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התשס"ה―2005*  חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 72),

ה'3 פרק יבוא:הוספת 158יב סעיף אחרי התשכ"ה―11965, והבניה, התכנון בחוק .1

להיתר מורשה באמצעות רישוי     "פרק ה'3:

ומידע נדרש להיתר תחולה א':   סימן

―הגדרות זה בפרק 158יג.

התשי"א― האזרחית, ההתגוננות חוק ― האזרחית" ההתגוננות "חוק
;21951

התשי"ט―31959; הכבאות, שירותי חוק ― הכבאות" שירותי "חוק

בחוק 13א סעיף הוראות לפי אדריכל רשוי שנרשם ― להיתר" "מורשה
והאדריכלים. המהנדסים

בקשה הגשת
ידי על להיתר
מורשה להיתר

הוראות לפי  להיתר בקשות להגיש רשאי להיתר מורשה (א)  158יד.
עבודה שאינם ,145 סעיף לפי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר זה, פרק

(ב). קטן בסעיף המנויים שימוש או

הוראות  להגיש בקשה להיתר לפי מורשה להיתר אינו רשאי (ב)  
אלה: ולשימושים לעבודות זה, פרק

להיתר המורשה כן אם אלא הקלה, הכוללת עבודה (1)
או ה', פרק הוראות לפי בעבר שאושרה הקלה על הסתמך

חורג בנכס; שימוש שימוש הכולל

של הסכמה ניתנה לגביהם שלא שימוש בנכס או עבודה (2)
בנכס; הזכויות בעלי כל

לא עליהם החלה בשטח, שבתכנית שימוש או עבודה (3)
שר הפנים; שקבע נמצאים הפרטים

לגביהם שנקבע  בשטח או בנכס  שימוש או עבודה  (4)
לשימור; מיועדים הם כי בתכנית

בבקשה לבניה  המותר הכולל ששטחו מבנה בניה של (5)
כהגדרתו  קומות בנין רב שהוא או 7,000 מ"ר על עולה להיתר

158א(ג); סעיף לפי

― שימוש לגבי עבודה או (6)

המים אספקת עורק או סכר אגירה, אגם (א)
הארצית;

אצטדיון; (ב)

אתר כריה וחציבה; (ג)

חולים; בית (ד)

סוללת או גשר חפיר, מחלף, הכוללת ציבורית דרך (ה)
מפורטת בתכנית הכלולה ציבורית  דרך למעט עפר,

לתעשיה; מיתאר בתכנית שנועד באזור החלה

חומרים בפסולת או מוצקה בפסולת לטיפול מפעל (ו)
החומרים בחוק 14א בסעיף כמשמעותה מסוכנים
פסולת לסילוק אתר או התשנ"ג―41993, המסוכנים,

כאמור;

או אריזתם  הדברה, חומרי לייצור מפעל (ז) 
אחסנתם;

שפכים; לטיהור מפעל (ח)

מתכות; לציפוי ליציקה, למתכות או מפעל (ט)

או פטרוכימית  לתעשיה כימית, לתעשיה מפעל (י) 
בהן; הכרוכה או אחסנה דשנים, לתעשיית

חיים; בעלי לשחיטת המשמש מקום (יא)

מעגנה; נמל, מעגן או (יב)

תעופה; נמל (יג)

מרכזית; אוטובוסים תחנת (יד)

תחנת כוח; (טו) 

עם בהתייעצות הפנים, שר שקבע עסק או מפעל (טז)
ואיכות הפנים ועדת ובאישור הסביבה לאיכות השר

הסביבה של הכנסת.

מידע בקשת
להיתר

סעיף הוראות לפי למידע בקשה המגיש להיתר מורשה (א) 158טו.
המידע כי בה יציין להיתר), מידע ― זה (בפרק המקומית לוועדה 145(א1)
לגופים כאמור בקשה יגיש לפי פרק זה; כן להיתר בקשה לצורך מבוקש

האלה:

מהם דרושים לפי מידע שאישור או או רשות כל גוף (1)
דין; כל

שירותי  בחוק  1 בסעיף כהגדרתה  כבאות רשות  (2)
תחול לא זו חובה כבאות); רשות ― זה (בפרק הכבאות

הפנים; שר שקבע מבנים לגבי

ההתגוננות  11 בחוק כהגדרתה בסעיף רשות מוסמכת (3)
שר שקבעו מבנים לגבי תחול לא זו חובה האזרחית;

הפנים; ושר הביטחון

וכל הוועדה  מהנדס  שהורה כפי רשות או  גוף כל  (4)
הפנים. אחרת שקבע שר רשות

בוועדה  גורם לכל למידע הבקשה את יעביר הוועדה מהנדס (ב)  
מידע או ושאישור נתבקש ההיתר המקומית שבשטחה וברשות המקומית

בכתב. שיפרט מטעמים לדעתו, דרוש ממנו

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (23 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י"ב באדר ב' התקבל  * 

.72 עמ' התשס"ה (10 בינואר 2005), בטבת כ"ט מיום  ,64 ― הכנסת חוק  
.105 עמ' התשס"ה, ס"ח התשכ"ה, עמ' 307;  1

.78 עמ' התשי"א, 2       ס"ח

.199 עמ' התשי"ט, 3       ס"ח
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סוללת או גשר חפיר, מחלף, הכוללת ציבורית דרך (ה)
מפורטת בתכנית הכלולה ציבורית  דרך למעט עפר,

לתעשיה; מיתאר בתכנית שנועד באזור החלה

חומרים בפסולת או מוצקה בפסולת לטיפול מפעל (ו)
החומרים בחוק 14א בסעיף כמשמעותה מסוכנים
פסולת לסילוק אתר או התשנ"ג―41993, המסוכנים,

כאמור;

או אריזתם  הדברה, חומרי לייצור מפעל (ז) 
אחסנתם;

שפכים; לטיהור מפעל (ח)

מתכות; לציפוי ליציקה, למתכות או מפעל (ט)

או פטרוכימית  לתעשיה כימית, לתעשיה מפעל (י) 
בהן; הכרוכה או אחסנה דשנים, לתעשיית

חיים; בעלי לשחיטת המשמש מקום (יא)

מעגנה; נמל, מעגן או (יב)

תעופה; נמל (יג)

מרכזית; אוטובוסים תחנת (יד)

תחנת כוח; (טו) 

עם בהתייעצות הפנים, שר שקבע עסק או מפעל (טז)
ואיכות הפנים ועדת ובאישור הסביבה לאיכות השר

הסביבה של הכנסת.

מידע בקשת
להיתר

סעיף הוראות לפי למידע בקשה המגיש להיתר מורשה (א) 158טו.
המידע כי בה יציין להיתר), מידע ― זה (בפרק המקומית לוועדה 145(א1)
לגופים כאמור בקשה יגיש לפי פרק זה; כן להיתר בקשה לצורך מבוקש

האלה:

מהם דרושים לפי מידע שאישור או או רשות כל גוף (1)
דין; כל

שירותי  בחוק  1 בסעיף כהגדרתה  כבאות רשות  (2)
תחול לא זו חובה כבאות); רשות ― זה (בפרק הכבאות

הפנים; שר שקבע מבנים לגבי

ההתגוננות  11 בחוק כהגדרתה בסעיף רשות מוסמכת (3)
שר שקבעו מבנים לגבי תחול לא זו חובה האזרחית;

הפנים; ושר הביטחון

וכל הוועדה  מהנדס  שהורה כפי רשות או  גוף כל  (4)
הפנים. אחרת שקבע שר רשות

בוועדה  גורם לכל למידע הבקשה את יעביר הוועדה מהנדס (ב)  
מידע או ושאישור נתבקש ההיתר המקומית שבשטחה וברשות המקומית

בכתב. שיפרט מטעמים לדעתו, דרוש ממנו

__________
.28 עמ' התשנ"ג, ס"ח  4
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סעיף קטן (א),  לפי מבקשה למידע שקיבלו העתק רשות גוף או (ג)   
כאמור בסעיף הודיע להיתר אם למורשה הוועדה, וכן ימציאו למהנדס
המידע  את הבקשה, העתק להם  שהומצא מיום ימים  15 בתוך 158יז,
צורך בקבלת יש אם לו ויודיעו אישורם, למתן התנאים את המבוקש או
להוראות בהתאם ההיתר התנאים בטרם קבלת קיום להבטחת אישורם
למהנדס הוועדה מראש להמציא רשאים כאמור רשות גוף או 158כג; סעיף

להיתר. בקשות של סוגים לגבי אישור, למתן תנאים או מידע

מסירת מידע
להיתר

30 ימים  בתוך להיתר, למורשה בכתב, ימסור הוועדה מהנדס (א) 158טז.
ההיתר, לענין דרושים שפרטיו  המידע את להיתר  בקשה הגשת מיום

לרבות:

העבודה על או הנכס על החלים והמגבלות התנאים (1)
לתנאים ובהתאם תכנית כל לפי  המבוקשים, השימוש או

זה; חוק לפי התכנון מוסדות שקבעו

הוועדה; מהנדס הנחיות (2)

גוף שמסרו לו כל אישור למתן התנאים המידע או את (3)
158טו(ג). סעיף לפי רשות או

לציין  להיתר, המידע מסירת במסגרת רשאי, הוועדה מהנדס (ב)  
רשויות עם או עמו מוקדם תיאום קיום על חובה תחול שלגביהם נושאים

158יט. לפי סעיף הגשת בקשה להיתר אחרות בטרם

מסירת מידע
במישרין

אחראי הוא כי הוועדה למהנדס  להודיע  רשאי  להיתר מורשה 158יז.
לפי בקשה להם שהגיש מרשות מגוף או להיתר המידע לקבלת אישית
או מרשות מגוף מידע בקשתו, לפי להיתר, המורשה 158טו(א); קיבל סעיף

הוועדה. למהנדס ממנו העתק יעביר כאמור,

תוקפו של מידע
להיתר

להיתר למורשה ושנמסר כל דין התואם הוראות להיתר מידע (א) 158יח.
להוסיף ניתן לשנותו, יהיה ולא מסירתו, מיום שנה עד תום בתוקפו יעמוד

― תחול לגבי לא זו הוראה ממנו; או לגרוע עליו

;78 סעיף לפי שנקבעו תנאים (1)

באותה שאושרה או שהופקדה בתכנית שנקבעו הוראות (2)
שנה;

מתן לענין לשנות כדי  בו  שיש חל,  אם  בדין, שינוי (3)
ההיתר.

לשונית―טכנית,  טעות למנוע תיקון כדי קטן (א) בסעיף באמור אין (ב)  
העתקה, טעות של שיבוש הדפסה, טעות מקרית, השמטה פליטת קולמוס,
גילוי לאחר ייעשה מיד שהתיקון ובלבד באלה, בחישוב וכיוצא אריתמטית

להיתר. למורשה מיד בכתב על כך תימסר והודעה במידע הטעות

                        סימן ב': סדרי הרישוי

להיתר בקשה
שיש והמסמכים

לה לצרף

של שמותיהם  את בה ויציין הבקשה  את  יערוך להיתר מורשה 158יט. 
פשוט ובמבנה השלד, ולביצוע הבנין שלד לתכנון האחראים המהנדסים
של המהנדסים שמותיהם את ― והאדריכלים המהנדסים חוק כמשמעותו לפי

בידי הבקשה תיחתם השלד; לביצוע או לתכנון ההנדסאים האחראים או
שלהלן: המסמכים לה ויצורפו ההיתר, מבקש ובידי להיתר המורשה

בנכס; ענינו את המפרט ההיתר מבקש של תצהיר (1)

לחתום חייב או שרשאי וחתומים בידי מי ערוכים מסמכים (2)
וכן להיתרים, בקשות שר הפנים לענין שהתקין תקנות לפי עליהם

בנכס; הזכויות בעלי כל בידי

158כ; בסעיף כאמור להיתר, המורשה של תצהיר (3)

מהנדס או הנדסאי של ― פשוט ובמבנה תצהיר של מהנדס, (4)
הסטטיים, כאמור החישובים ולעריכת הבנין שלד האחראי לתכנון

158כא; בסעיף

ענין לתכנן דין כל על פי שהוא מורשה מומחה של תצהיר (5)
תכנית ערך או דעת חוות שנתן ככל מומחיותו, בתחום המצוי

מומחה); ― זה (בפרק 158כב בסעיף כאמור ענין, באותו

את תואמת להיתר הבקשה ולפיו כבאות רשות אישור (6)
במקומות הבטיחות חוק ולפי הכבאות שירותי חוק לפי ההוראות
אם הבקשה  לא יצורף התשכ"ג―51962; אישור כאמור ציבוריים,
הכבאות, לגביו מידע מרשות לבקש מבנה שאין חובה לענין היא

158טו(א)(2); בסעיף כאמור

ולפיו האזרחית, ההתגוננות חוק לפי מוסמכת רשות אישור (7)
אישור האמור; החוק לפי ההוראות את תואמת להיתר הבקשה
חובה לבקש שאין מבנה לענין היא הבקשה אם יצורף כאמור לא

158טו(א)(3); בסעיף כאמור המוסמכת, מהרשות מידע לגביו

שהתקיימו לכך דרוש שאישורם רשות או גוף כל אישור (8)
כפי להיתר, הבקשה הגשת בטרם ידם על שנקבעו התנאים

להיתר; במידע שנמסר

בסעיף כאמור מקצועית אחריות ביטוח פוליסות של העתקים (9)
עסקי על הפיקוח בחוק כהגדרתו ביטוח, סוכן של ואישורים 158לב
שנקבעו בתקנות התנאים על הן עונות כי התשמ"א―61981, ביטוח,

כאמור.

מורשה תצהיר
להיתר

להלן: כמפורט יצהיר להיתר המורשה (א) 158כ.

אלה: את כל הבקשה תואמת (1)

סעיף לפי הוראות ובפרט זה,  חוק לפי הוראות (א)
חוק האזרחית, ההתגוננות חוק לפי הוראות וכן 158יד,
התשכ"א― מפגעים, למניעת חוק הכבאות, שירותי
התשכ"ג― ציבוריים, במקומות הבטיחות חוק ,71961
חשמל, התשנ"ו―81996, לגבי החשמל, משק וחוק ,1962

ההיתר; מבוקש שלגביו למבנה נוגעות שהן ככל
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בידי הבקשה תיחתם השלד; לביצוע או לתכנון ההנדסאים האחראים או
שלהלן: המסמכים לה ויצורפו ההיתר, מבקש ובידי להיתר המורשה

בנכס; ענינו את המפרט ההיתר מבקש של תצהיר (1)

לחתום חייב או שרשאי וחתומים בידי מי ערוכים מסמכים (2)
וכן להיתרים, בקשות שר הפנים לענין שהתקין תקנות לפי עליהם

בנכס; הזכויות בעלי כל בידי

158כ; בסעיף כאמור להיתר, המורשה של תצהיר (3)

מהנדס או הנדסאי של ― פשוט ובמבנה תצהיר של מהנדס, (4)
הסטטיים, כאמור החישובים ולעריכת הבנין שלד האחראי לתכנון

158כא; בסעיף

ענין לתכנן דין כל על פי שהוא מורשה מומחה של תצהיר (5)
תכנית ערך או דעת חוות שנתן ככל מומחיותו, בתחום המצוי

מומחה); ― זה (בפרק 158כב בסעיף כאמור ענין, באותו

את תואמת להיתר הבקשה ולפיו כבאות רשות אישור (6)
במקומות הבטיחות חוק ולפי הכבאות שירותי חוק לפי ההוראות
אם הבקשה  לא יצורף התשכ"ג―51962; אישור כאמור ציבוריים,
הכבאות, לגביו מידע מרשות לבקש מבנה שאין חובה לענין היא

158טו(א)(2); בסעיף כאמור

ולפיו האזרחית, ההתגוננות חוק לפי מוסמכת רשות אישור (7)
אישור האמור; החוק לפי ההוראות את תואמת להיתר הבקשה
חובה לבקש שאין מבנה לענין היא הבקשה אם יצורף כאמור לא

158טו(א)(3); בסעיף כאמור המוסמכת, מהרשות מידע לגביו

שהתקיימו לכך דרוש שאישורם רשות או גוף כל אישור (8)
כפי להיתר, הבקשה הגשת בטרם ידם על שנקבעו התנאים

להיתר; במידע שנמסר

בסעיף כאמור מקצועית אחריות ביטוח פוליסות של העתקים (9)
עסקי על הפיקוח בחוק כהגדרתו ביטוח, סוכן של ואישורים 158לב
שנקבעו בתקנות התנאים על הן עונות כי התשמ"א―61981, ביטוח,

כאמור.

מורשה תצהיר
להיתר

להלן: כמפורט יצהיר להיתר המורשה (א) 158כ.

אלה: את כל הבקשה תואמת (1)

סעיף לפי הוראות ובפרט זה,  חוק לפי הוראות (א)
חוק האזרחית, ההתגוננות חוק לפי הוראות וכן 158יד,
התשכ"א― מפגעים, למניעת חוק הכבאות, שירותי
התשכ"ג― ציבוריים, במקומות הבטיחות חוק ,71961
חשמל, התשנ"ו―81996, לגבי החשמל, משק וחוק ,1962

ההיתר; מבוקש שלגביו למבנה נוגעות שהן ככל

__________
.2 עמ' התשכ"ג, ס"ח  5

.208 עמ' התשמ"א, ס"ח  6

.58 עמ' התשכ"א, ס"ח  7

.208 עמ' התשנ"ו, ס"ח  8
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להיתר הבקשה על שטח שלגביו החלות תכניות (ב)
שאושרו; ככל לנכס שאושרו והקלות מוגשת,

רשות או גוף שהתנו כל שנמסר והתנאים המידע (ג)
בסעיפים כאמור נדרשו, אם פיהם, על האישורים  וכן

158טו ו-158טז;

בענין למעט ההיתר, מבקש עם עסקי קשר לו אין (2)
בניגוד נמצא אינו נושאי ההיתר, והוא השימוש או העבודה
האחרים, עיסוקיו לבין להיתר כמורשה עיסוקו בין ענינים

158ל; הוראות סעיף לפי שלו האמון בחובת העלול לפגוע

לפי במישרין שקיבל פלוני על מידע בענין הסתמך הוא (3)
יצורפו לו והאסמכתא מקורו כאמור, מידע פרטי 158יז; סעיף

לתצהיר.

בכל הנוגע לענין  כי בתצהירו לציין רשאי מורשה להיתר (ב)   
או דעת לחוות בהתאם ניתן תצהירו מומחיותו, בתחום שאינו פלוני
החתום תצהיר להיתר לבקשה שצירף ובלבד ממומחה, שקיבל תכנית

158כב. בסעיף כאמור מומחה, אותו בידי

 תצהיר מתכנן
בנין שלד

או הנדסאי האחראי לתכנון מהנדס ― מהנדס, ובמבנה פשוט (א)  158כא.
להלן: כמפורט יצהיר הסטטיים, החישובים ולעריכת הבנין שלד

הסטטיים את החישובים וערך שלד הבנין את תכנן הוא (1)
הבקשה הגשת בעת הנהוגים המקצועית והרמה הכללים לפי

לענין; הנוגע דין כל הוראות לגביהם ונתקיימו

העבודה בענין למעט מבקש ההיתר, עם עסקי קשר לו אין (2)
ענינים בניגוד נמצא אינו והוא ההיתר, נושאי השימוש או

האחרים. עיסוקיו לבין הבנין שלד כמתכנן עיסוקו בין

לתכנון האחראי או הנדסאי מהנדס פשוט ― ומבנה מהנדס, (ב)
בתצהירו לציין רשאי הסטטיים, החישובים ולעריכת הבנין שלד
תצהירו מומחיותו, בתחום שאינו פלוני לענין הנוגע בכל כי
ובלבד ממומחה, שקיבל תכנית  או דעת  לחוות בהתאם ניתן
מומחה, כאמור בידי אותו החתום להיתר תצהיר  שצירף לבקשה

158כב. בסעיף

חוות דעת
מומחה ותכנית

להלן: כמפורט יצהיר מומחה 158כב.

התקיימו שערך התכנית או שנתן דעת חוות נושא הענין לגבי (1)
158כ(א)(1); סעיף הוראות

העבודה בענין למעט מבקש ההיתר, עם עסקי קשר לו אין (2)
בין ענינים בניגוד נמצא אינו והוא ההיתר, נושאי השימוש או
האחרים. עיסוקיו לבין תכנית עורך או דעת חוות כנותן עיסוקו

היתר החליטהמתן ולא 158יט סעיף הוראות לפי להיתר בקשה הוגשה (א) 158כג.
 30 בתוך 158כה בסעיף או (ב) קטן בסעיף כאמור המקומית הרישוי רשות

כמאושרת. הבקשה להיתר את יראו הגשת הבקשה, מיום ימים

להיתר  הבקשה את לאשר רשאית המקומית הרישוי רשות (ב)  
והמורשה כאמור להיתר בקשה אושרה שתורה; כפי ובשינויים בתנאים
תוקנה להיתר הבקשה שלפיו תצהיר בצירוף מתוקנת בקשה הגיש להיתר
בתוך 158כה בסעיף כאמור המקומית הרישוי רשות החליטה ולא כנדרש
להיתר הבקשה את יראו המתוקנת, הבקשה הגשת מיום ימים עשרה

כמאושרת.

לבקשה  לצרף להיתר  למורשה המקומית הרישוי רשות הורתה  (ג)  
שלו לו והודיעה דין, כל פי על  לבקשה לצרף  עליו שהיה אישור להיתר
כאמור להיתר הבקשה את לאשר מסרבת היתה לא כאמור אישור צירף
האישור של ביום צירופו כמאושרת הבקשה להיתר את יראו 158כה, בסעיף

האמור.

עם  התייעצות חובת על הוועדה המקומית דין כל לפי הוטלה (ד)  
בתוך המועד מהנדס הוועדה ההיתר, יקיים אותה לענין מתן או רשות, גוף
ההיתר מתן בענין תחליט המקומית הרישוי רשות (א); קטן בסעיף האמור

כאמור. הוועדה מהנדס שקיים להתייעצות לב בשים

חובה אושרה אותשלומי הבקשה אם אף שהוצא כהיתר להיתר בקשה יראו לא 158כד. 
האגרות, שולמו כן אם אלא 158כג, לסעיף בהתאם כמאושרת אותה שראו
הבקשה בשל בהם חייב ההיתר שמבקש האחרים והתשלומים ההיטלים

האמורה.

סירוב לאשר
להיתר בקשה

לסרב בכתב מנומקת בהחלטה רשאית המקומית הרישוי רשות 158כה.
התקופות בתוך להיתר  למורשה  ולהודיע להיתר  הבקשה  את לאשר

― 158כג בסעיף האמורות

כל או להיתר המידע אינה תואמת את להיתר הבקשה כי (1)
158כ; כאמור בסעיף תקנה או תנאי הוראה, תכנית,

ראויים אינם להיתר שבבקשה השימוש או העבודה כי (2)
חשש בשל מסביבתם, בולט באופן חורגים היותם בשל לאישור
או אדריכלית לאומית, היסטורית, חשיבות בעלי באתרים לפגיעה
מפגע יהוו השימוש או העבודה כי חשש בשל או ארכיאולוגית,
בעת מראש הודיעה המקומית הרישוי שרשות ובלבד לסביבתם,
עשויה היא המקום של ייחודו בשל כי להיתר המידע מסירת
מפגע היותם  את או  השימוש או  העבודה התאמת  את לבחון 

זו. בפסקה כאמור לסביבתם

על סירוב ערר
בקשה לאשר

להיתר

כאמור החלטתה על המקומית הרישוי רשות הודיעה (א)  158כו.
בהתאם ערר לפני ועדת עליה לערור המורשה להיתר רשאי 158כה, בסעיף
מן הערר  העתק לידיו; ההחלטה המצאת 30 ימים מיום בתוך 12א לסעיף

המקומית. הרישוי לרשות יומצא

תיתן  (א), קטן בסעיף כאמור ערר הוגש שאליה הערר ועדת (ב)  
להנחת  שהוכח ובלבד הגשתו, מיום ימים  30 בתוך בערר החלטתה את
לרשות הרישוי הומצא הערר העתק מן הערר, כי ועדת ראש של יושב דעתו

הערר. ועדת עמדתה לפני את להשמיע היא הוזמנה וכי המקומית
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להיתר  הבקשה את לאשר רשאית המקומית הרישוי רשות (ב)  
והמורשה כאמור להיתר בקשה אושרה שתורה; כפי ובשינויים בתנאים
תוקנה להיתר הבקשה שלפיו תצהיר בצירוף מתוקנת בקשה הגיש להיתר
בתוך 158כה בסעיף כאמור המקומית הרישוי רשות החליטה ולא כנדרש
להיתר הבקשה את יראו המתוקנת, הבקשה הגשת מיום ימים עשרה

כמאושרת.

לבקשה  לצרף להיתר  למורשה המקומית הרישוי רשות הורתה  (ג)  
שלו לו והודיעה דין, כל פי על  לבקשה לצרף  עליו שהיה אישור להיתר
כאמור להיתר הבקשה את לאשר מסרבת היתה לא כאמור אישור צירף
האישור של ביום צירופו כמאושרת הבקשה להיתר את יראו 158כה, בסעיף

האמור.

עם  התייעצות חובת על הוועדה המקומית דין כל לפי הוטלה (ד)  
בתוך המועד מהנדס הוועדה ההיתר, יקיים אותה לענין מתן או רשות, גוף
ההיתר מתן בענין תחליט המקומית הרישוי רשות (א); קטן בסעיף האמור

כאמור. הוועדה מהנדס שקיים להתייעצות לב בשים

חובה אושרה אותשלומי הבקשה אם אף שהוצא כהיתר להיתר בקשה יראו לא 158כד. 
האגרות, שולמו כן אם אלא 158כג, לסעיף בהתאם כמאושרת אותה שראו
הבקשה בשל בהם חייב ההיתר שמבקש האחרים והתשלומים ההיטלים

האמורה.

סירוב לאשר
להיתר בקשה

לסרב בכתב מנומקת בהחלטה רשאית המקומית הרישוי רשות 158כה.
התקופות בתוך להיתר  למורשה  ולהודיע להיתר  הבקשה  את לאשר

― 158כג בסעיף האמורות

כל או להיתר המידע אינה תואמת את להיתר הבקשה כי (1)
158כ; כאמור בסעיף תקנה או תנאי הוראה, תכנית,

ראויים אינם להיתר שבבקשה השימוש או העבודה כי (2)
חשש בשל מסביבתם, בולט באופן חורגים היותם בשל לאישור
או אדריכלית לאומית, היסטורית, חשיבות בעלי באתרים לפגיעה
מפגע יהוו השימוש או העבודה כי חשש בשל או ארכיאולוגית,
בעת מראש הודיעה המקומית הרישוי שרשות ובלבד לסביבתם,
עשויה היא המקום של ייחודו בשל כי להיתר המידע מסירת
מפגע היותם  את או  השימוש או  העבודה התאמת  את לבחון 

זו. בפסקה כאמור לסביבתם

על סירוב ערר
בקשה לאשר

להיתר

כאמור החלטתה על המקומית הרישוי רשות הודיעה (א)  158כו.
בהתאם ערר לפני ועדת עליה לערור המורשה להיתר רשאי 158כה, בסעיף
מן הערר  העתק לידיו; ההחלטה המצאת 30 ימים מיום בתוך 12א לסעיף

המקומית. הרישוי לרשות יומצא

תיתן  (א), קטן בסעיף כאמור ערר הוגש שאליה הערר ועדת (ב)  
להנחת  שהוכח ובלבד הגשתו, מיום ימים  30 בתוך בערר החלטתה את
לרשות הרישוי הומצא הערר העתק מן הערר, כי ועדת ראש של יושב דעתו

הערר. ועדת עמדתה לפני את להשמיע היא הוזמנה וכי המקומית
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דיווח עליוןחובת פיקוח לקיים חובה מי שחלה עליו וכן להיתר, מורשה נוכח 158כז.
או עבודה נעשים ההיתר, נושא בבנין כי זה, פרק להוראות בהתאם בניה על
לתיקון לפעול לבעל ההיתר או לחוק, יורה להיתר, לתכנית בניגוד שימוש
שנודע מיום ימים משלושה המקומית לא יאוחר לוועדה וידווח הליקויים

כאמור. שימוש או עבודה על לו

ליקויים שהורה תיקון מיום 15 ימים בתוך 158כז לא תוקנו ליקויים כאמור בסעיף 158כח.
בניה על עליון פיקוח לקיים חובה עליו שחלה מי או להיתר המורשה
כמותלה; ההיתר יראו את הליקויים ― על תיקון פרק זה, להוראות בהתאם

המקומית. הרישוי לרשות ההוראה נותן ידווח ― הליקויים תוקנו

מוסדביטול ההיתר מוסמך יהיה  דין, כל  פי על  סמכות  מכל  לגרוע בלי  (א) 158כט.
היתר או התליית ביטול הבקשה להיתר, להורות על שאליו הוגשה התכנון
להוראות בניגוד ניתן ההיתר זה, אם נוכח כי  פרק להוראות בהתאם שהוצא
המידע או ההיתר ניתן השטח שלגביו החלות על התכניות התקנות, החוק,

להיתר.

אלא  (א), קטן סעיף פי על סמכותו את יפעיל לא התכנון מוסד (ב)  
בסעיף  לאמור בניגוד ההיתר ניתן לידיעתו כי שהובא מיום 15 ימים בתוך

טענותיו. את להשמיע למבקש ההיתר הזדמנות שניתנה ולאחר (א) קטן

ג': חובות בעלי מקצוע    סימן

אמון התכנוןחובות מוסדות כלפי  יפעלו הבנין  שלד  ומתכנן להיתר  מורשה 158ל.
האישיים עניניהם את יעדיפו ולא לב, ובתום במסירות במיומנות, בשקידה,

הציבור. של מוסדות התכנון ושל פני אלה אחר על עניניו של את או

בעלי תפקידי
מקצוע

להיתר הם: תפקידיו של מורשה (א) 158לא. 

מרכיביו כל לרבות ההיתר, נושא הבנין את לתכנן (1)
הבנין חלקי  כלל בין ולתאם בו,  הנכללים ותחומי העבודה

ומערכות הבנין;

ולהוראות דין כל להוראות הבנין של התאמתו את לוודא (2)
להיתר הבקשה הוגשה שלגביו השטח על החלות התכניות
הוועדה, מהנדס ולדרישות להיתר במידע לו נמסרו ושפרטיהן

158טז; כאמור בסעיף הגופים והרשויות

התאמתה לענין לרבות הבניה, על עליון פיקוח לפקח (3)
לתכניות כאמור ולהיתר;

מומחה. של תכניתו או דעתו חוות את ולאשר לבדוק (4)  

הם:  הבנין מתכנן שלד תפקידיו של (ב)  

דין; לפי הוראות כל ההיתר נושא שלד הבנין לתכנן את (1)  

השלד. פיקוח עליון על ביצוע עבודות לפקח (2)  

הם: ראשי קבלן של תפקידיו (1) (ג)   

את   ולהבטיח להיתר בהתאם העבודה את לבצע (א) 
איכותה;

לפקחפיקוחמלאולקייםביקורת עלביצוע העבודה.  (ב)    

מתכנן או שהמורשה להיתר יכול ,(1) אף האמור בפסקה  על  (2)
של הביצוע  על ביקורת ויקיימו מלא פיקוח יפקחו הבנין שלד 
הראשי הקבלן ובין בינם כך על שהוסכם ובלבד שתכננו, התחום
למהנדס בכתב תימסר  כאמור  הסכם על הודעה  שיוסכם;  וכפי

שר הפנים. שקבע טופס הוועדה לפי

של מומחה לגבי כדי לגרוע מאחריותו (א)(4) קטן סעיף בהוראת אין (ד)
שערך. תכנית או שנתן דעת חוות

ביטוח בשלחובת חבותם לכיסוי ביטוח יערכו בנין שלד ומתכנן להיתר מורשה 158לב.
שקבע בהתאם לתקנות זה, חוק לפי מפעולותיהם מחדל הנובעים או מעשה

האוצר. שר עם בהתייעצות הפנים שר

דין.שמירת דינים מהוראות כל לגרוע כדי זה בסימן אין באמור 158לג.

הליכים נגד מורשה להיתר ד':    סימן

נגד הליכים
מורשה להיתר

לפני הליכים והאדריכלים לענין המהנדסים לפי חוק הוראות (א) 158לד.
ועדת   ― זה (בסעיף האמור בחוק   16 סעיף לפי שהוקמה האתיקה ועדת

אלה: יחולו הוראות וכן להיתר מורשה לגבי יחולו גם האתיקה)

נאשם ובו לידיעתה שהובא מקרה תחקור האתיקה ועדת (1)
או 158ל, בסעיף הקבועה האמון חובת את הפר כי להיתר מורשה
ביודעו 157א(ה2) בקשר לסעיף או להיתר בקשר מסר תצהיר כי
החלות התכניות או התקנות החוק, דרישות את תואם שאינו

המידע להיתר; מן פרטים בקשה, או הגיש נכס שלגביו על

לוועדת האתיקה שתועבר יכול להיתר מורשה תלונה נגד (2)
אשר הפנים משרד עובד עורך דין בידי  שבוצע בירור לאחר גם
דין עורך בידי או המשרד, של המשפטי היועץ בידי הוסמך

מסוים; לענין הסמיכו המשפטי שהיועץ אחר

מורשה לגבי  במשותף, לדון  רשאית  האתיקה ועדת  (3)
לפי לידיעתה שהובא זה ובמקרה סעיף לפי בתלונה להיתר,

והאדריכלים.  המהנדסים 16 לחוק סעיף

ועדת לידיעת שהובאה בתלונה סופית החלטה למתן עד (4)
כן, לעשות הראוי מן כי נוכחה אם היא, רשאית האתיקה,
שתינתן ובלבד להיתר, מורשה תעודת של התליה על להחליט

טענותיו; את להשמיע הזדמנות להיתר למורשה

של תעודת התליה על גם להחליט רשאית ועדת האתיקה (5)
ביטולה; על או שתקבע לתקופה להיתר מורשה

מנומקת תהיה האתיקה ועדת של הסופית החלטתה (6)
ההנדסה בדבר, ולמועצת הנוגעת לרשות הרישוי גם ותימסר
המהנדסים  לחוק  3 סעיף לפי שהוקמה והאדריכלות

והאדריכלים.

או  לעכב למנוע, סימן זה נגד מורשה להיתר אין בו כדי לפי הליך (ב)  
ועדת לפני להליך עילה או מחדל המשמש מעשה בשל פלילי הליך לבטל
האתיקה. ועדת לפני לעכב הליך כדי בו כאמור אין פלילי הליך האתיקה;
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מתכנן או שהמורשה להיתר יכול ,(1) אף האמור בפסקה  על  (2)
של הביצוע  על ביקורת ויקיימו מלא פיקוח יפקחו הבנין שלד 
הראשי הקבלן ובין בינם כך על שהוסכם ובלבד שתכננו, התחום
למהנדס בכתב תימסר  כאמור  הסכם על הודעה  שיוסכם;  וכפי

שר הפנים. שקבע טופס הוועדה לפי

של מומחה לגבי כדי לגרוע מאחריותו (א)(4) קטן סעיף בהוראת אין (ד)
שערך. תכנית או שנתן דעת חוות

ביטוח בשלחובת חבותם לכיסוי ביטוח יערכו בנין שלד ומתכנן להיתר מורשה 158לב.
שקבע בהתאם לתקנות זה, חוק לפי מפעולותיהם מחדל הנובעים או מעשה

האוצר. שר עם בהתייעצות הפנים שר

דין.שמירת דינים מהוראות כל לגרוע כדי זה בסימן אין באמור 158לג.

הליכים נגד מורשה להיתר ד':    סימן

נגד הליכים
מורשה להיתר

לפני הליכים והאדריכלים לענין המהנדסים לפי חוק הוראות (א) 158לד.
ועדת   ― זה (בסעיף האמור בחוק   16 סעיף לפי שהוקמה האתיקה ועדת

אלה: יחולו הוראות וכן להיתר מורשה לגבי יחולו גם האתיקה)

נאשם ובו לידיעתה שהובא מקרה תחקור האתיקה ועדת (1)
או 158ל, בסעיף הקבועה האמון חובת את הפר כי להיתר מורשה
ביודעו 157א(ה2) בקשר לסעיף או להיתר בקשר מסר תצהיר כי
החלות התכניות או התקנות החוק, דרישות את תואם שאינו

המידע להיתר; מן פרטים בקשה, או הגיש נכס שלגביו על

לוועדת האתיקה שתועבר יכול להיתר מורשה תלונה נגד (2)
אשר הפנים משרד עובד עורך דין בידי  שבוצע בירור לאחר גם
דין עורך בידי או המשרד, של המשפטי היועץ בידי הוסמך

מסוים; לענין הסמיכו המשפטי שהיועץ אחר

מורשה לגבי  במשותף, לדון  רשאית  האתיקה ועדת  (3)
לפי לידיעתה שהובא זה ובמקרה סעיף לפי בתלונה להיתר,

והאדריכלים.  המהנדסים 16 לחוק סעיף

ועדת לידיעת שהובאה בתלונה סופית החלטה למתן עד (4)
כן, לעשות הראוי מן כי נוכחה אם היא, רשאית האתיקה,
שתינתן ובלבד להיתר, מורשה תעודת של התליה על להחליט

טענותיו; את להשמיע הזדמנות להיתר למורשה

של תעודת התליה על גם להחליט רשאית ועדת האתיקה (5)
ביטולה; על או שתקבע לתקופה להיתר מורשה

מנומקת תהיה האתיקה ועדת של הסופית החלטתה (6)
ההנדסה בדבר, ולמועצת הנוגעת לרשות הרישוי גם ותימסר
המהנדסים  לחוק  3 סעיף לפי שהוקמה והאדריכלות

והאדריכלים.

או  לעכב למנוע, סימן זה נגד מורשה להיתר אין בו כדי לפי הליך (ב)  
ועדת לפני להליך עילה או מחדל המשמש מעשה בשל פלילי הליך לבטל
האתיקה. ועדת לפני לעכב הליך כדי בו כאמור אין פלילי הליך האתיקה;
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                        סימן ה': תקנות

תקנות לענין
ה'3 פרק

― רשאי הפנים שר (א) 158לה.

להיתר למורשה להיתר מגוף לקבוע דרכים למסירת מידע (1)
הוועדה; מהנדס באמצעות ובין במישרין בין רשות, או

לגבי הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור (2)
הקבועות התקופות  את להאריך שיקבע, מבנים של  סוגים
30 ימים  על יעלו ובלבד שלא ו-158טז(א), 158טו(ג) בסעיפים

נוספים.

הכנסת,  של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור הפנים, שר (ב)  
158לא." סעיף לענין מלא ופיקוח עליון פיקוח מהם יקבע

חוק תיקון
המהנדסים

 והאדריכלים
6 מס' ―

יבוא: 13 סעיף אחרי התשי"ח―91958, והאדריכלים, המהנדסים בחוק .2
מורשה  "אדריכל

 להיתר

לפי להיתר בקשות להגיש כמורשה להירשם רשוי אדריכל ביקש (א) 13א.
להיתר),  מורשה ― זה התשכ"ה―101965 (בחוק והבניה, התכנון לחוק ה'3 פרק
רשאיהרשםלרשמוולתתלותעודתמורשהלהיתר,אםנוכחכיהכיןכאדריכל
ובהיקף בישראל, במספר בניה להיתרי בקשות לפחות, חמש שנים במשך רשוי
הכנסת. הסביבה של ואיכות הפנים ועדת באישור הפנים, השר ושר שקבעו

השנים  בחמש אם להיתר,  כמורשה  רשוי אדריכל  יירשם  לא (ב)  
חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשע  הוא הבקשה להגשת שקדמו
בחוק י' פרק לפי להיתר, בעבירה מורשה ראוי להיות הוא אין ונסיבותיה,
ט' בפרק ו-ה' ד' סימנים לפי בעבירה או התשכ"ה―1965, והבניה, התכנון

התשל"ז―111977. העונשין, בחוק

מתקיימים  ולא להיתר מורשה תעודת לאדם נתן כי הרשם נוכח (ג)  
ביטול על  להורות הוא רשאי זה, סעיף לפי בהוראות הקבועים התנאים 
להיתר למורשה  שנתן ובלבד התעודה, את להתלות או ולבטל הרישום 

טענותיו. את להשמיע הזדמנות

שר  ובהסכמת מורשים להיתר של הרישום את סדרי יקבע השר (ד)  
זה." סעיף להיתר, לפי מורשה לתעודת בקשה אופן הגשת את ― הפנים

לוועדת דיווח
ואיכות הפנים

הסביבה

התכנון  ה'3 לחוק פרק של לאחר תחילתו שנה החל מתום לשנה, ידווח אחת הפנים שר .3
של  הסביבה ואיכות הפנים לוועדת זה, 1 לחוק בסעיף כנוסחו והבניה, התשכ"ה―1965,

הפרק האמור. של הפעלתו הכנסת, על

ותחולה פרסומו.תחילה ארבעה חודשים מיום בתוך חוק זה תחילתו של (א) .4

הם  שנוכח כי לאחר בצו, יקבע הפנים ששר מקומיים, תכנון במרחבי יחול זה חוק (ב)   
זה. חוק פי לנדרש על בהתאם להיתר מורשה של לטיפול בבקשות ערוכים

צו הוצאת לעת.חובת ויעודכן מעת זה, חוק של פרסומו מיום חודשיים יוצא בתוך 4(ב) סעיף לפי צו .5

חמש שנים. יעמוד בתוקפו במשך חוק זה .6

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס -פי פז ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(50 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

― 179א בסעיף בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו―11955, .1

לסגן צבאי פרקליט סמכויות של ואצילה "העברה יבוא השוליים כותרת במקום (1)
פרקליט צבאי";

יבוא: ואחריו "(א)" קטן סעיף יהיה בו האמור (2)

לו צבאי מהסמכויות הנתונות פרקליט לסגן רשאי לאצול פרקליט צבאי "(ב)
מקצתן." או כולן חיקוק, כל לפי

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה י' באדר ב' בכנסת ביום  התקבל  * 

.452 עמ' התשס"ה (6 בדצמבר 2004), בכסלו כ"ג מיום  ,144 ― הממשלה חוק  
.482 עמ' התשס"ד, ס"ח התשט"ו, עמ' 171;  1

התשס"ה―2005* ,(51 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

.1― 518א בסעיף התשט"ו―11955, הצבאי, השיפוט בחוק

שם יחידה"; תפקיד או דרגה, "ציון יבוא במקום כותרת השוליים (1)

פגיעה הדרגה משום השימוש בציון באופן אין המילים "אם קטן (א), בסעיף (2)
יימחקו; ― בכבודו" או הצבא של הטוב בשמו

שעשה "מי יבוא (א)," קטן הוראות סעיף "העובר על במקום (ב), קטן בסעיף (3)
בו שיש באופן הצבאית, בשם יחידתו או בתפקידו הצבאי הצבאית, בדרגתו שימוש

בכבודו,"; או הצבא הטוב של בשמו פגיעה משום __________
.37 עמ' התשנ"ב, ;108 עמ' התשי"ח, ס"ח  9

.276 עמ' התשס"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, ס"ח  10

.226 עמ' התשל"ז, ס"ח  11
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חמש שנים. יעמוד בתוקפו במשך חוק זה .6

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס -פי פז ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(50 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

― 179א בסעיף בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו―11955, .1

לסגן צבאי פרקליט סמכויות של ואצילה "העברה יבוא השוליים כותרת במקום (1)
פרקליט צבאי";

יבוא: ואחריו "(א)" קטן סעיף יהיה בו האמור (2)

לו צבאי מהסמכויות הנתונות פרקליט לסגן רשאי לאצול פרקליט צבאי "(ב)
מקצתן." או כולן חיקוק, כל לפי

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה י' באדר ב' בכנסת ביום  התקבל  * 

.452 עמ' התשס"ה (6 בדצמבר 2004), בכסלו כ"ג מיום  ,144 ― הממשלה חוק  
.482 עמ' התשס"ד, ס"ח התשט"ו, עמ' 171;  1

התשס"ה―2005* ,(51 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

.1― 518א בסעיף התשט"ו―11955, הצבאי, השיפוט בחוק

שם יחידה"; תפקיד או דרגה, "ציון יבוא במקום כותרת השוליים (1)

פגיעה הדרגה משום השימוש בציון באופן אין המילים "אם קטן (א), בסעיף (2)
יימחקו; ― בכבודו" או הצבא של הטוב בשמו

שעשה "מי יבוא (א)," קטן הוראות סעיף "העובר על במקום (ב), קטן בסעיף (3)
בו שיש באופן הצבאית, בשם יחידתו או בתפקידו הצבאי הצבאית, בדרגתו שימוש

בכבודו,"; או הצבא הטוב של בשמו פגיעה משום

תוקף

179א תיקון סעיף

סעיף 518א תיקון

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י"א באדר ב' התקבל  * 

.121 עמ' התשס"ה (1 במרס 2005), א' באדר כ' מיום  ,72 ― הכנסת חוק  
.285 עמ' התשס"ה, ס"ח התשט"ו, עמ' 171;  1


