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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 136( )תכנית לעמידות בפני 
רעידת אדמה ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות בחלק ציבורי(, 

התשפ"ב-2021

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

הצעתחוקזובאהלתקןאתחוקהתכנוןוהבנייה,  כללי
התכנון חוק או החוק - )להלן התשכ"ה-1965 
חלופה קביעת מרכזיים: נושאים שני בו ולעגן והבנייה(,
לתכניתהמיתארהארציתלחיזוקמבניםמפנירעידותאדמה
הוראה לקבוע התכנון למוסדות סמכות ומתן ,)38 )תמ"א

להקנייתבעלותבחלקציבורילרשותמקומיתאולמדינהע

תכניתהמיתארהארציתלחיזוקמבניםמפנירעידות
אדמה)להלן-תמ"א38(,נועדהלקבועהסדריםתכנוניים,
במטרהלעודדחיזוקמבניםשאינםעומדיםבתקןישראלי
ושיפור הערכה אדמה: ברעידות לעמידות תכן - 13צ
בהחלטת אדמהע ברעידת קיימים מבנים עמידות של
המועצההארציתלתכנוןולבנייה,מיוםז'בחשווןהתש"ף
)5בנובמבר2019(,נקבעכיתוקפהשלתמ"א38יפקעביום
הוראות ונקבעו ,)2022 באוקטובר 1( התשפ"ג בתשרי ו'
מעברוהוראותנוספותענוסףעלכך,בהתאםלסמכותהלפי
סעיף2)א(לחוק,המליצההמועצההארציתלממשלהעל
תיקוניחקיקהאשריהווחלופהלתמ"א38ואשרבמסגרתם
מכוח בהיתר הכרוכים התכנוניים לקשיים מענה יינתן
תמ"א38,שעיקרם-הצורךבתכנוןמיטביבמסגרתתכנית
מפורטתשלממש,העדראפשרותלתתמענהלצורכיציבור
ולעירובשימושים,והצורךבראייהתכנוניתרחבהאשר
תקטיןאתהחששמסיכולהתחדשותעירוניתבמתחםבשל

היתרנקודתילמגרשאקראיע

מוצעלעגןבהצעתחוקזואתההסדריםהדרושים
כדילקדםולאפשרחיזוקמבניםבפנירעידותאדמהוזאת
כחלופהלתמ"א38עעלפיהמוצעיורחבוסמכויותיהןשל
הוועדותהמקומיותלאשר,במסגרתהתכניותשבסמכותן,

תכניותבשלושהמסלולים:

תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסה 1ע
ובנייהמחדש-תכניתאשרמימושהיותנהבהריסתמבנה
קייםהטעוןחיזוקבפנירעידתאדמה,ובמסגרתהיהיה
ניתןלהגדילאתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרששבו
מצויהמבנה,ולהוסיףבושימושיםלצורכיציבורוהוראות

נוספות;

תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק 2ע
-תכניתאשרמימושהיותנהבחיזוקמבנהקייםהטעון
חיזוקבפנירעידתאדמה,ובמסגרתהיהיהניתןלהגדיל

אתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרששבומצויהמבנה
ולהוסיףבושימושיםלצורכיציבורוהוראותנוספות;

תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספת 3ע
שטחיבנייהבמגרשאחר-תכניתאשרמימושהיותנה
להגדיל ניתן יהיה ובמסגרתה הקיים, המבנה בחיזוק
אתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשאחר,ולהוסיף

שימושיםלצורכיציבורוהוראותנוספותע

של סמכותה היקף אלה, מסלולים לגבי הוראות
הוועדההמקומיתותנאיםנוספים,נקבעובסעיף62אלחוק
ובסימןד'1המוצע,כנוסחםהמוצעבסעיפיםצו–6להצעת

החוקע

תכניות של מימושן את ולזרז לייעל כדי כן, כמו
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדש
ובמסלולחיזוק,מוצעלהקנותלוועדותהמקומיותסמכות
להחליט,במסגרתהחלטתןעלאישורתכניותכאמור,גם
עלמתןהיתרלפיהתכנית,וזאתבכפוףלתקנותשיותקנו
עלידישרהפניםלענייןזהעהוראותלענייןזהמוצעות
בסעיף5צ1א1לחוק,כנוסחהמוצעבסעיף10להצעתהחוקע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכלליםלענייןחבותבהיטל
השבחהעלתכניותלעמידותבפנירעידותאדמהבמסלולים
כאמורלעילעהוראותלענייןזהמוצעותבתוספתהשלישית

לחוק,כנוסחההמוצעבסעיף13להצעתהחוקע

שנקבעה המעבר הוראת בשל כי יובהר זה לעניין
בהחלטתהמועצההארציתהאמורהלעיל,בנוגעלבקשות
בתשרי ו' יום עד 38 תמ"א מכוח שיוגשו להיתרים
שנזכרו נוספות והוראות ,)2022 באוקטובר 1( התשפ"ג
באותההחלטה,הצעתחוקזואינהמבקשתלהשמיטאת

ההתייחסותבחוקאובחוקיםאחרים,לתמ"א38ע

הנושאהשנישבועוסקתהצעתהחוק,כאמורלעיל,
הואמתןסמכותלמוסדותהתכנוןלקבועהוראהלהקניית
הבעלותבחלקציבורילרשותמקומיתאולמדינהעמוצע
לקבועהסדרעדכניויעילבנוגעלצורךשעלהבקביעת
ייעודציבוריבחלקממבנהשאינומיועדלצורכיציבור,
זאתכדילתתמענהלאתגריםוליעדיםשבפניהםעומדים
מוסדותהתכנון,בשלמחסורבשטחיקרקעפנויים,לפעול
ולאפשראתקידוםהפיתוח,תוךהבטחתצורכיהציבור

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81 1
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בהגדרה""מתחםפינויובינוי","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי","הרשות )1(
הממשלתיתלהתחדשותעירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38("עהמילים"תכניתהחיזוק

)תמ"א38("-יימחקו;

אחריההגדרה"תכניתבסמכותועדהמחוזית"יבוא: )2(

""תכניתהחיזוק)תמ"א38("-תכניתמיתארארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפני
רעידותאדמה)תמ"א38(;"ע

תיקוןכותרתסימן
ג'לפרקג'

בכותרתסימןג'בפרקג'לחוקהעיקרי,אחרי"תכניתמיתארמקומית"יבוא"ותכנית2ע
מפורטת"ע

מחיקתכותרת
סימןד'לפרקג'

כותרתסימןד'בפרקג'לחוקהעיקרי-תימחקע3ע

בסעיף62אלחוקהעיקרי-צעתיקוןסעיף62א

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)20(יבוא: )1(

הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,הוספתשימושיםלצורכיציבור, )21("
הוספתשטחישירותאוקביעתהוראותלענייןחניה,בתכניתלעמידותבפני
70א,בהתאם רעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדש,כהגדרתהבסעיף
להוראותסעיף70בובכפוףלתנאיםהקבועיםבסימןד'1;אושרהתכניתכאמור-

בהגדרה""מתחםפינויובינוי","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי","הרשות )1(
הממשלתיתלהתחדשותעירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38("עהמילים"תכניתהחיזוק

)תמ"א38("-יימחקו;

אחריההגדרה"תכניתבסמכותועדהמחוזית"יבוא: )2(

""תכניתהחיזוק)תמ"א38("-תכניתמיתארארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפני
רעידותאדמה)תמ"א38(;"ע

בכותרתסימןג'בפרקג'לחוקהעיקרי,אחרי"תכניתמיתארמקומית"יבוא"ותכנית2ע
מפורטת"ע

תיקוןכותרתסימן
ג'לפרקג'

מחיקתכותרתכותרתסימןד'בפרקג'לחוקהעיקרי-תימחקע3ע
סימןד'לפרקג'

תיקוןסעיף62אבסעיף62אלחוקהעיקרי-צע

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)20(יבוא: )1(

הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,הוספתשימושיםלצורכיציבור, )21("
הוספתשטחישירותאוקביעתהוראותלענייןחניה,בתכניתלעמידותבפני
70א,בהתאם רעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדש,כהגדרתהבסעיף
להוראותסעיף70בובכפוףלתנאיםהקבועיםבסימןד'1;אושרהתכניתכאמור-

לשימוש שאינומיועד מבנה בתוך שימוקמו הנדרשים,
אישורן לצורך גם נדרש זה הסדר סחיר(ע )מבנה ציבורי
אדמה רעידות בפני לעמידות התכניות של וקידומן
הנזכריםלעיל, במסלולים המקומית הוועדה שבסמכות
שבמסגרתןתהיהנתונהלוועדהמקומית,עלפיהמוצע,

הסמכותלהוסיףשימושיםלצורכיציבורע

מוסדות מוסמכים יהיו המוצע ההסדר במסגרת
התכנון,בתכניתשניתןלהוציאמכוחההיתרבלאצורך
באישורהשלתכניתנוספתואשרכוללתייעודשלחלק
ממבנהלצורכיציבור,לכלולהוראהכיאותוחלקהמיועד
לצורכיציבורכאמור,לאחרשייבנה,יועברלבעלותהרשות
בכפוף וזאת שמה, על ויירשם המדינה, או המקומית
ההוראות החוקע בהצעת המפורטים התנאים למכלול
לענייןזהנקבעובסימןו'3לחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף8

להצעתהחוקע

1 שבסעיף ")38 )תמ"א החיזוק "תכנית ההגדרה  סעיף 1
לחוק,מפנהלהגדרהשבחוקהרשותהממשלתית 
הרשות חוק - )להלן התשע"ו-2016 עירונית, להתחדשות
להתחדשותעירונית(עלנוכחההצעהלהרחיבאתההגדרה
"תכניתחיזוק"בחוקהרשותלהתחדשותעירונית)ראוסעיף
15להצעתהחוק(,מוצעשלאלהסתמךעלהגדרהזובחוק
המונח האמור החוק לעניין כי ולקבוע והבנייה, התכנון
המיתאר תכנית את רק יכלול ")38 )תמ"א החיזוק "תכנית
הארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפנירעידותאדמה)תמ"א
38(עשארהתכניותלעמידותבפנירעידותאדמהשאמורות
להוותמסלולחלופילתמ"א38עלפיהמוצעבהצעתחוקזו,

מוגדרותבסימןד'1כנוסחוהמוצעבסעיף6להצעתהחוקע

תכניות סוגי לגבי הוראות קובע לחוק ג' פרק  סעיפים
והוראותכלליותעסימןא'לפרקהאמור-כותרתו  2 ו–3
"תכניתמיתארארצית",סימןב'-כותרתו"תכנית 
מיתארמחוזית",סימןג'-כותרתו"תכניתמיתארמקומית"
וסימןד'-כותרתו"תכניתמפורטת"עמוצעלתקןאתכותרת
תכנית והן מקומית מיתאר תכנית הן שתכלול כך ג' סימן
באופן ד', סימן כותרת את למחוק - ובהתאמה מפורטת,
שיהיהסימןאחדשיכלולאתההוראותהנוגעותלשניסוגי
התכניותעזאתמכיווןשכברהיוםהוראותסימןג'כוללות,
מיתארמקומיתוהן לתכנית הן התייחסות הלכהלמעשה,

לתכניתמפורטת,כמולמשלסעיף62אלחוקע

לפסקה )1(  סעיף 4 

סעיף62אלחוקקובעאילותכניותמיתארמקומיות 
אותכניותמפורטותיהיובסמכותועדהמקומית)ראוגם

הגדרת"תכניתבסמכותועדהמקומית"בסעיף1לחוק(ע

לאשר מקומית, ועדה לכל סמכות, להקנות מוצע
שבו מגרש לגבי אדמה, רעידות בפני לעמידות תכנית
מצוימבנההטעוןחיזוקכהגדרתובסעיף70אלחוקבנוסחו
המוצעבסעיף6להצעתהחוק)להלן-מבנההטעוןחיזוק(,

בשלושהמסלולים:

המוצעת-מוצעלהסמיךאתהוועדהלדון )21( בפסקה 
הריסה במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות בתכנית
ובנייהמחדש,כהגדרתהבסעיף70אלחוק,בנוסחוהמוצע
במסלולהריסה )להלן-תכנית החוק 6להצעת בסעיף
והכול מחדש(, ובנייה הריסה מסלול או מחדש ובנייה
בהתאםלהוראותסעיף70בולסימןד'1בנוסחםהמוצע
בסעיף6האמורעבמסלולזה,מוצעלתתסמכותלכלועדה
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לאתאושר,לפיסעיףקטןזהאוסעיףקטן)א1(,באותהתכניתאו )א(
בתכניתאחרת,הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעלפני

הקרקע,מעברלאמורבסעיף70ב)1(;

לאתאושרלפיסעיףקטןזה,באותהתכניתאובתכניתאחרת,הוספת )ב(
שטחישירותמעברלאמורבסעיף70ב)2(;

הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,הוספתשימושיםלצורכיציבוראו )22(
קביעתהוראותלענייןחניה,בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,
כהגדרתהבסעיף70א,בהתאםלהוראותסעיף70גובכפוףלתנאיםהקבועים
בסימןד'1;אושרהתכניתכאמור,לאתאושר,לפיסעיףקטןזהאוסעיףקטן)א1(,
באותהתכניתאובתכניתאחרת,הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,

מעלפניהקרקע,מעברלאמורבסעיף70ג)א()1(;

מקומית,בתכניתשבסמכותההחלהעלמגרששבומצוי
מבנההטעוןחיזוקואשרהוצאתהיתרמכוחהמותנית
בהריסתהמבנהובנייתומחדש,להגדילאתהשטחהכולל
המותרלבנייהבמגרשמעלהקרקע,כךשהשטחהאמור
הבנייה שטחי מסך 00%צ על יעלה לא הגדלתו לאחר
הקיימיםבמבנההטעוןחיזוקמעלהקרקע,ונוסףעלכך
להגדילאתשטחיהבנייהלמטרותשירותבתת–הקרקע
בשיעורשלאיעלהעלפישלושהמשטחהמגרשעכמוכן
מוצעלאפשרלוועדההמקומיתלהוסיףבמגרששימושים
לצורכיציבורמסוימים)שפורטולענייןמסלולזהבסעיף
70ב)א()3(המוצע(ולהגדילאתשטחיהבנייהבמגרש,נוסף
עלהגדלתהשטחשפורטהלעיל,לצורךשימושיםאלה,
15%מסךהשטחהכוללהמותרלבנייה בשיעורשלעד
במגרשמעלהקרקע)לאחרהגדלתו(עעודרשאיתהוועדה
המקומיתבמסגרתתכניתכאמור,לסטותמהוראותלעניין
חניה,שנקבעובתקנותלפיחוקהתכנוןוהבנייהאובתכנית
מיתארמקומיתאובתכניתמפורטת)ראובהרחבהבדברי

ההסברלסעיף70בהמוצעבסעיף6להצעתהחוק(ע

יובהרויודגשלענייןמסלולזה,כימכלולהתנאים
והמגבלותבנוגעלסמכותהוועדההמקומיתבכלהנוגע
לתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,ובכללזהבמסלול
הריסהובנייהמחדש,מפורטיםבהרחבהבסימןד'1בנוסחו
70בשבוהעוסק 6להצעתהחוקובסעיף המוצעבסעיף
במסלולהריסהובנייהמחדש,כךשישלקרואאתהסמכות

בפסקה)21(המוצעת,יחדעםהוראותסימןד'1כולוע

תכנית אושרה אם כי לקבוע מוצע כך, על נוסף
במסלולהריסהובנייהמחדשלפיפסקה)21(המוצעת,לא
תאושרבאותהתכניתאובתכניתאחרתלפיסעיף62א)א(
או)א1(לחוק,הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,מעל
הקרקע,בשיעורהעולהעלהקבועבסעיף70ב)1(המוצע-
00%צעכך,אםתאושרתכניתבמסלולזהאשרתמצהאת
מכסתה–00%צכאמור,לאתהיהרשאיתהוועדההמקומית
סעיף מכוח הקרקע, מעל במגרש, בנייה שטחי להוסיף
62א)א(,ובכללזהמכוחפסקאות)צ1(,)16(או)17(שבו,או
מכוחסעיףקטן62א)א1(,ובכללזהמכוחפסקאות)1(,)2(
ו–)12(שבועעםזאת,הגבלהזואינהתקפהלגביהאפשרות
להוסיףשטחיבנייה,במסגרתאותהתכנית,אובתכנית

אחרת,לפיסעיףקטן)א2()1(או)2(אוסעיףקטן)ג(שלסעיף
62א,אםמתקיימיםהתנאיםשנקבעובסעיפיםקטניםאלהע

כמוכן,מוצעלקבועגםלגביתוספתשטחישירות
בתת–הקרקע,כיאםתאושרתכניתבמסלולהריסהובנייה
מחדשלפיפסקה)21(המוצעת,לאתהיהרשאיתהוועדה
המקומיתלאשרבמסגרתתכניתאחרתאובמסגרתאותה
תכנית,לפיסעיף62א)א(,הגדלהנוספתשלשטחישירות
בתתהקרקע,מעברלשיעורהמרבישנקבעבסעיף70ב)1(
המוצע-פישלושהמשטחהמגרשעמגבלהזומכוונת,בין
שירותבתת–הקרקעלפי שטחי להוסיף לסמכות השאר,
סעיף62א)א()15(,כךשסמכותזולאתהיהנוספתלסמכות
האמורהלשיעורהאמורבסעיף70ב)1(עעםזאת,הגבלה
62א)א1(,)א2(,או זואינהתקפהלגביתכניתלפיסעיף
שירות מקומיתלאשרשטחי למשל,תוכלועדה כך )ג(ע
בתת–הקרקע)במסגרתאותהתכניתאובתכניתאחרת(,

בלאמגבלתכמות,לפיסעיף62א)א1()8(ע

עודיובהרלענייןזה,כיבנוגעלתכניותמאושרות,
שקדמולתכניתשתאושרבמסלולהריסהובנייהמחדשלפי
פסקה)21(המוצעת,קובעסעיף70בבנוסחוהמוצעבסעיף
6להצעתהחוק,כיאםבתכניתכאמוראושרושטחיבנייה
שטרםמומשו,יובאושטחיםאלהבמכסתשטחיהבנייה
שניתןלאשרבמסלולזה,שכןלענייןשטחיהבנייה,נדרש
שסךשטחיהבנייההמותריםבמגרש,מעלהקרקע,לפיכל
תכנית,לאיעלועל00%צמשטחהבנייההכוללהקייםשל
המבנההטעוןחיזוק)למעטשטחיםלצורכיציבורכאמור
שהםנוספיםעללשיעורזה(עכךגםלענייןשטחישירות
בתת–הקרקע,נדרשששטחיהבנייהכאמור,לפיכלתכנית,

לאיעלועלפישלושהמשטחהמגרש;

בפסקה )22( המוצעת - מוצעלהסמיךאתהוועדהלדון
חיזוק, במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות בתכנית
6 בסעיף המוצע בנוסחו לחוק, 70א בסעיף כהגדרתה
במסלולחיזוקאומסלול להצעתהחוק)להלן-תכנית
ד'1 ולסימן 70ג סעיף להוראות בהתאם והכול חיזוק(,
בנוסחםהמוצעבסעיף6האמורעבמסלולזהמוצעלתת
סמכותלכלועדהמקומית,בתכניתשבסמכותההחלהעל
מגרששבומצוימבנההטעוןחיזוקואשרהוצאתהיתר
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הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהאוהוספתשימושיםלצורכיציבור, )23(
בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,
כהגדרתהבסעיף70א,בהתאםלהוראותסעיף70ד,ובכפוףלתנאיםהקבועים

בסימןד'1;

קביעתהוראהלהקנייתהבעלותבחלקציבורילרשותהמקומית,בהתאם )צ2(
להוראותסימןו'3,לענייןחלקציבוריהמיועדלצורכיציבורשנקבעובידיהוועדה

המקומיתבתכניתלפיסעיףזהע";

הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהאוהוספתשימושיםלצורכיציבור, )23(
בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,
כהגדרתהבסעיף70א,בהתאםלהוראותסעיף70ד,ובכפוףלתנאיםהקבועים

בסימןד'1;

קביעתהוראהלהקנייתהבעלותבחלקציבורילרשותהמקומית,בהתאם )צ2(
להוראותסימןו'3,לענייןחלקציבוריהמיועדלצורכיציבורשנקבעובידיהוועדה

המקומיתבתכניתלפיסעיףזהע";

מכוחהמותניתבחיזוקהמבנה,כולו,בפנירעידתאדמה,
מעל במגרש לבנייה המותר הכולל השטח את להגדיל
הקרקע,כךשהשטחהאמור,לאחרהגדלתו,לאיעלהעל
200%מסךשטחיהבנייההקיימיםבמבנההטעוןחיזוק
המקומיתלהוסיף הוועדה רשאית כן כמו מעלהקרקעע
במגרששימושיםלצורכיציבורמסוימים)שפורטולעניין
שטחי את ולהגדיל המוצע( 70ג)א()2( בסעיף זה מסלול
הבנייהבמגרשלצורךשימושיםאלהבשיעורשלעד10%
מסךהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש)לאחרהגדלתו(ע
כאמור, תכנית במסגרת המקומית הוועדה רשאית עוד
לסטותמהוראותלענייןחניה,שנקבעובתקנותלפיחוק
התכנוןוהבנייהאובתכניתמיתארמקומיתאובתכנית
מפורטת)ראובהרחבהבדבריההסברלסעיף70גהמוצע

בסעיף6להצעתהחוק(ע

יובהרויודגשגםלענייןמסלולזה,כימכלולהתנאים
והמגבלותבנוגעלסמכותהוועדההמקומיתבכלהנוגע
לתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,ובכללזהבמסלול
חיזוק,מפורטיםבהרחבהבסימןד'1לחוקבנוסחוהמוצע
בסעיף6להצעתהחוקובסעיף70גשבו,שעוסקבמסלול
הסמכות את לקרוא שיש כך מחדש, ובנייה הריסה

בפסקה)22(המוצעתיחדעםהוראותסימןד'1כולוע

זאתועוד,מוצעלקבועכיאםאושרהתכניתבמסלול
חיזוקלפיפסקה)22(המוצעת,לאתאושרבמסגרתאותה
תכניתאובמסגרתתכניתאחרתלפיסעיף62א)א(או)א1(
לחוק,הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעל
הקרקע,בשיעורהעולהעלהקבועבסעיף70ג)א()1(המוצע
-200%עכך,אםתאושרתכניתבמסלולזהאשרתמצהאת
מכסתה–200%כאמור,לאתהיהרשאיתהוועדההמקומית
סעיף מכוח הקרקע, מעל במגרש, בנייה שטחי להוסיף
62א)א(,ובכללזהמכוחפסקאות)צ1(,)16(או)17(שבו,או
מכוחסעיףקטן)א1(,ובכללזהמכוחפסקאות)1(,)2(ו–)12(
שבועעםזאת,הגבלהזואינהתקפהלגביהאפשרותלהוסיף
שטחיבנייה,במסגרתאותהתכנית,אובתכניתאחרת,לפי
סעיףקטן)א2()1(או)2(אוסעיףקטן)ג(שלסעיף62א,אם

מתקיימיםהתנאיםשנקבעובסעיפיםקטניםאלהע

בנוגעלאפשרותלהוסיףשטחיבנייהבתת–הקרקע
מעברלמכסתה–200%הנזכרת,יובהרכימגבלהזואינה
מתייחסת היא שכן בתת–הקרקע, בנייה לשטחי תקפה
לשטחיבנייהמעלהקרקעעלכן,הוועדההמקומיתתהיה
או המוצעת, )22( פסקה לפי התכנית במסגרת רשאית,
בתכניתאחרת,להגדילאתשטחיהבנייהבמגרשבתת–

אחרות הוראות לפי שירות למטרות זה ובכלל הקרקע,
)א(או קטן שבסעיף )15( פסקה זה ובכלל 62א, שבסעיף

פסקה)8(שבסעיףקטן)א1(,לפיהענייןע

עודיובהרלענייןזה,כיבנוגעלתכניותמאושרות,
)22( שקדמולתכניתשתאושרבמסלולחיזוקלפיפסקה
המוצעת,קובעסעיף70גבנוסחוהמוצעבסעיף6להצעת
החוק,כיאםבתכניתכאמוראושרושטחיבנייהשטרם
מומשו,יובאושטחיםאלהבמכסתשטחיהבנייהשניתן
לאשרבמסלולזה,שכןלענייןשטחיהבנייהנדרששסך
כל לפי הקרקע, מעל במגרש, המותרים הבנייה שטחי
תכנית,לאיעלועל200%משטחהבנייההכוללהקייםשל
המבנההטעוןחיזוק)למעטשטחיםלצורכיציבורכאמור

שהםבנוסףעלשיעורזה(ע

בפסקה )23( המוצעת - מוצעלהסמיךאתהוועדהלדון
בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחי
70אלחוק,בנוסחו בנייהבמגרשאחר,כהגדרתהבסעיף
6להצעתהחוק)להלן-תכניתבמסלול המוצעבסעיף
הוספתשטחיבנייהבמגרשאחראומסלולהוספתשטחי
70ד בנייהבמגרשאחר(,והכולבהתאםלהוראותסעיף
ולסימןד'1בנוסחםהמוצעבסעיף6האמורעבמסלולזה,
מוצעלתתסמכותלכלועדהמקומית,בתכניתשבסמכותה
החלההןעלמגרששמצויבומבנההטעוןחיזוקוהןעל
מגרשאחרשאיןבומבנהכאמור)להלן-המגרשהאחר(,
להגדילאתשטחיהבנייהבמגרשהאחרבכפוףלחיזוק
והוספת אדמה רעידת בפני כולו, חיזוק, הטעון המבנה
מרחבמוגןדירתילכלאחתמהדירותשבו)אלאאםכןניתן
לכךפטורלפיחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-1951
ההגדלה שיעור האזרחית((ע ההתגוננות חוק - )להלן
במגרשהאחר,מעלהקרקע,לאיעלהעל100%מסךשטחי
הבנייההקיימיםבמבנההטעוןחיזוקמעלהקרקעענוסףעל
כך,רשאיתהוועדההמקומית,במסגרתתכניתלפיפסקה
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בסעיףקטן)ד(,במקום"ו–)17(שבו"יבוא")17(ו–)22(שבו;עלאףהאמורבסעיף )2(
קטןזה,במסגרתתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאו
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,כאמור
בסעיףקטן)א()21(ו–)23(,ניתןלכלולענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)א()צא(ו–)8(אףאם

הםבסתירהלתכניתהכוללנית";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאו")ה1( )1(
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,כאמורבפסקאות)21(
ו–)22(שלסעיףקטן)א(,החלהבשטחשחלהעליותכניתכוללתלהתחדשות
עירוניתכהגדרתהבסעיףצ6)ב()בסעיףקטןזה-תכניתכוללתלהתחדשות
עירונית(,לאתסתוראתהתכניתהכוללתלהתחדשותעירונית,בעניינים
המפורטיםבאותןפסקאותוכןבענייניםהמפורטיםבפסקאות)צא(ו–)8(

שלסעיףקטן)א(ע

)23(המוצעת,להוסיףבמגרשהאחרשימושיםמסוימים
לצורכיציבור,אשרפורטולענייןמסלולזהבסעיף70ד)א(

)2(המוצע,ולהגדילאתשטחיהבנייהבמגרשהאחרלצורך
שימושיםאלה,בשיעורשלעד10%מסךהשטחהכולל

המותרלבנייהבאותומגרש)לאחרהגדלתו(.

יובהרויודגשגםלענייןמסלולזה,כימכלולהתנאים
והמגבלותבנוגעלסמכותהוועדההמקומיתבכלהנוגע
לתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,ובכללזהבמסלול
הוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,מפורטיםבהרחבהבסימן
ד'1בנוסחוהמוצעבסעיף6להצעתהחוקובסעיף70דשבו
העוסקבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,כךשיש
לקרואאתהסמכותבפסקה)23(המוצעת,יחדעםהוראות

סימןד'1כולוע

)21( מפסקאות בשונה כי זה, מסלול לעניין יוער
ו–)22(המוצעות,שבהןמוצעלתחוםבאופןסופיאתהיקף
הגדלתשטחיהבנייהבמגרש,עד00%צבמסלולהריסה
200%במסלולחיזוק,כךשלאיהיה ובנייהמחדשועד
בסעיף מכוחפסקאותאחרות בנייה ניתןלהוסיףשטחי
)23(המוצעתאינהשוללת 62א)א(או)א1(,הרישפסקה
אתהאפשרותלהוספתשטחיבנייהנוספיםמכוחפסקאות
לאשר ניתן יהיה למשל, כך כולוע 62א שבסעיף אחרות
בתכניתשטחיבנייהלפיפסקה)23(המוצעתאשרמימושם
יותנהבחיזוקהבנייןהטעוןחיזוק)בהתאםלהוראותסימן
ד'1,ובכללזההוראותסעיף70ד((,ושטחיבנייהנוספיםלפי
פסקאות)צ1(,)16(או)17(שבסעיף62א)א(,אולפיפסקאות

)1(,)2(או)12(שבסעיף62א)א1(ע

עודיובהר,כילפיסעיף70ד)ב()1(לחוקבנוסחוהמוצע
בסעיף6,מסלולהחיזוקלפיפסקה)22(המוצעתומסלול

הוספתשטחיבנייהבמגרשאחרלפיפסקה)23(המוצעת,
הםמסלוליםחלופיים,כךשלאניתןלאשרבתכניתלפי
פסקאותאלה,הןתוספתשלעד100%מסךשטחיהבנייה
בבנייןהטעוןחיזוק,במגרששבומצויהבנייןכאמור,לפי
פסקה)22(,ובנוסףתוספתשלעד100%מסךשטחיהבנייה
הקיימיםבבנייןהטעוןחיזוק,במגרשאחר,לפיפסקה)23(ע
הבחירהביןהחלופותתיעשהבידיהוועדההמקומיתלפי

שיקולדעתהובהתאםלנסיבותהענייןע

)23(המוצעות, )21(עד לענייןהיחסשביןפסקאות
קטנים בסעיפים או )א( קטן שבסעיף אחרות לפסקאות
אחריםשבסעיף62אלחוק,יחולוהכלליםהמקובליםלעניין
זה,ולפיהם,ככלל,אםלאנאמרבחוקאחרתאושמשתמע
אחרת,הרישאיןכלמניעהלכלולבמסגרתאותהתכנית,
תוסמך בהתאם אחרותע פסקאות מכוח נושאים אף
הוועדההמקומיתלכלולבאותהתכנית,הןאתהנושאים
לפיהפסקאותהנזכרות)כפישפורטובהרחבהבסימןד'1
המוצע(והןנושאיםנוספים,דוגמתגובההבנייןוהוספת
קומותלפיסעיף62א)א()צא(,הוספתיחידותדיורלפיסעיף
62א)א()8(,הוספתשימושלמטרתמשרדים,מלונאותאו
חזיתמסחריתבהתאםלסעיף62א)א()11(וכיוצאבזה,אך
לענייןפסקאותאחרותשמאפשרותתוספתשטחיבנייה,

יחולוההגבלותכפישפורטולעילע

נוסףעלפסקאות)21(עד)23(המוצעותלענייןשלושת
לחוק 62א)א( מוצעלהוסיףלסעיף הנזכרים, המסלולים
אתפסקה)צ2(המוצעתעפסקהזועוסקתבקביעתהוראה
ציבור, לצורכי המיועד ציבורי בחלק הבעלות להקניית
לרשותמקומית,בבנייןשאינומיועדלצורכיציבור,בהתאם
למכלולההוראותוהתנאיםשנקבעולענייןזהבסימןו'3
ועדה לכל לתת מוצע זוע חוק להצעת 8 בסעיף המוצע
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לאהוגשהלוועדההמחוזיתתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתהחלה )2(
עלמרביתשטחמרחבהתכנוןשלועדהמקומית,עדתוםשלוששניםמיום
תחילתושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'136(,התשפ"ב-2021)בסעיף
קטןזה-המועדהקובע(,יהיהניתןלהגישתכניתלעמידותבפנירעידת
אדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאותכניתלעמידותבפנירעידת
אדמהבמסלולחיזוק,כאמורבסעיףקטן)א()21(ו–)22(,גםלוועדההמחוזית,
ולאיראואתהתכנית,אםהוגשהכאמור,כתכניתבסמכותועדהמקומית,

והכולכלעודלאאושרהתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכאמורע

לאהוגשהלוועדההמחוזיתתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתהחלה )2(
עלמרביתשטחמרחבהתכנוןשלועדהמקומית,עדתוםשלוששניםמיום
תחילתושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'136(,התשפ"ב-2021)בסעיף
קטןזה-המועדהקובע(,יהיהניתןלהגישתכניתלעמידותבפנירעידת
אדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאותכניתלעמידותבפנירעידת
אדמהבמסלולחיזוק,כאמורבסעיףקטן)א()21(ו–)22(,גםלוועדההמחוזית,
ולאיראואתהתכנית,אםהוגשהכאמור,כתכניתבסמכותועדהמקומית,

והכולכלעודלאאושרהתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכאמורע

מקומיתאתהסמכותלקבועהוראתהקניהכאמור,בחלק
ציבורי,ובלבדשמדוברבחלקציבורישנקבעעלידיהוועדה

המקומיתבתכניתבסמכותהע

יובהרכיפסקהזונדרשת,שכןהסמכותשקיימתהיום
62א)א1()19(,ולפיהניתןלכלולבתכניתבסמכות בסעיף
הנדרשת קרקע הפקעת "לעניין הוראות מקומית ועדה
לצורכיציבור",אינהמספקת,שכןהוראהבדברהקניית
הבעלותבחלקציבורילרשותהמקומיתבהתאםלסימןו'3

המוצע,אינהבגדרהוראתהפקעהע

עודיובהרכיפסקה)צ2(המוצעת,כשלעצמה,אינה
לקבוע תכנונית סמכות המקומית הוועדה בידי נותנת
שאינם במגרשים ציבור לצורכי שימושים או ייעודים
תכנונית הוראה לקבוע סמכות ציבורע לצורכי מיועדים
כאמור,תהיהלפיהוראותסעיף62אבכללותו,ולאמכוח
פסקה)צ2(המוצעתערקאםקיימתבידיהוועדההמקומית
סמכותלקבועשחלקציבוריכאמורייועדלצורכיציבור
)כהגדרתםבסעיף62א)א()3((,והיאאכןקבעהאומבקשת
לקבועהוראהכאמורבתכניתשניתןלהוציאמכוחההיתר
בלאצורךבאישורתכניתנוספת,בהתאםלסמכותה,היא
תהיהרשאיתלהמשיךולכלולבתכניתבסמכותההוראה
המקומית, לרשות כאמור הציבורי החלק הקניית בדבר
התנאים ולמכלול המוצע ו'1 סימן להוראות בהתאם
שנקבעובועמשמעותהדבריםהיא,ביןהשאר,כיועדה
לפי הקניה הוראת לקבוע רשאית תהיה לא מקומית
הוראותסימןד'1הנזכר,עלחלקציבורישנקבעבתכנית
שבין היחס לעניין גם כך, המחוזיתע הוועדה בסמכות
הוראתפסקה)צ2(המוצעתוהוראותסימןו'3לענייןהוראת
הקנייתחלקציבורי,לביןהסמכותהמוצעתבפסקאות)21(
עד)23(המוצעותוהוראותסימןד'1המוצעבנוגעלהוספת
לצורך הבנייה שטחי והגדלת ציבור לצורכי שימושים
שימושיםכאמורעסמכותהשלהוועדההמקומיתלקבוע
הוראתהקניהלגביהחלקהציבוריכפופההןלהוראות
)צ2( סימןד'1ולסמכויותשנקבעובווהןלהוראתפסקה

המוצעתוסימןו'3ע

לפסקה )2( 

62א)ד(לחוקמסדיראתהיחסשביןסמכותה סעיף
שלועדהמקומיתלאשרתכניתבסמכותהלביןההוראות
שנקבעובתכניתכוללניתכמשמעותהבסעיף62א)ג(לחוקע

מוצעלהסדיראתהיחסכאמור,גםבנוגעלפסקאות
)21(,)22(ו–)23(המוצעותעמוצעלקבועכיתכניתבמסלול
הריסהובנייהמחדשלפיפסקה)21(המוצעת,אותכנית
במסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחרלפיפסקה)23(
המוצעת,תוכללסתורהוראותשנקבעובתכניתהכוללנית,
ובכללזהבנוגעלהיקףשטחיהבנייההמרבייםאוהוספת
השימושיםלצורכיציבורכאמורבפסקאותהנזכרותענוסף
עלכך,מוצעלקבועכיבמסגרתתכניתלפיפסקה)21(או
פסקה)23(,ניתןלכלולגםענייניםנוספיםלפיפסקאות)צא(
ו–)8(שבסעיף62א)א(שעוסקותבגובההמבנים,בתוספת
קומותותוספתיחידותדיור,גםבסתירהלקבועבתכנית
כוללניתעהוראותאלהנדרשות,כדילתמרץחיזוקמבנים
במסלוליםהנזכרים,גםאםמדוברבסטייהמהוראותתכנית
כוללניתעויוערלענייןזה,כיגםהיתריםמכוחתמ"א38,

אינםכפופיםלהוראותשנקבעובתכניתכוללניתע

לעומתזאת,בכלהנוגעלתכניתבמסלולחיזוקלפי
פסקה)22(המוצעת,מוצעלקבועכיתכניתכאמורתהיה
כפופהלהוראותתכניתכוללנית,גםבנושאיםהמפורטים
באותהפסקהוגםבנוגעלנושאיםאחריםשפורטובסעיף
62א)ד(סיפה,כךשבמסגרתתכניתכאמורלאיהיהניתן
לאשרשטחיבנייה,תוספתקומותאומספריחידותדיור,
בסתירהלקבועבתכניתהכוללניתעאבחנהזונובעת,בין
השאר,מהרצוןלעודדיותרתכניותבמסלולהריסהובנייה
מחדשלעומתמסלולחיזוק,בשלהעדיפותהברורה,בכלל
ההיבטים,התכנונייםוההנדסיים,למסלולהריסהובנייה
מחדשעכךגםבנוגעלמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרש
)23(המוצעת,מוצעלאפשראתהגדלת אחרלפיפסקה
שטחיהבנייהבמגרשהאחרלפיפסקהזוגםאםישבכך
סתירהלהוראותתכניתכוללנית,במטרהלעודדגםתכניות
במסלולזה,מסלולשעדיףאףהואעלפנימסלולחיזוקלפי
פסקה)22(המוצעת,הןבהיבטיםההנדסייםוהןבהיבטים

התכנונייםע
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שרהפניםרשאילדחותאתהמועדהקובעלתקופותשלאיעלויחד )3(
עלשנתיים,אםמצאכיהדחייהנדרשתלשםהשלמתהפעולותלהגשת
התכניתהכוללתלהתחדשותעירוניתכאמורבפסקה)2(;החליטשרהפנים
כאמור,תפורסםהודעהעלכךברשומותובאתרהאינטרנטשלמינהל

התכנוןע

לפסקה )3( 

מוצעלהוסיףלסעיף62אאתסעיףקטן)ה1(שיסדיר
מחדש ובנייה הריסה במסלול התכנית שבין היחס את
להתחדשות כוללת תכנית לבין חיזוק במסלול ותכנית
עירוניתכהגדרתהבסעיףצ6)ב(לחוק)להלן-תכניתכוללת

להתחדשותעירונית(ע

כדילתתלוועדההמקומיתראייתרוחבלגביתכניות
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדש
אובמסלולחיזוקלפיפסקאות)21(ו–)22(המוצעות,וכדי
התחדשות יסכלו כאמור שתכניות החשש את להקטין
עירוניתבמתחםבסביבתהמגרששבומצויהמבנההטעון
חיזוק,מוצעלקבוע,בפסקה)1(שלסעיףקטן)ה1(המוצע,
כיתכניתלפיהפסקאותהנזכרות,לאתוכללסתוראת
כך עירונית, להתחדשות כוללת תכנית של הוראותיה
שלאחראישורהשלתכניתכוללתלהתחדשותעירונית,
הפסקאות לפי המקומית הוועדה של סמכותה תהיה
הכוללת בתכנית שנקבעו להוראות כפופה האמורות
בנוגעלשטחיבנייה,למספריחידותהדיור,לגובההמבנה
ולמספרהקומותבו,ובאופןשבוסטייהמהוראותבנושאים
אלהשנקבעובתכניתהכוללתלאתהיהבסמכותהוועדה

המקומיתע

יובהר,כיהמגבלהכאמור-בנוגעלאפשרותלסטות
בנושאיםהנזכריםמהוראותהתכניתהכוללתלהתחדשות
סעיף לפי שתקודם בנוגעלתכנית אף תקפה עירונית-
62א)א()9(שקובעכינושאשניתןלהתירובמסגרתבקשה
להקלה,ניתןלהסדירובתכניתבסמכותמקומיתעכךשגם
ענייניםשככללניתןלהתירםבמסגרתבקשהלהקלה,לא
יהיהניתןלהתירםבסטייהמתכניתכוללתלהתחדשות
עירונית,אםמדוברבנושאיםהנזכרים)שטחיבנייה,גובה

ומספריחידותדיור(ע

ובתכליתה, במהותה דומה הוראה כי יצוין עוד
נקבעהבסעיף62א)ד(בנוגעלתכניתכוללניתולאפשרות

לסתוראותהבנושאיםהנזכריםע

יוערכיבכלהנוגעלתכניתלפיפסקה)23(המוצעת
תחול -מסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר-לא
הכפיפותלתכניתכוללתלהתחדשותעירונית,זאתבשל
כךשבתכניתלפיפסקה)23(,תוספתשטחיהבנייהבכפוף
אחרים במגרשים ניתנת חיזוק, הטעון המבנה לחיזוק
)ובמבנההטעוןחיזוקקיימתרקתוספתמרחבמוגןדירתי
התחדשות לסיכול החשש ולכן האמורה(, הפסקה לפי

עירוניתבמתחם,נמוךבהרבהע

בפסקה)2(שלסעיףקטן)ה1(המוצע,מוצעלקבועכי
ועדהמקומיתשלאתגישלוועדההמחוזיתתכניתכוללת
להתחדשותעירוניתעדתוםשלוששניםמיוםתחילתושל
החוקהמוצע)להלן-המועדהקובע(,תאבדאתסמכותה
הבלעדיתלאשרתכניתלפיפסקאות)21(ו–)22(המוצעות,
וזאתעדלאישורהשלתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתע
את להגיש התכנית, מגיש בחירת לפי ניתן, שיהיה כך
)להלן המחוזית לוועדה או המקומית לוועדה התכנית
לא המחוזית, לוועדה הוגשה ואם מקבילה(, סמכות -
זו הוראה מקומיתע ועדה בסמכות כתכנית אותה יראו
מטרתהלעודדהגשתתכניתכוללתלהתחדשותעירונית
בפרקהזמןהנזכר,כךשלאחרהגשתתכניתכאמור,תוכל
באשר יותר מושכלת החלטה לקבל המקומית הוועדה
לתכנית לב בשים מרחבית בראיה נקודתית, לתכנית
ולסיכול הגישה שהיא עירונית להתחדשות הכוללת

אפשרילהתחדשותעירוניתבמתחםע

ויובהרכיעלפיהמוצע,לאחראישורהשלתכנית
כוללתלהתחדשותעירונית,תחזורהסמכותלאשרתכניות
בסמכותה להיות המוצעות, ו–)22( )21( פסקאות לפי
הבלעדיתשלהוועדההמקומית,גםאםהתכניתהכוללת
אם המועדהקובעע עד להתחדשותעירוניתלאהוגשה
)22(תוגשלוועדההמחוזית )21(או התכניתלפיפסקה
לאחרתוםהתקופהלהגשתהתכניתהכוללתלהתחדשות
להפקדה, ההחלטה לשלב ותגיע לעיל, כאמור עירונית
לפניאישורהשלהתכניתהכוללת,תיוותרהסמכותלגבי
אותהתכניתבידיהוועדההמחוזית,בהתאםלהוראות
סעיף119א1לחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף7להצעתחוק

)ראודבריהסברלסעיףהאמור(ע

בפסקה)3(שלסעיףקטן)ה1(המוצע,מוצעלהסמיך
התכנית להגשת התקופה את להאריך הפנים שר את
או עירוניתכאמורלעיל,בתקופה הכוללתלהתחדשות
מצא אם שנתיים, על יחד יעלו שלא נוספות בתקופות
שההארכהנדרשתלשםהשלמתהפעולותלהגשתתכנית
הארכה נקבעה אם כאמורע עירונית להתחדשות כוללת
)21( כאמור,תיוותרהסמכותלאשרתכניתלפיפסקאות
ו–)22(גםבתקופההנוספת,בידיהוועדההמקומיתלבדהע
כאמור, הפנים שר החלטת על הודעה כי לקבוע מוצע

תפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןע

)ה1( קטן סעיף של )צ( בפסקה לקבוע, מוצע עוד
המוצע,כיאםתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתתוגש
עדהמועדהקובערקעלשטחהשלשכונהשלמהבמרחב
התכנון,ולאעלכלשטחמרחבהתכנון,תיוותרהסמכות
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עלאףהוראותפסקה)2(,לאהוגשהלוועדההמחוזיתתכניתכוללת )צ(
להתחדשותעירוניתהחלהעלמרביתשטחמרחבהתכנוןכאמורבאותה
פסקה,עדהמועדהקובע,אךהוגשהעדאותומועדתכניתכאמורהחלה
עלשכונהשבאותומרחבתכנון,לאיהיהניתןלהגישלוועדההמחוזית
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאו
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,לפיהפסקההאמורה,
לגביתחומהשלאותהשכונה;לענייןזה,"שכונה"-כפישתחליטהוועדה

המחוזיתלענייןזהע

עירונית להתחדשות כוללת תכנית הוגשה זה, קטן סעיף לעניין )5(
ונדחתהעלידיהוועדההמחוזית,יראואותהממועדהדחייהכאילולא

הוגשהע

אישרההוועדההמחוזיתתכניתשהוגשהלהלפיפסקה)2(,ונקבע )6(
בתכניתכאמורכיאיןלשנותהבתכניתבסמכותועדהמקומית,לאתדון
ולאתאשרועדהמקומיתתכניתשבסמכותהאםהיאמשנהאתהתכנית

האמורהע"

בסעיףצ6)ב(לחוקהעיקרי,בהגדרה"תכניתכוללתלהתחדשותעירונית",המילים"לפי5עתיקוןסעיףצ6
הוראותתכניתהחיזוק"-יימחקו,והסיפהמהמילה"ובלבד"-תימחקע

אחריסעיף70לחוקהעיקרייבוא:6עהוספתסימןד'1

עלאףהוראותפסקה)2(,לאהוגשהלוועדההמחוזיתתכניתכוללת )צ(
להתחדשותעירוניתהחלהעלמרביתשטחמרחבהתכנוןכאמורבאותה
פסקה,עדהמועדהקובע,אךהוגשהעדאותומועדתכניתכאמורהחלה
עלשכונהשבאותומרחבתכנון,לאיהיהניתןלהגישלוועדההמחוזית
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאו
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,לפיהפסקההאמורה,
לגביתחומהשלאותהשכונה;לענייןזה,"שכונה"-כפישתחליטהוועדה

המחוזיתלענייןזהע

עירונית להתחדשות כוללת תכנית הוגשה זה, קטן סעיף לעניין )5(
ונדחתהעלידיהוועדההמחוזית,יראואותהממועדהדחייהכאילולא

הוגשהע

אישרההוועדההמחוזיתתכניתשהוגשהלהלפיפסקה)2(,ונקבע )6(
בתכניתכאמורכיאיןלשנותהבתכניתבסמכותועדהמקומית,לאתדון
ולאתאשרועדהמקומיתתכניתשבסמכותהאםהיאמשנהאתהתכנית

האמורהע"

בסעיףצ6)ב(לחוקהעיקרי,בהגדרה"תכניתכוללתלהתחדשותעירונית",המילים"לפי5ע
הוראותתכניתהחיזוק"-יימחקו,והסיפהמהמילה"ובלבד"-תימחקע

תיקוןסעיףצ6

הוספתסימןד'1אחריסעיף70לחוקהעיקרייבוא:6ע

לאשרתכניתלפיפסקאות)21(ו–)22(לגביאותהשכונה
בידיהוועדההמקומיתלבדהעמוצעלקבוע,כישטחשכונה

לענייןזה,ייקבעעלידיהוועדההמחוזיתע

בפסקה)5(שלסעיףקטן)ה1(המוצע,מוצעלקבועכי
אםהוגשהתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכאמור,אך
היאנדחתהעלידיהוועדההמחוזית,יראואותה,ממועד
הדחייהכאמור,כאילולאהוגשה,כךשאםבמועדזהאו
לאחריוחלףהמועדהקובעלהגשתהתכניתולאהוגשה
למועד עד חדשה עירונית להתחדשות כוללת תכנית
האמור,תאבדהוועדההמקומיתאתסמכותההבלעדית
לאשרתכניתלפיפסקאות)21(ו–)22(המוצעות,וזאתעד

לאישורהשלתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתע

)ה1()2( שבסעיף להוראות דומות הוראות כי יצוין
עד)5(המוצע,נקבעובסעיף62א)ה(לחוק,בנוגעלתכנית
כוללנית,לענייןתקופתהגשתה,משמעותאיהגשתהעד
למועדהקובע,סמכותהארכתהתקופהומשמעותהחלטה

בדברדחייתהתכניתע

)6(שלסעיףקטן)ה1(המוצע,מוצעלקבוע בפסקה
לה שהוגשה תכנית המחוזית הוועדה אישרה אם כי
לפיהוראותסעיף62א)ה1()2(המוצע)בשלכךשהוועדה
המקומיתלאהגישהתכניתכוללתלהתחדשותעירונית
בתוךהתקופהשנקבעהלכךבסעיףזה(,תוסמךהוועדה
המחוזיתלקבועבתכניתשאושרהעלידה,כילאיהיה
ניתןלשנותה,כולהאוחלקה,במסגרתתכניתבסמכות

ועדהמקומיתע

הכנת לעניין הוראות קובע לחוק צ6)ב( סעיף  סעיף 5
תכניתכוללתלהתחדשותעירוניתעבסעיףהאמור 
נכללתהגדרהל"תכניתכוללתלהתחדשותעירונית",אשר
מפנהלתכניתהחיזוק)תמ"א38(עלשםהחלטתהמועצה
הארציתעלסיומהשלתמ"א38,כאמורלעילבחלקהכללי
שלדבריההסבר,ולנוכחההסדרהחלופיהמוצעבהצעת

חוקזו,מוצעשלאלהפנותבהגדרההאמורהלתמ"א38ע

מוצעלהוסיףלפרקג'לחוקאתסימןד'1שעניינו  סעיף 6
שהוא אדמה- בפנירעידת תכניתלעמידות 
השםהכולללתכניותבכלאחדמשלושתהמסלולים:מסלול
הריסהובנייהמחדש,מסלולחיזוקומסלולהוספתשטחי
המוצעבאבהמשךלהוספת הסימן במגרשאחרע בנייה
פסקאות)21(,)22(ו–)23(בסעיף62א)א(,כמוצעבסעיףצ)1(
להצעתהחוק,כךשוועדהמקומיתתהיהרשאיתלאשר
תכניתלעמידותמבניםבפנירעידתאדמה,באחדמשלושת
הסמכות את ולהשלים לפרט הסימן מטרת המסלוליםע
שנקבעהבאותןפסקאות,בכלאחדמהמסלולים,לקבוע
בחלק או המסלולים בכל שתקפות משותפות הוראות
מהם,לקבועהוראותנוספותכתנאילהפקדתתכניתבכל
אחדמהמסלוליםאוכתנאילאישורהוכןלקבועתנאים
נוספיםשצריכיםלהתקייםלגביתכניתכאמוראולהיקבע

בהוראותהתכנית,הכולכפישיפורטלהלןע
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"סימן ד'1: תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה

בפרקזה-70אעהגדרות

"יחידתדיור"-כהגדרתהבסעיף158ו2;

"מבנההטעוןחיזוק"-בנייןש־80%לפחותמשטחהבנייה
הכוללהקייםשלומשמשלמגוריםושמתקיימיםבו

כלאלה:

ניתןהיתרלבנייתולפנייוםי"בבטבתהתש"ם )1(
)1בינואר1980(;

לאבוצעובועבודותחיזוקבפנירעידתאדמה )2(
לפיתכניתהחיזוק)תמ"א38(אולפיתכניתמפורטת
או אחרת תכנית לפי או הוראותיה, לפי שהוכנה

הוראותכלדין;

לפחות, הקרקע, פני מעל קומות שתי בן הוא )3(
וקיימותבושתייחידותדיור,לפחות;לענייןזה,תובא
בחשבוןקומתעמודים,אךלאתובאבחשבוןקומה
הקומה של שטחה ממחצית פחות ששטחה עליונה

שמתחתיה;

לסעיף 70א המוצע 

המוצע, הסימן לצורך הגדרות כמה לקבוע מוצע
כמפורטלהלן:

להגדיר מוצע - חיזוק" הטעון "מבנה להגדרה
מבנההטעוןחיזוקכמבנההמשמשלמגוריםשניתןהיתר
לבנייתולפנייוםי"בבטבתהתש"ם)1בינואר1980(,והוא
יראו לענייןזה הקרקעע בןשתיקומותלפחותמעלפני
מבנהכמשמשלמגוריםאם80%לפחותמשטחהבנייה
הכוללהקייםשלאותומבנה,לרבותשטחהמצויבתת–

שטחי כי זה, לעניין יובהר למגוריםע משמש הקרקע,
כשטחי ייחשבו המגורים דירות את המשמשים שירות
בנייההמשמשיםלמגוריםעלענייןחישובמספרהקומות
במבנה,כאמורלעיל,מוצעלהביאבחשבוןקומתעמודים
רק כקומה תיחשב חלקית, עליונה קומה כי לקבוע וכן
אםשטחההואמחציתלפחותמשטחהקומהשמתחתיהע
"מבנההטעוןחיזוק"הוא מבנה תנאינוסףלהיותושל
רעידת בפני חיזוק עבודות כאמור במבנה בוצעו שלא
אדמה,לפיתמ"א38אולפיכלתכניתאחרתאוכלדיןע
ההגדרההמוצעתמשמשתבכלאחדמשלושתהמסלולים
שלתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,שכןרקבהינתן
קיומושלמבנההטעוןחיזוקכהגדרתוהמוצעת,ניתןלאשר

לגביותכניתבאחדמשלושתהמסלוליםע

לענייןזהיובהר,כיבחישובשטחהבנייההקייםשל
המבנההטעוןחיזוקלאיובאובחשבוןשטחיבנייהשנבנו
שלאכדין,שכןמובןמאליושאיןמקוםלהתחשבבשטחי

בנייהשנבנושלאכדיןע

אדמה רעידת בפני לעמידות "תכנית להגדרות
בפני לעמידות "תכנית מחדש", ובנייה הריסה במסלול
בפני לעמידות ו"תכנית חיזוק" במסלול אדמה רעידת
רעידתאדמהבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר"
-מוצעלהגדיראילותכניותמקומיותאומפורטותיראו
אותןלענייןסימןד'1המוצעכתכניותבכלאחדמשלושת
70ב לסעיפים ההסבר בדברי בהרחבה )ראו המסלולים
עד70דהמוצעים(ענוסףעלכךמוצעכיהמונח"תכנית
באחד תכנית כל יכלול אדמה" רעידת בפני לעמידות

המסלוליםהנזכריםע

להגדרה"תקןלעמידותמבניםבפנירעידתאדמה"-
מוצעלהגדיראתהמונחהאמורכתקןישראליכמשמעותו
6לחוקהתקנים,התשי"ג-1953,שעניינוהערכה בסעיף
ושיפורשלעמידותמבניםקיימיםברעידתאדמה,כפי
שיהיהמעודכןבמועדהגשתהתכניתעההגדרההמוצעת
משמשתלתכניתבמסלולחיזוקולתכניתבמסלולהוספת
שטחיבנייהבמגרשאחר,שכןמימושהשלתכניתכאמור,
מותנהבחיזוקהמבנההטעוןחיזוקבהתאםלהוראותהתקןע

להגדרה"תעודתגמר"-מוצעלהגדירתעודתגמר
שניתן הרישוי( )רשות המאשרת הרשות מאת כאישור
לפיסעיף157אלחוק,לאחרששוכנעהשמתקייםהאמור
בסעיףקטן)ה1(שלאותוסעיף-כלומרלאחרששוכנעה
פרטים למעט הבנייה, להיתר בהתאם נבנה המבנה כי
הטעוניםהשלמהאשרלאהושלמובמועדהגשתהבקשה
לאישור,מטעמיםשפורטובבקשה,אךהואראוילשימוש
גםלפניהשלמתםשלאותםפרטים,והכולבהתאםלקבוע
התשע"ו-2016ע בנייה(, )רישוי והבנייה התכנון בתקנות
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"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמה"-תכניתלעמידותבפני
רעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדש,תכנית
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוקאותכנית
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחי

בנייהבמגרשאחר;

"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייה
מחדש"-תכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת,
החלהעלמגרשהמיועדלפיתכניתלמגוריםשבומצוי
מבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכייהיהניתןלממשהרק

בדרךשלהריסתהמבנהובנייתומחדש;

"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק"-תכנית
מיתארמקומיתאותכניתמפורטת,החלהעלמגרש
המיועדלפיתכניתלמגוריםשבומצוימבנההטעון
בכפוף רק לממשה ניתן יהיה כי בה שנקבע חיזוק,
בפנירעידת לעמידות כולולפיתקן המבנה לחיזוק

אדמה;

"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחי
בנייהבמגרשאחר"-תכניתמיתארמקומיתאותכנית
מפורטת,החלהעלמגרשהמיועדלפיתכניתלמגורים
שבומצוימבנההטעוןחיזוקוכןעלמגרשאחרהמיועד
לפיתכניתלמגוריםושלאמצויבומבנההטעוןחיזוק,
שנקבעבהכייהיהניתןלממשה,במגרשהאחר,רק
תקן לפי כולו, חיזוק, הטעון המבנה לחיזוק בכפוף

לעמידותבפנירעידתאדמה;

"תעודתגמר"-אישורשנתנההרשותהמאשרתלפיסעיף
בסעיף האמור מתקיים כי ששוכנעה לאחר 157א

קטן)ה1(שלאותוסעיף;

"תקןלעמידותבפנירעידתאדמה"-תקןכמשמעותובסעיף
6לחוקהתקנים,התשי"ג-21953,לענייןהערכהושיפור
שלעמידותמבניםקיימיםברעידתאדמה,המעודכן

למועדהגשתהתכנית;

תכניתלעמידות
בפנירעידתאדמה

במסלולהריסה
ובנייהמחדש

בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייה70בע
מחדשרשאיתהוועדההמקומיתלכלולגםאחדאויותר

מנושאיםאלה:

"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמה"-תכניתלעמידותבפני
רעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדש,תכנית
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוקאותכנית
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחי

בנייהבמגרשאחר;



"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייה
מחדש"-תכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת,
החלהעלמגרשהמיועדלפיתכניתלמגוריםשבומצוי
מבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכייהיהניתןלממשהרק

בדרךשלהריסתהמבנהובנייתומחדש;

"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק"-תכנית
מיתארמקומיתאותכניתמפורטת,החלהעלמגרש
המיועדלפיתכניתלמגוריםשבומצוימבנההטעון
בכפוף רק לממשה ניתן יהיה כי בה שנקבע חיזוק,
בפנירעידת לעמידות כולולפיתקן המבנה לחיזוק

אדמה;

"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחי
בנייהבמגרשאחר"-תכניתמיתארמקומיתאותכנית
מפורטת,החלהעלמגרשהמיועדלפיתכניתלמגורים
שבומצוימבנההטעוןחיזוקוכןעלמגרשאחרהמיועד
לפיתכניתלמגוריםושלאמצויבומבנההטעוןחיזוק,
שנקבעבהכייהיהניתןלממשה,במגרשהאחר,רק
תקן לפי כולו, חיזוק, הטעון המבנה לחיזוק בכפוף

לעמידותבפנירעידתאדמה;

"תעודתגמר"-אישורשנתנההרשותהמאשרתלפיסעיף
בסעיף האמור מתקיים כי ששוכנעה לאחר 157א

קטן)ה1(שלאותוסעיף;

"תקןלעמידותבפנירעידתאדמה"-תקןכמשמעותובסעיף
6לחוקהתקנים,התשי"ג-21953,לענייןהערכהושיפור
שלעמידותמבניםקיימיםברעידתאדמה,המעודכן

למועדהגשתהתכנית;

תכניתלעמידות
בפנירעידתאדמה

במסלולהריסה
ובנייהמחדש

בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייה70בע
מחדשרשאיתהוועדההמקומיתלכלולגםאחדאויותר

מנושאיםאלה:

ההוראות נקבעו האמורות בתקנות כי יובהר זה לעניין
98)ב(, לתקנה בהתאם  וכי גמר, תעודת למתן הנוגעות
תעודתגמרמהווהגםאישורהרשותהמאשרתלפיסעיף
157אלחוקעההגדרההמוצעתמשמשתגםהיאלתכניות
במסלולחיזוקובמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,

כפישיפורטלהלןע

לסעיף 70ב המוצע 

הסעיףהמוצעעוסקבתכניתלעמידותבפנירעידת
מהווה זה סעיף מחדשע ובנייה הריסה במסלול אדמה
המשךוהשלמהלקבועבפסקה)21(שלסעיף62א)א(לחוק,
תכנית ולפיה חוק, להצעת צ)1( בסעיף המוצע כנוסחה
במסלולהריסהובנייהמחדשכהגדרתההמוצעתבסעיף
70א,שמתקייםבההאמורבסעיף70בובשארהוראותסימן

ד'1,היאתכניתבסמכותועדהמקומיתע

ס"חהתשי"ג,עמ'30ע 2
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הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעלפני )1(
הקרקע,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשאחרי
הגדלתולפיפסקהזוולפיכלתכנית,מעלפניהקרקע,לא
המבנה של הקיים הכולל הבנייה משטח 00%צ על יעלה

הטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע;לענייןפסקהזו-

שטחהבנייהלצורךמרחבמוגןייכללבמסגרת )א(
ההגדלהשלהשטחהכוללהמותרלבנייה;

עלפיסעיף70בהמוצע,בתכניתמקומיתאובתכנית
למגורים תכנית לפי המיועד מגרש על החלה מפורטת
שבומצוימבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכיניתןלממשה
רקבדרךשלהריסתהמבנהובנייתומחדש)ראוהגדרת
"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייה
השטח את להגדיל המקומית הוועדה רשאית מחדש"(,
הכוללהמותרלבנייהבמגרש,להוסיףשימושיםלצורכי
ציבורולסטותמהוראותשנקבעולפיהחוקלענייןחנייה,

הכולכמפורטלהלן:

הוספתשטחיבנייהבמגרש-סעיף70ב)1(המוצע
עוסקבהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעל
בהגדלת עוסק המוצע 70ב)2( סעיף ואילו הקרקע, פני

השטחבתת–הקרקעע

עלפיהמוצעבסעיף70ב)1(,במסלולזהניתןלהגדיל
ובלבד הקרקע, מעל לבנייה המותר הכולל השטח את
שהשטחהאמור,אחריהגדלתולפיהסעיףהמוצעולפי
כלתכנית,לאיעלהעלפיארבעהמהשטחהכוללהקיים

במבנההטעוןחיזוק,מעלהקרקעע

לענייןזה,שטחיהבנייההנוספים,מעלפניהקרקע,
במסגרתההגדלהלפיהסעיףהאמור,כולליםהןשטחים
עיקרייםוהןשטחישירות)ראוהגדרת"שטחכוללהמותר
לבנייה"בסעיף1לחוק(,ובכללזהשטחיבנייהלצורךמרחב
מוגןעלכן,לאיהיהניתןלהוסיףלשטחיהבנייהכאמור,
שטחיבנייהלצורךבנייתמרחבמוגןלפיסעיף151)ג(לחוקע

שטחהבנייההקייםשלהמבנההטעוןחיזוק,שממנו
נגזרתההגדלה,כוללגםהואהןשטחישירותוהןשטחים
עיקריים,ובלבדשהםמצוייםמעלהקרקעעכךלדוגמה,
אםבבנייןהטעוןחיזוק,קיימיםמעלהקרקע250מ"ר,כולל
שטחיםהמשמשיםכשטחישירותדוגמתחדרמדרגות,
הרישניתןלאשרבתכניתבמסלולזהעד1,000מ"רמעל
הקרקעעעודמוצעלקבועכיבחישובהשטחהאמורלא
שההיתר במבנה שבוצעה בנייה תוספת בחשבון תובא
לבנייתהניתןאחרייוםט'באיירהתשס"ה)18במאי2005(,
לא כי נקבע שבה 38 תמ"א אושרה שבו המועד שהוא

תאושרתוספתלמבנהקיים,בלאחיזוקהמבנהכולוע

יובהר,כיחישובשטחיהבנייההקיימיםבבנייןהטעון
חיזוק,בכלשלושתהמסלולים,יכולשיסתמךעלחישוב
שטחיהבנייהכפישפורטובהיתרשניתןלבנייתהבניין
)אוהתוספת-אםניתןהיתרלבנייתהתוספתלפנייום
ט'באיירהתשס"ה)18במאי2005((,אושיחושבלפיתקנות

ואחוזיבנייהבתכניות התכנוןוהבנייה)חישובשטחים
ובהיתרים(,התשנ"ב-1992ע

עודיובהר,כיבחישובשטחיהבנייההקיימים,לעניין
מסלולזהוהמסלוליםהאחרים,לאיובאובחשבוןשטחי
מקום שאין מאליו מובן שכן כדין, שלא שנבנו בנייה

להתחשבבשטחיבנייהשנבנושלאכדיןע

מעל הבנייה שטחי את להגדיל הסמכות על נוסף
הקרקע)עדפיארבעהכאמור(,מוצעלאפשר,בסעיף70ב)2(
המוצע,להוסיףשטחישירותבתת–הקרקע,ובלבדשמדובר
בשטחישירותהמיועדיםלשרתאתהשטחיםהעיקריים
במגרש,ושסךשטחיהשירותאחריההוספהלפיהסעיף
משטח שלושה פי לאיעלהעל תכנית כל ולפי האמור

המגרשע

ויובהרכילענייןהשיעורהמרבישלהשטחהכולל
המותרלבנייה,הןמעלהקרקע)לפיסעיף70ב)1((והןבתת–

קרקע)לפיסעיף70ב)2((,יובאובחשבוןעלפינוסחהסעיף
המוצע,גםהגדלותוהוספותשנעשובתכניותמאושרות
אם כך, מחדשע ובנייה הריסה במסלול לתכנית שקדמו
אושרובתכניתקודמתשטחיבנייהנוספיםשטרםמומשו,
לאשר הבנייהשניתן שטחיםאלהבמכסתשטחי יובאו
סעיף לפי נדרש הבנייה, שטחי לעניין שכן זה, במסלול
70בהמוצע,שסךשטחיהבנייההמותריםבמגרש,מעל
הקרקע,לפיכלתכנית,לאיעלועל00%צמשטחהבנייה
הכוללהקייםשלהמבנההטעוןחיזוק,וסךשטחיהשירות
בתת–הקרקע,לפיכלתכניתלאיעלהעלפישלושהמשטח

המגרשע

בכלהנוגעליחסשביןהסמכויותלהוסיףשטחיבנייה
בתכניתבמסלולהריסהובנייהמחדש,לפיסעיף70ב)1(
לפי בנייה שטחי להוסיף הסמכות לבין המוצע, ו–)2(
בתכנית או תכנית באותה 62א בסעיף אחרות הוראות
מאוחרתלה,ראוסעיף62א)א()21()א(ו–)ב(,בנוסחוהמוצע

בסעיףצ)1(להצעתהחוק,ובדבריההסברלסעיףהאמור;

השטח והגדלת ציבור לצורכי שימושים הוספת -
סעיף - כאמור שימושים לצורך לבנייה המותר הכולל
ציבור לצורכי שימושים בהוספת עוסק המוצע 70ב)3(
לנוכח אלהע שימושים לצורך הבנייה שטח ובהגדלת
המחסורהגוברבשטחיציבורוהצורךבעירובשימושים
שאינםציבוריים)שימושיםסחירים(ושימושיםציבוריים,
בייחודבתכניותבאזוריםבנויים,מוצעלאפשרלוועדה
מקומית,במסגרתתכניתבמסלולהריסהובנייהמחדש,
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בחישובשטחהבנייההכוללהקייםשלהמבנה )ב(
הטעוןחיזוקלאתובאבחשבוןתוספתבנייהלמבנה
שניתןהיתרלבנייתהאחרייוםט'באיירהתשס"ה)18

במאי2005(;

עיקריות למטרות לשטחים שירות שטחי הוספת )2(
המותריםלבנייהבמגרשלפיתכנית,ובלבד-

השטחים את לשרת נועדו השירות ששטחי )א(
למטרותעיקריותלפיהתכניתוהםיהיובקומותתת־

קרקעיות;

שסךשטחיהשירותאחריההוספהלפיפסקהזו )ב(
ולפיכלתכנית,לאיעלהעלפישלושהמשטחהמגרש;

וכן במגרש ציבור לצורכי נוספים שימושים הוספת )3(
השימושים לצורך לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת
)1( פסקאות לפי ההגדלה על נוסף וזאת כאמור, הנוספים
ו–)2(,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייהלצורךהשימושים
הנוספיםכאמורלאיעלהעל15%מסךהשטחהכוללהמותר
לבנייהבמגרשמעלפניהקרקעלאחרהגדלתולפיהפסקאות
האמורות;בפסקהזו,"צורכיציבור"-צורכיחינוך,רווחה,דת
ותרבות,מוסדותקהילתיים,מרפאות,שטחיחניה,מקלטים,

מחסניחירוםאומיתקניתשתיתמקומיים;

קביעתהוראותלענייןחניהאףבסטייהמהוראותלפי )צ(
חוקזהאומתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטתלעניין

חניהע

בחישובשטחהבנייההכוללהקייםשלהמבנה )ב(
הטעוןחיזוקלאתובאבחשבוןתוספתבנייהלמבנה
שניתןהיתרלבנייתהאחרייוםט'באיירהתשס"ה)18

במאי2005(;

עיקריות למטרות לשטחים שירות שטחי הוספת )2(
המותריםלבנייהבמגרשלפיתכנית,ובלבד-

השטחים את לשרת נועדו השירות ששטחי )א(
למטרותעיקריותלפיהתכניתוהםיהיובקומותתת־

קרקעיות;

שסךשטחיהשירותאחריההוספהלפיפסקהזו )ב(
ולפיכלתכנית,לאיעלהעלפישלושהמשטחהמגרש;

וכן במגרש ציבור לצורכי נוספים שימושים הוספת )3(
השימושים לצורך לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת
)1( פסקאות לפי ההגדלה על נוסף וזאת כאמור, הנוספים
ו–)2(,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייהלצורךהשימושים
הנוספיםכאמורלאיעלהעל15%מסךהשטחהכוללהמותר
לבנייהבמגרשמעלפניהקרקעלאחרהגדלתולפיהפסקאות
האמורות;בפסקהזו,"צורכיציבור"-צורכיחינוך,רווחה,דת
ותרבות,מוסדותקהילתיים,מרפאות,שטחיחניה,מקלטים,

מחסניחירוםאומיתקניתשתיתמקומיים;

קביעתהוראותלענייןחניהאףבסטייהמהוראותלפי )צ(
חוקזהאומתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטתלעניין

חניהע

להוסיףבמגרששימושיםלצורכיציבורואףלהגדילאת
השטחהכוללהמותרלבנייהלצורךהשימושיםלצורכי
ציבורכאמור,זאתנוסףעלהאפשרותלהגדילומעלהקרקע
ובתת–הקרקעלפיפסקאות)1(ו–)2(שלסעיף70בהמוצעע
לענייןמסלולזה,מוצעלקבועכיצורכיחינוך,רווחה,דת,
תרבות,מוסדותקהילתיים,מרפאות,שטחיחניה,מקלטים,
מחסניחירוםאומיתקניתשתיתמקומיים)הנכלליםבין
צורכיהציבורהמפורטיםבהגדרת"צורכיציבור"שבסעיף
62א)א()3((ייחשבוצורכיציבורלענייןזה,וכןלהגבילאת
הגדלתשטחהבנייהלצורךשימושיםשנוספוכאמור,כך
שלאיעלהעל15%מסךהשטחהכוללהמותרלבנייהמעל
הקרקעלפיהתכנית)לאחרהגדלתשטחיהבנייהבתכנית
לפיפסקאות)1(ו–)2(שלסעיף70ב(עלענייןזהיובהר,כי
איןמניעהלקבועכיחלקמשטחיהבנייהלצורכיציבור
ישמשולצורךציבורימסויםוחלקאחרלצורךציבוריאחר,
ובלבדשמדוברבצורכיציבורכאמורלעילוששטחםהכולל
לשטחי בנוגע כי יובהר עוד כאמורע 15% על יעלה לא

הבנייהשישמשולצורכיציבורכאמור,רשאיתהוועדה
המקומיתלקבועבתכניתהוראהלהקנייתהבעלותבהם
לרשותהמקומית,בהתאםלסמכותהלפיסעיף61א)א()צ2(
צ)1(להצעתהחוק,ובכפוף לחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף
להוראותסימןו'1לפרקג'לחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף8

להצעתהחוק;

-קביעתהוראותלענייןחניה-בשלהרצוןלעודד
תכניותבמסלולהריסהובנייהמחדשועקבהמחסורבשטחי
המקומית, לוועדה לאפשר מוצע רבים, באזורים חניה
במסגרתתכניתכאמור,לסטותמהוראותשנקבעובתקנות
התכנוןוהבנייה)התקנתמקומותחניה(,התשמ"ג-1983,
אומהוראותשנקבעובתכניתמיתארמקומיתאומפורטת
62א)א()צ1( בסעיף קבועה זהה הוראה חניהע לעניין
ו–)א1()2(עויובהרכיגםבסעיףהמוצעהכוונהלהפחתת
מספרמקומותהחניהמאלההנדרשיםלפיהתקנותאו
התכניותכאמור,ולאלתוספתמקומותחניהעלהקבועבהןע
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תכניתלעמידות
בפנירעידתאדמה

במסלולחיזוק

חיזוק70גע במסלול אדמה בפנירעידת בתכניתלעמידות )א(
רשאיתהוועדההמקומיתלכלולגםאחדאויותרמנושאים

אלה:

במגרש, לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת )1(
מעלפניהקרקע,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייה
במגרשאחריהגדלתולפיפסקהזוולפיכלתכנית,מעל
פניהקרקע,לאיעלהעל200%משטחהבנייההכולל
הקייםשלהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע;לעניין
זויחולוהוראותפסקאותמשנה)א(ו–)ב(של פסקה

סעיף70ב)1(;

הוספתשימושיםנוספיםלצורכיציבורבמגרש )2(
לצורך לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת וכן
השימושיםהנוספיםכאמור,וזאתנוסףעלההגדלה
לפיפסקה)1(,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייה
לצורךהשימושיםהנוספיםכאמורלאיעלהעל10%
הכוללהמותרלבנייהבמגרשמעלפני השטח מסך
הקרקעלאחרהגדלתולפיהפסקההאמורה;בפסקה

זו,"צורכיציבור"-גןילדים,מרפאהאוצורכידת;

קביעתהוראותלענייןחניהאףבסטייהמהוראות )3(
תכנית או מקומית מיתאר מתכנית או זה חוק לפי

מפורטתלענייןחניהע

לסעיף 70ג המוצע

הסעיףהמוצעעוסקבתכניתלעמידותבפנירעידת
והשלמה המשך מהווה זה סעיף חיזוקע במסלול אדמה
לקבועבפסקה)22(שלסעיף62א)א(לחוק,כנוסחההמוצע
חיזוק במסלול תכנית ולפיה חוק, להצעת צ)1( בסעיף
האמור בה שמתקיים 70א, בסעיף המוצעת כהגדרתה
בסעיף70גובשארהוראותסימןד'1,היאתכניתבסמכות

ועדהמקומיתע

עלפיסעיף70גהמוצע,בתכניתמקומיתאובתכנית
מפורטתהחלהעלמגרשהמיועדלפיתכניתלמגוריםשבו
מצוימבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכיניתןלממשהרק
בכפוףלחיזוקהמבנהכולולפיתקןלעמידותבפנירעידת
אדמה)ראוהגדרת"תכניתלעמידותבפנירעידתאדמה
במסלולחיזוק"(,רשאיתהוועדההמקומיתלהגדילאת
השטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,להוסיףשימושים
לצורכיציבורולסטותמהוראותשנקבעולפיהחוקלעניין
חניה,הכולכמפורטלהלן,בהתאםלהוראותסעיףקטן)א(

שלהסעיףהאמור:

70ג)א()1(המוצע -הוספתשטחיבנייהבמגרש-סעיף
עוסקבהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעל
פניהקרקעעעלפיהמוצעבסעיף,במסלולזהניתןלהגדיל
ובלבד הקרקע, מעל לבנייה המותר הכולל השטח את
שהשטחהאמור,אחריהגדלתולפיהסעיףהאמורולפי

כלתכנית,לאיעלהעלפישנייםמהשטחהכוללהקיים
במבנההטעוןחיזוק,מעלהקרקעעההוראותלחישובשטחי
הבנייההנוספים,מעלפניהקרקע,במסגרתההגדלהלפי
המבנההטעון של הקיים ושטחהבנייה האמור, הסעיף
חיזוק,שממנונגזרשטחההגדלה,דומותלאלהשבמסלול
הריסהובנייהמחדש,כמוסברבדבריההסברלסעיף70ב
המוצע-שטחההגדלהכוללגםשטחישירותוגםשטחים
עיקריים,ובכללזהשטחיבנייהלצורךמרחבמוגן)כךשלא
ניתןלהוסיףלשטחיהבנייהכאמור,שטחיבנייהלצורך
הבנייה שטח לחוק(; 151)ג( סעיף לפי מוגן מרחב בניית
הקייםשלהמבנההטעוןחיזוקשממנונגזרשטחההגדלה
כוללגםהואהןשטחישירותוהןשטחיםעיקריים,ובלבד
שהםמצוייםמעלהקרקע,ולענייןזהלאתובאבחשבון
תוספתבנייהשההיתרלבנייתהניתןאחרייוםט'באייר

התשס"ה)18במאי2005(ע

גםבמסלולזה,בדומהלמסלולהריסהובנייהמחדש,
במסגרתהשיעורהמרבישלהשטחהכוללהמותרלבנייה
יובאובחשבוןהגדלותוהוספותשאושרובתכניותקודמות
וטרםמומשו,ולענייןהיחסשביןהסמכותלהוסיףשטחי
בנייהלפיסעיף70ג)א()1(במסגרתתכניתבמסלולחיזוק
הוראותאחרות לפי בנייה שטחי הסמכותלהוסיף לבין
בסעיף62אבאותהתכניתאובתכניתמאוחרתלה,ראו
סעיף62א)א()22(,בנוסחוהמוצעבסעיףצ)1(להצעתהחוק,

ובדבריההסברלסעיףהאמורע
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הוראותסעיףקטן)א(יחולובכפוףלהוראותאלה: )ב(

מגישהתכניתהגישלוועדההמקומית,יחדעם )1(
התכנית,חוותדעתמאתמהנדסהוועדההמקומית
שניתנהבתוךשלושהשניםשקדמולהגשתהתכנית,
ולפיהישעדיפותלפעוללגביהמבנההטעוןחיזוק
במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית פי על
חיזוקולאעלפיתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה
בין בהתחשב, וזאת מחדש, ובנייה הריסה במסלול
השאר,במצבושלהמבנה,בתקופהשחלפהממועד
הקמתו,וכןבמאפייניהמבנה,המגרשוסביבתו,ובכלל
זהבחשיבותםהאדריכליתאוההיסטורית;חוותדעת
60ימיםממועד זו,תינתןבתוך המהנדסלפיפסקה
פנייתושלמגישהתכניתלמהנדסבבקשהלקבלתחוות

דעתכאמור;

נקבעבתכניתמרחבמוגןדירתיכמשמעותולפי )2(
חוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-31951,לכליחידת
החוק לפי שנקבע מהשטח יפחת שלא בשטח דיור,
האמור,אלאאםכןניתןפטורלענייןזהלפיאותוחוק;

הוראותסעיףקטן)א(יחולובכפוףלהוראותאלה: )ב(

מגישהתכניתהגישלוועדההמקומית,יחדעם )1(
התכנית,חוותדעתמאתמהנדסהוועדההמקומית
שניתנהבתוךשלושהשניםשקדמולהגשתהתכנית,
ולפיהישעדיפותלפעוללגביהמבנההטעוןחיזוק
במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית פי על
חיזוקולאעלפיתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה
בין בהתחשב, וזאת מחדש, ובנייה הריסה במסלול
השאר,במצבושלהמבנה,בתקופהשחלפהממועד
הקמתו,וכןבמאפייניהמבנה,המגרשוסביבתו,ובכלל
זהבחשיבותםהאדריכליתאוההיסטורית;חוותדעת
60ימיםממועד זו,תינתןבתוך המהנדסלפיפסקה
פנייתושלמגישהתכניתלמהנדסבבקשהלקבלתחוות

דעתכאמור;

נקבעבתכניתמרחבמוגןדירתיכמשמעותולפי )2(
חוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-31951,לכליחידת
החוק לפי שנקבע מהשטח יפחת שלא בשטח דיור,
האמור,אלאאםכןניתןפטורלענייןזהלפיאותוחוק;

יובהרכיבשונהממסלולהריסהובנייהמחדש,לגבי
מסלולחיזוקלאנכללתסמכותלהוסיףשטחישירותבתת–

רשאית שהדברמעשי, וככל במידתהצורך אך הקרקע,
הוועדההמקומיתלאשרשטחישירותבתת–הקרקע,בין
השאר,לפיסעיף62א)א()15(או)א1()8(לפיהעניין,וזאת
מעברלמגבלתהשטחלפיסעיף70ג)א()1(המוצע)200%(,

שכןמגבלהזותקפהרקלשטחיבנייהמעלהקרקעע

-הוספתשימושיםלצורכיציבורוהגדלתהשטחהכולל
במסלול גם - כאמור שימושים לצורך לבנייה המותר
זה,בדומהלמסלולהריסהובנייהמחדש,מוצעלאפשר
במגרש להוסיף 70ג)א()2(, בסעיף מקומית, לוועדה
שימושיםלצורכיציבורואףלהגדילאתהשטחהכולל
המותרלבנייהלצורךהשימושיםלצורכיציבורכאמור,
זאתנוסףעלהאפשרותלהגדילומעלהקרקעלפיפסקה)1(
שלסעיף70ג)א(עואולםבמסלולזהרשימתצורכיהציבור
מצומצמתיותרוהיאכוללתגןילדים,מרפאהאוצורכי
דתעגםתוספתהשימושיםותוספתשטחיהבנייהלצורך
הכולל השטח מסך ל–10% עד מוגבלת אלה שימושים
המותרלבנייהמעלהקרקעלאחרהגדלתובתכניתלפי
פסקה)1(כאמורעהסיבהלרשימההמצומצמתכאמורואף
להיקףהנמוךיותרשלתוספתשטחיהבנייהלעומתמסלול
הריסהובנייהמחדש,קשורהבעיקרלמורכבותשבהוספת
שימושיםכאמורבמבנהקייםעויובהרכיגםבמסלולזה
רשאיתהוועדההמקומיתלקבועבתכנית,בנוגעלשטחי

הבנייהשישמשולצורכיציבורכאמור,הוראהלהקניית
הבעלותבהםלרשותהמקומית,בהתאםלסמכותהבסעיף
61א)א()צ2(לחוק,בנוסחוהמוצעבסעיףצ)1(להצעתהחוק,
ו'1לפרקג'לחוק,בנוסחוהמוצע ובכפוףלהוראותסימן

בסעיף8להצעתהחוק;

-קביעתהוראותלענייןחניה-בדומהלמוצעבמסלול
הריסהובנייהמחדש,גםבמסלולזהמוצעלהסמיךאת
הוועדההמקומיתלסטותמהוראותלענייןחניהשנקבעו
בתקנותאושנקבעובתכניתמיתארמקומיתאומפורטת

לענייןזהע

70גהמוצע,מוצעלקבוע סעיף של )ב( בסעיףקטן
המקומית הוועדה לסמכות שהתנאי נוספות הוראות
לאשרתכניתבמסלולחיזוקעבפסקה)1(שלסעיףקטן)ב(
האמורמוצעלקבוע,בשלהעדיפות,ככלל,למסלולהריסה
ובנייהמחדשלעומתמסלולחיזוק,כיתנאילהגשתתכנית
חוות של צירוף הוא חיזוק, במסלול המקומית לוועדה
דעתמאתמהנדסהוועדההמקומית,שניתנהבתוךשלוש
השניםשקדמולהגשתהתכנית,ולפיהישעדיפותלפעול,
חיזוק במסלול פיתכנית על חיזוק, המבנההטעון לגבי
וזאת מחדש, ובנייה הריסה במסלול תכנית פי על ולא
בהתחשב,ביןהשאר,במצבושלהמבנה,בתקופהשחלפה
המגרשוסביבתו, במאפייניהמבנה, ממועדהקמתו,וכן
עוד ההיסטוריתע או האדריכלית בחשיבותם זה ובכלל
מוצעלקבועכיחוותדעתהמהנדסכאמור,תינתןבתוך

ס"חהתשי"א,עמ'78ע 3
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נקבעבתכניתכילאיינתןהיתרמכוחהלביצוע )3(
לפי בקרה במכון תכן בקרת טעונות שאינן עבודות
סעיף5צ1)ב3(אובקרתביצועבמכוןבקרהלפיסעיף
יאשר המקומית הוועדה מהנדס כן אם אלא 157ג,
ההיתר, לפי העבודות ביצוע השלמת עם כי בכתב
המבנהיהיהעמידבפנירעידתאדמהבהתאםלתקן
לעמידותבפנירעידתאדמה,וכילאתינתןתעודתגמר
לגבימבנהשבוצעובועבודותלפיהיתרכאמוראלא
אםכןמהנדסהוועדההמקומיתאישרבכתבכיהמבנה
עומדבתקןהאמור;מהנדסהוועדההמקומיתרשאי
להסתייעבחוותדעתמהנדסמבנים,כהגדרתובסעיף

266ג1,לשםמתןאישוריםכאמורבפסקהזוע

תכניתלעמידות
בפנירעידתאדמה

במסלולהוספת
שטחיבנייה
במגרשאחר

בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהוספת70דע )א(
שטחיבנייהבמגרשאחררשאיתהוועדההמקומיתלכלול

גםאחדאויותרמנושאיםאלה:

60ימיםממועדפנייתושלמגישהתכניתלמהנדסבבקשה
לקבלתחוותדעתכאמור)לענייןזהראוגםסעיף70ו)2()א(
בנוסחוהמוצע,ולפיותנאילהפקדתתכניתבמסלולחיזוק
הדעת חוות סמך על שוכנעה המקומית שהוועדה הוא

כאמורכיאכןישעדיפותלפעולבמסלולחיזוק(ע

לקבוע,כתנאי )ב(,מוצע סעיףקטן )2(של בפסקה
לתחולתהוראותהסעיף,כיישלקבועבתכניתמרחבמוגן
דירתילכליחידתדיור,קיימתאוחדשה,אלאאםכןניתן
ההתגוננותהאזרחיתע חוק הוראות לפי זו מחובה פטור
ויובהרכימרחביםמוגניםאלהייכללובמסגרתההגדלה

לפיסעיף70ג)א()1(המוצעע

כמוכן,ובשלהמורכבותההנדסיתהכרוכהבחיזוק
מבנהקיים,בייחודאגבתוספתבנייהמשמעותיתכמוצע
במסלולזה,מוצע,בפסקה)3(שלסעיףקטן)ב(,לחייבאת
מגישהתכניתלקבועבהוראותהתכניתבמסלולזה,כי
לאיינתןהיתרמכוחהלביצועעבודותאלאאםכןמהנדס
ביצוע השלמת עם כי בכתב יאשר המקומית הוועדה
רעידת בפני עמיד יהיה המבנה ההיתר, לפי העבודות
וכי אדמה, רעידת בפני לעמידות לתקן בהתאם אדמה
לאתינתןתעודתגמרלגבימבנהשבוצעובועבודותלפי
היתרכאמוראלאאםכןמהנדסהוועדההמקומיתאישר
בכתבכיבסיוםהעבודותהמבנהעומדבתקןהאמורעלעניין
יידרש לא כאמור המהנדס אישורי כי לקבוע מוצע זה
לגביביצועעבודותהטעונותבקרתתכןבמכוןבקרהלפי
סעיף5צ1)ב3(לחוקאובקרתביצועבמכוןבקרהלפיסעיף
ההיבטים נבחנים כאמור עבודות לגבי שכן לחוק, 157ג
ההנדסייםכאמורטרםמתןההיתרוטרםמתןתעודתהגמר,
כי זה, לעניין להבהיר מוצע עוד הבקרהע מכון ידי על
דעת בחוות להסתייע רשאי המקומית הוועדה מהנדס

מתן לשם לחוק, 266ג1 בסעיף כהגדרתו מבנים, מהנדס
אישוריםכאמורבפסקהזוע

לסעיף 70ד המוצע

הסעיףהמוצעעוסקבתכניתלעמידותבפנירעידת
סעיף אחרע במגרש בנייה שטחי הוספת במסלול אדמה
זהמהווההמשךוהשלמהלקבועבפסקה)23(שלסעיף
חוק, להצעת צ)1( בסעיף המוצע כנוסחה לחוק, 62א)א(
ולפיהתכניתבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר
האמור בה שמתקיים 70א, בסעיף המוצעת כהגדרתה
בסעיף70דובשארהוראותסימןד'1,היאתכניתבסמכות

ועדהמקומיתע

עלפיסעיף70דהמוצע,בתכניתמקומיתאובתכנית
מפורטתהחלהעלמגרשהמיועדלפיתכניתלמגוריםשבו
מצוימבנההטעוןחיזוק,וכןעלמגרשאחרהמיועדלפי
תכניתלמגוריםושלאמצויבומבנההטעוןחיזוק)להלן
במגרש לממשה ניתן כי בה שנקבע האחר(, המגרש -
האחר,רקבכפוףלחיזוקהמבנההטעוןחיזוק,כולו,לפיתקן
לעמידותבפנירעידתאדמה)ראוהגדרת"תכניתלעמידות
בפנירעידתאדמהבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרש
אחר"(,רשאיתהוועדההמקומיתלהגדילאתהשטחהכולל
המותרלבנייהבמגרשהאחרולהוסיףבושימושיםלצורכי
ציבור,הכולכמפורטלהלן,בהתאםלהוראותסעיףקטן)א(

שלהסעיףהאמור:

הוספתשטחיבנייהבמגרשהאחר-עלפיהמוצע
בסעיף70ד)א()1(במסלולזהניתןלהגדילאתהשטחהכולל
המותרלבנייהמעלהקרקע,במגרשהאחר,ובלבדששיעור
ההגדלהלאיעלהעל100%משטחהבנייההכוללהקיים
בדברי כמוסבר הקרקעע מעל חיזוק, הטעון המבנה של
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במגרש לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת )1(
שלאמצויבוהמבנההטעוןחיזוק)בסעיףזה-המגרש
ההגדלה שהיקף ובלבד הקרקע, פני מעל האחר(,
במגרשהאחריהיהביחססבירלהיקףהעלויותלביצוע
העבודותבמבנההטעוןחיזוקהמפורטותבסעיףקטן
)ב()3(ולאיעלהעל100%משטחהבנייההכוללהקיים
שלהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע;לענייןפסקהזו
יחולוהוראותפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלסעיף70ב)1(;
כללההתכניתכמהמגרשיםשבהםמבניםהטעונים
חיזוקאוכמהמגרשיםאחרים,לאיעלהההיקףשל
הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,לפיפסקהזו,בכל
המגרשיםהאחריםיחד,על100%מסךשטחהבנייה

הכוללהקייםשלכלהמבניםהטעוניםחיזוקכאמור;

הוספתשימושיםנוספיםלצורכיציבורבמגרש )2(
האחרוכןהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבאותו
מגרשלצורךהשימושיםהנוספיםכאמור,וזאתנוסףעל
ההגדלהלפיפסקה)1(,ובלבדשהשטחהכוללהמותר
במגרש כאמור, הנוספים השימושים לצורך לבנייה
האחר,לאיעלהעל10%מסךהשטחהכוללהמותר
לבנייהבאותומגרשמעלפניהקרקעלאחרהגדלתו
לפיהפסקההאמורה;בפסקתמשנהזו,"צורכיציבור"
-במגרשאחרשאיןבומבנהקיים-כהגדרתםבסעיף
70ב)3(,ובמגרששישבומבנהקיים-כהגדרתםבסעיף

70ג)א()2(ע

במגרש לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת )1(
שלאמצויבוהמבנההטעוןחיזוק)בסעיףזה-המגרש
ההגדלה שהיקף ובלבד הקרקע, פני מעל האחר(,
במגרשהאחריהיהביחססבירלהיקףהעלויותלביצוע
העבודותבמבנההטעוןחיזוקהמפורטותבסעיףקטן
)ב()3(ולאיעלהעל100%משטחהבנייההכוללהקיים
שלהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע;לענייןפסקהזו
יחולוהוראותפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלסעיף70ב)1(;
כללההתכניתכמהמגרשיםשבהםמבניםהטעונים
חיזוקאוכמהמגרשיםאחרים,לאיעלהההיקףשל
הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,לפיפסקהזו,בכל
המגרשיםהאחריםיחד,על100%מסךשטחהבנייה

הכוללהקייםשלכלהמבניםהטעוניםחיזוקכאמור;

הוספתשימושיםנוספיםלצורכיציבורבמגרש )2(
האחרוכןהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבאותו
מגרשלצורךהשימושיםהנוספיםכאמור,וזאתנוסףעל
ההגדלהלפיפסקה)1(,ובלבדשהשטחהכוללהמותר
במגרש כאמור, הנוספים השימושים לצורך לבנייה
האחר,לאיעלהעל10%מסךהשטחהכוללהמותר
לבנייהבאותומגרשמעלפניהקרקעלאחרהגדלתו
לפיהפסקההאמורה;בפסקתמשנהזו,"צורכיציבור"
-במגרשאחרשאיןבומבנהקיים-כהגדרתםבסעיף
70ב)3(,ובמגרששישבומבנהקיים-כהגדרתםבסעיף

70ג)א()2(ע

ההסברלסעיפים70בו–70גהמוצעים,שטחההגדלהלפי
סעיףזהכוללהןשטחישירותוהןשטחיםעיקריים,ובלבד
שטח חישוב לעניין גם כך הקרקעע מעל מצויים שהם
הבנייההקייםשלהמבנההטעוןחיזוק,תחולההוראה
בחשבון תובא לא ולפיה המוצע, 70ב בסעיף שנקבעה
לענייןזהתוספתבנייהשההיתרלבנייתהניתןאחרייום

ט'באיירהתשס"ה)18במאי2005(ע

מוצע כאמור, מהמגבלה לגרוע ובלי כך, על נוסף
לקבועכיהגדלתשטחיהבנייהבמגרשהאחר,שניתנת
חיזוק הטעון במבנה החיזוק עבודות לביצוע בתמורה
והעבודותהנלוותלכך)הוספתמרחבמוגןדירתיועבודות
נלוותנוספותבמבנההטעוןחיזוקאובמגרששבוהוא
מצוי,אםנקבעובתכנית(,תהיהביחססבירלהיקףהעלויות
לביצועהעבודותכאמור,ובכללןרווחיזמימקובלעמטרתה
תהיה האחר במגרש שהתמורה להבטיח זו הוראה של
ביחסהסבירהנדרשלמימושןשלתכניותכאמורולאמעבר
לכךעהוראהדומהקבועההיוםבסעיף62א)א1()12(לחוקע
לענייןזהמוצעלקבועבסעיף70ו)3(המוצע,כיתונחלפני
הוועדההמקומיתחוותדעתשמאיתהמפרטתאתהיקף
העלויותשלביצועהעבודותואתשוויההשבחהבמגרש

האחר,כתנאילהפקדתהתכניתע

עודמוצעלהבהיר,כיאיןמניעהלכלולבמסגרתאותה
תכנית,כמהמגרשיםשבהםמצוימבנההטעוןחיזוק,או
כמהמגרשיםאחריםשבהםיוגדלהשטחהכוללהמותר
לבנייהבכפוףלביצועעבודותהחיזוקכאמור,ובלבדשסך
הגדלתהשטח,בכלהמגרשיםהאחרים,לאיעלהעל100%
מסךשטחהבנייההכוללהקייםשלכלהמבניםהטעונים
האחרים במגרשים התכנית ושמימוש כאמור, חיזוק
יתאפשררקלאחרביצועעבודותהחיזוקבבנייןשתמורת

חיזוקוניתנוהזכויותע

להוסיף לסמכות זו סמכות שבין ליחס הנוגע בכל
62אאולשטחי שטחיבנייהלפיהוראותאחרותבסעיף
בנייהשהותרובתכניותקודמותשטרםמומשו,יובהרכי
במסלולזה)בשונהממסלולהריסהובנייהמחדשוממסלול
חיזוק(,איןמגבלהכאמור,שכןמדוברבשטחיבנייהבמגרש
החיזוק עבודות לביצוע בתמורה להתירם שניתן אחר
במבנההטעוןחיזוק,וככאלהישהצדקהלהתירםאףנוסף
עלשטחיבנייהשאושרובתכניותקודמות,אושניתןלהתיר
לפיפסקאותאחרות,שאינםמותניםבביצועעבודותחיזוק
כאמורעבהתאם,אתשטחיהבנייהבמגרשהאחרשניתן
לאפשרלפיסעיףמוצעזה,ניתןלאשרנוסףעלשטחיבנייה
שהותרובובתכניותקודמותאףאםטרםמומשועכךגם
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הוראותסעיףקטן)א(יחולובכפוףלהוראותאלה: )ב(

לאאושרה,לגביהמגרששבומצויהמבנההטעון )1(
במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית חיזוק,

חיזוקלפיסעיף70ג;

נקבעובתכניתהוראותכאמורבסעיף70ג)ב()2( )2(
ו–)3(;

נקבעהבתכניתהוראהשלפיהיהיהניתןלממש )3(
האחר, במגרש השימושים תוספת או הבנייה את
בהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,רקלאחרקבלתתעודת
במבנה להלן כמפורט העבודות ביצוע לעניין גמר

הטעוןחיזוק:

חיזוקהמבנה,כולו,לפיתקןלעמידותבפני )א(
רעידתאדמה;

רשאיתהוועדההמקומיתלאשרבמסגרתאותהתכניתאו
בתכניתאחרת,הגדלהנוספתשלשטחיהבנייהבמגרש
האחרלפיהוראותאחרותשבסעיף62א)ראועודלענייןזה

בסעיף62א)א()23(המוצעובדבריההסברלו(;

האחר במגרש ציבור לצורכי שימושים הוספת -
והגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשהאחרלצורך
שימושיםכאמור-גםבמסלולזה,בדומהלמסלולהריסה
ובנייהמחדשולמסלולחיזוק,מוצעלאפשרלוועדהמקומית,
בסעיף70ד)א()2(,להוסיףבמגרשהאחרשימושיםלצורכי
ציבורואףלהגדילאתהשטחהכוללהמותרלבנייהלצורך
השימושיםלצורכיציבורכאמור)נוסףעלהאפשרותלהגדילו
לפיפסקה)1(שלסעיף70ד)א()1((בשיעורשלאיעלהעל
10%מסךהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשהאחר)לאחר
הגדלתולפיהפסקההאמורה(עלענייןסוגיצורכיהציבור
שניתןלקבועבמגרשהאחרבמסלולזה,מוצעלקבועכי
אםבמגרשהאחרקייםמבנה,תחולהרשימההמצומצמת
שבמסלולחיזוק)גןילדים,מרפאהאוצורכידת(,אךאם
מדוברבמגרששאיןבומבנהקיים,תחולההגדרההרחבה
לענייןזהבמסלולהריסהובנייהמחדש,זאתבשלהמורכבות
הגדולהיותרבהוספתשימושיםלצורכיציבוריבמבנהקייםע

יובהרכיבנוגעלמצביםשבהםתאושרהגדלתהשטח
בכמהמגרשיםאחרים)בכפוףלחיזוקמבנהאחדהטעון
חיזוקאוכמהמבנים(,יהיהניתןלהוסיףבמגרשיםהאחרים
שימושיםלצורכיציבורולהגדילאתהשטחהכוללהמותר
לבנייהלצורךהשימושיםכאמור,בכלמגרשאחרשהשטח
בוהוגדללפיסעיף70דהמוצע,בהיקףשלאיעלהעל10%
מסךהשטחהכוללהמותרלבנייהבאותומגרשעלענייןסוג
צורכיהציבורבכלמגרשאחר,תחולהאבחנההאמורה-

האםמצויבמגרשמבנהקייםאולאע

עודיובהרכיגםבמסלולזהרשאיתהוועדההמקומית
לקבועבתכנית,בנוגעלשטחיהבנייהשישמשולצורכי
ציבורכאמור,הוראהלהקנייתבעלותלרשותהמקומית,
בנוסחו לחוק, 61א)א()צ2( סעיף לפי לסמכותה בהתאם

המוצעבסעיףצ)1(להצעתהחוק,ובכפוףלהוראותסימן
ו'1לפרקג'לחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף8להצעתהחוקע

בסעיףקטן)ב(שלסעיף70דהמוצע,מוצעלקבוע
המקומית הוועדה לסמכות תנאי שהן נוספות הוראות
לאשרתכניתבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחרע
בפסקה)1(שלסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיתנאילאישור
תכניתבמסלולזההואכילאאושרהלגביהמגרששבו
מצויהמבנההטעוןחיזוק,תכניתבמסלולחיזוקעמטרת
הוראהזולהבטיחשמסלולזהומסלולחיזוקיהיומסלולים
חלופיים,כךשלאניתןלאשר,במסגרתתכניתאחתאובשתי
תכניות,הןהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמסלול
חיזוק,לפיסעיף62א)א()22(וסעיף70ג,בנוסחםהמוצע,והן
הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשאחרבכפוף
לביצועחיזוקשלאותומבנה,לפיסעיף62א)א()23(וסעיף

70דבנוסחםהמוצעע

עודמוצעלקבוע,בפסקה)2(שלסעיףקטן)ב(,כתנאי
לתחולתהסעיף-כינקבעבתכניתמרחבמוגןדירתילכל
יחידתדיורבמבנההטעוןחיזוקאלאאםכןניתןלכךפטור,
כאמורבפסקה)2(שלסעיף70ג)ב(,וכןכינקבעוהוראות
לענייןהתנייתמתןהיתרותעודתגמרבאישורמאתמהנדס
)3(שלהסעיףהאמורע הוועדההמקומית,כאמורבפסקה
ויובהרלענייןזהכישטחיבנייהלצורךהוספתמרחבמוגן
דירתילדירותבמבנההטעוןחיזוק,לאיקוזזומסךשטחי

הבנייהשניתןלאשרבמגרשהאחרע

בפסקה)3(שלסעיףקטן)ב(מוצעלדרושכיבתכנית
תיקבעהוראהולפיהלאיהיהניתןלהוציאהיתרמכוחה
ביצוע על גמר תעודת מתן לאחר אלא האחר, במגרש
עבודותהחיזוקבמבנההטעוןחיזוק,הוספתמרחבמוגן
דירתילכלדירהבמבנההטעוןחיזוק-אםלאניתןפטור
לגביו,וביצועעבודותנלוותנוספותבמבנההטעוןחיזוקאו
במגרששבוהואמצוי,ככלשנקבעובתכניתעמטרתהשל
הוראהזוהיאלהבטיחאתסיוםהעבודותבמבנההטעון

חיזוק,טרםמתןההיתרבמגרשהאחרע
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הוספתמרחבמוגןדירתיכאמורבפסקה)2(; )ב(

ביצועעבודותנלוותככלשנקבעובתכנית; )ג(

תינתן לא אם שלפיה הוראה בתכנית נקבעה )צ(
הטעון המבנה לגבי ,)3( בפסקה כאמור גמר תעודת
חיזוק,בתוךחמששניםמיוםאישורה,יפקעתוקפה;
ואולםרשאיתהוועדההמקומיתלקבועבתכניתכי
תהיהרשאיתלהאריךאתהתקופההאמורהבפסקה
זו,לפניפקיעתהתכנית,בהחלטהנוספתשתקבללפי
המלצתמהנדסהוועדה,והכוללתקופהאחתנוספת
שלאתעלהעלחמששנים;איןבפקיעתתוקפהשל
לגרוע כדי זו בפסקה כאמור הוראה מכוח תכנית

מתוקפםשלהיתריםשניתנומכוחהטרםפקיעתהע

קביעתהוראות
מפורטותלצורך

מתןהיתר

כל70הע את תכלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית )א(
ההוראותהמאפשרותמתןהיתרמכוחהבלאצורךבאישור

תכניתנוספתטרםמתןההיתרע

הריסה במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית )ב(
ובנייהמחדשותכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלול
חיזוק,יכולשיהיותכניתלרישוימהירכאמורבסעיף5צ1א1ע

בלילגרועמהוראותסעיף61א)ג(,לאתקבלהוועדההמקומית70ועתנאיםלהפקדה
החלטהעלהפקדתתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהאו

עלאישורה,אלאאםכןמתקייםהמפורטלהלן,לפיהעניין:

הוספתמרחבמוגןדירתיכאמורבפסקה)2(; )ב(

ביצועעבודותנלוותככלשנקבעובתכנית; )ג(

תינתן לא אם שלפיה הוראה בתכנית נקבעה )צ(
הטעון המבנה לגבי ,)3( בפסקה כאמור גמר תעודת
חיזוק,בתוךחמששניםמיוםאישורה,יפקעתוקפה;
ואולםרשאיתהוועדההמקומיתלקבועבתכניתכי
תהיהרשאיתלהאריךאתהתקופההאמורהבפסקה
זו,לפניפקיעתהתכנית,בהחלטהנוספתשתקבללפי
המלצתמהנדסהוועדה,והכוללתקופהאחתנוספת
שלאתעלהעלחמששנים;איןבפקיעתתוקפהשל
לגרוע כדי זו בפסקה כאמור הוראה מכוח תכנית

מתוקפםשלהיתריםשניתנומכוחהטרםפקיעתהע

קביעתהוראות
מפורטותלצורך

מתןהיתר

כל70הע את תכלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית )א(
ההוראותהמאפשרותמתןהיתרמכוחהבלאצורךבאישור

תכניתנוספתטרםמתןההיתרע

הריסה במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית )ב(
ובנייהמחדשותכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלול
חיזוק,יכולשיהיותכניתלרישוימהירכאמורבסעיף5צ1א1ע

בלילגרועמהוראותסעיף61א)ג(,לאתקבלהוועדההמקומית70ועתנאיםלהפקדה
החלטהעלהפקדתתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהאו

עלאישורה,אלאאםכןמתקייםהמפורטלהלן,לפיהעניין:

בפסקה)צ(שלסעיףקטן)ב(מוצעלדרושכיבתכנית
תיקבעהוראהולפיהאםלאתינתןתעודתגמרעלביצוע
העבודותבמבנההטעוןחיזוק,כמפורטבסעיףקטן)ב()3(,
בתוךחמששניםמיוםאישורהשלהתכנית,יפקעתוקפה,
כךשלאיהיהניתןלהוציאהיתרמכוחהבמגרשהאחרע
לענייןזהמוצעלקבועכיהוועדההמקומיתתהיהרשאית,
לפניפקיעתהתכנית,בהחלטה,להאריךאתתוקפהשל
התכניתבתקופהנוספתשלאתעלהעלחמששניםעמטרתה
שנכללו המבנים חיזוק את ולזרז לעודד זו הוראה של
במסגרתתכניתבמסלולזה,בפרקזמןתחוםומוגדרענוסף
עלכךמוצעלהבהירכיבמקרהשבופקעהתכניתמכוח
ההוראהכאמור,ימשיכולעמודבתוקפםהיתריםשניתנו
לפניפקיעתתוקפהשלהתכניתכאמור,לגביהמגרששבו

מצויהמבנההטעוןחיזוקע

לסעיף 70ה המוצע

סעיף70ה)א(המוצעקובעכיתכניתלעמידותבפני
המסלולים משלושת אחד בכל )תכנית אדמה רעידת
שפורטובסעיפים70ב,70גאו70ד(,תכלולאתכלההוראות
הנדרשות,כךשיהיהניתןלהוציאמכוחההיתרבלאצורך
באישורהשלתכניתנוספתעמשמעותהשלהוראהזוהיא

אינה כאמור ההוראות כל את תכלול שלא תכנית כי
בסמכותהוועדההמקומית,ומטרתהלייעלככלהניתןאת

הליכיהתכנוןשלתכניותכאמורע

במסלול לתכנית מתייחס המוצע 70ה)ב( סעיף
הריסהובנייהמחדשולתכניתבמסלולחיזוק,וקובעכי
תכניתכאמוריכולשתהיהתכניתלרישוימהירכאמור
להצעת 10 בסעיף המוצע בנוסחו לחוק, 5צ1א1 בסעיף
החוק,כלומר-תכניתשניתןלהגישבקשהלהיתרמכוחה
ואףלהחליטעלמתןהיתרמכוחה,טרםתחילתה,והכול
בכפוףלהוראותהסעיףהאמורולתקנותשיותקנומכוחוע
יובהרכיבכלהנוגעלתכניתבמסלולהוספתשטחיבנייה
במגרשאחר,אפשרותזואינהקיימת,זאת,ביןהשאר,בשל
תחולתהשלהתכניתבשנימגרשיםשוניםאויותרוהתניית
האפשרותלהוצאתההיתרמכוחהבמגרשהאחר,בהשלמת
ביצועהעבודותבמבנההטעוןחיזוק)ראובהרחבהדברי

הסברלסעיף10להצעתהחוק(ע

לסעיף 70ו המוצע

מוצעלקבועבסעיףזההוראותהנוגעותלשלבהדיון
לאשר החלטה או הפקדה בהחלטת המקומית בוועדה

תכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,כמפורטלהלן:
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הכוללת אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית לעניין )1(
הוספתשימושיםלצורכיציבורלפיסעיפים70ב)3(,70ג)א()2(
או70ד)א()2(-הונחהלפניהחוותדעתבכתבשלמהנדס
הוועדה,המתייחסתלסוגהצורךהציבוריהנדרש,לנחיצותו

בשטחהתכניתובסביבתוולהשתלבותובמבנה;

במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית לעניין )2(
חיזוק-

הוועדהשוכנעה,עלסמךחוותהדעתשלמהנדס )א(
הוועדהשהוגשהלפיסעיף70ג)ב()1(,כיישעדיפות
לפעוללגביהמבנההטעוןחיזוקעלפיתכניתכאמור
ולאעלפיתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלול

הריסהובנייהמחדש;

אםהתכניתחלהלגבימבנההטעוןחיזוקשבו )ב(
קיימתקומתעמודים,מלאהאוחלקית-הונחהלפניה
חוותדעתבכתבשלמהנדסהוועדההמתייחסתלצורך
לקבועבתכנית,כתנאילמימושה,הוראותלענייןסגירת
קומתהעמודים,כולהאוחלקה,לשםעמידותהמבנה

בפנירעידתאדמה;

הוועדה כי לקבוע מוצע 70ו סעיף של )1( בפסקה
המקומיתלאתקבלהחלטהעלהפקדתתכניתלעמידות
בפנירעידתאדמהאועלאישורה,אםהתכניתכאמור
כוללתהוספתשימושיםלצורכיציבורלפיסעיפים70ב)3(,
הונחה כן אם אלא המוצעים, 70ד)א()2( או 70ג)א()2(
לפניהחוותדעתבכתבמאתמהנדסהוועדההמקומית,
המתייחסתלסוגהצורךהציבורישמבוקשלקבועבהוראות
התכנית,לנחיצותובשטחהתכניתובסביבתוולהשתלבותו
במבנהעהוראהזו,שמתייחסתכאמורלכלאחדמשלושת
התכנית שבו במקרה ד'1, בסימן המוצעים המסלולים
ציבור לצורכי שימושים הוספת כוללת מסלול באותו
כחלקמהמבנה)המבנההטעוןחיזוק-כשהמדוברבתכנית
במסלולחיזוקאובמסלולהריסהובנייהמחדש,והמבנה
במגרשהאחר-כשמדוברבמסלולתוספתשטחיבנייה
במגרשאחר(,מטרתהלהבטיחשהוועדההמקומיתתקבל
החלטהמושכלתהמבוססתעלצורךציבוריממשי,ובמידת
הצורךייקבעוהוראותמתאימותלענייןהשתלבותושל

החלקהציבוריבמבנהע

בפסקה)2(שלסעיף70ומוצעלקבוע,לענייןתכנית
במסלולחיזוק,כילאתקבלהוועדההמקומיתהחלטהעל
הפקדתתכניתכאמוראועלאישורה,אלאאםכןהיא
שוכנעהעלסמךחוותדעתשלמהנדסהוועדה,כייש
עדיפותלפעוללגביהמבנההטעוןחיזוקבמסלולחיזוק
ולאבמסלולהריסהובנייהמחדשעהוראהזובאהבהמשך
להוראתסעיף70ג)ב()1(,בנוסחוהמוצע,ולפיהנדרשלצרף
מהנדס מאת כאמור דעת חוות חיזוק במסלול לתכנית
הוועדה,והיאנובעתמהצורךלהבטיחשלאתאושרתכנית

הריסה למסלול היתכנות שיש במצבים חיזוק במסלול
ובנייהמחדש,וזאתכאמורבשלהיתרונותהמשמעותיים

במסלולהריסהובנייהמחדשלעומתמסלולחיזוקע

המקומית הוועדה מהנדס מאת נוספת דעת חוות
שמוצעלדרושאתהנחתהלפניהוועדהטרםהחלטתה
עלהפקדהאואישורתכניתבמסלולחיזוק,נוגעתלקומת
עמודיםמלאהאוחלקית,אםהיאקיימתבמבנההטעון
לעניין בתכנית הוראות לקבוע הצורך ולשאלת חיזוק,
זו הוראה למימושהע כתנאי חלקה, או כולה סגירתה,
קומת לסגירת הנדסית מבחינה החשיבות בשל נדרשת
במסלול בתכנית בייחוד אלה, מעין במצבים העמודים
חיזוק,בשלתוספותהבנייההמשמעותיתעלגביהמבנה
בהוראות תיקבע אם כי יובהר זה לעניין חיזוקע הטעון
או כולה העמודים, קומת סגירת לגבי הוראה התכנית
חלקה,יובאושטחיבנייהאלהבמכסתשטחיהבנייהשניתן

לאשרלפיסעיף70ג)א()1(בנוסחוהמוצעע

בפסקה)3(שלסעיף70ומוצעלקבוע,לענייןתכנית
במסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,כילאתקבל
הוועדההמקומיתהחלטהעלהפקדתתכניתכאמוראו
עלאישורהאלאאםכןהונחהלפניהחוותדעתשמאית
העבודות ביצוע של העלויות את אחד מצד המפרטת,
במבנההטעוןחיזוק)עבודותחיזוקהמבנה,בנייתמרחב
מוגןדירתי,אוכלעבודהאחרתבמבנההטעוןחיזוקאו
במגרששבומצויהמבנה,שנקבעהבהוראותהתכנית(,
ומצדשניאתשוויההשבחהבמגרשהאחרעקבהתכנית
לקבל תוכל שהוועדה כדי נדרשת זו הוראה המוצעתע
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במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית לעניין )3(
הוספתשטחיבנייהבמגרשאחר-הונחהלפניהחוותדעת
שמאית,המפרטתאתהיקףהעלויותלביצועהעבודותבמבנה
הטעוןחיזוק,כאמורבסעיף70ד)א()1(,והמעריכהאתשווי
ההשבחה,כהגדרתהבתוספתהשלישית,עקבהגדלתהשטח
הכוללהמותרלבנייהבמגרשהאחרבהתאםלהוראותאותו

סעיףע

הוראותסימןזהלאיחולואםבמועדהגשתהתכניתלעמידות70זעסייגלתחולה
בפנירעידתאדמה,כאמורבסימןזה,חלהעלהמגרששבו
מצויהמבנההטעוןחיזוק,תכניתכמפורטלהלןאוהופקדה

תכניתכאמור:

תכניתמפורטתשהוכנהעלפיהוראותתכניתהחיזוק )1(
)תמ"א38(;

תכניתהקובעתכיהמגרשאוהמבנההטעוןחיזוקהוא )2(
אתרכהגדרתובסעיף1לתוספתהרביעיתע"

"62א)א1()1(7עתיקוןסעיף119א1 יבוא )ג(" או )3( או "62א)א1()1( במקום העיקרי, לחוק 119א1 בסעיף
או)3(,)ג(או)ה1("ע

אחריסעיף119זלחוקהעיקרייבוא:8עהוספתסימןו'3

במסלול אדמה רעידת בפני לעמידות תכנית לעניין )3(
הוספתשטחיבנייהבמגרשאחר-הונחהלפניהחוותדעת
שמאית,המפרטתאתהיקףהעלויותלביצועהעבודותבמבנה
הטעוןחיזוק,כאמורבסעיף70ד)א()1(,והמעריכהאתשווי
ההשבחה,כהגדרתהבתוספתהשלישית,עקבהגדלתהשטח
הכוללהמותרלבנייהבמגרשהאחרבהתאםלהוראותאותו

סעיףע

הוראותסימןזהלאיחולואםבמועדהגשתהתכניתלעמידות70זעסייגלתחולה
בפנירעידתאדמה,כאמורבסימןזה,חלהעלהמגרששבו
מצויהמבנההטעוןחיזוק,תכניתכמפורטלהלןאוהופקדה

תכניתכאמור:

תכניתמפורטתשהוכנהעלפיהוראותתכניתהחיזוק )1(
)תמ"א38(;

תכניתהקובעתכיהמגרשאוהמבנההטעוןחיזוקהוא )2(
אתרכהגדרתובסעיף1לתוספתהרביעיתע"

"62א)א1()1(7ע יבוא )ג(" או )3( או "62א)א1()1( במקום העיקרי, לחוק 119א1 בסעיף
או)3(,)ג(או)ה1("ע

תיקוןסעיף119א1

הוספתסימןו'3אחריסעיף119זלחוקהעיקרייבוא:8ע

הבנייה שטחי הגדלת להיקף באשר מושכלת החלטה
והיא כאמור, החיזוק עבודות לביצוע בתמורה הנדרש
יחס בדבר המוצע, 70ד)א()1( שבסעיף להוראה בהמשך

סבירביןהיקףההגדלהלעלויותכאמורע

לסעיף 70ז המוצע

סייג שעניינן הוראות זה בסעיף לקבוע מוצע
לאפשרותלאשרתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,בכל

אחדמהמסלולים,לפיסימןד'1המוצעע

הסייגהראשוןהואבמקרהשבובעתהגשתהתכנית
לפיסימןד'1המוצע,חלהעלהמגרששבומצויהמבנה
הטעוןחיזוק,תכניתשאושרהאושהופקדהלפיהוראות
תמ"א38עהוראהזומכוונתבעיקרהלתכניותשאושרואו
)ביןשמדוברבתכנית 38 23לתמ"א שהופקדולפיסעיף
שחלהעלכלמרחבהתכנוןהמקומיאועלשטחמשמעותי
ממנווביןשמדוברבתכניתנקודתית(,שכןההנחההיא
שמוסדהתכנוןשאישראושהפקידאתהתכניתכאמור,
הטעון המבנה שבומצוי גםבמגרש התאמתה את בחן
המקומית לוועדה סמכות לתת שאיןהצדקה כך חיזוק,
לאשרבמגרשכאמורתכניתלפיסימןזהעלענייןזהיצוין
כיתכניותמכוחסעיף23לתמ"א38לאיפקעועםפקיעת
תוקפהשלתמ"א38,אלאאםכןנקבעהבהןהוראתפקיעה

כאמוראושתוקפןהותנהבתוקפהשלתמ"א38ע

סייגנוסףהואבמקרהשבובעתהגשתהתכניתלפי
סימןד'1המוצעחלהעלהמגרששבומצויהמבנההטעון
חיזוק,תכניתשאושרהאושהופקדה,הקובעתכיהמבנה
הוא כאמור המבנה מצוי שבו המגרש או חיזוק הטעון

מבנהאואתרלשימורעבמצביםאלה,איןהצדקהלתתלגבי
מבנהכאמורסמכותלוועדההמקומיתע

סעיף119א1עניינוהעברתהדיוןלמוסדתכנון  סעיף 7
אחרעמוצעלתקןאתהסעיףהאמורולקבועבוכי 
אםלאהוגשהלוועדההמחוזיתתכניתכוללתלהתחדשות
עירוניתבתוךשלוששניםכאמורבסעיף62א)ה1()2(לחוק,
כנוסחוהמוצעבסעיףצ)3(להצעתהחוק,והוגשהלוועדה
המחוזיתתכניתלפיאותוסעיף,אךבטרםהושלםהדיוןבה
אושרהתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכךשהסמכות
לגביאותהתכניתחזרהלהיותבסמכותהוועדההמקומית
המחוזית לוועדה שהוגשה התכנית לגבי יחולו בלבד,
כאמורהוראותסעיף119א1,כלומר-אםהוועדההמחוזית
טרםקיבלההחלטהלהפקידאתהתכנית,תועברהתכנית
החליטה המחוזית הוועדה אם אך המקומית, לוועדה
עלהפקדתהתכניתטרםאישורהשלהתכניתהכוללת
להתחדשותעירוניתכאמור,תמשיךותהיהלההסמכות

לדוןבתכניתשהוגשהלהע

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על  סעיף 8
והערכותארגוןה–OECD,בשנת2050מדינת  כללי

ישראלצפויהלהפוךלמדינההצפופהבעולם 
המערביעההפרדהביןמגרשיםהמיועדיםלמטרותשונות,
ובייחודהפרדתםשלמגרשיםהמיועדיםלצורכיציבור
ממגרשיםהמיועדיםלמטרותאחרות,יוצרתקשייםבקידום
בנייהרוויהבאזוריםדליםבקרקעובעיקרבפרויקטיםשל
התחדשותעירוניתהמהוויםשיעורניכרמהיקפיהתכנון

העתידייםלמגוריםע
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 "סימן ו'3: תכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות
בחלק ציבורי

בסימןזה-119חעהגדרות

"חלקציבורי"-חלקמבנייןהמיועדלצורכיציבורוכןשטח
שאינובנויבתחוםהמגרששבומצויהבניין,המיועד
הבניין חלק מיועד שלהם הציבור צורכי את לשרת

כאמור;

"השבחה"-כהגדרתהבתוספתהשלישית;

"צורכיציבור"-כהגדרתםבסעיף62א)א()3(;

"תעודתגמר"-כהגדרתהבסעיף70אע

תכניתשניתן
לקבועבההוראה
להקנייתהבעלות

בחלקציבורי

להלן,119טע המפורטים התנאים בה שמתקיימים בתכנית )א(
תוקנה ציבורי בחלק הבעלות שלפיה הוראה לקבוע ניתן
לרשותהמקומיתשבתחומההואמצויאולמדינה)בסימן

זה-הוראתהקניה(,בכפוףלהוראותסימןזה:

כחלקמההיערכותלתחזיותאלה,מוסדותהתכנון
המקרקעין של יותר יעיל ניצול כיום כבר מאפשרים
באותו מעורבים שימושים קביעת באמצעות בישראל

מבנה,כגון:צורכיציבור,תעסוקהומגוריםע

בהיבט גם בתכנית הציבורי הייעוד הסדרת לשם
הקנייני,מוצעבהצעתחוקזולהוסיףלחוקהתכנוןוהבנייה
אתסימןו'3בפרקג'ולקבועבואפשרותלכלולבתכנית
הוראהבדברהקנייתבעלותבחלקממבנהשישמשלצורכי
ציבור, לצורכי משמש אינו שעיקרו מבנה בתוך ציבור
לרשותהמקומיתאולמדינה,לפיהקבועבהוראותהתכנית

)להלן-הוראתהקניה(ע

זומבוססתבעיקרהעלהצעתחוק יצויןכיהצעה
שפורסמהבעבר,בסעיף22לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנתהתקציב2019(,
והיא 20צ(, עמ' התשע"ח, הצ"ח )ראו התשע"ח-2018
מתפרסמתכעתבכמהשינוייםהנוגעיםבעיקרםלשאלת
עלויותהבנייהשלהחלקהציבוריוההסדריםהקשורים
מהדיונים השאר, בין הנובעים, שינויים אלה, לעלויות
שהתקיימובנושאזהבוועדתהפניםוהגנתהסביבהשל
השנייה לקריאה החוק הצעת הכנת במסגרת הכנסת

ולקריאההשלישיתע

לסעיף 119ח המוצע 

ו'3 לסימן הנדרשות ההגדרות את לקבוע מוצע 
המוצע,ובכללזהאתההגדרה"חלקציבורי"שהואחלק
מבנייןאושטחמתוךהבנייןשניתןלקבועלגביוהוראות
יכול כאמור שטח למדינהע או המקומית לרשות הקניה
שיכלולקומהבבניין,כולהאוחלקה,לרבותגגהבניין,

שביחסאליהנקבעייעודלצורכיציבור,אךיכולשיכלול
מצוי שבו המגרש בתחום בנוי, שאינו נלווה, שטח גם
הבנייןשבוהחלקהציבורי,אשרמיועדלשרתאתהצורך
הציבורישבבנייןעכךלמשלבמקרהשבויועדהקומה,או
חלקמקומה,לצורךגןילדיםשתוקנהלרשותהמקומית,
במגרש שטח לגבי גם הקניה הוראת לקבוע ניתן יהיה
אשרישמשכחצרלגןהילדיםעעודמוצעלקבועבהגדרה
זו,שצורכיהציבורשביחסאליהםיהיהניתןלקבועהוראת

הקניה,יהיואלההמוגדריםבסעיף62א)א()3(לחוקע

לסעיף 119ט המוצע 

מוצעלקבועהוראההמעגנתאתהסמכותשלמוסד
תכנוןלקבועבתכניתהוראתהקניה,ולפיהחלקציבורי
יוקנהלרשותהמקומיתאולמדינה,ואתהתנאיםשצריכים
להתקייםבתכניתכאמור,והכולבהתאםלהוראותהסימןע

הסעיףמפרטאתסוגהתכניותשבהןיהיהניתןלקבוע
הוראתהקניהשלהחלקהציבוריעהתכניתצריכהלעמוד

בשלושהתנאיםמצטברים:

התנאיהראשון-שמדוברבתכניתמשביחהעכלומר
שהתכניתמעלהאתערךהקרקעשלגביהנקבעההוראת
ההקניהעמוצעלהבהירכיההשבחהכאמורתהיהלאחר
הכללתהוראתההקניהבתכניתוהקנייתהחלקהציבורי
בהתאםלהוראותהסימןהמוצעעלענייןזהמוצעלקבועכי
מוסדתכנוןלאיפקידתכניתשנכללהבההוראתהקניה,
אלאאםכןקבעשמאימטעמוכיהתכניתתביאלהשבחת
המקרקעין,זאתלאחרשהביאבחשבוןאתהוראתההקניה
זה תנאי הסימןע להוראות בהתאם הציבורי החלק של
נכוןלנוכחמכלולההסדריםהמוצעיםבסימןו'3המוצע,
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שבשטחם המקרקעין להשבחת תביא התכנית )1(
מצויהחלקהציבוריגםלאחרקביעתהוראתההקניה
בתכנית,וזאתלפיחוותדעתשלשמאימקרקעיןמטעם

מוסדהתכנוןשהוגשהלמוסדלפניהפקדתהתכנית;

המאפשרות ההוראות כל את כוללת התכנית )2(
מתןהיתרמכוחה,בלאצורךבאישורתכניתנוספת
טרםמתןההיתר,ומצורףלהתשריטשלהשטחשעליו
מתן המתנה תכנית גם יראו זה, לעניין חלה; היא
היתרמכוחהבאישורתכניתהכוללתהוראותלאיחוד
וחלוקהלפיסימןז',כתכניתהכוללתאתכלההוראות

המאפשרותמתןהיתרמכוחה,כאמור;

התכניתקובעתאחדמאלה: )3(

עיקריות למטרות בנייה שטח מוסיפה )א(
במגרששבומצויהחלקהציבורי)בסעיףזה-

שטחבנייהנוסף(;

משנהייעודשלמגרשאומוסיפהשימוש )ב(
בו)בסעיףזה-שינויייעוד(;

לרשות שמוקנה הבנוי הציבורי החלק שטח )צ(
המקומיתעלפיהתכניתאינועולהעלשיעוריםאלה:

בתכניתהקובעתשטחבנייהנוסף-25% )א(
משטחהבנייההנוסף;

15% - ייעוד שינוי הקובעת בתכנית )ב(
מהשטחשייעודושונהע

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )ב(
הקבועים השיעורים את לשנות בתקנות, רשאי, הכנסת,

בסעיףקטן)א()צ(ע

תכנית על יחולו לא ו–)צ( )א()3( קטן סעיף הוראות )ג(
תכנית ועל ז' סימן לפי וחלוקה לאיחוד הוראות הכוללת
המתנהמתןהיתרמכוחהבתכניתהכוללתהוראותכאמורע

שבשטחם המקרקעין להשבחת תביא התכנית )1(
מצויהחלקהציבוריגםלאחרקביעתהוראתההקניה
בתכנית,וזאתלפיחוותדעתשלשמאימקרקעיןמטעם

מוסדהתכנוןשהוגשהלמוסדלפניהפקדתהתכנית;

המאפשרות ההוראות כל את כוללת התכנית )2(
מתןהיתרמכוחה,בלאצורךבאישורתכניתנוספת
טרםמתןההיתר,ומצורףלהתשריטשלהשטחשעליו
מתן המתנה תכנית גם יראו זה, לעניין חלה; היא
היתרמכוחהבאישורתכניתהכוללתהוראותלאיחוד
וחלוקהלפיסימןז',כתכניתהכוללתאתכלההוראות

המאפשרותמתןהיתרמכוחה,כאמור;

התכניתקובעתאחדמאלה: )3(

עיקריות למטרות בנייה שטח מוסיפה )א(
במגרששבומצויהחלקהציבורי)בסעיףזה-

שטחבנייהנוסף(;

משנהייעודשלמגרשאומוסיפהשימוש )ב(
בו)בסעיףזה-שינויייעוד(;

לרשות שמוקנה הבנוי הציבורי החלק שטח )צ(
המקומיתעלפיהתכניתאינועולהעלשיעוריםאלה:

בתכניתהקובעתשטחבנייהנוסף-25% )א(
משטחהבנייההנוסף;

15% - ייעוד שינוי הקובעת בתכנית )ב(
מהשטחשייעודושונהע

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )ב(
הקבועים השיעורים את לשנות בתקנות, רשאי, הכנסת,

בסעיףקטן)א()צ(ע

תכנית על יחולו לא ו–)צ( )א()3( קטן סעיף הוראות )ג(
תכנית ועל ז' סימן לפי וחלוקה לאיחוד הוראות הכוללת
המתנהמתןהיתרמכוחהבתכניתהכוללתהוראותכאמורע

ומשמעותושיהיהאפשרלקבועהוראותלענייןהקניית
חלקציבורי,רקבתכניותמשביחותשיעלואתערךהקרקע

גםלאחרקביעתהוראתההקניה;

התנאיהשני-שמדוברבתכניתאשרמכוחהניתן
תכנית של באישורה צורך בלא בנייה היתר להוציא
נוספת,והיאמתייחסתלתאישטחמוגדריםאשריפורטו
בתשריטהמצורףלתכניתעלענייןתנאיזהמוצעלקבוע
חריג,לענייןתכניתהמתנההוצאתהיתרמכוחהבאישור
תכניתהכוללתהוראותלאיחודוחלוקהלפיסימןז'לפרק
ג'לחוק)להלן-תכניתאיחודוחלוקה(,כךשגםתכנית
כאמורתיחשבכתכניתשניתןלהוציאמכוחההיתריםבלא
צורךבתכניתנוספתויהיהניתןלקבועבההוראותלעניין
לקבוע לאפשר כדי נדרש זה חריג ציבוריע חלק הקניית

התכנוניות ההוראות מכלול את קובעת אשר בתכנית
למתחםאיחודוחלוקה,אךמותירהאתהאיחודוהחלוקה
לתכניתנוספת,הוראותלענייןהקנייתהחלקהציבורילעת

השלמתהבנייהע

התנאיהשלישי-שמדוברבתכניתשהוסיפהלמגרש
שבונקבעהחלקהציבורי,שטחעיקרימותרלבנייהמעבר
לזהשהיהקבועעוברלאישורהתכניתהחדשה)להלן-
שטחבנייהנוסף(,אוששינתהייעודשלהמגרשאוהוסיפה

שימוששמותרלעשותבו)להלן-השטחששונהייעודו(ע

תנאיזהיחדעםהתנאיהנוסףהעוסקבשיעורהשטח
הציבוריהמרביוקובעכישיעורהחלקהציבורילאיעלה
על25%משטחהבנייההנוסף,אועל15%מהשטחששונה
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מידעלצורךקבלת
היתרבמגרש

שבומצויהחלק
הציבורי

הוגשהבקשהלקבלתמידעלהיתר,לפיסעיף5צ1)א1(,119יע )א(
לגבימגרששבומצויחלקציבורישנקבעהבעניינוהוראת
הקניה,כאמורבסעיף119ט,יכלולהמידעלהיתרפירוטלגבי
השימושהמסויםשמבקשתהוועדההמקומיתלעשותבחלק
הציבורילפיהתכנית,וכןפירוטשלדרישותמהנדסהוועדה

המקומיתלגביהחלקהציבוריכאמורע

הוגשהבקשהלהיתרלגבימגרשכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תמציארשותהרישוילמבקשההיתר,בתוךהמועדהקבוע
5צ1)ב1(,אתפירוטהעבודותשביצועןנדרשבחלק בסעיף
הציבורילצורךקבלתתעודתגמרלחלקיםהאחריםבבניין;
שרהפניםרשאילקבועהוראותלענייןהעבודותשביצוען

נדרשכאמורבסעיףקטןזהע

ייעודו,נועדולתחוםאתשיעורהנטילהלצורכיציבורלפי
הסימןהמוצע,במגרשמסויםע

נוסףוגם בנייה שטח אםהתכניתתקבע כי יובהר
כך העניין, לפי האמורים הכללים יחולו ייעוד, תשנה
לא הקניה, הוראת לקבוע ניתן שלגביו המרבי שהשטח
מהשטח 15% ועל הנוסף הבנייה משטח 25% יעלהעל

ששונהייעודו,במצטברע

עודמוצעלתתלשרהפניםסמכותלשנותשיעורים
אלהבתקנות,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל

הכנסתע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכישניתנאיםאלה-התנאי
שלפיועלהתכניתלהוסיףשטחבנייהאולשנותייעוד
25%משטח עד הציבורי- השטח לגבישיעור והתנאי
הבנייההנוסףועד15%מהשטחששונהייעודו-לאיחולו
עלתכניתאיחודוחלוקה)אותכניתשנקבעבהכילאניתן
איחוד תכנית אישור לאחר אלא מכוחה היתר להוציא
השוויונית החלוקה ובשל אלה במצבים שכן וחלוקה(,
ביןכלבעליהזכויותבמתחם,נטילתהחלקהציבוריהיא
מכלבעליהזכויותבמתחםהאיחודוהחלוקה,ואיןצורך
והצדקהלקביעתהתנאיםולהגבלתשיעורהנטילהכאמורע

לסעיף 119י המוצע 

בה שנקבעה לתכנית בנוגע הוראות לקבוע מוצע
ו'3המוצע,בנוגע הוראתהקניהבהתאםלהוראותסימן
לשלבמסירתהמידעלהיתרולשלבההיתרעמוצעלקבוע
כיאםהוגשהבקשהלקבלתמידעלהיתרכמשמעותולפי
5צ1)א1(לחוק,לגבימגרששנקבעבוחלקציבורי, סעיף
יכלולהמידעלהיתרפירוטלגביהשימושהמסויםשאותו
מבקשתהוועדההמקומיתהנוגעתבדברלעשותבחלק
המותריםלפיהקבועבתכנית )מביןהשימושים האמור
שבהנקבעהחלקהציבורי(וכןפירוטשלדרישותמהנדס
הוועדההמקומיתבנוגעלחלקהאמורלצורךאותושימושע
מטרתהשלהוראהזוהיאלאפשרלמבקשההיתרלהכין
המסוים הציבורי לצורך בהתאם להיתר הבקשה את

שימסורהמהנדסכאמורובהתאםלדרישותיוכפישנמסרו
בשלבהמידעלהיתרע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיאםהוגשהבקשהלהיתר
לגבימגרשכאמור,תמציארשותהרישוילמבקשההיתר,
בהתאם בבקשה החלטתה למתן הקבוע המועד בתוך
לסעיף5צ1)ב1(לחוק,אתפירוטהעבודותהנדרשותבחלק
הציבוריבהתאםלשימוששפורטבמסגרתהמידעלהיתר

כאמורע

לענייןזהיובהרכיהדרישהלפירוטהשימושהמסוים
בחלקהציבוריולפירוטהעבודותהנדרשותלשימושזה,
מכוונתלעבודותשקייםהכרחלבצעןבמסגרתהבקשה
החלק במבנה)שאינם האחרים החלקים לבניית להיתר
הציבורי(,ושביצועןהיאתנאילקבלתתעודתגמרלגבי
החלקיםהאחריםבמבנה,כלומר-עבודותשלדומעטפת
ועבודותתשתיתעעבודותאלה)להלן-עבודותמעטפת(,
הכרח וקיים כולו, למבנה מההיתר נפרד בלתי חלק הן
להתירןולבצעןבמסגרתאותוהיתר,אךכלשארהעבודות
בחלקהציבורי,שניתןלהפרידןמהבקשהלהיתרואףלתת
תעודתגמרלחלקיםהאחריםבבניין,בלאהשלמתן,אין
- )להלן אלה עבודות המוצעע הסעיף לפי לפרטן חובה
עבודותגמר(,אםיבוצעועלידיאותויזם,יבוצעובהתאם
להתקשרותשתיערךלענייןזהביןהרשותהמקומיתאו
המדינה,לפיהעניין,לביןהיזם,בכפוףלהוראותכלדין,

והצעתחוקזואינהעוסקתבהןע

פטור אין )אם ההשבחה שומת חישוב לעניין גם
מהיטלהשבחהלפיהוראותהתוספתהשלישיתלחוק(,
זו,שלפיההחלק יובהרויודגשכיבהתאםלהצעתחוק
הציבורייוקנהלרשותהמקומיתאולמדינהעםהשלמת
מעטפת לעבודות בנוגע )כאמור, תמורה בלא הבנייה,
בלבד(,מובןכילעתחישובשומתההשבחה,ישלהביא
עלויותאלהבחשבוןכמוכלהוצאהאחרתולקזזןמבסיס
ההשבחהעבענייןזהלאנדרשלקבועכלהוראהבחוק,
גם המתחייבים מקובלים שמאיים בכללים מדובר שכן
מהוראותהדיןהקיים,שכןכלהוצאהשעומדתבדרכושל

ר ב ס ה י  ר ב ד



181 הצעותחוקהממשלה-צ6צ1,י"גבכסלוהתשפ"ב,2021ע11ע17

הקנייתהבעלות
בחלקהציבורי

ניתנהתעודתגמרלבנייןשבומצויהחלקהציבורי,תוקנה119יאע
הבעלותבחלקהציבורילרשותהמקומיתשבתחומההוא
מצויאולמדינה,בהתאםלקבועבתכנית,ותימסרלההחזקה

בוע

השפעתהקניית
החלקהציבוריעל

שעבודים

מגרש119יבע על או בניין על 126)ג( בסעיף כהגדרתו שעבוד חל
שבומצויהחלקהציבורי,ערבהקנייתהבעלותבאותוחלק
לרשות חלק באותו הבעלות תוקנה 119יא, בסעיף כאמור
המקומיתאולמדינה,לפיהסעיףהאמור,כשהיאנקייהמאותו
שעבוד,והשעבודימשיךלחולעלהחלקבבנייןאובמגרש
שאינוהחלקהציבורי;לענייןזהיחולוהוראותסעיף126)ב(,

בשינוייםהמחויביםע

הקנייתהבעלות
בחלקהציבורי

ניתנהתעודתגמרלבנייןשבומצויהחלקהציבורי,תוקנה119יאע
הבעלותבחלקהציבורילרשותהמקומיתשבתחומההוא
מצויאולמדינה,בהתאםלקבועבתכנית,ותימסרלההחזקה

בוע

השפעתהקניית
החלקהציבוריעל

שעבודים

מגרש119יבע על או בניין על 126)ג( בסעיף כהגדרתו שעבוד חל
שבומצויהחלקהציבורי,ערבהקנייתהבעלותבאותוחלק
לרשות חלק באותו הבעלות תוקנה 119יא, בסעיף כאמור
המקומיתאולמדינה,לפיהסעיףהאמור,כשהיאנקייהמאותו
שעבוד,והשעבודימשיךלחולעלהחלקבבנייןאובמגרש
שאינוהחלקהציבורי;לענייןזהיחולוהוראותסעיף126)ב(,

בשינוייםהמחויביםע

כלקונהסבירבדרךלמימושהתכניתהמשביחה,בהכרח
משפיעהעלשוויהמגרשובהתאםעלההשבחההנובעת
מהתכניתהמשביחהעלפיכך,קביעתחלקציבוריבתכנית
והקנייתובלאתמורהלרשותהמקומיתאולמדינהבהתאם
להוראותהסימןהמוצע,בהכרחמשפיעהעלשוויהמגרש
ועלההשבחה,וככזוהיאתובאבחשבוןבחישובשומת

ההשבחהע

הבנייה עלויות קיזוז לעניין האמור כי יובהר, עוד
מבסיסההשבחהכמוכלהוצאהאחרת,מכווןלעבודות
מעטפתבלבדשהןהעבודותשעומדותבדרכושלכלקונה
ומשפיעותבהכרחעלשוויהמגרשעאךעבודותגמר,ככל
שיבוצעויהיובהתאםלהתקשרותשתיערךלענייןזהבין
הרשותהמקומיתאוהמדינה,לפיהעניין,לביןהיזםבכפוף
לכלדין,ועלכןאיןכלמקוםלקזזעלויותאלהמבסיס

ההשבחהע

לעניין הוראות נכללו לא זו חוק בהצעת לפיכך,
השפעתהוראתההקניהעלשומתההשבחהע

יצויןכיתיקוןמשליםמוצעבסעיף9להצעתהחוק,
ובומתוקןסעיף5צ1לחוקכךשנעשיתבוהפניהלהוראות
מידע לקבלת בקשה לעניין המוצע בנוסחו 119י סעיף

להיתרובקשהלהיתרלגבימגרששבומצויחלקציבוריע

לסעיף 119יא המוצע

תוקנה שבו למועד בנוגע הוראות לקבוע מוצע
הבעלותבחלקהציבורילרשותהמקומיתאולמדינה)לפי
הקבועבהוראותהתכנית(ותימסרלההחזקהבו,מכוח
זונועדהלקבועבאופן ו'3המוצעעהוראה הוראותסימן
מפורשאתזכותהבעלותשלהרשותבחלקהציבורי,וכחלק
מזכותבעלותזואתחובתהבעליםשלהחלקיםהאחרים

בבנייןאובמגרששבומצויהחלקהציבורי,להעביראת
החלקהציבורילחזקתהרשותכדישהיאתוכללהשתמש
בובהתאםלשימושיםשנקבעובתכניתובהיתר,וזאתגם
בטרםרישוםהזכויותבמרשםהמקרקעיןעמוצע,כיהמועד
הקובעלענייןזה,יהיההשלמתהבנייהוקבלתתעודתגמר
לבניין,וממועדזהתוקנההבעלותבחלקהציבוריבהתאם

להוראתההקניהע

לסעיף 119יב המוצע 

מוצעלקבועהוראותבנוגעלהשפעתהקנייתהבעלות
בחלקהציבוריעלשעבודיםאםקיימיםעלהמגרשאועל
הבנייןטרםהקנייתהחלקהציבורילרשות,בדומהלסעיף
126לחוקהקובעהוראותלענייןשעבודהחלעלקרקע

שאושרהלגביהתכניתהכוללתחלוקתקרקעחדשהע

לענייןהחלקהציבורי,מוצעלקבועבסעיףהמוצע,
כישעבוד)כהגדרתובסעיף126)ג((,שחלעלהמגרשערב
יתרת על לחול ימשיך הציבורי, בחלק הבעלות הקניית
הזכויותבמגרשאובמבנה,אךהחלקהציבורישיועבר
לרשותהמקומיתאולמדינהיהיהנקימכלשעבודעלעניין
זהיובהרכילנוכחההסדרהמוצע,שלפיוהאפשרותלקבוע
חלקציבוריקיימתרקאםהתכנית,גםלאחרהקנייתהחלק
ייפגע לא השעבוד שבעל הרי משביחה, היא הציבורי,
מכךשהשעבודלאיחולעלהחלקהציבוריעכמוכן,מוצע
להחילאתסעיף126)ב(כלשונו,לענייןהקנייתבעלותבחלק
או מים, שאיבת זכות מעבר, זכות כי ולקבוע הציבורי,
זכותאחרתכיוצאבאלהשאינןנתונותלהעברהלחלקה
שבמקוםהאחר,ימשיכולחולעלהקרקעגםלאחרהקניית
הבעלות,אלאאםכןנקבעובתכניתהוראותבדברהפקעת

זכויותאלהאושינוין,הכולכאמורבאותוסעיףע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-צ6צ1,י"גבכסלוהתשפ"ב,2021ע11ע17 182

רישוםבעלות
בחלקציבורי

בפנקסיהמקרקעין

בעלותשהוקנתהבחלקציבורילפיסימןזהתירשם,בהתאם119יגע
להוראותכלדין,בפנקסיהמקרקעין,עלשםהרשותהמקומית
שבתחומהנמצאיםהמקרקעיןאועלשםהמדינה,לפיהעניין;
שרהמשפטים,בהסכמתשרהפנים,רשאילקבועאתאופן
רישוםהבעלותשהוקנתהלפיסימןזהואתההליכיםבקשר
לרישומה,וכןהוראותבדבררישוםהערותבפנקסיהמקרקעין

לענייןסימןזהוההליכיםבקשרלרישומןע

שינויייעודושימושחורג

119ידע
הוקנתהבעלותבחלקציבורילפיסעיף119יא- )א(

החלק של ייעודו לשינוי תכנית תאושר לא )1(
10 תום לפני ציבור, לצורכי שאינו לייעוד הציבורי
שניםלפחותממועדהקנייתהבעלותובאישורמוסד
התכנוןהמוסמך;בפסקהזו,"מוסדהתכנוןהמוסמך"-
מוסדהתכנוןשאישראתהתכניתשבהנקבעההוראת
ההקניה,ואםהוועדההמקומיתאישרהאתהתכנית

-הוועדההמחוזית;

בחלק 6צ1 סעיף לפי חורג שימוש יאושר לא )2(
הציבורי,לשימוששאינולצורכיציבור,אלאבחלוף
התקופהכאמורבפסקה)1(ובאישורהוועדההמחוזיתע

הכוללת תכנית על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ב(
הוראותלאיחודוחלוקהלפיסימןז'ועלתכניתהמתנהמתן

היתרמכוחהבתכניתהכוללתהוראותכאמורע

לסעיף 119יג המוצע 

מוצעלקבועכיבעלותשהוקנתהבחלקציבורילפי
הסימןהמוצע,תירשםבהתאםלהוראותכלדיןבפנקסי
המקרקעין,עלשםהרשותהמקומיתאוהמדינה,לפיהקבוע
להעברת תנאי אינו הרישום לעיל כאמור אך בתכנית,
הבעלות,וזועוברתעםמתןתעודתגמר,בהתאםלסעיף
119יאהמוצעעכמוכן,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,
בהסכמתשרהפנים,לקבועבתקנותהוראותלענייןאופן
רישוםהבעלותשהוקנתהלפיהסימןהמוצעוההליכים
בקשרלרישומה,וכןהוראותבדבררישוםהערותבפנקסי

המקרקעיןלענייןסימןזהוההליכיםבקשרלרישומןע

לסעיף 119יד המוצע 

מוצעלקבועהוראותלענייןהאפשרותלשנותאת
הייעודהציבוריבחלקהציבורישהוקנהלרשותהמקומית
ו'3המוצע,שכןההוראות אולמדינהלפיהוראותסימן
שונה שבהם למצבים בנוגע לחוק 195 בסעיף שנקבעו
ייעודםשלמקרקעיןשהופקעו,אינןחלותעלהקנייתחלק

ציבורילפיסימןזהע

לפיהסעיףהמוצע,לאתאושרתכניתלשינויייעודו
לאחר אלא ציבורי, שאינו לשימוש הציבורי, החלק של

בסעיף כאמור ההקניה ממועד לפחות שנים 10 שחלפו
119יאהמוצעעלאחרחלוףמועדזה,תכניתהמשנהייעוד
כאמורתהיהטעונהאתאישורמוסדהתכנוןשאישראת
התכניתשבהנקבעההוראתהקניה,ואםהוועדההמקומית
המחוזית הוועדה אישור יידרש - התכנית את אישרה
לתכניתשמשנהאתהייעודכאמור,גםאםלפיהוראות

סעיף62אהתכניתהיאבסמכותהוועדההמקומיתע

נוסףעלכך,וכדילמנועאפשרותשהחלקהציבורי
ישמשלצרכיםאחריםשאינםצורכיציבור,בדרךשלבקשה
לשימושחורגבסמכותהוועדההמקומית,מוצעלקבוע
כילאיאושרשימושחורגבחלקהציבורי,לשימוששאינו
צורךציבורי,אלאלאחרשחלפו10שניםלפחותממועד

ההקניהכאמורבסעיף119יאובאישורהוועדההמחוזיתע

מוצעלקבועכיהוראותאלההמגבילותאתהאפשרות
לשנותייעודבתכניתאולשנותשימושבחלקהציבורי
ההקניה הוראת אם יחולו לא חורג, שימוש של בדרך
נקבעהבתכניתאיחודוחלוקהאובתכניתהמתנההיתר
מכוחהבתכניתאיחודוחלוקה,שכןבמצביםאלהנטילת
החלקהציבוריהיאמכלבעליהזכויותבמתחםהאיחוד

והחלוקה,ואיןהצדקהלמגבלותהאמורותע
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הוראותבתקנון
ביתמשותף

הוראותבהסכםעםבעליהדירותבבניין,לענייןזכויותיהם119טוע
באותובנייןשהבעלותבו ציבורי לחלק ביחס וחובותיהם
הוקנתהלפיסעיף119יא,לאיהיהלהןתוקףאםלאנקבעו
בתקנוןהביתהמשותףכמשמעותובסעיף61לחוקהמקרקעין,

התשכ"ט-1969צע

הגבלתהקניית
הבעלותבחלק

ציבורישאינובנוי,
שלאלפיהוראות

הסימן

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמהאפשרותלהקנותבעלות119טזע
הוראות למדינהמכוח או ציבורילרשותהמקומית בחלק
הוראות בתכנית ייקבעו לא ואולם זה, חוק לפי אחרות
להקנייתהבעלותכאמורבחלקציבורישאינובנויבמועד

אישורהתכנית,אלאבהתאםלהוראותסימןזהע"

בסעיף5צ1לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א3(יבוא:9עתיקוןסעיף5צ1

לענייןבקשהלקבלתמידעלהיתרובקשהלהיתר,לגבימגרששבומצויחלק ")אצ(
ציבורישנקבעהבעניינוהוראהבתכניתעלהקנייתולרשותהמקומיתאולמדינה,לפי

סימןו'3לפרקג',יחולוגםהוראותסעיף119יע"

הוראותבתקנון
ביתמשותף

הוראותבהסכםעםבעליהדירותבבניין,לענייןזכויותיהם119טוע
באותובנייןשהבעלותבו ציבורי לחלק ביחס וחובותיהם
הוקנתהלפיסעיף119יא,לאיהיהלהןתוקףאםלאנקבעו
בתקנוןהביתהמשותףכמשמעותובסעיף61לחוקהמקרקעין,

התשכ"ט-1969צע

הגבלתהקניית
הבעלותבחלק

ציבורישאינובנוי,
שלאלפיהוראות

הסימן

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמהאפשרותלהקנותבעלות119טזע
הוראות למדינהמכוח או בחלקציבורילרשותהמקומית
הוראות בתכנית ייקבעו לא ואולם זה, חוק לפי אחרות
להקנייתהבעלותכאמורבחלקציבורישאינובנויבמועד

אישורהתכנית,אלאבהתאםלהוראותסימןזהע"

תיקוןסעיף5צ1בסעיף5צ1לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א3(יבוא:9ע

לענייןבקשהלקבלתמידעלהיתרובקשהלהיתר,לגבימגרששבומצויחלק ")אצ(
ציבורישנקבעהבעניינוהוראהבתכניתעלהקנייתולרשותהמקומיתאולמדינה,לפי

סימןו'3לפרקג',יחולוגםהוראותסעיף119יע"

לסעיף 119טו המוצע 

לנוכחהתוצאהשלההסדרהמעוגןבסימןו'3המוצע,
ולפיההרשותהמקומיתאוהמדינה,יכולשתהיהבעלת
זכויותבחלקציבורישהואחלקמביתמשותף,וכדילהגן
עלבעליהזכויותבביתהמשותףמהסכמיםשאינםהוגנים,
מוצעלקבועכיהוראותשנכללובהסכםעםבעליהדירות
בבנייןבענייןזכויותיהםוחובותיהםלגביחלקהציבורי
שהוקנהלרשותמקומיתאולמדינהבאותובניין,ולאנקבעו
בתקנוןכאמורבסעיף61לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969

-יהיובטלותע

לסעיף 119טז המוצע  

ו'3המוצעכדי מוצעלקבועכיאיןבהוראותסימן
לגרועמהאפשרותלהקנותבעלותבחלקציבורילרשות
מקומיתאולמדינהמכוחהוראותאחרותבחוקהתכנון
והבנייהעעםזאת,מוצעלקבועכיהקנייתחלקממקרקעין
הוראות לפי רק תיעשה ציבור, לצורכי מבונים, שאינם
לחוק ח' פרק לפי הפקעה במסגרת ולא המוצע הסימן
אובדרךשלאיחודוחלוקהבתכניתלפיסימןז'בפרקג'
לחוקעזאתבמטרהלמנועמצבשבוקיימתבעלותמשותפת
)מושע(במקרקעיןשלהרשותהציבוריתהמפקיעהושל

הבעליםהמקורי-עדלהשלמתהבנייהעמצבכזהאינו
בשל השאר בין מעשיים, קשיים מעורר גם והוא רצוי,
הקושילייחדאתהחלקהציבוריבמבנהלטובתהרשות

הציבורית,טרםהשלמתהבנייהע

בסעיף5צ1)א1(,)א2(ו–)א3(לחוק,נקבעוהוראות  סעיף 9
לענייןבקשהלקבלתמידעלהיתר,מסירתמידע 
סעיף את להוסיף מוצע להיתרע בקשה והגשת להיתר
5צ1)אצ(המוצעולקבועבוכילענייןבקשהלקבלתמידע
להיתרובקשהלהיתר,לגבימגרששבומצויחלקציבורי
שנקבעהבעניינוהוראתהקניהלפיסימןו'3המוצע,יחולו
8להצעת 119יהמוצע,כנוסחובסעיף גםהוראותסעיף
החוקעבסעיףזהנקבעכיאםהוגשהבקשהלקבלתמידע
להיתרלגבימגרשכאמור,יכלולהמידעלהיתרפירוטלגבי
הנוגעת המקומית הוועדה שמבקשת המסוים השימוש
בדברלעשותבחלקהציבוריוכןפירוטשלדרישותמהנדס
הוועדהבנוגעלחלקכאמור,ואםהוגשהבקשהלהיתרלגבי
מגרשכאמור-תמציארשותהרישוילמבקשההיתר,בתוך
לסעיף בהתאם בבקשה החלטתה למתן הקבוע המועד
5צ1)ב1(לחוק,אתפירוטהעבודותהנדרשותבחלקהציבורי

בהתאםלשימוששפורטבמסגרתהמידעלהיתרכאמורע

ס"חהתשכ"ט,עמ'159ע צ
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הוספתסעיף
5צ1א1

אחריסעיף5צ1אלחוקהעיקרייבוא:10ע

"היתרתואם
תכניתלעמידה

בפנירעידתאדמה
שהיאתכנית

לרישוימהיר

המקומית5צ1א1ע לוועדה הוגשה 5צ1, סעיף הוראות אף על )א(
תכניתלעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייה
מחדשכאמורבסעיף70באותכניתלעמידותבפנירעידת
בה שמתקיימים 70ג, בסעיף כאמור חיזוק במסלול אדמה
- זה )בסעיף )ג( קטן סעיף לפי הפנים שר שקבע התנאים
התכנית מגיש זאת ביקש אם ניתן, מהיר(, לרישוי תכנית
בעתהגשתה,להגישלוועדההמקומית,לפניאישורהתכנית,
להיתר בקשה הוגשה התכנית; את התואם להיתר בקשה
כאמור,תדוןבההוועדההמקומיתבמסגרתהדיוןבתכנית,
ההחלטה במסגרת הרישוי, רשות של במקומה ותחליט,
בתנאים עומדת להיתר הבקשה אם התכנית, אישור על
האמוריםבסעיף5צ1)ב1(וכןעלהתנאיםלמתןההיתרכאמור
בסעיף5צ1)ג2()בסעיףזה-החלטתהוועדהלענייןמתןההיתר(,

והכולבהתאםלהוראותשקבעשרהפניםלפיסעיףקטן)ג(ע

שרהפניםיקבעבתקנותהוראותלענייןתכניתלרישוי )ב(
מהירולענייןמתןהיתרמכוחה,ובכללזהבענייניםכמפורט

להלן:

מהיר לרישוי התכנית שעל מקדמיים תנאים )1(
לעמודבהם;בתקנותלפיפסקהזורשאיהשרלקבוע
התכנית חלה שעליו השטח היקף לעניין הוראות
והשימושיםהמותריםלפיהוכןלענייןהחובהלקבוע

בתכניתהוראותבדברפקיעתתוקפה;

5צ1א1ולקבוע מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף  סעיפים
בוהוראותלענייןהיתרמכוחתכניתבפנירעידת  10 ו–17

אדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשלפיסעיף 
70בהמוצע,כנוסחובסעיף6להצעתהחוק,ולענייןתכנית
בפנירעידתאדמהבמסלולחיזוקלפיסעיף70גהמוצע,

כנוסחובאותוסעיףע

לגביתכניותאלהמוצעלקבועמסלולחדשומהיר
להגשתבקשהלהיתרוהחלטהלמתןהיתרעעלפיהמוצע,
בתכניותאלה,שבסמכותהוועדההמקומית,יהיהרשאי
מגישהתכניתלהודיע,בעתהגשתהתכנית,כיהואמבקש
להגישבקשהלהיתרמכוחהתכניתלפניאישורה,והוועדה
המקומיתתדוןבבקשהלהיתרבמסגרתהחלטתהלאשר
אתהתכנית)להלן-תכניתלרישוימהיר(,והכולבהתאם
לתנאיםולהוראותשיקבעשרהפניםבתקנותלענייןמסלול

זהע

הרישוי הליכי את לייעל מטרתו זה, חדש הסדר
ולקצרם,ככלהאפשר,בכלהנוגעלתכניותהנזכרותשהן

תכניותנקודתיותבסמכותועדהמקומיתע

עלפיהמוצעבסעיףקטן)א(שלסעיף5צ1א1המוצע,
מגישתכניתשביקשזאתבשלבהגשתהתכניתכאמור,

טרם התכנית, את התואם להיתר בקשה להגיש רשאי
אישורה,ואםייערכושינוייםבתכניתעדלאישורה,תעודכן
הבקשהלהיתרבהתאםלתקנותשיקבעשרהפניםלעניין
זהעועדהמקומיתשהוגשהלהבקשהלהיתרכאמור,תדון
בבקשהבמסגרתהדיוןבתכנית,ותחליט,במסגרתאותה
החלטה,הןלענייןאישורהתכנית,והןלענייןהתאמתה
שלהבקשהלהיתרלתכניותולהנחיותהמרחביותכאמור
בסעיף5צ1)ב1(ולענייןהתנאיםלמתןההיתרכאמורבסעיף
ההיתר מתן לעניין המקומית הוועדה החלטת 5צ1)ג2(ע
כאמורתבואבמקומהשלהחלטתרשותהרישויבהתאם

לסעיפיםהאמוריםע

יובהרכיאםהוועדההמקומיתתחליטלסרבלמתן
ההיתר)אףאםתחליטעלאישורהתכנית(,תינתןלמבקש
בסעיף לקבוע זו,בהתאם עררעלהחלטה זכות ההיתר

152)א()1(לחוקע

עודיובהרכיהמסלוללרישוימהיראינומוחלעל
תכניתבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,ביןהשאר
בשלתחולתהשלהתכניתבשנימגרשיםשוניםאויותר
והתנייתהאפשרותלהוצאתההיתרמכוחהבמגרשהאחר,

בהשלמתביצועהעבודותבמבנההטעוןחיזוקע
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מסמכיםשישלהגישםעםהגשתהתכניתלרישוי )2(
מהיראואחריהגשתה,לשםהחלטתהוועדהלעניין

מתןההיתר;

הוראותלענייןההליכיםלפיסעיףזהוהמועדים )3(
להם,ובכללזהבענייניםהמפורטיםבסעיף5צ1)א1(ו–)א3(;

ישראל מקרקעי רשות הסכמת לעניין הוראות )צ(
במקרקעיןשהםמקרקעיישראל,שיחולועלאףהאמור

בסעיף5צ1א;

הוראותלענייןתקופתתוקפהשלהחלטתהוועדה )5(
לענייןמתןהיתרע

התנאיםשנקבעולפיסעיףקטן)ב()1(ו–)2(,יראואותם )ג(
התנאים על נוסף מהיר לרישוי התכנית להגשת כתנאים

שנקבעולפיסעיף83א1ע

החליטההוועדההמקומיתעלמתןהיתרכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(,יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ב3(עד)ג1(ו–)ג3(עד
)ה(שלסעיף5צ1,ואולםרשותהרישוילאתיתןאתההיתר
לפיהוראותהסעיפיםהקטניםהאמוריםאלאלאחרתחילתה
שלהתכניתלרישוימהירשאושרהכאמורבסעיףקטן)א(

ושמכוחהניתןההיתרע

הוראותסעיףזהיחולולענייןתכניתלעמידותבפני )ה(
תכנית או מחדש ובנייה הריסה במסלול אדמה רעידת
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,ביןשההיתרהוא
לעבודהאולשימושבהתאםלהוראותשנקבעובתכניתלפי
סעיפים70באו70ג,לפיהעניין,וביןשההיתרהואלעבודה
אולשימושמכוחהוראותנוספותהנכללותבתכניתלפיסעיף

62אע"

מסמכיםשישלהגישםעםהגשתהתכניתלרישוי )2(
מהיראואחריהגשתה,לשםהחלטתהוועדהלעניין

מתןההיתר;

הוראותלענייןההליכיםלפיסעיףזהוהמועדים )3(
להם,ובכללזהבענייניםהמפורטיםבסעיף5צ1)א1(ו–)א3(;

ישראל מקרקעי רשות הסכמת לעניין הוראות )צ(
במקרקעיןשהםמקרקעיישראל,שיחולועלאףהאמור

בסעיף5צ1א;

הוראותלענייןתקופתתוקפהשלהחלטתהוועדה )5(
לענייןמתןהיתרע

התנאיםשנקבעולפיסעיףקטן)ב()1(ו–)2(,יראואותם )ג(
התנאים על נוסף מהיר לרישוי התכנית להגשת כתנאים

שנקבעולפיסעיף83א1ע

החליטההוועדההמקומיתעלמתןהיתרכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(,יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ב3(עד)ג1(ו–)ג3(עד
)ה(שלסעיף5צ1,ואולםרשותהרישוילאתיתןאתההיתר
לפיהוראותהסעיפיםהקטניםהאמוריםאלאלאחרתחילתה
שלהתכניתלרישוימהירשאושרהכאמורבסעיףקטן)א(

ושמכוחהניתןההיתרע

הוראותסעיףזהיחולולענייןתכניתלעמידותבפני )ה(
תכנית או מחדש ובנייה הריסה במסלול אדמה רעידת
לעמידותבפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,ביןשההיתרהוא
לעבודהאולשימושבהתאםלהוראותשנקבעובתכניתלפי
סעיפים70באו70ג,לפיהעניין,וביןשההיתרהואלעבודה
אולשימושמכוחהוראותנוספותהנכללותבתכניתלפיסעיף

62אע"

כאמור,מסלולחדשזהאפשרירקבכפוףלהתקנתן
שלתקנותשיסדירואתמכלולההיבטיםהנוגעיםלענייןע
סעיף של )ב( קטן בסעיף קבועה התקנות התקנת חובת
5צ1א1המוצע,ובכללזה:בנוגעלתנאיםשצריכיםלהתקיים
בתכניותכאמורכדישיהיהניתןלפעוללגביהןבמסלול
המגרשים מספר התכנית, של שטחה היקף דוגמת זה,
הכלוליםבה,סוגיהשימושיםשנקבעובהוהוראותפקיעה;
אחרי או התכנית הגשת בשלב להגיש שיש מסמכים
הגשתה;הוראותלענייןההליכיםבמסלולזהוהמועדים
מקרקעי רשות הסכמת לעניין הוראות לעניין; הנוגעים
ישראל,שיכולויחולועלאףהאמורבסעיף5צ1אלחוק,אם
הסכמהכזונדרשתבהתאםלהוראותשנקבעולפיהסעיף
האמור;הוראותלענייןתקופתתוקפהשלהחלטהלמתן
היתרבמסלולזה)תקופהשיכולשתהיהשונהמתוקפהשל
החלטהלמתןהיתרלפיסעיף5צ1)ב1((ועודעיובהרלעניין
לגרוע כדי כמוצע, תקנות להתקנת בסמכות אין כי זה

מהסמכותהכלליתשלשרהפניםלהתקיןתקנותלפיסעיף
265לחוקשיתייחסובאופןמיוחדלתכניותלרישוימהיר,
ובכללזהמהסמכותלפיפסקה)1(שלהסעיףהאמורלקבוע
הוראותלענייןהנוהלבבקשותלהיתרים,מהסמכותלפי
פסקה)17(שלאותוסעיףלקבועאתשיעורןשלאגרות
למתןהיתרים,מהסמכותלפיפסקה)18(לקבועהוראות
לענייןדרכיעריכתתכניותוהמסמכיםשישלהמציאעם
הגשתןומהסמכותלפיפסקה)35(לקבועהוראותלעניין

סדריעבודהודיוןשלמוסדתכנוןע

17להצעתהחוק,כי בהתאם,מוצעלקבוע,בסעיף
ממועד ימים 60 בתוך יותקנו כאמור ראשונות תקנות
תחילתושלהחוקהמוצע,וכיתחילתושלסעיף5צ1א1
למועד בהתאם בצו, הפנים, שר ידי על תיקבע המוצע
כניסתןלתוקףשלתקנותכאמורענוסףעלכךמוצעלהבהיר
כיהסעיףיחולרקעלתכניתשתוגשמיוםתחילתםשל

הסעיףוהתקנותמכוחוע
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בסעיף158א3לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף158א3

בסעיףקטן)א(,אחרי"תכניתהחיזוק"יבוא")תמ"א38("; )1(

)ג(,בהגדרה""עבודהברכושהמשותף"ו"תכניתהחיזוק",המילים בסעיףקטן )2(
"ותכניתהחיזוק""-יימחקו,ובמקום"כמשמעותם"יבוא"כמשמעותה"ע

בסעיף265לחוקהעיקרי,אחריפסקה)35(יבוא:12עתיקוןסעיף265

הוראותלענייןתכניתהכוללתהוראהלהקנייתבעלותבחלקציבוריכאמור )36("
בסימןו'3לפרקג'ע"

תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלחוקהעיקרי,בסעיף13-19ע

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)10(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ג(שלסעיף5צ1אהמוצע,מוצעלקבועכי
תנאיםשנקבעולפיסעיףקטן)ב(בנוגעלתנאיםמקדמיים
שעלהתכניתלרישוימהירלעמודבהם,ובכללזהלעניין
היקףהשטחשעליוחלההתכניתוהשימושיםהמותרים
לפיהוכןלענייןמסמכיםשישלהגישםעםהגשתהתכנית
בהם לעמוד שיש סף כתנאי אותם יראו מהיר, לרישוי
בעתהגשתתכניתכאמור,וזאתנוסףעלהתנאיםשניתן
לקובעםלפיסעיף83א1לחוקעמשמעותהדבריםהיא,כי
תכניתשיבוקשלהגישהבמסלולתכניתלרישוימהיר,שלא
תעמודבתנאיםשייקבעובתקנותלענייןתכניתכאמור,לא
יראואותהכתכניתשהוגשהלוועדההמקומיתולאיתקיים

בהדיוןבוועדה,בשלאי–עמידתהבתנאיהסףע

כמוכןמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ד(שלסעיף5צ1א1
המוצע,כיגםבמסלולשלתכניתברישוימהיר,מתןההיתר
עצמו,יכולשיינתןרקאחריכניסתהשלהתכניתלתוקף
בהתאםלקבועבסעיף119)א(עעודמוצעלהבהירבסעיף
קטן)ד(האמור,כיגםבמסלולזהההיתרעצמויינתןעל
ידירשותהרישוי,ויחולולענייןזההוראותסעיף5צ1)ב3(
לוועדה המוקנית הסמכות לחוקע )ה( עד ו–)ג3( )ג1( עד
המקומיתבמסלולזההיארקלהחליטבמקוםרשותהרישוי
בבקשהלהיתר)החלטהלפיסעיף5צ1)ב1((וכןעלהתנאים
והלאה זה משלב אך 5צ1)ג2((, סעיף )לפי ההיתר למתן
יחולוהכלליםשחליםעלכלבקשהלהיתרבהתאםלקבוע

בסעיף5צ1ע

בסעיףקטן)ה(שלסעיף5צ1א1המוצע,מוצעלהבהיר
כיהאפשרותלבקשהיתרלפיתכניתברישוימהירתחול
תכנית על או מחדש ובנייה הריסה במסלול תכנית על
זה ובכלל התכנית, הוראות כלל לעניין חיזוק, במסלול
בנוגעלנושאיםנוספיםשקבעהבההוועדההמקומיתלפי
62אעלפסקאותיוהשונות,דוגמתהוספתקומות, סעיף
קווי ועיצוב, בינוי לעניין הוראות דיור, יחידות הוספת

בנייןועודע

בהמשך באים זה בסעיף המוצעים התיקונים  סעיף 11
לתיקוניםהמוצעיםבסעיף1לחוקלענייןהוספת 

הגדרהל"תכניתהחיזוק)תמ"א38("ע

265לחוקעניינו"ביצועותקנות"עמוצע סעיף  סעיף 12
לתקןאתהסעיףהאמורולהסמיךאתשרהפנים, 
בדרךהאמורהבאותוסעיף,לקבועבתקנותהוראותלעניין
ציבורי בחלק הבעלות להקניית הוראה הכוללת תכנית
כאמורבסימןו'3לפרקג',בנוסחוהמוצעבסעיף8להצעת

החוקע

התוספתהשלישיתלחוקקובעתהוראותלעניין  סעיף 13
היטלהשבחהעסעיף19לתוספתהאמורהקובע 
של )10( בפסקה השבחהע מהיטל פטור לעניין הוראות
סעיף19)ב(קבועותהוראותלענייןפטורמהיטלהשבחה
במקרקעיןבשלקבלתהיתרלבנייהאולהרחבהשלדירת
מגורים,שניתןמכוחתמ"א38,אומכוחתכניתמפורטת
תכנית מכוח פטור 38ע תמ"א הוראות פי על שהוכנה
האמור, בסעיף הוגבל ,38 תמ"א הוראות לפי שהוכנה

להשבחהשיהיהניתןלהתירהמכוחתמ"א38ע

38המוצעותבהצעתחוק לנוכחהחלופותלתמ"א
המוצעים ד'1 ובסימן ו–)23( )22( 62א)א()21(, )בסעיף זו
צו–6להצעתהחוק(בנוגעלתכניותלעמידות בסעיפים
)1(13 בסעיף מוצע לעיל, כמפורט אדמה, רעידת בפני
השלישית, לתוספת 19)ב( בסעיף לקבוע החוק, להצעת
בפסקה)10א(,הוראותלענייןהפטורמהיטלהשבחהבנוגע

לתכניותכאמורע

בפסקתמשנה)א(שלפסקה)10א(המוצעת,מוצע
לקבועכיאםנקבעהבתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,
הריסהובנייה מסלול המסלולים- משלושת בכלאחד
מחדש,מסלולחיזוקאומסלולהוספתשטחיבנייהבמגרש
אחר,הוספתשימושיםלצורכיציבור-ונקבעההוראת
הקניהלגביהחלקהציבורילפיסימןו'3המוצע,כנוסחו
בסעיף8להצעתהחוק,יחולפטורמתשלוםהיטלהשבחה

כמפורטלהלן:

מחדש ובנייה הריסה במסלול תכנית לעניין -
70בהמוצעים,או 62א)א()21(וסעיף שאושרהלפיסעיף
תכניתבמסלולחיזוקשאושרהלפיסעיף62א)א()22(וסעיף
70גהמוצעים-מוצעלקבועכילאתחולחובתתשלום
היטלהשבחהעלמימושבדרךשלקבלתהיתרלהרחבהשל
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השבחהבמקרקעיןבשלקבלתהיתרלבנייהאולהרחבה,שלדירת")10א( )א(
מגורים,שניתןמכוחתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהכאמורבסימן
ד'1לפרקג'שנקבעהבההוראהלהקנייתהבעלותבחלקציבורילרשות
מקומיתבהתאםלהוראותסימןו'3לפרקג')בפסקהזו-הוראתהקניה(;
פטורלפיפסקהזויחוללגביכללההשבחההנובעתמתכניתכאמורגם
אםהיאנובעתמענייניםנוספיםהמפורטיםבסעיף62א)א(או)א1(,שנכללו
במסגרתאותהתכנית,ואולםבמגרשאחרכמשמעותובפסקה)1(שלסעיף
70ד)א(,לאיחולהפטורלפיפסקהזועלחלקההשבחהששיעורושווה
ליחסשביןשטחיהבנייהשנוספולמגרשהאחרשלאלפיסעיף70ד,לבין
כללהשטחהכוללהמותרלבנייהשנוסףבמגרשהאחרמכוחאותהתכניתע

השבחהבמקרקעיןבשלקבלתהיתרלבנייהאולהרחבה,שלדירת )ב(
מגורים,במגרששבומצוימבנההטעוןחיזוקכהגדרתובסעיף70א,שניתן
מכוחתכניתשנקבעהבההוראתהקניה;פטורלפיפסקתמשנהזויחול
רקלגביחלקמההשבחהשהיהפטורמתשלוםהיטלהשבחהשניתןלו

היתרלפיתכניתכאמורבפסקתמשנה)א(ע

השבחהבמקרקעיןבשלקבלתהיתרלבנייהאולהרחבה,שלדירת")10א( )א(
מגורים,שניתןמכוחתכניתלעמידותבפנירעידתאדמהכאמורבסימן
ד'1לפרקג'שנקבעהבההוראהלהקנייתהבעלותבחלקציבורילרשות
מקומיתבהתאםלהוראותסימןו'3לפרקג')בפסקהזו-הוראתהקניה(;
פטורלפיפסקהזויחוללגביכללההשבחההנובעתמתכניתכאמורגם
אםהיאנובעתמענייניםנוספיםהמפורטיםבסעיף62א)א(או)א1(,שנכללו
במסגרתאותהתכנית,ואולםבמגרשאחרכמשמעותובפסקה)1(שלסעיף
70ד)א(,לאיחולהפטורלפיפסקהזועלחלקההשבחהששיעורושווה
ליחסשביןשטחיהבנייהשנוספולמגרשהאחרשלאלפיסעיף70ד,לבין
כללהשטחהכוללהמותרלבנייהשנוסףבמגרשהאחרמכוחאותהתכניתע

השבחהבמקרקעיןבשלקבלתהיתרלבנייהאולהרחבה,שלדירת )ב(
מגורים,במגרששבומצוימבנההטעוןחיזוקכהגדרתובסעיף70א,שניתן
מכוחתכניתשנקבעהבההוראתהקניה;פטורלפיפסקתמשנהזויחול
רקלגביחלקמההשבחהשהיהפטורמתשלוםהיטלהשבחהשניתןלו

היתרלפיתכניתכאמורבפסקתמשנה)א(ע

דירתמגוריםאובנייתהשלדירהכאמור,מכוחהתכניתע
יובהרכיהפטוריחולרקעלמימושבדרךשלקבלתהיתר
ורקבמימושכאמורלקבלתהיתרלהרחבתדירתמגורים
קיימתאובנייתדירתמגוריםחדשה,לרבותשטחישירות
שמשמשיםאתדירותהמגוריםעאךעלהשבחההנובעת
משימושיםאחרים,דוגמתשטחימסחראםהותרובתכנית,
לאיחולהפטורעלענייןזהיצויןכיכךהואהדיןגםלפי
19)ב()10(ולאמוצעלשנותו הפטורהקבועהיוםבסעיף

בהקשרזהע

עודמוצעלהבהירכיהפטורכאמוריחולגםאםנכללו
בתכניתכאמורהוראותמכוחפסקאותאחרותשלסעיף62א
לחוק,ובכללזהתוספתקומות,יחידותדיור,שינויקוויבניין
וכיוצאבהםעכךגםאםשטחיהבנייה-עדלתקרהשנקבעה
בפסקאותובסעיפיםהנזכרים-אושרובחלקםלפיפסקאות

אחרותשבסעיף62א,יחולהפטורכאמורע

-לענייןתכניתבמסלולהוספתשטחיבנייהבמגרש
אחרשאושרהלפיסעיף62א)א()23(וסעיף70דהמוצעים
-בדומהלתכניותבמסלוליםהאחרים,מוצעלקבועכי
לאתחולחובתתשלוםהיטלהשבחהעלמימושתכנית
העבודות לגבי הן בנייה, היתר קבלת של בדרך כאמור
במבניםהטעוניםחיזוק,ובכללזההוספתמרחבמוגןדירתי
לדירותהקיימותבמבניםאלה)פטורשקייםגםלפיהחוק
בנוסחוהיוםבהתאםלסעיף19)ב()9(לתוספתהשלישית(,
תוספת אושרה שבהם האחרים המגרשים לעניין והן
שטחיבנייהלפיסעיף62א)א()23(הנזכר,שמימושההותנה
בביצועעבודותהחיזוקכאמורעגםלענייןזהמובהרכי
הפטורכאמוריחולגםאםנכללובתכניתכאמורהוראות
מכוחפסקאותאחרותשבסעיף62אלחוק,ובכללזהתוספת
קומות,יחידותדיור,שינויקוויבנייןוכיוצאבהםעואולם
אםנקבעובמסגרתהתכניתשטחיבנייהנוספיםשלאלפי
70ד,אלאמכוחפסקאותאחרות 62א)א()23(וסעיף סעיף

שבסעיף62א,עלשטחיבנייהאלהלאיחולהפטורהנזכר,
ויחולולגביהשבחההנובעתמשטחיבנייהאלההכללים
הרגיליםהקבועיםבתוספתהשלישיתעלכן,במצביםאלה
סעיף לפי הן האחר, במגרש בנייה שטחי נוספו שבהם
62א)א()23(וסעיף70דוהןמכוחפסקאותאחרותשבסעיף
62א,מוצעלקבועכיהפטורמהיטליחולרקלגביחלק
ההשבחהששיעורושווהליחסשביןתוספתשטחיהבנייה
לפיהפסקאותהאחרותבסעיף62אלביןסךהשטחהכולל
שנוסףבתכניתבמגרשהאחרעכךלדוגמה,אםנוספו,לפי
70ד,שטחיבנייהבמגרשהאחר 62א)א()23(וסעיף סעיף
בשטחשל100מ"רולפיהוראותאחרותשבסעיף62אנוספו
במגרשהאחרעוד50מ"ר,הרישהפטורמהיטלההשבחה
יחולעלשנישלישיםמכללההשבחה)גםהשבחההנובעת
מהוראותאחרותשאיןעניינןתוספתשטחיבנייה(,ואילו
עלהשלישהנוסףיחולוהכלליםהרגיליםשלהתוספת
השלישיתלחוק-חבותמלאהבהיטלהשבחהעלכלל
עניינן שאין אחרות הנובעתמהוראות זו )גם ההשבחה

תוספתשטחיבנייה(ע

כאמורלעיל,ההסדריםהאמוריםיחולואםנקבעה
בתכניתלעמידותבפנירעידתאדמההוראתהקניהלגבי
חלקציבוריבהתאםלסימןו'1המוצע,לרשותהמקומיתע
ויודגשכיהוראתהקניהלמדינהלפיהסימןהמוצע,לא
תקנהפטורמהיטלהשבחהעואולםאםלאנקבעהבמסגרת
תכניתכאמורהוראתהקניהלגביחלקציבורי,יחול,במקום
הפטורכאמור,היטלהשבחהעלהחלקשהיהפטוראם
בשיעור ציבורי, חלק להקניית הוראה בתכנית נכללה
שלרבעההשבחה)ראופסקתמשנה)ג(שלפסקה)10א(
לגביו שהייתה ההשבחה חלק על כי ויובהר המוצעת(ע
חבותמלאהבהיטלהשבחהגםאםהייתהנקבעתבתכנית
הוראתהקניה,תחולחבותמלאהבהיטלגםבמצביםאלהע
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בתכניתכאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(,שלאנקבעהבההוראת )ג(
הקניה,יחולעלחלקההשבחהשלגביונקבעהפטורלפיאותןפסקאות

משנה,היטלהשבחהששיעורורבעההשבחהע

הוראותפסקהזו,לאיחולועלתכניתבמתחםפינויובינויע"; )ד(

בסעיףקטן)ב2()1(,אחרי"בפסקה)10()א("יבוא"אובפסקה)10א()ג("ע )2(

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(

התשס"ח-52008,צ1ע אדמה(, רעידות מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין בחוק
בסעיף1-

בהגדרה"החלטהלאשרבקשהלהיתרבתנאים",אחרי"כלאלה"יבוא"אוהחלטה )1(
לפיסעיף5צ1)ב1(או5צ1א1לחוקהתכנוןוהבנייהכיהבקשהלהיתרעומדתבתנאים

האמוריםבסעיף5צ1)ב1(האמור";

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )2(

הסדרזהמאזןביןהרצוןלעודדתכניותכאמורבדרך
ואחריות הציבור צורכי לבין השבחה, מהיטל פטור של
הרשותהמקומיתלספקםעויובהרכיאיןכלהכרחכישווי
החלקהציבורישיוקנהלרשותבהתאםלהוראתההקניה,
בקירוב אף או מהיטל הפטור לשיעור ערך שווה יהיה
השבחה, להיטל בתמורה מדובר אין שכן זה, לשיעור
לא אם יחול לא כאמור הפטור כי שקובע בהסדר אלא
נכללהבמקרקעיןהוראתהקניהכאמורעהסדרזהאףצפוי
להביאלכךשהוועדההמקומיתתבחןהיטבאתהצורך
בחלקהציבוריונחיצותו)זאתבהמשךלחוותדעתמהנדס
להצעת 6 בסעיף המוצע 70ו)1( בסעיף כאמור הוועדה
החוק(,שכןהוראתהקנייתהחלקהציבוריתגרוראחריה

פטורמהיטלכמוצעע

ששיעור לקבוע מוצע שבו האמור המצב לעניין 
בסעיף מוצע, מההשבחה, רבע על יעמוד ההיטל
בסעיף הקבוע ההסדר את להחיל החוק, להצעת )2(13
מוקנית ושלפיו לחוק, השלישית לתוספת 19)ב()10()ב2(
לרשותהמקומיתסמכותלקבוע,לענייןהיתריםהניתנים
החלק על היטל תשלום חובת תחול לא כי בתחומה,
ההשבחה, רבע ששיעורו בהיטל החייב מההשבחה
שמינית ששיעורו היטל תשלום חובת עליו שתחול או
)2( ההשבחה,וזאתבהתאםלתנאיםשנקבעובפסקאות

ו–)3(שלסעיף19)ב()10()ב2(האמורע

לעניין המוצעות ההוראות את להחיל מוצע עוד
ועדה שתאשר תכנית לעניין גם השבחה, מהיטל פטור
מחוזית,ולקבועבפסקאותמשנה)ב(עד)ג(שלפסקה)10א(
חיזוק הטעון מבנה מצוי שבהם במגרשים כי המוצעת
כהגדרתוהמוצעתבסעיף70אלחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף
6להצעתהחוק,יחולהפטורהנזכר-פטורמלא,אםנקבעה
בתכניתהוראתהקניהשלחלקציבורי,ופטורחלקי,אםלא
נקבעההוראהכאמור,במתןסמכותלפטורמלאכמוצע
בתיקוןלסעיף19)ב2()1(;ואולםהפטורעלתכניתכאמור,
יחולרקעלהחלקשהיהפטורמהיטל,לפיפסקה)10א(,לו
ניתןההיתרלפיתכניתלעמידותבפנירעידתאדמה,כך

שאםהוועדההמחוזיתאישרהשטחיבנייהמעברלמכסה
שנקבעהלגביתכניתכאמורבסימןד'1המוצע,הרישעל
ההפרש)היינו-עלהשבחההנובעתמתוספתשטחיבנייה
מעברלמכסהכאמור,ובכללזההשבחהשנובעתמהוראות
אחרותשנקבעובתכניתביחסלתוספתכאמור(,תחולחבות
מלאהבהיטלהשבחהעיוער,כיהסדרדומהבמהותוקבוע

היוםבסעיף19)ב()10()ב(לתוספתהשלישיתלחוקע

בפסקתמשנה)ה(שלפסקה)10א(המוצעת,מוצע
לקבועכימכלולההסדריםהמוצעיםלאיחולועלתכנית
על שכן לחוק, 1 בסעיף כהגדרתו ובינוי, פינוי במתחם

תכניותלפינויובינויחליםכלליםאחריםלפיהחוקע

מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין חוק  סעיף 14
רעידותאדמה(,התשס"ח-2008)להלן-חוקחיזוק 
היתר ניתן אם כי שבו, 1 בסעיף קובע, משותפים(, בתים
החיזוק, תכנית לפי משותף, ברכוש עבודה לביצוע בנייה
ונדרשתלפיפרקו'לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969,הסכמה
אוהחלטהשלבעליהדירותבביתהמשותףלצורךביצוע
אותהעבודה,יחולולענייןהעבודהברכושהמשותףהוראות

החוקהאמורע

מוגדרת האמור לחוק 1 סעיף לפי חיזוק" "תכנית
כ"תכניתמיתארארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפנירעידות
אדמה)תמ"א38(,כפישתהיהבתוקףמעתלעת",ואילו
"היתרבנייה"מוגדרכ"היתרלפיחוקהתכנוןוהבנייהאו

החלטהלאשרבקשהלהיתרבתנאים"ע

להיתר בקשה לאשר "החלטה מוגדרת זה לעניין
בתנאים"כ"החלטהבדבראישורבקשהלהיתרבתנאים,

שהתקבלהבמוסדתכנון,לאחרשהתקיימוכלאלה:

מוסדהתכנוןמצאכיהבקשהתואמתלתכניתהחיזוק )1(
וכןלתכניותתקפותאחרותולתכניותמופקדות,ולתנאים
לפיסעיף78לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)להלן

-חוקהתכנוןוהבנייה(,ככלשנקבעו;

מוסדהתכנוןמצאכיהבנייההמבוקשתמשתלבת )2(
במערכותהתשתיתהקיימותוהמתוכננותבסביבתה;

ס"חהתשס"חעמ'צ15,התשע"חעמ'957ע 5
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""מתחםפינויובינוי"-כהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,
התשע"ו-2016;";

במקוםההגדרה"תכניתהחיזוק"יבוא: )3(

""תכניתחיזוק"-כלאחתמאלה:

תכניתמיתארארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפנירעידותאדמה )1(
)תמ"א38(,כפישתהיהבתוקףמזמןלזמן;

תכניתשמטרתהחיזוקמבניםמפנירעידותאדמהלפיהוראותתכנית )2(
המיתארהארציתהאמורהבפסקה)1(,הכוללתהוראותשמאפשרותמתן
היתרמכוחה,לפיחוקהתכנוןוהבנייה,בלאצורךבאישורתכניתנוספת

טרםמתןההיתר,למעטתכניתכאמורהחלהבמתחםפינויובינוי;

""מתחםפינויובינוי"-כהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,
התשע"ו-2016;";

במקוםההגדרה"תכניתהחיזוק"יבוא: )3(

""תכניתחיזוק"-כלאחתמאלה:

תכניתמיתארארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפנירעידותאדמה )1(
)תמ"א38(,כפישתהיהבתוקףמזמןלזמן;

תכניתשמטרתהחיזוקמבניםמפנירעידותאדמהלפיהוראותתכנית )2(
המיתארהארציתהאמורהבפסקה)1(,הכוללתהוראותשמאפשרותמתן
היתרמכוחה,לפיחוקהתכנוןוהבנייה,בלאצורךבאישורתכניתנוספת

טרםמתןההיתר,למעטתכניתכאמורהחלהבמתחםפינויובינוי;

הוגשוהתנגדויותלבקשהלהיתרלפיהוראותחוק )3(
התכנוןוהבנייה-מוסדהתכנוןהחליטבהן;"ע

מוצעלהתאיםאתההגדרותלמונח"החלטהבדבר
חיזוק" "תכנית ולמונח בתנאים" להיתר בקשה אישור
לתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזולחוקהתכנוןוהבנייהע

בפסקה)1(מוצעלתקןאתההגדרה"החלטהלאשר
בקשהלהיתרבתנאים"כךשנוסףעלהאמורבהכיום,יכלול
המונחגםהחלטהשלרשותהרישויבענייןאישורבקשה
5צ1)ב1(אוהחלטהשלועדהמקומית להיתרלפיסעיף
סעיף לפי מהיר, לרישוי תכנית מכוח היתר מתן לעניין
10 5צ1א1לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחוהמוצעבסעיף
להצעתהחוקעכיוםהיתריםמכוחתמ"א38ניתניםבהליך
דמויהקלה,הכוללפרסוםלהתנגדויותהציבורושיקול
דעתרחבשלהוועדההמקומיתבשלבההיתרעכאמור,עם
זוכיהחלופה פקיעתהשלתמ"א38מוצעבהצעתחוק
לחיזוקמבניםבפנירעידותאדמהתהיהבדרךשלתכניות
בסמכותהוועדההמקומיתשיכולשיהיותכניותלרישוי
מהיר,כךששלבהפעלתשיקולהדעתעוברלשלבהתכנוני,
ולאלשלבהרישויעהתיקוןהמוצעלהגדרה"החלטהלאשר
בקשהלהיתרבתנאים"נדרשמכיווןשהיתרבנייהמכוח
תואם היתר שיהיה יכול כאמור מהיר לרישוי תכניות
תכנית,קריבלאהפעלתשיקולדעתתכנוניבשלבהרישוי,
והחלטהעלמתןהיתרבתנאיםיכולשתתקבליחדעם

אישורהשלהתכניתשמכוחההואניתןע

בפסקה)2(מוצעלתקןאתההגדרה"תכניתהחיזוק"
ולקבועכיתכניתכאמורתהיהכלאחתמשלושהתכניות

האלה:

-הראשונה-תמ"א38,כפישקובעתההגדרהבנוסחה
הקייםהיום;

-השנייה-תכניתשמטרתהחיזוקמבניםבפנירעידות
38,ושכוללת אדמהשאושרהלפיהוראותיהשלתמ"א
הוראותשלתכניתברמהמפורטתהמאפשרתהוצאתהיתר

מכוחהבלאצורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתרע
מדוברבתכניותשהוכנולפיסעיף23להוראותיהשלתמ"א
38,ולפיומוסדתכנוןהיהרשאילאשרתכניתשמטרתה
חיזוקמבניםמפנירעידותאדמהבסטייהמהוראותהתמ"א
ובהתאמהלצורכיהמרחבעיצויןכיהתיקוןבהקשרשל
היום גם שכן בלבד, מבהיר תיקון הוא כאמור תכניות
הפרשנותהנוהגתשלההגדרה"תכניתחיזוק"כוללתגם
את ורואים 38 תמ"א של 23 סעיף לפי שהוכנו תכניות
ההסדריםהקנייניםהקבועיםבחוקכמתקיימיםגםבהיתר

מכוחןשלתכניותכאמור;

-השלישית-תכניתהחלהעלמבנהטעוןחיזוק,כפי
שהואמוגדרבסימןד'1שלפרקג'לחוקהתכנוןוהבנייה,
מימושה את המתנה החוק, להצעת 6 בסעיף כנוסחו
בחיזוקהמבנהבדרךשלהריסהובנייהמחדשאובדרך
שלחיזוקעתכניותאלהיכולותשיהיותכניותלעמידות
מפנירעידותאדמהכהגדרתןבסימןד'1האמורשיאושרו
זוכחלופה בוועדההמקומית,כפישמוצעבהצעתחוק
לתמ"א38,אותכניותדומותשיאושרובמוסדתכנוןשאינו

ועדהמקומית,ובלבדשמטרתןכאמורהיאחיזוקהמבנהע

יודגשכילגביתכניותמהסוגהשניוהשלישי,נוסף
סייגשיראואותןכ"תכניתחיזוק"לענייןחוקחיזוקבתים
משותפיםרקאםאינןחלותבמתחםפינויובינוישהוכרז
לייצר כדי זאת, עירוניתע להתחדשות הרשות חוק לפי
חיזוק שבחוק הקנייניים ההסדרים בין ברורה הבחנה
בתיםמשותפים,החליםעלעבודהברכושהמשותףלפי
תכניתהחיזוק,לביןההסדריםהקניינייםהחליםעלבתים
משותפיםלפיחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,
התשס"ו-2006)להלן-חוקפינויובינוי(,החליםבמתחמי
פינויובינוישישבהםהיקףגדולשליחידותדיורעסייגזה
נדרשמכיווןשתכניותמהסוגהשניוהשלישייכולשיהיו
גםתכניותהמאפשרותהכרזהעלמתחםכמתחםלפינוי
ובינוי,ואזמוצעלהבהירשיחולולגביהןהוראותחוקפינוי

ובינוי,לענייןההסדרההקנייניתע
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70אלחוק תכניתהחלהעלמבנההטעוןחיזוק,כהגדרתובסעיף )3(
התכנוןוהבנייה,שמתנהאתמימושהבחיזוקהמבנהבפנירעידותאדמה
בדרךשלהריסהובנייהמחדשאובדרךשלחיזוקלפיתקןלעמידותבפני
רעידתאדמהכהגדרתובסעיףהאמור,למעטתכניתכאמורהחלהבמתחם

לפינויובינויע"

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-15-62016ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים")תמ"א38("-יימחקו; )א(

בהגדרה"תכניתהחיזוק)תמ"א38(",המילים")תמ"א38("-יימחקו; )ב(

בסעיףקטןצ)ב(,בפסקאות)2(ו–)6(,המילים")תמ"א38("-יימחקו; )2(

בסעיף13)ב()3(,המילים")תמ"א38("-יימחקו; )3(

בסעיף16,בסעיףקטן)א()1(ובסעיףקטן)ב(,המילים")תמ"א38("-יימחקו; )צ(

בסעיף18- )5(

בכותרתהשוליים,המילים")תמ"א38("-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)א(,ברישה,המילים")תמ"א38("-יימחקו; )ב(

בסעיף19)ג(,המילים")תמ"א38("-יימחקוע )6(

תיקוןחוקהדיור
הציבורי)זכויות

רכישה(

בחוקהדיורהציבורי)זכויותרכישה(,התשנ"ט-71998,בסעיף8)ב()2(,בכלמקום,המילים16ע
")תמ"א38("-יימחקוע

חובתהתקנת
תקנותראשונות,

תחילהותחולה

תקנותלפיסעיף5צ1א1)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף8לחוקזה,יותקנובתוך1760ע )א(
ימיםמיוםתחילתושלחוקזהע

תחילתושלסעיף5צ1א1לחוקהעיקריכנוסחובסעיף8לחוקזה,במועדשיקבע )ב(
השרבצובהתאםלמועדכניסתןלתוקףשלתקנותכאמורבסעיףקטן)א(,והואיחול

עלתכניתכאמורבאותוסעיףשהוגשהביוםתחילתושלהסעיףהאמוראולאחריוע

התיקוניםהמוצעיםלחוקהרשותלהתחדשות  סעיפים
עירוניתולחוקהדיורהציבורי)זכויותרכישה(,  15 ו–16

ההגדרה את להתאים נועדו התשנ"ט-1998, 

"תכנית להגדרה האמורים שבחוקים החיזוק" "תכנית
חיזוק"שבחוקחיזוקבתיםמשותפים,כךשלאתתייחס

אךורקלתמ"א38ע

ס"חהתשע"ו,עמ'צ123;התשע"ח,עמ'987ע 6

ס"חהתשנ"ט,עמ'2;התשע"ח,עמ'230ע 7
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