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חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 139(, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 3004, י"א בתמוז התשפ"ב, 10.7.2022

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"יושבראשמועצתשמאיהמקרקעין"יבוא: )1(

""יחידתדיור"-חדראותא,אומערכתחדריםאותאים,המיועדיםלשמש
יחידהשלמהונפרדתלמגורים;";

בהגדרה""מתחםפינויובינוי","הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית","תכנית )2(
החיזוק)תמ"א38(ו"תכניתלפינויובינוי"",המילים""תכניתהחיזוק)תמ"א38(""-יימחקו;

אחריההגדרה"תכניתדרך"יבוא: )3(

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

בסעיף32לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ד(-בטלר2רתיקוןסעיף32

תיקוןכותרתסימן
ג'בפרקג'

בכותרתסימןג'בפרקג'לחוקהעיקרי,אחרי"תכניתמיתארמקומית"יבוא"ותכנית3ר
מפורטת"ר

בסעיף61א)ג(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא: רתיקוןסעיף61א

שאםהחליטההוועדההמקומיתעלהפקדתתכניתלרישוימהירכאמורבסעיף ")2א(
5 1א1,תשלחהודעה,במידתהאפשר,לכלבעלזכותבמקרקעיןבתחוםהתכנית,הרשאי
להגישבקשהלהיתר;ההודעהתימסרבמסירהאישיתאובדואררשוםעםאישור

מסירהלמענושלבעלהזכותבמקרקעין;"ר

בסעיף62אלחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף62א

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)20(יבוא: )1(

קביעתהוראותבתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולהריסה )21("
ובנייהמחדש,כהגדרתהבסעיף70א,בהתאםלהוראותסעיף70בובכפוףלתנאים

הקבועיםבסימןד';

קביעתהוראותבתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולהריסה )22(
להוראות 70א,בהתאם כהגדרתהבסעיף אחר, במגרש והוספתשטחיבנייה

סעיף70ג,ובכפוףלתנאיםהקבועיםבסימןד';

קביעתהוראותבתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק, )23(
כהגדרתהבסעיף70א,בהתאםלהוראותסעיף70דובכפוףלתנאיםהקבועים

בסימןד';

קביעתהוראותבתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק )2 (
להוראות 70א,בהתאם כהגדרתהבסעיף אחר, במגרש והוספתשטחיבנייה

סעיף70ה,ובכפוףלתנאיםהקבועיםבסימןד'ר";

בסעיףקטן)ד(,אחריפסקה)1(יבוא: )2(

תכניתלפיסעיףקטן)א()21(עד) 2(החלהבשטחשחלהעליותכנית")1א( )א(
כוללניתלאתסתוראתהתכניתהכוללניתבענייניםהנוגעיםלשטחהכולל

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה- 6 1,מיוםי"גבכסלוהתשפ"ב)17בנובמבר

2021(,עמ'158ר
ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'963ר 1

15:47    10/07/2022



1063 ספרהחוקים 300,י"אבתמוזהתשפ"ב,2022ר7ר10

המותרלבנייה,מספריחידותהדיור,גובההבנייןומספרהקומות;ואולם
לגביענייניםשנקבעובתכניתלפיפסקאותאחרותשבסעיףקטן)א(יחולו

הוראותפסקה)1(ר

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,תכניתלפיסעיףקטן)א()21(עד) 2( )ב(
יכולשתסתורתכניתכוללניתאםהתקייםאחדאויותרמהענייניםהאלה:

היקףשטחיהבנייהבמגרשלאחורגביותרמ־30%מסךשטחי )1(
הבנייהשניתןלאשרבמגרשבהתאםלקבועבתכניתהכוללנית;

מספריחידותהדיורבמגרשלאחורגביותרמ־30%ממספר )2(
בתכנית לקבוע בהתאם במגרש לאשר שניתן הדיור יחידות

הכוללנית;

גובההבנייןומספרהקומותבמגרשלאחורגביותרמשלוש )3(
קומותממספרהקומותשניתןלאשרבמגרשבהתאםלקבועבתכנית

הכוללניתר

הוראותפסקאותמשנה)א(ו–)ב(לאיחולולענייןמגרששחלהעליו )ג(
תכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכאמורבסעיף 6)ב(ר

בפסקהזו,"מגרש"-מגרששבונמצאמבנההטעוןחיזוקכהגדרתו )ד(
בסעיף70אאומגרשאחרכמשמעותובסעיף70גאו70הר";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

עירונית")ה1( להתחדשות כוללת תכנית המחוזית הוועדה אישרה )1(
כהגדרתהבסעיף 6)ב(,יראותכניתמפורטתהחלהבשטחשעליוחלה
התכניתהכוללתלהתחדשותעירוניתכתכניתבסמכותועדהמקומית,

ובלבדשמתקיימיםבההתנאיםהאלה:

התכניתהמפורטתחלהבמגרששבונמצאמבנההטעוןחיזוק )א(
כהגדרתובסעיף70א;

הכוללת התכנית את סותרת אינה המפורטת התכנית )ב(
להתחדשותעירונית;ואולםועדהמקומיתתהיהמוסמכתלכלול
להתחדשות הכוללת התכנית הוראות אף על כאמור, בתכנית
עירונית,ענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,למעטפסקאות) א(,

)6(,)8(,)16(ו–)17(שבור

עלועדהמקומיתהמוסמכתלדוןבתכניתמפורטתכאמורבפסקה)1( )2(
לאיחולוהוראותסעיףקטן)א()21(עד) 2(,וכןהוראותסעיפיםקטנים)א1(
ו–)א2(לגבימגרשיםשנקבעובעניינםהוראותלענייןהתחדשותעירונית

בתכניתכוללתלהתחדשותעירוניתוהוראותסימןד'ר";

בסעיףקטן)ו(,ברישה,במקום")א(עד)ה("יבוא")א(עד)ה1("ר ) (

בסעיף 6)ב(לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף 6

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,אחרי"תכניתכוללתלהתחדשותעירונית"יבוא )1(
"כמשמעותהבפסקה)2("והסיפההחלבמילים"לענייןזה"-תימחק;

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

תכניתכוללתלהתחדשותעירוניתתהיהתכניתמיתארמקומיתהחלהעל )2("
כלשטחמרחבהתכנוןהמקומיאועלכלשטחהיישובשהתכניתחלהבתחומו,
הכוללתהוראותלענייןמתחמיםואזוריםלהתחדשותעירוניתוהוראותלעניין

חיזוקמבניםמפנירעידותאדמה,ובכללזהכלאלה:
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דרכיםלמימושהתחדשותעירוניתבאזוריםובמתחמיםשונים,לרבות )א(
קביעתאזוריםלתכנוןמתחמילפינויובינויוכןקביעתאזוריםלהתחדשות
עירוניתבדרךשלחיזוק,חיזוקועיבויאוהריסהובנייהמחדש,ויכול
שייקבעולגביאזוראומתחםכמהדרכיםלהתחדשותעירונית;לענייןזה,

"תכנוןמתחמי"-כהגדרתובסעיף70ז;

בפסקת כאמור עירונית התחדשות נקבעה שבהם אזורים לגבי )ב(
משנה)א(-

קביעתהוראותותנאיםלמימושהתחדשותעירונית,ובכללזה )1(
קביעתהנחיותבדברשטחיקרקעמזערייםשישלייעדלתחבורה,
העיקריות הדרכים התוויית לרבות ולתשתיות, לביוב לחניה,

בתחומה;

קביעתשטחיקרקעהמיועדיםלשטחיםפתוחיםולצורכיציבור )2(
אוקביעתהנחיותבדברשטחיםשישלייעדלצרכיםאלה,לגבי
ייעודיהקרקעהשוניםשנקבעובה;לענייןפסקתמשנהזו,"צורכי

ציבור"-כהגדרתםבסעיף188)ב(;

אחד בכל המותרים והשימושים הקרקע ייעודי קביעת )3(
מהייעודים,קביעתהשטחהכוללהמותרלבנייהמעלהקרקעבכל
ייעודאובכללהייעודיםלרבותגובההמבנים,מספרהקומותומספר

יחידותהדיורר

תכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכאמורבסעיףקטןזהיכולשתאפשר )3(
הוצאתהיתרמכוחהבלאצורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתרובלבד
שנקבעוהוראותבענייניםהמפורטיםבסעיף5 1)ז(בתכניתאחרת;בתכניתכוללת
להתחדשותעירוניתלאייקבעוהוראותבענייניםהמפורטיםבסעיףהאמורלגבי

מגרשיםמסוימיםר

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילקבוע ) (
הוראותבענייניםנוספיםשישאואיןלכלולבמסגרתתכניתכוללתלהתחדשות

עירוניתכאמורבסעיףקטןזהר"

מחיקתכותרת
סימןד'בפרקג'

כותרתסימןד'בפרקג'לחוקהעיקרי-תימחקר7ר

אחריסעיף70לחוקהעיקרייבוא:8רהוספתסימןד'

"סימן ד': תכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה

בפרקזה-70ארהגדרות-סימןד'

המיועדלפי הנמצאבמגרש בניין חיזוק"- "מבנההטעון
הבנייה משטח לפחות ש־70% למגורים, גם תכנית
ובכללזה כדיןלמגורים, הכוללהקייםשלומשמש

לשטחישירותלמגורים,ושמתקיימיםבוכלאלה:

מתקייםבואחדמאלה: )1(

בטבת י"ב יום לפני לבנייתו היתר ניתן )א(
התש"ם)1בינואר1980(;

בטבת י"ב יום בין לבנייתו היתר ניתן )ב(
התש"ם)1בינואר1980(ליוםז'בטבתהתשמ"ה
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מהנדס דעת חוות וניתנה בדצמבר 198(, 31(
נבנה לא כי 266ג1 בסעיף כהגדרתו מבנים
בהתאםלתקןלעמידותמבניםברעידותאדמה

כנוסחובמועדמתןההיתר;

לאבוצעובו,לפיהיתר,עבודותלחיזוקהמבנה )2(
כנוסחו אדמה ברעידות מבנים לעמידות תקן לפי

במועדמתןההיתר;

לפחות, הקרקע פני מעל קומות שתי בן הוא )3(
וישבוארבעיחידותדיורשנבנולפיהיתרלפחות;
לענייןזה,תובאבחשבוןקומתעמודים,אךלאתובא
בחשבוןקומהעליונהששטחהפחותממחציתשטחה

שלהקומהשמתחתיה;

תכנית - אדמה" רעידת מפני מבנים לעמידות "תכנית
לעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבאחדהמסלולים
האלה:הריסהובנייהמחדש,הריסהוהוספתשטחי
בנייהבמגרשאחר,חיזוקאוחיזוקוהוספתשטחיבנייה

במגרשאחר;

"תכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולהריסה
תכנית או מקומית מיתאר תכנית - מחדש" ובנייה
הטעון מבנה נמצא שבו מגרש על החלה מפורטת,
בכפוף רק לממשה ניתן יהיה כי בה שנקבע חיזוק,

להריסתהמבנהכולוובנייתומחדש;

"תכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולהריסה
והוספתשטחיבנייהבמגרשאחר"-תכניתמיתאר
מקומיתאותכניתמפורטת,החלהעלמגרששבונמצא
מבנההטעוןחיזוקוכןעלמגרשאחרשלאנמצאבו
מבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכייהיהניתןלממשה
במגרשהאחררקבכפוףלהריסתהמבנהכולוובנייתו

מחדש;

"תכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק"
-תכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת,החלה
עלמגרששבונמצאמבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכי
יהיהניתןלממשהרקבכפוףלחיזוקהמבנהכולולפי

תקןלעמידותמבניםברעידותאדמה;

"תכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק
והוספתשטחיבנייהבמגרשאחר"-תכניתמיתאר
מקומיתאותכניתמפורטת,החלהעלמגרששבונמצא
מבנההטעוןחיזוקוכןעלמגרשאחרשלאנמצאבו
מבנההטעוןחיזוק,שנקבעבהכייהיהניתןלממשה,
במגרשהאחר,רקבכפוףלחיזוקהמבנהכולו,לפיתקן

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

קטן)ה1(שלאותוסעיף;

תכן -  13 ת"י - אדמה" ברעידות מבנים לעמידות "תקן
לעת; מעת כנוסחו אדמה, ברעידות מבנים עמידות
מינהל של האינטרנט באתר יפורסמו התקן הוראות

התכנוןר

תכניתלעמידות
מבניםמפנירעידת

אדמהבמסלול
הריסהובנייה

מחדש

בתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלול70בר )א(
הריסהובנייהמחדשרשאיתהוועדההמקומיתלכלולאחד

אויותרמהנושאיםהאלה:

במגרש לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת )1(
שבונמצאהמבנההטעוןחיזוק)בסעיףזה-המגרש(,
מעלפניהקרקע,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייה
במגרשאחריהגדלתולפיפסקהזוולפיכלתכנית,מעל
פניהקרקע,לאיעלהעל00% משטחהבנייההכולל
הקייםשלהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע)בסעיף

זה-שיעורהגדלתהשטחהכולל(;לענייןפסקהזו-

שטחהבנייהלשםבנייתמרחבמוגןייכלל )א(
המותר הכולל השטח של ההגדלה במסגרת

לבנייה;

של הקיים הכולל הבנייה שטח בחישוב )ב(
המבנההטעוןחיזוקלאתובאבחשבוןתוספת
בנייהלמבנהשניתןהיתרלבנייתהאחרייוםט'

באיירהתשס"ה)18במאי2005(;

הוספתשטחישירותלשטחיםלמטרותעיקריות )2(
המותריםלבנייהבמגרשלפיתכנית,ובלבדשמתקיימים

כלאלה:

שטחיהשירותנועדולשרתאתהשטחים )א(
למטרותעיקריותלפיהתכניתוהםיהיובקומות

תת־קרקעיות;

לפי ההוספה אחרי השירות שטחי סך )ב(
פסקהזוולפיכלתכנית,לאיעלהעלפישלושה

משטחהמגרש;

הוספתשימושיםנוספיםלצורכיציבורבמגרש )3(
לשם לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת וכן
לפי ההגדלה על נוסף כאמור, הנוספים השימושים
המותר הכולל שהשטח ובלבד ו–)2(, )1( פסקאות
לבנייהלשםהשימושיםהנוספיםכאמורלאיעלהעל
10%מסךהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעל
פניהקרקע,לאחרהגדלתולפיהפסקאותהאמורות;
בפסקהזו,"צורכיציבור"-גןילדיםלרבותמעוןיום
לגילהרך,ביתתפילה,מרפאהומרכזקהילתישכונתי
וכןשימושיםלצורכיחינוך,רווחה,דתותרבותומוסדות
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כאמור שיקבע,בצו,שרהפנים;בצו קהילתייםכפי
רשאישרהפניםלקבועשימושיםשוניםלמגרשאחד

אולכמהמגרשיםכמשמעותםבסעיףקטן)ג()1(;

קביעתהוראותלענייןחניה,אףבסטייהמהוראות ) (
מתכנית או מקומית מיתאר מתכנית זה, חוק לפי

מפורטתלענייןחניהר

אושרהתכניתכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

באותה )א1(, או 62א)א( סעיף לפי תאושר לא )1(
תכניתאובתכניתאחרת,הגדלתהשטחהכוללהמותר
לבנייהבמגרש,מעלפניהקרקע,מעברלאמורבסעיף

קטן)א()1(;

לאתאושרלפיסעיף62א)א(,באותהתכניתאו )2(
לאמור מעבר שירות שטחי הוספת אחרת, בתכנית

בסעיףקטן)א()2(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(- )ג(

אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות בתכנית )1(
במסלולהריסהובנייהמחדשהכוללתלפחותשלושה
מגרשיםגובלים,שבכלאחדמהםנמצאמבנההטעון
חיזוק,ונקבעבהכייהיהניתןלממשהרקבדרךשל
והיא מחדש ובנייתם האמורים המבנים כל הריסת
כוללתהוראותאיחודוחלוקהלפיסימןז'לגביאותם
מגרשיםלפחות,רשאיתהוועדההמקומיתלקבועאחד

אויותרמאלה:

שיעורהגדלתהשטחהכוללבכלהמגרשים )א(
500%משטחהבנייההכוללהקיים, יהיהעד
מעלפניהקרקע,שלהמבניםהטעוניםחיזוקבכל

המגרשיםכאמור;

ייעוד שינוי - כאמור המגרשים בשטח )ב(
לשטחציבוריפתוח;

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבה )2(
השאר בין בהתחשב בצו, לקבוע רשאי הכנסת, של
הסיכון ובמידת התכנון במרחב הקרקע בערכי
תכנון מרחב לעניין כי אדמה, רעידות להתרחשות

מקומי,כולואוחלקו,יחולאחדאויותרמאלה:

שיעורהגדלתהשטחהכוללבמגרשיהיה )א(
עד50% ,500%או550%;

מוגןלא לשםבנייתמרחב הבנייה שטח )ב(
הכולל השטח של ההגדלה במסגרת ייכלל

המותרלבנייהר
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תכניתלעמידות
מבניםמפנירעידת

אדמהבמסלול
הריסהוהוספת

שטחיבנייה
במגרשאחר

בתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלול70גר )א(
הריסהוהוספתשטחיבנייהבמגרשאחררשאיתהוועדה

המקומיתלכלולאחדאויותרמהנושאיםהאלה:

לבנייה)1( המותר הכולל השטח הגדלת )א(
חיזוק הטעון המבנה בו נמצא שלא במגרש
)בסעיףזה-המגרשהאחר(,מעלפניהקרקע,
לא האחר במגרש ההגדלה ששיעור ובלבד
הקיים הכולל הבנייה משטח 300% על יעלה
הקרקע, פני מעל חיזוק, הטעון המבנה של
העבודות לביצוע לעלויות סביר ביחס ויהיה
בתכנית; שיפורטו כפי חיזוק הטעון במבנה
זויחולוהוראותפסקאות לענייןפסקתמשנה
כללה 70ב)א()1(; סעיף של ו–)ב( )א( משנה
התכניתכמהמגרשיםשבהםמבניםהטעונים
חיזוקאוכמהמגרשיםאחרים,לאיעלהשיעור
הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהלפיפסקת
משנהזו,בכלהמגרשיםהאחריםיחד,על300%
משטחהבנייההכוללהקיים,מעלפניהקרקע,

שלכלהמבניםהטעוניםחיזוקכאמורר

לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת )ב(
במגרשהאחרוכןהגדלתהשטחהכוללהמותר
לבנייהבמגרששבונמצאהמבנההטעוןחיזוק,

ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

לא המגרשים בשני ההגדלה סך )1(
יעלהעלהשיעורהאמורבפסקתמשנה)א(

ויחולולענייןזהפסקאותמשנה)א(ו–)ב(
שלסעיף70ב)א()1(;

הטעון המבנה נמצא שבו במגרש )2(
חיזוקשיעורהשטחהכוללהמותרלבנייה
לאחרהגדלתולפיפסקתמשנהזוולפיכל
תכניתאחרת,מעלפניהקרקע,לאיעלה
הקיים הכולל הבנייה משטח  00% על
שלהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע,
בניכויהשטחשהוגדללפיפסקתמשנהזו

במגרשהאחר;

הוספתשטחישירותלשטחיםלמטרותעיקריות )2(
המותריםלבנייה,במגרששבונמצאהמבנההטעון

חיזוק,לפיתכנית,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

שטחיהשירותנועדולשרתאתהשטחים )א(
למטרותעיקריותלפיהתכנית,והםיהיובקומות

תת־קרקעיות;

15:47    10/07/2022



1069 ספרהחוקים 300,י"אבתמוזהתשפ"ב,2022ר7ר10

סךכלשטחיהשירותאחריההוספהלפי )ב(
פסקהזוולפיכלתכנית,לאיעלהעלפישלושה

משטחהמגרש;

ציבור)3( לצורכי נוספים שימושים הוספת )א(
במגרשהאחרוכןהגדלתהשטחהכוללהמותר
לבנייהבאותומגרשלשםהשימושיםהנוספים
כאמור,נוסףעלההגדלהלפיפסקה)1(,ובלבד
שהשטחהכוללהמותרלבנייהלשםהשימושים
על יעלה לא האחר, במגרש כאמור, הנוספים
10%מסךהשטחשנוסףלשטחהכוללהמותר
לבנייהלפיהפסקההאמורהבאותומגרש,מעל
פניהקרקע;בפסקתמשנהזו,"צורכיציבור"-
במגרשאחרשאיןבומבנהקיים-כהגדרתם
70ב)א()3(,ובמגרששישבומבנהקיים בסעיף

-כהגדרתםבסעיף70ד)א()2(ר

במגרש ציבור לצורכי שימושים הוספת )ב(
האחרובמגרששבונמצאהמבנההטעוןחיזוק
וכןהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבאותם
כאמור, הנוספים השימושים לשם מגרשים
לא המגרשים בשני ההגדלה ששיעור ובלבד
)א(; משנה בפסקת האמור השיעור על יעלה
בפסקתמשנהזו,"צורכיציבור"-במגרששבו
נמצאהמבנההטעוןחיזוק-כהגדרתםבסעיף
בפסקת כהגדרתם - אחר ובמגרש 70ב)א()3(,

משנה)א(;

קביעתהוראותלענייןחניהבמגרששבונמצא ) (
המבנההטעוןחיזוקאףבסטייהמהוראותלפיחוקזה,
תכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטתלענייןחניהר

אושרהלגביהמגרששבונמצאהמבנההטעון)ב( )1(
אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות תכנית חיזוק,
תאושר לא 70ב, סעיף לפי ובנייה הריסה במסלול
תכניתלפיסעיףזהבאותומגרש,אלאאםכןהתכנית
שאושרהלפיאותוסעיףתבוטלאושייקבעבתכנית
שתאושרלפיסעיףזהכילאניתןלממשהיחדעם

התכניתשאושרהלפיסעיף70בר

אושרהלגביהמגרששבונמצאהמבנההטעון )2(
חיזוקתכניתלפיסעיףזה,לאתאושרתכניתלפיסעיף
70בלגביאותומגרש,אלאאםכןהתכניתשאושרה
שתאושר בתכנית שייקבע או זה סעיף לפי תבוטל
לפיאותוסעיףכילאניתןלממשהיחדעםהתכנית

שאושרהלפיסעיףזהר
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אושרהתכניתכאמורבסעיףקטן)א(,לאתאושר )3(
לפיסעיף62א)א(או)א1(,באותהתכניתאובתכנית
אחרת,הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש
שבונמצאהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע,מעבר

לאמורבסעיףקטן)א()1()ב()2(ר

אושרהתכניתכאמורבסעיףקטן)א(,לאתאושר ) (
אחרת, בתכנית או תכנית באותה 62א)א( סעיף לפי
הוספתשטחישירותבמגרששבונמצאמבנההטעון

חיזוקמעברלאמורבסעיףקטן)א()2(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,שרהפנים,באישור )ג(
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילקבועבצו,
בהתחשבביןהשארבערכיהקרקע,במרחבהתכנוןובמידת
הסיכוןלהתרחשותרעידותאדמה,כילענייןמרחבתכנון

מקומי,כולואוחלקו,יחולאחדאויותרמאלה:

לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת שיעור )1(
 00% ,350% כמשמעותובסעיףקטן)א()1(יהיהעד

או50% ;

שטחהבנייהלשםבנייתמרחבמוגןלאייכלל )2(
במסגרתההגדלהשלהשטחהכוללהמותרלבנייהר

תכניתלעמידות
מבניםמפנירעידת

אדמהבמסלול
חיזוק

בתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלול70דר )א(
יותר או אחד לכלול המקומית הוועדה רשאית חיזוק

מהנושאיםהאלה,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(:

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

סעיף70ב)א()1(והוראותסעיף70ב)ג()2()ב(;

הוספתשימושיםנוספיםלצורכיציבורבמגרש )2(
לשם לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת וכן
לפי ההגדלה על נוסף כאמור, הנוספים השימושים
פסקה)1(,ובלבדשהשטחהכוללהמותרלבנייהלשם
השימושיםהנוספיםכאמורלאיעלהעל% 1מסךכל
השטחשנוסףלשטחהכוללהמותרלבנייהלפיהפסקה
האמורה;בפסקהזו,"צורכיציבור"-גןילדיםלרבות

מעוןיוםלגילהרך;

קביעתהוראותלענייןחניהאףבסטייהמהוראות )3(
לפיחוקזה,מתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת

לענייןחניהר
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מגישהתכניתיגישלוועדההמקומית,יחדעם)ב( )1(
התכנית,חוותדעתמאתמהנדסהוועדההמקומית
שניתנהבתוךשלושהשניםשקדמולהגשתהתכנית,
ולפיהאףעלפישדרךכללישעדיפותלפעוללגבי
המבנההטעוןחיזוקעלפיתכניתלעמידותמבניםמפני
רעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאובמסלול
בנסיבות אחר, במגרש בנייה שטחי והוספת הריסה
הענייןישהצדקהלפעולבמסלולחיזוק,בהתחשב,
ביןהשאר,במצבושלהמבנהובתקופהשחלפהממועד
הקמתווכןבמאפייניהמבנה,המגרשוסביבתו,ובכלל
זהבחשיבותםהאדריכליתאוההיסטורית;חוותדעת
המהנדסלפיפסקהזותינתןבתוךשישיםימיםממועד
פנייתושלמגישהתכניתלמהנדסבבקשהלקבלתחוות

דעתכאמורר

מגישהתכניתיגישלמהנדסהוועדה,יחדעם )2(
מבנים מהנדס שערך הנדסי סקר תוצאות התכנית,
כהגדרתובסעיף266ג1,הכוללחישובהנדסילגביהמבנה
הטעוןחיזוקלענייןעומסיםאופקייםלפיתקןלעמידות
מבניםברעידותאדמהולענייןעומסיםאופקייםואנכיים

לפיהכלליםהמקובליםבענףהנדסתמבניםר

נקבעבתכניתמרחבמוגןדירתיכמשמעותולפי )3(
חוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-21951,לכליחידת
דיור,בשטחשלאיפחתמהשטחשקבעשרהביטחוןלפי
החוקהאמוראומרחבמוגןקומתיכמשמעותולפיאותו

חוק,אלאאםכןניתןפטורלענייןזהלפיאותוחוקר

בתכניתייקבעכילאיינתןהיתרמכוחהלביצוע ) (
עבודותשאינןטעונותבקרתתוכןבמכוןבקרהלפי
סעיף5 1)ב3(אובקרתביצועבמכוןבקרהלפיסעיף
כי בכתב אישר הוועדה מהנדס כן אם אלא 157ג,
לעמידות התקן בדרישות עומדים בהיתר התנאים
מבניםברעידותאדמה;לשםמתןאישורכאמור,מהנדס
מבנים מהנדס דעת בחוות להסתייע רשאי הוועדה
כהגדרתובסעיף266ג1,שאינהמטעםמגישהבקשה

להיתראומימטעמור

פיקוח חובת לעניין הוראות יקבע הפנים שר )5(
נוסףמטעםמגישהבקשהלהיתראומימטעמו,על
ביצועעבודותשאינןטעונותבקרתביצועבמכוןבקרה
תכנית מכוח 157ג,בהתאםלהיתרשניתן סעיף לפי
לעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק,כדי
להבטיחכיעםהשלמתביצועהעבודותלפיההיתר
המבנהיהיהעמידמפנירעידתאדמהבהתאםלתקן

לעמידותמבניםברעידותאדמהר

ס"חהתשי"א,עמ'78ר 2
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אושרהתכניתלפיסעיףזה,לאתאושרלפיסעיף62א)א( )ג(
הגדלתהשטח אחרת, בתכנית או תכנית או)א1(,באותה
הכוללהמותרלבנייהבמגרש,מעלפניהקרקע,מעברלאמור

בסעיףקטן)א()1(ר

תכניתלעמידות
מבניםמפנירעידת

אדמהבמסלול
חיזוקוהוספת

שטחיבנייה
במגרשאחר

במסלולחיזוק70הר בתכניתלעמידותמפנירעידתאדמה )א(
והוספתשטחיבנייהבמגרשאחררשאיתהוועדההמקומית
לכלולאחדאויותרמהנושאיםהאלה,בכפוףלהוראותסעיף

קטן)ב(:

לבנייה)1( המותר הכולל השטח הגדלת )א(
חיזוק הטעון המבנה בו נמצא שלא במגרש
)בסעיףזה-המגרשהאחר(,מעלפניהקרקע,
לא האחר במגרש ההגדלה שהיקף ובלבד
הקיים הכולל הבנייה משטח 100% על יעלה
הקרקע, פני מעל חיזוק, הטעון המבנה של
לביצוע העלויות להיקף סביר ביחס ויהיה
שיפורטו כפי חיזוק הטעון במבנה העבודות
בתכנית;לענייןפסקהזויחולוהוראותפסקאות
כללה 70ב)א()1(; סעיף של ו–)ב( )א( משנה
התכניתכמהמגרשיםשבהםמבניםהטעונים
חיזוקאוכמהמגרשיםאחרים,לאיעלהההיקף
שלהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה,לפי
פסקהזו,בכלהמגרשיםהאחריםיחד,על100%
פני מעל הקיים, הכולל הבנייה שטח מסך

הקרקע,שלכלהמבניםהטעוניםחיזוקכאמורר

לבנייה המותר הכולל השטח הגדלת )ב(
במגרשהאחרוכןהגדלתהשטחהכוללהמותר
לבנייהבמגרששבונמצאהמבנההטעוןחיזוק,

ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

לא המגרשים בשני ההגדלה סך )1(
יעלהעלהשיעורהאמורבפסקתמשנה)א(

ויחולולענייןזהפסקאותמשנה)א(ו–)ב(
שלסעיף70ב)א()1(;

הטעון המבנה נמצא שבו במגרש )2(
חיזוקהשטחהכוללהמותרלבנייהלאחר
כל ולפי זו משנה פסקת לפי הגדלתו
תכניתאחרת,מעלפניהקרקע,לאיעלה
הקיים הכולל הבנייה משטח 200% על
שלהמבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע,
בניכויהשטחשהוגדללפיפסקתמשנהזו

במגרשהאחר;
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ציבור)2( לצורכי נוספים שימושים הוספת )א(
במגרשהאחרוכןהגדלתהשטחהכוללהמותר
לבנייהבאותומגרשלשםהשימושיםהנוספים
כאמור,נוסףעלההגדלהלפיפסקה)1(,ובלבד
שהשטחהכוללהמותרלבנייהלשםהשימושים
על יעלה לא האחר, במגרש כאמור, הנוספים
% 1מסךכלהשטחשנוסףלשטחהכוללהמותר
לבנייהלפיהפסקההאמורהבאותומגרש,מעל
פניהקרקע;בפסקתמשנהזו,"צורכיציבור"-
במגרשאחרשאיןבומבנהקיים-כהגדרתם
70ב)א()3(,ובמגרששישבומבנהקיים בסעיף

-כהגדרתםבסעיף70ד)א()2(ר

במגרש ציבור לצורכי שימושים הוספת )ב(
האחרובמגרששבונמצאהמבנההטעוןחיזוק,
ובלבדשסךההגדלהבשניהמגרשיםלאיעלה
עלהשיעורהאמורבפסקתמשנה)א(;בפסקת
זו,"צורכיציבור"-במגרששבונמצא משנה
בסעיף כהגדרתם - חיזוק הטעון המבנה
70ד)א()2(,ובמגרשהאחר-כהגדרתםבפסקת

משנה)א(;

בתכניתשנקבעובההוראותלפיפסקה)1()ב(- )3(
קביעתהוראותלענייןחניהבמגרששבונמצאהמבנה
תכנית חוק, לפי בסטייהמהוראות אף חיזוק הטעון

מיתארמקומיתאותכניתמפורטתלענייןחניהר

בסעיף)ב( כאמור הוראות הכוללת תכנית לעניין )1(
)2(ו־)5(, קטן)א()1()ב(יחולוהוראותסעיף70ד)ב()1(,

בשינוייםהמחויביםר

נקבעובתכניתהוראותכאמורבסעיף70ד)ב()3( )2(
ו–) (ר

נקבעהבתכניתהוראהשלפיהיהיהניתןלממש )3(
האחר, במגרש השימושים תוספת או הבנייה את
בהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,רקלאחרקבלתתעודת
גמרלענייןביצועהעבודותשנקבעובתכניתבמבנה

הטעוןחיזוקר

אושרהלגביהמגרששבונמצאהמבנההטעון)ג( )1(
אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות תכנית חיזוק,
במסלולחיזוקלפיסעיף70ד,לאתאושרתכניתלפי
סעיףזהבאותומגרש,אלאאםכןהתכניתשאושרה
לפיאותוסעיףתבוטלאושייקבעבתכניתשתאושר
התכנית עם יחד לממשה ניתן לא כי זה סעיף לפי

שאושרהלפיסעיף70דר
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אושרהלגביהמגרששבונמצאהמבנההטעון )2(
לפי תכנית תאושר לא זה, סעיף לפי תכנית חיזוק
התכנית כן אם אלא מגרש, אותו לגבי 70ד סעיף
בתכנית שייקבע או תבוטל זה סעיף לפי שאושרה
שתאושרלפיסעיף70דכילאניתןלממשהיחדעם

התכניתשאושרהלפיסעיףזהר

אושרהתכניתלפיסעיףקטן)א(,לאתאושרלפי )3(
סעיף62א)א(או)א1(,באותהתכניתאובתכניתאחרת,
הגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרששבונמצא
המבנההטעוןחיזוק,מעלפניהקרקע,מעברלאמור

בסעיףקטן)א(ר

קביעתהוראות
מפורטותלשםמתן

היתר

תכלול70ור אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות תכנית )א(
אתכלההוראותהמאפשרותמתןהיתרמכוחהבלאצורך

באישורתכניתנוספתטרםמתןההיתרר

במסלול אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות תכנית )ב(
הריסהובנייהמחדשובמסלולחיזוק,יכולשתהיהתכנית

לרישוימהירכאמורבסעיף5 1א1ר

בלילגרועמהוראותסעיף61א)ג(,לאתקבלהוועדההמקומית70זרתנאיםלהפקדה
החלטהעלהפקדתתכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמה
אועלאישורה,אלאאםכןמתקייםהמפורטלהלן,לפיהעניין:

הונחהלפניהוועדההמקומיתחוותדעתבכתבמאת )1(
מהנדסהוועדההמתייחסתלכלאלה:

היתכנותסבירהלתכנוןמתחמיולהשפעתהשל )א(
התכניתהמוצעתעלאפשרותסבירהלתכנוןמתחמי
עתידי;לענייןזה,"תכנוןמתחמי"-תכנוןהכוללמספר
מגרשיםגובליםאוסמוכיםלמגרשיםשלגביהםהוגשה

התכנית,שיתוכננוכחטיבהתכנוניתאחת;

לעומת בתכנית המבוקשים השינויים עיקרי )ב(
המצבהבנוי;

חוותהדעתשהגישמהנדסהוועדההמקומיתלפיסעיף )2(
61א)ג() ()ה(קבעהכימוסדותהציבור,השטחיםהפתוחים

והתשתיותנותניםמענהלצרכיםהנובעיםמהתכנית;

אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות תכנית לעניין )3(
סעיפים לפי ציבור לצורכי שימושים הוספת הכוללת
70ב)א()3(,70ג)א()3(,70ד)א()2(או70ה)א()2(,אולענייןתכנית
לפיסעיף70ב)ג()1(הכוללתשלושהמגרשיםרצופיםלפחות
והוראותלענייןשינויייעודלשטחציבוריפתוח-הונחהלפני
הוועדההמקומיתחוותדעתבכתבמאתמהנדסהוועדה,
המתייחסתלסוגהצורךהציבוריהנדרש,לנחיצותובשטח
התכניתובסביבתוולהשתלבותובמבנהלרבותהאפשרות

לכניסהנפרדתלשימושיםהציבוריים;
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אדמה רעידת מפני מבנים לעמידות תכנית לעניין ) (
במסלולחיזוקובמסלולחיזוקוהוספתשטחיבנייהבמגרש
70ה)א()1()ב(-הוועדההמקומיתשוכנעה, אחרלפיסעיף
עלסמךחוותהדעתשלמהנדסהוועדהשהוגשהלפיסעיף
70ד)ב()1(,כיאףעלפישדרךכללישעדיפותלפעוללגבי
מפני מבנים לעמידות תכנית פי על חיזוק הטעון המבנה
במסלול או מחדש ובנייה הריסה במסלול אדמה רעידת
הריסהוהוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,בנסיבותהעניין
ישהצדקהלפעוללגביהמבנההטעוןחיזוקעלפיתכנית
במסלולחיזוקאובמסלולחיזוקוהוספתשטחיבנייהבמגרש

אחרלפיסעיף70ה)א()1()ב(ר

הוראותסימןזהלאיחולואםבמועדהגשתהתכניתלעמידות70חרסייגלתחולה
מבניםמפנירעידתאדמה,כאמורבסימןזה,מתקייםאחד

מאלה:

עלהמגרששבונמצאהמבנההטעוןחיזוקחלהתכנית )1(
מפורטתשהוכנהעלפיהוראותתכניתהחיזוק)תמ"א38(
שהוחלטלהפקידהלפניתחילתושלחוקהתכנוןוהבנייה

)תיקוןמס'139(,התשפ"ב-32022;

לשימור המיועד כאתר נכלל חיזוק הטעון המבנה )2(
בתכניתמאושרתאומופקדת,נכללברשימתאתריםלשימור
מאושרתלפיהתוספתהרביעיתאושהואמיועדלשימור
כאמורבהודעהעלהכנתתכניתשפורסמהלפיסעיף77או
בתנאיםשנקבעולפיסעיף78;הוראותפסקהזולאיחולועל
תכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמהבמסלולחיזוק
והוספתשטחיבנייהבמגרשאחר,שאינהכוללתאתהגדלת
השטחהכוללהמותרלבנייהבמגרששבונמצאהמבנההטעון
חיזוק,ובלבדשבתכניתכאמורלאייקבעולגביהמבנההטעון
חיזוקהוראותהסותרותאתהתכניתשבהנכללהמגרשכאתר
לשימוראופרטיםשנקבעולגביוברשימתאתריםלשימור
כאמורבתוספתהרביעיתאותנאיםבהודעהלפיסעיף77

אוסעיף78ר

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותהשלהוועדה70טרדחייתתכנית )א(
המקומיתלדחותתכניתלעמידותמבניםמפנירעידותאדמה,
אםמצאהמשיקוליםתכנוניים,אדריכליים,נופייםאוכלכליים
אובשלהיעדרמענהראוישלתשתיותוצורכיציבורלצרכים
הנובעיםמהתכנית,כיישלדחותאתהתכניתאואםמצאה
כיישלהעדיףתכנוןמתחמי,כהגדרתובסעיף70ז;הוועדה

המקומיתתפרטבכתבאתהנימוקיםלדחייהכאמורר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,הוועדההמקומית )ב(
רשאיתלדחותתכניתלעמידותמבניםמפנירעידותאדמה
שאינהתואמתתכניתמפורטתשהוכנהעלפיהוראותתכנית

החיזוק)תמ"א38(אותכניתכוללנית,ומטעםזהבלבדר"

ס"חהתשפ"ב,עמ'1062ר 3
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בסעיף119א1לחוקהעיקרי,במקום"62א)א1()1(או)3(או)ג("יבוא"62א)א1()1(או)3(,9רתיקוןסעיף119א1
)ג(,)ד()1א()ג(או)ה1("ר

הוספתסעיף
5 1א1

אחריסעיף5 1אלחוקהעיקרייבוא:10ר

"היתרתואם
תכניתלעמידות

מבניםמפנירעידת
אדמהשהיא

תכניתלרישוי
מהיר

בסעיףזה,"תכניתלרישוימהיר"-תכניתלעמידות5 1א1ר )א(
מחדש ובנייה הריסה במסלול אדמה רעידת מפני מבנים
כאמורבסעיף70ב,תכניתלעמידותמבניםמפנירעידתאדמה
במסלולחיזוקכאמורבסעיף70דאותכניתמפורטתשאינה
סותרתאתהתכניתהכוללתלהתחדשותעירוניתשהוגשה
לוועדההמקומיתלפיסעיף62א)ה1(,ומתקיימיםבההתנאים

שקבעשרהפניםלפיסעיףקטן)ה(ר

המקומית 5 1,הוגשהלוועדה האמורבסעיף אף על )ב(
תכניתלרישוימהיר,ניתןלהגישלוועדההמקומית,לאחר
ההחלטהעלהפקדתהתכניתולפניהפקדתה,בקשהלהיתר
התואםאתהתכנית,ובלבדשמגישהתכניתביקשלהגישאת

הבקשהלהיתרבעתשהגישאתהתכניתלרישוימהירר

הוגשהבקשהלהיתרכאמורבסעיףקטן)ב(,תדוןבה )ג(
הוועדההמקומיתבמסגרתהדיוןבתכניתותחליט,במסגרת
ההחלטהעלאישורהתכניתובמקוםרשותהרישויהמקומית,
אםהבקשהלהיתרעומדתבתנאיםהקבועיםבסעיף5 1)ב1(
וכןתחליטעלהתנאיםלמתןההיתרכאמורבסעיף5 1)ג2(
בהתאם והכול ההיתר(, מתן לעניין החלטה - זה )בסעיף
להוראותשקבעשרהפניםלפיסעיףקטן)ה(;עלאףהאמור,
ותנאים מקרים כאמור בתקנות לקבוע רשאי הפנים שר
שבהתקיימםרשותהרישויהמקומיתהיאשתדוןבבקשה

להיתרשהוגשהלפיסעיףזהואתהמועדלכךר

בסעיף כאמור תכנית על יחולו זה סעיף הוראות )ד(
רצופים, מגרשים שני או אחד מגרש על החלה )א( קטן
התכנית למימוש להיתר בקשה לערוך שרשאי מי שערך
לרישוימהיר;שרהפניםרשאילקבועבתקנותכאמורבסעיף
מספר או התכנית שטח לעניין אחרות הוראות )ה(, קטן

המגרשיםהכלוליםבהר

שרהפניםיקבעבתקנותהוראותלענייןתכניתלרישוי )ה(
מהירולענייןמתןהיתרמכוחה,ובכללזההוראותבעניינים

כמפורטלהלן:

מהיר, לרישוי תכנית להגשת מקדמיים תנאים )1(
ובכללזהלענייןבקשהלמידעלהגשתתכניתלרישוי
מידע מסירת ונספחיה; פרטיה לפיה, ולהיתר מהיר
למהנדסהוועדהמאתגורמיםמאשריםוגופיםנוספים
ותנאים מגבלות תשתיות, לעניין מידע בידם שיש
לשם מבוקש, המידע שלגביהם למקרקעין הנוגעים
מאת המידע מסירת מידע, לקבלת לבקשה מענה
למסירת והמועדים הבקשה למגיש הוועדה מהנדס

המידעמאתגורמיםוגופיםכאמור;

תקופתתוקפושלהמידעלהגשתתכניתלרישוי )2(
מהירולהיתרלפיה;
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מהיר לרישוי התכנית שעל מקדמיים תנאים )3(
לעמודבהם;בתקנותלפיפסקהזורשאיהשרלקבוע
ייקבעו שאם מסוימים שימושים לעניין הוראות
בתכניתלאיחולועליההוראותסעיףזה,וכןלעניין

החובהלקבועבתכניתהוראותבדברפקיעתתוקפה;

מסמכיםשישלהגישםעםהגשתהתכניתלרישוי ) (
מהיראואחריהגשתה,לשםהחלטהלענייןמתןההיתר;

הוראותלענייןההליכיםלפיסעיףזהומועדיהם, )5(
ובכללזהבענייניםהמפורטיםבסעיף5 1)א3(ובעניין

הדיוןבהתנגדויותלתכניתולבקשהלהיתר;

הוראותלענייןתקופתתוקפהשלהחלטהלעניין )6(
מתןהיתרר

את יראו 83א1, סעיף לפי שנקבעו התנאים על נוסף )ו(
התנאיםשנקבעולפיסעיףקטן)ה()1(,)3(ו־) (לענייןמסמכים
כתנאים מהיר, לרישוי התכנית הגשת עם להגישם שיש

להגשתהתכניתלרישוימהירר

החליטההוועדההמקומיתעלמתןהיתרכאמורבסעיף )ז(
קטן)ג(,יחולוהוראותסעיף5 1)ב3(עד)ג1(ו־)ג3(עד)ה(,אולם
רשותהרישוילאתיתןאתההיתרלפיההוראותהאמורות
שאושרה מהיר לרישוי התכנית של תחילתה לאחר אלא

כאמורבסעיףקטן)ג(ושמכוחהניתןההיתרר

הוראותסעיףזהיחולולענייןתכניתלעמידותמבנים )ח(
מפנירעידתאדמהבמסלולהריסהובנייהמחדשאובמסלול
בהתאם לשימוש או לעבודה הוא שההיתר בין חיזוק,
לפי 70ד, או 70ב סעיפים לפי בתכנית שנקבעו להוראות
העניין,וביןשההיתרהואלעבודהאולשימושמכוחהוראות

נוספותהנכללותבתכניתלפיסעיף62אר"
בסעיף7 1לחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף7 1

מקומיתהקלהמתכנית ועדה תאשר )א(,בסופויבוא"ואולםלא בסעיףקטן )1(
שאושרהלפיסעיף62א,שלאניתןלאשרהבתכניתבסמכותהוועדהלפיאותוסעיף,

למעטפסקה)9(שבסעיףקטן)א(";

בסעיףקטן)י(- )2(

בשינויים 158א3, סעיף הוראת זה לעניין "ויחולו המילים ,)7( בפסקה )א(
המחויבים"-יימחקו;

בפסקה)13(,ההגדרה"דירתמגורים"-תימחקר )ב(

בסעיף152)ב(לחוקהעיקרי,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא:12רתיקוןסעיף152

עלאףהאמורבפסקה)1(,בעררשעניינוהיתרלגבימגרששבונמצאמבנההטעון )2("
חיזוקאוהיתרמכוחתכניתשאושרהלפיסימןד',ועדתהערררשאיתלהחליט,מטעמים
שיירשמו,כיבנסיבותהענייןאיןהצדקהלעכבאתמתןההיתר,כולואוחלקו,בשל
הערר,בשיםלבלאפשרותהשבתהמצבלקדמותוככלשיתקבלהערר;לענייןפסקהזו,

"היתר"-למעטהיתרשנתןמורשהלהיתרר

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילהחילאתהוראות )3(
פסקה)2(גםעלערריםשעניינםהיתריםמכוחסוגיתכניותנוספות,כפישיקבעבצור"
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סעיף158א3לחוקהעיקרי-בטלר13רביטולסעיף158א3

בסעיף158ו2)א(לחוקהעיקרי,ההגדרה"יחידתדיור"-תימחקר 1רתיקוןסעיף158ו2

תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלחוקהעיקרי-15ר

בסעיף1,בהגדרה"תכנית",בסופהיבוא"אותכניתכוללתלהתחדשותעירונית )1(
כהגדרתהבסעיף 6)ב(לענייןמגרשיםשלגביהםהיאלאמאפשרתמתןהיתרבנייהאו

ביצועעבודותלפיהללאאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה";

עירונית להתחדשות כוללת תכנית "או יבוא "כוללנית" אחרי בסעיף )5א(, )2(
כהגדרתהבסעיף 6)ב(לענייןמגרשיםשלגביהםהיאלאמאפשרתמתןהיתרבנייה
אוביצועעבודותלפיהללאאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה"
ואחרי"הכוללנית"יבוא"אותכניתכוללתלהתחדשותעירוניתכהגדרתהבסעיף 6)ב(
לענייןמגרשיםשלגביהםהיאלאמאפשרתמתןהיתרבנייהאוביצועעבודותלפיה

ללאאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה";

בסעיף19- )3(

בסעיףקטן)ב(- )א(

אם אף יחולו זו פסקה "הוראות יבוא בסופה )10()ב(, בפסקה )1(
התכנית הפקדת על שהוחלט ובלבד )38 )תמ"א החיזוק תכנית פקעה
המפורטתכאמורלפניתחילתושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'139(,

התשפ"ב-2022";

אחריפסקה)10(יבוא: )2(

או")10א( לבנייה היתר קבלת בשל במקרקעין השבחה על )א(
לעמידות תכנית מכוח שניתן מגורים, דירת של להרחבה
ג',יחול מבניםמפנירעידתאדמהכאמורבסימןד'לפרק
היטלבשיעוררבעההשבחה;שיעורההיטלכאמוריחוללגבי
כללההשבחההנובעתמתכניתכאמורגםאםהיאנובעת
מענייניםנוספיםהמפורטיםבסעיף62א)א(או)א1(,שנכללו

במסגרתאותהתכניתר

אחר במגרש )א(, משנה בפסקת האמור אף על )ב(
כמשמעותובסעיף70ג)א()1(אובסעיף70ה)א()1(,לפיהעניין,
ההשבחה חלק על רק יחול ההשבחה רבע בשיעור היטל
למגרש שנוספו הבנייה שטחי שבין ליחס שווה ששיעורו
האחרלפיסעיפיםאלהוביןכללהשטחהכוללהמותרלבנייה
שנוסףלמגרשהאחרמכוחאותהתכנית,ועליתרתההשבחה

יחולהיטלבשיעורמחציתההשבחהר

או לבנייה היתר קבלת בשל במקרקעין השבחה על )ג(
להרחבהשלדירתמגורים,במגרששבונמצאמבנההטעון
חיזוקכהגדרתובסעיף70א,מכוחתכניתלפיסעיף62א)ה1(
אותכניתשאישרמוסדתכנוןאחר,תחולחובתתשלוםהיטל

השבחהבשיעוררבעההשבחה;ואולםשיעורההיטללפי
פסקתמשנהזויחולרקלגביחלקמההשבחהשהיהחלעליו
שיעורההיטלהאמורבפסקתמשנה)א(אילוניתןהיתרלפי
תכניתכאמורבפסקתמשנה)א(,ועליתרתההשבחהישולם

היטלבשיעורמחציתההשבחהר
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)ג(,עלתכניתמפורטת עלאףהאמורבפסקתמשנה )ד(
כאמורבפסקה)10()ב(שהוחלטלהפקידהלפניתחילתושל
חוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'139(,התשפ"ב-2022,יחולו

הוראותאותהפסקהר

פינוי במתחם תכנית על יחולו לא זו פסקה הוראות )ה(
ובינוי;";

בסעיףקטן)ב2()1(,אחרי"בפסקה)10()א("יבוא"בפסקה)10א()א(,)ב(ו–)ג(" ) (
ובסופויבוא"ורשאיתהיאלקבועלגביהחלקמההשבחההחייבבהיטלששיעורו
מחציתההשבחהלפיפסקה)10א()ג(,כילאתחולעליוחובתתשלוםהיטלאו
שתחולעליוחובתתשלוםהיטלששיעורורבעההשבחהאושמיניתההשבחה"ר

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-מס'7

התשס"ח-2008 ,16ר אדמה(, רעידות מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין בחוק
בסעיף1-

בהגדרה"החלטהלאשרבקשהלהיתרבתנאים"- )1(

ברישה,אחרי"כלאלה"יבוא"אוהחלטהלפיסעיף5 1)ב1(או5 1א1לחוק )א(
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,כיהבקשהלהיתר

עומדתבתנאיםהאמוריםבסעיף5 1)ב1(האמור";

בפסקה)1(,המילים")להלן-חוקהתכנוןוהבנייה("-יימחקו; )ב(

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )2(

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

במקוםההגדרה"תכניתהחיזוק"יבוא: )3(

""תכניתהחיזוק"-כלאחתמאלה:

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

תכניתשביןמטרותיהחיזוקמבניםמפנירעידותאדמהשהוכנהלפי )2(
הוראותתכניתהמיתארהארציתהאמורהבפסקה)1(,הכוללתהוראות
צורך בלא והבנייה, התכנון חוק לפי מכוחה, היתר מתן שמאפשרות
באישורתכניתנוספתטרםמתןההיתר,למעטתכניתכאמורהחלהבמתחם

פינויובינוי;

70אלחוק תכניתהחלהעלמבנההטעוןחיזוק,כהגדרתובסעיף )3(
התכנוןוהבנייה,שמתנהאתמימושהבחיזוקהמבנהמפנירעידותאדמה
בדרךשלהריסהובנייהמחדשאובדרךשלחיזוקלפיתקןלעמידות
מבניםברעידותאדמהכהגדרתובסעיףהאמור,למעטתכניתכאמורהחלה

במתחםלפינויובינויר"

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-מס'3

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-17-52016ר

בסעיף2- )1(

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

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

ס"חהתשס"ח,עמ' 15;התשפ"ב,עמ'203ר  

ס"חהתשע"ו,עמ' 123;התשפ"ב,עמ'205ר 5
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בסעיףקטן )ב(,בפסקאות)2(ו–)6(,המילים")תמ"א38("-יימחקו; )2(

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

בסעיף16,בסעיףקטן)א()1(ו–)ב(,המילים")תמ"א38("-יימחקו; ) (

בסעיף18- )5(

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

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

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

תיקוןחוקהדיור
הציבורי)זכויות
רכישה(-מס'11

בחוקהדיורהציבורי)זכויותרכישה(,התשנ"ט-61998,בסעיף8)ב()2(,בכלמקום,המילים18ר
")תמ"א38("-יימחקור

תיקוןחוקרכבת
תחתית)מטרו(

בחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-72021,בסעיף19-26ר

ברישה,אחרי"19)ב()10()א(ו–)ב("יבוא"או)10א("; )1(

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

לענייןסעיף19)ב()10א(לתוספתהשלישית- )6("

עלהחלקמההשבחההחייבבהיטלבשיעורמחציתההשבחהיחולו )א(
הוראותסעיפים18ו־19;ואולםאםנקבעלגביאותוחלקשלההשבחה

שיעוראחרלפיסעיף19)ב2()1(לתוספתהשלישיתיחולוהוראותאלה:

שנישלישיםמסכוםההיטלישולמולוועדההמקומיתויראו )1(
אותוכתשלוםהיטלהשבחה;עלתשלוםכאמוריחולוהוראות

התוספתהשלישית,ככלשלאנקבעבחוקבמפורשאחרת;

השבחת כמס אותה ויראו המדינה לאוצר תשולם היתרה )2(
מטרו;עלתשלוםכאמוריחולוהוראותחוקזה,ככלשלאנקבע

בחוקבמפורשאחרת;

עלהחלקמההשבחההחייבבהיטלבשיעוררבעההשבחהאושנקבע )ב(
לגביושיעוראחרלפיסעיף19)ב2()1(לתוספתהשלישית,לאיחולוהוראות

סעיפים18ו־19לחוקזהר"

תחילהותקנות
ראשונות

תחילתושלסעיף5 1א1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהשישהחודשיםמיום20ר )א(
תחילתושלחוקזה;תקנותראשונותלפיסעיף5 1א1)ה(האמוריותקנובתוךארבעה

חודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילדחותאת )ב(
מועדתחילתושלסעיף5 1א1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהבשישהחודשיםר
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י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת
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ס"חהתשפ"ב,עמ'95ר 7
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