
התשנ"ב1992* ,(2 מס' (תיקון שעה) (הוראת ובניה תכנון הליכי חוק

4 החוקתיקוןסעיף  (להלן התש"ן11990 שעה), (הוראת ובניה תכנון הליכי לחוק 4 בסעיף .1
 העיקרי)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

יחידות הקמת200 שענינן תכניות אישור בדבר ולהחליט לדון מוסמכת הועדה "(א)
ומעלה מגורים יחידות מקומיות,ו100 ומועצות עיריות של בתחומים ומעלה מגורים
ולשירותי למסחר מבנים כוללות התכניות אם בין אזוריות, מועצות של בתחומים
הוראות נקבעו כאמור שבתכניות ובלבד לאו, אם ובין להן הנלווים ציבור
מתן טרם נוספת תכנית באישור צורך ללא לפיהן בניה היתרי מתן המאפשרות
כאמור תכניות שפכים; סילוק נושא להסדרת התייחסויות כהן ושנכללו ההיתרים,
או מקומית ועדה ידי על אחר, תכנון ממוסד אליה יועברו או לועדה שיוגשו יכול
במקרקעין זכויות בעלי ידי על או התכנית מיועדת שבתחומן מקומית רשות
הסכמת ללא מגרשים של ולחלוקה לאיחוד בתכנית ואולם עליהם; חלות שהתכניות
הסכמתם ניתנה כן אם אלא הועדה, תדון לא התכנון, לחוק ז' סימן ג' פרק לפי בעלים
לועדה, שהוגשה התכנית שבתחום המגרשים בעלי ממספר רבעים שלושה של מראש

מחדש." ולחלוקה לאיחוד הוראות בתכנית נקבעו לגביהם ואשר

יבוא: (א4) קטן סעיף אחרי (2)

המחוז מתכנן בידי מוקדמת בדיקה נבדקה כן אם אלא בתבנית ועדה תדון לא "(א5)
הסמיכו שהם מי או המהנדס)  (להלן המקומית הועדה מהנדס ובידי המתכנן)  (להלן
שהוגשה מיום ימים 14 בתוך לתכנית בכתב הערותיהם העירו והם כך, לשם
העתק התכנית מגיש ימסור והמהנדס, המתכנן לבדיקת התכנית הגשת עם לבדיקתם:
ימים בתוך14 התכנית את והמהנדס המתכנן בדקו לא המקומית! לועדה התכנית מן
ללא גם לועדה להגישה התכנית, מגיש רשאי הערותיהם, העירו לא או כאמור,
והמהנדס; המתכנן הערות שחסרות הטעם מחמת רק בה לדון תסרב לא וזו בדיקתם,
לה, שהוגשה מיום ימים בתוך21 לאו, אם להפקידה אם ותחליט בתכנית תדון הועדה
האמורים, הימים חלוף14 לאחר או המהנדס ידי ועל המתכנן ידי על שנבדקה לאחר
תוך החלטתה על התכנית למגיש תודיע הועדה לתכנית; הערותיהם העירו לא אם

ההחלטה." ממועד ימים שבעה

מס'2120, חוק בהצעות פורסמו הסכר ודברי החוק הגעת במרס1992): התשנ"ב(16 ב' באדר י"א ביום בכנסת נתקבל *
.264 בעמ' במרס1992), 3) התשנ"ב א' באדר כ''ח מיום

.8 עמ' התשנ"א, ;166 עמ' התש"ן, ס"ח 1



יבוא: (ה) קטן סעיף במקום (3)

יפה זה חוק לפי הועדה שאישרה תכנית של כוחה התכנון, בחוק האמור אף על "(ה)
שענינה ארצית מיתאר תכנית למעט התכנון, חוק לנוי שאושרה אחרת תכנית מכל
לא אחרת ארצית מיתאר תכנית מהוראות זה חוק לפי תכנית חרגה עליה; קליטת
החלטתה תתן הארצית המועצה הארצית; המועצה בידי אושרה כן אם אלא תאושר

". לאישורה התכנית שהוגשה מיום ימים שלושים בתוך

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי >4)

אם אף ידיה על שאושרו תכניות שינוי בדבר ולהחליט לדון רשאית הועדה "(ו)
או (א) קטנים בסעיפים האמורים המוקדמים התנאים התקיימו לא התכנית בשינוי
בה נכלל שאילו באופן התכנית את לשנות כדי כאמור בשינוי שאין ובלבד (א1),

". זה חוק לפי לאשרה היה ניתן לא מלכתחילה השינוי

 העיקרי לחוק 5 בסעיף .2

משרד מקומית, רשות של נציג ועדה חבר היה אם "ואולם יבוא: בסופה ,(1) בפסקה (1)
מנוע חבר אותו יהיה הועדה, בפני לדיון שהובאה פלונית תכנית יזמו אשר אחר גוף או

". תכנית לאותה שהוגשו להתנגדויות בקשר מלהצביע

;"30" יבוא "20" במקום ו(6), (5) בפסקאות (2)

של מחדש וחלוקה איחוד בדבר הוראות בתכנית "נכללו יבוא: בסופה ,(7) בפסקה >3)
ההתנגדויות את הועדה תשמע לתכנית, התנגדויות והוגשו בעלים, בהסכמת שלא מגרשים
כאמור התנגדויות להגשת המועד מתום ימים 60 בתוך כאמור, התכנית בדבר ותחליט

;"(5) בפסקה

יבוא: (8) פסקה אחרי (4)

את התכנית מגיש מילא ולא בתנאים, תכנית הפקדת על הועדה החליטה "(8א)
הועדה, החלטת על הודעה לו שנמסרה מהמועד ימים 90 בתוך למלא שנדרש התנאים
את להאריך הועדה רשאית ואולם, כבטלה: ההפקדה על הועדה החלטת את יראו
שנדרש התנאים את מילא לא התכנית מגיש כי הועדה שוכנעה אם האמור, המועד

;"; בו תלויות שאינן נסיבות מחמת למלאם,

ימים". 14" יבוא ימים'' 10" במקום ,(9) בפסקה (5)

5 סעיף תיקון

כתחילת ייחשב מה בתכנית תקבע "הועדה המלים במקום העיקרי, לחוק 6(א) בסעיף .3
20 לפחות הכוללים הבנינים של יסודות יציקת תכנית של ביצועה כתחילת "יראו יבוא: ביצועה''
משרדי שהגישו ובתכניות התכנית, פי על להיבנות המתוכננות הדיור יחידות מכלל אחתים
המתוכננות; התשתית מעבודות אחוזים 20 של ביצוע תכנית, של ביצועה כתחילת יראו הממשלה

התכנית". בשטח

6 סעיף תיקון

בסבת ז' "ביום יבוא התחילה" מיום שנתיים ''בתום במקום העיקרי, לחוק 10 בסעיף .4
."(1992 בדצמבר 31) התשנ"ג

10 סעיף תיקון

 התשכ"ה21965 והבניה, התכנון בחוק . 5

יבוא: (8) פסקה אחרי 7(א), בסעיף (1)

הסביבה;" לאיכות השד נציג ''(8א)

חוק תיקון
והבניה התכנון

.307 עבר התשכ"ה, ס"ח 2



"השר יבוא אחד'' נציג ימנה הבטחון "שר אחרי השניה, לתוספת 2(א) בסעיף (2)
אחד". נציג ימנה הסביבה לאיכות

מעבר העיקרי,הוראות החוק לפי להפקידן שהוחלט תכניות על יחולו לא זה, חוק של 3 עד 1 סעיפים .6
זה. חוק של תחילתו לפני כנוסחו

שמיר יצחק
הממשלה ראש

דרעי אריה
הפנים שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שילנסקי דב


