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  -הפקעות
 8/11/2016 -1 הפקעות שיעור מס'

 מבחן אמריקאית. חומר פתוח.

 נטילה והשבחת מקרקעין

 "בוהלאה לחוק התו 188סע'    )נטילה לצרכי ציבור( הפקעה                 נטילה

 לחוק התו"ב 197סע'                    פגיעה במקרקעין                           

 התכנון והבנייה + תוספת שלישית לחוק196 ' סע                         היטל השבחה            השבחה

 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103מטרת ההפקעה )תיקון מס' 

 להפקיע על פי חוק זה מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור. ועדה המקומיתומותר ל  )א( .188

 2014-( תשע"ד101)תיקון מס' 

כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע,  –"צרכי ציבור", בסעיף זה   )ב(          
ווקים, בתי מטבחיים, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, ש

בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים 
ציבורים, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים וכל מטרה 

 .[11]ציבורית אחרת שאישר שר האוצר לענין סעיף זה

 סמכות הועדה המקומית

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת,  .189
למטרה ציבורית שלה נועדו להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, 

בתכנית האמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, לאחר התייעצות אתה, דרשה זאת ממנה; אם 
 בתכנית כאמור נועדו המקרקעין להפקעה, אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית.

 2015-ע"ההוראת שעה(, תש 103)תיקון מס'  2010-תש"ע  (92ביצוע ההפקעה )תיקון מס' 

במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי   )א( .190
, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים 1943ציבור(, 

המקרקעין העומדים להפקעה, הכל של הממשלה או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין 
 בשינויים ובתיאומים אלה:

לפקודה האמורה יחול גם על הפקעת מקרקעין לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן  20סעיף    (1)
לבניני חינוך, תרבות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא "ארבע 

תשלום או ללא תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה עשיריות"; אולם לא יופקע חלק ממגרש, ב
 של יתרת המגרש;

שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי להורות לועדה המקומית לשלם פיצויים בנסיבות שבהן    (2)
 ()ג( לפקודה האמורה:2)20היא רשאית לשלמם לפי סעיף 

ו דבר אחר המחובר לקרקע לא תחול חובת תשלום פיצויים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ א   (3)
אם הוקמו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק זה; אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצויים לתובע 

 אם ראתה כי הוא פעל בתום לב וכי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות תשלום פיצויים;

וונה לרכוש את לפקודה האמורה יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכ 12לענין סעיף    (4)
 היום הששים לאחר המועד האמור; –המקרקעין 

 הועדה המקומית תשלם מיד אותו חלק מהפיצויים שאינו שנוי במחלוקת;   (5)

 2010-( תש"ע92)תיקון מס' 

 לפקודה האמורה לא יחולו; 21-ד ו14א עד 14ב(, 1)-א( ו1)14ב, 7א, 5סעיפים    (6)

 2010-( תש"ע92)תיקון מס' 

א לפקודה האמורה יחול, ואולם לא ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים בהפקעות לפי 9יף סע   (7)
 חוק זה, אלא על ידי שמאי מכריע.

הועדה המקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים   )ב(          
כתב שלושים יום מראש; ההודעה תינתן בדרך ולקנות חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה ב

עדה המקומית, לרבות פרסום בעתון יומי, ורואים אותה כאילו נתקבלה ביום נתינתה או ביום ושתיראה לו
 הפרסום; זכות הכניסה וקבלת החזקה אינה מותנית בצו של בית המשפט.
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 חילופי קרקע

לבוא לידי הסכם עם בעל מקרקעין שהופקעו על הועדה המקומית, בהסכמת הועדה המחוזית, רשאית  .191
ידיה, כי במקום תשלום כסף תמורתם יועברו לו מקרקעין אחרים, בתחום התכנית או מחוצה לו, לסילוק מלא 

 או חלקי של תביעותיו הנובעות מההפקעה.

 הסכם אינו היתר לחריגה

ילו בא להתיר שימוש במקרקעין שלא שום דבר שבהסכם בדבר חילופי מקרקעין לפי פרק זה לא יתפרש כא .192
 בהתאם לתכנית.

 דין רכוש שהופקע

 מקרקעין שהופקעו לפי פרק זה ינהגו בהם כאמור בתכנית החלה עליהם. .193

 שיכון חלוף

בהליכי הפקעה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר שהועמד שיכון  .194
ית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר במועד פרסום ההודעה על הכוונה לרכוש את חלוף סביר למי שהיה דר בב

 המקרקעין, או, אם רצה הדייר בכך, לאחר ששולמו לו או לזכותו פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר.

 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103דין מקרקעין שנרכשו בתמורה )תיקון מס' 

נית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם מקרקעין שנרכשו בביצוע תכ .195
 הוראות מיוחדות אלה:

פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה -כל עוד לא שונה ייעודם על  (1)
 שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר האוצר, בהתייעצות עם הועדה המחוזית, נתן אישור על כך;

פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור למכרם, להשכירם או לעשות -שונה ייעודם על  (2)
בהם העברה אחרת, ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו את המקרקעין או לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך 

בחה בהם שלושים יום, לקנותם במחיר שלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה של כל הש
הנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מוכן לקנות את המקרקעין, יועברו 

 אליו כאמור.

 שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום

מקרקעין שהופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו אין להפקיע   )א( .196
א תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת מקרקעין לפי חוק זה לל

ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פיצויים באותה שעה, או אם רצה בכך, תחזיר את המקרקעין 
 למי שהופקעו ממנו.

, יבוא במקום 1943ר(, לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבו 12לענין סעיף  –בפעולה לפי סעיף זה   )ב(          
המועד של שינוי הייעוד, ושווי המקרקעין ייקבע בשים  –מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש מקרקעין 

 לב לייעודם מחדש.

 1981-( תשמ"א18)תיקון מס' 

 

 1981-( תשמ"א18היטל השבחה )תיקון מס' 

 שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיהא. ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים 196

 

 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103)תיקון מס'  1982-( תשמ"ג20תביעת פיצויים )תיקון מס' 

, מי שביום מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמונפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה,   )א( .197
ם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בה

 .200בסעיף 

 1995-תשנ"ה (43)תיקון מס' 

התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית;   )ב(          
 התקופה. שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה

 

 הפקעה וזכות היסוד לקניין

דיני הפקעות זו לקיחה מהאדם הפרטי לצורכי ציבור. ) אם לא ניקח יתעכב כל הפיתוח העירוני(. סיפור ההפקעות מוכר עוד 
קילל את אחאב. ומי לי אאיזבל , אשת אחאב הביאה עדי שקר שהעידו כי נבות היזרע ?הרצחת וגם ירשת -מהתנ"ך ) אחאב

 .(ירה מסוג זה דינו: נכסיו יורדים למלך שעובר עב

 יחיד.זכות הקניין של הצרכי הציבור לבין מתח שבין כיצד מוצאים את הפתרון הנכון ב
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 הפקעה מכוח:

 אפשר לקחת קרקע פרטית. . הלקיחה היא ישירה.1943( רכישת לצורכי ציבור) פקודת הקרקעות 

  'אישור תכנית לצרכי ציבור, שלב תכנוני.         -: שלב א'לביםלקיחה בשני שוהלאה   188חוק התכנון והבנייה סע
 הפקעה, פגיעה פיזית . -שלב ב'

 .50%מהפגיעה ולעומת זאת על השבחה גובה  100%הרשות משלמת  כביש, נוף, אנטנה..... -תוכנית פוגעת

ועם אישור התוכנית  , לעשות תכנית. צריך 90%נניח בית שרוצים שיעבור עליו כביש ונניח שהתוכנית מפחיתה משווי הבית 
 פיצוי באישור התכנית  90%      פיצוי             100% .10%ההפקעה  במועדו 90% םלשל

 פיצוי בהפקעה 10%                                                                                                    

 :מקרקעין יש לה דינים שוניםפגיעה ב

  'שנים. 3התיישנות  -שלב א 

 'שנים. 7הפקעה . התיישנות תוך  -שלב ב 

  :פגיעה במקרקעין סוגים של  2

o לפי חוק התו"ב – ) תכנון( שינוי תכנית והפקעה -פגיעה ישירה 
o )....פגיעה עקיפה. ) רעש, זיהום 

 פגיעה בזכות הקניין. -פגיעה במקרקעין

 :עה בזכות הקנייןיסודות של פגי

 פי חוק-על .1

( 40%אחת בלי פיצוי )  -קובע את התכלית ) שתי רשימות 188סעיף  החוק בעצמו קובע את התכלית. -תכלית ראויה .2
 והשנייה עם פיצויים ) רשימה יותר גדולה(

  -דמוקרטית ויהודיתמטרות ועקרונות ... .3

קיע ללא פיצוי זה מידתי? הפקעה ללא פיצוי כל הוויכוחים והתביעות הם סביבי המידתי. האם להפ -מידתית .4
 נשחק מאוד וכמעט אין הפקעה ללא פיצוי.

  15/11/16 - 2הפקעות שיעור מס' 
  של נטילה /הפקעה. -שני שלבים של מעשה אחד

 דיני נזיקין ולא פגיעה בקניין. ולכן –שלב א' לא נחשב הפקעה, זה נזק לקרקע . ירידת ערך  ביהמ"ש פסק: בפס"ד סודרי
 נמדר חולק על פסיקת ביהמ"ש(לחוק מיסוי מקרקעין. ) ג'48סע' -מס  50%-של  מקבלים זיכוילא 

כר חלק כמו רואים בה את המוכר 65ירת זכות במקרקעין שהיא הפקעה או מכירה שלפי סעיף במכ )א( ג.48
 :להבסכומים א נתן למוכר זיכוי מן המס שהוא חייב בו,יי –בי החלק האמור לג –יחסי מהזכות במקרקעין 

 ויהזיכ .................    המס סכום

 100%  ירותל 1,000על 

 75%  ירות נוספותל 1,000על 

 %3/266  ירות נוספותל 1,000על 

 50%  ל סכום נוסףכעל 

 .9עט מס הרכישה שיחיד חייב בו לפי סעיף למ –המס" זה, " יףבסע )ב( 

בשיעור חלקו  יםד מן השותפירת זכות במקרקעין המשותפת לאחדים יינתן הזיכוי לכל אחבמכ )ג( 
 היחסי בזכות.

 

פילוסופיה של דיני הקניין ופילוסופיה של דיני ההפקעות כתב: בתוך  -"קניין על פרשת דרכיםבספרו "  פרופ' חנוך דגן
 –תפיסה קומוניסטית הזכות לקניין של הפרט יש התחייבות לאחריות ציבורית, לקהילה ולאזור שבו הפרט חי.               

 .מרכסיסטית
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  -יסודות דיני ההפקעה

גם חוקים אחרים ) חוק , לא בחוק התו"ב ולא בפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(. אין בחוק הגדרה מהי הפקעה
 קמר( האין הגדרה. נוטים להשתמש בהגדרה של המלומדים.) ארי-המים, חוק העתיקות, חוק המכרות.....( 

כירה אי אפשר לדבר על הפקעה. אם הרשות מטילה מגבלות על קרקע לפיהם אם אין מ –העברת זכות(  )מכירה  .1
 העברת זכות עם או בלי תמורה. –נדרשת טרנזקציה  אלא תהיה פגיעה. ,אסור לבנות זו לא הפקעה

   . (12.5%ישלמו  25%מהמס )במקום  50%: זיכוי בשעור של להפקעה יש יתרונות של מיסוי.  לא רצונית -כפויה .2
)שלטונות מ"ה נהגו  יש להתייחס לזה כהפקעה. -ע"י תכנית הפקעה יזמות של הציבור. מספיק שזו  -גצאי פס"ד

ראוי להגיע להסכמה, ולא  השופט זמיר: לתת את הזיכוי במס רק אם התבצעו כל ההליכים והייתה הפקעה ממש(.
 רט מוכר מרצון.לא צריך להיות הכול כפוי. יש תכנית ומיד לאחריה הפלתת פרס למעוררי מדנים. 

היה נכון לתקן את החוק ולומר שהפקעה היא כל פעולה יזומה ע"י הרשות לצרכיה, ובאה לידי  לפי פרופ' נמדר:
 ביטוי בתכנית אשר תיחשב כהפקעה גם אם המכירה נעשתה מרצון.

ל היא . האם הרשות חייבת להציע קרקע אחרת? לא אבזכות להפקיע ולא חובהלרשות  -רשות ציבוריתעל ידי  .3
סע' )לפי  שר האוצר -עצמה עוסקת בהתנגשות בין הפרט לבין הרשות. לפי פקודת הקרקעות לכשיכולה. ההפקעה 

הועדה המקומית  -ולפי חוק תכנון ובנייה ,, שר האוצר רשאי להאציל את סמכותו לגוף אחר(לפק' הקרקעות 22
במקרה של סכסוך  -בין שתי רשויות ציבוריות ולא לרשות,  פרטבין הולעיתים גם הועדה המחוזית.  חייב להיות 

 פוסק וזה לא דיני הפקעות. לממשלה היועץ המשפטי בין רשויות, 
   עיריית עתלית הפקיעה תחנת משטרה להקמת בי"ס.  זו לא הפקעה. עתלית פס"ד

פקיע? נלמד חייבות להיות פרטיות ולא כלליות או ציבוריות. איזה זכויות של הפרט מותר לה -זכויות הפרטשל  .4
, וחלקים מזכויות , דיירות מוגנת, שכירות חופשיתשנה 49 -הבעלות או חכיר -בהמשך. ) סוגים שונים של זכויות

דונם. אם הרשות  5נניח מעבירים כביש ולצורכי עבודה צריך נניח עוד  , לצרכי ציבור.מידתי. צריך להיות נגזרות(
 .   קצובה קיע רק לתקופהאפשר להפ מידתי.תפקיע גם את זה, זה לא יהיה 

חודשים מפקיעים.  10חודשים. אחרי  12-למשל: לשוכר יש חוזר שכירות ל –)חלקים מזכויות נגזרות מהבעלות 
 השוכר יקבל פיצוי עבור החודשיים שנותרו בחוזה השכירות(.

 

הערך קרתה בשלב מירידת  90%) 2-רק מהשלב ה 40% -פס"ד פייצרכמעט ולא קיים.  -הפקעה ללא פיצוי-פיצויים .5
 צריך לתת דיור חלופי סביר. –(. הפקעה של דירת מגורים 1-ה

 לפק' הקרקעות  7צו תפיסה לפי סע'  -אם זו לא דירת מגורים

בהודעה שתפורסם ברשומות לאחר פרסום ההודעה לפי  -שר האוצר רשאי להורות  (1) .7סע 
שה, מטעמים שיירשמו, או שהיא , או אם הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכי5סעיף 

לכל אדם שיש לו החזקה בקרקע  - 5אף יחד עם ההודעה לפי סעיף  –א אינו חל לגביה 5קרקע שסעיף 
את ההחזקה בקרקע עם תום מועד התקופה הנקובה לכך בהודעה או לפניו,  רשעומדים לרכשה, למסו

רשומות, אלא אם דרושה ואותה תקופה לא תפחת מכדי חדשיים מתאריך פרסום אותה הודעה ב
הקרקע באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, והרצאת דברים בהודעה כזאת כי הקרקע דרושה באופן 
דחוף למימוש מטרת הרכישה, תהיה ראיה מכרעת לאותה עובדה; הודעה כאמור בסעיף קטן זה תהיה 

אי לקבל את ההודעה בהתאם לטופס ב', ג' או ד' שבתוספת, לפי העניין, והיא תימסר למי שהיה זכ
 , וכן תוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור.5לפי סעיף 

 

 . התכלית הראויהעונה על שאלת  -מטרה ציבורית .6
תוקנה )מה שרשום בספר של  1סע' פקודת הקרקעות  לחוק, 195-196לחוק התו"ב, סע'  188רות מוגדרות בסע' מט

 פס"ד אמיתי,  פס"ד קרסיקנמדר לא נכון(. 

 22/11/16 - 3שיעור מס' הפקעות 
  .לא בגדר הפקעה –רשות ציבורית מרשות ציבורית .      הפקעה -רשות ציבורית מפקיעה מאדם פרטי

 הגדרת הפקעה:

 מכירה

 (.50%הנה בעל הקרקע מההטבה במס. ) ילמעשה אם המכירה לא כפויה ולא מתבצע כל ההליך אזי לא י -הכפוי
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מקומית או שר האוצר ) שר האוצר לא חייב וועדה ולעיתים ועדה מחוזית שמורה ל ועדה מקומית -על ידי רשות ציבורית
עדה המקומית מפקיעה גם ו. הומההפקעות הם לפי החוק תכנון ובנייה על ידי ועדה מקומית 98%שתהייה לו תכנית(. 

 גוף ציבורי.לא נחשב  . רמ"ירמ"ימ

 ( 1) סעיף  לא חייבת להיות זכות מלאה -כל זכות :של זכויות פרטיות

, ואנשים לא דיור חלופיכשאתה מפקיע בית. לא מספיק שאתה נותן פיצויים, אלא צריך לתת  -194סעיף   -פיצויים
 מתפנים.

הפקעה  -רשימה קטנה. הפקעה עם פיצוי -רשימה גדולה. האדם וחירותו, תכלית ראויה : כבודחוק יסוד  -מטרה ציבורית
 ללא פיצוי.

 קרסיק.  "דפס

 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103מטרת ההפקעה )תיקון מס'  - חוק תו"ב

)המטרה    .שנועדו בתכנית לצרכי ציבורמותר לועדה המקומית להפקיע על פי חוק זה מקרקעין   )א( .188
 הציבורית "צבועה" (

 2014-( תשע"ד101)תיקון מס' 

ם, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, כל אחד מאלה: דרכים, גני –", בסעיף זה "צרכי ציבור  )ב(           
עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, 
בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים 

כיבוי אש, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורים, תחנות משטרה ותחנות שירות ל
שר האוצר הפקיע למטרה  -2000נתבג  )פס"ד מהדרין     .[11]ציבורית אחרת שאישר שר האוצר לענין סעיף זה

 ציבורית , ללא תכנית(

 (2פק' הקרקעות )סעי'  –הגדרת "צורך ציבורי 

וכן כל אחד מאלה,  לחוק התכנון והבניה, 188צורכי ציבור כמשמעותם לפי סעיף  –צורך ציבורי" " 
 ולרבות צורך הנובע מהם או הכרוך בהם"

 מחנה צבאי, תחנת משטרה, בית סוהר, או מיתקן או אתר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני; (1)

 הקמה, הרחבה או פיתוח של יישוב; (2)

המיועד להנצחה, למורשת, לתיירות, או לצורכי דת לרבות תפילה וטקס דתי, אתר המשמש או  (3)
 או מקום קדוש;

 מיתקן תשתית; (4)

 מיתקן תקשורת; (5)

 מיתקן להתפלת מים ומיתקן מים, לרבות מאגר; (6)

 אתר סילוק וטיפול בפסולת; (7)

 מעגן; (8)

, תחנת כוח, קווי הולכה 2002-לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 42תחנת גז, כהגדרתה בסעיף  (9)
והספקה של גז, נפט, דלק ומוצריהם ומיתקנים לאכסונם וכל מיתקן אחר המשמש לצורכי 

 תשתיות;

צורך ציבורי אחר שאישר שר האוצר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת  (10)
 הכספים של הכנסת;

 

 כל אחד מאלה ולרבות צורך הנובע מהם או הכרוך בהם: –צורך לתשתית ציבורית" " 

 דרך; (1)

 מחנה צבאי, תחנת משטרה, בית סוהר, או מיתקן או אתר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני; (2)

 תשתיות לאומיות; (3)
 

חוק התכנון והבניה, תוקף כמשמעותה ב-קרקע שחלה עליה תכנית בת –קרקע לתשתית ציבורית" " 
 המייעדת אותה למטרת רכישה שהיא צורך לתשתית ציבורית בלבד.

 

לא יעבור, להפקיע  -: להפקיע ל"אסותא"מוסד לא עסקי –לצרכי ציבור : ביהמ"ש פירשהחוק קבע: "צרכי ציבור".  

 יעבור.   -לא יעבור, לפארק ספורטיבי ציבורי–" GO ACTIVEיעבור.  להפקיע ל" -לבי"ח "תל השומר"

  לפקודת הקרקעות. 20סע' לפי  ללא פיצוי?: מה מותר להפקיע לחוק 190סע' ללא פיצוי:   –רשימה קצרה 

file:///C:/Users/Toshiba/Documents/×©×�×©×�/×�×�×�×�×�×�%20× ×�×�×�/×�×¤×§×¢×�×ª/×�×�×§%20×ª×�× ×�×�%20×�×�× ×�×�×�.html%23_ftn12
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 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103)תיקון מס'  2010-תש"ע  (92ביצוע ההפקעה )תיקון מס' 

רקעות )רכישה לצרכי במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הק  )א( .190
, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים 1943ציבור(, 

של הממשלה או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים להפקעה, הכל 
 בשינויים ובתיאומים אלה:

גם על הפקעת מקרקעין לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן לפקודה האמורה יחול  20סעיף    (1)
ארבע ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא " לבניני חינוך, תרבות, דת ובריאות,

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

 

 –בסעיף זה  (1) לפקודה.20

קרקע בלבד יפורשו כאיזכורי הסכום, שהיה מהווה את שוויה של  לאיזכורי שוויה של כ א()
ם לא חוברו אליה שום בנינים, עצים או הקרקע )שנתברר בהתאם להוראותיה של פקודה זו(, א

 דברים אחרים;

 המונח "מגרש" פירושו כלל הקרקע שבבעלות אחת המהווה שטח אחד. ב()

הרחיב איזו דרך קיימת או חלק ממנה או כדי להגדיל למקום שנרכשה כל קרקע לפי פקודה זו כדי  (2) 
נופש, או כדי לסלול איזו דרך -ים או מגרשמשחק-איזו דרך קיימת או חלק ממנה או כדי להגדיל איזה מגרש

יהיו הפיצויים המשתלמים  נופש חדשים,-משחקים או מגרש-חדשה, או חלק ממנה או להתקין איזה מגרש
 –ם הבאים, היינו יילפי פקודה זו כפופים לשינו

מקום ששטח הקרקע שנלקח, והוא נכלל במגרש, אינו עולה על רבע כלל שטחו של המגרש,  א()
שום בנינים, עצים או דברים אחרים מחוברים אל הקרקע שנלקחה, לא ישתלמו פיצויים, ואם ואין 

ם בסכום ימצויים בנינים, עצים או דברים אחרים כאלה כל שהם המחוברים כן, יופחתו הפיצוי
 העולה כדי שוויה של הקרקע בלבד הנכללת בחלק המגרש שנלקח;

שטחו של המגרש, יופחתו -רש, עולה על רבע כללמקום ששטח קרקע שנלקח, והוא נכלל במג ב()
הפיצויים בסכום שמתכונתו לערך הקרקע בלבד, הנכלל בחלק המגרש שנלקח, היא כמתכונת רבע 

 ע, הנכלל בחלק המגרש שנלקח;קהקר-שטחו של המגרש לכלל שטח-כלל

ראות עיניו,  לפי -)ב( שלעיל, מותר לשר האוצר להעניק -למרות הוראותיהן של הפסקאות )א( ו ג()
אותם  -אם נקבע כדי הנחת דעתו, שהצמצומים שהוטלו בכל אחת מן הפסקות ההן, יגרמו סבל 

 ותם נכונים בהתחשב בכל נסיבות המקרה.אפיצויים או פיצויים נוספים, שיראה 
 

כל.., בית חולים גנים, ספורט פתוח ל דרכים, -לצורך מטרה ציבורית ולא לצורך עסקי וללא כוונת רווח רשימה עם תמורה:

בתי מטבחיים, בתי קברות., חינוך דת  לא, שווקים, -)אסותא לא(, ספורט רווחי ) כמו הולמס פלייס למשל(      ציבורי

 תרבות, מוסדות קהילתיים.

לפקודה עוסק בהפקעה ללא  20מתי מותר להפקיע ולאיזה מטרות. סעיף  -190סעיף    -רשימה של הפקעה ללא פיצוי

שטחים , לצורכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן בנייני חינוך ,ענייני דת בריאות. 20מאמץ את סעיף  190ף פיצוי. סעי

 ציבוריים מקומיים.

 . רשימה ארוכה -188בחוק תו"ב סע' 

 להפקעה ללא פיצוי. רשימה קצרה -לפק' הקרקעות 20סע' קולט לתוכו את  -190בחוק תו"ב סע' 

 

 2016/29/11 - 4הפקעות שיעור מס' 
שר האוצר מפקיע ואחר כך קובע מה  -. בגלל הביקורות, ללא "נוסח חדש" אנגלי מחייבהנוסח ה -פקודת הקרקעות -1סעיף 

 :לפקודת הקרקעות 3בסעיף המטרה. לא עומד בקריטריונים של זכות הקניין. החוק תוקן 

 2010-תש"ע  (3סמכויות שר האוצר )תיקון מס'  .

רשאי  צורך ציבורילאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, כי דרוש או נחוץ הדבר לכל  אם נוכח שר האוצר,    .3
 –הוא 

 לרכוש את בעלותה של כל קרקע;   )א(

 לרכוש את החזקה או את השימוש בכל קרקע לתקופה מסויימת;   )ב(

 לרכוש כל זכות שימוש בכל קרקע או כל זכות אחרת בה או עליה;    )ג(
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ות שימוש על כל קרקע או כל הגבלה אחרת על השימוש בכל זכות הקשורה בבעלות להטיל כל זכ   )ד(
על אותה קרקע, בשלמו אותם פיצויים או אותה תמורה כפי שיוסכם עליהם או כפי שיוחלט עפ"י 

 הוראות הפקודה הזאת.

 
 -שינוי המטרה הציבורית

 או על ידי שימוש למטרה אחרת. -על ידי השתהות -זניחת המטרה

 פס"ד אמיתי  ות " כזניחה" של המטרה הציבורית?התן לראות השתהאם ני -הותהשת .1

 :שינוי המטרה הציבורית .1

 למטרה ציבורית אחרת 

 למטרה פרטית 

 למטרה ציבורית עם פיצוי 

 מפעיל פרטי .2

 
 לפקודה . פס"ד קרסיק   ופס"ד אמיתי 14-15לחוק. סעיפים  196-ו 195סעיפים 

 מה החוק אומר?

כך תמורת  שהופקעובביצוע תכנית על פי הסכם או )קנייה מרצון או הפקעה עם פיצוי(  שנרכשומקרקעין  .195
 תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

ציבורי או לאדם אחר, למטרה  פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף-עלכל עוד לא שונה ייעודם   (1)
לא שונה  שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר האוצר, בהתייעצות עם הועדה המחוזית, נתן אישור על כך;

מותר לתת למפעיל פרטי, בתנאי שיפעיל בתנאים המתאימים לצרכי ציבור )ללא רווח(  צריך  -ייעודם
 להיות מאושר ע"י שר האוצר.

 

אות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור למכרם, להשכירם או פי הור-על שונה ייעודם  (2)
ממנו את המקרקעין או לחליפו הודעה שהוא לעשות בהם העברה אחרת, ובלבד שניתנה למי שרכשו 

, בצירוף שוויה של כל רשאי, תוך שלושים יום, לקנותם במחיר שלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו
הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מוכן לקנות את השבחה בהם הנובעת מהתכנית; 

מותר למוכרם אבל לבעל המקרקעין המקורי או  אם שונה ייעודם המקרקעין, יועברו אליו כאמור.
 החזרת מצב לקדמותו. אין מס רכישה. -יש זכות סירוב ראשונה)הנכד של הנכד....(  לחליפו 

 

חולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:... כל עוד לא שונה ייעודם..... ז"א לא שונה .מקרקעין שנרכשו...או שהופקעו... י. 1
בית חולים סיעודי והעירייה  ציבורי ריה קנתה לצורךיאם למשל הע ?האם העיירה יכולה להשכיר למפעיל פרטי  -הייעוד

שרי אבל במקרה זה צריך אישור זה אפ 195. לפי סעיף לחודש( ₪  7000שיפעיל במחירים נמוכים )רוצה לתת למפעיל פרטי 
 שר האוצר.

רשאי לקנותם בסכום אשר נרכשו ממנו. ומשלם עבור ההשבחות שבוצעו. ) נניח  -יכול לבוא חליפו -. אם שונה הייעוד2
 הכוונה להשקעות שבוצעו בקרקע. בנוסף כמובן ישלם היטל השבחה. -פיתוח(. יש לו זכות סירוב ראשונה . ההשבחה

 -רכוש מופקע ללא תשלום שינוי ייעוד של

שונה לייעוד שלמענו אין להפקיע וייעודם  ללא תשלום פיצוייםלפי חוק זה  הופקעומקרקעין ש  )א( .196
תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים, 

, תחזיר את המקרקעין או אם רצה בכךשעה, תה ההפקעה מחייבת תשלום פיצויים באותה יההפקעה אילו הי
שתי חלופות : או שישולם  -הפקיעו ללא פיצוי ושונה הייעוד למטרה ציבורית עם פיצוי  למי שהופקעו ממנו.

 יוחזרו המקרקעין לבעלים. -פיצוי, או אם בעל המקרקעין רצה בכך

, יבוא במקום 1943ות )רכישה לצרכי ציבור(, לפקודת הקרקע 12ין סעיף ילענ –בפעולה לפי סעיף זה   )ב(          
המועד של שינוי הייעוד, ושווי המקרקעין ייקבע בשים  –מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש מקרקעין 

 לב לייעודם מחדש.

 

  אין לוועדה את האופציה לבחור בין שתי החלופות.  -לפי הסעיף
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 סיכום:

 ים לבעל המקרקעיןמחזיר –מטרה ציבורית למטרה פרטית  .1
 לבעל המקרקעין שהופקעו יש אפשרות לבחור בין: -מטרה ציבורית ללא פיצוי למטרה ציבורית עם פיצוי .2

 או קבלת פיצוי 

 או ביטול ההפקעה והחזרת המקרקעין 

 מותר -מטרה ציבורית ללא פיצוי למטרה ציבורית ללא פיצוי           אין התייחסות בחוק. לדעת נמדר .3

 ית עם פיצוי למטרה ציבורית עם פיצוי מטרה ציבור .4

 

 
ובסוף שינו לקרקע פרטית לצבא לצרכי אימונים, ללא פיצוי קרקע הפקיעו  50-בסוף שנות ה -גבעת אולגה -קקרסי פס"ד

 שנים. 5ופסה"ד ניתן לפני  80-התביעה נפתחה בשנות ה למגורים. הופקע ללא פיצויים.

 ה. הגיע לבית משפט עליון.בחוק יש פתרון אבל בפקודה אין שום הורא

שתמש להלמטרה ציבורית ופקיע להלא יתכן  -הפקעה צריכה להיות צמודת מטרה ציבוריתפסק:   ביהמ"ש העליון
ק חוק חוקתה שהכנסת תיוההמלצה הי. הפקעה כפופה למטרהמרחפת מעל הקרקע. שעננה  בהפקעה יש  למטרה אחרת.

 .ג'14-ב' ו14א' 14ון בחוק מופיע בסעיפים רמתאים. הפת

 . לבטל ניתן לא 60-וה 50-ה שנות של ההפקעות כל. שנה 25: אחורה הולכים כמה חששו קרסיק דין בפסק

 .שנה 25 -בפקודת הקרקעות קבעו 3בתיקון מס' 

 "השתהות"=זניחה משתמעת : חקיקה פרטנית.  15-א ו14,14ב, 7, 5בסע'  –הפקודה יותר "קזואיסטית" 

 /12/20166 - 5הפקעות שיעור מס' 
 לפי פקודת הקרקעות: -ההפקעה הליכי

, דרושים שהם הזמן משך את, המקרקעין אורית -5 סעיף לפי ברשומות הודעה :ההפקעה הטלת  - פרסום ברשומות.  1
 תביעת להגיש שניתן האפשרות וכן הפקעה במקום רצונית רכישה על ולתת לשאת הרשות של רצונה, הציבורית המטרה
 .ההודעה מפרסום ייםחודש תוך פיצויים

 בית ידי על פורשה לא האישית המסירה אך( רשומות זכויות רק)  הזכויות לבעלי אישית הודעה למסור גם מחייב הסעיף
 .התהליך בתקפות יפגום לא וחסרונה קונסטיטוטיבית כחובה המשפט

 .להפקיע הכוונה בדבר האחוזה בספרי אזהרה הערת רישום מחייב הסעיף בנוסף

 לפנות הרשות על, מסרב המחזיק אם. מדויק מועד .פיזי באופן השטח את תפנה :החזקה תפיסת 7 סעיף לפי ודעהה.    2
 (.לפועל הוצאה באמצעות פינוי. ) החזקה לתפיסת צו לקבלת הקרקעות לפקודת 8 סעיף לפי המשפט לבית

 בנפרד המשפט בבית תידון לפיצויים כותזה. המגיעים הפיצויים את לשלם חובה הרשות על אין, המקרקעין את לתפוס כדי
 .חזקה לתפוס הרשות לזכות קשר ללא

, בקרקע הרכישה מטרת של בביצוע להתחיל יש שבמהלכה התקופה את האוצר שר יקבע 7 סעיף לפי בהודעה( א.    )ב7
 כאמור עהבהוד לקבוע, בכתב מנומקת בהחלטה הוא רשאי ואולם, ההודעה פרסום ממועד שנים שמונה על תעלה שלא

 (.ביצוע התחלת תקופת – להלן) ההודעה פרסום ממועד שנים 15 על תעלה שלא ובלבד, יותר ארוכה תקופה

, בכתב מנומקת הנחלטה להאריכה הוא רשאי(, א) קטן סעיף לפי האוצר שר שקבע הביצוע התחלת תקופת במהלך(  ב)         
 תפורסם כאמור הארכה על הודעה; 7 סעיף לפי ההודעה סוםפר ממועד שנים 17 על תעלה לא הכוללת שהתקופה ובלבד

 .האמור בסעיף הקבוע באופן הכל, ותוצג, 5 סעיף לפי ההודעה את לקבל זכאי שהיה למי תימסר, ברשומות

 הודעה פרסום ידי על מבוצע. הרשות לטובת הקרקע על בטאבו רישום עושים ,19 סעיף לפי :המקרקעין הקניית.     3 
 .להירשם זכאית הרשות עקבותיושב ברשומות
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 :הפקודה לפי? ההשתהות

 משך הזמן  שלב בהפקעה

אחרי פרסום ברשומות על כוונה 
 5להפקיע לפי סע' 

( אם חלפו למעלה 1לא תפורסם הודעה לפי סעיף קטן ) (א1)7
, ואולם רשאי שר 5ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף  משנתיים

יכה בתקופה נוספת, האוצר, במהלך התקופה האמורה, להאר
לא תעלה על בהחלטה מנומקת בכתב, ובלבד שהתקופה הכוללת 

הודעה על הארכת התקופה לפי סעיף קטן זה תפורסם  ארבע שנים;
 ברשומות.

 

 7השתהות לאחר הודעה לפי סע' 
 לקבלת חזקה במקרקעיןלפינוי 

יקבע שר האוצר את התקופה  7בהודעה לפי סעיף  )א( ב.7
חיל בביצוע של מטרת הרכישה בקרקע, שלא שבמהלכה יש להת

ממועד פרסום ההודעה, ואולם רשאי הוא  שמונה שניםתעלה על 
בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע בהודעה כאמור תקופה ארוכה 

להלן שנים ממועד פרסום ההודעה ) 15יותר, ובלבד שלא תעלה על 
 תקופת התחלת ביצוע(. –
 

  14סע' 

  1א 14סע' 

  ב  14סע' 

  ג  14סע' 

 

. ההשתהות אלא גם אם יש תכנית משנים אם רק לא,   2010-ב גדול תיקון היה, קרסיק פס"ד בעקבות, הקרקעות פקודת
 ?  ההשתהות הייתה מתי תלוי

 ואז. השתהות זו כי בטלה ההודעה זה אחרי -(4-ל להאריך יכול האוצר שר)  שנתיים תוך -5 סעיף לפי ההודעה  אחרי 
 .מההחלה להתחיל צריך

 ועוד, שנים 7 לעוד האוצר שר ידי על להאריך ואפשר שנים 8 -חזקה רוצים כי לפנות הודעת  -7 סעיף לפי ההודעה אחרי 
 שנה . 17 כ"ובסה שנתיים

 195 לפתרונות דומים הפתרונות .אחרת למטרה ממטרה בשינוי מטפלים  ג14, ב14, 1א14, 14:  הסעיפים את לנו יש כך אחר
 .ובנייה כנוןת לחוק 196-ו

 שימוש למטרה ציבורית

 קרקע א' הופקעה. קרקע ב' הופקעה וניתן פיצוי לבעלי המקרקעין ב' את קרקע א'. – פס"ד ישראלי

הקרקע צריכה לשמש לצרכי ציבור. ההפקעה צריכה לשרת את המטרה הציבורית.     -קבע: שימוש לצרכי ציבור ביהמ"ש
 פס"ד שגוי   ?? יש ביקורת איומה על פסה"ד.שההפקעה הייתה תקינה ?? -נפסק במחוזי

הפעילות עצמה  ביהמ"ש:טענו שהסופרמרקט תורם את כל הרווחים ולכן , למטרה ציבורית.   פס"ד בשערייך ירושלים
 לצרכי ציבור. -צריכה להיות לצרכי ציבור.  השימוש בפועל

ההפקעה צריכה להיות שהשימוש נפסק:         עיריית פ"ת קיבלה דירות בתוך תכנית איחוד וחלוקה. פס"ד קצוף 
 פס"ד נכוןבמקרקעין יהיה לצרכי ציבור, ולא התמורה ממנה.  

. השימוש חייב להיות בקרקע עצמה, : ההפקעה צריכה להיות לצרכי ציבור.  תוכן הפעילות צריך להיות לצרכי ציבורסיכום 
 . מידתית ולא בתמורה ממנה.  אפשר ע"י מפעיל פרטי. הפקעה צריכה להיות

 .והשמאות הפיצוי מתן עקרונות -והפיצויים להפקיע שניתן הנכסים
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 ?ציפיות על משלמים האם. הפיצוי גובה על הם מהתיקים 80-90% 

 אפשר אם בעלות לקחת חייבים לא)  מידתי להיות צריך, פיצוי לתת צריך כלכלי ערך לו שיש נכס כל, הפקעות בנושא 
 .מהכלכלה שרחוקים מובנים לה לתת אסור, לפקודה 9  סעיף לפי הפיצוי ניתן שעליו רקעיןבמק זכות, למעשה....( שכירות

 החוק בא לפצות על גזל של הנאה כלכלית. 

במשך חודשיים מתאריך פרסומה של ההודעה  5אם לא הוגשה תביעה למי שהורה שר האוצר בהודעה לפי סעיף  .9
הזכות ויים שיש לשלמו בעד צושר האוצר לכלל הסכם בענין סכום הפי ברשומות או אם לא באו מגיש התביעה 5לפי סעיף 

 באותה קרקע השייכת לאותו אדם,...........או טובת ההנאה 

 החלטה ונתקבלה.  ההפקעות דיני על והלביש המיסים מדיני מושג לקח( נגקלי)  ששופט קלאסית דוגמא ר"אז כפר בפס"ד 
 .הגיון נטולת

-ל חכירה היה להם חוזה 1933-ב. השומר תל של המחלף כל את ובנו, לחממות ששימשו דונם 113 להם הפקיעו ז"רא פרכב
 הרשאה להם ונתןשנה  49-את תקופת החכירה ל לחדש סירב המנהל. חכירהתקופת ה נגמרה 1983 שנת בתחילת. שנה 49

 הרשאה -)לפי דיני מיסים  מקרקעיןב זכות על הוא פיצוי -9 סעיף)  לפצות הסכימו ולא, להם הפקיעו.  שנים 3-ל מתחדשת
 דין הפסק את הפכו לא,  לעליון הגיע. ההפקעות פיצויי דינימדיני מיסים ל גזר השופטו( איננה זכות במקרקעין מתחדשת

 מטעמי השתהות, אבל אמרו שהיה צריך לפצות על הרשאה מתחדשת. 

 13.12.16 - 6 הפקעות שיעור מס'
 דוגמא לתפיסה לא נכונה של החוק. -פקעהנכסים שראויים לה -כפר אזר פס"ד

הפיצויים צריכים לפצות על פגיעה כלשהי. על כל דבר שיש בו ערך  צריך לפצות. -העיקרון כל נכס שיש בו ערך כלכלי
 ממוני.

 הסוכנות היהודית                  י, אגודת המושב והסוכנות היהודית. "חוזה משולש רמ -מושבים וקיבוצים

                                                                                       

 רמ"י                אגודת המושב                                                                                                                                   

מושבניק    מושבניק                                                                                                                                                        
 מושבניק  ......

השנה  60-ב, מהקרקעאפשר לפנות  יום 60בהתראה של ושנים  3להיות על הקרקע לאגודת המושב הרשאה רמ"י נותנת 
 את ההרשאה. כל שלוש שנים מחדשיםהאחרונות, 

 על פניו זכות חלשה אך בפועל, זו זכות מאוד חזקה. 

 . (שנה 25בחוק מוגדר מעל  )  מס רכישה( כי זו לא זכות במקרקעין) על הרשאה לא משלמים מיסים  -בדיני מיסים

שנים, בית המשפט טען  3ולא מהותית, זה מתחדש כל  צורנית, מסתכליםביהמ"ש עליון קבע:  שרבט ומחסריבשני פס"ד: 
 לא שילמו מס רכישה.שזו לא התחייבות חוזית ואין התחייבות לחדש  ועל כן זה לא זכות קניינית מבחינה משפטית. 

 : חוק מיסוי מקרקעין, הגדרות:שינו את החוק בעקבות פס"ד 

בין שבדין ובין שביושר לרבות ם ה על עשרים וחמש שנילות, או חכירה לתקופה העולבע –ת במקרקעין" "זכו
ולענין הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; 

 –זה  ניןערשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים; להילו אם ניתנה האפ –הרשאה במקרקעי ישראל 

 לחדש מעת לעת;עט הרשאה מסוג שלא נהוג למ –אה" "הרש
 זו הרשאה שנהוג לחדש מעת לעת.כל המושבים משלמים מס רכישה כי 

שנים, והפקיעו. הם הגישו  3-ל מתחדשת הרשאהבדונם, נגמרה החכירה וחדשו להם  113לקחו מהם  -המשך כפר אז"ר
זכות  לפי הגדרתמיסים  בדק בדינימה לקחו מהם ? זכות במקרקעין?  -במחוזי קבעהשופט תביעה נגד מע"צ ובקשו פיצוי, 

לא הפך את  העליון )פסקי דין שרבט ומחסרי( ופסק שלא מגיע להם פיצוי. שנה. 25מקרקעין, שמוגדר חכירה מעל ב
 ההחלטה  מטעמים של השתהות ) טכני(.

 : בפסה"דשגיאות יש נראה כמה 
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 הורה שר האוצר בהודעה אם לא הוגשה תביעה למי ש .9א: 9,   9 פיםהקרקעות לפי הלשון שלו, סעי פקודתב
ברשומות או אם לא באו מגיש התביעה  5במשך חודשיים מתאריך פרסומה של ההודעה לפי סעיף  5לפי סעיף 

באותה קרקע השייכת ויים שיש לשלמו בעד הזכות או טובת ההנאה צסכום הפיושר האוצר לכלל הסכם בענין 
 .........  לאותו אדם,

גם אם ההרשאה היא לא זכות במקרקעין הרי היא בוודאי הנאה,  טובתגם על ומקרקעין במדבר על זכות הסעיף 
 זכות הנאה.

 

 עקרון הפיצוי: להשיב את , על הפגיעה הממונית. בפקודת הקרקעות, המטרה: לפצות אדם על מה שלקחו ממנו
 המצב לקדמותו.

 בחוק מיסוי מקרקעין המטרה: לצורך סיווג לרווח הון או לשבח מקרקעין.  

 רון של דיני הפיצויים:העיק

כאילו לא הייתה הפקעה. צריך להחזיר את האדם שנפגע למצבו הקודם   משיקולי צדק.. השבת המצב לקדמותו .1
, לפי חוק יסוד: כבוה"א וחירותו. המחוקק אף קבע פיצוי בשל מידתיתהפיצויים עושים את הפגיעה בזכות הקניין , 

 לפצות. , במצב שלא צריךסבל

לפי ראות  -)ב( שלעיל, מותר לשר האוצר להעניק -הוראותיהן של הפסקאות )א( ולמרות  ג()(2) 20
אותם  -יגרמו סבל עיניו, אם נקבע כדי הנחת דעתו, שהצמצומים שהוטלו בכל אחת מן הפסקות ההן, 

 ותם נכונים בהתחשב בכל נסיבות המקרה.אפיצויים או פיצויים נוספים, שיראה 
 

לפי פק' הקרקעות,  . לא יכול לסרב לתת את הקרקע כי לא קיבל פיצוי, צריך לתבוע.ויהפקעה אינה מותנית בקבלת פיצ 21
 7,8סעיפים 

(, סכסוך על גובה הפיצויים שיש לשלם )ב-בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג(8
קניית  בעד הרכישה או הגשת תביעה לפיצויים כאמור לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה לקרקע או לעיכוב

 החזקה בה.
 

 :  לפי חוק תו"ב הפיצויים משולמים בשני שלבים:שלבי -שלבי ודו -חד .3

  לא רואים כהפקעה(.כנזק השלב המהותי,  בתיהמ"ש מתייחסים לזה –תכנית פוגעת( 

  הנותרים. 10% –תשלום פיצוי 
 הפקעה בשלב אחד ןתשלום פיצוי על ההפקעה. –הפקעה לפי פק' הקרקעות 

צריך לשלם על המחוברים. למשל פרדס:  0וצריך לשלם עליהם. גם כשהקרקע  ברים הם חלק מהקרקעמחוהכלל הוא:  .4
 .12תמיד תוכל לתבוע על העצים....סעיף 

 
 

 צריך טיפול מיוחד. בדירת מגורים אי אפשר לזרוק אדם לרחוב וצריך לדאוג לו למקום לגור. -דירות מגורים

 שיכון חלוף194חוק התכנון ובנייה סעיף 

שיכון אלא לאחר שהועמד שנועד בתכנית להריסה בהליכי הפקעה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים  .194
למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר במועד פרסום ההודעה על הכוונה לרכוש  חלוף סביר

 השגת שיכון חלוף סביר. את המקרקעין, או, אם רצה הדייר בכך, לאחר ששולמו לו או לזכותו פיצויים כדי
לו שיכון  שהעמדת אלא לאחר להריסה בהליכי הפקעה...לא יפונה בית מגורים שנועד בתוכנית -הפקעה של דירת מגורים  -

 סביר.......מה זה חלוף סביר? הדרישה הזו יוצרת יתרון לבעל הקרקע.  חלוף

ע לו אלא בדרישה  נפרדת של העמדת שיכון חלוף סביר.  מה מגי קובעיםנניח שלקחו לפלוני בית, לא  –אינו עוסק בפיצוי 
חדרים אלא דירה ההולמת את הצרכים. או  10חדרים לא נספק לו  10-אם גר ב ,למשל .למשל דירה בגודל מתאים

שמפקיעים דירה מעופשת קטנה הדיור החלוף מנותק מהדירה שממנו הוציאו את האדם, יכול לשפר ויכול להרע ובלבד 
 לפי הרמה האובייקטיבית.. סביר נשאר לשיקול בית המשפט. לא קשור לפיצויים שיקבל. שיהיה סביר

 . היא בנוסף לפיצויים 194הדרישה בסע'  זה המינימום. -פיצוי סביר

אי אפשר לפנות       . המחוקק התכוון שאם הבית לא יכול לשמש למגורים        הניסוח לא טוב  -נועד בתכנית להריסה
 לתת לו דיור חלוף.חייבים ו ב"אדם ל"רחו
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 הערת אגב:

) גם     לתת לו שיכון חליפי סביר.  אבלאומר שאפשר לקחת את הדירה ולמכור  -(פשיטת רגלהפש"ר )חוק פי ל 78סעיף 
 במימוש משכנתא  וגם בדיירות מוגנת (.

 ) שאפשר לוותר עליה( .אתה נשאר דייר מוגן בדירה שמכרו. הוראה דיספוזיטיבית  -לחוק הגנת הדייר 33סעיף 

 בן אדם לא להיזרק לרחוב.לחוקים שונים נותנים זכות 

  כללים של פיצויים ושמאות:

 החזרת המצב לקדמותו  -לפקודת הקרקעות    12סע' 

יעה במקרקעין יש חלק אינטגרלי, כמו בדיני נזיקין, ואי אפשר לתבוע ללא חוות דעת גבהפקעות כמו בפ -פסק דין ברעלי
 בדומה לפיצויים לנזקי גוף אתה חייב לקבל חוות דעת .מומחה. 

 מבוססת על כללים:

 (.באותו זמן בפקודת הקרקעות.) לפי עסקאות שנעשו 12בסעיף - שווי שוק .1

 לפי תשואה. לפי הפירות. -שווי כלכלי .2

 בלית ברירה כאשר אין השוואה ואין תשואה. ככל שיורדים בכללים הכלים פחות טובים.-העלות לפי .3

 20/12/2016 - 7עות שיעור מס' הפק
 -ביקל פרחי

 מקום בשום -מטבע האות של צדדים שני הם והשבחה שפגיעה אמר העליון המשפט בית, תכנית ידי על, במקרקעין בפגיעה
 .במקרקעין בפגיעה, שלישי צד או יזם לחייב שאפשר בחוק כתוב לא(, 197-סע'ב לא גם)  בחוק

 במגרשים אבל. משביחה תכנית תהיהי זה במקרה. כביש יש למגרש סמוך. לבנות לו ונותנים פרדס -קרקע בעל נניח
 הוועדה על חל התשלום בחוק....(. אוויר...נוף מסתיר)  עקיפה פגיעה לתבוע יכולים הם( . ממול נניח)  גובלים שלא האחרים

 שאם שיפוי על להחתים חילווהת"  נגע"  התחיל המקומיות ברשויות. פגיעה -מצד שניו השבחה -מצד אחד. המקומית
 .הנזק על תשפה/תשלם אתה פגיעה על יתבעו

 מי היה ולא תביעות המון. שקל ארדימיל 6-ל הגיעו התביעות. שיפוי נתנו התעופה שדות רשות, 2000 ג"נתב תכנית למשל
 לבית ההגיע עההתבי(. בהמשך נלמד)  להוכיח קשה היא התביעה. לתבוע לא למה אז שישלם מישהו יש אם. בזה שיטפל
 .לשלם שחייבים שקבעה מחוזי משפט

 .אישרו לא שבהם מקרים והיו אישרו שבהם במחוזי מקרים היו

 רשלנית היא תכנית אם. מנזיקין פטורה אינה מקומית ועדהו. היזם של לא היא חוק פי על ההתחייבות -ביקל פרחי בפס"ד
 .מוגבל היזם של הרווח, השבחה היטל המון שילם, החוק לפי בונה היזם. שנפגע מי את לפצות הוגן?  

 .והלאה מכאן זה ופסיקה חוק, תופס זה בעבר שיפוי שנתן מי

האם עד פסה"ד כל הרשויות חייבו את היזמים לתת שיפוי כדי לקבל היתרי בנייה. בפס"ד פרחי ביקל  נדונה השאלה: 
 ?השיפוי חוקי

מי שנתבע זו הוועדה המקומית והיא צריכה לשאת בתביעות  להחתים את היזם על כתב שיפוי, לא חוקי: ביהמ"ש פסק
 בגין פגיעה. -(197 סעיף )לפי

 לא העקיפות התביעות רוב, עירוני פיתוח יהיה שלא מוקנית זכות לאדם אין -העיקרון את קיבל העליון המשפט בית
 (. 2000 ג"מנתב חוץ)  מתקבלות

. במקרקעין הפגיעה לעומת שמגיעים עתק בסכומי מדובר, עיןבמקרק הפגיעה מול ההשבחה היטלי על היקף נסתכל אם
 לתבוע ניתן הסעיף את בהם שאין במדינות גם . פיצויים יש בתוכנית פגיעות שעל גישה נוקטים בגרמניה, ב"בארה, בעולם

 .הנזיקין דיני לפי

 -הפקעות פיצויי
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 .העלות שיטת, התשואה שיטת ,ההשוואה שיטת

 .התביעה את ידחו -שמאי הערכת ללא

 (ר"אז כפר. ) כלכלי שווי הוא המבחן. לקדמותו המצב את להחזיר– הקרקע שווי על מלחמה  -הפיצוי כללי

 .לכביש סמוכה הייתה והקרקע( מקדמת דנא בית היה)  קרקע הפקיעו. ירושלים מקומיתוועדה הה נגד -ברעלי פס"ד
 דרש כן ועל. ייעוד שם שישנו סבירות יש כי לכביש רבההק על התבססה התביעה. ציפיות על תבע. טבע שמורת היה הייעוד

 .לעליית שווי הציפיות את גם

סבירות, שיש להן  ציפיותשהשווי כולל  העיקרון את וגם השוק שווי של העיקרון את מאמץ: , השופט זמירעליוןה ביהמ"ש
בפס"ד ברעלי, לא היו עסקאות ולכן . בפועל שמבוצעות עסקאות לפי?  סבירה ציפייה זה אם בודקים כיצדאחיזה במציאות. 

 הציפיות לא היו סבירות. 

 כן ועל עסקאות נעשו. מחקלאי ייעוד שינוי אי- לגבי במרכז הזכויות כל את שביטלה מחוזית תכנית – (21)3 מ"תמ לדוגמא
 קובע השוק. איאקר עסקת ולא עסקאות מספיק להיות צריך עדיין. ייעוד לשינוי הסבירות את משקף הקרקעות של המחיר

 היועמ"ש יצא בחוו"ד                  הציפיות לא היו סבירות.  .הציפיות את

 מנותקב הקרקע רק לא .המעבר עקב רווחים להפסד וגם למוניטין גם ההפקעה נזקי את הרחיבו  -אתרים נגד דוידוביץ
 .המעבר עלות מה, בה שהושקע מה עקב שלה השווי מה אלא,  עליה שיש ממה

, אחרות פגיעות על מסביב להסתכל אלא הקרקע על לפצות רק לא זה ההפקעה פיצויי של הכללים אחד -זרעים הגדר
האם העקרון של החזרת המצב לקדמותו, כולל גם הפסד רווחים ומוניטין? נפסק: דיני הפיצוי כוללים את  .כלכליות

 החדשים וניקויים.... ההפסדים/ עלויות עקב ההעברה, הפסד זמן/ מחזוריות / הכנת השטחים

 ההפקעה נועדה להשיב מצב לקדמותו.   הפיצוי כולל עלויות והפסדים מעבר לשווי הקרקע.הכלל: 

 -הקרקע של הנותר לחלק פגיעה בגין פיצויים

 -בנותר פגיעה -(1()א) 190 סעיף

ות )רכישה במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקע  )א( .190
, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את 1943לצרכי ציבור(, 

התפקידים של הממשלה או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים 
 להפקעה, הכל בשינויים ובתיאומים אלה:

על הפקעת מקרקעין לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן לפקודה האמורה יחול גם  20סעיף    (1)
לבניני חינוך, תרבות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא "ארבע 

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

 אפשר אי מפוצל הוא כאשר הזה השטח. החשמל חברת פס"ד. צד מכל דונם חצי שללמ "זנב" והשאירו שהפקיעו נניח
 : הבעלים בידי הברירה.  יחסי באופן ירד הנותר החלק ששווי גורמת ההפקעה אם.  מאומה בו  לעשות

 ההפקעה הרחבת -כי הנותר  ירד ערכו לוהכ שיפקיעו או 

 ההפקעה כל את שיבטלו או 

 הבא בשיעור: 

 .הקניין בזכות פגיעה -יפיצו ללא הפקעה

 הולצמן דין ופסק פייצר דין פסק לקרא

 

 12/2016/72 - 8 הפקעות שיעור מס'
 השיעור:

 1964( לחוק, החוק לתיקון דיני הרכישה 1)א()190()א( לפקודה,2)20סע' הפקעה ללא פיצוי  .1

 פס"ד פייצר, הולצמן,  בכור, תאני, שור ומזרחיהתיאוריה:    .2

 השבחה 



18 
 

 שוויון במיסוי 

 שאלה:

 38?  בתמ"א השיפוי שנדרש יזם לתת לוועדה המקומית הוא חוקי, לאור פס"ד פרחי ביקל 38האם בפגיעה בשל תמ"א 
 כתוב במפורש שניתן לדרוש מהיזם שיפוי.

: להטיל חיוב על אזרח זו פגיעה בזכות הקיניין,זה כמו להטיל עליו מס. כדי השופט דנציגראומר  פרחי ביקל,בפס"ד 
 צריך גיבוי חוקי. הטלת מס עפ"י חוק ולא מכוח תקנה. -להטיל מס

 , למרות שכתוב במפורש שניתן לדרוש שיפוי מהיזם.  השיפוי איננו חוקי 38לדעת נמדר: בתמ"א 

 הפקעה ללא פיצוי

 ללא פיצוי: 25%בחוקים שונים היה מותר להפקיע 

  1943-פקודת הדרכים ומסילות הברזל  

 1951שי"א הגבלה על זכות פיצויים חוק ת

לא יהא בעל הקרקע זכאי לקבל פיצויים אלא אם כן היה שטח הקרקע שנלקח גדול מרבע השטח     .7
 הכולל של החלקה שממנה נלקח:

 

 פקודת הקרקעות  

 ללא פיצוי לדרך,... 25% -()א(2) 20סע'  –בפקודת הקרקעות 

.   על המחוברים 40%, לפי החוק 25%דה . לפי הפקודה לפקו 20' קולט לתוכו את סעי :(1)א() 190סע'  –בחוק תכנון ובנייה 
 תמיד מפצים. 

.  השיעור 15%, ניתן להפקיע לפי החוק עוד  25%אם הפקיעו לפי הפקודה : קבע 1964-החוק לתיקון דיני הרכישה 
 מהקרקע המקורית.  40%המצטבר הכולל לא יעלה על 

 ולבדוק מה השיעור שהופקע בסה"כ. ככל האפשר לשחזר את ההתפתחות בקרקע , "ללכת אחורה"  פס"ד צאיג

 כשמפקיעים אפשר לגבות היטל השבחה. -הפקעה ללא פיצוי

 התיאוריה:

 לפקודת הקרקעות: 21סע' כל הפקעה משביחה את הקרקע .   -תיאורית ההשבחה .1

אם עלה שוויה של קרקע מחמת שרכשו איזו קרקע עפ"י פקודה זו לצורך סלילת כביש חדש  (1) .21
בודה, לגבות עהרחבת כביש קיים, זכאי שר האוצר, אם הגיש תביעה לכך תוך שנה אחת מיום ביצוע ה או

 מכל אדם שנכסיו עלו במחירם כך, תרומה להוצאות העבודה, אשר לא תעלה על רבע סכום העליה הנ"ל:

הרחבת תנאי כי כשמטילים תרומה על פי סעיף זה, יש לשלם פיצויים בעד כל קרקע שנלקחה לצורך ב
 כביש; ומותר לנכות את סכום הפיצויים מן התרומה המגיעה עפ"י סעיף זה.

 השבחה בשטח עירוני ,לא רק שאינה משביחה , אלא פוגעת. -פס"ד פייצר

 
הפקעה נועדה לשרת את הציבור. ההפקעה משרתת בעיקר את מי שממנו הופקע המקרקעין, הוא  –שוויון במיסוי  .2

 הנהנה העיקרי ממנה.
 לא מידתי, הפרט תורם מעבר לשימושו.   ת:הביקור

 
 כרונולוגית:
ללא  40% -הפקיעו את כל המגרש. העירייה אמרה₪. מיליון  1דונם בשווי של  10מגרש של (  60-)שנות ה פס"ד פייצר

 שנה. 15-החזיקה מעמד עד לפני כ הלכהעקא:  ה-דע₪.  אלף  600פיצוי.  נתנו פיצוי בסכום של 
 
 

 1994–ישראל חוצה כביש חוק 
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הקניין בצורה לא , לאחר חקיקת חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, אי אפשר יותר לפגוע בזכות 1992חוקים שנחקקו אחרי 
  איננה מידתית.  -מידתית.  הפקעה ללא פיצוי

 
 

 : ההריגה של הפקעה ללא פיצוי נעשתה במספר שלבים
 

  (.92א פיצוי. )חוק תו"ב נחקק לפני אין הפקעה לל -'92חוקים אחרי   -פס"ד גדרה זרעים' 
 

    אי כל המגרשביהמ"ש קבע: כשמפקיעים את   .ביהמ"ש ביטל בפס"ד הולצמן את הלכת פייצרפס"ד הולצמן ,
' צריכה להתיישב עם התיאוריה של 92)הפקעה ללא פיצוי גם לפני ללא פיצוי.  40%-אפשר להוריד את ה

 ההשבחה(.
 

 אי אפשר להפחית  70%.  אם לוקחים לפחות 70%בפס"ד נקבע ש"הכול" זה  גם עד  פס"ד בכור, תאני, שור מזרחי
 . 40%-את ה

 

 מעבר לשווי  השביח, שוויו עלה 50%-הרק אם השטח שנותר אחרי ההפקעה  : 50%הפקעה של -תאוריה חדשה
 ניתן להפקיע ללא פיצוי.  -לפני ההפקעה 100%-המגרש כולו, ה

 

 163/1/20 - 9 הפקעות שיעור מס'

 

 נוגד את חוק יסוד: כבוה"א.  לא מידתית. -הפקעה ללא פיצוי-בשיעור הקודם

 בהפקעה יש היטל השבחה.לא רק שחשבו על האפשרות להפקיע ללא פיצוי אלא 

שווים יותר. זה לא נכון לכל מצב, זה אולי נכון בקטע  60% -החלק הנותר ה -פקיעים יש השבחה : כשמתיאוריה ראשונה
 בקטע העירוני. הרבה פעמים ההשבחה יוצרת מצב הפוך. המדברי אבל לא

  
 לאו דווקא,, . אתה נהנה מכך שיש מוסדות ציבור-מדוע הפקעה ללא פיצוי -על פי פסק דין פייצר  -התיאוריה השנייה

 מתאים לשכונה בתוך הקהילה, לא מידתי.  הרבה פעמים אדם לא צריך מוסדות ציבור,
  

 ידי פרשנות גרמו לצמצום האפשרויות של הפקעה ללא פיצוי.על  הנ"ל,  נימוקים ה שני 
  

זו  10%-. על השלב השני 40%זה לא הפקעה ואין להוריד את  )שינוי תכנית( הראשוןשלב נקבע כי על ה פייצר פס"ד
של על החלק   197 לפי  -הפקעות לפי חוק תכנון שני שלבים) .4% בשיעור שלההפקעה ועל כן ההפקעה ללא פיצוי היא 

 .זו טעות וכן מהווה חלק מההפקעה( -,  לדעת נמדרכי זה לא הפקעה 40%( אין להוריד 90%)  הפגיעה
  
  

את כל  מפקיעים  בית המשפט אמר: אם -כבוד האדם וחירותו :חוק יסודחקיקת למעלה מעשור אחרי  -הולצמן פס"ד
 הכול.יש לתת פיצוי על  -לא נותרת קרקע שתושבח.  אם מפקיעים הכולהקרקע 

 
אז הפקעת הכל, לכן אי  75%אם הפקעת  -75%-אז הגיעו ל  את הכל? מה זה להפקיע -פסקי דין שהרחיבו את העיקרון של 

היה צורך למצוא תיאוריה חדשה שתצדיק את הביטול של  75% -. כאשר התחילו לרדת מה40%%אפשר להוריד את 
 (.13בספר פרק הפקעה ללא פיצוי ) 

  
ללא פיצוי, הגיעו כך  אם נפגע אי אפשר לעשות הפקעה   ם הפקעה ללא פיצוי האם החלק האחר נפגע?א בתי משפט אמרו:

 אם נפגע , לא ניתן להפקיע ללא פיצוי. –אם החלק הנותר שוויו נמוך מהשלם  מהקרקע. 50%-ל
. אם לא החלק שנותראת  אמרו שהפקעה ללא פיצוי צריכה להשביח -בשנים האחרונות הלכו עוד יותר רחוק בשלב האחרון

 השביחו אי אפשר לעשות הפקעה ללא פיצוי.
  

 אנחנו לפני הגסיסה של הפקעה ללא פיצוי.
 

יש לנהל את הליכי ההפקעה:  –ג רבתי בחוק מיסוי מקרקעין(48)סע'  מהזיכוי במס על פיצויי ההפקעהעל מנת ליהנות 
 אדמינסטרציה של ההפקעה )פרסום,......(

  
שרות לאחד חלקות ולחלק בחזרה לאחר תכנון באופן מיטבי. פותר בעיות של קרקעות עם הרבה אפ  -איחוד וחלוקה

 שותפים ולכל אחד חלקים קטנים שקשה לתכנן בהם ועל כן עושים תכנון מחדש.
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כיצד עושים זאת: לוקחים את כל השטח, מאחדים לחלקה אחת, מתכננים את החלקה ) כביש...פארק...בתי 
 מסחר.....( עושים חלוקה חזרה לכל המשתתפים בתוכנית. ספר....מגורים....

  
משתדלים לתת לכל אחד קרוב למקום שהיה. ) ככל שאפשר(. מה שמעניין בסופו של דבר זה האם המקום  כיצד מחלקים? 

 שקבלת זה המקום המיטבי מבחינה כלכלית. הבעיה היא למעשה כיצד נכנסים וכיצד יוצאים.
  

 –לחוק 128-120סעיפים 

 סימן ז': חלוקה חדשה

 הגדרה

 לרבות דרך. –בסימן זה, "מגרש"  .120

 1995-תשנ"ה  (43איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה )תיקון מס' 

 –בתכנית מיתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות  .121

 בדבר איחוד מגרשים, הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם;   (1)

 1995-תשנ"ה  (43)תיקון מס' 

בדבר חלוקתם של מגרשים בין בעליהם, הן למגרשים בבעלות משותפת והן למגרשים בבעלות    (2)
 חלוקה חדשה(. –נפרדת, הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם )להלן 

 חלוקה שלא בהסכמה

 וחדות אלה:חלוקה שלא הושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה הוראות מי .122

 כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב, ככל האפשר, למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה;   (1)

שוויו של המגרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים שנוצרו על ידי    (2)
סך  החלוקה, יהיה, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל ההקצאה ביחס לשוויים של

 כל המגרשים הקודמים;

לא היתה אפשרות לשמור על מלוא היחסיות כאמור, יהיה מקבל ההקצאה, ששווי מגרשו    (3)
החדש נמוך ביחס משוויו של מגרשו הקודם, זכאי לקבל מהועדה המקומית תשלום ההפרש, ומקבל 

דה המקומית ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה ביחס משוויו של מגרשו הקודם, חייב לשלם לוע
 את ההפרש;

 1995-תשנ"ה  (43)תיקון מס' 

מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית יחליט אם ובאיזו מידה אפשר לשמור על היחסיות    (4)
בשווי המגרש החדש שהוקצה, או על קרבת מקומו למגרש הקודם, אולם רשאי מוסד התכנון לקבוע 

בתכנית שהוכנה לפי סימן זה, תועבר לבורר כי החלטה בדבר זכויות בעלי המגרשים הכלולים 
שהסכימו עליו בעלי המגרש והועדה המקומית; לא הסכימו בעלי המגרש והועדה המקומית על בורר 
מוסכם, ימנה אותו יושב ראש ועדת הערר בהתייעצות עם יושב ראש הועדה המחוזית; הבורר 

ייבים בתשלומו; הוא ינמק את הח שמונה, בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה, יקבע את שכרו ואת
החלטתו לגבי הזכאות כאמור אם דרש זאת מוסד התכנון או אחד הצדדים; על הבוררות יחולו 

 , בכפוף להוראות סעיף זה;1968–הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח

שום דבר בסעיף זה לא יתפרש כאילו מותר בתכנית לחלוקה חדשה לסטות מהוראות תכנית    (5)
 במקום.  תמיתאר המחייב

 1995-תשנ"ה  (43רישום הערה בפנקסי המקרקעין )תיקון מס' 

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת  .123
רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי 

 התכנית.

 1995-תשנ"ה  (43תחילה )תיקון מס' 

 תחילת תקפה של חלוקה חדשה היא ביום תחילת תקפה של התכנית שבה נכללה החלוקה. .124

 1999-( תשנ"ט48רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית )תיקון מס' 

עדה המקומית, בתוך שמונה חודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה החדשה, יגיש יושב ראש הו  )א( .125
המנהל(, תכנית  -שבתחומה אושרה תכנית החלוקה החדשה, למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות )בסעיף זה 

לצורכי רישום התואמת את התכנית של החלוקה החדשה שאושרה; בתוך חודשיים מהיום שהועברה התכנית 
, אם מצא כי התכנית 1969-טלמנהל, יאשרה ככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות וחוק המקרקעין, תשכ"

 ראויה לרישום כאמור.

בתוך שמונה חודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה לרישום לפי סעיף קטן )א(, יעביר יושב ראש   )ב(           
הועדה המקומית ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התכנית, וכן את העתק התכנית לחלוקה החדשה 

וא חתום על ידיו, ורשם המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית בתוך שאושרה על תשריטיה, כשה
 חודשיים מהיום שהועברו אליו התכנית והעתק התכנית כאמור.
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אי שמירת המועדים האמורים בסעיף זה, לא תפגע בתוקפה של החלוקה החדשה ובזכויות שנרכשו    )ג(           
 .124מכוח סעיף 

 ודיםהשפעת חלוקה חדשה על שעב

שעבוד, שהיה ערב תחילת תקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות שבחלוקה, הולך אחרי בעלה   )א( .126
 הקודם, ויהיה על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החדשה.

היה השעבוד זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת כיוצא באלה שאינן נתונות להעברה   )ב(           
שבמקום האחר, תישאר הקרקע כפופה לשעבוד גם אחרי החלוקה; אולם מותר לקבוע בתכנית הוראות לחלקה 

בדבר הפקעת זכויות אלה או שינויין, והוראות חוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפקעה 
 או שינוי כאמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 1967-תשכ"ז (1)תיקון מס' 

משכנתה וכל זכות חפצית שיש בה כדי להגביל את הבעלות בקרקעות, וכן  -בסעיף זה, "שעבוד"    )ג(           
 שכירות, איסור העברה, עיקול או הערה בפנקסי המקרקעין.

 1995-תשנ"ה  (43איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים )תיקון מס' 

הבעלים, ולא חולקו שנית למגרשים נפרדים בין  אוחדו מגרשים על פי תכנית, שלא בהסכמת כל  )א( .127
בעליהם, או חולקו כולם או מקצתם, למגרשים משותפים, זכאי בעל מגרש שלא הסכים לאיחוד לתבוע מהועדה 

 המקומית שתרכוש את חלקו במגרשים המאוחדים או המשותפים.

דעה, לקבוע לו מועד של ששה חדשים בעל מגרש שלא הסכים לאיחוד, רשאית הועדה המקומית, בהו  )ב(           
לפחות שבו עליו להגיש לה תביעה כאמור בסעיף קטן )א(; לא הוגשה התביעה תוך המועד שנקבע, לא יהיה בעל 

 המגרש רשאי עוד להגישה.

, בשינויים המחוייבים 125על רישום איחוד מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים יחולו הוראות סעיף    )ג(           
 הענין.לפי 

 1995-תשנ"ה (43)תיקון מס' 

איחוד מגרשים על פי תכנית לא ישפיע על זכויותיו של מי שהיתה לו לפני האיחוד זכות על פי שכירות   )ד(           
באחד המגרשים המאוחדים, או זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת כיוצא באלה; אולם מותר לקבוע 

ת זכויות אלה או שינויין, והוראות חוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בתכנית הוראות בדבר הפקע
 בה יחולו על הפקעה או שינוי כאמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 הבטחת הזכויות של בעל משכנתה

והיה המגרש ממושכן  127או מכוח סעיף  122הגיע לבעל מגרש תשלום מהועדה המקומית מכוח סעיף  .128
כנתה, תפקיד הועדה המקומית את הסכום המגיע ממנה בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא במש

 המגרש, ובית המשפט יחליט למי ישולם הסכום בשים לב לזכויותיהם של בעל המגרש ושל בעל המשכנתה.
 
  

 :כללים
כשעושים כנסים לתכנית. מקבלים באופן יחסי לפי השווי שנמה שאתה נכנס כך אתה יוצא.  -הכלל הבסיסי אומר .1

על פי שמאות שממונה על ידי הועדה )לא לפי מטראז'.  מבחינת שווי טבלת איזון רואים כמה כל אחד תורם/ שווה,
 . אם אני לא מקבל ביחס שנכנסתי יש לי זכות תביעת פיצויים.צדק יחסיהמקומית (. 

 נהוג לתת יחידות שלמות ולשלם תשלומי איזון. .2

 גדל שווי הקרקע.  40ועד פי  10גדל. לפעמים  גם פי  סך ה"עוגה" הכללית .3
 

  צדק יחסי: 
 

אין לך זכות עמידה לגבי מישהו אחר. לא עסק שלך שמישהו אחר קיבל יותר כל עוד לא נפגעת.  , 70-בשנות ה -פסק דין טור
 לא צודק.

  
  

 / השוויון היחסי  חשוב הצדק היחסי פוגע בצדק החלוקתי. -זה שאחר מקבל ואני לא -בספר פרק שלם -פסק דין איראני
  

יש אנשים שיש להם פחות מהחלק היחסי. )  בנכסים שלמים. בתוכנית איחוד וחלוקה, ישנה השתדלות שכל מי שנפגע ייצא
שותפויות, ניתן יותר לאחד והוא  וייווצרמשתדלים לתת יחידות שלמות וכדי שלא  -למשל  0.9יוצא למשל שאחד מקבל 

זה  -) תשלומי איזון ותשלומי פיצוי(: מי שמקבל יותר מחלקו ישלם למי שמקבל פחות מחלקו. לומי איזוןיצטרך לשלם תש
 חשבון סגור. 

  
  יתרונות מיסויללא הסכמה:  –איחוד וחלוקה 

 
 . כל איחוד כזה מחייבא'-ב' מוכר חצי ל-ב' ו-ל,באיחוד עצמו, למעשה אפשר להגיד שא' מוכר חצי  50/50ניקח מקרה של 

קנייה  -מכירה וקנייה ובחלוקה -טרנזקציות. )באיחוד 4-מס רכישה של מחצית. כל חלוקה אותו דבר. יוצא שמדובר ב
 ומכירה(
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 פסק דין ליפשיץ, פסק דין שומרוני
   

 ון.תשלומי איזשולמו כל איחוד וחלוקה שנעשתה על ידי רשות מוסמכת פטורה כל עוד לא  -לחוק מיסוי מקרקעין 65סעיף 
איזון משלם מס רכישה ומי תשלום ר את תשלומי האיזון. מי שמשלם טרת את פעולת האיחוד והחלוקה אך לא פוטפו

 שמקבל ) מכר( משלם מס שבח.
 מימוש ורכישה. -כל עוד קרקע מול קרקע.  תשלומי איזון –הפטור באיחוד וחלוקה 

 
 האם לאדם יש זכות מוקנית להיכלל בתכנית איחוד וחלוקה?

  
מאוד קל בתוכנית איחוד וחלוקה לפצות, כי יש ממה. המון תביעות נובעות מהדרישה להיות בתוך התוכנית והם בחוץ. 

כיוון שהתוכנית היא טובה, שוויונית ומשתפת את הציבור עדיף  שופטים מסתכלים על התמונה הכללית.  -פסיקה אחרונה
 איחוד וחלוקה על הפקעה.

  
 
  

בפסק דין מסיקה נדגים  120- 122 לוקחים מכולם לצורכי ציבור סעיפים  . נית איחוד וחלוקהבתכ  -פגיעה אבסולוטית
 והרטבי:

 :שאלות

 40%-האם מותר להפקיע לצרכי ציבור יותר מ? 

 ?האם חלים על תכנית איחוד וחלוקה , דיני הפקעה 
  

דונם שווים הרבה  2-דונם. אמרו לו ש 2 דונם ונשאר עם 3דונם, הפקיעו ממנו  5נכנס לתוכנית איחוד וחלוקה עם  -מסיקה
אתה לא יכול להפריש  במסגרת איחוד וחלוקה,-פסק דין מסיקה .40%-יותר ממה שנכנס. טען מסיקה שהפקיעו לו יותר מ

 ונסגר בפשרה. לא נקבעה הלכה.ערערו לעליון,  .40%-לצרכי ציבור יותר מ
  

חלים עליה  אל -פסק דין של בר נגד שר הפניםבהתאם ל -אמר בית המשפט -במחוזי -תוצאה הפוכה -אותו נושא -הרטבי
 דיני הפקעה.

 . בתכנית איחוד וחלוקה 40%-עדיין פס"ד הרטבי: מותר לקחת יותר מ  -ההלכה הקיימת 
 
ולא נמצא בחלק ההפקעות  122-121זה סעיפים  ,לא הפקעההפרשות הקרקע בתוכנית איחוד וחלוקה  -בר נגד שר הפנים 

 (.188ובנייה ) שמתחילים בסעיפים  בחוק תכנון
  

 לדעת נמדר, דיני הפקעות חלים על לקיחת קרקע לצורכי ציבור ועל כן חלים על איחוד וחלוקה.
  

אבל הפיצוי לא  40%-לקחו יותר מ –באיחוד וחלוקה אתה תמיד מפוצה כי זו לא הפקעה ללא פיצוי כי,  נמדר כתב בטעות
מהתכסית, אבל ניתן פיצוי באופן של מתן זכויות בנייה  40%-ות.  נכון שהפקיעו יותר מאנכי רק בכסף אלא בזכויות בנייה

 ולכן, זו הפקעה עם פיצוי.  -לגובה
 
   

 10.1.17 - 10הפקעות שיעור מס' 
 -שיעור קודם: איחוד וחלוקה

ושים איחוד, קובעים יחסים ע כמה עקרונות בתוך הסעיף, נועדה לייעל את התכנון המקומי, מקום מבוזבז, לא מתוכנן נכון.
 בין המשתתפים ועושים חלוקה בהתאם לכניסה.

 כללים:  3

קובעים בכניסה בטבלת האיזון בערכים כספיים שמכינה הוועדה על ידי השמאי . על הטבלה אפשר לערער בפני ועדת הערר. 
 אם אתה לא מערער על השווי לא תוכל לעשות אחר כך פעולות כנגד התוכנית.

 כל אחד יהיה קרוב ככל שניתן למיקום המקורי.ישתדלו ש .1

 טור ואיראני(שוויון יחסי. )  -ככניסתו כך יציאתו .2
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תשלומי איזון על ידי הוועדה, כל עוד  הוועדה   -לא לעשות שברי זכויות ושותפויות -מאחר והמספרים לא עגולים .3
 ישאירו את המצב כמו שהוא. -יכולה. אם אין ברירה למשל בחצי

 

 -40%-. הפגיעה של התכסית יותר מ55%הפקעה ללא פיצוי לא מספיקה ויותר סביר  40%למעשה   -ולוטיתתביעה אבס
 האם מותר?

 40%, הפרשות של קרקע בתוכנית איחוד וחלוקה זה לא הפקעה. בהפקעות יש הגבלה של 90 -בשנות ה  -פסק דין הרטבי
צורכי ציבור ובדרך כלל יש תוספת של הפרשה לפקעה אלא ה -בחלק ח'( לא כתוב 120-128אבל באיחוד וחלוקה ) סעיפים 

 והתבססו על : .לא דיני הפקעות.  40% -הגבלה ל אחוזי בנייה. פסקו שאין

. גם  40%הפרשות בתוכנית וחלוקה זה לא הפקעה, זה עושה טוב לכולם ולא כתוב שצריך  – בר נגד שר הפנים
 חישוב האחוז המקסימלי (1)4סעיף  -לצרכי ציבור חוק לתיקון דיני רכישה -1964 -התבסס על החוק מ

 – ללא תשלום פיצויים לענין חישוב האחוזים של חלקה שמותר לרכוש לפי חוק זה    .4

, 1936א לפקודת בנין ערים, 20לפי סעיף  אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה   (1)
 ;1965-ולפי סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 

 מהתכסית )לא כמו בהפקעות( 40%-לא מוגבלת ל -הפרשה ללא פיצוי בתכנית איחוד וחלוקה מחדש

 לו חושבים שהחוק נכון. –פרופ' נמדר ופרופ' זמיר 

לא יתכן שפוגעים בזכות הקניין ולא חלים על זה דיני הפקעות. ודאי שחלים בצורה עקיפה. ,90 -בשנות ה -פסק דין מסיקה
 -ה כך שדיני הפקעות חלים גם על איחוד וחלוקה. נקבע שחלים דיני הפקעות ואסור להפקיע יותר מהחוק זקוק להשלמ

פס"ד  .שיהפוך את ההלכהובלבד שלא יהיה פסק דין  קבעו בפשרה שמסיקה יקבל מה שביקש, ועליון . התיק הגיע ל40%
 . מסיקה לא שינה את הלכת הרטבי

אבל אמר שמותר , חליםההפקעות לא  נימבחינה עקרונית לא יתכן שדיפסיקה. , נמדר כתב ספר ורצה ליישב בין ה2012-ב
לא הפקעה ללא פיצוי.  לכן זומאחר שבאיחוד וחלוקה מקבלים תמורות הרבה יותר ממה שנכנסים ו,  40% -לקחת יותר מ

א קשורה למה עשה טעות בספר, השגיאה לדעתו היא שהתוספת שאתה מקבל באיחוד וחלוקה היא תוספת ל ,לדעת נמדר
  והתוספת לא באה כפיצוי על ההפקעה.שנתת. לא מהווה תמורה למה שנתת. ועל זה משלמים היטל השבחה. 

בעצם מתקבל בפועל  -40%-חלים דיני הפקעות , אבל כל מה שנלקח לצרכי ציבור לההלכה כיום היא:  -פסק דין בר און
 לדעת נמדר, פס"ד בראון הוא טעות. פיצוי. 

 -קעיןפגיעה במקר

 נוצר לפי חוק תכנון ובנייה, לפיו אי אפשר להפקיע קרקע מבלי שישנה תוכנית. ,197 סע' 

 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103)תיקון מס'  1982-( תשמ"ג20תביעת פיצויים )תיקון מס' 

י מ גובלים עמו,או  בתחום התכניתשלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים  תכנית,על ידי  נפגעו  )א( .197
שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף 

 .200לאמור בסעיף 

 1995-תשנ"ה (43)תיקון מס' 

התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של   )ב(           
את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה  התכנית; שר האוצר רשאי להאריך

 התקופה.
 

 :פיצוי דו שלבימגיע  197התוכנית עצמה מזיקה ולפי סעיף 

 פיצוי על קרקע פגועה 90%  -תוכנית פוגעת .1

 דיני הפקעות -10% .2

 34סע'   ,1936-פקודת בניין ערים, ר בפקודה אנגליתבכ ההופיע -תביעת פיצויים בשל פגיעה בתכנית

. אם ישנה תכנית שמייעדת למשל מגרש 197סעיף באת ההיגיון  לפקודת בניין ערים שמסביר 34סעיף  -זק"ש ועליאש
 34לכביש. לא יתכן שלאדם יש עננה על הראש והוא לא יכול למכור ולא לעשות שימוש. ואי אפשר לשבת באי וודאות. סעיף 
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ובנייה. הכוונה הייתה ללכת לקראת הנישום ולצייד אותו בפיצויים כבר  חוק תכנון ד חקיקתע 65'היה בתוקף עד לשנת 
 בשלב הזה, ואחר כך תיתן לו עם ההפקעה.

 :פעיםומ 2 -  197 סעיף התביעה לפי

 (197בהפקעות  ) אי אפשר להפקיע בלי  -מופע אחד 

  ( , רעשאנטנה ,תביעות עקיפות ) צל, ריחות -מופע שני...... 

 .197ל את סע' לדעת נמדר, אפשר לבט

 

כביש עוקף פגע בי כי לא  -קורןמה זה  פגיעה? תוכנית שפוגעת במקרקעין. למשל כביש עוקף.  ) פסק דין  -פגיעה
 עוברים מכוניות. 

לא נזק לבעלים, אם לבעלים יש רגישות מיוחדת אז זו לא הכוונה.  ששווי המקרקעין ירד. -פגיעה במקרקעין
) נזקים  נזקים אישיים לא יפוצו אלא נזקים קרקעייםא כל נזק שבעולם, באים לפצות את האדם הממוצע. ל

 (.ןבדיני נזיקי אפשר לתבועאישיים 

 

ומוכר פחות  מכוניות ותכביש עוקף לא מגיעבניית טוען שבגלל התובע  מדובר בתחנת דלק.  – פסק דין קורן
 דלק. האם המקרקעין נפגעו?

 . חללא  197אמר שהנזק הוא נזק כלכלי וסעיף העליון 

כל הנזקים שאין חל על לא  197סע' אך לדעת נמדר הנימוק לא נכון. לפי נמדר הנימוק הוא ש .פסק דין נכון
 .)קש"ס קרובים( נזקים הקרובים והישיריםרק על ביניהם קשר אלא 
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 מיני רציו –פסקי דין 
 שר הפנים קאסם מנשאדי איראני נ'  4914/91ץ "בג

 משפט גבוה לצדק-תו כביתבבית המשפט העליון בשב
 א' ברק, ג' בך, א' מצא, מ' חשין לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים

העותרים הם בעלים של מגרשים שנכללו במסגרת תכנית איחוד וחלוקה מחדש. הגשמת מטרות התכנית חייבה הפקעות 
מקדמי שווי של הזכויות ביחס  בעלי ייעודים שונים. התכנית קבעה בשיעורים ובחלקים שונים מן השטח ויצירת אזורים

במצבן המקורי, דהיינו, מקדמים לחישוב שווי הזכויות הנכנסות לאיחוד, וכן נקבעו בה מקדמים לחישוב  לכלל החלקות
שווי המגרשים, שיוקצו בתמורה, כפי ייעודם המתוכנן. מקדמים אלה שיקפו גם את השפעת השינוי בייעודי המגרשים 

ם בייעודי השימוש לבנייה שנקבעו למגרשי  רקע המיועדת לבנייה למגורים. בשל השוניהחדשים: מקרקע חקלאית לק
 על השווי היחסי  בייעוד השונים, מידת ההשפעה של השינוי

 .של המגרשים לא הייתה שווה
לטענת העותרים, בהקצאה מחדש הוקצו להם מגרשים הנופלים בשטחם מחלקותיהם המקוריות, בעוד שלבעלי חלקות 

 רים גבוהים יותר של שטחי החלקות., שיעדי מגרשיהם היו אל נכון שונים, הוקצו שיעואחרות
-, תשכ"החוק התכנון והבניה( ל3)-( ו2)122העתירות נסבו על השאלה, אם בקביעת שוויו היחסי של מגרש, לעניין סעיפים 

 בחשבון גם שינוי בייעוד המגרשים.מסגרת חלוקה שלא הושגה עליה הסכמת הבעלים הנוגעים בדבר, יש להביא , ב1965
 .[, והוא השיב עליה בשלילה2] 4/80ד"נ וב  [1] 186/78ע"א שאלה זו כבר הועמדה לעיונו של בית המשפט העליון ב

כי אין ההלכה שנפסקה יכולה לעמוד.  ,שנפסקה בעבר, טוענות פי ההלכה-, שלא נהגו בנסיבות העניין על2-3המשיבות 
[. שנית, 2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א להעדיף את השקפת שופטי המיעוט ב ראשית, מפני שבסוגיה הפרשנית הנדונה ראוי

, הפועלים מטעמן משימה  מפני שיישומה של ההלכה האמורה בחיי המעשה מטיל על רשויות התכנון ועל השמאים
 הינה בלתי אפשרית או קשה מנשוא. שבמקרים רבים

 :בית המשפט הגבוה לצדק פסק
, חוק התכנון והבניהל122 -121( ההליך בדבר איחוד מגרשים וחלוקתם גם ללא הסכמת הבעלים, המוסדר בסעיפים 1)

ליחידה קרקעית אחת ופירוק השיתוף שנוצר, בדרך  ידי איחוד מגרשיהם של בעלים שונים-כפוי, עלעיקרו ביצירת שיתוף 
 .ב(-א757 של חלוקת הקרקע על יסודו של תכנון חדש )

פי רוב, אלא משולבת בשינויים תכנוניים -חלוקה חדשה, שהינה פועל יוצא של תכנון חדש, אינה עומדת לבדה, על (2)
 .ו(-ד757 מצריכה ומלווה שינויים בייעודי המגרשים ) שינויים תכנוניים בתכנית המתאר, ולרוב היאנוספים; היא כרוכה ב

שינוי בייעודה של קרקע משפיע על שוויה המוחלט )האבסולוטי(, בין להשבחה ובין לגריעה, שכן שוויה של קרקע נגזר,  (3)
לאיחוד מגרשים ולחלוקה חדשה, תיוודע לשינוי הייעוד,  בין היתר, מייעודה, אך מקום ששינוי הייעוד מהווה חלק מתכנית

 ב(.758 -ז757 בדרך כלל, גם השפעה על השווי היחסי של המגרשים הכלולים בתכנית )
חוק התכנון ( אף שבין שינוי הייעוד לבין איחוד וחלוקה חדשה מתקיימת, תדיר, זיקה עובדתית וגלויה לעין, הסדיר 1)

קרקע נמנה עם מטרותיה של תכנית מתאר מקומית, בעוד  שני עניינים אלה בשתי מסגרות נפרדות: שינוי ייעוד של והבניה
 .ה(-ד758 שמקומן של הוראות בדבר איחוד וחלוקה חדשה הוא בתכנית מפורטת )

לחוק, יכולה תכנית מתאר מקומית לכלול הוראה  63וחלטת; לפי סעיף ההפרדה בין הסדרי החוק רחוקה מלהיות מ (2)
לחוק, הרי כל עוד אין הוראות מתאימות 69בכל עניין היכול להיות נושא לתכנית מפורטת; ומאידך גיסא, לפי סעיף 

 63י סעיף בתכנית מתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל עניין היכול להיות נושא לתכנית מתאר מקומית לפ
 ז(.-ו758 לחוק )

הליך של שינוי ייעוד והליך של חלוקה מחדש אינם חייבים להיעשות בשתי מסגרות נפרדות. החוק מאפשר לנקוט  (3)
 א(.759 הליכים אלה במשולב, ולעתים אף ניתן לשלבם במסגרת של תכנית אחת )

תכנוני העומד בפני עצמו או מהלך הנועד  ווה מהלךהשאלה, אם הוראה בדבר שינוי ייעוד, בתכנית מתאר מקומית, מה (4)
 .ג(-ב759 שאלה עובדתית, הטעונה בירור בכל מקרה נתון ) להשתלב בתכנית מפורטת המורה על חלוקה חדשה, הינה

מידת האפשר על זכותו הקניינית של בעל מגרש, שנכפה עליו הליך של היא להגן ב חוק התכנון והבניהל122( מטרת סעיף 1)
 .ז(759 איחוד וחלוקה חדשה )

שהמגרש החדש צריך להיות בתחום המגרש  יפורש כך,122 אין לקבל את הטענה, כי מטרה זו תוגשם רק כאשר סעיף  (2)
פשר למקום המגרש המקורי. פירוש כזה אינו המקורי, ורק אם הדבר אינו אפשרי, ניתן ויש להקצותו במקום קרוב ככל הא

 .ו, ז(759 עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף, ממנה ברור, שהחוק אינו מחייב הקצאה בתחום החלקות המקוריות עצמן )
 הפירוש הנטען מסכל את תכליתה של החלוקה החדשה, שעיקרה כרוך בתכנון חדש וכולל של התשתית הקרקעית ) (3)

 .א(760
, 5063/91בג"צ בהירות ביחס לאופן חלוקת הזכויות בין בעלי החלקה נושא העתירה ב-ן, משנתעוררה איבנסיבות דנ

 א(.761 -ז760 ומשהעותרים לא עשו את הדרוש לסילוק אי הבהירות, אין למצוא דופי באישור התכנית כמות שהיא )
בין שטובה היא ונכונה  -המשפט העליון  לביקורת. משנפסקה הלכה בבית3 -2( בנסיבות דנן, ראויה עמדתן של המשיבות 1)

 -1היה על המשיבות  -ובין שמוטעית היא, בין שהיא יפה לכל המקרים כולם ובין שאינה יפה אלא לחלקם או למקצתם 
 פיה-לנהוג על3
 ד(.762 )
[, כדי להוביל לקבלת 2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א נהגו ביודעין בניגוד להלכה שנפסקה ב3 -2בות אין די בכך שהמשי (2)
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 .ו(-ה762 המשפט לבירור מחודש, יש לשוב ולעיין בה ) העתירה; משהועמדה הסוגיה לפני בית
( שינוי ייעוד של מקרקעין, במסגרתה של תכנית מתאר מקומית, הינו מעשה  שלטוני, שהסמכות לעשותו נתונה בידי 1)

 )פי הסכמת הבעלים, אף הוא בגדר מעשה  שלטוני -רשויות התכנון והבנייה, וגם הליך של איחוד וחלוקה חדשה, שלא על
 .ד(767

אין לקבל את ההנחה, שרק שינוי ייעוד הוא עניין שבין בעל הקרקע לבין הציבור, בעוד שחלוקה חדשה )גם כשהיא  (2)
 ו(.767 מבוצעת ללא הסכמת הבעלים( הינה עניין שבין הבעלים לבין עצמם )

, הינם בגדר עניינם הפרטי של חוק התכנון והבניה( ל3)122אין לקבל את ההנחה, שתשלומי האיזון, עליהם מורה סעיף  (3)
בעלי המגרשים המשתתפים באיחוד, בעוד שתפקיד הוועדה המקומית הוא לשמש רק מעין גורם מתווך בין הבעלים 

המשפטית לקבלם אינו במישור המשפט  החייבים לבין הבעלים הזכאים. החובה המשפטית לשלם דמי איזון והזכות
 הפרטי, אלא במישור המשפט הציבורי

 א(.768 -ז767 )
שינוי הייעוד והחלוקה החדשה, כשהם משולבים במסגרת תכנונית אחת, עשויות להיות להם השלכות שונות במקצת  (4)

נוי ייעוד ועל חלוקה חדשה מאלה המיוחדות לכל אחד מהם בנפרד; חזקה על רשויות התכנון, שבבואן להחליט על שי
במשולב, תכלכלנה מהלכי תכנונן באורח המתיישב עם עניינו של הציבור והעושה צדק יחסי גם עם בעלי המגרשים, שעליהם 

 מוחלת התכנית המשולבת
 ד(.-ב768 )
מחייבת לפרש שווי יחסי ככולל את השפעתו של שינוי  חוק התכנון והבניה( ל3)-( ו2)122( מטרתם החקיקתית של סעיפים 1)

 א(.769 -ז768 הייעוד על שוויים היחסי של מגרשים שייעודם שונה במסגרתה של תכנית משולבת )
י היחסי, אינן הקצאת המגרשים וקביעת תשלומי האיזון, כשהן מבוססות על התעלמות מהשפעת שינוי הייעוד על השוו (2)

מקיימות את עקרון השוויון; נוסחת השוויון היחסי מכוונת להבטיח שכל בעלי המגרשים שנכללו בשיתוף ייהנו וייפגעו 
מתוצאותיו, ככל האפשר, במידה שווה. בכך היא עושה צדק יחסי עם כולם. התעלמות מהשפעת שינוי הייעוד על השווי 

 ון זההיחסי מערערת שווי
 (.ג770א, 769 )
[, הייתה, שההפרדה בין השפעותיהם המצטברות 2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א ההנחה עליה נסמכה, בין היתר, ההלכה ב (3)

גם  -החלוקה החדשה על השווי היחסי אינה בלתי אפשרית, אך נמצא, כי אפשרות יישומה של ההלכה  יעוד ושלשל שינוי הי
שנויה במחלוקת עמוקה בין השמאים; יישום ההלכה בחיי המעשה,  -אם יישום זה אפשרי מן הבחינה המקצועית והעיונית 

 .ז(-ה771 ,ז770 ) אף אם הוא אפשרי, מטיל משימה קשה ואינו מבטיח הכרעות אמינות
[ נתונה לבית המשפט העליון מכוח האמור בסעיף 2] 4/80ד"נ [ ב1] 186/78ע"א ( הסמכות לסטות מההלכה שנפסקה ב1)

, אך השאלה, אם ראוי לעשות כן, כרוכה בברירה בין שיקולים סותרים, שכן סטייה מהלכה  יסוד: השפיטה-חוק)ב( ל20
 .א(772 ובוודאות הדין ) פוגעת ביציבות

ו, וכדי להצדיק סטייה מתקדים אין די בכך שאילו ידי-בית המשפט העליון לא יסטה בנקל מהלכה שנפסקה על (2)
 .ב(-א772 התעוררה השאלה לפניו בעבר, הוא היה פוסק בה באופן שונה ממה שנפסק )

הלכה שנפסקה בדיון נוסף, או בהרכב מורחב של שופטים, אינה מחוסנת מפני שינוי, אך האיפוק העצמי עליו מצווים  (3)
 ד(.772 חדת בטרם יתערבו בה )השופטים מחייבם לנהוג זהירות מיו

סטייה מתקדים עשויה להימצא מוצדקת במסגרת התהליך הרגיל של פיתוח המשפט; אם מתעוררת סתירה בין הלכה  (4)
לבין המחשבה המשפטית המתחדשת, אין בכך, כשלעצמו, כדי לחסום דרכו של  ,קיימת בבית המשפט העליון מימים ימימה

משפטי חדש. לא כל שכן שמתחייבת סטייה מתקדים, מקום שנקבעה בו הלכה מוטעית,  בית המשפט בבואו לפתח עיקרון
 .ו(-ה772 שאז מוטלת על השופט חובה לסטות ממנו )

[  הייתה סוגיה פרשנית. הפתרון הפרשני שנקבע 2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א ( בנסיבות דנן, הסוגיה שהוצבה להכרעה ב1)
בהלכה הוא מוטעה, וספק הוא אם פתרון זה היה בגדר אופציה פרשנית אפשרית, בהיותו מנוגד ללשונו של החוק המתפרש 

 ה(.-ד773 וגם משום שאינו מגשים את תכליתו החקיקתית )
[ למקרים בהם שינוי הייעוד מתייחס בעיקרו לחלקה 2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א אין די לסייג את ההלכה שנפסקה ב (2)

ת לבה של התכנית המשולבת, בעוד שהליך האיחוד והחלוקה החדשה הינו טפל לעיקרה של התכנית. עמדה זו המהווה א
אינה מתמודדת עם הקושי הפרשני הכרוך בהבחנה בן סוגי מקרים שונים וגם אינה מציגה אמות מידה ברורות לתיחום 

 ג(.-ב773 הגבולות בין סוגי המקרים )
[ הינה חובה ולא רשות. גם הקושי שנתברר לעניין יישומה של 2] 4/80ד"נ [ ו1] 186/78ע"א  בנסיבות דנן, סטייה מהלכת (3)

 ה(.773 ות ממנה )ההלכה בחיי המעשה תומך במסקנה, כי יש לסט
[ כראוי בפני  הבעייתיות הכרוכה ביישום מעשי של שיטת החישוב 2] 4/80ד"נ ניתן להניח, כי אילו הועמדו שופטי הרוב ב (4)

 .ז(773 הנדונה, היו מהססים  לסמוך עליה את ידם )
מחייב הבאה בחשבון של שינויים בשווי הקרקע עקב שינוי ייעוד,  חוק התכנון והבניהל 122' שמגר(: סעיף )אליבא דנשיא מ

[, והדין הוא עם דעת המיעוט 2] 4/80ד"נ בגבולות ולפי הנוסחה שהותוו בו. בשעתו, נפלה טעות בדעתם של שופטי הרוב ב
 .ב(-א774 דאז )

 -[ קשה הוא ליישום, ופתרונו של המיעוט דאז 2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א )אליבא דשופט א' ברק(: הפתרון שנראה ראוי ב
 .ד(-ג  774הוא הפתרון הראוי )
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פירוש חוק, במובנו -[ לא היו על2] 4/80ד"נ [ וב1] 186/78ע"א ( חילוקי הדעות שנתגלעו בזמנם ב1) )אליבא דשופט מ' חשין(:
 ז(.774 המצומצם של מושג הפרשנות, אלא על ערכים בטהרתם, שיש וראוי להזריק בפירושו של חוק )

וממילא תרמה  -בלעדיה לא היה הייעוד משתנה  -[ השתתפה בכל מעשה שינוי הייעוד 2] 4/80ד"נ חלקתו של העותר ב (2)
את חלקה להשבחת חלקותיהם של שכניו. ואם אמנם כך היה, ממילא לא ניתן היה להפריד בין האיחוד והחלוקה מחדש 

[ זכאי לחלקו בהשבחה, ועל חלקו הראוי 2] 4/80ד"נ תר במזה לבין שינוי הייעוד מזה. המסקנה המתבקשת היא, כי העו
 .א(776 ) חוק התכנון והבניהל 122לימד המחוקק בסעיף 

מחייב גישה נוקשה יחסית באשר לאכיפתן ולהכרה בהן. זוהי אחת הנגזרות מהכרה בזכות  הטיפול בזכויות קניין (3)
 ה(.-ד776 הקניין והבעלות הפרטית בשיטת המשפט )

קה לא היה בא לעולם שינוי הייעוד. המסקנה [ נתן, שלא בהסכמה, חלק מחלקתו, ולולא אותה הענ2] 4/80ד"נ העותר ב (4)
 .ה(776 הנדרשת אינה אלא זו שהעותר זכאי לחלקו )

לאותם הליכים לא נעשו  -[ שלא בהסכמת הבעלים 2] 4/80ד"נ שנעשו ב -ניתן לדמות את הליכי האיחוד והחלוקה  (5)
[ זכאי לתמורה כלשהי עבור הסכמתו לשתף את חלקתו ב"נזיד" הכללי, 2] 4/80ד"נ סכמה. לוא כך נעשה, היה העותר בבה

 .א(777 הינה הנוסחה הניתנת לתשלומי איזון ) התכנון והבניהחוק ל 122והנוסחה שבסעיף 
 

 

 יצחק אמיתי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, המרכז 174/88ץ "בג
 משפט גבוה לצדק-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 י' מלץ ,לפני השופטים ג' בך, א' חלימה
פי תכנית -פוטה של המועצה המקומית גבעת שמואל. עלהעותר, ביחד עם אחרים, הוא בעלים של חלקת קרקע בתחום שי

, יוחדו המקרקעין לבניית מבני ציבור. לצורך כך נקבע, כי השטחים המיועדים 1962מתאר מפורטת, שהופקדה כחוק בשנת 
יזמה המועצה המקומית תכנית מפורטת  1970לבניית בנייני ציבור יופקעו ויירשמו על שמה של המועצה המקומית. בשנת 

שנים מאז שהוחלט לראשונה 26 -נוספת, ובה נשאר ייעודה של החלקה כפי שנקבע בתכנית הקודמת. חרף העובדה שחלפו כ
על שינוי ייעודה של החלקה שבבעלות העותר, לא נקטה המועצה המקומית צעד כלשהו למימושה של ההפקעה. נוצר אפוא 

ת בעליה. בד בבד צברה החלקה חובות ניכרים בגין מסים לרשויות מצב, שלפיו, בשל שינוי הייעוד, לא היו קונים לקרקע מא
, שאז אושרה התכנית 1972השונות. מכאן העתירה. לטענת המועצה המקומית, יש לחשב את תקופת ההמתנה משנת 

השנייה החלה על החלקה נושא העתירה. עוד נטען, כי העותר רכש את הקרקע לאחר הפקדת התכנית המקורית וכי ישב 
 1965.-, תשכ"החוק התכנון והבניהל 197פי האמור בסעיף -ם רבות בלא מעש ובלא שניצל את זכותו עלשני

 :בית המשפט הגבוה לצדק פסק
כן אין לפגוע בה ללא הוראה -יא מזכויות היסוד של האדם בישראל, ועל[( זכות הקניין ה3] 377/79ע"א ( )בעקבות 1)

 מפורשת בדין
 .ה(93 )
ידי -התכנון היא להסדיר את השימושים שייעשו בקרקע על [( מאידך גיסא, תמצית תכליתו של5] 185/62בג"צ ( )בעקבות 2)

את  הגבלות על זכותם של בעליה להשתמש בה כרצונם, וכל עיקרה של תכנית בניין עיר הוא לקבוע ולווסתהטלת איסורים ו
[( הצדק דורש, כי 6] 75/57בג"צ ( )בעקבות 3ז(. )-ו93 ) חוק התכנון והבניההשימוש בקרקע להשגת המטרות שהציב לה 

זכות הקניין לא תיפגע למעלה מן המידה הסבירה. משום כך, אחרי עבור זמן סביר למן אישור התכנית, הרשות בידי בעל 
הקרקע לדרוש משלטונות בניין ערים שישקלו, אם עדיין עומדים הם על כוונתם, ומה סיכויים יש לביצועה, ואחרי עבור זמן 

 ב(.-א94 ב מדי, אם לא בוצעה התכנית, יהיו השלטונות חייבים לבטל את הייעוד )ר
 ו(.-ה94 והכול תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה ) ,משמעית לשאלה, זמן סביר מהו-( אין למצוא תשובה גזורה או חד1)
או ויתור על ההפקעה, יוכל הדבר ( כאשר השיהוי בביצוע הרכישה יש בו כדי להוכיח הזנחה מופלגת בנקיטת ההליכים 2)

 .ו(ה95 לשמש עילה לביטול הליכי הרכישה או להמרצת פעולותיה של הרשות )
( בנסיבות דנן, כאשר שוקלים את תולדותיה של הפרשה על נפתוליה, מחויבים להגיע למסקנה, שהתקופה שעברה מאז 3)

בירה ואינה יכולה להיות סבירה לפי כל קנה מידה הפקדת התכנית, או אפילו מיום הפקדת התכנית המאוחרת, אינה ס
 א(.98 מקובל. אורך תקופת ההמתנה במקרה דנן מתיישב עם ההנחה, שהמועצה המקומית זנחה את רעיון ההפקעה )

( אילו היה קיים בישראל חוק חרות, בו היה נקבע במפורש, כי לאחר חלוף תקופה מסוימת, 1השופט ג' בך(: ) -)דעת מיעוט 
א מומשה תכנית ההפקעה, יש לראות את הרשות כאילו ויתרה על תכניתה לייעד אותם מקרקעין למטרה ציבורית, שבה ל

כי אז יתר הנסיבות האופפות את המקרה לא היו רלוואנטיות.  ,וכי רשאי אז הבעלים לדרוש את ביטולה של אותה תכנית
להתחשב במכלול הנסיבות ולהשקיף על המקרה מכל  משלא קיים חוק, הקובע מסמרות בעניין זה, חובה על בית המשפט

 .ג(-ב99 היבטיו )
פי תכניות -( חרף הביקורת שנמתחה בפסיקה על הרשויות המקומיות בשל השהיית החלטות בדבר הפקעות מקרקעין על2)

ייה המופקדות במשך זמן רב, אין אפילו מקרה אחד, שבו נקט בית המשפט בצעד הקיצוני של התערבות בתכניות בנ
 ד(.-ג99 מופקדות בשל ההשעיה בביצוען בלבד, תוך מתן היתר להשתמש במקרקעין לייעוד הנוגד את האמור בתכנית )

דעתו של בית המשפט בשאלה, אם זהו המקרה המתאים להפעיל לראשונה סנקציה כה חמורה של -( לצורך הפעלת שיקול3)
הבדל בין אדם, אשר ממועד הפקדת התכנית או לפחות זמן קצר ביטול חלקי של תכנית בנייה בשל השהיית ביצועה, קיים 
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לאחריה מודיע למועצה המקומית על רצונו, כי עניין ההפקעה המיועדת יוסדר בהקדם, וחוזר על דרישה זו בפרקי זמן 
ושא סבירים, לבין בעל מקרקעין אחר, אשר ממלא פיו מים ורק כעבור שנים רבות פנה אל המועצה המקומית לראשונה בנ

 ז(. -ו100 זה  )
( בנסיבות דנן, השימוש בקרקע למטרה ציבורית הינו חיוני ואקוטי יותר ממה שהיה בעת הפקדת התכניות נושא 4)

העתירה. הדאגה לצורכי הציבור באזור גבעת שמואל חייבת אף היא להוות גורם חשוב בעת השימוש בשיקול דעתו של בג"צ 
 ב(.-א101 )
לדרוש מהמועצה המקומית להפקיע את חלקתו של העותר תוך זמן קצר 2ראוי לחייב את המשיבה ( בנסיבות דנן, מן ה5)

 .ה(101 ) שייקבע

 

 

 יפו-אביב-יעקב בירנבך נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל  483/86א "ע
 משפט לערעורים אזרחיים-שבתו כביתבבית המשפט העליון ב

 גולדברג לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים ג' בך, א'
, חוק התכנון והבניהל 197פגיעה בתכנית סעיף  בית המשפט המחוזי קבע את סכום הפיצויים המגיעים למערער בגין

 , בדרך של השוואה לערכם עובר לתכנית הפוגעת. לטענת המערער, יש לחשב את הפיצוי בהתייחס לתכנית1965-תשכ"ה
פי שהחלקה שבבעלות המערער הוצאה מגדרה של תכנית זו. הערעור נסב על -על-צפויה שעומדת לחול על האזור, וזאת אף

שיטת החישוב, לפיה יחושבו הפיצויים למערער בגין הפגיעה שנפגעו המקרקעין מן התכנית הפוגעת. כמו כן נדונה בערעור 
 , שצוינה כמשיבה פורמאלית.2שיבה ידי המ התנגדות המערער לצירוף סיכומים בכתב על

 בית המשפט העליון פסק:
ל , הקובעת שכל מי שהיה בע1984-, תשמ"דתקנות סדר הדין האזרחיל 424[( מטרתה של תקנה 1] 443/62ע"א ( בעקבות 1)

 .דין בתובענה לפני הערכאה הקודמת ואיננו מערער יהיה משיב בערעור
כמשיבה פורמאלית משמעו, כי אין המערער מבקש שיינתן סעד כלשהו נגדה, אך אין בכך כדי לשלול  2( ציון המשיבה 2)

 .ג(232 ממנה את זכות הטיעון )
 .ב(233 )מיועדות לחול על המקרקעין ה ,( אינפורמציה תכנונית רלוואנטית מצויה גם בתכניות צפויות2)
( המדובר בסיכוי להרחבת אפשרויות הניצול של המקרקעין, למשל, על דרך של שינוי ייעוד או הגדלת אחוזי בנייה, ובלבד 3)

 ג(.-ב233 שהסיכוי האמור איננו קלוש ורחוק אלא ודאי, או שהוא לפחות בגדר צפייה סבירה בנסיבות העניין )
, אשר בגינה מוקנית זכות לפיצוי, היא פגיעה בערכם של מקרקעין חוק התכנון והבניהל 197ה מדבר סעיף ( הפגיעה, שב4)

בהשוואה לערך שהיה להם עובר לתכנית הפוגעת. בהשוואה זו אין להביא בחשבון את העובדה, שהמקרקעין לא נועדו 
חדשה לעומת מקרקעין אחרים, אשר ערכם עלה בגין אותה תכנית, שכן אין זכות מוקנית להיכלל להשבחה בתכנית ה

 א(.234 ) בתכנית בכלל ובתכנית משביחה בפרט

 

 ברעלינ'  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים 1188/92א ע"
 משפט לערעורים אזרחיים-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 רק והשופטים ג' בך, י' זמירלפני המשנה לנשיא א' ב
-נפתוח )ליפתה( שבפאתי ירושלים, סמוך למקום שבו הכביש הראשי מתל-הינו דייר מוגן בבית הניצב בשכונת מי 1המשיב 

ניתן תוקף לתכנית מתאר חדשה, שמכוחה נסלל כביש מהיר, העובר במרחק מטרים ספורים 1982 אביב נכנס לעיר. בשנת 
 -קיבל מהמערערת ב 1ית. לפי התכנית הקודמת היה הבית בשטח שנקבע כשמורת טבע. המשיב מן החלקה שעליה ניצב הב

היתר לשימוש חורג בדירה, דהיינו להשתמש בדירה לצורך מגורים. אף שפורסמה בעיתון הודעה על בקשתו לשימוש 1973
 1ת התובענה שהגיש המשיב חורג כאמור, לא התקיים, לטענת המערערת, כל דיון אצלה. בית המשפט המחוזי קיבל א

מכאן הערעור והערעור 1965. -, תשכ"החוק התכנון והבניהל 197לפיצויים בגין הפגיעה עקב שינוי התכנית לפי סעיף 
אף היעדר -בל פיצויים עללק 1כדייר מוגן לקבל פיצויים; אם זכאי המשיב 1 שכנגד, שעניינם בשאלות אם זכאי המשיב 

החלטה של המערערת בדבר היתר לשימוש חורג במקרקעין; כיצד יש לחשב את הפגיעה עקב שינוי התכנית ואם יש לשלול 
 לחוק. 200פי סעיף -לפיצויים על 1את זכותו של המשיב 

 :בית המשפט העליון פסק
אחד מהם הוא שהתובע  .מתנים את הזכות לפיצויים בתנאים אחדים חוק התכנון והבניהל200 -)א( ו197( סעיפים 1)

 .ב(470 -ז469 ידי התכנית )-פיצויים היה, ביום תחילת התכנית, בעל המקרקעין או בעל זכות במקרקעין שנפגעו על
 .ג(-ב470 ) חוק התכנון והבניהל197דייר מוגן בבית נחשב בעל זכות בבית לעניין סעיף  (2)
 ידי תכנית, אפילו הוא דייר מוגן, על שימוש חורג ללא היתר-אין חובה לצות אדם שנפגע על (3)
 ז(.-ו470 )
ן לאחריות. הפרטית, היא מקור הן לכוח וה הלית היא נאמן של הציבור. הנאמנות הציבורית, כמו הנאמנותנ( רשות מ1)

 .א(472 האחריות מחייבת איפוק והגינות בהפעלת הכוח )
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יש נסיבות שבהן טוב תעשה הרשות המנהלית אם תימנע מלהעלות לפני בית המשפט טענות מסוימות, אפילו יש להן  (2)
 ב(.-א472 )יסוד בדין, אם אין הן מתיישבות עם עקרונות יסוד של מנהל תקין או סותרות באופן ברור את מידת הצדק 

בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד " ,יסוד: השפיטה-חוק)ג( ל15בית המשפט העליון דן, בלשונו של סעיף  (3)
כאשר עתירת למען הצדק". כך כלפי האזרח בריבו עם הרשות המנהלית: מידת הצדק גוברת לעתים על מידת הדין, כגון, 

כפיים. הוא הדין כלפי הרשות המנהלית. כשם שהצדק עשוי לחסום טענה של -האזרח לוקה בשיהוי או בחוסר ניקיון
 ד(.-ג472 האזרח, כך הוא עשוי לחסום גם טענה של הרשות )

שנפל אינו זכאי לפיצויים בשל פגם  1במקרה דנן, מידת הצדק דורשת לדחות את טענתה של המערערת שהמשיב  (4)
 .ב, ד(472 בהחלטה שלה עצמה לפני יותר מעשרים שנה )

זו תופסת כלפי כל  ( חזקת החוקיות מניחה כי הרשות המנהלית פעלה כדין. מי שטוען אחרת, עליו הראיה. אם חזקה1)
כן אין אדם, קל וחומר שהיא תופסת כלפי הרשות המנהלית. משמע, כאשר רשות מנהלית טוענת שהיא פעלה בניגוד לדין, ול

 .ה(-ד472 תוקף להחלטתה, עליה הראיה )
 .ו(472 במקרה דנן, לא עמדה המערערת בנטל זה ) (2)
מדבר על פגיעה במקרקעין ולא על פגיעה באדם. מכאן שהפגיעה נבדקת לפי מבחן  חוק התכנון והבניהל 197( סעיף 1)

גיעה במקרקעין, כלומר בתכונותיהם כמקרקעין, ולא לפי מבחן סובייקטיבי של פגיעה באדם המחזיק אובייקטיבי של פ
 .ד(-ג473 אותו זמן במקרקעין )

הפגיעה נמדדת לפי שווי המקרקעין. לצורך זה יש לשום את שווי המקרקעין לפני שהתכנית נתקבלה ואת שווים לאחר  (2)
 .ו(-ה473 שהתכנית נתקבלה )

 .א(474 נזקק בית המשפט להערכת שמאי ) ,ידי תכנית וכמה ירד-קבוע אם ירד ערכם של מקרקעין בשל פגיעה עלכדי ל (3)
 ב(.-א474 ) דרכים: פגיעה ישירה ופגיעה עקיפהתכנית עשויה לפגוע במקרקעין ולהוריד את ערכם בשתי  (4)
מסוימים ומשנה את הנורמות המשפטיות החלות ידי התכנית עצמה: התכנית חלה על מקרקעין -פגיעה ישירה נגרמת על (5)

 .בג(474 על מקרקעין אלה. כך, למשל, כאשר התכנית אוסרת בנייה או מקטינה את אחוזי הבנייה במקרקעין הנדונים )
ידי מקור חיצוני. הפגיעה נובעת בדרך כלל מתחולת התכנית -התכנית עצמה, אלא על ידי-פגיעה עקיפה אינה נגרמת על (6)

קעין סמוכים. למשל, היא מתירה לבנות על מקרקעין סמוכים מבנה החוסם גישה או מפעל הגורם מטרד, כגון על מקר
 .ד(-ג474 ) מטרד של רעש או ריח

 .א(475 -ז474 ) הגובלים עמה הזכות לפיצויים קמה כאשר תכנית פוגעת במקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או (7)
טעם להבחין, לעניין הזכות לפיצויים, בין פגיעה ישירה לבין פגיעה עקיפה. המבחן נעוץ  מן הבחינה של תכלית החוק, אין (8)

 .ב(-א475 ) וצאה מן התכנית ירד ערך המקרקעיןבעצם הפגיעה: האם כת
 .שלפיו ייקבע אם פגיעה מזכה בפיצויים, הוא מבחן סיבתי ,המבחן העיקרי (9)

 .ד(-ג475 ) ופף, כך גם נחלשת ההצדקה לתשלום פיצוייםככל שהקשר הסיבתי בין התכנית לבין הפגיעה מתר
ידי שינוי הייעוד או קבלת היתר לשימוש חורג, כמו סיכוי -אפשר כי שלילת הסיכוי להגדיל את ערך המקרקעין על (10)

אי, להגדיל את אחוזי הבנייה, אף היא תיחשב פגיעה במקרקעין, אך תנאי הוא שהסיכוי האמור אינו קלוש ורחוק אלא וד
 ד(.-ג476 להוכיח זאת ) 1או שהוא לפחות בגדר ציפייה סבירה בנסיבות העניין. הנטל על המשיב 

 המגיעים לנפגע לפי דיני החוזים ( האפשרות להקטין את הנזק באמצעים סבירים היא שיקול בקביעת הפיצויים1)
 .ז(477 ולפי דיני הנזיקין )

סמכות מנהלית, כמו גם העובדה שהפיצויים  בע מן החוק, בגין הפעלה שלנו197העובדה שהחיוב בפיצויים לפי סעיף  (2)
משתלמים מקופת הציבור, אין בהן כשלעצמן כדי לשלול שיקול זה. להפך, ניתן לומר כי כוונת החוק והאינטרס הציבורי 

 ריםתומכים בשיקול זה. יש אפוא לקחת בחשבון גם את האפשרות להקטין את הנזק למקרקעין באמצעים סבי
 ב(.478 -ז477 )

 .ד(-ג478 אם היא לוקה בשגיאה גסה ) ,דעת יחידה-דעת של מומחה, אפילו היא חוות-בית המשפט אינו חייב לקבל חוות
 .ב(479 בשל התועלת שגם הוא, כמו יתר התושבים, מפיק מן הכביש )1( אין להקטין את הפיצויים המגיעים למשיב 1)
[ ( במניין כלל גורמי התכנית, שהם בעלי השפעה על שווי המקרקעין, אין לכלול רק את הגורמים 8] 600/89ע"א )בעקבות  (2)

 .ד(-ג479 המשביחים את שווים ) הפוגעים במקרקעין, אלא גם יסודות המצויים בתכנית
להוכיח כי נתמלאו כל היסודות של סעיף  , הנטל197מהווה חריג לסעיף  חוק התכנון והבניהל200( כיוון שסעיף 1)

 .ד(481 לחוק התכנון והבניה מוטל על המערערת )200
בנסיבות המקרה, מן הראוי יהיה שבית המשפט יברר את שעור הפגיעה בדירה, ובהתאם לכך את סכום הפיצויים, תחת  (2)

ראשים: ראשית, פיצויים על העלות של נקיטת אמצעים להקטנת הרעש, אם מיזוג אוויר ואם אמצעים סבירים שני 
 .א(482 אחרים; שנית, פיצויים על הפגיעה, קרי ירידת שווי הדירה, בגין מטרד הרעש )

, כלומר שהפגיעה לא תעבור חוק התכנון והבניהל 200עם זאת, אפשר שפגיעה כזאת לא תעבור את המחסום של סעיף  (3)
 ב(.482 את תחום הסביר ולא תצדיק תשלום פיצויים )

ולאחרים מרשת הכבישים, גם את הרעש  כל מי שבא להתגורר בעיר צריך לקחת בחשבון, בצד התועלת הצומחת לו (4)
גבול מסוים. אם מטרד הרעש עובר את תחום הסביר, ואפילו אם אינו  ידי המכוניות. אך כך רק עד-והזיהום הנגרמים על

עובד את תחום הסביר, אך אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות פיצוי על הרעש, זכאי הנפגע לפיצויים בהתאם לסעיף 
  ד(.-ב482 ) 200
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( את זכות הקניין כזכות יסוד ואוסר על הפגיעה בזכות זאת, בין 3קובע )בסעיף  חירותויסוד: כבוד האדם ו-חוק( 1ט. )
 .א(483 ( )8היתר, במידה העולה על הנדרש )סעיף 

חוק התכנון (, ובכלל זה 10הגם שחוק היסוד אינו פוגע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד )סעיף  (2)
 .א(483 , הוא בהחלט עשוי להשפיע על פירוש הדין )והבניה

 .א(483 הפירוש כיום, יותר מאשר בעבר, צריך לפעול בכיוון של צמצום הפגיעה בזכות הקניין ) (3)
נדרש בהתחשב במידה שאינה עולה על ה אפשר שעצם הפגיעה בזכות הקניין של אדם, אף אם היא פגיעה קשה, תהיה (4)

בצורכי הציבור. עם זאת, עצם הצורך הציבורי, שיש בו כדי להצדיק את הפגיעה, עדיין אין בו כדי לשלול פיצויים על 
הפגיעה, אלא אם ברור כי הפגיעה נמצאת בתחום הסביר ואין שיקולים של צדק הדורשים לפצות את הנפגע. פיצויים כאלה 

, קרי צמצום הפגיעה בזכות הקניין כדי שלא תעבור את יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקיש בהם כדי לשרת את התכלית של 
 ב(.-א483 ) המידה הראויה

ידי אותה תכנית, -בדרך כלל יש להעריך את ההשפעה המצטברת של כל מרכיבי הפגיעה, או של כל הפגיעות שנגרמו על (5)
ם הפגיעה הכוללת, המתבטאת בירידת שווי המקרקעין בשיעור מסוים, עוברת את תחום הסביר או מצדיקה ולקבוע א

ידי תכנית למרכיביה עשוי להיות אפשרי ומועיל במצבים -תשלם פיצויים בשל טעם אחר. עם זאת, פיצול של פגיעה על
 ו(.-ה483 מיוחדים )

 

 

יפו -אביב-אביב, חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-שמואל דוידוביץ נ' אתרים בחוף תל 740/75א  "ע
 בע"מ

 משפט לערעורים אזרחיים-שבתו כביתהמשפט העליון ב-בבית
 שרשבסקי, ויתקון(, והשופטים לנדוילפני מ"מ הנשיא )

 ידי דיירים מוגנים.-ערעורים אלה נוגעים לצרכי ציבור של החזקה במבנים שבהם התנהלו בתי מלאכה על
 :פסק המשפט העליון-בית

 מפתח מלאים.-ין אלא של החזקה, זכאים הדיירים המפונים לדמיי( כאשר הרכישה לצרכי ציבור היא לא של הקנ1)
ומתן חפשי שהוא מנהל -ין זה, הוא מה היה הדייר המוגן דורש תמורת עזיבת המושכר במשאי( המבחן הנכון, לענ2)

 הבית להעברת המושכר.-בעל מרצון, כאשר לפי תנאי הדיירות שלו אין הוא זקוק להסכמת
, יש להעריך את הפיצויים כביום פרסום 1943, פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור()ב( ל12( לפי הוראת סעיף 1)

 ההודעה על הכוונה לרכוש את הקרקע או הזכות בה.
ההעברה הכפויה של העסק למקום אחר, הערכה ריאלית ככל האפשר, כלומר ( אין מניעה לחישוב הפיצוי הנוסף של 2)

 המשפט המחוזי. -הדין בבית-לפי מועד מתן פסק
הבית שלו, כך שלגביו -שכירות לבעל-( כאשר דייר מוגן ממשיך להחזיק במושכר, הרי הוא משלם עבור חזקתו דמי1)

 בוודאי אין מקום קיזוז של הריבית נגד ההנאה.
הזכות לא היה מוכן לקבל סכום של פיצויים אשר הוצע לו לסילוק -סבירה בכך שבעל-לראות התנהגות בלתי( אין 2)

 המשפט.-תביעותיו, אם לבסוף מתברר שהסכום אשר הוצע היה פחות מן הסכום שקבע בית
הפיצויים  המשפט קבעם, ושעד לסילוק-כלל תותנה מסירת החזקה בתשלום הפיצויים כפי שבית-( מן הראוי שבדרך3)

 המשפט יימשך החיוב בריבית.-או הפקדתם בבית
 פי החוק.-( הדיירים אינם זכאים לפיצוי עבור מבנים שהוקמו שלא על1)
 ( מבנה אשר נבנה בניגוד לחוק צפוי להריסה גם כאשר הוא בידי הרשות הרוכשת, אשר לא בנתה אותו.2)
 הריסה שטרם בוצע, אך הוא עדיין בתוקף.-וכן לא ישולם פיצוי על מבנה שלגביו כבר ניתן צ-( על3)
 הריסה תלויים ועומדים. -( הוא הדין במבנה אשר נבנה בניגוד לחוק, כאשר הליכים לקבל צו4)
( אולם בניה בתוך המושכר, או שימוש במושכר, אפשר להביאם בחשבון לצורך שומת הפיצויים אף שהם נוגדים את 5)

 ם הפרת תנאי הדיירות או מחל עליה.תנאי הדיירות, אם בעל הנכס השלים ע
( עצם קיומו של המבנה כמו שהוא בעת הרכישה לצרכי ציבור יוצר מעין חזקת כשרות כלפי הרשות הרוכשת, ומשום 6)

 הבית לא השלים ולא מחל, על הרשות המבקשת לשלול את הפיצוי מן הדייר.-כך עובר עול ההוכחה שבעל
 

 
 נ' הולצמן אתא-ון ולבנייה קרייתהוועדה המקומית לתכנ 6417/97ע"א 

 משפט לערעורים אזרחיים-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית
 לפני הנשיא  א' ברק,  המשנה לנשיא  ש' לוין  והשופטים  ת' אור,  א' מצא,  

 י' זמיר,  ד' דורנר,  י' אנגלרד
י חלקות שהיו באותה בעלות. הוועדה( שת –הפקיעה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בחיפה )להלן  1987בשנת 

החלקה האחת הופקעה בשלמותה, ואילו מן החלקה השנייה הופקע שליש מן השטח. הוועדה שילמה לבעלים פיצויים 
אחוזים משווי החלקה שהופקעה בשלמותה, ואילו בגין ההפקעה החלקית לא שילמה פיצויים כלל בטענה  60בשיעור 

לפקודת  20שיעור שניתן להפקיעו ללא תמורה. זאת, על יסוד סעיף  – אחוזים 40שהשטח שהופקע אינו עולה על 
, 1965-, תשכ"החוק התכנון והבניהל 190פקודת הרכישה( וסעיף  –)להלן  1943הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור(, 
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ופקע. הערעורים עוסקים בעיקרם בשאלה אם בהפקעת מערך השטח שה 40%המתירים הפחתת פיצויים בשיעור של 
 חלקה בשלמותה מוסמכת הוועדה להפחית את סכום הפיצויים. 

 
 המשפט העליון פסק:-בית

כן -, המגן על זכויות הקניין, ועליסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקקדמו ל חוק התכנון והבניהפקודת הרכישה וכן  (1) א.
אין בהוראותיו כדי לפגוע בתוקפם. עם זאת מעמדה של זכות הקניין כזכות חוקתית מחייב לפרש חוקים אלה ברוח 

פרשו כן חוקים ית-ההוראות של חוק היסוד. בראש ובראשונה יש לפרש חוקים כהולמים את פיסקת ההגבלה. על
כפוגעים בזכות הקבועה בחוק היסוד או כמסמיכים רשות לפגוע בה רק אם הפגיעה קבועה בחוק או שהיא מכוח 

הסמכה מפורשת בו; יתפרשו כהולמים את ערכי המדינה; יתפרשו כמתירים פגיעה בזכות לתכלית ראויה בלבד 
 ג(. –א 641ויתפרשו כמתירים פגיעה כזאת רק במידה שאינה עולה על הנדרש )

-כלל את ערכי המדינה, והיא לתכלית ראויה. ברם כדי שפגיעה בקניין על-פגיעה בקניין לצורכי ציבור הולמת בדרך (2)
ידי הפקעת מקרקעין תהיה במידה שאינה עולה על הנדרש, יש צורך בפיצוי הוגן ושווה ערך. בלא פיצוי כזה תפגע 

ל מבעלי מקרקעין או נכסים אחרים, ילשימוש הציבור, להבדההפקעה בשוויון. שכן, רק בעלי המקרקעין הדרושים 
יצטרכו לשאת במימון התועלת הציבורית בלי שקיימת הצדקה להטיל את המימון על בעלים אלה בלבד. פגיעה בלתי 

 ב(. –א 642שוויונית בזכות היא פגיעה במידה העולה על הנדרש )
פקעו יהיה מוצדק רק אם עקב ההפקעה עולה ערך הרכוש תשלום פיצויים בשיעור הנופל מערך המקרקעין שהו (3)

שנותר בידי הבעלים או הם זוכים בהנאה שוות ערך אחרת. החוק מסמיך להפקיע לצורכי ציבור ללא תשלום פיצויים 
אחוזים משטח שבבעלות אדם. הנוהג שהשתרש של הפחתת הפיצויים בשיעור מרבי זה בלי לבחון את השפעת  40עד 

ך השטח שלא הופקע או על הנאת הבעלים ממנו פוגע בשוויון, ובכך פוגע בזכות הקניין במידה העולה על ההפקעה על ער
פנים, הפגיעה בקניין היא בלתי שוויונית ולכן עולה על הנדרש כאשר מופקע מלוא השטח של הבעלים, -כל-הנדרש. על

 ד(. –ג 642כך שברור וגלוי כי לא נגרמות להם כל תועלת או הנאה מן ההפקעה )
()ב( לפקודת הרכישה כמתיר 2)20[( נקבע כי ניתן לפרש את סעיף 1דין פייצר ]-פסק –)להלן  377/99ע"א ב (1) ב.

אות בהפחתת הפיצויים הפחתת פיצויים הן בגין הפקעה חלקית והן כאשר המקרקעין מופקעים בשלמותם, וכי יש לר
מעין מס רכוש, שכן לבעל החלקה צומחת הנאה מהשבחתה לאחר ההפקעה. כך גם בהפקעת החלקה בשלמותה, שכן 

האחוזים הנותרים מובאת בחשבון עליית ערך המגרש כתוצאה  60בחישוב הפיצויים עבור יתרת השטח בשיעור 
 ד(.  –ג 638ה, 637) מההפקעה והפיתוח בסביבותיו

אחוזים המוטל על  40[, כי ההפקעה בלא תמורה היא בגדר מס בשיעור אחיד של 1דין פייצר ]-הסבר שניתן בפסקה (2)
בעלי המקרקעין, אינו מניח את הדעת. ראשית, "מס" זה מוטל אך ורק על בעלי הקרקע המופקעת ומפלה בינם לבין 

עה לבין כאלה שרכושם מופקע בשלמותו ואין הם התשלום אינו מבחין בין בעלים הנהנים מן ההפק שאר הציבור. שנית,
מפיקים ממנו כל הנאה, או אף כאלה שההפקעה מזיקה לערך רכושם שנותר. הטלת "מס הפקעה" בשיעור אחיד מפלה 

 בין בעלי מקרקעין מופקעים בינם לבין עצמם ובינם לבין כלל הציבור הנהנה מן ההפקעה בלי לשלם מס זה 
 ו(. –ה 642)

 

 

 סבא-נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כפר החברה להפצת פרי הארץ בע"מ /88210א  "ע
 משפט לערעורים אזרחיים-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 לפני המשנה לנשיא מ' אלון והשופטים ד' לוין, י' מלץ

יה הוגדר תאר, שעל פחלה על המגרש תכנית מ 1970מאז  1933.המערערת היא בעלת מגרש בכפר סבא מאז שנת 
להפקעה ללא תשלום פיצויים.  (29.2המגרש כאזור מגורים ג' ועמדה לעבור בו דרך, ולצורך זה יועד חלק מהמגרש )%

פורסמה תכנית חדשה, 1982 -במשך שנים נדחו בקשותיה החוזרות ונשנות של המערערת להיתר בנייה על המקרקעין. ב
ושונו תנאי הבנייה. לאחר דחיית התנגדותה של המערערת  שהגדילה את השטח במגרש המיועד לשטחים ציבוריים,

פתיחה לבית המשפט המחוזי, שבה ביקשה לקבוע -, הגישה המערערת המרצת1לתכנית ודרישתה לפיצויים מהמשיבה 
לשלם לה את הסכום  1ידי התכנית החדשה ולחייב את המשיבה -את שיעור הפיצוי המגיע לה עקב הפגיעה במגרש על

, חוק התכנון והבניהל 200פטורה מתשלום פיצויים למערערת מכוח סעיף  1המשפט קבע, כי המשיבה  שייקבע. בית
 לחוק התכנון והבניה.200 -ו197, מכאן הערעור, שנסב על משמעותם ואופן פרשנותם של סעיפים 1965-תשכ"ה

 :בית המשפט העליון פסק

, אין לרשויות זכות לשנות ייעוד ללא פיצוי, ואין נפקא מינה חוק התכנון והבניהפי -ד מדובר בפעולה הנעשית עלכל עו
פוטר את הוועדה המקומית מתשלום  ון והבניהחוק התכנל 200( סעיף 1ו(. )638 באיזה חלק של המקרקעין מדובר )

ידי הוראה שבתכנית שנמנית עם אחת -)א( לחוק, אך ורק אם הפגיעה במקרקעין היא על197פיצוים במסגרת סעיף 
 ג(.-ב639 )200( של סעיף 11( עד )1קטנים )-מההוראות המפורטות בסעיפים

נית החדשה התבטאה בהוראות המגדילות את אחוז ידי התכ-במקרה דנן, הפגיעה במקרקעין של המערערת על (2)
ההפרשות לצורכי ציבור וכן קביעת הוראות בינוי לאזורים השונים כגון: מספר הקומות המותר, צורת הבנייה 

( לחוק(, או 1)200ומרפסות. הוראות אלה נכנסות לגדר "שינוי בתחום אזורים ובתנאי השימוש בקרקע שבהם" )סעיף 
 ד(.-ג639 (( )4)200ם של בנינים, גודלם, גובהם, תכנון צורתם או מראם החיצוני" )סעיף לגדר "הסדרת אתריה

ידי תכנית, מתרכזת -( חשיבותה של העובדה, שנקודת המוצא היא תשלום פיצויים לבעל זכות במקרקעין שנפגעו על1)
חייב להיות  -קניינית של הפרט ידי המדינה בזכות -בשני שיקולי יסוד. האחד שואב את כוחו מהכלל, לפיו פגיעה על

בצדה פיצוי. בבסיסו של שיקול זה "צדק חלוקתי", לפיו גם אם התכנית מביאה תועלת ורווחה לכלל הציבור, אין זה מן 
-בעלים שהתכנית פוגעת בהם לא יקבלו פיצוי בגין הרעת מצבם. שיקול היסוד השני הוא שיקול כלכלי הראוי שאותם
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ייתה המדינה לפצות על פגיעה שבצדה של תכנית, קיים היה חשש סביר, שרשויות התכנון לא ענייני. אילולא חייבת ה
 א(.640 -ו639 ייתנו משקל מספיק לפגיעה שמביאה התכנית, לצד יתרונותיה )

 הפגיעה שבצדה של תכנית היא שיקול רלוואנטי, במסגרת כלל השיקולים שרשויות התכנון צריכות לקחת בחשבון (2)
 .א(640 )

תאר מגולמת מהציבורית שמניבה תכנית  הצד השני של המטבע, מבחינה כלכלית, הוא העובדה, שלא כל התועלת (3)
בכספים הזורמים לקופת המדינה. רשויות התכנון עשויות, לפיכך, להימנע מביצוע תכנית, למרות שתועלתה הציבורית 

לים של הרשות אינם מספיקים כדי לשלם את עולה על הפגיעה בבעלי המקרקעין, וזאת מהחשש שתקציביה הנזי
 א(.641הפיצויים המגיעים לבעלי המקרקעין )

כאשר התועלת שמביאה עמה התכנית מתבטאת בהשבחת מקרקעין מסוימים, תועלת זו מגולמת בכספים הזורמים  (4)
 ב(.641 לרשות, באמצעות מס ההשבחה שהיא גובה מבעלי אותם מקרקעין )

שמניבה התכנית באה לידי ביטוי בהשבחת  פי ערכם של המקרקעין, יגדלו, במידה שהתועלת-ם עלגם המסים, הנגבי (5)
באותם מקרים נפוצים שבהם התכנית החדשה כוללת  (6) ג(-ב641 המקרקעין, ולפיכך בהגדלת ערכם החייב במס )

לקבוע בתקנון התכנית, שיזם בחובה ייזום פרטי של פרויקטים או נעשית על רקע ייזום כזה, יכולות רשויות התכנון 
 ג(.641 ם על הפגיעות שבצדה של התכנית )יהתכנית )המתכוון להפיק ממנה רווח לא מבוטל( יתחייב בתשלומי הפיצוי

 קיימות תכניות, שחלק מהשפעתן המועילה אינו מביא כספים לקופת מדינה. (7)
ו למניעת סכנת שריפות והצפה, גלומה בה תועלת כך, למשל, תכנית המביאה לשיפור הנוף ולרווחת התושבים הכללית א

ציבורית רבת משקל, אולם אין הדבר מתבטא בהכרח בהשבחת הערך של מקרקעין פלונים או ברווחים מוחשיים 
 .ה(-ד641 שעתיד להפיק יזם )

ת המדינה שיקול כללי נוסף שיש לקחת בחשבון בעניין זה הוא ריבוי התדיינות ואובדן המשאבים המשמעותי לקופ (8)
 הכרוך בו, אם תוכר זכות בלתי מסויגת לפיצוי, ובית המשפט ורשויות התכנון יוצפו בתביעות של בעלי מקרקעין

 ה(.641 )
חוק ל197לפיכך קבע המחוקק את האיזון הנאות בין הצורך לפצות את בעלי המקרקעין הנפגעים, כאמור בסעיף  (9)

לחוק.  200הקבוע בסעיף  , לבין הצורך לסנן ולמתן זכות זו לפיצויים באמצעות "שסתום הביטחון"התכנון והבניה
, לא יפוצה בעל הזכות במקרקעין, 200במסגרת תכניות הנכנסות לגדר הקשת הרחבה של המקרים המנויים בסעיף 

יצויים. באיזון זה נקודת המוצא היא הזכות לפיצויים ובלבד שהפגיעה היא בתחום הסביר ואין זה מן הצדק לשלם פ
 ז(.-ו641 היא החריג )200, בעוד ששלילת הפיצויים שבסעיף 197הגלומה בסעיף 

פגיעה בזכות קניינית של הפרט חייב להיות  חריג זה יש לפרש בצמצום, במיוחד לאור הכלל היסודי, לפיו בצדה של (10)
לחוק, בצורה מצרה, שתפגע יתר על  200מושגי הסבירות והצדק, הנזכרים בסעיף פיצוי ראוי. על כן, אין לפרש את 

 א, ג(.642 המידה בכלל של פיצוי ראוי על פגיעה בזכות קניינית )
 .ה(642 ) ( נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד, שהטענה מקדמת את עניינו במשפט1)

פי סעיף -התקיימו, מוטל על מי שתובע פיצויים על חוק התכנון והבניהל)א( 197נטל השכנוע, שיסודותיו של סעיף  (2)
ידי תכנית, לרבות הוכחת שיעור הפגיעה. כן עליו נטל -זה. על התובע להרים את נטל השכנוע, שהמקרקעין אכן נפגעו על

צאים בתחום התכנית או גובלים עמו, וכן שביום תחילתה של התכנית השכנוע שאין מדובר בהפקעה, שהמקרקעין נמ
 .ה(-ד643 היה התובע בעל המקרקעין  או בעל זכות בהם )

 .ה(643 )א( )197פי סעיף  -לחוק אינו יסוד מיסודות "עילת התביעה" על 200האמור בסעיף  (3)

מקנה לוועדה המקומית הגנה. ככל טענת הגנה, נטל השכנוע להראות שהגנה זו  חוק התכנון והבניהל200( סעיף 1)
פטורה הוועדה  -מתגבשת במקרה נתון הוא על שכם הוועדה המקומית. הרימה הוועדה המקומית נטל שכנוע זה 

 ז(.-ו643 המקומית מתשלום הפיצויים )
אחד פוזיטיבי ושני יסודות נגאטיביים. היסוד הפוזיטיבי הוא הצורך  לחוק כוללים יסוד200יסודותיו של סעיף  (2)

עשר הסעיפים -שההוראה הרלוואנטית בתכנית הנדונה תהא נמנית עם אחת ההוראות המפורטות באחד מאחד
שני היסודות הנגאטיביים הם, שהפגיעה איננה עוברת את התחום הסביר בנסיבות העניין ושאין 200.הקטנים של סעיף 

על כתפי 200מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים. יסודות אלה הינם מצטברים. נטל השכנוע לגבי כל יסודותיו של סעיף  זה
 ב(.-א644 הוועדה המקומית )

הימצאותן של עובדות בגדר ידיעתו המיוחדת של צד למשפט אינה משליכה על  נטל השכנוע, אלא אך ורק על נטל  (3)
 .ז(-ו644 הבאת הראיות )

בידיעתו המיוחדת של בעל הזכות  אם עובדה פלונית, המשליכה על שאלות הסבירות או הצדק האמורות, היא (4)
במקרקעין, הדבר יפחית את כמות הראיות שיהיה על רשויות התכנון להביא כדי להעביר את נטל הבאת הראיות אל 

יימו בעלי הדין להביא ראיותיהם, ועדיין התובע פיצויים. עדיין, נטל השכנוע מוטל על רשויות התכנון. לפיכך, משס
 א(.645 -ז644 יישאר ספק בלבו של בית המשפט לגבי העובדה הנדונה, יפעל ספק זה לטובת בעל הזכות במקרקעין )

חוק התכנון ל200ין", כאמור בסעיף י( בבדיקה אם הפגיעה במקרקעין "עוברת את תחום הסביר בנסיבות הענ1)
ירידת הערך במקרקעין. מבחן הסבירות הוא  , הפרמטר נושא מבחן הסבירות הוא, בראש ובראשונה, גודלה שלוהבניה

 .ב(-א645 במהותו כלכלי )

 .ד(-ג645 כל פגיעה בערך המקרקעין, בלי קשר לאופייה, נלקחת בחשבון לצורך הבדיקה אם פגיעה זו הינה סבירה ) (2)
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הפגיעה, תוך ניתוח מחודש של מרכיבי  אין כל טעם בבזבוז זמן שיפוטי יקר על פתיחה מחדש של מסכת מרכיבי (3)
הפגיעה במקרקעין אחד לאחד. פישוטו של ההליך בעניין זה לא רק שיחסוך זמן שיפוטי, אלא גם יגביר את הוודאות 

 א(.646 -ז645 המשפטית )
התכנון והבניה,   לחוק 200כריע אם הפגיעה הינה סבירה לצורך האמור בסעיף ברוב רובם של המקרים, בבואנו לה (4)

 ב(.646 ) יש לבדוק את סבירותו של פרמטר פשוט, והוא אחוז ירידת הערך של המקרקעין
ראוי, שעם התפתחות ההלכה בעניין זה והצטברות ניסיון שיפוטי רב יותר, תתבסס הלכה לפיה אחוז זה או אחר של  (5)

במקרקעין יהווה את "גבול הסבירות", שמעליו יקשה מאוד על רשויות התכנון להראות, שהפגיעה הינה בתחום פגיעה 
 ג(.-ב646 הסביר )

תאר, שהביאו לפגיעה תם המצטברת של הגורמים בתכנית המבבדיקת סבירות הפגיעה יש לקחת בחשבון את השפע (6)
 .ו(-ה646 גורם לחוד )בערכם של המקרקעין, ואין לבדוק את סבירותו של כל 

 .ד(646 ) חורגת מתחום הסביר -מערכם של המקרקעין 26 ירידת ערך של % -הפגיעה הנדונה במקרה דנן  (7)
שבות היא המקום הנאות )וגם היחיד( להתח חוק התכנון והבניהל197המסגרת של חישוב הפגיעות לצורך סעיף  (8)

בשיקול של ההשבחה שבצד התכנית. אין להתחשב בגורם זה מחדש גם במסגרת הבדיקה אם פגיעה זו הינה סבירה 
 .ז(-ו646 )200לצורך סעיף 

בבדיקת סבירותה של הפגיעה יש להתרכז בפגיעה במקרקעין, ובה בלבד. אין, במקרה הרגיל, לבדוק במסגרת זו את  (9)
 .א(648 -ז647 סבירותה של התכנית )

במסגרת  ,קיימים מקרים חריגים מסוימים, שבהם בית המשפט רשאי לשקול אינטרס ציבורי חיוני הגלום בתכנית (10)
קביעתו אם הפגיעה היא סבירה בנסיבות העניין, כגון: תכנית הבאה למנוע סכנות בטיחותיות, שריפות, שיטפונות, 

והאינטרס הציבורי החיוני שבבסיסה אינו מגולם בכספים  מיפגעים תברואתיים וכיוצא באלה, שהיא הכרח המציאות,
לשקול את דרגת הפגיעה במקרקעי התובע ולאזן בין זכותו  הזורמים לקופת הרשות. גם במקרים אלה על בית המשפט

-הקניינית של התובע לבין האינטרס הציבורי החיוני שבבסיס התכנית. לכן שומה על בית המשפט להשתמש בשיקול
ין זה ביד קמוצה. ככל שהפגיעה במקרקעי התובע חמורה יותר, כן יקשה על הוועדה המקומית לשכנע את דעתו בעני

 ה(.-ב649 בית המשפט שפגיעה זו היא סבירה בנסיבות העניין )
הציבורי במימוש התכנית לבין האינטרסים  נטרסאיזון בין האי חוק התכנון והבניהל 200-ו197( בבסיס הסעיפים 1ז. )

ידי אותה תכנית. איזון זה מעמת את היתרונות שבצד התכנית עם -של בעלי הזכויות במקרקעין, הנפגעים על
חסרונותיה, את תועלתה עם פגיעתה. ייתכן שלמרות יתרונותיה ותרומותיה הרבים של התכנית, הפגיעה שתכנית זו 

עולה על תועלתה. במצב זה, על רשויות התכנון לשקול אם ראויה תכנית זו שתצא אל הפועל. גורמת לבעלי המקרקעין 
 -ידי יישום כלל, שמחייב -יש להבטיח, שהרשות תראה לנגד עיניה את הפגיעה שטומנת בחובה התכנית. זאת, על

 .ב(-א648 לחוק ) 197בתשלום פיצויים לנפגעים כאמור בסעיף  -כנקודת מוצא 
לחוק נובעת מן העובדה, שלא כל התועלת שמביאה עמה תכנית מגולמת בכספים  200קיומו של סעיף  הצדקת (2)

-הזורמים לקופת הרשות, וכן מהעובדה שעלות ההתדיינות, הכרוכה בתביעות רבות מדיי סביב פיצויים בגין פגיעה על
 א(.648 פך לבלתי נסבלת )היהידי תכנית, עשויה ל

ידי השיקול היסודי, -, מונחה על200מו המחוקק במסגרת איזון זה, קריטריון המצוי בסעיף הקריטריון שהציג לעצ (3)
 ז(.648 לפיו, אם נפגעה זכותו הקניינית של בעל זכות במקרקעין מעבר לסביר, יזכה הלה בכל מקרה בפיצויים )

"מעשה של מה בכך" אינו מקנה הנזיקי, לפיו  לחוק איננו קונקרטיזציה של הכלל200מבחן הסבירות האמור בסעיף  (4)
 .ד(-ג 650) ]נוסח חדש[ פקודת הנזיקיןל4עילה לפיצויים, כגון הכלל הקבוע בסעיף 

ידי "ים" של תביעות היא אחת מהסיבות לקיומו  של הכלל, המאפשר לשיטת המשפט -מניעת הצפת בתי המשפט על (5)
 .ו(650 מ"פגיעות של מה בכך" )להתעלם 

הוא זה הקשור לחשש, שמא התקציב  חוק התכנון והבניהל200השיקול הראשון, העיקרי, העומד בבסיס סעיף  (6)
ן בחובו הזרמת כספים עולה על פגיעתן, מקום שיתרונן אינו טומ הדליל של הרשות ימנע ממנה ליישם תכניות שיתרונן

תחם הצר, ר מפיצויים מעבר למתחם הפטובעל משקל מספיק כדי להרחיב את מ נזילים לקופת הרשות. שיקול זה הוא
 .ז(-ו650 ) הפוטר מפיצויים אך ורק פגיעות מינימאליות

ו, שהיא מעבר הגבול העליון האפשרי להרחבת הפטור הוא אותם מקרים, בהם נפגעה הזכות הקניינית בעוצמה כז (7)
 א(.651 לסביר. גבול עליון זה הינו מעבר ל"פגיעות של מה בכך" )

לוקחים בחשבון את הנזק שנגרם למקרקעין  חוק התכנון והבניהל197( לצורך חישוב שיעור הפגיעה לעניין סעיף 1ח. )
גרמה למקרקעין עקב התכנית, ולא את הנזק ש"אדם סביר" היה צופה למקרקעין בפועל, קרי, את הפגיעה האמיתית שנ

 תאר, מבלי להתייחס לנתונים הקונקרטיים של המקרקעיןביר" בהוראות תכנית המאילו הסתכל אותו "אדם ס
 א(.652 -ז651 )
מבחני הסבירות  צורךוהן ל 197השיקולים להערכת הפגיעה במקרקעין הם זהים, הן לצורך בדיקת הוראות סעיף  (2)

 .ה(652 לחוק )200והצדק, האמורים בסעיף 
תשלום, איננו רלוואנטי לשאלות, אם  מהמקרקעין ללא40 השיקול, לפיו רשאית הוועדה המקומית להפקיע עד % (3)

גודלה של פגיעה זו  ומה חוק התכנון והבניהל 197ידי תכנית שלא בדרך הפקעה לצורך האמור בסעיף -הייתה פגיעה על
 .ז(653 )
לחוק,  200רלוואנטי גם לעניין סעיף  מן המקרקעין ללא תשלום אינה בגדר שיקול40 יכולת הרשות להפקיע עד % (4)

 .ב(-א654 ובפרט לעניין מבחן הסבירות שבסעיף זה )
והוא כאשר שיקולי הצדק , לנפגע ן קיים פתח לתשלום פיצויים( גם אם הפגיעה לא עברה את תחום הסביר, עדיי1ט. )
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 חוק התכנון והבניהל 200מחייבים זאת לדעת בית המשפט או הוועדה המקומית, הדנים בתביעת הפיצויים לפי סעיף 
 .ה(-ד655 )
שהוא ככלל כמותי באופיו, מבחן הצדק הוא מבחן פתוח וגמיש, ויכול  ,200שלא כמו מבחן הסבירות, הקבוע בסעיף  (2)

פי העובדות -מיגוון שיקולים. רשימת השיקולים היא פתוחה ומשתנה ממקרה למקרה, על מעצם טיבו לכלול
 .ו(-ה655 הקונקרטיות הנחשפות לפני בית המשפט בעניין שנדון לפניו )

בצורה היפותטית, דרך משקפיו של  מהבחינה שאין מיישמים מבחן זהמבחן הצדק איננו "אובייקטיבי", וזאת  (3)
"האדם הסביר" ובמנותק מנסיבות העניין הקונקרטיות. הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה הן שעומדות 

 ו(.-ה656 תשלום הפיצויים ) במוקד התעניינותו של בית המשפט, בבודקו את שאלת צדקת
שנמצאים בדרך כלל ברמה זהה, מבחינת  ני צדדים לחוזה הוא איזון "אופקי" בין מיאיזון האינטרסים בין ש (4)

ההיזקקות להגנתו של בית המשפט המפעיל שיקולי צדק. לעומת זאת, מערכת היחסים בין בעל זכות במקרקעין לבין 
ית זו הרשות היא תאר, היא מערכת יחסים "אנכית". במסגרת מערכת יחסים אנכרשויות התכנון, המיישמות תכנית מ

ידי תכנית, הוא מי שכפוף לכוחה של הרשות. על כך צריך בית -בעלת הכוח, ואילו בעל הזכות במקרקעין, הנפגעים על
"אנכית" , הדן במערכת היחסים החוק התכנון והבניהל200המשפט לתת את דעתו, ביישמו את מבחן הצדק של סעיף 

 ים לחוזהשבין פרט לשלטון ובבואו לקבל השראה מן ההלכות הקשורות למערכת היחסים ה"אופקית" שבין צדד
 ג(.-ב657 )
מדבר על צדקת תשלום הפיצויים ולא על צדקת התכנית. לפיכך, גם במישור הצדק אין לשקול מחדש את 200סעיף  (5)

 ה(.-ד657 יתרונותיה של התכנית הפוגעת )
המצדיקים לכאורה ק, שר מצא בית המשפט, שעוצמת הפגיעה סבירה, ויחד עם זאת הצביע הנפגע על שיקולי צדכא (6)

רשויות התכנון להראות שיקולי צדק אחרים, המצדיקים, למרות הכול, את שלילת הפיצויים.  מתן פיצויים, יכולות
 .ב(658 מבחינה זו שיקולי  הצדק יכולים לפעול גם לרעת הנפגע )

פי תכנית קודמת מצדיקה מתן פיצויים בגין התכנית החדשה, תלויה -השאלה, אם סחבת במתן היתר בנייה על (7)
 .ז(658 של כל מקרה ומקרה ) בנסיבות המיוחדות

 
 

 נ' משה ורבקה וארון הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים 28/79נ "ד
 בבית המשפט העליון

 ' כהן, מ' שמגר, א' ברק, מ' בייסקילפני מ"מ הנשיא ח' כהן והשופטים י
מקנה זכות לפיציים עקב  1965-, תשכ"החוק התכנון והבניהל 197השאלה, עליה נסב הדיון הנוסף, היא, אם סעיף 

גם לבעל המקרקעין,  ידי תכנית מתאר רק לבעל המקרקעין, עליהם חלה התכנית, או שמא-פגיעה במקרקעין על
 שהתכנית אינה חלה עליהם.

 :בית המשפט העליון פסק
מהתחיקה המנדטורית, שמקורה בתחיקה  ( העובדה שהמחוקק הישראלי שאב השראה או אפילו אימץ לעצמו נוסח1)

 אנגלית, אינה מצדיקה בהכרח, כי נהיה צמודים לפרשנות שנעשתה בזמנים אחרים, על רקע שהשתנה ותוך תפיסות
 שונות.

( אין צידוק להפליג למקורות פרשנות חיצוניים, כשמדובר בחקיקה של המחוקק הישראלי, במיוחד כשנוסח החוק 2)
 .ניתן לפירוש לפי פשוטו

לתחומי התכנית, עדיין על בית המשפט  ( גם אם המחוקק הישראלי הינו חלוץ בתחום הפיצוי לנפגעים מחוץ3)
 פי מגמותיו וכפי שעולה מתוכו.-ללהתייחס ללשונו של החוק ולפרשו ע

כל מקרקעין, הן אלה שבתחום התכנית  -, משמעו 197( מובנו הפשוט של הדיבור "נפגעו מקרקעין", המצוי בסעיף 1)
 .והן אלה שמחוצה לה

 ידי הוספת מילים, המצמצמות-על 197( אל לו, לבית המשפט, לצמצם הוראותיו של סעיף 2)
ם התכנית. פירוש כזה יפגע בבעלי מקרקעין, שנפגעו מתכנית. ואין להיזקק לו, אלא תחולתו רק על מקרקעין שבתחו

 .פי דיבורו המפורש של המחוקק-על
מכיוון שיחד עם מתן עדיפות לטובת הכלל, אין  ,לחוק יוצרות איזון בין כלל מטרותיו202 -200( הוראות הסעיפים 1)

 בחוק כוונה לשלילה מוחלטת של זכויות הפרט.
יימת זיקת גומלין בין הוראות החוק בדבר פיצוי לבין ההוראות הנוגעות להטלת מס השבחה, אם כי לא בהכרח ( ק2)

 .חייבת להיות סימטריה ביניהן
 :)אליבא דמ"מ הנשיא ח' כהן(

הולכים אחר כוונתו המשוערת של המחוקק מקום שלשון החוק משתמעת לשתי פנים ומתפרשת לכאן ולכאן, אולם אין 
 המחוקק לא מצא לנכון למנות בין תריסר העילות, אחר כוונתו המשוערת מקום שלשון החוק ברורה ובהירה.הולכים 

הפוטרות את הרשות מחובת פיצויים, עילת פטור למקרה שהמקרקעין שנפגעו הם מחוץ לתחום התכנית. זוהי ראיה 
 מחוץ לתחום התכנית.ניצחת לכוונת המחוקק, שלא לפטור את הרשות מחובת פיצוי בעלי מקרקעין ש

 :השופט י' כהן( -)דעת מיעוט 
אם הפירוש של הוראת חוק, לפי מובנה הרגיל ולפי כללי הדקדוק, עומד בסתירה לכוונת המחוקק, שאותה יש ללמוד 

מהחוק עצמו, מביא לתוצאות בלתי סבירות, שהמחוקק בוודאי לא התכוון אליהן, ניתן לסטות מהמובן הרגיל של 
 פי כללי הדקדוק.-שן עלהמלים ומפירו

לולית של החוק, הוא עניין של מדיניות שיפוטית. ימ-לחוק, יותר משהוא עניין לפרשנות197פירוש הוראת סעיף 
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ומדיניות שיפוטית זהירה מחייבת להימנע מתוצאה של הטלת עוול כבד על הקופה הציבורית עקב הרחבת הזכאות 
ידי הוראה -כוון לחולל מהפך כה מרחיק לכת במערכת הפיצויים עלאין להעלות על הדעת, שהמחוקק הת לפיצויים.

  .יד, בלי להבהיר את משמעותה ובלי לקבוע הוראות מפורטות בדבר דרך מימושה-כלאחר
לא תמיד מן הראוי לפרש הוראות מזכות בפיצוי על דרך ההרחבה והנדיבות. במיוחד אין לפרש חובת פיצויים על דרך 

לחוק כמקנה זכות  197יש לפרש את סעיף  .ה גזירה, שהקופה הציבורית לא תוכל לעמוד בהההרחבה, כשהתוצאה תהי
 .פיצוי רק למי שמקרקעין נמצאים בתחום התכנית

 השופט י' ברק(: -)דעת מיעוט 
כן -במקרה דנן, הן הפירוש בו דוגל הרוב והן הפירוש בו דוגל המיעוט, הם פירושים אפשריים מבחינת לשון החוק, ועל

אין זו מדיניות משפטית ראויה לחשוף גוף  .פי עקרונות של מדיניות משפטית-הכרעה ביניהם צריכה להיעשות עלה
להערכה מראש, והבאות מתובעים, שמספרם, סוגם וזיקתם למעשה  יעות פיצויים, ששיעורן אינו ניתןציבורי לתב

 .הרשות הציבורית אינם ניתנים לציפייה מראש

 

 נ' עזרא חממי מקומית לבנייה ולתכנון ערים, ראשון לציוןהוועדה ה 474/83א "ע
 משפט לערעורים אזרחיים-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים מ' אלון, ש' לוין, ג' בך, א' חלימה

ניין עיר להפקעה מכוח תכנית ב המשיבים רכשו מגרש, אשר ייעודו שונה משטח לבנייה לשטח ציבורי פתוח שמיועד
חדשה. משנדחתה התנגדותם תכנית החדשה, ביקשו המשיבים פיצויים עבור הפגיעה שנפגע המגרש עקב התכנית 

החדשה. המשיבים ערערו על סכום הפיצויים שהוצע להם בפני בית המשפט המחוזי, וזה קיבל את ערעורם והגדיל את 
)א( 197פי סעיף -לות אם זכאים המשיבים לפיצויים עלגובה הפיצויים. מכאן הערעור והערעור שכנגד, שנסבו על השא

מסכום הפיצויים שנפסק  40, כאשר החלקה מיועדת להפקעה, ואם יש לנכות 1965%-, תשכ"החוק התכנון והבניהל
 פי הסעיף האמור.-על

 :בית המשפט העליון פסק
נית, הפוגע בשוויים של המקרקעין, ושאין להגשימו אלא בדרך הפקעה עתידה, עשוי לזכות את ( שינוי ייעוד מכוח תכ1)

 בשל ההפקעה. -ייעוד, ופעם שנייה בשל שינוי ה -שלבי, פעם אחת -הבעלים בפיצוי דו
 השווי של המקרקעין לפי מצבם ערב )אליבא דנשיא מ' שמגר(: שינוי הייעוד מזכה בפיצויים על יסוד השוואה של

זו. אולם, אין מעריכים את מידת הפגיעה תוך התייחסות לשינוי  תחילתה של התכנית עם המצב אחרי תחילתה של
 .הייעוד שיחול ביתר המקרקעין שבסביבה אחרי תחילתה של התכנית החדשה ומכוחה

דת י פקומקרקע פלונית ללא תשלום פיצויים מיוחדת אך למקרה של הפקעה לפ40 ( ההוראה שמאפשרת הפקעת 1%)
 הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור(.

ללא תשלום גם בשלב 40 )אליבא דנשיא מ' שמגר(: כאשר החלקה מופקעת כולה, אין להפחית מן הפיצויים % (2)
 .ההפקעה

 

 גדעון טור נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, רמת השרון 186/78א "ע
 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 מ"מ הנשיא, השופט ויתקון, השופט ברק-בפני כבוד השופט לנדוי 

הוחלט ברוב דעות לדחות את הערעור, פרקליטי הצדדים ויתרו זה לזה על תשלום הוצאות בערעור, לפיכך אין צו 
 להוצאות הערעור.

 

  סולימאני נ' שר הפנים 7250/97בג"ץ 
 משפט גבוה לצדק-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית
 מ' חשין, ד' ביניש, א' ריבליןי השופטים לפנ

תכנית מיתאר  2ידי המשיבה -אושרה להפקדה על 1981העותרים הם בעליה של חלקת מקרקעין ברחובות. בשנת 
התכנית הראשונה(, אשר חלה על החלקה, ואשר הועברה לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה.  –מפורטת )להלן 

בוועדה המחוזית, ונוהל לגביה משא ומתן ממושך בין הוועדה לבין בעלי החלקות התכנית הייתה מופקדת שנים 
. 1993והיזמים, שגם העותרים היו צד לו. משא ומתן זה לא הוביל להסכמה ביחס לתכנית, והפקדתה בוטלה בשנת 

לצורכי  התכנית השנייה( שייעדה את חלקת העותרים להפקעה –פורסמה תכנית מיתאר נוספת )להלן  1990בשנת 
 ציבור.

ידי שתי התכניות, ושעל רשויות התכנון לפצותם בשל כך. אלא שהם איחרו בהגשת התביעות -העותרים טענו שנפגעו על
הגשת . מנכ"ל משרד הפנים נעתר לבקשתם להאריך את המועד ל1965-, תשכ"החוק התכנון והבניהל 197לפי סעיף 

התביעה ביחס לתכנית השנייה, אולם סירב לעשות כן ביחס לתכנית הראשונה. עררם של העותרים על החלטה זו לשר 
 הפנים נדחה. מכאן העתירה.

 המשפט העליון פסק:-בית
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יסוד: כבוד -חוקזכותו של אדם לקבלת פיצוי כספי בגין פגיעה בקניינו היא זכות קונסטיטוציונית שעוגנה ב (1) א.
 ה(.789) האדם וחירותו

פיה הזכות לקבלת פיצויים היא חלשה יותר כאשר מדובר בפיצוי בגין פגיעה -אין מקום לאימוץ גישה גורפת שעל (2) 
בר בהשוואה לזכות לפיצוי כאשר מדו – חוק התכנון והבניהל 197כאמור בסעיף  –בזכויות שימוש במקרקעין 

 ג(. –ב 791בהפקעה של ממש )
חובת הפיצוי מחייבת את רשויות התכנון להביא את שיקול הפיצוי כשיקול משמעותי שיש להתחשב בו  (1) ב.

 ד(. 791במסגרת התכנון ואפשרות מימושו )
פן בלתי סביר על דרך פעולתה ויקשה עליה לכלכל את תקציביה, קבע כדי שהנטל המוטל על הרשות לא יכביד באו (2) 

המחוקק בצד חובת הפיצוי תקופת התיישנות קצרה יחסית להגשת תביעות בגין הפיצוי. ההיסטוריה החקיקתית 
נים התחזקה ההכרה בצורך לאפשר לבעל מלמדת, כי במשך הש חוק התכנון והבניהל 197של הוראת סעיף 

ידי תכנית לממש את זכותו לתבוע פיצוי בגין הפגיעה, ולפיכך האריך המחוקק את -המקרקעין אשר נפגע על
 ד(. –א 792התקופות להגשת התביעות )

חוק ל 197פי סעיף -השיקולים שעל הרשות לשקול בעת הפעלת הסמכות להארכת המועד להגשת בקשה לפיצוי על (1) ג.
כוללים שיקולים סובייקטיביים, כגון הנסיבות האישיות של המבקש וחוסר אפשרות סבירה לדעת  התכנון והבניה

על התכנית הפוגעת. כמו כן נכללים במסגרת זו שיקולים אובייקטיביים, לרבות מידת האיחור בהגשת התביעה, 
 –ו 792ה הנטענת כתוצאה מהתכנית וההשפעה שיש לאיחור על יכולתה של הרשות  לממן את הפיצוי )מידת הפגיע

 א(. 793
שיקול נוסף שניתן להביאו בחשבון הינו ניצול הזמן באופן ממשי ורציני לצורך הידברות עם הרשות כדי להגיע  (2) 

מה יוצרת בהתנהגותה ציפייה ממשית לפיצוי בהסכמה, ללא הגשת תביעה. זאת, כמובן, רק כאשר הרשות עצ
 א(.793לקבלת פיצויים בגין תכנית, אף ללא הגשת התביעה )

כלל, -פי נסיבות העניין. בדרך-המשקל שיש לתת להתנהלותו של משא ומתן במסגרת הארכת המועד ישתנה על (3) 
-פונה אל הרשויות באופן חדכאשר הפונה לרשויות אינו מוכן לראות בסירוב שהוא מקבל סוף פסוק, והוא ממשיך ו

המשפט. לעומת זאת, כאשר -צדדי, יש לראות בכך שיהוי השולל את הבסיס לתביעת פיצויים ואף לפנייה לבית
 ד(.  –ג 793מתנהל משא ומתן ענייני, ולו גם ממושך, יש לתת לכך משקל בעת ההחלטה על הארכת המועד )

מנת לחסוך -השאיפה להשגת הסדר עם בעלי הקרקע הנפגעים על בהחלטתה על הארכת המועד על הרשות לאזן בין (4) 
-לה הוצאות כספיות נכבדות לבין הצורך לדעת בהקדם מה הן ההתחייבויות הכספיות שהיא נוטלת על עצמה על

 א(.  794 –ז 793מנת שתוכל לכלכל את תקציבה )
יני, אף כי היה ממושך ביותר. אכן, היה ראוי במקרה דנן התנהל בין העותרים לבין הרשות משא ומתן ענייני ורצ (1) ד.

שהעותרים ינהגו במשנה זהירות ויגישו תביעה לפיצוי בלא להמתין להתפתחות המשא ומתן, שכן ככלל הציפייה 
כשלעצמה שהמשא ומתן יעלה יפה, אין בה כדי למנוע הגשת תביעה. אך מנגד, אין לזקוף לחובת העותרים את 

ן ענייני כדי להגיע להסדר שיש בו תחליף לפיצוי, כשהיה להם בסיס רציני להניח כי התקופה שבה התנהל משא ומת
 א(. 796 –ז 795הוועדה המקומית מטפלת בעניינם )

העותרים לא הגישו את הבקשה מיד בתום המשא ומתן, אלא רק בחלוף למעלה משנתיים מסיומו. אכן, לכאורה,  (2) 
לתקופת ההתיישנות שעמדה אז על שנה אחת, אולם מתברר כי  ר ביחסהעולה על שנתיים הינו שיהוי ניכשיהוי 

גם לאחר שהסתיימו המגעים בעניין תיקון התכנית לא הודיעה הוועדה לעותרים כי התכנית נזנחה וכי תכנית אחרת 
נמצאת בהכנה. יתרה מזו, גם לאחר אישור התכנית השנייה גילתה הוועדה המקומית דעתה שיש לפצות את 

כן, בנסיבות המקרה היה זה -על-גם בגין התכנית הראשונה, ואף יצרה מצג של חובת פיצוי כלפיהם. אשר העותרים
 ד(.  –ב 796מוצדק להיעתר לבקשת הארכת המועד מטעם העותרים )

 

 

 אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה 6-עזבון המנוח פרד )פואד( כיאט, ו  676/75א  "ע
 משפט לערעורים אזרחיים -בשבתו כבית המשפט העליון-בבית

 עציוני, ח' כהן(, והשופטים זוסמןלפני הנשיא )
-המשפט המחוזי, שבו נדונה תביעת פיצויים של המערערים בגין הפקעת חלקות קרקע על-דינו של בית-הערעור נסב על פסק

 ידי המשיבה הראשונה.
 :המשפט העליון פסק-בית
חוזי נימוקים סבירים להעדפתו את הערכותיו של שמאי אחד על פני שמאי אחר, אין המשפט המ-( משנתן שופט בית1א. )

 להתערב במסקנתו.
( אין זה הגיוני או צודק שאדם שחשכו ממנו את הנאת ההתפתחות הכללית של האזור, יצטרך למסור ארבעים אחוז 2)

 מהשווי הכללי של הקרקע בעד השבחות שלא קיבלן.
לב ולהציע אותו סכום אשר מהווה את הערך הריאלי של -שות הערכותיה בכנות ובתום( על הרשות המפקיעה לע3)

 המקרקעין המופקעים.
 

 

 גן-נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת אדית פייצר 377/79א "ע
 משפט לערעורים אזרחיים-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 , ש' לויןפני הנשיא מ' לנדוי והשופטים א' ברקל
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 ספר. לבקשת המערערות קבע-הפקיעה חלקות אדמה של המערערות לצורך בניית בית 1ה המשיב
פקודת הקרקעות ()ב( ל2)20על יסוד סעיף  40% בית המשפט המחוזי את הפיצויים, המגיעים למערערות, וניכה מהם

י מתן פסק הדין החליט בית המשפט לפתוח מחדש את הדיון, וזאת כדי לאפשר לו בשלב שלפנ1943., )רכישה לצרכי ציבור(
 לפסוק למערערות, בנוסף לפיצויים המגיעים לה לפי

דן לצורכי ציבור , בשל הפגיעה בערך החלקות עקב ייעו1965-, תשכ"החוק התכנון והבניהל197הפקודה, גם פיצוי לפי סעיף 
 לעומת ייעודן המקורי לבנייה למגורים. מכאן הערעור והערעור שכנגד.

 :בית המשפט העליון פסק
 כן אין לפגוע בה ללא הוראה מפורשת בדין.-( זכות הקניין היא מזכויות היסוד של האדם בישראל, ועל1א. )

 .ת לפיצוי הוגן, ואין לשללה אלא בהוראת חוק מפורשת( משהופקעה קרקע כדין קמה ועולה זכות יסוד נוספת, והיא הזכו2)
, לפיהם הטעם לשלילת קניין ללא 1962-תשכ"ג ,חוק התכנון והבניהב. )אליבא דנשיא מ' לנדוי(: לדברי ההסבר להצעת 

יצוע המטרה הציבורית, יש משקל כלשהו, אך לא משקל תשלום פיצויים הוגן נעוץ בהשבחה הצומחת ליתרת המגרש עקב ב
פקודת הקרקעות )רכישה ל20 , ששינה את סעיף 1965-, לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה190מכריע בפירוש משמעות סעיף 

 .לצרכי ציבור(
רבע מהמגרש מקורו בעובדה, כי עם הפקעת  ילת הפיצוי בגין הפקעת( ההצדק ההגיוני לשל1דשופט א' ברק(: ) ג. )אליבא

 .חלק זה חלה השבחה של היתרה. אך זו רציונאליזציה טיפוסית וכללית ולא אקטואלית ואינדיווידואלית
( לא בכל מקרה של הפקעת רבע מהחלקה חלה השבחה של היתרה. אפילו גורמת הפקעת רבע מהמגרש נזק כספי בלא כל 2)

והוא הדין אם מופקע  בצדה, אין בכך כדי לשלול את כוח ההפקעה. הוא הדין אם מופקע למעלה מרבע המגרש, השבחה
 המגרש כולו.

דעתו, כי אכן נגרם סבל, -פי שיקול-( תרופתו של בעל מגרש בנסיבות אלה היא בפנייה לשר האוצר, ואם השר סבור, על3)
 נכונים בהתחשב בכל נסיבות המקרה.ם הוא יורה על תשלום פיצויים נוספים, שיראה אות

המגרש נהנה אלמלא ההפקעה, ושמקורו  ד. בחישוב הפיצויים על נטילת החלקה כולה יובא בחשבון כל יתרון, שממנו היה
בתכנית לביצוע מטרה ציבורית, עוד לפני הוצאת התכנית מן הכוח אל הפועל. מאידך גיסא, תיזקף ההשבחה של יתרת 

 בחה כזו, כנגד הפיצויים המגיעים.אם חלה הש הקרקע שלא הופקעה,
פי לשונו, גם מקרה של הפקעת מגרש -על ,יכול להכיל פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(( טופס ב' שבנספח ל1ה. )

, מששלחה למערערות הודעות לפי טופס 1המשיבה ( ממנו ללא פיצוי. במקרה דנן טעתה 40)או 25% בשלמותו תוך נטילת %
 יע על הערכת המצב המשפטי לאשורו.א' ולא לפי טופס ב'. אך אין בטעות זו כדי להשפ

הכתוב בסעיף ולהיעזר בו לשם הבנת  ,1964 –ד , תשכ"חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור( מן הדין להקיש מה2)
. מהיקש זה ניתן להסיק, שנטילת האחוז חוק התכנון והבניהל 190ובסעיף  פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(ל20

 מותה.כאשר מפקיעים חלקה בשל המותר ללא פיצוי תיתכן גם
הראשונה. אם בעל דין ויתר על טענה  משפט שלערעור הוא לבחון את נכונות פסיקתה של הערכאה-ו. תפקידו של בית

 בערכאה הראשונה, לא יוכל באותה נשימה לשמור על זכותו לטעון אותה טענה בערעור.
הדיון מחדש, לפני שבא לפסוק  את מה, מגדר הדיון התקין, משפתח-ז. במקרה דנן אמנם חרג בית המשפט דלמטה, במידת

את פסקו. אולם, הוא עשה כן למען עשות צדק בין הצדדים, ומשנתן לשני הצדדים הזדמנות מלאה להביא ראיות ולטעון 
ן, המצדיק התערבות שום עיוות די, לא נגרם למשיבים חוק התכנון והבניהל 197את טענותיהם, גם ביחס לתביעה לפי סעיף 

 ערכאת הערעור.
 ., בתנאים המפורטים בוחוק התכנון והבניהל 197ח. את הנזק עקב ייעוד מקרקעין להפקעה ניתן לתבוע רק לפי סעיף 

 

 

 התינ' משה ק הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים 4809/91א "ע
 משפט לערעורים אזרחיים-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים א' גולדברג, מ' חשין

פי תכנית תכנון עיר שחלה על -על 1957.ממקרקעין, שרשומים על שמו למצער מאז שנת 40 %-הוא בעלים של כ 1המשיב 
פורסם  8.12.74בורי פתוח ובחלקה לדרך ציבורית. ביום החלקה היא יועדה בזמנו, בחלקה לתעשייה, בחלקה לשטח צי

, וזו הביאה שינויים בייעודה של החלקה, בין היתר על דרך ביטול החלק 1718בילקוט הפרסומים דבר אישורה של תכנית 
המיועד לתעשיה והגדלת החלק המיועד לשטח הציבורי הפתוח והחלק המיועד לדרך ציבורית. כשבעה חודשים לאחר 

תה של התכנית, הגיש המשיב תביעה לקבלת פיצויים מן הוועדה המקומית בשל פחת ערך, ועילתו האמורה בסעיף תחיל
עשרה שנים מאז -הוועדה לא טיפלה במשך שנים בבקשתו. רק למעלה משלוש1965. -, תשכ"החוק התכנון והבניהל 197

החליטה הוועדה המקומית לדחות את תביעתו של המשיב לקבלת פיצויים. הוועדה המחוזית 1718ית תחילתה של תכנ
דחתה את ערעורו של המשיב על ההחלטה האמורה. המשיב הגיש תביעה לחיובה של הוועדה המקומית לשלם לו פיצוים על 

-3.1.91ביום  -ה בילקוט הפרסומים בזמן שההליך היה תלוי ועומד, נתפרסמ1718. הפגיעה בחלקה בעטייה של התכנית 
בור. בית צי ולצורכי , ולפיה נשתנה ייעודה של החלקה שוב, הפעם למגורים3727דבר אישור תכנית תכנון  הודעה על

תיו של המשיב ערב תחילתה של וזכוי יוהמשפט המחוזי קבע כי לצורך בחינת הפגיעה בחלקה יש לחשב ולמצוא את שו
ר שנסב על השאלה אם בחישוב נזקו של המשיב יש לקחת בחשבון את עליית ערך החלקה מכאן הערעו 1718.תכנית 

 3727.בעקבות אישור תכנית 
 :בית המשפט העליון פסק
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טהור" איננו, והמסקנה היא כי סיווגו של " ( הפיצוי עקב הפקעה אינו נזיקי, ואף חוזי1א. )אליבא דשופט א' גולדברג(: )
 א(.216 וחדת של תשלומים המתחייבים מפגיעות שלטוניות מותרות בקניין הפרט )פיצוי זה מצוי בקטגוריה מי

. בנוסף למטרה זו, חוק התכנון והבניהל 197העיקרון כי פגיעה שלטונית בזכות הקניין מחייבת תשלום ננקט גם בסעיף  (2)
פיצוי מתאים, קיימת מטרה נוספת לחובת התשלום, והיא זו הבאה להבטיח כי עקב הבאה לפצות את בעל המקרקעין ב

 ב(.216 דעתה כראוי, טרם שתאשר את התכנית הפוגענית )-חובת התשלום תפעיל הרשות את שול
ה מתכנית. אולם זכות זו קמה כבר בשלב שבו גרמ לחוק היא לבעל המקרקעין שנפגע 197פי סעיף -הזכות לפיצויים על (3)

פגיעה שטרם התממשה פועל, שהרי הפגיעה שמדובר בה אינה מומחשת, כל עוד לא  -מושגית", קרי  התכנית רק "פגיעה
 ה(.216 שונה בפועל מצבו של בעל המקרקעין לרעה, כגון שנמכרו המקרקעין או שמומשה זכות הבנייה עליהם )

אירוע נורמאטיבי פוגעני מאוחר במקרקעין לבטל  בכוחו שלבקטגוריית הפיצויים עקב פגיעה מותרת בקניין, לא רק שיש  (4)
 אירוע נורמאטיבי פוגעני קודם החל על אותם מקרקעין, אפילו משתמע הדבר רק מכללא, אלא שהפיצויים שהרשות

 ז(.-ו217 האירוע הנורמאטיבי המאוחר ) מחויבת בהם יחושבו אז לפי מועד
, כשתכנית מאוחרת ביטלה במפורש את פגיעתה של הקודמת חוק התכנון והבניהל197מכלל זה נקל להקיש לעניין סעיף  (5)

ראשונה יביא להעשרת בעל המקרקעין על חשבון קופת הציבור,  פי התה-לה )או הקטינה אותה(, וכשחישוב הפיצויים על
בלבד. תוצאה כזו משמעה מתן פיצוי על פגיעה שחלפה מן העולם בלי  שעה ש"הפגיעה" לפי תכנית זו נותרה על הנייר

 א(.218 -ז217 להותיר אחריה נזק כלשהו )
עומדת עוד הזכות לפיצויים בגין פגיעתה של  מקום שלא נותר אפס קצה של הפגיעה, כשזו אוינה בתכנית השנייה, לא (6)

פי הפגיעה שגרמה תכנית זו במועד -ד שיעור הפיצויים עלהתכנית הראשונה. ואם פחתה הפגיעה בתכנית השנייה, יועמ
לפי התכנית הראשונה נותרה תיאורטית גרידא. שונים הדברים כשהפגיעה לפי התכנית  אישורה. כל זאת, כשהפגיעה

רקעין שינה בפועל את מצבו לרעה בזמן שבין שתי התכניות. או אז אין מקהראשונה יצאה מן הכוח אל הפועל, ובעל ה
 ב(.-אישורה של התכנית הראשונה )אית השנייה כמאיינת את הפגיעה, והמועד הקובע יהיה נת עוד את התכלראו

כשהתכנית הראשונה אינה מאפשרת עוד כל ניצול מעשי של המקרקעין, ניתן להשוות את פרק הזמן שחל עד לאישור  (7)
השלמת הליכי התכנון, המקנה, כשלעצמו, -איהתכנית השנייה, המאפשרת ניצול המקרקעין, למקרה שהבנייה מפאת עקב 

כתוצאה ממנה  כשם שבמקרה של הקפאה יש מקום להפריד בין הנזק הנובע .חוק התכנון והבניהל 197פי סעיף -פיצוי על
 .ד(-ב218 ובע משינוי הייעוד, כן בעניין דנן )נק הזלבין הנ

חוק סדרי המינהל )החלטות והנמקות(,  ( סדרי המנהל התקינים, ובין היתר הוראותיו של1דנשיא מ' שמגר(: )ב. )אליבא 
, מחייבים מתן תשובה תוך זמן סביר למי שתובע פיצויים מן הוועדה המקומית, ולא יאוחר מן המועד הקבוע 1958-תשי"ט
)ב( לחוק. אף אז מתחייבת תשובה תוך זמן סביר, 2עיף לחוק, אלא אם מתקיימת אחת מן הנסיבות המפורטות בס 2בסעיף 

 ואם העניין טעון בירור נוסף או דיון מחדש, מן הנכון לעדכן את הפונה ולפרט לפניו מה סיבת העיכוב במתן
 ג(.-ב219 ההחלטה )

הטיפול  משיכת העניין ללא מענה במשך שנים היא בגדר פגם מינהלי משמעותי הראוי לביקורת. במקרה שהשהיית (2)
תשלום פיצוי בעבור הפקעה או -גורמת, ללא הצדקה, נזק כספי, כגון חוסר יכולת להשתמש בקרקע כייעודה הקודם ואי

 ד(.-ג219 בעבור שינוי ייעוד, עשוי בעל המקרקעי להיות זכאי לפיצוי כספי על הנזק שנגרם לו )
אינה מצביעה על מועד ספציפי לחישובם של  חוק התכנון והבניהל 197( הוראת סעיף 1ג. )דעת מיעוט השופט מ' חשין(: )

 ו(-ה198 הפיצויים )
אין בכוחו לחייב לא את המחוקק הראשי ולא את בית המשפט, אך משקל כלשהו  -ב"פירושו" לחוק  -מחוקק המשנה  (2)

 .ו(199של חקיקה ראשית נודע לנורמות שהוא קובע גם לעניין פירושה 
(, אמורה הכרעה 1971-, תשל"אתקנות התכנון והבניה )הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה(אליבא דמחוקק המשנה ) (3)

 ו(.-ה199 בתביעת הפיצויים לבוא במועד הסמוך למועד תחילתה של התכנית )
, חוק התכנון והבניהל201ים מאוחרים לתחילתה של התכנית, ולו בגיזרה צרה ומוגדרת כזו שבסעיף ( התעלמות מאירוע4

ביום תחילתה של  -עילה, נזק ופיצוי בגין עילה ונזק  -מלמדת על נטייה לראות את הפגיעה במקרקעין כפגיעה שנתגבשה 
 .ה(-ד200 ) התכנית הפוגעת
, אך עיקריו ועקרונותיו 1992בשנת תשנ"ב  תחילתו יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק( 1השופט מ' חשין(: ) -ד. )דעת מיעוט 

 .ז(201מוכרים וידועים משכבר הימים )
מקניין נולדת  של אדם אלא אם בסמוך לשלילת קניין או לגריעה שאין פוגעים בקניינו -והינו  -אחד מעקרונות אלה היה  (2)

 .א(202 -ז201 תביעה לפיצוי )
אף שהסמכות אינה מלווה בחובה מפורשת  -אם זכות לפיצוי מתקיימת במקום שרשות קונה סמכות לפגוע בקניין  (3)

 .ג(-ב02לא כל שכן בחיקוק, הקובע מפורשות זכות לפיצוי ) -לפיצוי 
למחרת התכנית  -ערב התכנית הפוגעת, ו"לאחרי"  -לפני" " :ים הקבועים לאומדן שיעור הפיצויים יהיו אלההמועד (4)

 .ב(204 הפוגעת )או מיד בסמוך לאחר מכן( )
לראות את שתי התכניות כתכנית אחת אם  בכל מקרה של שתי תכניות, יש לבדוק אם בנסיבותיו של המקרה יש וראוי (5)

יזכה בפיצויים. הגורמים  -לא יזכה הנפגע בפיצויים לא תיראינה שתי התכניות כאחת תכניות כאחת לאו. תיראינה שתי ה
שיקבעו יהיו משך הזמן פעילותן של הוועדות, שיהוי וגורמים כיוצא באלה שיש בהם כדי להצביע על חיבור או על נתק בין 

 ג(.-ב206 שתי התכניות )
אחת כפופה לאירוע שבו נגרם נזק ממשי, שאז יזכה בפיצויים בכל מקרה -שהן-יותתכנ-שלילת פיצויים בנסיבות של שתי (6)
 ד(.206 )
כעיקרון, מעגן המחוקק את שומת הפיצויים ליום  ,עיון בחוקים אחרים, שבהם נקבעה זכות לפיצויים, מלמד כי בכולם (7)
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 ניתן לצפות כי השוק יגיב על מעשהשבו קבעה הרשות נורמה לעניינה של הקרקע שבה מדובר, ובמהלך הדברים הרגיל 
 .ד(-ג207 הרשות )

יהא יום פירסום התכנית )או  -שלאחר התכנית  והוא המועד - חוק התכנון והבניהל 197המועד )השני( הקובע לפי סעיף  (8)
 .ה(207 בסמוך לו( )

 .ו(208 פי ירידת ערכו של הקניין )-( בכל נזק לקניין שומת הנזק נעשית על1) השופט מ' חשין(: -ה. )דעת מיעוט 
פי השימוש שמותר וניתן לעשות בה, -נקבע, בראש ובראשונה, על -בנתונים קבועים של שטח ומיקום  -שווייה של קרקע  (2)

 .א(209 -ז208 ) חוק התכנון והבניהאינו אלא תכנית שלפי  -בוודאי לעניינה של קרקע עירונית  -ו"שימוש" 
בעוד שנושא שומת פיצויים בגין פגיעה במקרקעין לא זכה אלא לטיפול לאקוני בלבד, נושא חיוב ההשבחה זכה לטיפול  (3)

 .ה(209 מדוקדק בתוספת השלישית לחוק )
)א( לתוספת 7בתשלומו אלא עם מימוש זכותו במקרקעין )סעיף  היטל השבחה, אין בעל זכויות במקרקעין חייב (4)

תכנית. שונה דינה של זכות לפיצויים -אחר-השלישית(, וממילא היה על המחוקק ליתן תשובה לאירוע מעין זה של תכנית
ילת בגין פגיעה במקרקעין, שזכות זו קנהיית עם תחילתה של התכנית הפוגעת, והיא פוקעת, כעיקרון, שנה לאחר תח

 ז(.-ה210 )ב( לחוק( )197התכנית )סיף 
 -קניית הפגיעה" " מעין -קבלת פיצויים בגין פגיעה במקרקעין שקולה כנגד מחיקת התכנית לעניין היטל השבחה  (5)

לא עוד תובא אותה תכנית ראשונה  -ולאחריה  -תכנית. מעת קבלת הפיצוי -אחר-וממילא נוצר נתק בציר הזמן של תכנית
 .ה(-ד211 החישוב לעניין היטל ההשבחה יחל לאחריה )במניין, ו

פי תנאי השוק בזמן ובמקום -לדבר, על השופט מ' חשין(: אומדן שוויים של מקרקעין נעשה בידי מומחים -ו. )דעת מיעוט 
וי על שוויים של מקרקעין מסוימים, פשיטא שהשפעה זו תמצא ביט -הלכה למעשה מסוימים. אם "תכנית צפויה" משפיעה 

על שוויים של מקרקעין מסוימים, לא תובא  -הלכה למעשה  -בשומתם, ואילו אם "תכנית צפיה" אחרת אינה משפיעה 
 א(.213 -ז212 ) אותה תכנית במניין השומה. השאלה היא שאלה שבעובדה

 200מנויים בסעיף קיומם של היסודות ה השופט מ' חשין(: נטל השכנוע הוא על הוועדה המקומית להוכיח -ז. )דעת מיעוט 
 .ז(-ו213 )200תחום הסביר" ושל יסוד "מן הצדק" האמורים ברישא לסעיף " , לרבות קיומם שלחוק התכנון והבניהל

פי ערכם ביום פסק -ל( ההלכה ששיעור הנזק למיטלטלין נקבע, לצורך פיצוי נזיקי, ע1השופט מ' חשין(: ) -ח. )דעת מיעוט 
במקום שערך הנכס עלה ושווי הכסף ירד  -הדין טעמה העיקרי הוא ירידת שווי הכסף. הלכה זו הוחלה לטובתו של ניזוק 

שהרי למענו נבראה מלכתחילה. לטובתו של הניזוק ייפסק גם במקרה ההפוך: כאשר  -מיום העוולה ועד ליום פסק הדין 
מסיג מפניו כל  -של עשיית צדק לניזוק  -ו ירד, יזכה הניזוק במחיר העלות. טעם זה הנכס ניזוק בסמוך לקנייה ומחיר

 ו(.-ג214 טעמים אחרים העשויים להורות על מועד ראוי אחר להערכת של אינטרס הקניין, ובצדק כך )
 .(ז-ו214 ) תקיים אף ההלכהנתקיים הטעם לא ת טעם ההלכה האמורה אינו מתקיים בעניין דנן, ומשלא (2)

משך כל התקופה. לפיכך נראה  לנצל את המקרקעין באופן מעשי 1ט. במקרה דנן, עד לתכנית השנייה לא היה בידי המשיב 
ו בגינו. יש אות נזק שעל המערערת לפצות 1השנים שחלפו בין שתי התכניות נגרם למשיב 17על פני הדברים, כי במשך 

 ב(.-א220ו, -ה218 שנה ) 17זק שנגרם עקב השהיית הטיפול במשך להחזיר את הדיון לבית המשפט קמא, כדי שיידון הנ

 

 קרסיק נ' מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל 2390/96בג"ץ 
 משפט גבוה לצדק-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית

 לפני הנשיא א' ברק,  המשנה לנשיא ש' לוין  והשופטים  ת' אור,  א' מצא, 
 הן, ד' דורנר, ד' בינישכ-מ' חשין, י' זמיר, ט' שטרסברג

פי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור(, -מכוח סמכותו על –השר(  –בשלהי שנות החמישים פרסם שר האוצר )להלן 
הודעות על כוונתו לרכוש חזקה בקרקעות של העותרים באזור חדרה לצורך ייעודן לשטחי  –הפקודה(  –)להלן  1943

השר הודעה על הקנייתן של קרקעות אלו למדינה, והן נרשמו במשרד ספרי האחוזה פרסם  1966אימונים של צה"ל. בשנת 
 על שם המדינה. 

, בהימצא לה כי יש ביקוש במקום לבנייה למגורים, החליטה הממשלה לעשות לפינוי הצבא מן הקרקע. לצורך 1993בשנת 
תכנית מיתאר חדשה  1996ורסמה בשנת זה נכרת הסכם בין הצבא לבין מינהל מקרקעי ישראל לפינוי הקרקע. בהתאם פ

קומות, למבני ציבור, לאזור מסחרי ולשטחים -לאזור שבמסגרתו יועד שטח, הכולל גם את קרקעות העותרים, לבנייה רבת
 פתוחים. 

העותרים תוקפים את פעולת המדינה לשינוי הייעוד של המקרקעין. טענתם היא כי משתם הצורך הציבורי שלשמו הופקעה 
חובה המוטלת על המדינה היא להשיב את הקרקע לבעליה, ואין היא רשאית לעשות במקרקעין שימוש אחר, הקרקע, 

 השונה מהמטרה המקורית שלשמה הופקעה הקרקע.
 המשפט העליון פסק:-בית
אם המטרה הציבורית אשר שימשה בסיס להפקעת מקרקעין לפי הפקודה חדלה להתקיים, הרי ככלל )הכפוף  (1) א. 

 ג(.  –ב 706ם(, ההפקעה מתבטלת, ובעל המקרקעין המופקעים זכאי להשבת המקרקעין )לחריגי
שאלה היא אם הלכה חדשה זו חלה רק באופן פרוספקטיבי, או שההלכה יכולה לחול גם על מקרקעין שלגביהם  ( 2) 

רים החדשים, המשפט לא שמע טענות בשאלת המועד הנכון לתחולת ההסד-הצורך הציבורי פג בעבר. הואיל ובית
המשפט את טענותיהם בעניין זה, ובייחוד בשאלת תחולתם של ההסדרים -הדין להגיש לבית-יש מקום לבקש מבעלי

 ב(. –א 694ו,  –ה 693החדשים בעתירות אלה )
 )אליבא דשופט מ' חשין(: ב.
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ה שומר בידו זיקה הבסיס הנורמטיבי להלכה החדשנית הנקבעת בהליך זה מצוי בכך שבעליה של קרקע שהופקע (1) 
 ז(.  –ב 653ד,  –ב 640משפטית לקרקע שהופקעה מבעלותו )

אכן, הוראות הפקודה אינן מורות במפורש אם מעשה ההפקעה מבוסס על דגם של שמירת זיקת הבעלים המקוריים  (2) 
יקה. לקרקע או על דגם של ניתוק הזיקה, ובעבר שלטה דוקטרינה שסיווגה את מוסד ההפקעה כמעשה מנתק ז

עד  אולם על דוקטרינה זו נמתחה ביקורת מוצדקת, ובמהלך השנים החלה לחלחל הדוקטרינה שומרת הזיקה,
 שכעת היא באה תחת קודמתה

 א(. 652ו,  –ד 651ג, 645ז,  –ו 644ב, 642ו,  –ה 641)
החל על התקופה  נימוק אחד לאימוץ דוקטרינת הזיקה הנמשכת מצוי בצורך ליצור המשכיות ורציפות בין הדין (3) 

שלפני ההפקעה ועוסק בהליכי ההפקעה עצמם, ובין הדין החל על התקופה שלאחר ההפקעה, ועניינו מעמדה 
 א(. 647המשפטי של הקרקע שהופקעה )

ביחס להליכי ההפקעה נפסק כי ההפקעה חייבת לעמוד במבחן המידתיות. פירושו של דבר הוא שבמעשה ההפקעה  (4) 
שה תנאים מצטברים: קיומה של מטרה ציבורית מסוימת ומוגדרת; זיקתה של המטרה צריכים להתקיים שלו

הציבורית לקרקע שנדונה להפקעה וקיום צורך בהפקעה דווקא כדי לממש את המטרה הציבורית. אין זה סביר 
לפרש את הפקודה כך שתנאים אלה צריכים להתקיים רק ביום ההפקעה. שלושת התנאים האמורים של מבחן 

דתיות מתקיימים לגבי ההפקעה לא רק בשלב רכישת הקרקע מבעליה המקוריים, אלא גם לאחר מכן, לכל המי
 ו(. –ד 647אורך חייה של פעולת ההפקעה )

נימוק שני לאימוץ דוקטרינת הזיקה הנמשכת מצוי בעקרונות יסוד של המשפט, ובעיקר, הצורך להגן על זכות  (5) 
. לעניין זה יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקון זכות הקניין כזכות חוקתית בהקניין של הפרט, שחוזק לאור עיג

יודגש, כי הפירוש המצמצם לסמכות ההפקעה היה טמון בפקודה עצמה עוד מלפני היות חוק היסוד. חוק היסוד 
רת הדינים שבו, ליצור יש מאין באשר לדברי חוק שקדמו לו עוזר לחשוף אותו, אך אין בכוחו, נוכח הוראת שמי

 א(.659ג,  –ב 657ז,  –ה 649)
אין בה כדי לנתק זיקה של בעלים לקרקע שהופקעה מבעלותו. בעלים של קרקע  –באשר היא  –כן הפקעה -על-אשר (6) 

המפקיעה אינה רשאית שהופקעה ממשיך לשמור על זיקה לקרקע גם לאחר הפקעתה. פירוש הדברים הוא שהרשות 
וכפופה היא למשטר של  –משל הייתה בעלים פרטי  –ואינה מוסמכת לעשות בקרקע המופקעת ככל העולה על רוחה 

 ג(.  –ב 653שימושים ציבוריים מסוימים בקרקע )
הכרה בדוקטרינה שלפיה הפקעה אינה מנתקת את זיקת הבעלים לקרקע אינה אומרת דבר על תוכנה של אותה  (7) 

זיקה" ועל היקפן של החובות המוטלות על הרשות המפקיעה. ייתכנו סוגים שונים של מקרים שבהם הרשות אינה "
עושה שימוש בקרקע המופקעת לאותו ייעוד שהוכרז עליו עם ההפקעה. שאלות שונות מתעוררות עקב החלתה של 

מהו הדין כאשר קיים צורך ציבורי אחר הדוקטרינה, כגון מהו הדין כאשר בעל הקרקע קיבל פיצויים בגין ההפקעה, 
במקום הצורך שהסתיים, ואם זכותו של הבעלים המקורי כפופה להתיישנות. בשאלות אלה יהיה צורך להכריע 

 ו(. 654 –ו 653בבוא העת )
 )אליבא דשופט י' זמיר(: ג.

רקע המופקעת, כי אם הבסיס הנורמטיבי להלכה הנקבעת בהליך זה אינו מצוי בזיקת הבעלים המקוריים לק (1) 
 ז(. –ו 701ד,  –ג 699ב,  –א 695בהכרה בסמכות ההפקעה כסמכות צמודת מטרה )

לכל סמכות מינהלית יש מטרה משלה, והפעלת הסמכות חייבת להיות למטרה אשר לשמה הוענקה הסמכות לרשות  (2) 
ות צמודות מטרה, שבהן מטרת ידי המחוקק. קיימות סמכויות מינהליות שניתן לקרוא להן סמכוי-המינהלית על

הסמכות צריכה להתקיים לא רק בעת הפעלת הסמכות, אלא גם לאחר הפעלת הסמכות. בסמכות כזאת הפעלת 
הסמכות משנה את המצב המשפטי לאורך זמן, בתנאי שמטרת הסמכות קיימת כל אותו זמן. כאשר התנאי חדל 

 א(.700 –ד, ז 699שתנות )להתקיים, המצב המשפטי שנוצר עם הפעלת הסמכות צריך לה
חולל שינוי מהותי במעמדה המשפטי של זכות הקניין ועשה אותה לא רק זכות  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק (3) 

ון בין צורכי יסוד, אלא גם זכות חוקתית. בעקבות זאת אפשר וראוי שסמכות ההפקעה תפורש כיום על יסוד איז
הציבור לבין זכות הקניין שיהיה הולם את ערכיה של מדינת ישראל, באופן שיחזק את ההגנה על זכות הקניין, 

פי הפקודה כסמכות צמודת מטרה. -שהייתה כה רופפת בפקודה. יש לפרש את סמכות ההפקעה של שר האוצר על
משהפסיק הצורך הציבורי להתקיים, שוב אין בהתאם, ההפקעה תקפה כל זמן שהצורך הציבורי קיים, ואולם, 

 תוקף -ההפקעה בת
 א(.702 –ז 701ז,  –ו 700ג,  –ב 699ה,  –ד 698)

פי ההלכה החדשה, כאשר הצורך הציבורי בהפקעה פג, אין הבעלים המקורי מקבל את זכות הקניין לידיו -גם על (4) 
 –ו 702המשפט )-ידי בית-הרשות המפקיעה או עלידי -באופן אוטומטי, אלא לאחר שהתקבלה החלטה בעניין זה על

 ז(.
מכאן, שכאשר הרשות המפקיעה נוכחה לדעת כי הצורך הציבורי פג, מן הראוי הוא שתודיע על כך לבעלים המקורי  (5) 

ותבוא עמו בדברים כדי לקבוע הסדר להחזרת המקרקעין לידיו, או כדי לגבש הסדר אחר )כגון רכישה או פיצוי( 
 –ז 702כם עליו, או אפילו כדי להודיע לו שבכוונתה להמשיך ולהחזיק במקרקעין לצורך ציבורי אחר )שיהיה מוס

 א(.703
השאלה מתי תקום החובה להחזיר את הקרקע לבעלים המקורי תלויה בשורה של נסיבות, לרבות הזמן שעבר מאז  (6) 

יד ליד, שאלת קיומו של צורך ציבורי אחר, פג הצורך הציבורי, האם המקרקעין עברו שינוי מהותי או שהועברו מ
השונה מהצורך המקורי לשמו הופקעו המקרקעין, וכיוצא באלה נסיבות שיכריעו לגבי שאלת יישום ההלכה 

 ד(. –ב 702החדשה בכל מקרה ומקרה )
 )אליבא דנשיא א' ברק(: ד.

בורית אינו נגזר מעצם מוסד פעמית. הצורך בהמשך קיומה של המטרה הצי-הפקעה היא פעולה משפטית חד (1) 
-ההפקעה. הוא מוסק משיקולים שהם חיצוניים להפקעה עצמה, ובמרכזם מעמדה המרכזי של זכות הקניין. אשר

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320


41 
 

כן אין מקום להסביר את הדרישה להחזרת הקרקע לבעליה עם פקיעת המטרה על בסיס ראיית ההפקעה -על
 א(.708 –ז 707כפעולה משפטית נמשכת )

 –הלקוחה מהמשפט הציבורי  –מור זיקת הבעלים המקורי לקרקע מהווה תוצאה של חובת המדינה יוצא, ששי (2) 
להחזיר לו את המקרקעין עם פקיעת המטרה הציבורית. ואין לומר כי זיקת הבעלים לקרקע מהווה את הסיבה 

 לחובת המדינה להחזיר את המקרקעין
 ב(. –א 708)

ינו נובע מדיני ההפקעה עצמם או מתורת המשפט המינהלי. המקור המקור לדרישה של "צמידות" המטרה א (3) 
לזכות  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקלדרישה זו נובע ממעמדה הנכבד של זכות הקניין אשר הפכה עם חקיקת 

 ג(.  –ב 709חוקתית )
לא בא לפגוע בתוקפו של חוק שהיה קיים ערב תחילתו של  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקנקודת המוצא היא כי  (4) 

חוק היסוד. עם זאת חוק היסוד משפיע על פרשנותו של חוק קודם שהיה קיים ערב תחילתו. השפעה זו היא מטבעה 
 ה(.710שנות חדשה שאינה מתיישבת עם לשון החוק הקודם )מוגבלת, שכן אין בכוחו של חוק היסוד להביא לפר

אולם במסגרת מיתחם האפשרויות הלשוניות של החוק הקודם יש לחוק היסוד השפעה רבה. היא פועלת בעיקר  (5) 
בגיבוש התכלית של החוק הקודם. לאחר קבלת חוקי היסוד החדשים עשויה תכליתם של חוקים קודמים להשתנות 

 ג(.712א, 711)
הביא לשינוי האיזון בין זכות הקניין של  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקעיגון זכות הקניין כזכות חוקתית במסגרת  (6) 

 ב, ו(.712הבעלים המקורי לבין צורכי הכלל )
 כהן(:-)אליבא דשופטת ט' שטרסברג ה.

ידי המדינה בדרך של הפקעה מוסד משפטי מיוחד של "בעלות ציבורית" הנרכשת -כשת עליש לראות בבעלות הנר (1) 
 ג(. –ב 705והוא פועל יוצא של דיני ההפקעה ) 1969-, תשכ"טחוק המקרקעיןבכפייה, שאיננו מוצא ביטוי ב

ידי -בת הרשות להחזיר לבעלים המקורי את הקרקע שניטלה ממנו עלמכאן, כשמוצתה תכלית ההפקעה, קמה חו (2) 
הרשות בכפייה )או לשלם פיצויים, לפי הנסיבות(. חובה זו משקפת את ההגנה על זכות הקניין של הבעלים המקורי 

 ד(. –ג 705) יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקשעוגנה כזכות חוקתית ב
 

 

 נ' שר הפנים זאב הרטבי 807/96נ )ת"א( "עמ
 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים יפו-אביב-בבית המשפט המחוזי בתל

 בפני כב' סגן הנשיא, השופט אורי גורן

א'. למשיבים היו כמה טענות מקדמיות שאין יסודן 542מקומית נת/ מדובר כאן בעתירה מנהלית, שעניינה  תכנית מתאר
בדין, ולפיכך נדרשתי לדון בגופן של הפלוגתאות. טענות העותרים כנגד השימוש שעשתה ועדת התכנון בכלי של חלוקה 

דחות. הוא הדין בטענות העותרים על פגיעה בקניינם עקב החלוקה מחדש של החלקות שנעשתה יהשטח דינן לה מחדש של
אחרים בשטח התוכנית. לא מצאתי כי הועדה פעלה בחוסר בתכנית ועל קיפוחם במסגרת התוכנית ביחס לבעלי מקרקעין 

של  אני מקבל טענת העותרים כי יש לבצע התאמה של תשלומי האיזון לשווי היחסי. לתכנית 1.15סעיף  ייןסמכות לענ
לאור תוצאות העתירה לא ראיתי מקום לחייב מי מהצדדים . החלקות עקב החלוקה החדשה, לפי מועד אישור התכנית

 .בהוצאות

 

 

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חיפה חברת החשמל לישראל בע"מ נ' 2665/96ע"א  
 משפט לערעורים אזרחיים-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית

 לפני השופטים ת' אור, א' מצא, י' אנגלרד

מערערת. המשיבה יזמה תכנית לחלוקה מחדש של מקרקעין, המצויים בתחום שיפוטה, אשר בהם חלקות שבבעלות ה
התכנית עברה את כל ההליכים הקבועים בחוק, לרבות שמיעת התנגדויות, וביניהן התנגדות המערערת. בסופו של דבר, על 

תוקף. לתכנית  1986הוועדה המחוזית(, קיבלה התכנית בשנת  –בסיס החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה )להלן 
חוק התכנון ( ל3)122פי סעיף -בעה את תשלומי האיזון למקבלי ההקצאה על, אשר ק1981צורפה טבלת איזון, הנכונה לשנת 

החוק(. הוועדה המחוזית אישרה את טבלת האיזון, וקבעה בתקנון התכנית כי על המשיבה  –)להלן  1965-, תשכ"הוהבניה
ידי הוועדה המחוזית. -, בכפוף ליחסיות מרכיבי טבלת האיזון שאושרה עללקבוע את גובה התשלומים אשר ישולמו בפועל

פי מדד המחירים לצרכן. בעקבות זאת, פנתה אל המערערת -לאחר מכן החליטה המשיבה לעדכן את טבלת האיזון על
בגין פגיעות  לחוק, 197בדרישה לתשלום תשלומי איזון. המערערת, מצדה, הגישה תביעה כנגד המשיבה לפיצויים לפי סעיף 

משפט קמא תביעה כנגד המערערת לתשלום דמי האיזון -שלהן היא טוענת עקב התכנית; ואילו המשיבה הגישה לבית
המשפט דחה את טענת המערערת כי יש מקום להשהות את ההליכים בתיק עד לבירור תביעתה כנגד -האמורים. בית

יכולה להשיג על החלטת הוועדה המחוזית לאשר את טבלת לחוק. עוד נקבע, כי אין המערערת  197המשיבה לפי סעיף 
המשפט את המערערת -כן חייב בית-האיזון, בדרך עקיפה של הגנה מפני תביעתה של המשיבה לתשלום תשלומי איזון. על

בתשלום דמי האיזון כדרישת המשיבה. לטענת המערערת, המכוונת נגד חלוקת התפקידים בין הוועדה המקומית ובין 
ידי הוועדה המקומית בשעת -המחוזית, קביעתם של תשלומי האיזון לכל חלקה וחלקה חייבת להיעשות במלואה על הוועדה

 המשפט הדן בתביעת הוועדה המקומית לתשלום האיזון.-אישור התכנית, ועל קביעתה זו ניתן להשיג בפני בית
 המשפט העליון פסק:-בית

את ההליכים בתביעה לתשלומי איזון שהגישה נגדה המשיבה, עד  אין מקום להיענות לבקשת המערערת לעכב (1) א.
 ג(.143א, 132לחוק ) 197לבירור תביעתה של המערערת כנגד המשיבה לפיצויים לפי סעיף 
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לחוק לבין תביעת תשלומי איזון. עניינם  197)אליבא דשופט ת' אור(: קיים פער מושגי בין תביעת פיצויים לפי סעיף  (2) 
לחוק בירידה בערכים המוחלטים של שווי המקרקעין שבידיו של בעל זכות במקרקעין.  197לפי סעיף של הפיצויים 

לעומת זאת, תשלומי האיזון עניינם באיזון הערכים היחסיים של שווי זה, לעומת שווי המקרקעין של אחרים, 
יכים מבחינת מהותם שבתחום התכנית. שוני זה במאטריה מצביע על היעדרה של תלות הכרחית בין שני ההל

ותוצאתם. לשוני המושגי מצטרף במקרה דנן גם הבדל יישומי, שכן המדובר בהליכים המתייחסים לשווי 
 ה(. –ד 143המקרקעין בנקודות זמן שונות )

לחוק והתביעה לתשלום תשלומי איזון  197)אליבא דשופט י' אנגלרד(: מסגרת התביעה לתשלום פיצויים לפי סעיף  (3) 
ונה, המטרות שונות, ומקורות המימון שונים. בעוד שמקור המימון של תשלומי האיזון מצוי אצל בעלי הינה ש

 ב(.132החלקות עצמם, הרי שהמימון לתשלומי הפיצויים בא מכספי המסים )
-לאין לאפשר למערערת, אגב הגנתה מפני תביעת המשיבה לתשלום דמי איזון, לחלוק על טבלת האיזון שאושרה ע (1) ב.

 ו(.141ה, 138ידי הוועדה המחוזית )
לחוק, היא לתקן מצב שבו נעשית חלוקה מחדש של מגרשים  122מטרתם של דמי איזון, כעולה מהוראת סעיף  (2) 

במסגרת תכנית, ובגדרה של חלוקה זו לא ניתן לשמור על היחס שהיה בין שוויו של המגרש הקודם של מקבל 
מנת לקבוע את הזכות לתשלומי איזון ואת -שים הקודמים לחלוקה מחדש. עלההקצאה לבין שווים של סך כל המגר

 ד(. –ג 140שיעורה, יש להשוות בין היחס המקורי לבין היחס בין שווי המגרשים בעקבות החלוקה מחדש )
ד קביעת היחסיות בין המגרשים שבמסגרת התכנית הייתה מצויה בגדר סמכותה של רשות התכנון, כחלק בלתי נפר (3) 

לחוק, שבה הוסמכה  122לחוק. הוראת סעיף  121מן התכנית. המדובר בתכנית לחלוקה מחדש, בהתאם לסעיף 
רשות התכנון לקבוע תשלומי איזון בין בעלי מגרשים בתחום התכנית, קובעת "הוראות מיוחדות" החלות על 

ל אופן הפעלת הסמכות הנתונה תכניות מפורטות שעניינן איחוד וחלוקה מחדש. הוראה זו היא בבחינת פירוט ש
, לקבוע תכנית מפורטת. מכאן מתבקשת המסקנה, כי ניתן לקבוע את העניינים המנויים 121לרשות התכנון בסעיף 

לחוק. עולה מכך, כי המערערת מבקשת לתקוף הוראה מפורשת בתכנית שנקבעה  121בתכנית לפי סעיף  122בסעיף 
 ז(. –ו 140בסמכות )

ה ההזדמנות, שלא נוצלה, במסגרת הליכי ההתנגדות לתכנית, להביא לשינוי בדמי האיזון שהוטלו למערערת עמד (4) 
עליה, ככל שאלה משתקפים בתכנית. אין כל היגיון דיוני בכך שאחרי שתמו ההליכים הקבועים בדין לדיון בתכנית 

המשפט -חקיקה תסוכל, אם בתיובקביעותיה, יישאר נושא זה פתוח להתקפה )עקיפה( נוספת כעבור שנים. תכלית ה
ך ספציפי ומוגדר לא יעמדו על עיקרון ברור, שלפיו אין מקום לשוב ולהעלות בפניהם עניינים אשר הוכרעו בהלי

 שנקבע לדיון בהם
 ה(. –ג 142ז, 141)

עם התכנית העומדת על הפרק, כמו תכניות רבות מסוגה, מתייחסת למקרקעין אשר יש בהם בעלי זכויות רבים.  (5) 
תום הדיון בהתנגדויות לתכנית, ולאחר שלא הייתה כל פנייה לערכאות המוסמכות, היו בעלי הזכויות, כמו גם 

רשות התכנון, רשאים להניח כי התכנית, על הקביעות שבה ביחס לדמי האיזון, היא תכנית תקפה לכל דבר ועניין. 
של המערערת לחולל שינוי בקביעות שבתכנית  פי קביעות אלה. קבלת ניסיונה-הם היו רשאים לכלכל מעשיהם על

ביחס לתשלומי האיזון, שנים אחרי שעברה התכנית את כל ההליכים לאישורה ולא הותקפה בערכאות, יש בה כדי 
לסכל כל יכולת להסתמך על הקביעות האמורות שבתכנית. יש בה כדי לפגוע בציפיות ראויות להגנה של בעלי 

 א(.143 –ה 142כעניין של מדיניות שיפוטית, תוצאה זו אינה סבירה ואינה רצויה )המקרקעין ושל רשות התכנון. 
 )אליבא דשופט י' אנגלרד(: ג.

השווי היחסי של כל חלקה וחלקה, הן לפני החלוקה מחדש והן אחריה, הוא פונקציה של השווי הכולל של  (1) 
את שווייה היחסי, וממילא אין אפשרות  הקרקעות. מכאן, כי ללא הערכת כל חלקה וחלקה אין אפשרות לקבוע

לקבוע את דמי האיזון. העולה מן האמור: מוסד התכנון הקובע את השווי היחסי קובע אפוא בכך בהכרח גם את 
דמי האיזון המשתלמים בין בעלי החלקות השונות. לכן, אין לקבל את טענת המערערת כאילו אפשר להפריד בין 

קביעת דמי האיזון, שכן דמי האיזון הם התוצאה החשבונית של השווי היחסי  הקביעה בדבר השווי היחסי לבין
 ג(. –א 137)

האיזון שישולמו בפועל, בכפוף  כוונת הוועדה המחוזית שעה שהפקידה בידי המשיבה את קביעת גובה תשלומי (2) 
ר יעדכן את ידיה, הייתה כי בחינתה של המשיבה תצטמצם למציאת מקדם אחיד, אש-ליחסיות שנקבעה על

הסכומים המוחלטים שהופיעו בטבלת האיזון המקורית. המשיבה אכן הגדילה את תשלומי האיזון על יסוד מקדם 
עדכון אחיד, המבוסס על מדד המחירים לצרכן. בדרך זו הוגדל שוויים של כל מרכיבי טבלת האיזון ביחס שווה כך 

 שהיחסיות ההדדית לא השתנתה
 ד(. –ג  138ה,  –ג 137)

ייתכן מאוד כי בעל הקצאה נפגע כתוצאה מהחלת השומה המקורית המכוונת להסדיר את תשלומי האיזון בין בעלי  (3) 
החלקות השונים במועד קבוע. בין היתר, הפגיעה עשויה לנבוע משינויים בערך החלקה לאחר קביעת טבלת האיזון. 

קעות האחרים, יש לקבוע מועד לסיום הליכי מאחר שכל שינוי בלוח האיזון משנה את זכויותיהם של בעלי הקר
ההתנגדות והתיקונים. סיום זה, שמן הראוי כי ייערך מוקדם ככל הניתן, מאפשר את ביצוע התכנית שיש בה משום 

 ז(. –ו 138אינטרס ציבורי )
צדק  לכן, יש להסתפק, בשלב זה של הסדרת היחסים ההדדיים בין בעלי החלקות, במתכונת "גסה" של עשיית (4) 

שהיא אינה אלא בבחינת קירוב ל"אמת הכלכלית". ואמנם, המחוקק דאג לכוונון עדין יותר של זכויות בעלי 
לחוק. והיה ויתברר כי בעל חלקה נפגע כתוצאה  197פי סעיף -הקרקעות במסגרת הנפרדת של תביעת פיצויים על

לפני מוסד התכנון, הוא רשאי להעלות  מקביעת תשלומי האיזון, וזאת מסיבה שלא יכלה לשמש נימוק להתנגדות
 את העניין במסגרת תביעת הפיצויים

 א(.139 –ז 138)
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 נ' שר האוצר לוביאניקר 307/82 בג"צ מס'
 משפט גבוה לצדק-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 לפני מ"מ הנשיא מ' שמגר והשופטים, ח' אבנור, א' גולדברג

, לפיה 1943, פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(ל7 -ו5עין לפי סעיפים העתירה נסבה על הודעה בדבר הפקעת מקרק
לשם ביצוע תכנית בינוי ממלכתית. ההפקעה נעשתה בכפוף לתשלום  -שבחלקם הם בבעלות העותרים  -הופקעו מקרקעין 

 .בעצמם במקרקעיהם ולהשתלב בתכנית הבינויפיצויים לעותרים, תוך דחיית פנייתם לפעול 
לב ולצדק -לטענת העותרים ההפקעה בטלה, משום שהשימוש, שעשו המשיבים בסמכותם, היה בשרירות, שלא בתום

 ענתם, שקיבלו בשל ההפקעה האמורה.ולכללי יושר אלמנטאריים. עוד טענו העותרים כנגד שיעור הפיצוי, הנמוך לט
 :קבית המשפט הגבוה לצדק פס

, אלא אם כן פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(( אין שר האוצר מוסמך לרכוש את הבעלות במקרקעין מכוח 1א. )
 וברורה, המגיעה כדי צורך ציבורי.ניצבת לנגד עיניו מטרה מוגדרת 

על שר האוצר לשקול, אם ומדוע דרושים המקרקעין המסוימים,  ( הזיקה בין המטרה לבין המקרקעין משמעה, כי2)
 .המיועדים להפקעה, לצורך מימושה של המטרה

ניידי -שוללים את זכויותיו של אדם ברכוש דלא ( רכישת הבעלות בדרך של הפקעה היא אמצעי קיצוני ומרחיק לכת, ואין3)
 רך הציבורי.נכונה למימושו של הצואלא אם כן ברור וגלוי, כי זו הדרך ה

מעוגנת ביסודות אובייקטיביים, המצביעים  לפקודה, אינה2( אמת המידה, הבאה לידי ביטוי בהגדרה הכלולה בסעיף 1ב. )
על קיומו של צורך ועל אופיו של הצורך כבעל מעמד ציבורי, אלא אישורו של השר בדבר קיומו של הצורך ובדבר אופיו הוא 

 רי.ו את המעמד של צורך ציבושמקנה ל
( לפקודה, לאורה מתכוון שר האוצר לרכוש קרקע פלונית לצורך ציבורי, 1)5( הפרסום ב"רשומות" של הודעה לפי סעיף 2)

 את הקרקע, היא אכן מטרה ציבורית.ייחשב כראיה מכרעת לכך ששר האוצר אישר, כי המטרה, לשמה עומדים לרכוש 
ובית המשפט לא יבדוק את דרכי שיקוליו של  ,שר אוצר הוא מוחלטלפקודה, שיקול דעתו של 3( לפי נוסחו של סעיף 1ג. )

 .השר כדי להיווכח, אם שיקוליו נראים לו
לרבות מתן אישור בדבר קיומו של צורך ציבורי ( אין להסיק מכך בהכרח, כי בג"צ לא יבחן, כדרכו, אם שיקוליו של השר 2)
 לב, או שרירות.-סר תוםן, כגון חואינם נגועים בפגם, היורד לשורשו של עניי -
( כדי שניתן יהיה לקיים פיקוח אפקטיבי על דרך הפעלתו של שיקול הדעת ועל אופיו, ראוי שהמטרה של ההפקעה תהיה 3)

ידועה; במקרים ראויים יכול שיעלה הצורך להגדיר את המטרה באופן כללי, אולם גם אז לא ימנע הדבר את הביקורת 
]נוסח חדש[,  פקודת הראיותל44ך, בכפיפות להסדרים המיוחדים שנקבעו בסעיף השיפוטית, וזאת אף במידת הצור

 1971.-תשל"א
, אלא אם כן שמע תחילה את טענותיו 3סעיף  ( אין ללמוד מנוסחה של הפקודה, כי השר אינו רשאי לפרסם הכרזה לפי1ד. )

עובדה, שלא ניתנה אפשרות להשמיע טענות כאמור, אינה יכולה לשמש בידי בג"צ נימוק לפסילתה של צד הנוגע בדבר, וה
 של ההכרזה.

והשאלה, אם קיימת אפשרות לפצות את  ,ה. שאלת דרך הפיצוי של הבעלים נכללה מפורשות בין הוראותיה של הפקודה
ננו חלק מן הבחינה של חוקיות ההפקעה וצדקתה, הבעלים, שרכושו ניטל ממנו על ידי מתן קרקע חלופה, היא נושא, שאי

אלא עניין להסדר בין הבעלים לבין הרשות, וגם בתחום זה חייבת הרשות לנהוג באופן שווה עם אלה הנמצאים במעמד 
 זהה.

 

 
 נ' שר הפנים אחד מיורשי אדית פייצר ז"ל -צבי לופט  839/86ץ "בג

 משפט גבוה לצדק-בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 פורת, המשנה לנשיא מ' אלון והשופטים ש' לוין, ג' בך-לפני הנשיא מ' שמגר, המשנה לנשיא לשעבר מ' בן
חלקיים. סמכותם של המשיבים להפקיע את מקרקעי  המשיבים הפקיעו מקרקעין שבבעלות העותרים, תוך תשלום פיצויים

יינות קודמת בין הצדדים. העתירה דט העליון בהתהעותרים ושיעור הפיצויים עקב ההפקעה זכו להתייחסות של בית המשפ
, חוק התכנון והבניה( ל2)א()190לשלם לעותרים פיצויים לפי סעיף  2להורות למשיבה  1דנן נסבה על סירובו של המשיב 

()ג( לפקודת 2)20ספים בנסיבות שפורטו בסעיף לשקול תשלום פיצויים נו 1בסעיף זה הוסמך המשיב  1965. תשכ"ה
, ושעניינן גרימת "סבל" לבעלים של מקרקעין שהופקעו. לטענת העותרים, נוצרו 1943הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור(, 

בעניינם נסיבות המצדיקות תשלום פיצויים בגין "סבל", שכן המשיבים לא לקחו בחשבון הפיצויים ששולמו בגין ההפקעה 
שהופקע  החלקהלגירסתם, יש לכלול את  1951. ת העובדה, שחלק מהמקרקעין ניטל מהם ללא פיצוי עוד בשנת עתה א

 1951בעבר בתוך ארבעים האחוזים שניתן להפקיע ממקרקעין בלא פיצוי. לטענת המשיבים, נטילת המקרקעין בשנת 
עוד טענו, כי לא נעשתה בעבר הפקעה  .ידיהםנעשתה בהסכמת העותרים והיא גרמה לעלייה בערכם של המקרקעין שנותרו ב

כן אין העותרים זכאים לפיצויים אלא עבור שישים האחוזים של המקרקעין, הנותרים לאחר ניכוי ארבעים -פורמאלית, ועל
 .האחוזים בהפקעה הנוכחי, בלא פיצויים

 :בית המשפט הגבוה לצדק פסק
ית המשפט ושבאה לידי סיכומה בהכרעה שיפוטית חלוטה, אינה א. תביעת פיצויים קונקרטית, שזכתה לעיון ולדיון בב

 ) חוק התכנון והבניה( ל2)א()190פי סעיף -יכולה לעלות לדיון מחדש בדרך עקיפה, במסגרת תביעת פיצויים בשל "סבל" על
 .ה(161
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תכנית והמיועדים לפי התכנית לצורכי ציבור  חי מקרקעין, המופחתים לפי( אין לקבל את הגישה שלפיה נטילת שט1ב. )
כאשר הדבר גם בגדר אינטרס כלכלי של בעל החלקה, אינה נכללת במסגרת ארבעים האחוזים אשר אותם ניתן ליטול ללא 

 ב(.-א163א, 162 -ז161 תשלום פיצויים, אלא הם מיתוספים על השטח של ארבעים האחוזים שניתן לנוטלו ללא תמורה )
( בשלב ההפרשה של מקרקעין לצורכי ציבור בוחנים את ערך המקרקעין ערב תחילת התוקף של התכנית ולא את ערכם 2)

 .ד( -ג163 הצפוי במועד כלשהו, בלתי ידוע, בעתיד )
פיצוי נוסף  הדין, אלא מתן הדעת לאפשרות להעניק בגדר חובה העולה מן ( בנסיבות דנן, אין מבוקש תשלום שהוא1ג. )

 א(.165 ()ג( לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור( )2)20, כאמור בסעיף 1דעתו של המשיב -שהוא בגדר שיקול
כי לא ראה אפשרות להכיר בנטילה החוזרת של  ,מראש בפני נכונות לשקול בקשת העותרים1( אם סגר עצמו המשיב 2)

 1ה הראשונה נעשתה ללא צו הפקעה פורמאלי, הרי לא שקל המשיב מקרקעין לצורכי ציבור משום "סבל", מכיוון שהנטיל
 ב(. -א165 נכונה את מערכת הנסיבות שלפניו )

ובין אם לאו, הרי המדובר על הפחתה 1977משנת  שוות מעמד מבחינה משפטית להפקעה 1951( בין אם הנטילה משנת 3)
ין, והפחתה עובדתית חוזרת ונשנית היא נושא לגיטימי של שטח לצורכי ציבור לפי תכנית בניין עיר, שקיבלה אישור כד

 .ג(-ב165 ()ג( לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור( )2)20לבחינה ולשיקול לפי סעיף 
סבל", שנגרם לו עקב הפקעה, בא לענות על מצבים,  "לפצות פלוני על1 ( סמכות של המשיב 1ד. )אליבא דשופט ש' לוין(:ב )

פי שלפי הכללים הנורמאטיביים, שנקבעו -על-אינדיווידואליות מתן פיצוי לפלוני עקב הפקעה, אף שבהם מצדיקות נסיבות
ובפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור( לא ישולמו לו פיצויים או לא ישולמו לו פיצויים מספיקים  חוק התכנון והבניהב
()ג( לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי הצבור(, 2)20פי סעיף -במקרה דנן, הוכחו נסיבות המצדיקות בחינה על( 2א(. )166 )

גרמה להם בשעתו לטובת הנאה כלכלית;  1951ואין בכך כלום, שנטילת מקרקעיהם של העותרים, בהסכמתם, בשנת 
מועד  וואנטי להפקעה נושא העתירה, ולא כלהזמן הרלוואנטית לדיון, אם נגרם לעותרים "סבל", היא המועד הרל נקודת

 .ב(166 מוקדם יותר )

 

 מהדרין בע"מ ואח' נ' שר האוצר ואח' 7190, 6684, 6408, 6210, 3028/94בג"ץ 
 משפט גבוה לצדק-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית

 לפני השופטים א' גולדברג, ת' אור, מ' חשין

פקודת הקרקעות ל 5סעיף פי -ידי שר האוצר בהתאם לסמכותו על-עו עלהעותרים הם בעלי זכויות בחלקות קרקע שהופק
ים בצמוד גוריון ומתן שירות-הפקודה(. מטרת ההפקעה היא הרחבת נמל התעופה בן –)להלן  1943, )רכישה לצורכי ציבור(

 לו. העותרים תוקפים את חוקיות ההפקעה.
 המשפט העליון פסק:-בית

-חוקהלכה היא כי אפשר שתופקע קרקע קודם שננקטו הליכי תכנון. הלכה זו שרירה וקיימת גם לאחר חקיקת  (1) א.
שה שיתקיימו הנסיבות המצדיקות את הקדמת הליכי ההפקעה , וזאת בכפוף לדרייסוד: כבוד האדם וחירותו

 ד(. –א 97לתכנון )
במקרה דנן, קיימות נסיבות המצדיקות את הפקעת הקרקע לפני נקיטת הליכי התכנון. מרבית השטח המופקע  (2) 

לפתח את לאומי. קיים גם צורך לאומי דחוף -מיועד ממילא, לפי תכנון מיתארי תקף, לשימוש של שדה תעופה בין
 ה(.97נתב"ג, המחייב כי הליכי ההפקעה והליכי התכנון יתבצעו במקביל )

בעת הדיון על הצורך להגן על זכות הקניין מפני הפקעה בטרם אושרה תכנית הקובעת את ייעוד הקרקע, אין  (3) 
רשות -של בר להתעלם מטיבה של זכות הקניין הנפגעת. לא הרי פגיעה בזכות הבעלות במקרקעין כפגיעה בזכותו

לתקופה קצרה. ככל שמוגבלת זכות הקניין, כן תהיה רחבה יותר סמכותו של שר האוצר להפקיע אף בטרם אושרה 
 ו(.97התכנית )

רשות -במקרה דנן, מרבית העותרים הם בעלי זכויות חכירה המוגבלות למטרות חקלאיות, חלקם במעמד של בני (4) 
טיים מצוי סעיף המאפשר למינהל מקרקעי ישראל להביא את החכירה לתקופות קצרות, ובחוזי החכירה הרלוונ

 ז(.97לידי סיום מוקדם עם שינוי ייעודה של הקרקע )
פי החלטת הממשלה בעניין פיתוח נמל התעופה -אין יסוד לטענת העותרים כי שר האוצר הפעיל את סמכות ההפקעה על ב.

ת מפורשות כי השר יפעל "במסגרת סמכותו". בהחלטה גם דעת עצמאי: החלטת הממשלה מציינ-ובלי להפעיל שיקול
לא נקבע היקפו של הצורך הציבורי בהפקעה, שהוא העניין שאותו תוקפים העותרים בעתירתם. לא הובאה גם כל ראיה 

פיה -כי שר האוצר פעל רק מכורח החלטת הממשלה, ובהיעדר ראיה לסתור, עומדת לשר חזקת "כשרות המינהל", ועל
 ד(. –א 98דעתו העצמאי )-הפקיע נבעה משיקולהחלטתו ל

מועצת מקרקעי ישראל אינה גורם בעל מעמד נורמטיבי או סטטוטורי בשאלת הפעלת סמכויותיו של שר האוצר לפי  (1) ג.
הפקודה. לפיכך, החלטתה שבה צוין גודלו של השטח הנדרש, אינה מעלה ואינה מורידה לשאלת חוקיות ההפקעה. 

פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, היא להיוועץ בוועדה המייעצת שליד מינהל מקרקעי -צר, עלחובתו של שר האו
 ד(.99ישראל, וכך עשה )

בבסיס החלטתו של השר להפקיע שטח בהיקף שאליו התייחסה הודעת ההפקעה עומדת החלטת הוועדה המייעצת  (2) 
ף של בירור כל העובדות, סיור בשטח ושמיעת על נימוקיה. החלטה זו נתקבלה לאחר שהוועדה קיימה הליך מקי

ההתנגדויות. אפילו היה פגם בהתייחסות הוועדה לחלק מהשטח בבירורה הראשון, הרי פגם זה רפא לאור 
 ג(. –ב 101הבירורים וההחלטה שבאו לאחר מכן )

הדין גם לגבי בית מלון  חניונים תפעוליים וחניונים לבאי בית הנתיבות הם חלק אינטגרלי משדה התעופה. והוא (1) ד.
בשדה תעופה מודרני. אכן, מדובר באלמנטים מסחריים, אולם יש להם זיקה למטרה הציבורית שלשמה הופקעה 

הקרקע. לכן, אין מקום לראות את האלמנטים המסחריים במנותק מהפרויקט כולו, וכאילו עומדים בפני עצמם. יש 
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בט הכולל של מטרת ההפקעה, ולא לבודדם ולבוחנם בנפרד לבחון את צדקת ההפקעה של אלמנטים אלה מן ההי
 ד(. –ג 107)

[(: כל אימת שניתן להשיג את הצורך הציבורי העומד בבסיס ההפקעה שלא בדרך של 6] 3956/92בג"ץ )בעקבות  (2) 
כי יש לאפשר לה לפתח  1קרה דנן, אין לקבל את טענת העותרת הפקעה, על שר האוצר לחזור בו ממנה. אולם, במ

בעצמה את השימושים המסחריים שבנמל התעופה. זאת משום שלעותרת לא היו זכויות לשימושים כאלו בחוזי 
החכירה שלה עם מינהל מקרקעי ישראל ואין מקום להעניק לה, כתוצאה מבקשתה שלא להפקיע את הקרקע, יותר 

מאלו שהיו לה. כמו כן, גם מבחינה פונקציונלית אין מקום לפצל את הזכויות הקנייניות בפרויקט  זכויות קנייניות
נמל התעופה, שכן הדבר יקשה על חופש הפעולה לעתיד לבוא של רשות שדות התעופה, העומדת בראש הפרויקט 

 ג(.108 –ה 107)
, על רשות שדות התעופה לטפל בהחזקתם, בהפעלתם, בניהולם ובפיתוחם של חוק רשות שדות התעופהל 5פי סעיף -על ה.

שדות התעופה שנכללו בתוספת לחוק, לבצע בהם פעולות תכנון ובנייה, ולתת בהם שירותים נלווים לפעולות הללו. 
 ,חוק הפרשנותל 17יף סמכות הרשות להעניק שירותים נלווים לכך נתונה לה כסמכות עזר, מכוח סע

. מכאן, שאין פסול בכך שרשות שדות התעופה היא שיזמה את הפקעת המקרקעין, כאשר ראתה שנמל 1981-תשמ"א
 ה(. –ג 109התעופה אינו עונה עוד לצרכים )

פי הפקודה וחיקוקים -פי הפקודה עצמה ובין על-ין עלכאשר נתונה לשר האוצר סמכות הפקעה לפי חלופות שונות, ב ו.
 ה(. –ד 111ו,  –ה 109אחרים, רשאי השר לבחור בחלופה הנראית לו המועילה ביותר להשגת המטרה )

אין על שר האוצר חובה לפנות לבעל זכות במקרקעין כדי לנסות לשכנעו למכור לו את זכויותיו מרצון, קודם שהוא  (1) ז.
פי הפקודה. עם זאת, רצוי, כי הרשות המפקיעה תנסה לרכוש את המקרקעין -ת ההפקעה עלמפעיל את סמכו

מהבעלים במחיר הוגן ללא שימוש בהליכי הפקעה, ותפנה לעשות שימוש בסמכותה להפקיע רק כמוצא אחרון. 
 ב(. –א 110)

ם לכן הליך המשא ומתן במקרה דנן, הדחיפות בקידומו של הפרויקט הצדיקה את ההפקעה אף שלא מוצה קוד (2) 
 ו(.110שהחל לרכישת הזכויות )

 
 

 נאבולסי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים 6320/98ע"א 
 משפט לערעורים אזרחיים-המשפט העליון בשבתו כבית-בבית

 לפני הנשיא א' ברק והשופטים י' אנגלרד, מ' אילן
ן היתר, בית מגורים שבו מתגוררים המערער ושוכרים מטעמו. המשיבה הודיעה על הפקעת מקרקעין שעליהם בנוי, בי

הודעת ההפקעה התבססה על תכנית בניין עיר, שייעדה את המקרקעין המופקעים לסלילת דרך, והיא פורסמה ברשומות, 
לפקודת  8המשפט המחוזי בהליך לפי סעיף -כנדרש. המערער התעלם מהודעת ההפקעה ולפיכך פנתה המשיבה לבית

המשפט ציווה על המערער לפנות את ביתו ואת המקרקעין -הפקודה(. בית –)להלן  1943ת )רכישה לצרכי הצבור(, הקרקעו
 המשפט. מכאן הערעור.-ידי בית-בשטח שהופקע תמורת תשלום פיצוי שנקבע על

 המשפט העליון פסק:-בית
חוק היסוד(. עם זאת  –)להלן  יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקקדמו ל 1965-, תשכ"הנון והבניהחוק התכהפקודה ו (1) א.

נכון, שגם פרשנותם של חוקים קודמים מושפעת מחוק היסוד. ודאי שבהפעילה סמכות הקבועה בחוק קודם, 
 ונות שבחוק היסודבחשבון את העקר הרשות חייבת להביא

 ו(. –ה 738)
במקרה דנן ההפקעה אינה לוקה בחוסר מידתיות. גם לגופו של עניין המערער לא הראה פגיעה מעבר למידה. אין  (2) 

שנה אינה דבר שיש להקל בו, אבל מדובר בתוואי  -30ספק שהריסת בית מגורים של בני משפחה הגרה בו למעלה מ
 ר שתי דרכים ראשיותביש ראשי המחבהמיועד לסלילת כ

 א(. 739 –ז 738)
[(: אין שוללים זכויותיו של אדם ברכוש דלא ניידי, אלא אם כן ברור וגלוי כי זו הדרך 5] 307/82בג"ץ )בעקבות  (1) ב.

 ב(.739הנכונה למימושו של הצורך הציבורי )
רס הציבורי של סלילת הדרך גובר על האינטרס של הפרט להגן על רכושו. מדובר בדרך המיועדת במקרה דנן האינט (2) 

 ג(.739להיות עורק תחבורה שיחבר בין שני חלקים של העיר )
הטענה כי קיימת אפשרות לכביש חלופי וכי יש להחזיר את תכנית בניין העיר למשיבה, אין מקומה במסגרת  (3) 

לפקודה. המערער הגיש בזמנו התנגדות לתכנית, וזו נדחתה. אין מקום לאלץ את  8י סעיף הערעור על צו פינוי לפ
ידי המערער -מוסדות התכנון בשלב מאוחר זה ליזום הליכי תכנון חדשים. גם לעצם העניין, אין הכביש שהוצע על

 א(.740 –ה 739ככביש חלופי רחב מספיק )
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 ת לתכנון ולבניהיוסף צאיג נ' הוועדה המקומי 6663/93א "ע
 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 כבוד השופט י' טירקל, כבוד השופט י' זמיר, כבוד השופט א' מצא בפני
יש לקבל את הערעורים, כפי שפורט לעיל, לבטל את החיובים )לרבות החיוב בהוצאות המשפט( שנקבעו בפסק הדין של בית 

אל בית המשפט המחוזי על מנת שיבדוק ויחליט מחדש, בהתאם לפסק דין זה, מהו  ר את התיקהמשפט המחוזי, ולהחזי
, וכן מהו חוק התכנון והבניהל 197ף וסעי 190סעיף הפיצויים( המגיעים לצאיג לפי  שיעור הפיצויים )לרבות הריבית על

  .הסכום הכולל של הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין שראוי לזכות בו את צאיג
ם, התוצאה המצערת היא, שעדיין לא בא סוף להתדיינות בין צאיג לבין הוועדה המקומית, לאחר הליכים מורכבים ויקרי
שנתמשכו זמן רב מאד בגלל המורכבות של המחלוקת בין בעלי הדין. אם בעלי הדין ימשיכו להתדיין בפני בית המשפט 

המחוזי, בעקבות פסק דין זה, ואולי אף לערער פעם נוספת לבית המשפט העליון, יהיה זה נצחון מצער של יצר ההתדיינות 
נוצרו התנאים המאפשרים הסדר מוסכם בין בעלי הדין, בסיוע יועצים על השכל הישר. כיום, על הבסיס של פסק דין זה, 

  .מקצועיים, שייתר את הצורך להמשיך בהתדיינות בפני בית המשפט המחוזי. לו יהי רצון
 .לאור התוצאה אין צו להוצאות בערעורים אלה

 
 
 

 מרכז נ' הועדה לבניה למגורים מחוז אח'13  -פרופ' רנון קצוף ו  1455/96פ )ת"א( "ה
 יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים-אביב-בבית המשפט המחוזי בתל

 בפני כב' סגן הנשיא, השופט אורי גורן
היא תכנית בלתי חוקית היות  1216/14 נמצא כי התכנית פת/במ העתירה מתקבלת בחלקה, כמפורט בגוף פסק הדין.

 .לצרכים פרטיים ת פתח תקווה שלא לצרכי ציבור אלאאיחוד וחלוקה מחדש היא מקצה קרקעות לעירי שבמסגרת הליך
בהרחבה, ורק אציין כי לא מצאתי  לאור התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי צורך לדון בטענות הנוספות שהעלו העותרים

ש"ח, כשסכומים 10 ,000בסך . תשלמנה הדדית את הוצאות העותרים הדדית וכן שכט' עו"ד3 -ו2המשיבות  בהן ממש.
 .ים ריבית והצמדה עד התשלום בפועלאלה נושא

 
 

 
 אקונס נ' מדינת ישראל 119/01 ע"א

 משפט לערעורים אזרחיים-בשבתו כביתהמשפט העליון -בבית
 נאור' מ, ריבלין' אשופטים הנשיא א' ברק  והלפני 

. ות הכרמלשבבעלות המערערים לצורך פרויקט מנהרקרקעיות שבוצעו לגבי מקרקעין -הפקעות תתב עניינו של הערעור
הואיל והמערערים סירבו  .המנהרותההפקעות בוצעו לגבי זכות החזקה והשימוש בעומק שמתחת לבתי המערערים לצורך 

 1943)רכישה לצרכי הצבור(  הקרקעות פקודתל 8המשפט צו לפי סעיף -למסור את החזקה בקרקעות, ביקשה המדינה מבית
היה פגום ובלתי מידתי, בין היתר לאור הפקודה כי הליך ההפקעה לפי  המערערים טענו הפקודה( למסירת החזקה. –)להלן 

העובדה שפרסומי ההפקעה לא פירטו את היקף ההפקעה באופן נהיר וברור. כמו כן טענו המערערים כי ההפקעה של זכויות 
. עוד הם נדוניםנה פיקציה, ולאמיתו של דבר מדובר בהפקעת הבעלות ברבדים הישנים ה 99החזקה והשימוש לתקופה של 

-תשכ"ט, חוק המקרקעיןל 13הפקעת רובד מסוים של החלקה בלבד )עומק( סותרת את הכלל המעוגן בסעיף טוענים כי 
מדינה המשפט נתן את הצו המבוקש בכפוף להתחייבויות שנתנה ה-בית לפיו אין לעשות עסקה בחלק ממקרקעין.ש 1969

 במהלך הדיון בדבר המרווח שבין הקרקע המופקעת לבין פני הקרקע. מכאן הערעור.
 המשפט העליון פסק:-בית

השינויים המהותיים  –האחת  :זו בצד זו מתפתחות כמה מגמות בדיני ההפקעות, אוצלות ומשפיעות זו על זו (1) א.
, הדורש הגנה נרחבת יותר על יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקת הפקעת הקרקעות כתוצאה מחקיקת יישעוברת סוג

התפתחות תורת הבטלות היחסית או תורת "התוצאה היחסית". מגמה שלישית היא  –יה יין. השניזכות הקנ
 . א(839 –ז 838) אחרונות נפוצההנהל. ביקורת כזו נעשתה בשנים עלת ביקורת שיפוטית על החלטות המהפ

לפקודה ראוי שיהיה הליך מהיר כדי לאפשר תפיסת חזקה ללא שיהוי. יש לזכור כי למי  8הליך לפי סעיף  (2) 
המשפט אינם -בתישמבקשים את החזקה מידו הייתה אפשרות לתקוף את ההפקעה בתקיפה ישירה. אמנם, 

 אולם ,פגמים שורשיים ובסיסיים בהפקעהלפקודה, לטענות בעניין  8אוטמים אוזניהם, גם בדיון לפי סעיף 
מתבקשת בו מסירת החזקה אין לדון בעניינים שמקומם הנכון הוא במסגרת התנגדויות לתכנית שבמסגרת הליך 

 . ו( –ד 839) בניין עיר
ההבחנה בין טענות נגד התכנית לבין טענות נגד חוקיות ההפקעה מאפשרת להסיר מיד מעל הפרק את טענות  (3) 

ויר וכל כיוצא באלה. ויה, למפגעים, לזיהום איים, ככל שהן נוגעות לסיכון הקיים )לטענתם( בפעולות הבנהמערער
ו 839) ן עיריטענות אלה אינן נוגעות להפקעה. אלה הן טענות קלסיות שניתן להעלותן במסגרת התנגדות לתכנית בני

 . ז( –
צריכים לשקף באופן מדויק את כוונת המפקיע. אם כוונת נה יהפרסום על ההפקעה והערות האזהרה שיירשמו בג (1) ב.

, אך הדברים אינם באים לידי ביטוי באופן מדויק יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוקהמפקיע מתיישבת עם רוח 
ח חוק היסוד, ומשכך יהיה מדובר נה מידתית, אין מדובר בהפקעה ברויבפרסומים באופן שתוצאת הפרסומים ה

 .ז(841) נה בלתי מידתיתיבהפקעה שה
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נם קניינם של בעלי החלקות )המערערים(. למערערים זכויות קניין גם באותם רבדים של ישא ההפקעה הוהרבדים נ (2) 
עבר קרקע שמתחת לבתיהם אשר כיום לא ניתן לנצלם ניצול מעשי. המסקנה היא כי אין להפקיע, גם לעומק, מ

 .א(844 –ז 843ה,  –ג 842) למידה הדרושה
: ראשית, הקרקע זהבאופן ה ןהפקעת מקרקעי לשמיושם בהקשר  ,מבחן המידתיות, אשר הינו בן שלושה שלבים (3) 

צריכה להתאים להגשמת הצורך הציבורי המוגדר שלשמו הופקעה. שנית, אין לפגוע בזכות הקניין אלא במידה 
צורך הציבורי. שלישית, נדרש קיומו של יחס נאות בין התועלת שתצמח לציבור מן המזערית הנדרשת להשגת ה

 .ד( –ג 845) הקרקע לבין הנזק שייגרם לאזרח עקב ההפקעה
בהירות בעניין עומק ההפקעה עשויה להשפיע לרעה על שווי המקרקעין שעל פני השטח המופקע ולהביא -אי (4) 

דעת היכן עוברים גבולות ההפקעה. זכאים הם גם לכך שההפקעה להפחתת שוויים. בעלי המקרקעין זכאים ל
תירשם בגבולותיה הנכונים והראויים, כדי שיוכלו להראות לקונה פוטנציאלי מה ההיקף הנכון של ההפקעה. על 

ז 852) ידי הגדרה של המרחב המופקע-ההפקעה להיות מידתית, ועל הפרסום והערות האזהרה לשקף מידתיות זו על
 .א(854 ב,853 –

ידי המדינה היה גורף ובלתי מידתי, ולא פירט את כוונת -בנסיבות העניין נוסח הודעת ההפקעה שפורסמה על (5) 
קרקעית הדרושה. הדרך הראויה והמידתית הייתה להגדיר -המדינה באשר לגבולות האנכיים של ההפקעה התת

כן -קרקעית הדרושה. על-ההפקעה התתמראש בהודעת ההפקעה, לפחות בקירוב, את גבולותיה האנכיים של 
 בנסיבות העניין לא הייתה ההפקעה מידתית

 .ב( –א 852ה,  –ד 851ז,  –ה 846)
היא חפירת מנהרות. חפירת מנהרה משמעותה בהכרח הוצאת קבע של החומר  ןמטרת ההפקעה בנסיבות העניי (1)  ג.

של הנכס. המדינה אינה יכולה,  ות השייכת לבעלינה זכות שיורייה וקרקעי. הזכות להרוס את הנכס או לכלות-התת
ללא הסכמת הבעלים, לרוקן את השטח המופקע מחלק מתכולתו ולסלול כבישים בדרך של הפקעת זכות החזקה 

 .ה( –ד 857ד, 856) שנים. היא יכולה לעשות כן רק בדרך של הפקעת הבעלות 99והשימוש לתקופה של  
אולם עקרון "אחידות הקרקע" אינו חל על  ,סקה בחלק מסוים במקרקעיןיאוסר על ע חוק המקרקעיןל 13סעיף  (2) 

 כהקניית זכות "לפי רצון המקנה", ואולם הפקעה חוק המקרקעיןל 6סקה במקרקעין מוגדרת בסעיף יהפקעה. ע
שאין תוקף לעיסקה בחלק מסוים במקרקעין מחמת עקרון אחידות הקרקע,  אףאינה "לפי רצון המקנה". משכך, 

להפקיע  אפשרכן -חריג לעקרון אחידות הקרקע, וניתן להפקיע חלק מסוים ממקרקעין. על היאהרי שהפקעה 
 .ז( –ו 857) מסוים במקרקעין זכויות בעלות בעומק שמתחת למקרקעין לצורך בניית כבישי מנהרות בהיותם חלק

עם זאת הטענות בעניין זה הועלו שנים לאחר ההפקעה בדרך של  ,בנסיבות העניין מדובר בפגמים שורשיים בהפקעה (1)  ד.
פי הגבולות הגמישים של תורת "התוצאה היחסית" -יש לפעול עלשל הפגמים תקיפה עקיפה. בקביעת התוצאה 

שאלה אם המעשה המנהלי הותקף ה לעגרת תורה זו יש לתת את הדעת גם "הבטלות היחסית"(. במס –)בעבר 
 .ד( –ג 859) בתקיפה ישירה או עקיפה

גם אם נפל בהחלטה המנהלית פגם המצדיק את ביטול ההחלטה בדרך של תקיפה ישירה, לא בהכרח יצדיק הפגם  (2) 
קיפה תלויה במידה רבה בנסיבות תוצאה של ביטול ההחלטה גם בדרך של תקיפה עקיפה. התוצאה של תקיפה ע

 .ז( –ו 859) המקרה
שאלה של דרך התקיפה, יש מקום, לפי תורת התוצאה היחסית, לעמוד על אינטרס הציבור. במסגרת זו ה לענוסף  (3) 

המשפט יפסוק כי ההחלטה המנהלית -יש לשאול, בין היתר, מה הנזק שעלול להיגרם לאינטרס הציבורי אם בית
ל מול האינטרס הציבורי, הדורש מתן משקל לצורך בקידום פרויקט המנהרות, יש לשקול את בטלה מעיקרה. א

תתחשב ושהצדק לפרט ולאזן ביניהם במטרה להגיע אל תוצאה יחסית אשר לא תסכל את האינטרס הציבורי 
 .ה(861ה,  –ג 860) בהשגת צדק לפרט

ההפקעה נוכח חשיבותו לציבור של הפרויקט התחבורתי.  בנסיבות העניין אין להורות למדינה לפתוח מחדש בהליכי (4) 
תחת זאת יש לתקן את ההפקעה באופן שתתייחס לבעלות בקטע המופקע, ולא רק לזכויות החזקה והשימוש. התיק 

 ז(. –ה 861המשפט המחוזי לצורך קביעת גבולות ההפקעה המדויקים )-גם יוחזר לבית
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 שר האוצר נ' מאזן חסן זכי נוסייבה 5091/91 צ"בג
 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 כבוד השופט א' מצא, כבוד השופט ת' אור, כבוד השופט ד' לוין בפני:
 ,של הפקעה תקום לבעלים עילה לתבוע את ביטול ההפקעה. הכלל הוא כי לא בכל מקרה שבו משתהה הרשות בביצועה

של בית המשפט, הבוחן כל מקרה נתון על רקע נסיבותיו הקונקרטיות. על דעתו -שביטול הפקעה מחמת שיהוי נתון לשיקול
השיקולים העיקריים, שעל בית המשפט להתחשב בהם ולאזן בינותם בגדר החלטתו, עמד, לאחרונה, השופט זמיר, בפרשת 

 לפסק הדין(, ומן הראוי לחזור ולהזכיר את עיקרי דבריו:15טריידט הנ" )בפיסקה 

סביר בביצוע הפקעה עשוי להצדיק ביטול ההפקעה. עם זאת, השאלה אם -ן זה ברורה. שיהוי בלתיאכן, ההלכה בעניי"
במקרה מסוים ראוי לבטל את ההפקעה בשל שיהוי, תלויה בנסיבות של אותו מקרה. ראשית, יש מקום לברר אם השיהוי 

 - - -לבעלי החלקה כתוצאה מן השיהוי. שנית, יש חשיבות לשאלה מה הנזק שנגרם  - - -במקרה הנדון חורג מגדר הסביר. 
ושלישית, חשיבות נודעת גם לשאלה מה הנזק שייגרם לציבור, ובכלל זה לשלטון החוק, כתוצאה מביטול ההפקעה בשל 

השיהוי. כך, לדוגמא, אפשר שביטול ההפקעה של חלקה מסוימת, אשר נועדה למבנה ציבורי, רק יחייב את הרשות 
ה או חלקה סמוכה בכסף מלא. לעומת זאת, אפשר שביטול ההפקעה במקרה אחר יתבטא, המקומית לרכוש אותה חלק

מבחינת הציבור, במניעת שירות חיוני. בסופו של חשבון, יש לשקול בכל מקרה את הנזק לאדם כפרט, שבית המשפט מצווה 
מתן משקל ראוי לכל אינטרס מן  להגן על זכות הקניין שלו, כנגד הנזק לציבור. בית המשפט צריך לאזן זה כנגד זה, תוך

האינטרסים השייכים לעניין". בפרשתנו, כפי שהראה חברי השופט לוין וכפי שהשתדלתי גם אני להראות, מתקיימות 
נסיבות כבדות משקל המצדיקות היענות לעותרים. מאידך, אינני רואה כל יסוד לחשש שביטול ההפקעה, במקרה הנדון, 

בורי חיוני, או לפגוע בשלטון החוק. ובמערך שיקולים זה זכאים העותרים לעשיית צו מוחלט. עלול לגרום נזק לאינטרס צי
דין זה והשלכותיה הננו מחליטים -הוחלט ברוב דעות כאמור בפסק דינו של השופט ד' לוין. בשל חשיבותה של ההלכה בפסק

 .ידי כבוד הנשיא-על קיום דיון נוסף בתיק זה. ההרכב ייקבע על
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 19651-נון והבניה, תשכ"החוק התכ
 

 

 תכנון ובניה – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 69 פרק א': פרשנות 

 Go 74 הגדרות  1סעיף 

 Go 76 פרסום בעתון א 1סעיף 

 Go 77 חובת פרסום הודעות באינטרנט ב 1סעיף 

 Go 77 אתר אינטרנט ג 1סעיף 

 Go 77 פרק ב': מוסדות תכנון 

 Go 77 סימן א': המועצה הארצית 

 Go 77 מועצה ארצית  2סעיף 

 Go 78 פרסום ברשומות  3סעיף 

 Go 78 מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר  4סעיף 

 Go 78 מזכיר המועצה הארצית ויועציה  5סעיף 

 Go 78 ועדות משנה  6סעיף 

 Go 78 : ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות1סימן א' 

 Go 78 ועדה ארצית לתכנון  של תשתיות לאומיות א 6סעיף 

 Go 79 תפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה ב 6סעיף 

 Go 79 ועדות משנה ותוקף החלטותיהן ג 6סעיף 

 Go 79 ועדת משנה להשגות ד 6סעיף 

 oG 80 יועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים ה 6סעיף 

 Go 80 מסירת החלטות הועדה לתשתיות ו 6סעיף 

 Go 80 סימן ב': ועדה מחוזית 

 Go 80 ועדה מחוזית  7סעיף 

 Go 80 מתכנן מחוז, מזכיר ועדה מחוזית ויועצים  8סעיף 

 Go 81 תקופת כהונה  9סעיף 

 Go 81 מהנדס מקומי  בועדה מחוזית  חוק  10סעיף 

                                                            

 .7720עמ'  3.8.2015מיום  7086י"פ תשע"ה מס' : 14.7.2015ר' העברת סמכויות בין שר הפנים ושר האוצר בתוקף מיום  1

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7086.pdf
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 Go 81 ועדת משנה להתנגדויות  11סעיף 

 Go 81 ועדת משנה לעררים א 11סעיף 

 Go 81 ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים  1א11סעיף 

 Go 82 ועדת משנה לתכניות מסוימות ביישובי מיעוטים  2א11סעיף 

 Go 83 ועדת משנה לעניין תשתית תיירות  3א11סעיף 

 Go 83 ועדות משנה אחרות ב 11סעיף 

 Go 83 משלוח ההחלטות של ועדות המשנה ג 11סעיף 

 Go 83 החלטה פגומה   דיון במליאת הועדה ד 11סעיף 

 Go 83 דין החלטת ועדת משנה ה 11סעיף 

 Go 83 מרחב תכנון מחוזי  12סעיף 

 Go 84 : ועדת ערר1סימן ב' 

 Go 84 ועדת ערר א 12סעיף 

 Go 84 סמכויות ועדת הערר ב 12סעיף 

 Go 85 הקמת ועדות ערר נוספות ג 12סעיף 

 Go 85 סדרי דין ד 12סעיף 

 Go 85 הוצאות ועדת ערר ה 12סעיף 

 Go 85 : ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה2סימן ב' 

 Go 85 ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ו 12סעיף 

 Go 85 ויים ולהיטל השבחהסמכויות ועדת הערר לפיצ ז 12סעיף 

 Go 86 תחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה ח 12סעיף 

 Go 86 סימן ג': ועדה מקומית 

 Go 86 מרחב תכנון מקומי  13סעיף 

 Go 86 כנוןתכנו ופרסומו של צו ת  14סעיף 

 Go 86 תחילתו של צו תכנון  15סעיף 

 Go 86 שינוי מרחב תכנון  16סעיף 

 Go 86 ועדה מקומית  17סעיף 

 Go 86 ועדה ברשות מקומית אחת  18סעיף 

 Go 87 דה במספר רשויות מקומיותוע  19סעיף 

 Go 88 מהנדס ומזכיר הועדה המקומית  20סעיף 

 Go 88 ומיתמבקר הוועדה המק א 20סעיף 

 Go 88 יועץ משפטי של ועדה מקומית ב 20סעיף 
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 Go 88 תקופת כהונתו של חבר הועדה המקומית  21סעיף 

 Go 88 פרסום ברשומות  22סעיף 

 Go 88 תקציב  24סעיף 

 Go 89 גביית האגרות  25סעיף 

 Go 89 הקניית מקרקעין  26סעיף 

 Go 89 ביצוע החוק על  ידי הועדה המקומית  27סעיף 

 Go 89 כפיית ביצוע על  ידי הועדה המחוזית  28סעיף 

 Go 89 ועדה ממונה א 28סעיף 

 Go 89 העברת סמכויות מוועדה מקומית לוועדה מחוזית ב 28סעיף 

 Go 89 שות מרחביתאצילת סמכויות בועדה מקומית של ר א 29סעיף 

 Go 90 רשות רישוי  30סעיף 

 Go 90 ועדההמצאת מידע על ידי ועדה מקומית או מהנדס הו  31סעיף 

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

Go 90 

 Go 91 מינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית ב 31סעיף 

 Go 91 יחידת בקרה על ועדות מקומיות ג 31סעיף 

 Go 91 הדרכה, הכוונה וסיוע לוועדות מקומיות ד 31סעיף 

 Go 91 סימן ד': ועדה מיוחדת 

 Go 92 מרחב תכנון מיוחד  32סעיף 

 Go 92 תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד  33סעיף 

 Go 92 הכרזה על מתחם פינוי ובינוי א 33סעיף 

 Go 93 ועדה מיוחדת והרכבה  34סעיף 

 Go 93 מזכיר הועדה  35סעיף 

 Go 93 הסמכויות והתפקידים  36סעיף 

 Go 93 סימן ה': ועדה משותפת 

 Go 94 הקמת ועדות משותפות  37סעיף 

 Go 94 הרכבן של ועדות משותפות  38סעיף 

 Go 10 סמכויות הועדה המשותפת  39סעיף 

 Go 94 פרסום ברשומות  40סעיף 

 Go 94 מן ו': הוראות כלליותסי 

 Go 94 מקום פנוי במוסד  41סעיף 

 Go 94 מינוי נציגים מסוימים למוסד תכנון א 41סעיף 
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 Go 94 מנין חוקי  42סעיף 

 Go 94 דעות שקולות בהצבעה  43סעיף 

 Go 94 סדרי הדיון והעבודה  44סעיף 

 Go 94 היעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון א 44סעיף 

 Go 95 חבר מוסד תכנון מקומי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום ב 44סעיף 

 Go 95 חבר מוסד תכנון שקיים לגביו ניגוד עניינים תדיר ג 44סעיף 

 Go 95 בדיקת ניגוד עניינים של חבר מוסד תכנון מקומי ותוצאותיה ד 44סעיף 

 Go 96 התפטרות חבר  45סעיף 

 Go 96 שמירת סוד  46סעיף 

 Go 96 ניגוד עניינים אישי בקשר לעניין מסוים  47סעיף 

הימנעות מהשתתפות בדיון בשל קשר ליזם או נטילת חלק  א 47סעיף 
 בהחלטה העולה לדיון

Go 96 

 Go 97 מתן היתר או אישור שלא כדין  48סעיף 

 Go 97 ממלא מקום לחבר מוסד תכנון א 48סעיף 

 Go 97 אופן משלוח ההחלטות של מוסד התכנון והודעות מטעמו ב 48סעיף 

 Go 97 זכות עיון במסמכי מוסד תכנון ג 48סעיף 

 Go 98 חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו ד 48סעיף 

 Go 99 תחילת תוקפה של החלטת מוסד תכנון ופרסומה ה 48סעיף 

 Go 99 דוח שנתי על פעולות מוסד תכנון ו 48סעיף 

 Go 99 פרק ג': תכנית 

 Go 99 סימן א': תכנית מיתאר ארצית 

 Go 99 הוראות תכנית מיתאר ארצית  49סעיף 

 Go 100 תכנית חלקית  50 סעיף

 Go 100 עריכת התכנית  51סעיף 

 Go 100 דיווח לכנסת   הוראת שעה א 51סעיף 

 Go 100 מסירת העתק לועדות המחוזיות  52סעיף 

 Go 100 אישור תכנית  53סעיף 

 Go 100 פרסום  54סעיף 

 Go 100 סימן ב': תכנית מיתאר מחוזית 

 Go 100 מטרות התכנית  55סעיף 

 Go 100 עריכת התכנית  56סעיף 

 Go 100 הוראות התכנית  57סעיף 
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 Go 100 הוראות המועצה הארצית  58סעיף 

 Go 100 סמכויות של ממונה לביצוע  59סעיף 

 Go 101 סימן ג': תכנית מיתאר מקומית 

 Go 101 מטרות התכנית  61סעיף 

 Go 101 תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית א 61סעיף 

הודעה על הגשת תכנית בסמכות ועדה מקומית והגשת חוות  ב 61סעיף 
 דעת

Go 102 

 Go 102 ועדה מחוזית תכנית בסמכות  62סעיף 

 Go 103 תכנית בסמכות ועדה מקומית א 62סעיף 

 Go 109 ם ודיווחתכנית כוללנית   מעקב אחר יישו  1א62סעיף 

 Go 109 בדיקה תכנונית מוקדמת ב 62סעיף 

 Go 109 הוראות בתכנית מיתאר מקומית  63סעיף 

 Go 110 מעונות לחוסים א 63סעיף 

 Go 110 הכללת דירות קטנות בתכנית למגורים ב 63סעיף 

 Go 111 חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו  64סעיף 

 Go 111 סימן ד': תכנית מפורטת 

 Go 111 הוראות תכנית מפורטת  69סעיף 

 Go 111 התאמת מגרשים  70סעיף 

 Go 112 סימן ה': תכנית מיוחדת 

 Go 112 תכנית מיוחדת  71סעיף 

 Go 112 אישור תכנית מיתאר מיוחדת  72סעיף 

 Go 112 התנגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדת  73סעיף 

 Go 112 ערר על החלטות אחרות  74סעיף 

 Go 112 דין תכנית מיוחדת  75סעיף 

 Go 112 תקנות  76סעיף 

 Go 112 : תכנית לשימור אתרים1'סימן ה 

 Go 112 תכנית לשימור אתרים א 76סעיף 

 Go 112 תכנית לתשתית לאומית 2סימן ה': 

 Go 112 תכנית לתשתית לאומית ב 76סעיף 

 Go 112 הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות  1ב76סעיף 

 Go 113 הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית ג 76סעיף 

 Go 114 פליטה: תכנית למיתקן טעון היתר 3סימן ה' 
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 Go 114 הוראות מיוחדות לתכנית למיתקן טעון היתר ד 76סעיף 

 Go 114 ן ו': הוראות כלליות לתכניותסימ 

 Go 114 הודעה על הכנת תכנית  77סעיף 

 Go 114 תקופת בינייםהיתרים וחלוקת קרקע ב  78סעיף 

 Go 115 פטור מתשלומי חובה  79סעיף 

 Go 115 תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה  80סעיף 

 Go 115 ייזום תכניות לבטיחות הטיסה  81סעיף 

 Go 115 יחות הטיסהערר על דחיית תכנית בדבר בט  82סעיף 

 Go 115 תשריט  83סעיף 

 Go 115 מסמכי לוואי לתכנית א 83סעיף 

 Go 115 מועד הגשת תכנית  1א83סעיף 

 Go 115 עריכת תסקיר השפעה על הסביבה ב 83סעיף 

 Go 115 שמירה על עצים בוגרים ג 83סעיף 

 Go 115 שלבי ביצוע  84סעיף 

 Go 115 הפקדה  85סעיף 

 Go 116 שינויים לפני הפקדה  86סעיף 

 Go 116 הפקדת תכנית מצומצמת א 86סעיף 

 Go 117 מקום ההפקדה  88סעיף 

 Go 117 הודעה על הפקדת תכנית  89סעיף 

 Go 117 פרסום ומסירה של הודעת הפקדה א 89סעיף 

 Go 117 הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית  90סעיף 

 Go 117 י ממשלההודעה למוסדות תכנון ומשרד  91סעיף 

 Go 117 תוכן הודעת ההפקדה  92סעיף 

 Go 117 הודעות על הפקדה מיוחדת  93סעיף 

 Go 117 הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה  94סעיף 

 oG 118 מניעת טענות  95סעיף 

 Go 118 עיון בתכנית  96סעיף 

 Go 118 זכות עיון במסמכי מוסד תכנון וחובת פרסום באינטרנט א 96סעיף 

 Go 118 הוראות לגבי מתן היתר שלא על פי תכנית מופקדת  97סעיף 

 Go 118 היתר על פי תכנית שהופקדה א 97סעיף 

 Go 118 הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית  98סעיף 
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 Go 118 מקומות קדושים והיסטוריים ובתי קברות  99סעיף 

 Go 118 התנגדות  100סעיף 

 Go 119 התנגדות מטעמי  בטיחות הטיסה  101סעיף 

 Go 119 המועד להגשת התנגדות  102סעיף 

 Go 119 מקום הגשת התנגדות  103סעיף 

 Go 119 ותהנמקת התנגד א 103סעיף 

 Go 119 עיון בהתנגדויות  104סעיף 

 Go 119 המחליטים בהתנגדות  105סעיף 

 Go 119 דיון והכרעה בהתנגדות  106סעיף 

 Go 119 שמיעת התנגדויות בפומבי  107סעיף 

 Go 120 מינוי חוקר א 107סעיף 

 Go 120 הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות  108סעיף 

 Go 120 סמכויות השר  109סעיף 

 Go 120 מועדים לסיום הטיפול בתכנית א 109סעיף 

 Go 121 ערר בפני המועצה הארצית  110סעיף 

 Go 121 ערר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזית  111סעיף 

 Go 122 ערר בפני ועדת הערר  112סעיף 

 Go 122 סמכויות מוסד תכנון בערר  116סעיף 

 Go 122 פרסום אישור תכנית ודחייתה  117סעיף 

 Go 122 שמירת תכנית שאושרה ופרסומה  118סעיף 

 Go 122 תחילתה של תכנית  119סעיף 

 Go 122 חובת מסירת מידע א 119סעיף 

 Go 123 תכנון דרכים ומסילות ברזל 1סימן ו': 

 Go 123 הוראות מיוחדות לדרכים ב 119יף סע

 Go 124 תסקיר השפעה על הסביבה ג 119סעיף 

 Go 124 פיצויים ד 119סעיף 

 Go 124 מיתקני גז טבעי 2סימן ו': 

 Go 124 מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד ה 119סעיף 

 Go 124 רישוי מיתקני גז ו 119סעיף 

 Go 125 ועדת המשנה לתכניות עבודה ז 119סעיף 

 Go 125 סימן ז': חלוקה חדשה 
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 Go 20 הגדרה  120סעיף 

 Go 20 איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה  121סעיף 

 Go 20 חלוקה שלא בהסכמה  122סעיף 

 Go 20 רישום הערה בפנקסי המקרקעין  123סעיף 

 Go 20 תחילה  124סעיף 

 Go 20 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית  125סעיף 

 Go 21 השפעת חלוקה חדשה על שעבודים  126סעיף 

 Go 21 איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים  127סעיף 

 Go 21 הבטחת הזכויות של בעל משכנתה  128סעיף 

 Go 126 סימן ח': סולם העדיפויות של תכניות 

 Go 126 תכנית מיתאר מקומית  129סעיף 

 Go 126 תכנית מיתאר מחוזית  130סעיף 

 Go 126 תכנית המיתאר הארצית  131סעיף 

 Go 126 תקנות לפי החוק  132סעיף 

 Go 126 סימן ט': ביטול תכניות, שינוין והתלייתן 

 Go 126 סמכות מוסד תכנון  133סעיף 

 Go 126 סמכות הועדה המחוזית  134סעיף 

 Go 126 פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות 

 Go 127 תשריט חלוקת קרקע  137סעיף 

 Go 127 פרטי התשריט  138סעיף 

 Go 127 ערר על תשריט חלוקה  140סעיף 

 Go 127 רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין  141סעיף 

 Go 127 שינוי, ביטול או התלייה של תשריט חלוקת קרקע  142סעיף 

 Go 127 הגבלה על חלוקת קרקע  143סעיף 

 Go 127 איחוד  144סעיף 

 Go 127 פרק ה': רישוי 

 Go 127 עבודות טעונות היתר  145סעיף 

 Go 129 הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר א 145סעיף 

 Go 129 רישוי בדרך מקוצרת ב 145סעיף 

 Go 130 פטור מהיתר ג 145סעיף 

 Go 131 הנחיות מרחביות ד 145סעיף 
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 Go 131 שימוש חורג  146סעיף 

 Go 131 הקלות  147סעיף 

 Go 132 שימוש חורג והקלה בתנאים  148סעיף 

 Go 132 תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות  149סעיף 

 Go 133 סטיה ניכרת  151סעיף 

 Go 135 שימוש חורג ביחידת דיור   הוראת שעה א 151סעיף 

 Go 136 ערר והשגה  152סעיף 

 Go 136 סדרי הערר  153סעיף 

 Go 136 זכויות לפי דינים אחרים  155סעיף 

 Go 136 חקלאית ובתחום הסביבה החופית הגבלות בקרקע  156סעיף 

 Go 137 מועד להכרעה בבקשות  157סעיף 

 Go 137 לת הספקת חשמל, מים וטלפוןהגב א 157סעיף 

 Go 138 אישור תחילת עבודה ב 157סעיף 

 Go 138 כון בקרהבקרת ביצוע על ידי מ ג 157סעיף 

 Go 138 חובת התקנת מעליות וגנרטורים א 158סעיף 

סעיף 
  1א158

 Go 139 ההצמדת מקומות חני

סעיף 
  2א158

 Go 139 בתי שימוש המיועדים לנשים

סעיף 
  3א158

 Go 139 התניית היתר בהתקנת מקומות חניה

 Go 140 : סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים1פרק ה' 

 Go 140 הגדרות ב 158סעיף 

 Go 140 תחולת הפרק  1ב158סעיף 

 Go 140 סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים ג 158סעיף 

 Go 140 ערעור ד 158סעיף 

 Go 140 ביטול רשיון עסק ה 158סעיף 

 Go 140 מתן היתר לבנין ציבורי ו 158 סעיף

 Go 141 א: נגישות לאנשים עם מוגבלות1פרק ה' 

 Go 141 ת מקום ציבורי חדשנגישו  1ו158סעיף 

 Go 142 שטח משותף בבנין מגורים חדש  2ו158סעיף 

 Go 143 גישותאישור מורשה נ  3ו158סעיף 

 Go 144 תוקף היתר   מוסד חינוך  4ו158סעיף 
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 Go 144 : רישוי בדרך מקוצרת2פרק ה' 

 Go 144 : מכוני בקרה3פרק ה' 

 oG 144 סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו 

 Go 144 3הגדרות   פרק ה' יג 158סעיף 

 Go 144 הקמת מכון בקרה ותפקידיו יד 158סעיף 

 Go 144 תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה ולפעילותו טו 158סעיף 

 Go 145 רישיון, תנאיו והארכת תוקפו טז 158סעיף 

 Go 145 ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו יז 158סעיף 

 Go 145 סימן ב': בקרים 

 Go 145 בקרים במכון בקרה יח 158סעיף 

 Go 146 רישום בקרים יט 158סעיף 

 Go 146 כשירות לבקר ותחומי פעולתותנאי  כ 158סעיף 

 Go 146 סימן ג': בקרים מורשים 

סעיף 
 כא 158

 Go 146 בקרה העסקת בקר מורשה במכון

 Go 146 כשירות בקרים מורשים והסמכתם כב 158סעיף 

 Go 147 םסמכויות בקרים מורשי כג 158סעיף 

 Go 148 סימן ד': דרכי העבודה של מכון בקרה 

 Go 148 רשההגשת מסמכים למכון בקרה ולבקר מו כד 158סעיף 

סעיף 
 כה 158

 Go 148 פעילותו של מכון בקרה

 Go 148 ון בקרהאגרות ואיסור תמורה אחרת למכ כו 158סעיף 

 Go 148 החלת דינים על עובדי מכון בקרה כז 158סעיף 

סעיף 
 כח 158

 Go 148 ניגוד עניינים בעבודת מכון בקרה מניעת

סעיף 
 כט 158

 Go 148 קביעת הוראות לעניין מכוני בקרה

 Go 148 סימן ה': דיווח, פיקוח וביקורת 

 Go 148 חובת דיווח של מכון בקרה ל 158סעיף 

 סעיף
 לא 158

 Go 149 ביקורת ופיקוח על מכוני בקרה ובקרים מורשים

 Go 149 סימן ו': עיצום כספי 

 Go 149 עיצום כספי לב 158יף סע

 Go 149 הודעה על כוונת חיוב לג 158סעיף 
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 Go 150 זכות טיעון לד 158סעיף 

סעיף 
 לה 158

 Go 150 החלטת הממונה על דרישת תשלום

 Go 150 הפרה נמשכת והפרה חוזרת לו 158סעיף 

 Go 150 סכומים מופחתים לז 158סעיף 

סעיף 
 לח 158

 Go 150 סכום מעודכן של העיצום הכספי

סעיף 
 לט 158

 Go 150 המועד לתשלום העיצום הכספי

 Go 150 הפרשי הצמדה וריבית מ 158סעיף 

סעיף 
 מא 158

 Go 150 גבייה

סעיף 
 מב 158

 Go 150 עיצום כספי על הפרה של חוק זה או חוק אחר

 Go 150 רת אחריות פליליתשמי מג 158סעיף 

סעיף 
 מד 158

 Go 150 ערעור על דרישת תשלום

סעיף 
 מה 158

 Go 151 פרסום

 Go 151 שינוי התוספת השביעית מו 158סעיף 

 Go 151 פרק ו': מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה 

 Go 151 הגדרות  159סעיף 

 Go 151 סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה  160סעיף 

 Go 152 התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות וסביבתיות  161סעיף 

 Go 152 המנין החוקי  162סעיף 

 Go 152 עניני טיסה אזרחית  163סעיף 

 Go 152 קרקעות חקלאיות  164סעיף 

 Go 152 תחולת פרק ז'  165סעיף 

 Go 152 ועדת ערר  166סעיף 

 Go 152 דיון בערר בהרכב של שלושה  167סעיף 

 Go 152 היושב ראש  168סעיף 

 Go 152 סודיות הדיונים  170סעיף 

 Go 152 סדרי הדיון  171סעיף 

 Go 152 פטור  172סעיף 

 Go 152 תקנות  173סעיף 
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 Go 152 מניעת מכשולי טיסה  174סעיף 

 Go 152 הוראת שינוי  175סעיף 

 Go 153 פיצויים  176סעיף 

 Go 153 כנית בשל מיתקן בטחוניהתנגדות לת  177סעיף 

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

Go 153 

 Go 154 פרק ז': שימוש חורג 

 Go 154 תקופת מקסימום לחריגה  178סעיף 

 Go 154 פרסום הרשימה ואישורה  179סעיף 

 Go 154 תקופת המקסימום לחריגה בבנינים  180סעיף 

 Go 155 התקופה המרבית לחריגה  181ף סעי

 Go 155 אישור התקופה המרבית  182סעיף 

 Go 155 ה המרביתהפסקת החריגה בתום התקופ  183סעיף 

 Go 155 הפסקת החריגה לפני תום התקופה המרבית  184סעיף 

 Go 155 אי ביצוע ההפסקה לפני המועד  185סעיף 

 Go 155 ביצוע על ידי הועדה המקומית  186סעיף 

 Go 155 ון חלוףשיכ  187סעיף 

 Go 155 פרק ח': הפקעות 

 Go 155 מטרת ההפקעה  188סעיף 

 Go 155 סמכות הועדה המקומית  189סעיף 

 Go 5 ביצוע ההפקעה  190סעיף 

 Go 5 חילופי קרקע  191סעיף 

 Go 6 הסכם אינו היתר לחריגה  192סעיף 

 Go 6 דין רכוש שהופקע  193סעיף 

 Go 6 שיכון חלוף  194סעיף 

 Go 6 דין מקרקעין שנרכשו בתמורה  195סעיף 

 Go 6 ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום שינוי  196סעיף 

 Go 6 : היטל השבחה1פרק ח' 

 Go 156 היטל השבחה א 196סעיף 

 Go 156 פרק ט': פיצויים 

 Go 157 תביעת פיצויים  197סעיף 

 Go 157 תביעה לפיצויים  198סעיף 
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 Go 158 פטור מתשלום פיצויים  200סעיף 

 Go 158 כניתאין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת ת  201סעיף 

 Go 158 פיצויים על הפסקת חריגה  202סעיף 

 Go 158 ת ייעוד מקרקעין למיתקן גזפיצויים בשל תכנית הכולל א 202סעיף 

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

Go 158 

 Go 159 : רשימת שמאים מכריעים1פרק ט' 

 Go 159 רשימת שמאים מכריעים ג 202סעיף 

 Go 159 הוועדה המייעצת ד 202סעיף 

 Go 159 כשירות לכהונה כשמאי מכריע ה 202סעיף 

 Go 159 פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים ו 202סעיף 

 Go 160 איסור ניגוד עניינים ז 202סעיף 

סעיף 
  11ח202

 Go 160 ייחוד פעולת שמאי מכריע

 Go 160 מחיקה או התליה מרשימת השמאים המכריעים ט 202סעיף 

סעיף 
  11י202

 Go 160 העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר

 Go 160 עונשין  2סעיף 

 Go 160 החלת הוראות על שמאי מכריע יב 202סעיף 

 Go 160 תקנות לעניין שמאי מכריע יג 202סעיף 

 Go 161 ת ועונשיןפרק י': עבירו 

 Go 161 הגדרות  203סעיף 

 Go 161 עונשין  204סעיף 

 Go 161 אמצעים נוספים  205סעיף 

 Go 161 צו בית המשפט   חובה  206סעיף 

 Go 161 מועד לביצוע הצו  207סעיף 

 Go 161 ביצוע צו א 207סעיף 

 Go 162 מעצר הנשפט עד ביצוע הצו ב 207סעיף 

 Go 162 שמירת דינים ג 207סעיף 

 Go 162 האחראי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר  208סעיף 

 Go 162 אחריות פלילית של בעל המקרקעין או של המחזיק  209סעיף 

 Go 162 1עבירה לפי פרק ה' א 209סעיף 

 Go 162 אי קיום צו בית המשפט  210סעיף 
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 Go 162 סמכויות מוסד תכנון  211סעיף 

 Go 162 לא הרשעההריסה ל  212סעיף 

 Go 163 ביצוע על ידי הועדה המקומית  213סעיף 

 Go 163 הודעה כוזבת  214סעיף 

 Go 163 ביטול עקב הודעה כוזבת  215סעיף 

בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על פי מידע  א 215סעיף 
 שאינו נכון

Go 163 

 Go 163 ביטול עקב מתן פרטים בלתי נכונים  216סעיף 

 Go 163 מניעת מילוי תפקיד  217סעיף 

 Go 163 חיוב בתשלום אגרה  218סעיף 

 Go 163 קיתקנס או תביעה לגביית רווחים מבניה בלתי חו  219סעיף 

 Go 164 דיור חלוף  220סעיף 

 Go 164 רישום בפנקסי מקרקעין  221סעיף 

 Go 164 גביית הקנס הנוסף  222סעיף 

 Go 164 תשלום קנסות  223סעיף 

 Go 164 הפסקת ביניים מינהלית  224סעיף 

 Go 164 הפסקת בניה על ידי קצין משטרה והגא  225סעיף 

 Go 164 מסירת צו הפסקה לבעל מקרקעין א 225סעיף 

 Go 164 בקשת אישור צו הפסקה מינהלי  226סעיף 

 Go 164 אישור צו הפסקה מינהלי  227סעיף 

 Go 164 סירוב לאשר צו הפסקה מינהלי  228סעיף 

 Go 164 רעור בעניני צו הפסקה מינהליע  229סעיף 

 Go 164 תוכן צו הפסקה מינהלי  230סעיף 

 Go 165 בניה אחרי צו הפסקה מינהליהריסת תוספת ה  231סעיף 

 Go 165 ביצוע הריסה מינהלית  232סעיף 

 Go 165 ינה פוטרת מאחריות פליליתהריסה א  233סעיף 

 Go 165 שמירת סמכויות  234סעיף 

 Go 165 תקפו של צו הפסקה מינהלי  235סעיף 

 Go 165 בקשת ביטול צו הפסקה מינהלי  236סעיף 

 Go 165 אי קיום צו הפסקה מינהלי  237סעיף 

 Go 165 נזיקין  238סעיף 

 Go 165 צו הריסה מינהלי א 238סעיף 
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 Go 166 צו הפסקה שיפוטי  239סעיף 

 Go 166 אי קיום צו הפסקה שיפוטי  240סעיף 

 Go 166 ום צו בינייםהריסה על אי קי  241סעיף 

 Go 167 ביצוע צו הריסה שיפוטי  242סעיף 

 Go 167 צו הריסה שיפוטי   מתי  243סעיף 

 Go 167 דיון בצו הריסה שיפוטי  244סעיף 

 Go 167 גביית הוצאות  245סעיף 

 Go 167 צו זמני למניעת פעולות  246סעיף 

 Go 167 כפיית צו מניעת בניה  247סעיף 

 Go 167 שמירת סמכויות  248סעיף 

 Go 167 אי קיום צו מניעת פעולות  249סעיף 

 Go 167 ערעור על צווים  250סעיף 

 Go 167 זכות הערעור שמורה  251סעיף 

 Go 167 היתר שהושג בטענות שוא  252סעיף 

 Go 167 אחריות של תאגיד  253סעיף 

 Go 167 זכות מעצר  254סעיף 

 Go 167 ת המשפטבזיון בי  255סעיף 

 Go 168 : עתירות בעניני תכנון ובניה1פרק י' 

 Go 168 מלח בע"מ: החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים ה2פרק י' 

 Go 168 הגדרות ז 255סעיף 

 Go 168 סייג להחלת הוראות ח 255סעיף 

 Go 168 סמכות מוסד תכנון לענין ים המלח והקרקעות החכורות ט 255סעיף 

 Go 168 ים המלח מיזמים תיירותיים בשטח י 255סעיף 

 Go 168 סמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות השמורות יא 255סעיף 

 Go 168 ו ט 1אי תחולת פרקים ח יב 255ף סעי

 Go 169 הוראות לענין קבלת היתר יג 255סעיף 

 Go 169 פרק י"א: שונות 

 Go 169 בוררות  256סעיף 

 Go 169 אגרה השנויה במחלוקת א 256סעיף 

 Go 169 כניסה למקרקעין  257סעיף 

 Go 169 מינוי מפקחים א 257סעיף 
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 Go 169 ייצוג ועדה מקומית לפני בית המשפט  258סעיף 

 Go 169 תחולה על המדינה בדרך כלל  259סעיף 

 Go 169 עדיפות בדיון בבקשות המדינה  260סעיף 

 Go 169 דרכים ותשתיות  261סעיף 

 Go 171 ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון ומחוז  262סעיף 

 Go 171 19עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי סעיף   263סעיף 

 Go 171 סמכויות הממשלה  264סעיף 

 Go 171 ביצוע ותקנות  265סעיף 

 Go 173 הצמדת תשלומים מסויימים א 265סעיף 

 Go 173 פטור באזורים כפריים  266סעיף 

 Go 173 פטור למיתקן גישה אלחוטית ג 266סעיף 

 Go 173 אגרה מופחתת   חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ד 266סעיף 

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

Go 173 

 Go 174 בניה לפי מיפרטים  267סעיף 

 Go 174 תקנות סדרי דין  268סעיף 

 Go 174 אצילת סמכויות  269סעיף 

 Go 174 פרק י"ב: ביטולים והוראות מעבר 

 Go 174 הגדרות א 269סעיף 

 Go 174 ביטול  270סעיף 

 Go 174 ן במרחב תכנוןשטח תכנו  271סעיף 

 Go 174 ענינים תלויים ועומדים  272סעיף 

 Go 174 אישור תקנות ותכניות קיימות  273סעיף 

 Go 174 אישור  274סעיף 

 Go 174 המשך בהליכים  275סעיף 

 Go 174 ביטול ושינוי תחומי מחוז ושטחי תכנון עיר לפני תחילת החוק  276סעיף 

 Go 174 הפסקת שימוש חורג  277סעיף 

 Go 174 התנגדות לתכנית ממלכתית א 277סעיף 

 Go 175 זכות עיון ב 277סעיף 

 Go 175 סמכויות השרים ג 277סעיף 

 Go 175 עריכה מחדש של תכנית ממלכתית ד 277סעיף 

 Go 175 אישור התכנית ה 277סעיף 
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 Go 175 פטור מהיתר ו 277סעיף 

 Go 175 דרכים ז 277סעיף 

 Go 175 פרשנות  278ף סעי

 Go 175 תחילה  279סעיף 

 Go 175 פרסום  280סעיף 

 Go 175 פת הראשונההתוס 

 Go 175 הועדה  1סעיף 

 Go 175 הרכב הועדה  2סעיף 

 Go 176 הנוהל  4סעיף 

 Go 176 הכרזה על קרקע חקלאית  5סעיף 

 Go 176 הגבלת אישור תכנית  6סעיף 

 Go 176 הגבלות בשימוש בקרקע לא חקלאית  7סעיף 

 Go 176 הגבלות על קביעת מפעלים  8סעיף 

 Go 176 תכנית הטעונה אישור הועדה  9סעיף 

 Go 176 בדיקת תכניות קיימות  10סעיף 

 Go 176 הגבלת השימוש בסמכויות הועדה  11סעיף 

 Go 176 תכנית לדרכים א 11סעיף 

 Go 177 ועדת ערר  12סעיף 

 Go 177 סדרי הדין בועדת ערר  13סעיף 

 Go 177 דין המדינה  14סעיף 

 Go 177 שמירת דינים וסמכויות אחרות  15סעיף 

 Go 177 הוראות מעבר  16סעיף 

 Go 177 התוספת השניה 

 Go 177 הגדרות  1סעיף 

 Go 177 הועדה לשמירת הסביבה החופית  2סעיף 

 Go 177 הרכב הועדה  3סעיף 

 Go 178 סייג לאישור תכנית, היתר לשימוש חורג והקלה  4סעיף 

 Go 178 סייג למתן היתרים  5סעיף 

 Go 178 תכנית הטעונה אישור הועדה  6סעיף 

 Go 179 סמכויות הועדה  7סעיף 

 Go 179 ערר  8סעיף 
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 Go 179 סמכויות המועצה הארצית בערר  9סעיף 

 Go 179 שמירת דינים וסמכויות  10סעיף 

 Go 179 הוראת מעבר  11סעיף 

 Go 179 סייג לתחולה  12סעיף 

 Go 179 תוספת שלישית 

 Go 179 פרשנות  1סעיף 

 Go 180 בחהחובות בהיטל הש  2סעיף 

 Go 180 שיעור ההיטל  3סעיף 

 Go 180 שומת ההשבחה  4סעיף 

 Go 180 לוח שומה  5סעיף 

 Go 180 הצגת הלוח והודעת שומה  6סעיף 

 Go 181 מועד תשלום ההיטל  7סעיף 

 Go 181 ערובות להבטחת תשלום  8סעיף 

 Go 181 הצמדה  9סעיף 

 Go 181 הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל  10סעיף 

 Go 181 שותפים במקרקעין  11סעיף 

 Go 181 חלוקת ההיטל  12סעיף 

 Go 181 יעוד ההיטל  13סעיף 

 Go 182 שיעור החיוב בהיטל א 13סעיף 

 Go 182 שמאי מכריע, ערר וערעור  14סעיף 

 Go 183 מסירת מידע א 14סעיף 

 Go 183 הצמדה  15סעיף 

 Go 183 הפחתת תשלומי פיגורים  16סעיף 

 Go 183 החזר היטל  17סעיף 

 Go 183 גביה  18סעיף 

 Go 183 פטור מהיטל  19סעיף 

 Go 185 הארכת מועדים  20סעיף 

 Go 185 הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל  21סעיף 

 Go 185 תוספת רביעית 

 Go 185 הגדרות  1סעיף 

 Go 185 תכנית לשימור  2סעיף 
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 Go 185 תכנית לשימור שהוצעה על ידי מעונינים  3סעיף 

 Go 185 הוראות בשלב הביניים  4סעיף 

 Go 185 הודעה  5סעיף 

 Go 186 יתשינויים על פי תכנ  6סעיף 

 Go 186 שינוי או שימוש באתר שנועד לשימור  7סעיף 

 Go 186 ייםהעדר מקור כספי למימון לפיצו  8סעיף 

 Go 186 פטור ממסים  9סעיף 

 oG 186 ועדה לשימור  10סעיף 

 Go 186 הזמנת משתתפים  11סעיף 

 Go 186 רשימת אתרים לשימור  12סעיף 

 Go 186 לשימור תפקידי ועדה  13סעיף 

 Go 186 עבודות אחזקה  14סעיף 

 Go 187 הפקעה ופיצויים  15סעיף 

 Go 187 ערר  16סעיף 

 Go 187 שמירת דינים  17סעיף 

 Go 187 התוספת החמישית 

 Go 188 תוספת שישית 

 Go 188 הגדרות  1סעיף 

 Go 188 שימוש בדיור  בהישג יד  2סעיף 

 Go 188 הגבלה על בעלות  3סעיף 

 Go 189 חובת ניהול ואחזקה תקינה  4סעיף 

 Go 189 דמי השכירות  5סעיף 

 Go 189 רישום הערה בפנקסי המקרקעין ורישום העברת זכויות  6סעיף 

 Go 190 רישום והעברה של זכויות שאינן רשומות  7סעיף 

 Go 190 מחיקת הערות וביטול הצורך באישור  8סעיף 

 Go 190 מינוי המנהל  9סעיף 

 Go 190 חובת דיווח  10סעיף 

 Go 190 סמכויות פיקוח  11סעיף 

 Go 191 ניהול רישום  12סעיף 

 Go 191 בירור פניות ציבור  13סעיף 

 Go 191 הטלת עיצום כספי על בעלים של דיור בהישג יד  14סעיף 
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 Go 191 ביצוע ותקנות  15סעיף 

 Go 191 תחולת התוספת  16סעיף 

 Go 191 תוספת שביעית 

 Go 191 תוספת שמינית 
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 *1965-והבניה, תשכ"ה ןוהתכנ חוק

תונשא': פר קרפ  

                                                            

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

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

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

ההתגוננות האזרחית חוק ל 30בסעיף  2תיקון מס'  –(229' עמ 777ס' מ ה"ח תשכ"ח) 172' מע 11.7.1969 מיום 562תשכ"ט מס'  ס"ח
 .1969-כ"ט(, תש2)תיקון מס' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

; 1982-בבזק, תשמ"ה קלחו 57עיף סב 19תיקון מס'  –(355' עמ 1537ס' מ ה"ח תשמ"א) 229עמ'  22.8.1982מיום  6010ס' מ ב"תשמ "חס
 .1.2.1984תחילתו ביום 

לענין תחילה והוראות  17, 16; ר' סעיפים 20תיקון מס'  –( 188עמ'  1579ה"ח תשמ"ב מס' ) 25עמ'  4.1.1983מיום  1071' "ג מסתשמ ס"ח
 1118ס' "ד מתשמ ס"חתוקן  .63עמ'  30.3.1983מיום  1079ס"ח תשמ"ג מס' ; 40עמ'  25.1.1983מיום  1074ס"ח תשמ"ג מס' מעבר. ת"ט 

 .1.1.1984; תחילתו ביום 21לתיקון מס'  2בסעיף  146עמ'  7.6.1984מיום 

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

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

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

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

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

לענין תחילה  52, 51; ר' סעיפים 26תיקון מס'  –( 160' עמ 1817"ז מס' שמתח ה") 144מ' ע 7.7.19882מיום  1259ס' "ח מתשמ חס"
ס' "ט מתשמ ס"ח לענין תחילה. 3; ר' סעיף 27לתיקון מס'  2בסעיף  7' מע .19898.2מיום  1266ס' "ט מתשמ ס"חוהוראות מעבר. תוקן 

 .27.1.1989(; תחילתו ביום 80' עמ 1929מ"ט מס' תש ה"ח) 56מ' ע 5.198930.מיום  1275

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

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

-הדואר )תיקון(, תש"ן תולחוק רש 12עיף סב 29תיקון מס'  –(55' עמ 9681ס' מ ה"ח תש"ן) 123עמ'  4.4.1990מיום  1313' ן מסתש" ס"ח
1990. 

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

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

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

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

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

ן ובניה יכי תכנוהל קוחל 5עיף סב 35תיקון מס'  –( 264' עמ 2120ס' מ ה"ח תשנ"ב) 159' עמ 25.3.1992מיום  1391ס' מ בנ"שתח ס"
 .1992-(, תשנ"ב2)הוראת שעה( )מס' 
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 .36תיקון מס'  –( 30עמ'  2147ה"ח תשנ"ג מס' ) 21עמ'  7.1.1993מיום  1406ס' "ג מתשנ ס"ח

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

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

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

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

זכיון ים המלח )תיקוני  קוחל 1עיף סב 41תיקון מס'  –(265' עמ 2355מס'  ה"ח תשנ"ה) 128עמ'  99515.2.1מיום  1505ס' "ה מתשנ ס"ח
 .1995-חקיקה(, תשנ"ה

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

לענין תחילה  144, 142; ר' סעיפים 43תיקון מס'  –( 16עמ'  2307ה"ח תשנ"ה מס' ) 450עמ'  24.8.1995 םומי 1544ס' מ התשנ" ס"ח
 .43; תחילתו ביום תחילתו של תיקון מס' 167עמ'  9710.6.19מיום  1625ס' "ז מתשנ ס"חוהוראות מעבר. ת"ט 

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

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

שמורות ים, יגנים לאומק ולח 69עיף סב 46תיקון מס'  –(83' עמ 2594מס'  ה"ח תשנ"ז) 217עמ'  5.4.1998מיום  1666ס' "ח מתשנ ס"ח
 .1998-צחה, תשנ"חי הנרתאע, אתרים לאומיים וטב

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

ההסדרים במשק המדינה  קוחל 10 ףיסעב 84תיקון מס'  –(230' עמ 2785מס'  ה"ח תשנ"ט) 93עמ'  15.2.1999 מיום 1704ס' שנ"ט מת ס"ח
 .1.1.1999; תחילתו ביום 1999-(, תשנ"ט1999ה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים קיקוני חקית)

ההסדרים  קוחל 9 יףעס[ ב48]במקור מס'  49תיקון מס'  –(68 'עמ 2824מס'  ה"ח תש"ס) 72 עמ' 10.1.2000מיום  1724' ס מסתש" ס"ח
; תחילתו ביום 2000-(, תש"ס2000ציב קתהלשנת  תידיניות הכלכלמראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדינת ישבמשק 

1.1.2000 . 

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

(, 23הבזק )תיקון מס'  קוחל 3יף עסב 51תיקון מס'  –(362' עמ 2869מס'  ה"ח תש"ס) 219' מע .200029.6מיום  1743' ס מסתש" ס"ח
 . 2000-תש"ס

קה משל מכלי עהפקדון ק וחל 17עיף סב 52' תיקון מס –(464' עמ 2892מס'  ה"ח תש"ס) 277עמ'  13.8.2000מיום  1751' ס מסתש" ס"ח
 .2000-(, תש"ס2)תיקון מס' 

 לענין תחולה.  2; ר' סעיף 53תיקון מס'  –( 726עמ'  9172ס מס' "שתה"ח ) 44' מע 014.12.200מיום  1761ס' "א מתשס ס"ח

ההסדרים במשק  קוחל 15עיף סב 54תיקון מס'  –(582' עמ 2990מס'  ה"ח תשס"א) 238עמ'  4.4.2001מיום  1786ס' מ א"תשס "חס
-של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות(, תשס"א הילל והתוטי( )תיקון, ב2001המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 

 167עמ'  17.2.2002מיום  1831מס'  בתשס" חס"לענין הוראת מעבר. תוקן  16ור' סעיף  31.12.2005עד יום  1.4.2001; תוקפו מיום 2001
סעיף ( ב1)תיקון מס'  54תיקון מס'  –(224' עמ 3072מס'  ה"ח תשס"ב, 205' עמ 3065מס'  ס"בה"ח תש, 16' עמ 3043מס'  ה"ח תשס"ב)

 ח"ס .2002-ב(, תשס"2002והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  התקציבלחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  32
לחוק  107 בסעיף (2תיקון מס' ) 54תיקון מס'  –( 262עמ'  25מס'  גהממשלה תשס" חה") 496עמ'  1.6.2003מיום  1892מס'  גתשס"

; 2003-ג(, תשס"2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים  והמדיניותהתכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 359עמ'  6.200615.מיום  2057ס"ח תשס"ו מס'  .ור' שם לענין תחולה 17.5.2003תחילתו ביום 

לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת  68( בסעיף 3)תיקון מס'  54תיקון מס'  –
 .1.7.2006; תחילתו ביום 2006-"ו(, תשס2006הכספים 

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

התקנת  קוחל 2עיף ס[ ב55]במקור מס'  56תיקון מס'  –(365' עמ 2957מס'  ה"ח תשס"א) 519עמ'  7.8.2001ום ימ 1805' סס"א משת ס"ח
 תחולה. ןינעל 4; ר' סעיף 2001-מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים )הוראות ותיקוני חקיקה(, תשס"א

]במקור  57תיקון מס'  –(430' עמ 2973מס'  ה"ח תשס"א, 184' עמ 2945מס'  ה"ח תשס"א) 560מ' ע 9.8.2001 וםמי 1807ס' "א מתשס ס"ח
 . 2001-(, תשס"א25הבזק )תיקון מס'  קוחל 98 ףיסע[ ב56מס' 

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

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

מס'  ה"ח תשס"ב, 205' עמ 3065מס'  ה"ח תשס"ב, 16' עמ 3043מס'  ה"ח תשס"ב)  157מ' ע 200217.2.מיום  1831ס' "ב מתשס ס"ח
 תהכלכלית לשנ מדיניותהו תקציבי העדייקה להשגת חקי ונההסדרים במשק המדינה )תיק קוחל 18עיף סב 60תיקון מס'  –(224' עמ 3072

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

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

 .62תיקון מס'  –( 399' מע 3097"ב מס' סשתה"ח ) 427' מע .200213.6מיום  1849ס' "ב מתשס ס"ח
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ק לפיתוח הנגב והגליל לחו 1בסעיף  63' מסתיקון  –( 166עמ'  3057ה"ח תשס"ב מס' ) 490עמ'  24.7.2002מיום  1859ב מס' "ס"ח תשס
 .2002-)תיקוני חקיקה(, תשס"ב

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

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

 (.208עמ'  29.12.2002

לחוק  41[ בסעיף 65]במקור מס'  66תיקון מס'  –( 18עמ'  4ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 192עמ'  29.12.2002מיום  1882ס"ח תשס"ג מס' 
; תחילתו ביום 2002-תשס"ג(, 2003 םיכספה ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת

 לענין תחולה. 42ור' סעיף  1.1.2003

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

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

לחוק שמירת הסביבה  12בסעיף  69תיקון מס'  –( 604עמ'  51ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 546עמ'  15.8.2004מיום  1958ס"ח תשס"ד מס' 
 חודשים מיום פרסומו. 3; תחילתו 2004-החופית, תשס"ד

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

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

לחוק שוויון זכויות לאנשים  7בסעיף  71תיקון מס'  –( 326עמ'  2951ה"ח תשס"א מס' ) 323עמ'  7.4.2005מיום  1995ס"ח תשס"ה מס' 
 )ב( לענין תחולה.20)ד( לענין תחילה וס' 19; ר' סעיף 2005-(, תשס"ה2עם מוגבלות )תיקון מס' 

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

לחוק בתי משפט  28בסעיף  74תיקון מס'  –( 298עמ'  77ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 747עמ'  8.8.2005מיום  2020ס"ח תשס"ה מס' 
 15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' לענין תחילה ותחולה. תוקן  44, 43; ר' סעיפים 2005-שס"ה(, ת15לענינים מינהליים )תיקון מס' 

לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת  36)תיקון( בסעיף  74תיקון מס'  –( 298עמ'  623ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 330עמ' 
ה"ח הממשלה ) 963עמ'  10.7.2008מיום  2165ס"ח תשס"ח מס' . 2006-(, תשס"ו2006יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 .84לתיקון מס'  9( בסעיף 2)תיקון מס'  74תיקון מס'  –( 416עמ'  369תשס"ח מס' 

לחוק הקרינה הבלתי  27בסעיף  75תיקון מס'  –( 894עמ'  184ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 166עמ'  0061.1.2מיום  2046ס"ח תשס"ו מס' 
 .1.1.2006; תחילתו ביום 2006-מייננת, תשס"ו

לחוק הסדרים  34בסעיף  76תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 325עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' 
לענין  38, 37; ר' סעיפים 2006-(, תשס"ו2006ית לשנת הכספים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכל

תיקון  –( 596, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 232עמ'  22.10.2009מיום  2212ס"ח תש"ע מס' תחילה והוראות מעבר. תוקן 
( )תיקון מס' 2006)תיקון( בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  76מס' 

 לענין תוקף. 2; ר' סעיף 2006-(, תש"ע3

לחוק הסדרים במשק  52בסעיף  77תיקון מס'  –( 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 82עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
 .1.1.2007; תחילתו ביום 2007-ז(, תשס"2007הכלכלית לשנת הכספים המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 

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

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

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

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

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

לחוק הרשות  14בסעיף  82תיקון מס'  –( 147, 16' עמ 335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 196עמ'  10.2.2008מיום  2133ס"ח תשס"ח מס' 
 .2008-(, תשס"ח29השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 

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

והוראת שעה; ר' סעיפים  84תיקון מס'  –( 416עמ'  369ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 632עמ'  10.7.2008מיום  2165ס"ח תשס"ח מס' 
 30.6.2009מיום  6790ק"ת תשס"ט מס' לעניין הכניסה לתוקף )תוקן  198ז, 12לענין תחילה ותחולה ור' הערת השוליים לסעיפים  11, 10

 (.2009-צו תשס"ט – 1080עמ' 

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

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

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

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

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

לחוק  86בסעיף  90תיקון מס'  –( 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 216עמ'  .7.200923מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' תוקן 
 .15.7.2009תחילתו ביום ; 2009-(, תשס"ט2010-ו 2009ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

לחוק מינהל  43בסעיף  91תיקון מס'  –( 514, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 330עמ'  10.8.2009מיום  2209ס"ח תשס"ט מס' 
 .1.1.2010; תחילתו ביום 2009-(, תשס"ט7מקרקעי ישראל )תיקון מס' 

לחוק לתיקון פקודת  42בסעיף  92תיקון מס'  –( 414עמ'  237ו מס' ה"ח הממשלה תשס") 636עמ'  15.2.2010מיום  2228ס"ח תש"ע מס' 
 .לענין הוראת שעה 29; ר' סעיף 2010-(, תש"ע3הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )מס' 

לחוק רישום  5בסעיף  93תיקון מס'  –( 589, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 541עמ'  16.3.2010מיום  2233ס"ח תש"ע מס' 
 לענין תחולה והוראות מעבר. )ב(6; ר' סעיף 2010-(, תש"ע6שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 

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

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

לחוק המדיניות הכלכלית  34בסעיף  הוראת שעה –( 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 618עמ'  6.1.2011מיום  2271ס"ח תשע"א מס' 
מיום  2320ס"ח תשע"ב מס' ט ת" .1.1.2016עד יום  1.1.2011תוקפה מיום ; 2010-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011לשנים 

 .19עמ'  16.11.2011

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

לחוק המקרקעין )חיזוק  4בסעיף  97 תיקון מס' –( 165עמ'  459ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 458עמ'  20.6.2012מיום  2364ס"ח תשע"ב מס' 
 .2012-(, תשע"ב2בתים משותפים מפני רעידות אדמה( )מס' 

 .98תיקון מס'  –( 135עמ'  452ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 511עמ'  7.201217.מיום  2369ס"ח תשע"ב מס' 

לחוק הרשות  213בסעיף  99תיקון מס'  –( 600עמ'  672ה"ח הממשלה תשע"ב מס' ) 174עמ'  8.8.2012מיום  2381ס"ח תשע"ב מס' 
 .8.2.2013; תחילתו ביום 2012-הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב

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

לענין  83, 81; ר' סעיפים 101תיקון מס'  –( 1194עמ'  793ה"ח הממשלה תשע"ג מס' ) 474עמ'  0147.4.2מיום  2450ס"ח תשע"ד מס' 
תיקון  –( 856עמ'  938ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 214עמ'  3.8.2015מיום  2497ס"ח תשע"ה מס' תחילה, תחולה והוראות מעבר. תוקן 

פו לחמש שנים. דחיית ; תוק2015-והוראת שעה(, תשע"ה 103לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס'  28בסעיף  2015-)תיקון( תשע"ה 101מס' 
-צו תשע"ז – 50 עמ' 1.11.2016מיום  7723ק"ת תשע"ז מס' . 2015-צו תשע"ו – 351עמ'  24.12.2015מיום  7587ק"ת תשע"ו מס' תוקף 
2016. 
יום  –( )בחוק זה 2014באוגוסט  1. )א( בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ז(, תחילתו של חוק זה ביום ה' באב התשע"ד )81

 התחילה(.
א 86)ב( שר הפנים רשאי, בצו שיפורסם לפני יום התחילה, לדחות לתקופה שלא תעלה על חמישה חודשים את מועד תחילתו של סעיף  

ט' לחוק -לחוק זה, אם מצא כי הדבר דרוש לשם קביעת הסדרים לעניין תחולת הוראות בפרקים ח' ו 39לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 
 העיקרי, שיש להן השפעה על הסעיף האמור.

 לחוק זה, שלושה חודשים מיום התחילה. 19ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 44)ג( תחילתו של סעיף  
 לחוק זה, שישה חודשים מיום התחילה. 28(, כנוסחו בסעיף 1א)ב61של סעיף )ד( תחילתו  
ג 145לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף  72ב לחוק העיקרי כאמור בסעיף 266-ב ו266א, 266)ה( ביטולם של סעיפים  

 לחוק זה. 52לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 
 יום התחילה המאוחר(: –( )בחוק זה 2016בינואר  1לן, ביום כ' בטבת התשע"ו ))ו( תחילתן של ההוראות המפורטות לה 

( ההגדרות "בקר", "בקר מורשה", "בקרת ביצוע", "בקרת תכן", "גורם מאשר", "ימי עבודה", "מוסד תכנון", "מכון בקרה" ו"תכן 1)  
 לחוק זה; 1לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף  1הבנייה" שבסעיף 

 לחוק זה; 7ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3א( עד )3ב)א()12( סעיף 2)  
 לחוק זה; 51( שבו, כנוסחו בסעיף 1לחוק העיקרי, למעט הוראות סעיף קטן )ג 145( סעיף 3)  
 לחוק זה; 52ד לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 145-ב ו145( סעיפים 4)  
 לחוק זה; 55בו, כנוסחו בסעיף ( ש1לחוק העיקרי, למעט הוראות סעיף קטן )א 152( סעיף 5)  
 לחוק זה; 56לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  157( סעיף 6)  
 לחוק זה; 57א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 157( סעיף 7)  
 לחוק זה; 58ג לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 157-ב ו157( סעיפים 8)  
 לחוק זה; 59לחוק העיקרי, כאמור בסעיף  2( ביטול פרק ה'9)  
 לחוק זה; 76-ו 60והתוספת השביעית לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים  3( פרק ה'10)  
 לחוק זה; 61לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  160( סעיף 11)  
 לחוק זה; 64)ה( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 204( סעיף 12)  
 לחוק זה; 65לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  214( סעיף 13)  
 לחוק זה; 66א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 215( סעיף 14)  
 ( לחוק זה.3)69( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8)-( ו4א(, )3)ה()261( סעיף 15)  
)ז( על אף האמור בסעיף קטן )ו(, שר הפנים רשאי, בצו, לדחות את יום התחילה המאוחר לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ורשאי הוא  

בצורה מדורגת ובהתאם להוראות שיקבע, את ההוראות המנויות באותו סעיף קטן על מרחבי התכנון  במהלך התקופה האמורה להחיל
 המקומיים השונים ועל סוגים שונים של בקשות להיתר או של מבקשים, בין השאר בשים לב לשיקולים אלה:

 ( מוכנות הוועדות המקומיות ורשויות הרישוי המקומיות ליישום ההוראות האמורות;1)  
 ( אישור מכוני בקרה בהיקף המאפשר לספק שירות לכלל מבקשי ההיתרים במרחבי התכנון המקומיים השונים.2)  

 . )א( תכנית שהופקדה או נדחתה לפני יום התחילה, ימשיכו לחול עליה הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה.83
העיקרי כנוסחו בחוק זה תהיה הסמכות לגבי אותה תכנית נתונה למוסד )ב( תכנית שהוחלט להפקידה ערב יום התחילה, ולפי החוק  

 תכנון אחר, תועבר התכנית למוסד התכנון האחר וימשיכו לדון בה לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.
לו על הבקשה במועד )ג( בקשה למתן היתר שהוגשה לפני יום התחילה המאוחר, ימשיכו לדון בה על פי הוראות החוק העיקרי כפי שח 
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 הגשתה.

 לחוק זה, יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו. 52א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 145)ד( הוראות סעיף  
א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותה כוועדה 62)ה( ועדה מקומית ששר הפנים אישר אותה לפי הוראות סעיף  

לחוק זה, עד תום התקופה שלגביה ניתן האישור  15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31צמאית שהוסמכה לפי הוראות סעיף מקומית ע
לחוק זה, כך שבמקום "עד תום חמש  30( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1א)ה()62כאמור; לעניין ועדה כאמור, יקראו את הוראת סעיף 

 (".2019באוגוסט  1א "עד יום כ"ט בתמוז התשע"ט )א" יבו31שנים מיום שהוסמכה לפי סעיף 
 9א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3)-( ו3)ב()18)ו( שר הפנים יפעל למינוי נציכים בעלי דעה מייעצת לוועדות המקומיות, לפי סעיף  

 ות מיוחדות.לחוק זה, תוך מתן עדיפות למינוי נציגים כאמור לוועדות מקומיות עצמאיות ולוועדות מקומיות עצמאי
חודשים  12לחוק זה, שר הפנים רשאי, במהלך  15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31( על אף הוראות סעיף קטן )ב( של סעיף 1)ז( ) 

מיום התחילה, להסמיך ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת, גם אם לא מתקיימים לגביה 
המועד הקובע( לא מכהן בוועדה  –חודשים מיום התחילה )בסעיף קטן זה  30ו סעיף קטן; ואולם אם בתום התנאים הקבועים באות

( של אותו סעיף קטן, ולא 1מקומית שהוסמכה כאמור ושאין לה תכנית כוללנית, לפחות נציג אחד בעל דעה מייעצת כאמור בפסקה )
( לחוק העיקרי, 2)א-( ו1א)א62לא יחולו לגביה הוראות סעיף  –מור ( של הסעיף הקטן הא2מתקיים לגביה החריג הקבוע בפסקה )

 לחוק זה, עד שיכהן בה נציג כאמור; 30כנוסחו בסעיף 
(, הופקדה לפני המועד הקובע תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית או תכנית הסמכות ועדה מקומית 1( על אף הוראות פסקה )2)  

לחוק זה, ולאחר המועד הקובע לא חלות לגבי  30( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2( או )א1)אא62עצמאית מיוחדת לפי הוראות סעיף 
( האמור, תמשיך ותהיה נתונה לוועדה האמורה, לגבי אותה 2( או )א1א)א62(, הוראות סעיף 1אותה ועדה מקומית, לפי הוראות פסקה )

 תכנית, הסמכות לפי הסעיף האמור;
ועדה מקומית שעל מרבית שטח מרחב התכנון שלה לא חלה תכנית  –מקומית שאין לה תכנית כוללנית" ( בסעיף קטן זה, "ועדה 3)  

 לחוק זה. 30א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 62כוללנית כמשמעותה בסעיף 
לא הוקמה יחידת  לחוק זה, בתוך שנה מיום התחילה; כל עוד 15ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31)ח( יחידת הבקרה תוקם לפי סעיף  

במהלך שלושת החודשים מיום הקמתה, לא תידרש חוות דעתה  –חודשים מיום התחילה, ואם הוקמה היחידה  15-הבקרה אך לא יותר מ
 לחוק זה. 15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 31לצורך הסמכת ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת לפי סעיף 

האמור,  5לתוספת הראשונה לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותה כאילו ניתנה לפי סעיף  5לפי סעיף  )ט( הכרזה שניתנה 
 לחוק זה. 74כנוסחו בסעיף 

לחוק העיקרי שמונה כדין לפני יום התחילה, לא תחדל בשל כך בלבד שלא מתקיימים  19)י( כהונתו של מהנדס ועדה מקומית לפי סעיף  
 לחוק זה. 11)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 20שירות שנקבעו בסעיף בו תנאי הכ

לחוק זה, יחולו גם לגבי חבר מוסד תכנון מקומי שהוגש נגדו כתב אישום לפני  19ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 44)יא( הוראות סעיף  
 יום התחילה.

ד לחוק 44ליועץ המשפטי של מוסד התכנון מידע כאמור בסעיף  )יב( חבר מוסד תכנון מקומי המכהן ערב תחילתו של חוק זה, ימסור 
ימים מיום התחילה, והיועץ המשפטי של מוסד התכנון יבדוק את המידע כאמור לפי  45לחוק זה, בתוך  19העיקרי, כנוסחו בסעיף 

 הוראות אותו סעיף עד יום תחילתו של הסעיף האמור.
 לחוק זה, לא יחולו על תכנית שהופקדה ערב יום התחילה. 30כנוסחו בסעיף ( לחוק העיקרי, 5א)ג()62)יג( הוראות סעיף  

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

והוראת שעה; ר' סעיפים  103תיקון מס'  –( 856עמ'  938ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 212עמ'  3.8.2015מיום  2497ס"ח תשע"ה מס' 
 לענין תחילה, הוראות מעבר והוראת שעה. 32, 31

( לחוק זה, ביום כ"ב באלול התשע"ה 1)א()1)ג( לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף -א)א( ו257-( ו3()1א)ב238. )א( תחילתם של סעיפים 31
 (.2015בספטמבר  6)
ם, לפי הוראות החוק העיקרי, חוק האצת הבנייה או חוק מתחמים מועדפים לדיור, שכיהן )ב( חבר מוסד תכנון שמונה בידי שר הפני 

ערב פרסומו של חוק זה ושהסמכות למנותו עברה לידי שר האוצר לפי הוראות החוקים האמורים, כנוסחם בחוק זה, ימשיך בכהונתו כל 
 עוד לא מונה במקומו חבר מוסד תכנון בידי שר האוצר.

( לחוק העיקרי כנוסחם ערב 1)34( או 1)א()19(, 1)א()7מור בסעיף קטן )ב(, חבר מוסד תכנון שמונה לפי הוראות סעיפים )ג( על אף הא 
ימים מיום פרסומו של חוק זה, בלבד; שר האוצר רשאי  15פרסומו של חוק זה, וכיהן ערב המועד האמור, ימשיך בכהונתו עד תום 

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

 ערב פרסומו של חוק זה.
 תקופת הוראת השעה(. –ה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו )להלן . )א( בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, חוק ז32

לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ימשיכו לחול אחרי תום תקופת הוראת השעה,  45-ב)א( ו44, 21(, 1)א()19(, 1)א()7)ב( הוראות סעיפים  
 כל מקום, במקום "האוצר" יבוא "הפנים".( לחוק העיקרי, בתום תקופת הוראת השעה, ב1)א()19-( ו1)א()7ולעניין סעיפים 

לחוק  7, 6, 5 פיםבסעי 104ון מס' תיק –( 1352עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 42עמ'  30.11.2015מיום  2510ס"ח תשע"ו מס' 
 .1.12.2015; תחילתו ביום 2015-(, תשע"ו2016-ו 2015התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

לחוק התכנית  30בסעיף  105תיקון מס'  –( 1352עמ'  951ה"ח הממשלה תשע"ה מס' ) 81עמ'  30.11.2015מיום  2510ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין תחילה. 35ר' סעיף ; 2015-(, תשע"ו2016-ו 2015הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

)ד( לחוק התכנון והבנייה, כנוסחם בחוק זה, 261-ז ו119ו, 119א לחוק משק הגז הטבעי וסעיפים 25-ו 25, 24חילתם של סעיפים . ת35
לחוק משק הגז הטבעי, כנוסחם  25-ו 24חודשיים מיום פרסומו של חוק זה, והם יחולו על מפרטים ותכניות עבודה כמשמעותם בסעיפים 

 עיפים ביום התחילה ואילך.בחוק זה, שהוגשו לפי אותם ס

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

, כנוסחו בחוק זה, יחולו לגבי בקשה להקלה שהוגשה לוועדה המקומית לפני יום 1965-. הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה2
 הפקיעה.

 .106תיקון מס'  –( 198עמ'  974ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 691עמ'  4.20166.מיום  2544ס"ח תשע"ו מס' 

 7והוראת שעה; ר' סעיף  107תיקון מס'  –( 512עמ'  1018ה"ח הממשלה תשע"ו מס' ) 1146עמ'  7.8.2016מיום  2572ס"ח תשע"ו מס' 
 לענין הוראת מעבר.
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 –ק זה וחב .1

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

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

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

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

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

של תקנה אחרת לפי חוק זה החלות  וא תינבו הוראה מהוראותיה של תכ המינתקישלא נין ב –" גרין חונב" 
וחד, או שלא נתקיימה מיבשטח  אוצא באזור מסוג מיוחד של בנינים ובין שהן חלות עליו בהיותו נלנו תין שני, ביועל

 פי חוק הדן בתכנון ובבניה;-לבנייתו על בו הוראה של היתר שניתן

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

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

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

ובקרה תהליכית בדבר ביצוע עבודות בהתאם להיתר ובהתאם לתכן הבנייה,  בדיקה מדגמית –בקרת ביצוע" " 
כג)ז(, והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר 158תוך ביצוע הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי בקר מורשה לפי סעיף 

 האוצר ולפי הוראות שקבע;
 

בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמתה של בקשה להיתר לתכן הבנייה, תוך ביצוע  –בקרת תכן" " 
כג)ז(, והכול בנושאים ובעניינים שקבע שר האוצר ולפי 158קר מורשה לפי סעיף הערכת סיכונים, לרבות בקרה בידי ב

 הוראות שקבע;
 

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

 

ילת ברזל, מבני דרך, אי תנועה, קיר תומך, סלרבות מ כי רגל או בעלי חיים,לוהבר רכב, עמלוואי ת –ך" רד" 
 ולרבות מיתקני דרך;, הלמתחת  ואן תעלה, חפיר ומעביר מים בצד הדרך קיר או סוללה למניעת רעש וכ

 

 אה;שרהרבות ל –תר" יה" 
 

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

 

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

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

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

 

, לרבות חברת בת ממשלתית 1975-כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה –חברה ממשלתית" " 
 כהגדרתה בחוק האמור;

 

 ;1998-יים ואתרי הנצחה, התשנ"חחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומ –חוק גנים לאומיים" " 
 

                                                            
ק זה, במהלך ( לחוק העיקרי, כנוסחן בחו3()1א)א62. החליטה ועדה מקומית על הפקדת תכנית שבסמכותה, בהתאם להוראות סעיף 7

 תקופת הוראת השעה, תמשיך הסמכות להיות נתונה לוועדה האמורה לעניין אותה תכנית, גם לאחר תום התקופה האמורה.

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

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

 –( חמישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה )בסעיף זה 4)-( ו3)25, למעט סעיף 26עד  23-ו, 21, 15, 14תחילתם של סעיפים  )א(. 30
 המועד הקובע(.

א לחוק התכנון והבנייה 33צווי הכרזה או הכרזות הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך שניתנו, הוארכו או חודשו לפי סעיף  )ג( 
כח)ג( לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 49שלה שניתנו לפי סעיף לחוק זה והכרזות הממ 21כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 

, לפי העניין, 15או  14לחוק זה, שהיו בתוקף ערב המועד הקובע, יראו אותן כאילו ניתנו בידי השר, ויחולו לגביהן הוראות סעיף  25
ן והבנייה ערב ביטולו כאמור לא תעלה על התקופות א לחוק התכנו33ובלבד שתקופת תוקפה הכוללת של הכרזה שניתנה לפי סעיף 

 הקבועות בסעיף האמור.
לחוק זה,  21א לחוק התכנון והבנייה, כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 33הליכים לעניין מתן צו הכרזה, הארכתו או חידושו לפי סעיף  )ד( 

כח לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו ערב ביטולו 49סעיף שטרם הסתיימו, וכן בקשות להכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי לפי 
או  14לחוק זה, אשר הטיפול בהן טרם הסתיים לפני המועד הקובע, יראו אותם כהליכים או כבקשות שהתקיימו לפי סעיף  25בסעיף 

 , לפי העניין, והטיפול בהם יימשך לפי הוראות הסעיפים האמורים.15

 רותדגה

( 18)תיקון מס' 
 1981-א"משת

( 37' )תיקון מס
 1994-ד"תשנ

 (43תיקון מס' )

( 101)תיקון מס'  1995-"הנשת
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2572.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-650.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2581.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-931.pdf
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 ;2012-חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג –חוק ההנדסאים והטכנאים" " 
 

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

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

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

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

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

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

א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 18למעט שבת ומועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף  –ימי עבודה" " 
ם , וערביהם, ולמעט ימי חול המועד וימי שבתון שנקבעו בחיקוק; שר האוצר רשאי לקבוע ימים נוספי1948-התש"ח

 שלא ייחשבו ימי עבודה לעניין זה, בין דרך כלל ובין לעניין סוגים של מוסדות תכנון או מוסד תכנון מסוים;
 

 מחקה(;נ) –י" תביעץ סבוי" 
 

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

 

וכן  או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה רשחלף, גמ –" ךנה דרבמ" 
 האוצרתחנה לתחבורה ציבורית, וכל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או השימוש בה שקבע שר 

 ;התחבורה( שר –לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים )בחוק זה 
 

ולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט ע שנקבעה בתכנית כתוצאה מפעקרקחידת י –רש" גמ" 
 ניה ובין אם לאו;ב התרת בומ חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם

 

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

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

 

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

 מינהל התכנון במשרד האוצר; –" ןונמינהל התכ" 
 

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

 

רה, רמזור, אואלה שבתוואי הדרך: אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה, עמוד תמיתקנים כל אחד מ –" ךרדתקני ימ" 
תמרור, איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה,  וב, מיתקןחלהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רו םנוסעי ףותחנה לאיס

חניה במפלס הקרקע, מיתקני איתות, בקרה, ניטור ומדידה הנדרשים להפעלת הדרך, מיתקן טעינה לרכב חשמלי, 
מיתקני חשמול וטעינה בחשמל לרכבת, וכן כל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלה של דרך והמהווה חלק בלתי 

 ;נפרד ממנה
 

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

 

ב)ג( לפקודת העיריות, וכן כבלי 274ר כהגדרתם בסעיף ובקני חייתקווי תשתית ומ –ית" תשתתקני ימ" 
-תשנ"ג רים המסוכנים,מוחכמשמעותם בחוק ה םינמסוכ םירתקשורת, מיתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומ

1993; 
 

 ;טו158גוף שניתן לו רישיון לפי סעיף  –מכון בקרה" " 
 

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

, במתכונת מרחב הבנוי 1951-ההתגוננות האזרחית, התשי"אלחוק  11מקלט כהגדרתו בסעיף  – ""מרחב מוגן 
 בתוך מעטפת המבנה, המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן בהתאם להוראות לפי החוק האמור;

 
 

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

 –"קרוב", לאדם פלוני  

 בן זוג; (1)

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

 אח או אחות ובני זוגם; (3)

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

 ( 33)תיקון מס' 

 1991-"אנשת

 (43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

 ( 33)תיקון מס' 

 1991-"אנשת

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 79)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 82)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101תיקון מס' )
 2014-"דתשע

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101תיקון מס' )
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
( הוראת שעה

 2015-תשע"ה

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 ;5%מנהל או בזכות ההצבעה, עולה על 
 

 ומית;ה מקצעמו ועיריה א –ת" ימוות מקשר" 

 ;רשות מקומית למעט מועצה אזורית –רשות עירונית" " 
 

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

 

וש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם מישה –נין בב ", בקרקע אוגרומוש חיש" 
י פ-על תריהלפי ו באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין א

 כל חוק הדן בתכנון ובניה;

תחנה המיועדת רק לאיסוף נוסעים או להורדתם מרכב או מרכבת, ובכלל  –תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם" " 
זה ספסל, מצללה, עמדת בידוק, עמדת כרטוס וכל מיתקן אחר הנדרש במישרין להפעלת תחנה כאמור שקבע שר 

 ;לאחר התייעצות עם שר התחבורה האוצר
 

עים בתחבורה ציבורית שאינה מיועדת רק לאיסוף נוסעים או תחנה לנוס –תחנה לתחבורה ציבורית" " 
להורדתם מרכב או מרכבת, לרבות מיתקנים המיועדים למתן שירותים נלווים הנדרשים במישרין להפעלת התחנה 

 ;ולמתן שירותים בסיסיים לרווחת הנוסעים בה
 

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

 

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

בתכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל,  וארכים דל תיצרא ראתכנית לדרך הכלולה בתכנית מית –" ךרנית דכת" 
ה דעושי שהאר לדרך המהווה עורק תחבורהת נית הנגזרת מתכנית מיתאר ארצית לדרכים, או שהיא תכהיא תכניאו ש

 רששהמקומית הנוגעת בדבר, בהסכמת הועדה המחוזית, החליטה כי יראו אותה כתכנית דרך לענין חוק זה, או 
הועדה המקומית הנוגעת בדבר, כי יראו אותה כתכנית דרך  שר האוצר ועםם בורה החליט, לאחר התייעצות עחתה

לרבות מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש  –ה זו, "דרך" ; לעניין הגדרלענין חוק זה
 ;להפעלתה של רכבת

 

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

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

 

נית מוצעת לבין הסביבה שבה מסמך הסוקר את הקשר שבין תכ –ה על הסביבה" או "תסקיר" עפשקיר הסת" 
בצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה סביבה ופירוט האמצעים התועדת למיהיא 

 מצום השפעות שליליות, כפי שייקבע בתקנות;צל עה אוינמהדרושים ל
 

יוב לרבות בי מים ונפלת מים, מיתקית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתתתש ימיתקנ –ת" יומאותיות לשת" 
ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני ולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז יפול בפסמאגרים, אתרי סילוק וט
 ציבוריתהחניון לעידוד השימוש בתחבורה , לחוק משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה 2גט"ן כהגדרתם בסעיף 

 ותשתית תיירות;
 

 

 

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

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

 עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן ינשסום ברפ (1)
 פרסום נוסף בעתון המקומי;  –יע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע פומשבו  םוק)ב(, ובמ

 ללכמ ן מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזיםונכרחב תמב (2)
אוכלוסיה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי ה

 כאמור.

זית, קיים שיעור ניכר של ציבור שאינו וראש הועדה המח בשן מקומי שבו, לדעת יוונכרחב תמב (3)
סום אחד בעתון מתוך רשימה פרקטן )ב(, ף ד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיאף אחרא וק

 כאמור. ימן מקוותעותו מרחב תכנון מקומי, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בלא שיקבע שר האוצר

 םמפרסמיהאת רוב ג יצימה דוגם האיע תייעצותה האוצר ברשומות, מדי שנה, לאחר שרם רסיפ הזניין על (ב) 
שב חייהנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם  היומיים במדינה, רשימה של שלושת העתונים

 ם בעתון נפוץ.וסרכפ

יני בעניא את הכותרת "הודעות שיואימה, תמ שה במדור מיוחד בעתון, שיובלט במסגרתעיירסום פה (ג) 

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 26' סתיקון מ)

 ( 37)תיקון מס'  1988-"חמשת

 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

  (37' )תיקון מס

 1994-"דנשת

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

( 82)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 90)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 וןום בעתסרפ

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

( 101)תיקון מס'  2015-תשע"ה
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 תכנון ובניה".

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

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

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

 באתר האינטרנט של מינהל התכנון. –הודעות מטעם מוסד תכנון אחר  (2)

, תועבר על ידי הוועדה המקומית 149(, למעט הודעה לפי סעיף 1פורסמה הודעה כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
למינהל התכנון; הועברה הודעה כאמור יפרסמה מינהל התכנון גם באתר האינטרנט שלו; לעניין זה יראו הפניה באתר 

(, כפרסום באתר 1ודעה כפי שפורסמה באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן )א()האינטרנט של מינהל התכנון לה
 האינטרנט של מינהל התכנון לפי סעיף קטן זה.

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

אתר אינטרנט שבו יש לפרסם תכניות, הודעות או מסמכים אחרים לפי חוק זה יהיה נגיש לכלל הציבור  (א) ג.1
 ום והפרסום בו ייעשה באופן שיבטיח את זמינותו, שמירתו, יכולת אחזור המידע באתר והפקת פלט ממנו.בלא תשל

המועד לפרסומם באתר אינטרנט של תכנית, הודעה או מסמך שיש לפרסמם לפי חוק זה יהיה עם מועד  )ב( 
הם לא יוסרו מהאתר, ואולם הודעה פרסומם הראשון בעיתון או עם הפרסום הראשון לגביהם לפי חוק זה, לפי העניין, ו

לעניין שימוש חורג ניתן להסיר בתום תקופת תוקפו של השימוש החורג נושא ההודעה; מועד הפרסום  149לפי סעיף 
 באתר האינטרנט לא ישפיע על מניינן של תקופות לפי חוק זה הנמנות ממועד הפרסום.

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

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

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

 באתר אינטרנט; מסמכים נוספים שיש לפרסמם (3)

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

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

 

ת תכנוןודסב': מו קרפ  

צה הארציתעומן א': המיס  

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

 מועצה הארצית:ה בה הרכזו (ב) 

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

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

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

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

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

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

יריות אחרות, ראשי שלוש מועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות וראשי שתי ע ישי שתאר (7)
 ן זה את העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות;ילענ עיקבפנים ה מועצות אזוריות; שר

בחוק הרשות לפיתוח הגליל, ו כהגדרת –חת מהן בגליל ואחת בנגב; בפסקה זו, "הגליל" אובלבד ש
 ;1991-שות לפיתוח הנגב, התשנ"בהר בחוק וכהגדרת –ב" נג"ה, ו1993-התשנ"ג

 

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

 

 תיצצה ארעומ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 7' )תיקון מס

 1976-"ותשל

( 46תיקון מס' )
 1998-חנ"שת

 ( 7)תיקון מס' 

 1976-"ותשל

( 63' סתיקון מ)
 2002-תשס"ב

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 86' סמ)תיקון 
 2008-תשס"ח

חובת פרסום הודעות 
 באינטרנט

( 86יקון מס' )ת
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 אתר אינטרנט

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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רצי של ארגוני נשים ארגון א שר האוצר בהמלצת ידישל ארגון נשים, והיא תתמנה על  תחיגה אצנ (9)
 שהוא לדעת השר יציג ונוגע בדבר;

 

 ון, מכון טכנולוגי לישראל;ינכיג הטצנ (10)

 ישראל;-רץלא ודיתהשר האוצר לפי המלצת הסוכנות היו ות המיישבים שימנהדסמוה יגצנ (11)
 

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

נם בשמירת איכות הסביבה, שימנהו שר האוצר מתוך ניהגג של הגופים הציבוריים שע ןוגיג ארצנ (13)
 לו; ישמור יגארשימת מועמדים שהארגון ה

 

 א( נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנהו שר הרווחה והשירותים החברתיים;13)
 

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

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

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

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

 מועצה הארצית יפורסם ברשומות.ה רוי חבנימ .3

מחמת  לפעוללת ל יכוטושנבצר ממנו למלא את תפקידו תקופה מסויימת משום שהוא נעדר או נ הצהמוע רבח .4
 םהמקו אלממחלה או מחמת סיבה אחרת, רשאי מי שמינה אותו למנות במקומו אדם אחר לאותה תקופה, ובלבד שמ

 ם שנתמנה חבר המועצה שקדם לו.ך ובתנאיתמנה בדרי

 .מזכיר למועצה הארצית מנהיהאוצר  רש (א) .5

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

 – תיצית רשאראהועצה מה (א) .6

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

 ות כאמור יועצים מקצועיים;דעונות למל (2)

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

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

המועצה הארצית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, שתדון ותחליט בערר על החלטת ועדה  ג() 
)ה(; דין החלטת ועדת משנה שהוקמה לפי סעיף קטן זה כדין החלטת המועצה הארצית, 12מחוזית כאמור בסעיף 

 והוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו.

המועצה הארצית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה אחת לפחות, שתדון ותחליט בתכניות שהועברו  (1) (ד) 
 –(; ועדת משנה כאמור תהיה בת תשעה חברים, ובהם 2א)ב()109לה לפי סעיף 

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

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

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

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

 

תשתיות לאומיות לשבניה ו ןלתכנו הדע: ו1ן א'מיס  

 

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

 ;שני נציגים של שר האוצר, ואחד מהם יהיה היושב ראש (1)

 ממשלה;ה שיג ראצנ (2)

 ;םישפטמר השיג צנ (3)

 תשתיות לאומיות;ל ריג השצנ (4)

 חבורה;תה יג שרצנ (5)

 ( 43)תיקון מס' 

 ( 43)תיקון מס'  1995-"הנשת

 ותמושום ברסרפ 1995-"הנשת

 חברשל  ומווי מקלימ
 דרשנעצה מוע

 צהעויר המכזמ
 ועציהיו ארציתה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 הנות משדעו 2015-תשע"ה

 ( 60' סתיקון מ)

 2002-"בתשס

 נון לתכה ארצית דעו

  מיותות לאותשתישל 

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-ב"תשס

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 ( 7)תיקון מס' 

 1976-"ותשל

 ( 7)תיקון מס' 

 1976-"ותשל
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 )נמחקה(; (6)

 ינוי והשיכון;בה יג שרצנ (7)

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (8)

 הכפר; יתוחופ תחקלאוה יג שרצנ (9)

 יג רשות מקרקעי ישראל;צנ (10)

 יטחון;בה יג שרצנ (11)

 ;נציג שר הפנים א(11)

 היה מתכנן הועדה;א יוהו –פנים מנה שר היש ובניה ןומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב (12)

 שלה;ממשתמנה ה רוביג ציצנ (13)

 וךיבה, שימנהו שר הפנים מתברת איכות הסימשהגג של הגופים הציבוריים שענינם ב ןוגיג ארצנ (14)
 מת מועמדים שהארגון יגיש לו;שיר

 ;נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנהו שר הרווחה והשירותים החברתיים א(14)

 מנה שר הפנים.יש ימוקן המוטלהש יגצנ (15)

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

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

 ים.נש חבר הועדה לתשתיות תהא חמשתו של נוהופת כקת (ג) 

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

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

ית, תזמין את מהנדס הועדה דה דנה בתכנית, ששטחה, כולו או חלקו, בתחום ועדה מקומהועש אימת לכ (ו) 
 .ןתיתן לו הזדמנות להשמיע את דברו לפני שתחליט בעניו גונציאת  או תקומיהמ

 

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

תכנית  –ר בפרק ה', לענין מתן היתר לפי אותו פרק על פי תכנית לתשתית לאומית )להלן ומאאף ה לע (ב) 
 –ומית(, תהיה לתשתית לא

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

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

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, מגיש תכנית לתשתית לאומית או מי שהוא הסמיך לעניין זה רשאי להגיש  ג() 
ת לתשתית לאומית לוועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה חלה התכנית האמורה או לרשות בקשה להיתר על פי תכני

הרישוי שלה, לפי העניין, ומשהוגשה בקשה להיתר כאמור יהיו כל הסמכויות לעניין מתן ההיתר נתונות לוועדה 
להרשאה לפי סעיף למעט בקשה  –המקומית האמורה ולרשות הרישוי שלה, לפי העניין; לעניין זה, "בקשה להיתר" 

 )ה(.261

)ה(, לעניין הרשאה כאמור באותו סעיף לפי תכנית לתשתית לאומית, הסמכויות 261על אף האמור בסעיף  (ד) 
הנתונות למתכנן המחוז וליושב ראש הוועדה המחוזית יהיו נתונות למתכנן הוועדה וליושב ראש הוועדה לתשתיות, 

 בהתאמה.
 

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

טת ועדת להחם לה הסרנמם מיום שיוך שלושה ימתב לפחות של הועדה לתשתיות רשאים, םיי חברנש (ב) 
ישה רד ענין שלגביו התקבלה ההחלטה; התקבלהב ןויד משנה, לדרוש בכתב שיתקיים במליאת הועדה לתשתיות

 שה לה הדרישה כאמור.ום שהוגמיר, תקיים הועדה לתשתיות דיון ותקבל החלטה בענין בתוך שבעה ימים ומאכ
 

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

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

 שפטים;מה יג שרצנ (2)

 ה;דעוכנן התמ (3)

 תיות שהוא נציג הציבור;שלת הדר הועבח (4)

 ברי הועדה לתשתיות.ח ןר מביבח (5)
 

ה דעוידי הקפת
 תיהכויווסמלתשתיות 

 ( 60ס' מ)תיקון 

 2002-"בתשס

קף ותו הנות משדעו
 תיהןחלטוה

 ( 60ס' מתיקון )

 2002-"בתשס

 גותלהש הת משנדעו

 ( 60 )תיקון מס'

 2002-"בתשס

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 101ס' מ)תיקון 
 2014-תשע"ד

( 101ס' מ)תיקון 
 2014-תשע"ד

( 101ס' מ)תיקון 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 107ס' מ)תיקון 
 2016-תשע"ו



80 
 

מתוך רשימה , הדועדה לתשתיות ונציג השר לאיכות הסביבה בועדה לתשתיות ימנו לועה ששב ראוי (א) .ה6
 כמת השר לאיכות הסביבה, יועץ סביבתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה.הסהאוצר ב שיקבע שר

 .תולתשתי הדמנה מזכיר לועיאוצר ה רש (ב) 

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

 .וןכמצאו לנייות ומתכנן הועדה רשאים לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שתשתעדה לוה (ד) 
 

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

 

מחוזית הדען ב': ומיס  

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

 ;נציג שר האוצר, והוא יהיה היושב ראש (1)

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (2)

 טחון;בה יג שרצנ (3)

 ינוי והשיכון;בה יג שרצנ (4)

 ת;ריאובה יג שרצנ (5)

 קלאות;חה יג שרצנ (6)

 שפטים;מה יג שרצנ (7)

 חבורה;תה יג שרצנ (8)

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

 ;נציג שר הפנים א(9)

 

 ;ישראל יעיג רשות מקרקצנ (10)

 )א(;8אמור בסעיף ז כוחמה כנןתמ (11)

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

 –מנה שר האוצר והוא יש ר אחדבח (13)

הנדס הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים מ ויכל ארדא
יתקיימו בכל אחד מהם ים ואזורים, ובלבד שרתכנון ע םחודמי בתאקר אוהאדריכלים או בעל תו

 שניים אלה:

 נייני תכנון ובניה;עב א בקיוה )א(

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

ע קבירים, כפי שומאמונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים הור יכאמ חבר
 ת;מושורהודעה בבשר האוצר 

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

הגופים המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם  –שענינם בשמירת איכות הסביבה" 
 .2002-יכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, התשס"גבשמירת א

, ומי מטעמ ויום שנדרשו לכך על ידי שר הפנים אמ םימי ות שבמחוז יגישו, תוך שלושיםומיקמהת שויורה (ב) 
 את חמשת החברים ללא המלצה. ות(; לא עשו כן, רשאי השר למנ12ור בסעיף קטן )א()תיהן כאמאת המלצו

מחוזית, או של הדה עקטן )א( בו ףיעס ( של8)-( ו5(, )4(, )2מור בפסקאות )אכ נציגי השרים לשרותם בח (ג) 
ישר שר האוצר לשר הממנה, להטיל א םולת אז, יים הקבועים(, תהיה עיסוקם הבלעדגיצנה – ןממלאי מקומם )להל
 עליהם תפקיד נוסף.

 

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

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

קצועי שתקבע וכן רשאית היא למנות לה יועץ מ ץעיו ת רשאית להתייעץ בענין מסוים עםיזודה מחעו (ב) 

יר מזכ, יתבץ סביעוי
 יםאחרים יועצו

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

ת וטלרת החיסמ 2015-התשע"
 תיות לתשעדה וה

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

 תיזה מחודעו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

יר כזמ ,זונן מחכתמ
 ציםעויזית ווחמה דוע

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 65)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 .יטפמקצועי של קבע לרבות יועץ מש
 

חדשה  תיתה של ועדה מחוזית תהיה חמש שנים; אך אם לא נכנסה לתפקידה ועדה מחוזנוהופת כקת (א) .9
ית זוחמה הנוספים בכהונתה, ובתום התקופה של ששה חדשים תתחיל הועד םשה חדשיש מתה הקודעדהו תמשיך

 אז. דעתמנו נש החדשה לפעול בכל מספר של חברים

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

נעדר  אוהשום שמ תשנבצר ממנו למלא את תפקידו תקופה מסויימ –שאינו נציג שר  –חוזית מ הר ועדבח (ג) 
ותו למנות במקומו אדם אחר לאותה מינה אש או נטול יכולת לפעול מחמת מחלה או מחמת סיבה אחרת, רשאי מי

 בר הועדה שקדם לו.חשנתמנה  םאיך ובתנדרב ההמקום יתמנ אלתקופה, ובלבד שממ
 

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

 

 וטל(.ב) .א10
 

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

זית, חוב חברי הועדה המרקמועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה ה ששב ראוי (1)
 ;תווידמשנה להתנגה דתועש איושב ר היהשי

 שפטים;מה יג שרצנ (2)

 נציגים הקבועים;הין במ חבר (3)

 ות;ויות המקומישרהר מבין נציגי בח (4)

 הועדה המחוזית. רחר שתבבח (5)

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

חבר אחר  וררשות מקומית כאמור, ימנה היושב ראש לדיון האמ ב(, על ידי)7, לפי סעיף ץלמוא הוהש לה, דנים, או
 מבין נציגי הרשויות המקומיות.

 

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

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

 ה;יבבסה תאיכול ריג השצנ (2)

 שפטים;מה יג שרצנ (3)

 ז;וחמכנן התמ (4)

 יות.מוקות המיושציגי הרנ ןר מביבח (5)

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

תו ערר, חבר אחר לגבי או ה היושב ראש,נמיאמור, כ ת)ב(, על ידי רשות מקומי7סעיף  יפל, ץלדנים או שהוא הומ
 מבין נציגי הרשויות המקומיות.

 

 –בסעיף זה  (א) .1א11

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

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

המקומיות, והכוללת הוראות של תכנית מפורטת, הדרושות כדי לאפשר רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה 
 למגרשים או חלוקה חדשה של הקרקע שנבנה עליה שיכון ציבורי או המיועדת להקמת שיכון כאמור, ואת אלה בלבד.

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

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

 נציג שר המשפטים; (2)

 נציג שר הבינוי והשיכון; (3)

 נציג השר להגנת הסביבה; (4)

 הת משנדעו
 תונגדויתהל

 ( 43קון מס' )תי

 1995-"הנשת

 םיררעל הת משנדעו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 הונהפת כוקת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

  ימודס מקנהמ

 ת חוזידה מבוע

 ( 60' ס)מ חוק

 2002 -"בתשס

 ( 43תיקון מס' )

 1995-"הנשת

ועדת משנה לרישום 
 שיכונים ציבוריים

 ( 93)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 ;יג שר הפניםנצ א(4)

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

 מתכנן המחוז; (6)

 נציג רשות מקרקעי ישראל. (7)

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

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

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

 .141-ו 125ציבוריים יהיו נתונות הסמכויות של יושב ראש ועדה מקומית לפי סעיפים  ועדת משנה לרישום שיכונים

-ד ו11דין החלטת ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפים  )ו( 
 ה לא יחולו על ההחלטה.11

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

החליטה ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים על הפקדת תכנית לשיכון ציבורי, לא תחליט ועדה  (1) )ח( 
הפקדת תכנית אחרת החלה, כולה או חלקה, בתחום התכנית  מקומית, בתוך חמש שנים ממועד ההחלטה האמורה, על

לשיכון ציבורי, שיש בה כדי לסתור את התכנית לשיכון ציבורי, עד שתאושר התכנית לשיכון ציבורי או עד שתתקבל 
 החלטה שלא לאשרה;

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

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

 

 –בסעיף זה  (א. )2א11

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

 של חלוקה חדשה של הקרקע, ואת אלה בלבד; כדי לאפשר רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה למגרשים או

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

תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, החלה בתחומו של יישוב  –"תכנית נקודתית ביישוב מיעוטים"  
נית מפורטת והמייעדת קרקע למגורים ולשימושים הנלווים למגורים, ובלבד שמספר מיעוטים, הכוללת הוראות של תכ

 .50יחידות הדיור הכלולות בה אינו עולה על 

במחוז הצפון, במחוז חיפה ובמחוז המרכז תוקם, מבין חברי הוועדה המחוזית, ועדת משנה לעניין  )ב( 
 ליישובי מיעוטים(, וזה הרכבה: ועדת משנה –תכניות מסוימות ביישובי מיעוטים )בסעיף זה 

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

 נציג שר המשפטים; (2)

 נציג שר הבינוי והשיכון; (3)

 נציג השר להגנת הסביבה; (4)

 נציג שר הפנים; (5)

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

 מתכנן המחוז. (7)

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

 הודעה על הקמת ועדת משנה ליישובי מיעוטים תפורסם ברשומות. )ד( 

נהל המרכז למיפוי ישראל או נציגו מקרב עובדי לדיוני ועדת משנה ליישובי מיעוטים יוזמן דרך קבע מ )ה( 
 המרכז למיפוי ישראל.

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

ה 11-ד ו11ים דין החלטה של ועדת משנה ליישובי מיעוטים כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפ )ז( 
 לא יחולו על ההחלטה.

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

ועדת משנה לתכניות 
מסוימות ביישובי 

 מיעוטים

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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 ועדת משנה ליישובי מיעוטים רשאית לאשר תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים לאחר שהתקיימו שני אלה: )ח( 

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

ישראל יאשר את התכנית לצורכי רישום מנהל המרכז למיפוי ישראל הודיע כי המרכז למיפוי  (2)
שהוגשה לו התואמת את התכנית המסוימת, ככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות ולחוק המקרקעין, 

 , עם אישור התכנית המסוימת בוועדת המשנה ליישובי מיעוטים ובהתאם לה.1969-התשכ"ט

ועדה מחוזית ושל ועדת מקומית הדרושות  לוועדת משנה ליישובי מיעוטים יהיו נתונות כל הסמכויות של )ט( 
לשם אישור תכנית מסוימת ביישוב מיעוטים או אישור תשריטי חלוקה בהתאם להוראות פרק ד', וליושב ראש ועדת 

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

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

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

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

התכנית הראשונה(, לא  –החליטה ועדה מקומית או ועדה מחוזית על הפקדת תכנית )בסעיף קטן זה  )יב( 
יט ועדת משנה ליישובי מיעוטים, בתוך חמש שנים ממועד ההחלטה האמורה, על הפקדת תכנית מסוימת ביישוב תחל

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

 

כות ועדה מחוזית החלה בתחום רשות עירונית וכוללת הוראות תכנית בסמ –בסעיף זה, "תכנית לתיירות"  . )א(3א11
 של תכנית מפורטת שייעודה העיקרי הוא למלונאות ויכול שתכלול ייעודים נוספים הקשורים או נלווים לייעוד האמור.

 בכל מחוז תוקם ועדת משנה לתכניות לתיירות וזה הרכבה: )ב( 

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

 נציג שר התיירות; (2)

 נציג שר הבינוי והשיכון; (3)

 נציג השר להגנת הסביבה; (4)

 מתכנן המחוז; (5)

 שני חברים שתבחר הוועדה המחוזית שאחד מהם יהיה נציג הרשויות המקומיות. (6)

ה 11-ד ו11נה לתכניות לתיירות היא כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפים דין החלטת ועדת מש )ג( 
 לא יחולו על ההחלטה.

 
 

חבריה, ועדות משנה נוספות, בנות חמישה חברים כל אחת, ובהן לפחות  ןיבחור, מבל ת רשאיתיזודה מחעו .ב11
מור, מקרב כאשבחרה ה חבר אחד שהוא מבין נציגי הרשויות המקומיות; הועדה תמנה יושב ראש לכל ועדת משנ

 חברי הועדה המחוזית, והיא רשאית לאצול לה מסמכויותיה.
 

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

 

לפחות של הועדה המחוזית רשאים, תוך שבעה ימים מיום קבלת החלטתה של ועדת המשנה  םיי חברנש .ד11
קבלה בועדת המשנה החלטה, בנימוק תב שיתקיים במליאת הועדה המחוזית דיון בענין שלגביו התכב לדרוש, םהלידי

ם; נתקבלה קימוניה יאת פרט לוכלרישה תהדית; נית או תכנוטפששהחלטתה של ועדת המשנה פגומה מבחינה מ
 נין והחלטתה תהיה סופית.עב ןוידאמור, תקיים הועדה המחוזית כ השריד

 

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

 

 אאף הו היי לפי סימן ג' או מרחב תכנון מיוחד לפי סימן ד', יהוז שאיננו מרחב תכנון מקומחמבשטח  לכ (א) .12
ויותיה האחרות לפי חוק זה, כל מכרחב תכנון מקומי, ולועדה המחוזית של המחוז יהיו באותו שטח, בנוסף על סמ

רשות הרישוי ל תוונתסמכויות הנה עטלמ, יון מקומנתכ חבשטח מרה הסמכויות שהיו לועדה המקומית אילו הוכרז
 ף קטן )ג(.יעסב הרמחוזית, האמוה

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

המאוחר. שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי, לגבי שטח פלוני,  אמור, הכל לפיכ תיומקהשטח בתחום רשות מ
 .ם נוספותורה בחמש שניהאמ קופהת התלהאריך א

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

 ותרחאה נות משדעו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 לשות טלחוח ההלשמ

 נהשמהועדות 

 ( 43' ס)תיקון מ

 1995-"הנשת
ן ויד – המוטה פגלחה

 דהעוה תאיבמל

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ת דעו טתלחה ןיד
 המשנ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
מחוזי  ןוב תכנחרמ

( 26' ס)תיקון מ
 1988-חתשמ"

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

ועדת משנה לעניין 
 תשתית תיירות

 107)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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 קומו;מ חוזית או ממלאמה ועדהה ששב ראוי (1)

 ז.וחמכנן התמ (2)

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

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

 )ג(.6ת מכוח סמכותן לפי סעיף זה, יוגש הערר לוועדת המשנה של המועצה הארצית שהוקמה לפי סעיף המחוזי
 

ערר תדע: ו1ן ב'מיס  

 

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

על ותק של חמש שנים לפחות, ובלבד שהוא מצוי בעניני תכנון ובניה, שימנו שר האוצר ב, ןרך דיוע (1)
ימונה עורך דין כאמור אם לדעת השרים קיים ניגוד  ושר המשפטים כאחד והוא יהיה היושב ראש; לא

 ים;רחאה ויידו כיושב ראש לבין עיסוקתפק ענינים בין

 ובניה; ןונני תכינעהמחוז הבקי ב ןנכיג מתצנ (2)

ס המהנדסים והאדריכלים נקמנה שר האוצר, והוא אדריכל או מהנדס הרשומים בפיש ר אחדבח (3)
ם, ובלבד ריזוואום תכנון ערים תחקדמי בא וארתם או בעל ילככמשמעותו בחוק המהנדסים והאדרי

 מו בכל אחד מהם שניים אלה:יתקייש

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה (א)

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

שר ע רים, כפי שיקבומאמונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים הי רכאמו רבח
 מות;ודעה ברשוהאוצר בה

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

י ידיות, תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנדרשו לכך על מחוז רשאקומיות שבמה שויותרה (ב)
א ל, לורי הציביגנצ תר למנות אשה שר הפנים, להגיש לשר את המלצותיהן; לא עשו כן, רשאי

 .הההמלצ

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

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

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

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

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

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

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

 

 

יט בערר על החלטה של ועדה מקומית, של רשות רישוי מקומית או של ועדה משותפת לחהון ולדל (1)
למעט ן, כל ענין שבו ניתנת בחוק זה זכות ערר על החלטותיהב, דוז אחחמבלמספר ועדות מקומיות ש

 ;ו12בענינים שבתחום סמכותה של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף 

 ה( שענינ1שות רישוי כאמור בפסקה )ר לש ואיט בערר על החלטה של ועדה מקומית לחהון ולדל (2)
 ;חוד של קרקעות לפי פרק ד', או היתר לפי חוק זה, לרבות הקלה או היתר לשימוש חורגיאולוקה ח

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

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

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

 ;(3)א152מתן היתר לפי סעיף -לדון ולהחליט בערר בשל אי ג(3)

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

  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

 ת עררדעו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ררעהת דעוויות כמס

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-שע"הת

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101' )תיקון מס
 2014-תשע"ד

( 101' )תיקון מס
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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  .)ג( לחוק משק הגז הטבעי26סעיף יט בערר לפי לחהון ולדל (5)

 

 

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

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

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

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

, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע האוצרשר  ה() 
י סעיף מקרים, נסיבות ותנאים שבהם יהיה יושב ראש ועדת הערר מוסמך לדון ולהחליט לבדו בערר, או בהשגה לפ

(, על החלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי מקומית שעניינה היתר, לרבות הקלה או היתר לשימוש 2)א152
 חורג.

 

י פל אחר התייעצות עם הועדות המקומיות הנוגעות בדבר, רשאי להקים ועדות ערר נוספותלהאוצר,  רש (א) .ג12
 קומי אחד או יותר, שבמחוז מסוים, אם נוכח כי יש צורך לעשות כן.ה, למרחב תכנון מז ןסימ

ש ראב לח ליוששעתקה ייוה רשומותב םסותה, תפורכמסקמת ועדת הערר, הרכבה, ותחום ה לדעה עוה (ב) 
עדות ול הועדה המחוזית ישלח העתק מההודעה שאר בשבתחומה הוקמה ועדת הערר; יושית זהועדה המחו

 ועדות המקומיות ימסרו את ההודעה לכל דורש.ומיות שבמחוז, והקמה
 

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

 

 

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

ז יותר מועדת ערר אחת, רשאי שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, לקבוע את שיעור השתתפותן וחמקמה בוה (ב) 
 ת הנוספות שהוקמו, בהתחשב באגרות הערר שיגבו באותו מחוז.דועוהן של היתשל הרשויות המקומיות בהוצאו

וב חיה סכום זה הקטן )ב(, י ףיעים את סכום שיעור השתתפותה של רשות מקומית לפי סנפהע שר בק (ג) 
 ר לאוצר המדינה לנכות חוב כאמורתומ; םינמצאה לה הודעה על כך משר הפושה םמדינה, מיוה צראוממנה ל עהמגי

, על פי דרישת שר רתינה לרשות המקומית על פי דין או הסכם, או בדרך אחאוצר המדהמגיעים מ יםמוכוך הסתמ
שלום הת תא םמור, ורואיהאם כועל הס ם, המוטלירור העברה אחסיקול או איע, דהפנים, וזאת על אף כל משכון, שעבו

 קומית.מה תושרלועדת הערר כתשלום ל
 

: ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה2ן ב'מיס  

 

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

ושר המשפטים  האוצרתכנון ובניה, שימנו שר  עורך דין, בעל ותק של חמש שנים לפחות, המצוי בעניני (1)
ין תפקידו היושב ראש; לא ימונה עורך דין כאמור אם לדעת השרים קיים ניגוד ענינים ב כאחד, והוא יהיה

 כיושב ראש לבין עיסוקיו האחרים;

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

, מינהל עסקים, ראיית חשבון או ההנדסה, או השכלה מתאימה אחרת, בעל תואר אקדמי בתחום הכלכלה (3)
מחוז; לא  שבאותו המדינה או עובד ועדה מקומית או רשות מקומית, , ובלבד שאינו עובדהאוצרשימנה שר 

 קיים ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר בוועדה לבין עיסוקיו האחרים. האוצרימונה אדם כאמור אם לדעת שר 
 

 ואלה התפקידים והסמכויות של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה: .2ז12

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

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

ק"ת או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע ) 1.1.2009ס התיקון לתוקף ביום נכנ 84לתיקון מס'  10עפ"י סעיף  2
 5933י"פ תשס"ט מס' שמאים מכריעים )ר' המינוי  10(, לפי המאוחר, ובלבד שמונו לפחות 418עמ'  3.2.2009מיום  6748תשס"ט מס' 

, אף 3.2.2009ביום  84(. עפ"י פרשנות אחת, כניסתו לתוקף של תיקון מס' 1.5.2009תוקף המינוי מיום  – 3036עמ'  19.3.2009מיום 
. 1.5.2009כנס התיקון לתוקף רק במועד כניסתו לתוקף של מינוי השמאים ביום שמינוי השמאים עדיין אינו בתוקף, ולפי פרשנות אחרת יי

 התקבל הפירוש השני.  מחוז הצפון ואח' –הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים נ' ועדת הערר המחוזית  10/08עמ"נ )נצ'( עפ"י 

 ( 58)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ררעת ועדות מקה
 תונוספ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 י דיןרדס 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ררע תדעאות וצוה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ועדת ערר לפיצויים 
 ולהיטל השבחה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

סמכויות ועדת הערר 
לפיצויים ולהיטל 

 השבחה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 76ס' )תיקון מ
 2006-תשס"ו

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

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/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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)ב(, 28הטבעי ובדרישה לפיצויים לפי סעיפים  ( לחוק משק הגז3)ה()28ולהחליט בערר לפי סעיף לדון  (3)
 לחוק האמור. 53-ו 45)ד(, -)ג( ו

 

ולהיטל השבחה,  ה)א( יחולו על ועדת הערר לפיצויים12-ד ו12(, 1)ד()-ב)ב(, )ג( ו12הוראות סעיפים  ח.12
 בשינויים המחויבים.

 

 

מקומית הדען ג': ומיס  

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

 

לא יכלול גם שטחים של מועצה רית ועצה אזואת השטח של מ ללי הכומוקגבי מרחב תכנון מל ןתכנו וצ (ב) 
ות, כי לאשר החקם התייעצות ע רחאמקומית שאיננה מועצה אזורית או של עיריה, אלא אם כן שוכנע שר האוצר, ל

 ועצה האזורית הנוגעת בדבר.מה לש די משום פגיעה באופיה המיוחממקוהחב התכנון מרת יעלא יהיה בקב
 

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

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

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

 

בצו על על אף האמור בסעיף קטן )א(, שונה תחומה של רשות מקומית לפי דין, רשאי שר האוצר להכריז  )ב( 
 .13התאמת מרחב התכנון המקומי לשינויים כאמור, ולא תחול על השינוי חובת התייעצות לפי סעיף 

 

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

ועדה ה –ת ימון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקונכרחב תמב (א) .18
 ומית.קמה

 

 

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

 רהבריאות, שר המשטרה וש רש, שיכוןהו הסביבה, שר הבינוי תר לאיכושה, האוצר שר יגיצנ (1)
 רה;ובחתה

 יג רשות מקרקעי ישראל;צנ (2)

שר האוצר והוא אדריכל או מהנדס הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים  הנמיג שיצנ (3)
המהנדסים והאדריכלים, או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים, ובלבד כמשמעותו בחוק 

 ה:אל םיינשיתקיימו בכל אחד מהם ש

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה (א)

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

בע קישאת מרב בעלי הכישורים האמורים, כפי  הארגון המייצג צתקה זו ימונה על פי המלספ ג לפייצנ
 ות;משוברהודעה ב שר האוצר

(, 3)ב( של פסקה )-שמתקיים בהם האמור בפסקאות משנה )א( ו האוצרשני נציגים שימנה שר  א(3)
ובלבד שכל אחד מהם הוא בעל תואר אקדמי בתחום האדריכלות, ההנדסה או תכנון ערים ואזורים או 

 הסביבה הנוגעים לעניין או שהוא הנדסאי;בתחום מדעי החברה ו

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

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

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

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

 מיוקמ ןוכנת חברמ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43ס' מ)תיקון 

 1995-"הנשת

צו  לשו מרסופו ונכת
 ןונתכ

 תכנון וצ ללתו שיחת

 תכנון בחוי מרניש

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 תה מקומידעו

מית וקמת וה ברשדעו
 תחא

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

תחולת הוראות על 
ת ערר לפיצויים ועד

 ולהיטל השבחה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101ן מס' )תיקו
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 104)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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יקבע הוראות  האוצרישפה את הוועדה המקומית בעלות תשלום הגמול לפי סעיף קטן זה; שר  האוצרשיקבע; משרד 
לעניין שיפוי לפי סעיף קטן זה, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע כי ועדות מקומיות או סוגי ועדות מקומיות שיקבע 

 .יות לשיפוי, כולו או חלקו, בהתחשב באמות מידה שיקבע לעניין זה ובין השאר במצבן הכלכלילא יהיו זכא

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

 אחד על כל החלטה של הועדה המקומיתכ רורעלת, רשאים עצהמיי העלי הדעבם גין הנצימבי, םשניי לכ )ד( 
 או לבטלה. תהעדת הערר, והיא רשאית לאשר את החלטת הועדה המקומית, לשנוה לפני והמשנ תדעשל ו וא

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

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

י מועצה, ברששה חמ א יותרל –חד או ת מקומית שמספר חבריה פחות מעשריםושרועצת מב (2)
עשרה חברי מועצה; ואולם, אם קיימת מ רא יותל –חבריה עשרים ואחד או יותר  פרמסש ובמועצה

ה יוצגות בה, יהיה ייצוגן הכולל של הסיעות כאמור בועדת המשניעות מהסכל  אלהלה שנה במועצה ועדת
 יחסי לייצוגן במועצה, אך לא פחות מנציג אחד;

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

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

תוך , ולנציגים בעלי הדעה המייעצת קומיתמה הדעול ועדת המשנה תישלח לכל חברי הש ההחלט לכ (ז) 
תב, תוך שבעה ימים מיום קבלת בכל חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי לדרוש ימים מיום קבלתה; כ הרשע

גשה דרישה הו; םקיואת פרטי הנימל לותכישה רענין; הדבן יוומית דמקיאת הועדה הלמבההחלטה לידיו, שיתקיים 
חלטתה של ועדת ואים את הכאמור, ר ישהה דרהוגשלא  בישיבה הקרובה של הועדה המקומית; ןינעה כאמור, יידון

 בר.ד המשנה כהחלטת הועדה המקומית, לכל
 

מרחביות(, יהיה ה תרשויוה –ן מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת )להלן ונכחב תרמב (א) .19
 :הרכבה של הועדה המקומית כזה

 

 

 ;יושב ראש שימנה שר האוצר, מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי המדינה (1)

ת, בשים ובירחהמ יותשוליצו עליהם הרמהששימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים  םירעה חבבש (2)
כל אחת מהן, ובלבד שלא  לש םיבששויות המרחביות ולמספר התורל הכר לייצוג של פשהאל ב ככל

 ;תרחביומה ת שניים מהממונים לא יהיו חברי המועצות של הרשויותו ושלפחוללה תרשויוה דיתמנה עוב

 מחקו(.נ) – ה( וסיפ7) דע( 3)

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

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

היחס שבין  ספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה המקומית, לפימ תהפנים יקבע א רש )ב(
יות ומספר התושבים של כל אחת מהרשויות המרחביות למספר התושבים הכולל של הרש

 רשות מרחבית; כלל חדאאותו מרחב תכנון, אך לא פחות מנציג שבחביות מרה

דה המקומית בהתאם להרכב היחסי של גיה לועצינן, את תינחבית תבחר, ככל שרמ רשות לכ (ג)
, תוחים של רשות מרחבית אחת בועדה המקומית הוא ארבעה לפיגצהסיעות; ואולם, אם מספר הנ

בחר הרשות המרחבית, בה, תכל הסיעות מיוצגות א שלה הלנועדת ה תוקיימת באותה רשות מרחבי
 ;בועדת ההנהלהצגת מיו מית, נציג אחד לפחות מסיעה שאינהוקמה הדלוע

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

לבניה ו תכנוןלת משנה דעו( תבחר, מבין חבריה, 1מית שהוקמה לפי פסקה )וקמדה העוה (א) (2)
 ( בת שבעה חברים;הנשעדת מו – ןללה)

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

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

הנציגים בעלי הדעה המייעצת ויחולו בעניינם הוראות סעיף ית יוזמנו, דרך קבע, וממקה דהעוהיוני דל (2א) 
 .( עד )ד(1)ג18

נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה, בעל הכשרה בתחום בטיחות אש והצלה, יוזמן דרך קבע לדיוני  (ב) 

יות ושרר פה במסדעו
 יותמוקמ

 (3)תיקון מס' 

 1969-"טכשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43ון מס' )תיק

 1995-"הנשת

( 103)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

  (43ס' מ)תיקון 

 (44' )תיקון מס 1995-"הנשת

 1996-"ונשת

 1996-ותשנ" ט"ת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 99)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 99' )תיקון מס
 2012-תשע"ב

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 .תהיה לו דעה מייעצת בעניינים הנוגעים לבטיחות אש והצלההוועדה, ו
 

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

 

 

 

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

א לחוק האמור יחולו על מהנדס שמונה לפי סעיף קטן זה, 6-ו 6א, 5והוא יהיה עובד הוועדה; הוראות סעיפים  1991
 .מכהונהיקבע הוראות בנוגע לדרכי מינויו והעברתו  האוצרבשינויים המחויבים, ושר 

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

 .19סעיף 
 

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

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

)ב( יחולו הוראות החלות על מבקר -ולתו של מבקר הוועדה המקומית לפי סעיפים קטנים )א( ועל פע )ג( 
אחרת  שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, קבעעיריה לפי הוראות פקודת העיריות, בשינויים המחויבים, אלא אם כן 

 בעניין זה.
 

 לוועדה מקומית יהיה יועץ משפטי. (א) .ב20

, היועץ המשפטי של הרשות המקומית שמונה לפי חוק הרשויות המקומיות 18בוועדה מקומית לפי סעיף  )ב( 
 , יהיה היועץ המשפטי של הוועדה המקומית.1975-של"ו)ייעוץ משפטי(, הת

חל עליו, מינויו של היועץ המשפטי של הוועדה המקומית טעון אישור של  19במרחב תכנון שסעיף  )ג( 
, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע את תנאי הכשירות לכהונה של יועץ משפטי האוצרהוועדה במליאתה; שר 
 גע לדרכי מינויו ולהעברתו מכהונה.כאמור, וכן הוראות בנו

 

בר הועדה המקומית שבתחומה נמצאת יותר מרשות מקומית אחת, למעט נציגו של שר, תחדל ח לתו שנוהכ .21
מו ימונה שנית; חבר ועדה מקומית צע שהוא ינפבתום חמש שנים למינויו, אך לא לפני שימונה חבר אחר במקומו או ל

נה ומיל מינוי חבר אחר ששנתמנה על פי המלצת מועצת רשות מקומית, רשאית המועצה הבאה אחריה להמליץ ע
 מו.ובמק

 

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

 טל(וב) .23
 

הכנסותיה  ית שמרחב התכנון שלה כולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד, ייכלל אומדןמוקעדה מוב (א) .24
 ת.מקומי תוהוצאותיה בתקציב אותה רשו

תכנון כולל תחום של כמה רשויות מקומיות תערוך הועדה המקומית בכל שנה הצעת תקציב ה בה מרחיה (ב) 
המקומיות  ותוצאותיה, והועדה המקומית רשאית בתקציב כאמור להטיל על הרשויהו סותיהנכההמראה את אומדן 

 ן התקציב, לפי מכסות שתקבע.שבתחומה תשלומי כסף למימו

 ר לקבוע מועד לעריכת התקציב.תומקנות תב (ג) 

, שיינתן בהסכמת שר האוצר, ולא ישולם סכום מכספי הועדה 4ש לאישור שר הפניםגויקציב תה (ד) 
אלא לפיו או לפי החלטה  תובהתחיי םופי תקציב מאושר כאמור ולא תתחייב הועדה המקומית בש-המקומית אלא על

 שרה כאמור.שאו

                                                            

 .1277עמ'  28.2.2011מיום  6206י"פ תשע"א מס' ר' העברת הסמכויות לשר לביטחון הפנים:  3

לשר האוצר הואצלו  שהואצלו הסמכויות .600עמ'  1.12.2008מיום  5873י"פ תשס"ט מס' סמכויותיו הואצלו לממונים על המחוזות:  4
עמ'  24.1.2016מיום  7193י"פ תשע"ו מס' לכל אחד מיושבי ראש של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה לגבי המחוז שבו הוא מכהן: 

2944. 

 

 דהעוהר יכזמו סדנהמ
 תמקומיה

 ( 34)תיקון מס' 

 1991-"בנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 לשו תנופת כהוקת
 ומיתקמהה דעוחבר ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 103)תיקון מס' 
 2015-תשע"ה

 מותושם ברורספ

 ( 43)תיקון מס' 

 ביצקת 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

מבקר הוועדה 
 המקומית

 ( 94)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

יועץ משפטי של ועדה 
 מקומית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
שעה(, הוראת 
 2015-תשע"ה

http://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6206.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5873.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7193.pdf
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תמצית התקציב המאושר כאמור בסעיף קטן )ד(, תפורסם ברשומות וכן באתרי האינטרנט של הרשות  )ה( 
 המקומית או של הרשויות המרחביות, לפי העניין, ובאתר האינטרנט של הוועדה המקומית, אם יש כזה.

 

ום רשות תחשבם ינאו בני תמקומית בקשר לקרקעוהלועדה  הזפי תקנות לפי חוק -מות עללתשות המרגא .25
רקעות ובנינים קל בקשר רומאגרות כא ויהיו חלק מהכנסותיה; תימוקממקומית פלונית, ישולמו לקופת אותה רשות 

 ו חלק מהכנסותיה.היבמקומות אחרים ישולמו לקופת הועדה המקומית וי
 

ל פיו עאו  ה בדרך אחרת מכוח חוק זהלהקנותם לש שיית או ומדה המקעדי הוי -לופקעו עהש רקעיןקמ (א) .26
המדינה אם נקבע הדבר ו על שם , אןיעקרקהמ םישם הרשות המקומית שבתחומה נמצא לע ןיעיירשמו בפנקסי המקרק

 במפורש בתכנית או אם אין רשות מקומית כאמור.

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

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

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

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

קומית הוראה או דרישה של הועדה המחוזית מכוח חוק זה, לרבות הוראה בדבר מה ועדהמה הקיי אל (ב) 
ה המחוזית, לעשות עדאית הורשעדה המחוזית, וה ו בנינים, תוך הזמן שקבעהעריכת תכניות והפקעת קרקעות א

ות הוצאאת החשבון הועדה המקומית ובמקומה ולגבות -וע ההוראה או הדרישה עלצלבי בעצמה את כל הדרוש
 ת.ידי הועדה המקומי-ה יראו כאילו נעשה עלעשה יהיו לה כל הסמכויות של הועדה המקומית, ומה שתלענין ז מנה;מ

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

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

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

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

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

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

 הועדה הממונה תכהן לתקופה שיקבע שר האוצר. )ד( 
 

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

וק זה לעניין תכניות כאמור או שהיא ממלאת אותם שלא בהתאם להוראות הדין ממלאת דרך קבע את תפקידיה לפי ח
 או שהיא פועלת לגביהן בחריגה מסדרי מינהל תקין או מעקרונות של טוהר המידות.

ייתן את דעתו בדבר חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולתה של הוועדה המקומית,  האוצרשר  )ב( 
סמכותו לפי סעיף קטן )א(, אם הוגשה לו חוות דעת לעניין זה מאת היועץ המשפטי  עובדיה וחבריה, לשם הפעלת

 לקבלתה. האוצרימים ממועד פניית שר  21לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך; חוות דעת כאמור תוגש בתוך 

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

; הועברו סמכויותיה של ועדה מקומית האוצרהעברת הסמכויות לפי סעיף זה תהיה לתקופה שיורה שר  )ד( 
והתקיימו בחירות למועצת הרשות המקומית, רשאית המועצה שכוננה לאחר בחירות כאמור לבקש משר  18לפי סעיף 

ידון ויחליט אם מוצדק לבטל את העברת הסמכויות, בתוך  האוצרלבחון מחדש את העברת הסמכויות; שר  רהאוצ
 שישים ימים מיום שהוגשה לו בקשה כאמור.

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

על העברת סמכויות לפי סעיף זה ותקופתה ועל ביטול העברת הסמכויות תפורסם ברשומות הודעה  )ו( 
 ושל הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. מינהל התכנוןובאתרי האינטרנט של 

 

 טל(.וב) .29
 

מסמכויותיה לועדת משנה  לוצות, לאנקתרשאית, במידה שקבע שר האוצר ב 19ת לפי סעיף ימודה מקעו .א29
 שתבחר מבין חבריה.

 

 תורגית האיבג

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 עיןקרקיית מנקה

י די -לעק ווע החציב
 ומיתקמהעדה וה

ידי  -לע עוצבי תייפכ
 וזיתחמהה דעוה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

ת יווכלת סמיצא 1995-"הנשת
 לשת ימודה מקעוב

 ביתחרמרשות 

 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ועדה ממונה

( 67)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 94)תיקון מס' 
  2010-תש"ע

העברת סמכויות 
מוועדה מקומית 

 דה מחוזיתלווע

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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הועדה המקומית, יחדיו,  סת ומהנדיוממקועדה הה עדת המשנה שלו שאעדה המקומית או יושב רוה ב ראששוי .30
 .145לפי סעיף  רתיה ןתיהיו רשות רישוי מקומית לענין מ

 

לוועדה לתשתיות, לפי , לוועדה המחוזית או האוצרועדה מקומית או מהנדס הוועדה ימציאו מזמן לזמן לשר  .31
 – דרישתם, באופן ובמועד שנקבעו בדרישה, את הידיעות הדרושות לדעתם, כדי לברר

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

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

 פיתוח המרחב;ואופיו המשוערים של  ונכיוו תא (3)

את השטחים המיועדים לבינוי במרחב התכנון, לרבות מלאי יחידות הדיור וגודלן, בין שהם בנויים  א(3)
 ובין שהם מתוכננים לבנייה;

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

וזית או לוועדה לתשתיות לשם מילוי תפקידם או הפעלת , לוועדה המחהאוצרכל דבר הדרוש לשר  (4)
 .סמכויותיהם לפי חוק זה

 

רשאי להסמיך ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית שיהיו נתונות לה הסמכויות לדון  האוצרשר  )א( .א31
ג(, אם נוכח כי היא מקיימת באופן מקצועי ( או )1א)א62ולהחליט על הפקדה ועל אישור של תכניות כאמור בסעיף 

 ויעיל מערכת תכנון ורישוי ומערכת אכיפה של ההוראות לפי חוק זה.

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

רשאי, מטעמים מיוחדים, להסמיך ועדה מקומית כוועדה  האוצר(, שר 1על אף האמור בפסקה ) (2)
מקומית עצמאית גם אם לא מכהן בה נציג בעל דעה מייעצת כאמור באותה פסקה, ובלבד ששוכנע כי 

 התקיימו כל אלה:

נה מטעמים שאינם תלויים בוצעו כל הפעולות הדרושות למינוי נציג כאמור והנציג לא מו )א(
 או בוועדה המקומית; האוצרבשר 

ג, שהוגשה לפי סעיף קטן )ד(, 31נקבע בחוות דעתה של יחידת הבקרה כמשמעותה בסעיף  )ב(
(, משתתף דרך 1)ב()18כי נציג בעל דעה מייעצת אחד לפחות, מבין נציגי השרים האמורים בסעיף 

 ה שלה.כלל בישיבות הוועדה המקומית או ועדת המשנ

ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית, אלא לאחר שנתן את דעתו בדבר  האוצרלא יסמיך שר  (1) )ג( 
חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולתה של הוועדה המקומית, עובדיה וחבריה, לפי חוות דעת 

 לעניין זה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך;

ליועץ המשפטי לממשלה  האוצרמקומית כוועדה מקומית עצמאית יפנה שר  טרם הסמכת ועדה (2)
 האוצרימים ממועד פניית שר  21(; חוות הדעת תוגש בתוך 1בבקשה לקבלת חוות דעת כאמור בפסקה )

 (.1לקבלתה; לא הוגשה חוות הדעת כאמור, לא יחולו הוראות פסקה )

נתן לאחר קבלת המלצת מנהל מינהל התכנון ויושב החלטה לעניין הסמכה כאמור בסעיף קטן )א( תי )ד( 
ג; המלצות 31ראש הוועדה המחוזית הנוגעת בדבר, ולאחר קבלת חוות דעת מאת יחידת הבקרה כמשמעותה בסעיף 

 לקבלתן. האוצרימים ממועד פניית שר  21בתוך  האוצרוחוות דעת כאמור יוגשו לשר 

ת כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת שיהיו נתונות לה רשאי להסמיך ועדה מקומית עצמאי האוצרשר  )ה( 
(, אם נוכח כי היא מקיימת באופן 2א)א62הסמכויות לדון ולהחליט על הפקדה ועל אישור של תכניות כאמור בסעיף 

מקצועי ויעיל מערכת תכנון, רישוי ואכיפה של ההוראות לפי חוק זה ברמה הנדרשת לשם הפעלת סמכויותיה של 
 מאית מיוחדת; לעניין הסמכה כאמור יחולו הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ד(.ועדה מקומית עצ

הסמכה לפי סעיף זה של ועדה מקומית עצמאית או של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת תהיה לתקופה  )ו( 
רשאי להאריך הסמכה כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו  האוצרושלא תעלה על חמש שנים; שר  האוצרשיורה שר 

 חמש שנים כל אחת. על
 

כי ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת אינה מקיימת עוד את  האוצרמצא שר  )ז( 
הוא לבטל את הסמכתה, לאחר שניתנה ליושב  התנאים הנדרשים להסמכתה לפי סעיפים קטנים )א( עד )ה(, רשאי

גם לראשי הרשויות המרחביות  –חל עליו  19ראש הוועדה המקומית, ואם היא ועדה מקומית במרחב תכנון שסעיף 
, ויחולו לעניין האוצרהנכללות בתחום מרחב התכנון האמור, הזדמנות לטעון את טענותיהם בדרך שהורה שר 

 .ההחלטה הוראות סעיף קטן )ד(

לבטל את הסמכתה של ועדה מקומית עצמאית  האוצר)ז(, החליט שר -על אף האמור בסעיפים קטנים )ו( ו )ח( 
או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת או לא לחדש את הסמכתה, רשאי הוא להורות לגבי תכניות או סוגי תכניות שוועדה 

מורה, לגבי אותן תכניות, הסמכות לפי הוראות מקומית כאמור החליטה להפקידן, כי תמשיך ותהיה נתונה לוועדה הא

 יות רישושר

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת
ידע על ידי את מצמה

ועדה מקומית או 
 מהנדס הוועדה

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הסמכת ועדה מקומית 
כוועדה מקומית 

ו כוועדה עצמאית א
מקומית עצמאית 

 מיוחדת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ( או )ג(, לפי העניין.2(, )א1א)א62סעיף 

הודעה על הסמכה של ועדה מקומית עצמאית או של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת ותקופתה, על ביטול  )ט( 
ושל הוועדה  הסמכה כאמור ועל החלטה לפי סעיף קטן )ח( תפורסם ברשומות ובאתרי האינטרנט של משרד הפנים

 המקומית הנוגעת בדבר.
 

, מטעמים שיירשמו, כי יש צורך במינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית כדי להבטיח את האוצר ראה שר )א( .ב31
התנהלותה התקינה והמקצועית או לשם הסמכתה כוועדה מקומית עצמאית, ימנה לוועדה המקומית מלווה מקצועי 

יך את תקופת כהונתו רשאי להאר האוצרמלווה מקצועי(; שר  –לתקופה שיורה ושלא תעלה על שנתיים )בסעיף זה 
 של המלווה המקצועי לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת.

החלטה לעניין מינוי מלווה מקצועי לפי סעיף קטן )א( תינתן לאחר קבלת המלצת מנהל מינהל התכנון  )ב( 
א ועדה מקומית הנוגעת בדבר, ולאחר שניתנה ליושב ראש הוועדה המקומית, ואם הי המחוזיתויושב ראש הוועדה 

גם לראשי הרשויות המרחביות הנכללות בתחום מרחב התכנון האמור, הזדמנות  –חל עליו  19במרחב תכנון שסעיף 
 לטעון את טענותיהם.

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

 ה מקומית מלווה מקצועי, יחולו הוראות אלה:מונה לוועד )ד( 

בכתב המינוי של  האוצרלא יפעיל מהנדס הוועדה סמכות מסמכויותיו בתחומי הפעילות שקבע שר  (1)
 מקצועי, אלא אם כן התקבל לכך אישור בכתב של המלווה המקצועי;ההמלווה 

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

 בכתב, מטעמו, לגבי כל עניין הנדון בדיון כאמור ולהציג את עמדתו במהלך הדיון;

וי תפקידו מהוועדה המלווה המקצועי יהיה רשאי לדרוש כל מידע ומסמך הדרושים לו לשם מיל (3)
המקומית, מכל חבר, ממלא תפקיד, עובד או יועץ בה, מהרשות המקומית או מהרשויות המרחביות 
שבתחום מרחב התכנון שלה, וכן לדרוש כל מידע ומסמך כאמור הנמצאים ברשות גורם אחר ואשר 

מלווה מקצועי בסמכות הגורמים המנויים בפסקה זו לדרוש אותם מאותו גורם; מידע או מסמך שדרש 
 כאמור, יימסרו לו באופן ובמועד שנקבעו בדרישה;

לשם מילוי תפקידו תהיה למלווה המקצועי גישה לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס  (4)
מאגר מידע( של הוועדה המקומית, וכן לכל  –נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי )בפסקה זו 

 ק בו ולוועדה המקומית גישה אליו, לפי דין או הסכם;מאגר מידע שגורם אחר מחזי

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

 .מינהל התכנוןשכרו של מלווה מקצועי ישולם מתקציב  )ה( 

הוועדה המקומית בתחומי תפקידיו; דוח כאמור דוח על תפקודה של  האוצרמלווה מקצועי יגיש לשר  )ו( 
 או מי שהוא הסמיך לכך. האוצריוגש בתום כל שנה ובכל מועד אחר שבו ידרוש זאת שר 

מינהל הודעה על מינוי מלווה מקצועי ועל תקופת כהונתו תפורסם ברשומות ובאתרי האינטרנט של  )ז( 
 ושל הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. התכנון

 

 תוקם יחידת בקרה על ועדות מקומיות שתערוך בקרה על אופן פעילותן לפי חוק זה. במינהל התכנון )א( .ג31

דוח שנתי לעניין פעולותיה וממצאי הביקורת שערכה באותה שנה;  האוצריחידת הבקרה תגיש לשר  )ב( 
 .מינהל התכנוןהאינטרנט של  הדוח השנתי יפורסם באתר

מנהל יחידת הבקרה או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדרוש כל מידע או מסמך הדרושים ליחידת הבקרה  )ג( 
מהוועדה המקומית, מכל חבר, ממלא תפקיד, עובד או יועץ בה,  –לשם מילוי תפקידיה, לגבי ועדה מקומית מסוימת 
תחום מרחב התכנון שלה, מהוועדה המחוזית שבתחומה נמצאת מהרשות המקומית או מהרשויות המרחביות שב

לעניין זה;  האוצרהוועדה המקומית, ממשרדי הממשלה, מרשות שהוקמה לפי חוק ומגוף ציבורי אחר שקבע שר 
מידע או מסמך שדרשה יחידת הבקרה כאמור, יימסרו לה באופן ובמועד שנקבעו בדרישה; מנהל יחידת הבקרה רשאי 

מילוי תפקידו, באדם שאינו עובד המדינה, שהוסמך לכך בכתב, והכול בהתאם להוראות שקבע שר  להסתייע, לשם
 .האוצר

 

יפעל ככל הניתן להדרכתן ולהכוונתן של הוועדות המקומיות כדי שיהיה ניתן לקדם את הסמכתן  האוצרשר  .ד31
לוועדות  האוצריקצה שר  –ומיות עצמאיות, וככל שנקבעו לכך סכומים בתקציב המדינה השנתי כוועדות מק

 המקומיות סיוע כספי, לפי אמות מידה שיקבע, בהתחשב בין השאר במצבן הכלכלי.
 

יוחדתמ הן ד': ועדמיס  

מינוי מלווה מקצועי 
 לוועדה מקומית
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פי המלצת שר הבינוי והשיכון, רשאי להכריז בצו כי שטח שבתחום מחוז אחד יהווה -לעהאוצר,  רש (א) .32
 :ד מאלהאחנתמלא  חד, אםוימרחב תכנון מ

 אין ישוב והוא נועד להקמת ישוב חדש; ודן עדוטח הנשב (1)

 תלפחות מיחידות הדיור הקיימו 75%ו של חוק זה וערב פרסום הצו היו באותו שטח תליום תחיב (2)
או מטעמה, בתהליך של בניה גם יחד, יחידות דיור שהוקמו או שהן מוקמות על ידי המדינה  תוהנמצאו

 .טחמצא השנ ומהחית שבתמוקוקויימה התייעצות בדבר מתן הצו עם הרשות המ

געת בדבר, ואם סירבה ומית הנוהמק תושמת הרכסהל פי המלצת שר הבינוי והשיכון ובעהאוצר  רש (ב) 
ה הארצית באישור המועצ –יום מיום שנמסרה לה  90צת שר הבינוי והשיכון תוך מלרשות מקומית או לא הסכימה לה

יהיה מרחב תכנון מיוחד,  תימוקמשבתחום אותה רשות  שטח הבינוי והשיכון, רשאי להכריז בצו כי שרהצעת  פיעל 
לפחות של כלל יחידות הדיור באותו שטח יוקמו  75%חדשה שעל פיה ו שכונה ים בלהק כניתנה תאם המדינה הכי

 על ידי המדינה או מטעמה.

הענין,  ילפ םויים המחוייביינבשו, וינלתו ושייתחו, , פרסומצול השתכנו  לע יחולו 16 דע 14יפים עס (ג) 
בסימן ה' לפרק ג' הוראה מפורשת אחרת  וא מן זהיסבזה יחולו במרחב תכנון מיוחד, ככל שאין  קוח תוושאר הורא
 לאותו ענין.

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

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

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

 

וראות סעיף קטן )ג(, ה , בהמלצת הועדה שמונתה לפידת שרים שהסמיכה לכך, רשאיותהממשלה או וע (א) .א33
 וי(.ובינמתחם פינוי  –או לעיבוי בניה )להלן י, ם בינולשוי נחם לפיתמ צו הכרזה(, על שטח כעל –להכריז בצו )להלן 

 

 ;חילתום תוימ שנים ששמרזה יהיה לתקופה שנקבעה בו אך לא יותר כהה ל צוקפו שות (1) (ב) 

, בהמלצת הוועדה הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות(, 1על אף הוראות פסקה ) )א( (2)
שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג(, ולאחר שהוועדה קיבלה את המלצת יושב ראש מוסד התכנון 

תוקפו  המוסמך, ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך, במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה, את
או של הצו האמור, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים מתום תקופת ההכרזה הראשונה 

לחדש את צו ההכרזה בתוך שישה חודשים מתום תקופת תוקפו, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה 
 –, ובלבד שאושרה או שהופקדה תכנית לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בניה )בחוק זה על שש שנים

לפינוי ובינוי(, במתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו, או שמוסד התכנון החליט על  תכנית
 הפקדתה; אושרה תכנית לפינוי ובינוי לא תידרש המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך;

הממשלה רשאית, בדרך והתנאים האמורים בפסקת משנה )א(, להאריך בצו את תוקפה של  )ב(
חדשות עירונית )פינוי ובינוי(, שניתנה במסגרת החלטת הממשלה מיום ההכרזה על מתחמים להת

(, מיום כ"ה 2001ביולי  22(, מיום ב' באב התשס"א )2000בנובמבר  19כ"א בחשוון התשס"א )
(, לתקופה שלא 2002ביוני  16(, או מיום ו' בתמוז התשס"ב )2001בנובמבר  11בחשוון התשס"ב )

 פג תוקפה של ההכרזה;תעלה על שש שנים מהמועד שבו 

(, הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת 2)-( ו1על אף הוראות פסקאות ) )א( (3)
הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג( ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך או לחדש את 

י העניין, ובלבד ()ב( או של צו הכרזה, כמפורט להלן, לפ2תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה )
 שהתקיימו התנאים המפורטים בפסקת משנה )ב(:

()א(, לתקופה נוספת 2להאריך, בצו, את תוקפו של צו הכרזה שתוקפו הוארך לפי פסקה ) (1)
אחת שלא תעלה על שש שנים מתום תקופת תוקפו; צו הארכה לפי פסקת משנה זו יינתן 

 כאמור;במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה שתוקפו הוארך 

()ב( או צו הכרזה, שתוקפם הוארך 2לחדש, בצו, את תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה ) (2)
צו לחידוש הכרזה(, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה  –()א( או )ב( )בסעיף זה 2לפי פסקה )

על שש שנים; צו לחידוש הכרזה יינתן בתוך שישה חודשים מתום תקופת תוקפם של ההכרזה 
תוקפם הוארך כאמור, ואולם לעניין צווים לחידוש הכרזה שניתנו במסגרת או צו ההכרזה ש

( עד יום ה' 2008בנובמבר  16החלטות הממשלה, בתקופה שמיום י"ח בחשוון התשס"ט )
(, ושלא היו בתוקף בתום התקופה האמורה, יכול שהצווים 2014באוגוסט  1באב התשע"ד )

 (;2014וגוסט בא 1יינתנו בתוך שנה מיום ה' באב התשע"ד )

()ב( או צו הכרזה, אלא בהתקיים 2לא יוארך ולא יחודש תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה ) )ב(
 אלה:

 חדוימן וב תכנחרמ

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 (4 )תיקון מס'

 1973-"גלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ריז כמהו צו של פקת
 חדוימן וב תכנחרמ לע

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

חם תמ זה עלרכה
 פינוי ובינוי

 ( 60' סמ)תיקון 

 2002-"בתשס

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 87' סמ)תיקון 
 2008-תשס"ח

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי ובינוי; בפסקה זו, "רוב מיוחס מבין  (1)
 2006-התשס"וכהגדרתם בחוק פינוי ובינוי )פיצויים(,  –בעלי הדירות" ו"עסקת פינוי ובינוי" 

 חוק פינוי ובינוי )פיצויים((; –)בסעיף זה 

אושרה  –( 2014באוגוסט  1לעניין צו הכרזה שניתן לאחר יום י"ח בתמוז התשע"ד ) (2)
 תכנית לפינוי ובינוי ובמתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו;

, במועד פקיעתה של ההכרזה (2()א()3)ב( או )-()א( ו2תחילתו של צו שחודש או הוארך לפי פסקה ) (4)
תוקף לעניין חוק -כאמור באותן פסקאות, לפי העניין, ואולם חידוש תוקפה של הכרזה כאמור לא יהיה בן

 פינוי ובינוי )פיצויים(, מהמועד שבו פגה ההכרזה הראשונה ועד למועד פרסום הצו.

בצו, על פי המלצת הוועדה  ו לשנותהממשלה רשאית להסמיך את שר הבינוי והשיכון, להרחיב, לצמצם א (1)ב 
שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג(, את גבולותיו של שטח שהממשלה הכריזה עליו בצו הכרזה, כעל מתחם פינוי 

 ובינוי.

ועדה להתחדשות עירונית שיינתנו לה, בין השאר, הסמכויות לפי סעיף זה לעניין מתחמי ה נמתמשלה מה (ג) 
 :ואלה חבריה פינוי ובינוי

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

 נים;פה יג שרצנ (2)

 וצר;אהר יג שצנ (3)

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (4)

 חבורה;תה יג שרצנ (5)

 ממשלה;ה שיג ראצנ (6)

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

 ;נציג שר המשפטים (8)

 .נהל התכנון או נציגומנהל מי (9)

 

לדיוני הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג( יוזמנו, דרך קבע, שני נציגי הרשויות המקומיות שימנה  ד() 
 .שר הפנים, שתהיה להם דעה מייעצת

 

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

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

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

 ות;אירל שר הבש דיג אחצנ (3)

 המשפטים;ל שר ש יג אחדצנ (4)

 ל השר לאיכות הסביבה;ש דיג אחצנ (5)

 ל שר התחבורה;ש דיג אחצנ (6)

 ל שר הבטחון;ש דיג אחצנ (7)

 ל שר הפנים;ש דיג אחצנ (א7)

 חס הדיון.ים של הרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח שאליו מתייגיצבעה נרא (8)
 

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

 

 

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

חל עליו; כל הוראה בחוק זה או על פיו המחייבת אישור הועדה  13ילו היה מרחב תכנון מקומי שסעיף מקומית כא
 .וחדיבמרחב תכנון מ ולתחא ל תהמקומי ההועדי על יד שהשנע ת לדבריזוהמח

שוי כאמור תהיה מורכבת מיושב ראש הועדה רשות רי מיוחדת. יות רישושרן מיוחד תהיה ונכרחב תמב (ב) 
 זכיר הועדה.ממת והמיוחד

 

משותפת הדען ה': ומיס  

 תדחה מיודעו
 כבהרהו

 103 )תיקון מס'
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (4 )תיקון מס'

 1973-"גלשת

 הועדה רכיזמ

 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת

 ( 43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

 םפקידיתהוכויות מסה

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

( 77' סמ)תיקון 
 2007-תשס"ז

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 91' סמ)תיקון 
 2009-תשס"ט

( 102)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 103 )תיקון מס'
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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 ועדה םיקהל, וחר התייעצות עם המועצה הארצית ומוסדות התכנון הנוגעים בדבר, רשאי, בצאל, האוצרשר  .37
 ועדה משותפת(. –יותר ממרחב תכנון אחד )להלן ל ואחד א זומשותפת לתכנון ולבניה ליותר ממח

 

ם עיגנון הנוכת התדוצת מוסמלקבע את הרכבה של הועדה המשותפת וימנה את חבריה לפי היהאוצר  רש (א) .38
 .ברבד

ועד מה ל תוךלכ סדות התכנון על הרכב אחיד או על חברים מוסכמים או שלא המליצוומ המליצו אל (ב) 
 ים.האוצר, רשאי השר לקבוע את ההרכב ולמנות את החבררה שר שהו

 ה.רימכל חבת ה על חמישילעי אלספרם מש שאי למנות לועדה משותפת חברים נוספיםרהאוצר  רש (ג) 
 

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

 ר.בעים בדגונבצו, לאסור או להגביל את השימוש באותם סמכויות ותפקידים על ידי מוסדות התכנון ה
 

 פורסם ברשומות.יזה  ימןס יצו לפ לכ .40

כלליות תהוראון ו': מיס  

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

(, לפי העניין, על מועמד לכהונה כחבר 3)ב()18( או 13)א()7לא המליץ הארגון המייצג כמשמעותו בסעיף  .א41
לארגון  האוצרת, בתוך תשעים ימים ממועד פניית שר בוועדה מחוזית או כנציג בעל דעה מייעצת בוועדה מקומי

 למנות לאותו תפקיד אדם שמתקיימת בו הכשירות הנדרשת. האוצרכאמור, רשאי שר 
 

יבה, שיהתיחת פב לא היה מנין חוקי םאברים; חה י בישיבות של מוסדות התכנון הוא מחציתקוחנין המה (א) .42
זה תהא הישיבה כדין גם אם השתתפו בה  מןלאחר עבור זראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקות. ה היושב ידח

 אש.רשב וסף לינוב יםם לא יפחת משניפרבד שמסבל, וםש בכללאר שליש ממספר החברים והיושב

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

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

 

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

שהמוסד יבחר מבין  ימ ל ידיע –ות התכנון ינוהלו על ידי היושב ראש שלהם, ובהיעדרו דסובות מישי )א( .44
רבות העבודה והדיון , לסד תכנוןרת בחוק זה; שאר סדרי העבודה והדיונים של מוהוראה אחאין שכ , והואוירחב

 .יופלבתקנות  זה אוק עו בחוקבא נלבועדת משנה שלו, ייקבעו על ידי המוסד עצמו במידה ש

 

מזכיר מוסד התכנון ישלח את סדר היום של ישיבותיו, שבעה ימים לפחות לפני מועד הישיבה, לחברי  (ב) 
המייעצת, וכן למתכנן המחוז, לכל גורם אחר שהזמנתו  גם לנציגים בעלי הדעה –מוסד התכנון, ובוועדה מקומית 

; ואולם יושב ראש מוסד התכנון רשאי להורות, האוצרלדיון נדרשת לפי חוק זה וכן לכל גורם אחר שקבע שר 
מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי סדר היום או שינויים בו יישלחו במועד קצר יותר בשל דחיפות העניין; מתכנן המחוז 

 .הקדם האפשרי את סדר היום של ישיבות הוועדה המקומית שנשלח אליו, לנציגי השרים בוועדה המחוזיתיעביר ב

מזכיר מוסד התכנון יצרף לסדר היום ששלח, את המסמכים הנדרשים לדיון או הודעה על העמדתם לעיון  ג() 
 .רשאי לקבוע הוראות לעניין זה האוצרמקבלי ההודעה; שר 

 .סם באתר האינטרנט של מוסד התכנון זמן סביר לפני הדיוןסדר היום יפור ד() 
 

שיבות ועדת המשנה של מוסד י לאו ש ןונכנון שנעדר משלוש ישיבות רצופות של מוסד התכת דר מוסבח (א) .א44
התכנון, או שנעדר למעלה משליש מהישיבות בתקופה של שנה אחת, ואיש לא מילא את מקומו, יחדל להיות חבר 

 ון.נכתוסד המל ויו של החברבמוסד התכנון; תקופת השנה תימנה מיום מינ

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

היה החבר נציג  ם, ואןהתכנוד וסבמ ול חברותעת החבר ולמי שהמליץ אינה מש לחבר המוסד וכן למי
ן שמהן נעדר סד התכנות מושיבודי ימוע גם למזכירות הממשלה; ההודעה תציין את קתעשלח הי –שר 

אותו חבר ואת הנוסח המלא של סעיף זה; ההודעה תישלח במכתב רשום ותציין כי אם לא ישתתף החבר 
 פקע;ייו וומינ וןכנהת דבר במוסחיות לה, יחדל וןהתכנ מוסד לשבישיבה הקרובה 

פירוט בה ו, דהמוס רבחבדצמבר של כל שנה, הודעה לכל  31-לח בשי ןונכוסד תמ ששב ראוי (2)
משליש או יותר ממספר הישיבות ר שיבות שבהן נכח ושמהן נעדר במשך אותה תקופה; נעדר החבהי

 דהעוהויות כמס

 ותפתשמה

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 103)תיקון מס' 
שעה(,  הוראת
 2015-תשע"ה

 ותמושום ברסרפ

 סדומב ים פנווקמ

 ין חוקינמ

 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ת שקולות ועד
 בעהצהב

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

 בודהעהון וי הדירדס

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

בר חדרות עיה
 וןנכתד סומיבות שימ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ת ות ועדמקה
 תפותושמ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ות דעובן של כרה
 ותפתומש

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

מינוי נציגים מסוימים 
 למוסד תכנון

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 (.1פסקה )במנויים הרמים גור גם למושהתקיימו, ישלח יושב ראש מוסד התכנון הודעה כא

ע יושב ידון )ב(, יטק טן )א( ונשלחה אליו הודעה כאמור בסעיףק ףיעסבוסד תכנון כאמור מ רדר חבענ )ג( 
 פקיעת חברותו של החבר במוסד התכנון.ל ראש מוסד התכנון לחבר ולגורמים המנויים בסעיף קטן )ב( ע

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

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

א, לא יחולו הוראות סעיף זה על חבר מוסד 48מונה לחבר מוסד תכנון ממלא מקום קבוע לפי סעיף  (1ד) 
 .ון, והן יחולו על ממלא המקום הקבוע לפי הוראות הסעיף האמורהתכנ

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

 –בסעיף זה  (א) ב.44

 א לחוק הבחירה הישירה;19כמשמעותה בסעיף  –"הוועדה לבחינת השעיה"  

ונה בידי שר, חבר ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, למעט חבר כאמור הממ –"חבר מוסד תכנון מקומי"  
 א לחוק הבחירה הישירה;19ולמעט ראש רשות מקומית שהוגשה לגביו בקשה להשעיה לפי סעיף 

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

י אם הורשע בעבירה שבית לא יחל אדם לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי ולא יכהן כחבר מוסד תכנון מקומ )ב( 
המשפט קבע שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר מוסד תכנון, בין שהעבירה נעברה בזמן 
שכיהן כחבר מוסד תכנון, ובין לפני שהחל לכהן כחבר מוסד תכנון, ובלבד שטרם חלפו שבע שנים מיום הרשעתו 

דין המרשיע, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט כאמור; לא קבע בית המשפט כאמור בפסק ה
 לבית המשפט שלערעור. –בבקשה מתאימה לעניין זה, שתוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין, ואם הוגש ערעור 

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

כחבר מוסד תכנון, רשאית הוועדה לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר שנתנה לחבר מוסד 
י מכהונתו במוסד התכנון התכנון המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו, להשעות את חבר מוסד התכנון המקומ

 המקומי, אם סברה כי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום, אין הוא ראוי לכהן כחבר מוסד תכנון.

ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ  45החלטת הוועדה לבחינת השעיה לפי סעיף קטן )ג( תתקבל בתוך  )ד( 
)יג( -א)א( עד )ד(, )ו( עד )ח(, )י(, )יב( ו19, והוראות סעיף וצרהאהמשפטי לממשלה או בתוך מועד אחר שקבע שר 

 לחוק הבחירה הישירה יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הוראת מינהל לעניין חבר מוסד תכנון שהורשע  )ה( 
 בעבירה או שהוגש נגדו כתב אישום.

 

להימצא, במישרין או בעקיפין, לא יחל אדם לכהן כחבר מוסד תכנון ולא יכהן כחבר מוסד תכנון אם הוא עלול  ג.44
באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין חברותו במוסד התכנון לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו 

, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות שיש בהן כדי להעמיד האוצרניגוד עניינים תדיר(; שר  –)בפרק זה 
 וד עניינים תדיר.חבר מוסד תכנון במצב של ניג

 

 –בסעיף זה  (א) ד.44

 ב;44כהגדרתו בסעיף  –"חבר מוסד תכנון מקומי"  

 היועץ המשפטי של הוועדה המקומית; –"היועץ המשפטי"  

תפקידיו וענייניו האישיים של מי שעומד  מידע בדבר עיסוקיו, –"המידע הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים"  
להתחיל לכהן או מכהן כחבר מוסד תכנון מקומי, שלו או של קרובו, העלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד 

 עניינים.

מי שעומד להתחיל לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי ימסור ליועץ המשפטי את המידע הדרוש לשם בדיקת  )ב( 
 תחילת כהונתו. ניגוד עניינים, לפני

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

טי אם מתקיים ימים ממועד קבלת המידע הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים, יקבע היועץ המשפ 21בתוך  )ד( 
ניגוד עניינים במי שעומד להתחיל לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי או בחבר מוסד תכנון מקומי, לפי העניין; היועץ 
 המשפטי ימסור את חוות דעתו בלא דיחוי למי שחוות הדעת ניתנה לגביו וכן ליושב ראש מוסד התכנון הנוגע בדבר.

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

( הרואה את עצמו נפגע מהחלטת היועץ המשפטי, רשאי 1אדם שניתנה לגביו החלטה לפי פסקה ) (2)

חבר מוסד תכנון 
מקומי שהורשע או 

שהוגש נגדו כתב 
 אישום

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

חבר מוסד תכנון 
שקיים לגביו ניגוד 

 עניינים תדיר

( 101ן מס' )תיקו
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

בדיקת ניגוד עניינים 
של חבר מוסד תכנון 

 מקומי ותוצאותיה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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לפנות ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא הסמיך לכך, בבקשה לבחון את החלטת היועץ המשפטי; 
עץ המשפטי לממשלה או מי שהסמיך לכך רשאי, בתוך שלושים ימים מיום הפנייה אליו, לאשר את היו

 ההחלטה, לבטלה או לשנותה.

קבע היועץ המשפטי כי מי שעומד להתחיל לכהן כחבר מוסד תכנון מקומי או חבר מוסד תכנון מקומי,  )ו( 
דיר, יקבע הסדר למניעת ניגוד עניינים שלפיו יפעל אותו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים שאינו ניגוד עניינים ת

אדם, או יורה על עריכת שינויים בהסדר למניעת ניגוד עניינים שנקבע בעבר; הודיע מי שנקבע לגביו הסדר למניעת 
ניגוד עניינים על הסכמתו להסדר, רשאי הוא להתחיל לכהן כחבר מוסד התכנון, ואם הוא מכהן כחבר מוסד התכנון 

לא יתחיל לכהן, ואם  –ימשיך בכהונתו, והכול בכפוף לתחולת ההסדר; לא הודיע אותו אדם על הסכמתו להסדר  –
 יחדל מכהונתו. –הוא מכהן 

המגבלות שהוטלו על חבר מוסד תכנון מקומי לפי הסדר למניעת ניגוד עניינים, אם הוטלו, וכל שינוי  )ז( 
, ובלבד שלא יועמדו לעיון הציבור פרטים שאין למסרם לפי חוק וצרהאבהן, יועמדו לעיון הציבור בדרך שקבע שר 

 חופש המידע.

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

מינהל החלים על חבר מוסד תכנון שסעיף  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או הוראת )ט( 
 זה אינו חל עליו לעניין ניגוד עניינים כאמור בסעיף זה.

 

מעט נציגו של שר וחבר ועדה משותפת לפי סימן ה' שאיננו ל –סד תכנון המכהנים מכוח מינוי ומ ים שלרבח .45
ם בהודעת התפטרות בכתב שימסרו ליושב ראש מוסד התכנון שבו הם תר מכהונטפתהלשאים ר –מחוזית  החבר ועד

 דעה.ת ההוריסעם מ אוהמכהנים; תקפה של ההתפטרות 
 

שהגיע לידיעתו במהלך  , נציג בעל דעה מייעצת, ממלא תפקיד, עובד או יועץ של מוסד תכנוןנוןכת מוסד רבח .46
למי שאינו  ונא יגלל –שנה החליטו לשמור אותו בסוד דיוני המוסד או ועדת משנה שלו דבר שהמוסד או ועדת המ

 חייב לגלות לו את הדבר לפי כל דין.
 

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

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

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

שיש לו, במישרין או  תכנון , נציג בעל דעה מייעצת, ממלא תפקיד, או יועץ למוסדתכנון דסובד במוע (ב) 
ון יבעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו, שותפו או קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בענין העומד לטיפול או לד

 ןינ, מיד לאחר שנודע לו כי העהנוגע בדברליושב ראש מוסד התכנון  בכתבל כך ע יעודעדה מועדותיו, יבוסד או מוב
נין ולא יהיה נוכח בדיוני המוסד ע דיון באותו מוסד או בועדה מועדותיו, ולא יטפל באותול טיפול אוובא לה רהאמו

 או הועדה הדנים בו.

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

 )בוטל(. (ד) 
 

כנון לא ישתתף בדיון ובהצבעה בקשר להתנגדות או לערר, לפי העניין, למעט בהליך לפי ת דר מוסבח (א) .א47
 מאלה: דח)ד(, אם נתקיים בו א62סעיף 

 

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

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

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

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

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

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

 ., ככל שהם קשורים לחוק זה, והכול ככל שלא נקבעה הוראה מפורשת אחרת בחוק זההתכנון
 

 ברחטרות פתה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 דרת סוימש

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

ניגוד עניינים אישי 
 בקשר לעניין מסוים

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 ( 43)תיקון מס'  2014-תשע"ד

 (9)תיקון מס'  1995-"הנשת

 1978-חשל"ת

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 (9)תיקון מס' 

 1978-חשל"ת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
הימנעות מהשתתפות 
בדיון בשל קשר ליזם 

או נטילת חלק 
בהחלטה העולה 

 לדיון

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 –, או היה שותף לה שלא דרך הצבעה, דינו ןלהרות לומאכנון שהצביע בעד החלטה מן הת דר מוסבח (א) .48
 אחת: הנאסר שמ

ה א בניגוד להוראות תכנית שכוחה יפיהשידעו ב –ץ על אישורה תכנית או להמלי רשאלטה לחה (1)
 ;חוק זה פיממנה ל

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

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

 :תחא

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

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

 

בר במוסד תכנון, רשאי למנות לו, בדרך שבה מתמנה אותו חבר, ממלא מקום אחד או יותר, ח השממנ ימ (א) .א48
 מקום אחד בלבד. אלתו ממוא יצגואולם בישיבת מוסד תכנון י

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

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

חבר מוסד תכנון שמונה לו ממלא מקום רשאי להטיל עליו למלא, דרך קבע, את מקומו באותו מוסד  (1) (1ג) 
ממלא מקום קבוע(; הטיל חבר מוסד התכנון על  –תכנון, דרך כלל או בוועדה מוועדותיו )בסימן זה 

 ממלא מקומו להיות ממלא מקומו הקבוע כאמור, יודיע על כך ליושב ראש מוסד התכנון;

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

 באותו עניין.

 ממלא מקום. עלף אל ויח 45יף עס (ד) 
 

ואינו נציג בעל דעה יישלחו, למי שאינו חבר המוסד  ב61והודעות לפי סעיף ד התכנון סומלטות חה )א( .ב48
 , בדואר רשום.מייעצת

 

 

 

 

גם  –ב יישלחו לחברי מוסד התכנון, ובוועדה מקומית 61החלטות מוסד התכנון והודעות לפי סעיף  (ב) 
יראו  – לנציגים בעלי דעה מייעצת, בדואר או בדרך מקוונת לכתובת לקבלת מסרים שמסרו; נשלחו ההחלטות בדואר

יראו אותן  –אותן כאילו נמסרו בתום שלושה ימים מיום שנמסרו לדואר למשלוח; נשלחו ההחלטות בדרך מקוונת 
 .כאילו נמסרו ביום העבודה הראשון שלאחר שליחתן

ב בדרך מקוונת על ידי 61רשאי לקבוע הוראות לעניין משלוח החלטות והודעות לפי סעיף  האוצרשר  ג() 
ורשאי הוא לקבוע, על אף הוראות סעיף קטן )א(, כי החלטות והודעות מסוגים שיקבע יישלחו למנויים מוסד התכנון, 

באותו סעיף קטן בדרך מקוונת אם מסרו כתובת לקבלת מסרים בדרך מקוונת, ובלבד שלא יקבע הוראות כאמור לגבי 
 .מת שר הביטחוןג, אלא בהסכ48החלטות של מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים כהגדרתו בסעיף 

 

 –ד 48בסעיף זה ובסעיף  )א( ג.48

 ;)נמחקה( –"חוק חופש המידע"  

ביטחוניים וועדת הערר למיתקנים ביטחוניים  הוועדה למיתקנים –"מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים"  
 כמשמעותן בפרק ו';

 ;1998-ם ציבוריים, התשנ"חכהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופי –"ממונה ביטחון"  

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

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

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

 אבטחת מידע(.הנחיות  –לאבטחת מידע )להלן 

, שאינו 19מרחב תכנון מקומי כאמור בסעיף  חבר מועצה ברשות מרחבית הנמצאת בתחומו של (1) )ג( 

ור שיא וא יתרהתן מ
 דיןכ אשל

 (9תיקון מס' )

 1978-"חלשת

 ( 43' ס)תיקון מ

 1995-"הנשת
 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ר בחל םא מקולממ
 וןנכת דמוס

 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת

 ( 30)תיקון מס' 

 1990-ן"שת

וח לשמאופן 
 תטולחהה

נון כתהמוסד  לש
 והודעות מטעמו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101מס'  )תיקון
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

זכות עיון במסמכי 
 מוסד תכנון

( 80)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

( 101)תיקון מס'  2015-תשע"ה
 2014-דתשע"

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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לרשות המרחבית שבה הוא מכהן  לעיין במסמכי מוסד התכנון של אותו מרחב הנוגעים חבר בה, זכאי
ושב ראש מוסד התכנון כי י ולקבל העתק מהם, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן )ב(, אלא אם כן קבע

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

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

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

 ינמק יושב ראש המוסד את הטעמים לכך.

התכנון קבע שהוא כולל מידע בדבר דיונים  ך שיושב ראש מוסדהוראות סעיף זה לא יחולו על מסמ )ה( 
יועציהם, למעט התייעצויות  של התייעצויות פנימיות בין עובדי מוסדות תכנון, חבריהם או פנימיים או תרשומות

 הקבועות בדין ולמעט פרוטוקולים מישיבות של מוסד התכנון.

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

ואולם חובת הקלטה לא תחול על ישיבות של רשות  בכל ישיבה של מוסד תכנון יירשם ויוקלט פרוטוקול, )א( ד.48
וההקלטה ורשאי הוא, מטעמים שיירשמו  קין של הפרוטוקולראש מוסד התכנון יהיה אחראי לניהולם הת רישוי; יושב

 בפרוטוקול, להפסיק את הקלטת הישיבה לצורך התייעצות.

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

 מועד הישיבה ומקום קיומה; (1)

 סדר היום ושינויים שנערכו בו; (2)

גם שמות הנציגים  –כחים בישיבה ותפקידיהם, ובוועדה מקומית שמות חברי מוסד התכנון הנו (3)
בעלי הדעה המייעצת, בציון אלה שנכחו בפתיחת הישיבה, וכן שמות החברים והנציגים כאמור שנעדרו 

 ;מהישיבה ותפקידיהם

 ;42קיומו של מניין חוקי לפי סעיף  (4)

שנכחו בישיבה  עלי הדעה המייעצתואינם הנציגים ב שמות מוזמנים שאינם חברי מוסד התכנון (5)
 ותפקידיהם;

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

הצבעות שהתקיימו, וכן פירוט המשתתפים בכל  החלטות שקיבל מוסד התכנון בישיבה ותוצאות (7)
אופן הצבעתו של כל אחד ממשתתפי  –אם דרשו זאת לפחות שליש מחברי מוסד התכנון ו הצבעה,

 ההצבעה;

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

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

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

 ,גם לנציגים בעלי הדעה המייעצת –, ובוועדה מקומית פרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התכנון (2)
יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה;  לפני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקול, ובכל מקרה, לא זמן סביר

 שנכח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול, רשאי לבקש את או נציג בעל דעה מייעצת חבר מוסד התכנון
 ;תיקון הפרוטוקול, עד למועד אישורו על ידי מוסד התכנון

 ה.48זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  אין בהוראות סעיף קטן (3)

 רשאי, לפי בקשה מנומקת בכתב גם נציג בעל דעה מייעצת, –, ובוועדה מקומית חבר מוסד תכנון (1) )ד( 
של ישיבה, אם שוכנע יושב ראש המוסד כי יש  שיגיש ליושב ראש מוסד התכנון, לקבל תמליל הקלטה

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

שליש מחבריה או שלושה נציגים  –, ובוועדה מקומית דרשו לפחות שליש מחברי מוסד התכנון (2)
התכנון  הקלטה של ישיבה או חלק ממנה, יורה יושב ראש מוסד לקבל תמליל בעלי דעה מייעצת, לפחות,

 .שדרשו זאת או לנציגים בעלי הדעה המייעצת אמור לחברי מוסד התכנוןעל הכנה ומסירה של תמליל כ

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

נטרנט של מוסד התכנון או באתר האינטרנט האי פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון יפורסם באתר (2)
לא היה למוסד תכנון או לרשות  מקומית שתחומה הוא במרחב התכנון של מוסד התכנון; של רשות

חובת ניהול פרוטוקול 
 ופרסומו

( 80)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 (101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 .מינהל התכנוןאינטרנט, יפורסם הפרוטוקול באתר האינטרנט של  מקומית כאמור אתר

 –על אף האמור בסעיף קטן )ה(  )ו( 

כאמור באותו סעיף קטן, אם קבע שהתקיימו  נון עיון, האזנה או פרסוםלא יתיר יושב ראש מוסד תכ (1)
סבר כי העיון, ההאזנה או הפרסום  )א( לחוק חופש המידע או אם9מהעילות המנויות בסעיף  אחת או יותר

ראש מוסד התכנון לפי  על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; החלטת יושב מהווים מסירת מידע
הסכמת היועץ המשפטי של מוסד התכנון שניתנה בחוות דעת מנומקת  מקת והיא טעונהפסקה זו תהא מנו

 בכתב;

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

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

 להגשת בקשות לתיקון פרוטוקול; (1)

 לעיון בפרוטוקולים ולהאזנה להקלטות של ישיבות. (2)
 

 .החלטה שקיבל מוסד תכנון תיכנס לתוקפה במועד קבלתה )א( ה.48

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

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

 

ויפרסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון, בתוך שישה חודשים  האוצריושב ראש מוסד תכנון יגיש לשר  )א( ו.48
ת מוסד התכנון לפי חוק זה, ובכלל זה על היקף פעילותו ועמידתו במועדים שנקבעו מתום כל שנה, דוח שנתי על פעולו

 .האוצרלפעילותו לפי חוק זה, והכול בהתאם להוראות שקבע שר 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יושב ראש ועדה מקומית יגיש למי שרשאי למנות נציגים בעלי דעה  )ב( 
הוועדה המקומית, בתוך שישה חודשים מתום כל שנה, דוח שנתי המפרט את מייעצת ויפרסם באתר האינטרנט של 

א, ומועדי 62מועדי הדיונים שקיימה הוועדה בשנה החולפת, בציון מועדי הדיונים בתכניות שבסמכותה לפי סעיף 
 הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת, כולם או חלקם.

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ג( 

 ולא יפורסם; האוצרדוח שנתי של ועדה למיתקנים ביטחוניים כמשמעותה בפרק ו' יוגש לשר  (1)

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

 בנפרד;

( אם יושב ראש ועדת הערר למיתקנים 2לא יפורסם מידע הנכלל בדוח השנתי כאמור בפסקה ) (3)
ביטחוניים, לאחר התייעצות עם שר הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך, קבע שהתקיימו אחת או יותר 

 )א( לחוק חופש המידע.9מהעילות המנויות בסעיף 
 

תינג': תכ קרפ  

ציתרא ראתית מינכן א': תמיס  

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

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

 שטחי הפקת מחצבים;ו הישעת ריוזא (2)

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

למען בטיחות הטיסה; אולם היא לא האווירית אליהם, לרבות תחימת השטחים שבהם יחולו הגבלות 
 שור שר התחבורה או שר הבטחון;יאב אלאתעופה -תקבע שדה

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

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

 ;ות ארציתעלים ולמטרות ציבוריים שיש להם חשיבפמלומות קמ (6)

של  יוזחה םושלבי פיתוחה ועיתויים הרצוי, גדלה ינמדחלוקת האוכלוסיה בב רותומהת זיתחת (7)
 של ישובים, סוגיהם וגדלם; םמומקו םישישובים, מיקומם וגדלם של ישובים חד

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

אר תימת ינתכ תאורוה
 תיצאר

 ( 19)תיקון מס' 

 1982-"במשת

תחילת תוקפה של 
החלטת מוסד תכנון 

 ופרסומה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

דוח שנתי על פעולות 
 מוסד תכנון

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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חלקים חלקים לפי שטחים שונים של  ציתראר האתנית המיכלהורות על עריכת ת תית רשאיצראהעצה ומה .50
 המיתאר הארצית. ין תכניתור כדמאכחלק  לכ המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין

, התאה לעריכרוהרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך וכן תתן את התפית צראעצה הומה .51
 ך במכרז שפירסם.כל הכזששר האוצר מינה לכך או על ידי מי שי מ דיי לבוצעו עיאלה  ותוהורא

 

יושב ראש המועצה הארצית ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיווח על החלטות שקיבלה  .א51
 , מיד לאחר קבלתן, ויצרף לדיווח את המסמכים הנוגעים לעניין.51המועצה הארצית לפי סעיף 

 

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

ה יש להן ענין ות, שלדעתמקומיה תלועדו עית שקיבלה תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, תודיזודה מחעו (ב) 
 דה המחוזית.פשר להן לעיין בה במשרדי הועתאבתכנית, על קבלת התכנית והוראותיה, ו

, החל מיום מסירתה לוועדות מינהל התכנוןתכנית כאמור בסעיף קטן )א( תפורסם באתר האינטרנט של  )ג( 
 המחוזיות.

 

הוראותיה יחד עם הערות הועדות המחוזיות,  פיל כהערנתכנית שהלה את משיש למגת יתצראה הצמועה .53
 ר במועצה, לאשרה בשינוי או לדחותה.זוחדיון  רחוהממשלה רשאית לאשרה ללא שינוי או, לא

צה עומה את התכנית, תודיע על כך ברשומות; התכנית תפורסם בדרך ובמידה שתורה הלשמרה המשיא )א( .54
 צית.רהא

 

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

 

ת מיתאר מחוזיתינכן ב': תמיס  

ארצית במחוז כנית מיתאר מחוזית הן לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית המיתאר הת לרות שטמה .55
וכל דבר שיש לו חשיבות כללית למחוז והעשוי לשמש מטרה לתכנית מיתאר מקומית, ובכלל זה תנאים נאותים למחוז 

 .עסוקהתהומבחינת הבטחון 

זית תכין ותגיש לאישור המועצה הארצית תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה תכנית מיתאר וחמועדה  לכ .56
 המועצה הארצית להורות למי ששר האוצר יתשא, רכן לא עשתה הוראה;ב הארציתה עצרט המופתשמחוזית, כפי 

 נה לכך שיכין את התכנית.מי
 

כנית מיתאר מחוזית הוראות בתוע בקלמחוז, בש ית רשאית, לאחר התייעצות בועדות המקומיותזוחדה המעוה .57
 –ת, ובין השאר יבכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר מקומ

 וח עירוני וכפרי;תילפ תולובגחים וטש (1)

 ;םילאיקחים חטש (2)

 ה, לסוגיה השונים;ישעורי תזא (3)

 :תיקותעור ועיי יטחש (4)

 לבזק, לתחבורה ולדרכים; תיזת מחושר (5)

 שישמשו יותר ממקום ישוב אחד; תוי קברתב (6) 

 הוא;שעוד כל ייע להם קבאים שלא ייפקוחים מטש (7)

 ר שמירה על חוף הים;בדבראות וה (8)

 הוראות התכנית.ן הקלות מתמלנאים תה (9)
 

צית רשאית לחייב את הועדה המחוזית לקבוע בתכנית מיתאר מחוזית הוראות שהועדה ראהועצה מה (א) .58
הם לענין תכנית לכת מהמחוזית רשאית לקבען בתכנית לפי סימן זה, וכן הוראות בענינים שהמועצה הארצית מוס

 המיתאר הארצית.

תוך הזמן שקבעה לה, רשאית סימן זה, לפי  תיצה הארצעוזית הוראה מהוראות המועדה המחוה הקיימ אל (ב) 
 צועה על ידי אדם ששר האוצר ימנה לכך.ביהמועצה הארצית להורות על 

 

ת של ויויהיו לו לענין המוטל עליו במינוי כל הסמכ 58או  56ידי שר האוצר על פי סעיפים  לע שמונה ימ .59
 דה המחוזית ומה שעשה יראו כאילו נעשה על ידי הועדה המחוזית.עוה

 

 

 תיקית חלנכת

 כניתת התעריכ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

דות לועק תהע תסירמ
 יותוזחהמ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 תינור תכשיא

 םוסרפ

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ות התכניתרטמ

 תיתכנהכת ירע

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 יתנכתאות הרוה

 ( 19)תיקון מס' 

 1982-"בתשמ

צה עומאות הרוה
 תציראה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

נה ממושל  תויוכמס
 עביצול

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 86יקון מס' )ת
 2008-תשס"ח

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 –דיווח לכנסת 
 הוראת שעה

 104)תיקון מס' 
 הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ו
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 טל(.וב) .60
 

ת מיתאר מקומיתינכן ג': תמיס  

 מיתאר מקומית הן: תינות תכרטמ .61

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

התברואה, הנקיון, הבטיחות, הבטחון, התחבורה  ם נאותים מבחינת הבריאות,יאנטחת תבה (2)
גורים, לתעשיה, מלים רזוא דזה ייחו והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל
 לרבות מקוואות טהרה; -למסחר ולמבני ציבור לרבות מבני דת; לענין סעיף זה, "מבני דת" 

 וצא באלה;וגית, וכייאולכראורית, טסיאדריכלית, הל בנין ודבר שיש להם חשיבות כ לירה עמש (3)

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

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

 

 )בוטל(. (א) .א61

 

 

 

 

 רשות שהוקמה לפי חוק, חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה הוא בפיתוח מבנים ותשתיות,י, תלשרד ממשמ (ב) 
גיש מ –ם מרחבה, וכן בעל קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע )להלן חוועדה מקומית או רשות מקומית, כל אחת בת

תכנית בסמכות ה התיה; ת מפורטת ולהגישה לועדה המקומיתינתכ וא יתמתאר מקויתכנית מ יןים להכרשאית(, נכתה
 ותק לועדה המחוזית.ע תהתכני שיהועדה המחוזית, יעביר מג

לעניין סעיף קטן )ב(, יראו כמי שיש לו עניין בקרקע גם אחד מאלה, ובלבד שהיועץ המשפטי של מוסד  (1ב) 
 :(, לפי העניין2( או )1התכנון חיווה את דעתו בכתב כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים בפסקאות )

או יותר ואין בתכנית  75%מי שיש לו זכות בחלק מסוים מהקרקע הנכללת בתכנית בשיעור של  (1)
שהוא מבקש להגיש פגיעה בחלק מסוים אחר של הקרקע הנכללת בתכנית, שהוא אינו בעל זכות בה 

ית אם על פני הדברים לפי התכנ –קרקע של בעל זכות אחר(; לעניין פסקה זו, "פגיעה"  –)בפסקה זו 
 המוצעת מתקיים אחד מאלה:

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

העלייה בשוויה של הקרקע של בעל הזכות האחר היא בשיעור נמוך באופן משמעותי  )ב(
להגיש את התכנית, והכול באופן יחסי לשווי זכותם מהעלייה בשווייה של הקרקע של מי שמבקש 

 בקרקע לפי מצבה בעת הבקשה להגשת התכנית;

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

שאין בתכנית שהוא מבקש להגיש פגיעה, כפי שתיקבע בתקנות כאמור, במקרקעין של בעל זכות אחר 
 כפי שנקבע בתקנות כאמור.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ב(, מי שיש לו רישיון לפי חוק לעניין תשתית המאפשר את הקמת  (1) (2ב) 
ן הקמת תשתית או תכנונה, רשאי להגיש תכנית התשתית או תכנונה או מי שהממשלה הסמיכה אותו לעניי

מתאר מקומית או תכנית מפורטת לעניין התשתית האמורה בלבד, לרבות לעניין השימושים הדרושים 
 לצורך הקמתה והשימושים הנלווים לאותה תשתית הדרושים לצורך הפעלתה והשימוש בה;

ל התשתית או על שטח שלגביו נקבעו ( תחול רק על שטח הנדרש לקיומה ש1תכנית כאמור בפסקה ) (2)
הוראות הנדרשות מחמת קיומה של אותה תשתית, ויכול שתחול גם על שטח הנדרש לשימושים נלווים 

 לתפעול אותה תשתית ועל שטח המיועד להקמת התשתית לתקופת ההקמה כפי שתיקבע;

, מיתקן להתפלת מים, מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן –לעניין סעיף קטן זה, "תשתית"  (3)
מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני 

לחוק  2השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 
 תחבורה הציבורית.משק הגז הטבעי, אתרי כרייה וחציבה וחניון לעידוד השימוש ב

להחליט על הפקדתה ועל אישורה  איהשאית רו ות ועדה מקומית תדון בה הועדה המקומית,כמסנית בכת (ג) 

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 כניתות התרטמ

ה דעות וכמית בסנכת
 תבסמכו וא תיממקו

 תיזה מחודעו

 ( 43)תיקון מס' 
 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 62)תיקון מס' 
 2002-תשס"ב

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 88)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 88)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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תדון ותחליט בה רק ועדה מקומית עצמאית,  –( 1א)א62עם או בלי שינויים, ואולם תכנית כאמור בסעיף של התכנית, 
א)ג( 62ק ועדה מקומית עצמאית מיוחדת, ותכנית כאמור בסעיף תדון ותחליט בה ר –( 2א)א62תכנית כאמור בסעיף 

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

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

א)ד(, לא 62, ובכלל זה אינה סותרת הוראות של תכנית כוללנית בניגוד להוראות סעיף הועדה המקומית
א)ו( עד )ח(, ואישור התכנית לא יהיה בניגוד להוראות תכנית שכוחה 62מתקיים לגביה האמור בסעיף 

 ;יפה ממנה לפי חוק זה

שטחים, כאמור בסעיף  אם החליטה הועדה המקומית על הפקדת תכנית הכוללת הגדלתש (2)
(, תשלח הודעה, במידת האפשר, לכל בעל רשום שאותם שטחים, או חלק מהם, הם במקרקעין 3א)א()62

 שבבעלותו;

 , השטחיםשלא תופקד ולא תאושר תכנית בסמכות הוועדה המקומית אלא אם כן מוסדות הציבור (3)
לצרכים הנובעים מהתכנית; לא  חים והתשתיות הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו נותנים מענההפתו

אלא אם כן חוות הדעת שהגיש מהנדס הוועדה המקומית לפי פסקה תאשר הועדה המקומית תכנית, 
מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים והתשתיות כאמור נותנים מענה לצרכים הנובעים  ()ה( קבעה כי4)

 ת;מהתכני

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

 עיקרי התכנית ומטרותיה; )א(

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

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

מידת התאמתה של התכנית לתכניות גבוהות ממנה בסולם העדיפויות של תכניות כאמור  )ד(
א)ד(, ולהוראות כאמור בסעיף 62בסימן ח', החלות בתחום התכנית, לתכנית כוללנית כאמור בסעיף 

ור שהועברו להערות הוועדות המחוזיות או להשגות הציבור או א)ו( עד )ח(, לתכניות כאמ62
 שהופקדו, לפי העניין וכן למגבלות אחרות, אם ישנן, החלות על אישור התכנית לפי כל דין;

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

 (;3הנובעים מהתכנית, כאמור בפסקה )

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

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

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

, 62 ףיעס ית והועדה המחוזית בהתאם להוראותמקומהה עדונו בה הווזית, ידמחועדה הת הוכמסב תיכנת (ד) 
 שורה של התכנית, עם או בלי שינויים.יא ה ועלתדקהפ לעחליט הל רשאית הועדה המחוזיתו

 

הוגשה לוועדה מקומית תכנית בסמכות ועדה מקומית, תשלח הוועדה הודעה על כך לחברי מוסד התכנון,  (א) ב.61
; מתכנן המחוז האוצרומית, למתכנן המחוז וכן לגורמים אחרים שקבע שר לנציגים בעלי דעה מייעצת בוועדה המק

 יעביר את ההודעה לנציגי השרים בוועדה המחוזית; בהודעה יצוינו תחום התכנית ומטרותיה.

(, כל אחד מנציגי השרים בוועדה המחוזית וכל אחד מהגורמים הנוספים 2)ג18בלי לגרוע מהוראות סעיף  )ב( 
פי סעיף קטן )א(, רשאים להגיש חוות דעת בכתב לוועדה המקומית; הוגשה חוות דעת כאמור, ל האוצרשקבע שר 

יוזמן מגיש חוות הדעת לדיון על הפקדת התכנית בוועדה המקומית או בוועדת משנה שלה ותינתן לו הזדמנות 
 להשמיע את דעתו לפני קבלת החלטה.

 

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

המקומית תשלח העתק ההמלצה למגיש התכנית, תוך שבעה  ועדהה התכנית הנדונה, עם או בלי שינויים, או לדחותה;
 לצה.ההמקבלת  םויימים מ

עברה בדיקה מוקדמת כאמור ש רחאל נית שהועברה אליה לפי סעיף קטן )א(תכב וןדתזית וחהמעדה וה (ב) 
ית, בתכנת המלצתה בתוך ששים הימים האמורים, תדון הועדה המחוזי קומית אתדה המעוהבירה עה ב; לא62בסעיף 

 אף ללא המלצת הועדה המקומית.

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

ה דעוכות מבס תכנית
 תיזמחו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

הודעה על הגשת 
תכנית בסמכות ועדה 
מקומית והגשת חוות 

 דעת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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והיא רשאית לקבל את ההשגה או לדחותה ולהפקיד את זית תדון בהשגה שהוגשה ובתכנית וחמעדה הוה (ד) 
 .תת התכניאלדחות  אונויים, בשיהתכנית, בתנאים או 

 

ר מהנושאים המפורטים להלן, תויד או חא מית, הכוללת אך ורקוקמיתאר מ תטת או תכנירופנית מכת (א) .א62
 קומית:מה היא תכנית בסמכות הועדה

 

 

 

לים בה הם בבעלות בסימן ז' וכן תכנית שהמגרשים הנכלם משמעות, כמגרשים לש קהולחחוד ויא (1)
אדם אחד והיא כוללת הוראות לחלוקתם, באופן שלו היו בבעלות של יותר מאדם אחד, היה ניתן לראות 

 לשאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כ בה תכנית איחוד וחלוקה כמשמעותה בסימן ז', והכול ובלבד
 (;3)-( ו2קרקע, למעט האמור בפסקאות ) דועי

המאושר בתכנית בת תוקף, למעט דרך שאושרה בתכנית מיתאר ארצית  בתוואי ךרחבת דרה (2)
דרך בתוואי מאושר(, וכן הארכת דרך בתוואי מאושר לצורך גישה למגרש סמוך או לצורך  –)בפסקה זו 

 ;גישה לדרך סמוכה שאינה דרך שאושרה בתכנית מיתאר ארצית או בתכנית מיתאר מחוזית

 –תוקף לצורכי ציבור; בסעיף זה -תהגדלת שטחים שנקבעו בתכנית ב (3)

כל אחד מאלה: גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חניה, תחנות אוטובוס ורכבת  –"צורכי ציבור" 
שאינן תחנות קצה, שווקים, בתי קברות, מבנים לצורכי חינוך, רווחה, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, 

חנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש, מיתקני תשתית בתי חולים, מרפאות, מקלטים, מחסני חירום, ת
רשאי לקבוע, בצו, צורכי ציבור נוספים כצורכי ציבור לעניין סעיף זה או לעניין  האוצרמקומיים; שר 

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

ספקה, לאגירה, לטיפול ולהולכה של דלק, גז, מיתקנים לייצור, להפקה, לא –"מיתקני תשתית מקומיים" 
נפט, חשמל, מים, ביוב או פסולת, למעט תחנת תדלוק, וכן מיתקני תקשורת, והכול אם הם מיועדים 

 לשרת בעיקר את מרחב התכנון המקומי;

 בנין הקבוע בתכנית; וקב קביעת קו בניין או שינוי (4)

שמותר להקים בבניין, או שינוי הוראות בדבר גובהם של קביעת גובהם של בניינים ומספר הקומות  א(4)
בניינים ומספר הקומות כאמור הקבועות בתכנית, והכול בלי לשנות את היקף השטח הכולל המותר 

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

 י תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים;פל הוראות נוי שליש (5)

, מבלי המותרים בתכנית אחת שהיא תכנית שאישרה הוועדה המחוזית יהת שטחי הבנקולנוי חיש (6)
השטח הכולל המותר ש ובתנאי לבנייה לפי התכנית האמורהלשנות את סך כל השטח הכולל המותר 

 ;50%-יעוד קרקע, לא יגדל ביותר מ לכה, ביבנל

קביעת גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין או שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש כאמור  (7)
הקבועות בתכנית, והכול בלי לשנות את היקף השטח הכולל המותר לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה 

 ;המחוזית

 ות;ת עיקרירויחידות הדיור, ללא הגדלת סך כל השטחים למט רפסדלת מגה (8)

ה זו ת פסקוארן בהויא; 151, בכפוף להוראות סעיף 147לפי סעיף  הלקהכ יתן לבקשונש ענין לכ (9)
, ואולם לא תאשר הועדה המקומית הקלה 147לפגוע בסמכות הועדה המקומית לתת הקלה לפי סעיף  כדי

ר האוצר ו; שז סקהפי לפ שאושרה תו בתכניבעות שנקוישל הזכ התח, אלא בכפוף להפ147לפי סעיף 
 דת תכנית לפי פסקה זו;קפה לש יקבע את דרכי הפרסום

שינוי ייעודה של קרקע מקרקע המיועדת לתעשייה, למסחר, לחקלאות, למשרדים, לאחסנה או  (10)
לחניה, לקרקע המיועדת לתחנת תדלוק, ובלבד שאין בתכנית הגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה 

לא תתיר אלא את הקמתם של המיתקנים והבניינים הדרושים במישרין באותה קרקע; תכנית לפי פסקה זו 
לצורכי הפעלת תחנת התדלוק, ולשימושים מסחריים ומתן שירותי רכב המיועדים לשרת את משתמשי 
התחנה, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לשימושים מסחריים ולשירותי רכב כאמור לא יעלה על 

לרבות תחנה המיועדת לאספקת גז, חשמל וכל מקור אנרגיה אחר  –ק" מ"ר; בפסקה זו, "תחנת תדלו 80
 ;לצורך הנעת כלי רכב

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

מותר לבניה במגרש על פי התכנית, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים ה
 ברשות עירונית שמספר תושביהמסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושהוא נמצא  25%לא יעלה על 

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

ה דעות וכסמת בניכת
 תיממקו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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לפחות לפני תחילת התכנית, באופן  יור שבנייתה הושלמה עשר שניםהרחבת שטחה של יחידת ד (12)
מ"ר, ובלבד שתוספת השטח לא  140שהשטח הכולל המותר לבניה באותה יחידת דיור לא יעלה על 

 ;תשמש אלא להרחבת יחידת הדיור האמורה

 –סעיף זה לתוספת הרביעית )ב 1קביעת ייעוד או שינוי ייעוד של קרקע לאתר כהגדרתו בסעיף  (13)
, למעט קביעה או שינוי של ייעוד או הוראות כאמור ראתר לשימור( וקביעה או שינוי של הוראות לשימו

 ת קרקע לאתר לשימור;דבתכנית שאישרה הוועדה המחוזית המייע

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית,  (14)
מהשטח הכולל המותר לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית,  20%לה על בשיעור שלא יע

 25%והוספת שימוש למסחר ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימוש למסחר לא יעלה על 
מסך השטח הכולל המותר לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית לאחר הגדלתו לפי פסקה זו, 

לעניין חניה אף בסטייה מהוראות לפי חוק זה או מתכנית מיתאר מקומית או תכנית וכן קביעת הוראות 
 מפורטת לעניין חניה; בתכנית לפי פסקה זו יתקיימו כל אלה:

כל הקרקע הכלולה בתחום התכנית היא קרקע שהיא מקרקעי ישראל שלא מתקיים בה האמור  )א(
 (;2()ב()2()1בסעיף קטן )א

 שות מקרקעי ישראל או מי שהיא הסמיכה להגיש תכנית כאמור;התכנית הוגשה בידי ר )ב(

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

ים לבנייה במגרש לפי תכנית, ובלבד רהוספת שטחי שירות לשטחים למטרות עיקריות המות (15)
קרקעיות -ת והם יהיו בקומות תתששטחי השירות נועדו לשרת את השטחים למטרות עיקריות לפי התכני

ובשטח שלא יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש על פי התכנית, 
 לפי הגדול;

 –הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, בתחום רשות עירונית  )א( (16)

במגרש במגרש המיועד לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית למגורים בבנייה רוויה ו (1)
משטח  20%בשיעור שלא יעלה על  –המיועד לפי תכנית כאמור לבנייה שאינה למגורים 

בנייה  –מ"ר, לפי הקטן, בפסקה זו, "בנייה רוויה"  500המגרש או בשטח שלא יעלה על 
 במגרש של ארבע יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות;

עדה המחוזית למגורים בבנייה שאינה בנייה במגרש המיועד לפי תכנית שאישרה הוו (2)
מ"ר, לפי  50משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על  7%בשיעור שלא יעלה על  –רוויה 

 מ"ר; 175הגדול, ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על 

על אף הוראות פסקת משנה )א(, הופקדה התכנית שאישרה הוועדה המחוזית לפני המועד  )ב(
או ניתנה הקלה המאפשרת תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש, )ב(, ו151האמור בסעיף 

או  (2)ב151ניתנה הקלה המאפשרת תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש כאמור בסעיף 
, יופחתו משטח ההגדלה המותר לפי פסקת משנה )א( שטחי התוספות שאפשרו את ההקלות (3)ב

 ;כאמור

לבנייה, בתחום מועצה אזורית במחוז הצפון או במחוז הדרום, הגדלת השטח הכולל המותר  )א( (17)
משטח  7%במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בשיעור שלא יעלה על 

 מ"ר; 175מ"ר, לפי הגדול, ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על  50המגרש או בשטח שלא יעלה על 

ועצה אזורית שאינה במחוז הצפון או במחוז הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה, בתחום מ )ב(
 7%הדרום, במגרש המיועד למגורים לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בשיעור שלא יעלה על 

מ"ר, לפי הקטן, ובלבד שהשטח האמור ישמש אך ורק  50משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על 
 וועדה המחוזית;לצורך יחידות הדיור שמותר לבנות במגרש לפי תכנית שאישרה ה

רשאי לקבוע, בצו, מועצות אזוריות שאינן במחוז הצפון או במחוז הדרום, שיחולו  האוצרשר  )ג(
עליהן הוראות פסקת משנה )א(, לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה; אמות המידה ייקבעו באישור 

של מועצות  כלכלי-יתועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ויתייחסו, בין השאר, למצבן החבר
אזוריות ולמידת הפגיעה שעלולה להיגרם לרשויות עירוניות סמוכות בשל החלת ההוראות כאמור; 
 הוחלו הוראות פסקת משנה )א( על מועצה אזורית כאמור, לא תחול עליה הוראת פסקת משנה )ב(;

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

או ניתנה הקלה המאפשרת תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה במגרש כאמור בסעיף במגרש, 
(, יופחתו משטח ההגדלה המותר לפי פסקאות משנה )א( עד )ג( שטחי התוספות שאפשרו 2)ב151

 ;ההקלות כאמור

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה שנקבע בתכנית, במגרש המיועד לפי התכנית למיתקני תשתית  (18)
 (, אך ורק לצורך הקמת מיתקני התשתית האמורים;3מקומיים כהגדרתם בפסקה )
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( 8)63קביעת הוראות לעניין הריסת בניינים, לעניין זכות מעבר או זכות להעברה כאמור בסעיף  (19)
 עת קרקע הנדרשת לצורכי ציבור, והכול אם הדבר דרוש למימוש תכנית ולבנייה לפיה.ולעניין הפק

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, תכנית בסמכות ועדה מקומית, לעניין ועדה מקומית עצמאית, יכול  (1)א 
 שתהיה גם תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת הכוללת אחד או יותר מהנושאים האלה:

דלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה הוועדה הג (1)
המחוזית, בתחום רשות עירונית, ובלבד שחלפו חמש שנים לפחות מיום תחילת התכנית האמורה 
ושהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים לא יגדל ביותר מהשיעור או מהשטח המפורט בפסקאות משנה 

 לפי הגדול:)א( עד )ג(, 

 שיעור כמפורט להלן, לפי העניין: )א(

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

 התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

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

 במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי התכנית שאישרה  (3)
מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי התכנית  30% –חוזית, עולה על תשע הוועדה המ

 שאישרה הוועדה המחוזית;

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

 ית האמורה;על פי התכנ

 משטח המגרש; 15% )ג(

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה  )א( (2)
הוועדה המחוזית, וכן קביעת הוראות לעניין חניה אף בסטייה מהוראות לפי חוק זה או מתכנית 

, בקרקע שמתקיים בה האמור מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לעניין חניה, בתחום רשות עירונית
בפסקת משנה )ב(, ובלבד שנקבע בתכנית כי הוראות התוספת השישית יחולו עליה, והשטח שיוגדל 

 יהיה בשיעורים כמפורט להלן ובשיעורים אלה בלבד:

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי התכנית שאישרה  (1)
מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי  120% –ה על שתיים הוועדה המחוזית, אינו עול

 התכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי התכנית שאישרה  (2)
מהשטח הכולל המותר לבנייה  85% –הוועדה המחוזית, עולה על שתיים ואינו עולה על תשע 

 שאישרה הוועדה המחוזית;במגרש לפי התכנית 

אם מספר הקומות בבניין שניתן להקים במגרש מעל פני הקרקע, לפי התכנית שאישרה  (3)
מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי התכנית  60% –הוועדה המחוזית, עולה על תשע 

 שאישרה הוועדה המחוזית;

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

 קרקע שאינה מקרקעי ישראל; (1)

קרקע שהיא מקרקעי ישראל והיא קרקע עירונית כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל,  (2)
, שהוחכרה לדורות לפי הסכם עם רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהתקיים בה 1960-התש"ך

 אחד מאלה:

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

באוגוסט  1ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל נערך מיום י"א באב התשס"ט ) )ב(
(, וחלפו לפחות שלוש שנים מתום 2014באוגוסט  1( ולפני יום ה' באב התשע"ד )2009

 התקופה האמורה;

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

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

 :ובכפוף להוראות אלהשנים לפחות מיום תחילת התכנית האמורה 

( 101)תיקון מס' 
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 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו



106 
 

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

 ;תוספת השטח( –)בפסקה זו  הוועדה המחוזית

 לה:לעניין מגרש המיועד למלונאות יחולו, נוסף על הוראות פסקת משנה )א(, הוראות א (1א)

 ניתן לקבוע שתוספת השטח, כולה או חלקה, תשמש למגורים, בכפוף להוראות אלה: (1)

הקביעה כאמור היא לעניין בניין שבעת הגשת התכנית טרם החלה בנייתו, ובלבד  )א(
מהשטח הכולל  20%ששיעור תוספת השטח שתשמש למגורים כאמור לא יעלה על 

ת שאישרה הוועדה המחוזית; לעניין זה, המותר לבנייה למלונאות במגרש, לפי התכני
לא יראו את הריסתו של בניין קיים, עבודות חפירה, עבודות פיתוח או עבודות כיוצא 

 באלה הנעשות כהכנה להקמת הבניין, כתחילת הקמתו של בניין;

הקביעה כאמור היא לעניין תוספת שטח לבניין קיים אשר טרם החלה בנייתה,  )ב(
 1ב76יחידות אירוח כהגדרתן בסעיף  50האמורה כוללת לפחות ובלבד שתוספת השטח 

תוספת הבנייה( וששיעור תוספת השטח שתשמש למגורים כאמור לא  –)בפסקה זו 
 מתוספת הבנייה; 20%יעלה על 

( יהיה מותנה במימוש הבנייה 1מימוש הבנייה למגורים במגרש כאמור בפסקת משנה ) (2)
 למלונאות באותו מגרש;

 –משנה זו לא תחול בתחום הסביבה החופית פסקת  (3)

 במגרשים הנמצאים בקו הבינוי הראשון מול הים או לפניו; )א(

 בתחום חוף הים כהגדרתו בתוספת השנייה; )ב(

(, יראו אותה לעניין פסקה זו כקרקע 9קרקע שייעודה שונה למלונאות לפי הוראות פסקה ) (2א)
 ה המחוזית;המיועדת למלונאות בתכנית שאישרה הוועד

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

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

טחי שירות לשטחים למטרות עיקריות המותרים לבנייה במגרש, לפי תכנית שאישרה הוספת ש (4)
מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי התכנית  30%הוועדה המחוזית, בהיקף שלא יעלה על 

האמורה, ובלבד ששטחי השירות כאמור נועדו לשרת את השטחים למטרות עיקריות לפי התכנית; 
( או 1לעניין מגרש שהשטח הכולל המותר לבנייה בו הוגדל לפי פסקאות )הוראות פסקה זו לא יחולו 

(3;) 

הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצורכי ציבור, גם אם יש בכך כדי להקטין שטחים אחרים לצורכי  (5)
(" יבוא "או בסעיף קטן 3)-( כך שאחרי "ו1ציבור; לעניין פסקה זו, יקראו את הוראת סעיף קטן )א()

 (";5()1)א

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

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

 קרקעיות, בתחום רשות עירונית;-מות תתהגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך בנייה בקו (8)

( 3שינוי הייעוד של קרקע המיועדת לאחד מהשימושים המנויים בהגדרה "תעסוקה" שבפסקה ) (9)
שימושי תעסוקה( בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, לשימוש אחר משימושי התעסוקה  –)בפסקה זו 

ד שלגבי קרקע כאמור בתחום מועצה או למלונאות וכן הוספת שימושי תעסוקה בקרקע כאמור, ובלב
 אזורית יחולו הוראות אלה:

לא ישונה ייעוד של קרקע למשרדים ולא ייווסף שימוש כאמור, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך  )א(
 מתן שירותים לשימושי התעסוקה האחרים הקבועים בתכנית;

 מור;ידע ולא ייווסף שימוש כא תלא ישונה ייעוד של קרקע לתעשייה עתיר )ב(

הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בתחום רשות  (10)
עירונית, למסחר הנלווה לתעסוקה, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימוש האמור לא 

 מהשטח הכולל המותר לבנייה באותו מגרש; 10%יעלה על 

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימושים הוספת שימושים שאינם לצורכי ציבור ו (11)
השימושים הנוספים(, במגרש המיועד למבני ציבור, שהוא מקרקעי ישראל  –הנוספים כאמור )בפסקה זו 

 או שהוא בבעלות רשות מקומית, בכפוף להוראות אלה:

טרם הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש בניית מבני הציבור ש )א(
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 נבנו באותו מגרש בעת אישור התכנית לפי פסקה זו;

הוספת השימושים במסגרת השטח הכולל המותר לבנייה למבני הציבור במגרש, או הגדלת  )ב(
מסך השטח הכולל  20%השטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימושים הנוספים לא יעלו על 

 המותר לבנייה למבני הציבור במגרש;

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

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

ר לבנייה, במגרש שאינו מיועד למבני ציבור בתכנית, הוספת שימושים והגדלת השטח הכולל המות (12)
 בכפוף להוראות אלה:

הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש יעדים ציבוריים בתחום  )א(
חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה, או  –המגרש או במגרש גובל; בפסקה זו, "יעדים ציבוריים" 

מור אתר לשימור, פיתוח שטח פרטי פתוח בתחום המגרש תוך קביעה מיגונו לצורכי ביטחון, שי
 לעניין זה; האוצרבתכנית של זכות הנאה לציבור לשימוש בו, וכל יעד ציבורי אחר שאישר שר 

הוספת השימושים במסגרת הגדלת השטח המותר לבנייה או הגדלת השטח הכולל המותר  )ב(
ותר לבנייה במגרש ובלבד שהיקף ההגדלה או מסך השטח הכולל המ 15%לבנייה לא יעלו על 

 השימושים הנוספים כאמור, יהיה ביחס סביר להיקף היעדים הציבוריים;

לא יהיה ניתן לממש בנייה או תוספת שימושים כאמור, אלא בכפוף למימוש היעדים  )ג(
 הציבוריים;

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

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

 שהוסיפה התכנית הקודמת או השטח שאושר לשימושים נוספים לפי התכנית הקודמת.

(, תכנית בסמכות ועדה מקומית לעניין ועדה מקומית עצמאית 1)א-בלי לגרוע מסעיפים קטנים )א( ו (2)א 
 מיוחדת יכול שתהיה גם תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שהיא אחת מאלה:

 א;33תכנית לפינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי, כהגדרתם בסעיף  (1)

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

 )בוטל(. (ב) 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, אישרה הוועדה המחוזית תכנית מיתאר מקומית ומתקיים בה המפורט  )ג( 
כתכנית בסמכות ועדה מקומית, לעניין ועדה מקומית עצמאית או ועדה  תכנית כוללנית(, יראו –להלן )בחוק זה 

מקומית עצמאית מיוחדת, תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת החלה בשטח שעליו חלה התכנית הכוללנית, 
עט ( למ2)א-( ו1שמתקיים בה האמור בסעיף קטן )ד(, ולא יחולו לעניין אותה ועדה מקומית הוראות סעיפים קטנים )א

(, ביום 2006ביוני  15(, ובלבד שאם התכנית הכוללנית אושרה לפני יום י"ט בסיוון התשס"ו )2()1סעיף קטן )א
ההחלטה של הוועדה המקומית על הפקדת התכנית האמורה טרם חלפו עשרים שנים מיום אישורה של התכנית 

 :הכוללנית

 ;)נמחקה( (1)

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

 כל שטח מרחב התכנון המקומי; )א(

 כל שטח היישוב שהתכנית חלה בתחומו; )ב(

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

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

 ;)נמחקה( (3)

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

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

ציבור, או קביעת הנחיות בדבר  קביעת שטחי קרקע המיועדים לשטחים פתוחים ולצורכי )ב(
לעניין פסקה זו,  ;ד לצרכים אלה, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בהשטחים שיש לייע

 ;)ב(188בסעיף  םכהגדרת –"צורכי ציבור" 
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הייעודים, גם בלא קביעת זכויות בניה  קביעת השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכלל )ג(
 בכל מגרש או במגרש כלשהו;

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

 ;הנחיות לענין גובה הבנינים )ה(

)ז( לגבי 145בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית לא נקבעו הוראות בעניינים המפורטים בסעיף  (5)
 מגרשים מסוימים.

דה מקומית החלה בשטח שחלה עליו תכנית כוללנית לא תסתור את התכנית הכוללנית, תכנית בסמכות וע ד() 
ואולם ועדה מקומית תהיה מוסמכת לכלול בתכנית כאמור, על אף האמור בתכנית הכוללנית, עניינים המפורטים 

 ( שבו.17)-( ו16(, )8(, )6א(, )4(, וכן בסעיף קטן )א( למעט פסקאות )2()1בסעיף קטן )א

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

 ית כאמור;(, לעניין הוועדה האמורה מהמועד הקובע עד להגשת תכנית כוללנ2)א-( ו1סעיפים קטנים )א

(, לפני המועד הקובע, תכנית בסמכות ועדה מקומית 1הפקידה הוועדה המקומית כאמור בפסקה ) (2)
(, 2( או )א1עצמאית או תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית מיוחדת לפי הוראות סעיפים קטנים )א

 תמשיך לחול הסמכות האמורה לעניין אותה תכנית;

ועד הקובע לתקופות שלא יעלו יחד על שנתיים אם מצא כי הדחייה רשאי לדחות את המ האוצרשר  (3)
כאמור, תפורסם הודעה על  האוצרנדרשת לשם השלמת הפעולות להגשת התכנית הכוללנית; החליט שר 

 ;מינהל התכנוןכך ברשומות ובאתר האינטרנט של 

ית, יראו אותה ממועד לעניין סעיף קטן זה, הוגשה תכנית כוללנית ונדחתה על ידי הוועדה המחוז (4)
 הדחייה כאילו לא הוגשה;

(, לא הוגשה לוועדה המחוזית תכנית כוללנית החלה על מרבית שטחו של 1על אף הוראות פסקה ) (5)
חל עליו עד המועד הקובע, אך הוגשה תכנית כאמור עד המועד הקובע החלה על  19מרחב תכנון שסעיף 

ון שהתכנית חלה בתחומה, לא יפקעו הסמכויות של רוב שטחה של רשות מרחבית באותו מרחב תכנ
 (, לגבי תחומה של אותה רשות מרחבית;2)א-( ו1הוועדה המקומית לפי סעיפים קטנים )א

פקעו הסמכויות של ועדה מקומית לפי סעיף קטן זה, כולן או חלקן, תפורסם הודעה על כך באתר  (6)
 .מינהל התכנוןהאינטרנט של 

יפים קטנים )א( עד )ה(, תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שמתקיים לגביה על אף הוראות סע ו() 
 אחד מאלה במועד שהוגשה, לא יראו אותה כתכנית בסמכות ועדה מקומית:

, או שבתחומה נכלל מיתקן ביטחוני כאמור, אלא 159היא תכנית למיתקן ביטחוני כהגדרתו בסעיף  (1)
התכנון המקומי, על כל תחומה של רשות מקומית או כל שטחו אם כן התכנית חלה על כל שטח מרחב 

 של יישוב, ונקבע בה כי הוראותיה אינן חלות על המיתקן הביטחוני;

; 1945לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  125בתחום התכנית נכלל שטח שנסגר בצו שהוצא לפי תקנה  (2)
ל הוצאת צו כאמור בצירוף תשריט השטח שר הביטחון או נציגו יודיע למוסדות התכנון הנוגעים בדבר ע

 מתן ההודעה כאמור;-שעליו הוא חל, אלא אם כן טעמים של ביטחון המדינה מצדיקים אי

בתחום התכנית נכלל שטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף  (3)
הוועדה למיתקנים ביטחוניים א(, אלא אם כן התכנית תואמת את המגבלות שהוטלו כאמור או ש3)160

 נתנה את הסכמתה להוראות התכנית החורגות מהמגבלות האמורות;

בתחום התכנית נכלל שטח ששר הביטחון הודיע, בתעודה בחתימת ידו, לוועדה למיתקנים  (4)
ביטחוניים, לאחר התייעצות עמה, כי הוא שטח שיש לגביו אינטרס ביטחוני והתכנית אינה תואמת את 

ת שקבע לעניין שטח זה, אלא אם כן הוועדה למיתקנים ביטחוניים נתנה את הסכמתה להוראות ההוראו
התכנית; שר הביטחון או נציגו יודיע למוסדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות כאמור, אלא אם כן 

 מתן הודעה כאמור.-טעמים של ביטחון המדינה מצדיקים אי

היא אחת מהתכניות המפורטות להלן, רשאים משרד ממשלתי, רשות על אף האמור בסעיף זה, תכנית ש ז() 
( 2א)ב61שהוקמה לפי חוק, חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות או מגיש תכנית כאמור בסעיף 

 להגישה לוועדה המחוזית ולא יראו אותה, אם הוגשה כאמור, כתכנית בסמכות ועדה מקומית:

)ב(, לדרך או לתשתית כהגדרתה בסעיף 188צורכי ציבור כהגדרתם בסעיף תכנית המייעדת שטח ל (1)
 (, לרבות תכנית דרך;2א)ב61

יחידות דיור  400תכנית המייעדת שטח למגורים ולשימושים נלווים למגורים, ובלבד שמתוכננות בו  (2)
 חדשות לפחות;

 ;1א11תכנית לשיכון ציבורי כהגדרתה בסעיף  (3)

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 א;33בינוי במתחם פינוי ובינוי, כהגדרתם בסעיף תכנית לפינוי ו (4)

 תכנית המייעדת קרקע לאתר לשימור; (5)

אישר לגביה כי היא בעלת חשיבות לאומית או מחוזית שפורסמה הודעה על  האוצרתכנית ששר  (6)
 קבע כי הן בעלות חשיבות כאמור. האוצר, או שהיא מסוג התכניות ששר 77הכנתה לפי סעיף 

 ון ולא תאשר ועדה מקומית תכנית שבסמכותה אם היא אחת מאלה:לא תד ח() 

היא חלה בתחומה של תכנית כאמור בסעיף קטן )ז(, שאינה תכנית נושאית ואשר הוועדה המחוזית  (1)
, או הפקידה אותה, וההליכים לגביה טרם הסתיימו, אלא אם כן 77פרסמה הודעה על הכנתה לפי סעיף 

תכנית מיתאר  –או בתנאים שקבעה; לעניין פסקה זו, "תכנית נושאית"  קבעה הוועדה המחוזית אחרת
מקומית או תכנית מפורטת החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי, או על כל שטח הרשות המקומית 
או היישוב או על חלק משמעותי מהם, והמאפשרת להוסיף, בלי צורך באישורה של תכנית נוספת, שטח 

הוסיף שימוש על השימושים המותרים בתכנית, והכול בלי שהיא קובעת את כולל מותר לבנייה או ל
 מיקומם בתשריט התכנית;

ת קרקע לצורכי ד(, המייע1היא משנה תכנית שאישרה הוועדה המחוזית כאמור בסעיף קטן )ז() (2)
 ציבור, לדרך או לתשתית כמשמעותם באותו סעיף קטן, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

שינוי של ייעוד הקרקע מצורכי הציבור, מהדרך או מהתשתית לייעוד אחר או צמצום אין בה  )א(
 השטח שיועד כאמור;

אין בה הקטנה של השטח הכולל המותר לבנייה או צמצום מגבלות הנובעות מקיומה של  )ב(
 הדרך או של התשתית כאמור;

כבדה של ממש על היא אינה קובעת תנאים נוספים להיתר או לשימוש שיש בהם משום ה )ג(
 הבנייה על פי התכנית האמורה;

(, אלא אם כן אין בה הקטנה 2היא משנה תכנית שאישרה הוועדה המחוזית כאמור בסעיף קטן )ז() (3)
של מספר יחידות הדיור שנקבעו בתכנית כאמור או קביעת תנאים נוספים להיתר או לשימוש שיש בהם 

 ית האמורה;משום הכבדה של ממש על הבנייה על פי התכנ

( שאישרה הוועדה המחוזית ושנקבע בה כי אין 6( או )3היא משנה תכנית כאמור בסעיף קטן )ז() (4)
 לשנותה בתכנית בסמכות ועדה מקומית.

 .147וסעיף  131עד  129הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיפים  ט() 
 

ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת שבמרחב התכנון שבתחומה אושרה תכנית כוללנית . 1א62
ותדווח לועדה המחוזית, לפי  א,62ם התכניות שאושרו על ידיה לפי סעיף תעקוב אחר יישו ,א)ג(62כאמור בסעיף 

 דרישתה ולפחות אחת לשנה, על תוצאות המעקב כאמור, ובין השאר על אלה:

א)ג(, באמצעות תכניות שבסמכותה של 62כמשמעותה בסעיף  ,התכנית הכוללניתאופן מימושה של  (1)
 הועדה המקומית לפי הסעיף האמור;

 (.1האמורה בפסקה ) התכנית הכוללניתוש התחזיות ששימשו להכנת מימ (2)
 

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

 )ב( או )ג(.62י סעיף פל חוזיתמה שהתכנית הועברה לועדה

ה ערוכה בהתאם להוראות החוק והתקנות או לדרישות מוסד ניה אשוגהמחוז כי התכנית שה ןנא מתכצמ (ב) 
עדה הוהנדס וף הערותיו, על מנת שיתקנה, ויודיע על כך למנית, בציריש התכגמלזירה חי, 85 התכנון כאמור בסעיף

 עד הגשתוימים ממם שלושי תוךנוספת  תמדהמקומית; הוחזרה תכנית יערוך מתכנן המחוז בדיקה תכנונית מוק
 וקנת.תמת היכנהת

ועדה המחוזית; התכנית ה יר חברתי , ועם7נציגי השרים כאמור בסעיף  םע ץעווז רשאי להיוחמכנן התמ (ג) 
דה יהיו רשאים להגיש הערותיהם לגבי התכנית תוך הזמן שקבע מתכנן תהיה פתוחה לעיון כל חברי הועדה; חברי הוע

 הועדה.רי דעה לחבוהבהמחוז, 

ון; קיבל חוות דעת כאמור יצרפה כנל אצמרשאי לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שי זוחמן הנכתמ (ד) 
את בדיקתו בתוך ז המחו המחוזית כי עקב הכנת חוות דעת לא יסיים מתכנןש הועדה ע יושב ראנכוצתו; שלמהל

מים י שיםושלב זנן המחוכערות מתה להגשת עדך את המויראשלושים הימים, כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא לה
 .(1)ב()85ף בסעינים צוייאינה באה להוסיף על המועדים המ הז ןטק נוספים; הארכת מועד לפי סעיף

ה תכנונית מוקדמת של תכנית שבסמכות הועדה יקעל בדף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם יעסראות וה (ה) 
 מקומית.ה הועדה נדסא, על ידי מה62המקומית לפי סעיף 

 

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

 –כלל זה קביעת ח, ובכל שט ים בתוךנמוש בקרקע ובבנים ותנאי שישטחיימת חת (1)

קה תכנונית ידב
 דמתקומ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 תיכנתאות ברוה
 ר מקומיתאתמי

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 –תכנית כוללנית 
מעקב אחר יישום 

 ודיווח

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 101ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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תמש בהם אלא שהלשאין  ואית נולטרה פמל או בנינים שאין להשתמש בהם עקחי קרטש (א)
 למטרה פלונית;

 בלות ולהרחקת אשפה, זבל ופסולת ולניצולם;זמלומות קמ )ב(

 וצא באלה;ים לאספקת מים, חשמל, שירות בזק ושירותים אחרים כינקתת ומישר (ג)

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

ת תעופה, נמלים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים ושד ליבקע בשרק )ה(
 או שירותים ציבוריים אחרים;

 קברות קיימים;תי שימוש בבת הפסקת הובררות, לבי קתקע לברק )ו(

בה לחצוב אבנים או לכרות עפר או חול או לייצר חצץ, התנאים שבהם יבוצעו  רתוקע שמרק )ז(
 ת אלה;וצע פעוללבאסור  בהן קרקע שכו, פעולות אלה

 בבנינים; וא תועקבלות או תנאים לפרסומת בקרגה, סוריםיא )ח(

 וביטולן של דרכים קיימות; יןבתן, שינוייתן, הרחטה ת, וכןושדל דרכים חש ןווייתתה (2)

 דרכים, שמעבר להם לא יבלוט בנין;, בקוויםו םרווחיימ (3)

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

 יה המותרת;נבהיפות פצ (5)

 רכים לביצוע תכנית שיכון;ד ואים אנת (6)

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

 וא קרקע או בנין, או בעלי זכות בהם, להעניק לציבור, או לבעלי קרקע או בנין גובלים, ילוב בעיח (8)
כות להעביר בקרקע הזין, זכות מעבר או מקומית, או לרשות הפועלת על פי דו לרשות כות בהם, אז ילבעל

ל, משת חקספלה מיתקניםום, רשת נים עליומי תאו תעלו םיאו בבנין מי ניקוז או ביוב, צינורות להספקת מ
 אמור;ות כת זכהענקגני קרקע זמניים, וקביעת התנאים לוע עקרקדלק, גז, ותקשורת ולהתקין ב

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

 ת.שבתכנית ראות שונווה ם יבוצעוהבשלבים שה (10)
 

ית מיתאר או בתכנית מפורטת קרקע למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור כאילו הוא כולל גם נכתעדה בוי (א) .א63
בריאות אישר ה דשמשר שפנהיתר למגורי חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור במעון, או למגורי נכי 

גורים מאוכלס לא יגורו יותר מששה חוסים; הגבלה מ וגנת, ובלבד שבבניןלהם לגור במסגרת מגורים עצמאית או מ
 לולכל לגרוע מסמכותה של ועדה מקומית ידה כזף עיסהוראות בס; אין כלנו מאואיש מגורים ןינזו לא תחול לגבי ב

קקים, בכל מוסדות, מעונות או טיפול בנז ור למטרתתכניות כאמדה בשיוערקע בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת, ק
 א.מספר שהו

שאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת החמישית בהתאם רהאוצר  רש (1א) 
 יקום נכי נפש בקהילה.ש קת לחופסולחלק ב': תחום הדיור, שבת 1לרשימת סוגי הדיור הכלולים בסעיף 

 – העיף זסב (ב) 

 ;1965-ונות, תשכ"החוק הפיקוח על מעב והגדרתכ –ון" עמ" 

 בהגדרת מעון; םתמשמעוכ –סים" וח" 

 נכי נפש בקהילה; םוקוק שיח –" 2000-, תש"סהלקהיבש נכי נפ םוק שיקוח" 

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

 חוק שיקום נכי נפש בקהילה.ב והגדרתכ –" ה נפשכנ" 
 

)ב( או 147דירות ששטח הבנייה הכולל שלהן הוא כפי שנקבע לעניין סעיף  –בסעיף זה, "דירות קטנות"  (א) ב.63
 ., באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסתהאוצרכפי שקבע שר 

 

 

מיחידות הדיור  20%ית למגורים, ומתקיימים בה כל אלה, תקבע התכנית כי לפחות יועדה קרקע בתכנ )ב( 
 הכלולות בה יהיו דירות קטנות:

 יחידות דיור חדשות לפחות; 100התכנית כוללת  (1)

 צפיפות הבנייה בתכנית היא שבע יחידות דיור לדונם לפחות. (2)

 ( 19)תיקון מס' 

 1982-"בתשמ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 םחוסיות למעונ

 (42מס'  )תיקון

 1995-"הנשת

( 61)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 61)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

( 61' סמ)תיקון 
 2002-שס"בת
( 61ס' מתיקון )
 2002-"בסשת

( 61)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

הכללת דירות קטנות 
 בתכנית למגורים

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103קון מס' )תי
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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החלטה מנומקת, לאשר תכנית אף אם מספר יחידות על אף האמור בסעיף קטן )ב(, מוסד תכנון רשאי, ב )ג( 
 , אם נוכח שמתקיים אחד מאלה:20%-הדיור הקטנות הכלולות בה קטן מ

מאפייני הבינוי בתחום התכנית או מאפייניה המיוחדים האחרים, מצדיקים שלא לכלול בה מספר  (1)
 דירות קטנות כאמור;

ת, לרבות מאפייני האוכלוסייה או קיומו של מלאי נוכח מאפייני היישוב שבתחומו נכלל שטח התכני (2)
 מספיק של דירות קטנות, אין צורך או הצדקה לייעד קרקע לדירות קטנות.

הוראות שנקבעו בתכנית לפי סעיף קטן )ב( לא ישונו, בין בתכנית ובין בדרך של הקלה, אלא אם כן חלפו  )ד( 
 תקיימו התנאים שבסעיף קטן )ג( במהלך התקופה האמורה.שבע שנים מיום תחילתה של התכנית שבה נקבעו או אם ה

 

ם מרחב תכנון מקומי, תורה לועדה המקומית להכין תכנית וחתנית בכת חוזית כי יש צורך להכיןמ הה ועדאצמ .64
המחוזית רשאית להורות לועדה  מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי הענין, ולהגישה תוך המועד שתקבע; הועדה

ת המקומית אלו נושאים יש לכלול בתכנית וכן להורות לה לבצע תכנית שאושרה; הוראה זו באה להוסיף על סמכו
 .28יף זית לפי סעהמחועדה הו

 

 טל(.וב) .65
 

ת מפורטתינ: תכן ד'מיס  

 טל(.וב) .66
 

 טל(.וב) .67
 

 טל(.וב) .68
 

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

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

ספר, מרכזת טלפונים, מיתקן לחלוקת דברי -ות לדרכים, שטחים פתוחים, גנים, בתיעקרעוד קיי (2)
ות, תרבות, מיקהל, נופש, ספורט ושטחי חניה, מקלטים ומחסנים דואר, מקומות לצרכי דת, סעד, בריא

 רים;חא ציבוריים או לצרכי ציבור

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

 ;תודים הנועדים לצרכים מיוחדים ותחימת שטחים שבהם יחולו הגבלות מיוחנינקום בימ (4)

, תירושיש להם חשיבות לאומית, דתית, היסטרים אחת, מבנים ודברים מוקומ לעה ירמש (5)
 כיאולוגית, מדעית או אסתיטית;רא

 עים המהווים סכנה לנפש או שאינם ראויים לדיור מטעמי בריאות;ינים רעוקומם של בנישויסתם רה (6)

 תיה נוספנשכל בם ל שטחיושפיפות יתר צב בנינים בשטחים מאוכלסים ביתר או בנויים לשקומם יש (7)
 קביעתו, םת יתירה של האוכלוסיה או של הבניניופיפצ י, לדעת הועדה המקומית, להביא לידלהלוע הםב
 י בניה בשטחים אלה;ים להיתראים מיוחדנת

 נפגעו אגב ביצועה של התכנית; ויכויותזש בעל זכות בקרקעל לבעל קרקע או עקרצאת קקה (8)

 י;וניצחם הארתם ומרו, צהםפחם, גב, נבנינים לשמם וקימ (9)

 כיוצא בהם בדרכים ובשטחים פתוחים; םירזבאווהתקנת ספסלים  םיציעת עטנ (10)

 בדירה; וא בבנין םיים שמותר להקים על מגרש, מספר הדירות בכל בנין ומספר החדרנינפר הבסמ (11)

 נית לרבות הוצאות עריכתה וביצועה.כתהצאות וה (12)
 

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

רקע ק -גובלת עם הקרקע שלו )להלן ה עו, קרקתשיהקנות לבעל קרקע כאמור, לפי דרל תאפשרומה (1)
קרקע שלו יחד עם הקרקע המשלימה תתאם את תנאי התכנית מה(, בתנאי שהדבר דרוש כדי שהילשמ

 תאם תנאים אלה;לת תהגוב ת הקרקערי שיתנאוכן בתם ם של מגרשיתרובדבר שטחם וצ

בהתאם מקרקעין, ה סבפנק הינת דרכי ההקניה של הקרקע המשלימה ואת רישום ההקא תסדירומה (2)
 .תוראות סימן ז', בשינויים המחוייבים, ובהתאם לתקנולה

המשלימה ישלם לבעלה הקודם את שוויה של הקרקע המשלימה וכן יפצה אותו על כל נזק  עקרבל הקקמ (ב) 
 הפרדה.המ תוצאהכ תשנגרם ליתרת הקרקע הגובל

 למעט שוכר. -על" ב, "העיף זסב (ג) 

ת ניכתן יב להכויח
יות נכת עצבול
 רושואש

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ת תכניאות רוה
 רטת ופמ

 ( 19)תיקון מס' 

 1982-"במשת

 ( 29)תיקון מס' 

  1990-ן"שת

 םישרמת מגאתה

 ( 43)תיקון מס' 

 ( 43)תיקון מס'  1995-"הנשת

 1995-"הנשת
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ת מיוחדתינכן ה': תמיס  

ק ממנו, תכנית מיתאר או תכנית חלכל ו לא מיוחד כולוה ןרשאית להכין בכל עת, למרחב התכנו תדחה מיודעו .71
מיוחד ערב תחילתו של ה ןהתכנו בחמפורטת, הכל כפי שתמצא לנכון; אולם כל תכנית שהיתה בת תוקף בתחומי מר

אלא אם תשונה או תבוטל על ידי הועדה המיוחדת כפי שנקבע ה הצו המכריז על מרחב התכנון המיוחד, תעמוד בתקפ
 בחוק זה.

הבינוי והשיכון, ולענין  רשמלצת הב שהוכנה על ידי ועדה מיוחדת טעונה אישור שר האוצר, ראתית מינכת .72
; תכנית מיתאר כאמור לישוב חדש או שהוגשה עליה התנגדות כאמור 109זה יהיו לשר האוצר כל הסמכויות לפי סעיף 

 , לא תאושר אלא לאחר התייעצות עם המועצה הארצית.100בסעיף 
 

עדה המיוחדת והיא תדון ותכריע בה; על החלטת הועדה בדבר נית של ועדה מיוחדת תוגש לוכתלגדות נתה .73
הסמכויות של זה,  ניןעיו לה, להית וירצעצה האמותן לערור לינ דחיית ההתנגדות, קבלתה, אישור תכנית או דחייתה

 .116מוסד תכנון לפי סעיף 
 

-ו 72מית או של ועדה מחוזית שסעיפים קויימת לפי חוק זה זכות ערר על החלטה של ועדה מקש מקום לכב .74
ן כאחד, האוצר ושר הבינוי והשיכור , יוגש הערר לפני שדתה מיוחעדה על ידי ונתיאינם חלים עליה, וההחלטה נ 73

יים והן לסוג מסויים של מקרים, מקרה מסולל והן לכ ךן בדרה, הוכל אחד מהשרים רשאי לאצול מסמכותו לפי סעיף ז
 ובלבד שחבר הועדה המיוחדת לא ידון ולא יכריע בערר כאמור.

 

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

 

והשיכון, רשאי להתקין תקנות בענין הפעלת סמכויותיה של ועדה י תייעצות עם שר הבינוהב, האוצר רש .76
 וק זה.חידה שלא נקבעו הוראות לכך במב מיוחדת

 

 

ת לשימור אתריםינכ: ת1ן ה'מיס  

 

 שימור אתרים יחולו הוראות התוספת הרביעית.ל תתכני לע .א76
 

ת לתשתית לאומיתינכת 2ן ה':מיס  

 

כאמור בסעיף  ית לאומית תהיה תכנית מיתאר ארצית, הכוללת הוראות של תכנית מפורטתתשתנית לכת (א) .ב76
 , ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות בשטח המדינה כולה או בחלק משטחה.קטן )ב(

ה, בלא בודה לפייצוע עב וניה אב רת תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתית לאומיתשתנית לכת (ב) 
, ואולם הוועדה לתשתיות רשאית לקבוע לגבי חלק יצוע העבודהב צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או

ע העבודות מתחום התכנית שאינו משמעותי וביצועו אינו נדרש באופן מיידי לאותה תשתית נושא התכנית, כי ביצו
 .על פיה יהיה טעון תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה

, חברה ממשלתית שעיקר קמה לפי דיןוהשבתחום מרחבה, רשות  –י, ועדה מחוזית תלשרד ממשמ (ג) 
עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות, מי שיש לו רישיון לפי חוק לעניין תשתית לאומית המאפשר תכנון או הקמה של 

, בעל קרקע או בעל עניין בקרקע שהוסמך בידי שר התיירות לעניין תכנית לתשתית תיירות לפי שתית הלאומיתהת
ומית ולהגישה אל תיתשת ממשלה, רשאים להכין תכנית לתלטהחי ך לפכהוסמך לשאחר  וףו כל גא )ד(1ב76סעיף 

 ת(.ינכגיש תמ – הלועדה לתשתיות )בסימן ז
 

 –בסעיף זה  (א) .1ב76

יחידות אירוח לפחות, שכולו  25מבנה אחד או כמה מבנים במתחם אחד, הכולל  –"מיתקן אכסון מלונאי"  
בבעלות אדם אחר ומנוהל בידי אדם אחד, המיועד לספק בכל עת לציבור הרחב, בתשלום, לפרקי זמן קצרים וקצובים, 

 רבות שירותי הסעדה ובילוי, למטרות פנאי ונופש;שירותי לינה ואירוח וכן שירותים נלווים ל

יחידה שנועדה לשמש ללינה, לאירוח ולנופש הכוללת חדר אחד או שניים המיועדים ללינה  –"יחידת אירוח"  
 וכן חדר רחצה ושירותים, ויכול שתכלול נוסף על האמור רק מטבחון אחד, פינת אוכל אחת וחדר רחצה נוסף אחד;

 תכנית לתשתית לאומית לעניין תשתית תיירות. –ירות" "תכנית לתשתית תי 

שר התיירות, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד התיירות, רשאי להכריז על אחד מאלה  )ב( 
 כתשתית תיירות:

יחידות אירוח לפחות, המוקם במתחם  400מיזם להקמת מיתקן אכסון מלונאי אחד לפחות, הכולל  (1)
 אחד;

 ת דחוית מינכת

אר תימית נתכ רישוא
 תדחומי

( 43)תיקון מס' 
 1995-הנ"תש

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ר רעוגדות נתה
 ועדה לנית שכתל
 תדוחימ

( 43)תיקון מס' 
טות לחהעל  ררע 1995-ה"נשת
 תורחא

( 43)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
 חדתוימ תתכני ןיד

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת
 ותנקת

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
 (31)תיקון מס' 

  1991-"אנשת

 יםרתא ורמיית לשנכת

 (31)תיקון מס' 

  1991-"אנשת

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

 תיתשתל תינכת
 ומיתאל

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 107)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

הוראות מיוחדות 
 לעניין תשתית תיירות

( 107יקון מס' )ת
 2016-תשע"ו
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יחידות אירוח לפחות, המוקם  300ת שני מיתקני אכסון מלונאיים לפחות, הכוללים יחד מיזם להקמ (2)
 במתחם בפריסה אזורית או ארצית;

 מיזם להקמת ארבעה מיתקני אכסון מלונאיים לפחות, המוקם במתחם בפריסה אזורית או ארצית; (3)

 ה של ממש לתיירות באזור.תשתית תחבורה שיש בה כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומ (4)

ב)ב(, בתכנית לתשתית תיירות הכוללת הוראות המאפשרות הקמת מיתקני 76בלי לגרוע מהוראות סעיף  )ג( 
(, לפי העניין, בהתאם להכרזתה של אותה תשתית תיירות לפי 3( או )2(, )1אכסון מלונאיים כאמור בסעיף קטן )ב()

של אתר, תשתית או בניין נלווים למיתקן אכסון מלונאי בסמיכות  אותו סעיף קטן, ניתן לכלול הוראות להקמה
גאוגרפית אליו שיש בהם כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומה של ממש לתיירות באזור, והכול ובלבד 

 שהאתר, התשתית או הבניין כאמור נכללו בהכרזה לפי סעיף קטן )ב(.

טן )ב(, להסמיך בעל קרקע או בעל עניין בקרקע כאמור בסעיף שר התיירות רשאי, בהכרזה לפי סעיף ק )ד( 
 ב)ג(.76(, להכין תכנית לתשתית תיירות ולהגישה לוועדה לתשתיות בהתאם להוראות סעיף 1)ב-א)ב( ו61

לא ייכללו בהכרזה לפי סעיף קטן )ב( שטחים הנמצאים בסביבה החופית, אלא אם כן הם בתחום רשות  )ה( 
 עירונית.

יכלל בהכרזה לפי סעיף קטן )ב( שטח המוקף מכל עבריו בקרקע המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית לא י )ו( 
 לסוג של שטחים פתוחים.

שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בחודש מרס מדי שנה, על יישומן של הוראות  )ז( 
 , לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח.2016-והוראת שעה(, התשע"ו 107חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 

 

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

 –לם ואויבים, וחמיחולו בשינויים ה 78-ו 77פים יעסראות וה (1)

 יה כאמור בסעיף יהות ון של הודעה על הכנת תכנית לבניית תשתיתיעסום ברפ (א)
וא החד מהם אחות לפמקום "שובעיתונים",  השיא, אך יראו כאילו במקום "בשני עיתונים" נאמר "בחמ1
 ים נפוצים";נותיע םפוץ" נאמר "שלפחות שניים מהם הנ וןיתע

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

נו יזית, יצוואר מחיתכנית מת צית אחרת אורא ית לתשתית לאומית שינויים של תכנית מיתארנכתללו בכנ (2)
 אמור;כ תוינכלתשתית לאומית השינויים גם לת יתכנבת

יות תדון בתכנית לתשתית לאומית לאחר שנבדקה בדיקה מוקדמת בידי מתכנן שאינו תשתעדה לוה (א) (3) 
מדינה, אשר מינה יושב ראש הועדה מתוך רשימת מתכננים שיקבע שר האוצר )להלן בסעיף זה עובד ה

 מים מיוםשבעה י ךויו בתתורהמתכנן(; המתכנן יסיים את בדיקת התכנית וימסור לועדה בכתב את הע –
 שהועברה התכנית לועדה;

תקנות או לדרישות הועברה אינה ערוכה בהתאם להוראות החוק והש כי התכנית ןנכא המתצמ (ב)
 שיתקנה; תוקנה התכנית והוחזרהי כדו, נית, בצירוף הערותיתכמגיש הל יות, יחזירהתשתהועדה ל

ו בתוך שבעה ימים ממועד ת הערותיבכתב א הדר לועוסמיערוך המתכנן בדיקה מוקדמת נוספת וי, הדעול
 זרה לועדה;וחהגשתה לועדה או מהמועד שה

ליועץ  ה לה,גשום שהוי ועבר, באותות תומית שהוגשה לועדה לתשתיוית לאתשתנית לכת (1) (א) (4) 
 ועדה;ה שלי ביבתסה

 נחיותה, תהתכני ולהתכנית, בתוך שבעה ימים מיום שנמסרה  שיגמל בתי ימציאיבסועץ היה (2)
 סקיר השפעה על הסביבה; העתק מההנחיות יומצא למתכנן הועדה לתשתיות;להכנת ת

ות ידה לתשתעני הולפלערור א סקיר, רשאי הותהנחיות שניתנו לו להכנת התכנית על הה שק מגילח (ב)
לאחר  ררחיות או על דרישה להשלמת התסקיר כאמור בסעיף קטן )ד(; הועדה תדון ותכריע בענהה לע
 ו;שתימים מיום הג 14ת היועץ הסביבתי, ותחליט בו בתוך העורר ואמע את שתש

שנה מ כאמור בפסקת תוהסביבתי שלה בהתאם להנחי ש לועדה לתשתיות וליועץגויסקיר תה )ג(
 (;2)א()

לדרוש ממגיש התכנית להשלים את  יתביבסיום קבלת התסקיר, רשאי היועץ המ יםימ העוך שבתב )ד(
אילו כ ה יישלח לועדה לתשתיות; לא נדרשה ההשלמה כאמור, יראו את התסקירשירתק הדעה; התסקיר

 הוא שלם;

ימים  רעה עשרבבתוך את למגיש התכניו תת חוות דעתו לועדה לתשתיובתי ימציא איבסועץ היה )ה(
 תסקיר השלם;ה לתקבועד ממ

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

דות חויאות מרוה
לתכנית לתשתית 

 מיתואל

 (60)תיקון מס' 

 2002-"בסשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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 ;תדי תכנייה על יבעל הסבה השפע

זיות, וחמומית, תחליט להעבירה להערות הועדות האל תיתשיות תדון בתכנית לתתשתעדה לוה (א) (6) 
ימים מיום שהוגשה לה  חדתנאים להעברתה, ותפרסם את החלטתה, בתוך עשרים וא ו להתנותותה אחדל

 ;מביניהם מאוחרה ן ולפיניתי, לפי העביבסהתכנית, התכנית המתוקנת או חוות דעת היועץ ה

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

א, אך יראו כאילו במקום "בשני 1ר בסעיף תון כאמוית בעינכתברת העה ה עלעדורסם הפת (1)
 רעיתונים" נאמר "בחמישה עיתונים", ובמקום "שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ" נאמ

 ";נפוצים םיתוניע מהם הםם פחות שניילש"

ות על העברת התכנית לכל משרד ממשרדי הממשלה, לועדה המקומית של מרחב עדוסור המת (2)
טים בסעיף ורחלקו, בתחומו או גובל בתחומו, וכן לתאגידים המפ , כולו אוהתכנית חטון ששנכת

 ()א(;9ב)119

ית, במשרד הועדה רצעצה האמור במשרד הבויצהית לאומית תהיה פתוחה לעיון תשתנית לכת (ג)
 געת בדבר;ונה תימהנוגעת בדבר ובמשרד הועדה המקות זיחוהמ

()א(, ימנה יושב ראש 6ת לתשתית לאומית כאמור בפסקה )ינכביר תעהלדה לתשתיות עוהליטה חה (7)
 ;הלא)א(, לשמיעת ההערות וההשגות שיוגשו 107יום, חוקר, כהגדרתו בסעיף ו הועדה, באות

השגה על  שיגהל ילתכנית כאמור באותו סעיף, רשא ותגדנלהגיש הת, 100 י, לפי סעיףאשרמי ש לכ (8)
שישים ימים מיום הפרסום בדבר ההעברה כאמור , בתוך (6קה )ספבאמור כ התכנית לתשתית לאומית שהועבר

 (;1()ב()6בפסקה )

יע בהשגות, בתוך עשרים ואחד ימים לשמיעת השגות של הועדה לתשתיות תדון ותכר הנשדת המעו (א) (9) 
 מהיום האחרון להגשת ההשגות;

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

 י הענין;פל

ה לכך תוגש התכנית עבקנש ההוגשו לה השגות בתוך התקופ ולא( 6) פסקהבמור כא תינכתעברה וה (10)
גות, זולת אם החליטה הועדה לתשתיות אחרת בתוך הגשת ההשמועד לה םם מתוימילממשלה בתום שלושה 

 ת ימים כאמור;וששל

 ית.ומתית לאתשעל תכנית ל הנו)א(, לא תחול התוספת הראש156ר בסעיף ומאאף ה לע (11)
 

: תכנית למיתקן טעון היתר פליטה3ן ה'סימ  

 

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

 23בהליכים לאישור תכנית למיתקן טעון היתר ינהגו לפי הוראות חוק זה בכפוף להוראות לפי סעיף  )ב( 
 לחוק אוויר נקי.

כהגדרתו בחוק אוויר נקי,  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 ההיתר לפי חוק זה כי היא מיועדת למקור 

 פליטה כאמור.";
 

ות לתכניותליכלת ווראן ו': הסימ  

רשאי לפנות למוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, בבקשה  נית למוסד תכנון,כת גישהי לאשרש ימ .77
ת כן, יפרסם את ההודעה שוכון לעהנבענין כי מן  ללפרסם הודעה בדבר הכנת התכנית; מצא מוסד התכנון לאחר ששק

 ינוייםוהש כניתם התות הנוגעות בדבר; ההודעה תפרט את תחוימוקמה ברשומות, בעתון ובמשרדי הרשויות
ום יחולו על המבקש; אין בהוראות סעיף זה כדי רסא; הוצאות הפ1הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף ; המוצעים

 .מיוזמתו לפרסם הודעה על הכנת תכנית ןולפגוע בסמכות מוסד תכנ
 

תכנית, לקבוע , רשאי מוסד התכנון המוסמך להפקיד את ה77אמור בסעיף כ ההודע תומושרברסמה ופ (א) .78
תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה, היתרים לשימוש בקרקע או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום התכנית 

מי ידי על  המוצעת; תוקפם של תנאים אלה יהיה עד להפקדת התכנית, דחייתה או עד שיבוטלו התנאים או שישונו
יותר; מוסד התכנון רשאי להאריך את ם מועד המוקדזמן שלא יעלה על שלוש שנים, הכל לפי האו לפרק קבעם, ש

שיירשמו; ראה יושב  םחדיוים מיקם מנימויש שנלוה על שעלנוסף שלא י ןמזתוקפם של התנאים או לשנותם לפרק 
 שור שר האוצר.ת כן, באילעשו הוא רשאינים, י יש צורך בהארכה נוספת מעבר לשלוש שכ ןונכתראש מוסד ה

 –תכנון לפי סעיף זה רשאי לערור ד מהחלטת מוסנפגע  ומצואה ערה (ב) 

ת נכה עה עלדוה
 תיתכנ

 ( 43)תיקון מס' 

  1995-"הנשת

קת ולחרים ותיה
 ביניים תפוע בתקקרק

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

דות חויאות מרוה
לתכנית למיתקן טעון 

 היתר

( 85)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 85)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ית;רצלמועצה הא –ה היא של ועדה מחוזית טלחשר ההאכ (1)

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

, רשאי שר האוצר לפטרו, פטור מלא או חלקי, מתשלום כל 78ותיו של פלוני בקרקע מכוח סעיף יוכבלו זגוה .79
לומו, ורשאית רשות מקומית לתת פטור מלא שת מועדי תאצר המדינה בקשר לאותה קרקע, או לדחות ואל עיגס הממ

ל במידה כה, או חלקי מתשלום כל ארנונה, מס או תשלום חובה אחר המגיעים לה מפלוני או לדחות את מועד תשלומם
 קרקע מכוח ההגבלות האמורות.ת ובשים לב לקיפוח ההנאה ביוכוהזבלו גשבה הו התקופל ר נוגעדבשה

 

מיתאר הוראות הדרושות, לדעת שר הבטחון או ה ית תורה לועדות המחוזיות לקבוע בתכניותצראעצה הומה .80
 יסה.טה שר התחבורה, למען בטיחות

תלייתה ה, תתכני יונל ידי שר הבטחון או שר התחבורה רשאי להציע לכל מוסד תכנון תכנית, שיע ךשהוסמ ימ .81
 או ביטולה, אם הדבר דרוש, לדעתו, למען בטיחות הטיסה; סמכות זו אינה גורעת מסמכות אחרת לפי חוק זה.

ועדה המורכבת משר הפנים, שר האוצר,  , רשאי המציע לערור על הדחיה בפני81לפי סעיף  העצחתה הדנ (א) .82
 שר הבטחון ושר התחבורה, והחלטת הועדה תבוא במקום החלטת מוסד התכנון שדחה את ההצעה.

ל בעלי הזכויות במקרקעין ידיעתם שרים, לשה ועדת לש תובא, בדרך המניחה את דעתה ררשת העגה (ב) 
תב בפני כב להם הזדמנות נאותה להגיש את טענותיהם פגע על ידי קבלת הערר, ותינתןהיושל מחזיקיהם העלולים ל

 מהם מורכבת הועדה.שים רי השגפני נציביען שמאו לה דההוע

תחום התכנית(. אולם אין חובה לצרף  -יצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה )להלן  תיל תכנכל (א) .83
ורית, אלא אם כן מקה יתוי של תשריט התכנכנית שאינם מחייבים שינת תתשריט להחלטה על ביטול, שינוי או התליי

 אשר את התכנית החליט אחרת.ל ךמסוממוסד התכנון ה

 ת יחול על שטח המצוי במחוז אחד.ינכום התחת (ב) 
 

יגיש למוסד תכנון יחד עם התכנית, מסמכים הדרושים להסברתה וכל מידע או מסמך אחר  תינש תכיגמ (א) .א83
מסמכים יתיחסו גם לשטח שהוא מחוץ לתחום ה ירוש כדל שידרוש יושב ראש מוסד התכנון; מוסד התכנון רשאי

 התכנית כדי לבחון את ההשפעות ההדדיות של התכנית והשטח זה על זה.

הוא לקבוע כי  אירש, וגשתםההמועד ל את גם, יקבע ורמסמכים כאמ ןונש מוסד התכאר בש יושרד (ב) 
 תאושר, בטרם הוגשו המסמכים. אל וא דהתכנית לא תופק

 

יקבע תנאים להגשת תכנית שבהתקיימם יראו את התכנית כתכנית שהוגשה לעניין חוק זה, לרבות  האוצרשר  .1א83
)א(, מוסד תכנון 85-א ו83אמור בסעיפים עמידה במועדים; על אף ה-מועדים לבדיקת התנאים האמורים ותוצאות אי

 או יושב ראש מוסד התכנון לא יהיו רשאים להוסיף תנאים לעניין זה נוסף על התנאים שנקבעו בתקנות כאמור.
 

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

 .לחוק אוויר נקי 23ד, יחולו הוראות סעיף 76נית למיתקן טעון היתר כהגדרתה בסעיף ( על תסקיר לתכ1א) 

הסביבה יקבע, לסוגי תכניות, את המקצועות, ההשכלה וההכשרה המקצועית, הכישורים  תוכר לאישה (ב) 
 , כאמור בסעיף קטן )א(.עוצעל מקבמ והניסיון המקצועי הנדרשים

 

 –בסעיף זה  (א) .ג83

סנטימטרים מעל  130מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה  2עץ שגובהו  –"עץ בוגר"  
 סנטימטרים לפחות; 10פני הקרקע, הוא 

דרך, למעט תכנית שלא ניתן  תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית –"תכנית"  
 .83לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט לפי סעיף 

 .האוצרבתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר  )ב( 

שבחן את הצורך  היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר )ג( 
לאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,  האוצרהשיקולים התכנוניים; שר בשמירה עליהם במסגרת מכלול 

יקבע סוגי תכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות, טרם קבלת 
 .החלטתו לפי סעיף זה

ע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים הנוגעים לנטיעת עצים לפי אין בסעיף זה כדי לגרו )ד( 
 כל דין.

 

כל  עוריך המשוער לביצועה, ואם יש צורך תקבע שלבים לביצוע והתאריכים לביצתאיין את הצת תכנית לכ .84
 שלב.

מוסד תכנון המוסמך לאשרה, תופקד על ידי מוסד ל השהוגש – תיתכנית מיתאר ארצ טעמל – ניתכת (א) .85
התכנון בדרך הקבועה בסימן זה, אולם תכנית שלא הוגשה לפי דרישת מוסד התכנון או שאינה מתאימה לדרישות 

 אלה, רשאי הוא לדחותה בלי שתופקד.

ידון בתכנית ויחליט, בתוך מפורטת  תכנית וא מיתקומ רהמוסמך לאשר תכנית מיתא ןונסד תכומ (1) (ב) 

 הבוחי מולר מתשוטפ

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 חדיםוימידים קפת

 תוחיטבל רשקב

 סהיטה

 

ת ויכנת וםזיי
 סהיטהיחות טבל

ית נכתיית חד לערר ע 
 הסיטחות היטבר בבד

 

 יטרשת

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 ניתכתל יאוול כימסמ 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

תסקיר  כתירע
  הבל הסביע ההשפע

( 59)תיקון מס' 
 2002-ב"סשת

 י ביצועבלש

 דהקפה

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-ע"דתש

שמירה על עצים 
 בוגרים

( 89)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 85)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 מועד הגשת תכנית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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ו, להפקיד את התכנית, לדחותה או להתנות תנאים להפקדתה; יושב ראש ל ששים ימים מיום שהוגשה
, ולגבי תכנית החלה על כל ושים ימים נוספיםשלב יםהימ פת ששיםות תקא להאריךי התכנון, רשא דסמו

 ;בתשעים ימים נוספים –ותי ממנו שטח מרחב התכנון המקומי או על חלק משמע

או התכנית,  פקדתהל כתנאי א83 אש מוסד התכנון להגיש מסמכי לוואי לפי סעיףר בש יושרד (2)
עדים הקבועים בסעיף זה ממועד הגשת המסמכים מוב)ב(, יחושבו ה62הוחזרה התכנית כאמור בסעיף 

 או הגשת התכנית המתוקנת.

 רטוקול אשר ייחתם בידי היושב ראש ומזכיורפב רבתכנית, יירשם הדתכנון על הפקדת  דסוליט מחה (ג) 
 ון; ההחלטה תישלח לחברי המוסד ולמגיש התכנית בתוך חמישה עשר ימים מקבלתה.נכתוסד המ

 

לא תנאים, מיש וא יש התכנית שיכניס בה שינוייםממגש רולדהתכנון יפקיד תכנית רשאי הוא  דסוני שמפל (א) .86
 הכל כפי שיורה מוסד התכנון.

התכנון להפקיד תכנית בתנאי שיוכנסו בה שינויים או ימולאו תנאים, והשינויים לא הוכנסו  דסוליט מחה (ב) 
ואם כנון, דשים מהמועד שנמסרה למגיש התכנית הודעה על החלטת מוסד התוח ך ששהותבאו שהתנאים לא מולאו, 

בתוך שלושים ימים אי מוסד התכנון, רש בתוך שלושה חודשים מהמועד האמור, –מוסד התכנון הוא ועדה מקומית 
ו של מגיש ונשבח ועל במקומו תתכניה להפקדתש בצע את הדרול ט, להחלימתום התקופה האמורה, לפי העניין

 התכנית.

וך שלושים ימים ייעשה בתתכנון ה די מוסדי )ב( על או מילוי התנאים לפי סעיף קטן םייצוע השינויב (ג) 
 ון.כנמיום קבלת ההחלטה על ידי מוסד הת

וסד מלטת החאו את יריף קטן )ב( עסבוסד התכנון לבצע את הדרוש להפקדת התכנית כאמור מ טהחלי אל (ד) 
 ב(, כבטלה.) ןטק ףיהימים האמורים בסע 30קדה, בתום הפה עלון נהתכ

עדים הקבועים בסעיף זה, אם ראה כי יש הצדקה אחד מהמויך כל ראהשאי לר ןסד התכנוומ ששב ראוי (ה) 
, ובלבד ששוכנע כי לא יהיה בהארכת המועד כדי להביא לחריגה מהמועדים שנקבעו לאישור התכנית לפי סעיף לכך
 .א109

 

(, החלה על מגרש אחד 15( או )12(, )9(, )7(, )5(, )4א)א()62על תכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף  (א) .א86
 5,000ש או השטח הכולל של המגרשים הצמודים, לפי העניין, אינו עולה על או על מגרשים צמודים, ושטח המגר

 תכנית מצומצמת(, יחולו הוראות פרק זה, בשינויים אלה: –מ"ר )בסעיף זה 

 הסמכות של הוועדה המקומית לעניין הפקדת התכנית, תהיה נתונה ליושב ראש הוועדה המקומית; (1)

ב)ה( תבוצע בתוך פרק זמן שלא 62נדס הוועדה לפי סעיף הבדיקה התכנונית המוקדמת בידי מה (2)
(, יוגשו 1א)ג()61יעלה על שלושים ימים מיום שהוגשה התכנית לוועדה המקומית; חוות הדעת לפי סעיף 

 עד תום המועד לביצוע הבדיקה התכנונית המוקדמת לפי פסקה זו;

ם כן מהנדס הוועדה המקומית יושב ראש הוועדה המקומית לא יחליט על הפקדת התכנית אלא א (3)
(, להפקיד את התכנית; חוות הדעת האמורה תוגש עד תום המועד 4א)ג()61המליץ בחוות דעתו לפי סעיף 

 (;2לביצוע הבדיקה התכנונית המוקדמת לפי פסקה )

(, יושב ראש הוועדה המקומית ידון בתכנית ויחליט אם להפקידה, 1)ב()85על אף האמור בסעיף  (4)
 ימים מיום שהוגשה לו; 45ו להתנות תנאים להפקדתה, בתוך לדחותה א

, יושב ראש הוועדה המקומית רשאי, לפני שהוא מפקיד תכנית, לדרוש 86על אף האמור בסעיף  (5)
ממגיש התכנית שיכניס בה שינויים או שימלא תנאים, הכול כפי שיורה; דרש יושב ראש הוועדה 

הדרישה בתוך שלושים ימים ממועד קבלתה; לא עשה כן  המקומית כאמור, ימלא מגיש התכנית אחר
בתוך התקופה האמורה, יראו את החלטת יושב ראש הוועדה המקומית על ההפקדה, בתום התקופה 

 האמורה, כבטלה;

 לא יחולו על תכנית מצומצמת. 201-)ג( ו108, 98א, 97, 97א)ג(, 89, 78הוראות סעיפים  (6)

מקומית על הפקדת תכנית מצומצמת תישלח לכל חברי ועדת המשנה, החלטת יושב ראש ועדה  (1) )ב( 
 )ה(, ולנציגים בעלי הדעה המייעצת בתוך שלושה ימים מיום קבלתה;18כהגדרתה בסעיף 

כל שניים מבין חברי ועדת המשנה או הנציגים בעלי הדעה המייעצת רשאים לדרוש בכתב, בתוך  (2)
תקיים דיון בעניין בוועדת המשנה; הדרישה תכלול את שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיהם, שי

 פרטי הנימוקים;

-(, יידון העניין בישיבה הקרובה של ועדת המשנה, ולא יאוחר מ2הוגשה דרישה כאמור בפסקה ) (3)
ימים מיום שהוגשה הדרישה; לא הוגשה דרישה כאמור, רואים את החלטת יושב ראש הוועדה  15

יים בוועדת המשנה דיון בהתאם לדרישה כאמור, יראו את החלטת ועדת המקומית כהחלטה סופית; התק
 )ז(.18המשנה כהחלטה סופית, ולא יחולו הוראות סעיף 

ש שלא להחליט קהוראות סעיף זה לא יחולו על תכנית שמגיש התכנית הודיע בעת הגשתה כי הוא מב )ג( 
 על הפקדתה בדרך הקבועה בסעיף זה.

 

 ( 43' סתיקון מ)

 1995-"הנשת

 דהקפהי נפלויים ניש

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

הפקדת תכנית 
 מצומצמת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 טל(.וב) .87
 

 ינהל התכנון בירושלים; תכניתמחוזית תופקד במשרד הועדה המחוזית והעתקה יועבר למ ראתית מינכת )א( .88
 ית או תכנית מפורטת, תופקד במשרד הועדה המחוזית ובמשרד הועדה המקומית הנוגעת בדבר.מוקתאר מימ

 

 תכנית שהופקדה כאמור בסעיף קטן )א(, תפורסם באתרי אינטרנט כמפורט להלן: )ב( 

ת או באתר האינטרנט של באתר האינטרנט של הוועדה המקומי –תכנית בסמכות ועדה מקומית  (1)
 רשות מקומית הנוגעת בדבר;

 .מינהל התכנוןבאתר האינטרנט של  –תכנית אחרת  (2)

 ב)ב(, בשינויים המחויבים.1( יחולו הוראות סעיף 1על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן )ב() ג() 
 

א וייעשה 1בסעיף  רומיה כאהי תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון תינכת לפקדת כה לדעה עוה (א)  .89
ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי על 

 מאוחר.ה יתנאי ההפקדה, הכל לפ
תחום שיפוטן או חלק ממנו ש תוימורסם גם במשרדי הרשויות המקפו( ת)איף קטן ער בסומכאדעה וה (ב) 

נית; תכהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום הונשמקום ב —כאמור מקומית  רשות ןיאית, ובנכתכלול בתחום ה
 כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

 

על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש התכנית, על גבי  העדוה (א) א.89
עה להגשת התנגדויות; ההודעה תכלול פרטים בהתאם קבשנה מקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופב טשל

 וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת. 92להוראות סעיף 

לוסיה כואה מור בסעיף קטן )א( יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבוכאעל שלט  בותיכ (ב) 
 סיה, יהיה הכיתוב גם בשפה הערבית.ולכואה ים מכללוזאחה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשר

אש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי מטעמים ר בשוי (ג) 
תכניות לא יחולו הוראות שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר האוצר, להורות כי על תכנית מסוימת או על סוגי 

, ורשאי הוא לקבוע דרכי פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר האוצר ןתצקמ ו)ב(, כולן א-סעיפים קטנים )א( ו
 )ב(.-ים קטנים )א( ויפסע תוארוהמיקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התכנון לפטור 

דת תכנית כאמור בסעיף קטן )א(, החלה על שטח שאינו עולה נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפק )ד( 
מ"ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית,  3,000על 

 באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. האוצרבדרך שיקבע שר 
 

ית זוחדה המעוהונוסף על כך במשרד  89קדת תכנית מיתאר מחוזית תפורסם כאמור בסעיף פה עה עלדוה .90
 ובמשרד כל ועדה מקומית שבמחוז.

 –פקדת תכנית מיתאר מחוזית תימסר ה לדעה עוה (א) .91

 ול, כולו או מקצתו, בתחום התכנית;לכהזית של כל מחוז הגובל מרחב תכנון מקומי וחמעדה הול (1)

חום תב מית של כל מרחב תכנון מקומי הגובל מרחב תכנון הכלול, כולו או מקצתו,וקמעדה הול (2)
 ית;נכתה

 לה.משרדי הממשמ דל משרכל (3)

גובל ה ן מקומיונככל מרחב ת לש קומיתמה פקדת תכנית מיתאר מקומית תימסר לועדהה לדעה עוה (ב) 
 ו חלה התכנית וכן לכל משרד ממשרדי הממשלה.ינון שעלכב התרחמ

של כל מרחב תכנון מקומי הגובל קרקע  תימהמקו הדעפקדת תכנית מפורטת תימסר לוה לדעה עוה (ג) 
 שבתחום התכנית.

 

קדה תכלול ככל האפשר את מספרי הגוש והחלקה, את שם השכונה ואת הרחוב ומספרי פה ה עלעדוה )א( .92
המען והמועד להגשת  תאופקדת, ומההבתים שהתכנית נוגעת להם; כן תכלול ההודעה את עיקרי הוראות התכנית 

 התנגדויות לתכנית.

וב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת לא צוינו בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( מספרי הגוש והחלקה, הרח (ב) 
 .להם, כולם או חלקם, תכלול ההודעה תיאור כללי של הסביבה שבה נמצא תחום התכנית, באופן המאפשר לזהותה

 

לים בשמירת טפהמם רייופים ציבות לגנישל תכ תהעל הפקד העאי לקבוע את דרכי מסירת הודשר האוצר רש .93
 רבות.חינוך ותת דת, ודסן למוכ והיסטוריים, אסתטיים וארכיטקטוניים וכמ םיכרעבטבע ונוף, בעתיקות ו

 

 

לכך  מךקדת תכנית שיש בה כדי להשפיע על הטיסה האזרחית או הצבאית תימסר גם למי שהוספה עה עלדוה .94
 הבטחון, הכל לפי הענין. ו שרה ארר התחבושידי ל ע
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 הדקם ההפוקמ 1995-"הנשת
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 2008-תשס"ח
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 103)תיקון מס' 
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 ה למי שזכאי לכך, לא תישמע אלא מאותו זכאי עצמו.רסמלא נ 93 וא 91לפי סעיפים עת הפקדה דוהה כי נעט .95

 תוכנית שהופקדה, רשאי לעיין בה במקום ההפקדה ללא תשלום.ב ןמעוני לכ .96

מסמכי תכנית וכל מסמך אחר שהוגש לפי חוק למוסד תכנון הדן בתכנית על ידי מגיש התכנית או מי  )א( .א96
(, חוות דעת היועץ המשפטי ומהנדס הוועדה 2)ג18דעת שהגיש נציג בעל דעה מייעצת לפי סעיף  מטעמו, וכן חוות

(, וחוות 4א)ג()61(, חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית שהוגשה לפי סעיף 1א)ג()61המקומית שהוגשו לפי סעיף 
(, יועמדו לעיון הציבור ב)ב61שהוגשה לפי סעיף  האוצרדעת נציג שר בוועדה המחוזית או גורם אחר שקבע שר 

 ממועד הגשתם למוסד התכנון.

מזכיר מוסד תכנון יפרסם מסמכים כאמור בסעיף קטן )א( באתר האינטרנט של מוסד התכנון ויעמידם  )ב( 
 לקבוע הוראות לעניין זה. האוצרלעיון הציבור, ורשאי שר 

והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי , לאחר התייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת הפנים האוצרשר  )ג( 
לקבוע סוגי מסמכים, למעט הוראות ותשריט של תכנית, שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהם, אם מצא שבפרסומם 

 יש חשש ממשי לפגיעה בביטחון המדינה.
 

יינתן א, ועוד לא ניתן לה תוקף, לא 61דה המקומית תכנית שבסמכותה, כאמור בסעיף עוהקידה פה (1) (א) .97
לגבי המקרקעין שבתחום התכנית שלא בהתאם לתכנית המופקדת, אלא באישור  145כל היתר לפי סעיף 

מבקש, ה ית; לא תדון הועדה המקומית לפי פסקה זו אלא אם כן פורסמה, על חשבוןמוקדה המעוה
ת טלות לטעון טענותיו; החנמדוניתנה, למי שעלול להיפגע מההחלטה, הז 149הודעה כאמור בסעיף 

 צדדים;ל לחישת הועדה

דת ר לועורעשאי לר, ההמקומית, בדבר מתן היתר על פי סעיף ז הדעוה תנפגע מהחלט ומצואה ערה (2)
 הערר.

א ועוד לא ניתן לה תוקף, לא יינתן 61בסעיף ר דה המחוזית תכנית שבסמכותה כאמועוהקידה פה (1) (ב) 
ית המופקדת אלא באישור כנלתם אתשלא בה תיחום התכנבתקעין שקרי המבלג 145כל היתר לפי סעיף 

אם כן זו אלא  י פסקהפל חוזיתמה ויות של הועדה המחוזית; לא תדון הועדהדגנתהל ועדת המשנה
וניתנה למי שעלול להיפגע מהחלטתה הזדמנות  149פורסמה על חשבון המבקש הודעה כאמור בסעיף 

 ם.לצדדי לחישת הלטת הועדחה; נותיועט  לטעון

טת ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית בדבר מתן היתר לפי חלמהע גפנ ומצע האורה (2)
 ת.המחוזי הדר לועורעסעיף זה, רשאי ל

 

פי תכנית -)ב(, רשאי מוסד תכנון שהפקיד תכנית, לאשר מתן היתר על145-ו 97ר בסעיפים ומאאף ה לע (א) .א97
 שהפקיד אף אם אינו בהתאם לתכנית בת תוקף, אם נתקיימו שניים אלה:

 (;1950בינואר  1"ב בטבת תש"י )וקף אושרה לפני יתבשכנית תה (1)

 , או שבמתן ההיתר אין כדי להשפיעהדקתנגדות לתכנית שהופקדה עד תום תקופת ההפה ההוגש אל (2)
 לטה בדבר קבלת התנגדות שהוגשה.החל ע

ן את יום מתן ההיתר לפי סעיף זה כיום תחילת תכנית לגבי המקרקעי וארט' י-ו 1'ח', ם חיקרנין פעל (ב) 
 חל ההיתר.שעליהם 

 

שהפקיד תכנית, רשאי, אחרי הפקדת התכנית, ועד למתן תוקף לה, לאסור מתן כל היתר  ןונסד תכומ (א) .98
 לבניה ולשימוש לגבי מקרקעין שבתחום התכנית או לקבוע תנאים למתן היתר כאמור.

 נפגע מהחלטת ועדה מקומית לפי סעיף זה, רשאי לערור בפני ועדת הערר. ומצואה ערה (ב) 

 צית.ארועדה מחוזית לפי סעיף זה, רשאי לערור בפני המועצה ה ע מהחלטתנפג ומצואה ערה )ג( 
 

 תוומית בדבר שמירת מקום קדוש או בדבר בתי קברות תיערך בהתייעצמקית או וזת מיתאר מחינכאה בתרוה .99
רים שיש להם חשיבות היסטורית או ארכיאולוגית תא ים אונינ; הוראה כאמור בדבר שמירה על ב5ר הדתותש םע

 חינוך והתרבות.ה תיערך בהתייעצות עם שר

את עצמו נפגע על ידי תכנית מיתאר מחוזית או  אהרוה רחכנוני אתבכל פרט ו בנין א, בקערקב ןמעוני לכ .100
 –ן רשאים להגיש התנגדות להן ת להן, וכהתנגדו שיי להגאשרמקומית או תכנית מפורטת שהופקדו, 

 ת, או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו;ימודה מקעו (1)

שיפוטה כלול  רוזאש, עצות המקומיותומהקודת פל 3כאמור בסעיף  יעד מקומו, לרבות תימוות מקשר (2)
 ;ותבתחום התכנית או גובל או

או מקצועי שאושר לכך בדרך כלל על ידי שר האוצר בצו ברשומות ושיש לו ענין ציבורי  ירוף ציבוג (3)
 בתכנית;

                                                            

. חלק מסמכות שר התיירות הועברה לשר לשירותי 1642עמ'  21.1.2004מיום  5266י"פ תשס"ד מס' סמכויותיו הועברו לשר התיירות:  5
מיום  6609י"פ תשע"ג מס' הועברו לשר לשירותי דת:  שר התיירותסמכויות . 1158עמ'  24.11.2010מיום  6162י"פ תשע"א מס' דת 

 .5336עמ'  17.6.2013

 נותעת טעינמ

 תינן בתכויע

 ןתמ יבגאות לרוה
 יעל פ אלשהיתר 

 תדקפית מונכת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ית נכתי פ-ר עלתיה
 דהקפושה

 (13)תיקון מס' 

 1980-"אמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43ון מס' )תיק

 1995-"הנשת

 (20' סמתיקון )

 1983-"גמשת

י רחאת עולולת פבגה
 יתנכתת דהפק

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ים שודמות קוקמ
-יתבום יסטורייהו

 תוקבר

 גדותנתה

 (4)תיקון מס' 

 1973-"גלשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

כי זכות עיון במסמ
מוסד תכנון וחובת 

 פרסום באינטרנט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5266.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6162.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6609.pdf
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 שרדי הממשלה;ממ משרד לכ (4)

 סמכות הועדה המקומית.בש תכניתל –ז וחמכנן התמ (5)
 

 

לכך על ידי שר התחבורה או שר הבטחון רשאי להגיש התנגדות לתכנית שהופקדה אם מצא  ךמשהוס ימ (א) .101
 דות דרושה למען בטיחות הטיסה.גנתבה השפעה על הטיסה האזרחית או הצבאית והגשת ההשיש 

ה, יחדעל ה העדעשר יום מהיום שנמסרה לו הו-דות לפי סעיף זה, רשאי המתנגד, תוך חמישהגנתחתה הדנ (ב) 
 יבים לפי הענין.חולו בשינויים המחויי , והוראות אותו סעיף82לערור על הדחיה בפני ועדת השרים כאמור בסעיף 

נית תוגש תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה; ואולם רשאי מוסד התכנון אשר כתלגדות נתה .102
הפקיד את התכנית, לקבוע להגשת התנגדויות תקופה ארוכה יותר, שלא תעלה על שלושה חודשים, הן למקרה מסוים 

 עתון.רסומים בשבין הפ רחהמאו דעווהן לסוג של תכניות; מועד פרסום ההודעה יהיה המ
 

 –ש על ידי המתנגד גותגדות נתה .103

 ;רבדב רצית ועותק לועדה המחוזית הנוגעתאה מועצהל -אר מחוזית תימכנית תל (1)

 ;רת בדבעגווזית, ועותק לועדה המקומית הנחמהועדה ל -כות הועדה המחוזית מסבכנית תל (2)

 ומית, ועותק לועדה המחוזית.קמהועדה ל -כות הועדה המקומית מסבכנית תל (3)
 

 תמאמירוט הנמקות ובליווי תצהיר התב בפבכה גשת לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הותכניל נגדותתה (א. )א103
 העובדות שעליהן היא מסתמכת. תא

וסביבה, יכול  יםבסעיף קטן )א(, בנושא ציבורי שענינו שמירת אתרים, טבע, נוף ואיכות חי אמוראף העל  (ב) 
מה ותם דודתנגהש ם אחריםיו, ומתנגדשלתצהיר ב לווהמה שמתנגד המייצג קבוצת מתנגדים יגיש התנגדות מנומקת,

 במהותה רשאים להסתמך על התצהיר שהגיש אותו מתנגד.
 

יות כל מי שעלול להיפגע על ידי קבלתן; אולם שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבטחון, בהתנגדון יי לעיאשר .104
 ון.יחה לעתופ 101סעיף י רשאי לקבוע בתקנות אם ובאיזו מידה תהא התנגדות לפ

 

מיתאר מחוזית; הועדה המחוזית תדון ותכריע בהתנגדויות  תינת לתכויוית תדון ותכריע בהתנגדצראעצה הומה .105
 בהתנגדויות לתכנית שבסמכותה. ידיה; הועדה המקומית תדון ותכריע עללתכנית שהופקדה 

 

 –דות גנתגשה הוה (א) .106

עתה בקשר ד ת חוותא דה המחוזית הנוגעת בדבר להגישעוהשאית ר –אר מחוזית תימכנית תל (1)
, 102להתנגדות למועצה הארצית, תוך ארבעים וחמישה ימים מתום המועד להגשת ההתנגדות לפי סעיף 

 עה המועצה הארצית מועד אחר;בק אם כן אלא

דה המקומית הנוגעת בדבר להגיש את חוות דעתה עוהשאית ר –קידה הועדה המחוזית פהשכנית תל (2)
ת התנגדויות לפי סעיף שגהועד למה ימים מתום דים ואחרתוך עש יתבקשר להתנגדות לועדה המחוז

102; 

ו מי שהוא הסמיך לכך להגיש חוות דעת א המחוז ןנכתשאי מר –כות הועדה המקומית מסבכנית תל (3)
 ימים מתום המועד להגשת התנגדויות. 21להתנגדות, תוך ר לועדה המקומית בקש

 וא, התצשאי לדחותה או לקבלה, כולה או מק, רותגד, שאליו הוגשה התנ105כאמור בסעיף  ןונסד תכומ (ב) 
נגדות עלולה, לדעת מוסד התכנון, לפגוע התקבלת ה; היתה תודההתנג תללשנות את התכנית, ככל המתחייב מקב

יע מנות להשדמם הזאד להגיש התנגדות לתכנית, לא יכריע המוסד בהתנגדות לפני שיתן לאותו איבאדם שאף הוא רש
 תיו.וטענ

 ישיין מגבמ אי להזמין ולשמוע רק מספר מתנגדיםשר, ןתוהשהוגשו אליו התנגדויות זהות במ ןנותכ סדומ (ג) 
לדעתו מייצגים אותם מתנגדים ענין או מקום זהים; כן רשאי מוסד התכנון להחליט כי יימנע משמיעת אם ויות, ההתנגד

בלתי מנומקת או שהיא נראית על פניה טורדנית או  ן, שהיאכקודם ל מעת ששגדוהתנגדות שיש בה חזרה על התנ
 .תינקנטר

או לשימוש חורג הוגשה שלא בתום לב תנגדות להקלה ה ונית אכתלכנון כי התנגדות ת דא מוסצמ (1) (ד) 
סד במושאי הוא לחייב את מי שהתנגד, לשלם ליזם התכנית את הוצאות ההליך , רוהיא טורדנית וקנטרנית

 נון;תכה

דות היתה מוצדקת, רשאי הוא לחייב את היזם בתשלום הוצאות ההליך נגהתה תכנון כיה דא מוסצמ (2)
 למתנגד;

 )נמחקה(. (3)
 

דויות יוזמנו המתנגד ומגיש התכנית; בתכנית מיתאר מחוזית יוזמן גם מתכנן המחוז ובתכנית גנתון בהידל .107
דבריהם לפני המוסד המכריע;  עימשהל ם מהנדס הועדה המקומית, והם יהיו רשאיםשבסמכות הועדה המחוזית ג

 מבי.בפו היהדות תגנתשמיעת הה
 

 מי עטמגדות נתה

 הסיטחות היטב

 ויותדגנעת התימש

 מביופב

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 תשגעד להומה

 גדותנתה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 גדותנתה שתגהם וקמ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 גדותנתהקת מנה

 (22)תיקון מס' 

 1986-"ומשת

 ויותדגנן בהתויע

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 נגדותתהב םיטליחמה 2015-תשע"ה

 ( 43יקון מס' )ת

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

ן והכרעה ויד
 נגדותתהב

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 74)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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התנגדויות  עורים שפורסמה ברשומות, לשמהאוצר מינהו, ברשימת חוק י ששרמ –וקר" ח, "העיף זסב (א. )א107
 לתכניות, והוא אחד מאלה:

 על ותק של חמש שנים;ב ןרך דיוע (1)

נסיון  לעהוא בו, 1958-לים, תשי"חכירוהאד םיסאו אדריכל רשוי לפי חוק המהנד יושנדס רהמ (2)
 בתחום התכנון והבניה;

 ות;ראש מוסד תכנון במשך חמש שנים לפח-שבוי שהיה ימ (3)

 ניה.בן וומקצועית בעניני תכנ הרל הכשעב (4)

חוקר לשמיעת ההתנגדויות שהוגשו לו, אם הוא סבור  תוי למנאשרהדן בהתנגדויות לתכנית,  ןונסד תכומ (ב) 
, רים חוקנימהות ההתנגדויות מן הראוי לעשות כן, ואולם לא תמנה הועדה למתקנים בטחו אוכי עקב מספר המתנגדים 

חל בשמיעת ההתנגדויות, רשאי החוקר ה ןונכתבטחון; נתמנה חוקר לאחר שמוסד הה שרם צה עשהתייע ראלא לאח
 כבר נשמעו בפני מוסד התכנון.גדויות שהתנמוע ולש חזורל

ן, רשאי כי לעשות ומן הראי סד התכנון חוקר לגבי תכנית פלונית, והיה שר האוצר סבור כומ מינה אל (ג) 
 דעתו של יושב ראש מוסד התכנון בענין.השר למנות חוקר לאחר ששמע את 

בשינויים המחוייבים;  107-ו )ג(-)ב( ו106התנגדויות לפני חוקר יחולו הוראות סעיפים ה תשמיע לע (ד) 
מוסד התכנון בענין התכנית ב וןדיהחוקר יגיש למוסד התכנון תמצית ההתנגדויות והמלצותיו לגביהן והוא יוזמן לכל 

 והתנגדות לה.

 .ות שכראו של חוקר ורי עבודתוסד ויכויותמס שאי בתקנות לקבוע אתרהאוצר  רש (ה) 

צית רשאית לפעול בהתאם להוראותיו של סעיף זה, בשינויים המחוייבים, כשהיא דנה ראהועצה מה (ו) 
 אתה כי מן הנכון לעשות כן.ראם  לתכנית מיתאר ארצית, ותובתגובת בהערו

 

יחליט לאשר או לדחות תכנית הטעונה אישורו רק לאחר עיון בחוות הדעת שהוגשו לפי  ןונסד תכומ (א) .108
גשו, ולאחר סיום שמיעת ההתנגדויות והכרעה בהן; אישור א)ד(, אם הו107)א( והמלצות החוקר לפי סעיף 106סעיף 

 שינוי התכנית או במילוי תנאים, כפי שיקבע מוסד התכנון.ב המותנ היהכאמור, יכול שי

 י סעיףלפת ענוכרעה בדבר התנגדויות ועל נימוקיה תינתן בכתב למתנגד ולמי שהשמיע טה לדעה עוה ב() 
106. 

ית כמאושרת על נכתאת ה ואר, י102גדות בתוך התקופה הקבועה בסעיף נתה השגית ולא הונכתפקדה וה (ג) 
ים מתום המועד להגשת התנגדויות, זולת אם החליט המוסד ימידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, בתום שלושים 

 תרשואמכ, לא יראו אותה 109האוצר, לפי סעיף ר התכנית טעונה אישור שם אולם או אחרת תוך אותם שלושים הימים;
 עיף.אלא לאחר קבלת אישור השר לפי אותו ס

תכנון לאשר תכנית או לדחותה, או אישר מוסד תכנון תכנית לפי סעיף קטן )ג(, יירשם הדבר  דסוליט מחה (ד) 
כנית תה שיגמן; ההחלטה תישלח לחברי המוסד ולנותכה כיר של מוסדזראש והמ ם בידי היושביחתבפרוטוקול שי

חוזית תישלח ההודעה האמורה גם לועדה המחוזית, מיתאר מ יתנכתמור; באכ מיום ההחלטהבתוך חמישה עשר ימים 
 זית.מחוועדה הל גםית המקומית, ובתכנית שבסמכות הועדה המקומ הדם לועג –נית שבסמכות הועדה המחוזית תכב

 

 6עביר את התכנית לעיונו של שר האוצר מיד לאחר החלטתו; השרי, תתכני דיקתכנון להפ דסוליט מחה (א) .109
ר, יודיע על מוהשר כאט ימים מהיום שהועברה אליו התכנית, כי התכנית טעונה אישורו; החלי 60ות, תוך רשאי להור
 ו.תטלחה םן הנוגע בדבר תוך עשרה ימים מיונותכה כך למוסד

 

ונה אישורו, לא יינתן תוקף לתכנית אלא באישור השר; החלטת השר תינתן תכנית טעי השר כיט ההחל (ב) 
נית כמאושרת על ידי כאו את התרה זו, יופום שהתכנית הוגשה לאישורו; לא נתן החלטה תוך תקימים מהי 30תוך 

 השר.

 רשאי לקבוע סוגי תכניות בסמכות ועדה מחוזית, שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהן. האוצרשר  ג() 
 

הוועדה המקומית תחליט לאשר תכנית שבסמכותה או לאשרה בשינויים, לקבוע תנאים לאישורה  (1) (א. )א109
חודשים ממועד הגשתה, ולעניין תכנית מצומצמת שחלות לגביה הוראות סעיף  12או לדחותה, בתוך 

אי, לבקשת הוועדה בתוך שמונה חודשים ממועד הגשתה; יושב ראש הוועדה המחוזית רש –א 86
 המקומית, להאריך את התקופות האמורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(, יעביר 1לא החליטה הוועדה המקומית בתכנית שבסמכותה בתוך התקופה האמורה בפסקה ) (2)
מזכיר הוועדה המקומית, לבקשת מגיש התכנית, את התכנית לוועדה המחוזית; משהועברה התכנית 

יועברו סמכויותיה של הוועדה המקומית לגבי אותה תכנית לוועדה המחוזית, לרבות לוועדה המחוזית 

                                                            

, בכל הנוגע לתכנית בסמכות סמכותו הואצלה לכל אחד מיושבי הראש של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה לגבי המחוז שבו הוא מכהן 6
י"פ תשע"ו מס' א ולמנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר בכל הנוגע לתכנית בסמכות הוועדה המחוזית: 62הוועדה המקומית לפי סעיף 

 .1178עמ'  17.11.2015מיום  7146

 רקוי חונימ

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 103 )תיקון מס'
הוראת שעה(, 

 ( 43)תיקון מס'  2015-תשע"ה

 1995-"הנשת

 ( 43תיקון מס' )

 1995-"הנשת

 ( 43תיקון מס' )

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-הנ"שת

  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

דות גנתעה בהרכה
דר עהבת ינכשור תיאו

 ותדגנהת

 (26' סמ)תיקון 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 רשהויות כמס

 (26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

מועדים לסיום 
 הטיפול בתכנית

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהן; הוועדה המחוזית רשאית להמשיך בהליכים מהשלב שאליו הגיעה 
הוועדה המקומית; הוועדה המחוזית תחליט אם לאשר את התכנית או לאשרה בשינויים, לקבוע תנאים 

תחליט בתכנית(, בתוך עשרה חודשים מהמועד שבו התכנית הועברה  –חותה )בסעיף זה לאישורה או לד
 אליה;

( יתקיים בוועדת משנה שמינתה הוועדה 2הדיון בתכנית שהועברה לוועדה המחוזית לפי פסקה ) (3)
ד; על 11ב; על החלטת ועדת משנה כאמור לא יחולו הוראות סעיף 11המחוזית לעניין זה לפי סעיף 

 ;110א יחולו הוראות סעיף 86ה כאמור למעט על החלטה על תכנית מצומצמת כמשמעותה בסעיף החלט

א בתוך 86(, לא אושרה תכנית מצומצמת כמשמעותה בסעיף 3( עד )1על אף הוראות פסקאות ) (4)
 א, יראו את התכנית כבטלה.86עשרה חודשים מיום שהוחלט על הפקדתה לפי סעיף 

 האוצרחודשים ממועד הגשתה, ורשאי שר  18ת תחליט בתכנית שבסמכותה, בתוך הוועדה המחוזי (1) )ב( 
לקבוע תקופה ארוכה יותר לגבי סוגי תכניות שיקבע; יושב ראש המועצה הארצית רשאי, לבקשת הוועדה 

 המחוזית, להאריך את התקופות האמורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(, יעביר מזכיר 1מכותה בתוך התקופה האמורה בפסקה )לא החליטה הוועדה המחוזית בתכנית שבס (2)
הוועדה המחוזית, לבקשת מגיש התכנית, את התכנית למועצה הארצית; משהועברה התכנית למועצה 
הארצית, יועברו סמכויותיה של הוועדה המחוזית לגבי אותה תכנית למועצה הארצית, לרבות שמיעת 

שאית להמשיך בהליכים מהשלב שאליו הגיעה הוועדה ההתנגדויות וההכרעה בהן; המועצה הארצית ר
 המחוזית; המועצה הארצית תחליט בתכנית בתוך עשרה חודשים מהמועד שבו התכנית הועברה אליה;

( יתקיים בוועדת המשנה שמינתה לעניין 2הדיון בתכנית שהועברה למועצה הארצית לפי פסקה ) (3)
 )ד(.6זה לפי סעיף 

חודשים מיום שהחליטה על העברת  12ותחליט בתכנית מיתאר ארצית בתוך  המועצה הארצית תדון )ג( 
חודשים מיום שהוועדה המחוזית הגישה לה  12בתוך  –, ולגבי תכנית מיתאר מחוזית 52התכנית להערות לפי סעיף 

 אותה.

י העניין, (, לפ1( או )ב()1החליט יושב ראש מוסד תכנון על הארכת מועדים כאמור בסעיפים קטנים )א() )ד( 
 , בצירוף הנימוקים להחלטתו.האוצריודיע על כך לשר 

 

צה הארצית כל אחד עפני המור בם לערואיעדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשו תהחלט לע (א) .110
 מאלה:

 –כות זב (1)

 הועדה המחוזית כאחד; ירבושה חלש (א)

 ת מקומית הנוגעת בדבר;ת או רשוימודה מקעו (ב)

 –ראש הועדה המחוזית  בשושות ירב (2)

 ת;ינכיש התגמ (א)

 ;התחתו לתכנית נדודגשהתנ ימ )ב(

 )ב(.106מי שהשמיע טענות לפי סעיף  )ג(

, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר תיזהמחו הדעלערור תוגש ליושב ראש הו תושת רשקב (ב) 
 יתן החלטתו בתוך חמישה עשר ימים.החלטת הועדה המחוזית והוא 

 ו.ומועדה המחוזית רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה לממלא מקה ששב ראוי (ג) 

ערור, ל תהרשו וא, בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית שגרר יועה (ד) 
 לפי הענין.

תום הגשת תשובות המשיבים או מתום המועד ים ימים משעצית תיתן החלטתה תוך תראהועצה מה (ה) 
 .המוקדםי לפ לכהלהגשת התשובות, כפי שייקבע, 

 אריך את המועד למתן ההחלטה.הל, ירשמויש שר האוצר, מטעמים מיוחדים אירשן תכנו דסוקשת מבל (ו) 

 ה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.טלחהה לע העדוה (ז) 
 

 דת הערר:עו שאר רשאים לערור בפני הועדה המחוזית ברשות יושב 112עדת ערר לפי סעיף ו תהחלט לע (א) .111

 ;הערר תדעני ולהליך בפ דצ שהיה ימ (1)

 ת;ינכיש התגמ (2)

 ות;דגניש התגמ (3)

 )ב(;106יו לפי סעיף ותאת טענ עישהשמ ימ (4)

 ערר;ה תר ועדבח (5)

 ;)ב(18עה מייעצת כאמור בסעיף ד ליג בעצנ (6)

עצה ומהני פבר רע
 יתצראה

  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 תדטת ועלחהעל  ררע

דה עוה יר בפנרעה
 יתזוחהמ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
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 ה המקומית או ועדת המשנה שלה לתכנון ולבניה;דועה שרא שבוי (7)

 ה המקומית;דעונדס ההמ (8)

 קומית.ת המושרנדס ההמ (9)

ו הומצאה לצדדים בערר שבם יולערור תוגש ליושב ראש ועדת הערר, תוך שבעה ימים מה תושת רשקב (ב) 
 תה.לבקמיום  םיהחלטה של ועדת הערר, והוא יתן החלטתו תוך חמישה עשר ימ

שבעה ימים מיום קבלת הרשות; הועדה  וךת כאמור, יוגש הערר לועדה המחוזית, תושרקבלה תה (ג) 
 .תהיה סופית הוהחלטת עררהוגש הש יוםמה ת תיתן החלטתה בערר תוך שלושים ימיםהמחוזי

 ם תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.ידדצל ןהחלטה בערר תינתה לדעה עוה (ד) 
 

א או דחייתה, רשאים 62ועדה המקומית בדבר אישור תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף ה תהחלט לע (א) .112
 רר:העלערור בפני ועדת 

 מבין חברי הועדה המקומית; דחאיים כנש (1)

 ;)ב(18ת כאמור בסעיף מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצ דחאיים כנש (2)

 מבין חברי הועדה המחוזית; דחאיים כנש (3)

 ז;וחמכנן התמ (4)

 ת;ינכיש התגמ (5)

 תו לתכנית נדחתה;ודגשהתנ ימ (6)

 )ב(.106טענות לפי סעיף  עישהשמ ימ (7)

 בתוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המקומית. שגרר יועה (ב) 

 הגשת הערר. םוים מימי ן החלטתה בתוך שישיםתית ררדת העעו (ג) 

 החלטה בערר תינתן בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה.ה לדעה עוה (ד) 
 

 טל(.וב) .113
 

 טל(.וב) .114
 

 טל(.וב) .115
 

המוסמך להכריע בערר, רשאי לקבלו, כולו או מקצתו, או לדחותו ולאשר את התכנית, עם  ןונסד תכומ (א) .116
 או בלי שינויים, או לדחותה.

ראות או הואת התכנית לדיון למוסד התכנון שעל החלטתו הוגש הערר, עם  רילהחז יאשן רונכסד התומ (ב) 
 בלעדיהן.

 

ת דקפה לעפרסמים הודעה שנותנים ומ ךבדר נתן ותפורסםיחייתה תדשור תכנית לפי סימן זה ועל יא עה עלדוה .117
 מור.כא הדקעל הפ העאותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הוד

 –שאושרה לפי סימן זה, תימצא  רחית, לאנכת )א( .118

 

 

 ;תיזים ובמשרד הועדה המחונפהמשרד ב –אר מחוזית תימכנית תב (1)

 תיזים, במשרד הועדה המחוים בירושלנפהמשרד ב –אר מקומית או בתכנית מפורטת תימכנית תב (2)
 הועדה המקומית. דרובמש

 תכנית, לאחר שאושרה לפי סימן זה, תפורסם באתר האינטרנט כמפורט להלן: )ב( 

באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של  –תכנית בסמכות ועדה מקומית  (1)
 רשות מקומית הנוגעת בדבר;

 ט של משרד הפנים.באתר האינטרנ –תכנית אחרת  (2)

 ב)ב(, בשינויים המחויבים.1( יחולו הוראות סעיף 1על תכנית שפורסמה כאמור בסעיף קטן )ב() ג() 
 

תכנית, שאושרה לפי סימן זה, היא בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום הודעה ברשומות  לשילתה חת (א) .119
 .מבין ההודעות ברשומות או בעיתוןרסמה ההודעה האחרונה ישורה, לפי המועד שבו פוא ברד או בעתון על

 .197ד הקובע לענין תביעת פיצויים לפי סעיף עומהיה הי תההודעה ברשומו םוסעד פרומ (ב) 

 פרסם את מסמכי התכנית והוראותיה ברשומות.ל ובהן חיא (ג) 
 

לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות , כתבבת תמסור, ימודה מקע. וא119
 78וכן תנאים לפי סעיף  77פקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף תקפות, מון הש ע, ביןקרקהנוגעות ל

 רת הערדעו יבפנ ררע

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (26)תיקון מס' 

 ( 43)תיקון מס'  1988-"חמשת
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 ררבע

 ( 43)תיקון מס' 
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ית תכנ רושום איסרפ
 תהדחייו

רת תכנית ימש
 ה ופרסומהרשאוש

( 86)תיקון מס' 
 2008-ס"חתש

 103)תיקון מס' 
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 ( 43' ס)תיקון מ 2015-תשע"ה

 1995-"הנשת

 יתנכת לתה שתחיל

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

מידע  תרת מסיבוח
( 26)תיקון מס' 

 1988-ח"תשמ

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 86)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ות בתשלום היטל השבחה.חבבדבר  ידעמ עו תנאים כאמור; הועדה תמסור גםהחלים על הקרקע, אם נקב
 

ן דרכים ומסילות ברזלונכת 1ן ו':מיס  

 

 ור תכנית דרך ינהגו לפי הוראות חוק זה, זולת ההוראות המיוחדות והשינויים המפורטים להלן:שלאי כיםי. בהלב119

ת מקומית, ועדה מקומית, רשות שהוקמה לפי דין או גוף הפועל מטעם המדינה לאחר ושרדינה, מה (1)
 ףור, בכפבדבעת שאים להגיש תכנית דרך לועדה המחוזית הנוגר, הלשממשהוסמך לכך לפי החלטת ה

 ג;119יף וראות סעלה

 – 78-ו 77ות סעיפים ארונין העל (2)

ונים" עת ינא, אך במקום "בש1ן של הודעה על הכנת תכנית דרך יהיה כאמור בסעיף ותעסום ברפ (א)
א "שלפחות שניים מהם הם ובי" ץופחות אחד מהם הוא עתון נלפ"ש וםתונים" ובמקעבשלושה "א בוי

 עתונים נפוצים".

רך קביעת תנאים צוא כמועד הקובע ל1ודעה בעתונות כאמור בסעיף פרסום ההעד ומ או אתרי )ב(
 ;78כאמור בסעיף 

תשתית, יצוינו בתכנית הדרך  יי מיתקנושינת מחייבוה ית דרך שינוי לתכנית אחרת או הוראותנכתללו בכנ (3)
וניתן  נית אחרתלתכ יוה שינמצעכשלבתכנית ובמיתקנים כאמור; תכנית דרך תהווה  ושרדייגם השינויים ש

 יהיה לשנות על פיה מיתקני תשתית, רק אם נקבעו בה במפורש השינויים האמורים.

 כנית;תט הרילה בתשא יםנדרך בתכנית דרך, יצוינו מב ינבללו מכנ (4)

 ים;של תכנית דרך יחולו גם ההוראות שנקבעו לענין זה בתכנית המיתאר הארצית לדרכ הכנתה אופן לע (5)

, ימציא מגיש התכנית העתק ג119ית תכנית דרך, לאחר שהתמלאו התנאים שבסעיף ה המחוזעדוגשה לוה (6)
; יתכנהתצא לה העתק מיום שהום מימי 30וך ה תילממנה לועדה המקומית, וזו תדון בתכנית ותחווה דעתה ע

ועדה ה תאים אור, ריםהימים האמו 30או לא חיוותה דעתה עליה תוך  תינכתבלא דנה הועדה המקומית 
 המקומית כאילו לא התנגדה להפקדתה;

(, לאחר שהוגשה לה חוות דעת הועדה 1תדון בתכנית דרך שהוגשה לה לפי פסקה ) תזיודה מחעו (7)
יד את התכנית או קפהל םאימים  30דם, ותחליט תוך וקהמי (, לפ6סקה )פהאמור ב ועדהמבתום  או תיהמקומ

 לדחותה;

מקומית שבתחומה מצויה דה ההדנה בתכנית דרך שהוגשה לה, תזמין לדיון את מהנדס הועת יזודה מחעו (8)
לדעת הועדה המחוזית יש  םא, הגובל ימהתכנית, וכן את מהנדס הועדה המקומית של מרחב התכנון המקו

שמיעת הערותיהם המקצועיות לתכניות והערות הועדות המקומיות , ללתכנית השפעה על תחום מרחב זה
 ם.יסהם משמשים מהנד שבהן

 רך יחולו הוראות אלה:ד יתכנית להפקיד תזה מחודליטה ועחה (9)

ם על פי דין ים הפועלידילתאג םג, 91 ר הודעה על ההפקדה בנוסף למנויים בסעיףוסמעדה תוה א()
שמל, מים וביוב, וכן לבעלים של מיתקני תשתית שבתחום התכנית; ח והממונים על שירותי רכבת, בזק,

וץ לתחום התכנית, עלולים מחם ייתשתית המצו יומיתקנ ראמוכ ירותיםי שכ ה הועדה המחוזיתסבר
ם ולבעלי המיתקנים השירותי ם עלמונים למית גלהיפגע על ידי התכנית, תמסור הודעה על הפקדת התכנ

 האמורים;

עה על ימים מהיום שפורסמה בעתונות ההוד 60כנית החלה בשטח בנוי תוגש תוך תל נגדותתה )ב(
הודעה  המסרופימים מיום ש 30וגש תוך , תחרא ת החלה בשטחיות לתכנדנגהתנדונה; ת הינהפקדת התכ

או שתכנית מתירה בו מגורים, משרדים, מסחר,  תיטח שנועד בתכנש –כאמור; לענין זה, "שטח בנוי" 
בול תוואי הדרך מטרים מג 100, מוסדות ציבור ובנייני ציבור במרחק שאינו עולה על ותתעשיה, מלונא

 ננת;וכמתה

ם מתום המועד להגשת ימי 30 ךותבהתנגדויות ותחליט בהן ן דו, תדת משנה שלהוע ודה אועה )ג(
 עדלא דנה או לא החליטה הועדה בהתנגדויות במוך בחוקר; שם כל רלהיעז איההתנגדויות, ורשאית ה

עת ימהבקשה, חוקר לש ימים ממועד קבלת 20זה, ימנה שר האוצר, לבקשת מגיש התכנית, תוך 
יעת התנגדויות ולמתן משל הפויקצוב השר לחוקר את התק קרחוה ; במנותו אתןכרעה בההת ויוהתנגדו

חוזית תחליט בדבר אישור התכנית או דחייתה מים; הועדה המי 30-מ תפחתהמלצה בהן, ובלבד שלא 
 לאחר תום שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהן; ידמ

מתום  םימי 20עדה, כעבור ובידי ה תושרמאכנית כהת תאת לתכנית, יראו תנגדויוה והוגש אל )ד(
חבר של  השי דריפל, ולת אם החליטה הועדה אחרת בתוך המועד האמורז, תויודהמועד להגשת התנג

 ימים מתום המועד להגשת ההתנגדויות; 10יה אשר הוגשה בתוך מחבר

ב ראש ושי דיבפרוטוקול אשר ייחתם בים ה, תירשורה על הפקדת תכנית או על אישדעולטת החה (ה)
 ור;כאמ הטלם ההחוימימים  14ח לחברי הועדה ולמגיש התכנית בתוך לשייו, ההועדה ומזכיר הועד

( 37)תיקון מס' 
 1994-ד"נשת

 תודחוימ תוארוה
 לדרכים 

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דתשנ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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מים; ואולם אם הוגשו התנגדויות לתכנית, יהיה י 30)ב( יהיו -)א( ו109מורים בסעיף אה ועדיםמה )ו(
 ;םמיי 60( )ב109עיף סב המועד האמור

ימים מיום פרסום הודעה בעתון על  15לענין פרק ט', בתום ט מעל דרך שאושרה, תכנית ה שלילתחת (10)
 אישורה.

 

המחוז,  ןתכנית דרך לועדה מחוזית, יכין מגיש התכנית תשריט דרך, בהתאם להנחיות מתכנ שגרם תוטב (א. )ג119
 הועדה סדיועץ סביבתי(, למתכנן המחוז ולמהנ –ימן זה סב) תיזויגישו לנציג השר לאיכות הסביבה בועדה המחו
ימים מיום שקיבל את  15ו למגיש התכנית תוך ירכאמור, יחזת בדבר; יועץ סביבתי שקיבל תשריט ית הנוגעקוממה

ה על הסביבה; דרש פעהשר להכין תסקי, האמוריםים הימ 15וך ת, בתהתשריט, ורשאי הוא לדרוש ממגיש התכני
יומצא למתכנן המחוז  מההנחיותק ; העתכנתובר ההכנת תסקיר כאמור, ינחה את מגיש התכנית בד יתביבסההיועץ 

 ה המקומית.ולמהנדס הועד

 ה.מוקנת תסקיר כאמור בסעיף קטן )א(, יהיו בהתאמה לרמת התכנית, סוגה ומכהלחיות נה (ב) 

תסקיר או חלק על ההנחיות שניתנו לו להכנתו, רשאי הוא לערור  שנדר כנית הדרך כי לאת שר מגיבס (ג) 
)ה(; הועדה תדון  טןור בסעיף קשה או ההנחיות או על דרישה להשלמת התסקיר כאמירדעל ה תיזבפני הועדה המחו

 לאכנית הדרך תו; מגיש תהגשם מים מיוי 15בערר, לאחר שתשמע את העורר ואת היועץ הסביבתי, ותחליט בו תוך 
 .תוקף-ל לערור על הדרישה להכנת תסקיר במקרים שהכנתו נדרשת לפי הוראות תכנית בתוכי

 ית.קוממה דהליועץ הסביבתי, לועדה המחוזית ולועש גוייר סקתה (ד) 

ואם בשטח התכנית נכלל מתחם תפעולי הנדרש לצורכי הטיפול יום קבלת התסקיר, מ םימי 15ך ות (ה) 
ימים  30בתוך  –תכנית הכוללת מתחם תפעולי(  –במסילת ברזל ובציוד הדרוש להפעלתה של רכבת )בסעיף קטן זה 

 דהועישה יישלח לרהעתק הד יר;סקאת הת יםשלהרשאי היועץ הסביבתי לדרוש ממגיש התכנית ל מהיום האמור,
ת ימציא א בתייבסועץ היה ה השלמה כאמור, יראו את התסקיר כאילו הושלם;שרדנ אלמחוזית ולועדה המקומית; ה

, ובתכנית ימים ממועד קבלת התסקיר המושלם 30חוות דעתו למגיש התכנית ולוועדות המחוזית והמקומית תוך 
 .ימים מהמועד האמור 90בתוך  –הכוללת מתחם תפעולי 

ת עות הדעת האמורה, במלואה או בחלקה, ייכללו במסמכי תכנית הדרך אם הפקדתה ובוחויר תסקה (ו) 
 כך הועדה המחוזית. חליט עלתש כלשורה, כאי

טן )א(, רשאי ק ףבסעי רומועץ הסביבתי דרישה להכנת תסקיר או לא נתן הנחיות להכנתו כאיה הציג אל (ז) 
הימים האמורים בסעיף קטן )א(, לאחר  15ימים מתום  30הציג דרישה וליתן הנחיות כאמור, תוך מתכנן המחוז ל

דבר  לכל יתבא הוא במקום היועץ הסביבו, יוזלנכון; עשה כך מתכנן המחה י שיראכפ יעשהתייעץ עם גורם מקצו
 ה(.וענין האמורים בסעיפים קטנים )ג( עד )

ועדים האמורים בסעיפים קטנים המנן המחוז את חוות דעתם בתוך ץ הסביבתי או מתכיועה וישהג אל (ח) 
 )ז(, תדון הועדה בתכנית הדרך ותחליט בה.-)ה( ו

 

דין  יפלוקמה הש ( או בידי רשות1ב)119או מטעמה כאמור בסעיף  הנידמה ת דרך בידיינכגשה תוה (א. )ד119
עקב אישור התכנית,  197שאינה רשות מקומית או ועדה מקומית, וחויבה ועדה מקומית בתשלום פיצויים לפי סעיף 

 עורגל י; אין בהוראות סעיף זה כדיםוייצסכום הפמאחוזים  70 -בישפה מגיש התכנית כאמור את הועדה המקומית, 
 ים להם.בין הזכאו יפויו השים אמכל הסכמה אחרת בין הנושאים בתשלום הפיצוי

על תשלום פיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו הוראות סעיפים  וימגיש תכנית דרך בשיפ בוינין חעל (ב) 
 ה:אל םיבשינוי 199 -ו 198

במוסד תכנון, בבית משפט או  תויונייד בכל שלבי הדיונים וההתדצ יהיהרך יצורף ודה תינתכ ישגמ (1)
 ך;לכוכן יהיה, לפי דרישתו, צד לכל הסכם בקשר  197פי סעיף ל םיילפיצו רשבהליך בוררות בק

; התכניתיש גמדה המקומית והועדה המחוזית בדבר גובה הפיצויים יינתנו בהסכמת עוהלטות חה (2)
ת האמורות לבין מגיש התכנית, יכריעו במחלוקת שר האוצר ושר דוועמהה בין אחת מיתה הסכהא ל

 הפנים.

 (.1994מאי ב 1חולו רק על תכנית דרך שאושרה אחרי יום כ' באייר תשנ"ד )י הף זיסע תראווה (ג) 
 

ני גז טבעיקתימ 2ן ו':מיס  

 

 לחוק משק הגז הטבעי יחולו, גם ההוראות לפי הסעיף האמור. 26ן גז כאמור בסעיף קתינין מע. לה119
 

 

מיתקן גז(, למעט מיתקני גז שסעיף  –ף זה עימיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי )בס תמקתר להיה (א) .ו119
מיושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  בי שתורכעז טבג מיתקניל ה חל עליהם, יינתן בידי רשות הרישוי119
; מי שמוסמך לפי דין הגזא מיתקן מצנ הבתחומש תהיושב ראש, מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומי היהי אוהו

למנות את חברי רשות הרישוי למיתקני גז טבעי, למעט מהנדס הוועדה המקומית, רשאי למנות להם ממלא מקום, 

 לע העפיר השקסת
 ההסביב

 ( 37)תיקון מס' 

  1994-"דנשת

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 ייםוציפ

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

 ( 58)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

ך נמוחץ לב קן גזתימ
 ודמא

 ( 58)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 י גז נקתוי מישיר

 ( 58)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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ממלא מקום, אחד או יותר, ובלבד  אחד או יותר; חבר רשות הרישוי שהוא מהנדס הוועדה המקומית רשאי למנות לו
 .1992-לחוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, התשנ"ב 6שמתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף 

אישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות בדבר דרכי הרישוי של מיתקני גז, הליכי בהאוצר,  רש (ב) 
ות נקתל םאשאם הוגשה בקשה להיתר בהתד לבובהליכים אלה,  ניןו לעלשיחום המועדיו הרישוי של מיתקנים כאמור

מים מיום הגשת הבקשה, יראו כאילו ניתן י 60ה בתוך טתלחהה את נתנכאמור, ורשות הרישוי למיתקני גז טבעי לא 
 להקמת מיתקן הגז בהתאם לבקשה.ר הית

 

תקום ועדת משנה של המועצה הארצית לתכניות עבודה, שתדון בתכניות עבודה בהתאם להוראות סעיף  (א) ז.119
 הוועדה(. –א לחוק משק הגז הטבעי )בסעיף זה 25

 בוועדה יכהנו חברים אלה מבין חברי המועצה הארצית: )ב( 

 מנהל מינהל התכנון או נציגו, והוא יהיה היושב ראש; (1)

 תיות הלאומיות האנרגיה והמים או נציגו;שר התש (2)

 (.7)-( ו6)ב()2ראש רשות מקומית שתמנה המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף  (3)

 שר האוצר ימנה מזכיר לוועדה, ויכול שימנה אותו מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי המדינה. )ג( 

 )ב( לא יחולו על הוועדה.6הוראות סעיף  )ד( 
 

ה חדשהקולן ז': חמיס  

 .ךרדרבות ל –רש" גמ, "מן זהיסב .120

 –ר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות אתינית מכתב .121

 מגרשים, הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם; דוחבר אידב (1)

ם של מגרשים בין בעליהם, הן למגרשים בבעלות משותפת והן למגרשים בבעלות תקובר חלדב (2)
 ה(.שדחלוקה ח –והן שלא בהסכמתם )להלן  עליםת הבכמסהבת, הן דרפנ

 

 ושגה עליה הסכמתם של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה הוראות מיוחדות אלה:ה אקה שלולח .122

 וקצה יהיה קרוב, ככל האפשר, למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה;יש מגרש לכ (1)

וצרו על ידי שנלשוויים של סך כל המגרשים החדשים גרש שיוקצה כאמור ביחס ל המיו ששוו (2)
ך כל סשל  יםלשווי חסהחלוקה, יהיה, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבל ההקצאה בי

 ;רשים הקודמיםגהמ

חדש ה וחסיות כאמור, יהיה מקבל ההקצאה, ששווי מגרשיה אולמשרות לשמור על פא היתה אל (3)
לום ההפרש, ומקבל ההקצאה תשהקודם, זכאי לקבל מהועדה המקומית ו של מגרשו חס משוויבי ךומנ

 ת ההפרש;אמקומית העדה לולשלם  יבששווי מגרשו החדש גבוה ביחס משוויו של מגרשו הקודם, חי

חסיות בשווי ור על הילשמ רשדה אפימ ן המוסמך לאשר את התכנית יחליט אם ובאיזוונכסד התומ (4)
רבת מקומו למגרש הקודם, אולם רשאי מוסד התכנון לקבוע כי החלטה המגרש החדש שהוקצה, או על ק

 ילבורר שהסכימו עליו בעל ברוע, תלפי סימן זה הת שהוכניבתכנם הכלולים בדבר זכויות בעלי המגרשי
סכם, ימנה אותו יושב בורר מו על ומיתהמק ועדהוהועדה המקומית; לא הסכימו בעלי המגרש וה שרגמה

ם יושב ראש הועדה המחוזית; הבורר שמונה, בין בהסכמה ובין שלא ע יעצותראש ועדת הערר בהתי
לומו; הוא ינמק את החלטתו לגבי הזכאות כאמור אם דרש שתביבים יחהו ואת כרבהסכמה, יקבע את ש

כפוף ב, 1968–זאת מוסד התכנון או אחד הצדדים; על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח
 ראות סעיף זה;והל

 נית לחלוקה חדשה לסטות מהוראות תכנית מיתארכתב רתועיף זה לא יתפרש כאילו מסב ם דברוש (5)
 ם.קומב  חייבתמה

 

ת העתק ממנה ללשכת ינכד את התת לחלוקה חדשה, יעביר יושב ראש מוסד התכנון שהפקיינכקדה תפוה .123
 רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי

 כנית.תה
 

 ה חדשה היא ביום תחילת תקפה של התכנית שבה נכללה החלוקה.וקשל חל הפלת תקיחת .124
 

 

הועדה המקומית,  שאושב רי שחודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה החדשה, יגי הנווך שמתב (א) .125
ית לצורכי נכתמנהל(, ה -שבתחומה אושרה תכנית החלוקה החדשה, למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות )בסעיף זה 

 הרשאי, ברה התכנית למנהליום שהועמהם ייה; בתוך חודשרשה שאושדרישום התואמת את התכנית של החלוקה הח
 התכנית ראויה לרישום כאמור. יכ ם מצאא, 1969-"ט, תשכקעיןהמקרככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות וחוק 

 רהדגה

ה קולוד וחחיא
 אלשכמה וסהב
 כמהסהב

 ( 43' סתיקון מ)

 1995-"הנשת

 ( 43' ס)תיקון מ

 1995-"הנשת

 כמהסהב אקה שלולח

 ( 43תיקון מס' )

 1995-"הנשת

קסי נפבה רעה םושיר
 רקעיןקמה

 ( 43)תיקון מס' 

 להיחת 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

קסי בפנ הקוום חלשיר 1995-"הנשת
פי על קרקעין המ

 תכנית

( 48)תיקון מס' 
 1999-ט"נשת

ועדת המשנה 
 הלתכניות עבוד

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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ה ש הועדראחודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה לרישום לפי סעיף קטן )א(, יעביר יושב  הנווך שמתב (ב) 
התכנית לחלוקה החדשה שאושרה על  קתעה תאאת התכנית, וכן  רישום המקרקעין הנוגעת בדבר ת ללשכתיהמקומ

המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית בתוך חודשיים מהיום שהועברו  דיו, ורשםל יע םא חתווהשתשריטיה, כ
 אליו התכנית והעתק התכנית כאמור.

 חוכמובזכויות שנרכשו ה החדשה וקחלה סעיף זה, לא תפגע בתוקפה שלב אמוריםה מועדיםה תשמיר יא (ג) 
 . 124יף עס

 

לוקה, הולך אחרי בעלה בחערב תחילת תקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות ש היהבוד, שעש (א) .126
 ה.שהקודם, ויהיה על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החד

חלקה ל הרבעהשאינן נתונות ל הלאוצא ביכ כות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרתז דובה השעיה (ב) 
מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת  וקה; אולםהחל ירגם אח דושבמקום האחר, תישאר הקרקע כפופה לשעב

כאמור,  ויינו שא הקעאלה או שינויין, והוראות חוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפת זכויו
 י הענין.פלים בייבשינויים המחו

י להגביל את הבעלות בקרקעות, וכן דכ יש בהש תל זכות חפציכו שכנתהמ -עבוד" ש, "העיף זסב (ג) 
 שכירות, איסור העברה, עיקול או הערה בפנקסי המקרקעין.

 

לקו שנית למגרשים נפרדים בין בעליהם, וח אלו, ים על פי תכנית, שלא בהסכמת כל הבעליםשרגחדו מוא (א) .127
גרשים משותפים, זכאי בעל מגרש שלא הסכים לאיחוד לתבוע מהועדה המקומית מקצתם, למאו  םלקו כולוחאו 

 ם המאוחדים או המשותפים.שתרכוש את חלקו במגרשי

חדשים  השש לש מית, בהודעה, לקבוע לו מועדהמקוהסכים לאיחוד, רשאית הועדה א לש שגרמ לעב (ב) 
ן )א(; לא הוגשה התביעה תוך המועד שנקבע, לא יהיה בעל טק בסעיף רולפחות שבו עליו להגיש לה תביעה כאמ

 ש רשאי עוד להגישה.גרהמ

 ילפויים המחוייבים נשי, ב125 ףית סעאורוה ם ללא הסכמת כל הבעלים יחולויחוד מגרשיא םרישו לע (ג) 
 ן.ינהע

ל מי שהיתה לו לפני האיחוד זכות על פי שכירות ש וויותיכז ים על פי תכנית לא ישפיע עלשרגחוד מיא (ד) 
תר לקבוע בתכנית באחד המגרשים המאוחדים, או זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת כיוצא באלה; אולם מו

או שינויין, והוראות חוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על  האל תיוהוראות בדבר הפקעת זכו
 נויים המחוייבים לפי הענין.אמור, בשיי כשינואו  פקעהה

 

והיה המגרש ממושכן  127יף עס או מכוח 122גרש תשלום מהועדה המקומית מכוח סעיף מ לע לבעיגה .128
גרש, מה מנה בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאמ עיגמהבמשכנתה, תפקיד הועדה המקומית את הסכום 

 בעל המשכנתה. המגרש ושלל המשפט יחליט למי ישולם הסכום בשים לב לזכויותיהם של בע תיבו

העדיפויות של תכניות םלון ח': סמיס  

 מתכנית מפורטת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר. הפוחה יכ -מקומית  ראתית מינכת .129

מתכנית מיתאר מקומית ומתכנית מפורטת אם לא נאמר אחרת בתכנית  הפוחה יכ -מחוזית  ראתית מינכת .130
 המיתאר המחוזית.

 מכל תכנית אחרת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר הארצית. הפוחה יכ -ת יצרר האאתיית המנכת .131

קנות; אולם אין בכוחן כדי לפגוע תב רתאח ראמנ מכוחה של תכנית, אם לא הפוחן יכ -רק י"א פ יות לפנקת .132
 בתכנית שאושרה כדין לפני התקנתן.

ןל תכניות, שינוין והתלייתוטין ט': במיס  

לה או להתלותה ובלבד שלמגיש טבלנותה, של שבסמכותו לאשר תכנית, מוסמך, באותה הדרך, ןותכנ דסומ .133
 ן, ככל האפשר, הזדמנות להשמיע דעתו.נתנית תיתכה

 

ית רשאית, לאחר שנתנה לועדה המקומית הזדמנות להשמיע דעתה, או על פי בקשת הועדה זוחדה המעוה .134
 המקומית, לבטל, להתלות או לשנות כל תכנית שבסמכות הועדה המקומית.

 

 

 טל(.וב) .135
 

 טל(.וב) .136
 

ואיחוד של קרקעות הוקחל ד': קרפ  

ה שדח הקועת חלפשה
 ודיםבעשעל 

 ( 1)תיקון מס' 
 1967-זתשכ"

 אלשם ישרוד מגחיא
 ליםעבהת מבהסכ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

 לשות יוכחת הזטבה
 תהנכשבעל מ

 מיתוקמאר תית מינכת

 זיתוחמ ראתית מינכת

ר אתיית המנכת
 ציתראה
 חוקה יות לפנקת

 וןנכתד סות מוכמס

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 הדעהו תכומס
 וזיתחמה

 (26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43)תיקון מס' 

 (26)תיקון מס'  1995-"הנשת

 1988-"חמשת
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להגיש לאישור הועדה המקומית  יאקע רשרק לה עליה תכנית שאושרה ושאינה כוללת חלוקתחש קרקע לעב .137
תשריט לחלוקת אותה קרקע; לא יינתן היתר לבניה על הקרקע כאמור אלא בהתאם לתשריט חלוקת קרקע )להלן 

 הועדה המחוזית. תסכמהשר או, באין תשריט כאמור, בואשט( ירתש -בסימן זה 

ות המוצעות, את דרכי הגישה לכל של החלק הןיתוגבול תא, באופן ברור את גבולות הקרקע טריט יפרשת .138
 התכנית שאושרה, וכל פרט שתדרוש הועדה המקומית כדי לאפשר לה לבדוק את התאמת החלוקב חלקה, כפי שהן

 רה.שנית שאוכתל

 טל(.וב) .139
 

מקומית לאשר תשריט, רשאי בעל הקרקע, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שבו נמסרה לו  הדערבה ויס א() .140
 הודעה על הסירוב, לערור לפני ועדת הערר.

 רורעל, עריט שיש בו משום סטיה מתכנית שאושרה, רשאי הרואה עצמו נפגתשקומית ה מדעשרה ויא (ב) 
חלטת הועדה המקומית; החלטתה של ועדת הערר תהיה ה תם קבלוימעל כך בפני ועדת הערר, בתוך שלושים ימים 

 סופית.
 

ן ירשום בפנקסי המקרקעין, על פי בקשת בעל הקרקע ולאחר תשלום האגרות שנקבעו לכך על יעקהמקר םשר .141
יט הנושא עליו רשתתואם ה, 1969-ם על פי פקודת המודדים וחוק המקרקעין, תשכ"טושישר לרכה פי כל דין, תשריט

דה עהות מתכנית שאושרה, וכי טיוריט סבתשאישור יושב ראש הועדה המקומית שאישרה את התשריט, המעיד כי אין 
 קומית אישרה את התשריט.מה

 

רשם תשריט, רשאית הועדה המקומית לבטלו, להתלותו או לשנותו, ובלבד שנתנה לבעל הקרקע נ אעוד ל לכ .142
 עקרקה ף זה, רשאי בעלאת טענותיו; על החלטת ועדה מקומית לפי סעייע להשמ נותאו למי שעלול להיפגע, הזדמ

 מיום קבלת ההחלטה.ים ימים לושש ךרר תועה או מי שעלול להיפגע כאמור, לערור בפני ועדת
 

וקת קרקע בפנקסי המקרקעין אלא על פי תשריט שאושר על פי פרק זה או על פי סימן ז' לפרק לח תירשם אל .143
שריט ואישור כאמור, ולא יהא תוקף לכל תפי  ת קרקע בין בעליה המשותפים אלא עלקולדין לח-ג'; לא יינתן פסק

 .וק זהח תום שנעשה בניגוד לסעיף זה לאחר תחילריש

 בפנקסי המקרקעין, בשינויים המחוייבים לפי הענין.ו זה יחולו על איחוד חלקות ורישומ קראות פרוה .144

יושה': רי קרפ  

לכך  רשות הרישוי המקומית היתרם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו דא יעשה אל (א) .145
 ה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:ולא יעש

 

 

 סלילתה וסגירתה; ל דרך,ש הווייתתה (1)

נין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט ב למתו שקה (2)
 בדירה; ימיוי פנניש

 –ו קה זבפס

נו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד יאשינוי ש –י" מיננוי פיש"
חרות, אינו פוגע בזולת ארות יד גםצנרת או ציוד אחר המשרתים ו בא ףשל הבנין או ברכוש משות

רן של ו את מספן אידכסגרה נש ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת
 יחידות הדיור;

רכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, מע, או את דר אוח –רה" "די
 חר;לעסק או לכל צורך א

 

כשימוש הטעונים  וא הדובימוש בהם שנקבעו בתקנות כעשכל וחרת בקרקע ובבנין א העבוד לכ (3)
 ית.נכתהיתר כדי להבטיח ביצוע כל 

 ויטע שפרדימדה בקשה לקבלת עוההנדס מל ו לשימוש, ימציאא הדובעש בקשה להיתר ליגהוצה לרה (1א) 
 –שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין דרושים לענין ההיתר; 

 אופן הגשת בקשה לקבלת מידע, פרטיה ונספחיה; (1)

סוגי המידע שימסור מהנדס הוועדה  –מידע להיתר והמועדים למסירתו; בסעיף זה, "מידע להיתר"  (2)
תנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר, וכן מידע והנחיות מטעם במענה לבקשה לקבלת מידע, לרבות ה

 גורמים מאשרים וגופים נוספים;

מסירת מידע למהנדס הוועדה מאת גורמים מאשרים וגופים נוספים שיש בידם מידע לעניין  (3)
תשתיות, מגבלות ותנאים הנוגעים למקרקעין שלגביהם המידע מבוקש, לשם מענה לבקשה לקבלת מידע, 

 מועדים למסירת המידע מאת גורמים וגופים כאמור;וה

 רקעקקת ויט חלרשת

 יטשרתי הטרפ

  (43' סמ)תיקון 

יט רשתל ע ררע 1995-"הנשת
 הקוחל

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 קסינפב הקום חלוישר

 רקעיןקמה

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-תשכ"ז

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 וא ליטוב, יינוש
תשריט  לש ההתליי

 עקקת קרולח

  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת
קת ולחה על הגבל

 עקקר

 ודחיא

 רתינות הועטדות ובע

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 (17' )תיקון מס

 1981-"אמשת

( 33' סתיקון מ)
 1991-"אנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 תקופת תוקפו של המידע להיתר שנמסר למבקש במסגרת מענה לבקשה לקבלת מידע; (4)

 סוגי בקשות להיתר שלגביהן לא יהיה המבקש חייב להגיש בקשה לקבלת מידע. (5)
 

לא נמסר מידע להיתר, כולו או חלקו, במועדים שקבע שר האוצר, או שהבקשה להיתר היא מסוג שנקבע  (2א) 
 שאין חובה להגיש בקשה לקבלת מידע לגביה, רשאי מבקש הבקשה להיתר להגישה אף בלא המידע להיתר.

 

 בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי המקומית; (1) (3א) 

נדרשים אישורו שר האוצר יקבע תנאים מוקדמים לקליטת בקשה להיתר, ורשאי הוא לקבוע כי אם  (2)
של מי שאינו מוסד תכנון, או תיאום או התייעצות עמו, כתנאי למתן היתר, יהיו האישור, התיאום או 
ההתייעצות תנאי מהתנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר; כללה בקשה להיתר עבודות או שימושים 

, יהיה 1978-התשל"ח שלגביהם נדרש אישור או היתר לפי חוק גנים לאומיים או לפי חוק העתיקות,
 אישור או היתר כאמור תנאי מהתנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר;

מהנדס הוועדה יבדוק אם בקשה להיתר שהוגשה עומדת בתנאים המוקדמים לקליטתה, יודיע על  (3)
החלטתו בדבר עמידת הבקשה להיתר בתנאים מוקדמים אלה למבקש ההיתר, ואם מצא שהיא עומדת 

 את הבקשה; יקלוט –בהם 

לא הודיע מהנדס הוועדה למבקש על החלטתו בעניין עמידת הבקשה בתנאים המוקדמים כאמור  (4)
 ( בתוך תקופה שקבע שר האוצר, יראו את הבקשה להיתר כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.2בפסקה )

 

לא יינתן היתר אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות, להנחיות  (ב) 
ההנחיות המרחביות( ולהוראות אחרות לפי חוק זה, החלות על הקרקע  –ד )בחוק זה 145חביות שנקבעו לפי סעיף המר

 .או הבניין הנדונים
 

מת הבקשה לתכניות ולהנחיות המרחביות ותיתן את החלטתה רשות הרישוי המקומית תבדוק את התא (1ב) 
מועד קליטת הבקשה(, אלא אם  –( )להלן 3ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה כאמור בסעיף קטן )א 45בעניין בתוך 

 כן קבע שר האוצר מועדים אחרים לעניין סוגים שונים של בקשות להיתר.
 

ן אחר לפי חוק זה או הוגשה בקשה להיתר ונדרשת החלטתה של הוועדה המקומית או של מוסד תכנו (2ב) 
( ממועד ההחלטה 1ימי עבודה לפי סעיף קטן )ב 45, יחל מניין 149עד  146לפי תכנית, לרבות החלטה לפי סעיפים 

 או מהמועד שבו הוגשה בקשה מתוקנת על פי השינויים או התנאים שנקבעו בהחלטה כאמור, לפי העניין.
 

 

ן והמועד להעברת בקשה להיתר לבדיקת מכון בקרה ולעניין העברת שר האוצר יקבע הוראות לעניין האופ (4ב) 
תוצאות הבקרה לרשות הרישוי המקומית, לרבות לעניין בקשה להיתר שמכון הבקרה לא עמד במועד הקבוע בחוק 

 זה לביצוע בקרת התכן שלה.
 

היתר  לא תיתן רשות הרישוי המקומית ל בנין, שלבי ביצוע שונים,עאו  ית, החלה על קרקענכתבעו בקנ (ג) 
אמים את השלב שאליו הגיעו, אלא באישור מוסד התכנון מוש אינם תוישהה או דובלעבודה או לשימוש, אם הע

 המוסמך לאשר את התכנית.
 

נקבעו בתכנית החלה על קרקע או על בניין תנאים הנוגעים לביצועה, לעניין התניית ביצועה בסלילת  (1ג) 
דרכים או בהקמת תשתיות, לא תיתן רשות רישוי מקומית היתר לעבודה או לשימוש, אם לא מולאו התנאים האמורים, 

ששוכנע כי ניתן להשיג את המטרות שבשלהן נקבעו התנאים  אלא אם כן אישר זאת מוסד התכנון המוסמך, ובלבד
מוסד התכנון שאישר את התכנית, למעט  –האמורים גם בלא מילוי אותם תנאים; לעניין זה, "מוסד התכנון המוסמך" 

 ועדה מקומית.
 

 רשות רישוי מקומית לא תתנה תנאים למתן היתר אלא אם כן התקיים אחד מאלה: (2ג) 

 התנאי פורט במידע להיתר; (1)

 התנאי נדרש במפורש לפי חוק זה, לפי חיקוק אחר או לפי תכנית; (2)

התנאי נדרש, במקרים חריגים, למניעת סיכון ממשי לציבור או לבריאותו, או למניעת מפגע סביבתי  (3)
 חמור, ובלבד שלא היה ניתן לדעת על הסיכון או המפגע האמור בעת מסירת המידע להיתר.

 

( כדי לגרוע מסמכותה של רשות רישוי מקומית להתנות תנאים בהיתר לפי 2אין בהוראות סעיף קטן )ג (3ג) 
 הוראות כל דין.

 

(, וניתן 1)בהחליטה רשות רישוי מקומית כי הבקשה להיתר עומדת בתנאים האמורים בסעיף קטן  (1) (ד) 
 15(, אם הוא נדרש, תיתן רשות הרישוי את ההיתר בתוך 3אישור מאת מכון בקרה כאמור בסעיף קטן )ב

ימי עבודה מיום קבלת אישור מכון הבקרה, או מיום ההחלטה כאמור, לפי העניין, ובלבד שהתמלאו לגבי 
מים האחרים, למעט ארנונה, הבקשה להיתר כל הדרישות לפי חוק זה, ושולמו האגרות, ההיטלים והתשלו

החיובים(, או ניתנו הערבויות  –שיש לשלמם על פי כל חיקוק בשל הנכס נושא ההיתר )בסעיף קטן זה 
המתאימות להבטחת תשלום החיובים, בכפוף להוראות כל דין; רשות הרישוי המקומית תשלח למבקש 

אישור מכון הבקרה, או מיום ההיתר את פירוט החיובים לא יאוחר מעשרה ימי עבודה מיום קבלת 

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101ון מס' )תיק
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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( 101)תיקון מס' 
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( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ההחלטה כאמור, לפי העניין;

לא שלחה רשות הרישוי המקומית למבקש ההיתר את פירוט החיובים, כולם או חלקם, עד למועד  (2)
(, תיתן רשות הרישוי את ההיתר אף שלא שולמו החיובים; ניתן היתר בלי ששולמו 1האמור בפסקה )

י לגרוע מחבותו של החייב בתשלום החיובים; תשלום כאמור ייגבה החיובים, כולם או חלקם, אין בכך כד
 על ידי הרשות המקומית או הוועדה המקומית, לפי העניין, לפי כל חוק.

 

ש במהלך ביצוע עבודה על רדנה לככ המאתה ינויים בהיתר לצרכיקומית רשאי להתיר שמועדה  נדסהמ (ה) 
 פי היתר, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

 

התשתית ועם השר לאיכות הסביבה, סוגים ואנרגיה הקבע בתקנות, בהתייעצות עם שר יהאוצר  רש (1) (ו) 
ה , תהירומאים כגוסלהולכה, לחלוקה או להספקה של חשמל; נקבעו  םישורדהשל עבודות ומתקנים 

הרשאת הקמתם בדרך שיקבע שר האוצר באותן תקנות; הרשאה כאמור תבוא במקום היתר לפי סעיף 
 זה;

( ללא הרשאה על פי התקנות או 1שהוקם כאמור בפסקה ) קןמתו י', עבודה שבוצעה א קרנין פעל (2)
 היתר או כסטיה מהיתר, לפי הענין;לא ל הניכב םתוזו, יראו אשלא בהתאם להרשאה כ

(, יראו אותם כאילו בוצעו או 1צעו או מתקנים שהוקמו על פי הרשאה כאמור בפסקה )ובשודות בע (3)
נות קתב יאשתכנית מאושרת; שר האוצר ר תוראוהל רהובלבד שאין בהם סתיית, לתכנ םאהתהוקמו ב

 אמור מתכנית מופקדת.ה כאשרה של היטות לענין ס(, לקבוע הורא1כאמור בפסקה )
 

אלא אם כן ( 1996בינואר  1תשנ"ו )לא יתן היתר, מכוח תכנית שהופקדה אחרי ט' בטבת  ןונסד תכומ (ז) 
 אושרה למקרקעין, שלגביהם מבוקש ההיתר, תכנית הקובעת הוראות בכל אלה:

 י הקרקע;דוערוט ייפ (1)

 חלקות וגבולותיהם, אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת קרקע;ל ווקה למגרשים אלח (2)

 , מספר הקומות או גובה הבנינים;ןינוי הבוק (3)

 המותרים. הינחי הבטש (4)
 

 –על אף הוראות סעיף קטן )ז(  ח() 

המוסמך רשאי לתת היתר לגבי עבודה או שימוש בקרקע שלדעת מוסד התכנון אופיים  מוסד התכנון (1)
אינו דורש את קיום כל ההוראות שבסעיף קטן )ז(, אף אם התכנית לא כללה את ההוראות שבפסקאות 

 ( של הסעיף הקטן האמור;4( עד )1)

קו או מיתקן מים, מיתקן  הוועדה המקומית רשאית להחליט על מתן היתר למיתקן שידור אלחוטי, (2)
מדידה או ניטור, או מיתקן תשתית מסוג אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של 
הכנסת, שנקבעו בתכנית מיתאר ארצית, או בתכנית מיתאר מחוזית החלה על כל שטח המחוז שאושרה 

, אף אם התכנית לא כללה 2013-ע"ד(, התש100לאחר יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
( של סעיף קטן )ז(, ובלבד שההיתר כאמור תואם את הייעוד שנקבע 4( עד )1את ההוראות שבפסקאות )

 בתכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה, ובתכנית כאמור מתקיימים כל אלה:

ושנדרשת בשלהן ארציות המחייבות פריסה רחבה של מיתקני תשתית -עניינה תשתיות כלל )א(
 גמישות לגבי מיקומו של כל מיתקן תשתית;

 היא קובעת כי ניתן להוציא מכוחה היתר; )ב(

נקבעו בה הוראות בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת הטענות בעניין לפני  )ג(
 הוועדה המקומית;

 נקבעו בה שטחי בנייה והיקפי בנייה מותרים לכל מיתקן תשתית. )ד(
 

למפעל מים בהתאם לתכנית למפעל  על אף האמור בסעיף קטן )ז(, מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר (ט) 
( אף אם 2009באוגוסט  9, שאושרה לפני יום י"ט באב התשס"ט )1959-מים לפי פרק שלישי לחוק המים, התשי"ט

 ( של אותו סעיף קטן.4( עד )1התכנית כאמור לא קבעה את ההוראות שבפסקאות )
 

לפי חוק זה כי נדרשת  וצרהאהיו המקרקעין שלגביהם מוגשת בקשה להיתר מקרקעי ישראל, וקבע שר  (א) .א145
ימים מיום שהוגשה לה בקשה  90הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר, תינתן תגובתה לבקשה להיתר בתוך 

לתת את הסכמתה; ואולם היו המקרקעין מיועדים להקצאה למבקש ההיתר בפטור ממכרז, תינתן תגובת רשות מקרקעי 
 כאמור לפי כל דין.ישראל לאחר שהתמלאו התנאים לביצוע הקצאה 

יקבע מקרים שבהם יראו את רשות מקרקעי ישראל כאילו הודיעה שאינה מתנגדת לבקשה  האוצרשר  )ב( 
 להיתר אם חלף המועד למתן תגובתה בלי שניתנה.

 

בקשה להיתר לגבי סוגי בניינים, עבודות ושימושים שקבע שר האוצר, שמתקיימים בהם כל אלה, תידון  (א) .ב145
 בהליך רישוי בדרך מקוצרת בהתאם להוראות סעיף זה:

 ויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש;הם לא עש (1)
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 הם לא עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן. (2)

על בקשה להיתר בהליך רישוי בדרך מקוצרת יחולו הוראות חוק זה החלות על בקשה להיתר, בשינויים  )ב( 
 אלה:

 ימי עבודה"; 25ימי עבודה" יקראו " 45ום "(, בכל מקום, במק2)ב-( ו1)ב145בסעיף  (1)

(, יראו זאת כהחלטה שהבקשה 1לא החליטה רשות הרישוי המקומית במועד האמור בפסקה ) (2)
 תואמת לתכניות ולהנחיות המרחביות;

( בתוך 1)ד()145רשות הרישוי המקומית תשלח למבקש הודעה על פירוט החיובים האמורים בסעיף  (3)
 (;3)א145עד קליטת הבקשה להיתר כאמור בסעיף ימי עבודה ממו 40

החליטה רשות הרישוי המקומית כי בקשה להיתר תואמת את התכניות ואת ההנחיות המרחביות,  (4)
(, תיתן את ההיתר בתוך חמישה ימי עבודה 3ושלחה הודעה על פירוט החיובים במועד האמור בפסקה )

 שה להיתר כל הדרישות לפי חוק זה:מיום שהתמלאו כל אלה, ובלבד שהתמלאו לגבי הבק

מכון הבקרה אישר  –( 3)ב145אם הבקשה להיתר טעונה אישור של מכון בקרה כאמור בסעיף  )א(
 כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות;

המבקש הגיש לרשות הרישוי בתוך עשרה ימי עבודה מהמועד שבו קיבל את ההודעה על  )ב(
 (, אישור על תשלום החיובים;3בים, כאמור בפסקה )פירוט החיו

החליטה רשות הרישוי המקומית כי בקשה להיתר תואמת את התכניות ואת ההנחיות המרחביות,  (5)
(, תיתן את ההיתר בתוך חמישה ימי 3ולא שלחה הודעה על פירוט החיובים במועד האמור בפסקה )

(, בשינויים 2)ד()145חולו לעניין זה הוראות סעיף ()א(, וי4עבודה מיום שהתמלאו התנאים בפסקה )
 המחויבים;

( או 4לא נתנה רשות הרישוי המקומית את ההיתר למבקש אף שהתקיימו התנאים המנויים בפסקה ) (6)
 (, לפי העניין, יראו את הבקשה להיתר כהיתר;5)

עניין, תיתן רשות הרישוי (, לפי ה5( או )4( וכן התמלאו התנאים בפסקה )2התקיים האמור בפסקה ) (7)
את ההיתר, ובלבד שמגיש הבקשה הגיש לה הצהרה מאת עורך הבקשה לפי חוק זה במתכונת שקבע שר 

 האוצר על כל אלה:

על כך שהבקשה להיתר  –( 4()2)א145אם הבקשה להיתר נקלטה בהתאם להוראת סעיף  )א(
 (;4()3)א145י סעיף עומדת בתנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר שקבע שר האוצר לפ

על כך שלא נדרש אישור  –( 3)ב145אם לא צורף לבקשה אישור מכון בקרה כאמור בסעיף  )ב(
 כאמור;

על כך שהעבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות, להנחיות המרחביות  )ג(
 ולהוראות אחרות לפי חוק זה החלות על הקרקע או הבניין הנדונים;

(, 7ה רשות הרישוי המקומית את ההיתר למבקש אף שהתקיימו התנאים המנויים בפסקה )לא נתנ (8)
 יראו את הבקשה להיתר כהיתר;

(, לא תיתן רשות הרישוי את ההיתר ולא 2)א152(, הוגשה השגה לפי סעיף 7על אף הוראות פסקה ) (9)
והתקיימו כל התנאים (, אלא אם כן ההשגה נדחתה 8יראו את הבקשה להיתר כהיתר כאמור בפסקה )

 (.7האמורים בפסקה )

שר האוצר רשאי לקבוע סייגים, תנאים והוראות נוספות לעניין הליך רישוי בדרך מקוצרת, לרבות לעניין  )ג( 
 תוקף החלטה לפי סעיף זה, טפסים, סדרי נוהל והמועדים הנוגעים להליך כאמור.

 

יקבע פטור מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, לביצועם של סוגי עבודות ולסוגי שימושים  האוצרשר  (א) .ג145
 שיקבע, ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה, לפי העניין:

 הם פשוטים מבחינה הנדסית; (1)

 אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש; (2)

 השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה; (3)

 הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו. (4)

הוראות לעניין עבודות ושימושים פטור כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי הוא לקבוע  האוצרקבע שר  )ב( 
 הפטורים מהיתר, לרבות סייגים ותנאים לתחולת הפטור, ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:

חובת מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית על הקמת הבניינים, או על ביצוע העבודות או  (1)
 השימושים הפטורים מהיתר, אופן מסירתה, פרטיה והמועדים למסירתה;

מפרטים ותנאים שיבטיחו כי הקמת הבניינים, ביצוע העבודות או השימושים, הפטורים מהיתר,  (2)
 ייעשו באופן מקצועי ובטיחותי ותוך השתלבות בסביבה.

לא ייקבע פטור מהיתר לעבודות התקנה לראשונה של מיתקני אכסון ואגירה של גז, נפט, דלק או חומרים  )ג( 

 פטור מהיתר

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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 מסוכנים אחרים.

אות סעיף זה כדי לאפשר הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, להנחיות אין בהור )ד( 
 מרחביות או להוראות לפי חוק זה.

 (.3( עד )1א)ו()62הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו בשטח כאמור בסעיף  )ה( 
 

יינים המפורטים בסעיף קטן )ב(, ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בענ (א) .ד145
 ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.

הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות  )ב( 
 הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר האוצר.

הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או למגרש מסוים,  )ג( 
 לסוגי בניינים או לבניין מסוים.

ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים  )ד( 
ם, גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורת

(; הנחיות 1)א145מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית בשלב מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 
 מרחביות פרטניות יעמדו בתוקפן עד תום תקופת תוקפו של המידע להיתר.

 בת אישור, תיאום או התייעצות.לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חו )ה( 

הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על קביעתן תפורסם  )ו( 
א או 1בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 

 במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה המקומית.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר בתוך  )ז( 
 שלושים ימים מיום פרסומן.

על בקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם לא נמסר מידע  )ח( 
 בתוקף במועד הגשת הבקשה.ההנחיות המרחביות ש –( 1)א145להיתר כאמור בסעיף 

רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בעניינים האמורים  )ט( 
 בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע בהן.

 

 ש חורג.מית רשאית להתיר שימווקמעדה הוה (א) .146

 

 וטל(.ב) (ב) 
 

 .145ית רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעיף מוקדה המעוה )א( .147

ה לתוקפה לפני יום כ"ה בטבת התשע"א על אף הוראות סעיף קטן )א(, נקבעה בתכנית למגורים שנכנס )ב( 
(, הוראה לעניין מספר דירות מרבי, רשאית הוועדה המחוזית, לבקשת משרד ממשרדי הממשלה, ליתן 2011בינואר  1)

 –הקלה ממספר הדירות הקבוע בתכנית כאמור, לצורך תוספת דירות קטנות; לעניין זה 

, האוצרהכל כפי שקבע שר  –" קטנה ר למגורים ו"דירהתכנית הכוללת מספר יחידות דיו –"תכנית למגורים"  
 באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

אפשר להגיש בקשה להקלה כאמור בסעיף קטן )ב(, אף בלא הגשת הבקשה להיתר שלפיו יוקמו  )ג( 
 הבניינים, שההקלה מתבקשת לגביהם.

(, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתה, כי מוסדות הוועדה המחוזית לא תיתן הקלה כאמור בסעיף קטן )ב )ד( 
הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו נותנים מענה לצרכים 

 הנובעים מהתכנית.

לדיוני הוועדה המחוזית בבקשה להקלה כאמור בסעיף קטן )ב(, יוזמן ראש הרשות המקומית שבמרחב  )ה( 
 ה התכנית שההקלה מתבקשת לגביה.התכנון שלה כלול

הקלה כאמור בסעיף קטן )ב( תפקע בתום שנה ממועד נתינתה, אם במהלך התקופה האמורה לא הוגשה  )ו( 
 בקשה להיתר שיאפשר את מימוש ההקלה.

, בכל מקום, במקום "ועדה מקומית" יקראו "ועדה 149לעניין הקלה כאמור בסעיף קטן )ב(, בסעיף  )ז( 
 מחוזית".

מהמספר המרבי של דירות  10%ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים בשיעור של  (1) ח() 
המגורים המותר לבנייה על מגרש, או על מספר מגרשים גובלים, לפי העניין, על פי הוראות התכנית 

יה ניכרת, החלה על המגרש, אף אם נקבע בתכנית כי סטייה מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטי
 בהתקיים כל אלה:

שטחן הממוצע של דירות המגורים במגרש או במגרשים, לפי העניין, לאחר מתן ההקלה יעלה  )א(
 מ"ר; 80על 

 גרוש חומיש

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

  (43' )תיקון מס

 ותלקה 1995-"הנשת

 ( 4)תיקון מס' 

 1973-"גתשל

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 הוראת שעה 
 2011-תשע"א

 2011-ת"ט תשע"ב

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הנחיות מרחביות

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 108)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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מ"ר  55-שטחה של כל דירת מגורים שתיווסף לבניין, מעבר למותר לפי תכנית, לא יפחת מ )ב(
 דירה קטנה(; –מ"ר )בסעיף קטן זה  80ולא יעלה על 

שה להקלה חתומה בידי כל בעלי הזכויות במגרש או במגרשים, לפי העניין, ומבוקשת הבק )ג(
לפחות מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על המגרש  10%בה הקלה בשיעור של 
 או המגרשים כאמור;

 המגרש מיועד למגורים בבנייה רוויה; )ד(

ן שלגביו מתבקשת התוספת; לעניין בעת הגשת הבקשה להקלה טרם התחילה הקמת הבניי )ה(
זה לא יראו תחילת הקמתו של בניין בהריסתו של בניין קיים, בעבודות חפירה או בעבודות פיתוח 

 או עבודות כיוצא באלה הנעשות כהכנה להקמת הבניין;

(, והיא אינה 2011בינואר  1התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א ) )ו(
 וי ובינוי;תכנית לפינ

בבקשה להקלה צוין מספר דירות המגורים המותרות לבנייה במגרש או במגרשים לפי התכנית  )ז(
 וההקלות שאושרו לגבי מספר דירות המגורים במגרש או במגרשים קודם להגשתה;

ניתנה הקלה לתוספת דירות למגורים מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש  (2)
שים לפי סעיף קטן )א(, תופחת תוספת זו משיעור תוספת דירות המגורים שיש לתת לפי סעיף קטן או מגר

 זה;

מתן הקלה לפי סעיף קטן זה לא יותנה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום  (3)
 המגרש נושא ההיתר, כולם או חלקם, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס;

( לא תחול על ועדה מקומית במחוז הצפון או הדרום או בתחום 1הקלה כאמור בפסקה )חובת מתן ה (4)
רשות מקומית ששר האוצר קבע לגביה, בצו, כי נוכח קיומו של מלאי מספיק של דירות קטנות בתחומה 
או נוכח מספר הדירות הקטנות שבנייתן הותרה בתחומה בשנה שקדמה למועד מתן הצו, אין צורך או 

 ייב מתן הקלה כאמור;הצדקה לח

 –בסעיף קטן זה  (5)

 בנייה בצפיפות של שש דירות מגורים לדונם, לפחות; –"בנייה רוויה" 

 מערכת חדרים או תאים שנועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים בלבד; –"דירת מגורים" 

 מרחב מוגן.השטח הכולל המותר לבנייה של דירת מגורים, לרבות שטחו של  –"שטח דירת מגורים" 

אין בהוראות סעיף קטן )ח( כדי לגרוע מסמכות ועדה מקומית לתת הקלה מהמספר המרבי של דירות  ט() 
המגורים המותר לבנייה על מגרש לפי שיקול דעתה, אף אם לא התמלאו בבקשה להקלה התנאים האמורים באותו 

דירות מגורים שניתנה בהקלה לפי סעיף קטן  )ב(, ואולם תוספת151סעיף קטן, ובכפוף להוראות שנקבעו לפי סעיף 
 )ח( תופחת משיעור תוספת דירות המגורים המרבי שאפשר לתת לפי הוראות סעיף קטן )א(.

 

יכולים  חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש; היתר לשימוש חורג מהיתר או הקלה שומר לשיתיה .148
 להינתן לתקופה מוגבלת מראש.

 

מתכנית  הטיקע סרקת מית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקוקמעדה הוה (א) .149
 אלא לאחר שנתמלאו אלה:

 

 

 

מוש יש מבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או להתרתחשבון ה לערסמה, ופ (1)
והקובעת כי התנגדויות לבקשה כאמור יוגשו בתוך או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית  גרוח

ממועד  –ב( 2)-א( ו2ימים ממועד הפרסום לפי פסקה זו, ולעניין מי שנמסרה לו הודעה לפי פסקאות ) 15
 ;מסירת ההודעה

( הוצגה במקום בולט בחזית הקרקע או הבנין 1ור בפסקה )אמבקשה כה טת את מהותרפמדעה הוה (2)
דה המקומית או הוע ידי על עבקקשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות ובדרך שתיבה הלח שעליהם

 מי שמינתה לכך בדרך כלל;

( 1שה כאמור בפסקה )מהות הבק תאפרטת מה מית מסרה על חשבון המבקש הודעהוקמעדה הוה (א2)
 –ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית 

 ה;שקבגביהם הוגשה הלש והמחזיקים בקרקע או בבנין םילל הבעכל (א)

קע או בבנין שלגביהם הוגשה קרוהמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים ב םילל הבעכל )ב(
 הבקשה;

 געיפה ייפגעו או עלולים להדעהודעת ל שרוהמחזיקים בקרקע או בבנין, א םילל הבעכל )ג(

לה קהוג רחו שמויש
 םיאנבת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

ן למתים מדקים מואנת
 חורגמוש תר לשיהי
 ות הקל למתן וא

 ( 26' מס)תיקון 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת

 ( 26' מס)תיקון 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 108)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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 ר הבקשה.ומאיש

 ישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים;ת וא רסתימ רומעה כאדוה

מסרה הועדה  –ר המיועד לשימור תאכפקדת ומ עת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת אוגונקשה הבב (ב2)
 (.3)100ף יעס פייים והמקצועיים שאושרו לורם הציבפיא( לגו2הודעה כאמור בפסקה )

במכתב  דיםגנתלמכך  לעטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה ילחעדה הוה (3)
 רשום;

נתקבל אישור  -הארצית או מתכנית מיתאר מחוזית  ארשימוש חורג מתכנית המיתב וקלה אהב (4)
 המועצה הארצית.

ין שר האוצר, לקבוע כי על בקשה מסויימת או ועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקה ששב ראוי (ב) 
צתן; הורה יושב ראש הועדה המחוזית כאמור, קמ לן אווכ, על סוגים מסויימים של בקשות לא יחולו הוראות סעיף זה

 יקבע את ההוראות שיחולו על התכנית.

 ות סעיף זה.וזית לפטור מהוראמחה דהות יכול יושב ראש הועבינסים ורקמ קבע באילויהאוצר  רש (ג) 

 ;1ו158כהגדרתם בסעיף  –בסעיף קטן זה, "התאמת נגישות" ו"אדם עם מוגבלות"  (1) ד() 

)ג(, רשאי יושב ראש ועדת -( ו1)ב151)ג( ומהוראות סעיף -בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )ב( ו (2)
על ידי בעל זכות  מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה שהיא התאמת נגישות שהוגשה

בנכס נושא הבקשה, שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, לא יחולו הוראות סעיף 
 זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:

התאמת הנגישות תמנע מאחר שימוש סביר בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה, או  )א(
 בקרקע או בבניין גובלים;

התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה,  )ב(
 אדריכלות או טבע;

 התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין; )ג(

( תינתן בתוך שישים ימים מיום שהתבקש 2החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה ) (3)
בדבר אופן הגשת בקשה לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש  לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות

לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, כדי להבטיח 
 מתן החלטה בתוך התקופה האמורה.

 

 טל(.וב) .150
 

 מוש חורג אם יש בכך סטיה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבנין.הקלה או היתר לשי וניינת אל (א) .151

 

 1) ט"ז תשמומתהכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה לאחר כ"ט ב חטשספת לות (ב) 
עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע, בתקנות, מה עוד ת (, היא סטיה ניכרת; שר האוצר, בהתייעצו1989באוגוסט 

 .הניכרת לענין סעיף זייחשב כסטיה 

מהשטח הכולל  5%משטח המגרש או  5%על אף האמור בסעיף קטן )ב(, תוספת שטחי שירות של עד  (1)ב 
המותר לבניה במגרש, הנמוך מביניהם, הנדרשים בשל ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית, אשר אינן 

א לחוק 1לאנשים עם מוגבלות, או לפי הוראות לפי פרק ה'לחוק שוויון זכויות  1מתחייבות לפי הוראות לפי פרק ה'
 לא תיחשב כסטיה מתכנית. –זה 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, ביישוב מיעוטים, תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה בתחום מגרש  (1) (2)ב 
 מהשטח הכולל המותר לבנייה 30%המיועד למגורים בתכנית שאישרה ועדה מחוזית, בהיקף של עד 

התוספת( לא תיחשב כסטייה ניכרת, ובלבד  –במגרש, לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית )להלן 
 שהתקיימו תנאים אלה:

 (;2014בינואר  1בניית התוספת הושלמה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד ) )א(

הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה, כי  )ב(
 ספת לא תפגע בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו;התו

הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה, כי  )ג(
מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו 

 ת;תואמים את הצרכים הנובעים מהתוספ

, להריסת התוספת או למניעת 241או  239לא קיים צו שיפוטי סופי שניתן לפי סעיפים  )ד(
 השימוש בה שטרם בוצע;

כללה התכנית שאישרה הוועדה המחוזית הוראות המאפשרות תוספת שטחי בנייה לשטחים  (2)
כנית נוספת, יופחתו המותרים מכוחה, בכפוף לאישור מוסד תכנון שאינו רשות רישוי, בלי צורך באישור ת

( 26' תיקון מס)
 1988-שמ"חת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

  (43' )תיקון מס

 ה ניכרת יטס 1995-"הנשת

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חתשמ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 27)תיקון מס' 
 1989-תשמ"ט

 ( 43)תיקון מס' 

( 71)תיקון מס'  1995-"הנשת
 2005-תשס"ה

 ( 95)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 104ון מס' )תיק
 2015-תשע"ו
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 (;1שטחים אלה מהשיעור הקבוע בפסקה )

קרקעיות, לא תיחשב -קרקעיות או הוספה של שטח לצורכי חניה בקומות תת-הוספה של קומות תת (3)
 כסטייה ניכרת לעניין בניית התוספת;

דות ועדת מקומית רשאית לתת הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחי )א( (4)
הדיור בבניין, מספר הקומות בו, גובהו, תכסית הבניין או קווי הבניין, אף אם נקבע בתכנית כי 

 סטייה מהוראות התכנית כאמור תהיה סטייה ניכרת, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

 הסטייה כאמור נדרשת, לדעת הוועדה המקומית, לצורך התוספת; (1)

 (;2014בינואר  1יום כ"ט בטבת התשע"ד )התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני  (2)

ניתנה הקלה בהתאם להוראות פסקת משנה )א(, לגבי סטייה ניכרת הקבועה לפי הוראת  )ב(
תכנית, וכתוצאה מכך נפגעו מקרקעין שלגביהם ניתנה ההקלה כאמור או מקרקעין הגובלים עמם, 

וי מהוועדה המקומית, ויחולו יהיה זכאי מי שהיה בעל הזכויות במקרקעין ביום מתן ההקלה לפיצ
, בשינויים המחויבים, ויראו את המועד שבו ניתנה ההקלה 200עד  197לעניין זה הוראות סעיפים 

 כמועד אישור תכנית פוגעת;

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם התבקש היתר לפי הוראות תכנית המיתאר הארצית לחיזוק  (5)
 (;38א מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"

הוראות סעיף קטן זה יחולו לגבי בקשה להקלה שהוגשה לוועדה המקומית לפני יום ד' בטבת  (6)
 (.2020בינואר  1התש"ף )

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה בתחום מגרש המיועד למגורים  (1) (3)ב 
מחוזית לפני יום תחילתו של חוק התכנון  תוספת שטח לבנייה( בתכנית שאישרה ועדה –)בסעיף זה 

יום התחילה(, לא תיחשב כסטייה ניכרת, ובלבד  –)בסעיף זה  2015-והבנייה )הוראת שעה(, התשע"ו
 שהתקיימו כל אלה:

 המגרש מיועד למגורים בבנייה רוויה; )א(

 המגרש נמצא בתחום רשות עירונית; )ב(

שטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש מה 20%תוספת השטח לבנייה אינה עולה על  )ג(
לפי התכנית, ואולם אם אושרה תכנית להגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בהתאם להוראות סעיף 

, תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה על 147)א(, או שמתבקשת, בהקלה כאמור בסעיף 16א)א()62
יופחת משטח התוספת שניתן  )ב(,151פי הקבוע בתכנית שהופקדה לפני המועד האמור בסעיף 

לאשר בהקלה בהתאם להוראות סעיף קטן זה, שטח ההגדלה או התוספת שמאפשרות התכנית או 
 ההקלה כאמור, לפי העניין;

תוספת השטח לבנייה תשמש רק להוספת יחידת דיור, אחת או יותר, לבניין, מעבר למותר לפי  )ד(
העולה על מספר יחידות הדיור שנקבע בתקנות תכנית, ובלבד שלא ייווספו יחידות דיור במספר 

כהגדרתה  –לפי סעיף קטן )ב( כי אין בהוספתן משום סטייה ניכרת; לעניין פסקה זו, "יחידת דיור" 
 (, לרבות שטחי שירות המוצמדים אליה או הנדרשים בשל הוספתה;5בפסקה )

מחצית  –תר לבניין לעניין תוספת שטח לבנייה שתשמש להוספת שתי יחידות דיור או יו )ה(
לפחות מיחידות הדיור שייווספו כאמור לבניין, מעבר למותר לפי תכנית, יהיו יחידות דיור ששטחה 

 מ"ר; 75של כל אחת מהן אינו עולה על 

 מ"ר; 120שטחה של כל יחידת דיור שתיווסף לבניין, מעבר למותר לפי תכנית, לא יעלה על  )ו(

חילה הקמת הבניין שלגביו מתבקשת תוספת השטח בעת הגשת הבקשה להקלה טרם הת )ז(
לבנייה; לעניין זה לא יראו תחילת הקמתו של בניין בהריסתו של בניין קיים, בעבודות חפירה או 

 בעבודות פיתוח או עבודות כיוצא באלה הנעשות כהכנה להקמת הבניין;

רש, לאחר יום לא נכנסה לתוקף תכנית הכוללת הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במג )ח(
 (;1א)ח()62למעט תכנית נושאית כהגדרתה בסעיף  –התחילה; לעניין פסקה זו, "תכנית" 

הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה, כי  )ט(
מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה נותנים מענה לצרכים הנובעים 

 מספר יחידות הדיור; מהגדלת

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם ניתן או מתבקש היתר לפי הוראות תכנית המתאר הארצית  (2)
(, או לפי תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות 38לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"א 

 תכנית המתאר הארצית האמורה;

וגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידות ועדה מקומית רשאית לתת הקלה בנ )א( (3)
הדיור בבניין, מספר הקומות בו, גובהו או תכסית הבניין, אף אם נקבע בתכנית כי סטייה 

 מהוראות התכנית כאמור תהיה סטייה ניכרת, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

)הוראת שעה( 
 2015-תשע"ו
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 לבנייה; הסטייה כאמור נדרשת, לדעת הוועדה המקומית, לצורך תוספת השטח (1)

 (;2011בינואר  1התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א ) (2)

(, 2נקבעה בהוראות תכנית החלה על המגרש, שמתקיים לגביה האמור בפסקת משנה )א() )ב(
מגבלה לגבי גובה הבניין, ונקבע בתכנית כי סטייה מאותה מגבלה תיחשב לסטייה ניכרת, לא תיתן 

ית הקלה מאותה מגבלה לפי הוראות פסקה )א(, אם המגרש שלגביו התבקשה הוועדה המקומ
ההקלה כלול בשטח ששר הביטחון או נציגו הודיע למוסדות התכנון הנוגעים בדבר כי הוא שטח 

 (, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:4א)ו()62שיש לגביו אינטרס ביטחוני, בהתאם להוראות סעיף 

 שקבע שר הביטחון לעניין שטח זה;ההקלה תואמת את ההוראות  (1)

נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית שהמגרש נמצא בתחומה, או הוועדה למיתקנים  (2)
 ביטחוניים, אישרו את מתן ההקלה;

, ניתן היתר הכולל תוספת לשטח הכולל המותר 265על אף האמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף  (4)
התחילה הקמת הבניין בתוך שנה ממועד מתן ההיתר, יפקע לבנייה לפי הוראות סעיף קטן זה, וטרם 

ההיתר ולא ניתן יהיה לחדשו, ואולם הוועדה המקומית רשאית, לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות בנכס, 
 להאריך את התקופה כאמור בתקופה שלא תעלה על שנה אחת, מטעמים שיירשמו;

 –בסעיף קטן זה  (5)

 (;1()א()16א)א()62כהגדרתה בסעיף  –"בנייה רוויה" 

 ;2ו158כהגדרתה בסעיף  –"יחידת דיור" 

 השטח הכולל המותר לבנייה של יחידת הדיור, לרבות שטחו של מרחב מוגן. –"שטח יחידת דיור" 

או תוספת שטחי את חוק או תקנות לאחר אישור התכנית רוה יונשירות המתחייבת משי יחטספת שות (ג) 
טח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית, בששירות לשם בניית מרחב מוגן, 

 כנית.תמ כסטיה לא ייחשבו – 1951-התשי"א

 

(, תוספת שטחי 2006בדצמבר  1בהיתר הניתן מכוחה של תכנית שהופקדה לפני יום י' בכסלו התשס"ז ) (1)ג 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  1פרק ה'שירות המתחייבת לצורך התאמות נגישות הנדרשות לפי הוראות שלפי 

 לא תיחשב כסטיה מתכנית. –א לחוק זה 1מוגבלות או לפי הוראות שלפי פרק ה'

 –ת תת קרקעיות לשטחי שירות, המתחייבת מתוספת שטחי שירות כאמור בסעיף קטן )ג( ומוספת קות (ד) 
 מתכנית. הטיב כסשחתילא 

 –ג או לעניין נטיעת עצים 83ניין עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לע )ה( 
 ייחשב כסטייה ניכרת לעניין סעיף זה.

 

 –בסעיף זה  (א) .א151

)א(, למעט אם היא בקומת הקרקע בחזית הבניין או אם היא משמשת 2ו158כהגדרתה בסעיף  –"יחידת דיור"  
מה שבה נמצאת הכניסה הקובעת לבניין, כהגדרתה לפי חוק הקו –בחלקה למגורים בפועל; לעניין זה, "קומת קרקע" 

 זה;

 מקורות מימון אלה, כולם או חלקם: –"מימון ציבורי"  

 ;1994-)א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד13מקורות המימון המפורטים בסעיף  (1)

 טוח לאומי;הכנסה שמקורה ברכש של משרד ממשרדי הממשלה, צבא הגנה לישראל או המוסד לבי (2)

 מקורות מימון ציבוריים נוספים שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו; (3)

כל שימוש שאינו למגורים, אינו לגן ילדים, לרבות פעוטון או מעון יום, או אינו  –"שימוש שאינו למגורים"  
 לשירות רפואי;

 כל אחד מאלה: –"שירות רפואי"  

, למעט 1994-גדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דשירות הכלול בסל שירותי הבריאות כה (1)
 שירות רפואי ציבורי(; –מעבדה ובית מרקחת וממומן במימון ציבורי )להלן 

 שירותי בריאות השן. (2)

במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור  )ב( 
 לשימוש שאינו למגורים.

במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש שאינו למגורים ביחידת  ()ג 
 –דיור למטרה של מתן שירות רפואי ציבורי, אלא אם כן מבקש ההיתר הציג לוועדה המקומית 

י; לעניין תצהיר שבו הצהיר כי עיקר שירותי הבריאות הניתנים ביחידת הדיור ניתנים במימון ציבור (1)
זה, יראו שירות כשירות הניתן בעיקרו במימון ציבורי, אם רוב שירותי הבריאות הניתנים למטופלים 

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 79)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

שימוש חורג ביחידת 
 הוראת שעה –דיור 

 104' )תיקון מס
 הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ו
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ביחידת הדיור הם במימון ציבורי או אם עיקר שעות הפעילות ביחידת הדיור מוקדשות לשירותי בריאות 
 הניתנים במימון ציבורי;

 ם המימון הציבורי.הסכם רכש שירותים בין מבקש ההיתר לבין גור (2)

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, הוועדה המקומית רשאית לחדש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש  )ד( 
 31(, לבין יום כ"ז באב התשע"ו )2015במרס  1שאינו למגורים, שתוקפו פקע בתקופה שבין יום י' באדר התשע"ה )

(, לאחר 2015בדצמבר  1שנה מיום י"ט בכסלו התשע"ו )(, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על 2016באוגוסט 
 ששקלה, בין השאר, את הפגיעה במספר יחידות הדיור הזמינות למגורים במרחב התכנון המקומי.

 הוראות סעיף זה יחולו על מרחבי התכנון המקומיים במחוז תל אביב, במחוז מרכז ובמחוז חיפה; (1) )ה( 

תכנון מקומיים שהוראות סעיף זה יחולו עליהם או לגרוע מרחבי שר האוצר רשאי להוסיף מרחבי  (2)
תכנון מקומיים ממרחבי התכנון המקומיים שהוראות סעיף זה יחולו עליהם, לפי אמות מידה שיקבע 
באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בהתחשב בין השאר בהיצע של שטחים למגורים ובהיצע 

 ון האמורים.של שטחים למסחר במרחבי התכנ

ועדה מקומית שהוראות סעיף זה חלות על מרחב התכנון שלה, תדווח לשר האוצר, לפי דרישתו, על  )ו( 
יישומו של סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה שנקטה בתקופה שקדמה למועד הדיווח כנגד שימוש שלא כדין 

למגורים שהיו בתוקף ועל מספר ההיתרים כאמור ביחידות דיור למגורים בתחומה, על מספר ההיתרים לשימוש שאינו 
 שפקעו באותה תקופה.

תקופת  –שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים )בסעיף קטן זה  )ז( 
(, על יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה 2015בדצמבר  1הדיווח( החל ביום י"ט בכסלו התשע"ו )

שנקטו משרדו ומוסדות התכנון בתקופת הדיווח כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים במרחבי התכנון 
שהוראות סעיף זה חלות עליהם, על מספר ההיתרים לשימוש שאינו למגורים שהיו בתוקף ועל מספר ההיתרים כאמור 

 שפקעו באותה תקופה.
 

ת לסרב לתת היתר לפי ימווי מקשירה של ועדה מקומית או של רשות נפגע מהחלט ומצואה ערה (1) (א) .152
שאי לערור בפני ועדת הערר תוך ר )א(149התנגדות שהוגשה לפי הוראות סעיף פרק זה או לדחות 

, ואולם אין לערור על החלטה של ירוב או הדחיהסה שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה בדבר
יתר בשל כך שמכון הבקרה שביצע בקרת תכן לבקשה להיתר קבע כי רשות רישוי מקומית לסרב לתת ה

 ;תוצאות הבקרה אינן תקינות

המייעצת בועדה המקומית כאחד,  העדה יומית כאחד או שני נציגים בעלקהמ הועדה יי חברנש (2)
ית או רשות הרישוי המקומית, לתת היתר לפי פרק זה או שלא לתתו, קוממה דההוע תטהחולקים על החל

 .ומיתקמה שאים לערור לועדת הערר תוך חמישה עשר ימים מיום מתן ההחלטה של הועדהר

ב)ב(, לפי פרק זה רשאי לערור 6נפגע מהחלטת רשות הרישוי, כמשמעותה בסעיף  ומצואה ערה (1) (1א) 
 החלטה;ה וצאה למוהלפני הועדה לתשתיות בתוך שלושים ימים מיום ש

רור לפני הועדה לתשתיות על החלטת רשות הרישוי, כמשמעותה לתשתיות רשאי לע הדר הועבח (2)
 החלטה;ה תןום מימם ב)ב(, לפי פרק זה בתוך חמישה עשר ימי6בסעיף 

חבר הוועדה לתשתיות רשאי לערור לפני ועדת הערר על החלטת הוועדה המקומית או רשות רישוי  (3)
 ימים מיום מתן ההחלטה. 15ב)ג(, בתוך 6מקומית לפי סעיף 

לקבוע מקרים, נסיבות ותנאים, שבהתקיים האמור  האוצרהוגשה בקשה להיתר בדרך מקוצרת, רשאי שר  (2א) 
( רשאי בעל זכות במקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה להיתר כאמור, להגיש השגה לוועדת הערר, 2ב)ב()145בסעיף 

 והכול במועדים ובעניינים שיקבע.

(, רשאי מבקש ההיתר לערור על 2)ד()145היתר בהתאם להוראות סעיף  לא נתנה רשות הרישוי המקומית (3א) 
(; קיבלה ועדת 1)ד()145ימים מהמועד שנקבע למשלוח פירוט החיובים כאמור בסעיף  15כך לפני ועדת הערר בתוך 

הערר את הערר, רשאית היא לקבוע בהחלטתה כי ההיתר יינתן על ידיה; קבעה כאמור, תיתן את ההיתר למבקש 
 קום רשות הרישוי המקומית.במ

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

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

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

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

 

 טל(.וב) .154
 

 ערר לפי דין אחר. תועל זכב לי פרק זה אינה גורעת מכל זכות שפל ת עררוכז .155

 דם בקרקע חקלאית אלא בהתאם לאמור בתוספת הראשונה.א שישתמ אל (א) .156

 רי העררדס

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 ( 43)תיקון מס' 

ים נידי פיות לוכז 1995-"הנשת
 םיראח
 קרקעלות בבגה

ובתחום  תיחקלא
 הסביבה החופית

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 והשגה ררע

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד
( 101)תיקון מס' 

 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 תפסם בתחום הסביבה החופית דבר הטעון היתר לפי פרק זה אלא בהתאם לאמור בתודאה יעש אל (ב) 
 יה.נשה

 

, יראו זאת (1)ב145התקופה האמורה בסעיף  לא החליטה רשות רישוי מקומית בבקשה לתת היתר בתוך )א( .157
כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לועדת הערר; ועדת הערר תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים 
מהיום שהוגשה לה; שר האוצר יקבע הוראות מיוחדות בדבר הנוהל בבקשות להיתרים ובמתן ההיתרים, לביצוע 

 חינוך. התאמות נגישות כאמור, במוסדות

 

 

לא החליטה ועדה מקומית בבקשה להקלה או בבקשה להיתר לשימוש חורג, בתוך תשעים ימים ממועד  ב() 
 קליטתה, יראו זאת כסירוב לבקשה, והמבקש רשאי להגיש את בקשתו לוועדת הערר.

 

 

 – העיף זסב (א. )א157

 הענין; מ, לפיל לישראל בע"מ או חברת החשמל למחוז ירושלים בע"משחברת הח –ברה" חה" 

 כדין לתת שירותי טלפון; ךמסי שהומ –נהל" מה" 

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

ה תמעושמכ הברו חא, 1959-טי"ם, תשימה ית או כל מי שהוסמך לספק מים לפי חוקמוקשות מר –ק" פס" 
 י מים וביוב(, לפי הענין.דיגוק תאח –הלן ל) 2001-בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א

ך עבודות בניה, אלא ורלצל חברה בעבודה להספקת חשמל לבנין ולא תספק חשמה לתתחי אל (1) (ב) 
 ;היציא לה אישור מאת הרשות המאשרת או היתר בנמה למשחלאחר שמבקש ה

א לה אישור מאת הרשות יצמשמל החה חשמל לבנין אלא לאחר שמבקשברה חה תספק אל (2)
 המאשרת.

 מנהל טלפון בבנין חדש אלא לאחר שמבקש החיבור המציא לו אישור מאת הרשות המאשרת.ה ןיתקי אל (ג) 

לו  איש המצקבמר, אלא לאחר שהתיהעונה טה ק מים למקרקעין לצורך ביצוע עבודהפס יספק אל (1) (ד) 
 הרשות המאשרת;אישור מאת 

שהמבקש  רחלא לאא -( 1ביצוע עבודה כאמור בפסקה ) ךרולא לצש -ק מים לבנין פס יספק אל (2)
 .רתהמאש תשוהמציא לו אישור מאת הר

 145( אם ניתן היתר לפי סעיף ד)-ו( ג(, )ברת תיתן אישור כאמור בסעיפים קטנים )שאמשות הרה (1) (ה) 
מל, המים או הטלפון, או שבהן נבנה הבנין שלגביו מבוקש וקש חיבור החשבמ גביהןלש לעבודות

 החיבור, לפי הענין;

נים קטם פיתן אישור לפי סעיילד, מיוח םטע(, רשאית הרשות המאשרת, מ1ר בפסקה )ומאאף ה לע (2)
 ן;תניטרם  ןתי(, בתנאים שיראו לה, גם אם היתר הבניה שהחליטה הועדה המקומית ל1)ד()-( ו1)ב()

( 2)ד()-(, )ג( ו2רשות המאשרת לא תיתן אישור לפי סעיפים קטנים )ב(), ה(1ר בפסקה )ומאה אף לע (3)
 הרנבנה בתחומה של חברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, אלא לאחר שהחבשלבנין חדש 

יים פתרון אחר לשפכים, ו כי קאב, הביו תכררה אישרה כי הבנין מחובר למערכת המים ולמעומאה
 , ועל פי כל דין.יווש בבנין ולמטרותבהתאם לשימ

נושא הבקשה נבנה בהתאם להיתר ה בנהמזה, אם שוכנעה כי  ףעיפי סל וררשאית לתת איש תרשות מאשר (1ה) 
ה מטעמים שפורטו על ידי מבקש שקבגשת הה דפרטים הטעונים השלמה אשר לא הושלמו במוע טעמל, היהבנ

תם של אותם פרטים; שר האוצר יקבע בתקנות את נוסח הבקשה לפי הבקשה, אך הוא ראוי לשימוש גם לפני השלמ
ידרש מבקש אישור יש תויועיף זה, ויקבע את התנאים או הערבס יןעננה הראוי לשימוש לבמו ר מהידיגפסקה זו, 

ם תאלהיתר הבניה, אם קיבל אישור לפני שהבניה הושלמה בה בהתאם נהמבמת ההשל למלא או ליתן כדי להבטיח
 להיתר.

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

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

ניה מורשה להיתר שלא ורת הבקב אי עלרחאתר הבניה וכי הוא ראוי לשימוש; נתמנה כנבנה בהתאם להי
 א על הבקשה לרשות המאשרת ועל התצהיר;הוערך את הבקשה להיתר, יחתום גם 

כן הודיעה  אםא אלשהוגשה לה הבקשה,  םיוים ממי רהשרת תיתן את האישור תוך עשאמשות הרה (2)

 ( 33)תיקון מס' 

 1991-"אנשת

 הערד להכעומ
 שותקבב

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-"התשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
 תקספה לתבגה
 ןו, מים וטלפלמשח

( 16)תיקון מס' 
 1981-א"משת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 55)תיקון מס' 
 2001-שס"את

( 55)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

( 33מס'  )תיקון
 1991-א"נשת

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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בחוק  יםהקבוע םיספק המים או למנהל, כי לא התקיימו התנא, להרבחל רבכתב בתוך המועד האמו
 הענין, ותפרטם; העתק מההודעה יישלח פיבתקנות לצורך חיבור המבנה לחשמל, למים או לטלפון, לו
 תר;יהלורשה מל

הודיעה על התנגדותה  לאו (, א2)מועד האמור בפסקה ה וךר בתושאי תשות המאשררה נתנה אל (3)
רה, לספק המים או למנהל בחלירות שי פסקה, ניתן לפנות, לאחר המועד האמור, לחיבור כאמור באותה

(; עשה כן, ניתן יהיה 1קיימו גם בבקשה זו הוראות פסקה )יתולבקש חיבור המבנה כאמור, ובלבד ש
שור הרשות המאשרת, אלא אם כן איא בלן, לפי הענין, גם ופטלאו ל םילמ לחבר את המבנה לחשמל,

נה לחשמל, למים או את המבר חבקש לשנתברת לפי כל דין, והרשות המאשרת או מי ה אחעינמ תמקיי
 חיבור.ה לטלפון, הודיעו על כך בכתב למבקש

( ובלי שניתנו הערבויות 1)ד()145ניתן היתר לפי פרק זה בלי ששולמו החיובים כמשמעותם בסעיף  (3ה) 
( 2הרשות המאשרת אישור לפי סעיפים קטנים )ב() המתאימות להבטחת תשלומם בכפוף להוראות כל דין, לא תיתן

(, אלא אם כן שולמו החיובים האמורים או שניתנו ערבויות כאמור, ובלבד שפירוט החיובים האמורים נמסר 2)ד()-ו
 .ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לאישור לפי סעיף זה 15-למבקש האישור לא יאוחר מ

לפי ההיתר, לא תיתן הרשות המאשרת אישור לפי סעיפים קטנים נקבעה חובת בקרת ביצוע לעבודות  (4ה) 
 .(, אלא אם כן אישר מכון בקרה כי תוצאות בקרת הביצוע תקינות2)ד()-( ו2)ב()

יה מהיתר, טסה יוותה השיעהמאשרת כי בנייתה של יחידת דיור, מסחר, שירותים או ת תושתה הראר (ו) 
 הן, לאותינעסיק מתן חשמל, שירותי טלפון או מים, לפי הפהל וא למנוערות לחברה, למנהל או לספק, הול יארשאית ה

 .יחידה

 וא( נפגע על ידי סירוב לתת אישור לפי סעיף זה או על ידי הוראה שניתנה לפי סעיף קטן )ו ומצואה ערה (ז) 
על הסירוב או על  (, רשאי לערור על כך בפני ועדת הערר תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו הודע לו2ן )ח()טק סעיף

שנתנה הזדמנות לרשות  חרלא, וימים מיום שהוגש לה שלושים ךותב ההוראה; ועדת הערר תיתן החלטתה בערר
 דתה בפניה.מע עימשהמאשרת לה

דבר, כי הוראות סעיף ב , לאחר התייעצות עם הועדה המחוזית הנוגעת7לקבוע בצו שאיר האוצר רש (1) (ח) 
 אם נתקיימו שניים אלה:זה לא יחולו בשטח פלוני, 

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

 בניה רתירת חיוותה דעתה כי לאחר אישור התכנית לא תהיה מניעה לקבלת השאמשות הרה )ב(
טח האמור, לרבות מניעה הנובעת מהתנגדות שהוגשה לתכנית על ידי מי שנפגע במישרין שב

 ת למקרקעין שיש לו זכות ישירה בהם.מהתכנית, וההתנגדות מתייחס

האוצר כאמור בפסקה  רש והמאשרת כי בבניית הבנין, שלגביו ניתן אישור מכוח צ תושתה הראר (2)
אית היא להורות לחברה, למנהל או לספק, למנוע או קדה, רשפהונית שכתה(, היתה סטייה מהוראות 1)

נויים שיחולו, ביז( )לאותו בנין; הוראות סעיף קטן  להפסיק מתן חשמל, שירותי טלפון או מים, לפי הענין,
 הוראה לפי פסקה זו.ל ע גםהמחוייבים, 

 
 

ג. שר האוצר רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה, לרבות חובת דיווח של מכון בקרה על ביצוע 157
 עבודות שלא בהתאם להיתר במועדים ובעניינים שיקבע.

 

 טל(.וב) .158
 

י המחייב אנתן בו יאשבוה תותקן מעלית לנשיאת בני אדם ולא יינתן היתר לבניית בנין גבוה ג ןל בניכב (א. )א158
או יבוצעו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות כאמור בסעיף התקנת מעלית כאמור ובכל בנין מגורים תותקן מעלית 

 קטן )ו(.

 

 

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

 נינים או מקומות מהוראות סעיף זה;ב יר סוגוטפרשאי ל

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

ים ציבוריים ובבניני נינבב תחוק התקנת מעליות שבב והגדרתכ -ת" שבד נגנון פיקומ, "העיף זסב (3)
 . 2001-ס"אשת(, חקיקה ינמגורים )הוראות ותיקו

רם חשמל בשעת הפסקת זרם החשמל ממקור האספקה ז קומות יותקן גנרטור להספקת-בר ןל בניכב (ב) 

                                                            

מיום  7557ק"ת תשע"ו מס' . 878עמ'  14.5.2008מיום  6671ק"ת תשס"ח מס' . 644עמ'  3.4.2006מיום  6472ק"ת תשס"ו מס' ר'  7
 .164עמ'  17.11.2016מיום  7229ק"ת תשע"ז מס'  .20עמ'  6.10.2015

 ( 43' ס)תיקון מ

 1995-"הנשת

( 46' )תיקון מס
 1998-ח"תשנ

יות מעל תנת התקבוח
 טוריםוגנר

 ( 14)תיקון מס' 

 1981-"אמשת

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 55)תיקון מס' 
 2001-א"סשת

( 22)תיקון מס' 
 1986-תשמ"ו

בקרת ביצוע על ידי 
 מכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6472.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6671.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7557.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7729.pdf
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עצה הארצית; לא יינתן היתר לבניית המו תקנות בהתייעצות עםבהאוצר  רש עבהראשי, לחלקי הבנין ולמיתקניו שק
 ור.מאכקומות שאין בו תנאי המחייב התקנת גנרטור -בר ןינב

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

יה בהתקנת מעלית או גנרטור נב רתיהמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן מסע רוזה כדי לג ףין בסעיא (ד) 
 ות אם לדעתו ייעוד הבנין והשימוש בו מחייבים זאת.קומ-רב אוגבוה, בנין נגיש  ןיבבנין שאינו בנ

ום במקקינו התל ןזה רשאי שר האוצר לקבוע בתקנות מיתקן אחר להספקת זרם חשמל שנית ףיענין סעל (ה) 
 גנרטור.

נתן היתר לבניית מעלית( ולא יי –בכל בנין נגיש תותקן מעלית נגישה לנשיאת בני אדם )בסעיף זה  (1) )ו( 
 בנין נגיש שאין בו תנאי המחייב התקנת מעלית כאמור.

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

 מעלית נגישה; )א(

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

 מעלית.פיר ל )ג(

( לא יחול על אגף שאינו בנין נגיש, שמהנדס הועדה אישר, לאחר שנועץ במורשה 2האמור בפסקה ) (3)
א, וכי שאר 1נגישות למבנים, תשתיות וסביבה כי שתים מיחידות הדיור שבו נגישות לפי הוראות פרק ה'

 א.1להוראות פרק ה'יחידות הדיור בבנין תוכננו כך שניתן יהיה לבצע בהן התאמות נגישות בהתאם 

 –בסעיף זה  (4)

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

אגף שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לאגף לבין מפלס הכניסה לדירה  –"בנין נגיש" 
מטרים; השר, בהתייעצות עם  10ולה על הפרש גובה(, ע –השוכנת בקומה הגבוהה ביותר באגף )להלן 

המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות גובה נמוך מהקבוע בסעיף זה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה 
והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע גובה העולה על הקבוע בסעיף זה אם הדבר נדרש מטעמים הנדסיים 

 או טכניים.

שר, לאחר התייעצות עם שר הבינוי והשיכון, רשאי לקבוע (, ה4( עד )1על אף האמור בפסקאות ) (5)
בצו כי במתחם, בשכונה או בחלק מיישוב שמתוכננים להיבנות בו בנינים שבהם הפרש הגובה אינו עולה 

מטרים, יהיו הבנינים, כולם או חלקם, פטורים מחובת התקנת מעלית, אם שוכנע השר כי הדבר  13על 
 יים הנוגעים לאוכלוסיה המתוכננת לאכלס את הבנינים.דרוש מטעמים כלכליים או חברת

 

 – העיף זס( בא. )1א158

 (;2()א)145 סעיףב ההגדרתכ –רה" יד" 

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

 תושר רלדירה אחת יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות או באישו ודיוצמ אל (ב) 
כאמור אלא אם כן שוכנעה שהשימוש המיועד לדירה  הדת הצמימוהרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המק

 לה יותר משני מקומות חניה. דומחייב שיוצמ

 ה.לטבמדתו צה ה,ף זיעת חניה לדירה בניגוד להוראות סמווקמצמיד מה (ג) 
 

 ב.158בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף  שומית שיב –בורי" יצ שימוש תבי, "העיף זס( בא. )2א158

דור המיועד מה ציבורי יהיה המדור המיועד לנשים גדול בשטחו ובמספר הקבועות שבו מן שומית שיבב (ב) 
 המועצה הארצית ועם שר הבריאות. םע תוצעלגברים באותו מקום, הכל כפי שיקבע שר האוצר בתקנות בהתיי

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

 

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

לחייב מבקש היתר כאמור בסעיף קטן )א( להשתתף בהתקנתם של מקומות מוסד תכנון רשאי  (1) )ב( 
 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 מוסד התכנון  (2)
נועדו; לא הותקנו מקומות החניה בחניון הציבורי כאמור בתוך עשר שנים  וישמשו אך ורק למטרה לשמה

 ממועד מתן ההיתר, יוחזרו הסכומים האמורים למבקש ההיתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

 הות חניומקדת ממצה

 (39ון מס' )תיק

 1994-"דנשת

 ועדיםימה ששימו יתב
 שיםנל

 ( 40)תיקון מס' 

 1994-"הנשת

 1997-תשנ"ז ט"ת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

התניית היתר 
בהתקנת מקומות 

 חניה

( 97)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 –בסעיף זה  )ג( 

כמשמעותם בחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני  –"עבודה ברכוש המשותף" ו"תכנית החיזוק"  
 ;2008-אדמה(, התשס"חרעידות 

 .1961-כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א –"הפרשי הצמדה וריבית"  
 

בבנינים ציבוריים כיםים לנוחדים מירוד: סי1ה' קרפ  

 

 – רק זהפ. בב158

המשמשים למטרה ציבורית, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות  םיבנינ גוסה עם נמננין הב –י" רובין צינב" 
 באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת;

 ה לפי פרק ה'.ינבליתר ה –תר" יה" 
 

לפני כניסתן לתוקף של  . פרק זה והתקנות ולפיו יחולו לגבי בנין ציבורי שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן1ב158
ולגבי בנין ציבורי שהוא מוסד חינוך או גן ילדים כהגדרתם בסימן ז' לחוק שוויון  1ו158תקנות שיתקין השר לפי סעיף 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות אף אם ההיתר לגביו ניתן לאחר המועד האמור.
 

(, או שנבנה 1972במרס  31תשל"ב )בניסן  "זיום טל די קיים אשר נבנה לפי היתר שהוצא ערובין צינב (א)  .ג158
האוצר,  ור כדין מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה, רשאי שרפטלאחר מכן וניתן לו 

לבעלו או למחזיקו או לשניהם, באופן וביחס שיקבע השר, להתקין בו סידורים  רותוהאמור בכל דין, להאף על 
 לק מהן, בתוך תקופת זמן שיקבע.לפי חוק זה, או חתקנות ב רשכנד נכיםמיוחדים ל

( ואילך ולא הותקנו בו 1972באפריל  1י שנבנה לפי היתר שהוצא מיום י"ז בניסן תשל"ב )רובין צינב (ב) 
עדה המקומית, וה , תורהתונסידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה ולא ניתן לגביו פטור ממילוי התק

או למחזיק או לשניהם, באופן וביחס שתקבע הועדה, להתקין בו סידורים מיוחדים על אף האמור בכל דין, לבעל 
 ם.ניש ושאתה ושלא תעלה על שלורקבע בהתש ןכאמור תוך תקופת זמ

)ב(, ומי שהוטלה עליו החובה לבצעה  וא( נים )אטק בנין ציבורי הוראה כאמור בסעיפים יבגתנה לינ (ג) 
 אה במלואה, רשאי הוא, בתוך תשעים ימים מיום שקיבל את ההוראה, לבקשמנוע מבחינה הנדסית לבצע את ההור

ודעה על מתן הקלה ה זוחמהמאת הועדה המקומית; הועדה המקומית תעביר למתכנן  147בסעיף ר ה כאמולהק
 ינתן רק אםת מיום קבלת ההודעה, לערור עליה בפני ועדת הערר והיא ר ימיםעשה חמישתוך כאמור, וזה יהיה רשאי, 

 לא יהיה בה כדי למנוע מנכים את השימוש בבנין הציבורי.

-, תשכ"חםיקסע יוא לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוה שומולגבי בנין שעיקר שי הסעיף זפי ל ראהוה (ד) 
ה, אם ההוראה לא 158בדבר ביטול הרשיון, לפי סעיף  תראהה לו(, תכליושרי ןוסק טעע –זה  קרפהלן בל) 1968

 תקויים.

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

 

)א( או שקיבל הוראה מועדה מקומית כאמור בסעיף ג158וראה משר האוצר כאמור בסעיף ה לשקיב ימ (א. )ד158
 וא במלואן או בחלקן על זולתו, הבעל ילהטל וראה שהוטלה עליו ישההביצוע  ותאג)ב(, והוא סבור כי את הוצ158

 בלבד, לבית משפט השלום. ההוראה ועת ביצואצזיק, לפי הענין, רשאי הוא לערער, לענין הוחמה

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

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

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

 

ג תוך 158ון רישוי עיקר שימושו של בנין ציבורי שלא קויימה לגביו הוראה לפי סעיף עט ה עסקיה (א. )ה158
שר האוצר או הועדה המקומית כאמור בו, יורו השר או הועדה המקומית, לפי הענין, לרשות הרישוי התקופה שקבע 

 לבטל את רשיון העסק.

 )בוטל(. (ב) 

 )בוטל(. (ג) 
 

מית לא תיתן היתר לבנין ציבורי אלא אם נכללו בו הוראות בדבר סידורים מיוחדים לנכים כפי וקמעדה הוה .ו158
)ב( או לפי כל 145ה של הועדה המקומית לפי סעיף בתוע מחורלג שנקבע בתקנות לפי חוק זה; אין בהוראה זו כדי

 אותה. תבייחמההוראה אחרת 
 

  (43' סמ)תיקון 

 1995-"הנשת

 ורערע

 (15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת

 103)תיקון מס' 
שעה(,  הוראת
 2015-תשע"ה

 עסק ןויול רשטיב

 (15)תיקון מס' 

 1981-אשמ"ת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 74)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 74)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

ין נבלהיתר  ןתמ
 ירובצי

 (15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת

 

  (15ס' )תיקון מ

 1981-"אמשת

 רותדגה

 ( 15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת

 103מס' )תיקון 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 םיחדוימ םיורדיס
ורי ציבלנכים בבנין 

 קיים

 ( 15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 תחולת הפרק

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה
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8א: נגישות לאנשים עם מוגבלות1פרק ה'  

 

 –( בפרק זה א. )1ו158

"אדם עם מוגבלות", "אנשים עם מוגבלות", "גוף ציבורי", "נגישות", "התאמות נגישות", "מוסד חינוך",  
 כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; –"נציבות", "נציב", "נטל כבד מדי", "רשות ציבורית" 

קום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מ –"מקום ציבורי"  
 המיועד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו;

מקום ציבורי, שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן לתוקף של התקנות  –"מקום ציבורי חדש"  
 ת חלק כאמור ממקום ציבורי;שהתקין שר הפנים לפי סעיף קטן )ד(, לרבו

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

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

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

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

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

 –, בין השאר, הוראות בדבר בתקן ישראלי; תקנות לפי פסקה זו יכללו

הנגשת צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים אחרים בשטח המקום הציבורי החדש  )א(
 ולרבות הנגשת מעברים ממקומות החניה כאמור בסעיף קטן )ב(;

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

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

נטל כבד מדי בהתחשב, בין אם ביצוע התאמת הנגישות יטיל  –התאמת נגישות שעלותה גבוהה(  –זה 
השאר, בגודל המקום הציבורי החדש, בהיקף השירות המיועד להינתן בו ובייעודו, וכן היות המקום 

 הציבורי חלק ממקום ציבורי קיים או תוספת לבנין קיים.

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

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

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

עלותה תטיל נטל כבד מדי בהתחשב,  –או התאמה שעלותה גבוהה, שקבע השר  לענין מעלית )ג(
בין השאר, בסוג המקום, בהיקף הפעילות העתידה להינתן במקום לרבות הירף האוכלוסיה שתידרש 
למקום, בטיב התאמת הנגישות ובעלות התאמת הנגישות, בקיומם של מקורות מימון חיצוניים 

ישות, בהיקף מחזור ההכנסות או בשיעור הרווח הצפוי של מי וממלכתיים לביצוע התאמת הנג
 שאחראי לביצוע התאמת הנגישות;

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

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

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

 שה לפטור;מהנדס הוועדה והנציב רשאים לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש לבדיקת הבק (4)

                                                            

-הבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ללפי התיקון לתקנות התכנון ו 1.8.2009יום לעניין בניין ציבורי חדש מפרק התחילת תוקף  8
 .598עמ'  8.3.2009מיום  6764ק"ת תשס"ט מס' שפורסם ב 1970

ה להיתר, תנאיו ואגרות(, לפי התיקון לתקנות התכנון והבניה )בקש 3.9.2010תחילת תוקף ההוראות הנוגעות לבניין מגורים חדש מיום 
 .900עמ'  7.3.2010מיום  6873ק"ת תש"ע מס' שפורסם ב 1970-תש"ל

נגישות מקום ציבורי 
 חדש

( 71יקון מס' )ת
 2005-תשס"ה

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6764.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6873.pdf
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קבע הנציב שלא מתקיימת אחת מעילות הפטור שבסעיף קטן זה, יודיע על כך למהנדס הוועדה,  (5)
ומהנדס הוועדה לא ייתן פטור בבקשה. אישר הנציב מתן פטור, רשאי מהנדס הוועדה המקומית ליתן 

 פטור;

צאת הבקשה לידיו; ימים ממועד המ 45החלטת הנציב לפי סעיף זה תימסר למהנדס הוועדה בתוך  (6)
 לא נמסרה החלטת הנציב למהנדס הוועדה בתוך התקופה האמורה, יכריע בבקשה מהנדס הוועדה;

על החלטה בדבר דחיית הבקשה לפטור ועל החלטה בדבר מתן פטור בתנאים, רשאי מגיש הבקשה  (7)
ף זה יחולו הוראות לערור לפני ועדת הערר, מהנדס הוועדה והנציב יהיו משיבים בערר; על ערר לפי סעי

 , בשינויים המחויבים.155עד  152סעיפים 

 –()ג( לא יחולו לגבי 1(, וסעיף קטן )ה()2הוראות לפי סעיף קטן )ד() )ו( 

 מקום ציבורי חדש שעתיד ליהות מופעל בידי רשות ציבורית; (1)

 חובה שחלה לפי חוק זה, ערב כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף זה; (2)

ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי לפי סימן ו' בחוק שוויון זכויות לאנשים מקום  (3)
 עם מוגבלות;

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

במקום המיועד להיות מוסד חינוך או גן ילשים שהוא מוסד חינוך רשמי, שהיתר לבנייתו או  (1) )ז( 
 –קף של התקנות שהתקין שר הפנים לפי סעיף קטן זה )בסעיף זה לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן לתו

 מוסד חינוך חדש( יבוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות שיקבע שר הפנים לפי פרק זה.

, שר הפנים, בהתייעצות עם המועצה הארצית, הנציבות, ארגונים 1בלי לגרוע מהוראות לפי פרק ה' (2)
ים עם מוגבלות, ובאישור ועדת הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הפועלים לקידום זכויותיהם של אנש

 הוראות בדבר התאמות נגישות אלה בלבד:

 התקנת פיר למעלית בבנין המרכזי; )א(

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

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

 כל התאמה נוספת, שקבע שר הפנים. )ד(

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

טחי עבודה אישיים ושטחים שאינם מיועדים לשהיית מקום המיועד להיות מקום עבודה, למעט ש (1)
 אדם, ולרבות הגישה לשטחים האישיים, המסדרונות, והכניסה לחדרי עבודה;

 כל מקום נוסף שקבע שר הפנים בצו. (2)

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

( יוגשו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 2)ז()-( ו1תקנות ראשונות לפי סעיפים קטנים )ד() י() 
 (.2006במאי  1הכנסת לא יאוחר מיום ג' באייר התשס"ו )

 

 –בסעיף זה  (א. )2ו158

יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות  6בנין או חלק מבנין, שיש בו לפחות  –"בנין מגורים חדש"  
 (;2006בנובמבר  1נייתו או לשימוש בו ניתן לאחר י' בחשון התשס"ז )משותף, שהיתר לב

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

 שטח המיועד לשמש את כלל דיירי בנין המגורים. –"שטח משותף בבנין מגורים"  

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

שר האוצר, בהתייעצות עם המועצה הארצית, הנציבות, ארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים  )ג( 
, יקבע בהתאם לעקרונות היסוד, מטרותיו עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת

והוראותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובהתחשב בתקן הישראלי, את הסידורים הנדרשים כדי לאפשר 
לאדם עם מוגבלות נגישות, באופן סביר, בשטח המשותף שבבנין מגורים חדש; תקנות לפי פסקה זו יכללו, בין השאר, 

 –ת הוראות בדבר הנגש

 דרך הגישה לבנין, הכניסה לבנין והמבואה; (1)

 מעלית, ככל שהותקנה; (2)

 פתחי הגישה לדירות המגורים; (3)

 אמצעי בטיחות, התרעה ואזהרה; (4)

שטח משותף בבנין 
 מגורים חדש

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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 חלק ממקומות החניה, שהתקנתם נדרשת לפי כל דין והדרך מהחניות לבנין; (5)

גג, ככל שהגג נועד לשימוש הדיירים שטח משותף אחר בבנין, לרבות חצר, בריכה, חדר כושר ו (6)
 ולמעט שימוש שהוא תיקון, התקנה או תחזוקה של מיתקנים.

בתקנות לפי סעיף זה ניתן גם לקבוע פטור מלא או חלקי, ובכלל זה דרישות מופחתות, לענין התאמת  )ד( 
 נגישות בבנין מגורים חדש אם נתקיימו בהתאמה אחד מאלה:

 מעלות הקמת הבנין או הפרויקט, לפי הענין; 0.5%ד, העולה על היא מטילה נטל גבוה מאו (1)

 היא אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות; (2)

היא פוגעת באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי הסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות  (3)
 או טבע.

ר מביצוע אותה התאמת נגישות אם מי שחייב בהתקנת התאמת נגישות לפי סעיף זה, יהיה פטו (1) )ה( 
נקבע, לאחר התייעצות במורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, כי מתקיים בהתאמת הנגישות אחד 

 התנאים הקבועים בסעיף קטן )ד(;

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

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

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

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

ימים ממועד המצאת הבקשה לידיו;  45החלטת הנציב לפי סעיף זה תימסר למהנדס הוועדה בתוך  (6)
 דס הוועדה בתוך התקופה האמורה, יכריע בבקשה מהנדס הוועדה;לא נמסרה החלטת הנציב למהנ

על החלטה בדבר דחיית הבקשה לפטור ועל החלטה בדבר מתן פטור, רשאי מגיש הבקשה לערור  (7)
לפני ועדת הערר, והנציב ומהנדס הוועדה יהיו משיבים בערר; על ערר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 

 חויבים., בשינויים המ155עד  152

 )בוטל(. )ו( 

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

 

( לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר, לפי הענין, לבנין שהוא מקום ציבורי חדש, למוסד חינוך חדש א. )3ו158
, או לחלק ממנו, אלא אם כן התקבלה חוות 2ו158נין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף )ז( או לב1ו158כמשמעותו בסעיף 

דעתו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השירות, כי מתקיימות 
 הוראות לפי כל אחד מאלה לפי הענין:

 פרק זה; (1)

 א;158סעיף  (2)

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

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

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ב( 

יכול שיינתן היתר, אישור או תעודת גמר בסטיה קלה מחוות דעתו של מורשה לנגישות מבנים,  (1)
כאמור בנימוקים שיפורטו, ואישר כי אין בסטיה משום תשתיות וסביבה, אם מהנדס הוועדה אישר סטיה 

 הפרה של ההוראת שלפי פרק זה;

יכול שיינתן היתר, אישור או תעודת גמר בסטיה מחוות דעתו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות  (2)
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון  21וסביבה הרשום בפנקס מיוחד כמשמעותו בסעיף 

, שאינו אדריכל רשוי או מהנדס רשוי כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים, 2005-(, התשס"ה2מס' 
אם קבע מהנדס הוועדה כי הסטיה מתחייבת מטעמי בטיחות, ואישר כי אין בסטיה כאמור משום הפרה 

 של ההוראות לפי פרק זה.

 –בסעיף זה  )ג( 

 ;145כמשמעותו בסעיף  –"היתר"  

 א;157ו בסעיף כמשמעות –"אישור"  

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

אישור מורשה 
 נגישות

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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לחוק שוויון  1. החלטת מוסד תכנון ליתן היתר לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי פרק ה'4ו158
ים מקבלתה, ובלבד שלא קבע מהנדס זכויות לאנשים עם מוגבלות, למוסדות חינוך, תהיה תקפה למשך עשר שנ

הוועדה כי חלו שינויים בדין, בתכניות, בתקנים או בהנחיות הוועדה, המחייבים שינוי בהחלטה; מהנדס הוועדה ייתן 
 את החלטתו בענין בתוך עשרה ימים ממועד הגשת בקשתו של בעל ההיתר לבצע את העבודה בהתאם להיתר.

 

: רישוי בדרך מקוצרת2'ה קרפ  

 )בוטל(
 

 . )בוטלו(.יב158. עד ז158

כוני בקרה: מ3ה' קרפ  

 

 סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו

 

 –בפרק זה   .גי158

 בעל שליטה או בעל עניין במכון בקרה; –"בעל מכון"  

 ;1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"בעל עניין" ו"שליטה"  

 ;1997-כת מעבדות, התשנ"זחוק הרשות הלאומית להסמ –"חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"  

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

 

 )א( לא יפעיל אדם מכון בקרה אלא אם כן ניתן לו רישיון לפי הוראות פרק זה. .די158

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

 תכן; לבצע בקרת (1)

 לבצע בקרת ביצוע; (2)

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

 למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי חוק זה. (4)
 

רישיון(, אם התקיימו בו כל  –)א( שר האוצר רשאי לתת לגוף רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה )בפרק זה  .טו158
 אלה:

 פועלים בשירותו כל אלה: (1)

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

מנהל בקרת ביצוע שהוא אדריכל רשוי או מהנדס רשוי באחד ממקצועות הבנייה, ובעל ניסיון  )ב(
תחום הבנייה ובקרת ביצוע הבנייה, והוא רשום כבקר כאמור בסימן של עשר שנים לפחות בעיסוק ב

 ב';

 יח;158בקרים כאמור בסעיף  )ג(

 כא;158בקרים מורשים כאמור בסעיף  )ד(

הוא חברה שהתאגדה בישראל וכל עיסוקה הוא הפעלה של מכון בקרה, או שהוא משרד ממשלתי,  (2)
ית או תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית רשות שהוקמה לפי חוק, חברה ממשלתית, רשות מקומ

 תאגיד עירוני(; –אחת או יותר )בסעיף זה 

(, וכל בעל תפקיד אחר בו שקבע שר 1בעל המכון, מנהלו, מי שפועל בשירותו כאמור בפסקה ) (3)
האוצר, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הם ראויים להיות בעל מכון או 

תפקידים כאמור, ולא הוגש נגד מי מהם כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן לגביו פסק דין בעלי 
 לרבות מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה; –סופי; לעניין זה, "הורשע" 

(, וכל בעל תפקיד אחר בו 1מכון בקרה, בעל המכון, מנהלו, מי שפועל בשירותו כאמור בפסקה ) (4)
ינם עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין פעולת שקבע שר האוצר, א

 מכון הבקרה או תפקידם במכון הבקרה, לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלהם או של קרובם;

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

 להסמכת מעבדות תקבע כללים לעניין הסמכה של מכוני בקרה לסוגיהם;

( 101ן מס' )תיקו
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

מוסד  –תוקף היתר 
 חינוך

( 71)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 3פרק ה' –הגדרות 

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

הקמת מכון בקרה 
 ותפקידיו

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

תנאים למתן רישיון 
להפעלת מכון בקרה 

 ולפעילותו

( 101מס' )תיקון 
 2014-תשע"ד
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 הוא עומד בתנאים נוספים שקבע שר האוצר. (6)

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

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

ו תאגיד עירוני יפעיל את סמכותו כמכון בקרה רק לגבי בקשות מכון בקרה שהוא רשות מקומית א (2)
להיתר שהוגשו בתחום הרשות המקומית או הרשויות המקומיות שהן בעליו של התאגיד העירוני, לפי 

 העניין.

(, מכון בקרה שהוא חברה ממשלתית שכל עיסוקה הוא הפעלת 1על אף האמור בסעיף קטן )ג() (1) )ד( 
שליטת חברה ממשלתית אחרת, או שחברה ממשלתית אחרת אינה בעלת עניין בה, מכון בקרה, ואינה ב

יפעיל את סמכותו כמכון בקרה רק לעניין בקשות להיתר שהגיש מבקש היתר שעיסוקו בתחום אחריותו 
של השר שנקבע לפי חוק החברות הממשלתיות כשר האחראי לענייני החברה, ובתחומי פעילותו של 

 אותו מבקש היתר;

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

( לא תהיה חברה 1(, הוקם מכון בקרה כאמור בפסקה )1)ג()-( ו2על אף האמור בסעיף קטן )א() (3)
 מכותו של מכון הבקרה, רשאית להפעיל מכון בקרה.ממשלתית שתחום פעילותה הוא בתחום ס

 

)א( רישיון יעמוד בתוקפו חמש שנים, אלא אם כן קבע שר האוצר תקופה קצרה יותר; לבקשת מכון בקרה  .טז158
יאריך שר האוצר את תוקף הרישיון לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, לאחר שביצע ביקורת ופיקוח על פעילות 

טו, אלא אם כן ראה שיש 158במכון כל התנאים לפי סעיף  לא, ולאחר שנוכח שמתקיימים158מכון הבקרה לפי סעיף 
 הצדקה להאריך את הרישיון לתקופה קצרה יותר או שלא להאריכו כלל.

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

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

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

 שר האוצר.רישיון לפי פרק זה אינו ניתן להעברה אלא בהתאם להוראות ותנאים שקבע  )ה( 
 

שר האוצר יבטל רישיון אם נוכח שהתקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן למכון הבקרה הזדמנות לטעון את  )א( .זי158
 טענותיו:

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

 ו;ט158חדל להתקיים במכון הבקרה תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי סעיף  (2)

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

שר האוצר רשאי לבטל רישיון, להתלותו, להגבילו או לשנות את תנאיו, לרבות לעניין החלק משטח  )ב( 
, לאחר שנתן למכון הבקרה המדינה שבו מוסמך מכון הבקרה לפעול וסוגי ההיתרים שמכון הבקרה מוסמך לעסוק בהם

 הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

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

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

הודעה בדבר ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו תישלח למכון הבקרה ותפורסם באתרי  )ג( 
 האינטרנט של מינהל התכנון ושל מכון הבקרה.

בילו או שינה את תנאיו, ייתן הוראות לעניין בקשות להיתר ביטל שר האוצר רישיון, התלה אותו, הג )ד( 
ועבודות לפי היתר שמכון הבקרה החל לטפל בהן לפני החלטתו, ורשאי הוא להורות על העברתן לטיפול מכון בקרה 

 אחר.
 

 סימן ב': בקרים

 

 )א( מכון בקרה יעסיק בקרים לעניין סוגי פעולות ובמספר שיקבע שר האוצר. .חי158

 לבקר יהיו נתונות הסמכויות של רשות הרישוי לביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע לפי חוק זה. 9)ב( 
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ר האוצר, רשאי לקבוע כי סמכות מהסמכויות לפי סעיף קטן )ב(, שר המשפטים, לאחר התייעצות עם ש )ג( 
שעלול להיות בהפעלתה משום חשש לפגיעה ממשית בזכויות, לא תינתן לבקר או שהפעלתה על ידי הבקר תותנה 
בתנאים שיקבע; קבע שר המשפטים כאמור, לא יפעיל בקר את הסמכות האמורה או שיפעילה בהתאם לתנאים 

 יין.שנקבעו, לפי הענ
 

מים כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים ובחוק ההנדסאים והטכנאים ינהלו, בנפרד, פנקסי )א( הרש .טי158
 בקרים.

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

האתיקה ועונשין או הוראות פרק ז' לחוק  על בקר יחולו הוראות חוק המהנדסים והאדריכלים לעניין )ג( 
 ההנדסאים והטכנאים, בשינויים המחויבים, ולפי העניין.

 

 )א( כשיר להירשם כבקר בפנקס בקרים מי שמתקיימים בו כל אלה: .כ158

 הוא אדריכל רשום, מהנדס רשום או הנדסאי רשום; (1)

לרבות הוא מקיים דרישות שקבע שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, לעניין הכשרה  (2)
הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות הסמכה בכל הקשור לתכן הבנייה ולפי חוק זה; דרישות לפי פסקה 

( וכן לעניין היקף שעות ההכשרה וההשתלמות, 1זו יכול שייקבעו לסוגי בעלי מקצוע כאמור בפסקה )
 תוכנן, וסוג הבחינות.

כות של הנדסאי רשום, של אדריכל רשום שאינו לשם קיום הוראות לפי פרק זה לעניין סמכויות בקר, הסמ )ב( 
אדריכל רשוי, של מהנדס רשום או של מהנדס רשוי, תהיה תקפה רק לעניין אותו סוג פעולות שהוא מוסמך לגביהן 

 לפי חוק המהנדסים והאדריכלים.

 –בסעיף זה  )ג( 

 כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים; –"אדריכל רשום" ו"מהנדס רשום"  

 כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים. –סאי רשום" "הנד 
 

 סימן ג': בקרים מורשים

 

 )א( מכון בקרה יעסיק בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים אלה, והוא יהיה עובד מכון הבקרה: .כא158

 שר הבריאות או עובד מעובדי משרדו; (1)

 השר להגנת הסביבה או עובד מעובדי משרדו; (2)

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

 .1951-הרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א (4)

שר האוצר רשאי לקבוע כי תידרש העסקת בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים נוספים; לא יקבע שר  )ב( 
 האוצר כאמור אלא לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על אותו גורם מאשר.

האוצר כי נדרשת העסקת בקר מורשה לעניין חוק גנים על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא יקבע שר  )ג( 
 .1978-לאומיים ולעניין חוק העתיקות, התשל"ח

 

)א( נקבע בחיקוק כי אישור בקשה להיתר או ביצוע עבודה לפי היתר מותנה באישור של גורם מאשר שנקבע  .כב158
השר הממונה( את תנאי  –ל ביצוע אותו חיקוק )בסימן זה כא או בהתייעצות עמו, יקבע השר הממונה ע158לפי סעיף 

הכשירות הנוספים הנדרשים מבקר, וכן רשאי הוא לקבוע תנאי הכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות 
 תנאי הכשירות(. –הסמכה לשם הרשאתו כבקר מורשה לעניין אותו חיקוק )בסעיף זה 

 רנט של הגורם המאשר ושל מינהל התכנון.תנאי הכשירות יפורסמו באתרי האינט )ב( 

מי שמבקש להיות בקר מורשה יגיש לרשות להסמכת מעבדות בקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים  )ג( 
בהתאם להנחיותיה; הוגשה בקשה כאמור תבדוק הרשות להסמכת מעבדות את עמידתו של המבקש בתנאי הכשירות, 

הרשות להסמכת מעבדות שמתקיימים במבקש תנאי הכשירות, תודיע  ימים מיום שהוגשה לה הבקשה; קבעה 45בתוך 
 על כך לשר הממונה.

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

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

-השר הממונה רשאי להודיע לרשות להסמכת מעבדות כי הוא דוחה את הבקשה, לרבות בשל אי (2)
(, ובלבד 3( או )2עמידתו של המבקש בתנאי הכשירות או מאחר שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן )ה()

ת כי הוא דוחה את מועד מתן שינמק את סירובו; השר הממונה רשאי להודיע לרשות להסמכת מעבדו

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

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

ימים מיום קבלת  21קשה בתוך לא הודיע השר הממונה לרשות להסמכת מעבדות על דחיית ב (4)
(, תודיע הרשות למבקש על אישור בקשתו וכן 2ההודעה או בתוך התקופה הנוספת כאמור בפסקה )

 תודיע לשר האוצר על אישור הבקשה לפי פסקה זו.

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

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

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

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

 חדל להתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות; (4)

 כג;158הוא פעל שלא בהתאם להנחיות או להוראות שניתנו להפעלת סמכותו כאמור בסעיף  (5)

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

 הוא נהג בדרך שאינה הולמת. (7)

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

 

אשר לפי החיקוק שלגביו הוא על אף האמור בכל דין, לבקר מורשה יהיו נתונות הסמכויות של גורם מ 10)א( .כג158
 מורשה, למתן אישור, לתיאום או להתייעצות בעניין בקשה להיתר ועבודה לפי היתר לפי חוק זה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר הממונה, רשאי לקבוע כי סמכות  )ב( 
 ים או עבודות שיקבע, לא יהיו נתונות לבקר מורשה.מהסמכויות של גורם מאשר לפי חיקוק מסוים לגבי סוגי בניינ

קבע שר האוצר כאמור בסעיף קטן )ב(, לא תוגש בקשה להיתר אלא אם כן הגורם המאשר לפי אותו  )ג( 
חיקוק נתן את אישורו או את חוות דעתו לגבי העניינים שבסמכותו באותה בקשה להיתר; ואולם שר האוצר רשאי 

ש לרשות הרישוי המקומית את האישור או את חוות הדעת של גורמים מאשרים מסוימים לקבוע כי יהיה מותר להגי
 לאחר הגשת הבקשה להיתר.

שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע כי סמכות מהסמכויות לפי חיקוק כאמור  )ד( 
תינתן לבקר מורשה או שהפעלתה בסעיף קטן )א(, שעלול להיות בהפעלתה משום חשש לפגיעה ממשית בזכויות, לא 

על ידי הבקר המורשה תותנה בתנאים שיקבע; קבע שר המשפטים כאמור, לא יפעיל בקר מורשה את הסמכות האמורה 
 לעניין אותו חיקוק או שיפעילה בהתאם לתנאים שנקבעו, לפי העניין.

שלפיהן בקרים מורשים  כא יקבעו הנחיות והוראות158השר הממונה או הגורם המאשר כאמור בסעיף  )ה( 
הנחיות והוראות הגורם המאשר(; הנחיות והוראות הגורם המאשר יפורסמו באתרי  –יפעילו את סמכותם )בפרק זה 

 האינטרנט של הגורם המאשר ושל מינהל התכנון.

שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר הממונה, רשאי לקבוע סוגי בניינים או עבודות שלגביהם נדרש בקר  )ו( 
מורשה לבקש את התייחסות הגורם המאשר ולפעול לפי הנחייתו; קבע שר האוצר כאמור, יקבע את המועד למתן 
התייחסות הגורם המאשר; לא נתן הגורם המאשר את התייחסותו במועד שנקבע כאמור, יבקר הבקר המורשה את 

ע שמסר הגורם המאשר כאמור הבקשה להיתר לפי הנחיות והוראות הגורם המאשר לפי סעיף קטן )ה( ולפי המיד
 (.1)א145בסעיף 

בקר מורשה יבצע בקרת תכן ובקרת ביצוע על פי הוראות החיקוק שלגביו קיבל הרשאה, והכול בהתאם  )ז( 
( או לפי הנחיית הגורם 1)א145להנחיות והוראות הגורם המאשר ולפי המידע שמסר הגורם המאשר כאמור בסעיף 

 ו(.המאשר שהועברה לפי סעיף קטן )

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

בהתאם להנחיית הגורם המאשר שהועברה ( או 1)א145הגורם המאשר ולמידע שמסר הגורם המאשר כאמור בסעיף 
 לפי סעיף קטן )ו(.

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

ת הגורם המאשר; שר האוצר רשאי לקבוע את המועדים לקבלת הנחיית התקבלה לעניין זה הנחיי (1)
 הגורם המאשר לעניין זה;

                                                            

 .2016-: ר' צו תשע"ז1.1.2018או  1.6.2017יום ( בא)כג158תחילתו של סעיף קטן  10

סמכויות בקרים 
 מורשים
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 לא יהיה בתיקונים או בשינויים כאמור משום הקלה מהנחיות ומהוראות הגורם המאשר; (2)

אם מצא כי אם לא תתוקן הבקשה להיתר או שלא יבוצעו השינויים הנדרשים בעבודות לפי ההיתר,  (3)
ממשי לשלום הציבור, לבריאותו, לביטחונו או לבטיחותו או שיש סכנה לפגיעה מהותית יש חשש 

 באיכות הסביבה או להפרעה בלתי סבירה לאדם מסוים או לציבור.
 

דרכי העבודה של מכון בקרהסימן ד':   

 

שר האוצר יקבע הוראות לעניין המסמכים שיש להגיש למכון בקרה ואופן הגשתם; הוראות לעניין סוגי  .כד158
המסמכים שיש להגיש לבדיקת בקר מורשה לצורך חיקוק מסוים ייקבעו לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצוע 

 אותו חיקוק.
 

)א( מכון בקרה יודיע לרשות הרישוי המקומית ולמגיש הבקשה להיתר על תוצאות בקרת התכן שביצע בתוך  .כה158
ימי עבודה;  15בתוך  –צלו, ולגבי בקשה להיתר בהליך רישוי בדרך מקוצרת שלושים ימי עבודה מהיום שנקלטה א

 שר האוצר רשאי לקבוע מועדים אחרים לגבי סוגים מסוימים של בקשות להיתר.

מכון בקרה יפעל בכפוף לכללים ולנהלים שקבעה הרשות להסמכת מעבדות ופרסמה באתר האינטרנט  )ב( 
 שלה.

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

)א( שר האוצר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע אגרות שמבקש היתר ישלם למכון  .כו158
הבקרה; בתקנות כאמור ייקבע כי מכון בקרה שלא עמד במועדים לפי חוק זה, ישיב למבקש את האגרה ששילם או 

 חלק ממנה.

 כון בקרה כל תשלום, עמלה, הטבה או תמורה אחרת למעט האגרה שנקבעה לפי סעיף זה.לא יקבל מ )ב( 
 

 ( כדין עובדי הציבור לעניין חוקים אלה:1טו)א()158די מכון בקרה והפועלים בשירותו כאמור בסעיף דין עוב .כז158

 ;1979-חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם (1)

 ;1969-חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט (2)

 לעניין העבירות הנוגעות לעובדי הציבור. – 1977-חוק העונשין, התשל"ז (3)
 

(, לא יטפלו בבקשה לבצע בקרת 1טו)א()158מי שפועל בשירותו של מכון בקרה לפי סעיף )א( בעל מכון ו .כח158
תכן או בקרת ביצוע אם הטיפול בה עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין 

יד אחר שלהם או של החזקותיהם במכון הבקרה או תפקידם במכון הבקרה, לפי העניין, לבין עניין אישי או תפק
קרובם, ואם נודע למי מהם על חשש לניגוד עניינים כאמור, יפסיק לטפל בבקשה ויודיע על כך למנהל בקרת התכן או 

 (, לפי העניין.1טו)א()158למנהל בקרת הביצוע במכון הבקרה, כמשמעותם בסעיף 

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

 

יין רישוי מכון בקרה ולעניין הסדרת פעילותו, ובכלל זה הוראות לעניין שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לענ .כט158
– 

 התאגדותו ומבנהו, בכפוף להוראות כל דין; (1)

דרכי פעולתו ונוהלי עבודתו ועבודת הבקרים והבקרים המורשים, לרבות שיטות העבודה במכון הבקרה,  (2)
ודת המכון, והוראות נוספות לשם הבטחת הכשרה מקצועית שוטפת, ביטוח מקצועי, מערכת תיעוד של עב

 עבודתו המקצועית ואיכות פעולתו, לרבות לעניין מתן ערבויות והדרכים למימושן;

אופן הטיפול בבקשה לבצע בקרת תכן או בקרת ביצוע, שעובד במכון בקרה, בעל תפקיד בו או מי שפועל  (3)
ניגוד עניינים, וכן הוראות בדבר העברת בקשה  בשירותו מצא כי הטיפול בה עלול לגרום לו להימצא במצב של

 כאמור לטיפול מכון בקרה אחר והעברת התשלום שהתקבל לצורך הטיפול בבקשה האמורה לאותו מכון;

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

 סימן ה': דיווח, פיקוח וביקורת

 

)א( מכון בקרה ידווח לשר האוצר באופן מיידי על כל שינוי שחל במידע שמסר בעת שהוגשה הבקשה לקבלת  .ל158
 רישיון, או אם שונה או חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למתן רישיון.

נאים למתן רישיון ותנאים ברישיון, וכן על מכון בקרה ידווח לשר האוצר על פעילותו, לרבות עמידתו בת )ב( 
כל מידע אחר שיבקש השר, בהתאם להוראות שקבע השר; שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרסום מידע 

 ודיווחים שיוגשו לפי סעיף זה.
 

( 101קון מס' )תי
 2014-תשע"ד

הגשת מסמכים למכון 
 בקרה ולבקר מורשה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

פעילותו של מכון 
 בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

אגרות ואיסור תמורה 
 אחרת למכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

החלת דינים על 
 עובדי מכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

מניעת ניגוד עניינים 
 בעבודת מכון בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

קביעת הוראות לעניין 
 מכוני בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

חובת דיווח של מכון 
 בקרה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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שר האוצר יבצע ביקורת ופיקוח על התקיימות התנאים למתן רישיון למכון בקרה והתנאים למתן  (1)א( ) .לא158
 הרשאה לבקר מורשה ועל פעילות מכון הבקרה והבקר המורשה, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין זה;

שר האוצר להסתמך על ממצאי ביקורת ופיקוח לעניין ביקורת ופיקוח כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי  (2)
של הרשות להסמכת מעבדות בעניין עמידת מכון הבקרה בתנאי ההסמכה ועמידת הבקר המורשה בתנאי 
הכשירות, ולשם כך רשאי הוא לדרוש מהרשות להסמכת מעבדות ממצאים כאמור וכל מידע שיש בידיה 

 לעניין זה.

ות פרק זה, רשאי שר האוצר להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים לשם ביקורת ופיקוח על ביצוע הורא )ב( 
 שיהיו נתונות להם סמכויות לפי סעיף קטן )ג(; לא יוסמך מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

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

 הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה שר האוצר; (2)

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

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

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

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

 ;1995-בחוק המחשבים, התשנ"ה

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

 הבקרה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט.

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

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

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

על עבודת בקר מורשה תהיה הסמכות להסמיך מפקחים כאמור בסעיף קטן )ב(  לשם ביקורת ופיקוח )ה( 
נתונה לשר הממונה על הגורם המאשר לעניין אותו בקר מורשה, והוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ד( יחולו לעניין 

 מפקחים כאמור, בשינויים המחויבים.
 

 סימן ו': עיצום כספי

 

 מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים. –)א( בסימן זה, "הממונה"  .לב158

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

 (;1טו)א()158הפעיל את סמכויותיו אף שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף  (1)

טז)ב(, והמנויים בתוספת 158פי סעיף הפעיל את סמכויותיו בניגוד לתנאי הרישיון שנקבעו ל (2)
 השביעית;

פעל שלא בהתאם לכללים ולנהלים שקבעה הרשות להסמכת מעבדות, בניגוד להוראות סעיף  (3)
 כה)ב(;158

 כו)ב(;158קיבל תשלום, עמלה, הטבה או תמורה אחרת, בניגוד להוראות סעיף  (4)

 ל)א(;158הפר חובות דיווח לפי סעיף  (5)

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

ב)ב( )בסימן זה ל158)א( היה לממונה יסוד סביר להניח כי מכון בקרה הפר הוראה מהוראות המנויות בסעיף  .לג158
המפר(, ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי  –

 הודעה על כוונת חיוב(. –)בסימן זה 

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

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

 סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו; (2)

 לד;158זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף  (3)

ביקורת ופיקוח על 
מכוני בקרה ובקרים 

 מורשים

( 101ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 עיצום כספי

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 הודעה על כוונת חיוב

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף  (4)
 האמור. לו, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף158

 

לג רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני 158מסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף מפר שנ .לד158
ימים ממועד מסירת  30הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 

 ימים. 30על  ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה
 

לד, אם להטיל על המפר עיצום כספי, 158א( הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף ) .לה158
 לז.158ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 

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

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

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

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

ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת  30לד, בתוך 158ען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף לא ט )ד( 
 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור. 30חיוב, יראו הודעה זו, בתום 

 

)א( בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת  .לו158
 ההפרה.

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין  )ב( 
לב)ב( בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה 158הפרת הוראה מההוראות המנויות בסעיף  –זה, "הפרה חוזרת" 

 הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
 

ם כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות )א( הממונה אינו רשאי להטיל עיצו .לז158
 סעיף קטן )ב(.

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

 ובשיעורים שיקבע.
 

תשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו )א( העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת ה .לח158
ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף  –לד 158לפני הממונה כאמור בסעיף 

מד, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי לפי הוראות אותו סעיף, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום 158
 ההחלטה בערעור.

יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית  –בינואר בכל שנה )בסעיף קטן זה  1-העיצום הכספי יתעדכן בסכום  )ב( 
בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום  1-המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב

מפרסמת הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן ש –שקלים חדשים; בסעיף זה, "המדד"  10הקרוב שהוא מכפלה של 
 לסטטיסטיקה.

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

 לה.158ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף  30העיצום הכספי ישולם בתוך  .לט158
 

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת  .מ158
 הפרשי הצמדה וריבית(, עד לתשלומו. –)בסימן זה  1961-והצמדה, התשכ"אריבית 

 

 עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים )גבייה(. .מא158
 

 

לב)ב( ושל הוראה 158על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף  .מב158
 מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

 

 

פרק זה, לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות )א( תשלום עיצום כספי, לפי  .מג158
 לפי חוק זה, המהווה עבירה.

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

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

 תשלום הסכום, עד יום החזרתו.עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 
 

)א( על דרישת תשלום לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט שלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור  .מד158
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 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על דרישת התשלום. 30כאמור יוגש בתוך 

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

החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן )א( והורה על  )ג( 
החזרת סכום העיצום הכספי ששולם, יוחזר הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום 

 החזרתו.
 

ה, יפרסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון את הפרטים שלהלן, )א( הטיל הממונה עיצום כספי לפי סימן ז .מה158
 בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

 דבר הטלת העיצום הכספי; (1)

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

 סכום העיצום הכספי שהוטל; (3)

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

 פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין; (5)

 אם הוא תאגיד. –שמו של המפר  (6)

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

 מד, יפרסם הממונה את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.158ש ערעור לפי סעיף הוג )ג( 

על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור  )ד( 
רית )א( לחוק חופש המידע וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבו9לפי סעיף 

 )ב( לחוק האמור.9אינה חייבת למסור לפי סעיף 
 

הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את  שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של .מו158
 (.6)-( ו2לב)ב()158התוספת השביעית ולקבוע בה הוראות שעל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי לפי סעיפים 

 

ים בטחוניים ומכשולי טיסהנקתו': מי קרפ  

 –ק זה רפב .159

קום שניתנו להם לפי מ לפת, בכתושה מיוחדת או ועדה מדעורבות ל –ת" או "ועדה מקומית" יזודה מחעו" 
 חוק זה הסמכויות של הועדה המחוזית או של הועדה המקומית, הכל לפי הענין;

י שלוחה דיב וא הגנה לישראל-או דרך המוחזק או נועד להיות מוחזק בידי צבא הנחנין, מב –ני" וחטתקן בימ" 
הבטחון, למעט בנין, מחנה או דרך שאינו משמש  ל ידי שרע הז ך פרקרוצאחרת של מערכת הבטחון שאושרה ל

ענין ל לציבור; וחתוא פלמטרה בטחונית או שלא נועד לכך או ששר הבטחון או מי שהוסמך על ידיו הורה עליו שה
 ה ממשלתית, שהשר האחראי עליה הוא שר הבטחון.רבחרבות ל –רת של מערכת הבטחון" אחה וחהגדרה זו, "של

 

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

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

ת עם שר הבטחון, ונציג שר בועדה למיתקנים בטחוניים ימונו על ידי שר האוצר בהתייעצו םיי חברנש (2)
ת יושב ראש א נהימיעצות עם שר הבטחון תיהאוצר בה רהבטחון בועדה המחוזית יהיה החבר השלישי; ש

 הועדה;

מיגבלות ופירוט הי נוחן הבטקתיר תכלול רק פרטים על איתורו של מקום המתיההמתן קשה לבה (3)
 ה תשריט המקום;ויצורף לר, שעומדים להטילן עקב הקמת המיתקן על אדם אח

או נציגו יודיעו למוסדות התכנון הנוגעים בדבר על החלטות הועדות למתקנים בטחוניים  ןוטחבהר ש (א3)
שינוי שיחול במגבלות, אלא אם כן טעמים של בטחון המדינה  לכועל  ינולהטיל מגבלות בשל מתקן בטח

 מצדיקים אי מתן ההודעה כאמור;

 ונון תכנית בניגוד למגבלות שהוטלתכד וספקיד ולא יאשר מי א(, לא3ה )סקפבעה כאמור דוהעברה וה (ב3)
יג שר הבטחון בענין המגבלות האמורות, צנ עמדת תא תקן בטחוני, אלא לאחר ששמע מוסד התכנוןמ לשב

לגרוע מסמכות שר הבטחון להגיש התנגדות לתכנית בשל מתקן בטחוני, כאמור י אין בהוראות פסקה זו כד
 .177בסעיף 

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

 תוגדרה
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 לא יחולו. 154 דע 149יפים עס (5)

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

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

 

 

 .םהים בטחוניים הוא שני חברים לפחות, שנציג שר הבטחון יהיה אחד מבישיבת הועדה למיתקנ יקוין החנמה .162

למיתקנים בטחוניים לפני החלטתה את מי שהוסמך לכך על  דהגעים לטיסה האזרחית תזמין הועונהינים נעב .163
 ון.טחשר הב םע תידי שר התחבורה בהתייעצו

לאית תזמין קח לקרקע םיים, אולם בענינים הנוגעמיתקנים בטחוני יבגל לוונה לחוק זה לא תחשארספת הותה .164
 הועדה למיתקנים בטחוניים לפני החלטתה את יושב ראש הועדה לשמירה על קרקע חקלאית.

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

שהגיש אותה לערור, תוך חמישה עשר  אי מישר, 160עיף ס יפלמיתקנים בטחוניים בקשה ל הדעתה הוחד (א) .166
י רבו הדחיה, על החלטת הועדה לפני ועדת משנה של המועצה הארצית, בהרכב של חמישה חל יום מהיום שהודעה

 יתקנים בטחוניים(.למ ררעעדת ו –רצית )להלן האמועצה ה

 בטחוניים. םינמיתקל ררהתייעצות עם שר הבטחון ימנה את חברי ועדת העבהאוצר  רש (ב) 

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

 

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

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

 טל(וב) .169
 

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

 

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

 –בטחוניים או של כל מוסד תכנון אחר לגבי  של הועדה למיתקניםר יתלהן לא תזדקק וחטכת הברעמ .172

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

 כאמור סףני נוסף בתחום מיתקן בטחוני קיים, ובלבד שמחמת הקמת המיתקן הבטחוני הנווחטתקן בימ (2)
קיימות, וייעודו הכללי של המיתקן  ןהש רומויים במגבלות כאחר, ולא יחולו שינא דםא א יוטלו מגבלות עלל
 ף לא יהיה מסוג השונה מסוגו של המיתקן הבטחוני הקיים.סונוני החטבה

הענינים ל דות בכיוחמ סכמת שר הבטחון, רשאי בתקנות לקבוע לגבי מיתקן בטחוני הוראותהב, האוצר רש .173
 יפורג לח שדבר התנאים למתן הקלה או היתר לשימוב תוארווכן ה 265שהוא רשאי להתקין להם תקנות על פי סעיף 

 ה'. פרק
 

ון או שר התחבורה, הכל לפי הענין, רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל טחעל ידי שר הב ךמשהוס ימ (א) .174
ל לשם מניעת כה, ןומיסידורים, לרבות תאורה, צביעה או סם יהעלאו לעשות בהם או מה ם פעולבה עצמקרקעין ולב

ים ללא הסכמת תופשו אלא בשעות היום ולאחר שמסר בית מגורש למעשה משמה ןלבני סנכמכשולי טיסה; אך לא יי
 לו הודעה בכתב שלושה ימים מראש.

 השאסר שמ –נו דיו, ותדו או להשתמש בסמכקיאת תפ לאלממי שפועל מכוח סעיף קטן )א( מ תונע אמה (ב) 
 חר.א קפי חול תלירות; הוראה זו אינה גורעת מאחריות פלילי 2500חדשים או קנס 

כאמור בסעיף קטן )א( רשאי להורות לבעל הקרקע או הבנין או למחזיק בהם לבצע את  ךמשהוס ימ (ג) 
 במועד ובתנאים שיקבע.ו( אקטן ) ףיעהפעולה או לעשות את הסידורים, הכל כאמור בס

עשות סידורים כאמור בסעיף קטן )ג( חייב בקיומה; קיים אותה, ל לו הוראה לבצע פעולה או הנשנית ימ (ד) 
 אחר. קוח לכ גורעת מאחריות לאי קיום החובה לפיה ינא המדינה; הוראה זו צריו מאואותצושלום הזכאי הוא לת

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

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

שת שר הבטחון או סגנו, להורות לועדה המקומית, לועדה ל פי דרי, עתיאים רשינוקנים בטחתימעדה לוה (א) .175
התקינה של  פעולתו חתטבהמחוזית או לועדה למימי חופין להכניס לתכנית הוראת שינוי, אם היא הכרחית לשם ה

ות ינחבה תשבוחתה
כיטקטוניות אר

 וסביבתיות

 ( 43קון מס' )תי

 קיוין החנמה 1995-השנ"ת

 תחירזא הטיס ייננע

 עות חקלאיותקרק

 'ז קלת פרוחת

 רת ערדעו

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ר בהרכב של רעב ןויד
 השלוש

 ששב ראויה

 ( 43)תיקון מס' 

 ניםוידיות הדוס 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 ןוי הדירדס 1995-"הנשת

 רוטפ

 ותנקת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הסיולי טשכמעת ינמ

 

 יונאת שירוה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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או לתו מפעוו מניעת נזקי גוף או רכוש הצפויים א ותוידשימוש התקין בו, מניעת פגיעה בסו, הניחובטמיתקן 
 מוש בו.השימ

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

 ואר.דה ש הדרישה גם על ידי שרגותכול שי -ם הב שומיתנאים לש

מוש בו, וכתוצאה מהוראת השינוי שיהשינוי איסור השימוש בבנין מגורים או הגבלתו של ה תארתה הויה (ג) 
וצע מכוח הוראות תבא , לבוומוחשית בשימוש ת ה ניכרגבלה כאמור עשוי להיפסק השימוש בבנין או עשויה לחול

בזכות חוקית או בזכות  יק בבניןמחזש יגבי מל רמוש בבנין או ההגבלה בשימוש בו כאמוישה תקססעיף זה בלבד הפ
ו של אותו מחזיק שיכון חלוף סביר או, אם רצה בכך, לאחר ששולמו לו או ותשביושר, אלא לאחר שהועמד לרש

 ר.ביגת שיכון חלוף סהשם כדי וייצילזכותו פ

( ג) ף קטןיעסים משפטיים לשם הכרעה אם אמנם הועמד לרשות המחזיק בבנין כאמור בכיללו בהחה (ד) 
 סביר או סכום הפיצויים הנאות תמורתו, אין בכך כדי לעכב את ביצוע הוראות השינוי לגבי אותו מחזיק. יור חלוףד

ת והבנינים ועקרקה ידיעתם של בעלישה להוראת השינוי לריהדת ם בטחוניים תביא אניקתימל הועדה (ה) 
וך ת להיפגע על ידי הוראת השינוי, ובעל זכות כאמור רשאי,עלולים  הם, הדת הועעדלושל בעלי זכות בהם אשר, 

בע שר הבטחון שקבדרך  דהועהעשרה ימים מהיום שהגיעה הוראת השינוי לידיעתו, להגיש התנגדות להוראה בפני 
 האוצר בתקנות. רת שמבהסכ

את הוראת  צתה, ולתתמק ואכולה , הליים רשאית לדחות את ההתנגדות או לקבנוחטב םקניתימעדה לוה (ו) 
ת; דחתה הועדה את ההתנגדות, כולה או מקצתה, תעביר אותה לדיון דוהשינוי, כפי שמחייבת, לדעתה, קבלת ההתנג

 ם.למיתקנים בטחוניי ררעדת העי ונפולהכרעה סופית ב

שיקולים ה יעל יד םיונחה הועדה למיתקנים בטחוניים וועדת הערר למיתקנים בטחוניגדות תנתהיון בדב (ז) 
 המפורטים בסעיף קטן )א(.

ת חבר הועדה למיתקנים בטחוניים החולק על החלטתה בדבר הוראות שינוי, תעביר הועדה שירפי ד לע (ח) 
תן ההחלטה מ םוימ חמישה עשר יום את ההכרעה באותו ענין לועדת הערר למיתקנים בטחוניים; הדרישה תוגש תוך

רר תבוא במקום ההחלטה של הועדה למיתקנים בטחוניים ועדת הע של הטוההחל, םישל הועדה למיתקנים בטחוני
 א סופית.תהו

למיתקנים ר דת הערוע ידקופות להגשת ההתנגדויות או להגשת דרישות להכרעה על יתה רו כלבע (ט) 
ף קותיקבל  יונתה כדין על ידי הוראת השינוי והשינוש וליאים את התכנית ככרע בהן סופית, רואהוו א בטחוניים

 בע על ידי הועדה למיתקנים בטחוניים.מועד שנקב

 ט' לפרק ג' לא יחולו על תכנית ששונתה בדרך הוראת שינוי. ןימסראות וה (י) 

וטל בי וא התר יתוקן, ישונהשינוי עדיפה וההי אתורה ת היתר לפי חוק זה,רנוי סותיש תוראהש מקום לכ (אי) 
 בהתאם.

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

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

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

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

 .200 אות המנויות בסעיףורללה בהנכ ולהסעיפים האמורים כאי

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

 טחוניים;ב יתקניםלמה דוגש לועת תתנגדוהה (1)

דון ותכריע ועדת הערר ת הדחיית לע וא ותנגדתה תכנית מיתאר מחוזית ובערר על קבלתל תתנגדוהב (2)
 למיתקנים בטחוניים; בהתנגדות אחרת תדון ותכריע הועדה למיתקנים בטחוניים;

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

 בה. הערוההכ תודומית על הגשת ההתנגקמהועדה לוזית וחמה הדעקנים בטחוניים תודיע לותימעדה לוה (4)
 

מיתקן שהוחזק בידי חברה ממשלתית שהופרטה, באחד מהשטחים המצוינים בתוספת השמינית )בסעיף  )א( .א177
תקופת  –בסעיף זה מיתקן קיים(, ימשיכו לראות אותו כמיתקן ביטחוני לעניין פרק זה עד אישור תכנית למיתקן ) –זה 

המעבר(, ובלבד שבתוך שנה ממועד ההפרטה הוועדה למיתקנים ביטחוניים אישרה לגביו מפרט המתאר את המצב 
 מפרט מצב קיים למיתקן(. –הקיים )בסעיף זה 

מפרט מצב קיים למיתקן יכלול מפת מדידה הכוללת את סימון גבולות המיתקן, תיאור המבנים הקיימים  )ב( 
(, ייעודי הקרקע העיקריים המותרים בו והשטח הכולל הבנוי בתחום המיתקן הביטחוני במועד AS MADEבמיתקן )

 וייםציפ

 

ית לתכנגדות נתה
 וניחטב ןמיתק לשב

 

 ( 43' סתיקון מ)

 1995-"הנשת

  (43' )תיקון מס

הוראות לעניין מיתקן  1995-"הנשת
תקן שרואים אותו כמי
ביטחוני בתקופת 

 המעבר

( 106)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו
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 .197ההפרטה, והוא לא יהווה תכנית פוגעת לעניין סעיף 

( לתוספת 4( או )3על אף האמור בסעיף קטן )א(, היה המיתקן הקיים בשטחים המצוינים בפרטים ) )ג( 
גביו עד תום ארבע שנים מהמועד שבו אושרה תכנית למיתקן לגבי השטח המנוי השמינית, תימשך תקופת המעבר ל

 ( לתוספת השמינית.4בפרט )

 –)ג( -על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו )ד( 

לא הופקדה תכנית למיתקן עד תום שבע שנים ממועד ההפרטה, יראו את המיתקן הקיים כמיתקן  (1)
ה, ואולם שר האוצר ושר הביטחון רשאים להאריך את ביטחוני עד תום שבע שנים ממועד ההפרט

 התקופה האמורה בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת, בהודעה שתפורסם ברשומות;

לא אושרה תכנית למיתקן עד תום ארבע שנים ממועד הפקדתה, ימשיכו לראות את המיתקן הקיים  (2)
 כמיתקן ביטחוני רק עד תום ארבע שנים ממועד ההפקדה.

אושרה תכנית למיתקן קיים, יראו את המבנים התואמים את התכנית ואת המפרט שאושר לפי סעיף קטן  )ה( 
 )ז( כאילו הוצא להם היתר כדין גם לאחר תום תקופת המעבר.-)א( וכן מבנים שנבנו בהתאם לסעיפים קטנים )ו( ו

ם אותו לפי הוראות סעיף זה כמיתקן ( יחולו לגבי בנייה נוספת בתחום מיתקן שרואי2)172הוראות סעיף  )ו( 
 ביטחוני, רק אם התקיימו כל אלה:

 מ"ר; 50שטח הבנייה אינו עולה על  (1)

אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון אישר את הבנייה בדרך שבה היה מאשר בנייה במיתקן  (2)
 ביטחוני בידי מערכת הביטחון;

שר הביטחון רשאי להאריך את התקופה האמורה הבנייה בוצעה בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה;  (3)
 בשלוש שנים נוספות, ורשאי הוא לשוב ולהאריכה בתקופה אחת של שנתיים נוספות.

, הוועדה למיתקנים ביטחוניים רשאית לתת היתר לבניית מיתקן ביטחוני נוסף 172על אף האמור בסעיף  )ז( 
 מיתקן ביטחוני, ובלבד שהתקיימו כל אלה:בתחום מיתקן קיים שרואים אותו לפי הוראות סעיף זה כ

מהשטח הכולל הבנוי במיתקן הקיים  15%השטח הכולל של הבנייה הנוספת לא יעלה במצטבר על  (1)
מהשטח  5%על  –( לתוספת השמינית 3במועד ההפרטה, ולגבי מיתקנים המצויים בשטח המצוין בפרט )

צטבר המותר לבנייה כאמור ינוכה סך שטחי הכולל הבנוי במיתקן הקיים במועד ההפרטה; מהשטח המ
 הבנייה שבנייתם אושרה לפי סעיף קטן )ו(;

אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון אישר את המיתקן הנוסף בדרך שבה היה מאשר בניית מיתקן  (2)
 ביטחוני בידי מערכת הביטחון;

אריך את התקופה האמורה הבנייה בוצעה בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה; שר הביטחון רשאי לה (3)
 בשלוש שנים נוספות, ורשאי הוא לשוב ולהאריכה בתקופה אחת של שנתיים נוספות.

 –בסעיף זה  )ח( 

 המועד שבו חדלה חברה המחזיקה במיתקן קיים להיות חברה ממשלתית; –"מועד ההפרטה"  

הוועדה המחוזית בשטח תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרים, כפי שאישרה  –"תכנית למיתקן"  
 המיתקן.

 
 

חורג שומז': שי קרפ  

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

ת בנינים בתחום התכנית שהם בנינים חורגים לפי התכנית או שיש בהם לפיה שימוש מישרוך רעל (1)
 נית שיש בהן לפיה שימוש חורג;ת בתחום התכת הקרקעוימשר ג, וכןרוח

אמור שימוש חורג כקרקעות ב וא התקופה שבה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבנינים לעמליץ הל (2)
 ימום לחריגה(.סקמקופת ת -הלן ל) םיגרומותר לקיים בנינים כאמור כבנינים חה שבו א

 

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

ייאמר כי הועדה המקומית מבקשת לקבוע את תקופת המקסימום לשימוש החורג בבנינים  המית הרשדקפהודעה על ה
 או בקרקעות שברשימה ולקיום בנין שברשימה כבנין חורג.

 

 –בע תקופת המקסימום, בשים לב לכל הנסיבות ובין השאר תק 178רג לפי סעיף וח בנין לכל .180

 התוא וערת להמשך קיומו של הבנין, למעשה, בשים לב לשנות קיומו שחלפו ולמצבושמהקופה תה (1)
 עה;ש

 לית וכמקור הכנסה;כלכחינה במ בניןה לעיל שיה וערת להמשך קיומושמהקופה תה (2)

 םמויסמק תופקת
 לחריגה

  (43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 המישרה םוסרפ

 שורהיאו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 פת המקסימוםוקת

 ניםינבביגה רחל

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
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 ה של החריגה;יפאדתה וימ (3)

 רי של הבנין.ובייו הצפא (4)
 

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

 

ינהגו  המקומית, מכוח פרק זה, לקבוע את התקופה המרבית לחריגה של כל בנין או קרקע, הדעעה הויצה .182
היא  בר אחר, כבתכנית אשר החריגהד לכ ןיות לה, אישורה ותחולת תוקפה, ולענגדתנ, הבקביעה זו, לענין הפקדתה

 נויים המחוייבים לפי הענין., בשי179סעיף ר בומאתיה כוארמהו
 

הבנין עד שלא יהיה עוד חורג או  השוניש החורג בבנין, או מוסק השיייפ תום התקופה המרביתמ יאוחר אל .183
ת הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה שקב, לפי םולייהרס או יסולק; לא נעשה כן, רשאי בית משפט הש

 המשפטבעל זכות בו לבצע את הדבר, הכל לפי הענין וכפי שנראה לבית או נציגו, לצוות על המשתמש בבנין או על 
 סיבותיו.בנצודק 

 

לה הדבר דרוש לצרכי התכנון, וחייבת היא לפי דרישת הועדה  האר, אם נתיאמית רשוקמעדה הוה (א) .184
ת השימוש החורג לפני תום התקופה המרבית המחוזית, להורות בכתב למשתמש בבנין או לבעל זכות בו להפסיק א

 ופה.ג, הכל לפי הענין, לפני תום אותה תקרוחה ןילחריגה של אותו בנין, או לשנות, להרוס או לסלק את הבנ

צמו נפגע על ידי הוראת הועדה המקומית רשאי לערור עליה לפני ועדת הערר, תוך שלושים ע תואה ארה (ב) 
ית לקבל את הערר או לאשר את הוראת הועדה שאר ררמית לידיו; ועדת העקוה המעדטת הוימים מיום המצאת החל

ים ימים מיום הגשת הערר; לא ניתן לערור על ה תוך ששטתלחהתיתן  ררהמקומית, עם או בלי שינויים; ועדת הע
 הערר.ת החלטת ועד

ישוב הפיצויים יביאו מהועדה המקומית; אולם בח םיפיצויל ןאה, זכאי בעל הזכות בבנירוהצעה הוב (ג) 
שינוי בלי  בחשבון כי בתום התקופה המרבית היה נפסק השימוש החורג בבנין או שהבנין היה טעון הריסה, סילוק או

 תשלום פיצויים.
 

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

 הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, לצוות עליו לקיים את ההוראה.
 

ואין עוד ערעור עליו, רשאי בית המשפט, כשהנסיבות  185או  183של בית המשפט לפי סעיפים  וצ קויים אל .186
הועדה המקומית לגבות ת א ותלהרש אי בית המשפטרשת, וכן מימקוהמחייבות זאת, להטיל את ביצועו על הועדה 

ורע מסמכות בית המשפט לפי ה אינו גז ףיחי; סערזאי שחייב בקיום הצו, בדרך שגובים חוב ממ עוציאת הוצאות הב
 זכות לפיצויים לפי חוק זה.  כלפקודת בזיון בית המשפט, ומ

ייפסק השימוש שבזכות חוקית או  החורג היה בבנין מגורים, לאש שהשימוו א םיחורג בית מגורה ןהבני היה .187
כות שיכון חלוף סביר, או, אם רצו בכך, לבעלי הזד מעוחר שהאל שביושר מכוח הוראות פרק זה בלבד, אלא תוכזבש

 לאחר ששולמו להם או לזכותם פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר.

תועקח': הפ קרפ  

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

 

לה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, אמ ל אחדכ – הזר", בסעיף ובירכי צצ" (ב) 
תי קברות, , בטבחייםמ חי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתישט

תחנות משטרה  ם,לים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריוח יתב, ת, מוסדות קהילתייםחינוך, דת ותרבו צרכימבנים ל
מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר האוצר , מזבלות, בביו תקנימי ותחנות שירות לכיבוי אש,

 .11לענין סעיף זה
 

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

 תה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמורא תוצעיהאמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, לאחר התי
 ן ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית. , אין להפקעהעימקרקדו הנוע

ת )רכישה לצרכי עות הקרקודפק יפנקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על  אלידה שמב (א) .190

                                                            

מיום  4045י"פ תשנ"ג מס' . 2597עמ'  4.8.1983 מיום 2949י"פ תשמ"ג מס' . 2631עמ'  12.8.1982מיום  2842י"פ תשמ"ב מס' ר'  11
י"פ תשס"ד מס' . 2864עמ'  24.6.2003מיום  5197י"פ תשס"ג מס' . 3869עמ'  4.7.1996מיום  4424י"פ תשנ"ו מס' . 2עמ'  1.10.1992

י"פ . 954עמ'  30.12.2004מיום  5355י"פ תשס"ה מס' . 3465עמ'  22.7.2004מיום  5316י"פ תשס"ד מס' . 3349עמ'  7.7.2004מיום  5312
 .2014-. תקנות התכנון והבנייה )אישור מטרה ציבורית(, תשע"ה6075עמ'  27.8.2012מיום  6464תשע"ב מס' 
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 1995-"הנשת

 סקהפהה עצויב-אי

 דעי המונפל

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
דה עוהי די וע עלציב

 תמיוקהמ

 

 ףוון חלכיש

 העקת ההפרטמ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הדעות הוכמס
 ומיתקמה
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 לדים שיקפברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את הת העדוהבלו הורשתה הועדה המקומית אי, כ1943(, ורציב
עין העומדים להפקעה, הכל בשינויים רקלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקל היועץ המשפטי לממששלה או שממה

 ובתיאומים אלה:

, שטחי נופש וספורט וכן לבניני יםגני הפקעת מקרקעין לצרכל ל גם עחוי הרוה האמדוקלפ 20יף עס (1)
אולם א "ארבע עשיריות"; "רבע" יבול ע ףו סעיתואות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר בברת, ךונחי

 לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או ללא תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת המגרש;

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

ת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע אם יים על הפקעוצילום פשת בתוח תחול אל (3)
 תהאם רא בעתול םמו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק זה; אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצוייוקה

 צויים; יפ םולשקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות ת יוכ בכי הוא פעל בתום ל

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

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

 ;האמורה לא יחולודה קופל 21-ד ו14א עד 14ב(, 1)-א( ו1)14ב, 7א, 5סעיפים  (6)

א ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים בהפקעות לפי חוק א לפקודה האמורה יחול, ואולם ל9סעיף  (7)
 זה, אלא על ידי שמאי מכריע.

שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים מקרקעין ל ש קתו חלואלמית רשאית להיכנס וקמעדה הוה (ב) 
 אהירתולקנות חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים יום מראש; ההודעה תינתן בדרך ש

נתה או ביום הפרסום; זכות הכניסה יתנ םוייומי, ורואים אותה כאילו נתקבלה בן תובעומית, לרבות פרסום מקועדה הל
 בצו של בית המשפט.מותנית  נהה איהחזקבלת וק

 

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

 ההפקעה. מ תובעונה ותביעותי

ופי מקרקעין לפי פרק זה לא יתפרש כאילו בא להתיר שימוש במקרקעין שלא ילסכם בדבר חהבשדבר  םוש .192
 ת. ניתכל םבהתא

 בתכנית החלה עליהם.  רומאכ פקעו לפי פרק זה ינהגו בהםוהשקעין רקמ .193

ית להריסה אלא לאחר שהועמד שיכון חלוף ה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנעקפיכי הלהב .194
וש את המקרקעין, כלר הום ההודעה על הכוונרסמועד פב סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר

 וף סביר. חל ןוכגת שישה ר ששולמו לו או לזכותו פיצויים כדיחאל, ךכבאו, אם רצה הדייר 

ת אורוהפי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם  כשו בביצוע תכנית עלרנשקעין רקמ .195
 אלה:ת מיוחדו

 הלפי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה ש-ייעודם עלה ונשא לעוד  לכ (1)
 כך; עלששר האוצר, בהתייעצות עם הועדה המחוזית, נתן אישור ת, ובלבד כניתב נועדו

או לעשות ם להשכירם, כרמל פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור-ם עלדועיינה וש (2)
ין או לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך עקרקמה , ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו אתרתאחה בהם העבר

כל השבחה בהם  שליר שלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה נותם במחלק, םושים יולש
ו מקרקעין, יועברו אליהנות את קכן לוהנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מ

 ר.מוכא
 

ופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו אין להפקיע מקרקעין הש רקעיןקמ (א) .196
לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה 

 מנו.הופקעו מי שמל רקעיןקמהבכך, תחזיר את  אותה שעה, או אם רצהב םייוצההפקעה מחייבת תשלום פי

, יבוא במקום 1943הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, ת לפקוד 12ף יעסענין ל –סעיף זה  יפלעולה פב )ב( 
י הייעוד, ושווי המקרקעין ייקבע בשים לב שינו לשמועד ה –קרקעין מ לרכוש נהמועד הפרסום של ההודעה על הכוו

 לייעודם מחדש.

השבחה לט: הי1ח' קרפ  

 

 יה.פ לת תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועימוה מקדע. וא196
 

יםיוצט': פי קרפ  

 עקרופי קליח

ר תיה וינא כםסה
 הגילחר

 פקעוהשש וכר ןיד

 ףוון חלכיש

כשו רנש ןיעמקרק ןיד
 רהומתב

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

ש וכרשל  דועוי ייניש
 םתשלו אללע קמופ

 (18' סתיקון מ)

 1981-"אמשת

 החל השבטיה

 (18מס'  )תיקון

 1981-"אמשת

( 92)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 92מס' )תיקון 
 2010-תש"ע
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ם בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום יאצן הנמיעקדי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרי לגעו עפנ (א) .197
ר בסעיף תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמו

200. 

; שר תינל התכש הקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפמה הדעוצויים תוגש למשרדי היפלביעה תה (ב) 
 האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

 

שעלול לשאת בתשלום הפיצויים נושא הועדה המקומית לכל מי ע דיתו, 197ה לפי סעיף עיבגשה תוה (א) 12 .198
 המשיב( –מדינה )בפרק זה התביעה, כולם או חלקם, בין על פי דין ובין על פי הסכם עם הוועדה המקומית או עם ה

 יו.תוניע טעמשהעל הגשתה ותתן לו הזדמנות ל

הגשת התביעה, אם לקבלה או לדחותה,  וםמית תדון בתביעה ותחליט, בתוך תשעים ימים מיוקמעדה הוה (ב) 
 ם.ייוציפכ המוצע םוכהו הסמ –ואם החליטה לקבלה 

 םות הסכא –החליטה לקבל את התביעה  םאו, התע ולמשיב, את החלטבלתו מית תודיעוקמעדה הוה (ג) 
; הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה על שומה, תצרף להודעתה גם את אותה יים והנימוקים לכךוציצע כפומה

 .שומה

או החליטה כי בנסיבות הענין אין זה מן  , כולה או חלקה,היעתבדה המקומית לדחות את העוהליטה חה (ד) 
דת הערר לפיצויים ולהיטל ועהמשיב, לערור בפני או  עבואי התשר, 200 ת סעיףהצדק לשלם פיצויים עקב הוראו

; יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ב() ןטימים מיום המצאת החלטת הועדה המקומית כאמור בסעיף ק 45השבחה תוך 
 .ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו

ראות סעיף קטן )ד(, החליטה הוועדה המקומית כי התובע זכאי לפיצוי בסכום שונה בלי לגרוע מהו (1) (ה) 
ימים, ליושב ראש  45מהסכום הנתבע, רשאים הוועדה המקומית, התובע והמשיב לפנות, בהסכמה, בתוך 

מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים, לצורך הכרעה 
כום הפיצוי; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופה האמורה במחלוקת על ס

 מטעמים מיוחדים שיירשמו;

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

( ידון ויכריע במחלוקת על סכום הפיצוי; החלטות השמאי 2בפסקה )השמאי המכריע שמונה כאמור  (3)
 המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים;

( יכולים הוועדה המקומית, התובע או 3על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה ) )א( (4)
את ההחלטה ימים מיום המצ 45המשיב לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 

של השמאי המכריע; יושב ראש ועדת 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, כנוסחו בחוק התכנון  )ב(
 .2008-והוראת שעה(, התשס"ח 84והבניה )תיקון מס' 

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

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

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

אוצר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע נסיבות שבהן יינתן פטור מאגרה שר ה
 לפי סעיף קטן זה;

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

בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור העליה במדד  1-( יעודכנו ב1האמורים בפסקה )הסכומים  (3)
 המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

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

רשאית ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לקבוע את חלוקת ההוצאות  –היו מספר משיבים בערר 
 כאמור בין המשיבים;

                                                            

ק"ת או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע ) 1.1.2009נכנס התיקון לתוקף ביום  84לתיקון מס'  10עפ"י סעיף  12
 5933י"פ תשס"ט מס' שמאים מכריעים )ר' המינוי  10(, לפי המאוחר, ובלבד שמונו לפחות 418עמ'  3.2.2009מיום  6748תשס"ט מס' 

, אף 3.2.2009ביום  84(. עפ"י פרשנות אחת, כניסתו לתוקף של תיקון מס' 1.5.2009מיום  תוקף המינוי – 3036עמ'  19.3.2009מיום 
. 1.5.2009שמינוי השמאים עדיין אינו בתוקף, ולפי פרשנות אחרת ייכנס התיקון לתוקף רק במועד כניסתו לתוקף של מינוי השמאים ביום 

 התקבל הפירוש השני.  מחוז הצפון ואח' –אלונים נ' ועדת הערר המחוזית  הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות 10/08עמ"נ )נצ'( עפ"י 

 יםייצופעת יבת

 (20)תיקון מס' 

 1982-"גמשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43' ס)תיקון מ

 1995-"הנשת

 ייםוציעה לפיבת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 65)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/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
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(, ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאית להטיל על צד לערר 4בלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (5)
 , כולן או חלקן.לשלם לצד השני את הוצאותיו בערר

דנה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיפים קטנים )ד( או )ה(, רשאית היא, בהחלטה  (1) (ו) 
 מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו;

היה הערר לפי סעיף קטן )ד( בלבד, רשאית ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפנות ליושב  (2)
ת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי, מתוך רשימת השמאים המכריעים, אשר יגיש ראש מועצ

 שמאי מייעץ(; –לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר )בחוק זה 

מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות  (3)
 רר לפיצויים ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת;לטעון את טענותיהם לפני ועדת הע

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

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

 מינהליים.

שמאי מקרקעין שהתבקש להכין שומה בהליכים לפי סעיף זה, וכן שמאי מכריע ושמאי מייעץ שמונו לפי  (ח) 
)ג( -)ב( וא)א( לתוספת השלישית, והוראות סעיפים קטנים 14סעיף זה, רשאים לקבל מידע בהתאם להוראות סעיף 

 של אותו סעיף יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מידע כאמור.
 

 טל(.וב) .199
 

ע כנפגעת אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות המפורטות להלן ובלבד קרקיראו  אל .200
 הענין ואין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים: תובנסיב רישהפגיעה אינה עוברת את תחום הסב

 ובתנאי השימוש בקרקע שבהם; ם אזוריםוחתנוי ביש (1)

 ווח מסביב לבנינים וביניהם;רימיעת הבק (2)

 ינים בשטח מסויים;בנה רפסמת להגב (3)

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

מקומה  ת או לשעה, במקום שהקמת בנינים על הקרקע עלולה, בגללה, לצמיתוהגבלת ואה ינהב רסויא (5)
צאה יתירה של הולידי  אופשות נאו טיבה, להביא לידי סכנת שטפון, סחף קרקע, סכנה לבריאות או סכנת 

 רותים ציבוריים אחרים;ישל וא להתקנת דרכים או ביבים, להספקת מים יבורכספי צ

די ליקע או הגבלתו שלא בדרך איסור בניה או הגבלתה, כשהשימוש עלול להביא רקבוש מהשי סוריא (6)
 סכנה לבריאות, סכנת נפשות או פגיעה רצינית אחרת לרעת הסביבה;

 בבנינים;ש י השימודרכ תלגבה (7)

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

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

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

 .81ית שחל עליה סעיף נכתראה בוה (11)

לה ולכל דבר אחר שנעשה בתחום סלדרך שנל ם, לכקים לפי פרק זה בקשר לכל בנין שהויצויפ וישולמ אל .201
 .89ה ברשומות לפי סעיף מסרופ התכנית לאחר שההודעה בדבר הפקדת

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

 ויים כאמור.יצולמו פישש קדהריסתו או סילוקו של הבנין, הכל לפי הענין, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות ומן הצ

אחת מן התכניות למערכת  טרתה העיקרית ייעוד מקרקעין למיתקן גז, או על ידי כלתכנית שמדי י לגעו עפ. נא202
ם בתחומה או אימצהנרך הפקעה, מקרקעין בדז, שלא ג ןקתימלההולכה, או על ידי תכנית הכוללת גם ייעוד מקרקעין 

 –; בסעיף זה הטבעיק משק הגז וחל 28סעיף  תויצויים, לפי הענין, הוראפה ןינעהגובלים עמה, יחולו ל

 הגדרתם בחוק משק הגז הטבעי;כ –ההולכה" ת ו"התכניות למערכ" זגיתקן מ" 

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

 –בסעיף זה  )א(ב. 202

בעל רישיון או מטעמו, המשמש או המיועד  מיתקן המוקם על ידי –"מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית"  
כל מכשיר עזר אחר, הנועד לתמוך בתפעול  שירותי רדיו טלפון נייד, לרבות אנטנה, משדר, תורן או לשמש למתן

 המיתקן;

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 43)תיקון מס' 

 םולר מתשוטפ 1995-"הנשת
 וייםציפ

שים עמל םייפיצו ןיא
 תינתכדת קפהי רחאש

קת ספהל עויים ציפ
 הגיחר

ית ל תכנשבם ייצויפ
וד ייעת כוללה
 זג ןקין למיתקרקעמ

 ( 58)תיקון מס' 

 2002-"בתשס

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 70)תיקון מס' 
 2005-תשס"ה

( 76)תיקון מס' 
( 84)תיקון מס'  2006-תשס"ו
 2008-תשס"ח

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

כתב שיפוי כתנאי 
למתן היתר להקמת 

מיתקן שידור 
לתקשורת בשיטה 

 התאית

( 75)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו
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, למתן שירותי 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב מי שקיבל רישיון כללי לפי חוק התקשורת –"בעל רישיון"  
 רדיו טלפון נייד.

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

 הארצית כאמור יעמדו בתוקפן עד שייקבעו הוראות לענין זה בתכנית מיתאר ארצית.
 

: רשימת שמאים מכריעים1ט' קרפ  

 

ד, רשימה של שמאי 202שר המשפטים יקבע, על פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף  )א(ג. 202
 .13רשימת השמאים המכריעים( –כשמאים מכריעים )בחוק זה  מקרקעין הכשירים לכהן

, לפי 70שמאי מכריע ייכלל ברשימת השמאים המכריעים לתקופה של עשר שנים או עד הגיעו לגיל  )ב( 
 המוקדם.

 רשימת השמאים המכריעים תפורסם ברשומות. )ג( 
 

 –ק זה תוקם ועדה מייעצת שתמליץ לשר המשפטים לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים )בפר )א(ד. 202
 הוועדה המייעצת(, וזה הרכבה:

 יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, והוא יהיה היושב ראש; (1)

 השמאי הממשלתי הראשי או נציגו; (2)

 מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו; (3)

שני שמאי מקרקעין שיקבע יושב ראש הוועדה, מתוך רשימה של ארבעה שמאי מקרקעין שימנה  (4)
שפטים על פי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, ואם שר המ

 שימנה שר המשפטים לפי בחירתו; –לא ניתנה המלצה כאמור 

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

 שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים; (6)

גון המייצג את המספר הגדול ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בישראל; לעניין נציג האר (7)
-כהגדרתו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט –זה, "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" 

1969. 

 הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות. )ב( 
 

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

 הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; (1)

הוא שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין במשך שבע השנים האחרונות לפחות ועסק בפועל, ברציפות  (2)
 או ט'; 1במשך חמש שנים לפחות בשמאות מקרקעין בנושאים כאמור בפרקים ח', ח' או לסירוגין,

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

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

 הוא אינו פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל או מי שמונה לו אפוטרופוס; (5)

, הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו כשמאי מכריע (6)
לרבות עניין אישי או תפקיד  –לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; בפרק זה, "עניין אישי או תפקיד אחר" 

 אחר של קרובו.
 

סברה הוועדה המייעצת כי מי שמבקש לכהן או מי שמכהן כשמאי מכריע נדרש לבצע פעולות לשם  )א(ו. 202
 תקופה לביצוען.(, תמליץ על הפעולות שעליו לבצע, וה6ה)202מניעת ניגוד עניינים כאמור בסעיף 

המליצה הוועדה על פעולות כאמור בסעיף קטן )א(, לגבי מי שמבקש לכהן כשמאי מכריע, לא ייכלל  )ב( 
האדם שלגביו ניתנה ההמלצה כאמור ברשימת השמאים המכריעים, אלא לאחר שהוועדה המייעצת אישרה כי בוצעו 

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

 בסעיף קטן זה.

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

מי שמבקש לכהן כשמאי מכריע יודיע לוועדה המייעצת, עובר למינוי, אם הוא עלול להימצא, במישרין  )ד( 
נים בין כהונתו כשמאי מכריע לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; מי שמכהן או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניי

 כשמאי מכריע יודיע כאמור מיד לאחר שנודע לו כי הוא עלול להימצא במצב כאמור.
 

שמאי מכריע לא יטפל בעניין שהועבר להכרעתו אם הוא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפיןף  )א(. 14ז202
 כשמאי מכריע באותו עניין, לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו 

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

 עניין עד לקבלת הנחיות מיושב ראש מועצת שמאי המקרקעין. באותו

נוכח יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, לפי הודעת שמאי מכריע כאמור בסעיף קטן )ב( או בדרך  )ג( 
אחרת, כי עניין שהועבר לטיפולו של שמאי מכריע עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד 

 לשמאי המכריע על הפסקת הטיפול באותו עניין. עניינים, יורה
 

שמאי מכריע לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולה שיוחדה לשמאי מקרקעין לפי הפרק החמישי  )א(. 11ח202
לחוק שמאי מקרקעין, למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או שהוטלה עליו לפי חיקוק אחר, ולא יעסוק 

כן אין העיסוק האחר עלול לגרום לניגוד עניינים עם פעולתו לפי  בכל עיסוק אחר פרט לעיסוק לפי חוק זה, אלא אם
 חוק זה, והתקיים אחד מאלה:

 העיסוק הוטל עליו לפי חיקוק אחר; (1)

 העיסוק מותר על פי כללים שקבע שר המשפטים בעניין זה לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת; (2)

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

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

 

שר המשפטים ימחק מרשימת השמאים המכריעים את רישומו של אדם שחדל להתקיים בו תנאי  )א(ט. 202
(, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין; הוראות סעיף קטן 5( עד )1ה)202ף מהתנאים האמורים בסעי

(, זולת אם אישרה הוועדה המייעצת כי בוצעו 6ה)202זה יחולו גם לגבי מי שחדל להתקיים בו התנאי האמור בסעיף 
 ט.202הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור בסעיף 

ם הוועדה המייעצת, רשאי להתלות את רישומו של אדם ברשימת שר המשפטים, לאחר התייעצות ע )ב( 
 השמאים המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, בשל אחד מאלה:

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

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

שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשמאי למחוק את רישומו של אדם מרשימת  )ג( 
השמאים המכריעים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, אם סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין 

 קידיו כשמאי מכריע כראוי.הוא ראוי לכהן כשמאי מכריע או כי לא מילא את תפ
 

ו)ג( או 202נמחק או הותלה רישומו של שמאי מכריע מרשימת השמאים המכריעים כאמור בסעיפים  )א(. 11י202
ז, יורה 202ט, או הורה לו יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין להפסיק את הטיפול בעניין שלפניו כאמור בסעיף 202

מאי מכריע לשמאי מכריע אחר מתוך רשימת יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין על העברת העניין שלפני אותו ש
 השמאי המכריע הנעבר(. –השמאים המכריעים )להלן 

השמאי המכריע הנעבר רשאי להורות, אם מצא כי לא ייגרם עיוות דין, שהדיון בפניו יימשך מהשלב  )ב( 
משך כאמור, יראו שאליו הגיע השמאי המכריע שטיפולו בעניין הופסק; החליט השמאי המכריע הנעבר כי הדיון יי

 בחומר שהובא בהליך, כאילו הובא לפני השמאי המכריע הנעבר.
 

. שמאי מכריע המטפל בעניין שעלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, 11יא202
 מאסר שלוש שנים. –ז, דינו 202בניגוד להוראות סעיף 

 

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

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

 לוועדה המייעצת.
 

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

                                                            

 לענין תחילת תוקף הסעיף. 198ר' הערה בסעיף  14
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 ר המשפטים יתקין תקנות בעניינים אלה:ש )ב( 

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

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

 

ת ועונשיןוריי': עב קרפ  

  - ק זהרפב (א) .203

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

נה קעין בניגוד להיתר או שלא בהתאם לתנאי היתר או תקרקממוש ביש עבודה או -או מתכנית"  רתייה מהטס" 
 תאם לתכנית, למעט עבודה או שימוש לפי הקלה או שימוש חורג שניתנו כדין.בהאחרת לפי חוק זה או שלא 

כשקיימת חובה להתקינו לפי כל חיקוק,  קנת מקלטין קיים ללא התנבלוספה ה לנין או שב למתם שקה (ב) 
 1951 -א"יהתגוננות האזרחית, תשאו הקמתם ללא מקלט מותקן לפי תכנית שאישרה הרשות המוסמכת כאמור בחוק ה

 .רתיההה בסטיה מהיתר, על אף האמור בתנאי דעבוכרואים, לענין פרק זה,  -
 

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

 עה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.דוהנאשם ה לעבירה לאחר שקיבנמשכת ה

מאסר שנה אחת ובעבירה  –ו נידכנית, תמ ה מהיתר אויטסעין בקרקה או משתמש במדובבצע עמה (ב) 
רה, יבעכת החוק העונשין(, לכל יום שבו נמש –)להלן  1977-)ג( לחוק העונשין, תשל"ז61נמשכת קנס כאמור בסעיף 

 .ותעשרהעדה המקומית על אותה עבירה או לאחר מהו לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב

קנס מאסר שנה אחת  –או השניה, דינו  נהקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשורקבשתמש מה (ג) 
ה המקומית על עדהומ יבל הנאשם הודעה בכתבשקלאחר  רהקנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבי –ובעבירה נמשכת 

 אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

 

נקבעה בהתאם להוראות פרק ז', או ש םקסימומה וש חורג במקרקעין לאחר תום תקופתמיששתמש מה (ד) 
 מאסר שנה. –ואין עוד ערר עליה, דינו  184לאחר שנמסרה לו הוראה מהועדה המקומית לפי סעיף 

יד)א(, או בעל 158בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף  3ק ה'מי שעשה פעולה הטעונה רישוי לפי פר ה() 
( 4)א()61קנס כאמור בסעיף  –רישיון מכון בקרה שהפר תנאי מהתנאים למתן רישיון או תנאי מתנאי הרישיון, דינו 

)ג( לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת 61קנס נוסף כאמור בסעיף  –לחוק העונשין; ואם היתה עבירה נמשכת 
 ירה לאחר המועד שבו נדרש על ידי שר האוצר להפסיק את ההפרה.העב

 

 –, רשאי בית המשפט, בשעת גזר הדין 204ל עבירה לפי סעיף ע םאד שערוה .205

 לקוסיתו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או אוין או נבהוות שצל (1)
 ת, אם ביקשו על כך הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלהמיקוהמשפט או על ידי הועדה הנל ידי ע
 וע;אות הביצלחייב את הנשפט בהוצו, ונציג וא

(, ייהרס, יפורק או יסולק, אם יש בביצוע צו 1) קהאותו חלק מהבנין שלא נבנה כאמור בפס ףאוות שצל (2)
 את בטיחות הציבור;ו הנפש את כן אס( בלבד כדי ל1לפי פסקה )

העבירה, לרבות צו  ם נעברהר לדרך או לבנין שבהשקבמשפט, ה תאחר שייראה לבי וצ לפט כת לנשתל (3)
 לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית;

מוש במקרקעין ישה וא ות על הנשפט להפסיק את העבודהצול –( )ב204בירה לפי סעיף עה היתה םא (4)
קשתה לבצע את הוראת או על הועדה המקומית לפי ב על הנשפטאו מתכנית, או לצוות  רתה מהייטסשב

 ר הופרה ולחייב את הנשפט בהוצאות הביצוע.אשהתכנית 
 

ובתחילת ההליכים נגדו לפי אותו סעיף טרם נסתיימה הקמתו של  204ל עבירה בבנין לפי סעיף ע םשע אדרוה .206
, זולת אם 205ט צו כאמור בסעיף שפהמת ששה חדשים שלפני תחילת ההליכים, יתן ביאותו בנין, או שנסתיימה תוך 

 ו.צה יינתן אלטעם משכנע מדוע  טפשנה הראה

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

 

( תבצע אותו הועדה תוך המועד 2( או )1)205שפט על הועדה המקומית לבצע צו לפי סעיף מ תיל ביטה (א) .א207
 שנקבע בו.

בחוות דעתו של מפקד משטרת המחוז, לבקש שבית המשפט חר שעיינה אל, רשאית תימוקמעדה הוה (ב) 

 וע צוציב

 ( 11)תיקון מס' 

 1979-םתש"

 רותדגה

 (2ס' קון מית)

 1969-"טכשת
 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 2' סקון מית)

  1969-"טתשכ

 ( 9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל
 שיןנוע

 (9)תיקון מס' 

 1978-חל"שת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (9ון מס' )תיק

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

  םיפסונ םיעצמא

 ( 9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל

 ( 9ן מס' )תיקו

 1978-"חתשל

 ( 9תיקון מס' )

 1978-"חתשל

 –ט פשמה-בית וצ
 חובה

 הצו עוצד לביעומ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת
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 כאמור בסעיף קטן )א( במקום הועדה המקומית. צויצווה על הנשפט לבצע 

א לא בוצע, יפנו הועדה הו( ו)א צו כאמור בסעיף קטןע לביצו בענקש דהמועמחדשים  השורו שלבע (ג) 
קשוהו שיצווה כי ביצוע הצו משפט ויבאל בית ה לה או נציגושממפטי לשמההמקומית, הועדה המחוזית או היועץ 

 )*(יוטל על הנשפט במקום על הועדה המקומית; פניה של אחת הרשויות האמורות משחררת את השאר מחיובן.
 

והוא לא ביצע אותו, רשאי בית המשפט, ג( ) אוב( )א207 משפט על הנשפט לבצע צו על פי סעיףה תיל ביטה .ב207
 לצוות על מעצר הנשפט עד לביצוע הצו.א)ג(, 207על פי פנייה של אחת הרשויות האמורות בסעיף 

 

 .ןאלא להוסיף עליה רחא ןיב אינו בא לגרוע מהוראות כל ד207-וא 207ם פייעסמור באה .ג207
 

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

 העבודה או השימוש כאמור; ועלביצ תריהה בעל (1)

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

 וע העבירה;בשעת ביצין עקרל המקעב (3)

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

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

 ;ל את העבודהעופבצע במה (6)

 על במקרקעין;ופבשתמש מה (7)

ודה או לשימוש, לרבות האדריכל, המהנדס המתכנן, המהנדס או ההנדסאי האחראים בעלחראי אה (8)
 מעט עובדים המועבדים על ידיהם.ל ךיהם, אנכולביצוע, הקבלן הראשי וכן ס

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

 בידיעתו; רה שלאבענבירה עה (1)

 ע לעבודה הנדונה.גונבכל ה ויל האמצעים הנאותים לקיום הוראת חוק זה והתקנות על פכב א נקטוה (2)

 וטל(ב) (ג) 
 

ם הועדה , רשאי204או השתמשו במקרקעין בנסיבות ובדרך שיש בהן עבירה לפי סעיף  הדועה עבצוב .209
שהוא אותה שעה בעל המקרקעין או  ימכתב מב ההמקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לדרוש בהודע

או של המשתמש במקרקעין כאמור; לא קיימו בעל  דההמחזיק בהם, שימציאו להם את שמו ומענו של מבצע העבו
 אילו עברוה.כ הרמוהדין על העבירה האת יתנו אה, רישדה את םהמקרקעין או המחזיק בה

אסר מ -)ג( בתוך המועד שנקבע בהוראה, דינו 158קיים הוראה שניתנה לו כאמור בסעיף מ ושאינ ימ (א) . א209
לחוק העונשין, לכל יום ( )ג61ף יבסע רומנס כאק -נו יכאמור, ד ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד שנקבע, הנש

 של עבירה.

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

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

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

 האמצעים הסבירים להבטחת ביצוע ההוראה.
 

ואם  הנאסר שמ -, דינו טמשפהועד שקבע בית המ, בתוך 206 או 205יפים עי סמקיים צו לפ ונט שאיפשנ .210
 יום של עבירה. נשין, לכל)ג( לחוק העו61בסעיף מור ס כאקנ -ירה אחרי תום המועד, דינו בעה הכשנמ

 

למקום  נסו להיכחימוסד תכנון לבצע פעולה פלונית, רשאים מוסד התכנון או שליהמשפט על  תיווה ביצ (א) .211
מוש בכוח סביר, יש לרבות, םישהצו נוגע לו לשם ביצוע הפעולה, להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט את כל האמצע

לגבותן בדרך  לה, רשאי מוסד התכנוןעוכדי להבטיח את קיום הצו, ואם חייב בית המשפט בהוצאות הביצוע של הפ
 שגובים חוב אזרחי.

לא הוציאם, ישמרו  טפשן שהנילטה כאמור בסעיף קטן )א( מיטללועפה עקעין בשעת ביצורקמצאו במנ (ב) 
בד שקודם לכן ניתנה הודעה על המכירה בלהתכנון או שליחיו ורשאים הם למכרם לאחר תקופה סבירה ותם מוסד או

 כירה יחולו על הנשפט ואםהמו רהד; הוצאות השמיימ מכרוםי — יםפסידלנשפט אם ניתן לאתרו; היו המיטלטלין 
 הוצאות האמורות.וי הבניכמכר המיטלטלין זכאי הוא לדמי ה ורכמנ

 

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

 את האדם שביצע את העבירה; און למציא (1)

 דע פטשנה רצעמ
 וצה ביצוע

 ( 11)תיקון מס' 

 1979-םתש"

 ניםת דישמיר

 ( 11)תיקון מס' 

 1979-םתש"

דה ובעראי לחאה
ונים עטהימוש שלו
 רתיה

 ( 26' ס)תיקון מ

 1988-"חמשת

 (9' סמ)תיקון 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 לשית ליליות פרחא 1995-"הנשת
 וא רקעיןקמהבעל 

 קהמחזי לש

 1'הפרק  פיל רהיבע

 (15)תיקון מס' 

 1981-"אמשת

 ( 43ס' מ)תיקון 

 1995-"הנשת

 תיבו צקיום  יא
 טהמשפ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 וןנכתד סומויות כמס

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל

 ( 43)תיקון מס' 

 הערשה אסה ללירה 1995-"הנשת
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 י הוא למסור לו הזמנה לדין;שעמבלתי או  אפשר-יא (2)

 עוד; נו בעל הבניןינל הבנין בשעת ביצוע העבירה וביצע אותה אעב שהיה ימ (3)

 מי ביצע את העבירה; חיכן להויא (4)

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

פט, על פי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, בית המש רשאי 212ף יעסלפי  וצב .213
 ותצאמקומית לגבות את הוה הועדה יתקצתו, רשאמאם נהרס הבנין, כולו או להרשות את הועדה המקומית לבצעו, ו

 בנין שנהרס.ה לש םיביצוע על ידי מכירת החמרה

עובד מעובדיהם ידיעה, בידעו שהיא כוזבת או ל לרשות מקומית או למוסד תכנון, למכון בקרה אוסר ומה .214
, ויפהוראה שבה או היתר לפי חוק זה או תקנה על שורה של תכנית או של יא מטעה בפרט חשוב, במטרה להשיג

אה זו אינה גורעת מאחריות פלילית ים; הורינתאסר שמ -אלה, דינו ב תכיוצא הררה להשיג את דחייתם או במטטמב
 לפי כל דין אחר.

 

 

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

 כל לפי הענין., התרהיכאילו בוצעו ללא אישור או ללא 

(, ופרט מהפרטים שנכללו 8( או )7ב)ב()145היתר או ראו את הבקשה להיתר כהיתר על פי סעיף  ניתן )א( .א215
בבקשה להיתר כאמור, או נתון או מידע שנמסרו לצורך אישורה, לא היה נכון, ואילו כללה הבקשה את הפרטים, 

בטל ההיתר, ובלבד שלא  –תר המידע והנתונים הנכונים לא היה ניתן ההיתר או לא היו רואים את הבקשה להיתר כהי
חלפו חמש שנים מיום שניתן; לעניין פרק זה יראו את העבודה או השימוש שלהם ניתן היתר או שראו זאת כהיתר 

 כאמור כאילו בוצעו בלא היתר.

ראתה רשות הרישוי שמתקיימים לכאורה התנאים המפורטים בסעיף קטן )א(, תודיע לבעל ההיתר על  )ב( 
 שתיתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה.בטלותו, ובלבד 

 

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

 בבניה. אדם אותוהחל בניה, לא תעשה כן אחרי שלם כשהיה האישור או ההיתר לענין ון, איהענ

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

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

 חוק אחר.
 

שפט, מה בנוסף לכל עונש שיטיל על עבירה לפי פרק זה ולחיוב בהוצאות צווה על הנשפט,י טהמשפ תיב .218
את האגרה או את תשלום החובה האחר הקשורים בעבירה ושהנשפט חייב בתשלומם אותה שעה מכוח חוק זה  םלשל

י מושלת ת אוורגותן אא – זהי חוק לפיתר ה םניווטרם שילם אותם, ואם היתה העבירה בקשר לעבודה או לשימוש הטע
נשפט ייב את ה; בית המשפט רשאי גם לחהיתרתן הו ניחובה אחרים שהיו מגיעים ממנו מכוח חוק זה אותה שעה איל

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

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

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

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

 האחרת. הוראהלהיתר, לתכנית או ל

המקומית או היועץ המשפטי לממשלה  הדעית הואשרבסעיף קטן )א(, ת המשפט קנס כאמור יב הטיל אל (ב) 
( לסעיף קטן 2) -( ו1או נציגיהם לתבוע מהנשפט בדרך של תובענה אזרחית סכומים בשיעורים האמורים בפסקאות )

 )א(.

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

 לנשפט לבצע את ההריסה.

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

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

דה עוהי די-וע עלציב
 תימוקהמ

 תבזעה כודוה

 (9 ס'מ)תיקון 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

עה דוה בול עקטיב
 תבזכו

 ןתמ בקע לוטיב
 םיני נכותלב םפרטי

 דיקוי תפלימעת ינמ

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-השנ"ת

 הרגלום אשתבב ויח

 ( 43ון מס' )תיק

 1995-"הנשת

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

ה עיבאו ת סנק
יה נבמים חוויית רבגל

 חוקית יתבל

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

בטלות היתר שניתן 
בהליך רישוי בדרך 

מקוצרת על פי מידע 
 שאינו נכון

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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ת מכסבה ת מבנה שנתפשו על ידי אדם אחרהמשפט לפי פרק זה על הריסת מבנה או תוספ תיווה ביצ (א) .220
חיוב לו ט, בנוסף לכל עונש שיטילפשמה תיק זה לביצוע העבירה, רשאי בוי חפהנשפט או בהסכמת אדם האחראי ל

, לחייב את הנשפט, על פי בקשת התופש או הועדה המקומית, לתת 218עיף מורים בסצאות המשפט ובסכומים האוהב
הוכיח  אםת ולאה לבית המשפט, זירכפי שיל , הכריבלו פיצויים כדי השגת דיור חלוף סלו דיור חלוף סביר או לשלם 

 ב.ום להנשפט כי התופש תפש את המבנה או את התוספת שלא בת

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

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

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

 .בפנקסי המקרקעין הערה בדבר כתב האישום על יד רישום המקרקעין שהאישום מתייחס אליהם

 סי המקרקעין כאמור.קנפב םש, יורה בית המשפט שהצו יירזהק פרפט על הריסה לפי משה תיב והויצ (ב) 

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

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

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

 

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

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

ינה, אלא אם כן הורה בית המשפט מטעם המדכשכתב האישום הוגש  -ינה דמהאוצר לו; 258 מטעמה לפי סעיף
 שיירשמו.ם אחרת, מטעמים מיוחדי

 

ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, או ליושב ראש  בשם ליוג –אש הועדה המקומית, ובעיריה ר בליוש היה .224
ושב ראש וסמך לכך על ידי יהש מהנדסל –או למהנדס העיר, ובאין מהנדס עיר  זון המחנכתהועדה המחוזית או למ

ם ינגק והועדה המחוזית או על ידי יושב ראש הועדה המקומית, ובתחום גן לאומי או שמורת טבע כהגדרתם בח
היתר לפי חוק זה או  בניה בליסביר להניח כי מבצעים עבודת  יסודמור, ק האכמשמעותו בחו למנהל םיים, גומלא

תב אישום בדבר העבירה שבבניה זאת או בקשה עוד לא הוגש לבית המשפט כל בסטיה מהיתר או מתכנית, הרי כ
לכל וע העבירה וציבל 208 ףיאדם הנראה לו אחראי לפי סעל לכב א לצוות בכתהו, רשאי 239 יףי סעפל קהילהפס
צו  –שנעשתה ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית )להלן  את הבניהרותו של אותו אדם, להפסיק מיד בשי עובד
 מינהלי(. הקהפס

 

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

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

-)ב(, ימסור הודעה על כך גם לבעל המקרקעין, אך אין באי203מת האמור בסעיף חמ ינהלימ הפסקה וותן צנ. הא225
 מסירת ההודעה כדי לפסול את תקפו של הצו.

 

משפט ה תה לבישגונהלי בטל בתום שלושים יום מיום נתינתו, זולת אם לפני תום אותו מועד הימ הפסקה וצ .226
הצו בקשה לאישורו והעתק ממנה הומצא למי שנגדו ניתן הצו בדרך שהומצא  המוסמך לדון בעבירה שבגללה ניתן

 האישור. קשקשת מבב על פי טפלו צו ההפסקה המינהלי, או בדרך אחרת שיחליט עליה בית המש
 

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

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

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

 –נהלי יפרט בין השאר ימ הפסקה וצ .230

 א חל;הועליהם ש יןעקהמקר תא (1)

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

 ד לה ואת הוראת התכנית שהופרה;שבוצעה בניגו

 וצע מתוך העבודה שיש להפסיקה;בש החלק תא (3) 

 ללביטו השוהמקום להגשת הבק דעומה הזכות לבקש ביטול הצו, ואתר דבב 236עיף ס תהורא תא (4)

ם יינקת ביספה
 הליתנימ

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 45)תיקון מס' 

 1998-"חתשנ

( 46)תיקון מס' 
 1998-ח"נשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-שע"דת

 ידיעל  היקת בנספה
 אגהוטרה שמ קצין

 (2' סן מוקית)

 1969-"טכשת

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

קה ספהו צ תריסמ
 קעיןרקמל עלב

 (2' סקון מית)

 1969-"טכשת

 וצר ות איששקב
 הלינימהפסקה 

 (9)תיקון מס' 

קה ספהור צו שיא 1978-"חלשת
 ילהנמי

צו  רשוב לאריס
 הפסקה מינהלי

י צו יננבעור ערע
 נהליימ הפסקה

קה ספהן צו כות
 מינהלי

 ( 9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל

 ףר חלוויד

י סקנום בפשיר
 קעיןרקמ

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 (9' סמ)תיקון 

 1978-"חלשת

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 (9' )תיקון מס

 1978-"חלשת

 סףונה קנסית היבג

 תוסום קנלשת

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 60)תיקון מס' 

 2002-"בתשס
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 צו.ה
 

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

כול להינתן לו, להרוס מה שנבנה אחרי מתן צו ההפסקה י מי שניתן לו צו ההפסקה המינהלי או על מי שהצו היה
 .המינהלי ובניגוד לו

 

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

 .ת החמרים של המבנים שנהרסוא ורמכת ההריסה מותר אף לאווצוי היסשהוצא נגדו הצו; לכ
 

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

 יות בית המשפט לפי חוק זה.תנו בפרק זה לרשות מינהלית אינן גורעות מסמכוינשויות כמס .234

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

ך לדון בעבירה שבגללה ניתן מסופט המשמהנפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי להגיש לבית  וצמה עוארה .236
ין ערעור על החלטה של בית המשפט ענהצו בקשה לביטול הצו; הגשת הבקשה אינה מתלה את תקפו של הצו, ול

 .250בבקשה כאמור, דינה כדין צו לפי סעיף 
 

ואם נמשכה העבירה אחרי המצאת הצו, , הנאסר שמ —הפסקה מינהלי שהומצא לו, דינו  וצ ייםקו מנשאי ימ .237
 יום של עבירה אחרי המצאת הצו. )ג( לחוק העונשין, לכל61קנס כאמור בסעיף 

 

ילה ושנקבע כי לא היה מקום לנתינתו מלכתח 235נהלי שבוטל באחת הדרכים האמורות בסעיף ימ הפסקה וצ .238
הועדה ש ראב ו ניתן על ידי יושהצית, אם ומיים מאת הועדה המקוצילו נזק על ידיו זכאי לתשלום פ םרי שנגמ -

ה לתכנון עדת המשנ, או בעיריה, על ידי יושב ראש וריענדס ההמ המקומית או מהנדס שהוסמך על ידיו או על ידי
ם מחמת יר ניתן על ידי אדם אחר; אולם לא ישולמו פיצוינה אם צו כאמודיובניה, והוא יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המ

 נאים לנתינתו.תה רתי נתן את הצו, אם נתקיימו בצושדם איו או בהסמכתו של הנוגם במיפ זה בלבד שהיה

אמור, רשאי כ ןחורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בני ןיקם בנוה (א. )א238
 היו בסטא רבהקמתו ללא הית לחוה וא, או אותו חלק ממנו שהוקם יןבנשהועדה המקומית לצוות בכתב יושב ראש ה

ת או מהנדס מי, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקואו יסולקמהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק 
 – כיסמיכו לכך המציין ה םהרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מה

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

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

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

 יקרא "צו הריסה מינהלי".י רכאמו וצל

 ץעונתמנה לאותה רשות מקומית יו 18ת רשות מקומית כאמור בסעיף עצהמקומית מו הדעתה הויה (ב) 
ב תכנון מקומי חרמל הדעמו; היתה הועדה המקומית וע צותענהלי אלא לאחר התיימיהריסה ו משפטי, לא יינתן צ

 התייעצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבניןלא לאחר ריסה מינהלי אלא יינתן צו ה, 19 ףיר בסעומאכ
 חורג.ה

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

 יים המחוייבים;וני, בש12יף עס מתן צווי הריסה מינהליים בתחום המחוז ובתחום מרחב תכנון מחוזי לפי

דה מקומית ליתן צו ועועדה מחוזית צו הריסה מינהלי ולא יורה ליושב ראש  ב ראששויתן י אל (2)
 ;חוזיתהמבועדה ם עם נציג שר המשפטי תו(, אלא לאחר התייעצ3הריסה כאמור בפסקה )

איננו מרחב ש םבתחו הינ(, לגבי ב1ראש ועדה מחוזית סמכותו כאמור בפסקה ) שבוי יפעיל אל (3)
המקומית ה שהודיע על כך לשר האוצר ודרש בכתב מיושב ראש הועד אלא לאחרתכנון מחוזי כאמור, 

ם מיום ה ימיבעתוך ש כןעדה המקומית לא עשה וליתן צו הריסה מינהלי לגבי אותה בניה, ויושב ראש ה
נתינתו, זולת אם נמנע  מיוםמים שר יצע תוך ארבעה עוב אל ולועדה; או, אם נתן צו, הצ עהודהההמצאת 

הימים האמורים בסעיף ם טה של בית משפט; תקופות אלה לא יבואו במניין שלושיפי החל-לביצועו ע
 קטן )ט(;

 עץיוה ת התייעצות עםבחופטור מ( 3ה )הוראה כאמור בפסק לביעדה מקומית שקו ששב ראוי (4)
, פטור הוא מחובת 19אמור בסעיף כ ימקומ ןונ)ב(, ובמרחב תכ ןטק ףיעהמשפטי של הרשות כאמור בס

לם חובה עליו להודיעו לפני מתן אועם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבנין החורג,  התייעצות
 יבל כאמור.קש צו ההריסה המינהלי על הוראה

יה נבה תפוסת סתירה
קה ספהצו  יראח
 ילהנמי

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת
 היסרוע הציב
 הליתנימ

 (9)תיקון מס' 

רת טופ נהה איהריס 1978-ל"חשת
 ליתילפת חריומא
 ותיוכרת סמימש

קה ספהו צו של פקת
 ילהנמי

צו  לות ביטשקב
 ילהנקה מיספה

 (9ס' )תיקון מ

קה ספהו צ וםקי-יא 1978-"חלשת
 ילהנמי

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

( 43)תיקון מס' 
 1995-נ"השת

 קיןיזנ

 הלימינ ריסהצו ה

 (12)תיקון מס' 

 1980-"אמשת

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43ס' מ)תיקון 

 (38)תיקון מס'  1995-"הנשת

 1994-"דנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 (38' סתיקון מ)

 1994-"דנשת

 (25)תיקון מס' 

 1987-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-השנ"ת
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 ךא צורהי רי מתן הצו, ולאחא ןינבת בניה ללא היתר שנתווספה לפתוס יחול גם על כלנהלי מי ההריסו צ (ג) 
 מור.מתן צו נוסף לגבי תוספת בניה כאב

 –מינהלי יפורטו  הסו הריצב (ד) 

 עליהם הוא חל;ש ןקרקעימה (1)

 ההיתרי של תנאת ר, או מה הן ההפרותיהניה, או החלק ממנה שיפורט, בוצעו ללא בהשובדה עה (2)
 שבגללן הבנין הוא חורג;ת רואחאו העובדות ה

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

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

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

 –ינהלי יהיה ניתן לביצוע מ ההריס וצ (ו) 

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

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

ביטולו, אולם הגשת  מינהלי רשאי לבקש מבית המשפט את הסו הריצ ינפגע על יד ומצואה ערה (1) (ז) 
הבקשה לא תתלה את תקפו של הצו אלא אם כן נתן בית המשפט צו זמני לעיכוב ביצועו של צו ההריסה 
המינהלי; בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור במעמד צד אחד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות 

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

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

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

( לא יבוצע צו הריסה מינהלי אם חלפו שלושים ימים מיום הגשת 3()1ר בסעיף קטן )בומאפוף לכב (ט) 
יטול הצו, אם ניתנה בל הבקשה תאהתצהיר כאמור בסעיף קטן )א( או מיום מתן ההחלטה של בית המשפט הדוחה 

, אם ראה כי מן הנכון לעשות יםהימ 30ר; ורשאי בית המשפט להאריך את תקופת החלטה כאמור, הכל לפי המאוח
 כן.

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

 המחוזית. ההודעה תינתן בישיבה הראשונה של ועדות אלו לאחר מתן הצו.

לא צו ל ףול, א, לפעחיה שהסמיכה לכךילשו היהריסה מינהלי רשאים הועדה המקומית, עובד וציצוע בב (אי) 
מורות, הסמכויות האל ובתחום המחוז יהיו לועדה המחוזית כ 211פי הסמכויות כאמור בסעיף -משפט, על-של בית

 בשינויים המחוייבים.

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

ה, פירוק או סילוק של בנין על פי צו שניתן או בוצע שלא בהתאם לסעיף זה, או שנתברר סירצעו הוב (גי) 
ועו זכאי למלוא הפיצויים מאת ציבפגע מנה ין, יהאהענ יפל, גרושהוצא לבנין היתר כדין או שהבנין לא היה בנין ח

ה או על שיעור הפיצויים, רשאי הנפגע לתבוע ניהועדה המקומית או המחוזית, לפי הענין; באין הסכמה על חוקיות הב
 ה.ת פתיחרצהמוסמך בדרך של המ טפפיצויים בבית המש

 

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

את השימוש  וא הדובהע תא הפסיקל -ירותם עובד בשמי שוע העבירה, ועל כל יצראי לבאחשנראה לבית המשפט 
 או שינויו על ידי בית המשפט. לביטולו שיפוטי( ותקפו של הצו יהיה עד הקו הפסצ -ן )להל

נון להימנע כסדות התוהפסקה שיפוטי או הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט להורות למ וצניתן שמ (ב) 
 משפט.ה תם בבייכיעד לגמר ההל םושיאה יתר נושא צו ההפסקה או כתבלהה קשמלטפל בב

 

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

 

 

ת הבניה בניגוד לצו הפסקה מינהלי או בניגוד לצו הפסקה שיפוטי, בלי היתר לפי חוק זה או ולוכו פעשמנ .241
, תימוקמ, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או הועדה הטית המשפבבסטיה מהיתר או מתכנית, רשאי 

כן, לצוות שכל מבנה או כל חלק ממנו שהוקמו בניגוד להוראות צו ההפסקה המינהלי  תושדק לעצה ואם ראה שמן
 שיפוטי(. הסו הריצ —סו מיד )להלן הראו השיפוטי יי

 

 (25)תיקון מס' 

 1987-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 (25)תיקון מס'  1995-"הנשת

 1987-"חמשת

 
 (25תיקון מס' )

 1987-"חמשת

 (25)תיקון מס' 

 1987-"חמשת

 וטיפישהפסקה  וצ

 (9' ס)תיקון מ

 1978-"חלשת

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

קה ספהו צקיום  יא
 יטופשי

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 וצקיום -יא לעה ריסה
 םנייבי

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 68)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד
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ע העבירה וציבל ההנראה לו אחראי לפי פרק ז דםהאל י יטיל בית המשפט עוטסה שיפריו הצ לועו שציב .242
במקרה שאותו אדם לא ביצע את צו ההריסה, יחולו כמה, וכן אדם והמבקש הסכימו לכך; באין הס ותו, אם אהינשבב

 הוראות אלה:

 ה;ליהצו ע ועבית המשפט את ביצ ליטמית, יה לצו ההריסה על ידי הועדה המקושקבגשה הוה (1)

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

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

פוטי לא יינתן אלא לאחר שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו, זולת אם ראה יש הריסה וצ .244
כאמור, כדי למנוע את גמר פעולות הבניה  ותענט לתת הזדמנות להשמיע בלילתר, אי יש לתת את הצו לכ טבית המשפ

 בנה.מה  המינהלי או השיפוטי ואת תפישת הקסו ההפצל בניגוד

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

לשימוש במקרקעין ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, רשאי  וא לבניה הנפלוני פעולות הכ םוו במקשענ .246
 בל יושש -של יושב ראש הועדה המקומית, ובעיריה בית המשפט לפי בקשתם של יושב ראש הועדה המחוזית או 

ף בסעיד מהמנויים חא לכ לאש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, או של היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ליתן צו ער
 ת השימוש במבנה או במקרקעין או צו לסגירת המבנה אוהאוסר א מפעולה באותו מקום, לרבות צו ימנעלה 208

 סיבות הענין.נלנכון ב כפוף לתנאים שימצאב רפעולות(; בית המשפט רשאי לתת צו כאמו תעמניו צ -מקום )להלן ה
 

כל מה שייבנה בניגוד להוראות הצו ייהרס רות בו שנותן צו מניעת פעולות רשאי גם להופט ההמש בית (א) .247
ישו את הגם הם א -מיד על ידי יושב ראש הועדה המקומית או, בעיריה, יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה 

 אחר. הרקמ להצו, או על ידי יושב ראש הועדה המחוזית בכ קשה למתןהב

ר באותו צו בדרך שימצא לנכון מהו המבנה או המבנים שבמקום הנדון או יאשר שאין שאי טפמשה יתב (ב) 
אילו כ על כך, יראו אותו ףסוה או חלק ממנו שיימצא באותו מקום בניגוד לאמור באישור או בנבנבו מבנה, וכל מ

 לצו. ה בניגודבננ

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

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

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

 

ואם נמשכה העבירה אחרי מסירת הצו, קנס , הנאסר שמ -יים צו מניעת פעולות שהומצא לו, דינו קמ שאינו ימ .249
 .הר)ג( לחוק העונשין לכל יום של עבי61כאמור בסעיף 

 

 

גם  212פי סעיף ל םהליכיב -ושא ההליכים בבית המשפט או ת המשפט, בעל מקרקעין שהם ניבבדין  לעב .250
-די איי עלו משפט לפי פרק זה אה צו ביתי את עצמם נפגעים על יד םישוכרם של המקרקעין לתקופה כל שהיא, הרוא
על דחיית  ל הצו אוין של בית המשפט בפלילים, לערער עד קעל פס םימתן צו כאמור, רשאים, בדרך ובמועד שמערער

ה למתן הצו, הכל לפי הענין, לפני בית המשפט המחוזי, והוא רשאי לקבל את הערעור או לדחותו או להחזיר הבקש
 .ותתו שבית המשפט כאמור רשאי לצ כלת תו מערערים, או לתלטשעל החט את הדיון לבית המשפ

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

, תובפי היתר שהשיג במסירת ידיעות שהוא ידע, או שהיה לו יסוד להניח, שהן כוז-ת בניה עלודוצע עבבמה .252
 פסקה שיפוטי, כאילו ביצע את עבודת הבניה ללא היתר.ה ומתן צ ןיים אותו, לענאור

 –לפי פרק זה על ידי תאגיד  הרירה עבבענ .253

לא ורשאי להטילו איל יהקנס שהה משפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעורה תאי בישר (1)
 עיף זה;ס

מוגבל  ףתומעט של -יה מנהל פעיל, שותף ה ההעביר עורה גם כל אדם אשר בשעת ביציבעאשם בוי (2)
ון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו אותו תאגיד ואחראי לענין הנדב דו פקיא -

 כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

יים צו הפסקה שיפוטי, או צו הפסקה מינהלי, רשאי שוטר לעצרו, ללא צו מעצר מבית המשפט, קמ שאינו ימ .254
נה יא וז תיפושים( יחולו על מעצר זה; סמכולפקודת הפרוצידורה הפלילית )מעצר וח 28עד  25-ו 14עד  8וסעיפים 

 למעצר לפי כל דין. תות אחרויוגורעת מסמכ

של בית המשפט, לפי פקודת בזיון בית המשפט, ו ק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותרפבדבר  םוש .255
ילו ניתנו צווים קודה האמורה כאהפי לפלום כל הסמכויות השמשפט  יתמשפט העירוני יהיו לבה תובצווים של בי

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-"חלשת

 היעת בנינמ וית ציפכ

 ( 9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל

 ות יוכרת סמימש

 ( 9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל

עת ינמו צום קי-יא
 תולופע

 (9)תיקון מס' 

 1978-"חלשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ויםוצ ור עלערע

 הרשמו רועת הערוכז

 ( 9)תיקון מס' 

 1978-"חתשל

בטענות  גשר שהותיה
 שוא

 תאגיד לשיות רחא

 

 רת מעצוכז

 המשפט תיבון יזב
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 ך לא ישא אדם באחריות גם לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט.א; םהשלו טפשאלה על ידי בית מ

ת בעניני תכנון ובניהורי: עת1י' קרפ  

 )בוטל(

 

 טל(.וב). א255
 

 טל(.וב)ב. 255
 

 טל(.וב)ג. 255
 

 טל(.וב)ד. 255
 

 טל(.וב)ה. 255
 

 טל(.וב)ו. 255
 

וק זה על מפעלי ים המלח בע"מח ת: החלת הוראו2י' קרפ  

 

 
 

 – רק זהפ. בז255

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

 ן שבתוספת לחוק הזכיון;ויכטר הזש –" ןויר הזכטש" 

 משנה; ןושטר הזכיון ולרבות בעל זכיב והגדרתכ –" ןויל הזכעב" 

 לשטר הזכיון; 5לו זכיון משנה על פי סעיף  קנעי שהומ –משנה"  ןול זכיעב" 

 שטר הזכיון;ב והגדרתכ –" המלח םי" 

 פי גבולותיהן ביום התחילה; שטר הזכיון ועלב ןהגדרתכ –רות" ו"קרקעות שמורות" וכחקעות רק" 

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

 וק הוראות השעה;בח וגדרתכה –" ןויח הזכטש" 

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

זה והתקנות לפיו יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון, בכפוף לחוק הוראות השעה ולהוראות פרק  קוחראות ו. הח255
 זה.

 
 

ן ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר שענינה הקרקעות החכורות או ים המלח ויאפשר ונכד התסומ (א. )ט255
 נחהולטת מוסד התכנון תחפיהם; ה ללבעל הזכיון לפעול על פי הוראות חוק הזכיון ושטר הזכיון ולממש זכויות ע

כדי ת הענין, ים סבירים, בנסיבורשאי להתנות תנא אוות והנקתוראות החוק וההמ םיעבעל פי שיקולים תכנוניים הנו
 למנוע פגיעה בסביבה ומפגעים בריאותיים.

למנוע י אין בהתנאת תנאים כאמור כד ררשאי לסרב לאשר תכנית או בקשה להיתר רק כאש ןונסד תכומ (ב) 
שה אשר תכנית או בקל בא יסרל ןם מוסד התכנולואו; םיירת מפגעים בריאותיים חמוריצו א יעה מהותית בסביבהפג

 הזכיון ושטר הזכיון. וקלהיתר כאמור אם סירוב ימנע מבעל הזכיון אפשרות סבירה לממש את הוראות ח
 

 של מיזמים תיירותיים. רכיהםוצ גם את ןומוסד תכנ לוקשי, 063 ים המלח, צפונית לקו רוחב חטנין שעל .י255
 

 

 

ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר, שענינן הקרקעות השמורות, במגמה לאפשר לבעל הזכיון  ןונסד תכומ .אי255
ממש זכויות על פיהם; החלטת מוסד התכנון תונחה על פי שיקולים ן ולויכטר הזשו לפעול על פי הוראות חוק הזכיון

עים בריאותיים גפמ תתכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניע
 .יםוסביבתי

 

 ט לא יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון.-ו 1קים חרפ .בי255
 

 

 

 אותרוהת ללהח ייגס

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-תשנ"ז ט"ת

ון נכתות מוסד כמס
המלח  םי ןינלע

 ורותכחהרקעות קהו

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ותייםריימים תזימ 1997-ז"נתש ט"ת

 חלמהח ים טשב

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-ז"נתש ט"ת

ון נכתד סות מוכמס
קעות רקה ןינלע
 ורותמשה

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-ז"נתש ט"ת

 1ים חקרפחולת אי ת
 ט-ו

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-ז"נתש ט"ת

 ( 50ס' )תיקון מ

 2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס' 

 2000-סתש"

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-תשנ"ז ט"ת
 רותדגה

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-זתשנ" ט"ת

 ( 50)תיקון מס' 

 ( 50)תיקון מס'  2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס'  2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס'  2000-סתש"

 ( 50)תיקון מס'  2000-סתש"

 2000-סתש"
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ודה בע ביצועל מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים היתר לפי חוק גנים לאומייםזכיון ה לקש בעיב (א) .גי255
רור על לעזכיון ה ירבה לבקשתו, רשאי בעלס וזורות שיועדו או שהוכרזו כגן לאומי או כשמורת טבע, בקרקעות שמו
ציגי שר התעשיה והמסחר ת ונארציצה ההמוע שאושב רי –משנה של המועצה הארצית שהרכבה ת עדו ההחלטה לפני

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

 תוריון לבין האפשכזה תורבדבר האיזון הראוי בין מט הןתיטושלה ינחו עצמן בהחלממוה הנהמשדת עו (ב) 
 ה מהותית בערכי טבע ונוף.עיגשל פ

 

ותנושי"א:  קרפ  

ו סכסוכי ממון עקב ביצוע חוק זה, מותר לצדדים גם להסכים להכרעת הסכסוך בדרך של עלגם שנתוקמ .256
 ל.וחתררות ובהבוררות, ופקודת 

תשלום ב בחייהוקי דעות בדבר תשלום אגרה לפי חוק זה או התקנות על פיו ודרך חישובה, ישלם ליחגלעו ת. נא256
 אשר יכריע במחלוקת.ך סממווהוא רשאי לפנות לבית המשפט ה את שנדרש לשלם,

 

וזית רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל ועדה המחידי ה-ידי הועדה המקומית או על-על ךלכ הרשוהש ימ .257
השאר ן זה והתקנות לפיו, ובי קוחוע צמקרקעין ולסקור, למדוד ולבדוק אותם ולעשות בהם כל פעולה הדרושה לבי

ופשו אלא בשעות מת תהסכ ללא ה בית מגוריםשעמל שמא ייכנס לבנין המשית; אך לכנת שלרך עריכתה וביצועה צול
הגנה -למקרקעין שבהחזקת צבאס שעות מראש, הודעה על כך בכתב, ולא ייכנ 24היום ולאחר שמסר לו, ככל האפשר 

 כך על ידילמך סא באישור של מי שהואלבטחון ה ידי שר-טחון שאושרה עלבה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת
 שר הבטחון.

חים לצורך ביצוע חוק זה והתקנות לפיו, ובלבד שהמפקח עבר הכשרה סמיך מפקשאי להר 15האוצר רש (א. )א257
ו רשות מקומית, יחול בדינו עושאל מפקח שהוסמך לפי סעיף זה, עמתאימה כפי שקבעו שר האוצר ושר המשטרה; 

 המשמעת החלים על עובדי מדינה. נידי

( 6( עד )4)-( ו1)3, 2פי סעיפים לשוטר ל יף קטן )א( יהיו הסמכויות המסורותעסבאמור כ נהומפקח שמל (ב) 
ורות לקצין משטרה לפי סמה תויהסמכוו, 1969-הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"טן לפקודת סדר הדי

 ו.לפי ק זה והתקנותוח עוצי, לצורך ב1927לית )עדות(, ליהפה פקודת הפרוצדורל 3-ו 2יפים סע

 פרסם ברשומות את שמות המפקחים.יהאוצר  רש (ג) 
 

ך, שתה לכהררשאית לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני בית משפט בכל הליך באמצעות עובד ש תימה מקודעו .258
 לועדה המקומית; ןידירה כסמ ומסירת הזמנה, הודעה, צו או מסמך אחר בהליכים כאמור לידי אותו עובד תהא

את הועדה מי שהיועץ המשפטי  צגההרשאה יכולה להיות כללית או לענין מיוחד ואולם בהליכים לפי פרק י' יי
 לממשלה הסמיכו לכך.

 

ה ניאה זו ארו; ה239יב גם את המדינה, אולם לא יחולו עליה הוראות פרק י', פרט לסעיף יחמק זה וח (א) .259
 גורעת מאחריותו הפלילית של אדם אחר.

 רה מתשלום אגרה לגבי בניה לצרכי שירות ציבורי.וטפדינה מה (ב) 

שלה או לנציגו ממשפטי להמאלא לאחר שנתן ליועץ  239לא יתן צו נגד המדינה לפי סעיף  טפת המשיב (ג) 
 להשמיע את טענותיו. תמנודהז

 – 1960-ין המנוהלים לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ךעקרבי מקגל (ד) 

 

 ת חכירה לדורות שלא נגמרה ברישום;קסערבות ל –רות" ודלכירה ח" (1)

יחולו אלא אם ההחזקה במקרקעין שהחכירה רשות  לאלישית הש)ב( לתוספת 2סעיף בש וראותהה (2)
 החכירה במקרקעין הועברה בהסכמתה; תואם זכ ואהוחזרה אליה,  לארשי ימקרקע

 ולו.תוספת השלישית לא יחל )ג(2סעיף בש וראותהה (3)
 

ידון ויכריע בבקשות של המדינה ושל כל רשות שהוקמה בחוק לפני שידון ויכריע בבקשות  ןוד תכנסומ .260
 אחרות.

ר ממרחב תויבה אלא הוראות בדבר התוויות דרכים או תיקון התוואי של דרכים והנוגעת ל ןיאנית שכת (א) .261
לכל  עליהודיע י –כן  השע; תיזהבינוי והשיכון או שר התחבורה להגישה לועדה המחו שר, רשאי חדתכנון מקומי א

 ה מקומית שבמרחבה עובר התוואי.דעו

 

                                                            

 .978עמ'  5.11.2015מיום  7140י"פ תשע"ו מס' בכיר ארצי לאכיפת דיני התכנון והבנייה: סמכותו הואצלה למנהל אגף  15

ת לבקן ינעאות לרוה
 רהית

( 41)תיקון מס' 
 1995-תשנ"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 1997-ז"נתש ט"ת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 רותרוב

 היוה השנרגא
 לוקתחמב

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 עיןקמקרלסה ינכ

 םיחפקמ וינימ

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

מית וקמ דהוג ועציי
 טהמשפ תיב ינפל

 (32)תיקון מס' 

 1991-"אנשת

 הנמדיהעל  להוחת

 ך כללרדב

 (18ס' מ)תיקון 

 1981-"אמשת

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 1981-תשמ"א ט"ת

 (20' )תיקון מס

ן וידפות בידע 1982-"גמשת
 נהידמה שותקבב

 דרכים ותשתיות

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

( 43)תיקון מס' 
 1995-ה"נשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7140.pdf
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ת שבסמכותה כאמור וקטן )א(, בדרך שבה היא נוהגת בתכני זית תנהג בתכנית כאמור בסעיףוחמעדה הוה (ב) 
שים ולשן לתכנית בתוך היתורעהוואי הדרך רשאיות להגיש את ת ברעות המקומיות שבהן דוד שהועלב, וב62בסעיף 

 טן )א(.בסעיף ק מהיום שבו ניתנה להם הודעה כאמור םימי

א(, כפי שהוגשה לה בידי שר הבינוי והשיכון ה המחוזית לאשר תכנית כאמור בסעיף קטן )דעורבה היס (ג) 
יחול בשינויים  110בפני המועצה הארצית, וסעיף  ךכר על רע או בידי שר התחבורה, רשאי, כל אחד מהם, להגיש

 המחויבים לפי הענין.

קרקעי ומיתקן נלווה הנדרש במישרין -התוויית דרך, סלילתה או סגירתה, וכן הקמתו של קו תשתית תת (ד) 
שר האוצר, למעט מערכת הולכה כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי, שהגז המובל בה פעלתו בעל מאפיינים שקבע לה

(, אינן טעונות barבר ) 80דורש עיבוד בטרם ניתן להזרימו לרשת החלוקה, או מערכת הולכה הפועלת בלחץ שמעל 
 מתקיימים לגביהן כל אלה: , אם145היתר לפי סעיף 

 י אחד מאלה:הן מבוצעות ביד (1)

 המדינה; )א(

 רשות שהוקמה לפי דין; )ב(

 גוף הפועל מטעם המדינה לפי דין; )ג(

 גוף הפועל מטעם המדינה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה; )ד(

 חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות; )ה(

 רשות מקומית; )ו(

יותר שעיקר עיסוקו בפיתוח מבנים  תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או )ז(
 ותשתיות;

בעל רישיון חלוקה כהגדרתו  –לעניין הקמת רשת חלוקה כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי  )ח(
 בחוק האמור;

תכנית מיתאר מקומית מאושרת הכוללת  ,תכנית מפורטת מאושרתאחת מאלה: הן נעשות בהתאם ל (2)
 א לחוק משק הגז הטבעי,25או  25ה שאושרה לפי סעיפים הוראות של תכנית מפורטת, או תכנית עבוד

)ח(, כתכניות שהוראות סעיף 145הוראות של תכנית מפורטת; לעניין זה לא יראו תכניות כאמור בסעיף 
 קטן זה חלות עליהן;

ימים לפני תחילת ביצוען של העבודות לרשות המקומית ולוועדה המקומית  15ניתנה הודעה על כך  (3)
 בדבר;הנוגעות 

( לרשות הרישוי מסמכים המעידים 1עם סיום ביצוע העבודות יגיש הגורם המבצע כאמור בפסקה ) (4)
 .האוצר(, והכול במתכונת שיקבע שר 2על הקמת העבודות בפועל בהתאם לתכנית כאמור בפסקה )

ורים בסעיף דרך בידי אחד הגופים האמ הנמת מבקה, 145ובסעיף  (בסעיף קטן )ד האמור אף לע (1) (ה) 
 ה;ז קטן )ד(, תהיה טעונה הרשאה בהתאם להוראות סעיף קטן

ה יוגש למהנדס הועדה נממה להקמת מבנה דרך תוגש למתכנן המחוז והעתק אשרשה להקב (2)
אות רוההדרך תואמת  הנבמ תמשה תכלול את הפרטים שלפיהם ניתן יהיה לקבוע אם הקבקומית; המקה
 רטי האדריכל או המהנדס האחראים לתכנון המבנהקשה את פתכלול הב ת כאמור בסעיף קטן )ד(, כןינכת
ה יבשיכון והשר לאיכות הסבהו בינויהפרטים נוספים שיקבע שר האוצר בתקנות, בהתייעצות עם שר ו

 סביבה של הכנסת;ה ותיכר ועדת הפנים ואשוובאי

ית את עדה המקומדקו מתכנן המחוז ומהנדס הובי הרשאהל הום הגשת הבקשים מימי 30ך ות (3)
קשה ויאשרו אותה אם היא תואמת את הוראות התכנית והוראת כל דין אחר הנוגעת לענין, שלא ניתנה הב

ד כי הבקשה אינה אחכ דסתכנן והמהנהמ(; קבעו 2) קהבתקנות שהותקנו לפי פס תראה אחרלגביה הו
פה תוך התקוהבקשה, ב מנומקת בכתב על כך, למגיש ודעהרו הימס ות האמורות,ארוההמ תואמת הוראה

 האמורה;
 

ומית בבקשה להרשאה בתוך התקופה האמורה הועדה המקס מתכנן המחוז ומהנד וטהחלי אל (4)
וכאילו ניתנה הרשאה לפיה, ובלבד שמכון בקרה אישר, ככל מאושרת כ ההבקש תא (, יראו3בפסקה )

 ;שאישורו נדרש, כי ביצע בקרת תכן לבקשה להרשאה וכי תוצאות הבקרה תקינות

קבלת החלטה לפי פסקה וקי דעות בין מתכנן המחוז ובין מהנדס הועדה המקומית בליחגלעו תנ (5)
חוזית, והוא יכריע במחלוקת תוך מה הועדה שא(, ימסרו את פרטי המחלוקת בהודעה בכתב, ליושב ר3)

ימים מיום קבלת ההודעה, לאחר שיתייעץ עם יושב ראש הועדה המקומית ועם מומחה מקצועי לענין  21
 השנוי במחלוקת;

א הרשאה או בסטיה ללך דרדות להקמת מבנה בוצעות עתבאש הועדה המחוזית כי מר בע יושקב (6)
 על המדינה; תולשהן ח לכאות פרק י' כרוה ולומהרשאה, יח

  (43' )תיקון מס

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו

 ( 37)תיקון מס' 

 1994-"דנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 105קון מס' )תי
 2015-תשע"ו

( 105)תיקון מס' 
 2015-תשע"ו
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(, בקשה להרשאה המוגשת על ידי רשות מקומית או תאגיד 5( עד )2על אף האמור בפסקאות ) (7)
 יהיה המוסמך להכריעבבעלות מלאה של רשות מקומית אחת, תוגש למהנדס הוועדה המקומית והוא 

 בבקשה להרשאה;

שר הפנים רשאי לקבוע חובת בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה על עבודה לפי סעיף זה הטעונה בקרת  (8)
תכן; בעל ההרשאה ימסור הודעה לרשות המקומית לפני תחילת העבודות על מכון הבקרה המיועד לבצע 

 את בקרת הביצוע בהתאם להוראות שיקבע שר הפנים.

 )בוטל(. (ו) 

, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי תשתית נוספים וסוגי האוצרשר  (ז) 
בניינים או עבודות הנדרשים במישרין להקמת תשתית או בשל קיומה, שהקמתם או ביצועם ייעשו שלא על פי היתר 

 אלא על פי הרשאה כאמור בסעיף קטן )ה(.
 

תקנות אחרות  ושינוי גבולותיהם לא יפגעו בתקפן של תכניות ושל ימן מקוונכוז או של מרחב תחמ ול שלטיב .262
, בשינויים ןכ ו לפנילשהותקנו לאותו מחוז או מרחב תכנון או לחלק ממנו, והן ישארו בתקפן באותו תחום שבו ח

 חוק זה. חוכמ תעל ידי תכניות או תקנות אחרוו ונישעד שיבוטלו או ן, י הענילפהמחוייבים 

ת אחת רשאית, באישור שר האוצר, לרכוש ת שמרחב התכנון שלה כולל יותר מרשות מקומיימודה מקעו (א) .263
ובדים יהיו עה תקסעם, וכן רשאית היא באישור השר להעסיק עובדים; תנאי הריה ולמכדנכסים לצורך מילוי תפקי

 עובדים במועצה מקומית. תקי העסאנתכ

ה בנכסים שרכשה הועדה עשו של מרחב התכנון, רשאי שר האוצר לקבוע בצו מה יימוחתנה תשנ (ב) 
 ומית לפי סעיף קטן )א(.המק

לבוא לידי הסכם עם המדינה ת, זיחות כאמור בסעיף קטן )א( רשאית, באישור הוועדה המקומידה מעו (ג) 
מקומית או של המדינה גם הרשות ה מרחב התכנון, שלפיו ישרתו עובדים של אצמה נמוחתאו עם רשות מקומית שב

למילוי תפקידיה,  תיהמקומ השל הרשות המקומית לרשות הועדעמדו נכסים של המדינה או יואת הועדה המקומית, ו
 ופיםר כפכאמוהיו עובדים י תימוקבביצוע תפקידיה של הועדה המם; סכבהתנאים שייקבעו  פיורה ולתמהכל ב

 להוראותיה בלבד.

ת , יחול, בשינויים המחויבים, על עובדי ועדה מקומי1978-חוק הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"ח )ד( 
 כאמור בסעיף קטן )א(.

 

 .דם בלבירשבכל חוק לא יינתנו סמכויות הממשלה לפי חוק זה לאצילה אלא לועדה של  רומאף הא לע .264

ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, ואם ונה על ממ האוצר רש .265
ת הנוגעת מיקוהמחוזית או הועדה המדה עום הם עג –התקנות מתייחסות למחוז או למרחב תכנון מקומי מסויים 

( 17יים בפסקאות )ין השאר בענינים אלה למעט בעניינים המנובו, וק זהח עלביצו עגוכל הנב – ןבדבר, הכל לפי העני
 א(:17)-ו

 

, לרבות בנוגע תרים ובמתן ההיתרים וכן תקופת תקפם של היתרים, חידושם וביטולםות להישבקוהל בנה (1)
 ;להגשת בקשה להיתר בדרך מקוונת

 

לרבות לעניין ביצוע הבנייה והעבודות עיל של חוק זה י עבטיח ביצוהם להיתרים הבאים ליאניעת תבק (2)
 ;לפי היתר

 

ומית קמהרושים לועדה דה תרחאישובים סטטיים ומתן כל ידיעה חם וים, חתכים, שרטוטיטירשת תפקדה (3)
 :י חוק זהר לעבודה או לשימוש הטעונים היתר לפשקב

 רוקם;פיארעיים, השימוש בהם ומועד  םינמת מבקה (4)

 כים, התווייתן וסלילתן;רד בן שלחר (5)

תם של בנינים, תיקונם יינרכי בד –ובדרך כלל ת, ל דירוושונפחם המינימלי של חדרים  םלהם, גדבג (6)
 ;םיושינו

, יציבותם, שמירתם מפני אש או חדירת רעש, איוורורם, ניקוזם וביובם, מיתקני םינל בניש ינוציאם החרמ (7)
 אורתם, הספקת המים בהם וצינורות לקווי טלפון;, תהתברואה שלהם

 חימום והספקת הגז, במקום שמתקינים אותם;הכי רדרת דסה (8)

 ;םלק מהח וי' להריסת מבנים א ע של צווים שניתנו על פי פרקוציכי הברד (9)

 משים דרך קבע לאסיפות;שמהינים נב (10)

 ם של בנינים, הגישה למקומות אלה והיציאה מהם;בתמקומות חניה ואיכסון לכלי רכב בקר לשקנתם תה (11)
 

ובכלל זה, לשם הפחתת הסיכון המזדמנים אליהם;  אום בהם שיתופשי בנינים ושל המשתמ לש יחותםטב (12)
המים החמים בבניני מגורים ובבנינים המשמשים אוכלוסיות  ת טמפרטורתלכוויות, הוראות לענין הגבל

 , ולענין התקנתם של אמצעי בטיחות לצורך זה; תקנות לפי פסקה זו לענין שינויהאוצר רגישות, כפי שקבע שר

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

י תחומי וניול ושטיב
 מרחב תכנון ומחוז

ם עובדיו תואקסע
 יפלת ימודה מקעוב

 19 סעיף

 (8)תיקון מס' 

 1977-"חלשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 לההממשיות סמכו

 תונקוע ותציב

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 1966-ת"ט תשכ"ו

( 78)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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טמפרטורת המים החמים כאמור, יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשיה המסחר 
 ;שור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסתובאי 16והתעסוקה

 

 וק זה;ח יתר לפיה עבודה הטעונה עוציב בור והעובדים בעתיצהיחות טב (13)

 ם ופסולת בדרכים ובקרקעות ופינויים מאלה;ירמימת חרע (14)

 ירג לפחו זה או שבהם מותר שימוש קורכים שבהם יש לבצע עבודה הטעונה היתר לפי חדהומנים זה (15)
 חוק זה, הכל כדי למנוע מיטרד, מהשכנים ומהציבור;

 מית תקופת מקסימום כאמור בפרק ז';וקמועדה  עבהם תקיפללים שלכ (16)

אגרות למתן היתרים, מידע, אישורים ותעודות לפי חוק זה וכיוצא באלה הנסיבות שבהן  לשעורן יש (17)
וכן הוראות בדבר הפחתה משיעור אגרות למתן  מןלוות ומתן פטור מתשגרבון האחשמשתלם פקדון על 

היתרים, או השבת האגרה ששולמה כאמור, בשל איחור משמעותי מהמועדים הקבועים לפי חוק זה למתן 
 ;; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בידי שר הפנים, בהסכמת שר האוצרההיתר

 

 

והשגות; תקנות לפי פסקה זו יותקנו תכניות וטיפול בהן, ולהגשת עררים  תשגות להרגא לשעורן יש (א17)
 של הכנסת; ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה י שר הפנים, בהסכמת שר האוצרדבי

 

 

הפנים ואיכות הסביבה של ת ור ועדיש, בא1פרק ב' סימן ב' יפלועדת ערר לאגרות ערר  לש עורןיש (ב17)
 הכנסת;

 

 כנית שהופקדה וקביעת נהלים ואגרות לקבלת העתקי תכנית ואישורה;תבן ויהע ידרס (ג17)
 

ן של תכניות מיתאר ושל תכניות מפורטות בכל שלביהן והמסמכים, התעודות האחרות תכיכי עררד (18)
 והידיעות שיש להמציא עם תכנית;

 ע של תכניות;וציכי הברד (19)

 ;ות כאמורבשטחים הנכללים בתכני היוכלוסאה טתילקכולת י ליות מיתאר, שנכת ןינב, לעושיטת החיש (20)

 דרכי רישום ההקניה בפנקסי המקרקעין;ו 70ה של קרקע משלימה לפי סעיף ינקכי ההרד (21)

 בבוררות;עט הליך בבית משפט או מה לזכל הליך לפי חוק ב הנוהל דריסופסים טה (22)
 

 ה על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה;עדהו יספו( טא22)
 

לענין צורת הפרסום של הודעות על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה, ובין השאר הוראות  תוארוה( ב22)
הכיתוב עליו, מידותיו, אופן הצבתו, ט, א לרבות צורת השל89לענין פרסום הודעה על גבי שלט לפי סעיף 

 פרסום חלופיות לפי הסעיף האמור;ן דרכי ינעהוראות ל ןדרכי הסרתו וכ
 

 וע של עבודה או שימוש במקרקעין, ללא היתר או שלא בהתאם להיתר;ציביעת הנמ (23)

 בין שנקבע להם תקן רשמי ובין שלא נקבע, וכן בדיקתן, ש לבנישמם המשמשים או שנועדו לירמיקת חדב (24)
 ;םלביסוס המבני עקרקה

מצרא במקרקעין, בדבר התקנתם של -בני תופשיםו םשוכרי, םיותיהם וחובותיהם של בעליוכדרת זסה (25)
וכן קביעת דרכי , קירות משותפים, קירות חיצוניים ויסודותיהם של קירות אלה, תיקונם, החזקתם וניקוים

 לה;א וחובותת ר של חילוקי דעות בדבר זכויווריהב

בות באופן מקוון, לריו, פ לנות עקתהי חוק זה או פל תורחם של הודעות, מסמכים ותעודות אתריכי מסרד (26)
 פטיים;למעט הודעות ומסמכים בהליכים מש בדואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים,

 

 ראה ושאין להם תובעים זולת המדינה;מ של בנינים שהם רעי לוקםיסויסתם רה (27)

וזית לפי חוק חהמ האות הועדורקיום הת מחוזית והועדה המקומית להבטחה הבין הועד רשקדרת הסה (28)
 זה;

 זה מחייבות או מתירות את עשייתה; קוחל פי ע תעבודה שהתקנו לכ לש אותצוהיית הבג (29)

, נוהל שומה חוזרת ומימון הוצאות הספת השלישית, לרבות מתן הודעות לפיר ביצוע התובדבראות וה (30)
 ת;ת השלישיספעו בתוקבשמאות, ככל שלא נ

 

ה לצורכי רישוי ותכנון, לרבות השטח הכולל המותר לבניה ינבשים לרגמוב שטחים של שיחלים ללכ (31)
 וחלוקתו לשטחים למטרות עיקריות, ושטחים למטרות שירות, גובה הבנינים, ומספר קומות;

 

 פיקוח וביקורת במקום הבניה ודיווח על ביצוע עבודה; רבדלים בלכ (32)
 

                                                            

 .1313עמ'  7.12.2016מיום  7394י"פ תשע"ז מס' סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים:  16
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ב)א(, 202כהגדרתו בסעיף  הנוהל בבקשות להיתרים להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית, (33)
 149בין השאר בהוראות סעיף לרבות הדרכים ליידוע הציבור ולשמיעתו או להגשת התנגדויות, בהתחשב, 

הפעלתו;  לענין פרסום ומסירה של הודעות ובסוג המיתקן, במיקומו, בגודלו או ברמת הקרינה הנוצרת במהלך
הסביבה ועם שר התקשורת ובאישור ועדת  תקנות לפי פסקה זו יותקנו גם לאחר התייעצות עם השר לאיכות

 ;הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת
 

ג, 83בשמירה, בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף בבקשות להיתרים הכרוכים  הנוהל (34)
וכן תקופת תוקפם של היתרים כאמור, חידושם, ביטולם או הנוהל בקביעת תנאים בהם, לרבות תנאים שנדרשו 

 עדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;לפי פקודת היערות; תקנות לפי פסקה זו טעונות את אישור ו
 

של מוסד תכנון, לרבות נושאי משרה במוסד תכנון שניתנה להם סמכות הוראות לעניין סדרי עבודה ודיון  (35)
לפי חוק זה לעניין תכניות או היתרים, ולרבות קביעת מועדים לביצוע פעולות על ידם, אם לא נקבעו בחוק 

 זה.
 

( לחוק יחול חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על 3)122-( ו12)69לפי סעיפים  םימתשלו ל. עא265
ה רשות מקומית ואת התשלומים יתה לוין זה ועדה מקומית לתכנון ולבניה כאינעליראו ו, 1980-תשלום חובה(, תש"ם

 מעותם באותו חוק.שמכ, הכל הבוהיו תשלומי ח וליאכ האמורים
 

תייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות, עבודה או שימוש שיהיו באזורים כפריים הב, האוצר רש .266
רק ה'; הפטור יכול להיות ללא תנאי או בכפוף לתנאים שייקבעו כפי שיוגדרו באותן התקנות, פטורים מהיתר לפי פ

 בתקנות כאמור.
 

 . )בוטל(.א266
 

 . )בוטל(.ב266
 

 . )בוטל(. 17ב266
 

רישיון,  לעבבידי  תין גישה אלחוטית והתקנת מיתקן העגינה הנושא אותו, על גג בנין, הנעשקתיקנת מתה (א) .ג266
; שר האוצר, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 145אינם טעונים היתר לפי סעיף 

 קנה.התדרכי  יןהפטור מחובת היתר כאמור ולענ תלונוספים לענין תח םרשאי לקבוע תנאי

שה אלחוטית", ן גימיתק, ו"1982-בזק, תשמ"בה קוחל 1סעיף ב והגדרתכ –על רישיון" ב, "העיף זסב (ב) 
 . 1982-א לחוק הבזק, תשמ"ב27סעיף ב םהגדרתכ –גג בנין" "מיתקן עגינה" ו"

 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או  רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישורד. שר הפנים 266
, שחל לגביו פטור מהיטל 145שיעור האגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף פי אמות מידה שיקבע, שבהם אזורים, ל

 (.17)265( לתוספת השלישית, יהיה מחצית שיעור האגרה שנקבע לפי סעיף 10ב())19השבחה לפי סעיף 
 

 

 

חשיבות לכלל מחוז מסוים, ויש לגביו  כי קיים מיזם בעל חשיבות לאומית או מיזם בעל האוצרנוכח שר  ה. )א(266
תכנית מאושרת, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, לקבוע בצו פטור מהיתר לפי פרק ה' או מתכנית 

 לעבודות או לשימושים הנדרשים לביצוע אותו מיזם, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 התקופה הנדרשת להקמת המיזם;העבודות והשימושים יהיו זמניים ולתקופה שלא תעלה על  (1)

העבודות והשימושים ייעשו בידי המדינה, בידי גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך לפי  (2)
 החלטת הממשלה או בידי רשות מקומית בלבד;

השר קבע תנאים לביצוע העבודות והשימושים, ובכלל זה לעניין מקום ביצועם ולעניין הבטחת  (3)
 המצב לקדמותו ככל הניתן;זמניותם ולעניין החזרת 

( את ביצועה של תכנית 1ביצוע העבודות והשימושים לא יסכל לאחר תום התקופה כאמור בפסקה ) (4)
 שאושרה או תכנית שהוחלט להפקידה.

, במקרים חריגים, כי קיים מיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית שלשם הקמתו נדרשים האוצרנוכח שר  )ב( 
יים שאם ביצועם יותנה באישורה של תכנית או קיומו של היתר, לפי העניין, לא יהיה ניתן עבודות או שימושים זמנ

לממש את המיזם במועד הדרוש, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, לקבוע בצו פטור מהיתר לפי פרק 
ת או שלא הופקדה תכנית ה' או מתכנית לעבודות או לשימושים הנדרשים לביצוע אותו מיזם אף שאין תכנית מאושר

 לעניין אותו מיזם, ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיף קטן )א(, בשינויים המחויבים.

לדיון במועצה הארצית לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( יוזמן ראש הרשות המקומית שבתחומה אמורות  )ג( 
 להשמיע את עמדתו בעניין.להתבצע העבודות כאמור באותם סעיפים קטנים, ותינתן לו הזדמנות 

                                                            

 הכפילות במספרי הסעיפים במקור. 17

 םמיולתש תמדצה

 םיימיוסמ

 ( 26)תיקון מס' 

  1988-"חמשת
 ייםרפכם ירור באזוטפ

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

ה גיש ןקתר למיוטפ
 ת חוטיאל

( 56ס' מ )תיקון
 2001-אתשס"

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 75)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 –אגרה מופחתת 
חיזוק מבנים מפני 

 רעידות אדמה

( 96)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 109)תיקון מס' 
 2016-תשע"ו

( 89)תיקון מס' 
 2008-תשס"ט

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

פטור לעבודות זמניות 
לשם ביצוע מיזם בעל 

חשיבות לאומית או 
על חשיבות מיזם ב

 לכלל המחוז

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה
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ימים לפני  15לפחות  מינהל התכנוןצו כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( יפורסם באתר האינטרנט של  )ד( 
רשאי להורות, במקרים חריגים על קיצור המועד האמור לפרסום  האוצרתחילת ביצוע העבודות או השימושים; שר 

ל מתן צו כאמור תישלח למי שנדרש לפי חוק אישורו לביצוע ; הודעה ע18לפני תחילת העבודות או השימושים
ימים  15()א(, ולרשות המקומית הנוגעת בדבר, 9ב)119העבודות או השימושים האמורים, לגורמים המנויים בסעיף 

 לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים.

 וק שעניינן תכן הבנייה.ביצוע העבודות או השימושים לפי סעיף זה יהיה כפוף להוראות לפי ח )ה( 
 

תייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות, למדינה כולה או לכל חלק ממנה, הב, האוצר רש .267
י שמבקש היתר בניה לפי המיפרט יהיה פטור מלמסור לועדה , מיפרטיםהממיפרטים לסוגים של בנינים; נקבעו 

 כל תכנית החלה על המקום. יהם לביןן סתירה בינדה שהם נקבעו במיפרט ואיימבבניה ה להמקומית פרטים ע
 

צווים על  ןבדבר מת רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה ובין השאר גם הוראות םיהמשפט רש .268
 .רחאיקוק ח יר המשפטים לפש לש ותפי המבקש בלבד; הוראה זו אינה גורעת מסמכו

ול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי, לאצאי שר האוצר רש .269
ת כאמור, רשאי לערור לפני כוסמת ח אצילכובלבד, מו פגע על ידי פעולה שנעשתה לגבינ ואולם מי שרואה את עצמ

 שר האוצר.
 

רבות מעארוולים והטיבי"ב:  קרפ  

 – רק זהפב .א269

דת תיאום של אגפי על ידי ושרה על ידי אגף התכנון של משרד הפנים, או עואשכנית ת –תית" כלמנית מכת" 
ודעה על הפקדתה במשרדים האמורים פורסמה הה, וזהתכנון של משרדי הפנים והשיכון, לפני תחילתו של חוק 

 . 1966-נון והבניה )תיקון(, תשכ"זחוק התכ ר השיכון תוך חדשיים מיום תחילתו שלשו הפנים רשברשומות על ידי 
 

 לה. בט – 1936ערים,  ןידת בנוקפ .270
 

ם אותו מיום יאוזה, ר קוחילתו של לפקודה ושהיה קיים ערב תח 10יר שהוכרז עליו לפי סעיף ע ןתכנו חטש .271
לחוק זה; שטח תכנון גלילי שהוכרז  14-ו 13תחילתו של חוק זה כמרחב תכנון מקומי שהוכרז עליו לפי סעיפים 

 ליו. ע לחוק זה חל 12ו כמרחב תכנון מקומי שסעיף תואואים ר –כאמור 

ית או ועדה מחוזית לפי הפקודה, רואים אותו מקומ הדעפני ול דיה תלוי ועומה הז קוחילתו של חת בן שערינע .272
 ין.נעהמיום תחילתו של חוק זה כתלוי ועומד לפני הועדה המקומית או הועדה המחוזית לפי חוק זה, הכל לפי 

הותקנו או שאושרו לפי חוק זה, הכל לפי הענין, ש תמפורט תית, כתכנית מיתאר מקומית או כתכנונקים כתאור .273
פקודה, ה חלתו של חוק זה מכוית בנין ערים מפורטות, שהיו בתוקף ערב תחיותכניות מיתאר ותכנ חוקי עזר, תקנות,

 קתי או באחרות.יתח לועואין נפקא מינה אם המדובר בתקנות בנות פ

בהן הוראות שאי אפשר היה לקבוע לפי הפקודה, אך אפשר היה  ועשנקב תוטותכניות מפור מיתאר יותנכת .274
ן כאילו נקבעו ביום תחילת חוק זה, ויעמדו בתקפן תואואים ר –ו בשעה שנקבעו היה חוק זה בתקפו לקבוע אותן איל
 חוק זה, אם לא יבוטלו או ישונו לפני כן מכוח חוק זה.  לתם מתחיניבמשך שלוש ש

ילת חוק תח וםמד בפני מוסד תכנון, ימשיכו לטפל בו מיתלוי ועויה ערב תחילתו של חוק זה הש הליך לכ (א) .275
 זה לפי חוק זה.

ודה וכן הפק טולעים מביוביים הננווראות בכל ענין אחר הנוגע לשיה תשאי לקבוע בתקנור םהפני רש (ב) 
ונו לו או ישוהוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוט, היל הבנע חתכנון והפיקוה תופיצהוראות משלימות כדי להבטיח ר

 ין לפי חוק זה. על ידי מוסד תכנון מכוח סמכותו באותו ענ

 אל, וק זהח לני תחילתו שפל, םהיתחוז או שטח תכנון עיר כאמור בפקודה, או שינוי גבולומ לוטישבה דימב .276
פגעו בתקפם של תכניות בנין ערים, תקנות, חוקי עזר וצווים, שהותקנו לפי הפקודה לאותו מחוז או שטח בנין ערים 

חוק עזר, תקנה, צו  דיי עלשינוים ו טולם אביהמחוייבים לפי הענין, עד ל יםיונם באותו תחום, בשיפוהם נשארו בתק
 ת לפי חוק זה. הסמכויו ד בתקפם עד שיבוטלו או ישונו מכוחלעמו ופיוסי םה -הפקודה  חוכמ םאו תכנית בנין ערי

נשארה בתקפה מכוח נין ערים לפי הפקודה שב תי' יחולו, מיום תחילתו של חוק זה, גם לגבי תכני קראות פרוה .277
)ג( לפקודה, 11לסעיף  ליבי המגאנתושהמשיכו בו, מכוח ה 24.3.1938ימוש חורג שהיה קיים ביום ם שלאו חוק זה;

ול שינוי בבעלות או בהחזקה של הקרקע או יחעד יום תחילתו של חוק זה, מותר להמשיך בו גם לאחר מכן, עד ש
 בנין. ה

כנית ממלכתית או גובל תחום של תכנית ת לומה שחתבאו מקצתו,  ולוכ, לות שמרחב תכנונה כלימודה מקע. וא277
א, 269כאמור, רשאית, תוך חדשיים מהמועד שבו פורסמה ברשומות הודעה על הפקדתה של התכנית כאמור בסעיף 

 הלעכב את ביצוען של פעולות מטעם המדינ דיכ ותת התנגדגשאין בהך להגיש לשר הפנים והשיכון התנגדות לה; א

                                                            

 .7663עמ'  21.8.2014מיום  6861י"פ תשע"ד מס' ר'  18

 רטיםפימה לפי ינב

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ןדי ירות סדנקת

 

 ותיוכלת סמיצא

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 רותדגה

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"

 ולטיב

 (18קון מס' )תי

 1981-"אמשת

חב רמבון נתכ חטש
 ןונתכ

ם יילונים תינע
 מדיםועו

ניות כתו תונקת רושיא
 מותייק

 ורשיא

 םיכיך בהלשמה

מי וחתי וניול ושטיב
 ןונחי תכטשוז ומח

 תלי תחינפלעיר 
 החוק

 גרוש חומישקת ספה

 ניתכתלגדות נתה

 כתיתלממ

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"
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 ה'.  פרק ות היתר לפינועטה
 

 אתוחה לעיון לכל מעונין במקום הפקדתה וללפ תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תהאכלמנית מכ. תב277
 תשלום. 

 

ו בלי א םינוייש םא, רשאים לאשר את התכנית, ע277והשיכון, בבואם להכריע בהתנגדות לפי סעיף  םיי הפנר. שג277
 .שינויים, או לבטל את התכנית

 

ן של כתחוק זה בדבר ערי תית שהופקדה במשרדי הפנים והשיכון תיערך בהתאם לתקנות לפיכלמנית מכ. תד277
שה כן כל עוד לא עברה עי אך לא; ןיתאר, לפי הענמ תינכתם יורה על עריכתה כתכנית מפורטת, או כיהפנ יות, ושרכנת

 נגדות שהוגשה. התא, או כל עוד לא הוכרע ב277התקופה להגשת התנגדות לפי סעיף 
 

כתכנית שאושרה לפי ד, יראו אותה 277ף עיבסר הפנים, או מי שהסמיך לכך, אישר שנערכה כאמו רשש תניכ. תה277
 ה לפי אותו פרק. ילעערר  דועפרק ג'; אולם לא יהא 

 

ל פי תכנית ממלכתית, שהוחל ער בחוק זה, כל עבודה או שימוש מטעם המדינה בקרקע או בבנין ומאאף ה ל. עו277
' היתר לפי פרק המ טוריםפ - 1966-כנון והבניה )תיקון(, תשכ"זתק הוילתו של חחמיום ת םבביצועה לפני תום שנתיי

 תו של חוק זה.תחיל םוחל מיה
 

ליה ע ה, הוחל1943יתוח(, פלילתה או סגירתה של דרך שפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה וס, היתווית. הז277
 ק זה; הוראותוחב רומפקודה, לא יהיו טעונות היתר על אף הא תהאול 3סעיף  פיח צו לכולפני תחילתו של חוק זה, מ

 '.ג מחוזית שאושרה על פי פרק תן כתכנית מתאריראו או אושרו על ידי שר הפנים ושר העבודהש רכאמו וצ
 

 זה באות להוסיף על פקודת הפרשנות ולא לגרוע ממנה. קראות פרוה .278

 .וק זה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומותח ללתו שיחת .279

ק זה ברשומות תוך חודש מיום קבלתו וח יפורסם, 1949-)ד( לחוק המעבר, תש"ט2בסעיף  רומאף הא לע .280
 בכנסת.

 

ונההראשפת התוס  

 )א((156יף עס)

 ועדה(.ה – וז חים )בתוספתותפטחים שו מועצה הארצית ועדה לשמירה על קרקע חקלאיתה דקם ליות .1
 

 חברי הועדה: וילה יהאו .2

 ;נציג שר האוצר והוא יהיה היושב ראש (1)

 נים;נציג שר הפ א(1)

 של שר החקלאות; םיגי נצינש (2)

 יכון;שה יג שרצנ (3)

 טחון;בה יג שרצנ (4)

 נה שר האוצר לפי המלצת הסוכנות היהודית לארץ ישראל;ימות המיישבים שדסויג המצנ (5)

 שר האוצר לפי המלצתה; הנה הארצית שימצעויג המצנ (6)

 ות המקומיות שימנה שר הפנים;יושיג הרצנ (7)

 החקלאים שימנה שר האוצר; יגיי נצנש (8)

 רקעי ישראל;קמ יג רשותצנ (9)

 

 איכות הסביבה;ל ריג השצנ (10)

 –ה שר האוצר והוא נשימ אחד חבר (11)

כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים  םילאדריכהו הנדס הרשומים בפנקס המהנדסיםמ ויכל ארדא
 יים אלה:שנד מהם אחד שיתקיימו בכל או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים, ובלב

 ניני תכנון ובניה;עב א בקיוה (א)

 וז;רשות מקומית שבאותו מח ואומית קמ הדבד ועוע ובד המדינה אוע וא אינוה )ב(

מונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים האמורים, כפי שיקבע שר י רכאמו רבח
 ומות;שרבהאוצר בהודעה 

של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר האוצר בהתייעצות עם השר  גנצי (12)

 ןת עיווכז

 ( 1יקון מס' )ת
 1966-זתשכ"

 יםרשהויות כמס

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"

 לש שדמח הריכע

 יתתכלית ממנכת

 ( 1)תיקון מס' 
 תינכור התשיא 1966-זתשכ"

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"

 רתר מהיוטפ

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"

 יםכרד

 ( 1)תיקון מס' 
 1966-זתשכ"

 נותשרפ

 להיחת

 וםסרפ

 דהעוה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 הדב הועכרה

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 ( 43)תיקון מס' 

 ( 43)תיקון מס'  1995-"הנשת

 1995-"הנשת

( 64ון מס' )תיק
 2002-תשס"ג
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מועמדים שיגישו לו גופים אלה; לענין זה, "הגופים הציבוריים שענינם  תמילאיכות הסביבה, מתוך רש
איכות  הגופים המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת –בשמירת איכות הסביבה" 

 .2002-הסביבה )תיקוני חקיקה(, התשס"ג
 

 )בוטל(. .3
 

 

או  זהבעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, לרבות המנין החוקי שלה, במידה שלא נקבעו בחוק  עבדה תקעוה .4
 טת המועצה הארצית.חלבה

לונית תהא קרקע פ המועצה הארצית רשאית, לאחר שהתייעצה עם הוועדה, להכריז ברשומות כי קרקע .5
 ית(.אלקרקע חק –חקלאית לענין חוק זה )להלן 

 

 מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, החלה על קרקע חקלאית שר תכנית, לא תאו9בכפוף להוראות סעיף  )א( .6
 המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים, אלא אם כן מתקיים בה אחד מאלה:

מקיימת את כל הוראותיה של תכנית מיתאר שאושרה על  התכנית אושרה על ידי הועדה או שהיא (1)
 ידי הועדה;

התכנית חלה על שטח שהוועדה, או המועצה הארצית או ועדת משנה שלה בהתאם להוראות פסקה  א(1)
 ;(, אישרה לגביו תכנית המייעדת אותו למטרה אחרת שאינה מטרה חקלאית או שטחים פתוחים2)

נדרש  ועדת משנה שלה, ובלבד שאישור התכנית כאמור התכנית אושרה על ידי המועצה הארצית או (2)
או ועדת המשנה שלה,  וצוין במפורש בהחלטת המועצה וראות תכנית מיתאר ארצית או מחוזית,לפי ה

 לפי הענין, כי האישור ניתן גם לצורך תוספת זו.

 לרבות תכנית מיתאר מחוזית שהופקדה וטרם אושרה. –בסעיף זה, "תכנית מיתאר מחוזית"  )ב( 
 

תאם ת אלא בהיאללא חק הרל ידי מוסד תכנון היתר לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטן ענתיי אל (א) .7
 לכך הועדה. המאו אם הסכי 6לתכנית שנתמלאו בה הדרישות של סעיף 

ימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, ש וניה אב –קלאית", בסעיף זה ח אטרה למ" (ב) 
 דול בעלי חיים.גיל אוהאדמה  שלחקלאי ד לעיבו

ע המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית ובקרקית דה המחוזלאית טעון אישור הועקח בקרקעורג מוש חיש (ג) 
 .גם אישור הוועדה –למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים 

 

מקומם של מפעלים, מוסדות או מיתקנים באזור שנקבע בתכנית כאזור חקלאי, או בכל מקום  תעה קביתיה .8
ועדה; ה תבהסכמ אלאו ההסכמה א רתיהה ןאחר שתכנית אינה חלה בו, טעונה היתר או הסכמה לפי חוק זה, לא יינת

 מים, ביוב, ניקוז וחשמל.הוראה זו אינה חלה על מיתקני 

החלה על קרקע חקלאית המיועדת  החליט מוסד תכנון להפקיד תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, (א) .9
בתכנית  )ב(, למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים, ולא מתקיים6בסעיף  בתכנית מיתאר מחוזית, כהגדרתה

 .בירה מוסד התכנון לועדה)א(, יע6אף תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף 

בת חמישה חברים ובהם יושב ראש הועדה, נציג שר החקלאות ונציג השר לאיכות הסביבה  הנדת משעו (ב) 
 תכנון.ה דסומלתחליט, תוך שלושים ימים מיום קבלת התכנית, אם התכנית טעונה אישור הועדה, ותודיע על כך 

 טעונה אישור הועדה.התכנית  א תהיההמשנה תוך המועד האמור, לדת עו הטליחהא ל (ג) 

ת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה, תחליט הועדה תוך ששים ימים מיום שהתקבלה דעוליטה חה (ד) 
 (.קטן )ב יףההחלטה כאמור בסע

החלטת הועדה  תא לבקש םיאמהאמור בסעיף קטן )א(, מוסד התכנון או מגיש התכנית רש עוי לגרלבמ (ה) 
 תכנית.לפני שתופקד ה

 (.8)-)א( ו7ף זה יחולו גם על בקשות להיתר או להסכמה לפי סעיפים יעסראות וה (ו) 

 בה לתת אותם.וסיר לע , או8או  7, 6 יםע למוסד התכנון על אישור או הסכמה לפי סעיפידועדה תוה (ז) 
 

קרקע חקלאית, במידה שלא כות על קרקע חקלאית שאושרו לפני שהוכרזה לחהניות כתהאת  קודדה תבעוה .10
ו עבודות אחרות שניתן עליהן היתר לפי החוק, ורשאית היא נעשו באותה קרקע, אגב ביצוע התכנית, עבודות בניה א

 ינויה או ביטולה., שוראמליזום התליית תכנית כ

דרוש לשם שמירה על הייעוד של הקרקע  רבדעדה בסמכות לפי חוק זה, אלא במידה שהוה תשתמש אל .11
 החקלאית וניצולה החקלאי ושמירה על שטחים פתוחים.

 

ת לדרכים או יתכניות לדרכים שנקבעו בתכנית מיתאר ארצ רשאדה מלעוה, לא תימנע 6ר בסעיף ומאאף ה לע .א11
ה לה תכנית אר אחרת או בתכנית מפורטת הנגזרות ממנה, אך רשאית היא, תוך ששים ימים מיום שהוגשתימבתכנית 

ה שמירהדבר נחוץ ל םא, תינכמטרים לכל צד מציר הדרך בת 750ד כדי ע איוושינוי התב אישורהת לאישור, להתנות א
תכנית ה תראו אי -תכנית; לא עשתה כן תוך ששים ימים כאמור מהותי ב החקלאית, ובלבד שאין בכך שינוי הקרקע על

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הלונה

ע קרקזה על רכה
 תיאחקל

( 101)תיקון מס' 
 תינור תכשיאלת בגה 2014-תשע"ד

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 שומישלות בבגה
 איתלקחקע לא רקב

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

עת יבק ללות עבגה
 םילעמפ

ור שיאה נוטעה יתנכת
 הדעהו

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

( 76)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 ותינקת תכידב
 מותייק

 ששימולת הבגה

 עדהוה כויותמסב

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 רכיםת לדתכני

 ( 26)תיקון מס' 

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-ה"נשת

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד

( 101)תיקון מס' 
 2014-תשע"ד
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 ידי הועדה.-שהוגשה כמאושרת על
 

 .צית תמנה מבין חבריה ועדת ערר של חמישה לענין תוספת זוראהועצה מה (א) .12

או לתת את הסכמתה  16א או 11, 9, 6ב הועדה לתת אישור לפי סעיפים וריידי ס-לעצמו נפגע ע תואה ארה (ב) 
 רור על הסירוב לפני ועדת הערר לפי סעיף קטן )א(., רשאי לע8או  7לפי סעיפים 

 ןהעני תא )ד(, רשאי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי כך להביא9ר בסעיף וכאמ הועדה הטהחלי אל (ג) 
 ששים ימים מיום שהוגש. ךותר תיתן החלטתה קטן )א(, אשישרין בפני ועדת הערר, לפי סעיף מב

 ת של הועדה לפי התוספת הזאת.יוהסמכו כל, יהיו לענין סעיף זה לפי סעיף קטן )א( ררעעדת הול (ד) 

 הערר לפי סעיף קטן )א( ולא כלום. תדעלטת וי החן אחריא (ה) 
 

חר התייעצות עם המועצה הארצית, רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין של ועדת הערר לפי אל, צרהאו רש .13
 )א(.12סעיף 

 

 

ורר הוא עהשכ 12ינה, אולם בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, בערר לפי סעיף דמהם על ול גיח 7יף עס (א) .14
 )א(.12אחד ממוסדות המדינה, תכריע הממשלה, אחרי התייעצות עם המועצה הארצית, במקום ועדת הערר, לפי סעיף 

הוא אחד ממוסדות המדינה, יידון הערר בפני ועדת כאשר העורר , א11 סעיף יפללטת הועדה חה רר עלעב (ב) 
 .12)א( ויחולו הוראות סעיף 12הערר לפי סעיף 

 

 אלות זו אינן גורעות מהגבלות על הבניה או על השימוש בקרקע שבחוק זה ושבכל דין אחר, פסואות תרוה .15
 משום חיוב לתת אישור על פי החוק. הדעדי הוי-לה במתן אישור עיהי

ים מיום תחילת חוק זה לא ייקבע ייעודה של קרקע שטרם נקבע לה ייעוד, ולא ישונה ל שנתיש התקופ ךות .16
 באישור הועדה. אל, אתרנית מאושתכנקבע בש ייעודה החקלאי של קרקע

 

הינשספת הותה  

 )ב((156יף עס)
 

 –ו בתוספת ז .1

 –" המועד הקובע"  

 ;69יום תחילתו של תיקון  –לעניין הים התיכון  (1)

 ;2007-יום תחילתו של חוק שמירת הסביבה החופית )תיקון(, התשס"ח –לעניין ים סוף  (2)

 ;2008-יום פרסומו של חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח –לעניין ים כנרת  (3)

 ;2004-כהגדרתם בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד – "קו החוף" ו"תחום חוף הים" 

 )נמחקה(; –"תחום חוף הים"  

 .2004-לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד 21חוק זה כנוסחו לפי סעיף  –" 69"תיקון  
 

 הועדה(. –תוקם ליד המועצה הארצית ועדה לשמירת הסביבה החופית )להלן בתוספת זו  .2
 

 

 ואלה יהיו חברי הועדה: )א( .3

נציג שימנה שר האוצר, בעל הכשרה מקצועית בעניני תכנון והבניה מבין עובדי משרדו, והוא יהיה  (1)
 היושב ראש;

ה, מבין עובדי משרדו, בעלי הכשרה בעניני תכנון או תכנון שני נציגים שימנה השר לאיכות הסביב (2)
 ימי;

 נציג שימנה שר התחבורה, בעל הכשרה בענינים ימיים; (3)

 נציג שימנה שר הביטחון; (4)

 נציג שימנה שר התיירות; (5)

 נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות; (6)

 נציג שימנה שר הבינוי והשיכון; (7)

 לאות ופיתוח הכפר;נציג שימנה שר החק (8)

 נציג שימנה שר הפנים; א(8)

 ת עררדעו

 ( 26תיקון מס' )

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 ( 43)תיקון מס'  1995-"הנשת

 רדת ערעוב ןדיה רידס 1995-"הנשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

 הנהמדי ןיד

 ( 26יקון מס' )ת

 1988-"חמשת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 ( 26ס' מ)תיקון 

 1988-חמ"שת

 ( 43)תיקון מס' 

 1995-"הנשת

 םינרת דיימש
 רותחא כויותמסו

 ברעת מווראה

 הגדרות

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

הועדה לשמירת 
 הסביבה החופית

( 69)תיקון מס' 
 הרכב הועדה 2004-תשס"ד

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 83)תיקון מס' 
 2008-חתשס"

( 83)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 83)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח
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נציג בעל הכשרה מקצועית בעניני שמירת טבע, שתמנה רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע  (9)
 כהגדרתה בחוק גנים לאומיים;

נציג שהוא אדריכל שאינו עובד המדינה והרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק  (10)
 יכלים, שימנה שר האוצר בהסכמת השר לאיכות הסביבה;המהנדסים והאדר

 שלושה נציגי רשויות מקומיות שימנה שר הפנים; (11)

נציג הגופים הציבוריים שענינם שמירת איכות הסביבה, המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים  (12)
האוצר על פי  , שימנה שר2002-ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(, התשס"ג

 המלצה שיגישו לו גופים אלה;

שני נציגים שימנה שר האוצר בהסכמת השר לאיכות הסביבה, שהם בעלי מומחיות בתחום השמירה  (13)
 על הסביבה החופית;

 נציג שימנה שר האוצר בהתייעצות עם שר התחבורה שהוא בעל מומחיות בתחום התחבורה הימית. (14)

 שנים. 5דה תהיה תקופת כהונתה של הוע )ב( 

 חבר הועדה יכול לשוב ולהתמנות כחבר בועדה לתקופות כהונה נוספות. )ג( 

 לדיוני הועדה יוזמן, דרך קבע, נציג רשות מקרקעי ישראל ותהיה לו דעה מייעצת. )ד( 
 

לא תופקד ולא תאושר תכנית החלה בתחום הסביבה החופית או חלק ממנה, אלא לאחר קבלת אישור  )א( .4
 תכנית מיתאר מקומית שאושרה בידי הועדה. הועדה, או אם היא תכנית מפורטת המקיימת את כל ההוראות של

 לא יינתן היתר לשימוש חורג בתחום הסביבה החופית, אלא באישור הועדה. )ב( 

לא יינתן היתר להקלה בתחום חוף הים, ולא ייתנן היתר להקלה מגובה בנין בתחום הסביבה החופית  )ג( 
ולאחר  הים התיכון, לעניין, 69ו לתוקף של תיקון שאינו כלול בתחום חוף הים מתכנית שאושרה לאחר מועד כניסת

 המועד הקובע, אלא באישור הועדה.

לא יינתן היתר להקלה מגובה בנין בתחום הסביבה החופית לרבות תחום חוף הים מתכנית שאושרה לפני  )ד( 
 המועד הקובע, אלא באישור הועדה.

יחול על תכנית מסוימת או סוגי תכניות או הועדה רשאית לקבוע כי הצורך בקבלת אישור כאמור לא  )ה( 
היתרים בתחום הסביבה החופית או על חלק מתחומי תכניות אלה, שאין בביצועם כדי להוות שינוי מהותי של המצב 
התכנוני המאושר או לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה החופית; קביעה כאמור, יכול שתחול על סוגי תכניות, או על 

 יכול שתהיה מותנית בהגבלות כפי שתקבע הועדה.אזורים מסוימים, ו

-ו 3א11נדרש אישורה של הוועדה לתכנית שהוחלט להפקידה בהתאם להוראות סעיפים  )ו( 
(, רשאית הוועדה לדון גם בהוראות תכנית מיתאר ארצית לחופית ולאשרן, אם נקבע בה שנדרש 1()א3()1א)א62

הוועדה בנוגע להוראות תכנית המיתאר הארצית לחופית וציינה  לתכנית כאמור אישור המועצה הארצית; החליטה
 .8זאת במפורש בהחלטתה, תבוא החלטתה במקום המועצה הארצית; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 

 

מוסד תכנון לא ייתן היתר לבניה, לשימוש או לפעולה אחרת הטעונה היתר לפי חוק זה לגבי תחום הסביבה  .5
, או בהתאם לתכנית שעומדת בהוראות סעיף 4תכנית או להיתר שהתמלאו בהם דרישות סעיף החופית, אלא בהתאם ל

11. 
 

ועדת המשנה(, תחליט, בתוך שלושים ימים  –ועדת משנה בת חמישה חברים מבין חברי הועדה )להלן  )א( .6
מיום קבלת התכנית מאת מוסד התכנון שהגישה לועדה, אם התכנית טעונה אישורה של הועדה ותודיע על כך לכל 

 ולמוסד התכנון שהגיש את התכנית לועדה.חברי הועדה 

 הרכב ועדת המשנה: )ב( 

 אחד מנציגי שר האוצר 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)

ימים מיום קבלת התכנית, יראו את התכנית כטעונה אישורה של  30לא החליטה ועדת המשנה בתוך  )ג( 
 הועדה.

ימים  90החליטה ועדת המשנה כי התכנית טעונה אישור הועדה, תדון הועדה בנוגע לתכנית, בתוך  )ד( 
 מקבלת ההחלטה.

ם, כאמור בסעיף קטן )ד(, תועבר התכנית להכרעת המועצה הימי 90לא דנה הועדה בתכנית בתוך  )ה( 
 ימים מיום שהועברה התכנית להכרעתה. 120הארצית, והיא תקבל החלטה בענין בתוך 

ימים לאחר שהחלטת ועדת המשנה  15חלק חבר הועדה על החלטת ועדת המשנה, רשאי הוא בתוך  )ו( 

סייג לאישור תכנית, 
היתר לשימוש חורג 

 הקלהו

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 סייג למתן היתרים

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

תכנית הטעונה 
 אישור הועדה

( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 81)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 81)תיקון מס' 
 2007-תשס"ח

( 83)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 91)תיקון מס' 
 2009-תשס"ט

 107)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2016-תשע"ו
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ל הועדה; הוגשה בקשה כאמור, תועבר ההחלטה להכרעתה הומצאה לו, לבקש כי הנושא יועבר להכרעתה הסופית ש
 הסופית של הועדה.

 .4הוראות סעיף זה יחולו גם על בקשות להיתר לפי סעיף  )ז( 
 

הועדה תפעיל את סמכויותיה תוך שתיתן את דעתה לצורך בשמירה על הסביבה החופית לתועלת הציבור  )א( .7
נאתו ולשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה, במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים, לרבות שיקולי ולה

 תשתית.

לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום חוף הים, אלא  )ב( 
ה בסביבה החופית לתועלת לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום הפגיע

הציבור ולהנאתו ובערך של שמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ובאופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה במידה 
העולה על הנדרש בזכות הציבור למעבר חופשי לאורך תחום חוף הים ותקבע, ככל הנדרש וככל האפשר, את 

פית וכדי לשקם את הפגיעה בסביבה החופית, אם תיגרם האמצעים הנדרשים כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה חו
 פגיעה כאמור.

)ב( תוך אבחנה בין שטחים בנויים לשטחים -הועדה תפעיל את שיקול דעתה בהתאם לסעיפים )א( ו )ג( 
 פתוחים ומתוך דגש על שמירת השטחים הפתוחים בתחום הסביבה החופית.

 .6דת המשנה בהתאם לסעיף הוראות סעיפים )א( עד )ג( יחולו גם על וע )ד( 
 

 או  4הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הועדה לשמירת הסביבה החופית לפי סעיפים  .8
, או חבר הועדה, רשאים לערור עליה לפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בתוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה 5

 להם הודעה על ההחלטה.
 

הענין לועדה  המועצה הארצית רשאית לקבל את הערר, כולו או חלקו או לדחות את הערר או להחזיר את )א( .9
 לדיון מחדש.

 לתוספת. 7המועצה הארצית תדון בערר בהתאם לסמכות הועדה כפי הקבוע בסעיף  )ב( 
 

הוראות תוספת זו אינן גורעות מהגבלות על בניה או שימוש בקרקע על פי חוק זה ועל פי כל דין אחר, ולא  .10
 יהיה במתן אישור בידי הועדה משום חיוב לתת אישור על פי חוק התכנון והבניה.

 

כנית שהיא בת תוקף ערב המועד הקובע, וכל עוד התכנית בת תוקף או אין בהוראות תוספת זו כדי לפגוע בת .11
 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 ים כנרת שבהם  )א( .12
תם, ויסותם הקרקע, הספקתם, מדיד-נמצאים מיתקנים להפקת מים, אגירתם, הובלתם, הטייתם, החדרתם לתת

 וניטורם:

 אתר ספיר; (1)

 אתר פוליה; (2)

 מכון טבריה; (3)

 סכר דגניה; –מוצא הכנרת  (4)

 כניסת הירמוך; (5)

 תחנת עמק הירדן. (6)

שר התשתיות הלאומיות יקבע בתקנות את גבולות תחומיהם של האתרים המפורטים בסעיף קטן )א(,  )ב( 
 התחום המזערי החיוני הנחוץ להפעלתם. ובלבד שתחומי האתרים כאמור לא יעלה על

 

 

19תישיפת שלסות  

 א(196יף עס)
 

 – וזוספת תב (א) .1
 

 רג;וח שימוש תריים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התוושליית ע -בחה" שה" 

 ;1969-בחוק המקרקעין תשכ"ט התמשמעוכ -ות" רודירה לכח" 

                                                            

 בסעיפים הרלוונטיים בתוספת זו. 84 לענין תחילת תוקף תיקון מס' 198ר' הערה לסעיף  19

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 נותשרפ

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 סמכויות הועדה
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( 69)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

שמירת דינים 
 וסמכויות
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 :הלחת מאא -ות", במקרקעין יוכמוש זימ" 

ית, מתן לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא אישור תכנ רתלת היבק (1)
 חה;בשההיטל  לחרג שבעקבותיהם וח שומיהקלה או התרת ש

וש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל מישחלת התה (2)
 השבחה;

 הטעונהם רה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהכיהעברת הח ואברתם עה (3)
ה רומללא ת הררה או ללא תמורה, אך למעט העברה מכוח דין והעבקרקעין, בתמוהמי קסישום בפנר

ות רישום בפנקסי המקרקעין של זכויות במקרקעין אשר מוש זכוימאדם לקרובו; ואולם לא יראו כמי
 ושמס רכ וקכהגדרתו בח ם(, היה בעל1981ביולי  1"ט בסיון תשמ"א )כ המחזיק בהם בפועל לפני יום

  ;1961-תשכ"אם, ייצווקרן פי
 

 ה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם;רוהרה, וג, הון זב -וב" רק" 
 

 עוד זכות לשומה חוזרת או לערעור עליה; ןיאומה שש -" תיפמה סווש" 

 בחוק שמאי מקרקעין; ותמשמעוכ –" ןעיקרמק ימאש" 
 

 ר מקומית או תכנית מפורטת.אתמכנית ת -נית" כת" 

 וטל(ב) (ב) 
 

ת, ישלם בעלם היטל רחאבדרך  ןיהניצול בהם וב תויוכז במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של החה השבלח (א)  .2
המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל  וייטל(; הה -השבחה לפי האמור בתוספת זו )להלן 

 ד.לבב הגובלים עמואים בתחום התכנית או צבעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמ

בסכום ההפרש בין מה ששילם  יופן לשייעקכלפי בעל המקר יאכז הילדורות את ההיטל, יה רכלם חויש (ב) 
שיפוי תבוא ה לבין הסכום שהיה עליו לשלם אילו היה ההיטל חל על השבחת החכירה לדורות בלבד; בקביעת סכום

רכה מסיבה כלשהי, זכאי החוכר ואה לאהחכירה  אם ואולםה, להארכת החכיר בחשבון הזכות של החוכר לדורות
, כשהוא צמוד למדד ת החכירהשנוכה לו מהשיפוי עקב הזכות להארככום ת הסבל אל המקרקעין לקעב יפלכלדורות 

 יוקר המחיה ממועד תשלומו ועד למועד השיפוי בפועל.

השבחה, יהיה החוכר זכאי לנכות החוכר תשלום עבור ניצול הן תבוע מ, לזכאי, לפי הסכם ריכה המחיה (ג) 
 ו לשלם למחכיר כאמור.ילעלום ששת את סכום ההיטל מכל

 

 הוא מחצית ההשבחה.ל טיהעור היש .3
 

 

 שבחה יחולו הוראות אלה:הה תשומ לעע  .4

בע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן קיתשבחה הה (1)
ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש  תמויכת שרע ההקלה; אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את

 מוש הזכויות(;מה עד למיושהחיית ד -הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה )להלן 

ש הזכויות, לגבי מקרקעין שאינם כלולים בתכנית, עד למימודה המקומית על דחיית שומה עוהליטה חה (2)
)ג( 6 ת סעיףותודיע הועדה לבעל המקרקעין, תוך חצי שנה מיום תחילת התכנית, על חבותו בהיטל, והורא

 הודעה לפי פסקה זו; לם עגיחולו 

 (;הלטוב) (3) 

דה המקומית על דחיית עריכת השומה עד למימוש הזכויות, רשאי כל בעל מקרקעין לדרוש עוהליטה חה (4)
ת ומכזו, תיערך ש לשלם מיד את ההיטל החל עליו; משנתקבלה דרישהו מהועדה המקומית לאפשר ל

 ימים מיום קבלת הדרישה; 90לה תוך א יןקעלגבי מקר חהההשב

מאישורים אלה, תהא אף אחד  אחר זו, בלי ששולם היטל עקבת בזו וינפר תכסמ בהם אושרוש ןקרקעימב (5)
ההשבחה ההפרש בין שוויים של המקרקעין בסמוך לפני אישורה של התכנית הראשונה לבין שוויים מיד 

 ה;ונת האחרנילאחר אישורה של התכ

 ת שומתכירבעת ע ןוה, לא תובא בחשבז קוחל עין ללא תשלום פיצויים לפי פרק ח'קרקקעת מפה (6)
 ההשבחה של אותם מקרקעין;

נין, בהתחשב העך ליום תחילת התכנית, או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג, לפי רעיומה תשה (7)
 ו בשוק חפשי.רבעליית ערך המקרקעין וכאילו נמכ

 

הועדה המקומית,  ךות, תערויות ולא החליטה הועדה המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכינכת שרהוא .5
ישור א קרקעין, לוח שומה לכל התכנית שאושרה, ובו יפורטו המקרקעין שהושבחו עקבל שמאי מעל פי חוות דעת ש

 התכנית ושיעור השבחתם.
 

 הצי שנח ךית תוועדה המחוזה ידרשמיוצג במשרדי הועדה המקומית וב 5עיף ס פיל נערךש הח שומול (א)  .6

 ( 20)תיקון מס' 

 1982-"גמשת

  (20' )תיקון מס

 1982-"גמשת

( 26)תיקון מס' 
 1988-ח"משת
 חהבשה לטיות בהבוח

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

( 20)תיקון מס' 
 1983-תשמ"ג

 1983-גשמ"ט ת"ת

 ( 20ס' מתיקון )
 1983-"גמשת

 לטיור ההעיש

 (18ס' )תיקון מ

 החבת ההשמוש 1981-מ"אשת

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

( 26ס' מ)תיקון 
 1988-ח"תשמ

 המשולוח 

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
ת עדוהווח לת הגצה

 שומה

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 84 )תיקון מס'
 2008-תשס"ח

 ( 20)תיקון מס' 

 1982-"גמשת
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 יום אישור התכנית.מ

 

 

מית תביא לידיעת כל חייב בהיטל, עם הצגת לוח שומה או עקב מימוש זכויות, את שיעור וקמעדה הוה (ב) 
 .14ותו לערער על החיוב בהיטל לפי האמור בסעיף זכל ואת יטההשבחה שבעדו הוא חייב בה

ת דרכי מתן ההודעה ורשאי הוא לקבוע גם דרכים תקנות אב עם, יקביטפהסכמת שר המשבהאוצר,  רש (ג) 
 לתחליף מסירה.

י בהורות על רישום הערות אזהרה בפנקסי המקרקעין לגל ומה, רשאית הועדה המקומיתש חצג לווה (ד) 
 לולים בלוח לשלם את ההיטל.כה חובת בעלי מקרקעין

כהחלטת הועדה המקומית על דחיית ב הדבר שחינית, יכתהח שומה תוך חצי שנה מיום אישור ול הוצג אל (ה) 
 השומה עד למימוש הזכויות.

 

ורשאי החייב ל, יטההגביהם חל שלרקעין מקם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות בלושיטל יהה (א) .7
 חה.בשהלשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת ה

יחסי לפי מידת המימוש החייבת בהיטל חלק מן הזכויות במקרקעין ישלם היטל בשיעור  ביימש החימ (ב) 
 בהיטל. 

 

ת, רשאי לקבוע בתקנות נסשל הכ בהאישור ועדת הפנים ואיכות הסביב, בהסכמת שר האוצר וםהפני רש (א) .8
במקרקעין אחרי אישור תכנית ולפני  תויש זכוומיההיטל כתנאי למ םולשת תהוראות בדבר מתן ערובות להבטח

 שנקבעה שומת ההשבחה לגבי אותם מקרקעין.

אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות ב, בהסכמת שר האוצר וםהפני רש (ב) 
ניתן לקבוע  רומאכ תקעין; בתקנושלאחר מימוש זכויות במקרם דיועההיטל למ וםק מתשלחלהוראות בדבר דחיית 

, כולם או מקצתם, והסדרים לגבי דחיית מועד ם הנדחיםסדרים והתנאים להבטחת תשלום החלקיהה בדבר תואהור
 רקעין שטרם מימש זכויותיו כאמור.מקתשלום ההיטל לגבי שותף ב

 

לפני  ךוה בסמקיטהמרכזית לסטטיס הכשלה המדד תשומות הבניה שפרסמרים לצרכן או יחמה מדד הלע .9
עומת מדד כאמור שפורסם בסמוך לפני תחילת התכנית, או אישור ההקלה ק ממנו, להמועד לתשלום ההיטל או כל חל

ר ה הנמוך ביותליהער לפי שיעוו, חייב בל השימוש החורג, שבעקבותיהם חל ההיטל, יוגדל הסכום שהחייב בהיטו א
 .םשל שני המדדים האמורי

 

יא בבחינת מימוש זכויות במקרקעין, אלא לאחר שהוצגה בפני פנקסי המקרקעין פעולה שהב םתירש אל (א) .10
הועדה המקומית או ביד מי שהסמיכו לכך, המעידה כי שולמו כל הסכומים  שאושב רי דהרשם תעודה החתומה בי

קצתו, הכל מהמגיעים אותה שעה כהיטל החל על המקרקעין על פי תוספת זו, או ניתנה ערובה לתשלומו, כולו או 
 תוספת זו.י פש על דרכנ

 ןטעיף קסב לוב תעודה כאמוריש רבדבשאי בתקנות לקבוע הוראות ר, בהסכמת שר האוצר, םהפני רש (ב) 
 א( בתעודה הניתנת מאת רשות מקומית והדרושה על פי דין אחר כתנאי לרישום עסקה במקרקעין בפנקסי המקרקעין.)

או אותו ל יטההלא שולם  עודרג כל וותר שימוש חי תר לבניה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולאיה יוצא אל (ג) 
ו, הכל שניתנה ערובה לתשלום או לחלק ממנ ואקעין, רקמפת זו בשל אותם סות יפ חלק ממנו המגיע אותה שעה על

 דרש על פי תוספת זו. כנ
 

קעין קררקעין או בחכירה לדורות בהם, ישלמו היטל כל אחד מהם באופן יחסי לחלקו במקמבתפים וש .11
 ותפים. משה

 

לחוק זה, יועברו לרשות  19ות יותר מרשות מקומית אחת, כאמור בסעיף אצמומו נחתבן מקומי שונכרחב תמב .12
ל מקרקעין שמור ואינו רשות מקומית, הסכומים שייגבו כהיטל בהאמרחב התכנון המקומית או לישוב הנמצא בתחום 

 . 13יף בסע רטותרך המטרות המפווצל, הז לחוק 24הם לועדה המקומית לפי סעיף מ יעמגניכוי ה חרומם, לאתחשב
 

 .)בוטל( .א12
 
 

בו כהיטל מיועדים, אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור לפי תוספת זו, גנשומים כס )א( .13
להכנת תכניות במרחב  12ת אשר הועברו לה לפי סעיף מיות מקורשלכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית או של 

שת מקרקעין לצרכי ציבור, כפי תוח ורכיענין, ולביצוען, לרבות הוצאות פיה יית, לפמוקהתכנון או בתחום הרשות המ
 ות שימור אתר או הפקעתו לפי התוספת הרביעית.צאלחוק זה, ולרבות הו 188שהוגדרו בסעיף 

 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, הרשות המקומית רשאית, מדי שנת כספים, להשתמש בכספים מתוך יתרת  (ב) 
 יה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:ההכנסות לטובת השקעה בחינוך, לפי החלטת המועצה ברוב חבר

שקלים חדשים במספר התלמידים  75מיתרת ההכנסות או על מכפלה של  10%הסכום לא יעלה על  (1)

 ( 20)תיקון מס' 

 1982-"גתשמ

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 טליההם וד תשלעומ

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 ( 20)תיקון מס' 

 1983-"גמשת
טחת בהלבות ורע
 םולשת

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 המדצה

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת

 לש הפיחת אכטבה
 טליההתשלום 

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

 רקעיןקמבפים תוש

 (18ס' ון מ)תיק

 1981-מ"אשת
 לטיקת ההולח

 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת
 ( 49)תיקון מס' 

 2000-תש"ס
 ד ההיטלועי

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

 1981-אתשמ" ט"ת

 (31)תיקון מס' 

 1991-"אנשת

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 103)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2015-תשע"ה

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי הנמוך;

הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד של הרשות המקומית שייועד אך ורק למטרה זו, והם לא ישמשו  (2)
 עה בחינוך כאמור בסעיף קטן זה;אלא להשק

 מתקיים אחד מאלה: (3)

היחס שבין יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ובין הכנסותיה בתקציב השוטף, למעט  )א(
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר, והכל כפי שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש, 

, ולעניין 17.5%של הרשות המקומית אינו עולה על  ושיעור הגירעון המצטבר 42.5%אינו עולה על 
אם בחמש השנים שקדמו  –רשות מקומית ששיעור הגירעון המצטבר שלה עולה על השיעור האמור 

 20%-לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף וצמצמה את גירעונה המצטבר באותה תקופה ב
 לפחות;

ושיעור הגירעון המצטבר כאמור באותה  ,50%היחס כאמור בפסקת משנה )א( אינו עולה על  )ב(
 ;12.5%פסקת משנה אינו עולה על 

הרשות המקומית אינה זכאית למענק סיוע ממשרד הפנים ובשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים  (4)
 לא צברה גירעון שוטף;

היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת הכספים האחרונה שלגביה  (5)
ש דוח מבוקר ובין סכומים המגיעים לרשות המקומית בעד ארנונה, באותה שנת כספים, על סמך הוג

 לפחות; 80%הודעות תשלום שהמציאה לחייבים, הוא 

היחס שבין הוצאות השכר של הרשות המקומית ובין כלל הכנסותיה, הכל כפי שהופיעו בדוח  (6)
 ;30%המבוקר השנתי האחרון שהוגש, אינו עולה על 

 אישורים אלה: הפנים ראש הרשות המקומית הגיש לשר (7)

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית כי אין גירעון בתקציב בלתי רגיל כהגדרתו בסעיף  )א(
א לפקודת העיריות, המנוהל ברשות המקומית באותה שנת כספים, וכי בשימוש בכספים מתוך 213

 כאמור; יתרת ההכנסות לא יהיה כדי להביא לידי גירעון

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית ומהנדס הרשות המקומית כי אין בשימוש בכספים  )ב(
מתוך יתרת ההכנסות משום פגיעה ביכולתה של הרשות לממן, בשנה שבה ניתן האישור ובחמש 

 השנים שלאחר מכן, את כל ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א(.

, ואולם רשאי הפנים שיינתן בהסכמת שר האוצר ה את אישור שרהחלטה כאמור בסעיף קטן )ב( טעונ ג() 
הוא שלא ליתן אישור כאמור, אף בהתקיים כל התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות 

 מיוחדות המצדיקות זאת.

ספורט של ובאישור ועדת החינוך התרבות וההפנים , בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר שר האוצר ד() 
 הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה.

 –בסעיף זה  ה() 

לחוק יסודות התקציב,  44כהגדרתם בסעיף  –"אשראי", "גירעון מצטבר", "גירעון שוטף" ו"הדוח המבוקר"  
 ;1985-התשמ"ה

ר, במוסדות הוצאות למימון תכניות השלמה, תכניות נוספות ותכניות העשרה או תגבו –"השקעה בחינוך"  
חינוך שבשטח שיפוטה של הרשות המקומית, ובלבד שלא ייכללו בהוצאות כאמור הוצאות שאינן נדרשות במיוחד 

 למימון תכניות אלה, ובכלל זה הוצאות תפעול והוצאות שכר שוטפות של הרשות המקומית;

י סך ההוצאות כאמור סך ההכנסות שנגבו כהיטל השבחה בשנת הכספים הקודמת, בניכו –"יתרת ההכנסות"  
 בסעיף קטן )א( שהוצאו בשנת הכספים הקודמת וסך ההתחייבויות להוצאות כאמור בשנת הכספים הקודמת;

לחוק  1, וכן בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1949-כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט –"מוסד חינוך"  
 ;1953-החניכות, התשי"ג

 בינואר של כל שנה; 1-השנה המתחילה ב –"שנת כספים"  

 ;1953-כמשמעותן בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג –"תכנית השלמה" ו"תכנית נוספת"  

 .1949-מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט –"תלמיד"  
 

או בשיעור הקבוע  4סעיף  חיוב בהיטל השבחה יהיה בשיעור הקבוע בשומת ההשבחה שנערכה לפי הוראות .א13
 , או בהתאם להחלטת השמאי המכריע, ועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין. 5בלוח שומה כאמור בסעיף 

 

ימים מיום שבו  45ניתן לערור לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בתוך  4 על שומה לפי סעיף (א) .14
עדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך ניתן לערור לפני ו 5 ףדיעת החייב; על לוח שומה לפי סעיהובאה השומה לי

שנה ממועד הצגת לוח השומה; יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופות 
 האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו.

שמאי מכריע, ערר 
 וערעור

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 שיעור החיוב בהיטל

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 98)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, החייב בהיטל רשאי, אם אין הוא חולק על החיוב כשלעצמו,  (1) (ב) 
בתוך התקופות האמורות בסעיף קטן )א(, לפי העניין, ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין  לפנות,

בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין 
 רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שיירשמו;

ימים ממועד  15לחייב בהיטל ולוועדה המקומית, בתוך יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע  (2)
 (, על זהותו של השמאי המכריע שמינה כאמור;1קבלת הפנייה כאמור בפסקה )

(, ידון ויכריע לגבי גובה החיוב; החלטות השמאי המכריע 2השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה ) (3)
 יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים;

(, יכולים החייב בהיטל או הוועדה המקומית 3של השמאי המכריע כאמור בפסקה )על החלטתו  (4)
ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי  45לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 

המכריע; יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים 
 מיוחדים שיירשמו.

( רשיאת היא, בהחלטה 4דנה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיף קטן )א( או )ב() (1) )ג( 
 מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו;

היה הערר לפי סעיף קטן )א( בלבד, רשאית ועדת הערר לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין  (2)
 ר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר;בבקשה שימנה שמאי מייעץ אש

מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות  (3)
 לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת;

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

( ועל 4על החלטת יושב ראש ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )א( או )ב() )ד( 
(, ניתן לערער לבית המשפט לעניינים 3( או )1החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי סעיפים קטנים )ג()

 מינהליים.

רר או ערעור לפי סעיף זה לא תעכב את מימוש הזכויות במקרקעין, אם החייב בהיטל שילם את הגשת ע )ה( 
ההיטל; ואולם לגבי מי שמבקש היתר בניה לצורכי מגוריו או מגורי קרובו והגיש ערר או ערעור כאמור, לא תעכב 

)ב( יחולו גם על 8פי סעיף  ההגשה את מתן ההיתר, אם נתן ערובה לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת; תקנות על
 מתן ערובה כאמור.

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי המקרקעין, הנתונים  )ו( 
 הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב במקרקעין.

 

יכו לכך, ימסור לשמאי סמה אהושו מי א, 1963-"גשכחוק מס שבח מקרקעין, תרתו בדגהנהל כמה (א) .א14
הוסכמו במספר עסקות ש םמחיריה רפרטים שברשותו בדב לשמאי מכריע או לשמאי מייעץ, לפי בקשתם,מקרקעין 

ו פרטי שלא יימסרד של מכירת זכויות במקרקעין, כפי שיהיה דרוש לשמאי לצורך מילוי תפקידו לפי תוספת זו, ובלב
 זיהוי של בעלי הנכס.

מכוח סעיף זה, אלא  ליואה שהגיעה יעכל יד , שמאי מכריע או שמאי מייעץיןאי מקרקעמש להגי אל (ב) 
 ם.ישדח 6אסר מ -נו יד, ובר על הוראה זועה; וז תלצורך ביצוע תוספ

ר בתקנות שיתקין ש ימושה של זכות לקבלת פרטים כאמור בסעיף זה ייקבעוהאגרה למים ואנתופן, האה (ג) 
 המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר.

 

 1980-ם"שת(, הב)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חו ותמיקוהרשויות המק וחחול יהיטל ה םתשלו לע .15
רשות מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת לו היתה ויראו לענין זה ועדה מקומית כאי(, מדהצהה קחו –הלן ל)

 ההיטל כאילו היה כלול בתוספת לחוק האמור.
 

בית משפט לעניינים מינהליים או ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה הדנים בערעור או בערר בעניין היטל  .16
, רשאים להפחית את תשלומי הפיגורים שבעל המקרקעין חייב השבחה, או שמאי מכריע בהחלטתו בעניין כאמור

בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, בשל התקופה שבה התנהל ההליך לפניהם; וכן רשאים הם, מנימוקים מיוחדים 
שיירשמו, להפחית תשלומי פיגורים שבעל המקרקעין חייב בהם לפי הוראות חוק ההצמדה, כולם או חלקם, בשל 

 תקופה נוספת.
 

כים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולו, יוחזרו הסכומים ששולמו מעבר ילהחלט בוה .17
 לחוק ההצמדה לא יחול. 6מדה, וסעיף בחוק ההצ תםעושמיגורים כמפ תשלומית למגיע, בתוספ

 

ום של רשות מקומית, רשאית הרשות המקומית צאים בתחל פי שומה סופית לגבי מקרקעין הנמעיע גהמ להיט .18
ו וראה זה רשות מקומית; הבהסכמתה, בדרך שגובים את הארנונה הכללית של אותו לגבותו בשם הועדה המקומית

 חוב אזרחי.בים שגו בדרךן, לרבות כל די יפ לע לתה של הועדה המקומית לגבות את ההיטכומזת אינה גורע
 

 תאבעל מקרקעין עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג, רשאית הועדה המקומית לפטור  לע היטל לח (א) .19
 ל מצבו החמרי.חלקו, בגלקעין מחובת תשלום ההיטל, כולו או רקמבעל ה

 עדרת מייסמ

 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת

( 24)תיקון מס' 
 1986-ו"משת

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 דהמצה

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת
 מיולתת תשחפה
 םיגוריפ

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 לר היטזחה

 (18ס' )תיקון מ
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 בת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה:וח תחול אל (ב) 

או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת בישוב  םיקעין למגורים המצוירקמבחה בשה (1)
 ;ףקשיקום, כל עוד ההכרזה בתו

קעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים רקמבחה בשה (2)
 היטל השבחה; הכריזו בצו, בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, כי לא תחול לגביהם חובת תשלום

יקום, ש יי ופינוי של אזורוניב קוחב ושמעותמכ הנכללים באזור שיקום יםורמגקעין לרקמב החשבה (3)
 ;1965-"הכשת

למדע, לדת, לצדקה, לסעד, לבריאות או לספורט, ת, קעין של מוסד לחינוך, לתרבורקמבחה בשה (4)
בלת ק , שאין עיסוקו לשם1979-או במקרקעין של הקדש ציבורי, כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט

 רקעין או התמורה בעדם, משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות; קם מתחים, אם אוורו

קעין המשמשים לבעליהם לבניה של דירת מגורים או להרחבתה והוא זכאי לסיוע רקמבחה בשה (5)
 ם,רירת מגודיבאחת מתכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהסיוע מיועד לבניה של אותה 

; עם כל בניה יאכהוא ז הלתכנית הסיוע  תוארוההשטח הכולל של אותה דירה תואם את , ותהחבאו להר
שולם היטל בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת; פטור האמור י או הרחבה נוספת מעל השטח

י טור רשאהפל לם מקבאוה או להרחבתה רזו יחול רק לענין קבלת היתר לבניית הדירה האמו קהלפי פס
ו חלק ממנה שלגביהם רה אה דיאות לום היטל עלשת אלל יר את הבעלות או את החזקה בדירה גםעבלה

 קיבל את הפטור;

שנים לפחות, והם משמשים לבניה  רשעשבחה הה ערב הםב זיקוחקעין שבעליהם הרקמבחה בשה (6)
ית שאושרה, והתכנית יהם או קרובו וההשבחה נובעת מתכנלעבעבור  םישל דירת מגור הבחרהלאו 

ר לפי פסקה זו יחול רק לגבי השטח טו(; פ1950בינואר  1שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י"ב בטבת תש"י )
 ןי, דין מי שהועברו לו זכויות במקרקעקהחזההנין משך לעאמורה; ה המשמש לבניה או להרחבת הדירה

 ביר;המע הדין, כדין חוכמ

י שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות נגישות, השבחה במקרקעין בשל תוספת שטח 20(7)
לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין לרבות תוספת שטחי שירות של 

 (;1)ב151משטח המגרש כאמור בסעיף  5%עד 

אם היא ממוקמת מעל פני  השבחה במקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך ציבורית, בין (8)
סוג שהוא, לאיסוף נוסעים ולהורדתם, למעט שטח  הקרקע ובין מתחת לפני הקרקע, לרבות תחנה, מכל

דרך  –או המיועד לשמש לצרכים מסחריים; לענין זה, "דרך ציבורית"  במקרקעין כאמור המשמש
ידי מי מהן  המדינה או בבעלות רשות מקומית, לרבות דרך המופעלת בידי גורם שהוסמך על בבעלות

 ;שם כך, לפי הענין, והכל בין אם נגבה תשלום בעבור השימוש בדרך ובין אם לאול

בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון לפי השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן  (9)
 ;1951-חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

, שניתן מכוח תכנית השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים (10)
 כמפורט להלן:

 (;38תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה )תמ"א  )א(

תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה )א(  )ב(
ול רק לגבי ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה; פטור לפי פסקת משנה זו יח

חלק מההשבחה שהיה פטור מתשלום היטל השבחה לו ניתן היתר לפי תכנית המתאר הארצית 
 האמורה בפסקת משנה )א(;

תכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה; פטור לפי פסקת משנה זו יחול רק  )ג(
פסקאות משנה )א( או לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה שתיווסף לפי התכניות האמורות ב

)ב( ונכלל בהיתר שניתן לצורך חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה על פי הוראות תכניות אלה; 
שר הפנים רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע 

 ה זו.יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם לא יחולו הוראות פסקת משנ

 )פקע(. (1)ב 

ת אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש ויולא ייראו כמימוש זכ םחבה של דירת מגורירה יה אונב (1) (ג) 
ו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של ירוו למגשמשבקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שי

בניה או הרחבה נוספת ל מ"ר; עם כ 140דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 
 ספת. נוה בהה או ההרחניודל הבלגמעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי 

                                                            

 ר' רובד לענין כניסה לתוקף. 20
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( או שניתן להרחיבה 1ות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה )לעבברת העה (2)
המחזיק במקרקעין או יטל, אם הם הוה חובת תשלנחול בגיתלפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא 

ך זמן כירתה משרי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מוגמאו ל םהידירה למגורב ושמתשקרובו ה
-ק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אחוב ותמשמעוכ –שאינו פחות מארבע שנים; לענין זה, "גמר הבניה" 

1961. 

לרבות מחסן אחד לכל יחידת דיור, ששטחו אינו  –לענין סעיף זה, "מקרקעין למגורים" ו"דירת מגורים"  (1ג) 
 מ"ר. 20עולה על 

כות הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות יאופנים ה תאישור ועדב, בהסכמת שר האוצר וםהפני רש (ד) 
– 

ר פטור, מלא או חלקי, מחובת תשלום היטל לסוגים של תכניות לבניה בשטח בדבראות וה (1)
 קודת מס הכנסה;פל 11וגדרו לצורך סעיף הח פיתוח כפי שהתיישבות חדשה, או בשט

 ין תשלום היטל; ענבנים לצרכים חקלאיים שבנייתם לא תחשב כמימוש זכויות למ לגים שוס (2)

רקעין הכלולים מקב חההיטל על השבם ת תשלוובר מתן פטור, מלא או חלקי, מחבדבראות וה (3)
-ת אחרת שלא הגיעה לכדי אישור כדין או עלינכפי ת לע בתכנית שבתחומה הותרה בפועל בעבר בניה

 ר מאת מוסד תכנון. פי אישו
 

ן קיימת הוראה אחרת באותו , אלא אם כבתוספת זו, רשאי שר האוצר, על פי בקשה, להאריכו עבד שנקעומ .20
 .עניין בחוק זה או לפיו

 

 

 

בחוק יסוד: מקרקעי ישראל, שלא הוחכרו בחכירה לדורות או שהוחכרו  םתוכמשמע, לאישר יעקי מקרבגל .21
אי לחר, והחוכר לדורות שלו הוחכרה הקרקע לשימוש חקא בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד

חכירה וזה תם חייח י אוהמקור הריכחהאת הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא אם כן יתוקן חוזה  לצנבלבד אינו זכאי ל
יטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל , במקום החדש, יחול, על אף האמור בתוספת זו

 . 1981-א(, תשמ"18' מס לרשויות המקומיות, שהיה קיים לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה )תיקון
 

 

תיעיפת רבסות  

 א(76יף עס)
 

בוצת בנינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון הם ק ונין אב –תר" א, "וספת זותב .1
 לוגית. מית, אדריכלית או ארכיאוואלורית, טסיבעלי חשיבות ה

 

 מור(. ישלכנית ת –שימור אתרים, כדין תכנית מיתאר מקומית )להלן ל תין תכניד (א) .2

 . 3קומית ויכול שתוכן על ידי מעונינים בכפוף לסעיף המה עדעל ידי הו ןול שתוככור ימישנית לכת (ב) 
 

ת רשאית לקבל, בשינויים או ללא שינויים, תכנית לשימור שהציע לה בעל קרקע או רשות ימודה מקעו (א) .3
כנית ת – הז ףיעוף ששר האוצר אישר לכך בדרך כלל או באופן מיוחד )בסג , או כלתרמקומית שבתחומה מצוי א

 מעונינים(. ידיר על ושימל

תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה חדשים מיום שהוצעה;  דבר קבלתמית תחליט בוקמעדה הוה (ב) 
 וזית.המחאת התכנית לועדה  שה הועדה בתוך אותו מועד, רשאי המציע להגייטלא החל

שינויים בה רשאי  תסי הכנדי ינים או עלנועמ ידגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ינפ מוואה עצרה (ג) 
 לושים ימים מיום שהודעה לו הדחיה. ית תוך שלערור לפני הועדה המחוז

 

מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזו, רשאית הועדה לקבוע הוראות  הדעשה לוגוה .4
במטרת השימור, כל עוד  ויות לפגועשעהכנית, תב או שייכלל לולכה רבדבר איסורים והגבלות על פעולות, באת

לענין פרסום  79-ו 78, 77עיפים ס לשימור(; הוראות דעותר שיא –נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון )להלן 
 םייופטור מתשלומי חובה, יחולו, בשינו נההכה לות בתקופתהגברים ויסון תכנית לשימור, איהודעה על החלטה להכ

ך תקופת זמן העולה על שנה ממועד וטלו למשולם האיסורים וההגבלות לא יסעיף זה, ואלפי לטה ל החוייבים, עחמה
ת אמורה לתקופה נוספהת, באישור הועדה המחוזית, רשאית להאריך את התקופה מיפרסום ההודעה; הועדה המקו

 על שנה.לה לא תעש

או עד פקיעתם של עד הפקדתה  רומת לשיינכם הודעה על החלטה להכין תוסריום פמ -ופת הכנה" קתה, "ן זניעל
 לפי סעיף זה.ההגבלות האיסורים ו

 

בתחום  אכס הנמצנמחוזית להפקיד תכנית לשימור, תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים ב הדעיטה ולחה .5

 בלשאות ברוה
 נייםיבה

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 עהדוה

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 רותדגה

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת
 רומישל תינכת

  (31ס' )תיקון מ

ר ומיית לשנכת 1991-"אנשת
די י לצעה עוהש
 ניניםועמ

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 103תיקון מס' )
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

( 21קון מס' )תי
 1984-שמ"דת

( 26' סתיקון מ)
 1988-חתשמ"

( 53)תיקון מס' 
 2000-א"סשת

( 54)תיקון מס' 
 2001-א"שסת

( 54' ס)תיקון מ
 2001-אס"שת

 ( 20' ס)תיקון מ

 1983-"גמשת

 םידעכת מוראה

 (18ס' )תיקון מ

 1981-מ"אשת

( 84)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 103)תיקון מס' 
הוראת שעה(, 

 2015-תשע"ה

י בגלד וחימם כסה
 אלשרי יעקמקר

 ( 24)תיקון מס' 

 1986-"ומשת

( 48)תיקון מס' 
 1999-ט"נשת
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 והמחזיקים.  םילל הבעש עמענם הידו יפל םושהתכנית; הודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר ר
 

יף סיתן להוור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות בניה שנמישנית לכתב .6
 היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות החלות על האתר.  רבדלו, וכן לקבוע כללים ב

 

יק של אתר שיועד לשימור, הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, רשאי לעשות כן רק זחמל או עב (א) .7
 בהתאם להוראות התכנית לשימור. 

ך כ עם נקבא -ת "שינוי פנימי" לחוק, לרבו 145הטעונה היתר לפי סעיף  הלל פעוכ -" נוייש, "הזיף עסב (ב) 
 במפורש בתכנית לשימור.

 

 הד, והוע198-ו 197מקומית לשלם פיצויים עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים  הדעבעה ותנ (א) .8
תה או לבקשת הרשות מזוית בימוקהועדה המ תיאשר, ראין לה מקור כספי למימון תביעה כאמו כי ההמקומית ראת

ום תכנית לשינוי יזי בירור התביעה, וגם לאחר פסק דין סופי בה, להמקומית שבתחומה מצוי הנכס, בכל שלב משלב
 או לביטול התכנית לשימור.

נית כתלקדמה ש תיצויים כאמור בסעיף קטן )א(, והוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכניפ ושולמ אל (ב)  
ל מי שהיה בעל זכות לשימור, לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול של התכנית לשימור, ע

  של התכנית לשימור. הבנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה או שינוי
 

לא שולמו לנפגע  200, ולפי הוראות סעיף 197בסעיף  רור כאמומים תכנית לשוחתבש ןעיקרקגעו מפנ (א) .9
 -)להלן  1938העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, י לפקודת מס 5פיצויים, יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף 

עוד הוא  לכו רוי לפטור לפי הפקודה הוא מי שנפגע כאמזכא )ג(;-)ב( ו םינפוף לאמור בסעיפים קטכב(, קודהפה
 פגע.נ

שאי מי ששר הפנים הסמיכו לכך, לקבוע, חרי בו, רהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסמ סה הנכיה (ב) 
 ולתו.בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, את שיעור הפטור ואת משך תח

הפטור  רועיש תרשות המקומית הנוגעת בדבר, להפחית אה שתבקכך רשאי, ללו יכהסמ ניםהפששר  ימ (ג) 
 פגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטור. ה תבמיד בשחבהת

 

 מור אתרים, וזה הרכבה:שימית תקים ועדה לוקמרשות  לכ .10

ראש ועדת המשנה -או יושב תושאש הרר -לחוק  18 יףית שהיא ועדה מקומית, לפי סעמוקשות מרב (1)
המקומית או  תושאש הרר -לחוק  19ון לפי סעיף נכתמרחב ב תתכנון ולבניה, וברשות מקומית הנמצאל

 ראש;-אחד מסגניו, והוא יהיה היושב

 של מועצת הרשות שתבחר הרשות; םירשה חבלש (2)

 ת;ש הרשוראהבקי בענייני תכנון ובניה שמינה  תושבד הרוע (3)

היה בעל י את, והוושרדי מועצת היב עבקיהתיישבות, אשר י שימור מבנים ואתרי אשי בנושמצו ימ (4)
 דעה מייעצת.

 

עדה או ומהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו פועלת הו עדה לשימור אתרים יוזמנוב דיון לכל .11
 נציגיהם. 

 

של שנתיים מיום הקמתה, רשימה של אתרים הנמצאים בתחומה,  הפך תקוות, ר אתרים, תכיןומידה לשעו (א) .12
 ים(.רתאשימת ר -שלדעתה ראוי לשמרם )להלן 

איזו מידה ניתן לפתח את האתר, פרטי , בלשימורי ים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראורתאשימת רב (ב)  
 כון.רים ככל שתמצא הועדה לשימור אתרים לנחא פרטיםו, וות אחרים ביוכז ילהבעלים של האתר ובע

 ים תשמש את הועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנון.רתאימת השר (ג) 

 רשימת האתרים.  ור אתרים רשאית בכל עת לשנות אתמישעדה לוה (ד) 

ם ייו, בשינןונחוק יחולו על הועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד תכ' לב רקן ו' בפמיסראות וה (ה) 
 המחוייבים. 

 

, תייעץ הועדה לשימור אתרים למועצת הרשות 15-ו 14, 12דיה וסמכויותיה לפי סעיפים יקפסף לתונב .13
, םירמורם של אתישל עגוולל את תחום הרשות המקומית, בכל ענין הנרחב תכנונה כמשית המקומ דההמקומית ולוע

 ה לעשות כן. שה על ידית היא לייעץ לועדה המחוזית, אם נתבקאשרוכן 
 

המיועד לשימור  רתפי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית, כי לא-לשימור אתרים, על הדערה הובס (א) .14
פגוע במטרת השימור, רשאית הועדה ל ההעלול הרנשקפת סכנה ממשית של הרס, או ששימורו של האתר ייפגם בצו

חזקה באתר תוך תקופה א לשימור אתרים באמצעות מהנדס הרשות המקומית, לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות
שאית הרשות המקומית ר, ותדולים את העבו הבעביצע אולממשית של הרס  השתקבע; נשקפה לאתר המיועד סכנ

אם לא החליטה האמורות, האתר, והבעלים יחוייבו בהחזר ההוצאות  של יסתות הריות למניענויחה תלבצע את העבודו
 הרשות המקומית לשאת בהוצאות אלה, כולן או חלקן.

הלן ל) 1972-דייר, תשל"בהק הגנת וי דייר מוגן לפי חדמור בסעיף קטן )א( נכס המוחזק ביאכ ה אתריה (ב) 

 יתנכתפי  לעויים ניש

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת
ש שימווי או ניש

 רומיעד לשונש תרבא

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

י פסכ ורר מקדעה
 ייםצויפל ןומלמי

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 יםסממפטור 

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 מורלשי ועדה

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

  םתפיתנת משמזה

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת
 םירתא תמישר
 מורישל

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 מורישל הדעידי וקפת

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת
 הקזחדות אובע

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת



187 
 

דות קומית, לדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבומה הרשות סד(, רשאית הועדה לשימור, באמצעות מהנןגוייר מד –
לחוק  70ם המחוייבים, הוראות סעיף ייה באתר תוך תקופה שתקבע, ועל העבודות האמורות יחולו, בשינואחזק

 האמור. 

ביעה ק יפ לעות בין בעל הנכס לבין הדייר המוגן, דועבה אות לביצועההוצ לוקתח רטור, תפומאכרישה דב (ג) 
נדס הרשות המקומית ושל היועץ המשפטי תב של מהומית, שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכקמהרשות ה ששל רא

 א העבודות וליתר נסיבות הענין.שושלה, המתייחסות לנכס נ

 ית לבצע אתמוקמה תיועד סכנה ממשית של הרס, רשאית הרשוהמר אתת ונשקפה לודהעבו ווצעא בל (ד) 
אתר והוצאות העבודה יחולו בהתאם לחלוקה שנקבעה על פי סעיפים קטנים יוניות למניעת הריסתו של החה בודותעה

 )ג(.-)א(, )ב( ו

נס כלהי ימור אתרים,שלה הועד הנתהאתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה, רשאי אדם שמי תקם בדישל (ה) 
 לחוק.  257קבועות בסעיף ה תמכויוסה, ו לענין זהל ויהיולאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשות, 

 

חזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה לשימור אתרים בודות אע ובוצע אל (א) .15
 הרע בצוגפיחוות דעת של מהנדס הרשות המקומית, כי קיים חשש שהאתר יי פ-עלהועדה  , וסברה14ף יכאמור בסע

 ו.העלולה לסכל את מטרת השימור, רשאית הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, להפקיע את האתר או חלק ממנ

 נתנה לבעלאחר שכך לל ורתר כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן נתנה הועדה המחוזית אישא עיופק אל (ב) 
 ית.זוחדה המעוהרים ובפני תא רומיהזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשס נכה

קרקע סעיף קטן )א(, לא תובא בחשבון אפשרות הפיתוח של ה, כאמור ביים בתמורה להפקעהוצירכי פצל (ג) 
 לא נועד האתר לשימור.לואי

(, 2פוף לאמור בפסקה )כו, ברמכרו או להחכיל מקומיתה ה, רשאית הרשותזלפי סעיף  רתפקע אוה (1) (ד) 
 האתר; רומטח שיבויאו החכירה  הריכמהובלבד שבתנאי 

(, לתקופת זמן העולה על חמש שנים, תוך 1בפסקה ) רה, כאמורלמכירה או לחכי רתאעמד הוה (2)
 בזכות, יןלחכרו, לפי הענ מש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכשו אוח

תר אה יר אתכחהלמכור או ל התנווכמיום שהודיעה לו הרשות המקומית על ם מיי 60ונה, תוך ראש
חת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי רה לא יפכאמור, ובלבד שמחיר המכירה או החכי

 יך לכך;שהוא הסמ

 לכך. ךמיכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפנים או מי שהוא הסח וירה אכמ (3)

כי ציבור(, רצלכישה ר) תודת הקרקעוקפ יפ לת מיוחדות בתוספת זו, תבוצע ההפקעה עאוהורו נקבע אל (ה) 
את  לאויות ולמ, כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, בהודעה ברשומות, להשתמש בסמכ1943

 הפקעה. ל יםמדרקעין העוהמק לענין, רהפי הפקודה האמולהתפקידים של שר האוצר או של היועץ המשפטי לממשלה 
 

)א(, רשאי לערור עליהן בפני ועדת 15או  14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים -נפגע על ומצואה ערה (א) .16
רך דין בעל ותק של שלוש שנים ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים; יושב ראש הועדה יהיה עו

 לפחות. 

פטור שניתן או לשנות את שיעור הפטור ואת  לטבאית לשר, 9 דנה בערר לענין סעיףה רדת ערעו (1) (ב) 
 משך תחולתו;

טל את דרישת הועדה לשימור אתרים, לשנותה, לב, רשאית 14דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו (2)
 האמורות בסעיף, וכן להורות על חלוקה שונה של ההוצאותודות עבה עויצמי תחול חובת ב להורות על

 הרשות המקומית, הכל לפי הענין;ו ןהמוג רייל הנכס, הדעב ןיב

 )א(, רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת אתר או חלק ממנו.15דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו (3)

 לפני בית משפט לענינים מינהליים.ליה ע ערערערר רשאי לה דתת ועטלהחנפגע מ ומצואה ערה (ג) 

 וטל(. ב) (ד) 
 

 אות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.ת זו בפסואות תרוה .17
 

 

שיתימחספת הותה  

 א(63יף עס)
 

 רוי הדיגוס

 ם עצמאית או מוגנת של סוגי דיור אלה:ירורת מגגסמ

 ;יאמור עציד .1

 ן;ייוור לויד .2

 וייםפיצועה קפה

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 ררע

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת

 ( 50)תיקון מס' 

 ( 50)תיקון מס'  2000-סתש"

 םינרת דיימש 2000-"סתש

  (31ס' )תיקון מ

( 61ס' )תיקון מ 1991-"אנשת
 2002-בתשס"

  (31ס' )תיקון מ

 1991-"אנשת



188 
 

 ;ןגור מויד .3

 מתוגבר; ןגור מויד .4

 סטל;וה .5

 רים;יעצסטל לוה .6

 בר;גותסטל מוה .7

 .ילנלוכ לטוסה .8

 

 תוספת שישית

 א(62יף עס)
 דיור בהישג יד

 א': הגדרות ופרשנותפרק 
 

 –בתוספת זו  .1

 לחוק זה; 1בעל כהגדרתו בסעיף  –"בעלים", של יחידת דיור  

 ;1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"בעל שליטה"  

בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, ילד, הורה, הורי הורה או אח, וכן בן זוג של כל אחד  –"בן משפחה"  
 ם;מאלה ומי שסמוך על שולחנו של אותו אד

 ;1981-כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א –"גוף מוסדי"  

 דיור להשכרה לטווח ארוך; –"דיור בהישג יד"  

 הסכם להשכרת יחידת דיור בין הבעלים של יחידת דיור ובין שוכר בהשכרה לטווח ארוך; –"הסכם שכירות"  

ור למגורים לתקופה כוללת שלא תפחת מעשר שנים מיום השכרה של יחידת די –"השכרה לטווח ארוך"  
תקופת העמדה לשכירות(,  –שהמנהל קיבל הודעה על כך שלפחות מחצית מיחידות הדיור באותו בניין הושכרו )להלן 

 ואשר הסכם השכירות החל עליה יהיה בכתב ויכלול לפחות שני תנאים אלה:

ובני משפחתו לתקופה של שנה אחת לפחות )להלן יחידת הדיור תשמש להשכרה לאותו אדם יחיד  (1)
תקופת שכירות(, ובלבד שתינתן לאותו אדם זכות ברירה לשכור את יחידת הדיור למגורים לתקופות  –

שכירות נוספות שלא יפחתו מחמש שנים במצטבר, אלא אם כן נותרה תקופה קצרה יותר עד תום תקופת 
 ההעמדה לשכירות;

ו חלקם, אינם ניתנים להיוון, והם משולמים בתשלומים עיתיים לתקופות דמי השכירות, כולם א (2)
קצובות שכל אחת מהן אינה עולה על שישה חודשים, בתנאים שייקבעו בהסכם, ככל שלא נקבע אחרת 

 לפי חוק זה;

 בעלות, שכירות, ובכלל זה חכירה –"זכות", בדיור בהישג יד או במגרש שייבנה בו בניין לדיור בהישג יד  
 לדורות או זכות לקבל אחת מהזכויות האמורות;

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; –"מדד"  

 –"מועד רכישת זכות בדיור בהישג יד"  

 מועד עריכת ההסכם לרכישת הזכות כאמור; –לעניין זכות בעלות או חכירה לדורות  (1)

מועד עריכת הסכם השכירות או מועד קבלת החזקה  –ות לעניין זכות שכירות שאינה חכירה לדור (2)
 בדיור בהישג יד, לפי המוקדם;

 ;9מי שהשר מינה לפי סעיף  –"המנהל"  

 כמשמעותו בחוק המקרקעין; –"רכוש משותף"  

מי ששוכר יחידת דיור על פי הסכם שכירות להשכרה לטווח ארוך ולמעט מי שהוא קרובו של  –"שוכר"  
 דיור שהיא לדיור בהישג יד או בעל שליטה בתאגיד שהוא בעלים של יחידת דיור כאמור;בעלים של יחידת 

 תכנית הכוללת הוראות מפורטות; –"תכנית"  

 שר הבינוי והשיכון, אלא אם כן הממשלה או ועדת שרים מטעמה קבעה אחרת. –"השר"  
 פרק ב': דיור בהישג יד

שימוש ביחידת דיור שהיא דיור בהישג יד, אלא למגוריו של לא יעשה אדם שימוש ולא ירשה לאחר לעשות  .2
 שוכר ובני משפחתו, על פי הסכם שכירות להשכרה לטווח ארוך.

רש או על בניין ג( כי הוראות תוספת זו יחולו על מ2()1( או )א14א)א()62נקבע בתכנית כאמור בסעיף  )א( .3

( 101ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ד

 הגדרות

 שימוש בדיור 
 בהישג יד

 הגבלה על בעלות
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למגורים במגרש או בבניין, לפי העניין, להשכרה לטווח אחד במגרש שבו כמה בניינים, ישמשו כל יחידות הדיור 
 ארוך.

 .דעל אף האמור בכל דין, כל יחידות הדיור בבניין לדיור בהישג יד יהיו בבעלות אדם אח )ב( 

לא תועבר בעלות ביחידת דיור כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן הועברה, באותו מועד ולאותו אדם,  )ג( 
 ור באותו בניין.הבעלות בכל יחידות הדי

הוראות סעיף קטן )ג( יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התחייבות להעברת בעלות כאמור באותו סעיף  )ד( 
 קטן.

בעלים של יחידות דיור בבניין שהן דיור בהישג יד חייב בניהולו ובאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף  )א( .4
 זה לשוכר. של אותו בניין והוא אינו רשאי להמחות חיוב

השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין מאפייני הניהול והאחזקה התקינה; השר,  )ב( 
 באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין דמי ניהול ואחזקה שישלם השוכר.

שכירות, ואין להתנות עליהן אלא  הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, יראו אותן כתנאים שנקבעו בהסכם )ג( 
 לטובת השוכר.

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות  –בסעיף זה, "אחזקה תקינה"  )ד( 
 שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן על ידי הבעלים של יחידות הדיור או בהסכמתו.

יד לא יעלו, בתקופת השכירות הראשונה, על דמי  דמי השכירות ביחידת דיור שהיא דיור בהישג (1) )א( .5
השכירות המשתלמים משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד שכירות של יחידת דיור דומה בגודלה 

 ובמיקומה באותו אזור;

בעלים של יחידת דיור שהיא דיור בהישג יד לא יעלה את דמי השכירות בתום תקופת השכירות  (2)
שיעור עליית המדד ובתוספת בשיעור שיקבע השר, לאחר התייעצות  הראשונה לאותו שוכר, אלא לפי

 עם שר האוצר, ובלבד שדמי השכירות לא יועלו לפי פסקה זו יותר מפעם אחת בשנה;

(, חלפו חמש שנים מהמועד שבו הושכרה לראשונה יחידת דיור לאותו 2על אף האמור בפסקה ) (3)
 ויבים.(, בשינויים המח1שוכר, יחולו הוראות פסקה )

לא ידרוש בעלים של יחידת דיור שהיא דיור בהישג יד משוכר אלא דמי שכירות שנקבעו לפי סעיף קטן  )ב( 
 )ב(, ואלה בלבד.4)א(, והשתתפות בדמי ניהול ואחזקה תקינה כפי שנקבעו לפי סעיף 

יא דיור בהישג השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע דמי שכירות מרביים ליחידת דיור שה )ג( 
 יד.

הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, יראו אותן כתנאים שנקבעו בהסכם השכירות, ואין להתנות עליהן אלא  )ד( 
 לטובת השוכר.

 פרק ג': העברת זכויות ורישום בפנקסי המקרקעין

פת זו, היתה זכות הבעלות או החכירה לדורות בחלקה, שעל כולה או על חלק ממנה חלות הוראות תוס )א( .6
 רשומה בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

לא יינתן היתר לבנייה באותה חלקה, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי המקרקעין בדבר דיור בהישג  (1)
יד; הערה בפנקסי המקרקעין כאמור תירשם על פי בקשה של בעל הזכות בחלקה ולפי אישור של מהנדס 

המהנדס(; אישור המהנדס  –ה נמצאת החלקה כאמור )בתוספת זו הוועדה המקומית שבמרחב התכנון של
 יהיה לפי טופס שקבע שר המשפטים;

(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין עסקה במקרקעין שבחלקה אלא 1נרשמה הערה כאמור בפסקה ) (2)
 אם כן התקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי העסקה אינה סותרת את הוראות

 חוק זה לעניין דיור בהישג יד;

מי שמגיש למפקח על רישום מקרקעין בקשה לרישום בית משותף, יציין בבקשה כי הבית הוא  (3)
לדיור בהישג יד; לבקשה כאמור יצורף אישור המהנדס, לגבי יחידות הדיור שהן דיור בהישג יד; החליט 

ותף, יורה בצו כי במועד רישום הבית המפקח על רישום מקרקעין על מתן צו לרישום הבית כבית מש
בפנקס הבתים המשותפים תירשם לגבי כל אחת מיחידות הדיור בבית המשותף, הערה בדבר היותה דיור 

 (;1בהישג יד; נרשמה הערה כאמור, תימחק הערה שנרשמה לפי פסקה )

חידת דיור (, לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל עסקה בזכויות בי3נרשמה הערה כאמור בפסקה ) (4)
בבית המשותף, אלא אם כן נתקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי העסקה 

 אינה סותרת את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד.

לחוק המקרקעין, אלא  126(, לא תירשם הערה לפי סעיף 3( או )1נרשמה הערה כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
יתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי ההתחייבות נושא ההערה אינה סותרת את הוראות חוק זה באישור המנהל; לא י

 לעניין דיור בהישג יד.

 למעט משכנתה לטובת גוף מוסדי והעברת שכירות רשומה. –בסעיף זה, "עסקה"  )ג( 

חובת ניהול ואחזקה 
 תקינה

 דמי השכירות

רישום הערה 
בפנקסי המקרקעין 

ורישום העברת 
 זכויות
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רשומות בפנקסי היו זכויות חכירה לדורות בקרקע שהיא מקרקעי ישראל שתוספת זו חלה עליה, לא  )א( .7
 המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

לא יינתן היתר לבנייה במגרש, אלא אם כן מבקש ההיתר מסר הודעה לרשות מקרקעי ישראל,  (1)
בצירוף אישור המהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים, בדבר דיור בהישג יד, ורשות מקרקעי ישראל 

 אישרה את קבלת ההודעה;

(, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל העברת זכויות במגרש או בחלק 1סקה )נמסרה הודעה כאמור בפ (2)
ממנו, אלא אם כן התקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה כי העברת הזכויות 

 כאמור אינה סותרת את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד;

(, ימסור בעל הזכויות 1אמור בפסקה )הושלמה הקמתו של בניין במגרש שניתנה לגביו הודעה כ (3)
במגרש הודעה לרשות מקרקעי ישראל, בצירוף אישור המהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים, ובה 
יפרט את יחידות הדיור בבניין; לא תיתן רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה לעסקה ביחידות הדיור אלא 

כן ראה שהעסקה אינה סותרת את הוראות  אם כן התקבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם
חוק זה לעניין דיור בהישג יד; לא התקבלה הודעה כאמור, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל העברת 

 זכויות במגרש או בחלק ממנו;

(, לא תאשר רשות מקרקעי ישראל רישום זכויות בפנקסי 3( או )1התקבלה הודעה כאמור בפסקה ) (4)
קבל אישור המנהל; לא ייתן המנהל אישור אלא אם כן ראה שהרישום אינו המקרקעין, אלא אם כן הת

 סותר את הוראות חוק זה לעניין דיור בהישג יד.

הוראות סעיף זה יחולו אף אם נודע לרשות מקרקעי ישראל על היותו של מגרש או בניין לדיור בהישג יד  )ב( 
 עיף קטן )א(.( בס3( או )1בדרך אחרת ממסירת הודעות כאמור בפסקאות )

 למעט משכון או שעבוד אחר לטובת גוף מוסדי. –בסעיף זה, "העברת זכויות"  )ג( 

)א(, 6, רשם המקרקעין ימחק את ההערות שנרשמו לפי סעיף 6לבקשת בעל זכות בחלקה כאמור בסעיף  )א( .8
שכירות לגבי הבניין ובלבד שבעל הזכות המציא לרשם המקרקעין אישור מאת המנהל לכך שתמה תקופת ההעמדה ל

 שהוקם בה.

, רשות מקרקעי ישראל תאשר כי לא נדרשים עוד אישורים 7לבקשת בעל זכות במגרש כאמור בסעיף  )ב( 
כאמור באותו סעיף, ובלבד שבעל הזכות המציא לרשות מקרקעי ישראל אישור מאת המנהל לכך שתמה תקופת 

 ההעמדה לשכירות לגבי הבניין שהוקם בו.
 קוח על דיור בהישג יד': פיהפרק 

השר ימנה מבין עובדי משרדו, מנהל לעניין דיור בהישג יד; לא מונה מנהל כאמור, ישמש המנהל הכללי  )א( .9
 של משרד הבינוי והשיכון כמנהל.

 המנהל ייתן אישורים לפי תוספת זו, וימלא כל תפקיד אחר שהוטל עליו לפי תוספת זו. )ב( 

בניין שיחידות הדיור בו הן לדיור בהישג יד, ידווח על כך למנהל, באופן ובמועדים קיבל אדם היתר ל )א( .10
 שקבע השר.

העביר אדם בעלות בבניין שיחידות הדיור בו הן לדיור בהישג יד, ידווח על כך למנהל, באופן ובמועדים  )ב( 
 שקבע השר.

(, לפי העניין, 2()1( או )א14א)א()62ועדה מקומית או ועדה מקומית עצמאית שאישרה תכנית לפי סעיף  )ג( 
 תדווח למנהל על התכנית, ובכלל זה על מספר יחידות הדיור שנקבעו לפיה שהן דיור בהישג יד.

השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו או עובדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, מפקחים שיהיו נתונות  )א( .11
 להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן.

 לא יוסמך מפקח לפי סעיף זה אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: )ב( 

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה, לדעת השר, כדי למנוע את  (1)
 הסמכתו;

 הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה כפי שהורה השר; (2)

 י כשירות נוספים כפי שהורה השר.הוא עומד בתנא (3)

 –לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי תוספת זו, רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף זה  )ג( 

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

לגבי זכויות או שימוש בדיור בהישג  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך (2)
 ;1995-לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה –יד; בפסקה זו, "מסמך" 

להיכנס למקום המשמש בעל זכות ביחידת דיור שהיא לדיור בהישג יד, שהוא עוסק, למכירת  (3)
שלא ייכנס למקום  יחידות דיור או להשכרתן, ולבצע ביקורת על קיום הוראות לפי תוספת זו, ובלבד

רישום והעברה של 
זכויות שאינן 

 רשומות

מחיקת הערות 
וביטול הצורך 

 באישור

 מינוי המנהל

 חובת דיווח

 סמכויות פיקוח
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 המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

מפקח לפי סעיף זה לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים  )ד( 
 אלה:

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

על סמכויותיו לפי פרק זה שאותה יציג יש בידו תעודה החתומה בידי השר המעידה על תפקידו ו (2)
 על פי דרישה.

 המנהל ינהל רישום שייכללו בו לפחות כל אלה: )א( .12

 רישום של פרטי יחידות הדיור שהן לדיור בהישג יד; (1)

 רישום של בעלים של בניינים שיחידות דיור בהם הן לדיור בהישג יד. (2)

ח לעיון הציבור, ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הבינוי הרישום כאמור בסעיף קטן )א( יהיה פתו )ב( 
 והשיכון.

המנהל יברר פניות ציבור לעניין תוספת זו, לרבות לעניין הפרת הוראותיה על ידי בעלים של דיור בהישג  )א( .13
 יד.

נייה נוגעת מצא המנהל שפניית ציבור היא מוצדקת, יודיע על כך לפונה ולבעל זכות בדיור בהישג יד שהפ )ב( 
 אליו.

קבע המנהל כי פניית ציבור היא מוצדקת בשל הפרת הוראותיה של תוספת זו או הוראות שנקבעו לפיה,  )ג( 
 תהיה קביעתו ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.

 פרק ה': עיצום כספי

הלן, רשאי המנהל להטיל הפר בעלים של יחידות דיור שהן לדיור בהישג יד הוראה מהוראות המפורטות ל )א( .14
 30,000בסכום של  –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד  15,000עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיף זה, בסכום של 

 שקלים חדשים:

עשה שימוש או הרשה לאחר לעשות שימוש ביחידת דיור שהיא לדיור בהישג יד, בניגוד להוראות  (1)
 )ג(;3ניגוד להוראות סעיף , או העביר בעלות ביחידת דיור, ב2סעיף 

 (;2)א()5העלה את דמי השכירות ביחידת דיור שהיא לדיור בהישג יד, בניגוד להוראות סעיף  (2)

 )א( או )ב(.10לא דיווח למנהל, בניגוד להוראות סעיף  (3)

ויבים מה לחוק זה בשינויים המח158לג עד 158על עיצום כספי לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות סעיפים  )ב( 
 ."ובשינויים אלה: בכל מקום, במקום "שר הפנים" יבוא "השר" ובמקום "הממונה" יבוא "המנהל

 פרק ז': הוראות שונות

השר ממונה על ביצוע תוספת זו, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה, ובכלל זה הוראות  .15
 מם, לרבות הפרסום באינטרנט.בעניין הפרטים שיש לפרסם לפי תוספת זו, ואופן פרסו

 ( ועל היתרים לפיהן, בלבד.2()1( או )א14א)א()62הוראות תוספת זו יחולו על תכניות כאמור בסעיף  .16

 

 תוספת שביעית

 מו(158-לב)ב( ו158סעיפים )
 שיחול עליהן עיצום כספי 3הפרת הוראות לפי פרק ה'

 

 

יתמינתוספת ש  

 (א177סעיף )
 

 1סומנים במפה המצורפת בנספח אדונם של מתחם מפעל התחמושת הקלה בנצרת עילית כפי שמ 650-כ (1)
להסכם הרשאה לשימוש במתחם האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת תעש מערכות בע"מ, חתומה בידי שר 

 האוצר, ומופקדת במינהל התכנון במשרד האוצר.

להסכם  1דונם של מתחם מפעל המתכת בטירת הכרמל כפי שמסומנים במפה המצורפת בנספח א 240-כ (2)
ימוש במתחם האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת תעש מערכות בע"מ, חתומה בידי שר האוצר, הרשאה לש

 ומופקדת במינהל התכנון במשרד האוצר.

דונם מתוך מתחם רמת השרון המופיע במפה המצורפת בנספח ג' להסכם הרשאה לשימוש במתחם  5,600-כ (3)
שבנספח ב' להסכם ההרשאה  1"מ, כפי שמסומנים בתשריט האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת תעש מערכות בע

 ניהול רישום

 בירור פניות ציבור

הטלת עיצום כספי 
על בעלים של דיור 

 בהישג יד

 ביצוע ותקנות

 תחולת התוספת

( 101ס' )תיקון מ
 2014-תשע"ד

( 106ס' )תיקון מ
 2016-תשע"ו
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 האמור, חתומה בידי שר האוצר, ומופקדת במינהל התכנון במשרד האוצר.

להסכם הרשאה לשימוש  1דונם של מתחם רמת בקע כפי שמסומנים במפה המצורפת בנספח א 52,000-כ (4)
חתומה בידי שר האוצר, ומופקדת במינהל  במתחם האמור בין רשות מקרקעי ישראל לחברת תעש מערכות בע"מ,

 התכנון במשרד האוצר.

 

 

 פיראש םה חיישמ לוי אשכול  
 םהפני רש הלשש הממאר  

 ן שזרמלזיאור נש 
 הנידיא המשנ 

 

 

 
 הקש כאן -קה ועוד באתר נבו הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקי

  

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc
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 פרק ח': הפקעות

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

 

לה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, אמ ל אחדכ – הזר", בסעיף ובירכי צצ" (ב) 
תי , בטבחייםמ זחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתיחי חניה, שדות תעופה, נמלים, משטעתיקות, 

תחנות  ם,לים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריוח יתב, חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים צרכיקברות, מבנים ל
ישר מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שא, מזבלות, בביו תקנימי משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש,

 .21שר האוצר לענין סעיף זה
 

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

 תה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמורא תוצעיועדה המחוזית, לאחר התיהאמורה, והיא חייבת לעשות כן אם ה
 , אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית. ן להפקעהעימקרקדו הנוע

ת )רכישה לצרכי עות הקרקודפק יפנקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על  אלידה שמב (א) .190
 לדים שיקפברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את הת העדוהבקומית לו הורשתה הועדה המאי, כ1943(, ורציב

עין העומדים להפקעה, הכל רקל היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקשלה או שממה
 בשינויים ובתיאומים אלה:

, שטחי נופש וספורט וכן יםגני הפקעת מקרקעין לצרכל ל גם עחוי הרוה האמדוקלפ 20יף עס (1)
א "ארבע עשיריות"; "רבע" יבול ע ףו סעיתואות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר בברת, ךוניני חילבנ

אולם לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או ללא תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת 
 המגרש;

 בות שבהןסיבנם מקומית לשלם פיצוייה לועדה ותלהור שאיר, בהסכמת שר האוצר, םהפני רש (2)
 ()ג( לפקודה האמורה:2)20היא רשאית לשלמם לפי סעיף 

יים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע אם וצילום פשת בתוח תחול אל (3)
אם  בעתול םמו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק זה; אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצוייוקה

 צויים; יפ םולשסיבות מיוחדות המצדיקות תקיימות נ יוכ בכי הוא פעל בתום ל תהרא

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

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

 ;האמורה לא יחולודה קופל 21-ד ו14א עד 14ב(, 1)-א( ו1)14ב, 7א, 5סעיפים  (6)

א לפקודה האמורה יחול, ואולם לא ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים בהפקעות לפי 9סעיף  (7)
 חוק זה, אלא על ידי שמאי מכריע.

שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים מקרקעין ל ש קתו חלואלמית רשאית להיכנס וקמעדה הוה (ב) 
 יראהתת חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים יום מראש; ההודעה תינתן בדרך שולקנו

נתה או ביום הפרסום; זכות יתנ םוייומי, ורואים אותה כאילו נתקבלה בן תובעומית, לרבות פרסום מקועדה הל
 בצו של בית המשפט.מותנית  נהה איהחזקבלת הכניסה וק

 

ית, בהסכמת הועדה המחוזית, רשאית לבוא לידי הסכם עם בעל מקרקעין שהופקעו על ידיה, מוקדה המעוה .191
ו לו מקרקעין אחרים, בתחום התכנית או מחוצה לו, לסילוק מלא או חלקי של כי במקום תשלום כסף תמורתם יועבר

 ההפקעה. מ תנובעוה ותביעותי

ופי מקרקעין לפי פרק זה לא יתפרש כאילו בא להתיר שימוש במקרקעין שלא ילסכם בדבר חהבשדבר  םוש .192
 ת. ניתכל םבהתא

 ית החלה עליהם. בתכנ רומאכ פקעו לפי פרק זה ינהגו בהםוהשקעין רקמ .193

ה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר שהועמד שיכון עקפיכי הלהב .194
וש את כלר הום ההודעה על הכוונרסמועד פב חלוף סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר

 וף סביר. חל ןוכגת שישה כותו פיצויים כדיר ששולמו לו או לזחאל, ךכבהמקרקעין, או, אם רצה הדייר 

ת אורוהכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם רנשקעין רקמ .195
 אלה:ת מיוחדו
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פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה -ייעודם עלה ונשא לעוד  לכ (1)
 כך; עלששר האוצר, בהתייעצות עם הועדה המחוזית, נתן אישור ת, ובלבד יכנתב נועדו הלש

או לעשות ם להשכירם, כרמל פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור-ם עלדוענה ייוש (2)
ין או לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך עקרקמה , ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו אתרתאחה בהם העבר

כל השבחה בהם  שליר שלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה נותם במחקל, םושים יולש
ו מקרקעין, יועברו אליהנות את קכן לוהנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מ

 ר.מוכא
 

ופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו אין להפקיע הש רקעיןקמ (א) .196
ם בשעת ההפקעה מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי לה

הופקעו י שמל רקעיןקמהאותה שעה, או אם רצה בכך, תחזיר את ב םייוצאילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פי
 מנו.מ

, יבוא במקום 1943הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, ת לפקוד 12ף יעסענין ל –סעיף זה  יפלעולה פב )ב( 
י הייעוד, ושווי המקרקעין ייקבע בשים שינו לשמועד ה –קרקעין מ לרכוש נהמועד הפרסום של ההודעה על הכוו

 לב לייעודם מחדש.
 השבחה לט: הי1ח' קרפ

 

 יה.פ לת תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועימודה מקע. וא196
 

 יםיוצט': פי קרפ

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

200. 

; תינל התכש הקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפמה הדעוצויים תוגש למשרדי היפלביעה תה (ב) 
 שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

 

שעלול לשאת בתשלום הפיצויים נושא הועדה המקומית לכל מי ע דיתו, 197ה לפי סעיף עיבגשה תוה (א) 22 .198
 המשיב( –חלקם, בין על פי דין ובין על פי הסכם עם הוועדה המקומית או עם המדינה )בפרק זה  התביעה, כולם או

 יו.תוניע טעמשהעל הגשתה ותתן לו הזדמנות ל

הגשת התביעה, אם לקבלה או  וםמית תדון בתביעה ותחליט, בתוך תשעים ימים מיוקמעדה הוה (ב) 
 ם.ייוציפכ המוצע םוכהו הסמ –לדחותה, ואם החליטה לקבלה 

 םות הסכא –החליטה לקבל את התביעה  םאו, התע ולמשיב, את החלטבלתו מית תודיעוקמעדה הוה (ג) 
; הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה על שומה, תצרף להודעתה גם את אותה יים והנימוקים לכךוציצע כפומה

 .שומה

חליטה כי בנסיבות הענין אין זה מן או ה , כולה או חלקה,היעתבדה המקומית לדחות את העוהליטה חה (ד) 
דת הערר לפיצויים ולהיטל ועהמשיב, לערור בפני או  עבואי התשר, 200 הצדק לשלם פיצויים עקב הוראות סעיף

; יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ב() ןטימים מיום המצאת החלטת הועדה המקומית כאמור בסעיף ק 45השבחה תוך 
 .תקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמוולהיטל השבחה רשאי להאריך את ה

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ד(, החליטה הוועדה המקומית כי התובע זכאי לפיצוי בסכום  (1) (ה) 
ימים,  45שונה מהסכום הנתבע, רשאים הוועדה המקומית, התובע והמשיב לפנות, בהסכמה, בתוך 

מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים,  ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי
לצורך הכרעה במחלוקת על סכום הפיצוי; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את 

 התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו;

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

( ידון ויכריע במחלוקת על סכום הפיצוי; החלטות 2השמאי המכריע שמונה כאמור בפסקה ) (3)
 השמאי המכריע יפורסמו בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים;

( יכולים הוועדה המקומית, התובע או 3על החלטתו של השמאי המכריע כאמור בפסקה ) )א( (4)
ימים מיום המצאת ההחלטה  45לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך  המשיב לערור

של השמאי המכריע; יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה 
                                                            

ק"ת או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע ) 1.1.2009נכנס התיקון לתוקף ביום  84לתיקון מס'  10עפ"י סעיף  22
 5933י"פ תשס"ט מס' שמאים מכריעים )ר' המינוי  10(, לפי המאוחר, ובלבד שמונו לפחות 418עמ'  3.2.2009מיום  6748תשס"ט מס' 

, אף 3.2.2009ביום  84של תיקון מס' (. עפ"י פרשנות אחת, כניסתו לתוקף 1.5.2009תוקף המינוי מיום  – 3036עמ'  19.3.2009מיום 
. 1.5.2009שמינוי השמאים עדיין אינו בתוקף, ולפי פרשנות אחרת ייכנס התיקון לתוקף רק במועד כניסתו לתוקף של מינוי השמאים ביום 

 התקבל הפירוש השני.  מחוז הצפון ואח' –הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים נ' ועדת הערר המחוזית  10/08עמ"נ )נצ'( עפ"י 

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/law06/TAK-6748.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5933.pdf
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 האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו;

פסקה זו תעמוד בתוקפה עד תום חמש שנים מיום תחילתו של סעיף זה, כנוסחו בחוק  )ב(
 .2008-והוראת שעה(, התשס"ח 84התכנון והבניה )תיקון מס' 

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

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

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

שר האוצר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע נסיבות שבהן יינתן פטור 
 מאגרה לפי סעיף קטן זה;

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

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

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

רשאית ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לקבוע את חלוקת  –הערר; היו מספר משיבים בערר 
 ההוצאות כאמור בין המשיבים;

רשאית להטיל על צד  (, ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה4בלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (5)
 לערר לשלם לצד השני את הוצאותיו בערר, כולן או חלקן.

דנה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיפים קטנים )ד( או )ה(, רשאית היא,  (1) (ו) 
 בהחלטה מנומקת, לקבל את הערר או לדחותו, במלואו או בחלקו;

ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפנות ליושב  היה הערר לפי סעיף קטן )ד( בלבד, רשאית (2)
ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי, מתוך רשימת השמאים המכריעים, אשר יגיש 

 שמאי מייעץ(; –לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר )בחוק זה 

שניתנה לצדדים  מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת חוות דעתו, ובלבד (3)
 הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת;

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

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

 מינהליים.

שמאי מקרקעין שהתבקש להכין שומה בהליכים לפי סעיף זה, וכן שמאי מכריע ושמאי מייעץ שמונו  (ח) 
-א)א( לתוספת השלישית, והוראות סעיפים קטנים )ב( ו14ת סעיף לפי סעיף זה, רשאים לקבל מידע בהתאם להוראו

 )ג( של אותו סעיף יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מידע כאמור.
 

 טל(.וב) .199
 

ע כנפגעת אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות המפורטות להלן קרקיראו  אל .200
 ע פיצויים:הענין ואין זה מן הצדק לשלם לנפג תובנסיב ריובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסב

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

 ווח מסביב לבנינים וביניהם;רימיעת הבק (2)

 ינים בשטח מסויים;בנה רפסמת להגב (3)

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

שהקמת בנינים על הקרקע עלולה, בגלל מקומה ת או לשעה, במקום ה, לצמיתוהגבלת ואה ינהב רסויא (5)
צאה יתירה של הולידי  אופשות נאו טיבה, להביא לידי סכנת שטפון, סחף קרקע, סכנה לבריאות או סכנת 

 רותים ציבוריים אחרים;ישל וא להתקנת דרכים או ביבים, להספקת מים יבורכספי צ

די ליה או הגבלתה, כשהשימוש עלול להביא קע או הגבלתו שלא בדרך איסור בנירקבוש מהשי סוריא (6)
 סכנה לבריאות, סכנת נפשות או פגיעה רצינית אחרת לרעת הסביבה;

 בבנינים;ש י השימודרכ תלגבה (7)

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

כב, פריקתם וציודם מקום לטעינת כלי ר ו לתעשיהכה אאלמעסק, לל דן על יד בנין המיועיקתוב להיח (9)
 וע חסימת דרך לתעבורה;מנבדלק, הכל כדי ל
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די י עלש בית לינה או לשימו, למגורים, להישען בבנין המיועד לעסק, למלאכה או לתיקתוב להיח (10)
 ;ויריתוא התקפה ינהציבור, או על יד בנין כאמור, מקום לחניית כלי רכב, למקלט או למחסה בפ

 .81יה סעיף ית שחל עלנכתראה בוה (11)

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

רקעין ופת המקסימום שנקבעה לשימוש חורג או לבנין חורג לפי פרק ז' הינו בעל זכות במקקת שבתום ימ .202
י לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו על ידי הפסקת השימוש או על ידי שינויו, אכזיהיה  אלשלגביהם נקבעה התקופה, 

 ויים כאמור.יצולמו פישש קדהריסתו או סילוקו של הבנין, הכל לפי הענין, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות ומן הצ

קרקעין למיתקן גז, או על ידי כל אחת מן התכניות למערכת טרתה העיקרית ייעוד מתכנית שמדי י לגעו עפ. נא202
ם בתחומה אימצהנרך הפקעה, מקרקעין בדז, שלא ג ןקתימלההולכה, או על ידי תכנית הכוללת גם ייעוד מקרקעין 

 –; בסעיף זה הטבעיק משק הגז וחל 28סעיף  תויצויים, לפי הענין, הוראפה ןינעאו הגובלים עמה, יחולו ל

 כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי; –ההולכה" ת ו"התכניות למערכ" זגיתקן מ" 

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

 –בסעיף זה  )א(ב. 202

בעל רישיון או מטעמו, המשמש או  מיתקן המוקם על ידי –"מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית"  
לרבות אנטנה, משדר, תורן או כל מכשיר עזר אחר, הנועד לתמוך  שירותי רדיו טלפון נייד, המיועד לשמש למתן

 בתפעול המיתקן;

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

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

 המועצה הארצית כאמור יעמדו בתוקפן עד שייקבעו הוראות לענין זה בתכנית מיתאר ארצית.
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 1943, פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(
 

 

 מקרקעי ציבור –מקרקעין  –קניין  – לכלהמשפט פרטי וכ

 פינוי והפקעה –מקרקעין  –קניין  – משפט פרטי וכלכלה

 תוכן ענינים

פקודה הקובעת הוראות בענין רכישת קרקע או כל טובת הנאה בה  

 לצרכי ציבור, ותשלום פיצויים בעדה

Go 77 

 Go 74 השם הקצר  1סעיף 

 Go 81 פירוש  2סעיף 

 Go 96 יעצתהוועדה המי א 2סעיף 

 Go 81 סמכויות שר האוצר  3סעיף 

 Go 83 חקירה מוקדמת  4סעיף 

 Go 83 הודעות  5סעיף 

 Go 96 טענות נגד הרכישה א 5סעיף 

 Go 83 סמכות להעביר קרקע  6סעיף 

 Go 83 1946לש'  34סמכות לקנות החזקה פק'   7סעיף 

 Go 83 7או  5לא תהיה הודאה או מניעות בהודעה לפי סעיף  א 7סעיף 

 Go 96 התקופה להתחלת ביצועה של מטרת הרכישה ב 7סעיף 

לש'  34קה פק' הפרוצדורה שיש לנקוט בה במקרה שאין מוסרים חז  8סעיף 

1946 

Go 86 

 34סכסוכים בדבר פיצויים וזכות קנין ייושבו ע"י  בית המשפט פק'   9סעיף 

 1946לש' 

Go 86 

 Go 96 השגה על סכום הפיצויים א 9סעיף 

 Go 86 החלטה בהעדרם של הצדדים  10סעיף 

 Go 86 אין להכריח את הצד למכור או להעביר חלק מבית  11סעיף 

 Go 86 תקנות בענין הערכת הפיצויים  12סעיף 

 Go 86 1946לש'  34חזרה מרכישת קרקע פק'   14סעיף 

 Go 97 שינוי מטרת הרכישה א 14סעיף 

 Go 97 זכות לרכישה מחדש ב 14סעיף 

 Go 97 תשלום פיצויים בזכויות בקרקע ג 14סעיף 
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 Go 99 שימוש בקרקע שנרכשה לכל מטרה ד 14סעיף 

 Go 87 הוראות בנידון תשלום הוצאות  15סעיף 

 Go 88 דחיית תשלום הפיצויים  16סעיף 

בעלים רשומים או צדדים המחזיקים בקרקע כבעלים דינם כזכאים   17סעיף 

 בקרקע

Go 88 

 Go 88 מששילם שר האוצר הריהו פטור מאחריות  18סעיף 

 Go 88 1946לש'  34הקנייה ורישום פק'   19סעיף 

 Go 10 פיצויים על קרקע שנלקחה להרחבתן או לסלילתן של דרכים וכו'  20סעיף 

 Go 94 ום בעד השבחה כשלוקחים קרקע לסלילת דרכים או להרחבתםתשל  21סעיף 

 1946לש'  34רכישה בידי בני אדם זולת שר האוצר, או מטעמם פק'   22סעיף 

 1946לש'  64פק' 

Go 94 

 Go 100 רכישה בידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים א 22סעיף 

 Go 94 עונשו של המפריע לקבלת החזקה  23סעיף 

 Go 94 הטלת הפקודה על קרקעות הווקף ועל שאר קרקעות דומות  24סעיף 

 Go 94 תקנות  25סעיף 

 Go 100 שינוי התוספת א 25סעיף 

 Go 94 ביטול  26סעיף 

 Go 69 תוספת 
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 *הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( קודתפ

 194323לש'  24ס' מ

קודה הקובעת הוראות בענין רכישת קרקע או כל טובת הנאה בה לצרכי ציבור, ותשלום פיצויים בעדהפ  

 .1943קודה זו תיקרא פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, פ .1

 -הפירושים דלקמן אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש אחר:  םבפקודה זו יהיו למונחים הבאי (1) .2

 לרבות נציגו של היועץ המשפטי לממשלה; -יועץ משפטי לממשלה" " 

 וטו נמצאת הקרקע הנידונה;שבתחומי שיפ 24בית המשפט" פירושו בית המשפט המחוזי" 

בנין, עץ או דבר אחר המחוברים לקרקע וכל חלק מן  קרקע" לרבות קרקע מכל סוג או מכל צורת חזקה, וכל" 
 הים, או משפת הים, או מנהר, וכל זכות, טובת הנאה או זכות שימוש בקרקע או במים או עליהם;

 כהגדרתם לפי חוק התכנון והבניה; –אומיות" דרך", "מיתקני תשתית", "מיתקני תקשורת", "תשתיות ל" 
 

 א;2הוועדה כמשמעותה בסעיף  –הוועדה המייעצת" " 
 

ביצוע פעולות של ממש בקרקע בשקידה ראויה לשם מימוש מטרת  –התחלת ביצוע של מטרת הרכישה" " 
 ת להם לא ייחשבו ביצוע כאמור;הרכישה בה, ואולם הליכי תכנון, תפיסת חזקה או ביצוע פעולות נלוו

 

 הוועדה להשגות על שומות מקרקעין במשרד המשפטים; –ועדת ההשגות" " 
 

 כמשמעותם בחוק התכנון והבניה; –ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה", "שמאי מכריע" " 
 

 ;1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה –חוק התכנון והבניה" " 
 

 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מדד המחירים לצרכן –מדד" " 
 

 ;5הצורך הציבורי שלשמו שר האוצר רוכש את הקרקע, כפי שפורט בהודעה לפי סעיף  –מטרת הרכישה" " 
 

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

פרויקט שאישר שר התחבורה והבטיחות בדרכים ומטרתו היא שיפור תוואי דרך או  –פרויקט בטיחותי" " 
 תוקף כמשמעותה בחוק התכנון והבניה;-בדרך, וחלה לגביו תכנית בת תנאיה לשם ביטחון או בטיחות המשתמשים

 

לחוק התכנון והבניה, וכן כל אחד מאלה, ולרבות  188צורכי ציבור כמשמעותם לפי סעיף  –צורך ציבורי" " 
 צורך הנובע מהם או הכרוך בהם"

 מחנה צבאי, תחנת משטרה, בית סוהר, או מיתקן או אתר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני; (1)

 הקמה, הרחבה או פיתוח של יישוב; (2)

אתר המשמש או המיועד להנצחה, למורשת, לתיירות, או לצורכי דת לרבות תפילה וטקס דתי, או  (3)
 מקום קדוש;

 מיתקן תשתית; (4)

 מיתקן תקשורת; (5)

 מיתקן להתפלת מים ומיתקן מים, לרבות מאגר; (6)

 אתר סילוק וטיפול בפסולת; (7)

 מעגן; (8)

, תחנת כוח, קווי הולכה 2002-לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 42תחנת גז, כהגדרתה בסעיף  (9)
 והספקה של גז, נפט, דלק ומוצריהם ומיתקנים לאכסונם וכל מיתקן אחר המשמש לצורכי תשתיות;

צורך ציבורי אחר שאישר שר האוצר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הכספים של  (10)
 סת;הכנ

 

                                                            

 .44, )א( 32, עמ' )ע( 1, תוס' 10.12.1943מיום  1305ע"ר מס' ורסמה פ* 

 .175, )א( 153, עמ' )ע( 1ס' , תו14.5.1946מיום  1492"ר מס' עוקנה ת

 .262, )א( 225, עמ' )ע( 1, תוס' 20.11.1946מיום  1536"ר מס' ע

 28, 27; ר' סעיפים 3תיקון מס'  –( 414עמ'  237ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 346' עמ 15.2.2010מיום  2228ס"ח תש"ע מס' 

 לענין תחולה והוראות מעבר.

 .228עמ'  24.12.1948מיום  39ע"ר תש"ט מס'  :הנציב העליון הועברו לשר האוצר מכויותס 23

 .1948-לפקודת בתי משפט )הוראות מעבר(, תש"ח 8סעיף במכויות בית המשפט לקרקעות ניתנו לבית המשפט המחוזי ס 24

 שם הקצרה

 ירושפ

 1946לש'  34ק' פ

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-1305-1.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-1492-1.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-1536-1.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2228.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-237.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law12/er-039.pdf
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 כל אחד מאלה ולרבות צורך הנובע מהם או הכרוך בהם: –צורך לתשתית ציבורית" " 

 דרך; (1)

 מחנה צבאי, תחנת משטרה, בית סוהר, או מיתקן או אתר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני; (2)

 תשתיות לאומיות; (3)
 

תוקף כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, המייעדת -קרקע שחלה עליה תכנית בת –ע לתשתית ציבורית" קרק" 
 אותה למטרת רכישה שהיא צורך לתשתית ציבורית בלבד.

 

 .25יהא בית המשפט מורכב משופט אחד לענין הפקודה הזאת, (2) 

 תמונה ועדה מייעצת לשר האוצר לעניין פקודה זו, ואלה חבריה: א() .א2

 נהל רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו, והוא יהיה היושב ראש;מ (1)

 היועץ המשפטי למשרד האוצר או מי מטעמו; (2)

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו; (3)

 עובד משרד המשפטים שימנה היועץ המשפטי לממשלה; (4)

 מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים או מי מטעמו; (5)

 השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו; (6)

 היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו; (7)

 עובד משרד ראש הממשלה שימנה המנהל הכללי של המשרד האמור; (8)

 מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה או מי מטעמו; (9)

 ה המנהל הכללי של המשרד האמור;עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנ (10)

חבר הסגל האקדמי של מוסד מוכר שימנה שר האוצר לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;  (11)
כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  –בפקודה זו, "מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה גבוהה" 

 ;1958-התשי"ח

 ראש לשכת עורכי הדין. נציג לשכת עורכי הדין שימנה שר האוצר לפי המלצת (12)

 הוועדה המייעצת תמליץ לשר האוצר בכל עניין הנוגע לסמכויותיו לפי פקודה זו. )ב( 

הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו, לרבות הקמת ועדות משנה  )ג( 
 לעניינים מסוימים.

 

לכל צורך ציבורי רשאי  ם נוכח שר האוצר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, כי דרוש או נחוץ הדברא .3
 –הוא 

 לרכוש את בעלותה של כל קרקע; א()

 ימוש בכל קרקע לתקופה מסויימת;שלרכוש את החזקה או את ה ב()

 לרכוש כל זכות שימוש בכל קרקע או כל זכות אחרת בה או עליה; ג()

בבעלות להטיל כל זכות שימוש על כל קרקע או כל הגבלה אחרת על השימוש בכל זכות הקשורה  ד()
"י הוראות פעל אותה קרקע, בשלמו אותם פיצויים או אותה תמורה כפי שיוסכם עליהם או כפי שיוחלט ע

 הפקודה הזאת.
 

שהוא לכל צורך ציבורי מותר לשר האוצר ולפקידיו ולפועליו ולכל  כל אימת שדרושה קרקע בכל מקום (1) .4
 -בני האדם המורשים ע"י שר האוצר לשם זה לעשות את הדברים דלקמן כולם או מקצתם: 

 מכל קרקע במקום זה; לעלות עליה ולערוך מדידות א()

 לחפור בשכבות שמתחת לקרקע או לערוך בהן קדיחות; ב()

ת האחרות שתהיינה דרושות כדי לברר אם הקרקע מתאימה למטרה זו וכן לעשות את כל הפעולו ג()
 לברר את שווי הקרקע וכל הבנינים, העצים והיבול שעליה;

לות הקרקע הזאת והעבודה שעומדים ולפנות את הקרקע העומדת לרכישה ולפרט ולסמן את גב ד()
 לעשות עליה, אם יש עבודה כזאת;

בנין או כל חצר גדורה או גן המחובר לבית )אלא בהסכמתו של המחזיק  תנאי כי שום אדם לא ייכנס לכלב 
 בהם( בלי לתת תחילה הודעה של לפחות שבעה ימים מראש על רצונו לעשות כן.

(, ישלם שר האוצר תמורת כל נזק 1לאחר כל עליה על קרקע שבוצעה לפי סעיף קטן ) חבהקדם הנו (2) 

                                                            

לפקודת בתי משפט  4סעיף  ושב לדין יחידי"; הנוסח שונה עפ"ייפי הנוסח המקורי "מנשיא או מנשיא תורן של בית משפט מחוזי, הל 25
 .1948-)הוראות מעבר(, תש"ח

 ב בית המשפטכרה

 ות שר האוצרימכוס

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 קירה מוקדמתח

 1946לש'  34ק' פ

 1946לש'  34ק' פ

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 הוועדה המייעצת

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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לשלמו, רשאים היועץ המשפטי לממשלה או האדם התובע פיצויים לפנות שנגרם, ובמקרה סכסוך בדבר הסכום שיש 
 אל בית המשפט בבקשה לקבוע אותו סכום.

 

שהוא, יגרום כי תתפרסם ברשומות הודעה -לרכוש כל קרקע לצורך ציבורי כל מקום שמתכוון שר האוצר (1) .5
על כוונתו זאת, והודעה זאת תהיה בטופס א' או בטופס ב' הרשומים בתוספת, הכל לפי הטופס הנאות. כמו כן, יגרום 

סף על כך יגרום, ו סמוך לקרקע, שעומדים לרכשה, ונואכי יוצגו טפסים של אותה הודעה במקומות נוחים על הקרקע, 
כי יימסר העתק של אותה הודעה, לכל אדם, ששמו נרשם בספרי האחוזה כבעליה של הקרקע, או כאדם שיש לו טובת 
הנאה בה, ומסירה זאת תבוצע בין מתוך מסירה לידיו ממש של האדם, שלו יש למסרה, או מתוך השארת העתק של 

שליחתה בדואר במכתב רשום, שעליו נכתבה כתבתו של אותו  ום מגוריו הידוע לאחרונה, או מתוךמקאותה הודעה ב
 אדם לפי כתובת הדואר שלו הידועה לאחרונה, אם יש כזאת.

( רואים אותו כראיה מכרעת ששר האוצר אישר את מטרת 1פרסום ברשומות של הודעה לפי סעיף קטן ) (2) 
 הרכישה.

כל אימת שהדבר  -אגף רישום והסדר הקרקעות ( יגרום מנהל 1לאחר שתתפרסם הודעה לפי סעיף קטן ) (3) 
כי תירשם אזהרה בספרי האחוזה בדבר פרסומה של אותה הודעה; אותה אזהרה תבוטל לאחר שתתפרסם  -מעשי 

גין כל קרקע שבה נוגעת האזהרה, או לאחר שתירשם בעל חזרה מרכישה  - 14( לסעיף 1לפי סעיף קטן ) -הודעה 
 כבעליה של כל קרקע, שבה נוגעת האזהרה. - 19סעיף ( ל2לפי סעיף קטן ) -הממשלה 

 

, ייתן שר האוצר הזדמנות לבעל הקרקע ולמי שיש לו טובת הנאה בקרקע, 5פורסמה הודעה לפי סעיף  א() .א5
באישור לטעון את טענותיהם נגד רכישת הקרקע בפניו או בפני מי שהוא הסמיך לכך, באופן ובמועד שקבע בתקנות 

; ואולם מצא שר 7ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שהמועד לא יהיה מאורח ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 
האוצר כי הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, לדחות את המועד 

 ורות.למועד מאוחר ממועד פרסום ההודעה כאמור, כפי שייקבע בתקנות האמ

תצוין זכותם של בעל הקרקע ושל מי שיש לו טובת הנאה בקרקע לטעון את  5בהודעה לפי סעיף  )ב( 
 טענותיהם לפי סעיף זה.

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי קרקע שחלה עליה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה שהתקבלה  )ג( 
צורך לתשתית ציבורית בלבד, ולגבי קרקע כאמור  החלטה על אישורה, המייעצת את הקרקע למטרת רכישה שהיא

 המיועדת לפרויקט בטיחותי.
 

 –ותר לכל אדם שיש לו זכות על כל קרקע מ .6

 למכור אותה קרקע או להעביר בדרך אחרת את הבעלות עליה לשר האוצר; א()

 ות את החזקתה או שימושה ע"י שר האוצר לתקופה מסויימת;שלהר ב()

 בה או עליה לטובת שר האוצר;ליצור כל זכות שימוש עליה או כל זכות אחרת  ג()

ליצור לטובת שר האוצר כל הגבלה על השימוש בכל זכות הקשורה בבעלות על אותה קרקע, או  ד()
 להסכים לכל הגבלה כנ"ל,

להתקשר בכל החוזים הנחוצים לכל מטרה מהמטרות הנ"ל; וביחוד מותר לכל חברה, או לנאמן, לאפוטרופוס, ו

צג אדם הנתון לפסלות חוקית, לעשות ביחס לאותה קרקע, בכוח פקודה זו למנהל נכסים או לאדם אחר המיי

או בכל מסמך אחר, כל פעולה  תולמרות כל דבר האומר את ההיפך בכל חוק, תזכיר התאגדות או תקנות התאגדו

 מהפעולות הנ"ל ולהתקשר לשם כך בכל החוזים הנחוצים.
 

, או אם הקרקע 5בהודעה שתפורסם ברשומות לאחר פרסום ההודעה לפי סעיף  -שר האוצר רשאי להורות  (1) .7
אף יחד  –א אינו חל לגביה 5ישה, מטעמים שיירשמו, או שהיא קרקע שסעיף דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכ

את ההחזקה בקרקע עם תום  רלכל אדם שיש לו החזקה בקרקע שעומדים לרכשה, למסו - 5עם ההודעה לפי סעיף 
מועד התקופה הנקובה לכך בהודעה או לפניו, ואותה תקופה לא תפחת מכדי חדשיים מתאריך פרסום אותה הודעה 

, והרצאת דברים בהודעה כזאת כי הקרקע למימוש מטרת הרכישהברשומות, אלא אם דרושה הקרקע באופן דחוף 
; הודעה כאמור בסעיף קטן זה תהיה , תהיה ראיה מכרעת לאותה עובדהלמימוש מטרת הרכישהדרושה באופן דחוף 

, וכן 5כאי לקבל את ההודעה לפי סעיף בהתאם לטופס ב', ג' או ד' שבתוספת, לפי העניין, והיא תימסר למי שהיה ז
 .תוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור

, 5( אם חלפו למעלה משנתיים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 1לא תפורסם הודעה לפי סעיף קטן ) (א1) 
ואולם רשאי שר האוצר, במהלך התקופה האמורה, להאריכה בתקופה נוספת, בהחלטה מנומקת בכתב, ובלבד 

 .קופה הכוללת לא תעלה על ארבע שנים; הודעה על הארכת התקופה לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומותשהת

(, יהיה שר האוצר זכאי להיכנס אל 1כתום מועד התקופה הנקובה בהודעה, שתימסר לפי סעיף קטן ) (2) 
 הקרקע, או לעלות עליה ולקנות החזקה בה בהתאם לכך.

 

הקרקע הנזכרת בה מוחזקת ע"י כל לא תפורש כהודאה מצד שר האוצר כי  7או  5הודעה הנמסרת לפי סעיף  .א7
אדם בבעלות פרטית או בחזקה חוקית פרטית, ופרסום הודעה כזאת לא יפגע בכל תביעה מצד הממשלה על אותה 

 קרקע או בגינה.

 ודעותה

 1946לש'  34ק' פ

 רקעקמכות להעביר ס

 חזקההמכות לקנות ס

 1946לש'  34ק' פ

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

א תהיה הודאה או ל
מניעות בהודעה לפי 

 7או  5סעיף 

 1946לש'  34ק' פ

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 טענות נגד הרכישה

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
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יקבע שר האוצר את התקופה שבמהלכה יש להתחיל בביצוע של מטרת הרכישה  7בהודעה לפי סעיף  )א( ב.7
בקרקע, שלא תעלה על שמונה שנים ממועד פרסום ההודעה, ואולם רשאי הוא בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע 

תקופת התחלת  –שנים ממועד פרסום ההודעה )להלן  15קופה ארוכה יותר, ובלבד שלא תעלה על בהודעה כאמור ת
 ביצוע(.

במהלך תקופת התחלת הביצוע שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן )א(, רשאי הוא להאריכה הנחלטה  )ב( 
; הודעה על 7 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 17מנומקת בכתב, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 

, ותוצג, הכל באופן הקבוע 5הארכה כאמור תפורסם ברשומות, תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 
 בסעיף האמור.

 

ם בעלי הקרקע העומדת להירכש או המחזיקים בה מסרבים להרשות לשר האוצר לקנות חזקה בה, רשאי א )א( .8
האוצר זכאי לקנות חזקה בקרקע עפ"י היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט, ואם נוכח בית המשפט כי שר 

 יתן צו שבו יצווה למסור את החזקה בקרקע. 7סעיף 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר האוצר רשאי להיכנס לקרקע לתשתית ציבורית ולקרקע המיועדת  (1) )ב( 
מים י 60בלא צו של בית משפט, ובלבד שאם חלפו  7לפרויקט בטיחותי ולקנות בה חזקה על פי סעיף 

תינתן לבעל הקרקע או למחזיק בה הודעה נוספת בכתב על קניית החזקה  7מפרסום ההודעה לפי סעיף 
 ימים מראש; הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי קרקע שיש עליה בית מגורים שנבנה כדין; 30לפחות 

קרקע, פנה בעל הקרקע או המחזיק בה לבית משפט בבקשה למנוע או להפסיק את קניית החזקה ב (2)
(, יהיה בית המשפט רשאי ליתן צו כאמור אם מצא כי נפל פגם בקיום ההוראות לפי 1כאמור בפסקה )

 פקודה זו.

)ב(, סכסוך על גובה הפיצויים שיש לשלם בעד הרכישה -בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג( 
 לקרקע או לעיכוב קניית החזקה בה. או הגשת תביעה לפיצויים כאמור לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה

 

מתאריך פרסומה של  במשך חודשיים 5דעה לפי סעיף אם לא הוגשה תביעה למי שהורה שר האוצר בהו .9
ויים שיש צברשומות או אם לא באו מגיש התביעה ושר האוצר לכלל הסכם בענין סכום הפי 5ההודעה לפי סעיף 

לשלמו בעד הזכות או טובת ההנאה באותה קרקע השייכת לאותו אדם, או אם אותו אדם לא הגיש הוכחות מספיקות 
ם הוגשו תביעות נבדלות וסותרות ביחס לאותה קרקע, או אם טוענת הממשלה שהקרקע היא לחיזוק תביעתו, או א

יצויים כאלה, וכל סכסוך כזה בענין טובת ההנאה או פ ממשלה פנויה, הרי סכום הפיצויים המגיע, אם מגיעים-אדמת
לפסוק בהם לפי בקשה הזכות, ייושב ע"י בית המשפט שיהא לו שיפוט לברר את כל הענינים הנזכרים בסעיף זה ו

שיגישנה היועץ המשפטי לממשלה או לפי בקשת כל אדם שיש לו, או התובע, כל זכות או טובת הנאה בכל קרקע 
 כאמור לעיל.ה הנזכרת בכל מודע

 

, הציע שר האוצר או מי מטעמו לבעל קרקע או לבעל זכות או טובת הנאה 9על אף האמור בסעיף  (1) )א( .א9
תיו בקרקע ובעל הזכויות חלק על סכום הפיצויים בעל הזכויות( פיצויים בעד זכויו –בקרקע )בסעיף זה 

שהוצע לו, לא ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים אלא בידי שמאי מכריע או בידי ועדת ההשגות בהתאם 
 ימים מיום שהובאו ההצעה לידיעתו, ובהתאם להוראות סעיף זה; 90לבחירתו של בעל הזכויות בתוך 

(, יפנה בתוך המועד הקבוע 1יישוב הסכסוך כאמור בפסקה )בחר בעל הזכויות בשמאי מכריע ל (2)
באותה פסקה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה כי ימנה שמאי מכריע; בחר בעל הזכויות 

(, יגיש את השגתו לוועדה בתוך המועד הקבוע באותה 1בוועדת השגות ליישוב הסכסוך כאמור בפסקה )
 פסקה;

ואילו סכסוך באחד  9על סכסוך בעניין סכום הפיצויים כאמור בסעיף  הוראות סעיף זה יחולו רק (3)
העניינים המנויים בסעיף האמור שאינו סכום הפיצויים, ייושב על ידי בית המשפט ויחולו לגביו הוראות 

 .9סעיף 

 וזה הרכבה של ועדת ההשגות: )ב( 

ית משפט שלום, והוא יהיה עובד המדינה, שיתמנה בידי שר המשפטים, הכשיר להיות שופט של ב )א(
 יושב ראש הוועדה;

השמאי הממשלתי הראשי או שמאי אחר מטעמו, ובלבד שהוא עובד המדינה, הרשום בפנקס שמאי  )ב(
 המקרקעין חמש שנים לפחות;

 שמאי מכריע שימונה בידי יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין. )ג(

יות בקרקע ששר האוצר הודיע על כוונה לרכשה על על אף הוראות סעיף קטן )א(, חלקו כמה בעלי זכו )ג( 
סכום הפיצויים, ולא כולם פנו לשמאי מכריע כאמור בסעיף קטן )א(, רשאים בעלי הזכויות לפנות לוועדת ההשגות 

 בלבד.

, יחולו על החלטה בהשגה לפי 1964-והוראות החוק לתיקון דיני הרכישה, התשכ"ד 12הוראות סעיף  )ד( 
ים המחויבים, ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "בית המשפט" יקראו "השמאי המכריע", "ועדת סעיף זה, בשינוי

 ההשגות", או "ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה", לפי העניין.

פרוצדורה שיש ה
לנקוט בה במקרה 

 מוסרים חזקה שאין

 1946לש'  34ק' פ

 ( 3)תיקון מס' 
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נין ק-יצויים וזכותפ
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 על החלטת השמאי המכריע לפי סעיף קטן )א( ניתן לערור לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. )ה( 

וספת השלישית לחוק התכנון והבניה והתקנות שלפיו יחולו, בשינויים לת 14הוראות סעיף  (1) )ו( 
המחויבים, על סמכויות יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, השמאי המכריע וועדת הערר לפיצויים 
ולהיטל השבחה, על סדרי הדין לפניהם ועל שכרו של השמאי המכריע, לפי סעיף זה; שר המשפטים 

הוראות הקבועות בתקנות האמורות, בכל הנוגע לסדרי דין ולשכר רשאי לקבוע הוראות אחרות מה
 השמאי המכריע; תקנות כאמור לעניין שכר השמאי המכריע טעונות את אישור ועדת הכספים של הכנסת;

שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון ובאישור שר האוצר, יקבע בתקנות הוראות  (2)
דת ההשגות לפי סעיף זה, לרבות לעניין דרך המינוי של ועדת ההשגות, לעניין השגה על פיצויים לווע

 סדרי הדין לפניה והאגרות שישולמו בשל השגה כאמור.
 

לא הופיע בזמן הקבוע, רשאי בית  9ל אימת שהאדם שנמסרה לו הודעה על בקשה שהוגשה לפי סעיף כ .10
רה וקיימת ממש המשפט ליתן את החלטתו במעמד צד אחד בלבד אחר שמיעת העדות שהוגשה; והחלטה זו תהא שרי

 של אותו אדם. וכאילו ניתנה במעמד

ום אדם לא יידרש באיזה זמן שהוא למכור או להעביר לשר האוצר כל זכות או טובת הנאה בחלק אחד בלבד ש .11
 של כל בית או בנין אחר אם אותו אדם מוכן ויש באפשרותו למכור ולהעביר את כל אותו הבית או הבנין.

 

בוא בית המשפט להעריך את הפיצויים שיש לפסוק בעד כל קרקע או זכות או טובת הנאה בקרקע, ינהג לפי ב .12
 -התקנות הבאות: 

 אין לו לבית המשפט להביא בחשבון את העובדה שהקרקע נרכשה בכפיה; א()

קרקע, אותו הסכום שהיה מתקבל ממכירת הקרקע אילו הבכפוף למותנה לקמן יקובל כשוויה של  ב()
 נמכרה בשוק ע"י המוכר מרצונו הטוב:

ויה של הקרקע, הזכות או תנאי שבבוא בית המשפט להעריך פיצויים אלה, יעריכם לפי השווי שימצאנו כשוב 
ה, ובלי להביא תטובת ההנאה על אותו בסיס, בזמן ששר האוצר פרסם ברשומות את ההודעה על כוונתו לרכוש או

 בחשבון כל השבחה או עבודות שנעשו או נבנו או תעשינה או שתבנינה על אותה קרקע:

קו בקרקע בתוקף זכות הקנין הגנה לישראל או כל מחלקה ממשלתית אחרת החזי-בתנאי כי מקום שצבאו 
חשב בכל עליה בשוויה מחמת העבודות שנבנו על תשהיא פחותה מבעלות מוחלטת, יעריכו את הפיצויים בלי לה

 ההגנה לישראל או כל מחלקה ממשלתית אחרת:-אותה קרקע ע"י צבא

הערכות של השווי בתנאי כי בהעריך בית המשפט פיצויים אלה, חייב הוא להביא בחשבון את כל הרשימות והו 
 התובע הסכים להן;שהיסודי או של דמי החכירה שהוגשו לצורך הערכת מסים ע"י התובע או 

בית המשפט לא יביא בחשבון את התאמתה או הכשרתה המיוחדת של הקרקע לאיזו מטרה, אם זו  ג()
בשוק חוץ מטרה שאי אפשר להשתמש בה אלא עפ"י סמכויות הנובעות מחוקים, או שאין ביקוש עליה 

 מביקושה ע"י קונה מסויים לצרכיו המיוחדים או מביקושה לצרכי שר האוצר;

אם היתה הקרקע מוקדשת לתכלית אשר לפי מהותה אין ביקוש כללי או שוק לקרקע לשם אותה  (ד)
תכלית ואלמלא הרכישה בכפיה היתה הקרקע מוסיפה להיות מוקדשת לאותה תכלית, הרי אם יווכח בית 

מחדש במקום אחר, רשאי הוא להעריך את סכום הפיצויים על -לב לסידור-וננים בתוםהמשפט שמתכ
 מחדש דומה לזה במקום אחר;-הוצאות ההוגנות של סידורה יסוד

בבוא בית המשפט להעריך את דמי החכירה שיש לשלם בעד חכירת הקרקע, יעריך דמי חכירה אלה  ה()
ם לבעל בעד ההפסד הממשי שהוא עלול לסבול מפאת על בסיס כזה שיהא בסכום משום פיצויים הוגני

וגנת לבעלים מן השווי היסודי של הקרקע שלא תעלה, בעד כל שנת ההרכישה, או שיהא בו כדי הכנסה 
חכירה, על ששה למאה מאותו שווי, כפי שהוערך בהתאם להוראות הפסקאות הקודמות, הכל לפי הסכום 

 הקטן יותר;

שימוש או כל מניעה אחרת על השימוש בכל -י נזק בשל הטלת כל זכותהפיצוי שישולם בתורת דמ ו()
משפט לפי שיעור ההפחתה שחלה בשווי הקרקע שהוערך לפי הזכות הכרוכה בבעלות, יעריכנו בית 

 שימוש או אותה מניעה;-הפסקאות הקודמות מחמת הטלתה של אותה זכות

דם עפ"י פקודה זו חייב בית המשפט מקום שעומדים לרכוש רק חלק מן הקרקע השייכת לכל א ז()
השבחה או לכל עבודות  תלהביא בחשבון כל התיקרות בשווי מותר הקרקע מחמת קרבתה לכל עבודו

 שנעשו או הוקמו או שתעשינה או תוקמנה ע"י שר האוצר;

כמו כן יביא בית המשפט בחשבון את הנזק, אם יש נזק, שנגרם לבעל מחמת ניתוקה של הקרקע  ח()
רת שתהא חלצרכי ציבור מקרקע אחרת השייכת לאותו בעל, או מחמת כל השפעה מזיקה א הנרכשת

 נגרמת לאותה קרקע אחרת בשל השימוש בסמכויות המסורות בפקודה זו.
 

 בוטל(.) .13
 

, רשאי הוא לחזור בו, 7, וכל עוד לא קנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי סעיף 5פורסמה הודעה לפי סעיף  (1) .14
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, הודעה שהוא חוזר בו, לכל 5, מתוך שימסור, באופן המפורט בסעיף בין לגמרי ובין במקצת, מרכישת אותה קרקע
י הקרקע, שמרכישתה הוא רוצה לחזור בו, או כבעלי כל זכות או לותיהם נרשמו בספרי האחוזה כבעאדם ששמ-בני

אדם זולת בני האדם האמורים, שהגישו תביעה לאותה קרקע בהמשך להודעה -טובת הנאה באותה קרקע, וכן לכל בני
סום ברשומות של אותה הודעה, , ומתוך מילוי אחריה, ולאחר פר5על כוונה לרכוש אותה קרקע, שנמסרה לפי סעיף 

וא חוזר בו, תפוטר הקרקע הנזכרת באותה הודעה לגמרי מנפקותה של אותה הודעה על כוונה לרכוש אותה קרקע, שה
 לרבות חיוב לשלם פיצויים עליה.

, ומתקיים אחד מאלה בטרם קנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי 5פורסמה הודעה לפי סעיף  א(1) 

 ר האוצר מרכישת הקרקע לפי הוראות סעיף זה:, יחזור בו ש7סעיף 

א( של הסעיף 1עד תום התקופה לפרסומה כאמור בסעיף ) 7לא פורסמה הודעה לפי סעיף  )א(

 האמור;

 תמה תקופת התחלת הביצוע שנקבעה לגביה; )ב(

תם הצורך הציבורי שלשמו נדרשה הקרקע ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר לפי  )ג(

 א.14סעיף הוראות 

בעל  5מי שהיה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף  –בסעיף זה, "בעל זכויות בקרקע"  )א( ב(1) 

הקרקע, או בעל זכות או טובת הנאה בקרקע שבמועד החזרה מהרכישה טרם הסתיימה לפי תנאיה 

זרה המקוריים, ולפי תנאיה המקוריים של הזכות או של טובת ההנאה ניתן לממשה בקרקע במועד הח

 מהרכישה, וכן מי שהועברו לו הזכויות האמורות בקרקע;

, ולא הוחל בביצוע של מטרת הרכישה בקרקע 7קנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי סעיף  (1) )ב(

בתקופת התחלת הביצוע, או שלא היתה התחלת ביצוע כאמור ותם הצורך הציבורי שלשמו 

א, ישיב 14אחר לפי הוראות סעיף נדרשה הקרקע ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי 

שר האוצר לבעל הזכויות בקרקע את הזכויות שנרכשו ממנו לפי פקודה זו בהתאם להוראות 

 זכות להשבה(; –סעיף זה ובכפוף לתנאים הקבועים בו )בסעיף קטן זה 

לא הוחל בביצוע של מטרת הרכישה בקרקע מסוימת מתוך הקרקע שנרכשה, אך היתה  (2)

של חלק של ממש ממטרת הרכישה בקרקע שנרכשה או בחלק ממנה, והקרקע התחלת ביצוע 

המסוימת עודה דרושה לביצוע של מטרת הרכישה, יראו לעניין סעיף זה כאילו היתה התחלת 

הקרקע  –ביצוע של מטרת הרכישה בקרקע המסוימת; לעניין זה, "הקרקע שנרכשה" 

 ;5שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 

ודיע לבעל הזכויות בקרקע על זכותו להשבה כנגד השבת הפיצויים שקיבל ויבקשו שר האוצר י )ג(

להודיע בכתב למי שיקבע בהודעה ובתוך התקופה שיקבע בה ושלא תפחת משישה חודשים, אם 

ברצונו לממש את הזכות להשבה או אם העביר את זכויות בקרקע לאחר; הודיע בעל הזכויות בקרקע 

זכויותיו בקרקע לאחר, יודיע שר האוצר לבעל הזכויות החדש בקרקע לשר האוצר כי העביר את 

 על זכותו להשבה כאמור בסעיף קטן זה;

הודיע בעל הזכויות בקרקע, בכתב, בתוך התקופה שנקבעה לפי פסקה )ג( על בחירתו לממש  )ד(

ר את זכותו להשבה והשיב לשר האוצר את הפיצויים לפי הוראות סעיף זה, יחזור בו שר האוצ

 מרכישת הזכויות בקרקע בהתאם להוראות סעיף זה;

חוכרים לדורות, ולא כולם הודיעו על  –היו בעלים בקרקע, ובקרקע שהיא מקרקעי ישראל  )ה(

בחירתם לממש את זכותם להשבה לפי פסקה )ד(, יחזור בו שר האוצר מרכישת הזכויות בקרקע 

 לגבי מי שהודיע על בחירתו לממש את זכותו להשבה;

בלי לגרוע מהוראות פסקה )ה(, היו בעלים של זכויות אחרות מהמנויות בפסקה האמורה, ולא  ()ו

כולם הודיעו על בחירתם לממש את זכותם להשבה, רשאי שר האוצר לחזור בו מרכישת הזכויות 

האמורות בפסקה זו, כולן או מקצתן, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין זה, באישור ועדת הכספים 

 סת;של הכנ

תוקף כמשמעותה בחוק התכנון והבניה -הוראות סעיף זה לא יחולו אם קיימת תכנית בת (1) )ז(

לגבי הקרקע, ובשל התכנית חזרה מרכישת הקרקעי היא בלתי אפשרית או שהתכנית אינה 

 ניתנת למימוש בידי בעלי הזכויות בקרקע;

ניתנת למימוש בידי בעל תוקף כתכנית שאינה -(, לא יראו תכנית בת1לעניין פסקה ) (2)

הזכויות בקרקע אלא לאחר שניתנה לבעל הזכויות בקרקע הזדמנות לפעול לשם שינוי התכנית 

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע



205 
 

לפי כל דין, לתכנית שתהיה ניתנת למימוש בידו, בתקופה שהורה שר האוצר, שלא תפחת 

משנתיים; שר האוצר רשאי להאריך את התקופה שהורה עליה, אם מצא כי קיים סיכוי סביר 

לשינוי התכנית בתוך התקופה המוארכת, לתכנית שתהיה ניתנת למימוש בידי בעל הזכויות 

 בקרקע;

לא הודיע בעל הזכויות בקרקע כאמור בפסקה )ד(, או שמסר הודעה כאמור אך לא השיב את  )ח(

הפיצויים לפי הוראות סעיף זה, רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות 

 בה לאחר, בכפוף להוראות כל דין, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך. העברת הבעלות

(, 1מרכישת כל קרקע לפי הוראות סעיפים קטנים )מקום שחזר בו שר האוצר, בין לגמרי ובין במקצת,  (2) 
 ב(, יחולו הוראות אלה:1א( או )1)

בגלל ההליכים של  הוצאות שעמדו בהן לקבל משר האוצר כל אותן בעלי הזכויות בקרקע זכאים )א(
רכישה, או בתוצאתם, ופיצויים על נזק, אם יש כזה, שהיו עשויים לעמוד בו בגלל ההודעה על הכוונה 

-, ואולם הם לא יהיו זכאים לקבל פיצוי בשל אי, או בתוצאתה5לרכוש אותה קרקע, שנמסרה לפי סעיף 
ל שר האוצר אלא כמפורט השימוש בקרקע או בשל העדר ההנאה ממנה בתקופה שבה היתה בחזקתו ש

 בסעיף קטן זה;

בעל הזכויות בקרקע ישיב לשר האוצר את סכום הפיצויים שקיבל בעד הקרקע או טובת ההנאה  )ב(
בקרקע, לפי העניין, כשהוא צמוד למדד לפי שיעור עליית המדד ממועד קבלת הפיצויים ועד מועד 

שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה  החזרתם בפועל, בתוספת ריבית צמודה בגובה מחצית השיעור
 חוק פסיקת ריבית והצמדה(; –)להלן  1961-וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

לא קיבל בעל הזכויות בקרקע פיצויים בעד הקרקע או בעד טובת ההנאה בקרקע, לפי העניין, ישלם  )ג(
הפיצויים שהיה זכאי לקבל לפי פקודה זו, לו שר האוצר, ריבית צמודה כאמור בפסקה )ב(, על סכום 

ממועד תפיסת החזקה בקרקע ועד המועד שבו חזר בו שר האוצר מהרכישה, ובעל הזכויות בקרקע לא 
 יהיה זכאי לפיצויים האמורים;

היה שווי זכויותיו של בעל הזכויות בקרקע במועד שבו הודיע על בחירתו לממש את זכותו  (1) )ד(
מועד ההודעה( גבוה משוויין ערב הרכישה על ידי  –ב( )בפסקה זו 1קטן )להשבה כאמור בסעיף 

שר האוצר בשל השקעות ופעולות להשבחת הקרקע שביצע לגביה שר האוצר או מי מטעמו, לרבות 
פעולות תכנון שיזם, ישלם בעל הזכויות בקרקע לשר האוצר, בתוך שנתיים ממועד ההודעה, תשלום 

שתלם בידי בעל הזכויות בקרקע לוועדה המקומית אילו היה מחויב בשיעור היטל ההשבחה שהיה מ
בהיטל השבחה לפי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה במועד ההודעה, בצירוף 
הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק 

תשלום בעד  –ועד התשלום בפועל )בסעיף קטן זה פסיקת ריבית והצמדה, ממועד ההודעה ועד מ
 ההשבחה(;

לא שילם בעל הזכויות בקרקע את התשלום בעד ההשבחה עד המועד שבו השיב לו שר האוצר  (2)
את הזכויות בקרקע, יוטל שיעבוד על זכויות בעל הזכויות בקרקע לטובת שר האוצר; היתה הקרקע 

שר האוצר, הערה בשל השיעבוד; נרשמה הערה  רשומה בפנקסי המקרקעין, תירשם, לפי בקשת
כאמור, לא תירשם כל פעולה להעברת זכויותיו של בעל הזכויות בקרקע; אישר שר האוצר כי שולם 

 התשלום בעד ההשבחה, יבוטל השיעבוד ותימחק ההערה;

התשלום בעד ההשבחה ייקבע בידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי שהוא הסמיך לכך,  (3)
ימים מהמועד שבו בעל הזכויות בקרקע הודיע על בחירתו לממש את זכותו להשבה כאמור  60בתוך 

א, בשינויים 9ב(; חלק בעל הזכויות בקרקע על הקביעה כאמור, יחולו הוראות סעיף 1בסעיף קטן )
 המחויבים;

( להגדרה "מימוש 3השבת הקרקע לבעל הזכויות בה תיחשב מימוש זכויות כהגדרתו בפסקה ) )ה(
כויות" שבתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ולעניין זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף ז

-א לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג103-ו 102לתוספת האמורה; הוראות סעיפים  21
די שר , יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המס ששילם בעל זכויות בשל רכישת הזכויות על י1963

 האוצר, כאילו נתבטלה הרכישה.

העשויים להשתלם לפי  או ריבית או החזר פיצוייםבמקרה סכסוך בדבר סכום כל הוצאות או פיצויים  (3) 
לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע את  בעל הזכויות בקרקעם היועץ המשפטי לממשלה או י(, רשא2סעיף קטן )

 סכומם.
 

 .5מטרת הרכישה שפורטה בהודעה לפי סעיף  –בסעיף זה, "מטרת הרכישה המקורית"  )א( .א14

, רשאי שר האוצר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, 7ודעה לפי סעיף קרקע שפורסמה לגביה ה )ב( 
א)א( 5ולאחר שנתן הזדמנות לבעל הקרקע או לבעל זכות או טובת הנאה בקרקע לטעון את טענותיהם כאמור בסעיף 

ך ציבורי נגד שינוי מטרת הרכישה, להחליט כי היא דרושה לצורך ציבורי השונה ממטרת הרכישה המקורית, שאינו צור

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 שינוי מטרת הרכישה

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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מטרת הרכישה החדשה(,  –של הקמה, הרחבה או פיתוח של יישוב, או צורך הנובע מהם או כרוך בהם )בסעיף זה 
 בכפוף להוראות אלה:

שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על החלטתו, בהתאם לטופס ה' שבתוספת, שבה תפורט, בין  (1)
 השאר, מטרת הרכישה החדשה;

יקבע שר האוצר את התקופה שבמהלכה יש להתחיל בביצוע של מטרת ( 1בהודעה לפי פסקה ) (2)
ב, 7הרכישה החדשה, שתחילתה במועד פרסום ההודעה, ויחולו לגבי התקופה האמורה הוראות סעיף 

 בשינויים המחויבים;

, ותוצג, הכל באופן 5הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף  (3)
 בסעיף האמור;הקבוע 

שוכנע שר האוצר כי התקיימו טעמים מיוחדים המצדיקים לעשות כן, רשאי הוא בהחלטה מנומקת  (4)
בכתב להחליט כי הקרקע דרושה לצורך ציבורי השונה ממטרת הרכישה המקורית, שהוא צורך של הקמה, 

 הרחבה או פיתוח של יישוב, או צורך הנובע מהם או כרוך בהם.

ת הרכישה המקורית, רשאי שר האוצר להמשיך ולהשתמש בקרקע לאותה מטרה, עד מומשה מטר )ג( 
 למימוש מטרת הרכישה החדשה.

ב, וכן הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים מהחויבים, על מטרת הרכישה החדשה 14-ו 14הוראות סעיפים  )ד( 
ים הקבועים באותו סעיף; ואולם אם ד יחולו לגביה בשינוי14כאילו היתה מטרת הרכישה המקורית, והוראות סעיף 

, אף אם לא 14ב ולא יחולו הוראות סעיף 14היתה התחלת ביצוע של מטרת הרכישה המקורית יחולו הוראות סעיף 
 הוחל בביצוע של מטרת הרכישה החדשה.

רת; שינוי מטרת הרכישה כאמור בסעיף זה אינו מקנה זכות לפיצויים לפי פקודה זו או כל זכות דומה אח )ה( 
ואולם אם לא היתה התחלת ביצוע של מטרת הרכישה המקורית במהלך תקופת התחלת הביצוע יהיו בעלי הזכויות 

ב(, זכאים לפיצוי נוסף לפי הוראות פקודה זו כאילו במועד פרסום ההודעה לפי סעיף 1)14בקרקע, כהגדרתם בסעיף 
וי הסכומים שהיה עליהם להשיב לשר האוצר לפי זה רכש מהם שר האוצר מחדש את הזכויות שהיו להם בקרקע, בניכ

 , אילו חזר בו שר האוצר מרכישת הקרקע באותו מועד.14הוראות סעיף 

 שר האוצר רשאי לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף זה פעם אחת בלבד. )ו( 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות אחרת של שר האוצר לפי פקודה זו. )ז( 
 

היה בעל הקרקע או מי שהועברה  5מועד פרסום ההודעה לפי סעיף מי שב –בסעיף זה, "בעל הקרקע"  )א( .ב14
 לו הבעלות בקרקע על ידי בעל הקרקע כאמור.

א()ג(, נתונה לבעל הקרקע זכות 1)14היתה התחלת ביצוע של מטרת הרכישה ומתקיים האמור בסעיף  )ב( 
יות בקרקע(, לפי הוראות סעיף זה הזכו –לרכוש מחדש את הזכויות בקרקע שנרכשו ממנו לפי פקודה זו )בסעיף זה 

 הזכות לרכישה מחדש(. –)בסעיף זה 

שר האוצר יודיע לבעל הקרקע על זכותו לרכישה מחדש, ויבקשו להודיע, בכתב, למי שיקבע בהודעה  )ג( 
ובתוך התקופה שיקבע בה ושלא תפחת משלושה חודשים, אם ברצונו לממש את הזכות האמורה או אם העביר את 

בקרקע לאחר; הודיע בעל הקרקע לשר האוצר כי העביר את זכויותיו בקרקע לאחר, יודיע שר האוצר לבעל זכויותיו 
 הקרקע החדש על זכותו לרכישה מחדש כאמור בסעיף קטן זה.

 –הודיע בעל הקרקע, בהתאם להוראות סעיף קטן )ג(, כי ברצונו לממש את זכותו לרכישה מחדש  )ד( 

י השמאי הממשלתי הראשי או שמאי שהוא הסמיך לכך, לפי שווי הזכויות מחיר הרכישה ייקבע ביד (1)
 מחיר הרכישה(; –( )בסעיף זה 2בקרקע במועד סמוך לפני מתן ההודעה כאמור בפסקה )

שר האוצר יודיע לבעל הקרקע, בתוך שלושה חודשים, על מחיר הרכישה, על תנאי הרכישה ועל  (2)
א, ויבקשו להודיע, בכתב, למי שיקבע בהודעה ובתוך 9ראות סעיף זכותו להשיג על מחיר הרכישה לפי הו

התקופה שיקבע בה ושלא תפחת מעשרה חודשים, אם ברצונו לרכוש את הזכויות בקרקע בתוך אותה 
 הודעה שר האוצר(. –תקופה במחיר הרכישה )בסעיף זה 

 מחויבים.א, בשינויים ה9חלק בעל הקרקע על מחיר הרכישה, יחולו הוראות סעיף  )ה( 

הודיע בעל הקרקע, בכתב, בתוך התקופה שנקבעה בהודעת שר האוצר, על רצונו לרכוש את הזכויות  )ו( 
בקרקע במחיר הרכישה ובהתאם לתנאי הרכישה שנקבעו בהודעת שר האוצר, שילם את מחיר הרכישה, כשהוא צמוד 

קרקע; השיג בעל הקרקע על מחיר הרכישה למדד ממועד הודעת שר האוצר, וקיים את תנאיה, יועברו לו הזכויות ב
כאמור בסעיף קטן )ה(, תוארך התקופה שנקבעה בהודעת שר האוצר בחודשיים מיום ההחלטה בהשגה כאמור על ידי 

 השמאי המכריע או ועדת ההשגות, לפי העניין.

לא שילם את לא מסר בעל הקרקע הודעות לפי סעיפים קטנים )ד( או )ו(, או שמסר הודעות כאמור אך  )ז( 
מחיר הרכישה או לא קיים את תנאיה, רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות 

 בה לאחר, בכפוף להוראות כל דין, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך.

 היתה הקרקע כאמור בסעיף קטן )ב(, בבעלות משותפת של כמה בעלי קרקע, ולא פעלו כל בעלי הקרקע )ח( 

 שה מחדשזכות לרכי

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 לפי הוראות סעיף זה למימוש זכותם לרכישה מחדש, יחולו הוראות סעיף זה בשינויים אלה:

בעלי הקרקע המעוניינים במימוש זכותם לרכישה מחדש זכאים לממשה בתנאי שהם מהווים יחד  (1)
בעלים של רבע לפחות מזכויות הבעלות בקרקע; בעלי קרקע כאמור זכאים לרכוש, לפי הוראות סעיף זה 

 התאם להוראות שר האוצר, את מלוא הזכויות בקרקע, של כל הבעלים בקרקע;וב

לא התקיימו בבעלי הקרקע המעוניינים במימוש זכותם לרכישה מחדש תנאי הזכאות לפי פסקה  (2)
(, רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר בכפוף 1)

 פיצוי נוסף בשל כך;להוראות כל דין, בלא תשלום 

(, רשאי שר האוצר, בהחלטה מנומקת בכתב, לאפשר לבעלי 2)-( ו1על אף הוראות פסקאות ) (3)
הקרקע, בתנאים שעליהם יורה, לממש את זכותם לרכישה מחדש של הזכויות בקרקע או למכור להם 

(, אם שכנע כי 1)זכויות אחרות באותה קרקע, אף אם לא מתקיימים לגביהם התנאים המפורטים בפסקה 
 קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לעשות כן.

תוקך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה לגבי הקרקע, -על אף האמור בסעיף זה, קיימת תכנית בת (1) )ט( 
ובשל התכנית חזרה מרכישת הקרקע היא בלתי אפשרית או שהתכנית אינה ניתנת למימוש בידי בעלי 

עיף זה, ושר האוצר, לאחר שמסר לבעל הקרקע הודעה מנומקת בכתב, יהיה הקרקע, לא יחולו הוראות ס
רשאי להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, בכפוף להוראות כל דין, 

 בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך;

רקע אלא תוקף כתכנית שאינה ניתנת למימוש בידי בעל הק-(, לא יראו תכנית בת1לעניין פסקה ) (2)
לאחר שניתנה לבעל הקרקע הזדמנות לפעול לשם שינוי התכנית לפי כל דין, לתכנית שתהיה ניתנת 
למימוש בידו, בתקופה שהורה שר האוצר, שלא תפחת משנתיים; שר האוצר רשאי להאריך את התקופה 

ת שתהיה שהורה עליה, אם מצא כי קיים סיכוי סביר לשינוי התכנית בתוך התקופה המוארכת, לתכני
 ניתנת למימוש בידי בעל הקרקע.

בעל  5הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מי שהיה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף  )י( 
זכות חכירה ראשית בקרקע שהיא מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה שמטרתו מגורים, תעשייה, מסחר או מלונאות 

המקורי( או על מי שהועברה לו הזכות על ידי בעל זכות חכירה כאמור; הזכות  חוזה החכירה –)בסעיף קטן זה 
לרכישה מחדש לפי סעיף קטן זה תהיה לרכישה של הזכויות בקרקע שנרכשו לפי פקודה זו מבעל זכות החכירה, 

 ליתרת תקופת החכירה שנותרה במועד הרכישה מחדש, על פי חוזה החכירה המקורי ובכפוף לתנאיו.

שר האוצר רשאי, בתקנות, להחיל את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, בשינויים ובתנאים שיקבע, על מי  )יא( 
היה בעל זכות חכירה ראשית בקרקע שאינה מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה  5שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף 

 שנים לפחות, או על מי שהועברה לו הזכות האמורה. 49לתקופה של 

( שלהלן, ובלבד 2)-( ו1הוראות סעיף זה, יחולו בשינויים המחויבים, על כך אחד מהמנויים בפסקאות ) )יב( 
 (:3ששר האוצר מצא שהתקיים לגביהם האמור בפסקה )

היה בעל זכות חכירה ראשית בקרקע שהיא מקרקעי ישראל,  5מי שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף  (1)
חוזה  –שנים לפחות שמטרתו עיבוד חקלאי )בסעיף קטן זה  49של  צדדי לתקופה-על פי חוזה חכירה דו

החכירה המקורי(, או מי שהועברה לו הזכות על ידי בעל זכות חכירה כאמור, לרבות אגודה שיתופית, 
ובלבד שהזכות לרכישה מחדש לפי פסקה זו תהיה, לכל היותר, ליתרת תקופת החכירה שנותרה במועד 

 החכירה המקורי ובכפוף לתנאיו;הרכישה מחדש על פי חוזה 

היתה זכאית, בהתאם להחלטות מועצת  5אגודה שיתופית שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף  (2)
שנים לפחות  49מקרקעי ישראל, לקבל זכות חכירה ראשית בקרקע שהיא מקרקעי ישראל לתקופה של 

 –זה  זכות חכירה למטרת עיבוד חקלאי(; בסעיף –למטרת עיבוד חקלאי )להלן 

אגודה שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות כמושב עובדים, ככפר שיתופי,  –"אגודה שיתופית" 
 כקיבוץ שיתופי, כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, לרבות חבר באגודה כאמור;

 כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות; –"רשם האגודות השיתופיות" 

 שנים; 25( החזיקו בקרקע כדין תקופת זמן העולה על 2( או )1המנויים בפסקאות ) )א( (3)

( זכאית במועד הרכישה מחדש, בהתאם 2( או )1האגודה השיתופית כאמור בפסקה ) )ב(
להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לקבל זכות חכירה למטרת עיבוד חקלאי בשטח קרקע נוסף על 

כהיקף השטח הנוסף שהאגודה השטח שברשותה; הוראות סעיף זה יחולו רק לגבי שטח שהיקפו 
 זכאית לקבל כאמור בפסקה זו;

 ייעוד הקרקע לא שונה ממועד רכישת הזכויות על ידי שר האוצר. )ג(

על אף הוראות סעיף קטן )יב(, רשאי שר האוצר, בהחלטה מנומקת בכתב, להחיל את הוראות סעיף זה  )יג( 
( של אותו סעיף 3אם לא מתקיימות לגביהם הוראות פסקה ) ( של אותו סעיף קטן, אף2( או )1על המנויים בפסקאות )

 קטן, אם שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לעשות כן.
 

תשלום פיצויים ניתנו זכויות בקרקע אחרת כפיצויים בעד רכישת זכויות בקרקע לפי פקודה זו, רשאי שר האוצר להחליט כי  .ג14
 בזכויות בקרקע

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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בזכויות כאמור לכל מטרה הזכויות שנרכשו דרושות לצורך ציבורי השונה ממטרת הרכישה המקורית או להשתמש 
אחרת, לרבות העברת הזכויות לאחר, בכפוף להוראות כל דין, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך, ולא יחולו לעניין זה 

 ב.14עד  14הוראות סעיפים 
 

 א.14כמשמעותן בסעיף  –בסעיף זה, "מטרת הרכישה המקורית" ו"מטרת הרכישה החדשה"  )א( .ד14

התקופה הקובעת(, ושר האוצר לא חזר  –)בסעיף זה  7 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 25חלפו  )ב( 
ב, רשאי הוא להשתמש בקרקע שלגביה פורסמה 14ולא פעל לפי הוראות סעיף  14בו מרכישת הקרקע לפי סעיף 

ההודעה לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, בכפוף להוראות כל דין, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל 
 ב.14עד  14טרת הרכישה ובין אם לאו, ולא יחולו לגבי אותה קרקע הוראות סעיפים כך, בין אם מומשה מ

א, תהיה התקופה 14על אף הוראות סעיף קטן )ב(, שונתה מטרת הרכישה בקרקע לפי הוראות סעיף  )ג( 
 הקובעת לעניין מטרת הרכישה החדשה, כמפורט להלן, לפי העניין:

ישה החדשה בתוך תקופת התחלת הביצוע שנקבעה לגביה לא היתה התחלת ביצוע של מטרת הרכ (1)
 התקופה הארוכה מבין אלה: –

 תקופת התחלת הביצוע שנקבעה לגבי מטרת הרכישה החדשה, בתוספת שנה אחת; )א(

 התקופה הקובעת החלה לגבי מטרת הרכישה המקורית; )ב(

 –ע שנקבעה לגביה היתה התחלת ביצוע של מטרת הרכישה החדשה בתוך תקופת התחלת הביצו (2)
מועד פרסום  –א )בפסקה זו 14שנים ממועד פרסום ההודעה על מטרת הרכישה החדשה לפי סעיף  25

 המטרה החדשה(, בניכוי התקופה הקצרה מבין אלה:

 תקופת התחלת הביצוע שנקבעה לגבי מטרת הרכישה המקורית; )א(

 במועד פרסום המטרה החדשה.וסיומה  7תקופת שתחילתה במועד פרסום ההודעה לפי סעיף  )ב(
 

אם הציע שר האוצר הצעה מוחלטת בכתב לשלם לתובע כל סכום בתורת פיצויים והסכום שפסק בית  (1) .15
הוצע, יצווה בית המשפט את התובע לשאת בהוצאותיו הוא ולשלם גם שהמשפט לאותו תובע אינו עולה על הסכום 

ט, מטעמים מיוחדים, כי מן את ההוצאות שהוציא שר האוצר לאחר שהגיש את הצעתו, חוץ אם סבור בית המשפ
 הראוי שלא לעשות כן.

כמפורט  האם נוכח בית המשפט כי התובע לא מילא אחר דרישות שר האוצר כפי שפורטו בהודעה שניתנ (2) 
בתוך זמן שיהא מספיק לאפשר לו לשר האוצר להגיש הצעה מתאימה, תחולנה ההוראות דלעיל שבסעיף  5בסעיף 

צר הצעה מוחלטת במשך זמן אשר בו היה צריך, לדעת בית המשפט, למסור פרטים זה, ממש כאילו הציע שר האו
 ה הצעה.ותמספיקים, וכאילו פסק לו לתובע סכום שאינו עולה על הסכום של א

אם הגיש תובע הצעה מוחלטת בכתב לקבל איזה סכום כפיצויים ומילא אחר דרישות שר האוצר שפורטו  (3) 
בית המשפט שווה לסכום שבהצעה או עולה עליו, יצווה בית המשפט את שר האוצר כאמור לעיל, והסכום שפסק לו 

גיש את הצעתו, חוץ אם סבור הוא מטעמים הלישא בהוצאותיו הוא ולשלם גם את ההוצאות שהוציא התובע לאחר ש
 מיוחדים כי מן הראוי שלא לעשות כן.

להכרעת דעתו של בית המשפט והוא רשאי  בכפוף לאמור לעיל יהא ענין ההוצאות של כל הליכים מסור (4) 
 לצוות מי ישלמן, למי ישלמון וכיצד ישלמון:

 לפי הדרגה הקבועה. התנאי שהוצאות אלה תהיינב 

מקום שיצווה בית המשפט את התובע לשלם את ההוצאות או כל חלק מההוצאות לשר האוצר, רשאי שר  (5) 
 ור, מסכום הפיצויים המגיע לו.האוצר לנכות את הסכום שהתובע חייב בתשלומו, כאמ

 

רער על אותה החלטה, בית המשפט לערעורים אזרחיים, בנוגע לכל וחלטת בית המשפט או, במקרה שעה .16
ה או זכות השנויה במחלוקת, תהא סופית ומוחלטת ביחס לכל הצדדים שאליהם פיצויים או לכל שאלה של טובת הנא
כאמור לעיל, או שהופיעו ותבעו או שבשמם תבע כל אדם שיש לו יפוי כוח  9נשלחו הודעות על בקשה לפי סעיף 

פי סעיף כל קרקע או כל זכות או טובת הנאה עליה, אולם מותר לאנשים שלא נשלחו אליהם הודעות על בקשה לך, לכ
, או שלא הופיעו או תבעו, או שלא הוגשה כל תביעה מטעמם, להגיש תביעה בכל זמן תוך שנה אחת לאחר תאריך 9

יהיו בצורת סכום כסף או בצורת דמי חכירה ם ההחלטה הסופית; ולעולם, מקום שפסקו לשלם פיצויים, בין שהפיצויי
חלק הימנו שחייבים בתשלומו תוך אותה תקופה של שנה שנתיים, הרי סכום הפיצויים הנ"ל, או הסכום של אותו 

אחת, יושלש בבית המשפט )חוץ אם נמסרה זכות קנין שרירה בכתב לקרקע או אם יורה בית המשפט אחרת( ובית 
אותה תקופה של שנה אחת מתאריך אותה ההחלטה הסופית, ולאחר מכן, לכשתוגש ר המשפט לא ישלמו אלא כעבו

כל אדם התובע כאמור לעיל כי הוא מעונין בו, ישולם לכל אדם שבית המשפט יצווה לשלמו בקשה לבית המשפט ע"י 
 השלשת דמי חכירה אלה  -לו. השלשת הפיצויים לבית המשפט או כשהפיצויים הם בצורת דמי חכירה 

קרקעות די הגיע התשלום לצדדים, יהא כוחה יפה כסילוק מוחלט ומלא הפוטר את שר האוצר מכל התביעות לגבי מ
אלה, אך אין בו כדי למנוע כל אדם הטוען כי זכותו עדיפה לקבלת הסכום הזה, מלהגיש אח"כ תביעה נגד האדם 

 למו לו;ושהפיצויים ש

תנאי שכל אדם הטוען שהוא מעונין בכל פיצויים שהושלשו בבית המשפט )אם לא שילם בית המשפט את ב 

ון דוראות בניה
 תשלום הוצאות

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

לום שחיית תד
 הפיצויים

 1946לש'  34ק' פ

ום ע"י שר לשת
יפה  אוצר כוחוה
ל שסילוק מלא כ

 פיצויים

שימוש בקרקע 
 שנרכשה לכל מטרה
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לוש שנים מתאריך ההחלטה הסופית ולא לאחר מכן, כי ישלמו הפיצויים האלה או חלק מהם( רשאי לתבוע בתוך ש
עות לפיצויים שישולמו ע"י בית המשפט, שהוגשו לאחר עבור שנים עשר ילו אותם הפיצויים או חלק מהם. כל התב

חודש מיום ההחלטה הסופית של בית המשפט, תוגשנה ע"י הודעה בדרך המרצה, באופן שנקבע בתקנות בית משפט 
ותה שעה והמסדירות את מסירת הודעות בדרך המרצה, בצירוף הצהרה בשבועה המפרטת את הנימוקים הנוהגות בא

 הם מבוססת התביעה.לישע
 

ם מתעוררת איזו שאלה בדבר זכות הקנין לכל קרקע העומדת להירכש עפ"י פקודה זו, הרי הבעלים א .17
כזכאים לאותה  רכישתה, יראו אותם הרשומים, או, כשהקרקע איננה רשומה, האנשים המחזיקים בה כבעליה בזמן

קרקע עפ"י החוק, אלא אם כן הוכח ההיפך מזה כדי הנחת דעתו של בית המשפט; והם וכל הצדדים התובעים מכוחם 
או מכוח החזקה שלהם יראו אותם כזכאים לתמורה או לכסף הפיצויים, אולם בלי לפגוע בכל הליכים משפטיים 

 כי זכותו לקרקע עדיפה משלהם:ן דרישת כל אדם הטועשלאחר מכן נגד אותם הצדדים עפ"י 

תנאי שאם טוענת ממשלת ישראל כי איזו קרקע בלתי רשומה היא קרקע ממשלתית פנויה, הרי חובת ההוכחה ב 
 שהקרקע מוחזקת בבעלות פרטית מוחלטת או בחזקה חוקית של אדם תחול על האדם הטוען טענה זו.

ם לו כל תמורה או פיצויים, או תשלום סכום הפיצויים לבית המשפט על יסוד שלום הסכום לכל אדם שמגיעית .18
החלטת בית המשפט הריהו פוטר את שר האוצר בצורה של ממש מכל אחריות לאופן השימוש בכסף, ואין להטיל 

 עליו אחריות בשל השימוש לרעה באותם כספים:

ו שכל אדם מחזיק בה בתורת בא כוח, רשאי שר ל אדם, חוץ מן הבעלים, מחזיק בקרקע, אכתנאי, כי מקום שב 
האוצר לשלם אותה תמורה או אותם פיצויים לאותם אנשים ובאותם החלקים ושיעורי התשלום שבית המשפט יורה 

 ולאחר מסירת אותה הודעה שבית המשפט יורה.
 

 יהיה שר האוצר רשאי להכריז, בהודעה שתתפרסם 5זמן לאחר שתפורסם ברשומות הודעה לפי סעיף  לבכ (1) .19
ברשומות לפי טופס ו' שבתוספת, שאותה קרקע תהיה מוקנית לו החל מאותו תאריך, שיהיה תאריך פרסומה של אותה 

 הודעה ברשומות, או תאריך שלפני אותו תאריך או לאחריו, ככל אשר יפורט באותה הודעה:

חזקה בקרקע תנאי שאפשר יהיה לפרט תאריך הקודם לתאריך פרסומה של אותה הודעה, רק אם נקנתה הב 
לפי הפקודה הזאת קודם לפרסומה של הודעה לפי סעיף זה, והתאריך המפורט לא יהיה תאריך הקודם לתאריך שבו 

 נקנתה החזקה באותו אופן.

( תוקנה הקרקע לשר האוצר בהתאם לכך, חפשית 1פי סעיף קטן )ללאחר שתתפרסם ברשומות הודעה  (2) 
 ות יגרום שתיערכנה הרשומות הנאותות בספרי האחוזה.מכל נטל, ומנהל אגף רישום והסדר הקרקע

 

 –בסעיף זה  (1) .20

ם, שהיה מהווה את שוויה של הקרקע קרקע בלבד יפורשו כאיזכורי הסכו לאיזכורי שוויה של כ א()
 )שנתברר בהתאם להוראותיה של פקודה זו(, אם לא חוברו אליה שום בנינים, עצים או דברים אחרים;

 המונח "מגרש" פירושו כלל הקרקע שבבעלות אחת המהווה שטח אחד. ב()

ה או כדי להגדיל איזו הרחיב איזו דרך קיימת או חלק ממנלמקום שנרכשה כל קרקע לפי פקודה זו כדי  (2) 
נופש, או כדי לסלול איזו דרך חדשה, או -משחקים או מגרש-דרך קיימת או חלק ממנה או כדי להגדיל איזה מגרש

נופש חדשים, יהיו הפיצויים המשתלמים לפי פקודה זו כפופים -משחקים או מגרש-חלק ממנה או להתקין איזה מגרש
 –ם הבאים, היינו יילשינו

הקרקע שנלקח, והוא נכלל במגרש, אינו עולה על רבע כלל שטחו של המגרש, ואין מקום ששטח  א()
שום בנינים, עצים או דברים אחרים מחוברים אל הקרקע שנלקחה, לא ישתלמו פיצויים, ואם מצויים 

ם בסכום העולה כדי שוויה יבנינים, עצים או דברים אחרים כאלה כל שהם המחוברים כן, יופחתו הפיצוי
 ע בלבד הנכללת בחלק המגרש שנלקח;של הקרק

שטחו של המגרש, יופחתו -מקום ששטח קרקע שנלקח, והוא נכלל במגרש, עולה על רבע כלל ב()
-הפיצויים בסכום שמתכונתו לערך הקרקע בלבד, הנכלל בחלק המגרש שנלקח, היא כמתכונת רבע כלל

 ע, הנכלל בחלק המגרש שנלקח;קהקר-שטחו של המגרש לכלל שטח

לפי ראות עיניו, אם  -)ב( שלעיל, מותר לשר האוצר להעניק -למרות הוראותיהן של הפסקאות )א( ו ג()
אותם פיצויים או  -נקבע כדי הנחת דעתו, שהצמצומים שהוטלו בכל אחת מן הפסקות ההן, יגרמו סבל 

 ותם נכונים בהתחשב בכל נסיבות המקרה.אפיצויים נוספים, שיראה 
 

צורך סלילת כביש חדש או הרחבת אם עלה שוויה של קרקע מחמת שרכשו איזו קרקע עפ"י פקודה זו ל (1) .21
בודה, לגבות מכל אדם שנכסיו עלו עכביש קיים, זכאי שר האוצר, אם הגיש תביעה לכך תוך שנה אחת מיום ביצוע ה

 במחירם כך, תרומה להוצאות העבודה, אשר לא תעלה על רבע סכום העליה הנ"ל:

ד כל קרקע שנלקחה לצורך הרחבת כביש; תנאי כי כשמטילים תרומה על פי סעיף זה, יש לשלם פיצויים בעב 
 ומותר לנכות את סכום הפיצויים מן התרומה המגיעה עפ"י סעיף זה.

אם נתעוררה שאלה באם עלה שוויה של איזו קרקע כמשמעות הדבר בסעיף זה ובנידון סכום העליה  (2) 
 בשווי, ולא באו הצדדים לכלל הסכם בענין זה, תוחלט אותה שאלה ע"י בית המשפט.

ו אעלים רשומים ב
מחזיקים ה צדדים

בעלים דינם כבקרקע 
 זכאים בקרקעכ

 1946לש'  34' קפ

אוצר הששילם שר מ
 ותיטור מאחרפ הריהו

 קנייה ורישוםה

 1946לש'  34ק' פ

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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ות העבודה בלא אאם לא באו הצדדים לידי הסכם, גובים את התרומה המגיעה מבעל הקרקע לחשבון הוצ (3) 
יותר מארבעה שיעורים שנתיים שווים; שר האוצר יגבה אותה כדרך שגובים חוב אזרחי מן האדם שהקרקע שייכת לו 

 באותה שעה.
 

 ע כל שהיא בשם אותו אדם ולשם שימושו, וכןקכל אדם רשאי לפנות אל שר האוצר בבקשה שירכוש קר (1) .22

חייב  -אם המבקש מחזיק בזכיון, שלפיו זכאי הוא לדרוש משר האוצר שירכוש אותה קרקע מטעמו  א()
 שר האוצר,

ובכל מקרה אחר אם סבור שר האוצר שרכישת הקרקע מטעמו של אותו אדם ולשם שימושו עשויה  ב()
 ר,צרשאי שר האו -להיות מועילה לציבור 

 גשת לרכישת אותה קרקע לפי הוראותיה של פקודה זו, כאילו היתה זו קרקע שיש לרכוש אותה לצורך ציבורי.ל

ב(, 2)-א( ו2שר האוצר רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובכפוף להוראות סעיפים קטנים ) (2) 
להשתמש בכל הסמכויות והזכויות, בהודעה שתתפרסם ברשומות  (1להרשות לאדם שפנה אליו לפי סעיף קטן )

לה לפי הוראותיה של פקודה זו, ולמלא את כל החובות שהוטלו מששהוענקו לשר האוצר או ליועץ המשפטי למ
על היועץ המשפטי , על שר האוצר, 25עליהם כן, ולאחר מכן יפורש כל איזכור שבפקודה זו, מלבד בסעיף זה ובסעיף 

 -ידי אותו אדם -ה של אותה קרקע עלשתעשוי לחול כך, ביחס לרכי שהוא לממשלה או על ממשלת ישראל, במידה
כאיזכור אותו אדם, והרצאת דברים שבאותה הודעה, האומרת כי רכישת הקרקע, המתוארת בה, עשויה להיות, לדעת 

 שר האוצר, מועילה לציבור, תהיה ראיה מכרעת לאותה עובדה.

 14( להשתמש בסמכויות ובזכויות שהוענקו לו לפי סעיפים 2טן )לא ייתן שר האוצר הרשאה לפי סעיף ק א(2) 
ד, אלא אם כן נקבע בהסכם בין שר האוצר לבין האדם שלו ניתנה ההרשאה כי אותו אדם יוכל להשתמש 14עד 

 בסמכויות ובזכויות כאמור, כולן או חלקן, בכפוף להוראות אותו הסכם.

( אלא לאחר שפרסם ברשומות הודעה על כוונתו לתת 2) לא ייתן שר האוצר הרשאה לפי סעיף קטן ב(2) 
הרשאה כאמור ולאחר שנתן הזדמנות לבעל הקרקע או לבעל זכות או טובת הנאה בקרקע לטעון את טענותיהם נגד 
רכישת הקרקע או נגד מתן ההרשאה, בפניו או בפני מי שהוא הסמיך לכך, באופן ובמועד שקבע בתקנות, באישור 

הכנסת; בהודעה לפי סעיף קטן זה תצוין זכותם של בעל הקרקע או בעל הזכות או טובת ההנאה ועדת הכספים של 
בקרקע לטעון את טענותיהם כאמור; הוראות פסקה זו לא יחולו על הרשאה שנתן שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

י קרקע שחלה עליה לחברה הלאומית לדרכים, לרכבת ישראל או לגוף אחר שאישרה ועדת הכספים של הכנסת, לגב
תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, שהתקבלה החלטה על אישורה, המייעדת אותה לצורך ציבורי שהוא דרך 

 או צורך שנובע ממנו או כרוך בו, לרבות קרקע המיועדת לפרויקט בטיחותי.

 א.5ת סעיף ( לא יחולו הוראו2על רכישת קרקע בידי אדם שניתנה לו הרשאה לפי סעיף קטן ) ג(2) 

ו אדם שיבוא עמו לידי תקודם שירכוש שר האוצר כל קרקע מטעם כל אדם או לשם שימושו, ידרוש מאו (3) 
 הסכם, שבו ייקבעו, להנחת דעתו, הענינים הבאים, דהיינו:

 תשולם לו הוצאת הרכישה, וכן א()

 לאחר אותו תשלום, תועבר הקרקע לאותו אדם, וכן ב()

 יק אותו אדם בקרקע, וכןהתנאים שלפיהם יחז ג()

שבו יבוצעו ויקויימו המפעלים  משך הזמן -אם הרכישה היא לשם בניית איזה מפעל או מפעלים  ד()
והתנאים שלפיהם יבוצעו ויקויימו, והתנאים )אם בכלל( שלפיהם יהיה הציבור זכאי להשתמש במפעל 

 או במפעלים:

אדם אשר מטעמו ולשם שימושו יש לרכוש את הקרקע תנאי שלא תחולנה הוראותיו של סעיף קטן זה, אם הב 
 ל שר האוצר, את התנאים שלפיהם יש לרכוש את הקרקע ולהחזיק בה.שהוא המחזיק בזכיון, הקובע, להנחת דעתו 

קרקע שנרכשה לפי סעיף זה, בין אם נרכשה בידי שר האוצר ובין אם נרכשה בידי אדם אחר מכוח הרשאה  (4) 
 לשר האוצר. 19לפי הוראות סעיף  מאת שר האוצר, תוקנה

 

הסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי פקודה זו, למעט הסמכות להתקין תקנות, יהיו נתונות גם לשר התחבורה  .א22
ע לצורך ציבורי שהוא דרך או צורך הנובע ממנו או כרוך בו; ואולם לעניין והבטיחות בדרכים בכל הנוגע לרכישת קרק

)ג(, יחולו עליה, בשינויים -א)ב( ו2א, כמפורט להלן, והוראות סעיף 2זה יהיה הרכב הוועדה המייעצת, לפי סעיף 
 המחויבים:

 ראש; המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או מי מטעמו, והוא יהיה היושב (1)

 עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרגים שימנה המנהל הכללי של המשרד האמור; (2)

 היועץ המשפטי למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים או מי מטעמו; (3)

 א.2( שבסעיף 12( עד )10)-( ו6( עד )2המנויים בפסקאות ) (4)
 

 –ל אדם כ .23

כנס או להשתמש המפריע בזדון או המונע את שר האוצר או כל אדם הפועל מטעמו או מכוחו מלה א()

 1946לש'  34ק' פ

ני אדם בכישה בידי ר
ו אר האוצר, ש זולת

 מטעמם

 1946לש'  34ק' פ

 1946לש'  64ק' פ

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

מפריע הונשו של ע
 קבלת החזקהל

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 3)תיקון מס' 
 2010-ש"עת

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

רכישה בידי שר 
התחבורה והבטיחות 

 בדרכים

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 באיזו קרקע שהיא בהתאם להוראות פקודה זו, או

 מציק, מונע או מפריע לאותו אדם כשהוא מחזיק באותה קרקע, ב()

אשם בעבירה, ויהא צפוי בצאתו חייב בדין לקנס של עשרים וחמשה לירות או למאסר שלושה חדשים או לשני י

 הענשים כאחד.
 

אדמת ווקף, תהיינה לנאמן )מותוואלי( של הווקף או להנהלת הווקף, בכשיבואו להשתמש בפקודה זו  (1) .24
ת שפקודה אם אין נאמן, כל הסמכויות שפקודה זו מקנה לבעל הקרקע או למחזיק בה, והם יהיו כפופים לכל התחייבו

לגזבר , זו מטילה על בעל הקרקע או המחזיק בה, והפיצויים בעד הקרקע ישולמו לנאמן הווקף, או באין נאמן כזה
 הנהלת הווקף על שם נכסי הווקף הנוגעים בדבר.

כשיבואו להשתמש בפקודה זו לגבי קרקע הכפופה להקדשות אחרים של צרכי דת, צדקה, או כיו"ב, הרי  (2) 
ות האחראים להנהלת קרקע זו תהיינה להם כל הסמכויות המסורות לבעל הקרקע, ויהיו כפופים לכל האדם או הרש

 ות עליו עפ"י פקודה זו, והפיצויים בעד הקרקע ישולמו להם.לההתחייבויות המוט

 –ר האוצר רשאי להתקין תקנות הקובעות ש .25

 )נמחקה(; א()

 קים עפ"י פקודה זו;את דרגת הוצאות המשפט בעד הפיצויים שפוס ב()

 ובות הנאה שונות באותה קרקע;טאת הדרכים שבהם יבררו בעת ובעונה אחת תביעות ל ג()

 בדרך כלל, תקנות לתחולת פקודה זו. ד()
 

 וספת.שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את הת .א25
 

 )הפקעה( ופקודת הקרקעות )רכישה לצורך הצבא וחיל האויר( מבוטלות בזה:קודת הקרקעות פ .26

ת הקרקעות דלפקו 5תנאי כי מקום שנמסרה הודעה לשאת ולתת בגין כל קרקע לפי הוראותיו של סעיף ב 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורך הצבא וחיל האויר(, תחולנה הוראותיה של הפקודה הראשונה  4)הפקעה( או סעיף 

 על הפקעתה של אותה קרקע, כאילו לא ניתנה פקודה זו. -הכל לפי הענין  -האחרונה  או

 

וספתת  

 ופס א'ט

 הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע לצורך ציבורי

 (1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  5)לפי סעיף 

הפקודה(, הריני  –)להלן  1943, לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( 5בתוקף סמכותי לפי סעיף  .1

לפי פסקה , הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  –להלן )להלן  4להודיע כי הקרקע המתוארת בסעיף 

לפקודה ולפיכך שר האוצר מתכוון לרכוש את זכות  2להגדרה "צורך ציבורי" שבסעיף  

 בהתאם לפקודה.בקרקע,  ה

בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה, המבקש להשמיע את טענותיו נגד רכישת הזכויות  .2

א לפקודה ורשאי לשלוח את טענותיו בכתב נגד הרכישה בתוך 5בקרקע זכאי לכך לפי הוראות סעיף 

ימים כי הוא מבקש להשמיע  בכתב בתוך  או להודיע ל ימים אל  

 יחליט בעניין ויודיע לו על האופן שבו ייטען את טענותיו והמועד לכך. את טענותיו בעל פה. 

בת שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. התובע פיצויים בגין זכות או טו .3

 .הנאה כלשהן בקרקע, נדרש לשלוח את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע, אל 

 –תיאור הקרקע  .4

חלקה / חלק מחלקה  מ"ר המזוהה כגוש  ששטחה   ביישובחטיבת קרקע 

 .זיהוי אחר /  

המופקד במשרדי רשות  * אם קיים תשריט: חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' 

 .מקרקעי ישראל, בכתובת 

 

 ______________ תאריך

 שר האוצר 

טלת הפקודה על ה
ועל ווקף הקרקעות 

 שאר קרקעות דומות

 קנותת

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 יטולב

 1946' של 34ק' פ

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

 שינוי התוספת

 ( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע

( 3)תיקון מס' 
 2010-תש"ע
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 'בופס ט

 לצורך ציבורי ולקנות חזקה בקרקע הדרושה באופן דחוף רכוש זכויות בקרקעהודעה על כוונה ל

 (1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  7-ו 5)לפי סעיפים 

הפקודה(,  –)להלן  1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  7-ו 5בתוקף סמכותי לפי סעיפים  .1

 הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  –להלן )להלן  6הריני להודיע כי הקרקע המתוארת בסעיף 

לפקודה, באופן דחוף  2להגדרה "צורך ציבורי" שבסעיף  מטרת הרכישה(, לפי פסקה  –)להלן 

 וזאת מנימוקים אלה: 

 בקרקע, בהתאם לפקודה. ולפיכך שר האוצר מתכוון לרכוש את זכות ה

שנים ממועד  לעיל היא עד  1התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף  .2

שנים:  8פרסום הודעה זו ברשומות. להלן הנימוקים אם התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה עולה על 

. 

זקה בקרקע, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בכוונת שר האוצר לקנות ח .3

 ימים. בה בתוך 

בעל זכות בקרקע(, המבקש להשמיע את  –בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן  .4

שלוח את טענותיו בכתב א לפקודה רשאי ל5טענותיו נגד רכישת הזכויות בקרקע זכאי לכך לפי הוראות סעיף 

ימים  בכתב בתוך  או להודיע ל ימים אל  נגד הרכישה בתוך 

תיו יחליט בעניין יודיע לו על האופן שבו יטען את טענו כי הוא מבקש להשמיע את טענותיו בעל פה. 

 והמועד לכך.

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני  .5

, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות, וזאת כנגד 1964-הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד

ימים אל  קרקע, ישלח בתוך מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן ב

 את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 

 מ"ר המזוהה כגוש  ששטחה   ביישובחטיבת קרקע  –תיאור הקרקע  .6

 .זיהוי אחר /  חלקה / חלק מחלקה 

המופקד במשרדי רשות  * אם קיים תשריט: חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' 

 .מקרקעי ישראל, בכתובת 

 

 _____________ תאריך

 שר האוצר 

 

 'גופס ט

 א לפקודה לא חל לגביה5ולקנות חזקה בקרקע שסעיף  כוונה לרכוש זכויות בקרקעהודעה על 

 (1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  7-ו 5)לפי סעיפים 

הפקודה(,  –)להלן  1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  7-ו 5בתוקף סמכותי לפי סעיפים  .1

לפי  הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  –להלן )להלן  5עיף הריני להודיע כי הקרקע המתוארת בס

מטרת הרכישה(,  –לפקודה / לפרויקט בטיחותי )להלן  2להגדרה "צורך ציבורי" שבסעיף  פסקה 

 בקרקע, בהתאם לפקודה. ולפיכך שר האוצר מתכוון לרכוש את זכות ה

שנים ממועד פרסום  לעיל היא  1התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף  .2

 שנים:  8הודעה זו ברשומות. להלן הנימוקים אם התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה עולה על 

 * בהפקעות לפי חוק התכנון והבניה יושמט סעיף זה.

האוצר לקנות חזקה בקרקע, סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל אדם שיש לו  בכוונת שר .3

 ימים. חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 

שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני  .4

, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד 1964-כ"דהרכישה לצורכי ציבור, התש
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ימים אל  מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 

 את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 

 –תיאור הקרקע  .5

חלקה / חלק מחלקה  מ"ר המזוהה כגוש  ששטחה   ביישובטיבת קרקע ח

 .זיהוי אחר /  

המופקד במשרדי רשות  * אם קיים תשריט: חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' 

 .מקרקעי ישראל, בכתובת 

 

 _____________ תאריך

 שר האוצר 

 

 'דופס ט

 לקנות חזקה בקרקעהודעה על כוונה 

 (1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  7)לפי סעיף 

הפקודה(,  –, )להלן 1943צורכי ציבור(, לפקודת הקרקעות )רכישה ל 7בתוקף סמכותי לפי סעיף  .1

(, מיום  לפקודה )ילקוט פרסומים  5ובהמשך להודעה שפורסמה ברשומות לפי סעיף 

 להלן, בתום  4נמסרת בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע המתוארת בסעיף 

 כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתום התקופה האמורה.ימים, ועל 

היא עד  1הנזכרת בסעיף  5התקופה לתחילת ביצוע הצורך הציבורי שפורט בהודעה לפי סעיף  .2

שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות. להלן הנימוקים אם התקופה לתחילת ביצוע מטרת  

 .שנים:  8עולה על  הרכישה

, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש 1964-לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד .3

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

 את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. ימים אל  ישלח בתוך 

 מ"ר המזוהה כגוש  ששטחה   ביישובחטיבת קרקע  –תיאור הקרקע  .4

 .זיהוי אחר /  חלקה / חלק מחלקה 

המופקד במשרדי רשות  * אם קיים תשריט: חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' 

 .מקרקעי ישראל, בכתובת 

 

 ______________ תאריך

 שר האוצר 

 

 'הופס ט

 שינוי מטרת הרכישההודעה על 

 (1943פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, א ל14)לפי סעיף 

הפקודה(,  –)להלן  1943א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 14בתוקף סמכותי לפי סעיף  .1

להלן, שביחס אליהם פורסמו הודעות ברשומות  2במקרקעין המתוארים בסעיף  אני מודיע כי זכות ה

דרושה למטרת רכישה חדשה של (, מיום  דה )ילקוט פרסומים לפקו 7-ו 5לפי סעיפים 

לפקודה אם הקרקע דרושה למטרת  2להגדרה "צורך ציבורי" שבסעיף  לפי פסקה  

ו כרוך בהם להלן הטעמים המיוחדים רכישה של הרמה, הרחבה או פיתוח של יישוב או צורך הנובע מהם א

 .המצדיקים זאת: 

שנים ממועד  התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה החדשה שנקבעה על ידי שר האוצר היא עד 

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 שנים:  8להלן הנימוקים אם התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה עולה על 
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 –תיאור הקרקע  .2

חלקה / חלק מחלקה  מ"ר המזוהה כגוש  ששטחה   ביישובחטיבת קרקע 

 .זיהוי אחר /  

המופקד במשרדי רשות  מנת בתשריט הפקעה מס' * אם קיים תשריט: חטיבת הקרקע האמורה מסו

 .מקרקעי ישראל, בכתובת 

 

 _____________ תאריך

 שר האוצר 

 

 'וופס ט

 1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,  19לפי סעיף הודעה 

הפקודה(, אני  –)להלן  1943ות )רכישה לצורכי ציבור(, לפקודת הקרקע 19בתוקף סמכותי לפי סעיף  .1

להלן, שביחס אליהם פורסמו הודעות ברשומות  2במקרקעין המתוארים בסעיף  מודיע כי זכות ה

ר והמוחלט תהיה לקניינה הגמו(, מיום  לפקודה )ילקוט הפרסומים  7-ו 5לפי סעיפים 

 של מדינת ישראל ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

 –תיאור הקרקע  .2

חלקה/חלק מחלקה  מ"ר המזוהה כגוש  ששטחה   ביישובחטיבת קרקע 

 .זיהוי אחר /  

 

 _____________ תאריך

 שר האוצר 

 

 

 

 

 
 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

 

 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
  

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc
http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc
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 סיכום שנה שעברה –נספח א' 

 הפקעות ופגיעה במקרקעין -1הרצאה  -27/10/15

י לפי חוק תכנון ובנייה אין הפקעה מבלי שתתלווה לה תכנית. כמובן שניתן פיצוי על כך שהקרקע נהפכה להיות ציבורית. דינ
 הנטילה הציבורית כוללת הפקעות ופגיעה במקרקעין לפי חוק התכנון והבנייה.

לחוק תכנון ובנייה מעניק את הזכות לקבל פיצויים על הפגיעה. בשלב הראשון מגישים תביעה, ובשלב השני בלקיחת  197ס' 
לבים. בנושא ההפקעות לפי חוק הקרקע הדבר מהווה הפקעה לפי חוק תכנון ובנייה. אין הפקעה בשלב אחד אלא רק בשני ש

 לקיחה. -פגיעה, שלב שני -שלבים. השלב התכנוני והשלב  המעשי. הפקעה=שלב ראשון 2-תכנון ובנייה הוא תמיד מופיע ב

בגלל פגיעה במקרקעין נלך להיטל השבחה. ההפקעה היא לצרכי ציבור. ההפקעה מעוררת כמובן את השאלה  -תכנית משביחה
? שכן הדבר מהווה פגיעה בזכות הקניין. אדם יושב על בית פרטי שעוצר את הכביש הראשי. עושים את האם ניתן לעשות זאת

ההשוואה בין האינטרס של הפרט לבין האינטרס של כלל הציבור הרחב. יש לעשות את השיקול בין האינטרסים השונים, בכל 
רטי לצרכים ציבוריים כאלה ואחרים. בהפקעות אין אופן, הדבר מהווה פגיעה בזכות הקניין, ככל שהאדם יפונה משטחו הפ

וויכוח, הדבר מהווה פגיעה בשל העבודה שאדם מחזיק בנכס גובל בהפרעה לכלל הציבור, ולעיתים נוצר מצב שאדם תורם 
עה לחברה יותר מאשר שאר הציבור, בשל כך שמוותר בעל כורחו על נכסו, ולכן יוצא שזכאי הוא לפיצויים בגין ההפקעה והפגי

 במקרקעין הפרטיים שלו. 

 לחוק יסוד כבה"א וחירותו פסקת ההגבלה קובע את העקרונות בהם ניתן לפגוע בעניינו של אדם:8ס' 

 .של הכנסת על פי חוקהפגיעה חייבת להיות  .1

 הפגיעה חייבת להלום את ערכיה של מ"י כמדינה יהודית ודמוקרטית. .2

 הפגיעה משמשת לתכלית ראויה. .3

 ות מידתית ככל האפשר ובמידה הנדרשת.הפגיעה צריכה להי .4

  .1943(רכישה לצרכי ציבור)חוק פקודת הקרקעות, 

 חוק תכנון ובנייה

 נחלים, בזק, מים, חשמל. -יש כל מיני חוקים שמרשים להפקיע -הפקעות

 אלו הם שלושת מקורות החקיקה העיקריים. 
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 2הרצאה  -הפקעות ופגיעה במקרקעין

3.11.15 

לחוק יסוד כבוד האדם  8הפקעה היא דוגמא קלאסית לפגיעה בזכות הקניין. הפגיעה צריכה לעבור את המסננת של ס'  אמרנו
וחירותו. לדעת פרופ' חנוך דגן האיזון נעשה פעמיים, פעם בזכות הקניינית ואחריות חברתית, הזכות הציבורית והצורך 

, חוקי הפקעות, פרק ח' 8יזונים ימצאו ע"י חוק, פסקת ההגבלה וס' הציבורי. לציבור יש צרכים ויש למצוא את האיזון. הא
חוקי ההפקעות, אלו החוקים העיקריים. לצד החוק האלה יש  2שעוסק בהפקעות. אלו  188-196ס'  -לחוק התכנון והבנייה

אלא במקרה יש כל מיני חוקים אחרים שנותנים את הזכות להפקיע, גז, חשמל, בזק, אלו חוקים שלא עוסקים בהפקעות, 
להם נושא של הפקעה בתוכם. הפגיעה צריכה להלום את ערכיה של מ"י כיהודית ודמוקרטית. הפגיעה תוכל להתבצע אם 
היא נעשית למטרה ראויה, לא לכל מטרה מותר לעשות כל דבר. יש הפקעה עם פיצוי ויש הפקעה בלי פיצוי. דיברנו גם על 

ורך, האם בלעדיה לא ניתן לפתור את הבעיה הציבורית, סתם להפקיע זה לא מידתיות, הפקעה צריכה להיות מתאימה לצ
דונם אז אין צורך כלל וכלל להפקיע את כל השטח במלואו  10פותר את הבעיה הציבורית. יש לראות האם ניתן למשל להפקיע 

 דונם בלבד. כלומר פגיעה מינימאלית ככל שניתן.  10-אלא את ה

  .מלומדים י"ע נעשית היא אלא, חוקב מופיעה לא להפקעה ההגדרה

  :יסודות מצטברים-הפקעה -2נושא מס' 

צריכה להיות מכירה. גם מכירה כפויה היא מכירה. כשהחוק מתיר לך לכפות את המכירה אז היא מהווה  -מכירה .1
אלטרמן.  מכירה. מכירה במובן אירוע מס. חשוב לציין, יכול להיות בהחלט שניתן לעבור מהפקעות להסכמים. פרופ'

של בעל הקרקע למכור, רשות  הסכמהבמקום להפקיע ולגרום לצער, נעשה את זה בדרך של הסכמים, בהסכם תהיה 
 המס הכירה בבעיה, גם אם נעשה הסכם, בכל הליכי ההפקעה נכיר בזה כהפקעה. 

קיעו את הקרקע אומר שבמידה והפ 190בניגוד לרצונו של בעל הקרקע. איום בהפקעה היא לא הפקעה. ס'  -כפויה .2
והשאירו לך נתח שלא מפקיעים, ערך הקרקע הנותרת אפסי, תקעת אותי עם קרקע שאין לה שום ערך, אני לא יכולה 
לבנות לא יכולה לעשות כלום. מצד שני זה מה שאני צריך, המדינה, זה מה שאני לוקח )לוקחים מה שצריך ולא 

תבטל את ההפקעה, או שהיא א מופקע, יש לך זכות שהרשות קובע שאם נגרמת ירידת ערך לחלק הל 190יותר(. ס' 
כי לא ניתן להשאיר אותי עם חלק קטן שאין לי מה לעשות איתו, לא יכולה תפקיע גם את החלק הנותר שלא הופקע. 

 לבנות, לא יכולה למכור וכיו"ב. יש פה כפייה על הרשות להגדיל את ההפקעה כאמור. 

רשות ציבורית תהיה רשות ממשלתית, רק ע"י רשות ציבורית! לה להיות הפקעה יכו -)ע"י(רשות ציבורית  .3
מוניציפלית, כאלה שהחוק מסמיך אותם להפקיע מקרקעין. רוב החוקים שמסמיכים את ההפקעה מאמצים את ס' 

לפקודת הקרקעות כי ההפקעה נעשית על פי פקודת הקרקעות. הרבה פעמים שר האוצר יכול להסמיך גוף, רשות  22
 תבקש משר האוצר להפקיע למשל. הגז 

אין דבר שלא ניתן להפקיע. ההפקעה חלופי. זכות הדיור, כשמפקיעים בית צריך לתת דיור  -)של(זכויות פרטיות .4
יכולה להיות של זכויות קנייניות של בעלות, בניהן חכירה, זיקת הנאה, זיקת הנאה תת קרקעית, הרשאה, דיירות 

לא חייבים להפקיע את הבעלות השלמה ואת החזקה השלמה, וזה לפי המבחן  מוגנת, שכירות, הרשאה מתחדשת..
זה  83-דובר בכפר אזר, הפקיעו דונמים והקימו את תל השומר. הייתה חכירה וב -פס"ד כפר אזרשל המידתיות. 

לחוק  194ס' שנים. ניתן להפקיע גם דירות מגורים.  3חכירה מתחדשת מחדשים כל . התחלף להרשאה מתחדשת
 נדון בהרחבה בהמשך. כנון ובנייה קובע שאם אתה מפקיע דירת מגורים אתה צריך לתת דירה חלופית סבירה. ת

פיצוי. עדיין קיים ההרגל של ללא נלמד בהרחבה בהמשך על פיצוי ושמאות. יש גם הפקעה  -)בתשלום(פיצויים .5
הולצמן. בימ"ש מצמצם את כל היסוד מהקרקע ניתן להפקיע ללא פיצוי. פס"ד פייצר,  40%עד  -הפקעה ללא פיצוי

 הזה של הפקעה ללא פיצוי. 

הדרישה למטרה ציבורית היום קיבלה חיזוק לאור חוק יסוד כבוד האדם . 188+ ס'  3ס'  -)לצורך(מטרה ציבורית .6
לחוק  196-ו 195וחירותו. הנושא של מטרה ציבורית או שינויה של מטרה ציבורית. לקרוא את פס"ד קרסיק. ס' 

 ון ובנייה. התכנ

 שלבים: 3 -הפקעה נעשית ב

 ידיעה קונסטרוקטיבית, אדם לא יכול להגיד אני לא ידעתי. .5הודעה ברשומות על הפקעה לפי ס'  .1

לקבל צו לפינוי בעל הקרקע מהנכס. בשביל  8אם בעל הקרקע לא מתפנה ניתן לפי ס'  קבלת החזקה. -7הודעה לפי ס'  .2
, חובה לתת הודעה אישית לבעלים. על המקרקעין עצמה 7ה ברשומות לפי ס' לקבל חזקה חייב להודיע מלבד ההודע

 ישנה חובה לשים הודעה שהקרקע הנ"ל עומדת להפקעה. 

 כי הקרקע הופקעה. הרישום הוא לאחר קבלת החזקה.  ,19רישום בטאבו לפי ס'  .3
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 מהי הדרישה למטרה ציבורית?

דה המייעצת כי דרוש הדבר לכל צורך ציבורי רשאי הוא לדרוש את : "אם נוכח שר האוצר לאחר התייעצות עם הוועי 3ס' 
 לחוק תכנון ובנייה.  188בעלותה של כל קרקע". צורך ציבורי כמשמעותם לפי ס' 

 לחוק התכנון והבנייה כולל הגדרה ספציפית למה הם צרכי ציבור. 188ס' 

 

 3הרצאה 

 פקודה= פקודת הקרקעות, חוק= חוק תכנון ובנייה 10/11/15

 בספר. 5( הרחבת הפקעה, פרק 1)א()190, ס' 194ס'  -הנכסים הניתנים להפקעה -שיעור הבא

 המטרה הציבורית ושינויה:

 לפקודת הקרקעות 3לחוק תכנון ובנייה + ס'  188ס' 

 לפקודה. 14-15, ס' 195-196ס' 

 פס"ד קרסיק

 לספר 8פרק 

פס"ד . דיברנו על זה בשיעור שעבר.  למטרה ציבוריתתהיה היסוד השישי של דיני הפקעות ופגיעה בקניין הוא שההפקעה 
הבעלים, משפחת וללא פיצוי בגין ההפקעה. צרכי צבא,  –דובר בקרקע בגבעת אולגה אשר הופקעה לצרכי ציבור  -קרסיק

ית מטרה ציבורקרסיק התלוננו, וטענו כי ההפקעה היא לצרכי ציבור, מטווחים, וכעת אתם לא צריכים את הקרקע יותר )
אז תחזירו לנו את הקרקע בטח ובטח כאשר פיצויים אפילו לא שילמתם. השופט חשין נכח במשפט, כמו כן השופט  משתנה(,

אז ניתן  המטרה הציבורית משתנהזמיר, כפיפותה של ההפקעה למטרה הציבורית, ההסדר בפקודת הקרקעות קובע שאם 
זכות הקניין לבין זכות כבה"ד וחירותו. אם אנחנו נבטל הפקעות למכור את השטח, הרי כבר הפקענו. התנגשות חריפה בין 

לא יחול.  3שנה אז תיקון  25-. אם הפקיעו קרקע מעבר ל48שהשימוש הציבורי שלהם פסק או השתנה יש לנו בעיות מאז 
סי. משפחת הייתה בעיה נוספת, עד כמה שנים הכפיפות למטרה הציבורית היא אינסופית? כל הבעיות הללו צפו בפס"ד קר

. פס"ד זה מהווה אבן 3קרסי הגישה בג"ץ לפיצויים עד שבסוף לאחר המון שנים המדינה נעתרת, ולאור כך יצא תיקון מס' 
 דרך, התחשבות בזכות הקניין, וגם בדיאלוג בין הרשות למחוקקת במציאת הפתרון לבעיות השונות. 

יק, הצורך הוא הרבה יותר מודרני, הצורך הוא כל צורך אשר שר ופס"ד קרס 3מהו הצורך הציבורי בפועל? כיום לאחר תיקון 
הגדרה  – 1ס' האוצר קובע. זה דבר שנוגד את זכות היסוד לקניין. אם נוכח שר האוצר כי דרוש שנחוץ הדבר לכל צורך ציבורי. 

מתקנים להתפלה, מתקני תחנות גז,  -מהו צורך ציבורי, הגדרה רחבה מאוד, מתחילה מגנים, פארקים וכבישים, ובאופן רחב
עם הוועדה המייעצת באישור וועדת בהתייעצות שאישר שר האוצר  אחרצורך ציבורי  סעיף העוללות,-10ס' תקשורת וכיו"ב. 

ללא פיצוי, הפקודה מאפשרת  40%הכספים של הכנסת. ההתייעצות מהווה הגנה ליסוד הקניין. החוק מאפשר להפקיע עד 
החוקים. ישנם מקומות שהם חופפים. למשל בתוך רמת אביב  2-א תמיד יש את האפשרות לללא פיצוי. ל 25%להפקיע עד 

מדבר על מה קורה כאשר אתה  190ב לחוק הוא עם תמורה ורחב יותר, לעומת זאת ס' 188אפשר להפקיע לזכר רבין. ס' 
ישנה הוראה  1א190היפך. ס' מפקיע ללא תמורה. ככלל ניטה לחשוב כי הפקעה בלי פיצוי תיטה להיות יותר מצומצמת ול

לפקודה יחול גם על הפקעת מקרקעין  20הרשימה יותר מצומצמת ויש פנייה לפקודה. "ס' בלי פיצוי. ספציפית להפקעה 
פיצוי. הדבר המשותף למטרות  40%יהיה  25%לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט, תרבות דת ובריאות, ובכל מקום שכתוב 

ופו של דבר הפגיעה היא לא כ"כ גדולה. לעומת הפקעות עם פיצוי, שבהם רשימת אופציות ההפקעה ללא פיצוי היא שבס
המטרות הינן מוגבלות ולדעת המרצה אלו הן מטרות שכלל הציבור נהנה  1א190ההפקעה היא רחבה יותר. המטרות לפי ס' 

מותר להפקיע לפי חוק תכנון  40%בחוק.  מהם, או רובו. תמונה כללית לפי חוק תכנון ובנייה יש לנו מטרות מוגדרות שנקבעו
מותר להפקיע לפי פקודת הקרקעות. בהפקעה לפי חיקוקים שונים ישנו חוק לתיקון דיני הרכישה  25%ובנייה)גמיש יותר(, 

 והוא מסדיר את מערכת היחסים בין החוקים השונים המתירים הפקעות.  1954לצרכי ציבור 

השינויים יכולים להיות בכמה צורות. יכול להיות שינוי ממטרה ציבורית למטרה מה קורה אם באים ומשנים את המטרה? 
ציבורית אחרת. המקרה היותר קשה הוא כאשר אתה מפקיע קרקע ללא פיצוי ואח"כ משנה אותו לקרקע עם פיצוי. כלומר 

לא בסדר כי בסופו  קודם הפקעה לייעוד של כביש ואחרי כמה שנים הפקעה למטרת הקמת בית ספר. זה מקרה שהוא כבר
. המקרה הקיצוני יותר הוא שבכלל לא משתמשים לצרכי ציבור. פתרון אחד 196-ו 195של דבר משתמשים לצרכי ציבור. ס' 

. כשאומרים מטרה ציבורית לא 196-ו 195להחזיר ופתרון שני לפצות. לדעת המרצה הפתרון היה מצוי גם בקרסיק בחוק. ס' 
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נו. אפילו בית חולים ציבורי ומן הסתם לא כל הציבור חולה. דבר נוסף שעולה בפסיקה, הרווח. הכוונה שכל הציבור ייהנה ממ
האם צרכי ציבור הם צריכים להיות ללא מטרת רווח. מהפסיקה עולה שאין הכוונה שלא צריך שיהיה רווח. זה לא אומר 

גריאטרי ועשתה המון כסף יוצא שההפקעה  שבית החולים נניח צריך להיות בהפסדים. אם אכן עירייה הפקיעה ועשתה בי"ח
בוצעה לצרכי עסקים וביזנס. עירייה כמובן לא יכולה להפקיע לצורכי ביזנס ועשיית כסף. במילים אחרות אם האלמנט 
המרכזי זה הכסף= אז זה לא לצרכי ציבור. עכשיו המדינה לא מוכנה לראות בקופ"ח צורך ציבורי טהור, אותו דבר לגבי 

ם באים ואומרים אני מוסד ציבורי, בבדיקת המשכורות רואים כי משכורות מופקעות וגבוהות לא משקפות את מכללות. כול
העובדה כי מדובר בצרכי ציבור. אם מפקיעים לצורך איכילוב נראה כי מדובר בצורך ציבורי. אני מפקיעה לצרכי ציבור, האם 

תקיימת ומתנהלת בקנה מידה ציבורי אז ההפקעה כדין. אחת מותר לי לתת את הניהול לגוף פרטי? אם המטרה הציבורית מ
דירות, מישהו  5הדרישות להפקעה לצרכי ציבור היא שהשימוש בפועל יהיה לצורך ציבורי באותו נכס. היה סיפור בו הופקעו 

לצרכי ציבור.  בא וטען כי יש לבטל את ההפקעה כי הייעוד שלה לא לצרכי ציבור. במילים אחרות נטען כי ההפקעה לא כפופה
הייתה שם עסקת קומבינציה עם הקבלן ולכן נטענה הטענה שזה לא לצרכי ציבור. פרופ' קצוף שהיה בעל הקרקע, אמר 
הפקעתם לי את הקרקע ובסוף אתם לא השתמשתם לצרכי ציבור אלא לצרכי בניית דירות. )פס"ד קצוף(. נטען כי הרווחים / 

לא מתקבל על הדעת. הדרישה הבסיסית היא שאותה קרקע שהפקעת תשתמש  התמורה משמשת לצרכי ציבור. כמובן שזה
לגבי החובה להשתמש בצורך הציבורי עצמו לצרכי ציבור. בפס"ד ישראלי הייתה סיטואציה  -פס"ד ישראליבה לצרכי ציבור. 

עבור כביש. יום א' את הקרקע בטענה ששם י-שבה הייתה קרקע א' וקרקע ב'. משפחת מזרחי ומשפחת אשכנזי. הפקיעו ל
ג' ואת ג' הזזנו מקרקע ב'. למעשה הקרקע שלך א' שימשה -אחד א' רואה אדם פרטי בונה שם וילה. הקרקע שהופקעה נתנו ל

ב'. נפסק ע"י בימ"ש שההפקעה היא כן לצרכי ציבור, על אף שהתכלית לשמה הופקעה הקרקע אינה עומדת בקנה -כפיצוי ל
ן זמיר כתבה מאמר כנגד פס"ד ישראלי וכנגד התכלית לשמה הופקעה הקרקע. הוועדה אחד עם צרכי הציבור. פרופ' זוסמ

המקומית אומרת כן השתמשנו לצרכי ציבור ובימ"ש קיבל את הטענה. קצוף צריך לחול כאן. הנושא האחר המתעורר לגבי 
צורך ציבורי( ושינוי מסלולים.  היו הפקעות לצרכי נתב"ג )לכאורה -בפס"ד מהדריןהדבר עלה צורך מעורב, צורך ציבורי זה 

לגבי ההפקעה אחד הטענות היה ביחס לדיוטי פרי והחנויות, הפקעתם את זה לקניון. רוב השטחים רוב הכספים זה מהקניון. 
יש פה רווח עצום ולא הפקעה לצרכי ציבור ללא מטרות רווח. בימ"ש אמר אכן יש אלמנטים מסחריים בלתי מבוטלים אבל 

ההפקעה היא למעשה הפקעה ממשי הוא שדה תעופה, ובכל שדה תעופה בעולם יש חנויות, בימ"ש אמר עדיין המרכיב ה
חלק מההפקעה הלך למסלולים ולחנייה, וחלק מההפקעה הלך לחנויות ולדיוטי פרי. במס הכנסה לא קיבלו את מעורבת. 

למנטים של רווחיות. במהדרין נפסק כי הקניון הטענה. יש פעילות שהיא מלכ"ר ללא כוונת רווח ויש פעילות בעלת רווח ועם א
 הגדול נחשב תפל למטרה העיקרית ושימוש מעורב כזה לא מבטלים את ההפקעה. בחלק צנוע יושב דיוטי פרי.. 

 

 4הרצאה 

17/11/15 

 -הנכסים הניתנים להפקעה

 לפקודה 3ס'  .1

 כפר אזר .2

 דירת מגורים – 194ס'  .3

 לפקודה. 11 ס' -( לחוק ו1)א()190ס'  –הרחבת הפקעה  .4

מה קורה בשימוש מעורב? )פס"ד שעה התעופה( האם בשימוש מעורב עושים פיצול ויבטלו אותו חלק שלא משמש לצרכי 
ציבור? למדנו את פסק דין שדה התעופה בשיעור הקודם ונקבע כי ככה מקובל בשדה תעופה והחנויות הם חלק חוקי מן 

 יבור בעיקרו.ההפקעה. נקבע בפסק הדין כי זה שימוש לצרכי צ

הפקיעו ובהמשך משתמשים לייעוד אחר שאינו לצרכי  –פס"ד קרסיק  –שינוי ייעוד לצרכי ציבור ולאחר מכן לא לצרכי ציבור 
 ציבור. 

יש לי קרקע, הוועדה המקומית הפקיעה אותה לצרכי כביש, הכביש  -מציב פתרון לבעיות של שינוי ייעוד. למשל -לחוק 195ס' 
ם לעשות מזה שכונת מגורים. יכולים להיות מספר שינוי ייעוד שונים. מייעוד ציבורי אחד לאחר, ייעוד לא נבנה והם רוצי

 .195-196ציבורי ללא פיצוי, בכל המקרים הללו נפנה לס' 

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום  מקרקעין שהופקעו עם תמורה/פיצוי. – 195ס' 
ובלבד ששר האוצר אישר...שונה ייעודם השכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, מותר ליים יחולו עליהם הוראות מיוחדות...פיצו

מותר למוכרם, להשכירם או לעשות בהם העברה אחרת...ובלבד שניתנה למי שהפקיעו ממנו את המקרקעין יודיעו לו ויתנו 
פיצוי לפי השווי *בעל הקרקע יכול לבקש אחד מן השתיים )מודגש(:  לו זכות קדימה או לקבל את השווי החדש של הקרקע.

לבוא ולהגיד אני לא רוצה את הקרקע חזרה, אני רוצה בגלל שהמחיר עלה שתפצה אותי לפי הערך הריאלי של היום,  -החדש
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לקבל *לפי השווי החדש/ נניח קרקע לייעוד מגורים זה מחיר אחר מאשר כביש, כלומר השווי גבוה יותר ולכן אני רוצה פיצוי 
האלטרנטיבות  2שכן הקרקע איננה משמשת יותר לצרכי ציבור יותר שכן הפקעה כפופה למטרה הציבורית.  חזרה את הקרקע

 נותנות את המצב כאילו שלא הייתה הפקעה. ישולם היטל השבחה שכן הקרקע מושבחת עם כל התנאים. 

ן שהופקעו ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה וכעת בשל שינוי הייעוד כן "מקרקעי מקרקעין שהופקעו ללא תמורה. – 196ס' 
תשלם הוועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו... או אם רצה בכך  -מגיע פיצויים על ההפקעה

אז נניח אני בעלת קרקע, כביש /פארק/ בית ספר זוהי הפקעה ללא פיצוי,  -להחזיר את המקרקעין למי שהופקעו ממנו". למשל
ורוצים לבנות על הקרקע שלי בית ספר, ומפקיעים לי אותו ללא פיצוי. ולאחר מכן יש שינוי ייעוד, דהיינו מחליטים לא לבנות 
שם בית ספר אלא בונים משהו אחר בגינו כן מגיע פיצוי. אני אקבל פיצוי כאילו שהיום הפקיעו ממני מחדש, לפי הייעוד 

 החדש. 

לתקופה ניתן לרכוש את החזקה או השימוש  -מקנה סמכות להפקיע כל קרקע לצרכי ציבור. סעיף קטן ב' -קודהלפ3ס' 
לא  -, כלומר לא חייב להפקיע, יש פה את עניין המידתיות. פגיעה בזכות קניין חייבת להיות מידתית.  סעיף קטן ג'מסוימת

 לקרוא. -אלא חלק מהם. ס' קטן ד'חייב לרכוש את הבעלות בקרקע או להפקיע את כל הזכויות 

שנים מחדשים לך. ראינו שהמס  3דונם שהייתה הרשאה מתחדשת= זכות שכל  113ההפקעה הייתה של  -פס"ד כפר אזר
התייחס להרשאה מתחדשת לא כזכות במקרקעין הכרוכה במס שבח ומס רכישה. נפסק במחוזי כי אין פיצויים. הנימוק היה 

 י חוק מיסוי מקרקעין. בעליון נאמר שלא יפסקו פיצויים מסיבות אחרות. שזו לא זכות במקרקעין לפ

הפקעה של דירת מגורים. פיצויים בגין הפקעה לוקחים מספר שנים, בינתיים איפה יגורו בעלי הדירה  -194ס'  -דירת מגורים
יש דרישה לשיכון חלוף סביר  עד שיקבלו את הכסף. אי אפשר לתלות את הפתרון בפיצויים כי לוקח זמן עד שמקבלים אותם.

ייעוד להריסה נניח לבניית כביש, לא ניתן להפקיע  -1לפי לשון הסעיף. ישנם מספר יסודות מצטברים העולים מלשון הסעיף: 
ביושר. מקום שאפשר לגור בו +סביר. נניח פינוי של בית עשרה חדרים לבית -3-שיכון חלוף סביר, ו-2ולהרוס מבלי להעמיד 

סביר. סביר יכול להיות בהחלט פחות. אתם שלושה במשפחה אתם לא צריכים לגור בשישה חדרים אלא בשלושה  חדרים לא 3
זה סביר. כאמור לא נחכה לסכום הפיצויים עד שיוכל לקנות דירה. זכותו של בעל הקרקע לבקש כסף במקום ששופט יקום  –

 יושר. לא פולש או מחזיק שלא כדין. ויחליט איפה יגור בדירה זמנית. מי בעל הזכות? או בדין או ב

 

 

 5הרצאה 

24/11/15 

 פיצויים –עקרונות 

 צריכים לתת פיצויים על כל טובת הנאה. -זכות במקרקעין וטובת הנאה –א' 9+ס'  9ס'  .1

עקרון השבת המצב לקדמותו, אנו מנסים ע"י הפיצוי  -)ב( לפקודה12+ עובדת ההפקעה  עקרון השבת המצב לקדמותו .2
צאה של מה היה קורה אם לא היינו עושים את ההפקעה. הנזקים הם לא רק על הקרקע, אלא גם על להביא לתו

ב' לפקודה, בבוא בימ"ש להעריך את הפיצויים ינהג לפי התקנות  12הוצאות אחרות. לצד העיקרון הזה קיים ס' 
צריך להיות הסכום  השווי-הבאות: א. אין לבימ"ש להביא בחשבון את העובדה כי הקרקע נרכשה בכפייה. ב

 שמתקבל ממכירת הקרקע אילו נמכרה מרצון. שווי קרקע ספציפית כיום. קרקע להפקעה צונחת בערכה. 

 הקרקע בעל ואם לחזקה להיכנס אפשר' ס לפי, החזקה למסירת תנאי לא זה הפיצויים -אינם תנאי לקבלת החזקה .3
 אספקת וללא. חלוף דיור לספק חייבים מגורים בית שהיא קרקע לגבי, לחוק 194' ס לפי. ש"לבימ פונים מסכים לא

 . לפיצויים מחכים לא כאן גם. הקרקע מן הקרקע בעל את להוציא אפשר אי חלוף דיור

 .פיצוי לתת חובה שאין אמרנו -אין חובה במתן קרקע כפיצוי .4

הם כוללים עצים שמאי לא יכול להעריך רק את הקרקע אלא גם הערכה של הבנייה ושווי המחוברים ש -מחוברים  .5
מחוברים שנבנו  -מחוברים זה חלק מהקרקע, כלל ב-כללי יסוד חשובים: הכלל ראשון 2וכיו"ב. קרקע +מחוברים. 

. אם הבנייה הייתה בלתי חוקית לא משלמים -פסיקה רבה בנושא הזה. כלל שלישי -ללא רישיון אין פיצוי עליהם
  עליה כחלק מההפקעה. מכיוון שהבנייה בלתי חוקית.

)ח( לפקודה. כמו שנותרים זנבות מן הקרקע למשל. במקרה כזה ישנה 12)ז(, 12( + 1)א()190ס'  – פגיעה בחלק שנותר .6
סמכות לבעל הקרקע לבקש לבטל את ההפקעה או להרחיב אותה. שכן אין מה לעשות עם החלקים/ השאריות 

יא בימ"ש בחשבון את הנזק אם יש נזק שנגרם )ח( הוא המקביל בפקודה אומנם יש הבדלים: "כמו כן יב12שנותרו. ס' 
לבעל מחמת ניתוקה של הקרקע..." דהיינו אנו רואים שהנזק שיכול להיות מוריד את ערך הקרקע שנשאר. מהו הנזק 
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בגינו יש לפצות? על השווי היחסי של הקרקע לפני ההפקעה, ואחרי ההפקעה. לפי החוק אפשר ללכת עוד יותר רחוק, 
)ח( עוסק בפיצוי בגין 12את ההפקעה או שתבטל אותה. הרי הזנבות האלה מורידות את הערך. לומר או שתרחיב 

|)ז( קובע שאם הניתוק עשה לך שבח אז המדינה כמובן רוצה לקחת חלק, דהיינו מה 12החלק שנותר. פיצויי ניתוק. 
 שנשאר מההפקעה שווה יותר ויש השבחה. גם פה יש השבת מצב לקדמותו. 

יש לי דונם קרקע  –דוידוביץ נ' אתרים. נובע גם כן מעיקרון השבת המצב לקדמותו. למשל  – ומוניטין הפסד רווחים .7
באשדוד על שפת הים, כל חנות שם שווה מיליון שקל. אבל הייתה לי שם חנות מיוחדת, הרווחים גבוהים, המוניטין 

כי עושים בה עסקים? מוניטין קשור בשמיים. רוצים להפקיע לי את החנות. האם השווי של הקרקע עולה יותר 
לקרקע? האם יש להשיב את המצב לקדמותו? מה נכלל בתוך שווי הקרקע? אם המוניטין קשור למקום? יש לאבחן 
בין מה ששייך למקום לבין מה ששייך לאיש עצמו. פרופ' נמדר טיפל בפס"ד גדרה זרעים, בו הייתה קרקע שניתנו לה 

זרעים. הופקעה הקרקע. הוכח כי על כל דונם נגרם נזק ופגיעה במוניטין. אומנם תנאים מיוחדים בשל הזרעה של 
 מדובר בקרקע חקלאית שנראית כמו כל קרקע אחרת, אבל הקרקע קיבלה תנאים מיוחדים. 

הרבה פעמים החוק מאמץ את הצדק ומטעמי צדק יש תכולה לחוק. מותר לשר האוצר להעניק  – (ג'2)20סבל  יפיצוי .8
יניו שהצמצומים יגרמו סבל אותם פיצויים או פיצויים שיראה אותם נכונים בנסיבות המקרה. מה זה לפי ראות ע

פיצויי סבל? אין פרשנות בחוק. נראה שפיצויי סבל הם יותר מאשר השבת המצב לקדמותו. נראה כי העיקרון הזה 
  לפיצויי הפקעה.  הוא לפנים משורת הדין. המצב הוא כאשר נגרם עוול. הפיצויים לרוב לא קשורים

ג' רבתי לחוק מיסוי מקרקעין. 48ס' -האם במתן פיצויים מנכים את המס? על הפקעה יש מחצית המס -ניכוי מיסים .9
פשוט פה המדינה היא הרי גם כשאתה מוכר את הקרקע בשוק החופשי זה הכנסה ואתה תצטרך לחוב במס בגינה. 

נותן פטורים.  64דם פרטי היה קונה ממך והיית חב במס. ס' "הרוכשת" והיא זו שמשלמת לך עבור ההפקעה כפי שא
 לחוק מיסוי מקרקעין. 65לעיין גם בס' 

אמרו לו נשלם לך כמו בתוך יער. . לאדם היה בית 197ופס"ד בירנבך. פס"ד ברעלי קשור לס'  -פס"ד ברעלי –ציפיות  .10
במאות אלפי שקלים, ולכן עליכם לשלם יער. הוא אמר מה פתאום מדברים על הפשרה של הקרקע והיא תעלה בעתיד 

איזה ציפיות לוקחים ואיזה לא שהיא תופשר.  ציפיות לי בגין ההפקעה יותר. קרקע חקלאית שקרובה מאוד לעיר יש
נקבע כי לא יתנו שום בנייה וזה יישאר יער. הוגשו תביעות בגין פגיעה במקרקעין. היועמ"ש התערב לוקחים בחשבון? 

 הציפיות לא סבירות. בלא סיבה. נקבע כי 

חלק מהפיצויים הקשורים להפקעה הוא פיצוי על ערכים קרקעיים. אבל ישנם  – )ג(.12נטרול ערכים סובייקטיביים  .11
ערכים סובייקטיביים. כלומר מפקיעים לאדם קרקע והוא אומר  -ערכים מסוימים שעליך לנתר מהערכת השווי. והם

זה בית שקיבלתי במתנה. לא לוקחים בחשבון ערכים סובייקטיביים.  אשתי המנוחה ואני חיינו יחד פה, או אולי
כלומר אדם לא יכול לבוא לומר אני מרגיש כלפיי הקרקע רגשות כאלה ואחרים ויהיה ניתן להעריך מנטרלים אותם. 

 שוויים. 

 הפיצוי בא לענות על הדרישה שהפגיעה צריכה להיות מידתית. 

 

 

 6הרצאה 

8/12/15 

 פייצר –, הולצמן 15פרק  -יהפקעה ללא פיצו

 מסיקה, הרטבי, בראון – 12פרק  –איחוד וחלוקה 

()א( 2) 20סעיפים גם בחוק התכנון והבנייה וגם בפקודה סעיפים המתירים לנו להפקיע קרקע ללא פיצוי. ס'  2אמרנו כי ישנם 
 ללא פיצוי בגין ההפקעה.  25%ללא פיצוי ולפי הפקודה עד  40%( לחוק. לפי החוק עד 1)א()190לפקודה,  וס' 

סבורים כי הפקעה ללא פיצוי  –אנשי התיאוריה ופרופ' זמיר  השבחה.מהי ההצדקה להפקעה ללא פיצוי? התשובה היא 
הנותרים יהיו משובחים  75% -לפי הפקודה,  ה 25%מוצדקת כאשר ישנה השבחה ביחס ליתר הקרקע. אם מותר לי להפקיע 

במס שבח כי כל ההפקעה משביחה את  ניתן לחייבשביחה את היתרה של הקרקע. אפילו ושווים יותר כי ההפקעה עצמה מ
יתרת הקרקע, כלומר לא רק שאני לוקח לך אלא אני גם נותן לך. יש לזכור את עיקרון ההשבחה. מה קורה אם השטח העירוני 

הפקעה היא ס"ד כיאט נקבע כי כבר מפותח ומפקיעים, דהיינו מפקיעים ללא השבחה של הקרקע? מדובר בשאלה גדולה. פ
לא נותר החלק המושבח. מה עושים? נרחיב בהמשך השיעור על הפקעה מה קורה אם מפקיעים את כל החלקה? משביחה.  

של הקרקע כולה. בחזרה לפס"ד כיאט, הפקעה היא משביחה. לצד זה יש עיקרון שהתפתח לאחר פסק הדין והוא עיקרון 
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 2אתה העיקרי שנהנה. הפעולה השלטונית של ההפקעה היא לצרכי ציבור. ישנן  אתה בעל ההפקעה -הצדק החלוקתי
 תיאוריות, התיאוריה הסוציאליסטית והתיאוריה כי הנהנה הוא הציבור שעושה שימוש ציבורי בקרקע שהופקעה. 

ההפקעה והוא אומר: להפקעות לפי חוקים שונים ישנו חוק לתיקון דרכי רכישה והוא עושה סדר בין החוק לפקודה בכל חוקי 
לא  נוספים. 15%מותר לך להפקיע לפי הפקודה,  25%לפי החוק לא תוכל להפקיע יותר, אבל, אם הפקעת  40%אם הפקעת 

.  זה החוק שהסדיר בין חוקי ההפקעות השונים, הן מן הפקודה והן מן החוק לתכנון ובנייה. כמובן 15%-תוכל להפקיע יותר מ
נותרים.  60%, אבל אז צריך לשלם על 100%. ניתן להפקיע יותר, ניתן להפקיע גם 40%א פיצוי עד אנחנו מדברים על הפקעה לל

מהקרקע, והפקעה כמשמעותה יכולה להיות הפקעה של כל השטח. הפקעה  40%דהיינו הפקעה ללא פיצוי יכולה להיות עד 
 ללא פיצוי הולכת ומצטמצמת לדבריי המרצה. 

 ומתי לפי החוק? מתי כדאי להפקיע לפי הפקודה 

 אני אלך לחוק. ואם פחות אלך לפקודה. 25% -# אם אני צריכה למעלה/ יותר מ

# תלוי מטרות, מטרות של הפקעה ללא פיצוי המטרות הן יותר מצומצמות. ישנן סיטואציות שלי הפקודה לא תוכל להפקיע 
, מה שמתיישב לפיו נלך, בין אם זה הפקודה דהיינו יש מטרה לפי החוק ומטרה לפי הפקודה -ולפי החוק כן תוכל להפקיע

 ובין אם זה החוק. לפי הפקודה התנאים לקבוע מהי מטרה ציבורית הם גמישים.

 , ולפי הפקודה לא צריך תכנית.  לפי החוק אי אפשר להפקיע בלי תכנית -# נקודה נוספת בין החוק לבין הפקודה

 ל.# אם בחרת מסלול מסוים, אתה לא יכול ממסלול למסלו

מה צמצם הפקעה ללא פיצוי? התיאוריות שימשו את העליון, תחילה היה פס"ד כיאט, אח"כ פייצר, ואח"כ הולצמן. בפסקי 
דולר. מגיע לך מיליון דולר  100,000דונם שכל דונם שווה  10הדין הייתה סיטואציה בה הפקיעו את כל הקרקע. נניח יש לך 

הכול אין לי השבחה. העיקרון הוא שהיתר אתה משביח פה אין יתר מושבח כי ללא פיצוי. כשאתה מפקיע לי את  40%פחות 
אתה לוקח את הכול. היו המון מאמרים שטענו אין הפקעה ללא פיצוי, הפקעתם תשלמו, הדבר מהווה פגיעה בזכות הקניין. 

אט. נפסק אם יש הפקעה כאמור ההפקעה פה היא הפקעה שלמה, אין מה שישתבח, אתה לא משאיר לי כלום, זה היה פס"ד כי
ללא פיצוי הם בתנאי שתהיה  40%-? ה40%-, כי למה שתוריד את ה60%ולא פיצוי  100%אתה חייב לשלם פיצוי  100%של 

הוא ביטל את פס"ד וייצר  –ללא פיצוי, עד שבא פס"ד הולצמן  40%השבחה ופה אין השבחה. וייצר אמרו כי ניתן להפקיע 
אין השבחה  - 100%הפקעה ללא פיצוי היא בגין עיקרון ההשבחה, אם אתה מפקיע ריה של שנה. נקבע כי התיאו 20לפני 

דהיינו חזרה להלכה בפס"ד כיאט. שוב, הפקעה ללא פיצוי מוצדקת אם יש השבחה ללא פיצוי.  40%ואתה לא יכול להוריד 
ללא פיצוי לא קמה ולא  , אין השבחה של יתרת הקרקע והפקעה100%של יתרת הקרקע שלא הופקעה, ואם מפקיעים 

ללא פיצוי, ולאחר מכן עשו הפקעה  40%מוצדקת. זוהי ההלכה כיום. הולצמן ביטל את הלכת וייצר. אם בוצעה הפקעה על 
של יתר השטח, אם בימ"ש יוכח לדעת כי פעולה א' של הפקעה ללא פיצוי כרוכה בהפקעה ב' של יתרת הקרקע, בימ"ש יטיל 

, 95%עו מלכתחילה. דהיינו אם אתה מפקיע את הכול אין הפקעה ללא פיצוי. אם אני מפקיעה שהופק 40%-פיצויים בגין ה
טען שזה  99%-ללא פיצוי? הבעיה התעוררה בהמון פסקי דין. פסק דין שעסק ב 40%שהושבח. אז מותר לי להפקיע  5%ונותר 

לתיאוריה של ההשבחה שאומרת שהחלק  זה המון וכו'. זה מדרון תלול. יש לחזור 70%. אמרו גם אם הפקעת 100%כמו 
מיתר הקרקע שלא הופקעה, ויש  40%אי אפשר לומר כאילו הופקע הכול, יש השבחה על  60%הנותר צריך להיות מושבח. 
 –נפגע ויש ירידת ערך.  פסקי הדין האחרונים של השנתיים האחרונות קבעו הלכה חדשה  40%-לבדוק האם ההשבחה של ה

 במחוזי:

 הקרקע שנותרה לאחר ההפקעה נפגעה? האם ירד ערכה?  * האם יתרת

 אין הפקעה ללא פיצוי.  -באין השבחה *האם בכלל הייתה השבחה? הרי 

דונם? כאמור  3 -דונם או של ה 10 -נם נגזרת של ה 40%-דונם. האם ה 3דונם. העירייה רוצה להפקיע לי  10יש לי קרקע של 
 הדונם.  3ללא פיצוי מעלות שווי  40%הם נגזרת של ההפקעה. דהיינו  40%-ה

 קובע כי למעשה כל הפטור זה עוד כרסום, וקובע שכל הפקעה ללא פיצוי חלה על בעלות.  –פס"ד צאיג 

 שהיה שיעור כפול.. 7להשלים את הרצאה 
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 8הרצאה 

15/12/15 

 חסרה )שיעור כפול שהיה בחנוכה(. 7הרצאה 

 היתר בנושא הפקעות ללא פיצוי. דובר על תכנית איחוד וחלוקה בין 7בשיעור 

 -להשלים את היסודות של איחוד וחלוקה

עוסקים  120-128ס'  –פס"ד טור, ולאחר מכן פס"ד איראני. לקרוא. הפרשות מקרקעין באיחוד וחלוקה  –ישנה פגיעה יחסית 
ד בר שאמרו שהפרשות שחזרו על העיקרון של פס" -בהפרשות. הפרשות זה לא מדיני הפקעות. פס"ד מסיקה ופס"ד ארטבי

אין ספק שדיני הפקעות חלים על הפרשות. מסיקה היה אדם  –לא מוגבלות לדיני הפקעות. פס"ד מסיקה הוא הנכון והקובע 
דונם  2 -דונם, והוא בא בתלונות נגד איחוד וחלוקה. על אף שה2שנכנס עם חמישה דונם נותר בתכנית איחוד וחלוקה עם 

דונם? פרופ' נמדר חושב כי התלונה של מסיקה לא מוצדקת כי  3שהיו. האומנם למה לקחו לי שנותר שווה יותר מכל החמש 
לא הפקיעו לו ללא פיצוי, אבל פה לא כך הדבר. מסיקה לא מסתכל נכון, הוא מסתכל על החמישה דונם, ויש צורך להסתכל 

ין הגבלה. פס"ד בראון הפקיעו באיחוד גם אנכית, דהיינו על ההטבות שהוא קיבל באיחוד וחלוקה. בהפקעה עם פיצוי א
ויש לבדוק את טבלת האיזון כמה נכנסת וכמה  40%. אם אין גבול של 40%-. נאמר שם כי לא מוגבלים ל40%-וחלוקה יותר מ

דונם פרדס לבניית מגרש כדורגל. שווי מאה דונם ושינוי לייעוד  100תצא המשמעות הוא שהגבול הבא זה השווי שנכנסת. נניח 
 ורי ומקבלים מעט מאוד משווי כלל הדונם. העיקרון שאתה לא פוגע בבעל הקרקע יותר ממה שהוא נכנס. ציב

 –פגיעה במקרקעין 

מהווה חלק מדיני הפקעות, שכן כל הפקעה מתחילה ע"י תכנית אשר קובעת שהקרקע תהיה מיועדת לצרכי ציבור ורק לאחר 
ת אפשר להפקיע בצורה חד שלבית. לפי החוק אתה חייב להקדים תכנית מכן ניתן יהיה להפקיע, בעוד שלפי פקודת הקרקעו

להבדיל מהפקודה. הפקודה יכולה לבוא ולהפקיע בהכרעה חד שלבית. הכנסת הדו שלביות לפי החוק מהווה בסיס אמתי 
פרסומה זוהי  ונאמן שקיימת תכנית ושמדובר במשהו מסודר יותר. לפי החוק לא ניתן להפקיע בלי תכנית. עצם התכנית ועם

(. בכל 10% –ושלב שני פיזי  90% –שלבי )שלב ראשון תכנוני  –התחשב ברעיון הפיצוי הדו  34הפגיעה הממשית בקרקע. ס' 
. שלב ראשוני אתה מקבל מה שהתכנית הזיקה וזה תלוי בהערכות שמאיות. למה דיני פגיעה 100%מקרה זה חייב להיות 

שלבים לפי חוק תכנון ובנייה ולא לפי הפקודה ולכן תמיד זה  2 -הפקעות נכללות בבמקרקעין זה דיני הפקעות? כי רוב ה
 שלבים וזה הדמיון. ולכן וודאי שזה דיני ההפקעות. 2 -מבוצע ב

שנים. פיצוי נזקי תכנית. על פגיעה במקרקעין  3נפגעה קרקע ע"י תכנית ניתן לתבוע פיצויים וההתיישנות היא תוך  -197ס'  –
. איך תדע כי תכנית פגעה בך? לפי קריאה ברשומות. כמובן 50%של הפגיעה ועל השבחה היא משלמת  100% הרשות משלמת

 שאנשים לא קוראים ככה רשומות. נניח שמאים חכמים קוראים ברשומות. 

 

 

 9 -הרצאה  22/12/15

 אובייקטיבי + תכונות קרקעיות –מהי פגיעה במקרקעין?  .1

 עין גובלים"פס"ד וארון "מקרק –פגיעה עקיפה  .2

 פס"ד קורן –פגיעה כלכלית  .3

 נמדר –ארצית מסוימת  –תכנית  .4

 מספר תכניות, קהתי, חייט, בית הכרם, פמיני .5

השלבים  2חלק ראשון בהפקעה ומופע שהוא לא קשור להפקעה כגון חסימת אוויר, רעש.  –מופעים  2פגיעה במקרקעין בעלת 
השלבים יחדיו אורכים  2קע שווה. מדוע מפצים בשלב הראשון? כי של הקרקע ולא יותר ממה שהקר 100%צריכים להביע 

זמן רב. למעשה פס"ד אליה מרחיב את הדברים הללו. פגיעה במקרקעין ע"י תכנית זה בהקשר של הפקעות. נמצא שרוב 
רוב  197פגיעה במקרקעין היא לאו דווקא בהקשר של הפקעות. לפי ס'  197שלביות. ההקשר של -ההפקעות במ"י הן דו

המקרים תהיה הפקעה, והשלב השני הוא פגיעה אחרת ע"י תכנית. מהי פגיעה אחרת ע"י תכנית? לא לוקחים לך קרקע. וודאי 
לקחת / להפקיע לך את הקרקע, אמרנו, חסימת אוויר, רעש וכדומה. כלומר פגיעה במקרקעין לא  מבלישתכנית יכולה לפגוע 

 שנים.  3יישנות קצרה בת הת 197חייבת להיות בהקשר של הפקעות. ס' 
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כיצד נמדדת פגיעה במקרקעין? לגבי פקיעה שקשורה בהפקעות התשובה היא שווי. מה קורה לגבי הפגיעות האחרות? נניח 
רעש. הפגיעה איננה חייבת להיות אישית וגובלת בתכונות שלך האישיות, הפגיעה היא אובייקטיבית. האדם הסביר. מהי 

 יר/ האדם מן היישוב. ירידת הערך עבור האדם הסב

למעשה הורחב הנושא של הפגיעה. בנו בניין רב קומות שמסתיר את הנוף וחוסם את האוויר והאור. העבירה  –פס"ד וארון 
של מטרד קיימת בפקודת הנזיקין, אבל מטרד דרושות הוכחות נזק ברמות גבוהות יותר. אדם לא יכול לבנו על זה שהוא בא 

רו דיירים נוספים בבניינים חדשים. בימ"ש קבע כי בתנאים מסוימים יכולה להיות פגיעה בנוף, באוויר, לגור בעיר ולידו לא יגו
ע"י תכנית בנייה שחסמה לך אוויר / ו אור. זוהי פגיעה בערך הכלכלי של הבניין שלך. בימ"ש קבע כי ניתן לתבוע בגין רעש 

פגיעה לא צריכה להיות במקרקעין בפרט אלא מטרד שקשור ומטרדים כאלה ואחרים. החידוש של פסק הדין וארון היא שה
למקרקעין ככלל, למשל פגיעות סביבתיות אובייקטיביות. התעוררה בעיה חריפה, בימ"ש המליץ לתקן את החוק ולהבהיר 

ונים. . תכונות קרקעיות של קרקע זה לא רק מה שבתוך הקרקע , אלא גם מה שמסביבה לה. אין לנו קריטרי197ואז בא תיקון 
השאלה  מהסוג הזה )פגיעה בנוף, חסימת אוויר, רעש(, כולל בתוכו גם תביעות 197בימ"ש קבע כי ס' בימ"ש בפס"ד וארון 

ק"מ מהווה מטרד? האם  10בימ"ש המליץ למחוקק אתה זה שיקבע את הגבולות. האם נניח רעש ממרחק של  איפה הגבולות.
גע לך בנוף וקמה לך זכות להגיש תביעה? איפה הגבולות? "נפגעו ע"י ק"מ מביתך פו 10מגדל גורד שחקים ממרחק של 

אם בתוך התכנית מרימים רב קומות מותר לך  –תכנית..." פגיעה עקיפה )לא פגיעה ישירה( כגון: רעש, חסימת אוויר וכדומה 
 וארון קבע את העיקרון. הגבולות נקבעו בפס"ד וינטר בעליון.  –לתבוע. שלב ראשון 

אומר כי התביעות  197בע כי על הפגיעות מהסוג הזה השאלה היא האם זה בתוך התכנית או גובל עמה? ס' המחוקק ק
 –חדשה אם אני בצד הכביש בתכנית  במסגרות של אותה תכנית.העקיפות דהיינו נזקי נוף אוויר וריח יכולות להיתבע רק 

כביש שכונתי צר זה נקרא גובל, אבל  –קלמנט לשון בימ"ש. אני לא יכולה לתבוע כי זה לא גובל. נעמוד על הגדרת גובל לפי 
מסלולים או כביש לא שכונתי אלא ראשי, זה לא נקרא גובל. אם אתה קונה מחוץ לתכנית  4אם זה כביש רחב יותר נניח 

לתבוע. אם באה תכנית חדשה זה נחשב גובל ותוכל  –של כמה מטרים ולא רב מסלולי  –ומפריד בנינו רק כביש שכונתי צר 
גובל צריך להיות גובל ולא יכול להיות רחוק. בויטנר נקבע כי גובל לא חייב להשיק. אם משיק זה כבר טוב וכמובן תוכל אבל 

 לא חייב להשיק בכדי להיות מוגדר כגובל. 

 פס"ד קורן נפסק כי זה פגיעה בתכונות הקרקע אלא בנושאים אחרים. 

 ם? פס"ד קורן אומר לא. אלא אם כן מדובר בהפקעה. האם פגיעה במקרקעין זה גם נזקים כלכליי

תכנית לפגיעה במקרקעין כוללת תכניות מחוזיות וארציות. תכנית ארצית באה  –תכנית ארצית מסוימת  – 4לעניין נקודה 
כן ופגעה בך אתה יכול לתבוע את הוועדה המקומית. בתכנית ארצית הקווים לא מסוימים. התכנית היא בקנה מידה גדול ול

  הפגיעה היא לא מסוימת.אתה לא רואה את הפגיעה. 

 

 

 השבחה פגיעה
 תכנית תכנית מקומית
 מקומית תכנית מחוזית
 בלבד תכנית ארצית

למה ההיגיון הוא שתובעים השבחה רק על תכנית מפורטת? מי שמשלם זו הוועדה המקומית ורצו לגלגל את הכול לוועדה 
 לקבוע היטל השבחה.  המקומית. המועצה הארצית לא תוכל

 רק אם יוצאת תכנית מקומית שהשביחה נכס ואתה תובע. 

 

 10הרצאה 

 מיסוי הפקעות ופגיעה במקרקעין

 כרפיס -מס שבח, מס רכישה, מס ערך מוסף

 שיעור הבא היטל השבחה

 65ס'  –מיסוי איחוד וחלוקה  -הפקעות
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 המס. 50% –ג' 48ף מכירה: תמורה בכס -לא מכירה. עם תמורה -בלי תמורה -הפקעות

 פטור 64בקרקע ס'  -תמורה

 מדובר בקרקע ויש מס שבח על המוכר, ומס רכישה המס ההוני. כשמפקיעים קרקע לבנאדם שלא במסגרת עסקית, חל עלינו 
 מס שבח הוא מס ישיר. מס עקיף חוק מע"מ למשל. בדירות מגורים.   10%עד על הקונה 

רה זה לא מכירה. אם זה עם תמורה היא מהווה מכירה. באין מכירה אין דיווח. אם ההפקעה היא בלי תמו -א' אומר5ס' 
הורשה שלא מהווה מכירה, והולכים ישר לטאבו לרשום מבלי להראות תשלום מס רכישה. הפקעה ללא תמורה לא  -כגון

. 25%לפי הפקודה  40%מהווה מכירה, ואין צורך לדווח כמובן שאין אירוע מס. אמרנו הפקעה ללא תמורה לפי החוק עד 
כשאני מקבלת תמורה בגין ההפקעה )תמורה של קרקע או של כסף( אני חייבת במס כי קיבלתי תמורה שהיא כסף או קרקע 

ג' לחוק מיסוי מקרקעין אני 48וזה מהווה הכנסה וחבות במס בגין הכנסה. קיבלתי כסף בתור פיצוי על ההפקעה אז לפי ס' 
י. כדאי לקבל כסף כי זה חצי המס. בקרקע שאני מקבלת כתמורה להפקעה אם אמכור משלמת מחצית המס כי הפקיעו ל

אותה אחוב במס מלא ולא מחצית המס כי זה מכירה. דהיינו קיבלתי קרקע ב' במקום קרקע א' שהפקיעו לי , כשארצה 
קעה/ כפיצוי בגין למכור את קרקע ב' אחוב במס מלא ולא במחציתו. מה שכן כשאקבל את קרקע ב' כתמורה בגין ההפ

יש לי פטור ממס רכישה כי לא באמת רכשתי את קרקע ב' אלא קיבלתי אותה כתמורה / כפיצוי להפקעה שהפקיעו   -ההפקעה
הפקעה של קרקע תהיה פטורה ממס אם התמורה  -64זה ס'  -לי. כמחליפים קרקע בקרקע התוצאה של ההחלפה היא פטור

ין. נעבור לתמורה. זה תלוי במה התמורה. אם היא בכסף, אתה משלם מחצית המס, לה היא קרקע אחרת. יש פטור על החליפ
גם ממס שבח גם ממס רכישה. אם למחרת אתה מוכר את  -אומר החליפין עצמם פטורים 64אם התמורה היא בקרקע ס' 

ת תמורה של קרקע ב' אתה משלם מיסים ולא מחצית המס. הטבה במס היא רק אם אתה מקבל כסף בהפקעה עצמה, בקבל
קרקע במכירה העתידית תחוב במס רגיל. לדעת המרצה מדובר במס דחוי כי יבוא יום ותמכור וגם אם לא ימכרו הילדים 

מיליון.  2 -מיליון. נתנו לי קרקע אחרת ב 2שלך ויחובו במס למדינה. קניתי קרקע א' במיליון הפקיעו לי בזמן שהקרקע שווה 
מיליון את הקרקע שנתנו לי. קרקע ב' נכנסת לנעלי קרקע  3 -. למחרת אני מוכרת את זה בחליפין פטור ממס שבח ומס רכישה

ב' אין מיסוי. מה שיוצא הוא שבהחלט  -הוא דחיית מס עד למכירה של קרקע ב'. בחליפין של א' ו 64א' דהיינו הפטור של ס' 
צית המס, לעומת תמורה של קרקע יבוא יום אם אין לך רווח בקרקע ב' אז עדיף תמורה בשווי כסף ואז יש הטבה של מח

זכות מקרקעין מול זכות מקרקעין. בפס"ד  -סובל מליקוי חמור 64ותצטרך לשלם מס כי יבוא יום ותמכור את קרקע ב'. ס' 
אלטק הופקעה קרקע לאדם. התנהלו דיונים של השווי של הקרקע שנותנים לו בתמורה. אותו אדם שהפקיעו לו קיבל קרקע 

. רשות המס אמרה רק בזכויות מקרקעין ואתה קיבלת גם שכ"ט עו"ד 64לרשות המס ואמר תנו לי פטור לפי ס'  אחרת בא
וזו לא זכות במקרקעין. הסיפור הגיע לעליון. זה היה תמוה כי הייתה עסקת חליפין קרתה, למה לסבך את הדברים הרי היה 

חייבת להיות עסקת חליפין מלאה של זכויות במקרקעין וברגע  לא מקבל חלקו בכסף וחלקו בקרקע זו 64מגיע לו פטור. ס' 
בטל ומבוטל. לדעת המרצה אי אפשר לסבול פיצול. בהפקעות כבר לא נותנים קרקע מול  64שמעורב כסף כל הפתרון של ס' 

 . 64קרקע ולכן אין הרבה תחולה לס' 

פטור ממס שבח  64חצית המס. תמורה בקרקע ס' הנחת מס. מ 50%ג' 48ס'  -הפקעה עם תמורה נחשב למכירה. תמורה בכסף
 ומס רכישה.

עם פתרון יותר מתקדם שנותן לכל תמורה את הדין שלה.  הפרשות קרקע לפי איחוד וחלוקה  64לקרוא דומה לס'  -65ס' 
 פתרון מודרני, אפשר לקבל תשלומי איזון. 

ון והבנייה: קודם תכנית ואז לקיחה. זה גורם שלבים לפי חוק התכנ 2אין הפקעה של שלב אחד אלא  -פגיעה במקרקעין
שלבים. 2 -השלבים ולהטיל עליהם מס אחד. הוא אומר זוהי לקיחה אחת שבאה ב 2לבעיות במס. בורנשטיין מציע לאחד את 

זה לא הפקעה  40%המרצה לא הסכים מסיבה שדיני מיסים בנויים על המשפט הפרטי. בימ"ש קבע ששלב ראשון לא מורידים 
שנים, ופה יש  7התיישנות  -/שנים. על השלב השני זה לקיחת קרקע 3בשלב הראשון. על השלב הראשון יש התיישנות בכלל 
הפקעה ללא פיצוי. השלב הראשון נזיקי בעל דינים שונים, שלב התכנית, אז איזה מס יחול? נניח קניתי קרקע במיליון  40%

. 1,800,000. אקבל 200,000ת ערך כי זה הולך להיות כביש. יש ירידת ערך ש מיליון ורוצים להפקיע לי והייתה יריד 2הוא שווה 
 -עדיין יש לי רווח, אני מקבלת פיצוי החובה בתוכו רווח יחסי, עליו אשלם מס רווחי הון. אם אקבל כסף אשלם מחצית המס

פגיעה  –ח. פס"ד כרפיס דחיית מס ופטור ממס רכישה ומס שב 64ג'. אקבל קרקע כנגד הקרקע שהפקיעו לי ס' 48ס' 
 קבע כי פגיעה במקרקעין לעניין מע"מ לא מהווה מכירה ופטורה ממע"מ. -במקרקעין
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 11הרצאה 

12/1/16 

 מס שבח חייב זה שמפקיעים לו כי הוא "מוכר" למדינה / לרשות.

 מס רכישה זה המדינה והיא לא משלמת. 

 -היטל השבחה

 תכנית, הקלה, שימוש חורג. -אירוע מס .1

 חייב במסה .2
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 סיכום שנה שעברה חלק א' –נספח ב' 

 

 דיני הפקעות –פרופסור נמדר                                        

 

 שעור ראשון הפקעות פגיעה במקרקעין

אין הפקעה בלי תכנית. תכנית פוגעת, מקנה זכות לפיצוי הן בשלב מתן התוקף שלב הפגיעה והן בשלב נטילת המקרקעין. 
 מן השבח יקבע על ידי שמאי. 50%קבע את היקף הפיצוי. תכנית משביחה מחייבת היטל השבחה. היקף ההיטל בגובה שמאי י

מפרטי לצרכי צבור )להלן: צ"צ( מס כשניטל ניתפס כלגיטימי, כי ניטל בשווה ומחולק הפקעה תיתכן ע"י רשות ציבורית 
לעמוד בדרישות פיסקת ההתגברות, על פי חוק, הולם את לציבור בשווה. הפקעה לכאורה פגיעה בזכות הקניין צריכה 

 ערכיה..., לתכלית ראויה, במידה הנדרשת .

, חוק המים, 65, חוק התכנון והבנייה 43על פי חוק: אין מפקיעים מכוח תקנה. חוקי ההפקעות פק' הקרקעות רכישה לצ"צ 
 בזק, נחלים, חשמל וכו'.

 שאר ע"י הועדות המקומיות מכוח חוק התכנון והבניה.הביצוע  למטרות לאומיות ע"י שר האוצר. ה

לחוק קובע איזו הפקעה מזכה בפיצוי ואיזה לא. חובה לציין את מטרת ההפקעה. הצורך הציבורי מרחף על קרקע  188סעיף 
 שהופקעה. צריך להתאים בין המטרה להפקעה. שתהיה לתכלית ציבורית ראויה ובמידה הנדרשת  לצורך הציבורי.

כלשונו: "תולעת של מחויבות לציבור",  –דגן סבור כי נדרשת מן הניזוק אחריות חברתית והבנה לצרכים הציבוריים פרופ' 
 דרישה המעמעמת את זכות הקניין. לדעת פרופ' נמדר, הניזוק זכאי לעמוד על זכות הקניין ועל השופט לאזן.

  2שעור 

 .ציבורית למטרה פיצויים בתשלום פרטיות זכויות של ציבורית רשות י"ע כפויה מכירה מהי הפקעה:

מוזר?!, אכן גם כשנעשתה בכפייה נחשבת מכירה לעניין מס שבח מעבירה נכס מהפרטי לציבורי. אליבא דפרופ'  מכירה:
כפיה להפקעה בעייתי. השלב ראשון \אלתרמן, ראוי לשקול הפקעות בהסכם, החולקים סבורים שהסכם שנולד מאיום

ואם השתהה הניזוק בתביעת פיצוי  90%חייב פרסום ברשומות בלבד, בעייתי, כי בשלב זה היקף הנזק מ 5להפקעה לפי סעיף 
 19על הכוונה ליטול את הנכס. שלב שלישי לפי סעיף  7היה עליו לדעת. שלב שני  הודעה לפי סעיף  -יפסיד?!. פורסם ברשומות

 יום נוטלים. 45מחייבת פרסום בעיתונות ולבעלי הנכסים אישית מאחר  ותוך 

: במקרה והופקע חלק מן הקרקע והנותר שוויו פחת או התאפס, יכול הניזוק לתבוע את הרשות להפקיע את כל הנכס, כפויה
 .190סעיף  –או לבטל את ההפקעה. 

: הינו שלטון מרכזי באמצעות שר האוצר ואלו שהוסמכו מטעמו כמו רשויות גז, חשמל, מים וכד'. שלטון רשות ציבורית
 לפק' הקרק'. 22מי מכוח חוק התו"ב וסעיף מקו

, שכירות, זיקת הנאה, דיירות מוגנת, רק במידה הראויה כשצריך 25: ניתן להפקיע זכות בעלות, חכירה ל זכויות פרטיות
לחוק התו"ב.  בפס"ד כפר אזר  194סעיף  –הפקעה לתקופה קצובה לא תופקע בעלות. אין להפקיע דירה בלי מתן דיור חלוף 

כי אין זכות בקרקע. בעליון נטען כי קיימת זכות  0שנים. נפסק במחוזי פיצוי   3קע מקרקעין  בהרשאה מתחדשת כל הופ
לפיצוי בגין שנות שכירות שהופקעו, אך בפועל לא פוצו עקב שיהוי. לפי כ. אזר גם עבור דיירות מוגנת שאינה זכות במקרקעין 

ניתן להפקיע דירת מגורים אף שהניזוקים קשורים רגשית.  וכל טובת הנאה.עין . הפיצוי על מקרק66%יש לתת פיצו לפי שווי 
 .194 –חובת דיור חלוף 

 25%ללא פיצוי בפס"ד הולצמן צומצמה הזכות. לפי פקודת הקרקעות עד  40%: בדר"כ קיים פיצוי. ניתן להפקיע עד פיצויים
 במצטבר. 40%לפי חוק התו"ב עד 

ה שיקבע שר האוצר. כיום: רק אם נוכח השר אחר שנועץ וו. הכספים תאשר . מהו הצה"צ : בעבר לכל מטרלמטרה ציבורית
 .188סעיף 

 שנויים ביעוד ההפקעה. – 3שיעור 
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 ממטרה ציבורית אחת לחברתה, אדמיניסטרציה, מקרה קל. .א

 נגרם עוול. –מקרקע שהופקעה למטרה ללא פיצוי למטרה המזכה בפיצוי  .ב

 רת השטח לבעליו או לפצותו.החז –מצ"צ ליעוד מסחרי עסקי  .ג

מגדירים מה מפקיעים עם או בלי  196ו  195מסוים של הצבור ייהנה ממנו. סעיפים \מטרה ציבורית: שחלק גדול בלתי מוגדר
 פיצוי.

האם המטרה יכול שתהייה רווחית? בית אבות סיעודי=צ"צ, יכול  שירוויח אך לא בחזירות. כיום בתי אבות רווחיים ביותר 
ו מטרה ציבורית. יש להפעיל את מבחן המלכ"ר ללא כוונות רווח. חניון בשדה תעופה מה דין הפעלתו ע"י גורם לא יחשב

פרטי? אם על פי אמות מידה ציבוריות מתקיימת המטרה הציבורית ניתן. בפס"ד קצוף נ פ"ת  הפקיעו דירות מכרו אותם 
עת תשמש לצ"צ ולא תמורתה. )בדומה בפס"ד בשערייך ומימנו בכך סלילת כביש. קצוף תבע השבה. נפסק הקרקע המופק

 ירושלים מלכ"ר שנתן לצדקה את יתרות הרווח של סופרמרקט שפעל מטעמו, נתבע לשלם מס, מתן הצדקה  היווה הסוואה(.

בתי בפס"ד ישראלי בניגוד לקצוף נקבע כי במקרה בו הופקע מ א' לכביש והופקע מ ב' לצ"צ. א' מגלה כי במקום כביש נבנים 
מגורים, תבע השבה מנגד נטען כי הכביש נסלל מהפקעה שבוצעה בחלקת  ב'  ובתמורה קיבל את הפקעת  א' למגורים. )אליבא 
דקצוף הקרקע המופקעת תשמש למטרה ולא תמורתה( נפסק כי החילופין ראויים כמטרה לצ"צ. פרופ' לוינסון ביקרה את 

יפין, קרקע א ניתנה בתמורה לקרקע ב'. על יסוד הביקורת  נפסק בפס"ד פסיקת ישראלי הרי מדובר בשתי עסקאות כמו בחל
 חב' חשמל. 

בפס"ד מהדרין נטען כי הפקעה לשדה התעופה לא נועדה להקמת קניון מסחרי. נפסק התכסית העיקרית והמשמעותית נועדה 
 למסלולים ומבנים המשמשים להטסה  הקניון טפל למטרה המרכזית.

ורי ומסחרי יש להפעיל כאמור במהדרין את מבחן הטפל והעיקר. שלטונות מע"מ נטפלים גם לטפל, בשימושים מעורבים ציב
 לקניון ומחייבים אותו במע"מ. 

( על הפיצוי. הפקעה לצ"צ  מסוג כגון חניון, ניתן 50%מומלץ לבצע הפקעה  בכפיה ולא בהסכם כדי ליהנות ממס מופחת )
 , באישור שר האוצר. להשכיר למפעיל פרטי לטובת מטרת התכנית

לרשות מקומית מותר להשכיר מקרקעין שהופקעו  ובלבד שהשכירות מתחת למחיר השוק ופתוחים לכלל הציבור או לחלקים 
שונה היעוד מצ"צ ליעוד שאינו צ"צ מותר להשכירם או למכרם ובלבד שניתנה לבעלים שהופקע מהם  2בלתי מוגדרים. בסעיף 

ישה או פיצוי חדש על פי הערך הנוכחי. במקרה של השבה יחזיר את הפיצוי. במקרה של פיצוי הזכות להחליט על השבה או רכ

 סעיף                                                               שווי שמאי נוכחי בניכוי הפיצוי הראלי והוצ' התכנון ובתוס' היטל השבחה.

   .פיצוי אלל שהופקעו מקרקעין של יעוד שנויב דן 196

אין לדיירות מוגנת זכות קניינית אלא זכות לגור במקום זול עד אחרית ימי הדייר או בן משפחה שגר חצי שנה בטרם פטירתו. 
במחיר הנכס, כפי שנקבע בכפר אזר  פיצוי  66%יקבל פיצוי הפקעה בגובה שומת ההנאה המופקת מההנחה בשכירות ומחלקו 

רק מול דיור חלוף שניתן לגור בו, סביר בנסיבות העניין. החלוף יינתן גם -עת דירת מגוריםבהפק 194מזכות או מהנאה. סעיף 
 בלא הריסה כגון מבנה שנותר בתוך מחלף.

                                                                                                                   4שיעור 

 .עקרונות הפיצוי

 א  הפיצוי בגין נטילת זכות ונטילת טובת הנאה.9ו  9מכוח סעיפים  .1

 הפיצוי ישיב מצב לקדמותו שווי טרום הפקעה, קונה מרצון ומוכר מרצון. ההפקעה מפחיתה אוטומטית את השווי. .2

ם הפיצוי אינו תנאי או חסם למסירת החזקה, למעט בדיור אשר נטילתו מחייבת חלוף אלא"כ הבעלי 8מכוח סעיף  .3
 .194מעדיף פיצוי סעיף 

 הפיצוי כספי. מתן חלופת קרקע, פררוגטיבה של הרשות, בדרך כלל לא נותנים חלופה.  .4

 לא מפצים.-ב', עבור בנייה ללא היתר12מחוברים בניכוי פחת, חלק מן הפיצוי.  .5

פקעת הזנב או ( רשאי הבעלים לחייב ה1)א()19הופקע קרקע ונותר זנב בלתי שימושי או שירד ערכו אפילו במעט  .6
)ז(דן בפיצוי בגין פיצול קרקע, יש לשום את הפער בין שווי ערב ההפקעה 12)ח( וב 12לבטל את ההפקעה כשסורב. ב 

 ב' פיצוי בגין ניתוק |פיצול.12ביטו בגין זנב, ב 1)א(191לשוויה היום. לא ניתן לתבוע ביטול. 

ים פערי שווי כתוצאה ממיקום שונה)ליד הים( נקבע כי מכוח פיצוי בגין הפסד רווח, מוניטין. בפס"ד דוידוביץ' נ' אחר .7
חובת השבת מצב לקדמותו, חובה לשקלל את הנזק מהפגיעה במוניטין על פי עקרונות שמאיים. בפס"ד זרעים גדרה, 
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הופקעה קרקע מטויבת, מרוחקת מגידולים אחרים, מים מיוחדים, ריווחיות יוצאת דופן. נקבע מכוח השבת מצב 
 , יש לפצות על אובדן רווחים כתוצאה מהמתנה  של שנים לקרקע חלופית.לקדמותו

()ב( אם הונחה דעת שר האוצר כי יגרם סבל, ניתן מכוח לפנים משורת הדין לפצות . לא 2)20פיצויי סבל, עוול לפי  .8
 פורש בפקודה מהו סבל, נקבעו קריטריונים בדומה לפיצוי מן הצדק בדומה לפיצוי פולשים.

של הקרקע ערב ההפקעה. פטור  \מס, לחישוב המס השווי  המל 50%ג לחוק, 48ז  לפקודה ו 91מהפקעה, ניכוי מס  .9
 ממס באיחוד וחלוקה.

בפס"ד  ברעלי הייתה תב"ע בתהליך והסכימו לפצות על פי הקיים תבעו  שהשומא תשום את הצפיות. נפסק שציפיות  .10
ליד יקום, ביטלה תוכנית את הזכות למבנים חקלאיים  סבירות ולא הזויות יש לשום. במקרה של קרקעות שנרכשו

תבעו. היועמ"ש התערב וקבע כי כאן שלא כמו בברעלי הצפיות הזויות. מה  זה צפיות סבירות, תוכנית בתוקף ותכנית 
 בתהליך.

 הפקעות ללא פיצוי  5שיעור     

יכולת להפקיע ולפגוע בזכות הקניין נובעת . ה40%, לפי חוק התו"ב, עד 25%מכוח פקודת הקרקעות הפקעה ללא פיצוי עד 
פיצוי ולא  100%מן הנכס ישלמו  100%מהשבחת החלק הנותר בנכס. ולכן אך טבעי שנקבע בפס"ד הולצמן כי בהפקעה של 

מן הפיצוי כי לא נותר חלק שהושבח. לפי פס"ד פייצר אם החלק הנותר לא הושבח א"א להפקיע את המופקע  40%יגרעו 
 ללא פיצוי.

איחוד וחלוקה מאחדים את כל השטחים שבתכנית ומחלקים מחדש תוך הקפדה שכ"א יקבל את חלקו סמוך עד כמה ב
שניתן למקום המקורי. יש לדאוג כי הטבלה תאזן בין כל הבעלים שכ"א יקבל בשווה בהתאם לחלקו היחסי כשהיה טרום 

אם מי מהבעלים קיבל יותר מאחרים ונכנסו  60 האיחוד והחלוקה ולא פחות ממה שהיה. על פי ויתקון בפס"ד משנות ה
 בשווה והם לא קיבלו פחות ממה שנכנסו אין בכך בעיה. בפס"ד איראני נקבע כי יש לנהוג בשוויון מלא.

 
 
 

 חסר חלק מן השיעור
 
 

 
 פגיעה במקרקעין. 6שיעור 

 
ערים, ברגע מתן התוקף נוצרה הפגיעה לפקודת בנין  34לפי חוק תו"ב הפקעה רק מכוח תכנית המוכיחה צורך ציבורי. לפי 

 הממשית בית על כביש מתוכנן לא שווה אין קונים.
הפיצוי לא מכוח פקודת  90%הפגיעה מתבצעת בשני שלבים שלב מתן התוקף המקרקעין סופגים את הנזק העיקרי מוערך ב

מא.  על הניזוק לתבוע, התיישנות המעניק מסלול ישיר לפיצוי באמצעות שו 197הנזיקין המחייבת הוכחת נזק, אלא מכוח 
שנים. השלב השני שלב הנטילה יכול שיתרחש גם אחר שנים רבות . נמדר מלין על כך שבעוד  שההתיישנות בנזיקין הינה  3
שנים הרי שבנזקי הפקעת נכס מקרקעין ההתיישנות מהירה. עוד מלין על כך שלמעט ברשומות אין חובת פרסום בשלב  7

הנזק ורק בנטילה שהנזק פעוט מחייבים פרסום אישי לניזוקים. לדעת נמדר אם היו מגדירים פיצוי מ 90%הראשון שבו 
מצד שני התיישנות מהירה. נמדר מציעה לקבוע  197מכוח נזיקין היו מפסידים אמנם את הנחת המיסוי החל על הפיצוי לפי 
עיית העדר הפרסום בשלב א. בפס"ד פייצר נקבע כי כי ההתיישנות תחל מיום שנודע לניזוק כמו בנזיקין ובכך לעקוף את ב

שלב א הוא נזיקי ולכן אין להפקיע מכוח נזיקין רק מהשלב השני בו נוטלים שם צריך להפקיע. העולה מכך שאולי לפי 
ללא פיצוי  40%בהמ"ש  תשלם על פיצויי שלב א את מלוא המס כי זו לא הפקעה אלא נזיקין אך מצד שני לא יפקיעו לך 

מן השלם רק על זה לא ישלמו  4%זה רק  10%מ 40%ו 10%ואת ההפקעה יפקיעו משלב ב המהווה  90%ב א המהווה משל
 הנחה,  50%התיישנות  7לניזוק פיצוי. לפי נמדר היה צריך ששני השלבים יהיו אחד, 

' הנזק לא ימדד פרסונלית על נזקי פגיעה בנוף, רעש ריח. זכאים לפיצוי  כיצד מודדים ירידת ערך בגין רעש או ריח וכד
שהרי עיור וחרש לא ניזוקים מרעש ומנוף ימדד לפי הנזק הקרקעי  בהתייחס לאדם הסביר.בפס"ד ווארון, בניית מגדל 

לא מצטמצם  לנזקי המקרקעין  197פגעה בגובלים בנוף, אור, רעש. בדיון נוסף נקבע כי הנזוקים במקרה זה זכאים לפיצוי 
קרקע מושפע ממנו. ביהמ"ש פנה למחוקק לקבוע גבולות וקריטריונים עד היכן ניזוקים גובלים. בלבד אלא גם ממה שערך 

תוקן "מקרקעין בתוך התכנית או הגובלים אתו" מי הגובלים? בפס"ד וינטר לא חייב להיות צמוד ומשיק, גם מה  197
 שגובל מעבר לכביש שכונתי צר לדופנו של הגובל וגם לפינותיו, לא מעבר לכך.

כי הסטת הכביש פגעה על פי פס"ד  197ירידה בהכנסות. תבעו לפי -פגיעה כלכלית: בפס"ד קורן כביש עוקף פגע בתחנת דלק
 ווארון בתכונות הקרקעיות וממילא בשווי המקרקעין. נקבע כי הפגיעה לא הייתה בקרקע אלא בדלילות נוסעים.



229 
 

התכנית נקבע כי לא יתאשר בנוי במתחם ב' הגובל ב א' עד בבוררות אצל טירקל בעניין שתי תבעו"ת גובלות ובהוראות 
להשלמת  איקס דירות ב א'. בניגוד להוראה נבנו ב ב' דירות ולא' נגרמה דלילות בלקוחות. טירקל הביא את הצדדים 

י לפשרה אף שעל פי קורן לא היה מקום לפשרה כי דלילות קונים של דירות כמו דלילות לקוחות בתחנת דלק לא מזכה כ
 אינה פגיעה במקרקעין ובתכונותיו.

תכנית פוגעת הינה מחוזית, ארצית ומקומית התביעה רק כנגד המקומית כי היא המוציאה לפועל והיא גם הזכאית 
 הבלעדית  להיטל השבחה. תכנית משביחה, כל הליך התביעה להיטל מול הוועדה לתכנון ובניה.

 
 חסר שיעור

 
 
 
 
 

 בח, מס רכישה. מיסי מקרקעין בהפקעות: מס ש
  

התמורה  מס שבח: פיצוי בגין הפקעת קרקע  יצר רווח למופקע, סוג של מכירה אמנם כפויה אך מוגדרת כמכירה ולכן

.  בדירת מגורים פטור מלא, תרומת קרקע בלבד 50%בשיעור של רק  שבח במס  מקרקעין סויימ לחוק ג48לפי  תחויב
מס זה מתנה לא רעה. קרקע חלף פיצוי   50%תמיד כדאי להתנגד להפקעה, כי למוסד ציבורי פטור ממס. המלצת נמדר, לא 

בעת החלפת קרקע נפטרים מתשלום המס  64כספי לא להתלהב  כי מפסידים את הנחת המס, כי אמנם היום על פי סעיף 
התדיין על אך המס נדחה בלבד,במכירת הקרקע בעתיד יושת המס המלא. בפס"ד אלטק פיצוי בקרקע חלופית. המפוצה 

גובה הפיצוי ונקבע כי בנוסף לקרקע יקבל שכ"ט עו"ד. בפסה"ד נדרש לשלם מס מלא על שווי הקרקע ושכ"ט בטענה כי 
בקרקע ובדידן קיבל גם כסף  מלוא התמורהפוטר ממס אם התמורה ניתנה במקרקעין, רק בהינתן שקיבל את  64סעיף 

ום כספי פעוט לצג חלופת קרקע מבטלת את הפטור ממס, מציע למימון שכר הטרחה. לטענת נמדר תוצאה בעייתית סכ
הדן באיחוד וחלוקה, פוטר ממס כשהוחלפו קרקעות וגם כאשר שולמו  65ולהותיר ולהרחיב את תכולת סעיף  64לבטל  את 

 כספי איזון באיחוד וחלוקה עליהם אמנם ישולם מחצית המס ואך אין בתשלום הכספי בכדי לבטל את הפטור. להוסיף
                   שגם בחלופת קרקע בהפקעה כששולם סכום כספי נוסף)עליו ישולם מחצית המס( ויוותר הפטור על המס על כנו.                               

 פטור גם ממס רכישה. 64מס רכישה: בחלופת קרקע על פי 
 

 כוללת גם פגיעת אויר, רעש, ריח, זיהום וכד'– פגיעה במקרקעין
 
בעקבות תוכנית מפקיעה, נוצרת פגיעה נזיקית  197הפקעה לצ"צ מתבצעת בשני שלבים. שלב ראשון פיצוי על פי סעיף ה

מימוש ההפקעה הנזק הוא יתרת \משווי הנכס. השלב השני הוא שלב הנטילה 90%משמעותית בנכס שהוחלט להפקיעו כדי 
10%. 

כי שלב הפגיעה לא מוגדר כהפקעה  רק כפגיעה ולכן הרשות השלביות מסבכת את שאלת הפיצוי והמיסוי על הפיצוי. 
שהיא זכאית להפקיע ללא פיצוי. רק בבואה לפצות בגין  40%מן הפגיעה  כלומר תשלם גם על ה  100%מחויבת לפצות 

משוויה הכולל של ההפקעה.   4%( ובסה"כ לא תפצה רק עבור 10%)מה  40%הנותרים זכותה שלא לפצות בגין  10%ה
מההנחה הניתנת  50%ולא יזכה להטבה של  90%כך בפס"ד סודרי,  המפוצה יצטרך לשלם מס שבח מלא על  מאידך

ולא בגין ההפקעה. ההנחה תינתן לא על השבח שיהיה לא בגין הפיצוי  הפגיעה( ניתן בגין 90%בהפקעה כי הפיצוי הזה)
שטיין היה מן הראוי להתייחס לשני השלבים שיקבל בהפקעה, שזה כסף קטן. לדעת נמדר זו אנומליה. לדעת ד"ר בורנ

כשלב אחד שלב ההפקעה וממילא לזכות את המפוצה במס שבח מופחת. הערה: מס רכישה לא רלוונטי כי הרשות הרוכשת 
קיימת אנומליה נוספת לדעת              פטורה ממס רכישה.                                                                                                     

נמדר, שבעוד שבשלב הפגיעה הנזיקית המשמעותית, המחוקק מוותר על פרסום בעיתונות  ועל הודעה לניזוקים ומסתפקים 
בפרסום ברשומות , וההתיישנות  למי שהשתהה ולא תבע, תוך שלש שנים!! .הרי שבשלב הנטילה בפועל שניזקו מועט רק 

 !!! שנים.  7ת הרשות בפרסום לניזוקים, בעיתונות וברשומות וההתיישנות מחויב 10%כ 
בהפקעה כשלא ניתן פיצוי אין זה מכירה אין צורך לדווח. בהינתן פיצוי הרי שמדובר במכירה כפויה. כשהפיצוי בכסף,  

לוא המס ידחה למועד קיים פטור ממחצית המס, בהינתן פיצוי בחלופת קרקע אין תשלום במועד קבלת החלופה, תשלום מ
 מימושה של החלופה.                                     

, כי המופקע מקבל הטבות במתכונת של 40%בפס"ד בראון נקבע כי ניתן להפקיע לצ"צ במסגרת איחוד וחלוקה מעבר ל
 העצמת זכויות על הקרקע הנותרת.

' נפסק  בקרפיס כי אין כאן מכירה, איזה מס ישולם על הפיצוי?  פגיעה של ירידת ערך נכסים כתוצאה מרעש, זיהום, ריח וכד
מי מכר למי רק לקחו לך את ה"שקט" מהנכס! במ.ע.מ., אם אבד, נשרף , מעמ, מוגדר כפעולה דו צדדית אין קונה אין 

 אין מעמ  בפסיקה נקבע כי הנכס התנדף, השקט התנדף אין קונה לירידת הערך. 197מעמ. גם פיצוי על פי 
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סכום: היה מן הראוי לחבר בפגיעה במקרקעין את שלבים א וב כמופע אחד של הפקעה )בורנשטיין(, ולשלם על כלל ל
 זה נזיקין ולא הפקעה ישולם מלוא המס. 197, בסודרי נפסק אחרת שלב א 50%הפיצוי מס שבח מופחת 

 
 היטל השבחה.

 
, הצדק החלוקתי מחייב את המתעשר  לשלם לשלטון. א והתוס' השלישית, תכנית המעשירה את בעל הנכס196לפי סעיף 

מן  50%היטל השבחה: על כל השבחה שנוצרה מאישורה של תכנית מפורטת או מקומית, הקלה, או שימוש חורג. ההיטל 
השבח. רק על תכנית מקומית משלמים השבחה לעומת פגיעה שניתן לתבוע את הוועדה המקומית בלבד גם כשהפגיעה 

תכניות מקומיות, מחוזיות וארציות. הרציונאל, את ההשבחות מקבלת רק המקומית גם כשנוצרו על ידי נוצרה כתוצאה מ
 –כל האינסטנציות. על השבחת נכס כתוצאה מעליית ערך בשוק משלמים מס שבח, השבחה מתכנית ישולם היטל.  הקלה 

היה מן הראוי שתעלם מן העולם מייצרת !, לדעת נמדר 120, תבקש הקלה לבנות 100מותר על פי תכנית מאושרת לבנות 
 רק מריבות ומסרבלת את המערכת המשפטית.

מן השבח.  מסחר על קרקע חקלאית, בנוי בחריגה לזמן קצוב, שימוש החורג מן  50%מוגבל בזמן. ההיטל  –שימוש חורג 
שנים ויותר. מה דין חוכר  25ת חוכר לדורו\היעוד המקורי משרדים ביעוד מסחר, מגורים ביעוד תעשיה וכו'. החייב הבעלים

לתוס' השלישית  קובע כי בחוכר חייב במלוא המס על כל השנים ויש לו זכות שפוי  2שנים למשל. סעיף  5מרמ"י שנותרו לו 
ד לחוק מבקש שפוי מרמ"י על תשלום עודף, רמ"י תחדש לו את החוזה 259מהבעלים: רמ"י, עירייה, פרטיים. לפי סעיף 

 י.ותיפטר מן השיפו
 .19%, נותר עם השבחה נטו של 31%ולרמ"י דמי היתר  50%חוכר לדורות שנכסו הושבח משלם לעירייה היטל 

שנים. בתום הפתוח והבניה  3-5רמ"י מול יזמים פועלת בדרך הבאה: חותמת עם זוכה הסכם פתוח לתקופה קצובה קצרה 
בפסק דין קנית שדן בהיטל השבחה שהוטל על בעלי שנים.  49נחתם עם הזוכה בדרך כלל באופן אוטומטי הסכם חכירה ל

קניון איילון. נטען ע"י קנית כי בשלב הסכם הפתוח הם לא בעלים ולא חוכרים לדורות ולפיכך על רמ"י לשלם לעירייה, 
נקבע בפסק הדין באופן מפתיע כי אכן קנית פטורה מההיטל כי היא חוכרת לזמן קצר. הביקורת על פסק הדין טענה כי 

ך להסתכל  במיסים לא על הצורה אלא על המהות ובדידן המהות הינה שני הסכמים שהם חד הפתוח והחכירה ארוכת צרי
הטווח הינם באופן מהותי אחודים. ואכן בפסק דין בלוך השופטת ארבל ביטלה את קנית וקבעה כי צריך להסתכל על מהות 

וח  והחכירה יחשבו כחכירה לדורות. כי הסכם הפתוח ותוכן העסקה ולא על הצורה והפרוצדורה וכיום גם הסכם הפת
 מתחדש אורח קבע.

אמרנו לעייל כי תכנית מקומית שהשביחה היא ורק היא מחייבת בהיטל. בפסק דין מוע"ש נדונה תכנית ארצית שקבעה כי 
ה לתוך כל תכנית מקומית שתאשר מסחר רשאית לאשר תחנת דלק. מי הישביחה הארצית או המקומית? הארצית נכנס

 המקומית והשביחה. בפס"ד  נקבע כי אף שהארצית נכנסה, למעשה המקומית הושבחה  וישולם ההיטל.
והושבח  500נפגע ע"י תכנית ב  1000מה דין מספר תוכניות לשאלת קיזוז נדון בהילכת בית הכרם  כדלהלן:  נכס בשווי 

. 50%ומשביחה מחייבת רק ב 100%תכנית פוגעת מפצה ב מה דינו בשאלת ההיטל. נקבע כי לא ניתן לקזז כי  500בשנית ב 
הערה בעיניין זה אם נכס נפגע והניזוק לא תבע במועד היפסיד אם נאשר קיזוק זה שלא תבע ירוויח כי יפוצה במסגרת 

 הקיזוז אף שחלה התיישנות.
סכם את ההשבחות ולהטיל בפסק דין פמיני נקבע כי בהינתן מספר תוכניות משביחות שהתאשרו על ציר זמן לא ניתן ל

היטל על הסה"כ כי על ציר הזמן גם השוק משביח ואי אפשר לערבב השבחת תכנית עם שוק. על השבחת שוק משלמים 
 .50%וההיטל הוא  25%הרי מס שבח 

 שיטת המדרגות: כל תכנית תוערך בפני עצמה כמה שווה טרום ההשבחה וכמה אחריה.
 

 בהצלחה.
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