go 97 צו זמני למניעת פעולות  246סעיף 

 Go 98 כפיית צו מניעת בניה  247סעיף 

 Go 98 שמירת סמכויות  248סעיף 

 Go 98 אי קיום צו מניעת פעולות  249סעיף 

 Go 98 ערעור על צווים  250סעיף 

 Go 98 זכות הערעור שמורה  251סעיף 

 Go 98 היתר שהושג בטענות שוא  252סעיף 

 Go 98 אחריות של תאגיד  253סעיף 

 Go 98 זכות מעצר  254סעיף 

 Go 98 בזיון בית המשפט  255סעיף 
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 Go 98 עתירות בעניני תכנון ובניה: 1'פרק י 

 Go 99 מ"החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע: 2'פרק י 

 Go 99 הגדרות ז 255סעיף 

 Go 99 סייג להחלת הוראות ח 255סעיף 

 Go 99 סמכות מוסד תכנון לענין ים המלח והקרקעות החכורות ט 255סעיף 

 Go 99 מיזמים תיירותיים בשטח ים המלח י 255סעיף 

 Go 99 סמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות השמורות יא 255סעיף 

 Go 100  ו ט1אי תחולת פרקים ח יב 255סעיף 

 Go 100 הוראות לענין קבלת היתר יג 255סעיף 

 Go 100 שונות: א"פרק י 

 Go 100 בוררות  256סעיף 

 Go 100 אגרה השנויה במחלוקת א 256סעיף 

 Go 100 כניסה למקרקעין  257סעיף 

 Go 100 מינוי מפקחים א 257סעיף 

 Go 100 ייצוג ועדה מקומית לפני בית המשפט  258סעיף 

 Go 100 תחולה על המדינה בדרך כלל  259סעיף 

 Go 101 עדיפות בדיון בבקשות המדינה  260סעיף 

 Go 101 כבישים ודרכים  261סעיף 

 Go 101 ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון ומחוז  262סעיף 

 Go 102 19עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי סעיף   263סעיף 

 Go 102 סמכויות הממשלה  264סעיף 

 Go 102 ביצוע ותקנות  265סעיף 

 Go 104 הצמדת תשלומים מסויימים א 265סעיף 

 Go 104 פטור באזורים כפריים  266סעיף 

 Go 104 פטור לצלחת  קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין א 266סעיף 

 Go 104 קובלנה ב 266סעיף 

 Go 104 פטור למכונה לאיסוף מכלי משקה ב 266סעיף 

 Go 104 פטור למיתקן גישה אלחוטית ג 266סעיף 

 Go 104 אגרה מופחתת   חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ד 266סעיף 

 Go 105 בניה לפי מיפרטים  267סעיף 

 Go 105 תקנות סדרי דין  268סעיף 

 Go 105 אצילת סמכויות  269סעיף 

 Go 105 ביטולים והוראות מעבר: ב"פרק י 

 Go 105 הגדרות א 269סעיף 

 Go 105 ביטול  270סעיף 

 Go 105 שטח תכנון במרחב תכנון  271סעיף 

 Go 105 ענינים תלויים ועומדים  272סעיף 

 Go 105 אישור תקנות ותכניות קיימות  273סעיף 

 Go 105 אישור  274סעיף 

 Go 105 המשך בהליכים  275סעיף 

 Go 105 ביטול ושינוי תחומי מחוז ושטחי תכנון עיר לפני תחילת החוק  276סעיף 

 Go 105 הפסקת שימוש חורג  277סעיף 

 Go 106 התנגדות לתכנית ממלכתית א 277סעיף 

 Go 106 זכות עיון ב 277סעיף 

 Go 106 סמכויות השרים ג 277סעיף 

 Go 106 עריכה מחדש של תכנית ממלכתית ד 277סעיף 

 Go 106 אישור התכנית ה 277סעיף 

 Go 106 פטור מהיתר ו 277סעיף 

 Go 106 דרכים ז 277סעיף 
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 Go 106 פרשנות  278סעיף 

 Go 106 תחילה  279סעיף 

 Go 106 פרסום  280סעיף 

 Go 106 הועדה  1סעיף 

 Go 106 הרכב הועדה  2סעיף 

 Go 107 יושב ראש הועדה  3סעיף 

 Go 107 הנוהל  4סעיף 

 Go 107 הכרזה על קרקע חקלאית  5סעיף 

 Go 107 הגבלת אישור תכנית  6סעיף 

 Go 107 הגבלות בשימוש בקרקע לא חקלאית  7סעיף 

 Go 107 הגבלות על קביעת מפעלים  8סעיף 

 Go 108 תכנית הטעונה אישור הועדה  9סעיף 

 Go 108 בדיקת תכניות קיימות  10סעיף 

 Go 108 הגבלת השימוש בסמכויות הועדה  11סעיף 

 Go 108 תכנית לדרכים א 11סעיף 

 Go 108 ועדת ערר  12סעיף 

 Go 108 סדרי הדין בועדת ערר  13סעיף 

 Go 108 דין המדינה  14סעיף 

 Go 108 שמירת דינים וסמכויות אחרות  15סעיף 

 Go 109 הוראות מעבר  16סעיף 

 Go 109 התוספת השניה 

 Go 109 הגדרות  1סעיף 

 Go 109 הועדה לשמירת הסביבה החופית  2סעיף 

 Go 109 הרכב הועדה  3סעיף 

 Go 110 היתר לשימוש חורג והקלה, סייג לאישור תכנית  4סעיף 

 Go 110 סייג למתן היתרים  5סעיף 

 Go 110 תכנית הטעונה אישור הועדה  6סעיף 

 Go 110 סמכויות הועדה  7סעיף 

 Go 111 ערר  8סעיף 

 Go 111 סמכויות המועצה הארצית בערר  9סעיף 

 Go 111 שמירת דינים וסמכויות  10סעיף 

 Go 111 הוראת מעבר  11סעיף 

 Go 111 סייג לתחולה  12סעיף 

 Go 111 תוספת שלישית 

 Go 111 פרשנות  1סעיף 

 Go 112 חובות בהיטל השבחה  2סעיף 

 Go 112 שיעור ההיטל  3סעיף 

 Go 112 שומת ההשבחה  4סעיף 

 Go 113 לוח שומה  5סעיף 

 Go 113 הצגת הלוח והודעת שומה  6סעיף 

 Go 113 מועד תשלום ההיטל  7סעיף 

 Go 113 ערובות להבטחת תשלום  8סעיף 

 Go 113 הצמדה  9סעיף 

 Go 113 הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל  10סעיף 

 Go 114 שותפים במקרקעין  11סעיף 

 Go 114 חלוקת ההיטל  12סעיף 

 Go 114 יעוד ההיטל  13סעיף 

 Go 115 שיעור החיוב בהיטל א 13סעיף 

 Go 115 ערר וערעור, שמאי מכריע  14סעיף 
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 Go 116 מסירת מידע א 14סעיף 

 Go 116 הצמדה  15סעיף 

 Go 116 הפחתת תשלומי פיגורים  16סעיף 

 Go 116 החזר היטל  17סעיף 

 Go 116 גביה  18סעיף 

 Go 116 פטור מהיטל  19סעיף 

 Go 118 הארכת מועדים  20סעיף 

 Go 118 הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל  21סעיף 

 Go 118 תוספת רביעית 

 Go 118 הגדרות  1סעיף 

 Go 118 תכנית לשימור  2סעיף 

 Go 118 תכנית לשימור שהוצעה על ידי מעונינים  3סעיף 

 Go 119 הוראות בשלב הביניים  4סעיף 

 Go 119 הודעה  5סעיף 

 Go 119 שינויים על פי תכנית  6סעיף 

 Go 119 שינוי או שימוש באתר שנועד לשימור  7סעיף 

 Go 119 העדר מקור כספי למימון לפיצויים  8סעיף 

 Go 119 פטור ממסים  9סעיף 

 Go 119 ועדה לשימור  10סעיף 

 Go 120 הזמנת משתתפים  11סעיף 

 Go 120 רשימת אתרים לשימור  12סעיף 

 Go 120 תפקידי ועדה לשימור  13סעיף 

 Go 120 עבודות אחזקה  14סעיף 

 Go 120 הפקעה ופיצויים  15סעיף 

 Go 121 ערר  16סעיף 

 Go 121 שמירת דינים  17סעיף 

 Go 121 התוספת החמישית 

 Go 121 סוגי הדיור 
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 *1965-ה"תשכ, והבניה ןו התכנחוק

                                                      
 (.14'  עמ532' ג מס"ח תשכ"ה )307'  עמ12.8.1965 מיום 467' סמה "ח תשכ"ססם ר פו*

 .2'  עמ19.1.1966 מיום 468'  מסו" תשכח"סט "ת

 8סעיף ' ר; 1'  תיקון מס(–115' עמ 691' ס מו"ח תשכ"ה )10'  עמ22.12.1966 מיום 488'  מסז" תשכח"סן תוק
 .לענין תחילה

חוק  ל30 בסעיף 2'  תיקון מס(–229' עמ 777' ס מח"ח תשכ"ה) 172' מע 11.7.1969 מיום 562' ט מס" תשכח"ס
 .1969-ט"כתש, (2' תיקון מס)ההתגוננות האזרחית 

 .3'  תיקון מס(–309' עמ 844' ס מט"ח תשכ"ה )223'  עמ25.7.1969 מיום 570' ט מס" תשכח"ס

 .4'  תיקון מס(–290' עמ 1063' ס מג"ח תשל"ה )228'  עמ27.7.1973 מיום 710' ג מס" תשלח"ס

 לחוק 22 בסעיף 5'  תיקון מס(–85' עמ 1030' ס מג"ח תשל"ה )233'  עמ7.7.1976 מיום 818' ו מס" תשלח"ס
 .תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו; 1976-ו"תשל, שירותי תיירות

. 6'  תיקון מס– (264' עמ 1244' ס מו"ח תשל"ה )253' מע 29.7.1976 מיום 822' ו מס" תשלח"ס

 .7'  תיקון מס–( 390'  עמ1194' ה מס"ח תשל"ה )253 'מע 29.7.1976ם  מיו822' מס ו"ח תשל"ס

 .8'  תיקון מס–( 98'  עמ1278' ז מס"ח תשל"ה )15'  עמ9.11.1977ם יו מ873' סח מ"ל תשח"ס

 .9'  תיקון מס–( 376' מ ע1260' סמו "שלת ח"ה )180'  עמ4.8.1978 מיום 906' סח מ" תשלח"ס

. 10'  תיקון מס–( 252'  עמ1349' ח מס"ח תשל"ה )14' מ ע16.11.1978 מיום 915' ט מס" תשלח"ס

 לענין 2סעיף ' ר; 11'  תיקון מס–( 230'  עמ1409' ט מס"ח תשל"ה )42'  עמ9.1.1980 מיום 955' ם מס" תשח"ס
 .תחולה

 .12'  תיקון מס–( 96' מ ע1385' ט מס" תשלח"ה )14' עמ 11.11.1980 םו מי988' סמ א" תשמח"ס

 .13'  תיקון מס–( 406' מ ע1478' ם מס"ח תש"ה )46'  עמ15.12.1980מיום  993' סא מ"שמתח "ס

 3סעיף ' ר; 14'  תיקון מס–( 68' עמ 1493' א מס"תשמ ח"ה )108'  עמ12.2.1981 מיום 1005' ס מא" תשמח"ס
 .לענין הוראות מעבר

תחילתו ביום ; 15'  תיקון מס–( 37'  עמ1488' א מס"ח תשמ"ה )109'  עמ12.2.1981 מיום 1005' סא מ" תשמח"ס
1.6.1981. 

תחילתו ביום ; 16'  תיקון מס–( 293' מ ע1466' א מס" תשמח"ה )111'  עמ12.2.1981 יוםמ 1005' א מס" תשמח"ס
1.6.1981. 

 .17'  תיקון מס–( 294'  עמ1526' א מס"ח תשמ"ה )166'  עמ3.4.1981'  עמ1015' סא מ" תשמח"ס

תחילתו ביום ; 18'  תיקון מס( –54' מ ע1491' מסא "ח תשמ"ה )184' מ ע8.4.1981יום מ 1018' א מס" תשמח"ס
 . 278'  עמ26.5.1981 מיום 1025' א מס"ח תשמ"סט "ת.  לענין הוראות מעבר8סעיף '  ור1.7.1981

 ק לחו57עיף ס ב19'  תיקון מס(–355' עמ 1537' ס מא"ח תשמ"ה )229'  עמ22.8.1982 מיום 1060' ס מב" תשמח"ס
 .1.2.1984תחילתו ביום ; 1982-ב"תשמ, בזקה

 17, 16סעיפים ' ר; 20'  תיקון מס–( 188'  עמ1579' ב מס"ח תשמ"ה )25'  עמ4.1.1983 מיום 1071' ג מס" תשמח"ס
 מיום 1079' ג מס"ח תשמ"ס; 40'  עמ25.1.1983 מיום 1074' ג מס"ח תשמ"סט "ת. לענין תחילה והוראות מעבר

תחילתו ביום ; 21'  לתיקון מס2 בסעיף 146'  עמ7.6.1984מיום  1118' סד מ" תשמח"ס תוקן .63'  עמ30.3.1983
1.1.1984. 

 (א)3סעיף ' ר; 21'  תיקון מס–( 174'  עמ1667'  מסד"ח תשמ"ה )146'  עמ7.6.1984מיום  1118' סד מ" תשמח"ס
 .לענין תחילה

 .22'  תיקון מס–( 40'  עמ1758' ו מס"משתח "ה )129' מע 12.3.1986  מיום1172' סו מ" תשמח"ס

 .23'  תיקון מס–( 116' עמ 1768 'ו מס"שמ תח"ה) 130'  עמ12.3.1986מיום  1172' מס ו"מ תשח"ס

 3סעיף ' ר; 24'  תיקון מס–( 222'  עמ1735' ה מס"ח תשמ"ה )150'  עמ16.4.1986 מיום 1176' סו מ" תשמח"ס
 .לענין הוראת מעבר

 .25'  תיקון מס–( 160'  עמ1817' ז מס"ח תשמ"ה )20'  עמ8.1.1988 מיום 1233' סח מ" תשמח"ס

, 51סעיפים ' ר; 26'  תיקון מס–( 160' עמ 1817' ז מס"שמתח "ה )144' מ ע27.7.1988 מיום 1259' סח מ"תשמ ח"ס
' ר; 27'  לתיקון מס2 בסעיף 7' מע 8.2.1989 מיום 1266' סט מ" תשמח"סתוקן .  לענין תחילה והוראות מעבר52

תחילתו ; (80'  עמ1929' ט מס"מ תשח"ה )56' מ ע30.5.1989 מיום 1275' סט מ" תשמח"ס . לענין תחילה3סעיף 
 .27.1.1989ביום 

תחילתו ביום ; 27'  תיקון מס–( 10'  עמ1912' ט מס"משתח "ה )7' מע 8.2.1989 מיום 1266' סט מ" תשמח"ס
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26.1.1989 .

 26במקור תיקון ] 28'  תיקון מס–( 80'  עמ1929' ט מס"משתח "ה )56' מע 30.5.1989 מיום 1275' סט מ" תשמח"ס
. ([2' תיקון מס)

 תו לחוק רש12עיף ס ב29'  תיקון מס(–55' עמ 1968' ס מן"ח תש"ה )123'  עמ4.4.1990 מיום 1313' ן מס" תשח"ס
 .1990-ן"תש, (תיקון)הדואר 

 קוח ל7עיף ס ב30'  תיקון מס– (218'  עמ2000' ס מן"ח תש"ה )168'  עמ20.7.1990 מיום 1323' ן מס" תשח"ס
 .1990-ן"ש ת,(הוראת שעה)הליכי תכנון ובניה 

נית לשימור כת )31'  תיקון מס–( 175'  עמ2045' א מס"נתשח "ה )164' מ ע21.6.1991ם יומ 1359' סא מ" תשנח"ס
 .(אתרים

 .32'  תיקון מס( –251'  עמ2060' א מס"ח תשנ"ה )213'  עמ31.7.1991 מיום 1366' סא מ" תשנח"ס

 לענין 6סעיף ' ר; 33'  תיקון מס–( 144' עמ 2038' א מס"שנח ת"ה )220'  עמ22.8.1991 מיום 1368' סא מ"תשנ ח"ס
 .תחילה ותוקף

 קוח ל7עיף ס ב34'  תיקון מס(–272' עמ 2066' ס מא"ח תשנ"ה )7' מע 31.10.1991 מיום 1370' סב מ" תשנח"ס
 . לענין הוראות מעבר8סעיף ' ר; 1991-ב"תשנ (מהנדס רשות מקומית)הרשויות המקומיות 

 קוח ל5עיף ס ב35'  תיקון מס( –264' עמ 2120' ס מב"ח תשנ"ה )159'  עמ25.3.1992 מיום 1391' ס מב"נשתח "ס
 .1992-ב"תשנ, (2' מס) (הוראת שעה)ן ובניה יכי תכנוהל

 .36'  תיקון מס–( 30'  עמ2147' ג מס"ח תשנ"ה )21'  עמ7.1.1993 מיום 1406' סג מ" תשנח"ס

 ימים 30תחילתו ; 37'  תיקון מס–( 56' מע 2158' ג מס"ח תשנ"ה )98'  עמ22.3.1994 מיום 1456' סד מ" תשנח"ס
.  לענין הוראות מעבר6 לענין תחילה וסעיף 5סעיף ' מיום פרסומו ור

 .38'  תיקון מס–( 217'  עמ2245' ד מס"ח תשנ"ה )123'  עמ24.3.1994יום מ 1459'  מסד"נשתח "ס

 .39'  תיקון מס–( 419'  עמ2267' ד מס"ח תשנ"ה )242'  עמ8.7.1994 מיום 1471' סד מ" תשנח"ס

ז " תשנח"סט "ת. 40'  תיקון מס( –83'  עמ2317' מס ה"ח תשנ"ה )55' מע 28.12.1994 מיום 1496' ס מה"שנ תח"ס
 .28.12.1994תחילתו ביום ; 167'  עמ10.6.1997 מיום 1625' סמ

 קוח ל1עיף ס ב41'  תיקון מס(–265'  עמ2355' מס ה"ח תשנ"ה )128'  עמ15.2.1995 מיום 1505' סה מ" תשנח"ס
 .1995-ה"תשנ, (תיקוני חקיקה)זכיון ים המלח 

 .42'  תיקון מס–( 170'  עמ2333' סה מ" תשנח"ה )338' מ ע30.6.1995ום  מי1529' ס מה" תשנח"ס

, 142סעיפים ' ר; 43'  תיקון מס–( 16'  עמ2307' ה מס"ח תשנ"ה )450' עמ 24.8.1995 םו מי1544' סמ ה" תשנח"ס
תחילתו ביום תחילתו של ; 167'  עמ10.6.1997 מיום 1625' סז מ" תשנח"סט "ת.  לענין תחילה והוראות מעבר144

 .43' תיקון מס

 ח"סט דפוס "ת. 44'  תיקון מס–( 420' עמ 2389' ה מס"שנ תח"ה )110' מע 29.2.1996 מיום 1567' סו מ" תשנח"ס
 .8 פרט – 387' מע 10.9.1996 מיום 1600' סו מ"תשנ

 וקלח 40עיף ס ב45'  תיקון מס(–20'  עמ2650' מס ח"ח תשנ"ה )91'  עמ15.1.1998יום מ 1645' ס מח"נשתח "ס
 30תחילתו ; 1998-ח"תשנ, (תיקוני חקיקה) 1998 הכספים תנשציב לקתהת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי רבגלה

 .ימים מיום פרסומו

גנים ק ולח 69עיף ס ב46'  תיקון מס(–83'  עמ2594' מס ז"ח תשנ"ה )217'  עמ5.4.1998 מיום 1666' סח מ" תשנח"ס
 .1998-ח"תשנ, י הנצחהרתאאתרים לאומיים ו, עשמורות טב, יםילאומ

 קוח ל5עיף ס ב47'  תיקון מס(–470'  עמ2276' מס ד"ח תשנ"ה )290'  עמ29.7.1998 מיום 1678' סח מ" תשנח"ס
 .1998-ח"תשנ, (תיקון) (קידום התחרות)משק הדלק 

 קוח ל10 ףיסע ב48'  תיקון מס(–230'  עמ2785' מס ט"ח תשנ"ה )93'  עמ15.2.1999 מיום 1704' סט מ"שנ תח"ס
-ט"תשנ, (1999ה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים קיקוני חקית)ההסדרים במשק המדינה 

 .1.1.1999תחילתו ביום ; 1999

[ 48' במקור מס] 49'  תיקון מס(–68 ' עמ2824' מס ס"ח תש"ה) 72 ' עמ10.1.2000 מיום 1724' ס מס" תשח"ס
לשנת  תידיניות הכלכלמתיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב וה)ראל מדינת יש ההסדרים במשק קוח ל9 יףעסב
 . 1.1.2000תחילתו ביום ; 2000-ס"תש, (2000ציב קתה

י וק בתלח 20עיף ס ב50'  תיקון מס(–2'  עמ2821' מס ס"ח תש"ה )192'  עמ11.6.2000 מיום 1739' ס מס" תשח"ס
. 11.12.2000תחילתו ביום ; 2000-ס"תש, ים מינהלייםינענ למשפט

 קוח ל3עיף ס ב51'  תיקון מס(–362'  עמ2869' מס ס"ח תש"ה )219' מע 29.6.2000 מיום 1743' ס מס" תשח"ס
 . 2000-ס"תש, (23' תיקון מס)הבזק 

ק וח ל17עיף ס ב52'  תיקון מס(–464'  עמ2892' מס ס"ח תש"ה )277'  עמ13.8.2000 מיום 1751' ס מס" תשח"ס
 .2000-ס"תש, (2' תיקון מס)קה משל מכלי עהפקדון 

 לענין 2סעיף ' ר; 53'  תיקון מס–( 726'  עמ2917' ס מס"שתח "ה )44' מע 14.12.2000 מיום 1761' סא מ" תשסח"ס
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 . תחולה

 קוח ל15עיף ס ב54'  תיקון מס(–582'  עמ2990' מס א"ח תשס"ה )238'  עמ4.4.2001 מיום 1786' ס מא" תשסח"ס
 של חקיקה הילל והתוטיב, תיקון )(2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת )ההסדרים במשק המדינה 

 לענין הוראת 16סעיף '  ור31.12.2005 עד יום 1.4.2001תוקפו מיום ; 2001-א"תשס, (שמקורה בהצעות חוק פרטיות
' מס ב"ח תשס"ה, 16'  עמ3043' מס ב"ח תשס"ה) 167'  עמ17.2.2002 מיום 1831'  מסב" תשסח"סתוקן . מעבר
 לחוק ההסדרים במשק 32סעיף ב (1' תיקון מס) 54' תיקון מס(– 224'  עמ3072' מס ב"ח תשס"ה, 205'  עמ3065

 ג" תשסח"ס .2002-ב"תשס, (2002 והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים התקציבתיקוני חקיקה להשגת יעדי )המדינה 
 בסעיף (2' תיקון מס )54' תיקון מס( – 262'  עמ25'  מסג" הממשלה תשסח"ה )496'  עמ1.6.2003 מיום 1892' מס
 הכלכלית לשנות הכספים והמדיניותתיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 107
 מיום 2057' ו מס"ח תשס"ס .שם לענין תחולה'  ור17.5.2003תחילתו ביום ; 2003-ג"תשס, (2004- ו2003

 לחוק 68בסעיף  (3' תיקון מס) 54'  תיקון מס–( 298'  עמ236' ו מס"ח הממשלה תשס"ה )359'  עמ15.6.2006
-ו"תשס, (2006תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים )הסדרים במשק המדינה 

 .1.7.2006תחילתו ביום ; 2006

 קוח ל144עיף ס ב55'  תיקון מס(–582'  עמ2823' מס ס"ח תש"ה )489'  עמ31.7.2001 מיום 1802' סא מ" תשסח"ס
 . 2001-א"תשס, ביובו םימ יתאגיד

[ 55' במקור מס] 56'  תיקון מס(–365'  עמ2957' מס א"ח תשס"ה )519'  עמ7.8.2001ום ימ 1805' סא מ"סשת ח"ס
' ר; 2001-א"תשס, (הוראות ותיקוני חקיקה) התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים קוח ל2עיף סב

 .תחולה ןינעל 4סעיף 

'  עמ2973' מס א"ח תשס"ה, 184'  עמ2945' מס א"ח תשס"ה) 560' מ ע9.8.2001 ום מי1807' סא מ" תשסח"ס
 . 2001-א"תשס, (25' תיקון מס) הבזק קוח ל98 ףיסעב [56' במקור מס] 57'  תיקון מס(–430

 קוח ל98 יףעס ב58'  תיקון מס(–676'  עמ3011' מס א"ח תשס"ה )83'  עמ3.1.2002 מיום 1820' סב מ" תשסח"ס
 .2002-ב"תשס, ק הגז הטבעימש

 חילתות; 59'  תיקון מס( –180'  עמ3059' סמ ב"שסת ח"ה )132' עמ 12.2.2002 םו מי1829' סב מ" תשסח"ס
 .ב83ושה חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף לש

, 205'  עמ3065' מס ב"ח תשס"ה, 16'  עמ3043' מס ב"ח תשס"ה  )157' מ ע17.2.2002 מיום 1831' סב מ" תשסח"ס
יקה להשגת חקי ונתיק) ההסדרים במשק המדינה קוח ל18עיף ס ב60'  תיקון מס(–224'  עמ3072' מס ב"ח תשס"ה
 לענין 19סעיף '  ור1.1.2002תחילתו ביום ; 2002-ב"סתש, (2002כספים ה תמדיניות הכלכלית לשנהו תקציבי העדי

 .הוראת מעבר

 . 61'  תיקון מס–( 288'  עמ3082' ב מס"שסתח "ה )206' עמ 21.3.2002 מיום 1836' סב מ" תשסח"ס

 .62'  תיקון מס–( 399' מ ע3097' ב מס"סשתח "ה )427' מע 13.6.2002 מיום 1849' סב מ" תשסח"ס

 לחוק 1 בסעיף 63' מסתיקון – ( 166'  עמ3057' ב מס"ח תשס"ה )490'  עמ24.7.2002 מיום 1859' ב מס"ח תשס"ס
 .2002-ב"תשס, (תיקוני חקיקה)לפיתוח הנגב והגליל 

' במקור מס] 64' סון מקתי– ( 850' מ ע3162' ב מס"ח תשס"ה )56'  עמ19.11.2002 מיום 1873' ג מס"סשת ח"ס
.  לענין תחולה3סעיף ' תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו ור; [63

' במקור מס] 65' ון מסק תי–( 874'  עמ3168' ב מס"ח תשס"ה )118' עמ 25.11.2002 םו מי1879' ג מס" תשסח"ס
תחילתו ; 2002-ג"תשס, (תיקוני חקיקה) לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה 4בסעיף  [64
 (.208'  עמ29.12.2002 מיום 1883' מסט "ת) ימים מיום פרסומו 60

במקור ] 66' תיקון מס– ( 18'  עמ4' ג מס"ח הממשלה תשס"ה )192'  עמ29.12.2002 מיום 1882' ג מס"ח תשס"ס
 תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת) לחוק ההסדרים במשק המדינה 41בסעיף  [65' מס

 . לענין תחולה42סעיף '  ור1.1.2003תחילתו ביום ; 2002-ג"תשס(, 2003 םיכספה

 2 בסעיף 67'  תיקון מס–( 52'  עמ64' ד מס"ח הממשלה תשס"ה )70'  עמ18.1.2004 מיום 1920' ד מס"ח תשס"ס
 .1.1.2004תחילתו ביום ; 2004-ד"תשס, (תיקוני חקיקה) 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

; 68'  תיקון מס–( 511'  עמ109' ד מס"ח הממשלה תשס"ה )503'  עמ10.8.2004 מיום 1955' ד מס"ח תשס"ס
 . ימים מיום פרסומו30תחילתו 

 בסעיף 69'  תיקון מס–( 604'  עמ51' ג מס"ח הממשלה תשס"ה )546'  עמ15.8.2004 מיום 1958' ד מס"ח תשס"ס
 . חודשים מיום פרסומו3תחילתו ; 2004-ד"תשס,  לחוק שמירת הסביבה החופית21

סעיף ' ר; 70'  תיקון מס–( 77'  עמ64' ד מס"ח הממשלה תשס"ה )105'  עמ26.1.2005 מיום 1976' ה מס"ח תשס"ס
 . לענין תחולה2

תחילתו תוך ; 72'  תיקון מס–( 72'  עמ64' ה מס"ח הכנסת תשס"ה )276'  עמ3.4.2005 מיום 1994' ה מס"ח תשס"ס
 . לענין תחולה5, 4סעיפים ' ארבעה חודשים מיום פרסומו ותוקפו למשך חמש שנים אך ר

 לחוק 7 בסעיף 71'  תיקון מס–( 326'  עמ2951' א מס"ח תשס"ה )323'  עמ7.4.2005 מיום 1995' ה מס"ח תשס"ס
לענין  (ב)20' לענין תחילה וס (ד)19סעיף ' ר; 2005-ה"תשס, (2' תיקון מס)שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

 .תחולה
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תחילתו ; 73'  תיקון מס–( 99'  עמ68' ה מס"ח הכנסת תשס"ה )660'  עמ5.7.2005 מיום 2011' ה מס"ח תשס"ס
 . לענין תחולה3סעיף '  ור29.8.2006ביום 

 28 בסעיף 74'  תיקון מס–( 298'  עמ77' ד מס"ח הממשלה תשס"ה )747'  עמ8.8.2005 מיום 2020' ה מס"ח תשס"ס
תוקן .  לענין תחילה ותחולה44, 43סעיפים ' ר; 2005-ה"תשס, (15' תיקון מס)לחוק בתי משפט לענינים מינהליים 

 (תיקון) 74'  תיקון מס–( 298'  עמ236' ו מס"ח הממשלה תשס"ה )330'  עמ15.6.2006 מיום 2057' ו מס"ח תשס"ס
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) לחוק הסדרים במשק המדינה 36בסעיף 
( 416'  עמ369' ח מס"ח הממשלה תשס"ה )639'  עמ10.7.2008 מיום 2165' ח מס"ח תשס"ס. 2006-ו"תשס, (2006

 .84'  לתיקון מס9בסעיף  (2' תיקון מס) 74'  תיקון מס–

 בסעיף 75'  תיקון מס–( 894'  עמ184' ה מס"ח הממשלה תשס"ה )166'  עמ1.1.2006 מיום 2046' ו מס"ח תשס"ס
 .1.1.2006תחילתו ביום ; 2006-ו"תשס,  לחוק הקרינה הבלתי מייננת27

 בסעיף 76'  תיקון מס–( 298'  עמ236' ו מס"ח הממשלה תשס"ה )325'  עמ15.6.2006 מיום 2057' ו מס"ח תשס"ס
(, 2006תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) לחוק הסדרים במשק המדינה 34

'  עמ22.10.2009 מיום 2212' ע מס"ח תש"סתוקן .  לענין תחילה והוראות מעבר38, 37סעיפים ' ר; 2006-ו"תשס
תיקוני )בחוק הסדרים במשק המדינה  (תיקון) 76'  תיקון מס–( 596, 348'  עמ436' ט מס"ח הממשלה תשס"ה )232

 2סעיף ' ר; 2006-ע"תש, (3' תיקון מס )(2006חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
 .לענין תוקף

 52 בסעיף 77'  תיקון מס–( 16'  עמ260' ז מס"ח הממשלה תשס"ה )82'  עמ11.1.2007 מיום 2077' ז מס"ח תשס"ס
(, 2007תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים )לחוק הסדרים במשק המדינה 

 .1.1.2007תחילתו ביום ; 2007-ז"תשס

תחילתו ; 78'  תיקון מס–( 114'  עמ109' ו מס"ח הכנסת תשס"ה )155'  עמ27.3.2007 מיום 2089' ז מס"ח תשס"ס
 . ימים מיום פרסומו180

 .79'  תיקון מס–( 180'  עמ151' ז מס"ח הכנסת תשס"ה )412'  עמ26.7.2007 מיום 2105' ז מס"ח תשס"ס

 .80'  תיקון מס–( 90'  עמ136' ז מס"ח הכנסת תשס"ה )8'  עמ15.10.2007 מיום 2113' ח מס"ח תשס"ס

 4 בסעיף 81'  תיקון מס–( 154'  עמ146' ז מס"ח הכנסת תשס"ה )17'  עמ24.10.2007 מיום 2114' ח מס"ח תשס"ס
 .2007-ח"תשס, (תיקון)לחוק שמירת הסביבה החופית 

 הוראת שעה –( 904'  עמ327' ז מס"ח הממשלה תשס"ה )62'  עמ29.11.2007 מיום 2120' ח מס"ח תשס"ס
 .תוקפה שלוש שנים מיום פרסומה; 2007-ח"תשס

 82'  תיקון מס–( 147, 16'  עמ335' ח מס"ח הממשלה תשס"ה )196'  עמ10.2.2008 מיום 2133' ח מס"ח תשס"ס
 .2008-ח"תשס, (29' תיקון מס) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו 14בסעיף 

 83'  תיקון מס–( 92, 16'  עמ335' ח מס"ח הממשלה תשס"ה )462'  עמ10.4.2008 מיום 2148' ח מס"ח תשס"ס
 .2008-ח"תשס,  לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת53בסעיף 

 84'  תיקון מס–( 416'  עמ369' ח מס"ח הממשלה תשס"ה )632'  עמ10.7.2008 מיום 2165' ח מס"ח תשס"ס
 לעניין הכניסה לתוקף 198, ז12הערת השוליים לסעיפים '  לענין תחילה ותחולה ור11, 10סעיפים ' ר; והוראת שעה

 (.2009-ט" צו תשס– 1080'  עמ30.6.2009 מיום 6790' ט מס"ת תשס"קתוקן )

' ח מס"ח הכנסת תשס"ה, 126'  עמ111' ו מס"ח הכנסת תשס"ה )784'  עמ31.7.2008 מיום 2174' ח מס"ח תשס"ס
 .1.1.2011תחילתו ביום ; 2008-ח"תשס,  לחוק אוויר נקי85 בסעיף 85'  תיקון מס–( 209'  עמ210

 9סעיף ' ר; 86'  תיקון מס–( 323'  עמ233' ח מס"ח הכנסת תשס"ה )798'  עמ5.8.2008 מיום 2175' ח מס"ח תשס"ס
 .לענין תחילה

 .87'  תיקון מס–( 512'  עמ378' ח מס"ח הממשלה תשס"ה )840'  עמ7.8.2008 מיום 2179' ח מס"ח תשס"ס

 .88'  תיקון מס–( 314'  עמ232' ח מס"ח הכנסת תשס"ה )82'  עמ16.11.2008 מיום 2190' ט מס"ח תשס"ס

תחילתו ; 89'  תיקון מס–( 34'  עמ261' ט מס"ח הכנסת תשס"ה )82'  עמ16.11.2008 מיום 2190' ט מס"ח תשס"ס
 .שישה חודשים מיום פרסומו

 90'  תיקון מס–( 348'  עמ436' ט מס"ח הממשלה תשס"ה )216'  עמ23.7.2009 מיום 2203' ט מס"ח תשס"סתוקן 
-ט"תשס, (2010- ו2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ) לחוק ההתייעלות הכלכלית 68בסעיף 
 .15.7.2009תחילתו ביום ; 2009

 91'  תיקון מס–( 514, 348'  עמ436' ט מס"ח הממשלה תשס"ה )330'  עמ10.8.2009 מיום 2209' ט מס"ח תשס"ס
 .1.1.2010תחילתו ביום ; 2009-ט"תשס, (7' תיקון מס) לחוק מינהל מקרקעי ישראל 43בסעיף 

 בסעיף 92'  תיקון מס–( 414'  עמ237' ו מס"ח הממשלה תשס"ה )366'  עמ15.2.2010 מיום 2228' ע מס"ח תש"ס
 . לענין הוראת שעה29סעיף ' ר; 2010-ע"תש, (3' מס) (רכישה לצורכי ציבור) לחוק לתיקון פקודת הקרקעות 24

 93'  תיקון מס–( 589, 348'  עמ436' ט מס"ח הממשלה תשס"ה )415'  עמ16.3.2010 מיום 2233' ע מס"ח תש"ס
לענין תחולה  (ב)6סעיף ' ר; 2010-ע"תש, (6' תיקון מס) (הוראת שעה) לחוק רישום שיכונים ציבוריים 5בסעיף 

 .והוראות מעבר

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2011.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-68.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-68.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2020.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-77.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-77.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2165.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2165.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-369.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-369.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2046.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-184.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-184.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2212.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2212.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2077.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-260.pdf
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-335.pdf
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6790.pdf
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2174.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-111.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-111.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-210.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-210.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-210.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2175.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-233.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-233.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2179.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-378.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-378.pdf
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 תונשפר: ' אקרפ

– ק זה וחב. 1

 ; חוק המהנדסים והאדריכליםיפ לותעומשכמ" - יושרריכל דא "
 

 ;עת מפגעים הנגרמים עקב הטיסהינמרבות ל" - סהיטהיחות טב "

עץ או כל חומר , ברזל, טיט, ןוטנוי אבן ובין שהוא בנוי ביב אן שהויב, הל מבנכ" - יןנב "
– רבות ל, אחר

 ;כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבעמבנה  ל חלק שלכ( 1)

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

של תקנה אחרת לפי  וא תינ בו הוראה מהוראותיה של תכהמינתקישלא נין ב- " גרין חונב "
צא באזור מסוג מיוחד של בנינים ובין שהן חלות עליו בהיותו נלנו תין שניב, יועלחוק זה החלות 

פי חוק הדן בתכנון -או שלא נתקיימה בו הוראה של היתר שניתן לבנייתו על, וחדמי בשטח או
 ;ובבניה

 ;1969-ט"תשכ, ר לדורות כאמור בחוק המקרקעיןכוחרבות ל" - לעב "
 

אי , מבני דרך, ילת ברזלסלרבות מ ,כי רגל או בעלי חייםלוה, בר רכבעמלוואי ת" - ךרד "
מתחת  ואחפיר ומעביר מים בצד הדרך , קיר או סוללה למניעת רעש וכן תעלה, קיר תומך, תנועה

 ;ולרבות מיתקני דרך, הל
 

 ;אהשרהרבות ל" - תריה "
 

 ההנדסאים סקנום בפשרוא וה, ליםיכבחוק המהנדסים והאדרותו משמעכ" - דסאינה"
 ;והטכנאים המוסמכים כהנדסאי בנין או כהנדסאי אדריכלות

 

 בסטיה מהוראות תכנית 145ונה היתר לפי סעיף עט  שהיאהדוע עבצבלרשאה ה" - להקה "
 ;נדון ושאין בה משום שימוש חורג הוםמקאו תקנה אחרת החלות ב

 ;1958–ח"תשי, סים והאדריכליםדנהוק המח" - ים והאדריכליםסדנק המהוח "
 

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

 

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

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

 ;(מחקהנ)" - יתביעץ סבוי "
 

או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו  רשג, חלףמ" - ךנה דרבמ"
 ;של אחד מאלה

 

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

                                                      

 .94'  תיקון מס–( 100'  עמ305' ע מס"ח הכנסת תש"ה )450'  עמ23.3.2010 מיום 2236' ע מס"ח תש"ס

 .95'  תיקון מס–( 150'  עמ316' ע מס"ח הכנסת תש"ה )555'  עמ30.6.2010 מיום 2245' ע מס"ח תש"ס

 43 הוראת שעה בסעיף –( 6'  עמ541' א מס"ח הממשלה תשע"ה )186'  עמ6.1.2011 מיום 2271' א מס"ח תשע"ס
 עד יום 1.1.2011תוקפה מיום ; 2010-א"תשע, (תיקוני חקיקה) 2012- ו2011לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 

 .19'  עמ16.11.2011 מיום 2320' ב מס"ח תשע"סט "ת. 1.1.2016

' ר; 96'  תיקון מס–( 464'  עמ564' א מס"ח הממשלה תשע"ה )669'  עמ28.3.2011 מיום 2285' א מס"ח תשע"ס
 . לענין תחילה3סעיף 

 4 בסעיף 97'  תיקון מס–( 165'  עמ459' ב מס"ח הכנסת תשע"ה )458'  עמ20.6.2012 מיום 2364' ב מס"ח תשע"ס
 .2012-ב"תשע, (2' מס) (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)לחוק המקרקעין 

 .98'  תיקון מס–( 135'  עמ452' ב מס"ח הכנסת תשע"ה )511'  עמ17.7.2012 מיום 2369' ב מס"ח תשע"ס

 בסעיף 99'  תיקון מס–( 600'  עמ672' ב מס"ח הממשלה תשע"ה )741'  עמ8.8.2012 מיום 2381' ב מס"ח תשע"ס
 .8.2.2013תחילתו ביום ; 2012-ב"תשע,  לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה132

 רותדגה
 ( 33' תיקון מס)

 1991-א"נשת

( 18' תיקון מס)
 1981-א"משת
( 37' תיקון מס)

 1994-ד"תשנ

 (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ( 33' תיקון מס)

 1991-א"נשת

 ( 33' תיקון מס)
 1991-א"נשת

 (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ( 37' תיקון מס)

 1994-ד"נשת

 (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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 ;ניה ובין אם לאוב התרת בומ אם
 

 ;מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה" - הדעונדס ההמ "
 

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

 

 ;תריםיה כות בענין תכניות אומס יש להש תכל רשו" - ןונסד תכומ "

לות הברזל יסמקודת פל( 2- )ו (1) רישה ופסקאות 2כמשמעותה בסעיף " - לזרילת בסמ "
וכן מיתקנים לצורך מסילת ברזל או בקשר אליה המהווים חלק בלתי , 1972- ב"תשל, [נוסח חדש]

 ;נפרד ממנה
 

, מעקה, מחסום, גדר, אבן שפה: אלה שבתוואי הדרךמיתקנים כל אחד מ" - ךרדתקני ימ "
מיתקן , ובחספסל ר, תחנת המתנה לרכב, להורדתםו םנוסעי ףותחנה לאיס, רמזור, רהאועמוד ת

 ;עמדת קריאה לעזרה ותמרור, איסוף אשפה
 

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

 

לפקודת  (ג)ב274ר כהגדרתם בסעיף בוקני חייתקווי תשתית ומ" - יתתשתתקני ימ "
 כמשמעותם םינ מסוכםירמיתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומ, וכן כבלי תקשורת, העיריות
; 1993-ג"תשנ ,רים המסוכניםמוחבחוק ה

 

, 1951-א"התשי,  לחוק ההתגוננות האזרחית11מקלט כהגדרתו בסעיף  – "מרחב מוגן " 
המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן , במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה

; בהתאם להוראות לפי החוק האמור
 

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

– לאדם פלוני , "קרוב "

 ;בן זוג (1)

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

 ;אח או אחות ובני זוגם (3)

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

 

 ;ומיתה מקצע מוועיריה א" - תימוות מקשר "

 הן שטחים למטרות הכולל, יהמותר לבנהח שטל הכך ס - "מותר לבניהה לח כולטש "
 ;עיקריות והן שטחים למטרות שירות

 

הן , וש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהםמישה- נין בב בקרקע או, "גרומוש חיש "
לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות , במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד

 ;י כל חוק הדן בתכנון ובניהפ-  עלתריהלפי ו על הקרקע או הבנין א

 ;יתה או ביטולהילתה, שינוי תכנית תולרב', ג קרת מהתכניות שלפי פינכת" - ניתכת "
 

בתכנית מיתאר  וארכים דל  תיצרא ראתכנית לדרך הכלולה בתכנית מית" - ךרנית דכת "
ת או שהיא תכני, ת הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכיםהיא תכניאו ש, ארצית למסילות ברזל

בהסכמת , ה המקומית לתכנון ולבניה הנוגעת בדברדעושי שהאר לדרך המהווה עורק תחבורה
, בורה החליטחתה רששאו , החליטה כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה, הועדה המחוזית

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

 

מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת " - תסקיר"או " ה על הסביבהעפשקיר הסת "
לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של , בצעהתועדת למילבין הסביבה שבה היא 

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

 

, מיתקן להתפלת מים, מעגן, נמל, נמל תעופה, יתת תשימיתקנ" - תיומאותיות לשת "

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 26' סתיקון מ)
 1988-ח"משת

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

  (37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 ( 60' תיקון מס)
 2002-ב"תשס

( 82' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 90' תיקון מס)
 2009-ט"תשס

 ( 33' תיקון מס)
 1991-א"נשת

( 83' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 79' תיקון מס)
 2007-ז"תשס

( 82' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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, תחנת כוח, מיתקני תקשורת, ולתיפול בפסאתרי סילוק וט, יוב לרבות מאגריםבי מים ונמיתק
,  לחוק משק הגז הטבעי2ן כהגדרתם בסעיף "מיתקני גז ומיתקני גט, דרך, מיתקן אחסון גז ודלק

על , שר האוצר ושר הפנים הכריזו, הלשש הממאר ם אוהכל, אתרי כרייה וחציבה, 2002-ב"התשס
 .שיבות לאומיתחכי הוא בעל , םהמכל אחד 

 

 , וק זה חיןינעל" ןתועברסום פ" (א) .א1

שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ ,  עתונים יומיים בשפה העבריתינשסום ברפ( 1)
פרסום - יע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע פומ שבו םוקובמ, (ב)כאמור בסעיף קטן 

 ; נוסף בעתון המקומי

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

 .נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור

קיים שיעור ניכר , זיתוראש הועדה המח בשלדעת יו, ן מקומי שבוונכרחב תמב( 3)
קטן ף ד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיאף אחרא ושל ציבור שאינו ק

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

 דוגם האיע תייעצותה   לאחר, מדי שנה,  הפנים ברשומותשרם רסיפ הזניין על( ב )
 הנפוצים ביותר במדינה  היומייםרשימה של שלושת העתונים,  במדינהםמפרסמיהאת רוב ג יצימה

 .ם בעתון נפוץוסרשב כפחייפרסום באחד מהם ; בשפה העברית

א את הכותרת שיו, אימהתמ  שיובלט במסגרת, שה במדור מיוחד בעתוןעיירסום פה( ג )
 ".יני תכנון ובניהבעניהודעות "

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

 

תחול חובת הפרסום גם באתר אינטרנט , בעיתון לפי חוק זה נקבעה חובת פרסום (א) .ב1
 :כמפורט להלן, "שיישא את הכותרת הודעות בענייני תכנון ובניה, במדור מיוחד

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

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

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

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

 .קטן זה

, (א)א1יחולו הוראות סעיף , (ב)-ו (א)לעניין שפת הפרסום לפי סעיפים קטנים  (ג) 
 .בשינויים המחויבים

 

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

 .אחזור המידע באתר והפקת פלט ממנו

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

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

 .מניינן של תקופות לפי חוק זה הנמנות ממועד הפרסום

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

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

 וןום בעתסרפ
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

( 86' סמתיקון )
 2008-ח"תשס

חובת פרסום הודעות 
 באינטרנט

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 אתר אינטרנט
( 86' תיקון מס)

 2008-ח"תשס
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הודעות או מסמכים המתפרסמים באתר אינטרנט ופרטים נוספים , צורת תכניות (2)
 ;הנוגעים לאופן פרסומם

 ;מסמכים נוספים שיש לפרסמם באתר אינטרנט (3)

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

 ;של אדם או בזכויות אחרות

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

 

 ת תכנוןודסמו: ' בקרפ

 צה הארציתעומה: 'ן אמיס

משלה מל עץייל (רציתאה  המועצה- להלן ) ארצית לתכנון ולבניה הצעום מוקת( א). 2
ולמלא את יתר התפקידים המוטלים , לרבות עניני חקיקה,  הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק זהלכב

 .עליה בחוק זה ובכל דין אחר

 :מועצה הארציתה בה הרכזו( ב )

 ;והוא יהיה יושב ראש, ו נציגוא ם הפנירש( 1)

 ;או נציגיהם, ן לזמןמזממשלה מה הםלישתחליט ע, רי הממשלהבח ד עשרחא( 2)
 

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

 

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

 ;גנים הלאומיים או נציגו הטבע וה לשמירתתושהל הרנמ( 5)
 

 ; וחיפהופי- אביב- לת, ות ירושליםירישי העאר( 6)

ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות , יריות אחרותע ישי שתאר( 7)
המועצות , ן זה את העיריותיע לעניקבפנים  השר; וראשי שתי מועצות אזוריות

, בפסקה זו; חת מהן בגליל ואחת בנגבאובלבד ש ;המקומיות והמועצות האזוריות
– " בנגה"ו, 1993-ג"התשנ, בחוק הרשות לפיתוח הגלילו כהגדרת– " הגליל"

 ;1991-ב"התשנ, שות לפיתוח הנגב הר בחוקוכהגדרת
 

ם לפי האדריכליהנדסים ומה בפנקס םימנה שר הפנים מתוך הרשומיש ר אחדבח( 8)
 ;1958- ח"ישת  ,חוק המהנדסים והאדריכלים

רצי  ארגון אם בהמלצתינפ שר הידיוהיא תתמנה על , של ארגון נשים תחיגה אצנ( 9)
 ;של ארגוני נשים שהוא לדעת השר יציג ונוגע בדבר

 ;מכון טכנולוגי לישראל, וןינכיג הטצנ( 10)

 ודיתה לפי המלצת הסוכנות הייםשר הפנו ות המיישבים שימנהדסמוה יגצנ( 11)
 ;ישראל- רץלא

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

שימנהו , נם בשמירת איכות הסביבהני הגג של הגופים הציבוריים שעןוגיג ארצנ( 13)
 ; לוישמור יגאשר הפנים מתוך רשימת מועמדים שהארגון ה

 

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

 

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

 .תה של המועצה הארצית תהא חמש שניםנוהופת כקת( ד )
 

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

 .מועצה הארצית יפורסם ברשומותה רוי חבנימ. 3

 תיצצה ארעומ

(  7' תיקון מס)
 1976-ו"תשל

( 46' תיקון מס)
 1998-ח"נשת

 ( 7' תיקון מס)
 1976-ו"תשל

( 63' סתיקון מ)
 2002-ב"תשס

 ( 7' תיקון מס)
 1976-ו"תשל

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ותמושום ברסרפ

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס



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

 

20 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

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

 .ם שנתמנה חבר המועצה שקדם לוך ובתנאיתמנה בדרי ם המקואלמובלבד שמ, לאותה תקופה

. מנה מזכיר למועצה הארציתי ם הפנירש( א). 5

 .לה יועצים מקצועייםת ת למנואיצית רשהארועצה מה( ב )

 -  תיצית רשאראהועצה מה( א). 6

נינים מסויימים ולקבוע להן את על ועדותו ת חבריה ועדות קבועוןיבנות ממל( 1)
 ;סמכויותיהן ותפקידיהן

 ;ות כאמור יועצים מקצועייםדעונות למל( 2)

תכנית מיתאר  רבות בדכמסלמעט כל , ות כאמור מסמכויותיהדעוצול לאל( 3)
 .יהארצית ובדבר הייעוץ בעניני החקיקה בשטח התכנון והבנ

תעביר , החלטת הועדה לעדה שנאצלה לה סמכות לפי סעיף זה חולק עו ה חבריה( ב )
 .תה הסופית של המועצהעהכרל,  דרישתופי- ל ע,חלטהההדה את ועה

 תשתיות לאומיות לשבניה ו ן לתכנוהדע ו1:'ן אמיס
 

, (הועדה לתשתיות- להלן )ארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות  הדום ועקת (א) .א6
 :וזה הרכבה

 ;והוא יהיה היושב ראש, ניםפה יג שרצנ( 1)

 ;ממשלהה שיג ראצנ( 2)

; םישפטמר השיג צנ( 3)

 ;תשתיות לאומיותל ריג השצנ( 4)

 ;חבורהתה יג שרצנ( 5)

 ;וצראה יג שרצנ( 6)

 ;ינוי והשיכוןבה יג שרצנ( 7)

 ;איכות הסביבהל ריג השצנ( 8)

 ;הכפר יתוחופ תחקלאו היג שרצנ( 9)

 ;יג רשות מקרקעי ישראלצנ( 10)

 ;יטחוןבה יג שרצנ( 11)

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

 ;שלהממ שתמנה הרוביג ציצנ( 13)

שימנהו , יבהברת איכות הסימש הגג של הגופים הציבוריים שענינם בןוגיג ארצנ( 14)
 ;מת מועמדים שהארגון יגיש לושי רוךשר הפנים מת

 .מנה שר הפניםיש ימוקן המוטליג השצנ( 15)

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

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

פת כהונה וקתל תולתשתיות יכול לשוב ולהתמנות לחבר בועדה לתשתי הדר הועבח( ד) 
 .נוספת אחת

 .דה לתשתיות רשאי בכל עת להחליף את נציגו בועדהעולציג נה נ שמיימ( ה )

תזמין , בתחום ועדה מקומית, כולו או חלקו, ששטחה, דה דנה בתכניתהועש  אימתלכ( ו )
תיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחליט  וגונצי את או תקומיהמאת מהנדס הועדה 

 .ןבעני
 

 חבר של ומווי מקלימ
 דרצה שנעמוע

 צהעויר המכזמ
 ועציהיו ארציתה

 הנות משדעו

 ( 60' סתיקון מ)
 2002-ב"תשס

 נון לתכה ארצית דעו
  מיותות לאותשתישל 

 ( 60' תיקון מס)
 2002-ב"תשס

( 91' תיקון מס)
 2009-ט"תשס
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ון ובניה של תשתיות לאומיות יהיו לועדה לתשתיות כל הסמכויות נכתניני עב (א) .ב6
. תיוהתפקידים של המועצה הארצ

לענין מתן היתר לפי אותו פרק על פי תכנית לתשתית לאומית ', ר בפרק הומא אף הלע( ב )
 - תהיה , (תכנית לתשתית לאומית- להלן )

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

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

 ,ות קבועות וועדות לענינים מסוימיםדעו היריות רשאית למנות מבין חבתשתעדה לוה (א) .ג6
 .(ועדות משנה- בסעיף זה )ולאצול להן מסמכויותיה , פקידיהןותיהן ותאת סמכוי ןהבוע לקל

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

תקיים הועדה לתשתיות דיון ותקבל החלטה בענין , רומאישה כרד התקבלה; התקבלה ההחלטה
 .ום שהוגשה לה הדרישה כאמורמיבתוך שבעה ימים 

 

לשמיעת השגות , ועדת משנה בת חמישה חברים, מבין חבריה, רבח תיותתשתעדה לוה .ד6
  -וזה הרכבה , לתכנית לתשתית לאומית

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

 ;שפטיםמה יג שרצנ( 2)

 ;הדעוכנן התמ( 3)

 ;תיות שהוא נציג הציבורשלת הדר הועבח (4)

 .ברי הועדה לתשתיותח ןר מביבח( 5)
 

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

 .שאינו עובד המדינה, יותר

. תולתשתי הדמנה מזכיר לועי ם הפנירש( ב )

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

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

 

לרבות , תיות יימסרו למשתתפים בדיוןשתלועדה ה תהחלטו, ב48ר בסעיף ומא אף הלע .ו6
 .מיד בתום הדיון בועדה, לחברי ועדה שלא נכחו בדיון

 

  מחוזיתהדעו: 'ן במיס

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

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

 ;איכות הסביבהל ריג השצנ( 2)

 ;טחוןבה יג שרצנ( 3)

 ;ינוי והשיכוןבה יג שרצנ( 4)

; תריאובה יג שרצנ( 5)

 ;קלאותחה יג שרצנ( 6)

 ;שפטיםמה יג שרצנ( 7)

 ;חבורהתה יג שרצנ( 8)

 ;יירותתה יג שרצנ( 9)

; ישראל יעיג רשות מקרקצנ( 10)

ה דעוידי הקפת
 תיהכויווסמלתשתיות 

 ( 60' סמתיקון )
 2002-ב"תשס

קף  ותוהנות משדעו
 תיהןחלטוה
 ( 60' סמתיקון )

 2002-ב"תשס

 גותלהש הת משנדעו
(  60 'תיקון מס)

 2002-ב"תשס

יר מזכ, יתבץ סביעוי
 יםאחרים יועצו
 ( 60' תיקון מס)

 2002-ב"תשס

ת וטלרת החיסמ
 תיות לתשעדה וה
 ( 60' תיקון מס)

 2002-ב"תשס

 תיזה מחודעו
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 91' תיקון מס)
 2009-ט"תשס
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 ;(א)8אמור בסעיף ז כוחמ הכנןתמ( 11)

ים על פי המלצות של הרשויות המקומיות נ הפרם שימנה שירבישה חמח( 12)
 (;תקומיומה נציגי הרשויות- להלן )שבאותו מחוז 

 - מנה שר הפנים והוא יש ר אחדבח( 13)

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

 :ובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם שניים אלה

 ;נייני תכנון ובניהעב א בקיוה (א)

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

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים ור י כאמחבר
 ;תמושורהודעה בב יםשר הפנע קביכפי ש, ריםומאה

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

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

 .2002-ג"התשס

יום שנדרשו לכך על ידי שר מ םימי תוך שלושים, ות שבמחוז יגישוומיקמהת שויורה( ב )
 ותרשאי השר למנ, לא עשו כן; (12)(א)ור בסעיף קטן תיהן כאמאת המלצו, ומי מטעמ והפנים א

 .את חמשת החברים ללא המלצה

 (א)קטן  ףיע סשל (8- )ו (5(, )4(, )2)מור בפסקאות אכ נציגי השרים לשרותם בח( ג )
ולת ז, יתהיה עיסוקם הבלעד, (ים הקבועיםגיצנה - ןלהל)או של ממלאי מקומם , מחוזיתהדה עבו
 .להטיל עליהם תפקיד נוסף, ישר שר הפנים לשר הממנהא םא

 

מתכנן המחוז יכול ; מנה לכל ועדה מחוזית מתכנן מחוז ומזכירי ם הפנירש (1)( א). 8
 ;שימונה מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי המדינה

יהיה לפי הוראות חוק חובת , ן מחוז שלא מקרב עובדי המדינהנכתנוי מימ( 2)
 .יבורצ דומשמונה יחולו עליו הדינים החלים על עוב, 1992- ב"תשנ, המכרזים

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

 

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

 .אז דעתמנו נש ית החדשה לפעול בכל מספר של חבריםזוחמה החדשים תתחיל הועד

 .חוזיתהמה עדל עת להחליף את נציגו בוכב  רשאירש( ב )

 תשנבצר ממנו למלא את תפקידו תקופה מסויימ- שאינו נציג שר - חוזית מ הר ועדבח( ג )
מינה  שרשאי מי,  נעדר או נטול יכולת לפעול מחמת מחלה או מחמת סיבה אחרתאוהשום שמ

 םאיך ובתנדר בההמקום יתמנ אלובלבד שממ, אותו למנות במקומו אדם אחר לאותה תקופה
 .בר הועדה שקדם לוחשנתמנה 

 

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

 .הזדמנות להשמיע את דברם לפני שתחליט בענין
 

 .(וטלב) .א10
 

, בת חמישה חברים, ועדת משנה אחת לפחות, מבין חבריה, ת תבחריזודה מחעו( א). 11
 :וזה הרכבה, ( להתנגדויותהנשעדת מו —להלן )' סימן ו' פרק ג יפיות לנכתלשמיעת התנגדויות ל

ב רקמועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה ה ששב ראוי( 1)

 הת משנדעו
 תונגדויתהל
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

יר כזמ ,זונן מחכתמ
 ציםעויזית ווחמה דוע

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 הונהפת כוקת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

  ימודס מקנהמ
 ת חוזידה מבוע
 ( 60' סמ) חוק

 2002- ב"תשס

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

( 65' תיקון מס)
 2002-ג"תשס
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; תווידמשנה להתנג הדתועש א יושב רהיהשי, זיתחוחברי הועדה המ

 ;שפטיםמה יג שרצנ( 2)

 ;נציגים הקבועיםהין במ חבר( 3)

 ;ויות המקומיותשרהר מבין נציגי בח( 4)

 .הועדה המחוזית רחר שתבבח( 5)

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

על , (ב)7לפי סעיף , ץלמוא הוהש או, דנים, ת שבתכנית הנוגעת להימוקמה המקומית או הועדה
 חבר אחר מבין נציגי הרשויות ורימנה היושב ראש לדיון האמ,  רשות מקומית כאמורידי

 .המקומיות
 

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

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

 ;היבבס התאיכול ריג השצנ( 2)

 ;שפטיםמה יג שרצנ( 3)

 ;זוחמכנן התמ( 4)

 .יותמוקות המיושציגי הרנ ןר מביבח( 5)

בערר לגבי תכנית הנוגעת לרשות מקומית או לועדה , שנה לערריםמה ת ועדהנד( ב )
 או המקומית תשוובד הר עונציג הרשויות המקומיות בועדת המשנה הוא חבר או, מקומית מסוימת

על ידי רשות , (ב)7סעיף  יפל, ץל המקומית שבתכנית הנוגעת לה דנים או שהוא הומדהועה
 .חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומיות, תו ערר לגבי או,ה היושב ראשנמי, אמורכ תמקומי

 

– בסעיף זה  (א) .1א11

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

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

הדרושות , והכוללת הוראות של תכנית מפורטת, שיתופי כהגדרתו לפי פקודת המועצות המקומיות
כדי לאפשר רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה למגרשים או חלוקה חדשה של הקרקע שנבנה 

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

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

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

 ;נציג שר המשפטים (2)

 ;נציג שר הבינוי והשיכון (3)

 ;נציג השר להגנת הסביבה (4)

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

 ;מתכנן המחוז (6)

 .נציג רשות מקרקעי ישראל (7)

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

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

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

 םיררעל הת משנדעו
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

ועדת משנה לרישום 
 שיכונים ציבוריים

 ( 93' תיקון מס)
 2010-ע"תש
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וליושב ראש ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות ', בהתאם להוראות פרק ד
 .141- ו125הסמכויות של יושב ראש ועדה מקומית לפי סעיפים 

, דין החלטת ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים כדין החלטת ועדה מחוזית (ו) 
 .ה לא יחולו על ההחלטה11-ד ו11והוראות סעיפים 

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

 .תשריט לפי כל דין

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

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

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

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

 .התכנית הראשונה או עד שתתקבל החלטה שלא לאשרה
 

בנות חמישה חברים כל , ועדות משנה נוספות,  חבריהןיבמ, חורבל ת רשאיתיזודה מחעו .ב11
הועדה תמנה יושב ראש לכל ; ובהן לפחות חבר אחד שהוא מבין נציגי הרשויות המקומיות, אחת

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

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

 

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

ית טפשבנימוק שהחלטתה של ועדת המשנה פגומה מבחינה מ, התקבלה בועדת המשנה החלטה
תקיים הועדה המחוזית , אמור כהשרידנתקבלה ; םקימוני הי את פרטלוכלרישה תהד; יתנאו תכנו

 .נין והחלטתה תהיה סופיתעב ןויד
 

 .דין החלטת ועדת משנה כדין החלטת הועדה המחוזית, ד11אות סעיף רוהפוף לכב .ה11
 

 

או מרחב תכנון מיוחד לפי ' וז שאיננו מרחב תכנון מקומי לפי סימן גחמב שטח לכ( א). 12
בנוסף , ולועדה המחוזית של המחוז יהיו באותו שטח, רחב תכנון מקומימ אאף הו הייה', סימן ד

 חבשטח מר הכל הסמכויות שהיו לועדה המקומית אילו הוכרז, ויותיה האחרות לפי חוק זהמכעל ס
 .(ג)ף קטן יעסב הרהאמו, רשות הרישוי המחוזית לתוונתסמכויות הנ העטלמ, יון מקומנתכ

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

. הכל לפי המאוחר, אמור כתיומק חוק זה או מהיום שבו נכלל השטח בתחום רשות מלתחילתו ש
 .ם נוספותורה בחמש שני האמקופהת התלהאריך א, לגבי שטח פלוני, שר הפנים רשאי

 :שוי לענין מרחב תכנון מחוזי יהיהריה תוכב רשרה( ג )

 ;קומו מחוזית או ממלאמה ועדהה ששב ראוי( 1)

 .זוחמכנן התמ( 2)
 

  עררתדע ו1:'ן במיס
 

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

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

 ;יםרחאה ויידו כיושב ראש לבין עיסוק תפקאם לדעת השרים קיים ניגוד ענינים בין

 ותרחאה נות משדעו
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 לשות טלחוח ההלשמ
 נהשמהועדות 

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-ה"נשת

ן ויד – המוטה פגלחה
 דהעוה תאיבמל

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ת דעו טתלח הןיד
 המשנ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

מחוזי  ןוב תכנחרמ
( 26' סתיקון מ)

 1988-ח"תשמ

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ת עררדעו
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס
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 ; ובניהןונני תכינע המחוז הבקי בןנכיג מתצנ( 2)

ס המהנדסים נקוהוא אדריכל או מהנדס הרשומים בפ, מנה שר הפניםיש ר אחדבח( 3)
ום תכנון תחקדמי ב אוארתם או בעל ילכוהאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדרי

 :מו בכל אחד מהם שניים אלהיתקייובלבד ש, םריזוואערים 

 ;ניני תכנון ובניהעב א בקיוה( א)

 . מקומית או רשות מקומית שבאותו מחוזובד ועדה המדינה או עדבעו וינא ואה (ב)

כפי , ריםומאמונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים הי ר כאמורבח
 ;מותודעה ברשו בהיםשר הפנע שיקב

 הרשויות המקומיות שבאותו תצלמה ייבור שימנה שר הפנים על פצציגי ני נש( א) (4 )
 .מחוז

תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנדרשו , יותמחוז רשאקומיות שבמה שויותרה( ב)
 תר למנות אשה רשאי, לא עשו כן; להגיש לשר את המלצותיהן, י שר הפניםידלכך על 

 .הא ההמלצלל, ורי הציביגנצ

בועדה , ת מקומיתושר לש  הפנים נציג ציבור שהוא חבר במועצהרש  ימנהאל (ג)
 .ובד אחד הגופים האמוריםו שהוא עעדה משותפת אוב דת אוחויבועדה מ, מקומית

 

 :דים והסמכויות של ועדת הערריקפלה התאו (א) .ב12

של רשות רישוי מקומית או , יט בערר על החלטה של ועדה מקומיתלחהון ולדל( 1)
כל ענין שבו ניתנת בחוק ב, דוז אחחמבשל ועדה משותפת למספר ועדות מקומיות ש

למעט בענינים שבתחום סמכותה של ועדת ערר , זה זכות ערר על החלטותיהן
 ;ו12לפיצויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף 

שות רישוי כאמור ר לש ואיט בערר על החלטה של ועדה מקומית לחהון ולדל( 2)
, או היתר לפי חוק זה', חוד של קרקעות לפי פרק דיאולוקה ח השענינ (1)בפסקה 

 ;לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג

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

 ;או לדחותה

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

  .2002-ב"התשס, לחוק משק הגז הטבעי (ג)26סעיף יט בערר לפי לחהון ולדל( 5)

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

תוך , יתומקמ ההצדדים וליושב ראש הועדלר רשום אערר תישלח בדוה תדעלטת וחה( ג )
. התלבשבעה ימים מיום ק

 ;יה סופיתהת( 2-)ו (1)(א)ן טק  ערר לפי סעיףתדעלטת וחה (1)( ד )

רור לועדה המחוזית לפי לעניתן  (3)(א)עדת ערר לפי סעיף קטן ו ת החלטלע( 2)
 .111סעיף 

 

רשאי להקים , אחר התייעצות עם הועדות המקומיות הנוגעות בדברל, ם הפנירש (א) .ג12
אם נוכח כי , שבמחוז מסוים, למרחב תכנון מקומי אחד או יותר, הז ןי סימפל ועדות ערר נוספות
 .יש צורך לעשות כן

עתקה  והרשומות בםסתפור, ותהכמסותחום , הרכבה, קמת ועדת העררה לדעה עוה( ב )
הועדה המחוזית  שאר בשיו; בתחומה הוקמה ועדת העררשית זהועדה המחוש ראב לח ליוששיי

והועדות המקומיות ימסרו את ההודעה לכל , ומיות שבמחוזקמהעדות ול ישלח העתק מההודעה
 .דורש

 

 .ין בועדות העררהד סדרי אתיקבע , בהסכמת שר הפנים, םיט המשפרש .ד12
 

ייכללו בתקציב משרד , הועדה ירשל חב םרלרבות שכ, ל ועדת העררש הצאותיוה (א) .ה12

 ררעהת דעוויות כמס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 58' תיקון מס)
 2002-ב"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

 ררעת ועדות מקה
 תונוספ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 י דיןרדס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ררע תדעאות וצוה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס
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 .הפנים

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

 .שיגבו באותו מחוז

, (ב) קטן ףיעים את סכום שיעור השתתפותה של רשות מקומית לפי סנפהע שר בק( ג )
; םינמצאה לה הודעה על כך משר הפו שהםמיו, מדינה הצראו ממנה לעוב המגיחיה סכום זה הי

ינה לרשות המקומית אוצר המדים המגיעים ממוכוך הסתמ ר לאוצר המדינה לנכות חוב כאמורתומ
, דשעבו, וזאת על אף כל משכון, על פי דרישת שר הפנים, רתאו בדרך אח, על פי דין או הסכם

שלום לועדת הערר הת ת אםורואי, מורהאם כו על הסםהמוטלי, רור העברה אחסיקול או איע
 .קומיתמה תושרכתשלום ל

 

 ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה: 2'ן במיס
 

ועדת ערר לפיצויים – בחוק זה ) לכל מחוז תהיה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה .ו12
: וזה הרכבה, (ולהיטל השבחה

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

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

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

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

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

 

:  ואלה התפקידים והסמכויות של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה.1ז12

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

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

, 2002-ב"התשס, הטבעי לחוק משק הגז (3)(ה)28לדון ולהחליט בערר לפי סעיף  (3)
.  לחוק האמור53- ו45, (ד)-ו (ג), (ב)28ובדרישה לפיצויים לפי סעיפים 

 

יחולו על ועדת הערר לפיצויים  (א)ה12-ד ו12(, 1)(ד)-ו (ג), (ב)ב12 הוראות סעיפים .ח12
. בשינויים המחויבים, ולהיטל השבחה

 

 

  מקומיתהדעו: 'ן גמיס

הועדה המחוזית והרשות המקומית , אחר התייעצות עם המועצה הארציתל, ם הפנירש( א). 13
(. ןוו תכנצ –להלן )ב תכנון מקומי ח כעל מרחשטל  בצו עיזרשאי להכר, הנוגעת בדבר

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

י משום פגיעה ממקוהחב התכנון מרת יעכי לא יהיה בקב, ותלאשר החקם  התייעצות ערחאל
 .ועצה האזורית הנוגעת בדברמה לש דבאופיה המיוח

 

על לוחות , הוא יפורסם ברשומות; רט את גבולותיו או את תחומו של המרחבפי תכנון וצ. 14
ל רשות מקומית כרדה של שבמ ו המרחבשלהמודעות של כל רשות מקומית הנמצאת בתחומו 

                                                      
 או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו 1.1.2009 נכנס התיקון לתוקף ביום 84'  לתיקון מס10י סעיף "עפ 1

 שמאים 10ובלבד שמונו לפחות , לפי המאוחר, (418'  עמ3.2.2009 מיום 6748' ט מס"ת תשס"ק)של שמאי מכריע 
י "עפ. (1.5.2009 תוקף המינוי מיום – 3036'  עמ19.3.2009 מיום 5933' ט מס"פ תשס"יהמינוי ' ר)מכריעים 

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

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

 מיוק מןוכנת חברמ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

צו  לשו מרסופו ונכת
 ןונתכ

ועדת ערר לפיצויים 
 ולהיטל השבחה

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

סמכויות ועדת הערר 
לפיצויים ולהיטל 

 השבחה
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס

תחולת הוראות על 
ועדת ערר לפיצויים 

 ולהיטל השבחה
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

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

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

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

 .(יתמוקעדה מו- להלן )ועדה מקומית לתכנון ולבניה  היהת ינון מקומכת  מרחבלכל. 17

תהיה מועצת הרשות , ן מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבדונכרחב תמב( א). 18
 .ומיתקמהועדה ה- ת ימוהמק

נציגי המשרדים , דרך קבע, דה המקומית ולדיוני ועדת המשנה יוזמנועוהיוני דל( ב )
 :שתהא להם דעה מייעצת, והגופים הבאים

שר ,  הבריאותרש, שיכוןהו שר הבינוי,  הסביבהתר לאיכושה, םפניה  שריגיצנ( 1)
 ;רהובחתה רהמשטרה וש

 ;יג רשות מקרקעי ישראלצנ( 2)

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

 :האל םיינובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם ש, תכנון ערים ואזורים

 ;ניני תכנון ובניהעב א בקיוה( א)

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

 הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים צתקה זו ימונה על פי המלספ ג לפייצנ
 ;ותמשוברהודעה  בבע שר הפניםקישכפי , האמורים

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

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

ר בסעיף קטן ואמכ, תקומימה עדהבות עצ המייהעלי הדעבם גין הנצימבי, ם שניילכ (ד) 
עדת ה לפני ו המשנתדע של ווא אחד על כל החלטה של הועדה המקומיתכ רורעלרשאים , (ב)

 . או לבטלהתהלשנו, והיא רשאית לאשר את החלטת הועדה המקומית, הערר

 וזה, (הנעדת המשו- זה  בסעיף)ת תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה ימודה מקעו( ה )
 :הרכבה

 ;כךל התנימהמקומית או אחד מסגניו שהמועצה  תוש הרשאר( 1)

ששה  מא יותרל- חד או ת מקומית שמספר חבריה פחות מעשריםושרועצת מב( 2)
עשרה חברי מ רא יותל-  חבריה עשרים ואחד או יותר פרמס שובמועצה, י מועצהברח

יהיה , יוצגות בההסיעות מכל  אלהלה שנה אם קיימת במועצה ועדת, ואולם; מועצה
אך לא פחות , יחסי לייצוגן במועצהה ייצוגן הכולל של הסיעות כאמור בועדת המשנ

 ;מנציג אחד

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

 .לבטיחות אש והצלה

ם והסמכויות של ועדה מקומית יהיו מוקנים לועדת המשנה ודין ידי התפקלכ( ו )
 .יתהמקומ ת הועדהחלטכדין ה, (ז)בכפוף להוראות סעיף קטן , החלטתה

נציגים כאמור לו קומיתמה הדעול ועדת המשנה תישלח לכל חברי הש ה החלטלכ( ז )
כל חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי ;  ימים מיום קבלתההרשתוך ע(, ב)בסעיף קטן 

ומית מקיאת הועדה הלמבשיתקיים , תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, תבבכלדרוש 
בישיבה  ןינעה יידון, גשה דרישה כאמורהו; םקיואת פרטי הנימל לותכישה רהד; עניןבן יוד

ואים את החלטתה של ועדת המשנה ר,  כאמורישהה דרהוגש לא ;הקרובה של הועדה המקומית

 תכנון וצ ללתו שיחת

 תכנון בחוי מרניש

 תה מקומידעו

מית וקמת וה ברשדעו
 תחא
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 91' תיקון מס)
 2009-ט"תשס

( 99' תיקון מס)
 2012-ב"תשע
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 .בר דלכל, כהחלטת הועדה המקומית
 

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

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

יות שוליצו עליהם הרמהש שימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים םירעה חבבש( 2)
שויות המרחביות ולמספר רל הכר לייצוג של פשהאל ב ככלבשים , תובירחהמ

ת שניים ו ושלפחוללה תרשויוה דובלבד שלא יתמנה עוב,  כל אחת מהןלש םיבשהתו
 ;תרחביומה  מהממונים לא יהיו חברי המועצות של הרשויות

 .(מחקונ - )הוסיפ (7 )דע( 3)

בית אחת חרמרשות בש ,במרחב תכנון מקומי, (א)ות סעיף קטן ארו אף הלע (1)( 1א )
יחולו , א שלושים וחמישה אלף או יותרוה ושביםתה מספר, לפחות המצויה בתחומו

 :הוראות אלה

 ; חברים ותורכב מנציגי הרשויות המרחביות17מית תהיה בת וקמעדה הוה( א)

ספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה מ ת הפנים יקבע ארש (ב)
לפי היחס שבין מספר התושבים של כל אחת מהרשויות המרחביות , המקומית

אך לא , אותו מרחב תכנוןשבחביות מריות הולמספר התושבים הכולל של הרש
 ; רשות מרחביתכלל חדאפחות מנציג 

דה המקומית בהתאם גיה לועצינאת , ןתינככל ש, חבית תבחררמ  רשותלכ( ג)
ים של רשות מרחבית אחת יגאם מספר הנצ, ואולם; להרכב היחסי של הסיעות

 ועדת תוקיימת באותה רשות מרחבי, תוחבועדה המקומית הוא ארבעה לפ
 הדלוע, בחר הרשות המרחביתת, בהכל הסיעות מיוצגות א שלה הלנה
 ;בועדת ההנהלהצגת  מיונציג אחד לפחות מסיעה שאינה, מיתוקמה

 ;מית תבחר מבין חבריה יושב ראשוקמעדה הוה (ד)

ת משנה דעו, מבין חבריה, תבחר (1)מית שהוקמה לפי פסקה וקמעדה הוה (א)( 2  )
 ;בת שבעה חברים (הנשעדת מו - ןללה)לבניה  ותכנוןל

ת יהיו נתונים לועדת משנה ודין ימוקמ הם והסמכויות של ועדידי התפקלכ( ב)
 ;כדין החלטת הועדה המקומית, (ז)18להוראות סעיף  ףובכפ, התטלהח

 .(ז)18שנה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף המועדת  תו החלטלע (ג)

להם  אהתש(, ב)18הנציגים המנויים בסעיף , דרך קבע, ית יוזמנווממק הדהעוהיוני דל( 2א )
 .(ד)18זה יחולו הוראות סעיף לפי סעיף  תמקומיה העל החלטות הועד; דעה מייעצת

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

 

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

ן דה מביועית את מהנדס המוקתמנה הועדה המ,  חל עליו19ן שסעיף ונכרחב תמב( ב )
 .1991-ב"תשנ, (מהנדס רשות מקומית)הכשירים להיות מהנדס לפי חוק הרשויות המקומיות 

 .הכיר הועדמזכ םשמש גי תה המקומידעונדס ההמ( ג )
 

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

יהיה מבקר הוועדה המקומית מבקר הרשות ,  חל עליו19במרחב תכנון שסעיף  (ב) 
 .המרחבית שמספר תושביה הוא הגדול ביותר

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

 .אחרת בעניין זה
 

                                                      
2

 .2771'  עמ28.2.2011 מיום 6206' א מס"פ תשע"י: העברת הסמכויות לשר לביטחון הפנים' ר 

יות ושרר פה במסדעו
 יותמוקמ
 (3' תיקון מס)

 1969-ט"כשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת
 (44' תיקון מס)

 1996-ו"נשת

 1996-ו" תשנט"ת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 דהעוהר יכזמו סדנהמ
 תמקומיה
 ( 34' תיקון מס)

  1991-ב"נשת

מבקר הוועדה 
 המקומית

 ( 94' תיקון מס)
  2010-ע"תש

( 99' תיקון מס)
 2012-ב"תשע

http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6206.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6206.pdf
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למעט , בר הועדה המקומית שבתחומה נמצאת יותר מרשות מקומית אחתח לנתו שוהכ. 21
אך לא לפני שימונה חבר אחר , תחדל בתום חמש שנים למינויו, הממונה על המחוז ונציגו של שר

חבר ועדה מקומית שנתמנה על פי המלצת מועצת רשות ; מו ימונה שניתצע  שהואינפבמקומו או ל
 .מוונה במקומירשאית המועצה הבאה אחריה להמליץ על מינוי חבר אחר ש, מקומית

 

. תומושרתפורסם ב,  דן בו21 שסעיף תומיקנוי חבר ועדה מי מל עדעהוה. 22

 (טלוב). 23
 

ייכלל , ית שמרחב התכנון שלה כולל תחום של רשות מקומית אחת בלבדמוקעדה מוב( א). 24
. ת מקומיתאומדן הכנסותיה והוצאותיה בתקציב אותה רשו

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

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

 .ר לקבוע מועד לעריכת התקציבתומקנות תב( ג )

-  ולא ישולם סכום מכספי הועדה המקומית אלא על3ש לאישור שר הפניםגויקציב תה( ד )
 אלא לפיו או לפי החלטה תובהתחיי םופי תקציב מאושר כאמור ולא תתחייב הועדה המקומית בש

 .שאושרה כאמור

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

 .אם יש כזה, הוועדה המקומית
 

ם ינ או בניתמקומית בקשר לקרקעוהלועדה  הזפי תקנות לפי חוק -מות עללתשות המרגא. 25
; ויהיו חלק מהכנסותיה תימוקמישולמו לקופת אותה רשות , ום רשות מקומית פלוניתתחשב

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

 

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

ת ואורפי ה- ל עשמו יבצע כל עסקה בהם- ן מוקנים כאמור רשומים עליעק שמקרימ( ב )
 .לא יבצע בהם כל עסקה אלא על פי הוראות כאמורו, זה שניתנו בהתאם לחוק יתוממקה הועדה

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

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

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

 .מסויים

, קומית הוראה או דרישה של הועדה המחוזית מכוח חוק זהמה ועדהמה ה קייאל( ב )
עדה וה תוך הזמן שקבעה, לרבות הוראה בדבר עריכת תכניות והפקעת קרקעות או בנינים

וע ההוראה או הדרישה צלבי לעשות בעצמה את כל הדרוש, ה המחוזיתעדאית הורש, המחוזית
ה יהיו לה כל  לענין ז;מנהות מהוצאאת החשבון הועדה המקומית ובמקומה ולגבות - על

 .ידי הועדה המקומית- ה יראו כאילו נעשה עלעשומה שת, הסמכויות של הועדה המקומית

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

 
 

                                                      
 .600'  עמ1.12.2008 מיום 5873' ט מס"פ תשס"י: סמכויותיו הואצלו לממונים על המחוזות 3

 לשו תנופת כהוקת
 ומיתקמהה דעוחבר ה

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 מותושם ברורספ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ביצקת

 תורגית האיבג
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 עיןקרקיית מנקה

י די- לעק ווע החציב
 ומיתקמהעדה וה

ידי - לע עוצבי תייפכ
 וזיתחמהה דעוה

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

( 94' תיקון מס)
  2010-ע"תש

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5873.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5873.pdf
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רשאי שר הפנים למנות ועדה ממונה למילוי , בכל אחד מהמקרים המנויים להלן (א). א28
 :19תפקידי הועדה המקומית לפי סעיף 

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

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

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

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

 .הועדה הממונה תכהן לתקופה שיקבע שר הפנים (ד) 
 

 .(טלוב). 29
 

 מסמכויותיה לוצלא, ותנקתבמידה שקבע שר הפנים ב,  רשאית19ת לפי סעיף ימודה מקעו .א29
 .לועדת משנה שתבחר מבין חבריה

 

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

 

 תמציא מזמן לזמן לועדה המחוזית או לועדה לתשתיות לפי דרישתה את תימה מקודעו. 31
 - כדי לברר , תיותתש לדהלדעת הועדה המחוזית או הוע, הידיעות הדרושות

 ;חיםותפחב התכנון לענין התווייתם והרחבתם של דרכים ושטחים רמ  צרכיתא( 1)

 ;חב התכנון בכל דבר אחר שבסמכות הועדה המקומיתרמ  צרכיתא( 2)

 ;ואופיו המשוערים של פיתוח המרחב ונ כיוותא( 3)

 .לפי הענין, גע לתפקידה של הועדה המחוזית או הועדה לתשתיותונה דבר לכ( 4)
 

 יוחדתמ הועד: 'ן דמיס

רשאי להכריז בצו כי שטח שבתחום , פי המלצת שר הבינוי והשיכון- לע, ם הפנירש( א). 32
: ד מאלהאחנתמלא  אם, חדויממחוז אחד יהווה מרחב תכנון 

 ; אין ישוב והוא נועד להקמת ישוב חדשודן עדוטח הנשב( 1)

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

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

געת ומית הנו המקתושמת הרכסהל פי המלצת שר הבינוי והשיכון ובע ם הפנירש( ב )
 יום מיום 90צת שר הבינוי והשיכון תוך מלואם סירבה רשות מקומית או לא הסכימה לה, בדבר

 רשאי להכריז בצו כי,  הבינוי והשיכוןשר הצעת פיבאישור המועצה הארצית על - שנמסרה לה 
ו ים ב להקכניתנה תאם המדינה הכי, יהיה מרחב תכנון מיוחד תימוקמשבתחום אותה רשות  שטח

 לפחות של כלל יחידות הדיור באותו שטח יוקמו על ידי המדינה או 75%חדשה שעל פיה שכונה 
 .מטעמה

ויים ינבש, ווינלתו ושייתח, ופרסומ, צול הש תכנו לע יחולו 16 דע 14יפים עס( ג )
 וא מן זהיסבככל שאין , זה יחולו במרחב תכנון מיוחד קוח תוושאר הורא,  העניןי לפםהמחוייבי
 .הוראה מפורשת אחרת לאותו ענין' לפרק ג' בסימן ה

של  םיהנועדת למגור, על חדרי שירות שלה, מערכת חדרים" - חידת דיורי"ה זעיף סב( ד )
 .משפחה אחת

 

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

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

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ת יווכלת סמיצא
 לשת ימודה מקעוב

 ביתחרמרשות 
 (4' תיקון מס)

 יות רישושר 1973-ג"לשת
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

 םיטאת פרצמה
ה לועדעות וידי

 וזיתחמה
 ( 60' תיקון מס)

 2002-ב"תשס

 ( 60' תיקון מס)
 2002-ב"תשס

 חדוימן וב תכנחרמ
  (43' סמתיקון )

 1995-ה"נשת

 (4' תיקון מס)
 1973-ג"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

ריז כמהו צו של פקת
 חדוימן וב תכנחרמ לע
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 67' תיקון מס)
 2004-ד"תשס
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 .כאמור
 

להכריז בצו , (ג)וראות סעיף קטן  הבהמלצת הועדה שמונתה לפי, יתאשרמשלה מה (א) .א33
מתחם פינוי - להלן )או לעיבוי בניה , ים בינולשוי נחם לפיתמ על שטח כעל, (צו הכרזה- להלן )

 .4(ויובינ

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

בהמלצת הוועדה שמונתה , הממשלה רשאית, (1)על אף הוראות פסקה ( א )(2)
ולאחר שהוועדה קיבלה את המלצת יושב ראש מוסד , (ג)לפי הוראות סעיף קטן 

במהלך תקופת תוקפו , להאריך, ועל פי תנאים שתורה הוועדה, התכנון המוסמך
לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על , את תוקפו של הצו האמור, של צו ההכרזה

ובלבד שאושרה או שהופקדה תכנית , שש שנים מתום תקופת ההכרזה הראשונה
במתחם , ( תכנית לפינוי ובינוי–בחוק זה )לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בניה 
; או שמוסד התכנון החליט על הפקדתה, הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו

אושרה תכנית לפינוי ובינוי לא תידרש המלצת יושב ראש מוסד התכנון 
 ;המוסמך

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

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

לתקופה שלא , (2002 ביוני 16)ב "בתמוז התשס' או מיום ו, (2001 בנובמבר 11)
תחילתו של צו לפי ; תעלה על שש שנים מהמועד שבו פג תוקפה של ההכרזה

ואולם הארכת תוקפה של הכרזה , סעיף זה במועד פקיעתה של ההכרזה כאמור
, 2006-ו"התשס, (פיצויים)תוקף לעניין חוק פינוי ובינוי -כאמור לא תהא בת

 .מהמועד שבו פגה ההכרזה הראשונה ועד למועד פרסום הצו

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

. כעל מתחם פינוי ובינוי, הכריזה עליו בצו הכרזה

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

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

 ;ניםפה יג שרצנ( 2)

 ;וצראהר יג שצנ( 3)

 ;איכות הסביבהל ריג השצנ( 4)

 ;חבורהתה יג שרצנ( 5)

 ;ממשלהה שיג ראצנ( 6)

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

זה ו(, תועדה מיוחד- להלן )נון מיוחד תהיה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה כת  מרחבלכל. 34
 :הבכהר

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

על הכשרה מקצועית ביה השאחד מהם י, וי והשיכוןנ שר הביל שםיגי נצינש( 2)
 ;בעניני שיכון ובניה

 ;ותאירל שר הבש דיג אחצנ( 3)

                                                      
 6576' ז מס"ת תשס"ק. 474'  עמ16.2.2006 מיום 6462' מס. 388'  עמ23.1.2006 מיום 6456' ו מס"ת תשס"ק'  ר4

 .1142'  עמ20.7.2008 מיום 6694' ח מס"ת תשס"ק. 684'  עמ29.3.2007מיום 

חם תמ זה עלרכה
 פינוי ובינוי

(  60' סמתיקון )
 2002-ב"תשס

 תדחה מיודעו
 כבהרהו

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

( 77' סמתיקון )
 2007-ז"תשס

( 87' סמתיקון )
 2008-ח"תשס

( 91' סמתיקון )
 2009-ט"תשס

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6456.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6456.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6462.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6462.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6576.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6576.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6694.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6694.pdf
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 ;המשפטיםל שר ש יג אחדצנ( 4)

 ;ל השר לאיכות הסביבהש דיג אחצנ( 5)

 ;ל שר התחבורהש דיג אחצנ( 6)

 ;ל שר הבטחוןש דיג אחצנ( 7)

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

 

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

 

 

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

כל ;  חל עליו13כל הסמכויות אשר לועדה מקומית כאילו היה מרחב תכנון מקומי שסעיף  םותח
 ההועדי  על ידשהשנע ת לדבריזוהוראה בחוק זה או על פיו המחייבת אישור הועדה המח

. וחדי במרחב תכנון מולתחא  לתהמקומי

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

 

  משותפתהדעו: 'ן המיס

, רשאי, חר התייעצות עם המועצה הארצית ומוסדות התכנון הנוגעים בדבראל, פניםשר ה. 37
- להלן )יותר ממרחב תכנון אחד ל ואחד א זו ועדה משותפת לתכנון ולבניה ליותר ממחםיקהל, ובצ

 .(ועדה משותפת

צת מלקבע את הרכבה של הועדה המשותפת וימנה את חבריה לפי הי ם הפנירש( א). 38
 .ברבדם עיגנון הנוכת התדומוס

 סדות התכנון על הרכב אחיד או על חברים מוסכמים או שלא המליצוומ  המליצואל( ב )
 .רשאי השר לקבוע את ההרכב ולמנות את החברים, ניםרה שר הפועד שהומה ל תוךלכ

ה על לע יאלספרם מש  שאי למנות לועדה משותפת חברים נוספיםר ם הפנירש( ג )
 .הרימכל חבת חמישי

של , פת יהיו בתחום שנקבע לה הסמכויות והתפקידים של ועדה מחוזיתתושדה המעול. 39
שיוחדו לה , ניןעה ל לפיכה, של רשות רישוי מחוזית או של רשות רישוי מקומית, ועדה מקומית

לאסור או להגביל את השימוש באותם סמכויות , בצו, ורשאי שר הפנים, בצו של שר הפנים
 .רבעים בדגונותפקידים על ידי מוסדות התכנון ה

 

 .פורסם ברשומותיזה  ימןס יצו לפ לכ. 40

 כלליות תהוראו: 'ן ומיס

ל מוסד תכנון לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן עשייתה היה מקומו של ש ה פעולםוש. 41
 .חבר במוסד פנוי מכל סיבה שהיא

לא היה מנין  םא; בריםחה  י בישיבות של מוסדות התכנון הוא מחציתקוחנין המה( א). 42
 מןלאחר עבור ז. ראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקותה היושב ידח, יבהשיהתיחת פב חוקי

בד בלו, םש בכללאר זה תהא הישיבה כדין גם אם השתתפו בה שליש ממספר החברים והיושב
 .אשרשב וסף לינו ביםם לא יפחת משניפרשמס

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

שמספר , סד תכנוןושיבות מיהמנין החוקי ב, (ב)-ו (א)ות סעיפים קטנים ארו אף הלע( ג )
 .יים לפחותנש אוה, החברים בו הוא פחות מארבעה

 

 דהעוהויות כמס
 ותפתשמה
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

 ותמושום ברסרפ

 סדומב ים פנווקמ

 ין חוקינמ
 (4' תיקון מס)

 1973-ג"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 (4 'תיקון מס)
 1973-ג"לשת

 הועדה רכיזמ
 (4' תיקון מס)

 1973-ג"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 םפקידיתהוכויות מסה

 ( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

ת ות ועדמקה
 תפותושמ

ות דעובן של כרה
 ותפתומש
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יהא ליושב ראש קול נוסף , בישיבת מוסד תכנון והיו הדעות שקולות בה העה הצבתיה. 43
 .באותו ענין

 

 שהמוסד ימ ל ידיע –ובהיעדרו , ות התכנון ינוהלו על ידי היושב ראש שלהםדסובות מישי. 44
שאר סדרי העבודה והדיונים של מוסד ; רת בחוק זההוראה אחאין שכ והוא, ויריבחר מבין חב

עו קבא נלייקבעו על ידי המוסד עצמו במידה ש, רבות העבודה והדיון בועדת משנה שלול, תכנון
 .יופלבתקנות  זה אוק בחו

 

שיבות י ל או שןונכנון שנעדר משלוש ישיבות רצופות של מוסד התכת דר מוסבח (א) .א44
, או שנעדר למעלה משליש מהישיבות בתקופה של שנה אחת, ועדת המשנה של מוסד התכנון

תקופת השנה תימנה מיום מינויו של ; יחדל להיות חבר במוסד התכנון, ואיש לא מילא את מקומו
 .וןנכתוסד המל  החבר

תף תשהו לא מוקוגם ממלא מ, תכנון משתי ישיבות רצופות דסדר חבר מוענ (1)( ב )
ל מוסד  שמיד לאחר הישיבה השניה הרצופה, יושב ראש מוסד התכנוןישלח , הןב

ת החבר אינה מש הודעה לחבר המוסד וכן למי, התכנון שממנה נעדר חבר המוסד
 גם קתעשלח הי — היה החבר נציג שר םוא, ןהתכנוד וסבמ ול חברותעולמי שהמליץ 

ן שמהן נעדר אותו סד התכנות מושיבודי י מועההודעה תציין את; למזכירות הממשלה
ההודעה תישלח במכתב רשום ותציין כי אם לא ; חבר ואת הנוסח המלא של סעיף זה

 וןכנהת דבר במוסחיות להיחדל , וןהתכנ מוסד לשישתתף החבר בישיבה הקרובה 
 ;פקעייו וומינ

 רבחהודעה לכל ,  בדצמבר של כל שנה31-לח בשי ןונכוסד תמ ששב ראוי( 2)
ר נעדר החב; שיבות שבהן נכח ושמהן נעדר במשך אותה תקופהפירוט היבה ו, דהמוס

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

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

 .החבר במוסד התכנון

ותו ר באחבכ, ברח נה אותוו וימורלא יחז, ןתכנו מוסד רבו של חתורעה חבקפ (1)( ד )
 ;חברותו תעיקפ במשך שנה מיום, מוסד תכנון

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

. ה המקומיתדעו מקומית וועדת משנה של ההדעמעט ול —" וסד תכנוןמ, "העיף זסב( ה )
 

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

תקפה של ; בהודעת התפטרות בכתב שימסרו ליושב ראש מוסד התכנון שבו הם מכהנים
. דעהת ההוריס עם מאוהההתפטרות 

נון שהגיע לידיעתו במהלך דיוני המוסד או ועדת משנה שלו דבר שהמוסד או כת  מוסדרבח. 46
למי שאינו חייב לגלות לו את הדבר לפי כל  ונא יגלל –ועדת המשנה החליטו לשמור אותו בסוד 

 .דין

סוכנו או , בעצמו או על ידי קרובו, במישרין או בעקיפין, תכנון שיש לו דסר במובח( א). 47
 לדיון במוסד או בועדה מדעו הןי בכל ענהת הנאובק או טחלכל , שותפו או על ידי קרוביהם

– מועדותיו 

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

 ;המוסד או הועדה

 ולא יצביע בהחלטה על כל ןעני  הועדה באותווהמוסד א כח בדיוניונ  יהיהאל( 2)
 .שר אליוקב הלאש

, סוכנו, בעצמו או על ידי קרובו, במישרין או בעקיפין,  תכנון שיש לודסובד במוע( ב )

ת שקולות ועד
 בעהצהב
  (43' סמתיקון )

 1995-ה"נשת
 בודהעהון וי הדירדס
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

בר חדרות עיה
 וןנכתד סומיבות שימ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ברחטרות פתה

 דרת סוימש

ל ש דבוע וא רבח
נים ינוד המעסומ
 ניתכתב
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"שלת
  (43' סמתיקון )

 1995-ה"נשת
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עדה בוסד או מוון ביכל חלק או טובת הנאה בענין העומד לטיפול או לד, שותפו או קרוביהם
מיד לאחר שנודע , ו הוא נמנהידבוע ם ליושב ראש מוסד התכנון שעבכתבל כך  עיעודי, מועדותיו
נין  עולא יטפל באותו,  לדיון באותו מוסד או בועדה מועדותיוטיפול אוובא לה ר האמוןינלו כי הע

 .ולא יהיה נוכח בדיוני המוסד או הועדה הדנים בו

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

 .(בוטל)( ד )
 

למעט בהליך , כנון לא ישתתף בדיון ובהצבעה בקשר להתנגדות או לעררת דר מוסבח (א) .א47
 :מאלה דחאם נתקיים בו א, (ד)62לפי סעיף 

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

 הוגשו ול החלטתשעתכנון  הסדוחלק בהחלטת אותו מ, ברחכ, א נטלוה( 2)
 .ררעהתנגדות או הה

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

ו מלהשתתף בהצבעה ובדיון לפי נכנון שנודעו לו עובדות המונעות ממת דר מוסבח( ג )
 .כנון או בהודעה לפרוטוקולתה דסומל כך מיד בכתב ליושב ראש יע עיוד, זהף עיס

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

 

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

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

 בניגוד םהשידעו ב - םאישור אחר או היתר או להמליץ עליה תתלטה לחה( 2)
 . כדיןמוש חורגו לשיא ה להקלרתילמעט אישור או ה, לתכנית

ת דיון במוסד עשבפה -לעב או, תכנון או רשות מקומית אשר קבע בכתב דסבד מווע( ב )
היתר ה וא רויסוד קביעתו ניתן האיש ועל, י ניתן לתת אישור או היתר מן האמורים להלןכ, נוןכתה

 :תח אהנאסר שמ- דינו , או הומלץ עליהם

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

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

 

ממלא , בדרך שבה מתמנה אותו חבר, רשאי למנות לו, בר במוסד תכנוןח ה שממנימ (א) .א48
 .מקום אחד בלבד אלתו ממוא ואולם בישיבת מוסד תכנון ייצג, מקום אחד או יותר

 .דרשת מחבר נדרשת גם מממלא מקומונה שירותכה( ב )

 תהאוליהא לממלא מקומו מעמד של חבר , ישיבה פלונית של מוסד תכנוןמ רדר חבענ( ג )
. ישיבה

 . ממלא מקוםעלף אל ו יח45יף עס( ד )
 

 .בדואר רשום, למי שאינו חבר המוסד, ד התכנון יישלחוסומלטות חה (א) .ב48

ויראו אותן כאילו נמסרו , בדואר, לחברי מוסד התכנון, ד התכנון יישלחוסומלטות חה( ב )
 . ימים מיום שנמסרו לדואר למשלוח3בתום 

 

– ד 48 בסעיף זה ובסעיף (א) .ג48

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

ביטחוניים וועדת הערר  הוועדה למיתקנים– " מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים" 

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"שלת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 םיניוד ענגינ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

ור שיא וא יתרהתן מ
 דיןכ אשל

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 ( 43' סתיקון מ)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ר בחל םא מקולממ
 וןנכת דמוס

 (4' תיקון מס)
 1973-ג"לשת
 ( 30' תיקון מס)

 1990-ן"שת

 תטולחוח ההלשמ
 נוןכתהמוסד  לש
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

זכות עיון במסמכי 
 מוסד תכנון

( 80' תיקון מס)
 2007-ח"תשס
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'; למיתקנים ביטחוניים כמשמעותן בפרק ו

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

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

הדרוש לו לשם מילוי , תכנון חבר מוסד תכנון זכאי לעיין בכל מסמך של אותו מוסד (ב) 
 ובלבד, וכן זכאי הוא לקבל העתק מהמסמך, מיום שביקש זאת בתוך שלושה ימי עבודה, תפקידו

חבר מוסד תכנון למיתקנים ; התכנון שאין בהכנת ההעתק הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד מוסד
ינהג בו לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד הפנים בנוגע , ממסמך כאמור ביטחוניים שקיבל העתק

. (הנחיות אבטחת מידע– להלן )לאבטחת מידע 

מרחב תכנון מקומי כאמור  חבר מועצה ברשות מרחבית הנמצאת בתחומו של (1) (ג) 
 לעיין במסמכי מוסד התכנון של אותו מרחב הנוגעים זכאי, שאינו חבר בה, 19בסעיף 

ויחולו לעניין זה הוראות סעיף , לרשות המרחבית שבה הוא מכהן ולקבל העתק מהם
 יושב ראש מוסד התכנון כי אין לאפשר עיון במסמך או אלא אם כן קבע, (ב)קטן 

. לחוק חופש המידע (א)9מסירת העתקו בשל אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 

הוראות סעיף קטן זה או  שעיין במסמך לפי (1)על חבר מועצה כאמור בפסקה  (2)
. בשינויים המחויבים, 46יחולו הוראות סעיף , קיבל העתק ממנו

לא ; המסמכים הנוגעים לדיון בכל דיון של מוסד תכנון יובאו לפני חברי המוסד כל (ד) 
. ינמק יושב ראש המוסד את הטעמים לכך, הובא מסמך כאמור לפני חברי המוסד

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

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

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

 

ואולם חובת הקלטה לא תחול  , בכל ישיבה של מוסד תכנון יירשם ויוקלט פרוטוקול(א) .ד48
 ראש מוסד התכנון יהיה אחראי לניהולם התקין של הפרוטוקול יושב; על ישיבות של רשות רישוי

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

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

; מועד הישיבה ומקום קיומה (1)

; סדר היום ושינויים שנערכו בו (2)

בציון אלה שנכחו , ותפקידיהם שמות חברי מוסד התכנון הנוכחים בישיבה (3)
; וכן שמות החברים שנעדרו מהישיבה ותפקידיהם, בפתיחת הישיבה

; 42קיומו של מניין חוקי לפי סעיף  (4)

; שמות מוזמנים שאינם חברי מוסד התכנון שנכחו בישיבה ותפקידיהם (5)

; הפסקות בהקלטת הישיבה לצורך התייעצות והטעמים להפסקות, מהלך הדיון (6)

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

; הצבעתו של כל אחד ממשתתפי ההצבעה

 .הודעות שחובה למסרן למוסד התכנון לפי חוק זה (8)

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

לאישור מוסד התכנון  יובא הפרוטוקול, להכין פרוטוקול ולהביאו לאישור כאמור
(. 2)בישיבה הראשונה לאחר המועד שבו הועבר לחברי מוסד התכנון כאמור בפסקה 

לפני הישיבה שבה יאושר  פרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התכנון זמן סביר (2)
חבר מוסד ; יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה לא, ובכל מקרה, הפרוטוקול

, תיקון הפרוטוקול רשאי לבקש את, שנכח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול התכנון
. עד למועד אישורו על ידי מוסד התכנון

חובת ניהול פרוטוקול 
 ופרסומו

( 80' תיקון מס)
 2007-ח"תשס
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שיגיש ליושב ראש מוסד  לפי בקשה מנומקת בכתב, חבר מוסד תכנון רשאי (1) (ד) 
 אם שוכנע יושב ראש המוסד כי יש בבקשה, של ישיבה לקבל תמליל הקלטה, התכנון

חבר מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים שקיבל תמליל כאמור ינהג בו לפי ; טעם ענייני
. הנחיות אבטחת מידע

הקלטה של ישיבה או  דרשו לפחות שליש מחברי מוסד התכנון לקבל תמליל (2)
התכנון על הכנה ומסירה של תמליל כאמור לחברי  יורה יושב ראש מוסד, חלק ממנה

. מוסד התכנון שדרשו זאת

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

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

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

–  (ה)על אף האמור בסעיף קטן  (ו) 

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

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

הסכמת היועץ המשפטי של מוסד התכנון שניתנה בחוות דעת מנומקת  והיא טעונה
; בכתב

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

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

; להגשת בקשות לתיקון פרוטוקול (1)

. לעיון בפרוטוקולים ולהאזנה להקלטות של ישיבות (2)
 

ת ינתכ: ' גקרפ

 ציתרא ראתית מינכת: 'ן אמיס

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

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

 ;שטחי הפקת מחצבים והישע תריוזא( 2)

, םארציי הקקווי הספ, קווי מסילות הברזל,  הדרכים הראשיותתשרווית תה( 3)
, רשת החשמל, תחנות כוח, אגמי אגירה, סכרים, עורקי הספקת המים הארצית, מליםנ

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

 ;שר התחבורה או שר הבטחון

 ;ר ושימור קרקעייעו, ופשטחי נש ייננע בתוראוה( 4)

ערכי נוף ושטחים שישארו , ות קדושיםוממק, ר שמירה על עתיקותבדבראות וה( 5)
 ;בטבעם

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

, ושלבי פיתוחה ועיתויים הרצויה ינמדחלוקת האוכלוסיה ב ברותומ התזיתחת( 7)
, של ישובים םמ ומקוםישמיקומם וגדלם של ישובים חד,  של ישוביםיוזחה םגדל

 ;סוגיהם וגדלם

 . בה הוראות בענינים שיכולים להיות נושא לתכנית מיתאר מחוזיתעבקתר שתומ ו
 

חלקים חלקים לפי  ציתראר האתנית המיכ להורות על עריכת תתית רשאיצראעצה הומה. 50

אר תימת ינתכ תאורוה
 תיצאר

 ( 19' תיקון מס)
 1982-ב"משת

 תיקית חלנכת
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 ין תכניתור כדמאכ חלק לכ ודין, שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית
 .המיתאר 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 די ילבוצעו עי אלה ותוהורא, תהאה לעריכרוהה

 .במכרז שפירסם

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

 .המועצה

, ותמקומיה תלועדו עיתוד, (א)ת שקיבלה תכנית כאמור בסעיף קטן יזודה מחעו( ב )
פשר להן לעיין בה במשרדי תאו, על קבלת התכנית והוראותיה, ה יש להן ענין בתכניתשלדעת

 .הועדה המחוזית

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

 

 הוראותיה יחד עם הערות פי לכהערנתכנית שהלה את משגיש למ תיתצראה הצמועה. 53
לאשרה , ר במועצהזוחדיון  רחלא, והממשלה רשאית לאשרה ללא שינוי או, הועדות המחוזיות
 .בשינוי או לדחותה

התכנית תפורסם בדרך ובמידה ; תודיע על כך ברשומות, ה את התכניתלשמרה המשיא (א). 54
 .ציתרצה האעומשתורה ה

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

 

 ת מיתאר מחוזיתינכת: 'ן במיס

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 

. עסוקהתהוובכלל זה תנאים נאותים למחוז מבחינת הבטחון , מקומית

זית תכין ותגיש לאישור המועצה הארצית תוך חמש שנים מיום תחילתו של וחמועדה  לכ. 56
 יתשאר, כן לא עשתה ;הוראה בהארציתה רט המועצפתשכפי , חוק זה תכנית מיתאר מחוזית

 .נה לכך שיכין את התכניתמי םינפהמועצה הארצית להורות למי ששר ה

כנית בתוע בקל, מחוזבש לאחר התייעצות בועדות המקומיות, ית רשאיתזוחדה המעוה. 57
– ובין השאר , תימיתאר מחוזית הוראות בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומ

 ;וח עירוני וכפריתי לפתולובגחים וטש( 1)

; םילאיקחים חטש( 2)

 ;לסוגיה השונים, הישעורי תזא( 3)

: תיקותעור ועיי יטחש( 4)

 ;לתחבורה ולדרכים,  לבזקתיזת מחושר( 5)

 ;שישמשו יותר ממקום ישוב אחד תוי קברתב( 6 )

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

 ;ר שמירה על חוף היםבדבראות וה( 8)

 .ן הקלות מהוראות התכניתתמלנאים תה( 9)
 

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

 .הם לענין תכנית המיתאר הארציתלכת מהארצית מוס

תוך הזמן , סימן זה לפי תיצה הארצעוועדה המחוזית הוראה מהוראות המה ה קיימאל( ב )
 .צועה על ידי אדם ששר הפנים ימנה לכךבירשאית המועצה הארצית להורות על , שקבעה לה

 כניתת התעריכ

דות לועק ת העתסירמ
 יותוזחהמ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 תינור תכשיא

 םוסרפ
( 86' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

 ות התכניתרטמ

 תיתכנהכת ירע

 יתנכתאות הרוה

 ( 19' תיקון מס)
 1982-ב"תשמ

צה עומאות הרוה
 תציראה

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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 יהיו לו לענין המוטל עליו במינוי כל 58 או 56 ידי שר הפנים על פי סעיפים לע שמונה ימ. 59
 .דה המחוזית ומה שעשה יראו כאילו נעשה על ידי הועדה המחוזיתעוהת של ויוהסמכ

 .(טלוב). 60
 

 ת מיתאר מקומיתינכת: 'ן גמיס

 : מיתאר מקומית הןתינות תכרטמ. 61

 תוך שמירה על ייעוד חקלאי, יתוח הקרקע במרחב התכנון המקומיפ לקוח עיפ( 1)
 ;המתאימות לכך תו קרקעלש

, הבטחון, הבטיחות, הנקיון, התברואה, ם נאותים מבחינת הבריאותיאנטחת תבה( 2)
 דזה ייחו ובכלל, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה

, לענין סעיף זה; למסחר ולמבני ציבור לרבות מבני דת, לתעשיה, גוריםמלים רזוא
 ;לרבות מקוואות טהרה" - מבני דת"

, וגיתיאולכרא, וריתטסיה, ל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכליתכ לירה עמש( 3)
 ;וצא באלהוכי

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

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

 

 – וק זהחב (א) .א61

 מפורטת הכוללת אך תינאו תכ תיאר מקומתימכנית ת –" ות ועדה מקומיתכמבס תיתכנ "
או תכנית שמתקיימים לגביה , (12)עד  (1)(א)א62בסעיף ורק אחד או יותר מהנושאים המפורטים 

 (;ג)א62ולגבי הועדה המקומית הוראות סעיף 

שאינה תכנית ת  מפורטיתאו תכנ תיאר מקומתימכנית ת –" ות ועדה מחוזיתכמסנית בכת "
. בסמכות ועדה מקומית

וכן בעל , ם מרחבהחוכל אחת בת, ועדה מקומית או רשות מקומית, יתלשרד ממשמ( ב )
 ו איתמתאר מקוי תכנית מיןים להכרשא, (יתנכתגיש המ –להלן )קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע 

 שייעביר מג, תכנית בסמכות הועדה המחוזיתה התיה; ת מפורטת ולהגישה לועדה המקומיתינתכ
 .ותק לועדה המחוזיתע תהתכני

 להחליט על איהשאית רו ,ות ועדה מקומית תדון בה הועדה המקומיתכמסנית בכת( ג )
– ובלבד ; ייםוניעם או בלי ש, הפקדתה ועל אישורה של התכנית

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

; ולפיהן התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הועדה המקומית

, שטחים שאם החליטה הועדה המקומית על הפקדת תכנית הכוללת הגדלת (2)
לכל בעל רשום שאותם , במידת האפשר, תשלח הודעה, (3)(א)א62כאמור בסעיף 

; הם במקרקעין שבבעלותו, או חלק מהם, שטחים

(, 8(, )6)(א)א62 שלא תאושר תכנית הכוללת נושא מהנושאים המפורטים בסעיף (3)
הפתוחים והתשתיות  השטחים, אלא אם כן מוסדות הציבור, (12)או  (11(, )9)

לא ; לצרכים הנובעים מהתכנית הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו נותנים מענה
אם כן הונחה לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס  אלא, תאשר הועדה המקומית תכנית

השטחים הפתוחים והתשתיות כאמור , שלפיה מוסדות הציבור הועדה המקומית
; נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתכנית

ית והועדה המחוזית בהתאם מקומהה עדונו בה הויד, וזיתמחועדה הת הוכמס בתיכנת( ד )
עם , שורה של התכניתיא ה ועלתדקהפ לעחליט הל  רשאית הועדה המחוזיתו, 62 ףיעס להוראות

 .או בלי שינויים
 

, תדון בה הועדה המקומית, ה מקומית תכנית בסמכות ועדה מחוזיתדעוגשה לוה( א). 62

נה ממו של תויוכמס
 עביצול

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 כניתות התרטמ

ה דעות וכמית בסנכת
 תבסמכו וא תיממקו

 תיזה מחודעו
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ( 47' תיקון מס)

 1998-ח"תשנ
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס

ה דעוכות מ בסתכנית
 תיזמחו

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

( 62' תיקון מס)
 2002-ב"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 88' תיקון מס)
 2008-ט"תשס

( 88' תיקון מס)
 2008-ט"תשס
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 המלצות הועדה; תוך ששים ימים מהיום שהתכנית הוגשה לה, המלצותיה לועדה המחוזית בירעות
ועדה  ה;או לדחותה, עם או בלי שינויים, יד את התכנית הנדונההיו להפקול שיכי קומיתמה

 .לצהההמ קבלת םויתוך שבעה ימים מ, המקומית תשלח העתק ההמלצה למגיש התכנית

עברה ש רחאל (א)נית שהועברה אליה לפי סעיף קטן תכ בוןדתזית וחהמעדה וה( ב )
 המלצתה בתוך ששים הימים קומית אתדה המעוהבירה עה לא; ב62בדיקה מוקדמת כאמור בסעיף 

 .אף ללא המלצת הועדה המקומית, בתכניתת תדון הועדה המחוזי, האמורים

, יתמקומה העדוהלצה של מזית על החועדה המהוג בפני ישהת רשאי לינכיש התגמ( ג )
לו  הר שנמסםויבתוך חמישה עשר ימים מ, ים לפי סעיף זהיונישב לדחות את התכנית או להפקידה

 .המלצת הועדה המקומית

זית תדון בהשגה שהוגשה ובתכנית והיא רשאית לקבל את ההשגה או וחמעדה הוה( ד )
 .תת התכניא לדחות או, נוייםבשיבתנאים או , לדחותה ולהפקיד את התכנית

 

ר מהנושאים תויד או חא  הכוללת אך ורק, מיתוקמיתאר מ תטת או תכנירופנית מכת (א) .א62
 :(א)א61מור בסעיף אכ קומיתמה היא תכנית בסמכות הועדה, המפורטים להלן

שאין בתכנית ד לבוב', סימן ז' בפרק גם משמעותכ,  מגרשיםלש קהולחחוד ויא( 1)
 (;3-)ו (2)למעט האמור בפסקאות , קרקע דועי לשינוי בשטח הכולל של כ

למעט דרך שאושרה בתכנית , בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף ךרחבת דרה( 2)
 ;מיתאר ארצית

, םיכדר: ם שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור כמפורט להלןיחטדלת שגה( 3)
תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות , שטחי חניה, עתיקות, ורטנופש וספחי טש, גנים
י בת, ייםלתדות קהיסומ, דת ותרבות, מבנים לצורכי חינוך, בתי קברות, שווקים, קצה

 ;פקת מיםסאלקנים תמ  ,ני חירוםסחמ, םילטקמ, מרפאות ,חולים

 ;בנין הקבוע בתכנית וקנוי ביש( 4)

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

מבלי לשנות את סך כל ,  המותרים בתכנית אחתיהת שטחי הבנקולנוי חיש( 6)
 יעוד לכב, היבנהשטח הכולל המותר ל שובתנאיית השטח הכולל המותר לבניה בתכנ

; 50%-לא יגדל ביותר מ, קרקע

; ןו בניילעהקים ל ראות בדבר גודל שטח מגרש שמותרוהנוי ביש( 7)

 ;ת עיקריותרוללא הגדלת סך כל השטחים למט,  יחידות הדיוררפסדלת מגה( 8)

ן יא; 151בכפוף להוראות סעיף , 147לפי סעיף  הלקהכ יתן לבקשונש  עניןלכ( 9)
, 147 לפגוע בסמכות הועדה המקומית לתת הקלה לפי סעיף ה זו כדית פסקוארבהו

 של התחאלא בכפוף להפ, 147ואולם לא תאשר הועדה המקומית הקלה לפי סעיף 
 שר הפנים יקבע את דרכי הפרסום; וז סקהפי לפ  שאושרהתו בתכניבעות שנקויהזכ

 ;דת תכנית לפי פסקה זוקפה לש

 תדלוק באזורים המיועדים תנחקמת תה –' שבפרק ג' אות סימן חרוהפוף לכב( 10)
 ;לאחסנה או לחניה, שרדיםמל, קלאותחל ,למסחר, בתכנית לתעשיה

במגרש המיועד בתכנית למגורים וששטחו אינו עולה על , הוספת שימושים (11)
או למטרת מסחר בחזית בנין המיועד , למטרת משרדים או מלונאות, ר" מ2,500

, המותר לבניה במגרש על פי התכנית והכל בלי לשנות את השטח הכולל, למגורים
 15%ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים לא יעלה על 

מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושהוא נמצא ביישוב שמספר תושביו עולה 
;  לפי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה5,000על 

לפחות לפני תחילת  הרחבת שטחה של יחידת דיור שבנייתה הושלמה עשר שנים (12)
 120באופן שהשטח הכולל המותר לבניה באותה יחידת דיור לא יעלה על , התכנית

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

 .147 וסעיף 131 עד 129אינן גורעות מהוראות סעיפים  (א)ף קטן יעסראות וה (ב) 

בסעיף קטן ) תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, (א)נוסף על הוראות סעיף קטן  (ג) 

ה דעות וכסמת בניכת
 תיממקו

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 47' תיקון מס)
 1998-ח"תשנ

(  47' סמתיקון )
 1998-ח"נשת

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס
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– בסעיף קטן זה )שאושרה  החלה על שטח שעליו חלה תכנית מיתאר מקומית, (התכנית– זה 
הוראותיה אינן סותרות את הוראות תכנית המיתאר  ואשר, (תכנית המיתאר המקומית שאושרה

: ובלבד שמתקיימים כל אלה, היא תכנית בסמכות הועדה המקומית, המקומית שאושרה

ויעיל מערכת תכנון  שר הפנים אישר כי הועדה המקומית מקיימת באופן מקצועי (1)
אישור שר הפנים לפי פסקה זו  ;ומערכת אכיפה של הוראות חוק זה והתקנות לפיו

ורשאי הוא להאריכו לתקופות נוספות שלא , שנים יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש
סבר שר הפנים כי ועדה מקומית אינה מקיימת עוד ; כל אחת יעלו על חמש שנים

את  רשאי הוא לבטל, תכנון ומערכת אכיפה כאמור באופן מקצועי ויעיל מערכת
בדרך , את טענותיו לאחר שנתן ליושב ראש הועדה המקומית הזדמנות לטעון, האישור
הפעלת סמכויות שר הפנים לפי פסקה זו תיעשה לאחר התייעצות עם מנהל ; שהורה

; מינהל התכנון במשרד הפנים

: תכנית המיתאר המקומית שאושרה חלה על אחד מאלה (2)

; כל שטח מרחב התכנון המקומי (א)

; כל שטח היישוב שהתכנית חלה בתחומו (ב)

בפסקת משנה  חלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח היישוב כאמור (ג)
;  כפי שתחליט הועדה המחוזית–" חלק משמעותי", לענין זה; (ב)או  (א)

; א33כל שטחו של מתחם פינוי ובינוי שהוכרז בצו לפי סעיף  (ד)

ביום ההחלטה על הפקדת התכנית טרם חלפו עשר שנים מיום תחילתה של  (3)
; תכנית המיתאר המקומית שאושרה

את כל הענינים כמפורט , לפחות, תכנית המיתאר המקומית שאושרה כוללת (4)
: להלן

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

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

; שנקבעו בה

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

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

; בתחומה

. הנחיות לענין גובה הבנינים (ה)
 

תעקוב אחר יישום התכניות  (,1)(ג)א62ועדה מקומית שאישר שר הפנים כאמור בסעיף . 1א62
על , לפי דרישתה ולפחות אחת לשנה, ותדווח לועדה המחוזית ,א62שאושרו על ידיה לפי סעיף 

: ובין השאר על אלה, תוצאות המעקב כאמור

, (ג)א62כמשמעותה בסעיף  ,אופן מימושה של תכנית המיתאר המקומית שאושרה (1)
; באמצעות תכניות שבסמכותה של הועדה המקומית לפי הסעיף האמור

(. 1)מימוש התחזיות ששימשו להכנת תכנית המיתאר האמורה בפסקה  (2)
 

זית תדון בתכנית שבסמכותה לאחר שנבדקה בדיקה תכנונית מוקדמת וחמעדה הוה (א) .ב62
מתכנן המחוז יסיים את בדיקת התכנית וימסור בכתב ; בידי מתכנן המחוז או מי שהוא הסמיך לכך

 .(ג)או  (ב)62י סעיף פל חוזיתמה את הערותיו בתוך שלושים ימים מיום שהתכנית הועברה לועדה

ה ערוכה בהתאם להוראות החוק והתקנות ניה אשוגהמחוז כי התכנית שה ןנא מתכצמ( ב )
על מנת , וף הערותיובציר, ניתיש התכגמלזירה חי, 85 או לדרישות מוסד התכנון כאמור בסעיף

הוחזרה תכנית יערוך מתכנן המחוז בדיקה ; עדה המקומיתהוויודיע על כך למהנדס , שיתקנה
 .וקנתתמת היכנהת עד הגשתוימים ממם  שלושיתוך נוספת תמדתכנונית מוק

ועדה ה יר חברתי ועם, 7 נציגי השרים כאמור בסעיף םע ץעווז רשאי להיוחמכנן התמ( ג )
חברי הועדה יהיו רשאים להגיש ; התכנית תהיה פתוחה לעיון כל חברי הועדה; המחוזית

קה תכנונית ידב
 דמתקומ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

תכנית מיתאר מקומית 
 מעקב –שאושרה 

 אחר יישום ודיווח
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס
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 .הועדהרי דעה לחבוהב, הערותיהם לגבי התכנית תוך הזמן שקבע מתכנן המחוז

קיבל חוות ; וןכנל אצמרשאי לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שי זוחמן הנכתמ( ד )
המחוזית כי עקב הכנת חוות דעת לא ש הועדה ע יושב ראנכוש; צתולמהדעת כאמור יצרפה ל

ך ירארשאי הוא לה, (א)כאמור בסעיף קטן , את בדיקתו בתוך שלושים הימיםז יסיים מתכנן המחו
 הז ןטק הארכת מועד לפי סעיף; מים נוספיםי שיםושל בזנן המחוכערות מת ה להגשתעדאת המו

. (1)(ב)85ף בסעינים צוייאינה באה להוסיף על המועדים המ

ה תכנונית מוקדמת של יקגם על בד, בשינויים המחויבים, ף זה יחולויעסראות וה( ה )
 .מקומית ה הועדהנדסעל ידי מה, א62תכנית שבסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 

 

תוך שמירה על הייעוד החקלאי של , יתמוקתאר מימ רשאי לקבוע בתכנית תיש תכניגמ. 63
 :הוראה בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מפורטת וכן בענינים אלה, קרקעות המתאימות לכך

כלל זה קביעת וב, חכל 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 פלוניתשהל

 ;זבל ופסולת ולניצולם, בלות ולהרחקת אשפהזמלומות קמ (ב)

שירות בזק ושירותים אחרים כיוצא , חשמל, ים לאספקת מיםנקתת ומישר( ג)
 ;באלה

 תקרקעוו-  הרבים ובין ברשות היחיד תושין ברב- ם פתוחים יחטקע לשרק( ד)
 ;מיועדות להשתמר כטבעןה

, תחנות אוטובוסים, תחנות רכבת, נמלים, ת תעופהו שדליבקע בשרק (ה)
 ;בתי מטבחיים או שירותים ציבוריים אחרים, שווקים

 ;תי קברות קיימיםשימוש בבת הפסקת הוברל, רותבי קתקע לברק (ו)

,  בה לחצוב אבנים או לכרות עפר או חול או לייצר חצץרתוקע שמרק (ז)
 ;ת אלהוצע פעוללב אסור בהן קרקע שכו, התנאים שבהם יבוצעו פעולות אלה

 ; בבניניםוא תועקבלות או תנאים לפרסומת בקרגה, סוריםיא (ח)

ין וביטולן של דרכים שינו, בתןהרח, ייתןטה וכן, תושדל דרכים חש ןווייתתה( 2)
 ;קיימות

 ;שמעבר להם לא יבלוט בנין, דרכיםב, קוויםו םרווחיימ( 3)

 רווחיבדבר המ, יו בניןעללהקים תר השטח שמו לדגבלות בדבר גוה ואים אנת( 4)
 ;םייטיבו של בנין בכל אזור או מקום מסולו או תיחוטב ,ב לכל בנין ובדבר גבהוימסב

 ;יה המותרתנבהיפות פצ( 5)

 ;רכים לביצוע תכנית שיכוןד ואים אנת( 6)

 ;153 עד 147 הקלות מהוראות התכנית בכפוף להוראות סעיפים ןתמאים לנת( 7)

או לבעלי קרקע , להעניק לציבור, או בעלי זכות בהם, קרקע או בנין ילוב בעיח( 8)
או לרשות הפועלת על פי , מקומיתו לרשות א, כות בהםז י לבעלוא ,או בנין גובלים

צינורות , כות להעביר בקרקע או בבנין מי ניקוז או ביובהזזכות מעבר או , דין
, גז, דלק, למשת חקספלה מיתקניםורשת , םנים עליומי תאו תעלו םילהספקת מ

 ;אמורות כת זכהענקוקביעת התנאים ל, גני קרקע זמנייםוע עקרקותקשורת ולהתקין ב

מית קוהשטחים הציבוריים שיש להקנותם למדינה או לרשות מ וארכים דה( 9 )
 ;26כאמור בסעיף , ושיירשמו על שמם

. תשבתכנית ראות שונווה ם יבוצעוהבשלבים שה( 10)
 

יראו ייעוד כאמור , ית מיתאר או בתכנית מפורטת קרקע למטרת מגוריםנכתעדה בוי (א) .א63
או , כאילו הוא כולל גם היתר למגורי חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור במעון

ובלבד , בריאות אישר להם לגור במסגרת מגורים עצמאית או מוגנתה ד שמשרשפנלמגורי נכי 
נו איש  מגוריםןינהגבלה זו לא תחול לגבי ב; גורים מאוכלס לא יגורו יותר מששה חוסים משבבנין

 תיכנתאות ברוה
 ר מקומיתאתמי

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 19' תיקון מס)
 1982-ב"תשמ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 םחוסיות למעונ
 (42' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 61' תיקון מס)

 2002-ב"סשת
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בתכנית מיתאר או  לולכל  לגרוע מסמכותה של ועדה מקומיתידה כזף עיסהוראות באין ; סכלמאו
בכל , מעונות או טיפול בנזקקים,  מוסדותור למטרתתכניות כאמדה בשיוערקע ק, בתכנית מפורטת

. אמספר שהו

לשנות את , באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, שאיר ם הפנירש( 1א )
, תחום הדיור: ' לחלק ב1התוספת החמישית בהתאם לרשימת סוגי הדיור הכלולים בסעיף 

 .יקום נכי נפש בקהילהש קת לחופסושבת

–  העיף זסב( ב )

 ;1965-ה"תשכ, חוק הפיקוח על מעונותב והגדרתכ –" וןעמ "

 ;בהגדרת מעון םתמשמעוכ –" סיםוח "

 ; נכי נפש בקהילהםוקוק שיח –" 2000-ס"תש, הלקהיבש נכי נפ םוק שיקוח "

 כמפורט בתוספת רויוגי דס –" ים עצמאית או מוגנת של סוגי דיוררוגגרת מסמ "
 ;החמישית

 .חוק שיקום נכי נפש בקהילהב והגדרתכ " –ה נפשכנ "
 

תורה לועדה , ם מרחב תכנון מקומיוחתנית בכת חוזית כי יש צורך להכיןמ הה ועדאצמ. 64
ולהגישה תוך המועד , המקומית להכין תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי הענין

הועדה המחוזית רשאית להורות לועדה המקומית אלו נושאים יש לכלול בתכנית וכן ; שתקבע
יף זית לפי סעהמחועדה ת הוהוראה זו באה להוסיף על סמכו; להורות לה לבצע תכנית שאושרה

28 .
 

 .(טלוב). 65
 

 ת מפורטתינתכ: 'ן דמיס

 .(טלוב) .66
 

 .(טלוב) .67
 

 .(טלוב) .68
 

מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל , הוראות מתאימות בתכנית מיתאר ןיעוד א לכ. 69
לקבוע בה הוראות ר כן מות ו,63י סעיף פל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומית

 :בענינים אלה

 ;צורתם ואורך חזיתם, בניה-ות למגרשים או לאתריעקרוקת קלח( 1)

מיתקן , מרכזת טלפונים, ספר-בתי, גנים, שטחים פתוחים, ות לדרכיםעקרעוד קיי( 2)
ספורט , נופש, מיקהל, תרבות, בריאות, סעד, מקומות לצרכי דת, לחלוקת דברי דואר

 ;ריםחא מקלטים ומחסנים ציבוריים או לצרכי ציבור, ושטחי חניה

; ונעיםממ  ם שלידם מתרכזים כלי רכבה באתריניחומות קמ( 3)

ים הנועדים לצרכים מיוחדים ותחימת שטחים שבהם יחולו הגבלות נינקום בימ( 4)
 ;תודמיוח

, דתית, שיש להם חשיבות לאומיתרים מבנים ודברים אח, תמוקומ לעה ירמש( 5)
 ;מדעית או אסתיטית, כיאולוגיתרא, 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)
ת ופיפצ ילהביא ליד, לדעת הועדה המקומית, להלו ע בהםתיה נוספנשכל בם שטחי

י בניה בשטחים ים להיתראים מיוחדנת קביעתו, םיתירה של האוכלוסיה או של הבניני
 ;אלה

נפגעו אגב  ויכויותזש  בעל זכות בקרקע ל לבעל קרקע אועקרצאת קקה( 8)
 ;ביצועה של התכנית

( 61' תיקון מס)
 2002-ב"סשת

( 61' סמתיקון )
 2002-ב"שסת
( 61' סמתיקון )

 2002-ב"סשת

( 61' תיקון מס)
 2002-ב"סשת
ת ניכתן יב להכויח

יות נכת עצבול
 רושואש
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ת תכניאות רוה
 רטת ופמ

 ( 19' תיקון מס)
 1982-ב"משת
 ( 29' תיקון מס)

  1990-ן"שת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
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; יוניצם החארתם ומרוצ, הםגב, פחםנ, בנינים לשמם וקימ( 9)

 ; כיוצא בהם בדרכים ובשטחים פתוחיםםירזבאו והתקנת ספסלים םיציעת עטנ( 10)

 םימספר הדירות בכל בנין ומספר החדר, ים שמותר להקים על מגרשנינפר הבסמ( 11)
 ; בדירהוא בבנין

 .נית לרבות הוצאות עריכתה וביצועהכתהצאות וה( 12)
 

תכנית מפורטת קרקעות שאינן תואמות את תנאי התכנית בדבר השטח או  םוו בתחיה( א). 70
– קבוע בתכנית מפורטת הוראות  לתרמו, הצורה של מגרשים

גובלת עם הקרקע ה עקרק, ותשילפי דר, הקנות לבעל קרקע כאמורל תאפשרומה( 1)
בתנאי שהדבר דרוש כדי שהקרקע שלו יחד עם הקרקע , (מהילשרקע מק- להלן )שלו 

י נאוכן בתם ם של מגרשיתרוהמשלימה תתאם את תנאי התכנית בדבר שטחם וצ
 ;תאם תנאים אלהלת תהגוב ת הקרקערשית

 ס בפנקהינת דרכי ההקניה של הקרקע המשלימה ואת רישום ההקא תסדירומה( 2)
. תובהתאם לתקנו, בשינויים המחוייבים', וראות סימן זבהתאם לה, מקרקעיןה

 המשלימה ישלם לבעלה הקודם את שוויה של הקרקע המשלימה וכן עקרבל הקקמ( ב )
 .הפרדההמ תוצאהכ תיפצה אותו על כל נזק שנגרם ליתרת הקרקע הגובל

 .למעט שוכר" - עלב, "העיף זסב( ג )

 ת מיוחדתינכת: 'ן המיס

, ק ממנוחלו לכל  אמיוחד כולוה ןלמרחב התכנו,  רשאית להכין בכל עתתדחה מיודעו. 71
אולם כל תכנית שהיתה בת תוקף ; הכל כפי שתמצא לנכון, תכנית מיתאר או תכנית מפורטת

תעמוד , מיוחד ערב תחילתו של הצו המכריז על מרחב התכנון המיוחדה ןהתכנו בחבתחומי מר
 .אלא אם תשונה או תבוטל על ידי הועדה המיוחדת כפי שנקבע בחוק זהה בתקפ

הבינוי  רשמלצת הב , שהוכנה על ידי ועדה מיוחדת טעונה אישור שר הפניםראתית מינכת. 72
תכנית מיתאר כאמור לישוב ; 109ולענין זה יהיו לשר הפנים כל הסמכויות לפי סעיף , והשיכון

לא תאושר אלא לאחר התייעצות עם המועצה , 100חדש או שהוגשה עליה התנגדות כאמור בסעיף 
 .הארצית

 

על ; נית של ועדה מיוחדת תוגש לועדה המיוחדת והיא תדון ותכריע בהכתלגדות נתה. 73
עצה מותן לערור לינ אישור תכנית או דחייתה, קבלתה, החלטת הועדה בדבר דחיית ההתנגדות

. 116הסמכויות של מוסד תכנון לפי סעיף ,  זהניןעל, יו לההית וירצהא
 

מית או של ועדה קויימת לפי חוק זה זכות ערר על החלטה של ועדה מקש  מקוםלכב. 74
יוגש הערר , דתה מיוחעדה על ידי ונתיוההחלטה נ,  אינם חלים עליה73- ו72מחוזית שסעיפים 

, הוכל אחד מהשרים רשאי לאצול מסמכותו לפי סעיף ז, ם ושר הבינוי והשיכון כאחדניהפר לפני ש
ובלבד שחבר הועדה המיוחדת לא , יים והן לסוג מסויים של מקריםמקרה מסולל והן לכ ךן בדרה

 .ידון ולא יכריע בערר כאמור
 

חלות על תכנית ה תוארובסימן זה יחולו על תכנית של ועדה מיוחדת ההר ומף לאפוכב. 75
. שבסמכות ועדה מחוזית

 

רשאי להתקין תקנות בענין הפעלת , והשיכוןי תייעצות עם שר הבינוהב, הפנים רש. 76
 .וק זהחידה שלא נקבעו הוראות לכך במב סמכויותיה של ועדה מיוחדת

 

 ת לשימור אתריםינכ ת1:'ן המיס
 

 .שימור אתרים יחולו הוראות התוספת הרביעיתל ת תכנילע .א76
 

 ת לתשתית לאומיתינכ ת2:'ן המיס
 

הכוללת הוראות של תכנית , ית לאומית תהיה תכנית מיתאר ארציתתשתנית לכת( א. )ב76

 ת דחוית מינכת

אר תימית נ תכרישוא
 תדחומי

( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נתש

ר רעוגדות נתה
 ועדה לנית שכתל
 תדוחימ
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

טות לחה על ררע
 תורחא
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ

 חדתוימ ת תכניןיד
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ותנקת
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (31' תיקון מס)
  1991-א"נשת

 יםרתא ורמיית לשנכת
 (31' תיקון מס)

  1991-א"נשת
 ( 60' תיקון מס)

 2002-ב"תשס

 תיתשתל תינכת
 ומיתאל
 ( 60' תיקון מס)

 2002-ב"תשס

 םישרמת מגאתה
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 .ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות בשטח המדינה כולה או בחלק משטחה, מפורטת

יצוע ב וניה אב רית לאומית תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתתשתנית לכת( ב )
 .יצוע העבודה בבלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או, הבודה לפיע

 וףו כל ג אקמה לפי דיןוהשרשות , בתחום מרחבה- ועדה מחוזית , יתלשרד ממשמ( ג )
ומית ולהגישה לועדה אל תיתשרשאים להכין תכנית לת, ת ממשלהלטהחי ך לפכהוסמך לשאחר 

 .(תינכגיש תמ -  הבסימן ז)לתשתיות 
 

ה  זות חוקראשור תכנית לתשתית לאומית שהגיש מגיש תכנית ינהגו לפי הויאליכים להב .ג76
 :בשינויים המפורטים להלן, שענינן תכנית מיתאר ארצית

 - לם ואו, יביםוחמ יחולו בשינויים ה78- ו77פים יעסראות וה( 1)

 יה כאמור בסעיף יהון של הודעה על הכנת תכנית לבניית תשתיות תיעסום ברפ( א)
מקום וב, " עיתוניםהשיבחמ"נאמר " בשני עיתונים"אך יראו כאילו במקום , א1
ים נותיע םשלפחות שניים מהם ה"נאמר " פוץ נוןיתוא עהחד מהם אחות לפש"

 ;"נפוצים

א כמועד 1מור בסעיף עיתון כאומים בסרפבין המ רועד המאוחמה או אתרי (ב)
 ;78הקובע לצורך קביעת תנאים כאמור בסעיף 

כנית  תצית אחרת אורא ית לתשתית לאומית שינויים של תכנית מיתארנכתללו בכנ( 2)
 ;אמורכ תוינכ לתשתית לאומית השינויים גם לתיתכנבתנו ייצו, זיתואר מחיתמ

יות תדון בתכנית לתשתית לאומית לאחר שנבדקה בדיקה מוקדמת תשתעדה לוה (א)( 3 )
אשר מינה יושב ראש הועדה מתוך רשימת מתכננים , בידי מתכנן שאינו עובד המדינה

המתכנן יסיים את בדיקת התכנית ; (המתכנן- להלן בסעיף זה )שיקבע שר הפנים 
 ; שהועברה התכנית לועדהמים מיוםשבעה י ךויו בתתורוימסור לועדה בכתב את הע

הועברה אינה ערוכה בהתאם להוראות החוק  ש כי התכניתןנכא המתצמ( ב)
י כד, ובצירוף הערותי, ניתתכמגיש ה ליחזירה, יותתשתוהתקנות או לדרישות הועדה ל

יערוך המתכנן בדיקה מוקדמת נוספת , הדעול תוקנה התכנית והוחזרה; שיתקנה
ו בתוך שבעה ימים ממועד הגשתה לועדה או ת הערותיבכתב א הדר לועוסמוי

 ;זרה לועדהוחמהמועד שה

ום  יבאותו, ועברת תית לאומית שהוגשה לועדה לתשתיותשתנית לכת (1) (א)( 4 )
 ;ועדה השלי ביבתסליועץ ה ,ה להגששהו

בתוך שבעה ימים מיום שנמסרה , התכנית שיגמל בתי ימציאיבסועץ היה( 2)
העתק מההנחיות יומצא ; סקיר השפעה על הסביבה להכנת תנחיותה, תהתכני ול

 ;למתכנן הועדה לתשתיות

לערור א רשאי הו, סקירתתכנית על ההנחיות שניתנו לו להכנת הה שק מגילח( ב)
חיות או על דרישה להשלמת התסקיר כאמור בסעיף נ ההלות עידה לתשתעני הולפ

, ת היועץ הסביבתיהעורר ואמע את שתשלאחר  ררהועדה תדון ותכריע בע; (ד)קטן 
 ;ושת ימים מיום הג14ותחליט בו בתוך 

כאמור  תוש לועדה לתשתיות וליועץ הסביבתי שלה בהתאם להנחיגויסקיר תה (ג)
 (;2)(א)שנה  מבפסקת

לדרוש ממגיש  יתביבסרשאי היועץ ה, יום קבלת התסקיר מים ימהעוך שבתב (ד)
לא נדרשה ; ה יישלח לועדה לתשתיותשירתק הדעה; התכנית להשלים את התסקיר

 ;אילו הוא שלם כיראו את התסקיר, ההשלמה כאמור

בתוך ת למגיש התכניו תבתי ימציא את חוות דעתו לועדה לתשתיויבסועץ היה (ה)
 ;תסקיר השלם הלתקבועד מ ימים מרעה עשרבא

 השפעה על הסביבה שת תסקירית מהגנכתגיש המ תיות רשאית לפטור אתשתעדה לוה( 5)
- חוות דעת סביבתית , בסימן זה; או לחייבו להגיש חוות דעת סביבתית במקום התסקיר

 ;תדי תכנייה על יבעל הסבה מסוים של השפע חוות דעת הבוחנת סוג

תחליט להעבירה להערות , ומיתאל תיתשיות תדון בתכנית לתתשתעדה לוה (א)( 6 )
, ותפרסם את החלטתה,  תנאים להעברתהו להתנותותה אחדל, זיותוחמהועדות ה

דות חויאות מרוה
לתכנית לתשתית 

 מיתואל
 (60' תיקון מס)

 2002-ב"סשת
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התכנית המתוקנת או חוות דעת ,  ימים מיום שהוגשה לה התכניתחדבתוך עשרים וא
; מביניהם מאוחר הן ולפינילפי הע, בתייבסהיועץ ה

  - (א)פסקת משנה ב רומאכדה לתשתיות להעביר תכנית עוהליטה חה( ב)

אך יראו , א1ר בסעיף תון כאמוית בעינכתברת העה ה עלעדורסם הפת( 1)
שלפחות "ובמקום , "בחמישה עיתונים"נאמר " בשני עיתונים"כאילו במקום 

";  נפוציםםיתוני עמהם הםם לפחות שנייש "רנאמ" אחד מהם הוא עיתון נפוץ

לועדה , ות על העברת התכנית לכל משרד ממשרדי הממשלהעדוסור המת( 2)
בתחומו או גובל ,  חלקוכולו או, התכנית חטון ששנכתהמקומית של מרחב 

 ;(א)(9)ב119טים בסעיף ורוכן לתאגידים המפ, בתחומו

, יתרצעצה האמובור במשרד היצהית לאומית תהיה פתוחה לעיון תשתנית לכת( ג)
 ;געת בדברונה תימהנוגעת בדבר ובמשרד הועדה המקות זיחובמשרד הועדה המ

, (א)(6)ת לתשתית לאומית כאמור בפסקה ינכביר תעהלדה לתשתיות עוהליטה חה( 7)
לשמיעת ההערות , (א)א107כהגדרתו בסעיף , חוקר, יוםו באות, ימנה יושב ראש הועדה

; הלוההשגות שיוגשו 

 ירשא,  לתכנית כאמור באותו סעיףותגדנלהגיש הת, 100 לפי סעיף, יאשר מי שלכ( 8)
ושים בתוך של, (6)קה ספבאמור כ ה השגה על תכנית לתשתית לאומית שהועברשיגהל

 (;1()ב)(6)ימים מיום הפרסום בדבר ההעברה כאמור בפסקה 

בתוך ,  לשמיעת השגות של הועדה לתשתיות תדון ותכריע בהשגותהנשדת המעו (א)( 9) 
 ;עשרים ואחד ימים מהיום האחרון להגשת ההשגות

בהן תחליט הועדה לתשתיות בדבר  העוההכר תוום שמיעת ההשגת רד לאחימ( ב)
או בדבר הגשתה לאישור , התנאתה בתנאים, דחיית התכנית לתשתית לאומית

 ;י העניןפל, עם שינויים או בלא שינויים, הממשלה

ה לכך עבקנש ההוגשו לה השגות בתוך התקופ ולא( 6 )פסקהב כאמור תינכתעברה וה( 10)
זולת אם , גותהגשת ההשמועד לה םם מתוימיתוגש התכנית לממשלה בתום שלושה 

 ;ת ימים כאמורושהחליטה הועדה לתשתיות אחרת בתוך של

תית תש על תכנית להנולא תחול התוספת הראש, (א)156ר בסעיף ומא אף הלע( 11)
 .יתומלא

 

 תכנית למיתקן טעון היתר פליטה: 3'ן הסימ
 

 23 כמשמעותם בסעיף –" הליך משותף", "תכנית למיתקן טעון היתר", בסעיף זה (א) .ד76
 .( חוק אוויר נקי–בחוק זה ) 2008-ח"התשס, לחוק אוויר נקי

בהליכים לאישור תכנית למיתקן טעון היתר ינהגו לפי הוראות חוק זה בכפוף  (ב) 
 . לחוק אוויר נקי23להוראות לפי סעיף 

לא יינתן היתר לפי חוק זה להקמתו או להפעלתו של מקור פליטה טעון היתר  (ג) 
אלא אם כן נקבע במפורש בתכנית החלה על הקרקע שלגביה מתבקש , כהגדרתו בחוק אוויר נקי

 ;."ההיתר לפי חוק זה כי היא מיועדת למקור פליטה כאמור
 

 ות לתכניותליכלת ווראה: 'ן וסימ

רשאי לפנות למוסד התכנון המוסמך להפקיד את , נית למוסד תכנוןכת גישהי לאשרש ימ. 77
 בענין כי מן למצא מוסד התכנון לאחר ששק; בבקשה לפרסם הודעה בדבר הכנת התכנית, התכנית

ות הנוגעות ימוקמה בעתון ובמשרדי הרשויות, יפרסם את ההודעה ברשומות, ת כןשוכון לעהנ
הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף ;  המוצעיםינויים והשכניתם התההודעה תפרט את תחו; בדבר

 ןואין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות מוסד תכנ; ום יחולו על המבקשרסהוצאות הפ; א1
. מיוזמתו לפרסם הודעה על הכנת תכנית

 

רשאי מוסד התכנון המוסמך להפקיד את , 77אמור בסעיף כ ה הודעתומושרברסמה ופ( א). 78
היתרים לשימוש בקרקע או אישור תשריט של , לקבוע תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה, התכנית

דחייתה , תוקפם של תנאים אלה יהיה עד להפקדת התכנית; חלוקת קרקע בתחום התכנית המוצעת

ת נכהעה על דוה
 תיתכנ

 ( 43' תיקון מס)
  1995-ה"נשת

קת ולחרים ותיה
  בינייםתפוע בתקקרק
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

דות חויאות מרוה
לתכנית למיתקן טעון 

 היתר
( 85' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

( 85' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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, זמן שלא יעלה על שלוש שניםאו לפרק , קבעםמי שידי  על או עד שיבוטלו התנאים או שישונו
מוסד התכנון רשאי להאריך את תוקפם של התנאים או לשנותם ; יותרם הכל לפי המועד המוקד

ראה יושב ראש מוסד ;  שיירשמוםחדיוים מיקם מנימויש שנלוה על שעל נוסף שלא יןמזלפרק 
 .שור שר הפניםבאי, ת כן לעשו הוארשאי, ניםי יש צורך בהארכה נוספת מעבר לשלוש שכ ןונכתה

 - תכנון לפי סעיף זה רשאי לערור ד  נפגע מהחלטת מוסומצואה ערה( ב )

 ;יתרצלמועצה הא- ה היא של ועדה מחוזית טלחשר ההאכ( 1)

 .לועדת הערר- ה היא של ועדה מקומית טלחשר ההאכ( 2)
 

פטור מלא או , רשאי שר האוצר לפטרו, 78ותיו של פלוני בקרקע מכוח סעיף יוכבלו זגוה. 79
, לומושת מועדי תאאו לדחות , צר המדינה בקשר לאותה קרקעואל עיגמתשלום כל מס המ, חלקי

מס או תשלום חובה אחר , ורשאית רשות מקומית לתת פטור מלא או חלקי מתשלום כל ארנונה
בלו ג שבה הוהתקופ לר נוגעדבל במידה שהכה, המגיעים לה מפלוני או לדחות את מועד תשלומם

 .ת ובשים לב לקיפוח ההנאה בקרקע מכוח ההגבלות האמורותיוכוהז
 

, מיתאר הוראות הדרושות הית תורה לועדות המחוזיות לקבוע בתכניותצראעצה הומה. 80
 .יסהטה  למען בטיחות, לדעת שר הבטחון או שר התחבורה

, ל ידי שר הבטחון או שר התחבורה רשאי להציע לכל מוסד תכנון תכניתע ךשהוסמ ימ. 81
סמכות זו אינה ; למען בטיחות הטיסה, לדעתו, אם הדבר דרוש, תלייתה או ביטולהה, ת תכנייונשי

 .גורעת מסמכות אחרת לפי חוק זה

רשאי המציע לערור על הדחיה בפני ועדה המורכבת משר , 81 לפי סעיף העצחתה הדנ( א). 82
והחלטת הועדה תבוא במקום החלטת מוסד , שר הבטחון ושר התחבורה, שר האוצר, הפנים

 .התכנון שדחה את ההצעה

ל בעלי ידיעתם של, ריםשה  ועדתלש בדרך המניחה את דעתה, תובא ררשת העגה( ב )
ותינתן להם הזדמנות , פגע על ידי קבלת העררהיהזכויות במקרקעין ושל מחזיקיהם העלולים ל

מהם מורכבת שים רי השגפני נציביען שמ או להדהתב בפני הועכב נאותה להגיש את טענותיהם
 .הועדה

אולם . (תחום התכנית- להלן )יצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה  תיל תכנכל( א). 83
כנית שאינם מחייבים שינוי של ת תשינוי או התליי, אין חובה לצרף תשריט להחלטה על ביטול

 .אשר את התכנית החליט אחרתל ךמסומאלא אם כן מוסד התכנון ה, וריתמק היתתשריט התכנ

 .ת יחול על שטח המצוי במחוז אחדינכום התחת( ב )
 

מסמכים הדרושים להסברתה וכל ,  יגיש למוסד תכנון יחד עם התכניתתיניש תכגמ (א) .א83
מסמכים ה ירוש כדל מוסד התכנון רשאי; מידע או מסמך אחר שידרוש יושב ראש מוסד התכנון

יתיחסו גם לשטח שהוא מחוץ לתחום התכנית כדי לבחון את ההשפעות ההדדיות של התכנית 
 .והשטח זה על זה

 אירשו, גשתםההמועד ל  אתגםיקבע , ור מסמכים כאמןונאש מוסד התכר בש יושרד( ב )
 .בטרם הוגשו המסמכים,  תאושראל וא דהוא לקבוע כי התכנית לא תופק

 

ייערך התסקיר וייחתם בידי , תכנית להגיש תסקיר השפעה על הסביבה שירש מגדנ (א) .ב83
 .עוצבעל מק

 23יחולו הוראות סעיף , ד76על תסקיר לתכנית למיתקן טעון היתר כהגדרתה בסעיף  (1א) 
 .לחוק אוויר נקי

ההשכלה וההכשרה , את המקצועות, לסוגי תכניות,  הסביבה יקבעתוכר לאישה (ב) 
 .(א)כאמור בסעיף קטן , עוצעל מקבמ הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים, המקצועית

 

– בסעיף זה  (א) .ג83

 130הנמדד בגובה ,  מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו2 עץ שגובהו –" עץ בוגר "
 ; סנטימטרים לפחות10הוא , סנטימטרים מעל פני הקרקע

, לרבות תכנית דרך,  תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים–" תכנית "

 הבוחי מולר מתשוטפ
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 חדיםוימידים קפת
 תוחיטבל רשקב
 סהיטה
 
ת ויכנת וםזיי
 סהיטהיחות טבל
 

ית נכתיית חל דערר ע
 הסיטחות היטבר בבד

 

 יטרשת
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ניתכתל יאוו לכימסמ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

כת תסקיר ירע
  הבל הסביע ההשפע

( 59' תיקון מס)
 2002-ב"סשת

שמירה על עצים 
 בוגרים

( 89' תיקון מס)
 2008-ט"תשס

( 85' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת 
 .83תשריט לפי סעיף 

 .בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים (ב) 

לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר , היו בתחום התכנית עצים בוגרים (ג) 
שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים ולאחר שהתייעץ עם פקיד 

יידרש פקיד היערות גם לאפשרות , בחוות דעתו לפי סעיף זה; כהגדרתו בפקודת היערות, היערות
 .למיקום חלופי ולסיכונים הכרוכים מכך לעצים, כולם או חלקם, של העברת העצים הבוגרים

אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים  (ד) 
 .הנוגעים לנטיעת עצים לפי כל דין

 

ואם יש צורך תקבע שלבים לביצוע , ריך המשוער לביצועהתאיין את הצת תכנית לכ. 84
 .כל שלב עווהתאריכים לביצ

תופקד , מוסד תכנון המוסמך לאשרהל השהוגש - תי תכנית מיתאר ארצטעמל- נית כת( א). 85
אולם תכנית שלא הוגשה לפי דרישת מוסד התכנון , על ידי מוסד התכנון בדרך הקבועה בסימן זה

 .רשאי הוא לדחותה בלי שתופקד, או שאינה מתאימה לדרישות אלה

ידון  מפורטת  תכניתוא קומיתמ ר המוסמך לאשר תכנית מיתאןונסד תכומ (1)( ב )
לדחותה או , להפקיד את התכנית, ו לבתוך ששים ימים מיום שהוגשה, בתכנית ויחליט

 פת ששיםות תק אלהאריךי רשא, התכנון דסיושב ראש מו; להתנות תנאים להפקדתה
 ;ושים ימים נוספיםשל ביםהימ

 כתנאי א83 אש מוסד התכנון להגיש מסמכי לוואי לפי סעיףר בש יושרד( 2)
עדים מויחושבו ה, (ב)ב62או הוחזרה התכנית כאמור בסעיף ,  התכניתפקדתהל

 .הקבועים בסעיף זה ממועד הגשת המסמכים או הגשת התכנית המתוקנת

טוקול אשר ייחתם בידי ורפב רביירשם הד,  תכנון על הפקדת תכניתדסוליט מחה( ג )
ההחלטה תישלח לחברי המוסד ולמגיש התכנית בתוך חמישה ; וןנכתוסד המ רהיושב ראש ומזכי

 .עשר ימים מקבלתה
 

ממגיש התכנית שיכניס בה ש רולד התכנון יפקיד תכנית רשאי הוא דסוני שמפל( א). 86
 .הכל כפי שיורה מוסד התכנון, לא תנאיםמיש וא שינויים

,  התכנון להפקיד תכנית בתנאי שיוכנסו בה שינויים או ימולאו תנאיםדסוליט מחה( ב )
דשים מהמועד שנמסרה למגיש וח ך ששהותב, והשינויים לא הוכנסו או שהתנאים לא מולאו

בתוך שלושים ימים מתום ששת , אי מוסד התכנוןרש, התכנית הודעה על החלטת מוסד התכנון
ו של מגיש ונשב חועל  במקומותתכני הלהפקדתש בצע את הדרול טלהחלי, החודשים האמורים

 .התכנית

וך ייעשה בתתכנון ה די מוסדי על (ב) או מילוי התנאים לפי סעיף קטן םייצוע השינויב( ג )
 .וןכנשלושים ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי מוסד הת

 (ב)יף קטן עסבוסד התכנון לבצע את הדרוש להפקדת התכנית כאמור מ ט החליאל( ד )
 .כבטלה, (ב )ןטק ףי הימים האמורים בסע30בתום , קדההפ העלון נוסד התכמלטת החאו את יר

אם , עדים הקבועים בסעיף זהאחד מהמויך כל ראהשאי לר ןוסד התכנומ ששב ראוי( ה )
 .ראה כי יש הצדקה לכך

 

 (טלוב). 87
 

 מחוזית תופקד במשרד הועדה המחוזית והעתקה יועבר למינהל התכנון ראתית מינכת (א). 88
תופקד במשרד הועדה , ית או תכנית מפורטתמוקתאר מימ תכנית; במשרד הפנים בירושלים

 .המחוזית ובמשרד הועדה המקומית הנוגעת בדבר

 :תפורסם באתרי אינטרנט כמפורט להלן, (א)תכנית שהופקדה כאמור בסעיף קטן  (ב) 

 באתר האינטרנט של –א 61כהגדרתה בסעיף , תכנית בסמכות ועדה מקומית (1)
 ;הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר

 . באתר האינטרנט של משרד הפנים–תכנית אחרת  (2)

 (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 הדקם ההפוקמ
 (43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 86' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

 י ביצועבלש

 דהקפה

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-ה"נשת

 דהקפהי נפלויים ניש
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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בשינויים , (ב)ב1יחולו הוראות סעיף  (1)(ב)על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן  (ג) 
 .המחויבים

 

 רומיה כאהי הפרסום בעתון;  תפורסם ברשומות ובעתוןתינכת לפקדת כה לדעה עוה( א) . 89
א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום 1בסעיף 

 .מאוחרה יהכל לפ, ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה
תחום ש תוימורסם גם במשרדי הרשויות המקפות (א)יף קטן ער בסומכאדעה וה( ב )

הגים ונשמקום ב —כאמור  מקומית  רשותןיאוב, יתנכתשיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום ה
כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכונות ; ניתתכלפרסם בו הודעות פומביות בתחום ה

 .הנוגעות בדבר
 

על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש  העדוה (א). א89
; עה להגשת התנגדויותקבשנה למשך התקופ, מקום בולט בתחום התכניתב טעל גבי של, התכנית

 וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני 92ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 
 .הקיים לבין התכנית המופקדת

יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון  (א)מור בסעיף קטן כאעל שלט  בותיכ (ב) 
יהיה , סיהולכואה ים מכללוזאחה לוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרכואמקומי שבו ה

 .הכיתוב גם בשפה הערבית

, (א)אש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן ר בשוי (ג) 
להורות כי על תכנית מסוימת או על , רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים

ורשאי הוא לקבוע דרכי , ןתצקמ וכולן א, (ב)-ו (א)סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים 
שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש ; פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור

 .(ב)-ו (א)ים קטנים יפ סעתוארוהממוסד התכנון לפטור 

החלה על , (א)הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן , נוסף על הוראות סעיף זה (ד) 
תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים , ר" מ3,000שטח שאינו עולה על 

בדרך שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות , על חשבון מגיש התכנית, בתחום התכנית
. הסביבה של הכנסת

 

 ונוסף על כך במשרד 89קדת תכנית מיתאר מחוזית תפורסם כאמור בסעיף פה עה עלדוה. 90
 .ית ובמשרד כל ועדה מקומית שבמחוזזוחדה המעוה

– פקדת תכנית מיתאר מחוזית תימסר ה לדעה עוה( א). 91

, כולו או מקצתו, וללכהזית של כל מחוז הגובל מרחב תכנון מקומי וחמעדה הול( 1)
 ;בתחום התכנית

כולו או , מית של כל מרחב תכנון מקומי הגובל מרחב תכנון הכלולוקמעדה הול( 2)
 ;יתנכתחום התב ,מקצתו

 .משרדי הממשלהמ דל משרכל( 3)

ן ונכ כל מרחב תלש קומיתמה פקדת תכנית מיתאר מקומית תימסר לועדהה לדעה עוה( ב )
 .ו חלה התכנית וכן לכל משרד ממשרדי הממשלהינון שעלכב התרחגובל מ המקומי

 של כל מרחב תכנון מקומי תימ המקוהדעפקדת תכנית מפורטת תימסר לוה לדעה עוה( ג )
 .הגובל קרקע שבתחום התכנית

 

את שם השכונה ואת , קדה תכלול ככל האפשר את מספרי הגוש והחלקהפה עה עלדוה (א). 92
כן תכלול ההודעה את עיקרי הוראות התכנית ; הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם

 . המען והמועד להגשת התנגדויות לתכניתתאו, פקדתומה

הרחוב ומספרי , מספרי הגוש והחלקה (א)לא צוינו בהודעה כאמור בסעיף קטן ( ב )
תכלול ההודעה תיאור כללי של הסביבה שבה נמצא , כולם או חלקם, הבתים שהתכנית נוגעת להם

 .באופן המאפשר לזהותה, תחום התכנית
 

ם רייופים ציבות לגני של תכתהעל הפקד העאי לקבוע את דרכי מסירת הודשר הפנים רש. 93
ן כ ואסתטיים וארכיטקטוניים וכמ, היסטוריים םיכרעבבעתיקות ו, לים בשמירת טבע ונוףטפהמ

דת קפהעה על דוה
 תינתכ

 (4' תיקון מס)
 1973-ג"לשת
 (26' סתיקון מ)

 1988-ח"שמת
 (43' סמתיקון )

 1995-ה"נשת

דת קפהעה על דוה
 תיזואר מחתימ תינתכ

ות דסועה למדוה
 להשממי דרשון ומנכת

 (4' תיקון מס)
 1973-ג"לשת

 קדהפההת ען הודכות
 (4' תיקון מס)

 1973-ג"לשת
( 86' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

דה קפה לעות עדוה
 תדחומי

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

פרסום ומסירה של 
 הודעת הפקדה

( 63'  מסןוקית)
 2002-ג"תשס

( 73' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 73' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 (4' תיקון מס)
 1973-ג"לשת

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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 .רבותחינוך ות, ת דתודסלמו
 

קדת תכנית שיש בה כדי להשפיע על הטיסה האזרחית או הצבאית תימסר גם פה עה עלדוה. 94
 .הכל לפי הענין,  הבטחוןו שרה ארר התחבושידי ל  לכך עמךלמי שהוס

לא תישמע אלא , ה למי שזכאי לכךרסמ לא נ93 וא 91עת הפקדה לפי סעיפים דוהה כי נעט. 95
 .מאותו זכאי עצמו

 .רשאי לעיין בה במקום ההפקדה ללא תשלום, תוכנית שהופקדהב ןמעוני לכ. 96

ועוד לא ניתן , א61כאמור בסעיף , דה המקומית תכנית שבסמכותהעוהקידה פה (1)( א). 97
 לגבי המקרקעין שבתחום התכנית שלא 145לא יינתן כל היתר לפי סעיף , לה תוקף

לא תדון הועדה המקומית ; יתמוקדה המעוהאלא באישור , בהתאם לתכנית המופקדת
 149הודעה כאמור בסעיף , מבקש העל חשבון, לפי פסקה זו אלא אם כן פורסמה

 ת הועדהטהחל; ות לטעון טענותיונמדהז, למי שעלול להיפגע מההחלטה, וניתנה
 ;צדדים ללחישת

, הבדבר מתן היתר על פי סעיף ז,  המקומיתהדעוה ת נפגע מהחלטומצואה ערה( 2)
. דת העררר לועורעשאי לר

א ועוד לא ניתן 61בסעיף ר דה המחוזית תכנית שבסמכותה כאמועוהקידה פה (1)( ב )
 שלא תחום התכניבתקעין שקרי המב לג145לא יינתן כל היתר לפי סעיף , לה תוקף

ויות של הועדה דגנתהל ית המופקדת אלא באישור ועדת המשנהכנלתם אתבה
אם כן פורסמה על חשבון  זו אלא י פסקהפל חוזיתמה לא תדון הועדה; המחוזית

 וניתנה למי שעלול להיפגע מהחלטתה הזדמנות 149המבקש הודעה כאמור בסעיף 
. ם לצדדילחישת הלטת הועדחה; נותיועט  לטעון

טת ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית חלמהע גפ נומצ עהוארה( 2)
. תהמחוזי הדר לועורערשאי ל, בדבר מתן היתר לפי סעיף זה

 

לאשר מתן , רשאי מוסד תכנון שהפקיד תכנית, (ב)145- ו97ר בסעיפים ומא אף הלע (א) .א97
 :אם נתקיימו שניים אלה, פי תכנית שהפקיד אף אם אינו בהתאם לתכנית בת תוקף-היתר על

 (;1950 בינואר 1)י "ב בטבת תש"וקף אושרה לפני יתבשכנית תה( 1)

או שבמתן , הדקתנגדות לתכנית שהופקדה עד תום תקופת ההפה ה הוגשאל( 2)
 .לטה בדבר קבלת התנגדות שהוגשההחל  עההיתר אין כדי להשפיע

 את יום מתן ההיתר לפי סעיף זה כיום תחילת תכנית וארי' ט-ו 1'ח', ם חיקרנין פעל( ב )
 .שעליהם חל ההיתרן לגבי המקרקעי

 

לאסור , ועד למתן תוקף לה, אחרי הפקדת התכנית, רשאי,  שהפקיד תכניתןונסד תכומ( א). 98
מתן כל היתר לבניה ולשימוש לגבי מקרקעין שבתחום התכנית או לקבוע תנאים למתן היתר 

 .כאמור

רשאי לערור בפני ועדת ,  נפגע מהחלטת ועדה מקומית לפי סעיף זהומצואה ערה( ב )
 .הערר

רשאי לערור בפני המועצה ,  ועדה מחוזית לפי סעיף זהע מהחלטת נפגומצואה ערה (ג) 
 .ציתארה

 

ומית בדבר שמירת מקום קדוש או בדבר בתי קברות מקית או וזת מיתאר מחינכאה בתרוה. 99
רים שיש להם תא ים אונינהוראה כאמור בדבר שמירה על ב; 5ר הדתותש םע תותיערך בהתייעצ

 .חינוך והתרבות החשיבות היסטורית או ארכיאולוגית תיערך בהתייעצות עם שר

 את עצמו נפגע על ידי תכנית אהרו הרחכנוני אתבכל פרט ו בנין אב, קערקב ןמעוני לכ. 100
ן רשאים וכ, ת להןהתנגדו שיי להגאשר, מיתאר מחוזית או מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו

                                                      
חלק מסמכות שר התיירות . 1642'  עמ21.1.2004 מיום 5266' ד מס"פ תשס"י:  סמכויותיו הועברו לשר התיירות5

סמכויות שר התיירות הועברו לשר . 1158'  עמ24.11.2010 מיום 6162' א מס"פ תשע"יהועברה לשר לשירותי דת 
 .5336'  עמ17.6.2013 מיום 6609' ג מס"פ תשע"י: לשירותי דת

 תויכנת על הדעוה
 סהיטלגעות ונה

 נותעת טעינמ

 תינן בתכויע

 ןתמ יבגאות לרוה
 י על פאלשהיתר 

 תדקפית מונכת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

ית נכתי פ-ר עלתיה
 דהקפושה

 (13' תיקון מס)
 1980-א"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (20' סמתיקון )
 1983-ג"משת

י רחאת עולולת פבגה
 יתנכתת דהפק

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ים שודמות קוקמ
-יתבום יסטורייהו

 תוקבר

 גדותנתה
 (4' תיקון מס)

 1973-ג"לשת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5266.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5266.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6609.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6609.pdf
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– להגיש התנגדות להן 

שמרחב התכנון שלה כלול בתחום , או מהנדס ועדה מקומית, תימודה מקעו( 1)
 ;התכנית או גובל אותו

, עצות המקומיותומהקודת פל 3 כאמור בסעיף יעד מקומולרבות , תימוות 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 הממשלהממ  משרדלכ( 4)

 .א61סמכות הועדה המקומית כאמור בסעיף בש תכניתל- ז וחמכנן התמ( 5)
 

לכך על ידי שר התחבורה או שר הבטחון רשאי להגיש התנגדות לתכנית  ךמ שהוסימ( א). 101
דות דרושה גנתשהופקדה אם מצא שיש בה השפעה על הטיסה האזרחית או הצבאית והגשת הה

 .למען בטיחות הטיסה

עשר יום מהיום שנמסרה -תוך חמישה, רשאי המתנגד, דות לפי סעיף זהגנתחתה הדנ( ב )
 והוראות אותו סעיף, 82לערור על הדחיה בפני ועדת השרים כאמור בסעיף , היחד על ההעדלו הו

 .חולו בשינויים המחוייבים לפי העניןי

ואולם רשאי ; נית תוגש תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתהכתלגדות נתה. 102
שלא תעלה , לקבוע להגשת התנגדויות תקופה ארוכה יותר, מוסד התכנון אשר הפקיד את התכנית

 דעומועד פרסום ההודעה יהיה המ; הן למקרה מסוים והן לסוג של תכניות, על שלושה חודשים
 .עתוןרסומים בשבין הפ רחהמאו

 

– ש על ידי המתנגד גותגדות נתה. 103

 ;רבדב רצית ועותק לועדה המחוזית הנוגעתאה מועצהל- אר מחוזית תימכנית תל( 1)

ת עגוועותק לועדה המקומית הנ, וזיתחמהועדה ל- כות הועדה המחוזית מסבכנית תל( 2)
 ;רבדב

 .ועותק לועדה המחוזית, ומיתקמהועדה ל- כות הועדה המקומית מסבכנית תל( 3)
 

תב בפירוט הנמקות בכה גשת לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הותכניל נגדותתה (א. )א103
 . העובדות שעליהן היא מסתמכתתא תמאמובליווי תצהיר ה

נוף ואיכות , טבע, בנושא ציבורי שענינו שמירת אתרים, (א) בסעיף קטן אמוראף העל  (ב )
תצהיר  בלווהמה ,יכול שמתנגד המייצג קבוצת מתנגדים יגיש התנגדות מנומקת,  וסביבהיםחי

ותם דומה במהותה רשאים להסתמך על התצהיר שהגיש אותו דתנגהש ם אחריםיומתנגד, ושל
 .מתנגד

 

, אולם שר הפנים; יות כל מי שעלול להיפגע על ידי קבלתןבהתנגדון יי לעיאשר. 104
 101סעיף י רשאי לקבוע בתקנות אם ובאיזו מידה תהא התנגדות לפ, בהתייעצות עם שר הבטחון

 .וןיחה לעתופ

הועדה המחוזית תדון ;  מיתאר מחוזיתתינת לתכויוית תדון ותכריע בהתנגדצראעצה הומה. 105
הועדה המקומית תדון ותכריע בהתנגדויות ;  ידיהעלותכריע בהתנגדויות לתכנית שהופקדה 

 .א61 בסעיף רומלתכנית שבסמכותה כא
 

– דות גנתגשה הוה( א). 106

 ת חוות אדה המחוזית הנוגעת בדבר להגישעוהשאית ר- אר מחוזית תימכנית תל( 1)
תוך ארבעים וחמישה ימים מתום המועד , עתה בקשר להתנגדות למועצה הארציתד

 ;עה המועצה הארצית מועד אחרבק אם כן אלא, 102להגשת ההתנגדות לפי סעיף 

דה המקומית הנוגעת בדבר עוהשאית ר- קידה הועדה המחוזית פהשכנית תל( 2)
 ימים דים ואחר תוך עשיתלהגיש את חוות דעתה בקשר להתנגדות לועדה המחוז

 ;102ת התנגדויות לפי סעיף שגהועד למה מתום

ו  המחוז אןנכתשאי מר - א61 ףכות הועדה המקומית כאמור בסעימסבכנית תל( 3)

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 מי עטמגדות נתה
 הסיטחות היטב

 תשגעד להומה
 גדותנתה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 גדותנתה שתגהם וקמ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 גדותנתהקת מנה
 (22' תיקון מס)

 1986-ו"משת

 ויותדגנן בהתויע

 נגדותתהב םיטליחמה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

ן והכרעה ויד
 נגדותתהב
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
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 21תוך , להתנגדותר מי שהוא הסמיך לכך להגיש חוות דעת לועדה המקומית בקש
 .ימים מתום המועד להגשת התנגדויות

, שאי לדחותה או לקבלהר, ותגדשאליו הוגשה התנ, 105 כאמור בסעיף ןונסד תכומ( ב )
נגדות קבלת ההתהיתה ; תודההתנג תלככל המתחייב מקב, לשנות את התכנית וא, התצכולה או מק

לא יכריע ,  להגיש התנגדות לתכניתאילפגוע באדם שאף הוא רש, לדעת מוסד התכנון, עלולה
 .תיוויע טענמנות להשדמם הז אדהמוסד בהתנגדות לפני שיתן לאותו

אי להזמין ולשמוע רק מספר שר, ןתוה שהוגשו אליו התנגדויות זהות במןנו תכסדומ( ג )
כן ; לדעתו מייצגים אותם מתנגדים ענין או מקום זהיםאם , ויות ההתנגדישיין מגבמ מתנגדים

 קודם מעת ששגדורשאי מוסד התכנון להחליט כי יימנע משמיעת התנגדות שיש בה חזרה על התנ
 .תינבלתי מנומקת או שהיא נראית על פניה טורדנית או קנטר שהיא, ןכל

תנגדות להקלה או לשימוש חורג ה ונית אכתלכנון כי התנגדות ת דא מוסצמ (1)( ד )
, שאי הוא לחייב את מי שהתנגדר, הוגשה שלא בתום לב והיא טורדנית וקנטרנית

 ;נוןתכסד הבמולשלם ליזם התכנית את הוצאות ההליך 

רשאי הוא לחייב את היזם , דות היתה מוצדקתנגהת התכנון כיה דא מוסצמ( 2)
 ;בתשלום הוצאות ההליך למתנגד

 .(נמחקה)( 3)
 

בתכנית מיתאר מחוזית יוזמן גם מתכנן ; דויות יוזמנו המתנגד ומגיש התכניתגנתון בהידל. 107
 עימשהל והם יהיו רשאים, המחוז ובתכנית שבסמכות הועדה המחוזית גם מהנדס הועדה המקומית

. מבי בפוהיהדות תגנתשמיעת הה; דבריהם לפני המוסד המכריע
 

, ברשימת חוקרים שפורסמה ברשומות, נים מינהופה י ששרמ" - וקרח, "העיף זסב (א. )א107
 :והוא אחד מאלה, התנגדויות לתכניות עולשמ

 ;על ותק של חמש שניםב ןרך דיוע( 1)

, 1958-ח"תשי, ליםכיר והאדםיס או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדיושנדס רהמ( 2)
 ;נסיון בתחום התכנון והבניה לעהוא בו

; ותראש מוסד תכנון במשך חמש שנים לפח-שבוי  שהיהימ( 3)

 .ניהבן וומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב( 4)

חוקר לשמיעת ההתנגדויות  תוי למנאשר,  הדן בהתנגדויות לתכניתןונסד תכומ( ב )
,  מהות ההתנגדויות מן הראוי לעשות כןאואם הוא סבור כי עקב מספר המתנגדים , שהוגשו לו

נתמנה ; בטחון השרם  שהתייעצה עראלא לאח, רים חוקניואולם לא תמנה הועדה למתקנים בטחו
גדויות התנמוע  ולשחזוררשאי החוקר ל, חל בשמיעת ההתנגדויותה ןונכתחוקר לאחר שמוסד ה

 .כבר נשמעו בפני מוסד התכנוןש

י ומן הראי והיה שר הפנים סבור כ, סד התכנון חוקר לגבי תכנית פלוניתומ  מינהאל( ג )
 .רשאי השר למנות חוקר לאחר ששמע את דעתו של יושב ראש מוסד התכנון בענין, ןכלעשות 

 107- ו(ג)-ו (ב)106התנגדויות לפני חוקר יחולו הוראות סעיפים ה ת שמיעלע( ד )
החוקר יגיש למוסד התכנון תמצית ההתנגדויות והמלצותיו לגביהן והוא ; בשינויים המחוייבים

 .מוסד התכנון בענין התכנית והתנגדות לה בוןדייוזמן לכל 

ובהתייעצות , ו של חוקררי עבודתוסד ויכויותמס שאי בתקנות לקבוע אתר ם הפנירש( ה )
 .ות שכרא- עם שר האוצר 

בשינויים , צית רשאית לפעול בהתאם להוראותיו של סעיף זהראהועצה מה( ו )
אתה כי מן הנכון לעשות ראם  , לתכנית מיתאר ארציתותובתגובת כשהיא דנה בהערו, המחוייבים

 .כן
 

 יחליט לאשר או לדחות תכנית הטעונה אישורו רק לאחר עיון בחוות ןונסד תכומ( א). 108
ולאחר סיום , אם הוגשו, (ד)א107והמלצות החוקר לפי סעיף  (א)106הדעת שהוגשו לפי סעיף 

שינוי התכנית או במילוי ב ה מותנהיהיכול שי, אישור כאמור; שמיעת ההתנגדויות והכרעה בהן
 .כפי שיקבע מוסד התכנון, תנאים

כרעה בדבר התנגדויות ועל נימוקיה תינתן בכתב למתנגד ולמי שהשמיע ה לדעה עוה (ב )

 ויותדגנעת התימש
 מביופב
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 רקוי חונימ
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

דות גנתעה בהרכה
דר עהבת ינכשור תיאו

 ותדגנהת
 (26' סמתיקון )

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 74' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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. 106 י סעיףלפת ענוט

 את וארי, 102גדות בתוך התקופה הקבועה בסעיף נתה השגית ולא הונכתפקדה וה( ג )
ים מתום המועד ימבתום שלושים , ית כמאושרת על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרהנכתה

התכנית ם אולם א ו;זולת אם החליט המוסד אחרת תוך אותם שלושים הימים, להגשת התנגדויות
 אלא לאחר קבלת אישור השר תרשואמכלא יראו אותה , 109לפי סעיף , םניהפר טעונה אישור ש

. עיףלפי אותו ס

או אישר מוסד תכנון תכנית לפי סעיף ,  תכנון לאשר תכנית או לדחותהדסוליט מחה( ד )
ההחלטה ; ןנותכ הכיר של מוסדזראש והמ ם בידי היושביחתיירשם הדבר בפרוטוקול שי, (ג)קטן 

 יתנכתב; מוראכ כנית בתוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטהתה שיגמתישלח לחברי המוסד ול
נית שבסמכות הועדה המחוזית תכב, חוזית תישלח ההודעה האמורה גם לועדה המחוזיתמיתאר מ

 .זיתמחוועדה ה לגםית ובתכנית שבסמכות הועדה המקומ, המקומית הדם לועג- 
 

עביר את התכנית לעיונו של שר הפנים מיד לאחר י, ת תכנידיק תכנון להפדסוליט מחה( א). 109
כי התכנית טעונה ,  ימים מהיום שהועברה אליו התכנית60תוך , השר רשאי להורות; החלטתו
 םן הנוגע בדבר תוך עשרה ימים מיונותכ היודיע על כך למוסד, רמוהשר כאט החלי; אישורו

 .ותטלחה

; לא יינתן תוקף לתכנית אלא באישור השר, ונה אישורותכנית טעי השר כיט ההחל (ב )
, ה זוופלא נתן החלטה תוך תק;  ימים מהיום שהתכנית הוגשה לאישורו30החלטת השר תינתן תוך 

 .נית כמאושרת על ידי השרכאו את התרי
 

 יחליט לאשר או לדחות תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תוך ןונסד תכומ (א. )א109
 בבי תכנית מיתאר מקומית החלה על כל מרחגל םלואו; שלושה חודשים מתום תקופת הפקדתה

שר הפנים רשאי ; מוסד התכנון תוך עשרה חודשים מתום תקופת הפקדתהי יחליט קוממה תכנוןה
 .להאריך את התקופות האמורות עד שלושה חודשים נוספים

ימנה יושב ראש הועדה , (א) טן קכאמור בסעיף המחוזיתדה הוע הליט החאל (1)( ב )
ה להשלמת דעו,  קטןףיע ימים מתום המועדים הקבועים באותו ס30תוך , המחוזית

 :תכניות לכל תכנית כאמור וזה הרכבה

שימנה יושב ראש הועדה המחוזית מתוך רשימת ,  הפניםרש יג שלצנ( א)
 ; ראשושבהיה הי יהואונציגים שהשר יפרסם ברשומות 

 ;ה המחוזיתעדהו נהמיג שתצנ (ב)

 ;מקרב עובדיה או שלא מקרב עובדיה, יתמוקמה ה הועדהנמיג שתצנ (ג)

יר לועדה מקרב עובדי הועדה המקומית או מקרב עובדי  ימנה מזכשאושב ריה( 2)
 ;המדינה

, עדה המחוזית לענין אישור התכנית יעברו לועדה להשלמת תכניותוה כויותמס( 3)
 . וההכרעה בהןתויתנגדוהה שמיעת לרבות, היעם מינו

 תינר התכושייות רשאית להמשיך בהליכים של בדיקה ואנכת תשלמהעדה לוה( ג )
 .ו הגיעה הועדה המחוזיתשלב שאלימה

א במועדים 62הועדה המקומית בתכנית שבסמכותה כאמור בסעיף  הט החליאל( ד )
אשר תמשיך ת זיחומכויותיה לגבי אותה תכנית לועדה המס ויעבר, (א)הקבועים בסעיף קטן 

יחולו , הז ףי סעיפל על החלטת הועדה המחוזית; בהליכים מהשלב שאליו הגיעה הועדה המקומית
 .110הוראות סעיף 

 

צה עפני המור בם לערואיעדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשו ת החלטלע( א). 110
 :הארצית כל אחד מאלה

– כות זב( 1)

 ; הועדה המחוזית כאחדירבושה חלש( א)

 ;ת או רשות מקומית הנוגעת בדברימודה מקעו( ב)

–  ראש הועדה המחוזית בשושות ירב( 2)

 ;תינכיש התגמ( א)

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 רשהויות כמס
 (26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 סיוםים למועד
 יתנכתפול ביטה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

עצה ומהני פבר רע
 יתצראה
  (43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
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 ;התחתו לתכנית נדודג שהתנימ (ב)

 .(ב)106מי שהשמיע טענות לפי סעיף  (ג)

תוך חמישה עשר ימים מיום , תיז המחוהדעלערור תוגש ליושב ראש הו תושת רשקב( ב )
 .שהומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית והוא יתן החלטתו בתוך חמישה עשר ימים

 .וומועדה המחוזית רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה לממלא מקה ששב ראוי( ג )

, בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית שגרר יועה( ד )
 .לפי הענין, ערורל ת הרשווא

ים ימים מתום הגשת תשובות המשיבים או שעצית תיתן החלטתה תוך תראהועצה מה( ה )
. המוקדםי  לפלכה, כפי שייקבע, מתום המועד להגשת התשובות

אריך את המועד הל, ירשמויש מטעמים מיוחדים,  שר הפניםאירשן  תכנודסוקשת מבל( ו )
 .למתן ההחלטה

 .ה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטהטלחהה לע העדוה( ז )
 

 רשאים לערור בפני הועדה המחוזית ברשות 112עדת ערר לפי סעיף ו ת החלטלע( א). 111
 :דת העררעו שאר יושב

;  העררתדע להליך בפני ודצ  שהיהימ( 1)

 ;תינכיש התגמ( 2)

 ;ותדגניש התגמ( 3)

 ;(ב)106יו לפי סעיף ותאת טענ עי שהשמימ( 4)

 ;עררה תר ועדבח( 5)

; (ב)18עה מייעצת כאמור בסעיף ד ליג בעצנ( 6)

 ;ה המקומית או ועדת המשנה שלה לתכנון ולבניהדועה שרא שבוי( 7)

 ;ה המקומיתדעונדס ההמ( 8)

 .ת המקומיתושרנדס ההמ( 9)

ו שבם יותוך שבעה ימים מה, לערור תוגש ליושב ראש ועדת הערר תושת רשקב( ב )
מיום  םיוהוא יתן החלטתו תוך חמישה עשר ימ, הומצאה לצדדים בערר החלטה של ועדת הערר

 .תהלבק

 שבעה ימים מיום קבלת וךת, יוגש הערר לועדה המחוזית, ת כאמורושרקבלה תה( ג )
 ה והחלטתעררהוגש ה שיום מההועדה המחוזית תיתן החלטתה בערר תוך שלושים ימים; הרשות

. תהיה סופית

 .ם תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטהידדצל ןהחלטה בערר תינתה לדעה עוה( ד )
 

א או 62ועדה המקומית בדבר אישור תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף ה ת החלטלע( א). 112
 :ררהערשאים לערור בפני ועדת , דחייתה

 ; מבין חברי הועדה המקומיתדחאיים כנש( 1)

; (ב)18 מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת כאמור בסעיף דחאיים כנש( 2)

 ; מבין חברי הועדה המחוזיתדחאיים כנש( 3)

 ;זוחמכנן התמ( 4)

 ;תינכיש התגמ( 5)

 ;תו לתכנית נדחתהודג שהתנימ( 6)

 .(ב)106טענות לפי סעיף  עי שהשמימ( 7)

 .בתוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המקומית שגרר יועה( ב )

 .הגשת הערר םוים מימי תיתן החלטתה בתוך שישים ררדת העעו( ג )

 .החלטה בערר תינתן בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטהה לדעה עוה( ד )
 

 תדטת ועלחה על ררע
דה עוה יר בפנרעה

 יתזוחהמ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 רת הערדעו י בפנררע
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
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 .(טלוב). 113
 

 .(טלוב). 114
 

 .(טלוב). 115
 

או לדחותו ולאשר , כולו או מקצתו, רשאי לקבלו,  המוסמך להכריע בעררןונסד תכומ( א). 116
 .או לדחותה, עם או בלי שינויים, את התכנית

את התכנית לדיון למוסד התכנון שעל החלטתו הוגש  רי להחזיאשן רונכסד התומ( ב )
 .ראות או בלעדיהןהועם , הערר

 

 שנותנים ךבדר נתן ותפורסםיחייתה תדשור תכנית לפי סימן זה ועל יא עה עלדוה. 117
 הדקעל הפ העוהיא תינתן למי שזכאי לקבל הוד, ת אותה תכניתדקפה לעומפרסמים הודעה 

. מורכא

– תימצא , שאושרה לפי סימן זה רחלא, יתנכת (א). 118

 ;תיזים ובמשרד הועדה המחונפהמשרד ב- אר מחוזית תימכנית תב( 1)

במשרד , ים בירושליםנפהמשרד ב- אר מקומית או בתכנית מפורטת תימכנית תב( 2)
 .הועדה המקומית דר ובמשתיזהועדה המחו

 :תפורסם באתר האינטרנט כמפורט להלן, לאחר שאושרה לפי סימן זה, תכנית (ב) 

 באתר האינטרנט של –א 61כהגדרתה בסעיף , תכנית בסמכות ועדה מקומית (1)
 ;הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר

 . באתר האינטרנט של משרד הפנים–תכנית אחרת  (2)

בשינויים , (ב)ב1יחולו הוראות סעיף  (1)(ב)על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן  (ג) 
 .המחויבים

 

היא בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום , שאושרה לפי סימן זה, תכנית לשילתה חת( א). 119
לפי המועד שבו פורסמה ההודעה האחרונה מבין , ישורה אבר דהודעה ברשומות או בעתון על
 .ההודעות ברשומות או בעיתון

ד הקובע לענין תביעת פיצויים לפי סעיף עומהיה הי ת ההודעה ברשומוםוסעד פרומ( ב )
197. 

 .פרסם את מסמכי התכנית והוראותיה ברשומותל ובהן חיא( ג )
 

, תוך שלושים ימים, לפי בקשתו, לכל מעונין בקרקע, כתבב, ת תמסורימודה מקעו .א119
פקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן מו, תקפותן הש בין, עקרקמידע בדבר התכניות הנוגעות ל

הועדה תמסור ; אם נקבעו תנאים כאמור,  החלים על הקרקע78 וכן תנאים לפי סעיף 77לפי סעיף 
 .ות בתשלום היטל השבחהחב בדבר ידעמ גם

 

 ן דרכים ומסילות ברזלונכ ת1:'ן ומיס
 

זולת ההוראות המיוחדות , ור תכנית דרך ינהגו לפי הוראות חוק זהשלאי כיםיבהל. ב119
 :והשינויים המפורטים להלן

רשות שהוקמה לפי דין או גוף הפועל מטעם , ועדה מקומית, ת מקומיתושר, דינהמה( 1)
שאים להגיש תכנית דרך לועדה ר, הלשממהמדינה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת ה

 ;ג119יף וראות סעלה ףובכפ, רבדבהמחוזית הנוגעת 

—  78- ו77ות סעיפים ארונין העל( 2)

אך , א1ן של הודעה על הכנת תכנית דרך יהיה כאמור בסעיף ותעסום ברפ( א)
חות אחד מהם הוא לפש "וםובמק" תוניםעבשלושה "א בוי" ונים עתינבש"במקום 
 ".שלפחות שניים מהם הם עתונים נפוצים"א ובי" ץופעתון נ

רך צוא כמועד הקובע ל1ודעה בעתונות כאמור בסעיף פרסום ההעד ומ או אתרי (ב)
 ;78קביעת תנאים כאמור בסעיף 

 (26' תיקון מס)
 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"שנת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ון נכתד סומויות כמס
 ררבע

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ית תכנ רושום איסרפ
 תהדחייו

רת תכנית ימש
 ה ופרסומהרשאוש

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-ה"נשת

 יתנכת לתה שתחיל
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 86' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

מידע  תרת מסיבוח
( 26' תיקון מס)

 1988-ח"תשמ

( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 תודחוימ תוארוה
 לדרכים 

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"תשנ

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 86' תיקון מס)
 2008-ח"תשס



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

 

55 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

,  תשתיתיי מיתקנושינת מחייבו הית דרך שינוי לתכנית אחרת או הוראותנכתללו בכנ( 3)
תכנית דרך תהווה ; בתכנית ובמיתקנים כאמור ושרדיייצוינו בתכנית הדרך גם השינויים ש

רק אם נקבעו ,  וניתן יהיה לשנות על פיה מיתקני תשתיתנית אחרתלתכ יוה שינמצעכשל
 .בה במפורש השינויים האמורים

 ;כניתתט הרילה בתש איםניצוינו מב,  דרך בתכנית דרךינבללו מכנ( 4)

של תכנית דרך יחולו גם ההוראות שנקבעו לענין זה בתכנית המיתאר  הכנתה  אופןלע( 5)
 ;הארצית לדרכים

ימציא , ג119לאחר שהתמלאו התנאים שבסעיף , ית תכנית דרךה המחוזעדוגשה לוה( 6)
 30וך ה תילוזו תדון בתכנית ותחווה דעתה ע, מגיש התכנית העתק ממנה לועדה המקומית

או לא חיוותה  תינכתבלא דנה הועדה המקומית ; יתכנהתצא לה העתק מיום שהום מימי
ועדה המקומית כאילו לא התנגדה ה תאים אור,  הימים האמורים30דעתה עליה תוך 

 ;להפקדתה

לאחר שהוגשה לה חוות , (1) תדון בתכנית דרך שהוגשה לה לפי פסקה תזיודה מחעו( 7)
 30ותחליט תוך , דםוקהמי לפ, (6)סקה פהאמור ב ועדהמ בתום  אותידעת הועדה המקומ

 ;יד את התכנית או לדחותהקפהל םאימים 

דה תזמין לדיון את מהנדס הוע, ת הדנה בתכנית דרך שהוגשה להיזודה מחעו( 8)
וכן את מהנדס הועדה המקומית של מרחב התכנון , מקומית שבתחומה מצויה התכניתה

,  לדעת הועדה המחוזית יש לתכנית השפעה על תחום מרחב זהםא, הגובל ימהמקו
שמיעת הערותיהם המקצועיות לתכניות והערות הועדות המקומיות שבהן הם משמשים ל

. םיסמהנד

 :רך יחולו הוראות אלה דיתכנית להפקיד תזה מחודליטה ועחה( 9)

ים די לתאגםג, 91 ר הודעה על ההפקדה בנוסף למנויים בסעיףוסמעדה תוה (א)
וכן לבעלים , מים וביוב, שמל ח,בזק, ם על פי דין והממונים על שירותי רכבתהפועלי

 ראמו כירותיםי שכ סברה הועדה המחוזית; של מיתקני תשתית שבתחום התכנית
, עלולים להיפגע על ידי התכנית, וץ לתחום התכניתמחם יי תשתית המצויומיתקנ

ם ולבעלי המיתקנים  השירותים עלמונים למית גתמסור הודעה על הפקדת התכנ
 ;האמורים

 ימים מהיום שפורסמה 60כנית החלה בשטח בנוי תוגש תוך תל נגדותתה (ב)
, חר את החלה בשטחיות לתכנדנגהת; נדונהת הינבעתונות ההודעה על הפקדת התכ

טח ש —" שטח בנוי", לענין זה; הודעה כאמור המסרופ ימים מיום ש30וגש תוך ת
, ותמלונא, תעשיה, מסחר, משרדים, או שתכנית מתירה בו מגורים תישנועד בתכנ

 מטרים מגבול תוואי הדרך 100מוסדות ציבור ובנייני ציבור במרחק שאינו עולה על 
 ;ננתוכמתה

ם מתום ימי 30 ךותבהתנגדויות ותחליט בהן ן דות, דת משנה שלהוע ודה אועה (ג)
לא דנה או לא ; ך בחוקרשם כל רלהיעז איורשאית ה, המועד להגשת ההתנגדויות

תוך , לבקשת מגיש התכנית, ימנה שר הפנים,  זהעדהחליטה הועדה בהתנגדויות במו
 במנותו את; ןכרעה בההת ויוהתנגדועת ימחוקר לש,  ימים ממועד קבלת הבקשה20
, יעת התנגדויות ולמתן המלצה בהןמשל הפו יקצוב השר לחוקר את התקקרחוה

חוזית תחליט בדבר אישור התכנית או הועדה המ; מים י30- מתפחתובלבד שלא 
 ; לאחר תום שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהןידדחייתה מ

כעבור , עדהו בידי התושרמאכנית כ התתאיראו , תנגדויות לתכניתה ו הוגשאל (ד)
ולת אם החליטה הועדה אחרת בתוך ז, תויוד מתום המועד להגשת התנגםימי 20

 ימים מתום המועד 10יה אשר הוגשה בתוך חבר מחברשל  השי דריפל, המועד האמור
 ;להגשת ההתנגדויות

   

בפרוטוקול אשר ם תירש, הורה על הפקדת תכנית או על אישדעולטת החה( ה)
ח לחברי הועדה ולמגיש התכנית לשייו, הב ראש הועדה ומזכיר הועדוש ידיייחתם בי

; ור כאמהטלם ההחוימ ימים 14בתוך 

ואולם אם הוגשו ; מים י30יהיו  (ב)- ו (א)109מורים בסעיף אה ועדיםמה (ו)
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; םמיי 60( ב)109עיף סב  יהיה המועד האמור, התנגדויות לתכנית

 ימים מיום פרסום 15בתום ', לענין פרק טט מע ל,דרך שאושרה תכנית ילתה שלחת( 10)
 .הודעה בעתון על אישורה

 

בהתאם , יכין מגיש התכנית תשריט דרך, תכנית דרך לועדה מחוזית שגרם תוטב (א) .ג119
יועץ - ימן זה סב )תיזויגישו לנציג השר לאיכות הסביבה בועדה המחו,  המחוזןלהנחיות מתכנ

יועץ סביבתי שקיבל תשריט ; ת בדברית הנוגעקוממה הועדה סדלמתכנן המחוז ולמהנ, (סביבתי
ורשאי הוא לדרוש ממגיש ,  ימים מיום שקיבל את התשריט15ו למגיש התכנית תוך יריחז, כאמור
 הכנת יתביבסהדרש היועץ ; ה על הסביבהפעהשר להכין תסקי, האמוריםים  הימ15וך תב, תהתכני

 יומצא למתכנן המחוז מההנחיותק העת; כנתובר הינחה את מגיש התכנית בד, תסקיר כאמור
 .ולמהנדס הועדה המקומית

סוגה , יהיו בהתאמה לרמת התכנית, (א)נת תסקיר כאמור בסעיף קטן כהלחיות נה( ב )
 .המוקומ

,  תסקיר או חלק על ההנחיות שניתנו לו להכנתושנדר כנית הדרך כי לאת שר מגיבס( ג )
שה או ההנחיות או על דרישה להשלמת התסקיר ירד על התיזרשאי הוא לערור בפני הועדה המחו

, לאחר שתשמע את העורר ואת היועץ הסביבתי, הועדה תדון בערר; (ה) טןכאמור בסעיף ק
ל לערור על הדרישה להכנת וכ ילאכנית הדרך תמגיש ; ותהגשם מים מיו י15ותחליט בו תוך 

 .תוקף- תסקיר במקרים שהכנתו נדרשת לפי הוראות תכנית בת

. יתקוממה  לועדה המחוזית ולועדה, ליועץ הסביבתיש גוייר סקתה( ד )

רשאי היועץ הסביבתי לדרוש ממגיש התכנית , יום קבלת התסקירמ ם ימי15ך ות( ה )
ה שרדנ אל; מחוזית ולועדה המקומית הדהועישה יישלח לרהעתק הד ;ירסק את התיםשלהל

ת חוות דעתו למגיש  ימציא אבתייבסועץ היה ;יראו את התסקיר כאילו הושלם, השלמה כאמור
 . ימים ממועד קבלת התסקיר המושלם30התכנית ולוועדות המחוזית והמקומית תוך 

ייכללו במסמכי תכנית הדרך אם , במלואה או בחלקה, ות הדעת האמורהוחויר תסקה( ו )
 .כך הועדה המחוזית חליט עלת שכלכ, שורהאית עהפקדתה וב

 רומועץ הסביבתי דרישה להכנת תסקיר או לא נתן הנחיות להכנתו כאיה  הציגאל( ז )
 15 ימים מתום 30תוך , רשאי מתכנן המחוז להציג דרישה וליתן הנחיות כאמור, (א)טן ק ףבסעי

עשה כך ; לנכוןה י שירא כפיעלאחר שהתייעץ עם גורם מקצו, (א)הימים האמורים בסעיף קטן 
עד  (ג) דבר וענין האמורים בסעיפים קטנים לכל יתבא הוא במקום היועץ הסביבוי, וזמתכנן המח

. (ה)

ועדים האמורים המץ הסביבתי או מתכנן המחוז את חוות דעתם בתוך יועה ויש הגאל( ח )
 .תדון הועדה בתכנית הדרך ותחליט בה, (ז)-ו (ה)בסעיפים קטנים 

 

 או בידי רשות (1)ב119 או מטעמה כאמור בסעיף הנידמה ת דרך בידיינכגשה תוה (א) .ד119
וחויבה ועדה מקומית בתשלום פיצויים ,  דין שאינה רשות מקומית או ועדה מקומיתיפלוקמה הש

 70 -ב, ישפה מגיש התכנית כאמור את הועדה המקומית,  עקב אישור התכנית197לפי סעיף 
 מכל הסכמה אחרת בין הנושאים עורגל יאין בהוראות סעיף זה כד; יםוייצסכום הפמאחוזים 

 .ים להםבין הזכא ויפויו השים אבתשלום הפיצוי

יחולו , (א) על תשלום פיצויים כאמור בסעיף קטן וי מגיש תכנית דרך בשיפבוינין חעל( ב )
 :ה אלםי בשינוי199-  ו198הוראות סעיפים 

 במוסד תויונייד בכל שלבי הדיונים וההתד ציהיהרך יצורף וד התינתכ ישגמ( 1)
לפי , וכן יהיה 197פי סעיף  לםיילפיצו רשבבית משפט או בהליך בוררות בק, תכנון

 ;ךלכצד לכל הסכם בקשר , דרישתו

דה המקומית והועדה המחוזית בדבר גובה הפיצויים יינתנו עוהלטות חה( 2)
ת האמורות לבין מגיש דוועמהה בין אחת מיתה הסכהא ל; התכניתיש גמבהסכמת 

 .יכריעו במחלוקת שר האוצר ושר הפנים, התכנית

מאי  ב1)ד "באייר תשנ' חולו רק על תכנית דרך שאושרה אחרי יום כי הף זי סעתראווה( ג )
1994.) 

 

 לע העפיר השקסת
 ההסביב

 ( 37' תיקון מס)
  1994-ד"נשת
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ייםוציפ
 ( 37' תיקון מס)

 1994-ד"נשת
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 ני גז טבעיקתי מ2:'ן ומיס
 

חוק - בסימן זה ) 2002-ב"תשס,  לחוק משק הגז הטבעי26ן גז כאמור בסעיף קתינין מעל. ה119
 .גם ההוראות לפי הסעיף האמור, יחולו, (משק הגז הטבעי

 

, (מיתקן גז- ף זה עיבס) מיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי תמקתר להיה (א) .ו119
 בי שתורכעז טב גמיתקני ליינתן בידי רשות הרישוי, ה חל עליהם119למעט מיתקני גז שסעיף 

מתכנן המחוז ומהנדס הועדה , היושב ראש היהי אמיושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה והו
 .הגזא מיתקן מצנ הבתחומש תהמקומי

יתקין תקנות בדבר דרכי הרישוי של , אישור ועדת הכלכלה של הכנסתב, ם הפנירש( ב )
שאם ד לבוב, הליכים אלה ו לעניןלשיחום המועדי והליכי הרישוי של מיתקנים כאמור, מיתקני גז

ה את נתנורשות הרישוי למיתקני גז טבעי לא , ות כאמורנקתל םאהוגשה בקשה להיתר בהת
להקמת מיתקן הגז בהתאם ר יראו כאילו ניתן הית, מים מיום הגשת הבקשה י60ה בתוך טתלחה

 .לבקשה
 

 ה חדשהקולח: 'ן זמיס

 .ךרדרבות ל" - רשגמ, "מן זהיסב. 120

– ר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות אתינית מכתב. 121

 ;הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם,  מגרשיםדוחבר אידב( 1)

הן למגרשים בבעלות משותפת והן , ם של מגרשים בין בעליהםתקובר חלדב( 2)
לוקה ח- להלן ) והן שלא בהסכמתם ת הבעליםכמסהבהן , תדרפלמגרשים בבעלות נ

 .(השדח
 

יחולו עליה הוראות , ושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים בדברה אקה שלולח. 122
 :מיוחדות אלה

למקום בו היה קודם מגרשו של , ככל האפשר, וקצה יהיה קרוביש  מגרשלכ( 1)
 ;מקבל ההקצאה

גרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים ל המיו ששוו (2)
כשוויו של המגרש הקודם של מקבל , ככל האפשר, יהיה, וצרו על ידי החלוקהשנ

; רשים הקודמיםגך כל המס של ים לשוויחסההקצאה בי

, יהיה מקבל ההקצאה, חסיות כאמוריה אולמשרות לשמור על פא  היתהאל( 3)
זכאי לקבל מהועדה , ו של מגרשו הקודםחס משווי ביךומחדש נה וששווי מגרש

ומקבל ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה ביחס משוויו , לום ההפרשתשהמקומית 
 ;ת ההפרשאמקומית העדה לו לשלם יבחי, של מגרשו הקודם

ור לשמ רשדה אפימ ן המוסמך לאשר את התכנית יחליט אם ובאיזוונכסד התומ( 4)
אולם , או על קרבת מקומו למגרש הקודם, חסיות בשווי המגרש החדש שהוקצהעל הי

ת יבתכנם הכלולים רשאי מוסד התכנון לקבוע כי החלטה בדבר זכויות בעלי המגרשי
;  והועדה המקומיתשרגמה י לבורר שהסכימו עליו בעלברועת,  לפי סימן זההשהוכנ

ימנה אותו יושב ראש , סכם בורר מו עלומית המקועדהלא הסכימו בעלי המגרש וה
בין בהסכמה , הבורר שמונה; ם יושב ראש הועדה המחוזית עועדת הערר בהתייעצות

הוא ינמק את החלטתו ; לומושתביבים יחהו ואת כריקבע את ש, ובין שלא בהסכמה
על הבוררות יחולו ; לגבי הזכאות כאמור אם דרש זאת מוסד התכנון או אחד הצדדים

 ;ראות סעיף זהוהלכפוף ב, 1968–ח"תשכ, הוראות חוק הבוררות

נית לחלוקה חדשה לסטות כתב רתועיף זה לא יתפרש כאילו מסב ם דברוש( 5)
. םקומב  חייבתמה מהוראות תכנית מיתאר

 

ת העתק ינכיעביר יושב ראש מוסד התכנון שהפקיד את הת, ת לחלוקה חדשהינכקדה תפוה. 123
ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה , ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר

 .כניתתה רשומה העשויה להיפגע על ידי
 

 .ה חדשה היא ביום תחילת תקפה של התכנית שבה נכללה החלוקהוקשל חל הפלת תקיחת. 124
 

 רהדגה

ה קולוד וחחיא
 אלשכמה וסהב
 כמהסהב
 ( 43' סתיקון מ)

 ( 43' סתיקון מ) 1995-ה"נשת
 1995-ה"נשת

 כמהסהב אקה שלולח

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

קסי נפבה רעה םושיר
 רקעיןקמה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 להיחת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 58' תיקון מס)
ך נמוחץ לב קן גזתימ 2002-ב"תשס

 ודמא
 ( 58' תיקון מס)

 2002-ב"תשס
 י גז נקתוי מישיר
 ( 58' תיקון מס)

 2002-ב"תשס
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 שאושב רי שיגי,  חודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה החדשההנווך שמתב( א). 125
למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות , שבתחומה אושרה תכנית החלוקה החדשה, הועדה המקומית

; הרשה שאושדית לצורכי רישום התואמת את התכנית של החלוקה החנכת, (מנהלה- בסעיף זה )
ככשרה לרישום בהתאם לפקודת  הרשאי, יום שהועברה התכנית למנהלמהם ייבתוך חודש

 . התכנית ראויה לרישום כאמוריכ ם מצאא, 1969-ט"תשכ, קעיןהמקרהמדידות וחוק 

, (א) חודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה לרישום לפי סעיף קטן הנווך שמתב( ב )
 תאוכן , רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התכנית ת ללשכתיהמקומה ש הועדראיעביר יושב 

 המקרקעין ורשם, דיול יע םא חתווהשכ,  התכנית לחלוקה החדשה שאושרה על תשריטיהקתעה
ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו התכנית והעתק התכנית 

 .כאמור

ה החדשה וקחל הלא תפגע בתוקפה של, סעיף זה באמורים המועדיםה ת שמיריא( ג )
 . 124יף עס חוכמובזכויות שנרכשו 

 

, לוקהבח ערב תחילת תקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות שהיהש, בודעש( א). 126
 .השויהיה על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החד, הולך אחרי בעלה הקודם

 שאינן נתונות הלאוצא ביכ זכות שאיבת מים או זכות אחרת,  זכות מעברדובה השעיה( ב )
 מותר אולם; וקההחל ירגם אח דותישאר הקרקע כפופה לשעב, חלקה שבמקום האחרל הרבעהל

והוראות חוק זה בדבר הפקעת , אלה או שינוייןת לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכויו
 .י העניןפלים בייבשינויים המחו, כאמור ויינו שאה קעבעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפ

י להגביל את הבעלות דכ יש בהש תל זכות חפציכו שכנתהמ" - עבודש, "העיף זסב( ג )
 .עיקול או הערה בפנקסי המקרקעין, איסור העברה, וכן שכירות, בקרקעות

 

לקו שנית למגרשים וח אלו, שלא בהסכמת כל הבעלים, ים על פי תכניתשרגחדו מוא( א). 127
זכאי בעל מגרש שלא הסכים , גרשים משותפיםלמ, מקצתםאו  םלקו כולוחאו , נפרדים בין בעליהם

 .לאיחוד לתבוע מהועדה המקומית שתרכוש את חלקו במגרשים המאוחדים או המשותפים

 לקבוע לו מועד, בהודעה, מיתהמקורשאית הועדה , הסכים לאיחודא לש שגר מלעב( ב )
לא הוגשה התביעה ; (א)ן טק בסעיף רו חדשים לפחות שבו עליו להגיש לה תביעה כאמהשש לש

 .ש רשאי עוד להגישהגרלא יהיה בעל המ, תוך המועד שנקבע

ויים נשיב, 125 ףית סעאורוה יחוד מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים יחולוא ם רישולע( ג )
 .ןינ העילפהמחוייבים 

ל מי שהיתה לו לפני האיחוד ש וויותיכז ים על פי תכנית לא ישפיע עלשרגחוד מיא( ד )
זכות שאיבת מים או זכות אחרת , או זכות מעבר, זכות על פי שכירות באחד המגרשים המאוחדים

והוראות , או שינויין ה אלתיואולם מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכו; כיוצא באלה
נויים בשי, אמורי כשינו או פקעהחוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על ה

 .המחוייבים לפי הענין
 

 והיה 127יף עס  או מכוח122גרש תשלום מהועדה המקומית מכוח סעיף מ לע לבעיגה. 128
מנה בבית המשפט מ עיגמהתפקיד הועדה המקומית את הסכום , המגרש ממושכן במשכנתה

 המשפט יחליט למי ישולם הסכום בשים לב תיבו, גרשמה המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא
 .המגרש ושל בעל המשכנתהל לזכויותיהם של בע

  העדיפויות של תכניותםלוס: 'ן חמיס

 .אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר, מתכנית מפורטת הפוחה יכ-  מקומית ראתית מינכת. 129

מתכנית מיתאר מקומית ומתכנית מפורטת אם לא נאמר  הפוחה יכ-  מחוזית ראתית מינכת. 130
 .אחרת בתכנית המיתאר המחוזית

אם לא נאמר אחרת בתכנית , מכל תכנית אחרת הפוחה יכ- ת יצרר האאתיית המנכת. 131
 .המיתאר הארצית

קסי בפנ הקוום חלשיר
פי על קרקעין המ

 תכנית
( 48' תיקון מס)

 1999-ט"נשת

ה שדח הקועת חלפשה
 ודיםבעשעל 

 ( 1' תיקון מס)
 1967-ז"תשכ

 אלשם ישרוד מגחיא
 ליםעבהת מבהסכ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

 לשות יוכחת הזטבה
 תהנכשבעל מ

 מיתוקמאר תית מינכת

 זיתוחמ ראתית מינכת

ר אתיית המנכת
 ציתראה
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אולם אין ; קנותת ברת אחראמ נאם לא, מכוחה של תכנית הפוחן יכ- א "רק יפ יות לפנקת. 132
 .בכוחן כדי לפגוע בתכנית שאושרה כדין לפני התקנתן

ן שינוין והתליית, ל תכניותוטיב: 'ן טמיס

לה או להתלותה טבל, נותהשל ,באותה הדרך, מוסמך, שבסמכותו לאשר תכנית ןוד תכנסומ. 133
 .הזדמנות להשמיע דעתו, ככל האפשר, ןנתנית תיתכובלבד שלמגיש ה

 

או על פי , לאחר שנתנה לועדה המקומית הזדמנות להשמיע דעתה, ית רשאיתזוחדה המעוה. 134
להתלות או לשנות כל תכנית שבסמכות הועדה המקומית כאמור , לבטל, בקשת הועדה המקומית

 .א61בסעיף 

 .(וטלב)( ב )
 

 .(טלוב). 135
 

 .(טלוב). 136
 

  ואיחוד של קרקעותהוק חל:' דקרפ

להגיש לאישור  יאקע רשרק לה עליה תכנית שאושרה ושאינה כוללת חלוקתחש  קרקעלעב. 137
לא יינתן היתר לבניה על הקרקע כאמור אלא ; הועדה המקומית תשריט לחלוקת אותה קרקע

, באין תשריט כאמור, שר אוואש (טירתש- להלן בסימן זה )בהתאם לתשריט חלוקת קרקע 
 . הועדה המחוזיתתסכמהב

את , ות המוצעות של החלקהןיתו גבולתא, באופן ברור את גבולות הקרקע טריט יפרשת. 138
וכל פרט שתדרוש הועדה המקומית כדי , תכנית שאושרה בכפי שהן, דרכי הגישה לכל חלקה

 .רהשנית שאוכתל הלאפשר לה לבדוק את התאמת החלוק

 .(טלוב). 139
 

לא יאוחר משלושים ימים , רשאי בעל הקרקע,  מקומית לאשר תשריטהדערבה ויס (א). 140
 .לערור לפני ועדת הערר, מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסירוב

רשאי הרואה , ריט שיש בו משום סטיה מתכנית שאושרהתשקומית ה מדעשרה ויא( ב )
חלטת הועדה ה תם קבלוימבתוך שלושים ימים ,  על כך בפני ועדת הערררורעל, עעצמו נפג
 .החלטתה של ועדת הערר תהיה סופית; המקומית

 

על פי בקשת בעל הקרקע ולאחר תשלום , ן ירשום בפנקסי המקרקעיןיעק המקרםשר. 141
, ם על פי פקודת המודדים וחוק המקרקעיןושישר לרכה תשריט, האגרות שנקבעו לכך על פי כל דין

יט הנושא עליו אישור יושב ראש הועדה המקומית שאישרה את רשתתואם ה, 1969-ט"תשכ
קומית אישרה את מהדה עהווכי , ת מתכנית שאושרהטיוריט סבתשהמעיד כי אין , התשריט
 .התשריט

 

ובלבד , להתלותו או לשנותו, רשאית הועדה המקומית לבטלו, רשם תשריטנ אעוד ל לכ. 142
על החלטת ועדה ; את טענותיויע  להשמנותהזדמ, שנתנה לבעל הקרקע או למי שעלול להיפגע

רר עה לערור בפני ועדת, או מי שעלול להיפגע כאמור עקרקה רשאי בעל, מקומית לפי סעיף זה
 .מיום קבלת ההחלטהים ימים לושש ךתו

 

וקת קרקע בפנקסי המקרקעין אלא על פי תשריט שאושר על פי פרק זה או לח תירשם אל. 143
שריט תפי  ת קרקע בין בעליה המשותפים אלא עלקולדין לח-לא יינתן פסק'; לפרק ג' על פי סימן ז

. וק זהח תולא יהא תוקף לכל רישום שנעשה בניגוד לסעיף זה לאחר תחיל, ואישור כאמור

בשינויים המחוייבים , בפנקסי המקרקעיןו זה יחולו על איחוד חלקות ורישומ קראות פרוה. 144
 .לפי הענין

י ושרי: ' הקרפ

ם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית דא  יעשהאל( א). 145
 :היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר, פי העניןל, מקומיתי הושיות הרשר או

 

 חוקה יות לפנקת

 וןנכתד סות מוכמס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 הדעהו תכומס
 וזיתחמה
 (26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

 רקעקקת ויט חלרשת

 יטשרתי הטרפ

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

יט רשתל ע ררע
 הקוחל

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 קסינפב הקום חלוישר
 רקעיןקמה
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 וא ליטוב, יינוש
תשריט  לש ההתליי

 עקקת קרולח
  (43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

קת ולחה על הגבל
 עקקר

 ודחיא

 רתינות הועטדות ובע
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
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 ;סלילתה וסגירתה, ל דרךש הווייתתה( 1)

הוספה לבנין קיים וכל , כולו או מקצתו, הריסתו והקמתו שנית, ניןב למתו שקה( 2)
 ; בדירהימיוי פננישלמעט , תיקון בו

– ו קה זבפס

אינו פוגע בחזיתו או , נו נוגע לצד החיצוני של הבניןיאשינוי ש" - ימיננוי פיש"
ו בצנרת או ציוד אחר א ףבמראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משות

אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה , חרותארות י דגםהמשרתים 
 ;רן של יחידות הדיורו את מספן אידכסגרה נש למעט תוספת של שטח מרפסת

שנועדו לשמש יחידה שלמה , רכת חדרים או תאיםמעאו , את דר אוח" - רהדי"
; חרלעסק או לכל צורך א, ונפרדת למגורים

 

 וא הדובימוש בהם שנקבעו בתקנות כעשכל וחרת בקרקע ובבנין א ה עבודלכ( 3)
 .יתנכתכשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל 

דה בקשה עוההנדס מל ימציא, ו לשימושא הדובעש בקשה להיתר ליגהוצה לרה( 1א )
הבקשה תוגש בטופס שפרטיו ונספחיו נקבעו ;  דרושים לענין ההיתרויטע שפרדימלקבלת 
 .בתקנות

 

תוגש לרשות הרישוי המקומית וזו לא תיתן את  (א) כאמור בסעיף קטן רתישה להקב( ב )
חרות א תאלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים לתכנית ולתקנו, ההיתר

  ומית רשאית להעביר אתמקרשות הרישוי ה;  חוק זה החלות על הקרקע או הבנין הנדוניםיפל
 .טת הועדה המקומיתלחהקשה לבה

 

 מוסד התכנון ןתי אל ,שלבי ביצוע שונים, ל בניןעאו  החלה על קרקע, יתנכתבעו בקנ( ג )
אלא , מוש אינם תואמים את השלב שאליו הגיעוישהה או דובאם הע, היתר לעבודה או לשימוש

 .באישור מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית
 

ידי מוסד - התנאים המוקדמים שנקבעו עלומייוקותכנון בקשה להיתר  דסשר מויא( ד )
, ו האגרותלמושו,  ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנותמתן בכעוא יל, ןהתכנו

אליו  שן הנכסבגי, שיש לשלמם על פי כל חיקוק, למעט ארנונה, ההיטלים והתשלומים האחרים
; בכפוף להוראות כל דין, בויות המתאימות להבטחת תשלום כאמוררו הענית נמתייחס ההיתר או

את פירוט ,  תוך ארבעה עשר יום מהיום שביקש זאתהיתר למבקש הודיעהועדה המקומית ת
תודיע רשות הרישוי למבקש את , 3'ואולם אם הוגשה בקשה להיתר לפי פרק ה.  כאמוריםהחיוב

 . תוך שבעה ימיםבים החיוטוירפ
 

ש במהלך רדנה לככ המאתה קומית רשאי להתיר שינויים בהיתר לצרכימועדה  נדסהמ( ה )
 .כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, ביצוע עבודה על פי היתר

 

התשתית ועם השר ואנרגיה הבהתייעצות עם שר , קבע בתקנותי ם הפנירש (1)( ו )
לחלוקה או להספקה ,  להולכהםישורדהסוגים של עבודות ומתקנים , לאיכות הסביבה

ה הרשאת הקמתם בדרך שיקבע שר הפנים תהי, רומאים כגוסנקבעו ; של חשמל
 ;הרשאה כאמור תבוא במקום היתר לפי סעיף זה; באותן תקנות

ללא הרשאה  (1) שהוקם כאמור בפסקה קןמתו עבודה שבוצעה א', י קרנין פעל( 2)
היתר או כסטיה לא ל הני כבםתויראו א, על פי התקנות או שלא בהתאם להרשאה כזו

 ;לפי הענין, מהיתר

יראו , (1)צעו או מתקנים שהוקמו על פי הרשאה כאמור בפסקה ובשודות בע( 3)
 תוראוה לרהובלבד שאין בהם סתי, ית לתכנםאהתאותם כאילו בוצעו או הוקמו ב

לקבוע הוראות לענין , (1)נות כאמור בפסקה קתב יאששר הפנים ר; תכנית מאושרת
 .אמור מתכנית מופקדתה כאשר ה שלהיטס

 

 בינואר 1)ו "בטבת תשנ' מכוח תכנית שהופקדה אחרי ט,  לא יתן היתרןונסד תכומ( ז )
 :תכנית הקובעת הוראות בכל אלה, שלגביהם מבוקש ההיתר, אלא אם כן אושרה למקרקעין( 1996

 ;י הקרקעדוערוט ייפ( 1)

אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת , חלקות וגבולותיהםל ווקה למגרשים אלח( 2)
 ;קרקע

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 (17' תיקון מס)

 1981-א"משת

( 33' סתיקון מ)
 1991-א"נשת

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת
( 33' תיקון מס)

 1991-א"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

 ( 36' תיקון מס)
 1992-ג"תשנ

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת
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 ;מספר הקומות או גובה הבנינים, ןינוי הבוק( 3)

 ; המותריםהינחי הבטש( 4)

נון אופיים אינו דורש את כד התסמות אשר לדע, שימוש בקרקע אוה בוד עביגלם לואו
כללה א ל םף אא, רתירשאי מוסד התכנון לתת ה, ההוראות שבסעיף זה לכ םויק

 (.4)עד  (1)התכנית את ההוראות שבפסקאות 
 

 .מית רשאית להתיר שימוש חורגוקמעדה הוה( א). 146

 

 .(וטלב)( ב )
 

 .145ית רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעיף מוקדה המעוה (א). 147

ה "נקבעה בתכנית למגורים שנכנסה לתוקפה לפני יום כ, (א)על אף הוראות סעיף קטן  (ב) 
, רשאית הוועדה המחוזית, הוראה לעניין מספר דירות מרבי, (2011 בינואר 1)א "בטבת התשע

לצורך , ליתן הקלה ממספר הדירות הקבוע בתכנית כאמור, לבקשת משרד ממשרדי הממשלה
– לעניין זה ; תוספת דירות קטנות

 הכל כפי –" דירה קטנה" תכנית הכוללת מספר יחידות דיור למגורים ו–" תכנית למגורים "
 .באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שקבע שר הפנים

אף בלא הגשת הבקשה להיתר , (ב)אפשר להגיש בקשה להקלה כאמור בסעיף קטן  (ג) 
 .שההקלה מתבקשת לגביהם, שלפיו יוקמו הבניינים

להנחת , אלא אם כן הוכח, (ב)הוועדה המחוזית לא תיתן הקלה כאמור בסעיף קטן  (ד) 
התשתיות ושטחי החניה הכלולים בשטח התכנית , השטחים הפתוחים, כי מוסדות הציבור, דעתה

 .ובסביבתו נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתכנית

יוזמן ראש הרשות , (ב)לדיוני הוועדה המחוזית בבקשה להקלה כאמור בסעיף קטן  (ה) 
 .המקומית שבמרחב התכנון שלה כלולה התכנית שההקלה מתבקשת לגביה

אם במהלך התקופה , תפקע בתום שנה ממועד נתינתה (ב)הקלה כאמור בסעיף קטן  (ו) 
 .האמורה לא הוגשה בקשה להיתר שיאפשר את מימוש ההקלה

" ועדה מקומית"במקום , בכל מקום, 149בסעיף , (ב)לעניין הקלה כאמור בסעיף קטן  (ז) 
 ".ועדה מחוזית"יקראו 

 

היתר לשימוש חורג מהיתר או ;  חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראששומר לשיתיה. 148
 .הקלה יכולים להינתן לתקופה מוגבלת מראש

 

ת מית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקוקמעדה הוה( א). 149
 :מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה הטיקע סרק

בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה , חשבון המבקש לע, רסמהופ( 1)
 או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית והקובעת גרומוש חיש או להתרת

 ;ביר להגשת התנגדויות סמועד

הוצגה במקום בולט  (1)ור בפסקה אמבקשה כ הטת את מהותרפמדעה הוה( 2)
קשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות בה הלח בחזית הקרקע או הבנין שעליהם

 ;דה המקומית או מי שמינתה לכך בדרך כללהוע יד י עלעבקובדרך שתי

מהות הבקשה  תאפרטת מה מית מסרה על חשבון המבקש הודעהוקמעדה הוה( א2)
 - ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית  (1)כאמור בפסקה 

 ;השקבגביהם הוגשה הלש  והמחזיקים בקרקע או בבניןםילל הבעכל( א)

קע או בבנין קר והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בםילל הבעכל (ב)
 ;שלגביהם הוגשה הבקשה

ה ייפגעו או דעהודעת ל שרא,  והמחזיקים בקרקע או בבניןםילל הבעכל (ג)
 .ר הבקשהומאיש געיפעלולים לה

 ;ישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקיםת וא רס תימרומעה כאדוה

 גרוש חומיש
( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ותלקה
 ( 4' תיקון מס)

 1973-ג"תשל
( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 הוראת שעה 

 2011-א"תשע
 2011-ב"ט תשע"ת

לה קהוג רחו שמויש
 םיאנבת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
ן למתים מדקים מואנת

 חורגמוש תר לשיהי
 ות  הקללמתן וא
 ( 26' מסתיקון )

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת
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ר המיועד תאכפקדת ומ עת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת אוגונקשה הבב( ב2)
יים והמקצועיים ורם הציבפילגו (א2)מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה - לשימור 

(. 3)100ף יע ספישאושרו ל

 לעטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה ילחעדה הוה( 3)
 ; במכתב רשוםדיםגנתלמכך 

-  הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית ארשימוש חורג מתכנית המיתב וקלה אהב( 4)
 .נתקבל אישור המועצה הארצית

לקבוע כי על , בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, ועדה המחוזית רשאיה ששב ראוי( ב )
; צתןקמ לן אווכ, בקשה 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 מח הדהות יכול יושב ראש הועבינסים ורק מקבע באילוי ם הפנירש( ג )
 .מהוראות סעיף זה

 כהגדרתם בסעיף –" אדם עם מוגבלות"ו" התאמת נגישות", בסעיף קטן זה (1 )(ד )
 ;1ו158

, (ג-)ו (1ב)151ומהוראות סעיף ( ג-)ו( ב)בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים  (2)
רשאי יושב ראש ועדת מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהיא 

שהוא או בן משפחתו , התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה
, כולן או חלקן, לא יחולו הוראות סעיף זה, המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות

 :ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה

התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבניין שלגביהם  (א)
 ;או בקרקע או בבניין גובלים, הוגשה הבקשה

, בשל ערכי היסטוריה, התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום (ב)
 ;אדריכלות או טבע, ארכיאולוגיה

 ;התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין (ג)

תינתן בתוך שישים  (2)החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה  (3)
מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת ; ימים מיום שהתבקש לכך

בקשה לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת 
כדי להבטיח מתן החלטה בתוך , החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה

 .התקופה האמורה
 

 (טלוב). 150
 

הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטיה ניכרת מתכנית החלה על  ונ יינתאל( א). 151
 .הקרקע או הבנין

ט " הכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה לאחר כחטשספת לות( ב )
, עם המועצה הארציתת בהתייעצו, שר הפנים; היא סטיה ניכרת, (1989באוגוסט  1 )ט"ז תשמומתב

 .המה עוד ייחשב כסטיה ניכרת לענין סעיף ז, בתקנות, רשאי לקבוע

 5% משטח המגרש או 5%תוספת שטחי שירות של עד , (ב)על אף האמור בסעיף קטן  (1ב) 
, הנדרשים בשל ביצוע התאמות נגישות, הנמוך מביניהם, מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש

 לחוק שוויון זכויות לאנשים 1'אשר אינן מתחייבות לפי הוראות לפי פרק ה, לרבות בניית מעלית
 . לא תיחשב כסטיה מתכנית–א לחוק זה 1'או לפי הוראות לפי פרק ה, עם מוגבלות

את חוק או תקנות לאחר אישור התכנית רוה יונ שירות המתחייבת משייחטספת שות( ג )
 לא ייחשבו - (1()1א)ז158בשטח כאמור בסעיף , או תוספת שטחי שירות לשם בניית מרחב מוגן

 .כניתתמ כסטיה

 בדצמבר 1)ז "בכסלו התשס' בהיתר הניתן מכוחה של תכנית שהופקדה לפני יום י (1ג) 
תוספת שטחי שירות המתחייבת לצורך התאמות נגישות הנדרשות לפי הוראות שלפי פרק , (2006

 לא –א לחוק זה 1' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או לפי הוראות שלפי פרק ה1'ה
 .תיחשב כסטיה מתכנית

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"שמת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ה ניכרת יטס
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"תשמ

( 27' תיקון מס)
 1989-ט"תשמ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
( 79' תיקון מס)

 2007-ז"תשס

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 ( 95' תיקון מס)
 2010-ע"תש
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המתחייבת מתוספת שטחי שירות כאמור , ת תת קרקעיות לשטחי שירותומוספת קות( ד )
 .מתכנית הטיב כסשחתילא  - (ג)בסעיף קטן 

ג או לעניין 83שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לעניין עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף  (ה) 
 . ייחשב כסטייה ניכרת לעניין סעיף זה–נטיעת עצים 

 

ת ימווי מקשיר נפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות ומצואה ערה (1)( א). 152
שאי לערור בפני ר (3)149 לסרב לתת היתר לפי פרק זה או לדחות התנגדות לפי סעיף

 ;ירוב או הדחיהסה ועדת הערר תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה בדבר

המייעצת בועדה  העדה יומית כאחד או שני נציגים בעלק המהועדה יי חברנש( 2)
, ית או רשות הרישוי המקומיתקוממה דההוע תטהחולקים על החל, המקומית כאחד

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

לפי פרק זה , ב6כמשמעותה בסעיף ,  נפגע מהחלטת רשות הרישויומצואה ערה (1)( 1א )
 ;החלטהה וצאה למוהרשאי לערור לפני הועדה לתשתיות בתוך שלושים ימים מיום ש

לתשתיות רשאי לערור לפני הועדה לתשתיות על החלטת רשות  הדר הועבח( 2)
 תןום מימם לפי פרק זה בתוך חמישה עשר ימי, ב6כמשמעותה בסעיף , הרישוי

 .החלטהה

 .ת העררדעוב הטלא יינתן היתר עד למתן החל, כאמור ררהוגש עשמ( ב )

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

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

 

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

 .םועדת הערר את טענותיה
 

 .(טלוב). 154
 

 .ערר לפי דין אחר תועל זכב לי פרק זה אינה גורעת מכל זכות שפל ת עררוכז. 155

 .דם בקרקע חקלאית אלא בהתאם לאמור בתוספת הראשונהא ש ישתמאל( א). 156

 

 

ם בתחום הסביבה החופית דבר הטעון היתר לפי פרק זה אלא בהתאם דאה  יעשאל( ב )
 .יהנשה תפסלאמור בתו

 

בבקשה לתת היתר לפי פרק , לפי הענין, שות רישוי מקומית או ועדה מקומיתר ההחליט אל. 157
ולענין היתר בניה שמטרתו ביצוע התאמות נגישות , תוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה, זה

, למוסדות חינוך,  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות1'לאנשים עם מוגבלות לפי פרק ה
ועדת ; יראו זאת כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לועדת הערר,  ימים30בתוך 

שר הפנים יקבע הוראות מיוחדות . הערר תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים מהיום שהוגשה לה
 .במוסדות חינוך, לביצוע התאמות נגישות כאמור, בדבר הנוהל בבקשות להיתרים ובמתן ההיתרים

 

–  העיף זסב (א. )א157

 לפי, מ"מ או חברת החשמל למחוז ירושלים בע"ל לישראל בעמשחברת הח –" ברהחה "
 ;הענין

 ; כדין לתת שירותי טלפוןךמסי שהומ –" נהלמה "

עדת ו ששב ראוי או, ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה שאושב רי " –תשראמשות הרה "
 ; יחד עם מהנדס הועדה המקומית18משנה לפי סעיף 

ו א, 1959-ט"יתש, םימ הית או כל מי שהוסמך לספק מים לפי חוקמוקשות מר –" קפס "

 רי העררדס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ים נידי פיות לוכז
 םיראח

 קרקעלות בבגה
ובתחום  תיחקלא

 הסביבה החופית
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

 הערד להכעומ
 שותקבב
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 71' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

 תקספה לתבגה
 ןומים וטלפ, למשח
( 16' תיקון מס)

 1981-א"משת

( 55' תיקון מס)
 2001-א"שסת

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

 ררע
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 60' תיקון מס)
 2002-ב"תשס

( 69' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת



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

 

64 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

לפי , (י מים וביובדיגוק תאח –הלן ל )2001-א"תשס, ה בחוק תאגידי מים וביובתמעושמכ החבר
 .הענין

ך ורלצל חברה בעבודה להספקת חשמל לבנין ולא תספק חשמה ל תתחיאל (1)( ב )
ציא לה אישור מאת הרשות המאשרת מה למשחאלא לאחר שמבקש ה, עבודות בניה

; היאו היתר בנ

א לה אישור יצמשמל החה ברה חשמל לבנין אלא לאחר שמבקשחה  תספקאל( 2)
 .מאת הרשות המאשרת

מנהל טלפון בבנין חדש אלא לאחר שמבקש החיבור המציא לו אישור ה ן יתקיאל( ג )
 .מאת הרשות המאשרת

אלא לאחר , רתיהעונה טה ק מים למקרקעין לצורך ביצוע עבודהפס  יספקאל (1)( ד )
 ;לו אישור מאת הרשות המאשרת איש המצקבמשה

לא א( - 1) ביצוע עבודה כאמור בפסקה ךרולא לצש- ק מים לבנין פס  יספקאל( 2)
 .רתהמאש תשושהמבקש המציא לו אישור מאת הר רחלא

אם ניתן  (ד-)ו( ג(, )ב)רת תיתן אישור כאמור בסעיפים קטנים שאמשות הרה (1)( ה )
או , המים או הטלפון, וקש חיבור החשמלבמ גביהןלש  לעבודות145היתר לפי סעיף 

 ;לפי הענין, שבהן נבנה הבנין שלגביו מבוקש החיבור

תן אישור יל, דמיוח םטעמ, רשאית הרשות המאשרת, (1)ר בפסקה ומא אף הלע( 2)
גם אם היתר הבניה שהחליטה , בתנאים שיראו לה, (1()ד-)ו (1)(ב)נים קטם פילפי סעי

; ןתני טרם ןתיהועדה המקומית ל

רשות המאשרת לא תיתן אישור לפי סעיפים קטנים ה, (1)ר בפסקה ומא אף הלע( 3)
נבנה בתחומה של חברה כמשמעותה בחוק תאגידי שלבנין חדש  (2()ד-)ו( ג), (2)(ב)

רה אישרה כי הבנין מחובר למערכת המים ומאה הראלא לאחר שהחב, מים וביוב
, יובהתאם לשימוש בבנין ולמטרות, יים פתרון אחר לשפכיםו כי קא, ב הביותכרולמע

 .ועל פי כל דין

נושא הבקשה ה בנהמאם שוכנעה כי , זה ףעיפי סל ור רשאית לתת אישתרשות מאשר( 1ה )
גשת ה ד פרטים הטעונים השלמה אשר לא הושלמו במועטעמל, הינבנה בהתאם להיתר הבנ

אך הוא ראוי לשימוש גם לפני השלמתם של , ה מטעמים שפורטו על ידי מבקש הבקשהשקבה
נה הראוי במו ר מהידיג, שר הפנים יקבע בתקנות את נוסח הבקשה לפי פסקה זו; אותם פרטים

ידרש מבקש אישור למלא או ליתן כדי יש תויוויקבע את התנאים או הערב, עיף זה סיןענלשימוש ל
ם תאאם קיבל אישור לפני שהבניה הושלמה בה,  להיתר הבניה בהתאםנהמבמת ה השללהבטיח

 .להיתר

 : יחולו הוראות אלה3'רק הפ תהוראו יפבנה לפי היתר שניתן לנש  מבנהלע( 2ה )

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

שבו יצויין כי המבנה נושא הבקשה נבנה בהתאם להיתר הבניה וכי הוא ראוי 
ניה מורשה להיתר שלא ערך את הבקשה ורת הבק באי עלרחאנתמנה כ; לשימוש

 ;א על הבקשה לרשות המאשרת ועל התצהירהויחתום גם , להיתר

, שהוגשה לה הבקשה םיוים ממי רהשרת תיתן את האישור תוך עשאמשות הרה( 2)
כי לא , לספק המים או למנהל, הרבחל ר כן הודיעה בכתב בתוך המועד האמואםא אל

למים או , בתקנות לצורך חיבור המבנה לחשמלבחוק ו יםהקבוע םיהתקיימו התנא
 ;תריהלורשה מל העתק מההודעה יישלח; ותפרטם,  העניןפיל, לטלפון

 לאו א, (2)מועד האמור בפסקה ה וךר בתושאי תשות המאשררה  נתנהאל( 3)
לאחר המועד , ניתן לפנות, הודיעה על התנגדותה לחיבור כאמור באותה פסקה

ובלבד , לספק המים או למנהל ולבקש חיבור המבנה כאמור, רהבחלירות שי ,האמור
ניתן יהיה לחבר את המבנה , עשה כן; (1)קיימו גם בבקשה זו הוראות פסקה יתש

אלא אם כן , שור הרשות המאשרתאיא בלגם , לפי הענין, ןופטלאו ל םילמ ,לחשמל
נה את המבר חבקש לשנתבוהרשות המאשרת או מי , ה אחרת לפי כל דיןעינמ תמקיי

 .חיבור ההודיעו על כך בכתב למבקש, למים או לטלפון, לחשמל

 ( 33' תיקון מס)
 1991-א"נשת

( 55' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 33' תיקון מס)
 1991-א"נשת
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ה יוותה השיעשירותים או ת, מסחר,  המאשרת כי בנייתה של יחידת דיורתושתה הראר( ו )
שירותי , סיק מתן חשמלפהל וא למנוע, למנהל או לספק, רות לחברההו ליארשאית ה, יה מהיתרטס

 .יחידה הלאות, ןינעלפי ה, טלפון או מים

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

 ךותב ועדת הערר תיתן החלטתה בערר; ימים מהיום שבו הודע לו על הסירוב או על ההוראה
 .דתה בפניהמע עימש שנתנה הזדמנות לרשות המאשרת להחרלאו, ימים מיום שהוגש לה שלושים

 לאחר התייעצות עם הועדה המחוזית הנוגעת, 6 לקבוע בצושאיר םני הפרש( 1( )ח )
 :אם נתקיימו שניים אלה, כי הוראות סעיף זה לא יחולו בשטח פלוני, דברב

 ;ניה בוברה יבתכנית שהופקדה המתול  כלרמוא החטשה( א)

רת חיוותה דעתה כי לאחר אישור התכנית לא תהיה מניעה שאמשות הרה (ב)
לרבות מניעה הנובעת מהתנגדות שהוגשה , טח האמורשב  בניהרתילקבלת ה

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

 רש ושלגביו ניתן אישור מכוח צ,  המאשרת כי בבניית הבניןתושתה הראר( 2)
אית היא רש, קדהפהונית שכתההיתה סטייה מהוראות , (1)נים כאמור בפסקה פה

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

 .הוראה לפי פסקה זול ע
 

 .(טלוב). 158
 

ן יאשבוה תותקן מעלית לנשיאת בני אדם ולא יינתן היתר לבניית בנין גבוה ג ןל בניכב (א. )א158
י המחייב התקנת מעלית כאמור ובכל בנין מגורים תותקן מעלית או יבוצעו התאמות נגישות אנתבו 

 .(ו)לאנשים עם מוגבלות כאמור בסעיף קטן 

 

שבהם מותקנת יותר , ב158ובכל בנין ציבורי כהגדרתו בסעיף , גוריםמ ןל בניכב (1)( 1א )
באישור ועדת , שר הפנים; ממעלית אחת יותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת

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

 בנין שבו מתוכננת יותר ממעלית אחת שאין בו תנאי יתיתר לבניה ן יינתאל( 2)
; תבשהמחייב התקנת מנגנון פיקוד 

ים נינבב תחוק התקנת מעליות שבב והגדרתכ- " תשבד נגנון פיקומ, "העיף זסב( 3)
 . 2001-א"סשת(, חקיקה ינהוראות ותיקו)ציבוריים ובבניני מגורים 

רם חשמל בשעת הפסקת זרם החשמל  זקומות יותקן גנרטור להספקת-בר ןל בניכב( ב )
 תקנות בהתייעצות עםב הפנים רש עבלחלקי הבנין ולמיתקניו שק, ממקור האספקה הראשי

קומות שאין בו תנאי המחייב התקנת גנרטור -בר ןינבלא יינתן היתר לבניית ; עצה הארציתהמו
 .ורמאכ

בהתייעצות עם המועצה הארצית ובאישור ועדת הפנים , קבע בתקנותי ם הפנירש( ג )
 .הזף יקומות לענין סע-מהו בנין גבוה ובנין רב, ואיכות הסביבה של הכנסת

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

 .בו מחייבים זאת

 ן זה רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות מיתקן אחר להספקת זרם חשמל שניתףיענין סעל( ה )
 .ום גנרטורבמקקינו התל

ולא  ( מעלית–בסעיף זה )בכל בנין נגיש תותקן מעלית נגישה לנשיאת בני אדם  (1) (ו) 

                                                      
6

 .878'  עמ14.5.2008 מיום 6671' ח מס"ת תשס"ק. 644'  עמ3.4.2006 מיום 6472' ו מס"ת תשס"ק' ר 

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-ה"נשת

( 46' תיקון מס)
 1998-ח"תשנ

יות  מעלתנת התקבוח
 טוריםוגנר

 ( 14' תיקון מס)
 1981-א"משת
( 71' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

( 55' תיקון מס)
 2001-א"סשת

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 22' תיקון מס)
 1986-ו"תשמ

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6472.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6472.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6671.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6671.pdf


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

 

66 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

 .יינתן היתר לבניית בנין נגיש שאין בו תנאי המחייב התקנת מעלית כאמור

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

 ;מעלית נגישה (א)

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

 .פיר למעלית (ג)

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

וכי שאר יחידות הדיור בבנין תוכננו כך שניתן יהיה , א1'נגישות לפי הוראות פרק ה
 .א1'לבצע בהן התאמות נגישות בהתאם להוראות פרק ה

– בסעיף זה  (4)

שלהן כניסה משותפת או חדר ,  יחידות דיור או יותר6 חלק מבנין שיש בו –" אגף"
 ;מדרגות משותף

 אגף שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לאגף לבין מפלס –" בנין נגיש"
עולה על , ( הפרש גובה–להלן )הכניסה לדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר באגף 

רשאי לקבוע בתקנות גובה נמוך , בהתייעצות עם המועצה הארצית, השר;  מטרים10
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי , מהקבוע בסעיף זה

לקבוע גובה העולה על הקבוע בסעיף זה אם הדבר נדרש מטעמים הנדסיים או 
 .טכניים

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

, כולם או חלקם, יהיו הבנינים,  מטרים13בו בנינים שבהם הפרש הגובה אינו עולה על 
אם שוכנע השר כי הדבר דרוש מטעמים כלכליים או , פטורים מחובת התקנת מעלית

 .חברתיים הנוגעים לאוכלוסיה המתוכננת לאכלס את הבנינים
 

–  העיף זסב (א. )1א158

(; 2()א)145 סעיףב ההגדרתכ" - רהיד "

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

לדירה אחת יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו  וד יוצמאל( ב )
כאמור  הדת הצמימוולא תאשר רשות הרישוי המק, הרישוי המקומית תושר רבתקנות או באישו

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

 .הלטבמדתו צה ,הף זיעמות חניה לדירה בניגוד להוראות סוקמצמיד מה( ג )
 

 .ב158 בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף שומית שיב –" בורייצ שימוש תבי, "העיף זסב (א. )2א158

 ציבורי יהיה המדור המיועד לנשים גדול בשטחו ובמספר הקבועות שבו שומית שיבב( ב )
 םע תוצעהכל כפי שיקבע שר הפנים בתקנות בהתיי, דור המיועד לגברים באותו מקוםמה מן

 .המועצה הארצית ועם שר הבריאות

 יםהפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לפטור סוגי בנינ ועדת רשואיב יםנפ הרש( ג )
 .או מקומות מהוראות סעיף זה

 

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

 .אם מצא כי לא ניתן להתקינם בתחום הנכס

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

 ;בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון

הסכומים שיתקבלו במוסד תכנון לפי הוראות סעיף זה יופקדו בחשבון נפרד של  (2)

 הות חניומקדת ממצה
 (39' תיקון מס)

 1994-ד"נשת

 ועדיםימה ש שימויתב
 שיםנל
 ( 40' תיקון מס)

 1994-ה"נשת
 1997-ז" תשנט"ת

התניית היתר 
בהתקנת מקומות 

 חניה
( 97' תיקון מס)

 2012-ב"תשע
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לא הותקנו מקומות החניה בחניון ; מוסד התכנון וישמשו אך ורק למטרה לשמה נועדו
יוחזרו הסכומים האמורים , הציבורי כאמור בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר

 .למבקש ההיתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

– בסעיף זה  (ג) 

חיזוק בתים ) כמשמעותם בחוק המקרקעין –" תכנית החיזוק"ו" עבודה ברכוש המשותף "
 ;2008-ח"התשס, (משותפים מפני רעידות אדמה

 .1961-א"התשכ,  כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה–" הפרשי הצמדה וריבית "
 

  בבנינים ציבורייםכיםים לנוחדים מירודסי: 1' הקרפ
 

 – רק זהפב. ב158

כפי שיקבע שר , המשמשים למטרה ציבורית םי בנינגוסה עם נמננין הב" - ירובין צינב "
 ;הפנים בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

 .'ה לפי פרק הינביתר לה" - תריה "
 

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

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

 

 במרס 31)ב "תשלבניסן  ז"יום טל די קיים אשר נבנה לפי היתר שהוצא ערובין צינב (א ) .ג158
ור כדין מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע פטאו שנבנה לאחר מכן וניתן לו , (1972

לבעלו או למחזיקו או  רותולה, האמור בכל דיןאף על , םפניה רשאי שר, בתקנות לפי חוק זה
לפי חוק תקנות  ברש כנדנכיםלהתקין בו סידורים מיוחדים ל, באופן וביחס שיקבע השר, לשניהם

 .בתוך תקופת זמן שיקבע, או חלק מהן, זה

ואילך  (1972 באפריל 1)ב "ז בניסן תשל"י שנבנה לפי היתר שהוצא מיום ירובין צינב( ב )
ולא הותקנו בו סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה ולא ניתן לגביו פטור 

, לבעל או למחזיק או לשניהם, על אף האמור בכל דין, עדה המקומיתוה תורה, תונממילוי התק
קבע ת שןלהתקין בו סידורים מיוחדים כאמור תוך תקופת זמ, באופן וביחס שתקבע הועדה

 .םני שושאתה ושלא תעלה על שלורבה

ומי שהוטלה עליו , (ב) וא( א)נים טק  בנין ציבורי הוראה כאמור בסעיפיםיבגתנה לינ( ג )
בתוך תשעים ימים , רשאי הוא, החובה לבצעה מנוע מבחינה הנדסית לבצע את ההוראה במלואה

הועדה ;  מאת הועדה המקומית147בסעיף ר ה כאמולהק לבקש, מיום שקיבל את ההוראה
ר עשה חמישתוך , וזה יהיה רשאי, ודעה על מתן הקלה כאמורה זוחמההמקומית תעביר למתכנן 

ינתן רק אם לא יהיה בה כדי למנוע  תלערור עליה בפני ועדת הערר והיא,  מיום קבלת ההודעהימים
 .מנכים את השימוש בבנין הציבורי

 יוא לעסק טעון רישוי לפי חוק רישו השומו לגבי בנין שעיקר שיהסעיף זפי ל ראהוה( ד )
,  בדבר ביטול הרשיוןתראהה לותכל, (יושרי ןוסק טעע — זה קרפהלן בל )1968–ח"תשכ, םיקסע

 .אם ההוראה לא תקויים, ה158לפי סעיף 

 העדואו הוראה של  (א)א אחר הוראה של שר הפנים לפי סעיף קטן לימ שלא ימ( ה )
ותו כמי שהפר א םיאור, (ג)שרה לו הקלה כאמור בסעיף קטן א אוול (ב)לפי סעיף קטן ת מקומי

 .תנאי היתר
 

או שקיבל הוראה מועדה  (א)ג158וראה משר הפנים כאמור בסעיף ה ל שקיבימ (א. )ד158
 וראה שהוטלה עליו ישההביצוע  ותאוהוא סבור כי את הוצ, (ב)ג158מקומית כאמור בסעיף 

לענין , רשאי הוא לערער, לפי הענין, זיקחמה וא הבעל,  במלואן או בחלקן על זולתוילהטל
 .לבית משפט השלום,  בלבדההוראה ועת ביצואצהו

ג 158ערעור כדי לפגוע בעצם החיוב לבצע את ההוראה כאמור בסעיף  תשן בהגיא( ב )
 .עד שצויין בהמוראה ובהובידי מי שחוייב לבצעה על פי ה

 .ור יוזמן גם מי שהמערער טוען כי עליו לשאת בהוצאות ביצוע ההוראהערע בןיולד (ג )

בעקבות , או שיפוי בשל הוצאתן, ן הבעל והמחזיקקתן ביוחלות והוצאלת הטה( ד )

  (43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

 ורערע
 (15' תיקון מס)

 1981-א"משת
 

  (15' סתיקון מ)
 1981-א"משת
 רותדגה
 ( 15' תיקון מס)

 1981-א"משת

 םיחדוי מםיורדיס
ורי ציבלנכים בבנין 

 קיים
 ( 15' תיקון מס)

 1981-א"משת

 תחולת הפרק
( 71' תיקון מס)

 2005-ה"תשס
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 .יהיו כפי שבית המשפט ימצא צודק בנסיבות הענין, רהערעו
 

ון רישוי עיקר שימושו של בנין ציבורי שלא קויימה לגביו הוראה לפי עט ה עסקיה (א. )ה158
יורו השר או הועדה , ג תוך התקופה שקבע השר או הועדה המקומית כאמור בו158סעיף 

 .לרשות הרישוי לבטל את רשיון העסק, לפי הענין, המקומית

 .(בוטל)( ב )

 .(בוטל)( ג )
 

מית לא תיתן היתר לבנין ציבורי אלא אם נכללו בו הוראות בדבר סידורים וקמעדה הוה .ו158
ה של הועדה בתוע מחורלג אין בהוראה זו כדי; מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה

 . אותהתבייחמהאו לפי כל הוראה אחרת  (ב)145המקומית לפי סעיף 
 

 7נגישות לאנשים עם מוגבלות: א1'פרק ה
 

– בפרק זה  (א. )1ו158

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

 ;זכויות לאנשים עם מוגבלות

 מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות –" מקום ציבורי "
 ;לאנשים עם מוגבלות המיועד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו

שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן ,  מקום ציבורי–" מקום ציבורי חדש "
 ;לרבות חלק כאמור ממקום ציבורי, (ד)לתוקף של התקנות שהתקין שר הפנים לפי סעיף קטן 

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

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

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

 .זכויות לאנשים עם מוגבלות

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

יקבע בהתאם לעקרונות היסוד ומטרותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם  (1)
כדי לאפשר לאדם עם , את התאמות הנגישות הנדרשות במקום ציבורי חדש, מוגבלות

, תקנות לפי פסקה זו יכללו; בהתחשב בתקן ישראלי, באופן סביר, מוגבלות נגישות
– הוראות בדבר , בין השאר

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

 ;(ב)

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

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

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

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

יהיה פטור מביצוע , במקום ציבורי חדש, מי שחייב בהתקנת התאמת נגישות (1) (ה) 

                                                      
תחילת תוקף ההוראות הנוגעות לבניין מגורים חדש . 1.8.2009תחילת תוקף הפרק לעניין בניין ציבורי חדש מיום  7

 .3.9.2010מיום 

  עסקןויול רשטיב
 (15' תיקון מס)

 1981-א"שמת
 

( 74' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 74' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

ין נבל היתר ןתמ
 ירובצי
 (15' תיקון מס)

 1981-א"משת
 

נגישות מקום ציבורי 
 חדש

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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 :אותה התאמת הנגישות אם נקבע כי מתקיים אחד מאלה

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

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

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

בטיב התאמת הנגישות , במקום לרבות הירף האוכלוסיה שתידרש למקום
בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים , ובעלות התאמת הנגישות
בהיקף מחזור ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי של , לביצוע התאמת הנגישות

 ;מי שאחראי לביצוע התאמת הנגישות

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

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

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

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

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

 ;רשאי מהנדס הוועדה המקומית ליתן פטור

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

 ;יכריע בבקשה מהנדס הוועדה, האמורה

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

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

– לא יחולו לגבי ( ג)(1()ה)וסעיף קטן , (2)(ד)הוראות לפי סעיף קטן  (ו) 

 ;מקום ציבורי חדש שעתיד ליהות מופעל בידי רשות ציבורית (1)

 ;ערב כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף זה, חובה שחלה לפי חוק זה (2)

בחוק שוויון ' מקום ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי לפי סימן ו (3)
 ;זכויות לאנשים עם מוגבלות

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

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

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

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

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

 ;התקנת פיר למעלית בבנין המרכזי (א)

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

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

 ;כבישים בדרכי הגישה
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 .שקבע שר הפנים, כל התאמה נוספת (ד)

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

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

 ;לחדרי עבודה

 .כל מקום נוסף שקבע שר הפנים בצו (2)

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

יוגשו לאישור ועדת העבודה  (2()ז-)ו (1)(ד)תקנות ראשונות לפי סעיפים קטנים  (י) 
 (.2006 במאי 1)ו "באייר התשס' הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר מיום ג

 

– בסעיף זה  (א. )2ו158

 יחידות דיור שלהן כניסה 6שיש בו לפחות ,  בנין או חלק מבנין–" בנין מגורים חדש "
 1)ז "בחשון התשס' שהיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר י, משותפת או חדר מדרגות משותף

 (;2006בנובמבר 

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

 . שטח המיועד לשמש את כלל דיירי בנין המגורים–" שטח משותף בבנין מגורים "

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

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

מטרותיו והוראותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , בהתאם לעקרונות היסוד
באופן , את הסידורים הנדרשים כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות, ובהתחשב בתקן הישראלי

הוראות בדבר , בין השאר, תקנות לפי פסקה זו יכללו; בשטח המשותף שבבנין מגורים חדש, סביר
– הנגשת 

 ;הכניסה לבנין והמבואה, דרך הגישה לבנין (1)

 ;ככל שהותקנה, מעלית (2)

 ;פתחי הגישה לדירות המגורים (3)

 ;התרעה ואזהרה, אמצעי בטיחות (4)

 ;שהתקנתם נדרשת לפי כל דין והדרך מהחניות לבנין, חלק ממקומות החניה (5)

ככל שהגג נועד , חדר כושר וגג, בריכה, לרבות חצר, שטח משותף אחר בבנין (6)
 .התקנה או תחזוקה של מיתקנים, לשימוש הדיירים ולמעט שימוש שהוא תיקון

ובכלל זה דרישות , בתקנות לפי סעיף זה ניתן גם לקבוע פטור מלא או חלקי (ד) 
 :לענין התאמת נגישות בבנין מגורים חדש אם נתקיימו בהתאמה אחד מאלה, מופחתות

,  מעלות הקמת הבנין או הפרויקט0.5%העולה על , היא מטילה נטל גבוה מאוד (1)
 ;לפי הענין

 ;היא אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות (2)

, בשל ערכי הסטוריה, היא פוגעת באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום (3)
 .אדריכלות או טבע, ארכיאולוגיה

יהיה פטור מביצוע אותה , מי שחייב בהתקנת התאמת נגישות לפי סעיף זה (1) (ה) 
תשתיות , לאחר התייעצות במורשה לנגישות מבנים, התאמת נגישות אם נקבע

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

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

שטח משותף בבנין 
 מגורים חדש

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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תשתיות , בקשה לפטור בצירוף הבקשה להיתר ואישור מומחה לנגישות מבנים (3)
ומהנדס הוועדה המקומית יעביר העתק , תוגש למהנדס הוועדה המקומית, וסביבה

 ;מהבקשה לנציב

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

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

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

 ;יכריע בבקשה מהנדס הוועדה, האמורה

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

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

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

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

 

, לבנין שהוא מקום ציבורי חדש, לפי הענין, אישור או תעודת גמר, לא יינתן היתר (א. )3ו158
או , 2ו158או לבנין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף  (ז)1ו158למוסד חינוך חדש כמשמעותו בסעיף 

לאחר , תשתיות וסביבה, אלא אם כן התקבלה חוות דעתו של מורשה לנגישות מבנים, לחלק ממנו
 :כי מתקיימות הוראות לפי כל אחד מאלה לפי הענין, התייעצות עם מורשה לנגישות השירות

 ;פרק זה (1)

 ;א158סעיף  (2)

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

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

–  (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב) 

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

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

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

שאינו אדריכל , 2005-ה"התשס, (2' תיקון מס)שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
אם קבע מהנדס , רשוי או מהנדס רשוי כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים

ואישר כי אין בסטיה כאמור משום , הוועדה כי הסטיה מתחייבת מטעמי בטיחות
 .הפרה של ההוראות לפי פרק זה

– בסעיף זה  (ג) 

 ;145 כמשמעותו בסעיף –" היתר "

 ;א157 כמשמעותו בסעיף –" אישור "

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

 

החלטת מוסד תכנון ליתן היתר לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי פרק . 4ו158
תהיה תקפה למשך עשר שנים , למוסדות חינוך,  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות1'ה

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

 .ממועד הגשת בקשתו של בעל ההיתר לבצע את העבודה בהתאם להיתר
 

אישור מורשה 
 נגישות

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 מוסד –תוקף היתר 
 חינוך

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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 ך מקוצרתרדב יושיר: 2'ה קרפ
 

אם ,  מקומית תחליט בבקשה להיתר תוך ששים ימים מיום שהוגשהיושות רישר (א) .ז158
 :נתקיימו התנאים הבאים

ששמו כלול בפנקס המורשים , ה ונחתמה בידי מהנדס או אדריכלכרעקשה נבה( 1)
 בה שמו של המהנדס האחראי לביצוע וצורפו לה ןייצו, (א)בי158 כאמור בסעיף

בידי מי שרשאי לחתום עליהם , כל אחד, ערוכים וחתומים, ו בתקנותבעהמסמכים שנק
 ;לפי כל דין

 ; בלי חנויות במפלס הרחובאום ע, ר היא לבניה למגוריםהיתקשה להב (2)

ות בשטח חלה תתכניוה תוא, ת את הוראות החוק והתקנות שלפיומתוא השהבק( 3)
 ;ח158רישות לפי סעיף דהונאים תה וכן תואמת את, ואינה סוטה מהן

משמעותו בתקנות המהנדסים כ טה פשונבמלגבי , (1)ר בפסקה ומא אף הלע( 4)
 כאמור בפסקה , שהקבהכול שי, 1967-ז"תשכ, (רישוי וייחוד פעולות)והאדריכלים 

ויכול שיצויין בה , תיערך ותיחתם בידי הנדסאי ששמו כלול בפנקס המורשים, (1)
(, 1)לבקשה יצורפו המסמכים המפורטים בפסקה ; שמו של ההנדסאי האחראי לביצוע

בידי מי , כל אחד, כשהם ערוכים וחתומים, טמבנה פשוי  לגברשיםם נדככל שה
 .ם עליהם לפי כל דיןתושרשאי לח

ימים  רשות רישוי מקומית תחליט בבקשה להיתר לבניית מרחב מוגן בתוך שלושים (1א) 
: אם נתקיימו התנאים הבאים, מיום שהוגשה

 הבקשה להיתר היא למרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר( 1)
 ;1951-א"התשי, הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית

 .(א)של סעיף קטן ( 4-)ו (3(, )1)התקיימו התנאים המנויים בפסקאות ( 2)

צהרות וכל הה, שוריםיהא ,המסמכים,  לפי פרק זה מותנה בכך שהפרטיםןתיתר שניה( ב )
יראו אותה כחתימה על תצהיר  םתונוכוחתימה על נ, להיתר הינם נכוניםה קשלבהנספחים 

 .1971-א"תשל, [נוסח חדש ]תוית הראדוקכמשמעותו בפ
 

, יםויוש שינדרלורשאית להתנות תנאים , י המקומית הדנה בבקשה להיתרושיות הרשר .ח158
הרשות ; תוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה, השלמות והבהרות לבקשה להיתר, תיקונים

ההשלמות או ההבהרות , התיקונים, ום שהוגשו לה השינוייםימ  ימיםםישתחליט בבקשה תוך שלו
. שנדרשו

 

וך התקופות האמורות בתה ובק זה או על אי מתן תשריתר לפי פהתת ל ב סירולע .ט158
 .152תהיה זכות ערר כאמור בסעיף , ח158 וא ז158בסעיפים 

 

 .(וטלב) .י158
 

בקשה בש פרטיםהמ  כי פרט, לאחר שניתן היתר, רישוי מקומית תואה רשצמ (א ).אי158
ת אז וקבעה, ןתואילו נמסר הפרט הנכון לא היה ההיתר ני, לא היה נכון, כנדרש לפי כל דין, להיתר

 .יראו את ההיתר כאילו לא ניתן והוא בטל, בהחלטה בכתב

בקשה בש פרטיםהמ  כי פרט, לאחר שניתן היתר, רישוי מקומית תואה רשצמ( ב )
, לח ואינ (א)וסעיף קטן , בהחלטה בכתבת זאה וקבע, לא היה נכון, פי כל דיןל שכנדר, להיתר

 .שה כן אחר שהחל אותו אדם בבניהעת לם לאוא ,כולו או חלקו, אית היא לבטל את ההיתרשר

אלא לאחר שנתנה למקבל  (ב)או  (א)ר בסעיפים קטנים מוי לא תפעל כאושיות הרשר( ג )
. וטענותי את ההיתר הזדמנות נאותה להשמיע

 

אדריכלים , והרווחה ימנה אדם שינהל פנקס ובו רשימות מהנדסים הד העבורש (א)  .בי158
נקס פ —בפרק זה )לערוך בקשות להיתרי בניה ולחתום עליהם , לפי כל דין, שאיםרה דסאיםנהו
קס נרשום בפה; העתק מפנקס המורשים יומצא לכל ועדה מחוזית וועדה מקומית; (שיםרומה

 .ה להיתר בדרך מקוצרת לפי פרק זהקש בישרשאי להג, המורשים

 .(בוטל)( ב )

כל או הנדסאי שנתן אישור או שחתם על מסמך שאינם נכונים או ירדא, נדסהמ( ג )

  (26' סתיקון מ)
 1988-ח"משת
ך רדב תרה להישקב

 תרצמקו
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

ת ונתות להכמס
 תנאים

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

ך רדבר יתה  לגביררע
 תרצמקו

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ( 43' סמתיקון )

 1995-ה"נשת

 רתול היטיב
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
  (43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ,ליםכירמת אדישר
 יםדסאנהודסים נהמ
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

( 74' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 79' תיקון מס)
 2007-ז"תשס
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פיו שמו יימחק -בכל הנוגע לבקשה להיתר או בקשר לפעולה על, המכילים פרטים לא מדוייקים
.  לתקופהאו תולצמית היהמחיקה יכול שתה; מפנקס המורשים

שר יוסמך א םנה אדמי  ,בהתייעצות עם שר המשפטים, והרווחה הד העבורש (1)( ד )
היה נמנה  י כאמורםאד ;מפנקס המורשים (ג)להורות על מחיקה כאמור בסעיף קטן 

תכנון ובניה או שהוא  ינינעבובלבד שהוא בעל הכשרה מקצועית , הינמדעל שירות ה
 —ועדה , כאמור, נתה לענין מחיקהנתמ. פחות לםינחמש ש לשדין בעל ותק -עורך

אך אפשר שמקצת חבריה לא יהיו נמנים , ירות מקצועית כאמורכשה בעלי ירבהיו חי
 ;עם שירות המדינה

, בכתב של יושב ראש ועדה מקומית ניהפ המורשים תיעשה לפי סנקפקה מימח( 2)
יכו פנים הסמ הרששת מי שקב היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או לפי תשקב יפל

 ;לכך

לא יחליט בדבר מחיקה מפנקס המורשים בטרם נתן , (1)לפי פסקה  הנ שנתמימ( 3)
החלטה מנומקת ; קומח לנהחיקה לטעון בדבר הכוומיפגע מהההזדמנות למי שעלול ל

 ;רבדהאדריכל או ההנדסאי הנוגע ב, די המהנדסיל רסמיבדבר המחיקה ת

לבטלה או לקבוע מועד אחר למחיקה , ך לאשר החלטהסמיהיה מו טפת המשיב( 4)
 ;מפנקס המורשים

בית ; לאיש על מחיקתוע ודשהם שלושים ימים מיום תותוקף בלס כניתחיקה מה( 5)
 .דחות את מועד המחיקה מטעם שיירשםל יאשר המשפט יהיה

ווחה בהתייעצות עם שר הפנים רשאי להתקין תקנות לענין דרכי הרו הדבוהע רש( ה) 
 .ונממפרטי הרישום בו והמחיקה , ניהול פנקס המורשים

 

8 באמצעות מורשה להיתריושרי: 3' הקרפ
 

 

 תחולה ומידע נדרש להיתר: 'סימן א
 

–  בפרק זה .גי158

 ;1951-א"התשי,  חוק ההתגוננות האזרחית–" חוק ההתגוננות האזרחית "

 ;1959-ט"התשי,  חוק שירותי הכבאות–" חוק שירותי הכבאות "

א בחוק המהנדסים 13 אדריכל רשוי שנרשם לפי הוראות סעיף –" מורשה להיתר "
 .והאדריכלים

 

לעבודה ולשימוש , מורשה להיתר רשאי להגיש בקשות להיתר לפי הוראות פרק זה (א) .די158
 .(ב)שאינם עבודה או שימוש המנויים בסעיף קטן , 145הטעונים היתר לפי סעיף 

לעבודות , מורשה להיתר אינו רשאי להגיש בקשה להיתר לפי הוראות פרק זה (ב) 
 :ולשימושים אלה

אלא אם כן המורשה להיתר הסתמך על הקלה שאושרה , עבודה הכוללת הקלה (1)
 ;או שימוש הכולל שימוש חורג בנכס', בעבר לפי הוראות פרק ה

 ;עבודה או שימוש בנכס שלא ניתנה לגביהם הסכמה של כל בעלי הזכויות בנכס (2)

שבתכנית החלה עליהם לא נמצאים הפרטים שקבע , עבודה או שימוש בשטח (3)
 ;שר הפנים

עבודה או שימוש בנכס או בשטח שנקבע לגביהם בתכנית כי הם מיועדים  (4)
 ;לשימור

 7,000בניה של מבנה ששטחו הכולל המותר לבניה בבקשה להיתר עולה על  (5)
 ;(ג)א158ר או שהוא בנין רב קומות כהגדרתו לפי סעיף "מ

– עבודה או שימוש לגבי  (6)

                                                      
אך הוא יחול ,  ותוקפו לחמש שנים72'  תחילת תוקפו של הפרק תוך ארבעה חודשים מיום פרסום תיקון מס8

 .72'  לתיקון מס5, 4במרחבי התכנון המקומיים שייקבעו בצו כאמור בסעיפים 

(  50' סמתיקון )
 2000-ס"תש

( 74' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 הגדרות
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

הגשת בקשה להיתר 
על ידי מורשה 

 להיתר
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס
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 ;סכר או עורק אספקת המים הארצית, אגם אגירה (א)

 ;אצטדיון (ב)

 ;אתר כריה וחציבה (ג)

 ;בית חולים (ד)

למעט דרך , גשר או סוללת עפר, חפיר, דרך ציבורית הכוללת מחלף (ה)
 ;ציבורית הכלולה בתכנית מפורטת החלה באזור שנועד בתכנית מיתאר לתעשיה

מפעל לטיפול בפסולת מוצקה או בפסולת חומרים מסוכנים כמשמעותה  (ו)
או אתר לסילוק פסולת , 1993-ג"התשנ, א בחוק החומרים המסוכנים14בסעיף 
 ;כאמור

 ;אריזתם או אחסנתם, מפעל לייצור חומרי הדברה (ז)

 ;מפעל לטיהור שפכים (ח)

 ;למתכות או לציפוי מתכות, מפעל ליציקה (ט)

או , לתעשיה פטרוכימית או לתעשיית דשנים, מפעל לתעשיה כימית (י)
 ;אחסנה הכרוכה בהן

 ;מקום המשמש לשחיטת בעלי חיים (יא)

 ;מעגן או מעגנה, נמל (יב)

 ;נמל תעופה (יג)

 ;תחנת אוטובוסים מרכזית (יד)

 ;תחנת כוח (טו)

בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה , מפעל או עסק שקבע שר הפנים (טז)
 .ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

 

לוועדה המקומית  (1א)145מורשה להיתר המגיש בקשה למידע לפי הוראות סעיף  (א) .טו158
כן יגיש ; יציין בה כי המידע מבוקש לצורך בקשה להיתר לפי פרק זה, ( מידע להיתר–בפרק זה )

 :בקשה כאמור לגופים האלה

 ;כל גוף או רשות שאישור או מידע מהם דרושים לפי כל דין (1)

 רשות –בפרק זה ) בחוק שירותי הכבאות 1רשות כבאות כהגדרתה בסעיף  (2)
 ;חובה זו לא תחול לגבי מבנים שקבע שר הפנים; (כבאות

חובה זו לא ;  בחוק ההתגוננות האזרחית11רשות מוסמכת כהגדרתה בסעיף  (3)
 ;תחול לגבי מבנים שקבעו שר הביטחון ושר הפנים

 .כל גוף או רשות כפי שהורה מהנדס הוועדה וכל רשות אחרת שקבע שר הפנים (4)

מהנדס הוועדה יעביר את הבקשה למידע לכל גורם בוועדה המקומית וברשות  (ב) 
 .מטעמים שיפרט בכתב, המקומית שבשטחה נתבקש ההיתר ושאישור או מידע ממנו דרוש לדעתו

ימציאו למהנדס , (א)גוף או רשות שקיבלו העתק מבקשה למידע לפי סעיף קטן  (ג) 
 ימים מיום שהומצא להם 15בתוך , יז158וכן למורשה להיתר אם הודיע כאמור בסעיף , הוועדה

ויודיעו לו אם יש צורך בקבלת , את המידע המבוקש או את התנאים למתן אישורם, העתק הבקשה
גוף או רשות ; כג158אישורם להבטחת קיום התנאים בטרם קבלת ההיתר בהתאם להוראות סעיף 
לגבי סוגים של , כאמור רשאים להמציא מראש למהנדס הוועדה מידע או תנאים למתן אישור

 .בקשות להיתר
 

 ימים מיום הגשת בקשה 30בתוך , למורשה להיתר, מהנדס הוועדה ימסור בכתב (א) .טז158
 :לרבות, להיתר את המידע שפרטיו דרושים לענין ההיתר

לפי , התנאים והמגבלות החלים על הנכס או על העבודה או השימוש המבוקשים (1)
 ;כל תכנית ובהתאם לתנאים שקבעו מוסדות התכנון לפי חוק זה

 ;הנחיות מהנדס הוועדה (2)

 המידע או את התנאים למתן אישור שמסרו לו כל גוף או רשות לפי סעיף  (3)

 בקשת מידע להיתר
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

 מסירת מידע להיתר
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס
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 .(ג)טו158

לציין נושאים שלגביהם תחול , במסגרת מסירת המידע להיתר, מהנדס הוועדה רשאי (ב) 
 חובה על קיום תיאום מוקדם עמו או עם רשויות אחרות ברם הגשת בקשה להיתר לפי סעיף 

 .יט158
 

 מורשה להיתר רשאי להודיע למהנדס הוועדה כי הוא אחראי אישית לקבלת המידע להיתר .זי158
, לפי בקשתו, קיבל המורשה להיתר; (א)טו158מגוף או מרשות שהגיש להם בקשה לפי סעיף 

 .יעביר העתק ממנו למהנדס הוועדה, מידע מגוף או מרשות כאמור
 

מידע להיתר התואם הוראות כל דין ושנמסר למורשה להיתר יעמוד בתוקפו עד תום  (א) .חי158
הוראה זו לא תחול לגבי ; להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ולא יהיה ניתן לשנותו, שנה מיום מסירתו

 –

 ;78תנאים שנקבעו לפי סעיף  (1)

 ;הוראות שנקבעו בתכנית שהופקדה או שאושרה באותה שנה (2)

 .שיש בו כדי לשנות לענין מתן ההיתר, אם חל, שינוי בדין (3)

, פליטת קולמוס, טכנית-כדי למנוע תיקון טעות לשונית (א)אין באמור בסעיף קטן  (ב) 
, טעות אריתמטית בחישוב וכיוצא באלה, שיבוש של העתקה, טעות הדפסה, השמטה מקרית

ובלבד שהתיקון ייעשה מיד לאחר גילוי הטעות במידע והודעה בכתב על כך תימסר מיד למורשה 
 .להיתר

 

 סדרי הרישוי: 'סימן ב
 

 מורשה להיתר יערוך את הבקשה ויציין בה את שמותיהם של המהנדסים האחראים .טי158
 –ובמבנה פשוט כמשמעותו לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , לתכנון שלד הבנין ולביצוע השלד

הבקשה תיחתם ; את שמותיהם של המהנדסים או ההנדסאים האחראים לתכנון או לביצוע השלד
 :ויצורפו לה המסמכים שלהלן, בידי המורשה להיתר ובידי מבקש ההיתר

 ;תצהיר של מבקש ההיתר המפרט את ענינו בנכס (1)

מסמכים ערוכי וחתומים בידי מי שרשאי או חייב לחתום עליהם לפי תקנות שהתקין  (2)
 ;וכן בידי כל בעלי הזכויות בנכס, שר הפנים לענין בקשות להיתרים

 ;כ158כאמור בסעיף , תצהיר של המורשה להיתר (3)

 של מהנדס או הנדסאי האחראי לתכנון שלד –ובמבנה פשוט , תצהיר של מהנדס (4)
 ;כא158כאמור בסעיף , הבנין ולעריכת החישובים הסטטיים

, תצהיר של מומחה שהוא מורשה על פי כל דין לתכנון ענין המצוי בתחום מומחיותו (5)
 –בפרק זה )כב 158כאמור בסעיף , ככל שנתן חוות דעת או ערך תכנית באותו ענין

 ;(מומחה

אישור רשות כבאות ולפיו הבקשה להיתר תואמת את ההוראות לפי חוק שירותי  (6)
אישור כאמור לא יצורף ; 1962-ג"התשכ, הכבאות ולפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

כאמור בסעיף , אם הבקשה היא לענין מבנה שאין חובה לבקש לגביו מידע מרשות הכבאות
 (;2)(א)טו158

ולפיו הבקשה להיתר תואמת את , אישור רשות מוסמכת לפי חוק ההתגוננות האזרחית (7)
אישור כאמור לא יצורף אם הבקשה היא לענין מבנה שאין ; ההוראת לפי החוק האמור

 (;3)(א)טו158כאמור בסעיף , חובה לבקש לגביו מידע מהרשות המוסמכת

אישור כל גוף או רשות שאישורם דרוש לכך שהתקיימו התנאים שנקבעו על ידם  (8)
 ;כפי שנמסר במידע להיתר, בטרם הגשת הבקשה להיתר

לב ואישורים של 158העתקים של פוליסות ביטוח אחריות מקצועית כאמור בסעיף  (9)
כי הן עונות על , 1981-א"התשמ, כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, סוכן ביטוח

 .התנאים שנקבעו בתקנות כאמור
 

 :המורשה להיתר יצהיר כמפורט להלן (א) .כ158

מסירת מידע 
 במישרין

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

תוקפו של מידע 
 להיתר

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

בקשה להיתר 
והמסמכים שיש 

 לצרף לה
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

תצהיר מורשה 
 להיתר

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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 :הבקשה תואמת את כל אלה (1)

וכן הוראות לפי חוק , יד158ובפרט הוראות לפי סעיף , הוראות לפי חוק זה (א)
-א"התשכ, חוק למניעת מפגעים, חוק שירותי הכבאות, ההתגוננות האזרחית

, וחוק משק החשמל, 1962-ג"התשכ, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, 1961
 ;ככל שהן נוגעות למבנה שלגביו מבוקש ההיתר, לגבי חשמל, 1996-ו"התשנ

והקלות שאושרו , תכניות החלות על שטח שלגביו הבקשה להיתר מוגשת (ב)
 ;לנכס ככל שאושרו

, המידע שנמסר והתנאים שהתנו כל גוף או רשות וכן האישורים על פיהם (ג)
 ;טז158-טו ו158כאמור בסעיפים , אם נדרשו

למעט בענין העבודה או השימוש נושאי , אין לו קשר עסקי עם מבקש ההיתר (2)
והוא אינו נמצא בניגוד ענינים בין עיסוקו כמורשה להיתר לבין עיסוקיו , ההיתר

 ;ל158העלול לפגוע בחובת האמון שלו לפי הוראות סעיף , האחרים

פרטי מידע ; יז158הוא הסתמך בענין פלוני על מידע שקיבל במישרין לפי סעיף  (3)
 .מקורו והאסמכתא לו יצורפו לתצהיר, כאמור

מורשה להיתר רשאי לציין בתצהירו כי בכל הנוגע לענין פלוני שאינו בתחום  (ב) 
ובלבד שצירף לבקשה , תצהירו ניתן בהתאם לחוות דעת או תכנית שקיבל ממומחה, מומחיותו

 .כב158כאמור בסעיף , להיתר תצהיר החתום בידי אותו מומחה
 

 מהנדס או הנדסאי האחראי לתכנון שלד הבנין ולעריכת –ובמבנה פשוט , מהנדס (א) .כא158
 :יצהיר כמפורט להלן, החישובים הסטטיים

הוא תכנן את שלד הבנין וערך את החישובים הסטטיים לפי הכללים והרמה  (1)
המקצועית הנהוגים בעת הגשת הבקשה ונתקיימו לגביהם הוראות כל דין הנוגע 

 ;לענין

למעט בענין העבודה או השימוש נושאי , אין לו קשר עסקי עם מבקש ההיתר (2)
והוא אינו נמצא בניגוד ענינים בין עיסוקו כמתכנן שלד הבנין לבין עיסוקיו , ההיתר

 .האחרים

 מהנדס או הנדסאי האחראי לתכנון שלד הבנין ולעריכת –ובמבנה פשוט , מהנדס (ב) 
, רשאי לציין בתצהירו כי בכל הנוגע לענין פלוני שאינו בתחום מומחיותו, החישובים הסטטיים

ובלבד שצירף לבקשה להיתר תצהיר , תצהיר ניתן בהתאם לחוות דעת או תכנית שקיבל ממומחה
 .כב158כאמור בסעיף , החתום בידי אותו מומחה

 

 : מומחה יצהיר כמפורט להלן.כב158

 לגבי הענין נושא חוות דעת שנתן או התכנית שערך התקיימו הוראות סעיף  (1)
 (;1)(א)כ158

, למעט בענין העבודה או השימוש נושאי ההיתר, אין לו קשר עסקי עם מבקש ההיתר (2)
והוא אינו נמצא בניגוד ענינים בין עיסוקו כנותן חוות דעת או עורך תכנית לבין עיסוקיו 

 .האחרים
 

יט ולא החליטה רשות הרישוי 158הוגשה בקשה להיתר לפי הוראות סעיף  (א) .כג158
יראו את ,  ימים מיום הגשת הבקשה30כה בתוך 158או בסעיף  (ב)המקומית כאמור בסעיף קטן 

 .הבקשה להיתר כמאושרת

רשות הרישוי המקומית רשאית לאשר את הבקשה להיתר בתנאים ובשינויים כפי  (ב) 
אושרה בקשה להיתר כאמור והמורשה להיתר הגיש בקשה מתוקנת בצירוף תצהיר שלפיו ; שתורה

כה בתוך 158הבקשה להיתר תוקנה כנדרש ולא החליטה רשות הרישוי המקומית כאמור בסעיף 
 .יראו את הבקשה להיתר כמאושרת, עשרה ימים מיום הגשת הבקשה המתוקנת

הורתה רשות הרישוי המקומית למורשה להיתר לצרף לבקשה להיתר אישור שהיה  (ג) 
והודיעה לו שלו צירף אישור כאמור לא היתה מסרבת לאשר את , עליו לצרף לבקשה על פי כל דין

יראו את הבקשה להיתר כמאושרת ביום צירופו של האישור , כה158הבקשה להיתר כאמור בסעיף 
 .האמור

תצהיר מתכנן שלד 
 בנין

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

חוות דעת ותכנית 
 מומחה

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 מתן היתר
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס
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לענין מתן , הוטלה לפי כל דין על הוועדה המקומית חובת התייעצות עם גוף או רשות (ד) 
רשות הרישוי המקומית ; (א)יקיים אותה מהנדס הוועדה בתוך המועד האמור בסעיף קטן , ההיתר

 .תחליט בענין מתן ההיתר בשים לב להתייעצות שקיים מהנדס הוועדה כאמור
 

 לא יראו בקשה להיתר כהיתר שהוצא אף אם הבקשה אושרה או שראו אותה כמאושרת .כד158
ההיטלים והתשלומים האחרים שמבקש ההיתר , אלא אם כן שולמו האגרות, כג158בהתאם לסעיף 

 .חייב בהם בשל הבקשה האמורה
 

 רשות הרישוי המקומית כשאית בהחלטה מנומקת בכתב לסרב לאשר את הבקשה להיתר .כה158
– כג 158ולהודיע למורשה להיתר בתוך התקופות האמורות בסעיף 

תנאי או תקנה , תכנית, כי הבקשה להיתר אינה תואמת את המידע להיתר או כל הוראה (1)
 ;כ158כאמור בסעיף 

כי העבודה או השימוש שבבקשה להיתר אינם ראויים לאישור בשל היותם חורגים  (2)
, לאומית, בשל חשש לפגיעה באתרים בעלי חשיבות היסטורית, באופן בולט מסביבתם

, או בשל חשש כי העבודה או השימוש יהוו מפגע לסביבתם, אדריכלית או ארכיאולוגית
ובלבד שרשות הרישוי המקומית הודיעה מראש בעת מסירת המידע להיתר כי בשל ייחודו 

של המקום היא עשויה לבחון את התאמת העבודה או השימוש או את היותם מפגע 
 .לסביבתם כאמור בפסקה זו

 

רשאי המורשה , כה158הודיעה רשות הרישוי המקומית על החלטתה כאמור בסעיף  (א) .כו158
 ימים מיום המצאת ההחלטה 30א בתוך 12להיתר לערור עליה לפני ועדת ערר בהתאם לסעיף 

 .העתק מן הערר יומצא לרשות הרישוי המקומית; לידיו

תיתן את החלטתה בערר בתוך , (א)ועדת הערר שאליה הוגש ערר כאמור בסעיף קטן  (ב) 
כי העתק מן הערר , ובלבד שהוכח להנחת דעתו של יושב ראש ועדת הערר,  ימים מיום הגשתו30

 .הומצא לרשות הרישוי המקומית וכי היא הוזמנה להשמיע את עמדתה לפני ועדת הערר
 

וכן מי שחלה עליו חובה לקיים פיקוח עליון על בניה בהתאם ,  נוכח מורשה להיתר.כז158
, לתכנית או לחוק, נעשים עבודה או שימוש בניגוד להיתר, כי בבנין נושא ההיתר, להוראות פרק זה

יורה לבעל ההיתר לפעול לתיקון הליקויים וידווח לוועדה המקומית לא יאוחר משלושה ימים מיום 
 .שנודע לו על עבודה או שימוש כאמור

 

 ימים מיום שהורה המורשה להיתר או 15כז בתוך 158 לא תוקנו ליקויים כאמור בסיעף .כח158
 –על תיקון הליקויים , מי שחלה עליו חובה לקיים פיקוח עליון על בניה בהתאם להוראות פרק זה

 . ידווח נותן ההוראה לרשות הרישוי המקומית–תוקנו הליקויים ; יראו את ההיתר כמותלה
 

יהיה מוסמך מוסד התכנון שאליו הוגשה , בלי לגרוע מכל סמכות על פי כל דין (א) .כט158
אם נוכח כי , להורות על ביטול או התליית היתר שהוצא בהתאם להוראות פרק זה, הבקשה להיתר

התכניות החלות על השטח שלגביו ניתן ההיתר או , התקנות, ההיתר ניתן בניגוד להוראות החוק
 .המידע להיתר

 ימים מיום 15אלא בתוך , (א)מוסד התכנון לא יפעיל את סמכותו על פי סעיף קטן  (ב) 
ולאחר שניתנה למבקש ההיתר  (א)שהובא לידיעתו כי ההיתר ניתן בניגוד לאמור בסעיף קטן 

 .הזדמנות להשמיע את טענותיו
 

 חובות בעלי מקצוע: 'סימן ג
 

, במיומנות,  מורשה להיתר ומתכנן שלד הבנין יפעלו כלפי מוסדות התכנון בשקידה.ל158
ולא יעדיפו את עניניהם האישיים או את עניניו של אחר על פני אלה של , במסירות ובתום לב

 .מוסדות התכנון ושל הציבור
 

 :תפקידיו של מורשה להיתר הם (א) .לא158

, לרבות כל מרכיביו ותחומי העבודה הנכללים בו, לתכנן את הבנין נושא ההיתר (1)
 ;ולתאם בין כלל חלקי הבנין ומערכות הבנין

לוודא את התאמתו של הבנין להוראות כל דין ולהוראת התכניות החלות על  (2)

 תשלומי חובה
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

סירוב לאשר בקשה 
 להיתר

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

ערר על סירוב 
 לאשר בקשה להיתר

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 חובת דיווח
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

 תיקון ליקויים
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

 ביטול ההיתר
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

 חובות אמון
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

תפקידי בעלי 
 מקצוע

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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השטח שלגביו הוגשה הבקשה להיתר ושפרטיהן נמסרו לו במידע להיתר ולדרישות 
 ;טז158הגופים והרשויות כאמור בסעיף , מהנדס הוועדה

 ;לרבות לענין התאמתה לתכניות כאמור ולהיתר, לפקח פיקוח עליון על הבניה (3)

 .לבדוק ולאשר את חוות דעתו או תכניתו של מומחה (4)

 :תפקידיו של מתכנן שלד הבנין הם (ב) 

 ;לתכנן את שלד הבנין נושא ההיתר לפי הוראות כל דין (1)

 .לפקח פיקוח עליון על ביצוע עבודות השלד (2)

 :תפקידיו של קבלן ראשי הם (1) (ג) 

 ;לבצע את העבודה בהתאם להיתר ולהבטיח את איכותה (א)

 .לפקח פיקוח מלא ולקיים ביקורת על ביצוע העבודה (ב)

יכול שהמורשה להיתר או מתכנן שלד הבנין יפקחו , (1)על אף האמור בפסקה  (2)
ובלבד שהוסכם על כך , פיקוח מלא ויקיימו ביקורת על הביצוע של התחום שתכננו

הודעה על הסכם כאמור תימסר בכתב ; בינם ובין הקבלן הראשי וכפי שיוסכם
 .למהנדס הוועדה לפי טופס שקבע שר הפנים

כדי לגרוע מאחריותו של מומחה לגבי חוות דעת שנתן  (4)(א)אין בהוראת סעיף קטן  (ד) 
 .או תכנית שערך

 

 מורשה להיתר ומתכנן שלד בנין יערכו ביטוח לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל .לב158
 .בהתאם לתקנות שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר, הנובעים מפעולותיהם לפי חוק זה

 

 . אין באמור בסימן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.לג158
 

 הליכים נגד מורשה להיתר: 'סימן ד
 

הוראות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים לענין הליכים לפני ועדת האתיקה שהוקמה  (א) .לד158
יחולו גם לגבי מורשה להיתר וכן יחולו  ( ועדת האתיקה–בסעיף זה ) בחוק האמור 16לפי סעיף 

 :הוראות אלה

ועדת האתירה תחקור מקרה שהובא לידיעתה ובה נאשם מורשה להיתר כי הפר  (1)
או כי מסר תצהיר בקשר להיתר או בקשר , ל158את חובת האמון הקבועה בסעיף 

התקנות או התכניות החלות , ביודעו שאינו תואם את דרישות החוק (2ה)א157לסעיף 
 ;או פרטים מן המידע להיתר, על נכס שלגביו הגיש בקשה

תלונה נגד מורשה להיתר יכול שתועבר לוועדת האתיקה גם לאחר בירור שבוצע  (2)
או , בידי עורך דין עובד משרד הפנים אשר הוסמך בידי היועץ המשפטי של המשרד

 ;בידי עורך דין אחר שהיועץ המשפטי הסמיכו לענין מסוים

בתלונה לפי סעיף זה , לגבי מורשה להיתר, ועדת האתיקה רשאית לדון במשותף (3)
 . לחוק המהנדסים והאדריכלים16ובמקרה שהובא לידיעצה לפי סעיף 

, רשאית היא, עד למתן החלטה סופית בתלונה שהובאה לידיעת ועדת האתיקה (4)
, להחליט על התליה של תעודת מורשה להיתר, אם נוכחה כי מן הראוי לעשות כן

 ;ובלבד שתינתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו

ועדת האתיקה רשאית להחליט גם על התליה של תעודת מורשה להיתר לתקופה  (5)
 ;שתקבע או על ביטולה

החלטתה הסופית של ועדת האתיקה תהיה מנומקת ותימסר גם לרשות הרישוי  (6)
 לחוק המהנדסים 3ולמועדת ההנדסה והאדריכלות שהוקמה לפי סעיף , הנוגעת בדבר
 .והאדריכלים

לעכב או לבטל הליך פלילי , הליך לפי סימן זה נגד מורשה להיתר אין בו כדי למנוע (ב) 
הליך פלילי כאמור אין בו כדי ; בשל מעשה או מחדל המשמש עילה להליך לפני ועדת האתיקה

 .לעכב הליך לפני ועדת האתיקה
 

 תקנות: 'סימן ה
 

 חובת ביטוח
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

 שמירת דינים
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס

הליכים נגד מורשה 
 להיתר

( 72' תיקון מס)
 2005-ה"תשס
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– שר הפנים רשאי  (א) .לה158

בין במישרין , לקבוע דרכים למסירת מידע להיתר למורשה להיתר מגוף או רשות (1)
 ;ובין באמצעות מהנדס הוועדה

, לגבי סוכים של מבנים שיקבע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת (2)
ובלבד שלא יעלו על , (א)טז158-ו (ג)טו158להאריך את התקופות הקבועות בסעיפים 

 . ימים נוספים30

יקבע מהם פיקוח עליון , באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, שר הפנים (ב) 
 .לא158ופיקוח מלא לענין סעיף 

 

 ים בטחוניים ומכשולי טיסהנקתמי: ' וקרפ

– ק זה רפב. 159

קום מ לבכ, פתתושה מיוחדת או ועדה מדעורבות ל" - ועדה מקומית"או " תיזודה מחעו "
 ;הכל לפי הענין, שניתנו להם לפי חוק זה הסמכויות של הועדה המחוזית או של הועדה המקומית

הגנה - או דרך המוחזק או נועד להיות מוחזק בידי צבאהנחמ, ניןב" - ניוחטתקן בימ "
,  הבטחוןל ידי שר עהז ך פרקרוצי שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאושרה לדיב וא לישראל

מחנה או דרך שאינו משמש למטרה בטחונית או שלא נועד לכך או ששר הבטחון או , למעט בנין
רת של מערכת אחה וחשל", ענין הגדרה זול. לציבור וחתמי שהוסמך על ידיו הורה עליו שהוא פ

 .שהשר האחראי עליה הוא שר הבטחון, ה ממשלתיתרבחרבות ל" - הבטחון
 

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

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

בועדה למיתקנים בטחוניים ימונו על ידי שר הפנים בהתייעצות עם  םיי חברנש( 2)
נים פ הרש; ונציג שר הבטחון בועדה המחוזית יהיה החבר השלישי, שר הבטחון

 ;ת יושב ראש הועדה אנהימיעצות עם שר הבטחון תיבה

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

 ;תשריט המקום

או נציגו יודיעו למוסדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות  ןוטחבהר ש( א3)
שינוי שיחול  לכ ועל ינוהועדות למתקנים בטחוניים להטיל מגבלות בשל מתקן בטח

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

נון תכנית תכד וספקיד ולא יאשר מ ילא, (א3)ה סקפבעה כאמור דוהעברה וה( ב3)
 תא אלא לאחר ששמע מוסד התכנון, תקן בטחונימ לשב ובניגוד למגבלות שהוטל

לגרוע י אין בהוראות פסקה זו כד, יג שר הבטחון בענין המגבלות האמורותצנ עמדת
. 177כאמור בסעיף , מסמכות שר הבטחון להגיש התנגדות לתכנית בשל מתקן בטחוני

הועדה תימסר לה הודעה על סוג הייעוד הכללי של המיתקן  תשי דריפל( 4)
 ;ך מטעם שר הבטחוןכל הוסמךש יסוגי הייעוד הכללי ייקבעו על ידי מ; הבטחוני

 .לא יחולו 154 דע 149יפים עס( 5)
 

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

 

שנציג שר ,  בישיבת הועדה למיתקנים בטחוניים הוא שני חברים לפחותיקוין החנמה. 162
. םההבטחון יהיה אחד מ

 למיתקנים בטחוניים לפני החלטתה את מי דהגעים לטיסה האזרחית תזמין הועונהינים נעב. 163
 .וןטח שר הבם עתשהוסמך לכך על ידי שר התחבורה בהתייעצו

 םיאולם בענינים הנוגע,  מיתקנים בטחונייםיבגל לוונה לחוק זה לא תחשארספת הותה. 164

ות ינח בהתשבוחתה
כיטקטוניות אר

 וסביבתיות
 ( 43' תיקון מס)

 קיוין החנמה 1995-ה"שנת

 תחירז אהטיס ייננע

 עות חקלאיותקרק

 תוגדרה
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ
 

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

ה שקב תי הגשרדס
 בקשהכן ה ותורתלהי

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 תקנות לענין פרק 
 3'ה
( 72' תיקון מס)

 2005-ה"תשס
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לאית תזמין הועדה למיתקנים בטחוניים לפני החלטתה את יושב ראש הועדה לשמירה קח לקרקע
 .על קרקע חקלאית

 .ה למיתקנים בטחונייםהועדלגבי מיתקן בטחוני טעון אישור ' יות לפי פרק זוכמוש בסמיש. 165

 שהגיש אותה אי מישר, 160סעיף  יפ למיתקנים בטחוניים בקשה להדעתה הוחד( א). 166
על החלטת הועדה לפני ועדת משנה של , ו הדחיה לתוך חמישה עשר יום מהיום שהודעה, לערור

יתקנים  למררעעדת ו —להלן )רצית האמועצה י הרבבהרכב של חמישה ח, המועצה הארצית
 .(בטחוניים

 םינלמיתק ררהתייעצות עם שר הבטחון ימנה את חברי ועדת העב ם הפנירש( ב )
 .בטחוניים

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

 .שר הבטחון לחזור ולדון בו

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

 .דהוע ידי העלדת הערר למיתקנים בטחוניים ייבחר עו ב ראששוי. 168

 (טלוב). 169
 

כל , א ימסרול םחונייטב  מיתקנים בטחוניים וחבר ועדת הערר למיתקניםל ה הועדרבח. 170
 .ידיעה שהגיעה אליהם במהלך דיוני הועדה למי שאינו מוסמך לקבלה

 

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

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

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

ובלבד שמחמת הקמת המיתקן , ני נוסף בתחום מיתקן בטחוני קייםוחטתקן בימ( 2)
ולא יחולו שינויים במגבלות , חר אדם אא יוטלו מגבלות על ל כאמורסףהבטחוני הנו

ף לא יהיה מסוג השונה סונוני החטבוייעודו הכללי של המיתקן ה,  קיימותןהש רומכא
 .מסוגו של המיתקן הבטחוני הקיים

 רשאי בתקנות לקבוע לגבי מיתקן בטחוני הוראות, סכמת שר הבטחוןהב, הפנים רש. 173
דבר התנאים ב תוארו וכן ה265הענינים שהוא רשאי להתקין להם תקנות על פי סעיף ל דות בכיוחמ

. ' הפרק יפורג לח שלמתן הקלה או היתר לשימו

רשאי להיכנס בכל , הכל לפי הענין, ון או שר התחבורהטחעל ידי שר הב ךמ שהוסימ( א). 174
, לרבות תאורה, סידוריםם יהעלאו לעשות בהם או מה ם פעול בהעצעת סבירה לכל מקרקעין ולב

בית מגורים ש למעשה משמה ן לבניסנכאך לא יי; ל לשם מניעת מכשולי טיסהכה, ןומיצביעה או ס
 .ללא הסכמת תופשו אלא בשעות היום ולאחר שמסר לו הודעה בכתב שלושה ימים מראש

, וותדו או להשתמש בסמכקי את תפלאלממ (א)י שפועל מכוח סעיף קטן מ תונע אמה( ב )
 קפי חול תהוראה זו אינה גורעת מאחריות פלילי;  לירות2500חדשים או קנס  השאסר שמ- נו די
 .חרא

רשאי להורות לבעל הקרקע או הבנין או למחזיק  (א)כאמור בסעיף קטן  ךמ שהוסימ( ג )
במועד ובתנאים ו( א) קטן ףיעהכל כאמור בס, בהם לבצע את הפעולה או לעשות את הסידורים

 .שיקבע

חייב  (ג)עשות סידורים כאמור בסעיף קטן  ללו הוראה לבצע פעולה או הנ שניתימ( ד )
גורעת ה ינ אהוראה זו;  המדינהצריו מאואותצוזכאי הוא לתשלום ה, קיים אותה; בקיומה

 . אחרקוח לכ מאחריות לאי קיום החובה לפי

 'ז קלת פרוחת

 רת ערדעו

ר בהרכב של רעב ןויד
 השלוש

 ששב ראויה

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ניםוידיות הדוס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ןוי הדירדס

 רוטפ

 ותנקת

 הסיולי טשכמעת ינמ
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אינן גורעות מכל חובה שהוטלה או שתוטל על בעל קרקע או בנין  הזף יע סתוראוה( ה )
 .בהתאם לתנאי כל היתר לפי כל חיקוק הדן בתכנון ובניה

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

להורות , שת שר הבטחון או סגנול פי דריע, תיאים רשינוקנים בטחתימעדה לוה( א). 175
אם היא , לועדה המחוזית או לועדה למימי חופין להכניס לתכנית הוראת שינוי, לועדה המקומית
מניעת פגיעה , שימוש התקין בוה, ניחוהתקינה של מיתקן בט  פעולתוחתטבהכרחית לשם ה

. מוש בוהשיאו מלתו מפעוו מניעת נזקי גוף או רכוש הצפויים א ותוידבסו

ו של מיתקן חשמלי כמשמעותו נתאיסור התק (א) השינוי לפי סעיף קטן תארתה הויה( ב )
 קבע בצו על ידי שריי אחר שקןאלקטרוני או של מית ןקל מיתש, 1954-ד"תשי, בחוק החשמל

 ש הדרישה גם על ידי שרגותכול שי- ם הב שומיהפסקת פעולתם או קביעת תנאים לש, ארהדו
 .וארדה

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

מוש בבנין או ההגבלה ישה תקסוצע מכוח הוראות סעיף זה בלבד הפתבא ל, ומוחשית בשימוש בו
אלא לאחר שהועמד ,  בזכות חוקית או בזכות שביושריק בבניןמחזש יגבי מל רבשימוש בו כאמו

ם וייצילאחר ששולמו לו או לזכותו פ, אם רצה בכך, ו של אותו מחזיק שיכון חלוף סביר אוותלרש
. רגת שיכון חלוף סביהשכדי 

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

 .הוראות השינוי לגבי אותו מחזיק
  

 שה להוראת השינוי לידיעתם של בעליריהדת ם בטחוניים תביא אניקתימ להועדה (ה )
להיפגע על ידי הוראת  עלולים הם, הדת הועעדל, ת והבנינים ושל בעלי זכות בהם אשרועקרקה

להגיש , וך עשרה ימים מהיום שהגיעה הוראת השינוי לידיעתו ת,ובעל זכות כאמור רשאי, השינוי
 . הפנים בתקנותרת שמבע שר הבטחון בהסכשק בדרך דהועההתנגדות להוראה בפני 

 ואכולה , הליים רשאית לדחות את ההתנגדות או לקבנוחטב םקניתימעדה לוה( ו )
דחתה הועדה את ; תדוקבלת ההתנג, לדעתה, כפי שמחייבת,  את הוראת השינויולתת, צתהמק

 למיתקנים ררעדת העי ונפתעביר אותה לדיון ולהכרעה סופית ב, כולה או מקצתה, ההתנגדות
. םבטחוניי

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

ת חבר הועדה למיתקנים בטחוניים החולק על החלטתה בדבר הוראות שיר פי דלע( ח )
הדרישה תוגש ; תעביר הועדה את ההכרעה באותו ענין לועדת הערר למיתקנים בטחוניים, שינוי

 ועדת של הטוההחל, םיתן ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחונימ םוימ תוך חמישה עשר יום
 .א סופיתתהרר תבוא במקום ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחוניים והע

דת  ועידקופות להגשת ההתנגדויות או להגשת דרישות להכרעה על יתה רו כלבע( ט )
נתה כדין על ידי וש וליארואים את התכנית כ, כרע בהן סופיתהוו  אלמיתקנים בטחונייםר הער

 .בע על ידי הועדה למיתקנים בטחונייםמועד שנקף בקותיקבל  יוהוראת השינוי והשינ

 .לא יחולו על תכנית ששונתה בדרך הוראת שינוי' לפרק ג'  טןימסראות וה( י )

 השינוי עדיפה וההיתר אתור ה,ת היתר לפי חוק זהרנוי סותי שתוראהש  מקוםלכ (אי )
 .וטל בהתאםבי וא הישונ, יתוקן

– דבר אה ברוה רבותל-  זה ףיעבס, "וינישוראת ה" (בי )

 ;ה או הגבלתה או קביעת תנאים לבניהינבסור היא( 1)

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

 היהי, 175עיף סב  או על ידי הוראת שינוי כאמור174 ידי הוראה על פי סעיף לע שנפגע ימ. 176
לענין זה ;  המחוייבים לפי העניןיםבשינוי' זכאי לפיצויים מאוצר המדינה בהתאם להוראות פרק ט

 יונאת שירוה
 

 וייםציפ
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. 200 אות המנויות בסעיףורללה בה נכוליראו הוראה שניתנה על פי הסעיפים האמורים כאי

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

 ;טחוניים ביתקניםלמה דוגש לועת תתנגדוהה( 1)

 הדחיית לע וא נגדותתה  תכנית מיתאר מחוזית ובערר על קבלתל תתנגדוהב( 2)
בהתנגדות אחרת תדון ותכריע הועדה ; דון ותכריע ועדת הערר למיתקנים בטחונייםת

 ;למיתקנים בטחוניים

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

ומית על הגשת קמהועדה לו וזיתחמה הדעקנים בטחוניים תודיע לותימעדה לוה( 4)
 . בההער וההכתודההתנג

 
 

  חורגשומשי: ' זקרפ

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

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

 ;חורג

קרקעות ב וא התקופה שבה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבנינים לעמליץ הל( 2)
- הלן ל )םיגרומותר לקיים בנינים כאמור כבנינים חה שבו אמור שימוש חורג אכ
 .(ימום לחריגהסקמקופת ת

 

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

 ייאמר כי הועדה המקומית המית הרשדקפובכל הודעה על ה; הרשימה כאמור חורגת מהוראותיה
מבקשת לקבוע את תקופת המקסימום לשימוש החורג בבנינים או בקרקעות שברשימה ולקיום 

 .בנין שברשימה כבנין חורג
 

בשים לב לכל הנסיבות ובין השאר ,  תקבע תקופת המקסימום178רג לפי סעיף וח  בניןלכל. 180
 –

בשים לב לשנות קיומו , למעשה, וערת להמשך קיומו של הבניןשמהקופה תה( 1)
 ;עהש התוא שחלפו ולמצבו

לית וכמקור כלכחינה במ בניןה לעיל שיה וערת להמשך קיומושמהקופה תה( 2)
 ;הכנסה

 ;ה של החריגהיפאדתה וימ( 3)

 .רי של הבניןובייו הצפא( 4)
 

תיקבע בשים לב לכל , ית לחריגה לכל קרקע שבה קיים שימוש חורגברמופה הקתה. 181
. חריגהה למידתה ואופיה ש, ובין השאר, הנסיבות

 

לקבוע את התקופה המרבית לחריגה של כל בנין , מכוח פרק זה,  המקומיתהדעעה הויצה. 182
בר ד לכ ןיולענ, אישורה ותחולת תוקפה, ות להגדתנה, לענין הפקדתה, ינהגו בקביעה זו ,או קרקע

 .נויים המחוייבים לפי העניןבשי, 179סעיף ר בומאתיה כוארכבתכנית אשר החריגה היא מהו, אחר
 

 הבנין עד שלא השוניאו , ש החורג בבניןמוסק השיייפ תום התקופה המרביתמ יאוחר אל. 183
ת הועדה שקבלפי , םולרשאי בית משפט הש, לא נעשה כן; יהיה עוד חורג או ייהרס או יסולק

לצוות על המשתמש בבנין או על בעל זכות בו , המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 .סיבותיובנ צודק המשפטהכל לפי הענין וכפי שנראה לבית , לבצע את הדבר

 

וחייבת היא לפי ,  לה הדבר דרוש לצרכי התכנוןהאראם נ, תיאמית רשוקמעדה הוה( א). 184
להורות בכתב למשתמש בבנין או לבעל זכות בו להפסיק את השימוש , דרישת הועדה המחוזית

ית לתכנגדות נתה
 וניחטב ן מיתקלשב
 

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 םמויסמק תופקת
 לחריגה

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 המישרה םוסרפ
 שורהיאו
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 פת המקסימוםוקת
 ניםינבביגה רחל
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 יתברמופה הקתה
 יגהרחל
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 הפוקור התשיא
 ביתרמה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 םותבה גירקת החספה
  המרביתהפותקה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

י נפלה גיחרה קתספה
 יתברמופה הקתהתום 

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
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 ןילהרוס או לסלק את הבנ, או לשנות, החורג לפני תום התקופה המרבית לחריגה של אותו בנין
. ופהלפני תום אותה תק, הכל לפי הענין, גרוחה

צמו נפגע על ידי הוראת הועדה המקומית רשאי לערור עליה לפני ועדת ע תואה ארה( ב )
ית לקבל שא רררועדת הע; מית לידיוקועדה המטת הותוך שלושים ימים מיום המצאת החל, הערר

ה טתלחהתיתן  ררועדת הע; עם או בלי שינויים, את הערר או לאשר את הוראת הועדה המקומית
 .העררת לא ניתן לערור על החלטת ועד; ים ימים מיום הגשת העררתוך שש

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

 .שינוי בלי תשלום פיצויים סילוק או, היה טעון הריסה
 

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

לצוות , על פי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, בית משפט השלום
 .עליו לקיים את ההוראה

 

רשאי בית ,  ואין עוד ערעור עליו185 או 183 של בית המשפט לפי סעיפים וצ קויים אל. 186
אי בית רשוכן , תמימקוהלהטיל את ביצועו על הועדה , כשהנסיבות מחייבות זאת, המשפט

בדרך , י שחייב בקיום הצוממ עוציהועדה המקומית לגבות את הוצאות הבת  אותהמשפט להרש
 כלומ, ורע מסמכות בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפטה אינו גז ףיסע; חירזאשגובים חוב 

 . זכות לפיצויים לפי חוק זה

לא ייפסק השימוש , החורג היה בבנין מגוריםש שהשימוו א םיחורג בית מגורה ן הבניהיה. 187
לבעלי ד מעוחר שהאל אלא, שביושר מכוח הוראות פרק זה בלבד תוכזבששבזכות חוקית או 

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

 תועקהפ: ' חקרפ

 . על פי חוק זה מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבוריעפקלה המקומית הדעתר לוומ( א). 188

, שטחי נופש או ספורט, גנים, דרכים: להאמ ל אחדכ-  הזבסעיף , "רובירכי צצ"( ב )
תחנות , תחנות רכבת, מזחים, נמלים, שדות תעופה, חי חניהשט, עתיקות, שמורות טבע

מוסדות , דת ותרבות,  חינוךצרכימבנים ל, תי קברותב, טבחיים מבתי, שווקים, אוטובוסים
מיתקנים , מזבלות, ב ביותקנימי, םמקלטים ומחסים ציבורי, מרפאות, ליםוח יתב, קהילתיים

 . 9להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לענין סעיף זה

תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של  רחעת לא לכב, ית רשאיתמוקדה המעוה. 189
, לדעת הועדה המחוזית, כשהפקעתם דרושה, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, תכנית מפורטת

לאחר , והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה
אין ההפקעה , ן להפקעהעימקרקדו ה נועאם בתכנית כאמור; דרשה זאת ממנה, תהא תוצעיהתי

 . טעונה הסכמת הועדה המחוזית

ת ודפק יפתבוצע ההפקעה על , נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה אלידה שמב( א). 190
ברשומות  העדוהבלו הורשתה הועדה המקומית איכ, 1943(, וררכישה לצרכי ציב)ת עוהקרק

ל היועץ המשפטי לממשלה לפי שלה או שממה לדים שיקפלהשתמש בסמכויות ולמלא את הת
 :הכל בשינויים ובתיאומים אלה, עין העומדים להפקעהרקלענין המק, הפקודה האמורה

שטחי , יםגני הפקעת מקרקעין לצרכל ל גם עחו יהרוה האמדוק לפ20יף עס( 1)
 ףו סעיתואובכל מקום שמדובר ב, דת ובריאות, ותברת, ךוננופש וספורט וכן לבניני חי

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

בות שבהן היא סיבנם מקומית לשלם פיצויי ה לועדהותלהור שאיר ם הפנירש( 2)

                                                      
9

ד "פ תשס"י, 3349'  עמ7.7.2004 מיום 5312' ד מס"פ תשס"י, 2864'  עמ24.6.2003 מיום 5197' ג מס"פ תשס"י' ר 
 .954'  עמ30.12.2004 מיום 5355' ה מס"פ תשס"י, 3465'  עמ22.7.2004 מיום 5316' מס

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 סקהפהה עצויב-אי
 דעי המונפל
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

דה עוהי די וע עלציב
 תמיוקהמ

 

 ףוון חלכיש

 העקת ההפרטמ

 הדעות הוכמס
 ומיתקמה

 העקפוע ההציב
 ( 92' תיקון מס)

 2010-ע"תש

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5197.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5197.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5312.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5312.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5316.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5316.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5316.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5355.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5355.pdf
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 :לפקודה האמורה( ג)(2)20רשאית לשלמם לפי סעיף 

עץ או דבר אחר , גידול, יים על הפקעת כל מבנהוצילום פשת בתוח  תחולאל( 3)
אך רשאית הועדה ; ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק זה, מווקהמחובר לקרקע אם ה

 קיימות נסיבות י וכב כי הוא פעל בתום לתה אם ראבעתול םהמקומית לשלם פיצויי
 ; צוייםיפ םולשמיוחדות המצדיקות ת

הפרסום של ההודעה על ום מועד מקב אה יבורומ לפקודה הא12 ףיענין סעל( 4)
 ;ם לאחר המועד האמוריששהם יוה- הכוונה לרכוש את המקרקעין 

 ;וקתחלנוי במ שנויאשמית תשלם מיד אותו חלק מהפיצויים וקמעדה הוה( 5)

האמורה לא דה קופ ל21-ד ו14א עד 14, (ב1-)ו (א1)14, א9, ב7, א5סעיפים ( 6)
 ;יחולו

 

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

ורואים אותה כאילו , יומין תובעלרבות פרסום , ומיתמקועדה ה ליראהתההודעה תינתן בדרך ש
בצו של בית  מותנית נהה איהחזקבלת זכות הכניסה וק; נתה או ביום הפרסוםיתנ םוינתקבלה ב

 .המשפט
 

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

 . ההפקעהמ תנובעוה ולסילוק מלא או חלקי של תביעותי, מחוצה לו

ופי מקרקעין לפי פרק זה לא יתפרש כאילו בא להתיר שימוש ילסכם בדבר חהבש דבר םוש. 192
 . תניתכל םבמקרקעין שלא בהתא

 . בתכנית החלה עליהם רומאכ פקעו לפי פרק זה ינהגו בהםוהשקעין רקמ. 193

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

ר ששולמו לו או לזכותו חאל, ךכבאם רצה הדייר , או, וש את המקרקעיןכ לרהההודעה על הכוונ
.  וף סביר חלןוכגת שישה פיצויים כדי

, כשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצוייםרנשקעין רקמ. 195
 :אלהת מיוחדות אורוהיחולו עליהם 

מותר להשכירם לגוף ציבורי או , פי הוראות חוק זה-ייעודם עלה ונשא ל עוד לכ( 1)
בהתייעצות עם הועדה , ששר הפניםובלבד , תכניתב נועדו הללמטרה ש, לאדם אחר

 ; כךעלנתן אישור , המחוזית

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

יר שלא נותם במחלק, םושים יולשתוך , ין או לחליפו הודעה שהוא רשאיעקרקמה
 כל השבחה בהם הנובעת שלבצירוף שוויה , יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו

, מקרקעיןהנות את קכן לוהודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מ; מהתכנית
 . רמוכאו יועברו אלי

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

או אם רצה , אותה שעהב םייוצזכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פי
 .מנוהופקעו מי שמל רקעיןקמהתחזיר את , בכך

, (רכישה לצרכי ציבור)הקרקעות ת  לפקוד12ף יעסענין ל – סעיף זה יפלעולה פב (ב) 
י  שינולשמועד ה –קרקעין  מ לרכושנהיבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוו, 1943

 .ושווי המקרקעין ייקבע בשים לב לייעודם מחדש, הייעוד
 השבחה לטהי: 1' חקרפ

 

בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת , ת תגבה היטל השבחה בשיעורימודה מקעו .א196

 עקרופי קליח

ר תיה וינא כםסה
 הגילחר

 פקעוהשש וכר ןיד

 ףוון חלכיש

כשו רנש ןיע מקרקןיד
 רהומתב

ש וכר של דועוי ייניש
 ם תשלואללע קמופ

 (18' סתיקון מ)
 1981-א"משת
 החל השבטיה
 (18' תיקון מס)

 1981-א"משת

( 92' תיקון מס)
 2010-ע"תש
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 .יהפ להשלישית וע
 

 יםיוצפי: ' טקרפ

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

 .200בכפוף לאמור בסעיף , מהועדה המקומית

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

 .אף אם כבר עברה התקופה
 

הועדה המקומית לכל מי שעלול לשאת ע דיתו, 197ה לפי סעיף עיבגשה תוה( א)  10 .198
בין על פי דין ובין על פי הסכם עם הוועדה , כולם או חלקם, בתשלום הפיצויים נושא התביעה

 .יותוניע טעמשהעל הגשתה ותתן לו הזדמנות ל ( המשיב–בפרק זה )המקומית או עם המדינה 

אם ,  הגשת התביעהוםבתוך תשעים ימים מי, מית תדון בתביעה ותחליטוקמעדה הוה( ב )
 .םייוציפכ  המוצעםוכהו הסמ –ואם החליטה לקבלה , לקבלה או לדחותה

החליטה לקבל את  םאו, התאת החלט, ע ולמשיבבלתו מית תודיעוקמעדה הוה( ג )
הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה על ; יים והנימוקים לכךוציצע כפומ הםות הסכא –התביעה 

 .תצרף להודעתה גם את אותה שומה, שומה

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

 ימים מיום המצאת החלטת הועדה 45דת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה תוך ועלערור בפני 
יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך ; (ב )ןטהמקומית כאמור בסעיף ק

. את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו

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

ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה ,  ימים45בתוך , בהסכמה, לפנות
לצורך הכרעה במחלוקת על סכום , שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים

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

(, 1)יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לכל אחד מהפונים לפי פסקה  (2)
 ;על זהותו של השמאי המכריע שמינה,  ימים ממועד קבלת הפנייה15בתוך 

ידון ויכריע במחלוקת על סכום  (2)השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה  (3)
 ;החלטות השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים; הפיצוי

יכולים הוועדה  (3)על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה ( א )(4)
התובע או המשיב לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה , המקומית

יושב ראש ועדת ;  ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע45בתוך 
ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים 

 ;מיוחדים שיירשמו

, פסקה זו תעמוד בתוקפה עד תום חמש שנים מיום תחילתו של סעיף זה (ב)
 .2008-ח"התשס, ( והוראת שעה84' תיקון מס)כנוסחו בחוק התכנון והבניה 

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

                                                      
 או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו 1.1.2009 נכנס התיקון לתוקף ביום 84'  לתיקון מס10י סעיף "עפ 10

 שמאים 10ובלבד שמונו לפחות , לפי המאוחר, (418'  עמ3.2.2009 מיום 6748' ט מס"ת תשס"ק)של שמאי מכריע 
י "עפ. (1.5.2009 תוקף המינוי מיום – 3036'  עמ19.3.2009 מיום 5933' ט מס"פ תשס"יהמינוי ' ר)מכריעים 

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

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

 יםייצופעת יבת
 (20' תיקון מס)

 1982-ג"משת

 ( 43' סתיקון מ)
 1995-ה"נשת

 ייםוציעה לפיבת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

( 65' תיקון מס)
 2002-ג"תשס

( 70' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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 שקלים 837 – שקלים חדשים 500,000כשסכום הערר אינו עולה על  (א)
 ;חדשים

 ; שקלים חדשים1,675 – שקלים חדשים 500,000כשסכום הערר עולה על  (ב)

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

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

בהתאם לשיעור ,  בינואר בכל שנה1-יעודכנו ב (1)הסכומים האמורים בפסקה  (3)
 ;העליה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

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

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

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

, (ה)או ( ד)דנה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיפים קטנים  (1)( ו )
 ;במלואו או בחלקו, לקבל את הערר או לדחותו, בהחלטה מנומקת, רשאית היא

רשאית ועדת הערר לפיצויים ולהיטל , בלבד( ד)היה הערר לפי סעיף קטן  (2)
מתוך , השבחה לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי

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

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

 ;לעניין חוות הדעת

, לרבות לעניין סדרי הדין בפניו,  יחולו על שמאי מייעץ1'הוראות לפי פרק ט (4)
 .מינויו ושכרו

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

 .לערער לבית משפט לעניינים מינהליים

וכן שמאי מכריע , שמאי מקרקעין שהתבקש להכין שומה בהליכים לפי סעיף זה( ח )
לתוספת  (א)א14רשאים לקבל מידע בהתאם להוראות סעיף , ושמאי מייעץ שמונו לפי סעיף זה

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

 

 .(טלוב). 199
 

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

 :לשלם לנפגע פיצויים

 ;ם אזורים ובתנאי השימוש בקרקע שבהםוחתנוי ביש( 1)

 ;ווח מסביב לבנינים וביניהםרימיעת הבק( 2)

 ;ינים בשטח מסוייםבנ הרפסמת להגב (3)

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

במקום שהקמת בנינים על הקרקע , ת או לשעהלצמיתו, ההגבלת ואה ינהב רסויא( 5)
סכנה לבריאות או , סחף קרקע, להביא לידי סכנת שטפון, בגלל מקומה או טיבה, עלולה
להספקת ,  להתקנת דרכים או ביביםיבורצאה יתירה של כספי צהו לידי אופשות נסכנת 

 ;רותים ציבוריים אחריםישל וא מים

כשהשימוש , קע או הגבלתו שלא בדרך איסור בניה או הגבלתהרקבוש מהשי סוריא( 6)

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 םולר מתשוטפ
 וייםציפ

( 70' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 70' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 70' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 70' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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 ;סכנת נפשות או פגיעה רצינית אחרת לרעת הסביבה, די סכנה לבריאותליעלול להביא 

 ;בבניניםש י השימודרכ תלגבה( 7)

; ןינבשמעבר לו לא יבלוט שום , ביל לדרךבמקו קיעת בק( 8)

,  מקום לטעינת כלי רכבו לתעשיהכה אאלמל, עסקל דן על יד בנין המיועיקתוב להיח( 9)
 ;וע חסימת דרך לתעבורהמנהכל כדי ל, פריקתם וציודם בדלק

בית לינה או ל, מגוריםל, הישעלמלאכה או לת, ן בבנין המיועד לעסקיקתוב להיח( 10)
למקלט או למחסה , מקום לחניית כלי רכב, או על יד בנין כאמור, די הציבור יעלש לשימו

; ויריתוא התקפה ינבפ

 .81ית שחל עליה סעיף נכתראה בוה( 11)

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

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

אלא אם קיימות , הכל לפי הענין, הריסתו או סילוקו של הבנין, הפסקת השימוש או על ידי שינויו
 .ויים כאמוריצולמו פישש קדנסיבות מיוחדות ומן הצ

או על ידי כל אחת מן , טרתה העיקרית ייעוד מקרקעין למיתקן גזתכנית שמדי י לגעו עפנ. א202
רך בדשלא , ז גןקתימלאו על ידי תכנית הכוללת גם ייעוד מקרקעין , התכניות למערכת ההולכה

 תוהורא, לפי הענין, יצוייםפה ןינעיחולו ל, ם בתחומה או הגובלים עמהאימצהנמקרקעין , הפקעה
 - בסעיף זה ; 2002- ב"סתש, הטבעיק משק הגז וחל 28סעיף 

 ;כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי" - ההולכהת התכניות למערכ"ו" זגיתקן מ" 

. בעיטלחוק משק הגז ה (ד)25 י סעיףלפת תכנית עבודה שאושרה וברל" - ניתכת "
 

 –בסעיף זה  (א). ב202

, בעל רישיון או מטעמו  מיתקן המוקם על ידי–" מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית" 
תורן או כל , משדר, לרבות אנטנה, שירותי רדיו טלפון נייד המשמש או המיועד לשמש למתן

; הנועד לתמוך בתפעול המיתקן, מכשיר עזר אחר

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

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

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

 

 רשימת שמאים מכריעים: 1' טקרפ
 

, ד202על פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף ,  שר המשפטים יקבע(א). ג202
 רשימת השמאים –בחוק זה )רשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים 

 .11(המכריעים

שמאי מכריע ייכלל ברשימת השמאים המכריעים לתקופה של עשר שנים או עד הגיעו  (ב) 
 .לפי המוקדם, 70לגיל 

 .רשימת השמאים המכריעים תפורסם ברשומות (ג) 
 

 תוקם ועדה מייעצת שתמליץ לשר המשפטים לעניין קביעת רשימת השמאים (א). ד202
 :וזה הרכבה, ( הוועדה המייעצת–בפרק זה )המכריעים 

 ;והוא יהיה היושב ראש, יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין (1)

                                                      
 .3036'  עמ19.3.2009 מיום 5933' ט מס"פ תשס"י' ר 11

שים עמל םיי פיצוןיא
 תינדת תכקפהי רחאש

קת ספהל עויים ציפ
 הגיחר

ית ל תכנשבם ייצויפ
וד ייעת כוללה
 זג ןקין למיתקרקעמ
 ( 58' תיקון מס)

 2002-ב"תשס

כתב שיפוי כתנאי 
למתן היתר להקמת 

מיתקן שידור 
לתקשורת בשיטה 

 התאית
( 75' תיקון מס)

 2006-ו"תשס

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

רשימת שמאים 
 מכריעים

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 הוועדה המייעצת
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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 ;השמאי הממשלתי הראשי או נציגו (2)

 ;מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו (3)

מתוך רשימה של ארבעה שמאי , שני שמאי מקרקעין שיקבע יושב ראש הוועדה (4)
מקרקעין שימנה שר המשפטים על פי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול 

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

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

 ;שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים (6)

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

 .1969-ט"התשכ, קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 .הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות (ב) 
 

 :כשיר לכהן כשמאי מכריע, מי שנתקיימו בו כל אלה. ה202

 ;הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל (1)

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

 '; או ט1'ח', כאמור בפרקים ח

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

 ;בה

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

 ;מי שהוכרז פושט רגל או מי שמונה לו אפוטרופוס, הוא אינו פסול דין (5)

במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו , במישרין או בעקיפין, הוא לא עלול להימצא (6)
עניין אישי או תפקיד ", בפרק זה; לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו, כשמאי מכריע

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

 סברה הוועדה המייעצת כי מי שמבקש לכהן או מי שמכהן כשמאי מכריע נדרש לבצע (א). ו202
, תמליץ על הפעולות שעליו לבצע, (6)ה202פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים כאמור בסעיף 

 .והתקופה לביצוען

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

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

 .עד לאישור הוועדה המייעצת כאמור בסעיף קטן זה, הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין

במצב של ניגוד , במישרין או בעקיפין, שמאי מכריע לא יעסיק אדם שעלול להימצא (ג) 
התעורר ; לבין תפקיד אחר שלו, בין תפקידו של אותו אדם או תפקיד השמאי המכריע, עניינים

 .ידווח על כך המועסק לשמאי המכריע בלא דיחוי, חשש לניגוד עניינים כאמור

אם הוא עלול , עובר למינוי, מי שמבקש לכהן כשמאי מכריע יודיע לוועדה המייעצת (ד) 
במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו כשמאי מכריע לבין עניין , במישרין או בעקיפין, להימצא

מי שמכהן כשמאי מכריע יודיע כאמור מיד לאחר שנודע לו כי הוא ; אישי או תפקיד אחר שלו
 .עלול להימצא במצב כאמור

 

,  שמאי מכריע לא יטפל בעניין שהועבר להכרעתו אם הוא עלול לגרום לו להימצא(א). 12ז202
לבין עניין , במישרין או בעקיפיןף במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כשמאי מכריע באותו עניין

                                                      
 . לענין תחילת תוקף הסעיף198הערה בסעיף ' ר 12

כשירות לכהונה 
 כשמאי מכריע

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

פעולות לשם מניעת 
 ניגוד עניינים

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 איסור ניגוד עניינים
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס
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 .אישי או תפקיד אחר שלו

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

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

לפי הודעת שמאי מכריע כאמור בסעיף קטן , נוכח יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין (ג) 
במישרין , כי עניין שהועבר לטיפולו של שמאי מכריע עלול לגרום לו להימצא, או בדרך אחרת (ב)

 .יורה לשמאי המכריע על הפסקת הטיפול באותו עניין, במצב של ניגוד עניינים, או בעקיפין
 

פעולה שיוחדה לשמאי מקרקעין לפי , במישרין או בעקיפין,  שמאי מכריע לא יבצע(א). 11ח202
למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או שהוטלה , הפרק החמישי לחוק שמאי מקרקעין

אלא אם כן אין העיסוק , ולא יעסוק בכל עיסוק אחר פרט לעיסוק לפי חוק זה, עליו לפי חיקוק אחר
 :והתקיים אחד מאלה, האחר עלול לגרום לניגוד עניינים עם פעולתו לפי חוק זה

 ;העיסוק הוטל עליו לפי חיקוק אחר (1)

העיסוק מותר על פי כללים שקבע שר המשפטים בעניין זה לאחר התייעצות עם  (2)
 ;הוועדה המייעצת

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

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

 

 שר המשפטים ימחק מרשימת השמאים המכריעים את רישומו של אדם שחדל (א). ט202
לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון , (5)עד  (1)ה202להתקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 

הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי מי שחדל להתקיים בו התנאי האמור ; את טענותיו בעניין
זולת אם אישרה הוועדה המייעצת כי בוצעו הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור , (6)ה202בסעיף 
 .ט202בסעיף 

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

 :אחד מאלה

אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף  (1)
 (;3)ה202

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

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

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

 

 נמחק או הותלה רישומו של שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים כאמור (א). 11י202
או הורה לו יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין להפסיק את הטיפול , ט202או  (ג)ו202בסעיפים 

יורה יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין על העברת העניין , ז202בעניין שלפניו כאמור בסעיף 
 השמאי –להלן )שלפני אותו שמאי מכריע לשמאי מכריע אחר מתוך רשימת השמאים המכריעים 

 .(המכריע הנעבר

שהדיון בפניו , אם מצא כי לא ייגרם עיוות דין, השמאי המכריע הנעבר רשאי להורות (ב) 
החליט השמאי המכריע ; יימשך מהשלב שאליו הגיע השמאי המכריע שטיפולו בעניין הופסק

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

 

במצב , במישרין או בעקיפין, שמאי מכריע המטפל בעניין שעלול לגרום לו להימצא. 11יא202
 . מאסר שלוש שנים–דינו , ז202בניגוד להוראות סעיף , של ניגוד עניינים

 

ייחוד פעולת שמאי 
 מכריע

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

מחיקה או התליה 
מרשימת השמאים 

 המכריעים
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

העברת הטיפול 
 לשמאי מכריע אחר

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 עונשין
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס
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 .1977-ז"התשל,  דין שמאי מכריע כדין עובד הציבור לעניין חוק העונשין(א). יב202

הגבלות )בתום תקופת כהונתו יחולו על שמאי מכריע הוראות חוק שירות הציבור  (ב) 
כפי ,  לחוק האמור11כהגדרתה בסעיף , ואולם סמכויות הוועדה; 1969-ט"התשכ, (לאחר פרישה

 .יהיו נתונות לוועדה המייעצת, שנקבעו בחוק האמור
 

 . שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע פרק זה(א). יג202

 :שר המשפטים יתקין תקנות בעניינים אלה (ב) 

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

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

 

 ת ועונשיןוריעב: ' יקרפ

 -  רק זהפב( א). 203

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

קעין בניגוד להיתר או שלא בהתאם רקממוש ביש עבודה או" -  או מתכניתרתייה מהטס "
למעט עבודה או שימוש לפי , תאם לתכניתבהלתנאי היתר או תקנה אחרת לפי חוק זה או שלא 

 .הקלה או שימוש חורג שניתנו כדין

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

, ה בסטיה מהיתרדעבוכ, לענין פרק זה, רואים - 1951- א"יתש, כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית
 .רתיההעל אף האמור בתנאי 

 

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

עה בכתב דוהנאשם ה למאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיב, נוסף
 .מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו

מאסר שנה - ו ניד, כניתתמ  ה מהיתר אויטסעין בקרקה או משתמש במדובבצע עמה( ב )
חוק - להלן ) 1977- ז"תשל, לחוק העונשין (ג)61אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 

עדה המקומית  מהולאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב, רהיבעלכל יום שבו נמשכת ה, (העונשין
. ותעשרהעל אותה עבירה או לאחר 

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

 .ה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתועדהו מהודעה בכתב

 

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

 .מאסר שנה- דינו , עליה
 

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

תו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית אוין או נבהוות שצל( 1)
אם ביקשו על כך , תמיקוהמשפט או על ידי הועדה הנל ידי  עלקוסייפורק או , ייהרס

אות לחייב את הנשפט בהוצו, ו נציגוא הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה
 ;ועהביצ

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

 ;הציבור

ם ר לדרך או לבנין שבהשקב, משפטה ת אחר שייראה לביוצ לפט כת לנשתל( 3)
צו איסור שימוש וצו להתאמת , צו סגירה, לרבות צו לשינוי מבנה, העבירהנעברה 

 רותדגה
 (2' סקון מית)

 1969-ט"כשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת

 ( 2' סקון מית)
  1969-ט"תשכ

 ( 9' תיקון מס)
 1978-ח"תשל

 שיןנוע
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

  םיפסונ םיעצמא
 ( 9' תיקון מס)

 1978-ח"תשל

 ( 9' תיקון מס)
 1978-ח"תשל

החלת הוראות על 
 שמאי מכריע

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

תקנות לעניין שמאי 
 מכריע

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס
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 ;הבניה או השימוש להיתר או לתכנית

 וא ות על הנשפט להפסיק את העבודהצול - (ב)204בירה לפי סעיף עה  היתהםא( 4)
 או על הועדה על הנשפטאו לצוות , או מתכנית רתה מהייטסמוש במקרקעין שבישה

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

 

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

 .וצה יינתן אלטעם משכנע מדוע  טפשנה זולת אם הראה, 205ט צו כאמור בסעיף שפהמ

לקבוע את ,  ובכל עת לאחר מכן206 או 205בזמן מתן צו לפי סעיפים , שאיר ט המשפתיב. 207
 .ת כןולעש אם ראה טעם, ד שקבעועאריך מלהורשאי הוא , המועד לביצועו

 

תבצע  (2)או  (1)205שפט על הועדה המקומית לבצע צו לפי סעיף מ תיל ביטה (א) .א207
 .אותו הועדה תוך המועד שנקבע בו

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

א לא הוו (א) צו כאמור בסעיף קטןע  לביצובענקש דהמועמ חדשים השורו שלבע( ג )
לה או נציגו אל בית שממפטי לשמההועדה המחוזית או היועץ , יפנו הועדה המקומית, בוצע

פניה של ; קשוהו שיצווה כי ביצוע הצו יוטל על הנשפט במקום על הועדה המקומיתמשפט ויבה
 )*(.אחת הרשויות האמורות משחררת את השאר מחיובן

 

והוא לא ביצע  (ג )או (ב)א207 משפט על הנשפט לבצע צו על פי סעיףה תיל ביטה .ב207
לצוות על , (ג)א207על פי פנייה של אחת הרשויות האמורות בסעיף , רשאי בית המשפט, אותו

 .מעצר הנשפט עד לביצוע הצו
 

 .ןאלא להוסיף עליה רחא ןיב אינו בא לגרוע מהוראות כל ד207-וא 207ם פייעסמור באה .ג207
 

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

 ; העבודה או השימוש כאמורועלביצ תרי ההבעל (1)

 ;ויפ נה עלקת עליו חובה להשיג היתר כאמור מכוח חוק זה או תל שמוטימ( 2)

 ;וע העבירהבשעת ביצין עקרל המקעב( 3)

 ;בירהעה עצוכבעלים של המקרקעין בשעת בי קז שהוחימ( 4)

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

; ל את העבודהעופבצע במה( 6)

 ;על במקרקעיןופבשתמש מה( 7)

המהנדס או , המהנדס המתכנן, לרבות האדריכל, ודה או לשימושבעלחראי אה( 8)
מעט עובדים ל ךא, יהםנכוהקבלן הראשי וכן ס, ההנדסאי האחראים לביצוע

 .המועבדים על ידיהם

 תהא זו הגנה טובה 204בעבירה לפי סעיף  (א)המפורטים בסעיף קטן מ דשם אחאנ( ב )
 :ה אלםאם יוכיח שניי

 ;רה שלא בידיעתובענבירה עה( 1)

בכל  ויל האמצעים הנאותים לקיום הוראת חוק זה והתקנות על פכב א נקטוה( 2)
 .ע לעבודה הנדונהגונה

 (וטלב)( ג )
 

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

 או דהשימציאו להם את שמו ומענו של מבצע העבו, אותה שעה בעל המקרקעין או המחזיק בהם

 וע צוציב
 ( 11' תיקון מס)

 1979-ם"תש

 דע פטשנה רצעמ
 וצה ביצוע

 ( 11' תיקון מס)
 1979-ם"תש

 ניםת דישמיר
 ( 11' תיקון מס)

 1979-ם"תש
דה ובעראי לחאה
ונים עטהימוש שלו
 רתיה

 ( 26' סתיקון מ)
 1988-ח"משת

 (9' סמתיקון )
 1978-ח"לשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 לשית ליליות פרחא

 וא רקעיןקמהבעל 
 קהמחזי לש

 ( 9' תיקון מס)
 1978-ח"תשל

 –ט פשמה-בית וצ
 חובה

  הצועוצד לביעומ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
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ת יתנו א, הרישדה  אתםלא קיימו בעל המקרקעין או המחזיק בה; של המשתמש במקרקעין כאמור
 .אילו עברוה כרהמוהדין על העבירה הא

בתוך המועד שנקבע  (ג)158קיים הוראה שניתנה לו כאמור בסעיף מ ו שאינימ (א) . א209
נס ק- נו יד, כאמור ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד שנקבע, הנאסר שמ- דינו , בהוראה

 .לכל יום של עבירה, לחוק העונשין( ג)61ף י בסערומכא

– תאגיד  יד בי1' הקרפה לפי ריבברה עענ( ב )

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

- שותף , עיל פה מנהלהירה יבעה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע הריבשם בעאי( 2)
 חאם לא הוכי, אי לענין הנדוןרחאו דיאותו תאגב דו פקיא- גבל מו תףמעט שול
עברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת ביצוע נ ההעבירש

 .ההוראה
 

- דינו , טמשפהועד שקבע בית המבתוך , 206 או 205יפים עמקיים צו לפי ס ונט שאיפשנ. 210
, נשיןלחוק העו (ג)61בסעיף מור ס כא קנ-דינו , ירה אחרי תום המועדבעה הכשואם נמ הנאסר שמ

 . יום של עבירהלכל
 

רשאים מוסד התכנון או , המשפט על מוסד תכנון לבצע פעולה פלונית תיווה ביצ( א). 211
להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט ,  למקום שהצו נוגע לו לשם ביצוע הפעולהנסו להיכחישלי

ואם חייב בית המשפט , כדי להבטיח את קיום הצו, מוש בכוח סביריש לרבות, םיאת כל האמצע
 .רשאי מוסד התכנון לגבותן בדרך שגובים חוב אזרחי, להעובהוצאות הביצוע של הפ

 טפשן שהנילטמיטל (א)ה כאמור בסעיף קטן לועפה עקעין בשעת ביצורקמצאו במנ( ב )
בד בלהתכנון או שליחיו ורשאים הם למכרם לאחר תקופה סבירה ותם מוסד ישמרו או, לא הוציאם

 מכרוםי — יםהיו המיטלטלין פסיד; שקודם לכן ניתנה הודעה על המכירה לנשפט אם ניתן לאתרו
מכר המיטלטלין זכאי הוא לדמי ה ורכמנ כירה יחולו על הנשפט ואםהמ ורההוצאות השמי; דימ

 .הוצאות האמורותוי הבניכ
 

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

 ;את האדם שביצע את העבירה און למציא( 1)

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

 ;נו בעל הבנין עודינל הבנין בשעת ביצוע העבירה וביצע אותה אעב  שהיהימ( 3)

 ; מי ביצע את העבירהחיכן להויא( 4)

בהן כדי לעשות את ן אי שעונשין מסיבות-ו ברינת או א מירהבעהת א ע שביצימ( 5)
 .פעולתו חוקית

על פי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי , פט בית המש רשאי212ף יעס לפי וצב. 213
 יתרשא, קצתומכולו או , ואם נהרס הבנין, להרשות את הועדה המקומית לבצעו, לממשלה או נציגו

 .בנין שנהרסה לש םיביצוע על ידי מכירת החמר הותצאמקומית לגבות את הו ההועדה

בידעו שהיא כוזבת או , עובד מעובדיהם ידיעה ל תכנון או לרשות מקומית אודסוסר למומה. 214
שורה של תכנית או של הוראה שבה או היתר לפי חוק זה או יא במטרה להשיג, מטעה בפרט חשוב

אה הור; יםינתאסר שמ- דינו , אלהב תכיוצא הררה להשיג את דחייתם או במטטמב, ויפתקנה על 
 .זו אינה גורעת מאחריות פלילית לפי כל דין אחר

 

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

 .כל לפי העניןה, תרהייראו כאילו בוצעו ללא אישור או ללא , או השימוש שעליהם ניתן ההיתר

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

 1'הפרק  פיל רהיבע
 (15' תיקון מס)

 1981-א"משת
 ( 43' סמתיקון )

 1995-ה"נשת

 תיבו צקיום  יא
 טהמשפ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 וןנכתד סומויות כמס
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"תשל

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 הערשה אסה ללירה

דה עוהי די-וע עלציב
 תימוקהמ

 תבזעה כודוה
 (9 'סמתיקון )

 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

עה דוה בול עקטיב
 תבזכו

 ןתמ בקע לוטיב
 םיני נכותלב םפרטי
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לם כשהיה האישור או ההיתר לענין וא, ןיהכל לפי הענ, יתרההור או ישלבטל את הא, טענותיו
 . בבניה אדםאותוהחל לא תעשה כן אחרי ש, בניה

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

 עליו בדרך אחרת לפי לטוהש ד מוסד תכנון או בתוקף תפקישם בעל שפוימ נע אתומה. 217
; הנאסר שמ- דינו , קיד או מלהשתמש בסמכות לפי חוק זה או תקנה על פיופת מלמלא קוחיק

 .הוראה זו אינה גורעת מאחריות פלילית לפי חוק אחר
 

בנוסף לכל עונש שיטיל על עבירה לפי פרק זה ולחיוב , צווה על הנשפטי ט המשפתיב. 218
 את האגרה או את תשלום החובה האחר הקשורים בעבירה ושהנשפט םלשל, שפטמה בהוצאות

ואם היתה העבירה בקשר לעבודה או , חייב בתשלומם אותה שעה מכוח חוק זה וטרם שילם אותם
י חובה אחרים שהיו מגיעים ממנו ומשל תת אוורגותן אא – זהי חוק לפיתר ה םניולשימוש הטע

נשפט בתשלום ייב את הבית המשפט רשאי גם לח; היתרתן הו נימכוח חוק זה אותה שעה איל
 . בעבירהיםשלא יעלה על סכום האגרה או תשלום החובה הקשור, נוסף

 

לעשות כן להטיל  שקבתנ רשאי בית המשפט אם,  פרק זהי לפהבעביר םדרשע אוה( א) . 219
 :קנסות כדלקמן,  או במקומו204בוע בסעיף קה  לקנסףסובנ, עליו

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

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

 . האחרתהוראהלתכנית או ל, כפי שהיה אילו הוקמו בהתאם להיתר

 המקומית או היועץ הדעית הואשר, (א)ת המשפט קנס כאמור בסעיף קטן יב  הטילאל( ב )
המשפטי לממשלה או נציגיהם לתבוע מהנשפט בדרך של תובענה אזרחית סכומים בשיעורים 

 (.א)לסעיף קטן  (2- )ו (1)האמורים בפסקאות 

הרס , לפני מתן גזר הדין, ף זה לא יחולו אם הוכח לבית המשפט כייעסראות וה( ג )
ת שאי לדחובית המשפט ר; רה העבירהבענביהם גלשבנה או את התוספת למבנה מה תא טהנשפ

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

או ביום מתן ה ירעב ביום ביצוע היםשוו" - פתוסשווי המבנה או הת",  זהףיענין סעל( ד )
 .םכשהם פנויי, הגדול שבהם יפל, טפהחלטת בית המש

 .פסק לפי סעיף זה ישולם לקופת הועדה המקומיתנש  סכוםלכ( ה )
 

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

לחייב את , 218עיף מורים בסצאות המשפט ובסכומים האוהבחיוב לו בנוסף לכל עונש שיטיל
לתת לו דיור חלוף סביר או לשלם לו פיצויים , על פי בקשת התופש או הועדה המקומית, הנשפט

 הוכיח הנשפט כי התופש אםת ולז, אה לבית המשפטירכפי שיל הכ, ריבכדי השגת דיור חלוף ס
 .בום לתפש את המבנה או את התוספת שלא בת

סמכויותיו של בית המשפט ועל זכויותיו האחרות וסיף על ף זה באות להיעסראות וה( ב )
 . לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהןפששל התו

 לן לא היה רשאי לקבאםות אף איפט לקבל רשי סעיף זה רשאי בית המפל ליכיםהב( ג )
 .יכים רגיליםהלב

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

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

סי קנפב םשיורה בית המשפט שהצו ייר, זהק פרפט על הריסה לפי משה תי בוהויצ( ב )
 .המקרקעין כאמור

 דיקוי תפלימעת ינמ
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"שנת

 הרגלום אשתבב ויח
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
( 68' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

ה עיב או תסנק
יה נבמים חוויית רבגל

 חוקית יתבל
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת

 ( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

 ףר חלוויד

י סקנום בפשיר
 קעיןרקמ
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת
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רשאי הוא להורות שצו או חלק ממנו  (3)205 צו כאמור בסעיף שפטמה יתן בתנ( ג )
 .יירשם בפנקסי המקרקעין כאמור

בכל עת לרשם המקרקעין למחוק הערה או צו שנרשמו ת  להורואירש שפטמת היב( ד )
 .זה או לתקנם ףיעס ילפ

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

 

בים קנס שהוטל על ידי גו שרך גובים אותו בד218לשלם כל סכום לפי סעיף  םדווה אטצנ. 222
 .בית המשפט

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

כשכתב האישום - ינה דמהאוצר לו; 258 מרחב תכנון כשכתב האישום הוגש מטעמה לפי סעיף
 .שיירשמום מטעמים מיוחדי, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, ינהמטעם המדהוגש 

 

, ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה בשם ליוג- ובעיריה , אש הועדה המקומיתר ב ליושהיה. 224
 מהנדסל- ובאין מהנדס עיר , או למהנדס העיר זון המחנכתאו ליושב ראש הועדה המחוזית או למ

ובתחום , וסמך לכך על ידי יושב ראש הועדה המחוזית או על ידי יושב ראש הועדה המקומיתהש
 ואתרי יםמיאואתרים ל, ות טבעורשמ, ייםומם לאינגק וגן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בח

 סביר להניח כי מבצעים עבודת יסוד, מורק האכמשמעותו בחו למנה לםג, 1998-ח"תשנ, הנצחה
עוד לא הוגש לבית המשפט כתב ל הרי כ,  היתר לפי חוק זה או בסטיה מהיתר או מתכניתבניה בלי

ב א לצוות בכתהורשאי , 239 יףי סעפל קהיאישום בדבר העבירה שבבניה זאת או בקשה להפס
, רותו של אותו אדם בשיעובדלכל וע העבירה וציבל 208 ףיאדם הנראה לו אחראי לפי סעל לכ

 הקו הפסצ- להלן ) שנעשתה ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית את הבניהלהפסיק מיד 
 .(מינהלי

 

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

עים עבודת בצ מכייסוד סביר להניח ם הל יש אם, 1951-א"תשי, כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית
 .(ב)203כאמור בסעיף , בניה בסטיה מהיתר

 

ימסור הודעה על כך גם לבעל , (ב)203מת האמור בסעיף חמ ינהלימ הפסקה וותן צנה .א225
 .מסירת ההודעה כדי לפסול את תקפו של הצו-אך אין באי, המקרקעין

 

זולת אם לפני תום אותו מועד , נהלי בטל בתום שלושים יום מיום נתינתוימ הפסקה וצ. 226
משפט המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן הצו בקשה לאישורו והעתק ממנה ה תה לבישגוה

או בדרך אחרת שיחליט עליה , הומצא למי שנגדו ניתן הצו בדרך שהומצא לו צו ההפסקה המינהלי
 . האישורקשקשת מב בעל פי טפבית המש

 

רואים אותו , ים או בלי שינוייםיונעם שי, יל צו ההפסקה המינהתא טפהמש ר ביתשיא. 227
 .241מאותו יום ואילך כצו הפסקה שיפוטי כמשמעותו בסעיף 

 .טת בית המשפטלמיום הח בטל הצו, שפט לאשר צו הפסקה מינהלימה ב ביתריס. 228

צו לפי כדין , ורלענין ערע, שר צו הפסקה מינהליאל או לא רשית המשפט לאב ת החלטןיד. 229
 .250סעיף 

– נהלי יפרט בין השאר ימ הפסקה וצ. 230

 ;א חלהועליהם ש יןעק המקרתא( 1)

שהעבודה או חלק ממנה בוצעה ללא היתר או בניגוד לתכנית או  הד העובתא( 2)
יפרט , בוצעה העבודה בניגוד לתכנית; ם משום הפרת תנאי ההיתרהב דה ישימ באיזו

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

 ;וצע מתוך העבודה שיש להפסיקהבש  החלקתא( 3 )

והמקום  דעומה ואת, הזכות לבקש ביטול הצור דב ב236עיף ס ת הוראתא( 4)

ם יינקת ביספה
 הליתנימ
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ( 45' תיקון מס)

 1998-ח"תשנ
( 46' תיקון מס)

 1998-ח"נשת

 ידיעל  היקת בנספה
 אגהוטרה שמ קצין

 (2' סן מוקית)
 1969-ט"כשת
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת

קה ספהו צ תריסמ
 קעיןרקמל עלב

 (2' סקון מית)
 1969-ט"כשת
 וצר ות איששקב

 הלינימהפסקה 
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת

קה ספהור צו שיא
 ילהנמי

צו  רשוב לאריס
 הפסקה מינהלי

י צו יננבעור ערע
 נהליימ הפסקה

קה ספהן צו כות
 מינהלי

(  9' תיקון מס)
 1978-ח"תשל

 (9' סמתיקון )
 1978-ח"לשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת

 סףונה קנסית היבג

 תוסום קנלשת
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 60' תיקון מס)

 2002-ב"תשס
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 .צוה ללביטו השלהגשת הבק
 

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

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

 

רשאי יושב ראש הועדה המחוזית , ןכ עשה אל;  יבצעו מיד231ף יעס יפל צו ול שניתן ימ. 232
להרוס כל אשר נבנה לאחר מסירת צו , ידי עובדיו או שליחיו-על, ראש הועדה המקומיתאו יושב 

 ורמכת ההריסה מותר אף לאווי הוציסלכ; על חשבונו של מי שהוצא נגדו הצו, ההפסקה המינהלי
. ת החמרים של המבנים שנהרסוא

 

קיום צו ההפסקה - אינה פוטרת את החייב בהריסה מאחריות לאי232עיף ס יסה לפירה. 233
 .המינהלי

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

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

ך לדון מסופט המשמהרשאי להגיש לבית , נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי וצמה עוארה. 236
, הגשת הבקשה אינה מתלה את תקפו של הצו; בעבירה שבגללה ניתן הצו בקשה לביטול הצו

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

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

 

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

, ריענדס ההמ הועדה המקומית או מהנדס שהוסמך על ידיו או על ידיש ראב ו ניתן על ידי יושהצ
והוא יהיה זכאי לפיצויים מאוצר , ה לתכנון ובניהעדת המשנעל ידי יושב ראש ו, או בעיריה

גם  פם מחמת זה בלבד שהיהיאולם לא ישולמו פיצוי; נה אם צו כאמור ניתן על ידי אדם אחרדיהמ
 .נאים לנתינתותה רתי אם נתקיימו בצו, נתן את הצושדם איו או בהסמכתו של הנובמי

או הוחל בהקמתו , לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, חורג ןיקם בנוה (א. )א238
או אותו חלק ממנו , יןבנשהרשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב , אמורכ ןשל בני

ובלבד , או יסולקיפורק , ייהרס, מהיתר או מתכנית היו בסטא ר בהקמתו ללא היתלחוה ואשהוקם 
ת או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר מישהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקו

–  כיסמיכו לכך המציין ה םשאחד מה, או אדריכל

 ;חורג אובמה הו ג הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורותעי ידיפל( 1)

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

 סלאין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכ, התצהיר תשום הגיב( 3)
 ;ינה עולה על שלושים ימיםאש תקופה

 ".צו הריסה מינהלי"יקרא י ר כאמווצל

 ונתמנה לאותה רשות 18ת רשות מקומית כאמור בסעיף עצ המקומית מוהדעתה הויה( ב )
היתה הועדה ; עמו צותענהלי אלא לאחר התיימיהריסה ו לא יינתן צ, משפטי ץעמקומית יו

לא לאחר לא יינתן צו הריסה מינהלי א, 19 ףיר בסעומאב תכנון מקומי כחרמל הדהמקומית וע
 .חורג ההתייעצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבנין

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

הנתונות למהנדס ועדה מקומית לענין מתן צווי הריסה מינהליים בתחום המחוז 

יה נבה תפוסת סתירה
קה ספהצו  יראח
 ילהנמי

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת

 היסרוע הציב
 הליתנימ
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת

רת טופ נהה איהריס
 ליתילפת חריומא

 ותיוכרת סמימש

קה ספהו צו של פקת
 ילהנמי

צו  לות ביטשקב
 ילהנקה מיספה
 (9' סתיקון מ)

 1978-ח"לשת

קה ספהו צ וםקי-יא
 ילהנמי

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
( 43' תיקון מס)

 קיןיזנ 1995-ה"נשת

 הלי מינריסהצו ה
 (12' תיקון מס)

 1980-א"משת
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת
 (38' תיקון מס)

 1994-ד"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 (38' סתיקון מ)

 1994-ד"נשת

 (25' תיקון מס)
 1987-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"שנת
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 ;יים המחוייביםוניבש, 12יף עס ובתחום מרחב תכנון מחוזי לפי

דה וע ועדה מחוזית צו הריסה מינהלי ולא יורה ליושב ראש ב ראששו יתן יאל( 2)
עם נציג שר  תואלא לאחר התייעצ, (3)מקומית ליתן צו הריסה כאמור בפסקה 

 ;חוזיתהמבועדה ם המשפטי

 הינלגבי ב, (1) ראש ועדה מחוזית סמכותו כאמור בפסקה שבו י יפעילאל( 3)
 שהודיע על כך לשר הפנים אלא לאחר, איננו מרחב תכנון מחוזי כאמורש םבתחו

, המקומית ליתן צו הריסה מינהלי לגבי אותה בניהה ודרש בכתב מיושב ראש הועד
 עהודההה ימים מיום המצאת בע תוך שכןעדה המקומית לא עשה וויושב ראש ה

זולת אם ,  נתינתומיוםמים שר יצע תוך ארבעה עוב אל והצ, אם נתן צו, או; לועדה
ם תקופות אלה לא יבואו במניין שלושי; טה של בית משפטפי החל-לנמנע ביצועו ע

 ;(ט)הימים האמורים בסעיף קטן 

בת חופטור מ( 3)ה  הוראה כאמור בפסקלביעדה מקומית שקו ששב ראוי( 4)
 ןונובמרחב תכ, (ב) ןטק ףיע המשפטי של הרשות כאמור בסעץיו ההתייעצות עם

 עם ראש הרשות המקומית התייעצותפטור הוא מחובת , 19אמור בסעיף כ ימקומ
לם חובה עליו להודיעו לפני מתן צו ההריסה או, שבתחומה מצוי הבנין החורג

 .יבל כאמורקש המינהלי על הוראה

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

– מינהלי יפורטו  הסו הריצב( ד )

 ;עליהם הוא חלש ןקרקעימה( 1)

ת או מה הן ההפרו, רתיהבוצעו ללא , או החלק ממנה שיפורט, ניהבהשובדה עה( 2)
 ;שבגללן הבנין הוא חורגת רואחההיתר או העובדות הי של תנא

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

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

 ר אחםמקו על- ובהעדר קיר חיצון , יודבק על קיר חיצון של הבנין הלינימ ה הריסוצ( ה )
 .מו בגוף הצו המודבק היום והשעה של ההדבקהבקה יירשבשעת ההד; הנראה לעין במקרקעין

– ינהלי יהיה ניתן לביצוע מ ה הריסוצ( ו )

 ;בקתודה  משעתתוע ש24תום ב- ין ללא היתר נב  הוקםםא( 1)

 . משעת הדבקתותוע ש72תום ב- חר א הל מקרכב( 2)

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

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

, לאחר שקיים דיון במעמד הצדדים, ואולם רשאי בית המשפט,  ימים15יעלה על 
 ;להאריך את תוקפו של הצו הזמני כאמור לתקופות נוספות

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

 הצו ןתינ הללא אם הוכח לו שהבניה שבגל אלינה המשפט צו הריסה מייתב  יבטלאל( ח )
. מוגמרתהצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה  עו שביצוא בוצעה כדין

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

ורשאי בית המשפט ; הכל לפי המאוחר, אם ניתנה החלטה כאמור, יטול הצובל הבקשה תא
 .אם ראה כי מן הנכון לעשות כן, ים הימ30להאריך את תקופת 

 השנמהועדת ל- בעיריה , ינהלי מסהרי יודיע על מתן צו הית המקומדהועה ששב ראוי( י )
וזית יודיע על ועדה המחיושב ראש ה; ומיתקמהועדה ל- חר א הל מקרכבו, (ד)18ר בסעיף ומאכ

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

 (25' תיקון מס)
 1987-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 (25' תיקון מס)
 1987-ח"משת
 

( 68' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

( 68' תיקון מס)
 2004-ד"תשס
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, חיה שהסמיכה לכךילשו היעובד, הריסה מינהלי רשאים הועדה המקומית וציצוע בב (אי )
 ובתחום המחוז יהיו 211פי הסמכויות כאמור בסעיף -על, משפט-לא צו של ביתל ףא, וללפע

 .בשינויים המחוייבים, הסמכויות האמורותל לועדה המחוזית כ

 .ה זוק ח פלילית לעבירה לפיות מאחריטרסה מינהלי אינו פוירהצו  לשצועו יב (בי )

פירוק או סילוק של בנין על פי צו שניתן או בוצע שלא בהתאם לסעיף , הסירצעו הוב (גי )
פגע נה יהא,  העניןיפל, גרואו שנתברר שהוצא לבנין היתר כדין או שהבנין לא היה בנין ח, זה
באין הסכמה על ; לפי הענין, ועו זכאי למלוא הפיצויים מאת הועדה המקומית או המחוזיתציבמ

המוסמך בדרך  טפרשאי הנפגע לתבוע פיצויים בבית המש, ה או על שיעור הפיצוייםניחוקיות הב
. הת פתיחרצשל המ

 

בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי , קעיןרקממשו בתשהאו , הדובשתה עענ( א). 239
רשאי בית המשפט , בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, 204סעיף 

עובד מי שועל כל , וע העבירהיצראי לבאחשנראה לבית המשפט  ימאו על , לצוות על הנאשם
ותקפו של הצו יהיה  (שיפוטי הקו הפסצ- ן להל) את השימוש וא הדוב העתא הפסיקל- בשירותם 

 . או שינויו על ידי בית המשפט לביטולועד

סדות ורשאי בית המשפט להורות למ, הפסקה שיפוטי או הוגש כתב אישום וצניתן שמ( ב )
ם יכי עד לגמר ההלםושיאה יתר נושא צו ההפסקה או כתבלהה קשנון להימנע מלטפל בבכהת
 .משפטה תבבי

 

אחת ואם נמשכה  הנאסר שמ- דינו ,  ושהומצא לו239יים צו שניתן לפי סעיף קמ שאינו ימ. 240
 .לכל יום של עבירה, לחוק העונשין (ג)61קנס כאמור בסעיף , העבירה אחרי המצאת הצו

 

 

בלי היתר , ת הבניה בניגוד לצו הפסקה מינהלי או בניגוד לצו הפסקה שיפוטיולוכו פעשמנ. 241
לפי בקשת היועץ המשפטי , טית המשפברשאי , לפי חוק זה או בסטיה מהיתר או מתכנית

לצוות שכל מבנה או כל ,  כןתושדק לעצה ואם ראה שמן, תימוקמלממשלה או נציגו או הועדה ה
ו צ —להלן )סו מיד הרחלק ממנו שהוקמו בניגוד להוראות צו ההפסקה המינהלי או השיפוטי יי

 .(שיפוטי הסהרי
 

 ה הנראה לו אחראי לפי פרק זדםהאל י יטיל בית המשפט עוטסה שיפריו הצ לועו שציב. 242
במקרה שאותו וכן , כמהבאין הס;  אדם והמבקש הסכימו לכךותואם א, הינע העבירה שבבוציבל

 :יחולו הוראות אלה, אדם לא ביצע את צו ההריסה

 בית המשפט את ליטי, ה לצו ההריסה על ידי הועדה המקומיתשקבגשה הוה( 1)
 ;הלי הצו עועביצ

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

 ןי וב240יף עס פוטי יכול להינתן בין שהוגש כתב אישום בשל עבירה לפייש הריסה וצ. 243
 .שלא הוגש

פוטי לא יינתן אלא לאחר שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את יש הריסה וצ. 244
 ותענ ט לתת הזדמנות להשמיעבלי, לתראי יש לתת את הצו לכ טזולת אם ראה בית המשפ, דבריו

   המינהלי או השיפוטי ואת תפישתהקסו ההפצל כדי למנוע את גמר פעולות הבניה בניגוד, כאמור
 .בנהמה

, 241 בדבר גביית הוצאות הריסה יחולו על הריסה לפי סעיף 213- ו211ים פיעאות סרוה. 245
 .בשינויים המחוייבים לפי הענין

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

או של היועץ , אש ועדת המשנה לתכנון ולבניהר בל יושש- ובעיריה , ראש הועדה המקומית
 מפעולה באותו ימנע לה208ף בסעיד מהמנויים חא לכ לליתן צו ע, המשפטי לממשלה או נציגו

להלן )מקום  הת השימוש במבנה או במקרקעין או צו לסגירת המבנה או האוסר אלרבות צו, מקום

 (25' תיקון מס)
 1987-ח"משת

 (25' תיקון מס)
 1987-ח"משת

 וטיפישהפסקה  וצ
 (9' סתיקון מ)

 1978-ח"לשת

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת

קה ספהו צקיום  יא
 יטופשי

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 וצקיום -יא לעה ריסה
 םביניי

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת

סה ירהוע צו ציב
 יטופשי

 –וטי פישיסה רו הצ
 תימ

סה ירהן בצו ויד
 יטופשי

 צאותת הוגביי

יעת נמל יזמנ וצ
 ותלועפ
 (9' תיקון מס)

 1978-ח"לשת
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סיבות נלנכון ב כפוף לתנאים שימצאב רבית המשפט רשאי לתת צו כאמו; (פעולות תעו מניצ- 
 .הענין

 

כל מה שייבנה בניגוד רות בו שנותן צו מניעת פעולות רשאי גם להופט ה המשבית (א). 247
יושב ראש ועדת המשנה , בעיריה, להוראות הצו ייהרס מיד על ידי יושב ראש הועדה המקומית או

 לאו על ידי יושב ראש הועדה המחוזית בכ, קשה למתן הצוהבישו את הגם הם א- לתכנון ולבניה 
 .אחר הרקמ

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

 .ה בניגוד לצובנאילו נ כיראו אותו,  על כךףסובאישור או בנ

 .תרחאל דרך הוכחה כמ עורגכדי ל (ב)ת סעיף קטן וארן בהויא( ג )
 

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

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

 

ואם נמשכה העבירה , הנאסר שמ- דינו , יים צו מניעת פעולות שהומצא לוקמ שאינו ימ. 249
. הרלחוק העונשין לכל יום של עבי (ג)61קנס כאמור בסעיף , אחרי מסירת הצו

 

 םהליכיב- בעל מקרקעין שהם נושא ההליכים בבית המשפט או , ת המשפטיבב דין לעב. 250
צו י את עצמם נפגעים על יד םיהרוא,  גם שוכרם של המקרקעין לתקופה כל שהיא212פי סעיף ל

 קעל פס םיבדרך ובמועד שמערער, רשאים, מתן צו כאמור-די אי יעלו משפט לפי פרק זה א הבית
, הכל לפי הענין,  על דחיית הבקשה למתן הצול הצו אולערער ע, ין של בית המשפט בפליליםד

והוא רשאי לקבל את הערעור או לדחותו או להחזיר את הדיון לבית , לפני בית המשפט המחוזי
 .ותתו שבית המשפט כאמור רשאי ל צכלת או לת, תו מערעריםלטשעל החט המשפ

שפט לפי  מ יתפרש כבא לגרוע מזכות ערעור על החלטה של בית לא250יף עס דבר בםוש. 251
 .פרק זה

 

או שהיה לו יסוד , פי היתר שהשיג במסירת ידיעות שהוא ידע-ת בניה עלודוצע עבבמה. 252
כאילו ביצע את עבודת הבניה ללא , פסקה שיפוטיה ומתן צ ןילענ, ים אותואור, תובשהן כוז, להניח
 .היתר

–  לפי פרק זה על ידי תאגיד הרירה עבבענ. 253

 רשאי יהקנס שה המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעורה תאי בישר( 1)
 ;עיף זהסלא ולהטילו איל

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

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

ללא צו מעצר מבית , רשאי שוטר לעצרו, או צו מינהלי, יים צו הפסקה שיפוטיקמ שאינו ימ. 254
יחולו על  (מעצר וחיפושים) לפקודת הפרוצידורה הפלילית 28 עד 25- ו14 עד 8וסעיפים , המשפט

 .למעצר לפי כל דין תות אחרויונה גורעת מסמכיא וז תסמכו; מעצר זה

לפי פקודת , של בית המשפטו ק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותרפב דבר םוש. 255
י לפלום כל הסמכויות הש משפט יתמשפט העירוני יהיו לבה תובצווים של בי, בזיון בית המשפט

ך לא ישא אדם באחריות גם א; ם השלוטפשקודה האמורה כאילו ניתנו צווים אלה על ידי בית מהפ
 .לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט

 ת בעניני תכנון ובניהוריעת: 1' יקרפ

 (בוטל)
 

 היעת בנינמ וית ציפכ
 ( 9' תיקון מס)

 1978-ח"תשל

 ות יוכרת סמימש
 ( 9' תיקון מס)

 1978-ח"תשל

עת ינמו צקיום -יא
 תולופע

 (9' תיקון מס)
 1978-ח"לשת
 ( 43' תיקון מס)

 ויםוצ ור עלערע 1995-ה"נשת

 הר שמורועת הערוכז
 ( 9' תיקון מס)

 1978-ח"תשל

בטענות  גשר שהותיה
 שוא

 תאגיד לשיות רחא
 

 רת מעצוכז

  המשפטתיבון יזב

(  50' סתיקון מ)
 2000-ס"תש
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 .(טלוב). א255
 

 .(טלוב). ב255
 

 .(טלוב). ג255
 

 .(טלוב). ד255
 

 .(טלוב). ה255
 

 .(טלוב). ו255
 

 מ"וק זה על מפעלי ים המלח בעח תהחלת הוראו: 2' יקרפ

 

 
 

 – רק זהפב. ז255

 ;1961-א"תשכ,  ים המלחןויוק זכח" - ןויק הזכוח "

 ;ן שבתוספת לחוק הזכיוןויכטר הזש" - ןויר הזכטש "

 ;משנה ןושטר הזכיון ולרבות בעל זכיב והגדרתכ" - ןויל הזכעב "

 ; לשטר הזכיון5 לו זכיון משנה על פי סעיף קנעי שהומ" - משנה ןול זכיעב "

 ;שטר הזכיוןב והגדרתכ- "  המלחםי "

שטר הזכיון ועל פי גבולותיהן ביום ב ןהגדרתכ" - קרקעות שמורות"ו" רותוכחקעות רק "
 ;התחילה

ודות בעל שעה תואהור) (תכנון ובניה) ים המלח ןויוק זכח" -  השעהתואק הורוח "
 ;1994-ד"תשנ, (מסויימות

 ;וק הוראות השעהבח וגדרתכה" - ןויח הזכטש "

 (.1995 בפברואר 15)ה "תשנ' א רדו בא"ט" - הלים התחוי "
 

בכפוף לחוק הוראות ,  זה והתקנות לפיו יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיוןקוחראות וה. ח255
 .השעה ולהוראות פרק זה

 
 

ן ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר שענינה הקרקעות החכורות או ונכסד התומ (א. )ט255
 לים המלח ויאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי הוראות חוק הזכיון ושטר הזכיון ולממש זכויות ע

ות נקתוראות החוק וההמ םיעבעל פי שיקולים תכנוניים הנו נחהולטת מוסד התכנון תחה; פיהם
כדי למנוע פגיעה בסביבה ומפגעים , ת העניןבנסיבו, רשאי להתנות תנאים סבירים אווה

 .בריאותיים

 אין בהתנאת תנאים ר רשאי לסרב לאשר תכנית או בקשה להיתר רק כאשןונסד תכומ( ב )
ם מוסד לואו; םיירת מפגעים בריאותיים חמוריצו  איעה מהותית בסביבהפגלמנוע י כאמור כד

אשר תכנית או בקשה להיתר כאמור אם סירוב ימנע מבעל הזכיון אפשרות ל בא יסרל ןהתכנו
 . הזכיון ושטר הזכיוןוקסבירה לממש את הוראות ח

 

רכיהם של וצ גם את ןומוסד תכנ לוקשי, 063 צפונית לקו רוחב, ים המלח חטנין שעל .י255
 .מיזמים תיירותיים

 

 

 

במגמה , שענינן הקרקעות השמורות,  ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתרןונסד תכו מ.אי255
; ן ולממש זכויות על פיהםויכטר הזשו לאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי הוראות חוק הזכיון

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

 

 אותרוהת ללהח ייגס
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 1997-ז" תשנט"ת
ון נכתות מוסד כמס

המלח  םי ןינלע
 ורותכחהרקעות קהו
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 1997-ז"נ תשט"ת

 ותייםריימים תזימ
 חלמהח ים טשב
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 1997-ז"נ תשט"ת

ון נכתד סות מוכמס
קעות רקה ןינלע
 ורותמשה
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 1997-ז"נ תשט"ת

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

( 41' תיקון מס)
 1995-ה"תשנ

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 1997-ז" תשנט"ת

 רותדגה
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 1997-ז" תשנט"ת

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש
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 .ט לא יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון-ו 1קים חר פ.בי255
 

 

 

 יעל פ, רתיזכיון מרשות הגנים הלאומיים או מרשות שמורות הטבע הה לקש בעיב (א ).גי255
ודה בע ביצועל, 1992–ב"תשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, וק גנים לאומייםח

רשאי , ירבה לבקשתוס וזו, בקרקעות שמורות שיועדו או שהוכרזו כגן לאומי או כשמורת טבע
 שאושב רי —משנה של המועצה הארצית שהרכבה ת עד ורור על ההחלטה לפנילעזכיון  הבעל

החלטת ;  במועצה הארציתת הסביבהציגי שר התעשיה והמסחר והשר לאיכות ונארציצה ההמוע
 ימים 30וכל אחד מהצדדים רשאי לערור עליה לפני הממשלה תוך ם  ימי30הוועדה תינתן תוך 

 .מיום ההחלטה

 תור בדבר האיזון הראוי בין מטהןתיטושלה ינחו עצמן בהחלממ וההנהמשדת עו( ב )
 .ה מהותית בערכי טבע ונוףעיג של פתוריון לבין האפשכזה

 

 ותנוש: א" יקרפ

מותר לצדדים גם להסכים להכרעת , ו סכסוכי ממון עקב ביצוע חוק זהעלגם שנתוקמ. 256
 .לוחתררות ובהופקודת , הסכסוך בדרך של בוררות

, וקי דעות בדבר תשלום אגרה לפי חוק זה או התקנות על פיו ודרך חישובהליחגלעו תנ. א256
אשר יכריע ך סממווהוא רשאי לפנות לבית המשפט ה, תשלום את שנדרש לשלםב בחייהישלם 

 .במחלוקת
 

וזית רשאי להיכנס בכל ועדה המחידי ה-ידי הועדה המקומית או על-על ךלכ הרשוה שימ. 257
וע צלמדוד ולבדוק אותם ולעשות בהם כל פעולה הדרושה לבי, עת סבירה לכל מקרקעין ולסקור

 שמאך לא ייכנס לבנין המש; יתכנ תשלרך עריכתה וביצועה צוהשאר לן ובי,  זה והתקנות לפיוקוח
 24ככל האפשר , ופשו אלא בשעות היום ולאחר שמסר לומת ת הסכ ללאה בית מגוריםשעמל

הגנה לישראל או שלוחה -למקרקעין שבהחזקת צבאס ולא ייכנ, הודעה על כך בכתב, שעות מראש
כך על ידי למך סא באישור של מי שהואלבטחון  הידי שר-טחון שאושרה עלבה אחרת של מערכת

 .שר הבטחון

ובלבד , חים לצורך ביצוע חוק זה והתקנות לפיוסמיך מפקשאי להר ם הפנירש (א. )א257
ל מפקח שהוסמך לפי ע; שהמפקח עבר הכשרה מתאימה כפי שקבעו שר הפנים ושר המשטרה

 . המשמעת החלים על עובדי מדינהנידיו יחול,  רשות מקומיתבדינו עושא, סעיף זה

, 2פי סעיפים  לשוטר ליהיו הסמכויות המסורות (א)יף קטן עסבאמור כ נהומפקח שמל( ב )
, 1969–ט"תשכ, [נוסח חדש] (מעצר וחיפוש)הפלילי ן לפקודת סדר הדי (6)עד  (4-)ו (1)3
, (עדות)לית ליהפה פקודת הפרוצדור ל3- ו2יפים סעורות לקצין משטרה לפי סמה תויהסמכוו

 .ו לפיק זה והתקנותוח עוצילצורך ב, 1927

 .פרסם ברשומות את שמות המפקחיםי ם הפנירש( ג )
 

 רשאית לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני בית משפט בכל הליך באמצעות תימה מקודעו. 258
צו או מסמך אחר בהליכים כאמור לידי אותו עובד , הודעה, ומסירת הזמנה, ךשתה לכהרעובד ש

ההרשאה יכולה להיות כללית או לענין מיוחד ואולם בהליכים ;  לועדה המקומיתןידירה כסמ תהא
 . את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכךצגיי' לפי פרק י

 

; 239פרט לסעיף ', אולם לא יחולו עליה הוראות פרק י, יב גם את המדינהיחמק זה וח( א). 259
 .ה גורעת מאחריותו הפלילית של אדם אחרניאה זו ארוה

 .רה מתשלום אגרה לגבי בניה לצרכי שירות ציבוריוטפדינה מה( ב )

שפטי המ אלא לאחר שנתן ליועץ 239לא יתן צו נגד המדינה לפי סעיף  טפת המשיב( ג )
 . להשמיע את טענותיותמנודשלה או לנציגו הזממל

–  1960-ך"תש, ין המנוהלים לפי חוק רשות מקרקעי ישראלעקרבי מקגל( ד )

 

 1ים חקרפחולת אי ת
 ט-ו
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
ת לבקן ינעאות לרוה 1997-ז"נ תשט"ת

 רהית
( 41' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 1997-ז"נ תשט"ת

 רותרוב

 היוה השנרגא
 לוקתחמב
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת

 עיןקמקרלסה ינכ

 םיחפקמ וינימ
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

מית וקמ דהוג ועציי
 ט המשפתיב ינפל
 (32' תיקון מס)

 1991-א"נשת

 הנמדיהעל  להוחת
 ך כללרדב

 (18' סמתיקון )
 1981-א"משת
( 91' תיקון מס)

 2009-ט"תשס
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 ;ת חכירה לדורות שלא נגמרה ברישוםקסערבות ל" - רותודלכירה ח"( 1)

 יחולו אלא אם ההחזקה לאלישית השלתוספת  (ב)2סעיף בש וראותהה( 2)
החכירה  תואם זכ וא,  הוחזרה אליהלארשי יבמקרקעין שהחכירה רשות מקרקע

 ;במקרקעין הועברה בהסכמתה

 .תוספת השלישית לא יחולו ל(ג)2סעיף בש וראותהה( 3)
 

ידון ויכריע בבקשות של המדינה ושל כל רשות שהוקמה בחוק לפני שידון  ןוד תכנסומ. 260
 .ויכריע בבקשות אחרות

 בה אלא הוראות בדבר התוויות דרכים או תיקון התוואי של דרכים ןיאנית שכת( א). 261
 הבינוי והשיכון או שר התחבורה להגישה שררשאי , חדר ממרחב תכנון מקומי אתויוהנוגעת ל

 .ה מקומית שבמרחבה עובר התוואידעו לכל עליהודיע י-  כן השע; תיזלועדה המחו

ת ובדרך שבה היא נוהגת בתכני, (א)זית תנהג בתכנית כאמור בסעיף קטן וחמעדה הוה( ב )
וואי הדרך רשאיות  תברעות המקומיות שבהן דוד שהועלבוב, 62שבסמכותה כאמור בסעיף 

 בסעיף  מהיום שבו ניתנה להם הודעה כאמורםימשים יולשן לתכנית בתוך היתורעהלהגיש את 
 .(א)טן ק

כפי שהוגשה לה בידי , (א)ה המחוזית לאשר תכנית כאמור בסעיף קטן דעורבה היס( ג )
בפני המועצה  ךכר על רע להגיש, כל אחד מהם, רשאי, שר הבינוי והשיכון או בידי שר התחבורה

 . יחול בשינויים המחויבים לפי הענין110וסעיף , הארצית

בידי , לתה או סגירתהילס, דרך מותרת התוויתה של, 145ר בסעיף ומא אף הלע( ד )
 ךכלין או בידי כל גוף הפועל מטעם המדינה לאחר שהוסמך  דפי לבידי רשות שהוקמה דינה אומה

מאושרת או בהתאם לתכנית מיתאר  מפורטת אם נעשתה בהתאם לתכנית, טת הממשלהלחהלפי 
ך לרשות כובלבד שניתנה הודעה על , מקומית מאושרת הכוללת הוראות של תכנית מפורטת

 .בדברת הנוגעות המקומית ולועדה המקומי

דרך בידי אחד הגופים האמורים  הנמת מבקה(, ד)בסעיף קטן  האמור  אףלע (1)( ה )
 ;ה זתהיה טעונה הרשאה בהתאם להוראות סעיף קטן, (ד)בסעיף קטן 

ה יוגש נממה להקמת מבנה דרך תוגש למתכנן המחוז והעתק אשרשה להקב( 2)
שה תכלול את הפרטים שלפיהם ניתן יהיה לקבוע אם בקה; ומיתמקלמהנדס הועדה ה

קשה כן תכלול הב, (ד)ת כאמור בסעיף קטן ינכאות תרוה הדרך תואמת הנבמ תמהק
פרטים נוספים שיקבע שר  ורטי האדריכל או המהנדס האחראים לתכנון המבנהאת פ

ר שוה ובאייבשיכון והשר לאיכות הסבהו בינויהבהתייעצות עם שר , הפנים בתקנות
 ;סביבה של הכנסת הותיכועדת הפנים וא

דקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה בי הרשאהל הום הגשת הבקשים מימי 30ך ות( 3)
קשה ויאשרו אותה אם היא תואמת את הוראות התכנית והוראת כל ית את הבהמקומ

 קהבתקנות שהותקנו לפי פס תראה אחרשלא ניתנה לגביה הו, דין אחר הנוגעת לענין
ות ארוההמ ד כי הבקשה אינה תואמת הוראהאח כדסתכנן והמהנהמקבעו ; (2)

פה תוך התקוב, למגיש הבקשה,  מנומקת בכתב על כךודעהרו ה ימס,האמורות
 .האמורה

הועדה המקומית בבקשה להרשאה בתוך ס מתכנן המחוז ומהנד וט החליאל( 4)
 ;מאושרתכ ה הבקשתא  יראו, (3)התקופה האמורה בפסקה 

וקי דעות בין מתכנן המחוז ובין מהנדס הועדה המקומית בקבלת ליחגלעו תנ( 5)
 הועדה שאליושב ר, ימסרו את פרטי המחלוקת בהודעה בכתב, (3)החלטה לפי פסקה 

לאחר שיתייעץ עם ,  ימים מיום קבלת ההודעה21והוא יכריע במחלוקת תוך , חוזיתמה
 ;יושב ראש הועדה המקומית ועם מומחה מקצועי לענין השנוי במחלוקת

א ללך דרדות להקמת מבנה בוצעות עתבאש הועדה המחוזית כי מר בע יושקב (6)
 . על המדינהתולשהן ח לככ' אות פרק ירוה ולויח, הרשאה או בסטיה מהרשאה

יכול שייעשה על , (ד)רים בסעיף קטן מו דרך המוקם בידי אחד הגופים האהנבשוי מיר (ו) 
 .חול תלא( ז)(7)יד158שבסעיף  הלוההגב, 3'פי הוראות פרק ה

 
 

ושינוי גבולותיהם לא יפגעו בתקפן של תכניות  ימן מקוונכוז או של מרחב תחמ ול שלטיב. 262

 1981-א" תשמט"ת

 (20' תיקון מס)
 1982-ג"משת
ן וידפות בידע
 נהידמשות הקבב

  דרכיםו םשייבכ
 ( 37' תיקון מס)

 1994-ד"נשת
( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

 ( 37' תיקון מס)
 1994-ד"נשת

י תחומי וניול ושטיב
 מרחב תכנון ומחוז

( 91' תיקון מס)
 2009-ט"תשס
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והן ישארו בתקפן באותו , ושל תקנות אחרות שהותקנו לאותו מחוז או מרחב תכנון או לחלק ממנו
על ידי תכניות או ו ונישעד שיבוטלו או , ןי הענילפבשינויים המחוייבים , ןכ ו לפנילתחום שבו ח
 .חוק זה חוכמ תתקנות אחרו

באישור , ת שמרחב התכנון שלה כולל יותר מרשות מקומית אחת רשאיתימודה מקעו( א). 263
וכן רשאית היא באישור השר להעסיק , םריה ולמכדלרכוש נכסים לצורך מילוי תפקי, שר הפנים

 .עובדים במועצה מקומית תקי העסאנתובדים יהיו כעה תקסעתנאי ה; עובדים

ה בנכסים עשרשאי שר הפנים לקבוע בצו מה יי, ו של מרחב התכנוןמוחתנה תשנ( ב )
 .(א)שרכשה הועדה המקומית לפי סעיף קטן 

לבוא לידי , תזיחובאישור הוועדה המ, רשאית (א)ת כאמור בסעיף קטן קומידה מעו( ג )
 שלפיו ישרתו עובדים של, מרחב התכנון אצמה נמוחתהסכם עם המדינה או עם רשות מקומית שב

עמדו נכסים של המדינה או של יוו, מקומית או של המדינה גם את הועדה המקומיתהרשות ה
 תנאים שייקבעו פיורה ולתמהכל ב, למילוי תפקידיה תי המקומההרשות המקומית לרשות הועד

 . להוראותיה בלבדופיםר כפכאמוהיו עובדים י תימוקבביצוע תפקידיה של הועדה המ; םסכבה
 

 בכל חוק לא יינתנו סמכויות הממשלה לפי חוק זה לאצילה אלא לועדה של רומאף הא לע. 264
 .דם בלבירש

לאחר התייעצות עם , ונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנותממ הפנים רש. 265
דה עום הם עג- ואם התקנות מתייחסות למחוז או למרחב תכנון מקומי מסויים , המועצה הארצית

ין בו, וק זהח ע לביצועגוכל הנב - ןהכל לפי העני, ת הנוגעת בדברמיקוהמחוזית או הועדה המ
 :השאר בענינים אלה

חידושם , תרים ובמתן ההיתרים וכן תקופת תקפם של היתריםות להישבקוהל בנה( 1)
 ;וביטולם

 ;עיל של חוק זהי עבטיח ביצוהם להיתרים הבאים ליאניעת תבק( 2)

 תרחאישובים סטטיים ומתן כל ידיעה חם וישרטוט, חתכים, םיטירשת תפקדה( 3)
 :י חוק זהר לעבודה או לשימוש הטעונים היתר לפשקבומית קמהרושים לועדה דה

 ;רוקםפיהשימוש בהם ומועד ,  ארעייםםינמת מבקה( 4)

 ;התווייתן וסלילתן, כיםרד בן שלחר( 5)

תם של יינרכי בד- ובדרך כלל , תל דירוושונפחם המינימלי של חדרים  םלגד, הםבג( 6)
; םיתיקונם ושינו, בנינים

, איוורורם, שמירתם מפני אש או חדירת רעש, יציבותם, םינל בניש ינוציאם החרמ( 7)
הספקת המים בהם וצינורות לקווי , אורתםת, מיתקני התברואה שלהם, ניקוזם וביובם

 ;טלפון

 ;במקום שמתקינים אותם, חימום והספקת הגזהכי רדרת דסה( 8)

 ;םלק מהח ולהריסת מבנים א' ע של צווים שניתנו על פי פרק יוציכי הברד( 9)

 ;משים דרך קבע לאסיפותשמהינים נב( 10)

הגישה למקומות , ם של בניניםבתמקומות חניה ואיכסון לכלי רכב בקר לשקנתם תה( 11)
 ;אלה והיציאה מהם

 

, ובכלל זה;  המזדמנים אליהםאום בהם שי תופשי בנינים ושל המשתמלש יחותםטב( 12)
המים החמים בבניני  הוראות לענין הגבלת טמפרטורת, לשם הפחתת הסיכון לכוויות

ולענין התקנתם של , הפנים כפי שקבע שר, מגורים ובבנינים המשמשים אוכלוסיות רגישות
טמפרטורת המים החמים  תקנות לפי פסקה זו לענין שינוי; אמצעי בטיחות לצורך זה

יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה , כאמור
 ;ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

 

 ;וק זהח יתר לפיה עבודה הטעונה עוציב בור והעובדים בעתיצהיחות טב( 13)

 ;ם ופסולת בדרכים ובקרקעות ופינויים מאלהירמימת חרע( 14)

זה או שבהם מותר  קורכים שבהם יש לבצע עבודה הטעונה היתר לפי חדהומנים זה( 15)

ם עובדיו תואקסע
 יפלת ימודה מקעוב

 19 סעיף
 (8' תיקון מס)

 1977-ח"לשת

 לההממשיות סמכו

 תונקוע ותציב

 1966-ו"ט תשכ"ת

( 78' תיקון מס)
 2007-ז"תשס
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 ;מהשכנים ומהציבור, הכל כדי למנוע מיטרד,  חוק זהיחורג לפ שימוש

 ';מית תקופת מקסימום כאמור בפרק זוקמועדה  עבהם תקיפללים שלכ( 16)

אישורים ותעודות לפי חוק זה וכיוצא באלה , מידע, אגרות למתן היתרים לשעורן יש( 17)
; מןלוות ומתן פטור מתשגרבון האחשהנסיבות שבהן משתלם פקדון על 

 

, השגותולהגשת עררים ו,  תכניות וטיפול בהןתשגות להרג אלשעורן יש( א17)
 ;סכמת שר האוצר וועדת הכספים של הכנסתבה

 

הפנים ת ור ועדישבא, 1'סימן ב'  פרק ביפלועדת ערר לאגרות ערר  לשעורן יש( ב17)
 ;ואיכות הסביבה של הכנסת

 

כנית שהופקדה וקביעת נהלים ואגרות לקבלת העתקי תכנית תבן ויהע ידרס( ג17)
 ;ואישורה

 

, ן של תכניות מיתאר ושל תכניות מפורטות בכל שלביהן והמסמכיםתכיכי עררד( 18)
 ;התעודות האחרות והידיעות שיש להמציא עם תכנית

 ;ע של תכניותוציכי הברד( 19)

בשטחים הנכללים  היוכלוסאה טתילקכולת י לש, יות מיתארנכת ןינלע, בושיטת החיש( 20)
 ;ות כאמורבתכני

דרכי רישום ההקניה בפנקסי  ו70ה של קרקע משלימה לפי סעיף ינקכי ההרד( 21)
 ;המקרקעין

 ;עט הליך בבית משפט או בבוררותמה לזכל הליך לפי חוק  ב הנוהלדריסופסים טה( 22)
 

 ;ה על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורהעדהו יספוט (א22)
 

,  לענין צורת הפרסום של הודעות על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורהתוארוה( ב22)
, טא לרבות צורת השל89ובין השאר הוראות לענין פרסום הודעה על גבי שלט לפי סעיף 

ן דרכי פרסום חלופיות ינע הוראות לןדרכי הסרתו וכ, אופן הצבתו, מידותיו, הכיתוב עליו
 ;לפי הסעיף האמור

 

 ;ללא היתר או שלא בהתאם להיתר, וע של עבודה או שימוש במקרקעיןציביעת הנמ (23)

בין שנקבע להם תקן רשמי ובין , ןש לבנישמם המשמשים או שנועדו לירמיקת חדב( 24)
 ;םלביסוס המבני עקרקה וכן בדיקת, שלא נקבע

, מצרא במקרקעין-תופשים בניו םשוכרי, םיותיהם וחובותיהם של בעליוכדרת זסה( 25)
, תיקונם, קירות חיצוניים ויסודותיהם של קירות אלה, בדבר התקנתם של קירות משותפים

 ;לה אוחובותת ר של חילוקי דעות בדבר זכויווריוכן קביעת דרכי הב, החזקתם וניקוים

, יופ לנות עקתהי חוק זה או פל תורחמסמכים ותעודות א, ם של הודעותתריכי מסרד( 26)
; פטייםלמעט הודעות ומסמכים בהליכים מש

 ;ראה ושאין להם תובעים זולת המדינה מלוקם של בנינים שהם רעייסויסתם רה( 27)

 האות הועדורקיום הת מחוזית והועדה המקומית להבטחה ה בין הועדרשקדרת הסה( 28)
 ;וזית לפי חוק זהחהמ

 זה מחייבות או מתירות את קוחל פי ע תעבודה שהתקנו לכ לש אותצוהיית הבג( 29)
 ;עשייתה

נוהל שומה חוזרת , הלרבות מתן הודעות לפי, ר ביצוע התוספת השלישיתבדבראות וה( 30)
; תת השלישיספעו בתוקבככל שלא נ, ומימון הוצאות שמאות

 

לרבות השטח הכולל , ה לצורכי רישוי ותכנוןינבשים לרגמוב שטחים של שיחלים ללכ( 31)
גובה , ושטחים למטרות שירות, המותר לבניה וחלוקתו לשטחים למטרות עיקריות

 ;ומספר קומות, הבנינים
 

 ; פיקוח וביקורת במקום הבניה ודיווח על ביצוע עבודהרבדלים בלכ (23)
 

כהגדרתו  ,הנוהל בבקשות להיתרים להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית( 33)
, לרבות הדרכים ליידוע הציבור ולשמיעתו או להגשת התנגדויות, (א)ב202בסעיף 

 (26' סתיקון מ)
 1988-ח"משת

 ( 43' סמתיקון )
 1995-ה"נשת

 ( 43' מסתיקון )
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

  (43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"תשנ

( 18' סתיקון מ)
 1981-א"משת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת

( 63' מס ןוקית)
 2002-ג"תשס

( 75' תיקון מס)
 2006-ו"תשס
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,  לענין פרסום ומסירה של הודעות ובסוג המיתקן149בין השאר בהוראות סעיף , בהתחשב
תקנות לפי פסקה זו יותקנו ; הפעלתו בגודלו או ברמת הקרינה הנוצרת במהלך, במיקומו

הסביבה ועם שר התקשורת ובאישור ועדת הפנים  גם לאחר התייעצות עם השר לאיכות
 ;ואיכות הסביבה של הכנסת

 

בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים ,  בבקשות להיתרים הכרוכים בשמירההנוהל( 34)
ביטולם או הנוהל , חידושם, וכן תקופת תוקפם של היתרים כאמור, ג83כהגדרתם בסעיף 

תקנות לפי פסקה זו ; לרבות תנאים שנדרשו לפי פקודת היערות, בקביעת תנאים בהם
 .טעונות את אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

 

ריבית )לחוק יחול חוק הרשויות המקומיות  (3)122-ו (12)69 לפי סעיפים םימ תשלולע. א265
ין זה ועדה מקומית לתכנון ולבניה נעליראו ו, 1980-ם"תש, (והפרשי הצמדה על תשלום חובה

מעותם שמכהכל , הבוהיו תשלומי ח וליאכ ה רשות מקומית ואת התשלומים האמוריםית הלוכאי
 .באותו חוק

 

עבודה או שימוש , רשאי לקבוע בתקנות, תייעצות עם המועצה הארציתהב, הפנים רש. 266
הפטור יכול '; פטורים מהיתר לפי פרק ה, שיהיו באזורים כפריים כפי שיוגדרו באותן התקנות

 .להיות ללא תנאי או בכפוף לתנאים שייקבעו בתקנות כאמור

ובלבד שקוטר , 145 קליטה על גג בנין אינה טעונה היתר לפי סעיף תחלקנת צתה (1. )א266
עם המועצה הארצית ועם שר ות צייעבהת, םנישר הפ; ים מטר1.2 הקליטה אינו עולה על תחלצ

י לקבוע תנאים נוספים לענין תחולת הפטור אשר, כנסתה לובאישור ועדת הכלכלה ש, התקשורת
 .מחובת היתר כאמור ולענין דרכי ההתקנה

" - וייןול עותצבאמ דורי טלוויזיהיש"ו" צלחת קליטה", "ג בניןג, "העיף זסב( 2 )
 . 1982-ב"מתש, נח לחוק הבזק6סעיף ב םהגדרתכ

 

רשאי גוף , א266- ו145שהותקנה בניגוד להוראות סעיפים  הט קליצלחתנין על (א. )ב266
 68להגיש קובלנה כאמור בסעיף  (3)100מהגופים הציבוריים והמקצועיים שאושרו לענין סעיף 

תקנה של צלחת קליטה ונגד הה גד מבקשנ, 1982-ב"שמ ת,[נוסח משולב]לחוק סדר הדין הפלילי 
 .הקליטה תחלצ תמי שהתקין א

 .ר פרקליט מחוזלא באישוא, לא תוגש (א)אם להוראות סעיף קטן תהבבלנה וק( ב )

 .שצלחת הקליטה הותקנה על פי בקשתו הרעל דיב" - בקש ההתקנהמ, "העיף זסב( ג )
 

עונה היתר לפי ט הק אינסע ה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של ביתנוכקנת מתה (א. )13ב266
, לענין זה; ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבית העסק ואינה חורגת מקו הבנין, 145סעיף 

 .ו הבנין לא תיחשב כחריגהקמ מ" ס10חריגה של עד 

י לקבוע סייגים ותנאים לתחולת ארש, תנסאישור ועדת הכלכלה של הכב, ם הפנירש( ב )
(. א)הפטור האמור בסעיף קטן 

, חוק הפיקדון על מכלי משקהב םהגדרתכ" - בית עסק"ו" כל משקהמ, "העיף זסב( ג )
 . 1999-ט"תשנ

 

, על גג בנין, ן גישה אלחוטית והתקנת מיתקן העגינה הנושא אותוקתיקנת מתה (א) .ג266
בהתייעצות עם שר , שר הפנים; 145אינם טעונים היתר לפי סעיף ,  רישיוןלעבבידי  תיהנעש

 הפטור תלו נוספים לענין תחםרשאי לקבוע תנאי, התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
 .קנההת דרכי יןמחובת היתר כאמור ולענ

ן מיתק"ו, 1982-ב"תשמ, בזקה קוחל 1סעיף ב והגדרתכ –" על רישיוןב, "העיף זסב( ב )
 . 1982-ב"תשמ, א לחוק הבזק27סעיף ב םהגדרתכ –" גג בנין"ו" מיתקן עגינה", "שה אלחוטיתגי

 

לקבוע יישובים או , באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שר הפנים רשאי. ד266
שחל לגביו , 145שבהם שיעור האגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף , לפי אמות מידה שיקבע, אזורים

יהיה מחצית שיעור האגרה שנקבע , לתוספת השלישית (10)(ב)19פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 

                                                      
 . הכפילות במספרי הסעיפים במקור13

 םמיולתש תמדצה
 םיימיוסמ
 ( 26' תיקון מס)

  1988-ח"משת

 ייםרפכם ירור באזוטפ
 

טה קלי  תחר לצלוטפ
רי טלוויזיה שידול

 באמצעות לוויין
(  51' סתיקון מ)

 2000-ס"תש

 לנהבוק
 ( 51' תיקון מס)

 2000-ס"תש

סוף לאי הנור למכוטפ
 המשק מכלי

(  52' סתיקון מ)
 2000-ס"תש

ה גיש ןקתר למיוטפ
 ת חוטיאל

( 56' סמתיקון )
 2001-א"תשס

 –אגרה מופחתת 
חיזוק מבנים מפני 

 רעידות אדמה
( 96' תיקון מס)

 2011-א"תשע

( 89' תיקון מס)
 2008-ט"תשס
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 (.17)265לפי סעיף 
 

למדינה כולה או לכל , רשאי לקבוע בתקנות, תייעצות עם המועצה הארציתהב, הפנים רש. 267
י שמבקש היתר בניה לפי המיפרט מ, יפרטיםהמנקבעו ; מיפרטים לסוגים של בנינים, חלק ממנה

דה שהם נקבעו במיפרט ואין סתירה ימבבניה ה ליהיה פטור מלמסור לועדה המקומית פרטים ע
 . כל תכנית החלה על המקוםיהם לביןבינ

 רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה ובין השאר גם הוראות םיהמשפט רש. 268
 יר המשפטים לפש לש ותהוראה זו אינה גורעת מסמכו;  צווים על פי המבקש בלבדןבדבר מת

 .רחאיקוק ח

למעט הסמכות להתקין תקנות , ול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זהאי לאצש רהפנים רש. 269
ח כומ, בלבדו פגע על ידי פעולה שנעשתה לגבינ ואולם מי שרואה את עצמ, בנות פועל תחיקתי

 . רשאי לערור לפני שר הפנים, ת כאמורכוסמת אציל
 רבות מעארוולים והטיב: ב" יקרפ

 – רק זהפב .א269

דת עאו על ידי ו, שרה על ידי אגף התכנון של משרד הפניםואשכנית ת" - תיתכלמנית מכת "
ודעה על הפקדתה הו, הזלפני תחילתו של חוק , תיאום של אגפי התכנון של משרדי הפנים והשיכון

ר השיכון תוך חדשיים מיום תחילתו שו הפנים רשבמשרדים האמורים פורסמה ברשומות על ידי 
 . 1966-ז"תשכ, (תיקון)נון והבניה  חוק התכשל

 

 . לה בט -1936, ערים ןידת בנוקפ. 270
 

,  זהקוח לפקודה ושהיה קיים ערב תחילתו של 10יר שהוכרז עליו לפי סעיף ע ן תכנוחטש. 271
 לחוק 14- ו13ם אותו מיום תחילתו של חוק זה כמרחב תכנון מקומי שהוכרז עליו לפי סעיפים יאור

  לחוק זה חל12ו כמרחב תכנון מקומי שסעיף תואואים ר- שטח תכנון גלילי שהוכרז כאמור ; זה
 . ליוע

 מקומית או ועדה מחוזית לפי הדעפני ול דיה תלוי ועומה הז קוחילתו של חת בן שערינע. 272
רואים אותו מיום תחילתו של חוק זה כתלוי ועומד לפני הועדה המקומית או הועדה , הפקודה

 .יןנעההכל לפי , המחוזית לפי חוק זה

הותקנו או שאושרו לפי חוק ש תמפורט תיכתכנית מיתאר מקומית או כתכנ, תונקים כתאור. 273
שהיו בתוקף , ת בנין ערים מפורטותיותכניות מיתאר ותכנ, תקנות, חוקי עזר, הכל לפי הענין, זה

קתי יתח לועואין נפקא מינה אם המדובר בתקנות בנות פ, פקודהה חלתו של חוק זה מכויערב תח
 .או באחרות

בהן הוראות שאי אפשר היה לקבוע לפי  וע שנקבתוטותכניות מפור מיתאר יותנכת. 274
ן כאילו תואואים ר- אך אפשר היה לקבוע אותן אילו בשעה שנקבעו היה חוק זה בתקפו , הפקודה

אם לא יבוטלו או ,  חוק זהלתם מתחיניויעמדו בתקפן במשך שלוש ש, נקבעו ביום תחילת חוק זה
 . ישונו לפני כן מכוח חוק זה

ימשיכו לטפל , מד בפני מוסד תכנוןתלוי ועויה ערב תחילתו של חוק זה הש  הליךלכ( א). 275
 . תחילת חוק זה לפי חוק זהוםבו מי

עים וביים הננווראות בכל ענין אחר הנוגע לשיה תשאי לקבוע בתקנור ם הפנירש( ב )
והוראות , היל הבנע חתכנון והפיקוה תופיצודה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח רהפק טולמבי

 . ונו על ידי מוסד תכנון מכוח סמכותו באותו ענין לפי חוק זהלו או ישאלה יעמדו בתקפן עד שיבוט

ני פל, םהיתאו שינוי גבולו, חוז או שטח תכנון עיר כאמור בפקודה מלוטישבה דימב. 276
שהותקנו , חוקי עזר וצווים, תקנות,  פגעו בתקפם של תכניות בנין עריםאל, וק זהח לתחילתו ש

ים יונבשי, ם באותו תחוםפלפי הפקודה לאותו מחוז או שטח בנין ערים והם נשארו בתק
 חוכמ םצו או תכנית בנין ערי, תקנה, חוק עזר דיי עלשינוים ו טולם אביעד ל, המחוייבים לפי הענין

 . ת לפי חוק זה הסמכויוד בתקפם עד שיבוטלו או ישונו מכוחלעמו ופ יוסיםה- הפקודה 

נין ערים לפי הפקודה ב תגם לגבי תכני, מיום תחילתו של חוק זה, יחולו' י קראות פרוה. 277

 רטיםפימה לפי ינב
 

 ן דיירות סדנקת
 

 ותיוכלת סמיצא
 

 רותדגה
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 ולטיב
 (18' תיקון מס)

 1981-א"משת
חב רמבון נ תכחטש

 ןונתכ

ם יילונים תינע
 מדיםועו

ניות כתו תונקת רושיא
 מותייק

 ורשיא

 םיכיך בהלשמה

מי וחתי וניול ושטיב
 ןונחי תכטשוז ומח

 תלי תחינפלעיר 
 החוק

 גרוש חומישקת ספה
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,  ושהמשיכו בו24.3.1938ימוש חורג שהיה קיים ביום ם של או;שנשארה בתקפה מכוח חוק זה
מותר להמשיך בו גם , עד יום תחילתו של חוק זה, לפקודה (ג)11 לסעיף ליבי המגאנתמכוח ה

 . בניןהול שינוי בבעלות או בהחזקה של הקרקע או יחעד ש, לאחר מכן

כנית ממלכתית או ת לומה שחתב,  או מקצתוולוכ, לות שמרחב תכנונה כלימודה מקעו. א277
תוך חדשיים מהמועד שבו פורסמה ברשומות הודעה על , רשאית, גובל תחום של תכנית כאמור

אין ך א; להגיש לשר הפנים והשיכון התנגדות לה, א269הפקדתה של התכנית כאמור בסעיף 
 . ' ה פרקות היתר לפינועטה ה לעכב את ביצוען של פעולות מטעם המדינדי כותת התנגדגשבה

 

תוחה לעיון לכל מעונין  פתית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תהאכלמנית מכת. ב277
 .  תשלוםאבמקום הפקדתה ולל

 

רשאים לאשר את , א277בבואם להכריע בהתנגדות לפי סעיף , והשיכון םיי הפנרש. ג277
. או לבטל את התכנית, ו בלי שינוייםא םינוייש םע, התכנית

 

תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תיערך בהתאם לתקנות לפי חוק זה כלמנית מכת. ד277
לפי , תארמ תינכתאו כ, ם יורה על עריכתה כתכנית מפורטתיהפנ ושר, יותכנן של תכתבדבר ערי

או כל עוד לא , א277שה כן כל עוד לא עברה התקופה להגשת התנגדות לפי סעיף עי אך לא; ןיהענ
 . נגדות שהוגשההתהוכרע ב

 

יראו אותה , ד277ף עיבסר אישר שנערכה כאמו, או מי שהסמיך לכך, הפנים רשש תניכת. ה277
 . ה לפי אותו פרקילע ערר דועאולם לא יהא '; כתכנית שאושרה לפי פרק ג

 

ל פי תכנית עכל עבודה או שימוש מטעם המדינה בקרקע או בבנין , ר בחוק זהומא אף הלע. ו277
, (תיקון)כנון והבניה תק הוילתו של חח מיום תםשהוחל בביצועה לפני תום שנתיי, ממלכתית

 .תחילתו של חוק זה םוחל מיה' היתר לפי פרק המ טוריםפ - 1966-ז"תשכ
 

, (יתוחפהגנה ו)לילתה או סגירתה של דרך שפקודת הדרכים ומסילות הברזל ס, הווייתתה. ז277
לא יהיו טעונות ,  פקודהתהאו ל3 סעיף פיח צו לכומ, ליה לפני תחילתו של חוק זהע ההוחל, 1943

 יראו אושרו על ידי שר הפנים ושר העבודהש ר כאמווצ הוראות; ק זהוחב רומהיתר על אף הא
 '. גתן כתכנית מתאר מחוזית שאושרה על פי פרקאו

 

 .זה באות להוסיף על פקודת הפרשנות ולא לגרוע ממנה קראות פרוה. 278

. וק זה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומותח ללתו שיחת. 279

ק זה ברשומות תוך וח יפורסם, 1949-ט"תש, לחוק המעבר (ד)2 בסעיף רומאף הא לע. 280
 .חודש מיום קבלתו בכנסת

 
 ונההראשפת התוס

 ((א)156יף עס)

 וז בתוספת)חים ותפטחים שו מועצה הארצית ועדה לשמירה על קרקע חקלאיתה דקם ליות. 1
 .(ועדהה- 

 

 :חברי הועדה וילה יהאו. 2

 ; של שר הפניםםיגי נצינש( 1)

 ; של שר החקלאותםיגי נצינש( 2)

 ;יכוןשה יג שרצנ( 3)

 ;טחוןבה יג שרצנ( 4)

נים לפי המלצת הסוכנות היהודית לארץ הפנה שר ימות המיישבים שדסויג המצנ( 5)
 ;ישראל

 ; לפי המלצתהםינשר הפ הנה הארצית שימצעויג המצנ( 6)

 ;ות המקומיות שימנה שר הפניםיושיג הרצנ( 7)

 ניתכתלגדות נתה
 כתיתלממ
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 ןת עיווכז
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 יםרשהויות כמס
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 לש שד מחהריכע
 יתתכלית ממנכת
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 תינכור התשיא
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 רתר מהיוטפ
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 יםכרד
 ( 1' תיקון מס)

 1966-ז"תשכ

 נותשרפ

 להיחת

 וםסרפ

 דהעוה
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 הדב הועכרה
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 ;החקלאים שימנה שר הפנים יגי נצינש( 8)

 ;רקעי ישראלקמ יג רשותצנ( 9)

 

 ;איכות הסביבהל ריג השצנ( 10)

– ה שר הפנים והוא נשימ אחד חבר( 11)

 כמשמעותו בחוק םילאדריכהו הנדס הרשומים בפנקס המהנדסיםמ ויכל ארדא
, המהנדסים והאדריכלים או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים

 :יים אלהשנד מהם אחובלבד שיתקיימו בכל 

 ;ניני תכנון ובניהעב א בקיוה( א)

רשות מקומית  ואומית קמ הדבד ועוע ובד המדינה אוע וא אינוה (ב)
; וזשבאותו מח

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים י ר כאמורבח
 ;ומותשרבכפי שיקבע שר הפנים בהודעה , האמורים

שימנה שר הפנים , ג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבהנצי (12)
;  מועמדים שיגישו לו גופים אלהתמימתוך רש, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה

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

 .2002-ג"התשס
 

 .נה אחד מנציגיו בועדה להיות יושב ראש בהמי הפנים רש. 3

במידה שלא , לרבות המנין החוקי שלה, בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה עבדה תקעוה. 4
 .טת המועצה הארציתחל או בהזהנקבעו בחוק 

ם וות דעת של ועדת מומחיח דל יסוע-  תוברשומ הע להכריז בהודתיאדה רשעוה. 5
לונית תהא קרקע חקלאית פ עי קרקכ- ה לענין זה על ידי שר החקלאות בהודעה ברשומות שנתמנת

 .(יתאלקרקע חק- להלן )לענין חוק זה 

החלה , מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לא תאושר תכנית, 9בכפוף להוראות סעיף  (א). 6
, המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים על קרקע חקלאית

: אלא אם כן מתקיים בה אחד מאלה

מקיימת את כל הוראותיה של תכנית  התכנית אושרה על ידי הועדה או שהיא (1)
; מיתאר שאושרה על ידי הועדה

ובלבד שאישור , ועדת משנה שלה התכנית אושרה על ידי המועצה הארצית או (2)
בשל תחולתה על  ,נדרש לפי הוראות תכנית מיתאר ארצית או מחוזית התכנית כאמור

או  וצוין במפורש בהחלטת המועצה, שטחים פתוחים קרקע חקלאית או על סוג של
. כי האישור ניתן גם לצורך תוספת זו, לפי הענין, ועדת המשנה שלה

לרבות תכנית מיתאר מחוזית שהופקדה וטרם – " תכנית מיתאר מחוזית", בסעיף זה (ב) 
. אושרה

 

לא  הרל ידי מוסד תכנון היתר לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטן ענתי יאל( א). 7
 .לכך הועדה המ או אם הסכי6ת אלא בהתאם לתכנית שנתמלאו בה הדרישות של סעיף יאלחק

ימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין ש וניה אב- בסעיף זה , "קלאיתח אטרה למ"( ב )
 .דול בעלי חייםגי לאו האדמה שלחקלאי ד לעיבו, לייצור חקלאי

 .יתדה המחוזלאית טעון אישור הועדה ואישור הועקח בקרקעורג מוש חיש( ג )
 

מוסדות או מיתקנים באזור שנקבע בתכנית כאזור , מקומם של מפעלים תעה קביתיה. 8
 ןלא יינת, טעונה היתר או הסכמה לפי חוק זה, או בכל מקום אחר שתכנית אינה חלה בו, חקלאי

ניקוז , ביוב, הוראה זו אינה חלה על מיתקני מים; ועדהה תבהסכמ אל או ההסכמה ארתיהה
 .וחשמל

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
( 91' תיקון מס)

 2009-ט"תשס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 עדהוה  ראשבושי

 הלונה

ע קרקזה על רכה
 תיאחקל

 תינור תכשיאלת בגה
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס

 שומישלות בבגה
 איתלקחקע לא רקב
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
עת יבק ללות עבגה

 םילעמפ

( 64' ון מסתיק)
 2002-ג"תשס
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החלה על  ,החליט מוסד תכנון להפקיד תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת (א). 9
למטרה חקלאית או לסוג , (ב)6בסעיף  כהגדרתה, קרקע חקלאית המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית

יעבירה , (א)6בתכנית אף תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף  ולא מתקיים, של שטחים פתוחים
 .מוסד התכנון לועדה

נציג שר החקלאות ונציג , בת חמישה חברים ובהם יושב ראש הועדה הנדת משעו( ב )
אם התכנית טעונה אישור , תוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית, השר לאיכות הסביבה תחליט

 .תכנוןה דסומלותודיע על כך , הועדה

 .טעונה אישור הועדה התכנית לא תהיה, המשנה תוך המועד האמורדת ע והטליחהא ל( ג )

תחליט הועדה תוך ששים , ת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדהדעוליטה חה( ד )
(. ב) קטן יףימים מיום שהתקבלה ההחלטה כאמור בסע

  לבקשםיאמוסד התכנון או מגיש התכנית רש, (א) מהאמור בסעיף קטן עוי לגרלבמ( ה )
 . החלטת הועדה לפני שתופקד התכניתתא

 (.8)-ו (א)7ף זה יחולו גם על בקשות להיתר או להסכמה לפי סעיפים יעסראות וה( ו )

 ל עאו, 8 או 7, 6 יםע למוסד התכנון על אישור או הסכמה לפי סעיפידועדה תוה( ז )
 .בה לתת אותםוסיר

 

קרקע כות על קרקע חקלאית שאושרו לפני שהוכרזה לחהניות כתה את קודדה תבעוה. 10
עבודות בניה או עבודות אחרות , אגב ביצוע התכנית, במידה שלא נעשו באותה קרקע, חקלאית

 .ינויה או ביטולהש, וראמורשאית היא ליזום התליית תכנית כ, שניתן עליהן היתר לפי החוק

 דרוש לשם שמירה על רבדאלא במידה שה, עדה בסמכות לפי חוק זהוה תשתמש אל. 11
 .הייעוד של הקרקע החקלאית וניצולה החקלאי ושמירה על שטחים פתוחים

 

 תכניות לדרכים שנקבעו בתכנית מיתאר רשאדה מלעוהלא תימנע , 6ר בסעיף ומא אף הלע .א11
תוך , אך רשאית היא, אר אחרת או בתכנית מפורטת הנגזרות ממנהתימת לדרכים או בתכנית יארצ

 750ד כדי ע איוושינוי הת באישורהת להתנות א, ששים ימים מיום שהוגשה לה תכנית לאישור
ובלבד שאין ,  החקלאית הקרקעה עלשמיר הדבר נחוץ לםא, תינכמטרים לכל צד מציר הדרך בת

תכנית שהוגשה ה תראו אי- לא עשתה כן תוך ששים ימים כאמור ; תכנית מהותי בבכך שינוי
 .ידי הועדה-כמאושרת על

 

. צית תמנה מבין חבריה ועדת ערר של חמישה לענין תוספת זוראהועצה מה( א). 12

 16א או 11, 9, 6ב הועדה לתת אישור לפי סעיפים וריידי ס-לעצמו נפגע ע תואה ארה( ב )
רשאי לערור על הסירוב לפני ועדת הערר לפי סעיף קטן , 8 או 7או לתת את הסכמתה לפי סעיפים 

 .(א)

רשאי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי כך , (ד)9ר בסעיף וכאמ הועדה הט החליאל( ג )
 ששים ךותר תיתן החלטתה אש, (א)קטן לפי סעיף , ישרין בפני ועדת העררמ בן העניתא להביא

 .ימים מיום שהוגש

ת של הועדה לפי יו הסמכוכליהיו לענין סעיף זה , (א) לפי סעיף קטן ררעעדת הול( ד )
 .התוספת הזאת

 .ולא כלום (א) הערר לפי סעיף קטן תדעלטת וי החן אחריא( ה )
 

רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין של , חר התייעצות עם המועצה הארציתאל, הפנים רש. 13
 .(א)12ועדת הערר לפי סעיף 

 

 12בערר לפי סעיף , (ב)אולם בכפוף להוראות סעיף קטן , ינהדמהם על ול ג יח7יף עס( א). 14
, אחרי התייעצות עם המועצה הארצית, תכריע הממשלה, ורר הוא אחד ממוסדות המדינהעהשכ

 .(א)12לפי סעיף , במקום ועדת הערר

, כאשר העורר הוא אחד ממוסדות המדינה, א11  סעיףיפללטת הועדה חה רר עלעב( ב )
 .12ויחולו הוראות סעיף  (א)12יידון הערר בפני ועדת הערר לפי סעיף 

 

ת זו אינן גורעות מהגבלות על הבניה או על השימוש בקרקע שבחוק זה פסואות תרוה. 15

ור שיאה נוטעה יתנכת
 הדעהו

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
( 76' תיקון מס)

 2006-ו"תשס

 ותינקת תכידב
 מותייק

 ששימולת הבגה
 עדהוה כויותמסב
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 רכיםת לדתכני
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ת עררדעו

 ( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת

 ( 43' תיקון מס)
 1995-ה"נשת
 רדת ערעוב ןדיה רידס
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 הנ המדיןיד
 ( 26' תיקון מס)

 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת

 ( 26' סמתיקון )
 1988-ח"משת
 ( 43' תיקון מס)

 1995-ה"נשת
 םינרת דיימש
 רותחא כויותמסו
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 . משום חיוב לתת אישור על פי החוקהדעדי הוי-לה במתן אישור עיהי אלו, ושבכל דין אחר

ל שנתיים מיום תחילת חוק זה לא ייקבע ייעודה של קרקע שטרם נקבע לה ש ה תקופךות. 16
 . באישור הועדהאלא, תרנית מאושתכנקבע ב שולא ישונה ייעודה החקלאי של קרקע, ייעוד

 

 הינשספת הותה
 ((ב)156יף עס)

 

– בתוספת זו . 1

 

– " המועד הקובע " 

 ;69 יום תחילתו של תיקון –לעניין הים התיכון  (1)

, (תיקון) יום תחילתו של חוק שמירת הסביבה החופית –לעניין ים סוף  (2)
 ;2007-ח"התשס

-ח"התשס,  יום פרסומו של חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת–לעניין ים כנרת  (3)
2008; 

-ד"התשס,  כהגדרתם בחוק שמירת הסביבה החופית–" תחום חוף הים"ו" קו החוף "
2004; 

 ;(נמחקה) –" תחום חוף הים "

 .2004-ד"התשס,  לחוק שמירת הסביבה החופית21 חוק זה כנוסחו לפי סעיף –" 69תיקון  "
 

 .( הועדה–להלן בתוספת זו )תוקם ליד המועצה הארצית ועדה לשמירת הסביבה החופית . 2
 

 

 :ואלה יהיו חברי הועדה (א). 3

בעל הכשרה מקצועית בעניני תכנון והבניה מבין עובדי , נציג שימנה שר הפנים (1)
 ;והוא יהיה היושב ראש, משרדו

בעלי הכשרה , מבין עובדי משרדו, שני נציגים שימנה השר לאיכות הסביבה (2)
 ;בעניני תכנון או תכנון ימי

 ;בעל הכשרה בענינים ימיים, נציג שימנה שר התחבורה (3)

 ;נציג שימנה שר הביטחון (4)

 ;נציג שימנה שר התיירות (5)

 ;נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות (6)

 ;נציג שימנה שר הבינוי והשיכון (7)

 ;נציג שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר (8)

שתמנה רשות הגנים הלאומיים , נציג בעל הכשרה מקצועית בעניני שמירת טבע (9)
 ;ושמורות הטבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים

נציג שהוא אדריכל שאינו עובד המדינה והרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  (10)
שימנה שר הפנים בהסכמת השר לאיכות , כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים

 ;הסביבה

 ;שני נציגי רשויות מקומיות שימנה שר הפנים (11)

המפורטים בתוספת , נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה (12)
, (תיקוני חקיקה)לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה 

 ;שימנה שר הפנים על פי המלצה שיגישו לו גופים אלה, 2002-ג"התשס

שהם בעלי , שני נציגים שימנה שר הפנים בהסכמת השר לאיכות הסביבה (13)
 ;מומחיות בתחום השמירה על הסביבה החופית

 ברעת מווראה

 הגדרות
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

הועדה לשמירת 
 הסביבה החופית

( 69' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

 הרכב הועדה
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

( 69' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

( 83' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 83' תיקון מס)
 2007-ח"תשס

( 83' תיקון מס)
 2007-ח"תשס
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נציג שימנה שר הפנים בהתייעצות עם שר התחבורה שהוא בעל מומחיות  (14)
 .בתחום התחבורה הימית

 . שנים5תקופת כהונתה של הועדה תהיה  (ב) 

 .חבר הועדה יכול לשוב ולהתמנות כחבר בועדה לתקופות כהונה נוספות (ג) 

 .נציג רשות מקרקעי ישראל ותהיה לו דעה מייעצת, דרך קבע, לדיוני הועדה יוזמן (ד) 
 

אלא , לא תופקד ולא תאושר תכנית החלה בתחום הסביבה החופית או חלק ממנה (א). 4
או אם היא תכנית מפורטת המקיימת את כל ההוראות של תכנית , לאחר קבלת אישור הועדה

 .מיתאר מקומית שאושרה בידי הועדה

 .אלא באישור הועדה, לא יינתן היתר לשימוש חורג בתחום הסביבה החופית (ב) 

ולא ייתנן היתר להקלה מגובה בנין בתחום , לא יינתן היתר להקלה בתחום חוף הים (ג) 
הסביבה החופית שאינו כלול בתחום חוף הים מתכנית שאושרה לאחר מועד כניסתו לתוקף של 

 .אלא באישור הועדה, המועד הקובעולאחר  ,הים התיכון לעניין, 69תיקון 

לא יינתן היתר להקלה מגובה בנין בתחום הסביבה החופית לרבות תחום חוף הים  (ד) 
 .אלא באישור הועדה, מתכנית שאושרה לפני המועד הקובע

הועדה רשאית לקבוע כי הצורך בקבלת אישור כאמור לא יחול על תכנית מסוימת או  (ה) 
שאין בביצועם , סוגי תכניות או היתרים בתחום הסביבה החופית או על חלק מתחומי תכניות אלה

כדי להוות שינוי מהותי של המצב התכנוני המאושר או לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה 
ויכול שתהיה , או על אזורים מסוימים, יכול שתחול על סוגי תכניות, קביעה כאמור; החופית

 .מותנית בהגבלות כפי שתקבע הועדה
 

לשימוש או לפעולה אחרת הטעונה היתר לפי חוק זה , מוסד תכנון לא ייתן היתר לבניה. 5
או , 4אלא בהתאם לתכנית או להיתר שהתמלאו בהם דרישות סעיף , לגבי תחום הסביבה החופית

 .11בהתאם לתכנית שעומדת בהוראות סעיף 
 

, תחליט, ( ועדת המשנה–להלן )ועדת משנה בת חמישה חברים מבין חברי הועדה  (א). 6
אם התכנית טעונה , בתוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית מאת מוסד התכנון שהגישה לועדה

 .אישורה של הועדה ותודיע על כך לכל חברי הועדה ולמוסד התכנון שהגיש את התכנית לועדה

 :הרכב ועדת המשנה (ב) 

 ;אחד מנציגי שר הפנים והוא יהיה היושב ראש (1)

 ;נציג השר לאיכות הסביבה (2)

 ;אחד מנציגי הרשויות המקומיות כפי שיקבע שר הפנים (3)

 ;נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה (4)

 .לתוספת זו (10)(א)3נציג לפי סעיף  (5)

יראו את התכנית ,  ימים מיום קבלת התכנית30לא החליטה ועדת המשנה בתוך  (ג) 
 .כטעונה אישורה של הועדה

, תדון הועדה בנוגע לתכנית, החליטה ועדת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה (ד) 
 . ימים מקבלת ההחלטה90בתוך 

תועבר התכנית , (ד)כאמור בסעיף קטן ,  הימים90לא דנה הועדה בתכנית בתוך  (ה) 
 ימים מיום שהועברה התכנית 120והיא תקבל החלטה בענין בתוך , להכרעת המועצה הארצית

 .להכרעתה

 ימים לאחר שהחלטת 15רשאי הוא בתוך , חלק חבר הועדה על החלטת ועדת המשנה (ו) 
הוגשה בקשה ; לבקש כי הנושא יועבר להכרעתה הסופית של הועדה, ועדת המשנה הומצאה לו

 .תועבר ההחלטה להכרעתה הסופית של הועדה, כאמור

 .4הוראות סעיף זה יחולו גם על בקשות להיתר לפי סעיף  (ז) 
 

הועדה תפעיל את סמכויותיה תוך שתיתן את דעתה לצורך בשמירה על הסביבה  (א). 7
במסגרת מכלול , הנוף והמורשת שבה, החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ולשמירה על ערכי הטבע

, סייג לאישור תכנית
היתר לשימוש חורג 

 והקלה
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

 סייג למתן היתרים
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

תכנית הטעונה 
 אישור הועדה

( 69' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

 סמכויות הועדה
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

( 81' תיקון מס)
 2007-ח"תשס

( 83' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 81' תיקון מס)
 2007-ח"תשס

( 83' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

( 91' תיקון מס)
 2009-ט"תשס
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 .לרבות שיקולי תשתית, השיקולים התכנוניים

תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום , לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית (ב) 
אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום , חוף הים

הנוף , הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ובערך של שמירת ערכי הטבע
ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה במידה העולה על הנדרש בזכות הציבור , והמורשת

את האמצעים הנדרשים , ככל הנדרש וככל האפשר, למעבר חופשי לאורך תחום חוף הים ותקבע
אם תיגרם , כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה חופית וכדי לשקם את הפגיעה בסביבה החופית

 .פגיעה כאמור

תוך אבחנה בין שטחים  (ב)-ו (א)הועדה תפעיל את שיקול דעתה בהתאם לסעיפים  (ג) 
 .בנויים לשטחים פתוחים ומתוך דגש על שמירת השטחים הפתוחים בתחום הסביבה החופית

 .6יחולו גם על ועדת המשנה בהתאם לסעיף  (ג)עד  (א)הוראות סעיפים  (ד) 
 

  או 4הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הועדה לשמירת הסביבה החופית לפי סעיפים . 8
בתוך שלושים ימים , רשאים לערור עליה לפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה, או חבר הועדה, 5

 .מהיום שבו נמסרה להם הודעה על ההחלטה
 

כולו או חלקו או לדחות את הערר או , המועצה הארצית רשאית לקבל את הערר (א). 9
 .להחזיר את הענין לועדה לדיון מחדש

 . לתוספת7המועצה הארצית תדון בערר בהתאם לסמכות הועדה כפי הקבוע בסעיף  (ב) 
 

הוראות תוספת זו אינן גורעות מהגבלות על בניה או שימוש בקרקע על פי חוק זה ועל פי . 10
 .ולא יהיה במתן אישור בידי הועדה משום חיוב לתת אישור על פי חוק התכנון והבניה, כל דין אחר

 

וכל עוד , אין בהוראות תוספת זו כדי לפגוע בתכנית שהיא בת תוקף ערב המועד הקובע. 11
התכנית בת תוקף או בתכנית מפורטת המקיימת את כל הוראותיה של תכנית מיתאר מקומית שהיא 

 .בת תוקף כאמור
 

 

הוראות תוספת זו לא יחולו על תחומם של אתרים כמפורט להלן בסביבה החופית של  (א). 12
, הקרקע-החדרתם לתת, הטייתם, הובלתם, אגירתם, ים כנרת שבהם נמצאים מיתקנים להפקת מים

 :ויסותם וניטורם, מדידתם, הספקתם

 ;אתר ספיר (1)

 ;אתר פוליה (2)

 ;מכון טבריה (3)

 ; סכר דגניה–מוצא הכנרת  (4)

 ;כניסת הירמוך (5)

 .תחנת עמק הירדן (6)

שר התשתיות הלאומיות יקבע בתקנות את גבולות תחומיהם של האתרים המפורטים  (ב) 
ובלבד שתחומי האתרים כאמור לא יעלה על התחום המזערי החיוני הנחוץ , (א)בסעיף קטן 

 .להפעלתם
 

 
 14תישיפת שלסות

  (א196יף עס)
 

  –וזוספת תב (א ).1
 

 שימוש תרמתן הקלה או הת, יים של מקרקעין עקב אישור תכניתוושליית ע" - בחהשה "
 ;רגוח

                                                      
 . בסעיפים הרלוונטיים בתוספת זו84'  לענין תחילת תוקף תיקון מס198הערה לסעיף ' ר 14

 (18' סתיקון מ)
 1981-א"משת

 נותשרפ
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

 ערר
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס

סמכויות המועצה 
 הארצית בערר

( 69' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

שמירת דינים 
 וסמכויות

( 69' תיקון מס)
 2004-ד"תשס

 הוראת מעבר
( 69' תיקון מס)

 2004-ד"תשס
( 81' תיקון מס)

 2007-ח"תשס
( 83' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

 סייג לתחולה
( 83' תיקון מס)

 2008-ח"תשס
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 ;1969-ט"בחוק המקרקעין תשכ התמשמעוכ" - ותרודירה לכח "

: הלחת מאא- במקרקעין , "ותיוכמוש זימ "

לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא  רתלת היבק( 1)
 ;חהבשההיטל  לחרג שבעקבותיהם וח שומימתן הקלה או התרת ש, אישור תכנית

וש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית מישחלת התה( 2)
 ;שבעקבותיו חל היטל השבחה

או הענקת זכויות , בשלמות או חלקית, רה לדורות בהםכיהעברת הח ואברתם עה( 3)
אך למעט העברה , בתמורה או ללא תמורה, קרקעיןהמי קסישום בפנ רהטעונהם בה

ות רישום מוש זכויואולם לא יראו כמי; ה מאדם לקרובורומללא ת הרמכוח דין והעב
ט " כבפנקסי המקרקעין של זכויות במקרקעין אשר המחזיק בהם בפועל לפני יום

, םייצו וקרן פיוש מס רכוק כהגדרתו בחםהיה בעל, (1981 ביולי 1)א "בסיון תשמ
 ; 1961-א"תשכ

 

 ;אח ובני זוגם, צאצא או צאצא של בן הזוג, ה הורהרוה, רהוה, גון זב" - וברק "
 

 ; עוד זכות לשומה חוזרת או לערעור עליהןיאומה שש" - תיפמה סווש "

 ;בחוק שמאי מקרקעין ותמשמעוכ " –ןעיקרמק ימאש "
 

 .ר מקומית או תכנית מפורטתאתמכנית ת" - ניתכת "

 (וטלב)( ב )
 

בדרך  ןי הניצול בהם ובתויוכז בין מחמת הרחבתן של, במקרקעין החה השבלח (א) . 2
המקרקעין מוחכרים  ויה; (יטלה- להלן )ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו , תרחא

אים בתחום צהיטל בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמ; ישלם החוכר את ההיטל, לדורות
 .דלב בהתכנית או הגובלים עמו

 בסכום יופן לשייעק כלפי בעל המקריאכז הייה, לדורות את ההיטל רכלם חויש( ב )
ההפרש בין מה ששילם לבין הסכום שהיה עליו לשלם אילו היה ההיטל חל על השבחת החכירה 

, הלהארכת החכיר שיפוי תבוא בחשבון הזכות של החוכר לדורות הבקביעת סכום; לדורות בלבד
ת בל אל המקרקעין לקעב יפלכזכאי החוכר לדורות , רכה מסיבה כלשהיוא הלא החכירה אםואולם 

כשהוא צמוד למדד יוקר המחיה ממועד , ת החכירהשנוכה לו מהשיפוי עקב הזכות להארככום הס
 .תשלומו ועד למועד השיפוי בפועל

יהיה , החוכר תשלום עבור ניצול ההשבחהן תבוע מל, לפי הסכם,  זכאיריכה המחיה( ג )
 .ו לשלם למחכיר כאמורילעלום ששת החוכר זכאי לנכות את סכום ההיטל מכל

 

 .ל הוא מחצית ההשבחהטיהעור היש. 3
 

 

 :שבחה יחולו הוראות אלההה  שומתלע ע. 4

התרת השימוש , בע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התכניתקיתשבחה הה( 1)
 ההשבחה תמויכת שרע אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את; החורג או מתן ההקלה

חיית ד- להלן )עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה 
 ;(מה עד למימוש הזכויותושה

לגבי מקרקעין , ש הזכויותעד למימודה המקומית על דחיית שומה עוהליטה חה( 2)
תוך חצי שנה מיום תחילת , תודיע הועדה לבעל המקרקעין, שאינם כלולים בתכנית

 ; הודעה לפי פסקה זולם עגיחולו  (ג)6 ת סעיףווהורא, על חבותו בהיטל, התכנית

 (;הלטוב)( 3 )

רשאי כל , דה המקומית על דחיית עריכת השומה עד למימוש הזכויותעוהליטה חה( 4)
; לשלם מיד את ההיטל החל עליוו בעל מקרקעין לדרוש מהועדה המקומית לאפשר ל

 ימים מיום 90לה תוך  איןקע לגבי מקרחהת ההשבומתיערך ש, כזו משנתקבלה דרישה
 ;קבלת הדרישה

 אף אחד בלי ששולם היטל עקב, ת בזו אחר זווינפר תכסמ בהם אושרוש ןקרקעימב( 5)

 ( 20' תיקון מס)
 1982-ג"משת

  (20' תיקון מס)
 1982-ג"משת

( 26' תיקון מס)
 1988-ח"משת
 חהבשה לטיות בהבוח
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת
( 20' תיקון מס)

 1983-ג"תשמ
 1983-ג"שמט ת"ת

 ( 20' סמתיקון )
 1983-ג"משת

ל טיור ההעיש
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

ה חבת ההשמוש
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

( 26' סמתיקון )
 1988-ח"תשמ

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 ( 20' תיקון מס)
 1982-ג"משת
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תהא ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך לפני אישורה של , מאישורים אלה
 ;הונת האחרניהתכנית הראשונה לבין שוויים מיד לאחר אישורה של התכ

בעת  ןולא תובא בחשב, הז קוחל 'עין ללא תשלום פיצויים לפי פרק חקרקקעת מפה( 6)
 ;ת שומת ההשבחה של אותם מקרקעיןכירע

לפי , או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג, ך ליום תחילת התכניתרעיומה תשה( 7)
 .ו בשוק חפשירבהתחשב בעליית ערך המקרקעין וכאילו נמכ, ניןהע

 

, תויות ולא החליטה הועדה המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכינכשרה תוא. 5
, לוח שומה לכל התכנית שאושרה, קרקעיןל שמאי מעל פי חוות דעת ש, הועדה המקומית ךותער

 .ישור התכנית ושיעור השבחתם אובו יפורטו המקרקעין שהושבחו עקב
 

ועדה ה ידרשמ יוצג במשרדי הועדה המקומית וב5עיף  ספי לנערךש הח שומול (א) . 6
 .יום אישור התכניתמ הצי שנח ךהמחוזית תו

 

עם הצגת לוח שומה או עקב מימוש , מית תביא לידיעת כל חייב בהיטלוקמעדה הוה( ב )
ותו לערער על החיוב בהיטל לפי זכל ואת יטאת שיעור ההשבחה שבעדו הוא חייב בה, זכויות

 .14האמור בסעיף 

תקנות את דרכי מתן ההודעה ורשאי הוא ב עיקב, םיטפהסכמת שר המשב, ם הפנירש( ג )
 .לקבוע גם דרכים לתחליף מסירה

הורות על רישום הערות אזהרה בפנקסי  לרשאית הועדה המקומית, ומהש חצג לווה( ד )
 .לולים בלוח לשלם את ההיטלכה י חובת בעלי מקרקעיןבהמקרקעין לג

ב הדבר כהחלטת הועדה שחיי, ניתכתהח שומה תוך חצי שנה מיום אישור ול  הוצגאל( ה )
 .המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכויות

 

גביהם חל שלרקעין מקם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות בלושיטל יהה (א). 7
 .חהבשהורשאי החייב לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת ה, ליטהה

 בהיטל חלק מן הזכויות במקרקעין ישלם היטל בשיעור יחסי לפי מידת ביימש החימ( ב )
 . המימוש החייבת בהיטל

 

רשאי לקבוע בתקנות , תנס של הכבהאישור ועדת הפנים ואיכות הסביב, ם הפנירש (א). 8
 במקרקעין אחרי אישור תויש זכוומי ההיטל כתנאי למםולשת תהוראות בדבר מתן ערובות להבטח

 .תכנית ולפני שנקבעה שומת ההשבחה לגבי אותם מקרקעין

רשאי לקבוע בתקנות , אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסתב, ם הפנירש( ב )
 תבתקנו; שלאחר מימוש זכויות במקרקעיןם דיוע ההיטל למוםק מתשלחלהוראות בדבר דחיית 

כולם או , ם הנדחיםסדרים והתנאים להבטחת תשלום החלקיהה  בדברתוא ניתן לקבוע הוררומאכ
רקעין שטרם מימש זכויותיו מקוהסדרים לגבי דחיית מועד תשלום ההיטל לגבי שותף ב, מקצתם
 . כאמור

 

 המרכזית הכשלה הרים לצרכן או מדד תשומות הבניה שפרסמיחמה מדד הלע. 9
עומת מדד כאמור שפורסם ל, ק ממנולפני המועד לתשלום ההיטל או כל חל ךוה בסמקיטלסטטיס

, שבעקבותיהם חל ההיטל, השימוש החורגו או אישור ההקלה א, בסמוך לפני תחילת התכנית
 .םה הנמוך ביותר של שני המדדים האמוריליהער לפי שיעו, וחייב בל יוגדל הסכום שהחייב בהיט

 

אלא , פנקסי המקרקעין פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות במקרקעיןב ם תירשאל (א). 10
הועדה המקומית או ביד מי שהסמיכו  שאושב רי דלאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה בי

המעידה כי שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל החל על המקרקעין על פי תוספת , לכך
 .תוספת זוי ש על פדרהכל כנ, קצתומכולו או , או ניתנה ערובה לתשלומו, זו

 (א )ןטעיף קסב לוב תעודה כאמוריש רבדבשאי בתקנות לקבוע הוראות ר ם הפנירש( ב )
בתעודה הניתנת מאת רשות מקומית והדרושה על פי דין אחר כתנאי לרישום עסקה במקרקעין 

 .בפנקסי המקרקעין

 לא עודרג כל ויותר שימוש ח תר לבניה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולאיה  יוצאאל( ג )
 וא, קעיןרקמפת זו בשל אותם סות יפ או אותו חלק ממנו המגיע אותה שעה עלל יטההשולם 

 המשולוח 
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

ת עדוהווח לת הגצה
שומה 

 (18' סתיקון מ)
 1981-א"משת

 ( 20' תיקון מס)
 1982-ג"תשמ

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 טליההם וד תשלעומ
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת
 ( 20' תיקון מס)

 1983-ג"משת

טחת בהלבות ורע
 םולשת
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

 המדצה
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת
 ( 20' סתיקון מ)

 1983-ג"משת

 לש הפיחת אכטבה
 טליההתשלום 

 (18' סתיקון מ)
 1981-א"משת
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 . דרש על פי תוספת זוהכל כנ, ושניתנה ערובה לתשלום או לחלק ממנ
 

ישלמו היטל כל אחד מהם באופן יחסי לחלקו , רקעין או בחכירה לדורות בהםקמבתפים וש. 11
 . ותפיםמשקעין הקרבמ

 

 19כאמור בסעיף , ות יותר מרשות מקומית אחתאצמומו נחתבן מקומי שונכרחב תמב. 12
מור ואינו רשות האיועברו לרשות המקומית או לישוב הנמצא בתחום מרחב התכנון , לחוק זה
הם לועדה  מיעמג ניכוי החרלא, ומםתחל מקרקעין שבשהסכומים שייגבו כהיטל ב, מקומית

.  13יף  בסערטותרך המטרות המפווצל, הז  לחוק24המקומית לפי סעיף 
 

. (בוטל). א12
 
 

אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור , בו כהיטל מיועדיםגנשומים כס (א). 13
ת אשר הועברו לה לפי מיות מקורשלכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית או של , לפי תוספת זו

לרבות , ולביצוען, עניןה ילפ, יתמוק להכנת תכניות במרחב התכנון או בתחום הרשות המ12סעיף 
ות צאולרבות הו,  לחוק זה188כפי שהוגדרו בסעיף , שת מקרקעין לצרכי ציבורתוח ורכיהוצאות פי

 .שימור אתר או הפקעתו לפי התוספת הרביעית

להשתמש , מדי שנת כספים, הרשות המקומית רשאית, (א)על אף האמור בסעיף קטן ( ב )
ובלבד , לפי החלטת המועצה ברוב חבריה, בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך

 :שהתקיימו כל אלה

 שקלים חדשים 75 מיתרת ההכנסות או על מכפלה של 10%הסכום לא יעלה על  (1)
 ;לפי הנמוך, במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית

הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד של הרשות המקומית שייועד אך ורק למטרה  (2)
 ;והם לא ישמשו אלא להשקעה בחינוך כאמור בסעיף קטן זה, זו

 :מתקיים אחד מאלה (3)

היחס שבין יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ובין הכנסותיה  (א)
והכל כפי , למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר, בתקציב השוטף

 ושיעור 42.5%אינו עולה על , שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש
ולעניין רשות , 17.5%הגירעון המצטבר של הרשות המקומית אינו עולה על 

 אם בחמש –מקומית ששיעור הגירעון המצטבר שלה עולה על השיעור האמור 
השנים שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף וצמצמה את גירעונה 

 ; לפחות20%-המצטבר באותה תקופה ב

ושיעור הגירעון , 50%אינו עולה על  (א)היחס כאמור בפסקת משנה  (ב)
 ;12.5%המצטבר כאמור באותה פסקת משנה אינו עולה על 

הרשות המקומית אינה זכאית למענק סיוע ממשרד הפנים ובשלוש השנים  (4)
 ;שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף

היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת הכספים  (5)
האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר ובין סכומים המגיעים לרשות המקומית בעד 

 80%הוא , על סמך הודעות תשלום שהמציאה לחייבים, באותה שנת כספים, ארנונה
 ;לפחות

הכל כפי , היחס שבין הוצאות השכר של הרשות המקומית ובין כלל הכנסותיה (6)
 ;30%אינו עולה על , שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש

 :ראש הרשות המקומית הגיש לשר אישורים אלה (7)

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית כי אין גירעון בתקציב בלתי רגיל  (א)
המנוהל ברשות המקומית באותה שנת , א לפקודת העיריות213כהגדרתו בסעיף 

וכי בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לא יהיה כדי להביא לידי , כספים
 ;גירעון כאמור

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית ומהנדס הרשות המקומית כי אין  (ב)
, בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות משום פגיעה ביכולתה של הרשות לממן

את כל ההוצאות כאמור , בשנה שבה ניתן האישור ובחמש השנים שלאחר מכן
 .(א)בסעיף קטן 

 רקעיןקמבפים תוש
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

ל טיקת ההולח
 ( 20' סתיקון מ)

 1983-ג"משת

 ( 49' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 ד ההיטלועי
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת
 1981-א" תשמט"ת
 (31' תיקון מס)

 1991-א"נשת
( 98' תיקון מס)

 2012-ב"תשע

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע
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ואולם רשאי הוא שלא ליתן , טעונה את אישור השר( ב)החלטה כאמור בסעיף קטן  (ג )
אם נוכח כי מתקיימות נסיבות , (ב)אף בהתקיים כל התנאים האמורים בסעיף קטן , אישור כאמור

 .מיוחדות המצדיקות זאת

בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות , השר (ד )
 .רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה, והספורט של הכנסת

– בסעיף זה  (ה )

 44 כהגדרתם בסעיף –" הדוח המבוקר"ו" גירעון שוטף", "גירעון מצטבר", "אשראי "
 ;1985-ה"התשמ, לחוק יסודות התקציב

תכניות נוספות ותכניות העשרה או ,  הוצאות למימון תכניות השלמה–" השקעה בחינוך "
ובלבד שלא ייכללו בהוצאות , במוסדות חינוך שבשטח שיפוטה של הרשות המקומית, תגבור

ובכלל זה הוצאות תפעול והוצאות , כאמור הוצאות שאינן נדרשות במיוחד למימון תכניות אלה
 ;שכר שוטפות של הרשות המקומית

בניכוי סך ,  סך ההכנסות שנגבו כהיטל השבחה בשנת הכספים הקודמת–" יתרת ההכנסות "
שהוצאו בשנת הכספים הקודמת וסך ההתחייבויות להוצאות  (א)ההוצאות כאמור בסעיף קטן 

 ;כאמור בשנת הכספים הקודמת

וכן בית ספר מקצועי , 1949-ט"התש,  כהגדרתו בחוק לימוד חובה–" מוסד חינוך "
 ;1953-ג"התשי,  לחוק החניכות1כהגדרתו בסעיף 

 ; בינואר של כל שנה1- השנה המתחילה ב–" שנת כספים "

 ;1953-ג"התשי,  כמשמעותן בחוק חינוך ממלכתי–" תכנית נוספת"ו" תכנית השלמה "

 .1949-ט"התש,  מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה–" תלמיד "
 

 4חיוב בהיטל השבחה יהיה בשיעור הקבוע בשומת ההשבחה שנערכה לפי הוראות סעיף . א13
ועדת הערר , או בהתאם להחלטת השמאי המכריע, 5או בשיעור הקבוע בלוח שומה כאמור בסעיף 

 . לפי העניין, או בית המשפט
 

 45בתוך ,  ניתן לערור לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה4על שומה לפי סעיף  (א). 14
 ניתן לערור לפני ועדת 5על לוח שומה לפי סעיף ; ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב

יושב ראש ועדת הערר ; ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה
 .לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו

אם אין הוא חולק על , החייב בהיטל רשאי, (א)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  (1)( ב )
, לפי העניין, (א)בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן , לפנות, החיוב כשלעצמו

ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה 
יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופות ; בעניין גובה החיוב

 ;האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו

, יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לחייב בהיטל ולוועדה המקומית (2)
על זהותו של השמאי המכריע , (1) ימים ממועד קבלת הפנייה כאמור בפסקה 15בתוך 

 ;שמינה כאמור

; ידון ויכריע לגבי גובה החיוב, (2)השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה  (3)
 ;החלטות השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים

יכולים החייב בהיטל או , (3)על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה  (4)
 ימים 45הוועדה המקומית לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 

יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל ; מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע
 .השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו

( 4()ב)או ( א)דנה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיף קטן  (1) (ג) 
 ;במלואו או בחלקו, לקבל את הערר או לדחותו, בהחלטה מנומקת, רשיאת היא

רשאית ועדת הערר לפנות ליושב ראש , בלבד( א)היה הערר לפי סעיף קטן  (2)
מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות 

 ;דעת בכתב בעניין הנוגע לערר

ובלבד שניתנה , תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, מונה שמאי מייעץ (3)

ערר , שמאי מכריע
 וערעור

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס

 שיעור החיוב בהיטל
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע

( 98' תיקון מס)
 2012-ב"תשע
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לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה 
 ;לעניין חוות הדעת

, לרבות לעניין סדרי הדין לפניו,  יחולו על שמאי מייעץ1'הוראות לפי פרק ט (4)
 .מינויו ושכרו

 (א)על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים  (ד) 
(, 3)או  (1()ג)ועל החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים  (4)(ב)או 

 .ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים

אם החייב , הגשת ערר או ערעור לפי סעיף זה לא תעכב את מימוש הזכויות במקרקעין (ה) 
ואולם לגבי מי שמבקש היתר בניה לצורכי מגוריו או מגורי קרובו והגיש ; בהיטל שילם את ההיטל

אם נתן ערובה לתשלום סכום ההיטל , לא תעכב ההגשה את מתן ההיתר, ערר או ערעור כאמור
 .יחולו גם על מתן ערובה כאמור (ב)8תקנות על פי סעיף ; השנוי במחלוקת

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי  (ו) 
התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב , הנתונים הפיזיים של המקרקעין, המקרקעין
 .במקרקעין

 

, יכו לכךסמ האהושו מי א, 1963-ג"שכת, רתו בחוק מס שבח מקרקעיןדגהנהל כמה (א). א14
 רפרטים שברשותו בדב, לפי בקשתם, ימסור לשמאי מקרקעין לשמאי מכריע או לשמאי מייעץ

כפי שיהיה דרוש לשמאי לצורך , הוסכמו במספר עסקות של מכירת זכויות במקרקעיןש םמחיריה
 .שלא יימסרו פרטי זיהוי של בעלי הנכסד ובלב, מילוי תפקידו לפי תוספת זו

מכוח  ליואה שהגיעה יעשמאי מכריע או שמאי מייעץ כל יד, יןאי מקרקעמש להג יאל( ב )
 .םישד ח6אסר מ- נו יד, ובר על הוראה זועה; וז תאלא לצורך ביצוע תוספ, סעיף זה

ימושה של זכות לקבלת פרטים כאמור בסעיף זה ייקבעו האגרה למים ואנתה, ופןאה( ג )
 .המשפטים בהתייעצות עם שר האוצרר בתקנות שיתקין ש

 

ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי ) ותמיקוהרשויות המק וחחול יהיטל ה ם תשלולע. 15
רשות לו היתה ויראו לענין זה ועדה מקומית כאי(, מדהצ ההק חו–הלן ל )1980-ם"שת(, הבחו

 .מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת ההיטל כאילו היה כלול בתוספת לחוק האמור
 

בית משפט לעניינים מינהליים או ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה הדנים בערעור או . 16
רשאים להפחית את , או שמאי מכריע בהחלטתו בעניין כאמור, בערר בעניין היטל השבחה

בשל התקופה שבה , תשלומי הפיגורים שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה
להפחית תשלומי פיגורים , מנימוקים מיוחדים שיירשמו, וכן רשאים הם; התנהל ההליך לפניהם

 .בשל תקופה נוספת, כולם או חלקם, שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה
 

יוחזרו הסכומים , כים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולוילהחלט בוה. 17
 לחוק 6וסעיף ,  בחוק ההצמדהתםעושמיגורים כמ פתשלומית בתוספ, ששולמו מעבר למגיע

 .ההצמדה לא יחול
 

, ום של רשות מקומיתצאים בתחל פי שומה סופית לגבי מקרקעין הנמעיע ג המלהיט. 18
בדרך שגובים את הארנונה , בהסכמתה ורשאית הרשות המקומית לגבותו בשם הועדה המקומית

תה של הועדה המקומית לגבות את כומזת אינה גורעו וראה ז ה; רשות מקומיתההכללית של אות
 .חוב אזרחיבים  שגובדרךלרבות ,  כל דיןיפ לע לההיט

 

רשאית הועדה ,  בעל מקרקעין עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורגלע  היטללח (א). 19
 .ל מצבו החמריבגל, חלקוכולו או , קעין מחובת תשלום ההיטלרקמבעל ה תאהמקומית לפטור 

 :בת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלהוח  תחולאל( ב )

בישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה  םיקעין למגורים המצוירקמבחה בשה( 1)
; ףקכל עוד ההכרזה בתו, עליו כעל שכונת שיקום

קעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו ששר הבינוי רקמבחה בשה( 2)
כי לא , בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו

 ;היטל השבחה תחול לגביהם חובת תשלום

י וניב קוחב ושמעותמכ  הנכללים באזור שיקוםיםורמגקעין לרקמ בהחשבה( 3)
 ;1965-ה"כשת, יקוםש יופינוי של אזור

 עדרת מייסמ
 ( 20' סתיקון מ)

 1983-ג"משת
( 24' תיקון מס)

 1986-ו"משת
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

 דהמצה
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

 מיולתת תשחפה
ם יגוריפ
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

ל ר היטזחה
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

 היבג
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת

טל  מהיפטור
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת
 ( 20' סתיקון מ)

 1983-ג"משת

( 84' תיקון מס)
 2008-ח"תשס



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

 

117 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

Документ1 

, לסעד, לצדקה, לדת, למדע, תלתרבו, קעין של מוסד לחינוךרקמבחה בשה( 4)
, כמשמעותו בחוק הנאמנות, או במקרקעין של הקדש ציבורי, לבריאות או לספורט

רקעין או התמורה קם מתאם או, חיםוקבלת רו שאין עיסוקו לשם, 1979-ט"התשל
 ; משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות, בעדם

קעין המשמשים לבעליהם לבניה של דירת מגורים או להרחבתה רקמבחה בשה( 5)
ובלבד שהסיוע , והוא זכאי לסיוע באחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון

השטח הכולל של אותה דירה ו, תהחבאו להר, םרירת מגודימיועד לבניה של אותה 
עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל ; יאכהוא ז הלתכנית הסיוע  תוארוהתואם את 

פטור ; שולם היטל בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת האמור יהשטח
לם אוה או להרחבתה ר זו יחול רק לענין קבלת היתר לבניית הדירה האמוקהלפי פס

לום היטל שת אלל יר את הבעלות או את החזקה בדירה גםעבלהי הפטור רשאל מקב
 ;ו חלק ממנה שלגביהם קיבל את הפטוררה אה די אותעל

,  שנים לפחותרשעשבחה הה  ערבהםב זיקוחקעין שבעליהם הרקמבחה בשה( 6)
יהם או קרובו וההשבחה לעבעבור  םישל דירת מגור הבחרהלוהם משמשים לבניה או 
 1)י "ב בטבת תש"והתכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י, נובעת מתכנית שאושרה

ר לפי פסקה זו יחול רק לגבי השטח המשמש לבניה או להרחבת טופ; (1950בינואר 
 חוכמ ןידין מי שהועברו לו זכויות במקרקע, קהחזההנין משך לע; אמורה ההדירה

 ;ביר המעכדין, הדין

הנדרשים לצורך ביצוע התאמות ,  השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות15(7)
שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין לרבות , לרבות בניית מעלית, נגישות

 (;1ב)151 משטח המגרש כאמור בסעיף 5%תוספת שטחי שירות של עד 

אם היא  בין, השבחה במקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך ציבורית (8)
, סוג שהוא מכל, לרבות תחנה, ממוקמת מעל פני הקרקע ובין מתחת לפני הקרקע

או המיועד לשמש  למעט שטח במקרקעין כאמור המשמש, לאיסוף נוסעים ולהורדתם
המדינה או בבעלות  דרך בבעלות– " דרך ציבורית", לענין זה; לצרכים מסחריים

לפי , ידי מי מהן לשם כך לרבות דרך המופעלת בידי גורם שהוסמך על, רשות מקומית
 ;והכל בין אם נגבה תשלום בעבור השימוש בדרך ובין אם לאו, הענין

 (;1)(1א)ז158השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן בשטח כאמור בסעיף ( 9)

, השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים (10)
 :שניתן מכוח תכנית כמפורט להלן

א "תמ)תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה  (א)
38;) 

תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המתאר הארצית האמורה  (ב)
; ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (א)בפסקת משנה 

פטור לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חלק מההשבחה שהיה פטור מתשלום 
היטל השבחה לו ניתן היתר לפי תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה 

 ;(א)

פטור לפי פסקת ; תכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה (ג)
משנה זו יחול רק לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה שתיווסף לפי התכניות 

ונכלל בהיתר שניתן לצורך חיזוק מבנים  (ב)או  (א)האמורות בפסקאות משנה 
, שר הפנים רשאי; קיימים מפני רעידות אדמה על פי הוראות תכניות אלה

לפי , לקבוע יישובים או אזורים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
 .שבהם לא יחולו הוראות פסקת משנה זו, אמות מידה שיקבע

 (.פקע )(1ב) 

ת אם המחזיק ויו לא ייראו כמימוש זכםחבה של דירת מגורירה יה אונב (1)( ג )
ו או ירוו למגשמשבמקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שי

                                                      
15

 .רובד לענין כניסה לתוקף' ר 

( 53' תיקון מס)
 2000-א"סשת
( 54' תיקון מס)

 2001-א"סשת

 (21' תיקון מס)
 1984-ד"משת

 ( 20' סתיקון מ)
 1983-ג"משת
 1983-ג" תשמט"ת
( 21' תיקון מס)

 1984-ד"משת
( 53' תיקון מס)

 2000-א"סשת
( 54' תיקון מס)

 2001-א"סשת

( 71' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 76' תיקון מס)
 2006-ו"תשס

( 79' תיקון מס)
 2007-ז"תשס

 (הוראת שעה)
 2007-ז"תשס

( 96' תיקון מס)
 2011-א"תשע
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למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או 
בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ל עם כ; ר" מ140הרחבתה אינו עולה על 

 . ספתנו הבהה או ההרחניודל הבלגבשיעור יחסי , ישולם היטל

או  (1)ות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה לעבברת העה( 2)
ם וה חובת תשלנחול בגיתלא יראו כמימוש זכויות ולא , שניתן להרחיבה לפי תכנית

רי בני וגמ או לםהידירה למגורב ושמתשאם המחזיק במקרקעין או קרובו ה, יטלהה
; ך זמן שאינו פחות מארבע שניםכירתה משמשפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מ

 .1961-א"תשכ, ק מס רכוש וקרן פיצוייםחוב ותמשמעוכ –" גמר הבניה", לענין זה

 לרבות מחסן אחד לכל יחידת –" דירת מגורים"ו" מקרקעין למגורים", לענין סעיף זה( 1ג )
 .ר" מ20ששטחו אינו עולה על , דיור

— רשאי לקבוע בתקנות , כות הסביבה של הכנסתיאופנים ה תאישור ועדב, ם הפנירש( ד )

מחובת תשלום היטל לסוגים של תכניות , מלא או חלקי, ר פטורבדבראות וה( 1)
 11וגדרו לצורך סעיף האו בשטח פיתוח כפי ש, לבניה בשטח התיישבות חדשה

 ;קודת מס הכנסהפל

ין ענבנים לצרכים חקלאיים שבנייתם לא תחשב כמימוש זכויות למ לגים שוס( 2)
 ; תשלום היטל

 חההיטל על השבם ת תשלוובמח, מלא או חלקי, ר מתן פטורבדבראות וה( 3)
ת אחרת ינכ פי תלע רקעין הכלולים בתכנית שבתחומה הותרה בפועל בעבר בניהמקב

 . ר מאת מוסד תכנוןפי אישו-שלא הגיעה לכדי אישור כדין או על
 

אלא אם כן קיימת , להאריכו, על פי בקשה, רשאי שר הפנים, בתוספת זו עבד שנקעומ. 20
 .הוראה אחרת באותו עניין בחוק זה או לפיו

 

 

שלא הוחכרו בחכירה , מקרקעי ישראל:  בחוק יסודםתוכמשמע, לא ישריעקי מקרבגל. 21
והחוכר לדורות , חר אלדורות או שהוחכרו בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד

אלא ,  את הקרקע על פי ייעודה החדשלצנאי בלבד אינו זכאי ללשלו הוחכרה הקרקע לשימוש חק
, על אף האמור בתוספת זו, יחול, חכירה חדשוזה תם ח ייחהמקורי או הריכחהאם כן יתוקן חוזה 

, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות, יטל השבחהבמקום ה
 . 1981-א"תשמ, (18'  מסתיקון)שהיה קיים לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה 

 

 

 תיעיפת רבסות
 (א76יף עס)

 

שלדעת , לרבות סביבתם הקרובה, בוצת בנינים או חלק מהםק ונין אב" - תרא, "וספת זותב. 1
 . אדריכלית או ארכיאולוגית, מיתואל, וריתטסימוסד תכנון הם בעלי חשיבות ה

 

 . (מורישלכנית ת- להלן )כדין תכנית מיתאר מקומית , לשימור אתרים תין תכניד( א). 2

קומית ויכול שתוכן על ידי מעונינים המה עד על ידי הוןול שתוככור ימישנית לכת( ב )
 . 3בכפוף לסעיף 

 

תכנית לשימור שהציע לה , בשינויים או ללא שינויים, ת רשאית לקבלימודה מקעו( א). 3
וף ששר הפנים אישר לכך בדרך כלל או  גאו כל, תרבעל קרקע או רשות מקומית שבתחומה מצוי א

 .( מעוניניםידיר על ושימלכנית ת-  הז ףיעבס)באופן מיוחד 

 תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה דבר קבלתמית תחליט בוקמעדה הוה( ב )
 את התכנית שרשאי המציע להגי, ה הועדה בתוך אותו מועדיטלא החל; חדשים מיום שהוצעה

 .וזיתהמחלועדה 

 תסי הכנדי ינים או עלנועמ ידגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ינפ מוואה עצרה( ג )
 . לושים ימים מיום שהודעה לו הדחיהית תוך ששינויים בה רשאי לערור לפני הועדה המחוז

 

  (31' סתיקון מ)
 1991-א"נשת

 רותדגה
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 רומישל תינכת
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

ר ומיית לשנכת
די י לצעה עוהש
 ניניםועמ
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

( 21' תיקון מס)
 1984-ד"שמת
( 26' סתיקון מ)

 1988-ח"תשמ
( 53' תיקון מס)

 2000-א"סשת
( 54' תיקון מס)

 2001-א"שסת

( 54' סתיקון מ)
 2001-א"סשת

 ( 20' סתיקון מ)
 1983-ג"משת

 םידעכת מוראה
 (18' סתיקון מ)

 1981-א"משת
( 84' תיקון מס)

 2008-ח"תשס

י בגלד וחימם כסה
 אלשרי יעקמקר

 ( 24' תיקון מס)
 1986-ו"משת
( 48' תיקון מס)

 1999-ט"נשת
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רשאית ,  מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזוהדעשה לוגוה. 4
, כניתתב  או שייכלללולכה רבאת, הועדה לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות

תר א- להלן )כל עוד נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון , ויות לפגוע במטרת השימורשעה
ן תכנית י לענין פרסום הודעה על החלטה להכ79- ו78, 77עיפים  סהוראות; ( לשימורדעושי

, וייביםחמה םייבשינו, יחולו,  ופטור מתשלומי חובהנההכ הלות בתקופתהגברים ויסוא, לשימור
ך תקופת זמן העולה על שנה וטלו למשואולם האיסורים וההגבלות לא י, סעיף זהלפי לטה ל החע

רשאית להאריך את התקופה , באישור הועדה המחוזית, תמיהועדה המקו; ממועד פרסום ההודעה
 .על שנהלה לא תעת שאמורה לתקופה נוספה

 עד הפקדתה או רומת לשיינכם הודעה על החלטה להכין תוסריום פמ" - ופת הכנהקת", הן זניעל
 .לפי סעיף זהההגבלות עד פקיעתם של האיסורים ו

 

תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים ,  מחוזית להפקיד תכנית לשימורהדעיטה ולחה. 5
ל ש ע מענם הידויפל םושהודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר ר;  בתחום התכניתאכס הנמצנב

 .  והמחזיקיםםילהבע
 

לרבות תוספות , ור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתרמישנית לכתב. 6
 היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות רבדוכן לקבוע כללים ב, יף לוסבניה שניתן להו

 . החלות על האתר
 

רשאי , הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, יק של אתר שיועד לשימורזחמל או עב( א). 7
 . לעשות כן רק בהתאם להוראות התכנית לשימור

שינוי "לרבות ,  לחוק145הטעונה היתר לפי סעיף  הלל פעוכ" - נוייש, "הזיף עסב( ב )
 .ך במפורש בתכנית לשימורכ עם נקבא" - פנימי

 

 מקומית לשלם פיצויים עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים הדעבעה ותנ( א). 8
 הועדה תיאשר, ראין לה מקור כספי למימון תביעה כאמו  כיההמקומית ראת הדוהוע, 198- ו197
בכל שלב משלבי בירור , תה או לבקשת הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכסמזוית בימוקהמ

 .ום תכנית לשינוי או לביטול התכנית לשימוריזל, וגם לאחר פסק דין סופי בה, התביעה

 תוהוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכני, (א)יצויים כאמור בסעיף קטן פ ו שולמאל( ב)  
לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול של , נית לשימורכתלקדמה ש

על מי שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה או , התכנית לשימור
  . של התכנית לשימורהשינוי

 

 200ולפי הוראות סעיף , 197בסעיף  רור כאמומים תכנית לשוחתבש ןעיקרקגעו מפנ( א). 9
העיריה ומסי י  לפקודת מס5יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף , לא שולמו לנפגע פיצויים

י לפטור  זכא;(ג)-ו (ב) םינפוף לאמור בסעיפים קטכב(, פקודהה- להלן ) 1938, (פטורין)הממשלה 
. פגעעוד הוא נ לכו רולפי הפקודה הוא מי שנפגע כאמ

שאי מי ששר הפנים הסמיכו ר, חרי בוהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסמ סה הנכיה( ב )
את שיעור הפטור ואת משך , בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, לקבוע, לכך

 .תחולתו

להפחית , רשות המקומית הנוגעת בדבר השתבקל, כך רשאילו יכהסמ ניםהפ ששר ימ( ג )
 . פגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטורה ת במידבשח הפטור בהתרועיש תא

 

 :וזה הרכבה, מור אתריםשימית תקים ועדה לוקמרשות  לכ. 10

 או תושאש הרר- לחוק  18 יףלפי סע, ית שהיא ועדה מקומיתמוקשות מרב( 1)
ון לפי נכתמרחב ב תוברשות מקומית הנמצא, ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה-יושב

 ;ראש-והוא יהיה היושב,  המקומית או אחד מסגניותושאש הרר-  לחוק 19סעיף 

 ; של מועצת הרשות שתבחר הרשותםירשה חבלש( 2)

; תש הרשורא הבקי בענייני תכנון ובניה שמינה תושבד הרוע( 3)

די מועצת יב עבקיאשר י,  שימור מבנים ואתרי התיישבותאשי בנו שמצוימ( 4)
 .היה בעל דעה מייעצתי אוהו, תושרה

 

 בלשאות ברוה
 נייםיבה
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 עהדוה
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 יתנכתפי  לעויים ניש
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

ש שימווי או ניש
 רומיעד לשונש תרבא

  (31' סתיקון מ)
 1991-א"נשת

י פסכ ורר מקדעה
 צוייםיפל ןומלמי

  (31' סתיקון מ)
 1991-א"נשת

 יםסממפטור 
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 מורלשי ועדה
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת
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מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו ו עדה לשימור אתרים יוזמנוב  דיוןלכל. 11
 . עדה או נציגיהםופועלת ה

 

רשימה של אתרים , של שנתיים מיום הקמתה הפך תקוות, תכין, ר אתריםומידה לשעו( א). 12
 .(יםרתאשימת ר- להלן )שלדעתה ראוי לשמרם , הנמצאים בתחומה

איזו מידה ניתן לפתח ב, לשימורי ים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראורתאשימת רב( ב)  
רים ככל שתמצא הועדה חא פרטיםו, וות אחרים ביוכז ילפרטי הבעלים של האתר ובע, את האתר

. כוןלשימור אתרים לנ

 .ים תשמש את הועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנוןרתאימת השר( ג )

 . רשימת האתרים ור אתרים רשאית בכל עת לשנות אתמישעדה לוה( ד )

חוק יחולו על הועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד ל'  ברקבפ' ן ומיסראות וה( ה )
 . ם המחוייביםייובשינ, ןונתכ

 

תייעץ הועדה לשימור אתרים , 15- ו14, 12דיה וסמכויותיה לפי סעיפים יקפסף לתונב. 13
, רחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומיתמשית  המקומדהלמועצת הרשות המקומית ולוע

ה שה על ידאם נתבק, ית היא לייעץ לועדה המחוזיתאשרוכן , םירמורם של אתישל עגובכל ענין הנ
 . לעשות כן

 

כי , פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית-על,  לשימור אתריםהדערה הובס( א). 14
 הראו ששימורו של האתר ייפגם בצו, המיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס רתלא

רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס הרשות , פגוע במטרת השימורל ההעלול
נשקפה לאתר ; חזקה באתר תוך תקופה שתקבע אלדרוש מן הבעלים לבצע עבודות, המקומית

שאית הרשות המקומית לבצע ר, ותדולים את העבו הבעביצע אול ממשית של הרס ההמיועד סכנ
, האמורותוהבעלים יחוייבו בהחזר ההוצאות , האתר של יסתות הריות למניענויחה תאת העבודו

 .כולן או חלקן, אם לא החליטה הרשות המקומית לשאת בהוצאות אלה

, דיירהק הגנת וי דייר מוגן לפי חדנכס המוחזק בי (א)מור בסעיף קטן אכ ה אתריה( ב )
, קומיתמה הרשות סדבאמצעות מהנ, רשאית הועדה לשימור, (ןגוייר מד- הלן ל )1972-ב"תשל

ועל העבודות האמורות , ה באתר תוך תקופה שתקבעדות אחזקלדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבו
 .  לחוק האמור70הוראות סעיף , ם המחוייביםייבשינו, יחולו

ות בין בעל הנכס לבין הדייר דועבה אות לביצוע ההוצלוקתח רטתפו, ורמאכרישה דב( ג )
תב של שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכ, ומיתקמהרשות ה שביעה של ראק יפ לע, המוגן

א העבודות וליתר שוהמתייחסות לנכס נ, נדס הרשות המקומית ושל היועץ המשפטי שלהמה
 .נסיבות הענין

 תרשאית הרשו, יועד סכנה ממשית של הרסהמר אתת ונשקפה לודהעבו ווצעא בל( ד )
יוניות למניעת הריסתו של האתר והוצאות העבודה יחולו בהתאם חה בודותעה ית לבצע אתמוקמה

 .(ג)-ו (ב), (א)לחלוקה שנקבעה על פי סעיפים קטנים 

ה הועד הנתרשאי אדם שמי, האתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה תקם בדישל( ה )
 תמכויוסה, ו לענין זהל ויהיו, נס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשותכלהי ,ימור אתריםשל
 .  לחוק257קבועות בסעיף ה

 

בודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה ע ו בוצעאל( א). 15
כי , חוות דעת של מהנדס הרשות המקומיתי פ-עלהועדה  וסברה, 14ף ילשימור אתרים כאמור בסע

רשאית הרשות המקומית , העלולה לסכל את מטרת השימור הרע בצוגפיקיים חשש שהאתר י
 .להפקיע את האתר או חלק ממנו, שבתחומה מצוי האתר

כך ל וראלא אם כן נתנה הועדה המחוזית איש (א)תר כאמור בסעיף קטן א ע יופקאל( ב )
דה עוהרים ובפני תא רומיהזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשס נכ הנתנה לבעלאחר של

 .יתזוחהמ

לא תובא בחשבון אפשרות , (א)סעיף קטן כאמור ב, יים בתמורה להפקעהוצירכי פצל( ג )
 .לא נועד האתר לשימורלוהפיתוח של הקרקע אי

פוף כב, ורמכרו או להחכי למקומית הרשאית הרשות, הזלפי סעיף  רתפקע אוה (1)( ד )

  םתפיתנת משמזה
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 םירתא תמישר
 מורישל
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 מורישל הדעידי וקפת
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 הקזחדות אובע
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 וייםפיצועה קפה
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת
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 ; האתררומטח שיבויאו החכירה  הריכמהובלבד שבתנאי , (2)לאמור בפסקה 

לתקופת זמן העולה על , (1) בפסקה כאמור, רה למכירה או לחכירתאעמד הוה( 2)
תוך חמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכשו , חמש שנים

מיום שהודיעה לו הרשות ם מי י60תוך , ונהראש בזכות, יןלפי הענ, לחכרו או
ובלבד שמחיר המכירה או , תר כאמוראה יר אתכחהלמכור או ל התנווכהמקומית על 

 ;חת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי שהוא הסמיך לכךרה לא יפהחכי

 .לכך ךמיכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפנים או מי שהוא הסח וירה אכמ( 3)

 תודת הקרקעוקפ יפ לתבוצע ההפקעה ע, ת מיוחדות בתוספת זואוהורו  נקבעאל( ה )
בהודעה , כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, 1943, (כי ציבוררצלכישה ר)

 את התפקידים של שר האוצר או של היועץ המשפטי לאלהשתמש בסמכויות ולמ, ברשומות
 . הפקעה ליםמדרקעין העוהמק לענין, רהפי הפקודה האמוללממשלה 

 

רשאי , (א)15 או 14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים - נפגע עלומצואה ערה( א). 16
יושב ראש הועדה ; לערור עליהן בפני ועדת ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים

 . יהיה עורך דין בעל ותק של שלוש שנים לפחות

 פטור שניתן או לשנות את לטבאית לשר, 9 דנה בערר לענין סעיףה רדת ערעו (1)( ב )
 ;שיעור הפטור ואת משך תחולתו

טל את דרישת הועדה לשימור לברשאית , 14דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו( 2)
וכן , האמורות בסעיףודות  העבעויצמי תחול חובת ב להורות על, לשנותה, אתרים

, הרשות המקומיתו ן המוגרייהד, ל הנכסעב ןיב להורות על חלוקה שונה של ההוצאות
 ;הכל לפי הענין

רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת , (א)15דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו( 3)
 .אתר או חלק ממנו

ליה לפני בית משפט לענינים  עערערערר רשאי לה דתת ועטלהח נפגע מומצואה ערה( ג )
 .מינהליים

 . (וטלב)( ד )
 

 .ת זו באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהןפסואות תרוה. 17
 

 

 שיתימחספת הותה

 (א63יף עס)
 

 רוי הדיגוס

 :ם עצמאית או מוגנת של סוגי דיור אלהירורת מגגסמ

 ;יאמור עציד. 1

 ;ןייוור לויד. 2

; ןגור מויד. 3

 ;מתוגבר ןגור מויד. 4

 ;סטלוה. 5

 ;ריםיעצסטל לוה. 6

 ;ברגותסטל מוה. 7

. ילנלו כלטוסה. 8

 

 
 פיראש םה חיישמ לוי אשכול ן שזרמלזיאור נש 
ם  הפנירשה לשש הממאר הנידיא המשנ 

 ררע
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 ( 50' תיקון מס)
 2000-ס"תש

 םינרת דיימש
  (31' סתיקון מ)

 1991-א"נשת

( 61' סתיקון מ)
 2002-ב"תשס

  (31' סתיקון מ)
 1991-א"נשת
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