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: יבוא (ב) קטן סעיף אחרי (1)

ליושב הנתונות הסמכויות יהיו מחוזית ועדה ראש ליושב (1) "(ב1)

ועדה למהנדס הנתונות הסמכויות יהיו מחוז ולמתכנן מקומית ועדה ראש

מרחב ובתחום המחוז בתחום מינהליים הריסה צווי מתן לענין מקומית

; המחוייבים בשינויים ,12 סעיף לפי מחוזי תכנון

יורה ולא מינהלי הריסה צו מחוזית ועדה ראש יושב יתן לא (2)

לאחר אלא ,(3) בפסקה כאמור הריסה צו ליתן מקומית ועדה ראש ליושב
; המחוזית בועדה המשפטים שר נציג עם התייעצות

, (1) בפסקה כאמור סמכותו מחוזית ועדה ראש יושב יפעיל לא (3)
שהודיע לאחר אלא כאמור, מחוזי תכנון מרחב שאיננו בתחום בניה לגבי

הריסה צו ליתן המקומית הועדה ראש מיושב בכתב ודרש הפנים לשר כך על

תוך כן עשה לא המקומית הועדה ראש ויושב בניה, אותה לגבי מינהלי
בוצע לא הצו צו, נתן אם או, ; לועדה ההודעה המצאת מיום ימים שבעה

החלטה עלפי ביצועו נמנע אם זולת נתינתו, מיום ימים עשר ארבעה תוך

האמורים הימים שלושים במניין יבואו לא אלה תקופות ; משפט בית של
; (ט) קטן בסעיף

(3) בפסקה כאמור הוראה שקיבל מקומית ועדה ראש יושב (4)
קטן בסעיף כאמור הרשות של המשפטי היועץ עם התייעצות מחובת פטור

התייעצות מחובת הוא פטור ,19 בסעיף כאמור מקומי תכנון ובמרחב (ב),

עליו חובה אולם החורג, הבנין מצוי שבתחומה המקומית הרשות ראש עם

; ". כאמור שקיבל הוראה על המינהלי ההריסה צו מתן לפני להודיעו

לאמור "בכפוף יבוא יבוצע" לא מינהלי הריסה "צו במקום , (ט) קטן בסעיף (2)

; מינהלי" הריסה צו יבוצע לא (3) (ב1) קטן בסעיף

המחוזית הועדה ראש "יושב יבוא המקומית" "לועדה אחרי (י), קטן בסעיף (3)

; המחוזית" לועדה מינהלי הריסה צו מתן על יודיע

כל המחוזית לועדה יהיו המחוז "ובתחום יבוא בסופו, (יא), קטן בסעיף (4)
; המחוייבים" בשינויים האמורות, הסמכויות

או המקומית "הועדה יבוא המקומית" "הועדה במקום , (יג) קטן בסעיף >5)

הענין". לפי המחוזית,

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
הפנים ושר הממשלה ראש
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