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אחרי

"הגבלת הספקת
חשמל ,מים וטלפון

סעיף  157לחוק התכנון והבניה,
157א) .א(

בסעיף זה

הוספת סעיף 157א

התשכ"ה ,11965יבוא :



"החברה"  חברת החשמל לישראל בע"מ או חברת החשמל למחוז
ירושלים בע"מ ,לפי הענין ;
"המנהל"  מי שהוסמך כדין לתת שירותי טלפון ;
"הרשות המאשרת"  יושב ראש ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה,
או יושב ראש ועדת משנה לפי סעיף  18יחד עם מהנדס הועדה
המקומית ;
"ספק"  רשות מקומית או כל מי שהוסמך לספק מים לפי חוק המים,
התשי"ט.21959
)ב( ) (1לא תתחיל החברה בעבודה להספקת חשמל לבנין ולא
תספק חשמל לצורך עבודות בניה ,אלא לאחר שמבקש
החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת או היתר
בניה.
) (2לא תספק החברה חשמל לבנין אלא לאחר שמבקש
החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת,
התשמ"א )3

*

נתקנל בכנסת ביום כ"ט בשבט
התש''ם ,עמ' .293

1
2

ס''ח התשכ''ה ,עמ'  ;307התשמ"א ,עמ' .46
ס"ח התשי"ט ,עמ' 166.

בפברואר  ; (1981הצעת החוק

ודברי הסבר

פורסמו בה''ח ,1466

)ג( לא יתקין המנהל טלפון בבנין חדש אלא לאחר שמבקש
החיבור המציא לו אישור מאת הרשות המאשרת.
)ד( ) (1לא יספק ספק מים למקרקעין לצורך ביצוע עבודה
הטעונה היתר ,אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת
הרשות המאשרת.
) (2לא יספק ספק מים לבנין  שלא לצורך ביצוע עבודה
כאמור בפסקה )  (1אלא לאחר שהמבקש המציא לו
אישור מאת הרשות המאשרת.
)ה( ) (1הרשות המאשרת תיתן אישור כאמור בסעיפים קטנים
)ב() ,ג( ו)ד( אם ניתן היתר לפי סעיף  145לעבודות
שלגביהן מבוקש חיבור החשמל ,המים או הטלפון ,או שבהן
נבנה הבנין שלגביו מבוקש החיבור ,לפי הענין.
) (2על אף האמור בפסקה ) ,(1רשאית הרשות המאשרת,
מטעם מיוחד ,ליתן אישור לפי סעיפים קטנים )ב() (1ו
)ד(), (1בתנאים שיראו לה ,גם אם היתר הבניה שהחליטה
הועדה המקומית ליתן טרם ניתן.
)ו( ראתה הרשות המאשרת כי בנייתה של יחידת דיור ,מסחר,
שירותים או תעשיה היוותה סטיה מהיתר ,רשאית היא להורות לחברה,
למנהל או לספק ,למנוע או להפסיק מתן חשמל ,שירותי טלפון או מים,
לפי הענין ,לאותה יחידה.
)ז( הרואה עצמו נפגע על ידי סירוב ליתן אישור לפי סעיף זה
או על ידי הוראה כאמור בסעיף קטן )ו( ,רשאי לערער ,לפני בית משפט
השלום או בית המשפט העירוני ,תוך שלושים יום מהיום שבו הודע לו על
הסירוב או ההוראה".
תחילה

.2

)א(

תחילתו של חוק זה ב 1לחודש לאחר תום שלושה חדשים מיום פרסומו.

)ב( שר .הפנים רשאי בצו ,תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה ,לדחות
עד תום המועד האמור את תחולתו על תחומים של רשויות מקומיות שבהם אין תכנית
מתאר מקומית ואף לא תכנית מפורטת ולא ניתן לקבל היתר לבניה בהם לפי סעיף 97א.
)ג( שר הפנים רשאי ,באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,להאריך
את הזמן האמור בסעיף קטן )ב( לתקופה נוספת שלא תעלה על חמש שנים מפעם לפעם.
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