חוק התכנון והבניה )הוראת שעה(,תשל"ז* 1976
 .1תוך  30יום מיום פרסום חוק זה ברשומות רשאי שר הפנים ,על אף האמור בסעיף
)12ב( לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה)1 1965להלן  חוק התכנון( ,להאריך בצו ,לגבי
שטח שהיה כלול בתחום רשות מקומית לפני יום ט"ז בשבט תשל"א ) 11בפברואר ,(1971
את התקופה האמורה בסעיף ) 12ב( האמור לתקופה נוספת שתסתיים לא יאוחר מיום ז'
באדר א' תשמ"א ) 11בפברואר .(1981

הארכה מיוחדת

פעולה שעשתה ועדה מחוזית בתקופה שבין י' באדר א' תשל"ו ) 11בפברואר (1976
.2
|או בין היום שבו נסתיימה התקופה של חמש שנים לפי סעיף ) 12ב( לחוק התכנון ,הכל
|לפי הענין ,לבין תחילתו של צו לפי סעיף ) 1להלן  תקופת הביניים( ,והיא נטולת תוקף
מחמת זה בלבד שהמועדים האמורים בסעיף ) 12ב( האמור חלפו לפני עשייתה ,רואים
אותה כאילו נעשתה כדין ,אולם לא יועמד אדם לדין על עבירה שבוצעה בתקופת הביניים
על חוק התכנון בשטחים שהצו לפי סעיף  1חל עליהם.

פעולות בתקופת
הביניים

על אף האמור בסעיף  ,2אם החלה הועדה המחוזית בהליכים מכוח סמכויותיה לפי
.3
סעיף  12לחוק התכנון לגבי שטחים שהצו לפי סעיף  1חל עליהם ,והליכים אלה טרם
נסתיימו ביום תחילתו של הצו האמור ,חייבת הועדה המחוזית ,על פי בקשת מעונין ,לחזור
| ולהתחיל בהליכים האמורים או בחלק מהם ,או להאריך מועד לעשיית דבר בידי המבקש
| לתקופה שלא תעלה על  60יום ,הכל כפי שהצדק מחייב ,ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שלושה
חדשים מיום תחילתו של הצו.
יצחק רבין
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
נ

*נתקבל בכנסת ביום ח' בכסלו תשל"ז ) 30בנובמבר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,1254תשל"ו,
עמי 355.
 1ס"ח תשכ"ה ,עמ' . 307

תיקון טעות*
)לפי

סעיף 10א)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח(1948

בסעיף )24ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
תשל"ה ,11975אחרי "להיות" יבוא "הראשון".
ישעיהו
ישראל
יושב ראש הכנסת
* נתקבל בכנסת ביום ח' בכסלו תשל"ז ) 30בנובמבר.(1976
 1ס"ח תשל"ח ,עמ' .211

חיים י' צדוק
שר המשפטים

חזרה על הליכים
והארכת מועדים

