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269א .בפרק זה 
"תכנית ממלכתית"  תכנית שאושרה על ידי אגף התכנון של משרד
הפנים  ,או על ידי ועדת תיאום של אגפי התכנון של משרדי הפנים
והשיכון  ,לפני תחילתו של חוק זה ,והודעה על הפקדתה במשרדים
האמורים פורסמה ברשומות על ידי שר הפנים ושר השיכון תוך
חדשיים מיום תחילתו של חוק התכנון והבניה )תיקון(  ,תשכ"ז. "1966

אחרי

"התנגדות

סעיף 277לחוק העיקרי יבוא :

לתכנית

ממלכתית

תכנונה כלול,
277א .ועדה מקומית שמרחב
תכנית ממלכתית או גובל תחום של תכנית
מהמועד שבו פורסמה ברשומות הודעה על
בסעיף 269א ,להגיש לשרי הפנים והשיכון
התנגדות כדי לעכב את ביצוען של פעולות
לפי פרק ה'.

כולו או מקצתו ,בתחומה של
כאמור ,רשאית ,תוך חדשיים
הפקדתה של התכנית כאמור
התנגדות לה ; אך אין בהגשת
מטעם המדינה הטעונות היתר

זכות עיון

277ב .תכנית ממלכתית שהופקדה במשרדי הפנים
לעיון לכל מעונין במקום הפקדתה וללא תשלום .

סמכויות השרים

277ג .שרי הפנים והשיכון ,בבואם להכריע בהתנגדות לפי סעיף 277א,
רשאים לאשר את התכנית ,עם שינויים או בלי שינויים  ,או לבטל את
התכנית.

עריכה מחדש של
תכנית ממלכתית

277ד  .תכנית ממלכתית שהופקדה במשרדי הפנים
לתקנות לפי חוק זה בדבר עריכתן של תכניות,
עריכתה כתכנית מפורטת ,או כתכנית מתאר  ,לפי
כל עוד לא עברה התקופה להגשת התנגדות לפי
לא הוכרע בהתנגדות שהוגשה.
בכסלו תשכ"ז )13

* נתקבל בכנסת ביום ל'
עמ' . 115
 1ס"ח  , 467תשכ"ה ,עמ' . 303

והשיכון תהא

פתוחה

והשיכון תיערך בהתאם
ושר הפנים יורה על
הענין :אך לא יעשה כן
סעיף 277א ,או כל עוד

בדצמבר  ;(1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,691

תשכ"ו

אישור התכנית

277ה .תכנית ששר הפנים ,או מי שהסמיך לכך ,אישר שנערכה כאמור
בסעיף 277ד' יראו אותה כתכנית שאושרה לפי פרק ג'? אולם לא יהא עוד
ערר עליה לפי אותו פרק .

סטור מהיתר

277ו .על אף האמור בחוק זה ,כל עבודה או שימוש מטעם המדינה בקרקע
או בבנין על פי תכנית ממלכתית' שהוחל בביצועה לפני תום שנתיים
מיום תחילתו של חוק התכנון והבניה )תיקון(' תשכ"ז  1966פטורים
מהיתר לפי פרק ה' החל מיום תחילתו של חוק זה.

דרכים

277ז  .התווייתה' סלילתה או סגירתה של דרך שפקודת הדרכים ומסילות
הברזל )הגנה ופיתוח(' '21943הוחלה עליה לפני תחילתו של חוק זה' מכוח
צו לפי סעיף  3לאותה פקודה' לא יהיו טעונות היתר על אף האמור בחוק
זה :הוראות צו כאמור שאושרו על ידי שר הפנים ושר העבודה יראו אותן
כתכנית מתאר מחוזית שאושרה על פי פרק ג'" .

.8

תחילה

תחילתם של הסעיפים  1עד  5היא ביום תחילתו של החוק העיקרי .

אשכול
לוי
ראש הממשלה
זלמן
שניאור
נשיא המדינה

חיים משה
שר הפנים

שפירא

שזר
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