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 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(
)תיקון מס' 7(, התשפ"א-2021*

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-12014)להלן1פתיקוןשםהחוק
-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,המילה"לדיור"-תימחקפ

בסעיף1לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף1

ברישה,אחרי"לדיור"יבוא"ולפיתוחמוטהתחבורהעתירתנוסעים"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

קידוםהפיתוחבקרקעסובבתתחנותמערכתתחבורהעתירתנוסעים )4("
במטרהלהביא,ביןהשאר,לייעולהשימושבקרקעולהגברתהשימושבתחבורה

הציבוריתפ"

בסעיף2לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף2

לפניההגדרה"השכרהלטווחארוך"יבוא: )1(

המדינה כהגדרתובסעיף 1א)ט(לחוקשירות האוכלוסייההחרדית"- ""בן
)מינויים(,התשי"ט-9 219;";

בהגדרה""הוועדה","הוועדהלמתחמיםמועדפיםלדיור"",בכלמקום,המילה )2(
"לדיור"-תימחק;

במקוםההגדרה"יישובמיעוטים"יבוא: )3(

""יישובשלבניהאוכלוסייההערבית,לרבותהדרוזיתוהצ'רקסית"-יישוב
)4(לחלקא'בתוספתהשנייהלחוקלעידוד מיעוטיםכהגדרתובפסקה

השקעותהון,התשי"ט-9 319;";

אחריההגדרה"מינהלהתכנון"יבוא: )4(

""מערכתתחבורהעתירתנוסעים"-רכבתמקומיתעתירתנוסעים,בעלתהנעה
חשמליתוהפרדהמלאהמאמצעיתחבורהאחרים,שעיקרהרכבתתת־

קרקעית,כפישנקבעהבתכניתלתשתיתלאומית;";

אחריההגדרה"מקרקעיישראל"יבוא: ) (

""מתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית"-קרקעהמיועדתלשמשמתחם
לדיורהנדרשלעמידהביעדיהדיורשקבעההממשלהלבניהאוכלוסייה

החרדית,והתכנוןבומותאםלאוכלוסייהזו;

"מתחםמועדף"-מתחםמועדףלדיוראומתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה;";

אחריההגדרה"מתחםמועדףלדיור"יבוא: )6(

""מתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה"-מתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה
עתירתנוסעיםשהוכרזבצולפיסעיף3א,לרבותהרחבהשלמתחםכאמור

לפיסעיף3א)ה(;";

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",בסופהיבוא"אומתחםשישבו100יחידותדיור )7(
לפחותהמיועדותלהריסהולבנייהמחדש";

2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )4באוגוסט התקבלבכנסתביוםכ"ובאבהתשפ"א *
הממשלה-1438,מיוםי"זבאבהתשפ"א)26ביולי2021(,עמ'608פ

ס"חהתשע"ד,עמ'0 7;התשע"ח,עמ'8 9פ 1

ס"חהתשי"ט,עמ'86פ 2

ס"חהתשי"ט,עמ'293פ 3
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אחריההגדרה"קרקעמרובתבעלים"יבוא: )8(

""קרקענוספתלמתחםפינויובינוי"-קרקענוספתהמצויהמחוץלמתחםפינוי
ובינויונדרשתלאישורהויישומהשלהתכניתבמתחםהאמור;

"קרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים"-קרקעשהיאאחתמאלה:

קרקעשנקבעהבתכניתמיתארארציתשאושרהאוקרקעשהוצעה )1(
בתכניתמיתארארציתשהועברהלהערותלפיסעיף2 )א(לחוקהתכנון,
לפיהעניין,לאחרתחילתושלתיקוןמס'7,כקרקעהסובבתתחנתמערכת

תחבורהעתירתנוסעיםלענייןחוקזה;

מתחנה מטרים 800 על עולה שאינו בטווח כולה המצויה קרקע )2(
לאומית לתשתית בתכנית שנקבעה נוסעים עתירת תחבורה למערכת
כמשמעותהבסעיף76בלחוקהתכנון,אשרעניינההקמתמערכתתחבורה

עתירתנוסעים;";

אחריההגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל"יבוא: )9(

""תיקוןמס'7"-חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(
)תיקוןמס'7(,התשפ"א-42021;

"תכניתמועדפת"-תכניתמועדפתלדיוראותכניתמועדפתלפיתוחמוטה
תחבורה;";

אחריההגדרה"תכניתמועדפתלדיור"יבוא: )10(

""תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"-תכניתלגבימתחםמועדףלפיתוח
מוטהתחבורהשהוכנהוהוגשהלפיהוראותסעיף9,הכוללתהוראות

כאמורבסעיף4א;"פ

בסעיף3לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף3

בסעיףקטן)א(- )1(

)1(,בסופהיבוא"אומתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית בפסקה )א(
המצויבקרקעכאמור";

בפסקה)2(- )ב(

האמורבהיסומןכפסקתמשנה")א("ובה,במקום"ביישובמיעוטים" )1(
יבוא"ביישובשלבניהאוכלוסייההערבית,לרבותהדרוזיתוהצ'רקסית";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

המצוי החרדית לאוכלוסייה מותאם לדיור מתחם היא ")ב(
בסמוךלשכונהשלפחות0 אחוזיםמתושביההםבניהאוכלוסייה

החרדית;";

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אושהיאשנישטחיםשהםמתחםפינויובינוי )ג(
כאמורוקרקענוספתלאותומתחםפינויובינויהמצויהבתחוםרשותעירונית

אויישובכאמור";

)4(,בסופהיבוא"אומתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית בפסקה )ד(
המצויבקרקעכאמור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א()3(,הכוללקרקענוספת ")א1(
למתחםפינויובינוישמצויהבמקרקעיישראל,תינתןלאחרשהתקבלההסכמת

אחריההגדרה"קרקעמרובתבעלים"יבוא: )8(

""קרקענוספתלמתחםפינויובינוי"-קרקענוספתהמצויהמחוץלמתחםפינוי
ובינויונדרשתלאישורהויישומהשלהתכניתבמתחםהאמור;

"קרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים"-קרקעשהיאאחתמאלה:

קרקעשנקבעהבתכניתמיתארארציתשאושרהאוקרקעשהוצעה )1(
בתכניתמיתארארציתשהועברהלהערותלפיסעיף2 )א(לחוקהתכנון,
לפיהעניין,לאחרתחילתושלתיקוןמס'7,כקרקעהסובבתתחנתמערכת

תחבורהעתירתנוסעיםלענייןחוקזה;

מתחנה מטרים 800 על עולה שאינו בטווח כולה המצויה קרקע )2(
לאומית לתשתית בתכנית שנקבעה נוסעים עתירת תחבורה למערכת
כמשמעותהבסעיף76בלחוקהתכנון,אשרעניינההקמתמערכתתחבורה

עתירתנוסעים;";

אחריההגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל"יבוא: )9(

""תיקוןמס'7"-חוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(
)תיקוןמס'7(,התשפ"א-42021;

"תכניתמועדפת"-תכניתמועדפתלדיוראותכניתמועדפתלפיתוחמוטה
תחבורה;";

אחריההגדרה"תכניתמועדפתלדיור"יבוא: )10(

""תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"-תכניתלגבימתחםמועדףלפיתוח
מוטהתחבורהשהוכנהוהוגשהלפיהוראותסעיף9,הכוללתהוראות

כאמורבסעיף4א;"פ

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי-4פ

בסעיףקטן)א(- )1(

)1(,בסופהיבוא"אומתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית בפסקה )א(
המצויבקרקעכאמור";

בפסקה)2(- )ב(

האמורבהיסומןכפסקתמשנה")א("ובה,במקום"ביישובמיעוטים" )1(
יבוא"ביישובשלבניהאוכלוסייההערבית,לרבותהדרוזיתוהצ'רקסית";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

המצוי החרדית לאוכלוסייה מותאם לדיור מתחם היא ")ב(
בסמוךלשכונהשלפחות0 אחוזיםמתושביההםבניהאוכלוסייה

החרדית;";

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אושהיאשנישטחיםשהםמתחםפינויובינוי )ג(
כאמורוקרקענוספתלאותומתחםפינויובינויהמצויהבתחוםרשותעירונית

אויישובכאמור";

)4(,בסופהיבוא"אומתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית בפסקה )ד(
המצויבקרקעכאמור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א()3(,הכוללקרקענוספת ")א1(
למתחםפינויובינוישמצויהבמקרקעיישראל,תינתןלאחרשהתקבלההסכמת

ס"חהתשפ"א,עמ'פפפ 4
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רשותמקרקעיישראללהכרזהלפיאותוסעיףקטן;שרהפנים,לאחרהתייעצות
עםשרהמשפטיםובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילקבוע
הוראותלענייןאופןהכללתקרקענוספתלמתחםפינויובינוישכולהאוחלקה
אינהמקרקעיישראלבהכרזהלפיפסקהזו;קרקענוספתלמתחםפינויובינוישאינה

מקרקעיישראללאתיכללבהכרזהלפיפסקהזועדלקביעתהוראותכאמורפ";

בסעיףקטן)ב(- )3(

בפסקה)1(,במקום"עד)3(לפחות"יבוא"עד)4(לפחות"; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

המלצתמנהלמינהלהתכנוןלענייןהכרזהלפיסעיףקטן)א()1( ")1א(
הנכללת ישראל מקרקעי שאינה הקרקע כי ששוכנע לאחר רק תינתן

במתחםנחוצהלמתחםמבחינהתכנוניתוראויהלהיכללבופ

)א()1( סעיףקטן לפי התכנוןלענייןהכרזה המלצתמנהלמינהל )1ב(
)3(תינתןלאחרהתייעצותעםהרשותהמקומיתשבתחומהמצויה עד
הקרקעובהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםשלהלןאשריפורטובחוותדעת

שלמנהלמינהלהתכנון:

מידתההתאמהלתכניותמיתארמחוזיותוארציותולרשימת )א(
המתחמיםכאמורבסעיף13א)ג(;

מידתהפגיעהבמקרקעיןכאמורבסעיף243)א()2(עד)4(לחוק )ב(
התכנון;

מידתההתבססותעלתשתיותקיימות; )ג(

המועדהצפוילאכלוסיחידותהדיורבתחוםהתכניתהמוצעת )ד(
לגביאותהקרקעפ";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןקרקענוספתלמתחםפינויובינוי-תכלול )ג(
ההמלצההתייחסותלגבימספריחידותהדיורשניתןלתכנןבקרקעהנוספת";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

הכרזהלפיסעיףקטן)א()1(,)2()ב(או)4(,תינתןלאחרשהתקיימוהתנאים ")ב1(
האלה:

הממשלהאוועדתהשריםשמינתהלענייןזה,שוכנעה,לפיהמלצת )1(
מנהלמינהלהתכנוןאוהמלצתהצוותהמייעץ,לפיהעניין,כיבשלמאפייניו
ומורכבותושלהמתחם,לרבותבשלההיבטיםהתכנונייםהשוניםהנוגעים
לתכנוןבמתחםהאמורובשיםלבללוחהזמניםהנדרשלאישורויישוםהתכנון,
ישצורךוחשיבותבקידוםתכנוןהמתחםבוועדה,בהתאםלהוראותחוקזה;

איןבהוראתפסקהזוכדילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ב()1(ו–)ג()1(;

מספרהמתחמיםהמועדפיםלדיורשיוכרזולפיסעיףקטן)א()1(,)2( )2(
)ב(ו–)4(,בכלשנה,החלממועדתחילתושלתיקוןמס'7,לאיעלהעל-

בשנההראשונה-18מתחמים; )א(

מהשנההשנייהואילך-20מתחמיםפ )ב(

הכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א(לאתינתןאלאלאחר )ב2(
שמנהלמינהלהתכנוןהודיעלראשהרשותהמקומיתשבתחומהמצויהמתחם
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עלכוונתולהמליץלממשלהאולוועדתהשריםשמינתהלענייןזהלהכריזעל
אותומתחם;ראשהרשותהמקומיתרשאילהציגאתעמדתולענייןההכרזה
בכתבבתוך30ימיםממועדקבלתהודעהכאמור;הוצגהעמדתראשהרשות

המקומית,יצרפהמנהלמינהלהתכנוןלחוותדעתופ

בהכרזהכאמורבסעיףקטן)א(אוסעיף3אהכוללתשטחמשבצת,)ב3( )1(
שטחהמשבצתשיוכרזלאיעלהעלאחדמאלה,לפיהקטן:

30אחוזיםמכללשטחהמשבצתבמועדתחילתושלתיקוןמס' )א(
7;ואולם,לענייןשטחמשבצתשלגביוהייתהגריעהקודמת-30
אחוזיםמשטחהמשבצתערבהגריעההקודמת,בניכוישטחהגריעה
הקודמת;לענייןזה,"גריעהקודמת"-שטחמשבצתשנכללבתכנית
מועדפתלדיורשאושרהאוהופקדהלפניתחילתושלתיקוןמס'7;

0 1,0דונמיםפ )ב(

הוראותפסקה)1(לאיחולועלארבעהמתחמיםמועדפיםשיוכרזו )2(
לפיסעיףזהוסעיף3אלכלהיותר,עדתוםשנההחלממועדתחילתושל
תיקוןמס'7אואםהיישובהחקלאיהסכיםששטחהמשבצתשיוכרזיעלה

עלהאמורבאותהפסקהפ

עלאףהאמורבפסקה)1()א(סיפה,החלמתוםשנהממועדתחילתו )3(
שלתיקוןמס'7,לענייןמתחמיםמועדפיםשיוכרזוהכולליםשטחמשבצת
שלגביוהייתהגריעהקודמת,לאיעלהשטחהמשבצתשניתןיהיהלכלול
40% 3אבתוספתשטחהגריעההקודמתעל בהכרזהלפיסעיףזהאו
מכללשטחהמשבצתערבהגריעההקודמת,ובלבדשמספרהמתחמים

המועדפיםכאמורלאיעלהעלשלושהבשנהפ

בסעיףקטןזה- )4(

"יישובחקלאי"-אגודהשיתופיתשסווגהעלידירשםהאגודות
השיתופיותלפיפקודתהאגודותהשיתופיות כמושבעובדים,
ככפרשיתופי,כקיבוץשיתופי,כקיבוץמתחדשאוכמושב

שיתופי;

שהיא בקרקע חקלאי ליישוב המוחכר שטח - משבצת" "שטח
49שנים מקרקעיישראל,עלפיחוזהחכירהלתקופהשל
או המתיישבים, ומגורי חקלאי עיבוד שמטרתו לפחות,
שטחשיישובחקלאיזכאילקבללגביוזכותחכירהבקרקע
שהיאמקרקעיישראללתקופהשל49שניםלפחות,למטרת
עיבודחקלאיומגוריהמתיישבים,בהתאםלהחלטותמועצת

מקרקעיישראלפ";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"4)א()1("יבוא"או)4(,לפיהעניין,"; ) (

בסעיףקטן)ד()3(ו–) (ובסעיףקטן)ו(,בכלמקום,במקום"שרהאוצר"יבוא"שר )6(
הפנים"פ

אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא: פהוספתפרקב'1

"פרק ב'1: הכרזה על מתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה

הכרזהעלמתחם
מועדףלפיתוח
מוטהתחבורה

הממשלהאוועדתשריםשמינתהלענייןזהרשאיות3אפ )א(
להכריז,בצו,עלקרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירת

נוסעיםכעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהפ

עלכוונתולהמליץלממשלהאולוועדתהשריםשמינתהלענייןזהלהכריזעל
אותומתחם;ראשהרשותהמקומיתרשאילהציגאתעמדתולענייןההכרזה
בכתבבתוך30ימיםממועדקבלתהודעהכאמור;הוצגהעמדתראשהרשות

המקומית,יצרפהמנהלמינהלהתכנוןלחוותדעתופ

בהכרזהכאמורבסעיףקטן)א(אוסעיף3אהכוללתשטחמשבצת,)ב3( )1(
שטחהמשבצתשיוכרזלאיעלהעלאחדמאלה,לפיהקטן:

30אחוזיםמכללשטחהמשבצתבמועדתחילתושלתיקוןמס' )א(
7;ואולם,לענייןשטחמשבצתשלגביוהייתהגריעהקודמת-30
אחוזיםמשטחהמשבצתערבהגריעההקודמת,בניכוישטחהגריעה
הקודמת;לענייןזה,"גריעהקודמת"-שטחמשבצתשנכללבתכנית
מועדפתלדיורשאושרהאוהופקדהלפניתחילתושלתיקוןמס'7;

0 1,0דונמיםפ )ב(

הוראותפסקה)1(לאיחולועלארבעהמתחמיםמועדפיםשיוכרזו )2(
לפיסעיףזהוסעיף3אלכלהיותר,עדתוםשנההחלממועדתחילתושל
תיקוןמס'7אואםהיישובהחקלאיהסכיםששטחהמשבצתשיוכרזיעלה

עלהאמורבאותהפסקהפ

עלאףהאמורבפסקה)1()א(סיפה,החלמתוםשנהממועדתחילתו )3(
שלתיקוןמס'7,לענייןמתחמיםמועדפיםשיוכרזוהכולליםשטחמשבצת
שלגביוהייתהגריעהקודמת,לאיעלהשטחהמשבצתשניתןיהיהלכלול
40% 3אבתוספתשטחהגריעההקודמתעל בהכרזהלפיסעיףזהאו
מכללשטחהמשבצתערבהגריעההקודמת,ובלבדשמספרהמתחמים

המועדפיםכאמורלאיעלהעלשלושהבשנהפ

בסעיףקטןזה- )4(

"יישובחקלאי"-אגודהשיתופיתשסווגהעלידירשםהאגודות
השיתופיותלפיפקודתהאגודותהשיתופיות כמושבעובדים,
ככפרשיתופי,כקיבוץשיתופי,כקיבוץמתחדשאוכמושב

שיתופי;

שהיא בקרקע חקלאי ליישוב המוחכר שטח - משבצת" "שטח
49שנים מקרקעיישראל,עלפיחוזהחכירהלתקופהשל
או המתיישבים, ומגורי חקלאי עיבוד שמטרתו לפחות,
שטחשיישובחקלאיזכאילקבללגביוזכותחכירהבקרקע
שהיאמקרקעיישראללתקופהשל49שניםלפחות,למטרת
עיבודחקלאיומגוריהמתיישבים,בהתאםלהחלטותמועצת

מקרקעיישראלפ";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"4)א()1("יבוא"או)4(,לפיהעניין,"; ) (

בסעיףקטן)ד()3(ו–) (ובסעיףקטן)ו(,בכלמקום,במקום"שרהאוצר"יבוא"שר )6(
הפנים"פ

הוספתפרקב'1אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא: פ

"פרק ב'1: הכרזה על מתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה

הכרזהעלמתחם
מועדףלפיתוח
מוטהתחבורה

הממשלהאוועדתשריםשמינתהלענייןזהרשאיות3אפ )א(
להכריז,בצו,עלקרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירת

נוסעיםכעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהפ

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360פ  
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הכרזהעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהלפי )ב(
סעיףקטן)א(,תינתןלפיהמלצתמנהלמינהלהתכנוןולפיה
יהיהבהכרזההאמורהכדילהביאלקידוםתכנוןופיתוח

המתחםבשילובעםמערכתהתחבורהעתירתהנוסעיםפ

המלצתמנהלמינהלהתכנוןלענייןהכרזהלפיסעיףקטן )ג(
)ב(תינתןלאחרהתייעצותעםהרשותהמקומיתשבתחומה
מצויההקרקעובהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטים
בסעיף3)ב()1ב(אשריפורטובחוותדעתשלמנהלמינהלהתכנוןפ

הוראותסעיף3)ב2(ו–)ב3(יחולועלהכרזהלפיסעיףזהפ )ד(

בהכרזהעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהלפי )ה(
סעיףקטן)א(יצוינוגודלושלהמתחם,מיקומווגבולותיו,
הכנת בעת ואולם לו; הנלוות והתשתיות הדרכים לרבות
תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהלגביהמתחם,רשאית

הוועדהלעשותאתאלה:

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

בכךשינוימהותיבגבולותהמתחם;

להרחיבאתשטחהמתחםמעברלשטחשהוכרז )2(
לפיסעיףקטן)א(,כךשיכלולשטחיםנוספיםהנדרשים
ליישוםמיטבישלהתכנית,ובלבדששטחההרחבה
אינועולהעל20%מגודלהמתחםשהוכרזושהמתחם

עומדבהוראותסעיףזהלאחרההרחבהפ"

תיקוןכותרת
פרקג'

בכותרתפרקג'לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקפ6פ

בסעיף4לחוקהעיקרי-7פתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,אחרי"סעיף3)א()1(או)4("יבוא"עלמתחםמועדףלדיורשאינו )א(
מתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית"ובמקום"0 7"יבוא"0 1,0";

בפסקה)2(,במקום"3)א()2("יבוא"3)א()2()א("ובסופהיבוא"ולענייןהכרזה )ב(
לפיסעיף3)א()2()ב(-00 יחידותדיורלפחות;";

בפסקה)3(,במקום"00 "יבוא"400"; )ג(

אחריפסקה)3(יבוא: )ד(

מותאם לדיור מתחם על )4( או 3)א()1( סעיף לפי הכרזה לעניין )4("
לאוכלוסייההחרדית-1,000יחידותדיורלפחותפ";

בסעיףקטן)ב()4(,במקוםהסיפההחלבמילים"כילפחות"יבוא"כילפחות% 1 )2(
מיחידותהדיורבמתחםמועדףלדיוריימכרואויוחכרולציבורזכאיםבמחירמופחת
ממחירהשוקשלהן,ובלבדששיעוריחידותהדיורבהישגידיהיה% 1מיחידותהדיור
במתחםהמועדףלדיור;מחציתיחידותהדיורכאמוריהיויחידותדיורלהשכרהלטווח

ארוך,והמחציתהשנייה-יחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחתפ";

בסעיףקטן)ד()1(,אחרי"לשמש"יבוא"בעיקר"; )3(

כוללנית מתכנית "או יבוא מחוזית" מיתאר "מתכנית אחרי )ה(, קטן בסעיף )4(
כמשמעותהבסעיף62א)ג(לחוקהתכנון";
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הוספתסימןא'1
בפרקג'

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:8פ

"סימן א'1: תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה

תכניתמועדפת
לפיתוחמוטה

תחבורה

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהתכלולהוראות4אפ )א(
אלה:

הוראותבנוגעלפיתוחהמתחםהמועדףלפיתוח )1(
מוטהתחבורה,בדגשעלשילובםשלייעודיהקרקע
התחבורה מערכת עם בהם המותרים והשימושים
עתירתהנוסעים,לרבותעםתחנתמערכתהתחבורה

עתירתהנוסעים;

הוראותהמאפשרותלהוציאמכוחןהיתרלבנייה )2(
אולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,
אולםהוועדהרשאיתלקבועלגביחלקמתחוםהתכנית
שאינומשמעותי,כיביצועהעבודותעלפיהיהיהטעון

תכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהפ

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהיכולשתכלולכל )ב(
הוראהאחרתשניתןלקבועבתכניתמפורטתלפיחוקהתכנוןפ

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת תכנית תאושר לא )ג(
אלאלאחראישורהשלתכניתמיתארארציתכאמורבסעיף
קטן)ה()2(,ובלבדשתחוםהתכניתנקבעבתכניתהמיתאר
הארציתהאמורה,כקרקעהסובבתתחנתמערכתתחבורה

עתירתנוסעיםלענייןחוקזהפ

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת בתכנית דיון בעת )ד(
מתכנית בה המוצעים לשינויים דעתה את הוועדה תיתן
מיתארארצית,מתכניתמיתארמחוזיתאומתכניתכוללנית
כמשמעותהבסעיף62א)ג(לחוקהתכנון,ותצייןבתכניתאת

השינוייםכאמורפ

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת תכנית של כוחה )ה(
אחרת תכנית מכל יפה זה, חוק לפי הוועדה שאישרה
שאושרהלפיכלדין,למעטהתכניותהמפורטותלהלן,ויראו
בהשינוילכלתכניתאחרתהחלהבשטחה,למעטהתכניות

האמורות,בכפוףלהוראותסעיף8)ב(:

תמ"א 3; )1(

תכניתמיתארארציתשאושרהלענייןחוקזה )2(
לאחרתחילתושלתיקוןמס'7,שבהנקבעתחוםקרקע

הסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים;

תכניתלתשתיתלאומיתכמשמעותהבסעיף76ב )3(
לחוקהתכנוןשעניינההקמתמערכתתחבורהעתירת
נוסעיםאשרלגביהנקבעבתכניתהמיתארהארצית
האמורהבפסקה)2(,תחוםקרקעסובבתתחנתמערכת

תחבורהעתירתנוסעיםפ"

תיקוןכותרתסימן
ב'בפרקג'

בכותרתסימןב'בפרקג'לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקפ9פ

הוספתסימןא'1אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:8פ
בפרקג'

"סימן א'1: תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה

תכניתמועדפת
לפיתוחמוטה

תחבורה

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהתכלולהוראות4אפ )א(
אלה:

הוראותבנוגעלפיתוחהמתחםהמועדףלפיתוח )1(
מוטהתחבורה,בדגשעלשילובםשלייעודיהקרקע
התחבורה מערכת עם בהם המותרים והשימושים
עתירתהנוסעים,לרבותעםתחנתמערכתהתחבורה

עתירתהנוסעים;

הוראותהמאפשרותלהוציאמכוחןהיתרלבנייה )2(
אולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,
אולםהוועדהרשאיתלקבועלגביחלקמתחוםהתכנית
שאינומשמעותי,כיביצועהעבודותעלפיהיהיהטעון

תכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהפ

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהיכולשתכלולכל )ב(
הוראהאחרתשניתןלקבועבתכניתמפורטתלפיחוקהתכנוןפ

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת תכנית תאושר לא )ג(
אלאלאחראישורהשלתכניתמיתארארציתכאמורבסעיף
קטן)ה()2(,ובלבדשתחוםהתכניתנקבעבתכניתהמיתאר
הארציתהאמורה,כקרקעהסובבתתחנתמערכתתחבורה

עתירתנוסעיםלענייןחוקזהפ

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת בתכנית דיון בעת )ד(
מתכנית בה המוצעים לשינויים דעתה את הוועדה תיתן
מיתארארצית,מתכניתמיתארמחוזיתאומתכניתכוללנית
כמשמעותהבסעיף62א)ג(לחוקהתכנון,ותצייןבתכניתאת

השינוייםכאמורפ

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת תכנית של כוחה )ה(
אחרת תכנית מכל יפה זה, חוק לפי הוועדה שאישרה
שאושרהלפיכלדין,למעטהתכניותהמפורטותלהלן,ויראו
בהשינוילכלתכניתאחרתהחלהבשטחה,למעטהתכניות

האמורות,בכפוףלהוראותסעיף8)ב(:

תמ"א 3; )1(

תכניתמיתארארציתשאושרהלענייןחוקזה )2(
לאחרתחילתושלתיקוןמס'7,שבהנקבעתחוםקרקע

הסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים;

תכניתלתשתיתלאומיתכמשמעותהבסעיף76ב )3(
לחוקהתכנוןשעניינההקמתמערכתתחבורהעתירת
נוסעיםאשרלגביהנקבעבתכניתהמיתארהארצית
האמורהבפסקה)2(,תחוםקרקעסובבתתחנתמערכת

תחבורהעתירתנוסעיםפ"

תיקוןכותרתסימןבכותרתסימןב'בפרקג'לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקפ9פ
ב'בפרקג'
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בסעיף לחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף 

בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,המילה"לדיור"-תימחק; )א(

בפסקה)12(,אחרי"התכנון"יבוא"ובלבדשלפחותאחדמהםהואראש )ב(
הדרוזית לרבות הערבית, האוכלוסייה בני של יישוב שהיא מקומית רשות

והצ'רקסית";

והשירותים הרווחה שר "ונציג יבוא משקיף" "יהיה במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
החברתיים,מקרבעובדימשרדו,יהיומשקיפים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

נציגשימנההארגוןהמייצגאתרובהמועצותהאזוריותיהיהמשקיף ")ג1(
בוועדהפ"

בסעיף6)א(לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקפ11פתיקוןסעיף6

בסעיף7)א(לחוקהעיקרי,ברישה,המילה"לדיור"-תימחקפ12פתיקוןסעיף7

בסעיף8לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקפ13פתיקוןסעיף8

בסעיף9לחוקהעיקרי-14פתיקוןסעיף9

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)4(יבוא: )2(

מותאם דיור במתחם או 3)א()2( בסעיף כאמור לדיור מועדף במתחם )4("
)4(-גםמשרדהפניםאומי 3)א()1(או לאוכלוסייההחרדיתכאמורבסעיף

שקיבלממנוהרשאהלכך;";

סעיףקטן)ה(-בטלפ )3(

בסעיף10לחוקהעיקרי- 1פתיקוןסעיף10

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף12לחוקהעיקרי-16פתיקוןסעיף12

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"ולתכניתכוללניתכמשמעותהבסעיף62א)ג(לחוק )א(
התכנון";

בפסקה)7(,אחרי"לרבות"יבוא"חקלאות,"פ )ב(

בסעיף13לחוקהעיקרי-17פתיקוןסעיף13

בכותרתהשולייםובסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"סעיף3)א()3("יבוא"אולענייןתכניתמועדפתלפיתוחמוטה )2(
תחבורה";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בתכניתמועדפתלדיור"יבוא"בתכניתמועדפת"ואחרי )3(
"3)א()3("יבוא"אולענייןתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"פ
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אחריסעיף13לחוקהעיקרייבוא:18פהוספתסעיף13א

"אישורהמועצה
הארציתלהפקדת

תכניותמסוימות

בסטייה13אפ מועדפת תכנית להפקיד הוועדה החליטה )א(
מתכניתמיתארמחוזיתששטחהלאנכללברשימתהמתחמים
ההחלטה על הוועדה מזכיר יודיע )ג(, קטן בסעיף כאמור

לחבריהמועצההארציתפ

ביקשושנייםמחבריהוועדהאושלושהמחבריהמועצה )ב(
הארציתלהביאתכניתכאמורבסעיףקטן)א(לאישורהמועצה
הארציתבתוך 1ימיםמיוםשנמסרהלהםההודעהכאמור
באותוסעיףקטן,לאתופקדהתכניתאלאבאישורהמועצה

הארציתפ

מנהלמינהלהתכנוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהל )ג(
התכנוןרשימתמתחמיםלענייןסעיףזה,לרבותתיאורמדויק
שלהשטחשלכלמתחםבתוך30ימיםממועדתחילתושל
תיקוןמס'7;הרשימהתכלולאתכללמתחמיהדיורבהתאם
להחלטתהמועצההארציתמיוםי"חבאיירהתש"ף)12במאי
2020(שעניינההתכניתהאסטרטגית,שהםבסטייהמהקבוע
בתכניותמיתארמחוזיות;לאייערכושינוייםברשימהלאחר

פרסומהפ

בסעיףזה,"סטייהמתכניתמיתארמחוזית"-תכנית, )ד(
לרבותתכניתהמקודמתבהתאםלהוראהבתכניתהמיתאר
המחוזיתהמאפשרתשינויייעודהקרקעמייעודשלמטרה
חקלאיתאוסוגאחרשלשטחיםפתוחיםשנקבעבתכנית
תכנית בשינוי צורך ללא אחר, לייעוד המחוזית המיתאר

המיתארהמחוזיתפ"

בסעיף14לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחקפ19פתיקוןסעיף14

בסעיף 1לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(-20פתיקוןסעיף 1

ברישה,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בפסקה)3(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף16לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקפ21פתיקוןסעיף16

בסעיף17לחוקהעיקרי-22פתיקוןסעיף17

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף18לחוקהעיקרי-23פתיקוןסעיף18

בסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף19לחוקהעיקרי-24פתיקוןסעיף19

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"30"יבוא" 4"; )2(

הוספתסעיף13אאחריסעיף13לחוקהעיקרייבוא:18פ

"אישורהמועצה
הארציתלהפקדת

תכניותמסוימות

בסטייה13אפ מועדפת תכנית להפקיד הוועדה החליטה )א(
מתכניתמיתארמחוזיתששטחהלאנכללברשימתהמתחמים
ההחלטה על הוועדה מזכיר יודיע )ג(, קטן בסעיף כאמור

לחבריהמועצההארציתפ

ביקשושנייםמחבריהוועדהאושלושהמחבריהמועצה )ב(
הארציתלהביאתכניתכאמורבסעיףקטן)א(לאישורהמועצה
הארציתבתוך 1ימיםמיוםשנמסרהלהםההודעהכאמור
באותוסעיףקטן,לאתופקדהתכניתאלאבאישורהמועצה

הארציתפ

מנהלמינהלהתכנוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהל )ג(
התכנוןרשימתמתחמיםלענייןסעיףזה,לרבותתיאורמדויק
שלהשטחשלכלמתחםבתוך30ימיםממועדתחילתושל
תיקוןמס'7;הרשימהתכלולאתכללמתחמיהדיורבהתאם
להחלטתהמועצההארציתמיוםי"חבאיירהתש"ף)12במאי
2020(שעניינההתכניתהאסטרטגית,שהםבסטייהמהקבוע
בתכניותמיתארמחוזיות;לאייערכושינוייםברשימהלאחר

פרסומהפ

בסעיףזה,"סטייהמתכניתמיתארמחוזית"-תכנית, )ד(
לרבותתכניתהמקודמתבהתאםלהוראהבתכניתהמיתאר
המחוזיתהמאפשרתשינויייעודהקרקעמייעודשלמטרה
חקלאיתאוסוגאחרשלשטחיםפתוחיםשנקבעבתכנית
תכנית בשינוי צורך ללא אחר, לייעוד המחוזית המיתאר

המיתארהמחוזיתפ"

תיקוןסעיף14בסעיף14לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחקפ19פ

תיקוןסעיף 1בסעיף 1לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(-20פ

ברישה,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בפסקה)3(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

תיקוןסעיף16בסעיף16לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקפ21פ

תיקוןסעיף17בסעיף17לחוקהעיקרי-22פ

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

תיקוןסעיף18בסעיף18לחוקהעיקרי-23פ

בסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-24פ

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"30"יבוא" 4"; )2(
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבראשהוועדה,מטעמיםשיירשמו, ")ג1(
להחליטכיאיןלמנותחוקרבנסיבותהעניין;החליטיושבראשהוועדהכאמור,
עבודה ימי 30 בתוך ותחליט, בהתנגדויות, להתנגדויות המשנה ועדת תדון
מתוםהמועדהאחרוןלהגשתהתנגדויותלפיסעיף18)ב(,לקבלאולדחותאת

ההתנגדויות,כולןאוחלקןפ";

בסעיףקטן)ד(,אחרי")ג("יבוא"או)ג1("; )4(

בסעיףקטן)ו(,במקום"הוגשה"יבוא"הוגשו"ובמקום"משרדהפנים"יבוא"מינהל ) (
התכנון"פ

בסעיף21לחוקהעיקרי- 2פתיקוןסעיף21

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף22לחוקהעיקרי-26פתיקוןסעיף22

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף23לחוקהעיקרי-27פתיקוןסעיף23

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"פ )2(

בסעיף 2לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקובמקום"מתכנן"יבוא28פתיקוןסעיף 2
"יושבראש"פ

בסעיף26לחוקהעיקרי-29פתיקוןסעיף26

בכותרתהשוליים,אחרי"ביצוע"יבוא"של"והמילה"לדיור"-תימחק; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ביצועהשלתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהיחלבתוךארבע ")א1(
שניםמיוםאישורהאובתוךשלוששניםמיוםמתןהיתרראשוןלתחנתמערכת
תחבורהעתירתנוסעיםשהתכניתהאמורהסובבתאותה,לפיהמאוחרמשניהם;
לענייןסעיףזהיראוביצועבפועלשל% 2מכללעבודותהתשתיתהמתוכננות
בשטחהתכניתכתחילתביצועהשלתכנית;שרהפניםרשאילקבועכלליםבדבר

אופןהחישובשלשיעורעבודותהתשתיתכאמורפ";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)א1("; )3(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)א1(",ובסופויבוא"עלאףהאמור, )4(
)4(,לא )2()ב(או 3)א()1(, לענייןתכניתשאושרהבמתחםמועדףשהוכרזלפיסעיף
החליטההמועצההארציתעלהמשךתוקפהשלהתכניתבתוךתשעהחודשיםמתום

המועדהאמורבסעיףקטן)א(,יפקעתוקפהשלהתכניתפ"פ

בסעיף27לחוקהעיקרי-30פתיקוןסעיף27

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(
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במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

ישבהצמצוםשלהשטחהכוללשלכלאחדמייעודיהקרקעהאלה: )1("
צורכיציבור,דרךאותשתית,לרבותצמצוםהשטחהכוללשלסוגמסוים
או ציבורי צורך של אחר סוג לטובת תשתית של או ציבורי צורך של

תשתית;";

בפסקה)2(,במקום"המותרלבנייה,"יבוא"המותרלבנייהאו"והמילים"או )ב(
צמצוםמגבלותהנובעותמקיומהשלדרךאותשתית"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(- ")ג(

מוסדתכנוןרשאילאשרתכניתהכוללתשינוייםלתכניתמועדפת )1(
כאמורבפסקאות)1(עד)3(שבסעיףקטן)ב()בסעיףזה-תכניתמשנה(,
אםהתכניתהמועדפתקבעהזאתובתנאיםשקבעהאואםניתןאישור
שינויה, לאחר המועדפת, שהתכנית ובלבד המשנה, לתכנית הוועדה

תעמודבהוראותסעיפים4או4א,לפיהעניין;

בתוםהתקופההמנויהבסעיף34)ג(אוהתקופההמנויהבסעיף34)ד(, )2(
אםהוארכה,רשאיתהוועדההמחוזיתלאשרתכניתהכוללתשינויים
ובלבד )ב(, קטן )3(שבסעיף עד )1( בפסקאות כאמור מועדפת לתכנית

שיתקיימושניאלה:

אםהתכניתכוללתהפחתהשלמספריחידותהדיור-התקבל )א(
אישורהמועצההארצית;

התכניתלאחרשינויה,תעמודבהוראותסעיפים4או4א,לפי )ב(
הענייןפ"

בסעיף28)ג(לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקפ31פתיקוןסעיף28

תיקוןכותרתפרק
ג'1

בכותרתפרקג'1,במקום"מתחםמועדףלדיור"יבוא"מתחםמועדף"פ32פ

בסעיף29אלחוקהעיקרי-33פתיקוןסעיף29א

בהגדרה"קרקעלהשבה",בכלמקום,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא"תכנית )1(
מועדפת";

בהגדרות"תכניתרחבתהיקףלדיור"ו"תכניתרחבתהיקףלדיורבתוקף",בכל )2(
מקום,במקום"וכןהוראותכאמורבסעיף4)א(,וביישובמיעוטים"יבוא"אשרלגביהן
מתאפשרלהוציאהיתרלבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,

וביישובשלבניהאוכלוסייההערבית,לרבותהדרוזיתוהצ'רקסית"פ

בסעיף29ב)א(לחוקהעיקרי,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא"תכניתמועדפת"פ34פתיקוןסעיף29ב

בסעיף29גלחוקהעיקרי- 3פתיקוןסעיף29ג

ובמקום מועדפת" "תכנית יבוא לדיור" מועדפת "תכנית במקום מקום, בכל )1(
"התכניתהמועדפתלדיור"יבוא"התכניתהמועדפת";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"וכןבהתחשבבצורךהמיידיבקרקעלהשבה,מועד )א(
פיתוחה,שלבהפיתוחובמידתהאפשרברצוןבעלהזכויות";

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

ישבהצמצוםשלהשטחהכוללשלכלאחדמייעודיהקרקעהאלה: )1("
צורכיציבור,דרךאותשתית,לרבותצמצוםהשטחהכוללשלסוגמסוים
או ציבורי צורך של אחר סוג לטובת תשתית של או ציבורי צורך של

תשתית;";

בפסקה)2(,במקום"המותרלבנייה,"יבוא"המותרלבנייהאו"והמילים"או )ב(
צמצוםמגבלותהנובעותמקיומהשלדרךאותשתית"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(- ")ג(

מוסדתכנוןרשאילאשרתכניתהכוללתשינוייםלתכניתמועדפת )1(
כאמורבפסקאות)1(עד)3(שבסעיףקטן)ב()בסעיףזה-תכניתמשנה(,
אםהתכניתהמועדפתקבעהזאתובתנאיםשקבעהאואםניתןאישור
שינויה, לאחר המועדפת, שהתכנית ובלבד המשנה, לתכנית הוועדה

תעמודבהוראותסעיפים4או4א,לפיהעניין;

בתוםהתקופההמנויהבסעיף34)ג(אוהתקופההמנויהבסעיף34)ד(, )2(
אםהוארכה,רשאיתהוועדההמחוזיתלאשרתכניתהכוללתשינויים
ובלבד )ב(, קטן שבסעיף )3( עד )1( בפסקאות כאמור מועדפת לתכנית

שיתקיימושניאלה:

אםהתכניתכוללתהפחתהשלמספריחידותהדיור-התקבל )א(
אישורהמועצההארצית;

התכניתלאחרשינויה,תעמודבהוראותסעיפים4או4א,לפי )ב(
הענייןפ"

תיקוןסעיף28בסעיף28)ג(לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקפ31פ

תיקוןכותרתפרקבכותרתפרקג'1,במקום"מתחםמועדףלדיור"יבוא"מתחםמועדף"פ32פ
ג'1

תיקוןסעיף29אבסעיף29אלחוקהעיקרי-33פ

בהגדרה"קרקעלהשבה",בכלמקום,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא"תכנית )1(
מועדפת";

בהגדרות"תכניתרחבתהיקףלדיור"ו"תכניתרחבתהיקףלדיורבתוקף",בכל )2(
מקום,במקום"וכןהוראותכאמורבסעיף4)א(,וביישובמיעוטים"יבוא"אשרלגביהן
מתאפשרלהוציאהיתרלבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,

וביישובשלבניהאוכלוסייההערבית,לרבותהדרוזיתוהצ'רקסית"פ

תיקוןסעיף29בבסעיף29ב)א(לחוקהעיקרי,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא"תכניתמועדפת"פ34פ

תיקוןסעיף29גבסעיף29גלחוקהעיקרי- 3פ

ובמקום מועדפת" "תכנית יבוא לדיור" מועדפת "תכנית במקום מקום, בכל )1(
"התכניתהמועדפתלדיור"יבוא"התכניתהמועדפת";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"וכןבהתחשבבצורךהמיידיבקרקעלהשבה,מועד )א(
פיתוחה,שלבהפיתוחובמידתהאפשרברצוןבעלהזכויות";
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בפסקה)2(,בסופהיבוא"אושהתכניתפקעהבהתאםלהוראותסעיף26)ג(פ" )ב(

תיקוןסעיפים29ד
ו־29ה

בסעיפים29דו־29הלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא36פ
"תכניתמועדפת"פ

בסעיף34לחוקהעיקרי-37פתיקוןסעיף34

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"והוראותמעבר"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

חוקזהכנוסחובתיקוןמס'7יחולעלתכניתמועדפתשהוגשהלוועדה ")ג(
ונקלטהבהבהתאםלהוראותסעיף10)ב(,בתקופהשלארבעשניםמיוםתחילתו

שלתיקוןמס'7פ

שרהאוצרושרהפניםרשאיםיחד,בצו,לאחרהמלצתועדתהפניםוהגנת )ד(
הסביבהובאישורהכנסת,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיףקטן)ג(בשתי
תקופותנוספותשלשנהכלאחת,ולענייןתקופותאלהיחולחוקזהעלתכנית

מועדפתשהופקדהבמהלכןבהתאםלהוראותסעיף13פ

הוראותחוקזהכנוסחוערבתחילתושלתיקוןמס'7ימשיכולחולעל )ה(
תכניתמועדפתלדיורשהופקדהעדיוםכ"דבסיווןהתש"ף)16ביוני2020(פ

החליטההממשלהלהכריזעלמתחםמועדףלדיורעדיוםכ"דבסיוון )ו(
התש"ף)16ביוני2020(לפיסעיף3,יראואתאותההחלטהכהכרזהשניתנהלפי
סעיף3כנוסחומיוםתחילתושלתיקוןמס'7אולאחריו,אולםהיאלאתבוא

במנייןההכרזותלענייןסעיף3)ב1()2(או)ב3()2(פ

תכניתמועדפתלדיורשתוגשמיוםתחילתושלתיקוןמס'7ואילך,לגבי )ז(
מתחםשהוחלטלהכריזעליוכאמורבסעיףקטן)ו(,לפיסעיף3)א()1(או)4(כנוסחו

ערבתחילתושלתיקוןמס'7,תכלולהקמהשל0 1,0יחידותדיורלפחותפ

החלטהעלהכרזהלפיסעיףקטן)ו(תעמודבתוקפהגםאםאינהעומדת )ח(
3)ב3()1(;ואולםשטחהמשבצתשנכללבהכרזהכאמוריבוא בהוראותסעיף
בחשבוןבחישובלענייןסעיף3)ב3()1()א(בהכרזהנוספתלפיסעיף3)א(או3א)א(

החלהבאותויישובחקלאישתינתןמיוםתחילתושלתיקוןמס'7אולאחריופ"

בסעיף 3לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:38פתיקוןסעיף 3

לענייןסעיפים4ו־4א,בדיווחכאמורבסעיףקטן)א(,יכללוהשריםפירוטשל ")ב(
התכניותאשראושרובסטייהמתכניותמיתארארציותותכניותמיתארמחוזיות,ובכלל

זההיקףהשטחיםשאושרובסטייהכאמורפ

לענייןסעיף26,בדיווחכאמורבסעיףקטן)א(,יכללוהשריםפירוטשלאלה: )ג(

התכניותשביצועןהחללפיסעיף26)א(או)א1(; )1(

התכניותשנמסרהלגביהןהודעהלפיסעיף26)ב(; )2(

החלטותהמועצההארציתלגביתכניותשהובאובפניהלפיסעיף26)ג(פ" )3(
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