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 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(
)תיקון מס' 4(, התשע"ז-2017*

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-12014)להלן1פתיקוןסעיף2
-החוקהעיקרי(,בסעיף2)א(-

אחריההגדרה"החברההממשלתיתלדיורלהשכרה"יבוא: )1(

""חוקמקרקעיישראל"-חוקמקרקעיישראל,התש"ך-21960;

הממשלתית הרשות חוק - עירונית" להתחדשות הממשלתית הרשות "חוק
להתחדשותעירונית,התשע"ו-32016;";

במקוםההגדרה"יחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחת"יבוא: )2(

""יחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחת"-כלאחדמאלה:

מקרקעי מועצת בהחלטות כמשמעותן - ישראל מקרקעי לעניין )1(
ישראל;

4)ב()1א(ו–)1ב(-יחידותדיורלהשכרהלטווחארוך לענייןסעיף )2(
המושכרותבדמישכירותבשיעורנמוךב־20%מדמיהשכירותהנהוגים
המשתלמיםמשוכרמרצוןלמשכירמרצוןבעדיחידותדיורדומותבמיקומן
ובמאפייניהןהאחרים,כפישיקבעהשמאיהממשלתיאושמאימקרקעין

אחרשהואהסמיךלענייןזה;";

אחריההגדרה"מינהלהתכנון"יבוא: )3(

מקרקעיישראל4,למעטקרקע בחוק־יסוד: כמשמעותם ישראל"- ""מקרקעי
עירוניתהמוחכרתלדורותשבהתאםלהסכםהחכירהאולהחלטותמועצת
מקרקעיישראללאחלהעלבעלהזכויותלגביהקרקעחובהלהשיבהלידי

רשותמקרקעיישראלעקבשינויייעוד;בהגדרהזו-

נרשמה שטרם לדורות לחכירה התחייבות לרבות - לדורות" "חכירה
בפנקסיהמקרקעין;

"קרקעעירונית"-כהגדרתהבחוקמקרקעיישראל;";

בהגדרה"מתחםמועדףלדיור",בסופהיבוא"לרבותהרחבהשלמתחםכאמור )4(
לפיסעיף3)ז(;";

אחריההגדרה"מתחםמועדףלדיור"יבוא: )5(

""מתחםפינויובינוי"-מתחםפינויובינוי-כהגדרתובחוקהרשותהממשלתית
להתחדשותעירונית,אומתחםשהוועדהכהגדרתהבסעיף15לחוקהאמור
נתנהלגביוהחלטהמקדמיתלפיהסעיףהאמורולפיהבהתקייםהתנאים
שנקבעולפיאותוסעיףבכוונתהלהמליץלשרהבינויוהשיכוןלהכריז

עליוכעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי;

"קרקעמרובתבעלים"-קרקעשמתקיימיםלגביהשנייםאלה:

מספרהבעליםבה,ביןבמושעוביןבחלקותנפרדותבתחומה,הואעשרה )1(
אויותר,ובקרקעשחלקמשטחההואמקרקעיישראל-חמישהאויותר;

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1057,מיוםל'בסיווןהתשע"ו)6ביולי2016(,עמ'1122פ

ס"חהתשע"ד,עמ'750;התשע"ו,עמ'682פ 1

ס"חהתש"ך,עמ'56פ 2

ס"חהתשע"ו,עמ'1234פ 3

ס"חהתש"ך,עמ'56פ 4
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חלקושלכלאחדמהבעליםבה,ביןבמושעוביןבסךהשטחשל )2(
החלקותהנפרדותבתחומה,אינועולהעל20%משטחהקרקע;בפסקהזו,

"בעלים"-למעטהמדינה,רשותהפיתוחוהקרןהקיימתלישראל;";

בהגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל",בסופהיבוא"במנייןהאחוזיםכאמור )6(
תובאבחשבוןגםקרקעשבבעלותרשותמקומית,ובלבדשהיאלאהופקעהושניתנה
האמורה הקרקע מצויה שבתחומה המקומית והוועדה המקומית הרשות הסכמת

להכללתהבתחוםהמתחםהמועדףלדיור;";

בהגדרה"תכניתמועדפתלדיור",במקום"החלהבמתחם"יבוא"לגבימתחם" )7(
ובמקוםהסיפההחלבמילים"להקמת750יחידותדיורלפחות"יבוא"כאמורבסעיף4

ובכללזההוראותלענייןהקמתיחידותדיורבהיקףהאמורבסעיףקטן)א(שלאותו
סעיף;"פ

במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:2פהחלפתסעיף3

"הכרזהעלמתחם
מועדףלדיור

הממשלהאוועדתשריםשמינתהלענייןזהרשאיות3פ )א(
מהתנאים תנאי לגביה שמתקיים קרקע על בצו להכריז
המפורטיםלהלן,כעלמתחםמועדףלדיור,ובלבדשלאיוקם

במתחםהאמוריישובחדש:

היאקרקעשעיקרהמקרקעיישראל; )1(

היאמצויהביישובמיעוטים; )2(

היאמתחםפינויובינויבתחוםרשותעירוניתאו )3(
בתחוםיישובשמספרתושביועולהעל10,000;

היאקרקעמרובתבעליםפ )4(

הכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א()1()ב( )1(
עד)3(,תינתןלפיהמלצתמנהלמינהלהתכנון,לאחר
דיור יחידות קרקע באותה לתכנן ניתן כי ששוכנע
בהיקףהאמורבסעיף4)א()1(עד)3(לפחות,לפיהענייןפ

המלצתמנהלמינהלהתכנוןלענייןהכרזהלפי )2(
סעיףקטן)א()3(,תינתןלאחרהתייעצותעםיושבראש
הוועדההמייעצתכהגדרתהבחוקהרשותהממשלתית

להתחדשותעירוניתפ

סעיף)ג( לפי לדיור מועדף מתחם על הכרזה )1(
המייעץ הצוות המלצת לפי תינתן )א()4(, קטן
כמשמעותובסעיףקטן)ד(,לאחרשהממשלהאוועדת
לתכנן ניתן כי שוכנעה זה לעניין שמינתה השרים
באותהקרקעיחידותדיורבהיקףהאמורבסעיף4)א(
)1(לפחות,בהתחשבבשיקוליםהמנוייםבסעיףקטן)ה(פ

קרקעות על להכריז המייעץ הצוות המלצות )2(
מרובותבעליםכמתחמיםמועדפיםלדיורלפיסעיף
קטן)א()4(יועברולממשלהאולוועדתהשריםשמינתה

לענייןזהלכלהיותרשלושפעמיםבשנהפ

החלטתהצוותהמייעץשלאלהמליץעלהכרזתה )3(ׁ
שלקרקעמרובתבעליםמסוימתכמתחםמועדףלדיור

חלקושלכלאחדמהבעליםבה,ביןבמושעוביןבסךהשטחשל )2(
החלקותהנפרדותבתחומה,אינועולהעל20%משטחהקרקע;בפסקהזו,

"בעלים"-למעטהמדינה,רשותהפיתוחוהקרןהקיימתלישראל;";

בהגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל",בסופהיבוא"במנייןהאחוזיםכאמור )6(
תובאבחשבוןגםקרקעשבבעלותרשותמקומית,ובלבדשהיאלאהופקעהושניתנה
האמורה הקרקע מצויה שבתחומה המקומית והוועדה המקומית הרשות הסכמת

להכללתהבתחוםהמתחםהמועדףלדיור;";

בהגדרה"תכניתמועדפתלדיור",במקום"החלהבמתחם"יבוא"לגבימתחם" )7(
ובמקוםהסיפההחלבמילים"להקמת750יחידותדיורלפחות"יבוא"כאמורבסעיף4

ובכללזההוראותלענייןהקמתיחידותדיורבהיקףהאמורבסעיףקטן)א(שלאותו
סעיף;"פ

החלפתסעיף3במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:2פ

"הכרזהעלמתחם
מועדףלדיור

הממשלהאוועדתשריםשמינתהלענייןזהרשאיות3פ )א(
מהתנאים תנאי לגביה שמתקיים קרקע על בצו להכריז
המפורטיםלהלן,כעלמתחםמועדףלדיור,ובלבדשלאיוקם

במתחםהאמוריישובחדש:

היאקרקעשעיקרהמקרקעיישראל; )1(

היאמצויהביישובמיעוטים; )2(

היאמתחםפינויובינויבתחוםרשותעירוניתאו )3(
בתחוםיישובשמספרתושביועולהעל10,000;

היאקרקעמרובתבעליםפ )4(

הכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א()1()ב( )1(
עד)3(,תינתןלפיהמלצתמנהלמינהלהתכנון,לאחר
דיור יחידות קרקע באותה לתכנן ניתן כי ששוכנע
בהיקףהאמורבסעיף4)א()1(עד)3(לפחות,לפיהענייןפ

המלצתמנהלמינהלהתכנוןלענייןהכרזהלפי )2(
סעיףקטן)א()3(,תינתןלאחרהתייעצותעםיושבראש
הוועדההמייעצתכהגדרתהבחוקהרשותהממשלתית

להתחדשותעירוניתפ

סעיף)ג( לפי לדיור מועדף מתחם על הכרזה )1(
המייעץ הצוות המלצת לפי תינתן )א()4(, קטן
כמשמעותובסעיףקטן)ד(,לאחרשהממשלהאוועדת
לתכנן ניתן כי שוכנעה זה לעניין שמינתה השרים
באותהקרקעיחידותדיורבהיקףהאמורבסעיף4)א(
)1(לפחות,בהתחשבבשיקוליםהמנוייםבסעיףקטן)ה(פ

קרקעות על להכריז המייעץ הצוות המלצות )2(
מרובותבעליםכמתחמיםמועדפיםלדיורלפיסעיף
קטן)א()4(יועברולממשלהאולוועדתהשריםשמינתה

לענייןזהלכלהיותרשלושפעמיםבשנהפ

החלטתהצוותהמייעץשלאלהמליץעלהכרזתה )3(ׁ
שלקרקעמרובתבעליםמסוימתכמתחםמועדףלדיור
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תהיהסופיתוהממשלהאוועדתהשריםשמינתהלעניין
זהלאיכריזועלאותהקרקעכמתחםמועדףלדיורפ

לשםמתןהמלצהלפיסעיףקטן)ג(יוקםצוותמייעץ )ד(
)בסעיףזה-הצוותהמייעץ(שחבריוהם:

מנהלמינהלהתכנוןאונציגו,והואיהיההיושב )1(
ראש;

נציגשרהמשפטים; )2(

נציגשרהאוצר; )3(

נציגשרהבינויוהשיכון; )4(

נציגהרשויותהמקומיותשהואאדריכלאומהנדס )5(
הרשוםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכהגדרתובחוק

המהנדסיםוהאדריכלים,שימנהשרהאוצרפ

מידה אמות לפי יינתנו המייעץ הצוות המלצות )ה(
התכנון, מינהל של האינטרנט באתר שיפורסמו שוויוניות

ובהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן:

סךכליחידותהדיורשניתןלתכנןבאותהקרקע; )1(

מספריחידותהדיורשניתןלתכנןבאותהקרקע )2(
שהוראותסעיף4)ב()1ב(יחולועליהן;

מספריחידותהדיורלהשכרהלטווחארוךבמחיר )3(
מופחתשניתןלתכנןבאותהקרקע,כאמורבסעיף4)ב()1ב(;

מידתההתאמהשלתכניתמועדפתלדיורלגבי )4(
אותהקרקעלתכניותמיתארמחוזיותוארציות;

מספרהבעליםבאותהקרקע; )5(

מספרהבעליםבאותהקרקעשמסכימיםלקידומה )6(
שלתכניתמועדפתלדיור;

בתחום הדיור יחידות לאכלוס הצפוי המועד )7(
התכניתהמוצעתלגביאותהקרקעפ

שרהאוצריקבעבתקנותהוראותלענייןסעיףקטן)ג(, )ו(
ובכללזה-

הוראותבדברהגשתבקשהלצוותהמייעץלמתן )1(
המלצהלפיאותוסעיףקטן,והדיוןבבקשהכאמור;

רשאי שלגביהם מתחמים של המרבי המספר )2(
הצוותהמייעץלהמליץכאמורבאותוסעיףקטן,בכל
שנה,ורשאיהואלקבועמספרמרבישונהלגביסוגי
מתחמיםבהתחשבבסךיחידותהדיורשניתןלתכנן

בכלמתחםפ

בהכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א(יצוינו )ז(
גודלושלהמתחםהמועדףלדיור,מיקומווגבולותיו,לרבות
תכנית הכנת בעת ואולם לו; הנלוות והתשתיות הדרכים
מועדפתלדיורלגביהמתחםרשאיתהוועדהלעשותאתאלה:

ספרהחוקים2661,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7
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המתחם של המדויקים הגבולות את להתאים )1(
למצבהקרקעולצרכיםהתכנוניים,ובלבדשלאיהיה

בכךשינוימהותיבגבולותהמתחם;

להרחיבאתשטחהמתחםמעברלשטחשהוכרז )2(
4)ג( לפיסעיףקטן)א(כךשיכלולשטחיםלפיסעיף
הנדרשיםלשמשבעיקראתיחידותהדיורבמתחם,
בהיקףהנדרשלצורךיישוםמיטבישלהתכנית,ובלבד
ששטחההרחבהאינועולהעל20%מגודלהמתחם
לאחר זה סעיף בהוראות עומד ושהמתחם שהוכרז

ההרחבהפ"

בסעיף4לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף4

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

תכניתמועדפתלדיורתכלולהוראותהמאפשרותלהוציאמכוחההיתר ")א(
לבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,ואולםלגביחלק
מתחוםהתכניתאפשרשתידרשתכניתנוספתלשםהוצאתהיתרבו,ובלבד
שהתכניתכוללתהוראותלהקמתיחידותדיורבהיקףהמפורטלהלן,לפיהעניין,
אשרלגביהןמתאפשרלהוציאהיתרלבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשל

תכניתנוספת:

לענייןהכרזהלפיסעיף3)א()1(או)4(-750יחידותדיורלפחות; )1(

לענייןהכרזהלפיסעיף3)א()2(-200יחידותדיורלפחות; )2(

לענייןהכרזהלפיסעיף3)א()3(-500יחידותדיורלפחותפ"; )3(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"למעטביישובמיעוטים"יבוא"במתחםמועדףלדיור )א(
שהוכרזלפיסעיף3)א()1("ואחרי"במחירמופחת"יבוא")בסעיףזה-שיעור

יחידותהדיורבהישגיד(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

כאמור לדיור מועדף במתחם לדיור מועדפת תכנית אושרה ")1א(
שעיקרה "קרקע ההגדרה לעניין האחוזים במניין והובאה )1( בפסקה
מקרקעיישראל"גםקרקעשבבעלותרשותמקומית,יחולולענייןמקרקעי
ישראלשנכללובתחומהשלאותהתכניתהוראותפסקה)1(ולענייןהקרקע

בבעלותרשותמקומיתיחולוהוראותאלה:

התכניתהמועדפתלדיור)בפסקהזו-תכנית(תכלולהוראה )א(
30% שלפיההוראותהתוספתהשישיתלחוקהתכנוןיחולועל
מכלליחידותהדיורשנקבעובתכניתלגביהקרקעשבבעלותרשות
מקומיתאועלשיעורגבוהיותרשקבעהלענייןזההממשלהאו
ועדתהשריםשמינתהלענייןזה,בצולפיסעיף3)א()1(;שרהאוצר
רשאילקבועכיהוראותהתוספתהאמורהיחולועליחידותדיור

שיכללובתכניתכאמורבשינוייםהמחויביםובהתאמותשיקבע;

התכניתתכלולהוראהשלפיהמחציתמיחידותהדיורשנקבעה )ב(
לגביהןבתכניתהוראהכאמורבפסקתמשנה)א(אושיעורגבוה

המתחם של המדויקים הגבולות את להתאים )1(
למצבהקרקעולצרכיםהתכנוניים,ובלבדשלאיהיה

בכךשינוימהותיבגבולותהמתחם;

להרחיבאתשטחהמתחםמעברלשטחשהוכרז )2(
4)ג( לפיסעיףקטן)א(כךשיכלולשטחיםלפיסעיף
הנדרשיםלשמשבעיקראתיחידותהדיורבמתחם,
בהיקףהנדרשלצורךיישוםמיטבישלהתכנית,ובלבד
ששטחההרחבהאינועולהעל20%מגודלהמתחם
לאחר זה סעיף בהוראות עומד ושהמתחם שהוכרז

ההרחבהפ"

תיקוןסעיף4בסעיף4לחוקהעיקרי-3פ

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

תכניתמועדפתלדיורתכלולהוראותהמאפשרותלהוציאמכוחההיתר ")א(
לבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,ואולםלגביחלק
מתחוםהתכניתאפשרשתידרשתכניתנוספתלשםהוצאתהיתרבו,ובלבד
שהתכניתכוללתהוראותלהקמתיחידותדיורבהיקףהמפורטלהלן,לפיהעניין,
אשרלגביהןמתאפשרלהוציאהיתרלבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשל

תכניתנוספת:

לענייןהכרזהלפיסעיף3)א()1(או)4(-750יחידותדיורלפחות; )1(

לענייןהכרזהלפיסעיף3)א()2(-200יחידותדיורלפחות; )2(

לענייןהכרזהלפיסעיף3)א()3(-500יחידותדיורלפחותפ"; )3(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"למעטביישובמיעוטים"יבוא"במתחםמועדףלדיור )א(
שהוכרזלפיסעיף3)א()1("ואחרי"במחירמופחת"יבוא")בסעיףזה-שיעור

יחידותהדיורבהישגיד(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

כאמור לדיור מועדף במתחם לדיור מועדפת תכנית אושרה ")1א(
שעיקרה "קרקע ההגדרה לעניין האחוזים במניין והובאה )1( בפסקה
מקרקעיישראל"גםקרקעשבבעלותרשותמקומית,יחולולענייןמקרקעי
ישראלשנכללובתחומהשלאותהתכניתהוראותפסקה)1(ולענייןהקרקע

בבעלותרשותמקומיתיחולוהוראותאלה:

התכניתהמועדפתלדיור)בפסקהזו-תכנית(תכלולהוראה )א(
30% שלפיההוראותהתוספתהשישיתלחוקהתכנוןיחולועל
מכלליחידותהדיורשנקבעובתכניתלגביהקרקעשבבעלותרשות
מקומיתאועלשיעורגבוהיותרשקבעהלענייןזההממשלהאו
ועדתהשריםשמינתהלענייןזה,בצולפיסעיף3)א()1(;שרהאוצר
רשאילקבועכיהוראותהתוספתהאמורהיחולועליחידותדיור

שיכללובתכניתכאמורבשינוייםהמחויביםובהתאמותשיקבע;

התכניתתכלולהוראהשלפיהמחציתמיחידותהדיורשנקבעה )ב(
לגביהןבתכניתהוראהכאמורבפסקתמשנה)א(אושיעורגבוה
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מכך,ככלשנקבעבצוכאמורבאותהפסקתמשנה,יהיויחידותדיור
להשכרהלטווחארוךבמחירמופחת;עליחידותדיורכאמורבפסקת

משנהזויחולוגםהוראותשנקבעולפיפסקתמשנה)ג(;

עליחידותהדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחתשייכללו )ג(
בתכניתיחולוהוראותשקבעשרהאוצרלענייןיחידותדיורכאמור,
ובכללזה,הוראותבדברהזכאיםלשכוראתיחידותהדיור,תנאי
ההשכרהשליחידותהדיורוהגבלותעלהעברתהזכויותביחידות
גבוה בשיעור השכירות דמי הפחתת בדבר הוראות וכן הדיור
מהשיעורהקבועבפסקה)2(להגדרהיחידותדיורלהשכרהלטווח

ארוךבמחירמופחת,אםקבעפ

אושרהתכניתמועדפתלדיורבמתחםמועדףלדיורשהוכרזלפיסעיף )1ב(
3)א()4(יחולולענייןמקרקעיישראלשנכללובתחומהשלאותהתכנית

הוראותפסקה)1(ולענייןמקרקעיןאחריםבתחומהיחולוהוראותאלה:

השישית התוספת הוראות שלפיה הוראה תכלול התכנית )א(
במקרקעין הדיור יחידות מכלל 15% על יחולו התכנון לחוק
האחריםשנקבעובתכניתאועלשיעורגבוהיותרשקבעהלעניין
זההממשלהאוועדתהשריםשמינתהלענייןזה,בצולפיסעיף
האמורה התוספת הוראות כי לקבוע רשאי האוצר שר 3)א()4(;
יחולועליחידותדיורשייכללובתכניתכאמורבשינוייםהמחויבים

ובהתאמותשיקבע;

הדיור מיחידות מחצית שלפיה הוראה תכלול התכנית )ב(
שנקבעהלגביהןבתכניתהוראהכאמורבפסקתמשנה)א(אושיעור
גבוהמכך,ככלשנקבעבצוכאמורבאותהפסקה,יהיויחידותדיור
להשכרהלטווחארוךבמחירמופחת;עליחידותדיורכאמורבפסקה

זויחולוגםהוראותשנקבעולפיפסקתמשנה)ג(;

עליחידותהדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחתשייכללו )ג(
בתכניתיחולוהוראותשקבעשרהאוצרלענייןיחידותדיורכאמור,
ובכללזההוראותבדברהזכאיםלשכוראתיחידותהדיור,תנאי
ההשכרהשליחידותהדיורוהגבלותעלהעברתהזכויותביחידות
גבוה בשיעור השכירות דמי הפחתת בדבר הוראות וכן הדיור,
מהשיעורהקבועבפסקה)2(להגדרהיחידותדיורלהשכרהלטווח

ארוךבמחירמופחת,אםקבעפ";

)2(,במקום"במקריםחריגים"יבוא"במקריםשבהםהקרקעהיא בפסקה )ג(
במחוזהצפוןאובמחוזהדרוםאובמקריםחריגים"ובמקום"בפסקה)1("יבוא

"בפסקאות)1(,)1א(ו–)1ב(,לפיהעניין";

בפסקה)3(- )ד(

)1(,)1א(ו–)1ב(,לפי )1("יבוא"בפסקאות ברישה,במקום"בפסקה )1(
העניין,";

בפסקתמשנה)ג(,בסופהיבוא"בפסקאות)1(ו–)1א("; )2(

אחריפסקה)3(יבוא: )ה(

בלילגרועמהאמורבפסקה)3(,נקבעבהחלטהשלהממשלהאושל )4("
מועצתמקרקעיישראל,כילפחות80%מיחידותהדיורבמתחםמועדף
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לדיוריימכרואויוחכרולציבורזכאיםבמחירמופחתממחירהשוקשלהן,
רשאיתהממשלהאוועדתהשריםשמינתהלענייןזהלקבועבצולפי

סעיף3)א(שיעוריםנמוכיםמהקבועבפסקה)1(,ובלבדששיעוריחידות
הדיורבהישגידשייקבעלאיפחתמ־15%;מחציתיחידותהדיורמתוך
השיעורשנקבעכאמוריהיויחידותדיורלהשכרהלטווחארוךוהמחצית

השנייה-יחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחתפ"

בסעיף9לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)4(יבוא: )1(

רשותמקומית-לגביתכניותבתחומה; )5("

ועדהמקומית-לגביתכניותבתחוםמרחבהתכנוןשלהפ"; )6(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תכניתמועדפתלדיורלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(או)4(רשאי ")א1(
להכיןולהגישלוועדה,נוסףעלהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)א(,גםמישרשאי

להגישתכניתלפיסעיף61אלחוקהתכנוןפ";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ב(,לאתוגשתכניתמועדפתלדיור ")ב1(
לגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(,אלאאםכןהרשותהמקומיתשבתחומה

נכללשטחהתכניתנתנהאתהסכמתהלהגשתהתכניתפ";

בסעיףקטן)ה(,במקום"כללהתכניתמועדפתלדיור"יבוא"היתהבתחוםתכנית )5(
מועדפתלדיורלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()1("פ

בסעיף13לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בישיבהנוספת,"יבוא"ולענייןתכניתמועדפתלדיורלגבי )1(
מתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(רשאיתהוועדהלהחליטלהמשיךאתהדיוןבתכנית

כאמורבמספרישיבותנוספות,והכול";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ממועדהדיוןהראשוןבה"יבוא"ולענייןתכניתמועדפת )2(
לדיורלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(-במועדאחדאויותרשתקבעהוועדה"פ

בסעיף25לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:6פתיקוןסעיף25

הוראותסעיףזהלאיחולולגביחלקמתחוםתכניתמועדפתלדיורשהוצאת ")ו(
היתריבנייהלגביוטעונהאישורשלתכניתנוספתפ"

בסעיף26לחוקהעיקרי-7פתיקוןסעיף26

בכותרתהשוליים,במקום"תכניתלדיורלאומי"יבוא"תכניתמועדפתלדיור"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

הרישההחלבמילה"ביצועה"ועדהמילה"אישורה"תסומןכפסקה")1("; )א(

התשתית "עבודות המילים ועד זה" סעיף "לעניין במילים החל הקטע )ב(
כאמור"יסומןכפסקה")2("ואחריפסקה)2(יבוא:

עלאףהאמורבפסקה)1(,לענייןתכניתמועדפתלדיורלגבימתחם )3("
שהוכרזלפיסעיף3)א()3(יראואתקיומםשלהתנאיםהמפורטיםלהלן

כתחילתביצועהשלהתכניתלענייןסעיףזה:

לדיוריימכרואויוחכרולציבורזכאיםבמחירמופחתממחירהשוקשלהן,
רשאיתהממשלהאוועדתהשריםשמינתהלענייןזהלקבועבצולפי

סעיף3)א(שיעוריםנמוכיםמהקבועבפסקה)1(,ובלבדששיעוריחידות
הדיורבהישגידשייקבעלאיפחתמ־15%;מחציתיחידותהדיורמתוך
השיעורשנקבעכאמוריהיויחידותדיורלהשכרהלטווחארוךוהמחצית

השנייה-יחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחתפ"

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-4פ

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)4(יבוא: )1(

רשותמקומית-לגביתכניותבתחומה; )5("

ועדהמקומית-לגביתכניותבתחוםמרחבהתכנוןשלהפ"; )6(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תכניתמועדפתלדיורלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(או)4(רשאי ")א1(
להכיןולהגישלוועדה,נוסףעלהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)א(,גםמישרשאי

להגישתכניתלפיסעיף61אלחוקהתכנוןפ";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ב(,לאתוגשתכניתמועדפתלדיור ")ב1(
לגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(,אלאאםכןהרשותהמקומיתשבתחומה

נכללשטחהתכניתנתנהאתהסכמתהלהגשתהתכניתפ";

בסעיףקטן)ה(,במקום"כללהתכניתמועדפתלדיור"יבוא"היתהבתחוםתכנית )5(
מועדפתלדיורלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()1("פ

תיקוןסעיף13בסעיף13לחוקהעיקרי-5פ

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בישיבהנוספת,"יבוא"ולענייןתכניתמועדפתלדיורלגבי )1(
מתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(רשאיתהוועדהלהחליטלהמשיךאתהדיוןבתכנית

כאמורבמספרישיבותנוספות,והכול";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ממועדהדיוןהראשוןבה"יבוא"ולענייןתכניתמועדפת )2(
לדיורלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(-במועדאחדאויותרשתקבעהוועדה"פ

תיקוןסעיף25בסעיף25לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:6פ

הוראותסעיףזהלאיחולולגביחלקמתחוםתכניתמועדפתלדיורשהוצאת ")ו(
היתריבנייהלגביוטעונהאישורשלתכניתנוספתפ"

תיקוןסעיף26בסעיף26לחוקהעיקרי-7פ

בכותרתהשוליים,במקום"תכניתלדיורלאומי"יבוא"תכניתמועדפתלדיור"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

הרישההחלבמילה"ביצועה"ועדהמילה"אישורה"תסומןכפסקה")1("; )א(

התשתית "עבודות המילים ועד זה" סעיף "לעניין במילים החל הקטע )ב(
כאמור"יסומןכפסקה")2("ואחריפסקה)2(יבוא:

עלאףהאמורבפסקה)1(,לענייןתכניתמועדפתלדיורלגבימתחם )3("
שהוכרזלפיסעיף3)א()3(יראואתקיומםשלהתנאיםהמפורטיםלהלן

כתחילתביצועהשלהתכניתלענייןסעיףזה:
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רובמיוחסמביןבעליהדירותהתקשרבעסקתפינויובינוי; )א(
בעלי מבין מיוחס ו"רוב ובינוי" פינוי "עסקת זו, משנה בפסקת
הדירות"-כהגדרתםבחוקפינויובינוי)פיצויים(,התשס"ו-52006;

ניתןהיתרלבנייתבנייןאחדחדשלמגורים,לפחות,בתחום )ב(
התכניתפ"

בסעיף29לחוקהעיקרי,בסופויבוא"כדילהסירספק,נאמרבזהכילענייןהתוספת8פתיקוןסעיף29
השלישיתלחוקהתכנון,דיןתכניתלפיחוקזהכדיןתכניתכהגדרתהבתוספתהאמורה"פ

בסעיף29אלחוקהעיקרי,אחריההגדרה"הממונים"יבוא:9פתיקוןסעיף29א

""מקרקעיישראל"-כמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל;"פ

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'118

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-10-61965פ

בסעיף61א,אחריסעיףקטן)ב2(יבוא: )1(

ועדהמחוזיתרשאיתלהכיןתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת, ")ב3(
שהןבסמכותועדהמחוזית,אםהתקייםאחדמאלה:

התכניתחלהעלכלשטחהיישובשהתכניתחלהבתחומואועלרוב )1(
שטחושלהיישובכאמור,אושהיאתכניתכוללנית;

התכניתחלהעליותרממרחבתכנוןמקומיאחד; )2(

התכניתחלהעלחלקממרחבתכנוןמקומיאחדומתקייםלגביהאחד )3(
מאלה:

הוועדההמקומיתשלאותומרחבתכנוןנתנהאתהסכמתה )א(
להכנתהתכניתעלידיהוועדההמחוזית;

כוונתה על המקומית לוועדה הודיעה המחוזית הוועדה  )ב(
האמור בשטח תכנית ידה על תוגש שלא ככל תכנית, להגיש
בתוךפרקהזמןשנקבעלכךבהחלטתהוועדההמחוזית,והוועדה

המקומיתלאהגישהתכניתכאמורבתוךאותופרקהזמןפ";

בתוספתהשישית,בסעיף16- )2(

במקום"יחולועל"יבוא"יחולורקעל-"; )א(

")1(",ובההמילה הסיפההחלבמילים"תכניותכאמור"תסומןכפסקה )ב(
"בלבד"-תימחק;

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

תכניותמועדפותלדיורלגבימתחמיםשהוכרזולפיסעיף3)א()4( )2("
לחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-

72014,ועלהיתריםלפיהן,והכולבכפוףלהוראותאותוחוק;

4)ב()1א(לחוקלקידום תכניותמועדפותלדיורלפיהוראותסעיף )3(
הבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-2014,ועל

היתריםלפיהן,והכולבכפוףלהוראותאותוחוקפ"

ס"חהתשס"ו,עמ'171פ 5

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'1152פ 6

ס"חהתשע"ד,עמ'750פ 7

ספרהחוקים2661,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7



1171 ספרהחוקים2661,ט"ובאבהתשע"ז,2017פ8פ7

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'113

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-82000,בתוספתהראשונה,בפרט10)א(,11פ
אחרי"שרהפנים"יבוא"אושרהאוצר"פ

תחולהוהוראות
מעבר

הוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיחולועלתכניותמועדפותלדיורלגבי12פ )א(
מתחמיםשניתנהלגביהםהכרזהלפיסעיף3)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,מיום

פרסומושלחוקזהואילך)להלן-יוםהפרסום(פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוכרזהקרקעכמתחםמועדףלדיורערביוםהפרסום )ב(
והכרזהלגביהקרקעהאמורההובאהלאחריוםהפרסוםלממשלהאולוועדתהשרים
שמינתהלענייןזהלשםתיקונהאולשםחידושה,אםבוטלה,יוסיפולחולעלההכרזה

הוראותסעיף4)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהפרסוםפ

3)א()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה, הוכרזמתחםמועדףלדיורלפיסעיף )ג(
והובאהבמנייןהאחוזיםלענייןההגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל"גםקרקע
שבבעלותרשותמקומית,לאתאושרתכניתמועדפתלדיורבמתחםכלעודלאנקבעו

תקנותכאמורבסעיף4)ב()1א()ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

בחוק כנוסחו העיקרי, לחוק 3)א()4( סעיף לפי לדיור מועדף מתחם הוכרז )ד(
כאמור תקנות נקבעו לא עוד כל במתחם לדיור מועדפת תכנית תאושר לא זה,

בסעיף4)ב()1ב()ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

תקנותראשונותלפיסעיף3)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנובתוךחודשיים13פתקנותראשונות
מיוםפרסומושלחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-82000,בתוספתהראשונה,בפרט10)א(,11פ
אחרי"שרהפנים"יבוא"אושרהאוצר"פ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'113

הוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיחולועלתכניותמועדפותלדיורלגבי12פ )א(
מתחמיםשניתנהלגביהםהכרזהלפיסעיף3)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,מיום

פרסומושלחוקזהואילך)להלן-יוםהפרסום(פ

תחולהוהוראות
מעבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוכרזהקרקעכמתחםמועדףלדיורערביוםהפרסום )ב(
והכרזהלגביהקרקעהאמורההובאהלאחריוםהפרסוםלממשלהאולוועדתהשרים
שמינתהלענייןזהלשםתיקונהאולשםחידושה,אםבוטלה,יוסיפולחולעלההכרזה

הוראותסעיף4)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהפרסוםפ

3)א()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה, הוכרזמתחםמועדףלדיורלפיסעיף )ג(
והובאהבמנייןהאחוזיםלענייןההגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל"גםקרקע
שבבעלותרשותמקומית,לאתאושרתכניתמועדפתלדיורבמתחםכלעודלאנקבעו

תקנותכאמורבסעיף4)ב()1א()ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

בחוק כנוסחו העיקרי, לחוק 3)א()4( סעיף לפי לדיור מועדף מתחם הוכרז )ד(
כאמור תקנות נקבעו לא עוד כל במתחם לדיור מועדפת תכנית תאושר לא זה,

בסעיף4)ב()1ב()ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

תקנותראשונותלפיסעיף3)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנובתוךחודשיים13פ
מיוםפרסומושלחוקזהפ

תקנותראשונות

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'1116פ 8
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